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مق ّدمة:
تش ٌكل األديا يف كالطُّقوس كالشَّػراعع م َّ ً
ػري
ػاد نة معرفيَّػةن ثريػَّةن مػا تػز ياؿ تقػد ي
ي
ّْـ الكث ى
ي
ي
ً
شكل و
مفرداتا يف ً
ػث عػ ًن اؼببػاد ًئ اؼبعرفيَّ ًػة األكىل
من
بنيات أدبًيَّ وة كفنيَّ وػة فالباث ي
اؼبتَّص ً
ػلة بػػالوع ًي الػػدّْي،جي هب يػد َّأَّنػػا كانػػق مقرتنىػةن بػػمنو واع مػػن الفن ً
ػدرجق مػ ىػن
ػوف تػ َّ
ّْ
ي
الُّر ً
ً
بمشكاؿ و
ـبتلفة كالن ً
و
اإلنشاد
َّحق كالعمارًة كاؼبوسيقى ك
رت
سوـ البداعيَّ ًة َّ
كتطو ٍ
كصػػوالن إىل ّْ َّ
ػاعي يف التٌعبػ ًري عػ ًن اؼبعرفػ ًػة كسػػاع ًر أنػو ًاع
ػور النّْهػ ُّ
الشػػع ًر الػػذم ىػػو الطَّػ ي
ػاالت كاغبػ ػ ً
االنفعػ ػ ً
ػدروج للمعرفػ ػ ًػة؛ عمػ ػ ىػد
الركثيَّػ ػ ًػة اإلنسػ ػػانيَّ ًة ففػ ػػي كػ ػ ّْػل تػ ػ ّْ
ػاالت ُّ
ً
ػث اعتقػ ىػد بداي ػةن با ؽبػ ًػة
اإلنسػػا يف إىل ذبسػػيد أفكػػا ًرًه اؼبعرفيَّػ ًػة ع ػ ًن الطَّبيعػ ًػةجي ثيػ ي

ً
كمثَّله ػػا ثسػ ػيَّان يف ش ػ ً
ػ،
ػكل كثػ ػ ون ييعبّْػ ػ يػر ع ػػن معتق ػػدهجي كك ػػا ىف ى ػػذا التَّمثُّػ ػ يل العي ػ ُّ
لألفكػػا ًر اؼباكراعيَّػ ًػة يػ يز كعػػي اإلنسػ ً
ػاف اؼبتنػػامي ؼبػػا وبػػي ي بػػو مػػن رػواىرجي إ ػػافةن
ى
إىل اإلقرا ًر بوجود و
مجي فص َّػور ىػذا
خالق لوجي كؼبا وبي ي بػو مػن أشػيا ً العػا ً اؼب ّْ
ػاد ّْ

بالرس ػ ً
ػوـ كالتٌماثي ػ ًػلجي إىل أف أخ ػػذت فك ػػرةي ألوىيَّ ػ ًػة
اإلل ػػو الَّػػذم يك ػ ٍػن يعرفيػ ػو ُّ
الظٌ ػواى ًر كاألش ػػيا ً ا﵀يط ػ ًػة باإلنس ػ ً
ػاف ترتاج ػ يػع يف ك ػ ّْػل ٍ ػػوور إنس ػػاين تتط ػ َّػوير في ػ ًػو
ً
ػ ،يف
اإلؽبي ع ًن ّْ
اؼبعرفةيجي َّ
اؼباد ّْ
م ك ّْ
اغبس ّْيجي ككا ىف التَّعبػريي الف ُّّْ
كصل إىل ذبريد ّْ
ثّت ى
األٍ ػوا ًر اؼبعرفيَّػ ًػة ىبتل ػ كثاجػ ً
ػوع مػ ىػن الفػ ّْػن أك
ػات ىػػذا الطَّػػوًرجي كقػػدرًة ىػػذا النَّػ ً
ي
الش ػػع ًرجي
ذاؾ يف التٌعب ػ ًري ع ػػن أفكػػا ًر مرثل ػ وػة بعينًه ػػاجي إىل أ ٍف كصػ ىػل إس ػػالميَّان إىل ّْ
ى

ػدؽ تعب ػ ػ وري كأ ل ػػو ع ػػن عو ً
اٍف ػ ًػو
ػتطاع َّ
ػرن أف يعبّْػ ػ ىػر أص ػ ى
ػاعر الع ػ ُّ
ثي ػ ي
ى
ػث اس ػ ى
الش ػ ي
كانفعاالتًو كمعتقداتًو كفلسفتً
الفن
َّوع
ن
ال
ىذا
يف
و
ً
من ّْ
ى
إال َّ
الرؤيػ ًػة الكونيَّػ ًػة كاؼباكراعيَّػ ًػةجي يف لغػ وػة شػػعريَّوةجي َّازبػ ىذ
ػري عػ ًن الفكػ ًرجي ك ُّ
أف التَّعبػ ى
اإلسالمي ّْاذباى ً
يف الوع ًي
َّد َّ
ػالزـ اغبالػةى الفكريػَّةى اإلسػالميَّةى
نيجي ربد ى
ّْ
األك يؿ بمنَّو م ه

ػفة أك اقرت ًاَّن ػا بالعقيػ ً
ػاط الفلسػ ً
الَّػػد ربػ ُّػد مػػن نشػ ً
الشػػع ًرجي كجػػن ى الثَّػػاين كبػػو
ػدة ك ّْ
ػدخوؿ الفلسػ ً
اغبريَّ ً
ػفة ثػػرـ النَّشػ ً
الشػػع ًر؛ إذ ظبػ بػ ً
ػعرمجي فكػػا ىف ىػػذا
يف
ػة
ػاط ّْ
ّْ
الشػ ّْ
ى
ى
ً
ً
من ّْ
ّْين كالف ُّػن كالفلسػفةي
الفن يقد ي
ّْـ رؤيةن ثالثيَّةن للمعرفة الكونيَّةجي كىي الد ي
النَّوعي ى
تباط ىػذا الثَّ ً
كم ًن ار ً
ػويف (العرفػاينُّ)جي الٌػذم اسػتقى
الش
ف
ػا
ك
ػريف
ع
اؼب
ػالوث
ّْػعر ُّ
ى
الص ُّ
ّْ
ي
ً
ً
َّد يف
مػػن أل ػو ًاف ّْ
ػرن الغػ ى
الشػػع ًر العػ ّْ
ػزؿجي كالعفي ػ ى منػػو علػػى كجػػو التَّحديػػدجي فجػػد ى
ً
ً
ػاؼ إىل رمػػوًز ّْ
لغتػ ًػو كأ ػ ى
الشػػع ًر العػ ّْ
اعيجي لػػذل ى
ػرن الغزليَّػػة الفلسػػفةى ببعػػدىا اؼبػػاكر ّْ

كػػا ىف ىػػذا ّْ
ػعر يف رػػاىرًه وبمػ يػل الغػ ى
ػوزهيجي بينمػػا تبتعػ يػد الفلسػػفةي
اغبسػ َّػي كرمػ ى
ػزؿ ٌ
الشػ ي
ػالرم ًز كب ػػو الكش ػ ً
ً
الدراس ػ ػةي عل ػػى
ػوؼ الغيبيَّ ػ ًػةجي م ػػن ى ػػذا اؼبنطل ػ ًػق اص ػ
ػطلحق ّْ
ب ػ َّ
الشػػعر للهجمػ ً
تسػػميتًو بػ ً
ػات العنيفػ ًػة مػػن قبػ ًػل
ػالغزؿ العرفػػاينّْ كقػػد تعػ َّػرض ىػػذا ّْ
ضبػ ً
الشػراع ًع؛ َّ
ألَّنػػم رأكا فيػػو عػ َّ
ػدك اؼبنطػ ًػق كاغبكمػ ًػة اإلسػػالميٌ ًةجي إ ػػافةن
ػاة الػنُّظ ًم ك ٌ
َّص القرآينّْ َّ
اؼبساس بو
هبوز
إىل ّْ
عد الدّْي ًن كالن ّْ
مقدسان ال ي
ي

اؼبه ػ ُّػم ىن ػػا أف نش ػػري إىل بداي ػ ًػة نش ػػوً
ا
ػطلح
ػ
ص
م
ػفو
ػ
ص
بو
اان
ا
ف
العر
خاصػ ػان
ن
ٌ
ى
ً
ً
بالش ػ ػػعرجي أره ػ ػ ىػر يف
ػالمي اؼبع ػ ػ َّ عن ػ ػػو ّْ
بالعقاع ػ ػػدجي كيف انتقال ػ ػو إىل الفك ػ ػ ًر اإلس ػ ػ ّْ

الشػػعريًَّة تػػمثُّران كبػريان بػ ً
ػالقرآف معػً كمبػػًجي كقػػد يدرسػػق نصػػوص ً
األدب
ثصػيلتًو ّْ
ن نى
ى
ي
ً
ػب
ػات تنصػ ُّ
ػ،جي ككانػػق الدراسػ ي
العرفػػاينّْ يف يف أبلبهػػا يف بعيػػدان عػػن إٍا ًرىػػا الفػ ّّْْ
ػدمجي كإثب ً
ً
ػاع الشُّػعرا ً ىػذا
ػات اتّْب ً
لوجي كعق ّّ
ػفي كإيػديو ّّ
الستخالص مػا ىػو فلس ّّ
ػدة الوجػ ػ ً
كاالربػ ػ ً
ػوؿجي ككثػ ػ ً
ػاد كاغبلػ ػ ً
الصػ ػػوفيٌ ًة ّْ
اؼبػ ػػذىب أك ذاؾ مػ ػػن مػ ػ ً
ػود
ػذاىب ُّ
ى
الدراسػ ً
صػ ً
الص ػوفيَّة؛ الػػد
يف
ػات
ػدخل ىػػذا النَّػػوعي مػ ىػن ّْ
ػلب التَّجربػ ًػة ُّ
ي
كس ػواىاجي كيػ ي
ػات بعيػػد نة عػ ًن
ػايري ؿبػػدَّد نة يف التَّحليػ ًػل كبقيػػق ىػػذه ّْ
الدراسػ ي
تفػ ي
ػرتض قواعػ ىػد كمعػ ى
ً
الصػ ً
ػرؼجي إذ تعػػ ،دراس ػةى النُّصػ ً
ػويف
ػَّ ،
ػوص كفػ ىػق اؼبػػنه ً الصػ ّْ
اؼبفهػػوـ ّْ
األدن كالفػ ّّْْ

البحث ع ًن الفك ًر كالطَّر ً
ً
من ً
يقة اللَّذي ًن أنتجاىا
خالؿ

ػوص القديبػ ػ ًػة يف ػ ػػوً
فيمػ ػػا ظب ػ ػ النَّقػ ػ يػد اغبػ ػػديث بإع ػ ػ ً
ػادة دراسػ ػ ًػة النُّصػ ػ ً
ي
ى
الق ػرا ً
ً
َّ
ػً
ػ
ب
م
ة
ػور
ػ
ص
ػل
ػ
م
مكت
جي
ػز
ػ
ج
ن
م
جي
ػعر
ػ
الش
ػذا
ػ
ى
أف
ػا
ػ
دب
ك
جي
ػذل
ػ
ل
جي
ة
ػر
ػ
ص
اؼبعا
ات
ّْ
ن
ٍ
ه
ى ي ى
ه
ن
ً
كمع ػػًجي فم ػػن الواج ػ ً
ػار
ػ ،كالنَّق ػػد اعبم ػ ّْ
ػب قرا تي ػو كف ػ ىػق اؼبنظ ػػوًر الف ػ ّّْْ
ػايلجي ف ػػال ييس ػ ي
ن
ً
خل ى ً
اؼبعاين
العميقة كتي ىرت يؾ البنيةي اػبارجيَّةي
م ػ ػػن ىن ػ ػػا ك ػ ػػا ىف ؽب ػ ػ ً
الدراس ػ ػ ًػة كجه ػ ػ ً
ػاف َّأكؽبيم ػ ػػا :إرس ػ ػػا ي قواع ػ ػ ًػد اؼبف ػ ػػاىي ًم
ػذه ّْ
ات الَّد استند إليها ىذا األدبجي كثانيهما :الولوج إىل أعماقً
كاؼبرجعي ً
القياـ
ك
وجي
ى
ٌ
ي
ي
ي
ي
ً
ً
الدراسةي النَّقديػَّةي اعبماليٌػةيجي عػ ى تفص ً
ػيل
كفق ما تقتضيو ّْ
بس و ف ،للبنية الشّْعريَّة ى
ػتخدمة كمعانً
الرمػػوًز اؼبسػ ً
اغبػ ً
ػمثري
ػ
ت
ال
س
در
ػي
ػ
س
ػا
ػ
م
ك
ػاجي
ػ
ه
ي
َّ
ػديث ع ػ ًن األثػ ًر القػػرآينّْ ك ُّ
ي
يىي
ال يق ػػرآينُّ يف عب ػػار ً
الش ػػع ًر كمبانيه ػػاجي كذل ػ عن ػ ىػد على ىم ػني عل ػػى مس ػػتول
ات ى ػػذا ّْ

ػركؼ بااب الفاار
الشّْع ًر العرفاينّْ نبا عم يػر ب يػن أن اغبسػ ًن اؼبع ي
الفارسي
الدّْي ًن محمد حافظ الشيرازي
ّْ

الع ّْ
ػرنجي ك ػ ي

مرجعيَّػةي ىػ ً
َّص القػػرآينُّجي لكنَّػػوي لػػي ى حبثػان عقػػديٌان دينيػانجي
ػذه ّْ
الدراسػةى ىػػي الػن ُّ
ػث يف صباليَّ ً
ػات االس ً
ػتخداـ الش ّْ
ي
أدن صبايلّّ
بل ّّ
ّْػعرم العرفػاينّْ
فاؽبدؼ ىو البح ي
ً
للغة ً
القرآفجي السيَّما َّ
ّْعر ىو اللُّغةي يف كريفتًها اعبماليَّ ًة بتعب ًري بارت
أف الش ى

كقػػد ٌازب ػ ىذ أىػػل العرفػ ً
الشػػع ًرجي دبػػا لػػو مػػن عذكبػ وػة كموسػػيقاجي كمػػا
ػاف مػػن ّْ
ي
ػاؿ اؼبفػاىي ًم كاؼبع ً
ربمليو اللُّغةي من خصاعص و
ً
صباليةجي كسػيلةن إليص ً
ػارؼجي فاقتبسػوا

ػردات كعبػػار و
لػػذل مفػ و
ات تشػػري إىل معػ و
ػاف مضػ َّػم ونةجي فبػٌػا يعػػَّ ،
ػث
أف ىػػذا البحػ ى
ى
ي
الرتكي ػ للجمػ ًػل كالعالقػ ً
ً
ػات فيمػػا بينهػػا يف البحػ ً
ػث عػػن
يهػ ُّ
ػتم بدراسػػة التَّحليػ ًػل َّ ّْ

ػردات اؼبقتبسػ ًػة يف اؼبنظومػ ً
اليل ؼبتواليػ ًػة اؼبفػ ً
الشػػعريًَّةجي كفػ ىػق دراسػ ًػة
ػات ّْ
التَّمكيػ ًػل ال ػ ٌد ّْ
ى
اعبم ػ ًػل بظو ًاى ًرىىػ ػا كمعانً ىيهػ ػا اؼبعجميَّ ػ ًػة اؼبعركف ػ ًػةجي مثَّ االنتق ػػاؿ إىل م ػػا ى ػػو مػ ػ َّكهؿ
الرؤي ػ ًػة الدَّاللي ػ ًػة كف ػػق مفه ػ ً
بواس ػ ً
َّ
ً
مفهوم ػ ػو باالقتب ػ ً
ػاس
َّد
ػد
ػ
رب
ػذم
ػ
ل
ا
ر
ػ
ػ
ث
األ
ػوـ
ػطة
ُّ
ى
ى
ٌ
ي
ني كما ع ًرؼ عن ىػد الن ٌق ً
ً
كالتَّضم ً
ػاد القػدما ً جي كصػوالن إىل التَّن ً
ػوم
ػاص
دبفهومػو البني ّْ
ي
ػديثجي اعتمػػادان علػػى اؼبػػنه ً التحليلػػي كفػػق آليَّػ ًػة النَّقػ ً
اغبػ ً
َّ
ػوـ
ػ
ق
ي
ػذم
ػ
ل
ا
جي
ػايل
ػ
م
اعب
ػد
ّْ
ّْ
ى
ي
علػى معطي ً
ػات علػ ًم اعبم ً
ػث
ػاؿ؛ ىػذا العل يػم الَّػذم تش ي
ػرتؾ فيػو الفنػو يف كافَّػةنجي حبي ي
األدن من ً
خالؿ النص ً
ػرض
يدرؾ
ي
ي
ػوص الشػعر ًية لك َّػن ُّ
اعبماؿ ُّ
السػ ىاؿ الَّػذم يف ي
نفسػو بداىػةن :كيػ ى يبكػػن اسػػتجال اعبمػ ً
أدؽ:
األدن مػ ىػن ّْ
الشػػع ًرجي كبتعبػ وري ٌ
ػاؿ ّْ
ىي
ي
ي

ػب مفه ػ ً
كي ػ يبك ػػن تطبي ػػق عل ػ ًم اعبم ػ ً
ػاؿ عل ػػى ً
األدب حبس ػ ً
ػاؾ
ػوـ األث ػ ًر؟ ىن ػ ى
ي
ي
نوع ً
الدراسػ ًػة يف ىػذا آّ ً
الدراسػةي اعبماليَّػةي ل ً
ػألدب أم النَّقػ يػد
ػاؿجي األكىلّْ :
ػاف مػن ّْ

الشػع ًر َّأمػػا األكىل فتخػػر يج
ػيم اعبماليَّػةي كتطبي يقهػػا علػػى ّْ
اعبمػ ُّ
ػايلجي كالثَّانيػةي ىػػي القػ ي
ً
ً ً
مػػن خػ ً ً
ػق ّٔػػا نصػػوص الغػ ً
ػزؿ العرفػػاينّْجي تل ػ ى
ػالؿ إدراؾ ٍبيعػػة اللُّغػػة الػػد يكتبػ ٍ
ي
الرتكي ػ ً
ػب اؼبتػػم ّْ م ػػن
الطبيع ػةي اللغوي ػةي َّ
ػاؼ إليه ػػا صباليَّ ػةي الكلمػ ًػة ك َّ
اػباص ػةيجي كيضػ ي

َّص القػػرآينّْ؛ ىػ ً
مفػ ً
ػاص
اػباص ػةي كاللُّغ ػةي اػب َّ
ػذه اؼبفػػردةي َّ
اص ػةي كاإلبػػداعي اػبػ ُّ
ػردات ال ػن ّْ
ً
َّػكل كاؼبض ً
ػني الش ً
ػموف؛
الف،
ك ي
اعبماؿ ُّ
الكامل مع الػوع ًي بالعالقػة الَّػد ذبم يػع ب ى
ي
اللَّػػذي ًن يشػ ّْػك ً
األدنجي فكػ ُّػل عمػ وػل فػػ ،ال بػ َّػد أف
الف الدَّعام ػةى األساس ػيَّةى للعمػ ًػل ّْ
فإف تطبيػق علػ ًم اعبم ً
ػاؿ علػى ً
وبتوي ًهما من ىنا َّ
األدب أك دراسػةى الف ّْػن دراسػةن
ى

ػاس مػػن ثناعيَّػ ً
ػكل كاؼبضػ ً
ػموفجي الَّ
ػوـ علػػى أسػ و
ً
ػ
تش
ػد
ػ
ػ
الش
ػة
َّ
ّْ
ػكل ُّ
الصػػورةي
صباليَّ ػةن تقػ ي
ي
ً
ً
ػوـ علػى
الفنيَّةي ٍابىعها اؼبتميّْػىزجي ك ي
الوقوؼ ى
عند رواى ىرىا اعبماليَّػة ك َّأمػا الثَّانيػةي فتق ي
ػات اؼبفهوم ػ ً
معطي ػ ً
ػايل باعبمي ػ ًػل كاعبلي ػ ًػل
ػات اعبماليَّػ ًػة الَّػػد ث ػػدَّدىا الفك ػ يػر اعبم ػ ُّ
كإف تطبيػق ى ً
ػذه اؼبفهوم ً
اجيدم كالقبي ً كسػواىاجي َّ
ّْػعرم
ػات علػى الػن ّْ
َّص الش ّْ
كالرت ّْ
ى
ػوـ علػػى أسػ و
ػتم قرا يتػػا كفػ ىػق اؼبنظػػوًر
ػاس مػػن ثضػػوًرىا اؼبتنػ ّْ
ػاصجي دبعػػً أ ٍف تػ َّ
يقػ ي
القرآينّْ من ً
خالؿ الوع ًي العرفاينّْ

ً
ػايل كفػػق اؼبػػنه ً اؼبقػ ً
ػارف يف
ػاؼ إىل ذل ػ أنَّػػو سػ ُّ
يضػ ي
ػيتم اعتمػ ي
ػاد النقػػد اعبمػ ّْ ى
ػثجي ألجػ ًػل مقتضػ ً
ً
ػيات ّْ ً
ػاب الثَّالػ ً
البػ ً
ػاد
ػني َّ
الشػػاعري ًنجي فيمػػا أفػ ى
الدراسػػة اؼبقارنػػة بػ ى

ػاف تط ػ ُّػوًر الفك ػ ػ ًر العرف ػػاينّْ كار ً
ػرم م ػػن اؼب ػػنه ً التَّ ػػارىبي لبي ػ ً
تباٍ ػػو
ّْ
التَّمهي ػ يػد النَّظ ػ ُّ ى
ً
بتطور ً
ات ً
اؼبعتقدات
الفنوف يف التَّعب ًري ع ًن
ُّ
الصػ ً
ػعوبات الَّػػد كاجهػ ً
األك يؿ يف
ػق ّْ
الدراس ػةىجي فقػػد سبثَّػ ىػل اإلشػ ي
كع ػ ًن ُّ
ػكاؿ َّ
اػبػ ً
ػالؼ بػػني القػػاعلني بإسػػالميَّ ًة منشػ ًػم العرفػ ً
ػاعلني بػػال إسػػالميَّ ًتوجي َّ
ألف
ػ
ق
ال
ك
جي
ػاف
ى
ى
ى
ػب التَّػػاري ً كالبحػ ً
اقتض ػى العػػود ىة إىل كتػ ً
ػث عػػن اعبػػذكًر األكىل للمعرفػ ًػةجي
ذل ػ ى ى
إف العرفا ىف كً
كصوالن إىل ً
القوؿ َّ
د
ج
ػرن (ص) بتػاري و
ى
اإلؽبي للنَّػ ّْ الع ّْ
قبل الوث ًي ّْ
ي
ى
ٍويػ وػلجي يرج ػػع ى ػػذا التٌػػاري إىل م ػػا قب ػ ًػل اؼب ػ ً
ػيالد ب ػػمعو واـجي م ػػن يمثَّ مس ػػملةي ارتب ػ ً
ػاط
ي
ي
العقاعػ ًػد بػ ً
أف الفػ َّػن كػػاف دكم ػان تعب ػريان دينيٌ ػانجي فلمػػاذا يكػ ٍػنجي مػػن ب ػ ً
ػالفنوفجي ك َّ
ني

ػويف (العرفػػاينّْ) مثػػار خػ و
ػالؼ يف تعب ػ ًريه ع ػ ًن اؼبعتقػ ً
الفنػ ً
ػدات
ػوفجي بػػري ّْ
الشػػع ًر ُّ
الصػ ّْ
ى
اختالؼ
ت من دراس ًػة الشّْػع ًر اؼبػرتج ًم؛ فػ
اإلسالميَّ ًةجي ى
ي
كىناؾ صعوبةه أخرل جا ى ٍ
َّ ً
ً
و
ػب بالق ػػدرًة عل ػػى
الرتصب ػػاتجي يف كث ػ ػري م ػػن األثي ػػافجي بيَّ ػػب ى
ركح اؼبع ػػًجي كذى ػ ى
الشػو ً
اىد الدَّقيقػ ًػة ففػػي ثػػني كانػ ً
ً
ػوؿ
الشػ
ا سػ
ػات ك ُّ
ػق ّْ
ػتخالص َّ
ػركثات ثػ ى
ي
الدراسػ ي
ػات كافيىػ ػةه ل ػػديو ًاف الشا ايرازيجي أك
وج ػ يػد ترصب ػ ه
ابا ا الف ااار كث ػػرينةجي تك ػػن تي ى
ػاف ٍلبػػق عونػان يف الرتصبػ ًػة للوقػ ً
ػتم بشػػعرًهجي كيف كث ػ وري مػػن األثيػ ً
ػوؼ
ػات تػ ُّ
ٌ
دراسػ ه
ي
على اؼبعً الد ً
َّقيق
ػوع مػ ىػن
الصػػعوبةي األك ػ ي مػػن تطبيػ ًػق القػػي ًم اعبماليَّػ ًػة علػػى ىػػذا النَّػ ً
كتػػم ُّ
ً
ً
بعام وػةجي
االىتماـ
قل
ػالمي َّ
الشّْع ًرجي فقد َّ
بتطبيق القي ًم اعبماليَّػة علػى الشّْػع ًر اإلس ّْ
ي

ػويف من ػػو عل ػػى كج ػ ًػو التَّحدي ػ ًػد ككان ػ ً
ػات الراع ػػدةي يف ى ػػذا آّ ػ ً
ػاؿ
ػق ّْ
ك ُّ
الص ػ ّْ
الدراس ػ ي
ػرب قبػل اإلس ً
ػايل عن ىػد الع ً
ػالـجي كد
للدكتور فؤاد المرعي يف كتابًػو الػوع ًي اعبم ّْ
ى

سااعد الاادل

ي ا يف كتػ ً
ػالميجي يف
ػاب البنيػ ًػة اعبماليػ ًػة يف الفك ػ ًر العػ ّْ
ػرن اإلسػ ّْ

ً
ػاب (مػػدخل إىل
تطبيػ ًػق القػػي ًم اعبماليَّػػة علػػى شػػع ًر العصػ ًر اإلسػ ّْ
ػالمي ,كمثليػػو كتػ ي
الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمني) للدكتور حسي الصدلق كالػدكتور ساعد

ػب القليل ػ ًػة ال ػػد سػ ػلَّ ً
ال اادل يا ا جي م ػػن الكت ػ ً
الض ػػوى عل ػػى ماىي ػ ًػة الق ػػي ًم
طق ٌ
ً
الشػػع ً
الشػػع ًر
ػ
ق
ال
ػا
ػ
أم
جي
ر
ػن
ػ
م
ػوع
ػ
َّ
ن
ال
ػذا
ػ
ى
ػى
ػ
ل
ع
ػا
ػ
ه
كتطبيق
اعبماليَّػ ًػة
ػيم اعبماليَّ ػةي يف ّْ
ّْ
ً
َّ
ى
ي
العرفاين من منظوًر الوع ًي القرآينجي كفق مفه ً
ػوـ األثػ ًر (االقتبػاس كالتٌنػاص)جي فػال
ّْ
ّْ ى
دراسػ و
ػات ّٔػػذا اػبصػ ً
ػوع إذ
ػوص مػػن ىنػػا بػػرزت صػػعوبىةي معاعب ػةي ىػػذا اؼبو ػ ً
اسة أمثلةه سابقةه يبكن االستناد إليهاجي كآمل أف تكو ىف ً
يكن أماـ ً
ىذه الدر ً
ىذه
ي
ٍ ى
ي
ي
الدراسةي فاربةن لدر و
ً
البحث ع ًن القي ًم اعبماليَّ ًػة يف الشّْػع ًر
زبوض يف
اسات صباليَّ وة
ّْ
ي
العرفاينّْ
ّْمة ك و
سبهيد نظرم كأر ً
يتملٌ البحث من مقد و
بعة أبػو و
اب كخاسب وػةجي وبتػوم ك ُّػل
ي
ػاب عل ػػى فص ػػلنيجي إ ػػافةن إىل ثب ػ و
بػ و
ص ب ػػاللُّغت ً
كملخػ ػ و
ني
ػق باؼبص ػػاد ًر كاؼبراجػ ػ ًعجي َّ

العربيَّ ًة كاإلنكليزيًَّة

يف المقدمة جرت ؿباكلةه للتَّعري ً بالغاية اؼبفرت ة ؽبذا البحث يف إٍػا ًرًه

اؼبعريف ا﵀دَّدجي مع األدكات الَّد نعتقد جبدكاىا يف الوصوؿ إىل ىذه الغايػةجي مػع
ّْ
اإلشارة إىل ما سبق من در و
اساتجي كصعوبات البحث
ػوم
بينم ػػا ج ػػرل اغب ػػديث يف التَّمهي ااد الي ااري عػ ػ ًن العرف ااان دبعن ػػاه اللُّغ ػ ّْ
ػطالثي؛ فكػاف البػد بتمصػيل اؼبفهػوـ مػن خػالؿ العػودة بػو إىل
كمفهومو االص
ّْ
اؼبدكن ػػة فبَّػػا يبك ػػن أف ييع ػ َّػد اس ػػتنتاجان لألٍ ػوار
اؼبدكن ػػة تارىبيَّ ػانجي كب ػػري َّ
الب ػػدايات َّ
ً
ّْي ،يف العصػػور
اؼبعرفيَّػػة األكىل الَّػػد َّ
أسسػػق ؼبفهػػوـ اؼبعرفػػة اؼبتَّصػػلة بػػاإلدراؾ الػػد ّْ
ػالفن يف
اؼبختلفة كبعدىا جا الكالـ على العرفان بوصفو مصطلحان مرتافقان ب ّْ

للفن يف ؿباكلة التَّعبري ع ًن اؼبطلقجي
العي،جي ككي َّنض التقييم اعبمايل ّْ
ثضوره ّْ
ػزيل كمػن مثَّ اغبػديث
ػالمي كلونػو الغ ّْ
كصوالن إىل الشاعر العرفاا ي دبفهومػو اإلس ّْ

عػػن ماىيػػة األثاار القرِّ ااي فااي الشااعر العرفااا ّي كآليػػة الدراسػػة اعبماليػػة ؽبػػذا
األثػػر؛ الػػد تقػػوـ يف جػػزو منهػػا علػػى اللُّغػػةجي بتحديػػد مفهػػوـ األثػػر كمػػا عرفػػو
تناص ػان كمػػا جػػا يف اؼبفػػاىيم النَّقديػٌػة اغبديثػػة
البالبيُّػػوف اقتباس ػان كتضػػمينانجي مث َّ

كتقوـ بتطبيق القيم اعبماليَّة على الشّْعر يف جزعها ا خر
الفار

األول :يوًرد ىذا الباب اؼبعنوف ب ػاألثر القرِّ اي فاي راعر ابا
يف الباب ّ

األول أثر القرآف الكرًن يف ىذا الشّْع ًر بوصفو َّ
تناصػان ثرفيَّػان
يف فص ه ّ

الرتاكيب كاؼبفردات القرآنيَّة اؼبستخدمة يف ىذا الشّْػعر؛ بوصػفها
تتم فيو دراسة َّ
ُّ

ّْػعرمجي ككيػ أف ً
ػادت
كم ٍد ىخلىةن يف النَّ ّْ
بنيةن نصيَّةن ؾبتزأ نة من الن ّْ
ص الش ّْ
َّص القرآينّْجي ي

الشػػعريَّة مػػن داللتهػػا القرآنيّْػػة كالدّْينيَّػػة فنيَّػانجي كالقيمػػة اعبماليَّػػة الػػد قػػدَّمها
اللُّغػػة ّْ
ً
الرمػوز
ثضور
مفردات الن ّْ
َّص القػرآينّْ كفاي الفصاا الاَّاا ي جػا اغبػديث عػن ُّ
الصور الفنيَّة كدالالتا األدبيَّة كاعبماليَّة
القرآنيَّة يف إٍار ُّ
جا ى الباب الاَّا ي بعنو ًاف األثر القرِّ ي في راعر الشايرازيجي كيقػدّْـ يف

األول نظػػرنة َّ
فص ا ه ّ
ػعرهي
عامػةن لشػػعر العرفػػاف عنػػد الشاايرازي الَّػػذم يػي ى
ػرتجم شػ ي
ػدم الواجػػب بػػوجي مػػع مػػا لػػو مػػن
إىل العربيَّػػة ٌإال ثػػديثانجي ك يلػ ىػق االىتمػػاـ النَّقػ َّ
الدراسة كما سار عند نظريه ابا
تمث وري يف الشّْعر
العاؼبيجي كيسري ىذا الباب يف ّْ
ّْ

الفار

كالب ػػاب الثَّال ػػث ل دراسا ااة المقار ا ااةجي ثي ػػث ال تتجلَّ ػػى اؼباىي ػػة اغبقيقيَّ ػػة

للدراس ػػات التَّمثُّريَّػػة ٌإال باؼبقارن ػػةجي كإيػ ػراد أكج ػػو التَّالق ػػي كالتَّب ػػاين ب ػػني النَّم ػػاذج
ّْ
اؼبدركسة
ؿبػػور اغبػػديث يف ىػػذا البػػاب يػػدكر ثػػوؿ نتػػاع التَّػػمثُّر كآليَّػػة االقتبػػاس مػػن
مرجعية ك و
و
ػاص
اثدة؛ ففي الفصا َّ
األول متَّ إرهار أكجػو التَّالقػي كالتَّبػاين يف تن ّْ
الصػور
الرمػوز ك ُّ
اؼبفرداتجي كالفصا الاَّا ي أكرد أكجو التَّالقي كالتَّباين يف تن ّْ
ػاص ُّ
الفنيَّة

كضبػػل البػػاب األخػػري عنػواف القاايم الاماليَّااة واقييااات التَّ بيااقجي كقػ ٌدـ يف
ػايل
فص ا ه َّ
األول رؤي ػةن عػػن القػػيم اعبماليَّػػة مػػا بػػني علػػم اعبمػػاؿ كالفكػػر اعبمػ ّْ
ػالميجي كيف الفصااا الاَّااا ي جػػرل تطبيػػق القػػيم اعبماليَّػػة مػػن صبيػ وػل كجليػ وػل
اإلسػ ّْ

الشػػاعرين كجػػا ًت اػباسب ػةي ربمػػل عر ػان لنتػػاع
كتراجيػػدم كقبػػي و علػػى نتػػاج َّ
السابقة
ّْ
الدراسة الَّد متَّ الت ُّ
َّوصل إليها يف األبواب َّ

فبتوفيق من ا﵁جي و
و
كبعوف كدعػ وم كبػريين
اؼبقلجي فإف أصبق
كختامان ىذا جهد ّْ
ػتاذم اؼبشػػرفني الػػدكتور عيااد محمااود كالػػدكتور ط ا ل حس ا اللػػذين
مػػن أسػ َّ
أتوجو إليهما بالشكر العميق كاالمتناف الكبري ؼبا كابداه من عنا و معي يف ىذا
العمػ ػػلجي كلػ ػػن أنسػ ػػى أيض ػ ػان أف أشػ ػػكر قسػ ػػم اللغػ ػػة العربيػ ػػة رعاس ػ ػةن كأسػ ػػاتذةجي
كللجامعة أيضان الشكر الكبري كاؼبضاع جي كإىل أن الدكتور ع ي زليخة الػذم
كػػاف دكم ػان ب ً
كرمهػػا ا﵁
وصػػلد كمػ ّْ
ي
ػوجهي منػػذ كالد كثػػّت تارىبػػوجي كإىل الػػد ٌ
كرمّٔ ،ا فجعلها أمي
فجعل اعبنة ربق قدميهاجي ك ٌ

امهيد:
العرفان( :في المفهوم والاذور):
مصدر ً
عرؼجي عرفانان أك معرفػةن»ُجي كقػد أدرج ابا مي اور يف
العلم
للفعل ى
ه
العرفاف لغةن « :ي
اللٌ ً
سافجي العرفاف بوصفو مصطلحان مرادفان للعلمجي بري أنَّو أشػار إىل َّ
ػيض اعبهػلجي كمػن
أف العلػم نق ي
صػػفات ا﵁ً عػَّػز كجػ َّػل العػػا كالعلػػيم كالعػ ٌػالـجي فهػ ىػو ا﵁ العػػا دبػػا كػػاف كمػػا يكػػوف قبػػل كونػػوجي كدبػػا
ِ
يك ػػوفجي كلػ ػػَّما يك ػ ٍػن بىػ ٍع ػ يػد قب ػػل أ ٍف يك ػػوف كاص ػػطالثان :كرد العرف ػػاف بوص ػػفو مص ػػطلحان مرادف ػان
ّ
لكلمة الغنوصيَّة َّ gnosis
الالتينيَّة الَّد تع ،اؼبعرفة
ػطالثي بػػري َّ
أف مفػػردة العرفػػاف
ػوم للعرفػػاف كاؼبعػػً االص
فبػذل ال اخػػتالؼ بػػني اؼبعػً اللُّغػ ّْ
ّْ
زبصصان كعمقان من ثيث إشارتا إىل اؼبعارؼ العليا
معً أكثر ُّ
أخذت ن
تكونػ ػ ً
ػماكمجي
ػق البػ ػػذكر األكىل للمعرف ػػة دبعناىػ ػػا االصػ ػ
ػطالثي يف ثضػ ػػن ال ػػدّْين ب ػػري ال َّسػ ػ ّْ
َّ
ّْ
ػوع مػػن الكشػ ً إىل
َّوصػػل بنػ و
كتطػ َّػورت ثػ َّػّت أصػػبحق تعػػ ،اصػػطالثان إسػػالميَّان معرفػػة ا﵁ « كالت ُّ
و ْ
الستدالؿ أك و
و
برىنة عقليَّة»
تذكقان مباشران دكمبا ثاج وة
تذك يؽ اؼبعارؼ ُّ
اؼبعارؼ العلياجي أك ىي ُّ

ًً
َّ
تطور منهػا ث َّػّت كصػل إىل
ت
كجذكر َّ
إف العرفاف " اؼبعرفة"جي بوصفو مفهومان كليٌانجي لو مقدّْما ه
ه
ً
ّْي ،للكلم ػ ًػةجي
م ػػا ى ػػو علي ػػو ا ف ك ي ػػمت فج ػػم نة إىل األدب كالفلس ػػفة؛ فاؼبعرف ػةيجي بالوصػ ػ ً ال ػػد ّْ
ػداعي معرف ػةنجي كإف تكػػن نا ػػجةجي بعػػد
ن ىش ػمىت مػػع البػػدايات ا دميَّػػة إذ امتل ػ اإلنسػػاف البػ ُّ

انفصػػالو ع ػ ًن الطَّبيعػػةجي ف ػ«ثػػني كػػاف يعػػري انتباىػػو ثجػػرةن أك صػػنوبرةن أك مػػا ن؛ يكػ ٍػن يػػرل أبػػدان
الص ػػفات اؼبو ػػوعيَّةى ؽب ػػذه األش ػػيا جي َّ
الض ػػار بالنٌس ػػبة إلي ػػو ى ػػو عن ػػدما
كإمب ػػا ي ػػرل تمثريى ػػا النَّػػافع ك َّ
ٌ
ُ-ابن منظور :لساف العربجي دار اؼبعارؼجي القاىرةجي مادة (عرؼ)
ِ-اؼبصدر السابقجي مادة (علم)
ّ -ينظرجي ؿبمد عابد اعبابرم :بنية العقل العرنجي دراسة ربليلية يف فهم نظم اؼبعرفة يف الثقافة العربيةجي دراسات دار
الوثدة العربيةجي بريكتجيطٔجي ََِٔجي را:صِّٓ ِْٓ -ينظر أيضانجي عبد القادر ؿبمود :الفلسفة الصوفية يف
اإلسالـجي مبادعهاجي نظرياتاجي مكانتها من الدين كاغبياةجي دار الفكر العرنجي د تجي را :صُّٓ-
ْ  -عبد القادر ؿبمود :الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي صْ

و
يالمسها»ُ؛ دبعً َّ
ثاجات
األكؿ يف اتّْصالًو مع الطَّبيعة يكن بوسعو التَّفكري يف
أف اإلنساف َّ

كجوديَّة و
بسبب من بلبة َّ
الدكافع األساسيَّة للبقا جي كبعد إكمػاؿ ىػذه اغباجػات األساسػيَّةجي تبػدأ

ً
االنفصاؿ ع ًن الطَّبيعة بالظُّهوًر
اغباجات األخرل الَّد فر ى ٍتها مرثلةي
ي

ػريف اؼبػرتب بالغيبيَّػػات بػػري اؼبدركػ ًػة مباشػػرنة عػػن ٍريػ ًػق
مػػن ىنػػا يبػػدأ اغبػػديث عػػن النُّشػػو اؼبعػ ّْ
اػباصػػةجي حبيػػث تتحػ َّػو يؿ إىل "فتشااات"* ً
ذات اؼبفهػػوـ
اسجي فاألشػػيا ال تكتسػػب ربديػػداتا َّ
اغب ػو ّْ
نمي كالفتش؛ ال يكوف بالضَّركرة شيئان ملموسان ييعبى يػد أك ييصػنى يعجي كيعػ ّْ عػن قدسػيٌ وة مػا؛ أم
َّ
الص ّْ
قول سريَّة؛ فالفتش إذان؛ صورةه مبوذجيَّةهجي أم ىو ىذه الشَّجرة أك ىذا
أ ٍف تصب األشيا ثاملة ن

اغبجرجي كيف الوقق نفسو ال ىو ّٔذه كال ىو بذاؾجي َّ
إف الفتش كيػا هف متميّْػ هػزجي يتك َّػوف مػن جسػ وم
و
ػاعي
ػزل كلٌػي ىبتفػي كرا هجي ىػو اؼبضػموف الركث ُّػي كاالجتم ُّ
مادم كاثد (جز /خاص)جي كمن مغ ن
سحرمجي إنَّو يعيش بفضل عمليَّة تقديسو كاػبضوع لوجي
فعل
لذل فهو لي
ّّ
ٌ
ماد نة جامد نةجي بل ه
كيبكػػن أف قبػػد يف اػبرافػػات كاألسػػاٍري آثػػاران تػ ُّ
ػرم يف تل ػ اؼبرثلػػةجي ففػػي
ػدؿ علػػى الػػوعي البشػ ّْ
خباصػ وػةجي يتجلَّػػى أمامنػػا جػػوىر
َّجسػػد َّ
الفااتش كمػػا يتَّصػػل بػػو مػػن خط ػوات الػػوعي َّ
األكؿجي يف الت ُّ
ِ
األكؿ للمعرف ًػة
ُّ
الصورة يف ٍوره األدىن جي كيبكػن أف تيع َّػد ىػذه اؼبرثلػة مػن الػوعي اإلنسػاينّْ الطَّػور َّ

الطَّبيعيٌػػةجي قبػػل أف زبضػػع لعمليػػات التَّسػػخري كالتَّطويػػع الَّػػد اكتملػػق يف اؼبراثػػل َّ
الالثقػػة للحيػػاة

لتتجاكزىػا
اإلنسانيَّةجي مع ؾبي الفلسفةجي كساعر أنواع العلوـ كالفنوف الَّد رباكي الطَّبيعةجي مػن يمثَّ
ى
ً
نفسػػوي
كبػػو اؼباكراعيَّػػات كالغيبيػػاتجي فقػػد « لعبػػق األسػػطورةي يف آّتمعػػات البداعيَّػػة القديبػػة الػػد ى
َّكر ى
الَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذم لعبت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اؼبيتافيزيق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدجي كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيجي عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرب ًم م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ
ُ
الفنجي ترصبة :د نوفل نيوؼجي مراجعة :د سعد مصلوحجي عا اؼبعرفةجي الكويقجي َُٗٗجي
 بيوربي باتش  :الوعي ك ٌصَِ
*  )fetshism(-لع ػ ػػل يف كلم ػ ػػة عب ػ ػػادة الف ػ ػػتش ش ػ ػػيئان يقرّٔ ػ ػػا م ػ ػػن كلم ػ ػػة الص ػ ػػنميةجي لك ػ ػػن الف ػ ػػتش ال يك ػ ػػوف بالض ػ ػػركرة
و
قدسية ما (ينظر اؼبرجع السابقجي ىامش صُٗ)
شيئان ملموسان يعبد أك يصنع بغاية التعبري عن
ِ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صُِٗٔ-

عنايتًها بتكوين اؼبفػاىيم كاؼبصػطلحات الَّػد اشػتهرت ّٔػا اؼبيتافيزيقػا كبقيَّػةي مو ػوعات الفلسػفةجي
ػالرم ًزجي مسػتكملةن ذلػ ى كلَّػو باألفعػاؿ
متوسػلةن ب َّ
إال َّأَّنا تدكر ثوؿ اؼبفاىيم كاؼبصطلحات نفسها ٌ

ً
العميق»ُجي فاؼبعرفة اؼبنشودة من تلػ النظػرة التارىبيػة بػري متبلػورةجي
الطقسيَّة ذات اؼبعً كاؼب ٌدل
ػرم؛ ف ػ َّ
ػإف اغب ػػديث ع ػػن الفك ػػر
كألنَّن ػػا ال نس ػػتطيع رص ػػد اؼبالم ػ اؼبعرفيَّػ ًػة األكىل يف التَّػػاري البش ػ ّْ

ػق يف التَّػاري جي كإذ يينب يػُ
ّْ
ّْي ،مباشػرنةجي سػيكوف مقتصػران علػى مػا ىػو مثب ه
اؼبعريف اؼبتَّصل بالوعي الد ّْ
التَّاري ع ًن اعبذكر األكىل للمعرفةجي يربطها بالفلسفةجي َّ
كمف اؼبعرفةجي كإ ٍف كانق دينيَّةن يف مضػموَّنا

الفلسفي
كثيجي إالٌ َّأَّنا كانق قرينة النَّشاط
االجتماعي ك ُّ
ّْ
الر ّْ
ّْ
ػعق الطَّبيعػػة لفلسػ و
يف الفلسػػفة اليونانيَّػػةجي مػػع أرس ا و ك أف طااونجي خضػ ً
ػفة أيقيمػػق علػػى
مبػػادئ ميتافيزيقيَّػ وػةجي كأصػػبحق تكػ ّْػوف نظػػرنة شػػاملةن يف الوجػػودجي ك يقتص ػ ًر النَّظػػر علػػى النٌاثيػ ًػة
و
مطلقة ال سبيل للقضا ً عليها داخل نظػاـ الوجػودجي
اؼباديَّة من الطَّبيعةجي بل ٍاع يًرتؼ بوجود ثناعيَّ وة
كىي ثناعيٌةي ال ُّػركح كاؼب َّ
ت ك ىػعها َّ
ػادةجي أك اؽبيػوىل ك ُّ
الصػورةجي كنظريػَّةي اؼبعرفػة أخػذ ٍ
الصػحي ى كأ ػي ى
ً
األلفاظجي كني ًظ ىػر إىل كثػ وري مػن اؼبشػاكل اؼبيتافيزيقيَّػة
دقيق ؼبعاين
إليهاجي ى
عند أرس و خاصةنجي ربدي هد ه
صػرؼ لظػواىر الوجػودجي كمػا ىبضػع لػو مػن
نظرنة ثابتةن كاسػعةن تقػوـ علػى أسػاس اإلدراؾ العقل ّْػي ال َّ
قػوانني مثَّ أ ػػي يف الفلسػػفة البحػػث العلمػ ُّػي دبعنػػاه الػػدَّقيق إىل جانػػب فلسػػفة التَّصػ ٌػورات الَّػػد

بدأت بػسقراط كبلغق َّنايتىها عند أرس وجي لنج ىد َّ
العلمي القاعم علػى اؼبالثظػةجي بػل
أف اؼبنه
َّ
ِ
َّصورات
كعلى شي و من التَّجربةجي قد أخذ مكانو إىل جانب منه الت ُّ
بنا ن على ما سبقجي يبكن القوؿَّ :
مادتػو األكىل مػن
ػريف لظػواىر الوجػود اسػتقى َّ
إف الوعي اؼبع َّ
ثضػن الفلسػفة ثػني أخضػػع الطٌبيعػة لسػلطاف الفكػػرجي فكان ً
ػق اؼبعرفػة تتطػ َّػور مػن خػالؿ اقرتاَّنػا

ػفيجي َّ
كإف ٌأكؿ مػ ٍػن أنػػت التٌصػ ُّػورات اؼبعرفيَّػػة ىػم الفالسػػفةجي كيبكػػن أف قبػػد عنػػدىم
بػػالفكر الفلسػ ّْ
ُ -إً أي جيم  :األساٍري كالطقوس يف الشرؽ األدىن القدًن (مصرجي ما بني النهرينجي آسيا الصغرلجي سورياجي اؽبندجي
اؼبتوس )جي ترصبة :يوس شلب الشاـجي دار التوثيدم للنشرجي ضبصجي طُجي ُٖٗٗ
إيرافجي إهبةجي اليونافجي البحر ٌ
ِ-ينظر :عبد الرضبن بدكمجي خري الفكر اليوناينجي مكتبة النهضة اؼبصريةجي القاىرةجي طْجي َُٕٗجي صّ

ػاؿ بفكػرة التَّػمثًُّر كالتَّػمث ًريجي
اإلرىاصات الفكريػَّة األكىل للمعرفػةجي مػن دكف أف يكػو ىف للحػديث اتّْص ه

َّ
كإمبػػا الغايىػةي ىنػػاجي اإلشػػارةي إىل َّ
ػالمي لػػي ثػػدثان ٍارع ػان يف الثٌقافػػة ال ٌدينيَّػػة
أف اؼبفهػػوـ اؼبعػ َّ
ػريف اإلسػ َّ
مشرتؾ بني العقاعد صبيعها من دكف تبياف و
فضل أك أث ور
أمر
ه
كاألدبيَّة كاإلسالميَّةجي بل ىو ه
تػػنهض نظريَّػػة اؼبعرفػػة عنػػد الاارواقيي (*) مػػن البحػ ً
ػث عػػن األس ػ الَّػػد تقػػوـ عليهػػا اؼبعرفػػة
ّ
اغبسػ ػيَّة كاإلدراؾ
كمص ػػادرىا كمص ػػدر اؼبعرف ػػة عن ػػد ال ا ّارواقيي يق ػػوـ عل ػػى التَّميي ػػز ب ػػني ُّ
الص ػػور ٌ
اغبسػ ّْػيجي فا﵀سوسػػات ىػي األصػػل يف كػ ّْػل معرفػ وػةُجي كيبكػػن أف نسػػتنت مػػن ىػػذا َّ
أف اؼبعرفػػةجي كإف
ٌ
ً
ماديػٌان ؿبضػانجي بػل بالوصػ اغبس ّْػي اؼبنبػُ
بدأىت ٍبيعيَّةنجي تكن بايتها الطَّبيعة بوصػفها كجػودان ٌ
عما كرا الطَّ ً
بيعة
َّ
كيبكػ ػػن أ ٍف قبػ ػػد (هلل) باالس ػ ػ ًم اؼبعػ ػػركؼ إسػ ػػالميٌانجي ثضػ ػػوران يف الفلسػ ػػفة اليونانيَّػ ػػةجي مػ ػػع

(*)
ػوؿ إ َّف الوجػػود اغبقيقػ َّػي ىػ ىػو الَّػػذم يػ ثّْر كيتػػمثَّرجي كرأل َّ
الشػػي
أف َّ
الركاقيٌ ًػةجي إذ بػػدأى أف طااون القػ ى
َّ

الصفات اؼبوبلة يف التَّجريدجي
الَّذم يقبل التَّمثري كالتٌمثُّر ىو كثده اعبسماينٌ فابتدا ن من اهلل ٌ
ثّت ٌ

ػادم خ و
ػالصِجي فبػَّا يعػَّ ،
أف أسػاس
ماديَّةهجي كتقبل التَّفسري علػى كبػ وو م ّْ
ىذه األشيا األخرل كلُّها ٌ
الركاقيَّة ينهض على اؼباديَّة الػد قػاؿ ّٔػا أف طاونجي بػذل يبكػن القػوؿ َّ
إف اؼبعرفػة
النَّظريَّة اؼبعرفيَّة َّ

(*) يفالركاقيوف :نسبة إىل اؼبدرسة الركاقية الد أسسها زينوف الق صي يف َّناية القرف الرابع ؽ ـ كلد ّّّ ؽ ـجي كتويف
ِِٔ ؽ ـ فيلسوؼ يوناين أس مدرستو اؼبسماة الركاقية نسبةن إىل الركاؽ (البهوذم األعمدة)جي الذم كانق ربفظ فيو
كل و
أصل يف اؼبعرفة إىل اغب جي كمذىب الركاقية يف الوجود يقوؿ بمنو
ترد َّ
التح الفنية يف أثيناجي كالركاقية فلسفة مادية ٌ
لي يف الوجود بري اؼبادةجي ثّت الركح كا﵁جي كالنار ىي القوة الد تعطي اؼبادة ثركتهاجي كعنها ينشم العا جي كا﵁ ىو النار
األكىلجي كنف اإلنساف صدرت عن النار اإلؽبية (ينظر :ثسني صاحل ضبادة :دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي دار اؽبادم
للنشرجي بريكتجي طُجي ََِٓجي صّّٗ)ّْٕ-
ُ-ينظر :عبد الرضبن بدكمجي خري الفكر اليوناينجي صُُٕٔ-
(*)-را :مصطفى ثسن النشار :فكرة األلوىية عند أفالٍوف كأثرىا يف الفلسفة اإلسالمية كالغربيةجي مكتبة مدبويلجي القاىرةجي
طِجي د تجي (التصورات اؼبختلفة لإللو األفالٍوينجي صُِّٕٗ-جي نظرية اػبلق عند أفالٍوفجي صُٓٗ)َِْ-
ِ  -ينظر :عبد الرضبن بدكمجي خري الفكر اليوناينجي صِّ

اغبسػيَّة موجػػودةه عنػػد األبيقااورلّي (*)جي
ػفي بػػدأت ّْ
يف الفكػػر الفلسػ ّْ
ثسػيَّة كانتهػػق ؾبػ َّػرد نةجي كاؼبعرفػػة ٌ
ف ػأبيقااور يقػػوؿَّ :
ػتم اؼبعرفػػةجي كاغبػ ُّ ال
إف األصػػل يف كػ ّْػل معرفػ وػة ىػػو اغبػ ُّ جي فعػػن ٍريقػػو كثػػده تػ ُّ
ىبطػػُجي َّ
ػور متعػػدّْدةهجي كالنَّػػاس
اس عػػن َّ
كإمبػػا الَّػػذم وبػػدث ىػػو أنػَّػو تػػم إىل اغبػو ّْ
الشػػي الواثػػد صػ ه

الصػػورجي مػػع َّ
أف اؼبو ػػوع كاثػ هد باسػػتمرا ورجي كاإلثسػػاس ىػػو األصػػل يف
زبتلػ يف التقاٍهػػا ىػػذه ٌ
كػ ّْػل معرفػ وػة آمػػن أبيقااور با ؽبػػة علػػى كب ػ وو خػػاص ّْ
يتفػػق مػػع مذىب ػو يف اؼبعرفػػة كالطٌبيعػػةجي فمػػن
كمَّنم موجودكف يف نفوس النٌػاسجي أك يف اؽبػوا علػى شػكل
يتصور أبيقور ا ؽبة ك ٌ
النَّاثية النَّظريَّة َّ

صوور أثرييَّوة يدركها النَّػاس مػن ىػذه النٌاثيػة النٌظريَّػة آمػن أبيقاور بوجػود ا ؽبػةُ كيبكػن أف قبػد

ػالميجي فالصػوفيٌوفجي بوصػفهم مػذىبان أك ٍريقػةن
ؽبذه الفلسفة اإليبانيٌة نظريان مقابالن يف الفكر اإلس ّْ
يف اؼبعرف ػػةجي ي من ػػوف بوج ػػود إلػ ػ وو خ ػ و
خاصػ ػان يتَّف ػػق
ػالق للك ػػوف؛ لك ػ َّ
ػنهم ي من ػػوف ّٔ ػػذا اإلل ػػو إيبانػ ػان ٌ
كنظريٌاتم اؼبعرفيَّة
يف اؼبعرفػػة تتطػ َّػور النٌظريَّػػات علػػى أسػػاس َّأَّنػػا ال تقػػوـ علػػى يق ػ و
ني مطلػ وػقجي فبٌػػا يػػرتؾ البػػاب
و
رؼ عليو بني النٌاس
الثتماالت َّ
مفتوثان
شّتجي كاالختالؼ يف اؼبعتقدات كيف ما ىو ساع هد كمتعا ه
الضركرة التَّعاقبيةجي ىكذا يبدأ في ون بو ع اغبقيقة ال ٌدينية يف و
صيغة فلسػفيٌ وةجي
أمر
ٍبيعي تفر و ٌ
ّّ
ٌ
ٌ
ه
ص
فسػػر النٌصػػوص الدينيَّػةى تفس ػريان رمزيٌػانجي كىػػو يش ػبّْو ال ػنٌ َّ
فقػػد سػػادت نزع ػةه صػػوفيَّةه تفكػػريهجي فقػػد َّ
ػالركحجي كيبيػػل إىل األخػذ بػػاؼبعً أك الػ ُّػركح علػػى ثسػػاب األصػػل الٌػػذم
الرمػ َّ
ػزم بػ ٌ
باعبسػػمجي كاؼبعػػً ٌ

(*)-األبيقوريوف :نسبةن إىل أبيقورُّْ َِٕ-ؽ ـ؛ فيلسوؼ أثي،جي تقوـ فلسفتو على ثالث شعب-ُ :اؼبذىب
اؼبنطقيجي ِ-رأيو يف الوجود أك مذىبو الطبيعيجي كيدخل من داعرة الالىوتجي ّ-مذىبو اػبيليقي أخذ الفلسفة عن
ديبقريط كأفالٍوف كأرسطو كسقراط لو نظرية يف النف إذ تتحدد مهمة النف عنده بالشعور كالفكر كاإلرادةجي كلو
و
بمشكاؿ بشرية يمكلوف كيشربوفجي كأجسامهم من عنصر الضو جي كيدلل
مذىب يف اإلؽبيات ىبتصره القوؿ بوجود آؽبة
على كجودىمجي كيق ٌدـ كصفان لطباععهم (ينظرجي ثسني صاحل ضبادة :دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي صَّّ)َّّ-
ُ-ينظر :عبد الرضبن بدكمجي خري الفكر اليوناينجيصِّٓٗ-

ي خػػذ مباشػػرنة مػػن الػػنٌص حبركفػػوجي كفي ااون(*) شخصػػيٌةه الىوتيٌػةه قبػػل كػ ّْػل شػػي و جي بػػدأ مػػن الػػدّْين
كاسػػتعاف بالفلسػػفة ال العكػ ُجي كمػػا كػػاف سػػاعدان عنػػد مػػن سػػبقوجي فالفالسػػفة أنتجػوا التَّصػػور ً
ات
ّْي ،آّػػرد أك الالىػػو
الالىوتي ػةى ابتػػدا ن مػػن الفلسػػفة اؼباديػػة أك الطبيعيػػة كصػػوالن إىل الوص ػ الػػد ّْ

للمعرفةجي مثلما جا بو سقراط كأف طون كسوانبا سابقان

قص يد اؼبعرفػة كالفلسػفة مػن أجػل ذاتػا؛ بػل مػن أجػل تفسػري نزع وػة دينيٌ وػة
كعند في ون ال تي ى
خاص وةجي كاؼبعرفة اليقينيٌة ّْ
كىمجي كال ٌذات اإلنسانيٌة فانيةه؛ لذل ال بي َّد من
ٌ
متعذرة اؼبسال جي كالعا ه
اػبالص الَّذم وبصل عن ٍريق فنا اإلنساف بنفسو با﵁ًجي من أجل أف يػتخلٌص مػن اغبػاؿ الٌػد

ػتم عػ التٌصػ ٌػوؼجي كال سػػبيل إىل معرفػػة ا﵁ إال بإدراكػػو إدراكػان مباشػرانجي
ىػػو عليهػػاجي كىػػذا الفنػػا يػ ُّ
ألف ا﵁ سػيظهر أمػػاـ اإلنسػ ً
َّ
الصػػوفيٌ ًةجي ففػػي
ػاف مباشػرةن دكف ثاجػ وػة للوسػػاع جي عػػن ٍريػق التٌجربػ ًػة ُّ
الس ػػلوؾ ثالث ػ ُّػي اؼبراث ػػلجي
ػويف يس ػػتطيع اؼب ػػر أف يع ػػايً ىن ا﵁ ك َّ
الص ػ ّْ
ثال ػػة الوج ػػد ٌ
السػ ػبيل إىل ى ػػذا ٌ
األكىل :ع ػػن ٍري ػػق آّاى ػػدةجي كالثاني ػػة ع ػػن ٍري ػػق العل ػػمجي كالثٌالث ػػة ع ػػن ٍري ػػق اللٌط ػ ػ الواى ػػب

لسػػالكني بالػػدَّرجتني األكىل كالثٌانيػػةجي ك(ال يك َّم ػل) بالثالثػػةِجي كعليػػوجي
للقداسػػة كىبػ ُّ
ػص اؼبريػػدين كا َّ
َّصوؼ كسيلةن يف الوصوؿ إىل العرفافجي و
دبفهوـ إسالمي كب ًري إسالمي
يبكن ع ُّد الت ُّ
الزى ػػد؛ كى ػػي مف ػػردةه لص ػػيقةه بال ػػدّْي ًنجي
ك َّأكؿ مف ػػردةو يف متوالي ػػة اؼبف ػػردات اؼب ّْدي ػػة إىل العرف ػػافجي ُّ
كبتتبُّػػع أثػػر اؼبفػػردة كتػػاري رهورىػػا يتبػ َّػني َّ
أف بػػذكرىا األكىل موجػػودةه يف كػ ّْػل دي ػ ون ظبػػاكم أك بػػري

الص ػػوفيَّة إىل
ػات كث ػػريةه يف إرج ػػاع ُّ
الزب ػػور كالق ػػرآفجي كىن ػػاؾ اختالف ػ ه
ظب ػػاكمجي يف التٌ ػػوراة كاإلقبي ػػل ك ٌ

أصوؽبا األكىلجي فمن و
قاعل َّ
األكؿ بدأ ُّ
تقشػفان كزىػدانجي كتط َّػور ُّ
إف الت ُّ
الزىػد ث ٌػّت أخػذ شػكالن
َّصوؼ ٌ
(*)يففيلوف اإلسكندرم َّ :ؽ ـيفَٓ بعد اؼبيالدجي من اؼبدرسة اليهودلةجي كيع ٌد الفيلسوؼ اليهودم األك يف ذل
العصرجي مزج بني الثقافة اليهودية كاليونانيةجي عنواف مذىبو ىو التوفيق بني اليهودية كالفلسفةجي كيتميٌز بالتمكيل الرمزم=
للتوراة كفكرتو يف اػبلق أ ٌف ا﵁ خلق العا من ال شي جي كيقوؿ بوثدانية ا﵁جي ك يعرؼ عنو أنو قاؿ بالثالوث أك بريه من
ألواف الشرؾ ينظرجي ثسني صاحل ضبادةجي دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي صَّْْٖٓ-
ُ-ينظر :عبد الرضبن بدكمجي خري الفكر اليوناينجي صَّٗٗ-
ِ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صََُُُٔ-َُٓ-

آخ ػػر يد ًع ػػي تص ػ ُّػوفانجي إىل قاع ػ وػل َّ
الص ػػوفيَّة ترج ػػع جب ػػذكرىا إىل األ َّيم ػػة ا ريٌػػةجي أم إىل الػ ػ ٌديانتني
إف ُّ
ى
اؽبنديػَّ ػػة كالفارس ػ ػيَّةجي يف ثػ ػػني يػ ػػرل آخػ ػػركف َّ
ػداد لألفالٍونيػ ػػةُا﵀دثػ ػػة نسػ ػػبةن إىل
الصػ ػػوفيٌة امت ػ ه
أف ٌ

أفلوٍني اؼبصرم صاثب (فلسفة اإلشراؽ)

الش َّ جي َّ
بري َّ
أف العرفػاف كجػد قبػل اؼبسػيحيَّةجي
أف ّْ
الدراسات اغبديثة أك حقجي دبا ال يقبل َّ
ى
األكؿ قبل اؼبيالدجي ىذا من جهةجي كمن و
جهة أخرلجي ما عاد م ّْرخػو األدي ً
ػاف
كأنَّو يرقى إىل القرف َّ
يف أكركب ػػا اليػ ػػوـ ينظ ػػركفجي كم ػػا ك ػػانوا يفعلػ ػػوف م ػػن قب ػػلجي إىل العرفانيَّػ ػػة بوص ػػفها ثرك ػ ػةن مرتبط ػ ػةن
باؼبسيحيَّة كثدىاجي بل لقد صػار مػن اؼبسػلَّم بػو اليػوـجي َّ
عامػةه عرفتهػا
أف العرفػاف كالعرفانيَّػة رػاىرةه َّ

السماكيَّة الثٌالثةجي اليهوديَّة كاؼبسيحيَّة كاإلسالـجي كما عرفتها الدّْيانات الوثنيَّةِجي فإذا قلنػا
األدياف َّ
َّ
إف بػػذكر ا ٌلزىػ ًػد األكىل موجػػودةه يف القػػرآف كجودىػػا يف التٌػػوراةجي كجودىػػا يف اإلقبيػػلجي كجودىػػا يف
البوذيَّػةجي كالفيػػدا كاؼبنداعيٌػة كالزرادشػػتيٌة كالعقاعػد الفرعونيٌػػةجي كػػاف لنػا أف نثبػػق خطػم اغبكػػم القاعػػل
ّ
الر ً
ىبنة اؼبسيحيَّة كسواىا
الزىد
بنسبة ُّ
اإلسالمي إىل َّ
ّْ
و
م،جي كمػػن اؼبعػػركؼ أ ٌف
فػػالقوؿ بوجػػود تػػالؽ بػػني األفكػػار أمػهػر منطقػ ّّػيجي حبكػػم االمتػػداد الػ ٌػز ّْ
بالسابقجي كلكن دبا َّ
ؼ أمراف مشرتكاف بني العقاع ًػد صبيعًهػاجي يبك يػن
ٌ
أف ُّ
الزىد كالت ُّ
َّصو ى
الالثق يتمثٌر َّ
أف يػػدخل التَّصػػوؼ كالعرفػػاف علػػى ىػػذا اؼبعػػًجي دبػػا ىػػو متشػػابوه بػػني األديػػاف؛ كاإلسػػالـ دبػػا ىػػو

ػاميجي كدبػػا فيػػو مػػن اإلخبػػار عػػن أقاصػػيص َّ
األكلػػنيجي مػػن الطٌبيعػ ّْػي أف قبػػد فيػػو أفكػػاران
الػ ّْػدين اػبتػ ُّ
تكوف صدل متطوران عن أفكا ور كسلوكيَّ و
ات دينيَّ وة و
سابقة
ٌ
أصل كمصد ور كا و
فإف اعبزـ بتحديد و
صوؼ بري فبك ون؛ كسول َّ
َّ
أف التَّص ُّػوؼ
لذل
ثد للتٌ ُّ
ً
الرعيسػػة يف العػػا « تعبػػري اإلنسػػاف عػػن إيبانػػو
ٍقػ ه ديػ ّّ
ػ،جي كانػػق العقاعػػد علػػى امتػػداد األديػػاف ٌ
كمسريتوجي ككثريان ما يتٌخذ الػ ٌدين شػكل
بقوةو أعظم منوجي كإجاللو ؽباجي بوصفها خالقة ىذا الكوف ّْ
ٌ
ُ-ينظر :د عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي صّٓ-
ِ-ينظر :ؾبمد عابد اعبابرمجي بنية العقل العرنجي صِّٓ
ّ-ينظر :د عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي صْ

عبادة لتفسري أصل الكػوف كٍبيعتػوجي كاؽبػدؼ الػذم مػن أجلػو كان ً
ػق اغبيػاةجي كالػ ٌدين ىػو
ا﵀اكلة ا ٌ
ُ
و
و
قوس اؼببنيَّة على و
الشعاع ًر كالطٌ ً
أساس من ىذا اإليباف»
ؾبموعة
كل
ُّ
متكاملة من ٌ
كقد ً
كانق الطٌقوس الدينيَّة موجودةه يف اؽبند كمصرجي كبالد مػا بػني النٌهػرينجي كبػالد فػارس

ػرم اػبػالصجي ككانػق ذات
كيف ّْ
الصنيجي مثٌ يف اليونافجي كدبا أ َّف الطُّقوس كانػق سػابقةن النٌظ ىػر الفك َّ
ً
أصبحق الطُّقوس مو ع ج و
و
ػدؿجي
حبث يف العلل كاألسبابجي كعندما
فعل مباش ورجي يكن ىناؾ ه

كثني صار أصػحأّا يعملػوف الفكػر فيهػا كيتسػا لوف عػن جػدكل العمػل فيهػاجي رب َّػوؿ الػدّْين إىل
ِ
فلسػ و
الصػوفية تعػػ ،اؼبسػػل الػ ّْػدي ،يف
ػفة معرفيٌػ وػة تكػ َّػوف مػػن خالؽبػػا تصػ ُّػوؼ بنػػا ن عليػػوجي تكػػوف ُّ
الض ػ ػركرم أف يك ػػوف مطابقػ ػان الطق ػػوس
ػريف؛ الَّػ ػذم ل ػػي م ػػن َّ
اغبي ػػاةجي مض ػػافان إلي ػػو اؼبس ػػل اؼبع ػ ٌ
كالشراعع

إس ا ميا؛ عػ َّػرؼ الارجااا ي التصػػوؼ بمنػٌػو « مػػذىب كلٌػػو جػ ّّػد بػػال ىػ و
ػزؿ»ّجي كمعنػػاه
ه
السلوؾجي كقد قاؿ كاصػفان التٌصػوؼ لتبيػاف ظب ُّػوهً « :إنٌػو
اقرتاف االعتقاد كالنَّشاط
العقلي بالعمل ك ُّ
ّْ
الصػػفات البشػريٌةجي كؾبانبػػة
تصػفية القلػب عػن موافقػػة ال يػَّةجي كمفارقػػة األخػالؽ الطبيعيٌػػةجي كإطبػاد ٌ
الركثانيٌػةجي كالتَّعلٌػق بعلػوـ اغبقيقػة»ْ؛ فػال فػرؽ ّٔػذا اؼبعػً
الػ ٌدعاكل النفسػانيٌةجي كمنازلػة ٌ
الصػفات ٌ

بػػني التَّصػ ُّػوؼ كالعرفػػاف الَّػذم ىػػذا شػػمنو كىػػذا التَّعري ػ للتَّصػػوؼ كإيضػػاثو عنػػد الارجااا ي
ػيق باإلس ػػالـجي كلك ػ َّػن الق ػػاعلني ب ػػال إس ػػالميَّة منش ػػم العرف ػػاف كمس ػػلكوجي ب ػػدعول قدكم ػػو م ػػن
لص ػ ه

األكؿ يف اإلسػػالـ يكػ ٍػن يعػػرؼ العرفػػافجي ك َّ
السػػابقة يػػركف َّ
أف مصػػطل
أف « اعبيػػل َّ
الػػدّْيانات َّ
ً
ػالميجي
العرفاف ٍ
عثر على أثػ ور للصػوفيَّة علػى مػدل اؼبئػة العػاـ األكىل مػن التٌػاري اإلس ّْ
يردهي ك يي ٍ

ُ-د كامل فرثاف الصاحلجي الشعر كالدين (فاعلية الرمز الدي ،اؼبق ٌدس يف الشعر العرن)جي دار اغبداثةجي بريكتجي طُجي
ََِٓجي صُِ
ِ-ينظر :د عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي صٕٓ-
ّ-عبد القاىر اعبرجاينجي التعريفاتجي دار الكتب العلميةجي بريكتجي طّجي ََِٗجي صّٔ
ْ-اؼبرجع السابقجي صٔ

ػرم»ُجي لػذل قػاؿ ىػ ال َّ
ك َّ
إف
أف الصوفيَّة بدأت بالظٌهور يف العػاـ األخػري مػن القػرف الثَّػاين اؽبج ّْ
مستورد كال أصل لو يف اإلسالـجي َّأما أىل العرفاف مػن اؼبسػلمني فيقولػوف َّ
إف العرفػاف مػن
العرفاف
ه
صميم اإلسػالـ كمشػار إليػو يف صػميم القػرآف كإ ٍف قبػ ٍد لػو اظبػان يف ب ً
ػدايات اإلس ً
ػالـ؛ فاالس يػم
ه
األكؿجي كإف يك ٍػن يعػرؼ ىػذا اؼبصػطل ى جي فإنَّػو كػاف
لي
مهمان كمنبيَّة ثقيقة اؼبس َّػمىجي فاعبيػل َّ
َّ

ِ
ػق أف
يعػػرؼ ثقيق ػةى مفهوم ػو جي دلػػيلهم يف ذل ػ اغبػػديث القدسػ ّْػي« :كنػػق كن ػزان ـبفيٌ ػان فمثببػ ي

ّ
محمااد(ص)
ػق اػبلػػق لكػػي أعػ ى
أيعػ ى
ػرؼ فخلقػ ي
ػرؼ ف ػ عرفػػوين» جي كقػػد رسػػم مػػنه اؼبعرفػػة الن ػ ُّ ّ
أف اؼبعرفػة فعػل القل ً ْ ً
ثيث قاؿ « :أنا أعلمكم (أعرفكم) با﵁ً ك َّ
ػلًٌَ ﴿:ىِنْٓ
ػب جي لقولػو ع َّػز كج َّ
ي

كجهػوٌ «:أك يؿ
ُّاَخخِزْوُُ زَِّد وَغَسَطْ لٌٍُُزَىُُْ﴾ البقػرة (ِِٓ)»جي كقػد قػاؿ اإلمػاـ ع اي ك ٌػرـ ا﵁ ى
الدّْين معرفتو»

ٓ

كلكػ ٌػن تعري ػ العرفػػاف ىػػذا كمػػا جػػا إسػػالميَّانجي ال يثبػػق القػػوؿ بإسػػالميٌة منشػػئوجي فهػػو

ػريف
السػػماكيٌة كبػػري َّ
الس ػماكيَّةجي منػػذ بػػدايات النُّشػػو اؼبعػ ّْ
مصػػطل ه قػػدًن سػػقق بػػذكره ال ػ ٌديانات ٌ
لكن يبكن القوؿ َّ
إف العرفاف يف اإلسالـ قػد أصػب منهجػان كا ػ اؼبعػا كالطَّريقػةجي كك ػعق لػو
ثػػدكد كمعػػايري مػػن ثيػػث إنَّػو ٍريقػػة يف اغبيػػاة كاؼبعرفػػة سبيّْػزه عػػن سػػاعر أن ػواع اؼبعرفػػة يف العصػػور
السػػال إىل ا﵁ يسػػعى بػػدافع مػػن فطرتػػوجي دأبػػو البحػػث عػػن اغبقيقػػةجي لػػذل
َّ
السػابقةجي فالعػػارؼ ٌ
الفلسفي بري اؼبشوب بشاعبةجي أل ٌف للعرفػاف
صوؼ
كاف العرفافجي على اؼبفهوـ
ّْ
اإلسالميجي ىو التَّ ٌ
ٌ

الصفا كالنقا كقد ترافق العرفاف بطقوس دينيٌة
معً ال يعرؼ ال ٌذ ٌـجي كال يبكن أف يتٌص بغري ٌ
اتٌس ػػمق ب ػػرفض الع ػػارفني لل ػ ُّػدنياجي كم ػػا تراف ػػق ك ػػذل بطق ػػوس فنيَّ ػ وة تعػ ػ ّْ عن ػػو كال ري ػػب يف َّ
أف
ُ-فريد الدين العطار النيسابورمجي منطق الطريجي إعداد كترصبة :د ؿبمد بديع صبعةجي د تجي صّٓ
ِ-ينظر :د عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي صُْ
ّ-ابن خلدكفجي اؼبق ٌدمةجي دار الكتاب اللبناينجي بريكتجي طّجي ُٕٔٗجي صِْٓ
ْ -صحي البخارمجي ـُجي تقدًن فضيلة الشي أضبد ؿبمد شاكرجي دار اعبيلجي بريكت د تجي صُٔ
ٓ
عليَّ :ن البالبةجي شرح األستاذ الشي  :ؿبمد عبدهجي دار اؼبعرفةجي جُجي د تجي صُْ
-اإلماـ ٌ

ػب اعبمػاؿجي كاعبمػاؿ اؼبطلػػق ﵁جي كمػن ىنػا االرتبػاط الوثيػق بػني العرفػاف
اإلنسػاف مفط ه
ػور علػى ث ٌ

كاعبماؿجي كبني األدب الٌذم ىو أرقى الفنوف

و
بطقوس فنيٌ وةجي بري ؿبدَّدةو يف التٌاري علػى كجػو ال ٌدقػةجي كلكػن بػالنظر
كبدايات ترافق العرفاف

(الص ػنم)جي بوصػػفو فنٌػان إذ
ػ ،للعقيػػدة َّ
إىل الػ ّْػديانات الوثنيَّػة كٍقوسػػهاجي قبػػدىا سبثّْػػل التَّجسػػيد العيػ َّ

ثسػي كيبكػػن أف تع َّػد الطُّقػػوسجي
تػ ز الطُّقػػوس ّْ
الدينيَّػة للمعتقػػد ثاجػة االعتقػػاد للتَّمثُّػل دبظهػ ور ّْ
ّٔذا اؼبعًجي فنٌان

العرفان والف ّ والامال:
إف صبلػػة اؼبقػػوالت السػػابقة يف ربديػػد اؼبصػػطل ال تقػػدـ كصػػفان َّناعيػان لػػوجي كال تضػػع تعريفػان
خاصػة يف معرفػػة اإللػوجي كان ً
جامعػان مانعػان للعرفػػاف كالعرفانيػةجي كسػول َّ
السػػبل
أف العرفػػاف ٍريقػةه َّ
ػق ُّ
الصوفية اإلسػالميَّة كػاف فريػق مػن
الفنيَّة للتَّعبري عن النَّوع
متنوعة ففي ُّ
ّْ
اػباص من اؼبعرفة اإلؽبيّْة ّْ
الشرعيَّةجي كفريق يقوؿ إنػَّو يبحػث عػن اغبقيقػة
الشرع كالعلوـ َّ
الصوفيٌة يبحث عن اؼبعرفة يف إٍار َّ
االذب ػاه إىل
كال يتقيٌػػد َّ
بالش ػريعة يف البحػػث عنه ػػاجي كال يتَّخػػذ مػػن العلػػم مطيَّ ػةن للوصػػوؿ إليهػػا ك ٌ
ك(الشػريعة ال ٌدينيٌػػة) عػػن اعبػواب
الصػوفيَّة الػػد ال تتقيَّػػد َّ
ُّ
بالشػريعة أك بػػالعلمجي كأمػػاله عجػػز العقػػل ٌ
عػػن كثػػري مػػن األسػػئلة العميقػػة عنػػد اإلنسػػاف أمػػاله كػػذل عجػػز العلػػمجي فاإلنسػػاف يشػػعر أ ٌف شبػَّة
مشػ و
الدينيٌػػةجي كالعلميٌػػةجي أك
الش ػرعيٌة ّْ
ػكالت ت ّْرقػػوجي ثػ ٌػّت عنػػدما ربػ ُّػل صبيػػع اؼبشػػكالت العقليَّ ػةجي ك َّ
الشػػرع كالعلػػمجي ىػػذا الٌػػذم وبػ ٌػل (ال وبػ ٌػل)جي ىػػذا
عنػػدما ربػ ٌػل صبيػػع اؼبشػػكالت بواسػػطة العقػػل ك ٌ
الصػػوفيٌةجي
الٌػػذم يعػػرؼ (ال يعػػرؼ)جي ىػػذا الٌػػذم ييقػ ٍػل (ال يقػػاؿ)جي ىػػو مػػا يولٌػػد ٌ
االذبػػاه كبػػو ٌ
الصػوفيٌة
ثاج ٍ
ػق إىل ٌ
إذان؛ فإ ٌف ثاجة اإلنساف لإلجابة عن كثري مػن األسػئلة الوجوديٌػة الكػ لجي ى
الٌػػد ىػػي يف أصػػلهاجي تػرتب دبػػا ىػػو خفػ ٌػي كبيػ ٌُجي علػػى ىػػذا اؼبعػػً نشػػم مفهػػوـ التٌوثػػد كيشػػمل
ػفيجي الٌػػذم ضبػػل يف داخلػػو بػػذكر الػ ٌػرفضجي كثػػاكؿ أف يتخطَّػى اؼبطلقػػات
ٌ
الشػػعر ٌ
الصػ ٌ
ػويف الفلسػ ٌ
األكؿ كتملي ػػو الثٌػػاينجي يف مقاب ػػل م ػػن أق ػ ٌػر
الس ػػاعدة ب ػػدم اإلؽب ػ ّْػي يف اإلنس ػػاينّْجي أك ؿباكل ػػة أنس ػػنة ٌ
ٌ
ُ-ينظرجي أدكني الصوفية كالسورياليةجي دار الساقيجي بريكتجي طُجي ُِٗٗجي صَُ

الشػػعر العرفػػاينّْ م ػزي مػػن الفػ ٌػن كالفلسػػفة كال ػ ٌدينجي
باالنفصػػاؿ الكلٌػػي لإلؽبػ ٌػي عػػن اإلنسػػاينٌُجي ف ّْ
الش ػعرجي يف رف ػ و
ػض للتَّعب ػػري
الص ػػوفيٌة بوص ػػفها ذبربػ ػةن يف البح ػػث ع ػػن اؼبطل ػػق إىل ّْ
ل ػػذل « عب ػػمت ٌ
الشعرجي كيضع َّ
ثدان فاصالن نقيضان بينو كبني ال ّْػدينجي كعػ َّ ت بالشّْػعر
ّْ
يَّ ،
الشرعي الَّذم يرفض ّْ
الد ّْ
الصػوفيٌة يف
عن أعمق ما لديهاجي ك يكن ٌ
الشعر من قبل يستعمل يف مقاربة اؼبطلػقجي كلقػد رأت ٌ
الش ػػعريٌة كسػ ػػيلةن أكىل
الش ػػعريٌة الوس ػػيلة األكىل لإلفص ػػاح ع ػػن أس ػ ػرارىاجي كرأت يف اللٌغ ػػة ٌ
الكتاب ػػة ٌ
ِ
األدنجي
ػا
ه
نتاج
ػا
ؽب
ة
أدبي
ة
فني
كة
ثر
ا
إَّن
جي
ؾبرد ثركة دينيٌة »
ٌ
كخاصػةن
ٌ
للمعرفةجي فا ٌ
ٌ
ٌ
لصوفيٌة ليسق ٌ
ٌ
الس ػػاعد عنه ػػاجي كأف
ٌ
الش ػػعرمجي « ىك ػػذا علين ػػا ٌأكالنجي يف الك ػػالـ عل ػػى ٌ
الص ػػوفيةجي أف َّنم ػػل الق ػػوؿ ٌ
خباصػػة التٌػػمكيالت اؼبذىبيٌػػة ثوؽبػػا كعنهػػا »ّ؛ فالتصػ ُّػوؼ ىنػػاجي م ػزي ه مػػن اؼبػ ً
ػذىب كالفػ ّْػنجي
َّنمػػل ٌ
الرؤيػػة الفنيٌػػة بالنٌسػػبة إىل الػ ٌدينجي كأكثػػر مػػا يعػػ ،الفػ َّن ىنػػا
كدبعػػً آخػػر؛ ىػػو التٌجربػػة العرفانيٌػػة يف ٌ
ػقجي فػػإذا
األدب مػػن شػػعر كنثػ ورجي علػػى ذلػ قيػػل إنػٌػو لػػي للتٌصػ ٌػوؼ مفهػػوـ كا ػ ه كتعريػ ه ثابػ ه
عيػ ّْػرؼ التٌصػ ٌػوؼ بالعرفػػاف يكػػن اؼبقصػػود منػػو ذلػ التٌصػ ٌػوؼ الٌػػذم أكثػػره زىػػدجي بػػل التٌصػ ٌػوؼ
الشػػعر يف قدرتػػو علػػى امػػتالؾ
الٌػػذم فيػػو الكثػػري مػػن الفػ ٌػن كال يوجػػد مػػن بػػني أن ػواع الفػ ٌػن مثػػل ٌ
الش ػػعر صب ػػاؿ الكلم ػػةجي كصب ػػاؿ اللٌح ػػنجي كصب ػػاؿ اؼبوس ػػيقىجي كصب ػػاؿ
عناص ػػر اعبم ػػاؿجي فهن ػػاؾ يف ٌ
الشاعر صػاع يصػوغ اعبمػاؿ مػن األصػوات كالكلمػاتجي كفبٌػن أشػار إىل ارتبػاط الػ ٌدين
الصورةجي ك ٌ
ٌ

الشػاملجي أم يف
بالفن هيغا عندما قاؿ :إ ٌف ال ٌدين استطاع أف يع ٌ عػن نفسػو أصػدؽ تعبػري يف ٌ
ٌ
ْ
الشعر
كارتباط ّْ
الدين ّْ
بالفنجي لػي مقصػوران علػى التَّجربػة العرفانيٌػة اإلسػالميٌةجي بع ّْػد ٌ
الشػعر اؼبعػ ٌ
تلم ػ البػػدايات الفنيَّػة
الركثيػػةجي إذ مػػن اؼبمكػػن ُّ
األصػػدؽ عػػن االنفعػػاالت كاؼبواجيػػد كاغبػػاالت ٌ

اؼبرافقػػة للػ ّْػدين مػػع بػػدايات اإلنسػػافجي فبعػػد انفصػػالو عػػن الطَّبيعػػةجي إذ أشػػبع ثاجاتػػو األكليَّػة راح
ُ-ينظرجي د كفيق سليطني :الشعر الصويف بني مفهومي االنفصاؿ كالتوثدجي دار الرأم للنشر كالتوزيعجي دمشقجي طُجي
ََِٕجي صٔٔ
ِ-أدكني  :الصوفية كالسورياليةجي صّٓ
ّ -اؼبرجع السابقجي صَُ
ْ -ينظرجي ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿ (فكرة اعبماؿ)جي ترصبة :جورج ٍرابيشيجي دار الطليعةجي بريكتجي طّجي َُٖٗجي
صّٗ

البداعي
إشباع غباجات ركثيٌة رهرت يف ثينهاجي بوصفها ركرنة مرثليٌةن؛ فاإلنساف
يبحث عن و
ٌ
الشجر قول بيبية تفوؽ قدراتوجي يع ،إقراران بوج ً
ػود مقاب وػل قػوم ىػو صػانع
وبمل اغبجر أك َّ
ٌ
ثني ٌ
ػ ،لألفكػػار
األشػػيا مػػن ثولػػوجي كدبػػا أنػٌػو لػػي ىػػو ٌ
الصػػانعجي فهنػػاؾ مػػن صػػنع ىػػذا التٌجسػػيد العيػ ٌ

ػ،جي لػػي دبفهومػػو الفػ ٌػ،
الغيبيٌػػة يبكػػن أف ييعػ َّػد الطٌػػور ٌ
األكؿ يف ربويػػل اؼبعرفػػة إىل كجػػود ٌ
ثسػػي فػ ٌ
اػبػػالصجي كإٌمبػػا بً ىعػ ّْػد التجسػػيد فكػػرة فنيٌػػةجي ٍػػوران بػػداعيٌان يف الفػ ٌػنجي مت تذيبػػو كإكمػػاؿ نسػػجو يف

بالفن يف ثضورىا
اؼبراثل ٌ
الالثقة للحياة ال ٌدينيٌة اؼبرتافقة ٌ

عجػب الكبػػري إزا معجػػزة الوجػػود العظػػيمجي كىػػو مػػا
« إ ٌف فػ ٌػن اإلنسػػاف القػػدًن يكشػ التَّ ُّ

ُ
فالصنم بوصفو ثضوران دينيٌانجي ال يبكن
؛
وبولو إىل مفاىيم »
يستطع إنساف العصر
ٌ
ٌ
اغبجرم أف ٌ

ػ ،كمنحوت ػػة تعػ ػ ّْ ع ػػن معتق ػػدات عابدي ػػو؛ فق ػػد «ك ػػاف الف ػ ٌػن يف آّتمع ػػات
إبف ػػاؿ ص ػػوبو الف ػ ٌّْ
البداعيٌػة القديبػػة يػ ٌدم كريفػػة دينيٌػػة مق ٌدسػػةجي كقػد رػ ٌػل الفػ ٌػن يف خدمػػة الطٌقػػوس زمنػان ٍػػويالنجي ك

ػالفن إذان كمنػذ البدايػة نشػم يف ثضػن الػ ٌدين »ِجي كيبكػن أف
يكن يوجد ّّ
فن إال ككاف فنَّان دينيٌػان؛ ف ٌ

قبد يف األساٍري التارىبية القديبة ثني ذبعل من ا ؽبة أنصاؼ إن و كأنصاؼ ثيوافجي من اؼبزج
قول إنسانيٌة كبريىاجي ما يبكن أف يي َّ
ي،
بني ن
الف ،ال ٌد ٌ
عد ٍوران آخر يف التٌشكيل ٌ
السومريَّة « نكوف ج ٌد قريبني من بدايػة
كبالعودة إىل البدايات َّ
اؼبدكنة تارىبيٌانجي مع اغبضارة ٌ

ّ
السػػومريٌة « ربتػػوم بعػػض األلػواح ا﵀طٌمػػة مراثػػي
ػارة
ػ
ض
اغب
ػن
ػ
م
ػق
ػ
ي
بق
ػد
ػ
ل
ا
ػار
ػ
ث
ا
كيف
جي
التٌػػاري »
ٌ
خاص ػػة ب ػػالتٌكرار
أدن خلي ػ وػق بالتٌق ػػديرجي كىػ ػذه األلػ ػواح تب ػػدأ ٌ
ذات ق ػ ٌػوة ال ب ػػمس ّٔ ػػا يف أس ػػلوب ٌ
فظي الٌذم سبتاز بو أباين الشرؽ األدىنجي فرتل ألفارػان بعينهػا تك ٌػرر اؼبعػً الٌػذم ذيكػر يف صب ًػل
اللٌ ٌ

سابقة أك تو ٌحوجي كيف ىػذه ا ثػار الػد قبػق مػن عػوادم األيٌػاـ نػرل النٌشػمة ال ٌدينيٌػة لػألدب يف

يرددىا الكهنةجي فلم تكن القصاعد األكىل إذف أراجيز كال أناشػيد بزليٌػةجي بػل
األباين كاؼبراثي الد ٌ
ُ-ؾباىد عبد اؼبنعم ؾباىدجي تاري علم اعبماؿ يف العا جي دار ابن زيدكفجي بريكتجي طُجي ُٖٗٗجي صُّ
ِ-جاف بارتليمي :حبث يف اعبماؿجي تر :د أنور عبد العزيزجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي َُٕٗجي صّٕٓ
ّ
األكؿجي دار اعبيلجي
 ًكؿ كايريل ديورانق :قصة اغبضارة(الشرؽ األدىن)جي ترصبة :ؿبمد بدرافجي اعبز الثاين من آّلٌد ٌبريكتجي د تجي صِْ

كانػػق صػػلو و
ات كأدعيػػة دينيٌػػة»ُجي بػػذل تكػػوف اؼب لٌفػػات الػػد ت ػ ٌرخ للحضػػارات تظهػػر ارتبػػاط
نشو اغبضارات بالعقاعدجي كاتٌصاؿ ىػذه العقاعػد بػالفنوف اتٌصػاالن مباشػرانجي مػن ثيػث آليٌػة التٌعبػري

عنهاجي فنحن قبد « ارتباٍان كثيقان عند الشعوب بني األعماؿ الفنية كالدينجي كقد كػاف الػدين ىػو
األساس الذم ينظم ثياة ىذه الشعوب كثضارتاجي كازباذ الفن كسيلة للتعبري عن اغبياة الدينية
يعػػد اعرتافػان دبػػا للفػػن مػػن قيمػػة كػ ل عنػػد ىػػذه الشػػعوب »ِجي كعلػػى كبػ وو مسػػتمرجي تمخػػذ ٍػػرؽ
التٌعبػري عػن األديػاف بػػالتٌمظهر يف ش و
ػكل فػ،جي ففػػي اغبضػارة اؼبصػريٌة القديبػة « أقػػدـ مػا بقػي مػػن

ػرم القػدًن ىػو نصػوص األىػراـجي كىػي مو ػوعات دينيٌػة كرعػة منقوشػة علػى جػدراف
األدب اؼبص ٌ
و
السادسػة يرجػع تارىبهػا إىل عػاـ َََِ ؽ ـ»ّجي إذ يبػدك
طبسة من أىػراـ األسػرتني اػبامسػة ك ٌ
و
َّ
كخلّْػػد بطريقػ وػة فنيٌػ وػة مػػن
ػرم القػػدًنجي نشػػم بوصػػفو مو ػػوعان دينيٌػان يف ثليػػة أدبيٌػػةجي ي
أف األدب اؼبصػ ٌ
ثيػػث نقشػػو علػػى جػػدراف األىػراـجي ك يػػذكر يف تػػاري تلػ النصػػوص أف بػػري اؼبعتقػػد قػػد سبػٌػق
صيابتو بطريقػة أدبيٌػةجي ث ٌػّت العصػر التٌػايل الٌػذم تغ ٌػريت فيػو التٌعػابري األدبيٌػةجي فوصػفق بالدَّنسػةجي

فقد « كانق معظػم ا داب اؼبصػريٌة األكىل آدابػان دينيٌػةجي كأقػدـ القصػاعد اؼبصػريٌة تػرانيم نصػوص

الصي اؼبعركفة لناجي كىي تكػرار اؼبعػً الواثػد بعبػارات ـبتلفػةجي
األىراـجي كصيغتها أيضان ىي أقدـ ٌ
الشػػعرا الع انيٌػػوف عػػن اؼبصػريٌني كالبػػابليٌني كخلٌػػدكىا يف اؼبػزامريجي كيف عصػػر االنتقػػاؿ
كقػد أخػػذىا ٌ

بالصػػبغة الدنيويٌػػة ال ٌدنسػػة»
مػػن ال ٌدكلػػة القديبػػة إىل ال ٌدكلػػة الوسػػطى تصػػطب ا داب تػػدرهبيٌان ٌ

ْ

ي ،كص ػ بػػالورع كالركعػػةجي يف ثػػني إف الفػ ٌػن ذا ا﵀تػػول
كاغبقيقػػة أ ٌف األدب القػػدًن دبحت ػواه ال ػ ٌد ٌ

ػدي،جي يتٌخػػذ أكصػػافان صباليٌػػةجي إف نقػػل يػػرد فيػػو ذكػػرجي ففػػي بابااا إف ا داب الباقيػػة
بػػري الػ ٌ
السػػامي فيػػو أف
مػػن عهػػد البػػابليني لتكثػػر فيهػػا ٌ
الرتانػػيم الٌػػد تفػػيض بالتٌػػذلٌل اغبػ ٌ
ػار الٌػػذم وبػػاكؿ ٌ
الرتانيم يف صورة (أناشيد توبة)جي كىي تيٌئنا
يسيطر على ك ياعو كىبفيو عن األنظارجي كأكثر ىذه ٌ

ُ -اؼبرجع السابقجي صّٔ
ِ -د ؿبمد علي أبو ريافجي فلسفة الفن كنشمة الفنوف اعبميلةجي صٖ
ّ-كؿ كايريل ديورانق :قصة اغبضارةجي صَُُ
ْ -اؼبرجع السابقجي صُُّ

الشػػعر بػػري
الصػػور الراععػػة الػػد نراىػػا يف مػزامري داكدجي كلكنَّنػػا ال قبػ يػد يف ٌ
لتلػ اؼبشػػاعر العاٍفيػػة ك ٌ
ػتحق الػػذكرجي كنػػرل يف
ي ،الػػذم يص ػ ش ػ كف ثيػػاة النػػاس العاديػٌػة إال القليػػل الػػذم ال يسػ ٌ
ال ػ ٌد ٌ

يبشػػر بنشػمة اؼبسػػرثيٌاتجي كإف تصػػل إىل مسػػرثيٌات بالفعػػلُ كبػػالنظر إىل
اؼبراسػػم ال ٌدينيٌػػة مػػا ٌ
ً
ػ،
اؼبسرح اليوناين القدًن قبد النشو
ّْ
اؼبلحمي اؼبرتكز على اؼبيثولوجياجي فكاف أدا ن فنيػان لطقػ دي ٌ
ارتب باإللو دلو يساوسجي كظبٌػي ىػذا الطقػ ( دلاراما )ِجي كىػو جػوىر الظػاىرة اؼبسػرثيٌةجي إذ

ً
ً
دي» ،
دي،جي دبعً أنو ابتدأ من أصل ٌ
« يبيل اؼب ٌرخوف إىل االعتقاد بمف اؼبسرح من أصل ٌ

ّ

مػػن ىنػػا يغػػدك القػػوؿ بارتبػػاط أن ػواع الفنػػوف صبيعهػػا بالعقاعػػد أم ػران مثبت ػان بػػد ان مػػن ال ػ ٌديانات
السػػماكيٌة؛ فمىػػل الكتػػاب هبيػػزكا مػػن الفنػػوفجي علػػى يػ ًػد كهنػػتهمجي
الوثنيٌػػة كصػػوالن إىل الػ ٌديانات ٌ
ف ،العمارة كاؼبوسيقىجي ككانق األباين كاؼبراسيم الد تقػاـ يف اؽبيكػل ىػي الػد زبفػ مػن
سول ٌ

الشػػعب كش ػػقاعوجي فكان ػػق فرقػػة موس ػػيقيٌة معه ػػا ـبتل ػ ا الت تنض ػ ٌػم إىل جوق ػػة
أكػػدار ثي ػػاة ٌ
ب كضبده كسبجيد اؽبيكل
الر ٌ
اؼبغنني كي ترتّْل اؼبزامري فتبدك صوتان كاثدان لتسبي ٌ

ْ

كالنٌػػارر يف الكتػػاب اؼبق ػ ٌدس هبػػد مالم ػ الكتابػػة األدبيٌػػةجي فالقصػػص الغراميػػة ال ػواردة يف

التٌوراة كس من التٌاري كالشعرجي كلي يف اؼبنثور من الكتابة ما ىػو أدىن إىل الكمػاؿ مػن قصػة

ٓ
القص ػػة م ػػن الشخص ػػيٌة كال ػراكم
القص ػػة يف الكت ػػاب اؼبق ػ ٌدس عناص ػػر ٌ
راع ااوث جي إذ رب ػػوم ى ػػذه ٌ

ب يف
األكؿ ٌ
قصػػة رجػ وػل خػػرج مػػن بيػػق غبػػم ليتغػ ٌػر ى
كالسػػرد كاغب ػوار كاغببكػػةجي إذ يق ػ ٌدـ اإلصػػحاح ٌ

بالد موآب ىو كامرأتو كابناه كزكجتانباجي الرجل اظبو أليمالكجي كتدعى امرأتو عمي كثصل أف

األـ كزكجت ػػا الولػ ػػدينجي األكىل تػ ػػدعى عرفا ااة
ػويف الرج ػػل يف مػ ػػوآب مثٌ ت ػ ٌ
تػ ٌ
ػويف الولػ ػػدافجي كبقيػ ػػق ٌ
ُ -ينظرجي كؿ كايريل ديورانق :قصة اغبضارةجي صِِِّْٖ-
ِ -ينظرجي أرسطو :فن الشعرجي صِّ
ّ-اؼبوق األدنجي ؾبلٌة أدبية شهرية يصدرىا ارباد الكتاب العربجي دمشقجي العددٖٔجي ثزيرافجي ُٖٕٗجي مبحث بعنواف:
جوىر الظاىرة اؼبسرثيةجي رشيد مسعودجي ِٔ
ْ -ينظرجي كؿ كايريل ديورانق :قصة اغبضارةجي صِِِّٕٕ-
ٓ -ينظر :اؼبرجع السابقجي صِّٕ

األـ مػع راعاوث إىل بيػق غبػم الػذم
قصة عودة ٌ
كاألخرل راعوثجي كربكي باقي اإلصحاثات ٌ

ػزكج
خرج ػوا منػػوجي كاؼبش ػ ٌقات الٌػػد لقيتاىػػا يف بيػػق غبػػمجي مثٌ كي ػ اسػػتطاعق ٌ
األـ( عمااي) أف تػ ٌ
راعااوث لػ ٌو
ػويل مػػن بيػػق غبػػم يػػدعى بااوع جي كأقببػػق منػػو ٍف ػالن أظبتػػو عوبيااد ُجي كيبػػدأ األدب
الشػػعرم بنشػػيد موسا (سػػفر اػبػػركج مػػن اعبنٌػػة) الفصػػل اػبػػام عشػػرجي كنشػػيد دبػٌػورة (القضػػاة
ٌ
الفصل اػبام عشػر)جي كيبلػ ذركتػو يف اؼبػزامري الػد ربت ٌػل اؼبكػاف األكؿ يف شػعر العػا الغنػاعيجي

ػوم ا﵀ػ ٌػرؾ
الركثػ ٌػيجي كاإليبػػاف القػ ٌ
كإف أصبػػل مػػا فيهػػا أَّنػػا تص ػ غبظػػات مػػن نشػػوة التقػػى كاؽبيػػاـ ٌ
ِ
األدن للغػػة الكتػػب اؼبق ٌدسػػةجي كٍريقػػة بناعهػػاجي تنسػػحب علػػى بػػاقي
ػي
ػ
ص
و
الت
ػد
ػ
قب
ك
جي
للعواٍػ
ٌ
ٌ
العقاعػدجي كمػن تلػ الكتػب األبسااتا الػذم ال ييعػرؼ أصػلو اللٌغػػوم علػى كجػو ال ٌدقػةجي كالػٌػراج
ػتق منػػو أفيػػداجي كمعنػػاه اؼبعرفػػة؛ قبػػد يف أثػػد
أنػٌػو مشػ ه
رم الٌػػذم اشػ ٌ
ػتق مػػن (فياادا) كىػػو األصػػل ا ٌ
أقسػػامو الباقيػػة مػػا يسػ ٌػمى (اليشا ) :أم التسػػبيحات الغناعيٌػػةجي كىػػي كاثػ هد كعشػػركف نشػػيدان يف
الثنا على اؼبالعكة تتخلٌلها أقاصيص تارىبيٌة كنبو ةه عن آخر العا

ّ

الف ،بػني أدا الفنػوف يف تعبريىػا عػن ال ّْػدينجي كبػني الكتػب َّ
اؼبقدسػة اؼبوصػوفة
كيبقى الفارؽ ّْ

أف تل التَّعبريات الفنيَّة ىي توصي ه للفنوفجي يف ثني َّ
بالصبغة األدبيَّة أك الفنيَّةجي ىو َّ
إف التَّعبػري
َّ
الفػ ػ ّْػ ،يف الكتػ ػػب َّ
اؼبقدسػ ػػة ال يقػ ػػاس إىل بػ ػػاقي أن ػ ػواع الفنػ ػػوف؛ ألف جػ ػػوىر الطَّبيعتػ ػػني ـبتل ػ ػ جي
فالكتػػب َّ
اؼبقدسػػة ربػػاط ّٔالػ وػة مػػن القداسػػة أكالنجي مػػن مثَّ تضػػاؼ إليهػػا القيمػػة الفنيَّػةجي َّأمػا الفنػػوف
الدينيةجي فتوص بالفنيَّة َّأكالنجي كتم التَّعبريات العقديَّة يف اؼبرتبة الثَّانية
كا داب ّْ
ػ،جي فقػد
السماكيٌةجي عن االمتثػاؿ ٌ
كقد ع ٌ اؼبعتقدكف بال ٌديانات ٌ
للرسػاالت اإلؽبيٌػة بشػكل ف ٌ
اسػػتخدمق اؼبسػػيحيٌة الصػػيغة الفنيٌػػة يف تعػػاليم الكهنػػة كرجػػاؿ الػػدينجي فيمػػا يق ٌدمونػػو مػػن معرفػػة

إؽبيٌػةجي ثػػني مت ربطهػػا بالرتاتيػػل باإلنشػادجي كذاؾ ٍقػ ه مػػازاؿ ثا ػران كبق ٌػوةجي كقػػد اعتمػػد الكهنػػة
ُ-ينظر الكتاب اؼبق ٌدسجي العهد القدًن كالعهد اعبديدجي سفر راعوثجي اإلصحاثات األربعةجي صّّّٖٖٕ-
ِ-ينظرً :كؿ كايريل ديورانقجي قصة اغبضارةجي صِّٕ
ّ-ينظرجي اؼبرجع السابقجي صِْٕ

ػرنجي توخػاه الكهػاف مناجػا نة لهلؽبػةجي تقييػدان
األكؿ من أٍوار ٌ
السجع الذم ىو الطٌور ٌ
« ٌ
الشػعر الع ٌ
األكلػوفجي
ككهػاف اإلبريػق ىػم ٌ
للسػامع ككهػاف العػرب ٌ
الشػعرا ٌ
للحكمة كتعميةن للجوابجي كفتنػةن ٌ
زعمػوا أَّنػم مهػب اإلؽبػاـجي كأقبيػا ا ؽبػػةجي فكػانوا يسػرتضبوَّنا باألناشػيدجي كيسػتلهموَّنا باألدعيػػةجي
كىب ػ كف النػػاس بمس ػرار الغيػػب يف صبػػل َّ
الس ػجعجي تشػػبيهان ؽبػػا
مقف ػاةو موقَّعػػة أٍلق ػوا عليهػػا اسػػم َّ
بسجع اغبمامة ؼبا فيها من تل النٌغمة الواثدة البسيطةجي فلما ارتقى فيهم ذكؽ الغنػا جي كانتقػل
الرجػز
ّْ
الشعر من اؼبعابد إىل ٌ
الصحرا جي كمن ال ٌدعا إىل اغبدا اجتمع الػوزف كالقافيػةجي فكػاف ٌ
ُ
الشعر»
كمنو إىل ٌ

من الوا إذان فيما سبق عر و من تطػورات الفنػوف يف تعبريىػا عػن الػدينجي َّ
أف األشػكاؿ
الفنية األكىل يف التَّعبري عن اؼبطلق تكن ذات و
للفنجي بري أنو يف ك ٌػل ٍػور
قيمة صباليَّة ربتسب ّْ
ف ،جديد يمخذ التعبري عن اؼبطلق صيغةن أكثر موا مةن ؼبو ػوعو؛ أم أكثػر صبػاالنجي أل ٌف انفصػاؿ

الالثقػػة
ػريفجي لػػذل جػػا ت األشػػكاؿ الفنيٌػػة ٌ
اإلنسػػاف عػػن الطٌبيعػػة كػػاف ّٔػػدؼ زيػػادة كعيػػو اؼبعػ ٌ
ؼبرثلػػة االنفصػػاؿ ىػػذه أكثػػر فنيٌػػةجي كأكثػػر صبػػاالنجي لػػذل فػػإف مػػا وبػػدد رهػػور اؼبفػػاىيم كمنه ػػا
اعبماليٌػػةجي ىػػو انفصػػاؿ اإلنسػػاف عػػن الطٌبيعػػة كآّتمػػع مػػن خػػالؿ عالقتػػو العميقػػة ّٔمػػا ّٔػػدؼ

سبلٌكهم ػا كتغيرينب ػػاجي ألف أش ػػيا الع ػػا اؼباديٌػػة كثس ػػيٌتهاجي ى ػػي أس ػػاس اػبص ػػاعص اعبماليٌػػةجي ٌأم ػػا

اػبصػػاعص اعبماليٌػػة نفسػػها فهػػي قػػيم مو ػػوعيٌة اجتماعيٌػػة شػػاملة لألثيػػا كالظػواىر الداخلػػة يف
ِ
ػتم اػبل ػ بػػني اؼبعتقػػد اؼبصػػوغ بطريقػ وػة
ػاعي للواقػػع جي كهبػػب أف ال يػ َّ
ؾبػػاؿ سبلٌػ اإلنسػػاف االجتمػ ٌ
فنيَّػ ػ وة كالنظ ػػر يف القيم ػػة اعبمالي ػػة ال ػػد ي زى ػػا الف ػػن يف التعب ػػري عن ػػوجي كب ػػني الف ػ ٌػن دب ػػا ى ػػو ك ػػذل
ػالفن يف
كاػبصػػاعص اعبماليػػة الػػد تسػػتنب مػػن الفػػن مضػػافان إليػػو الواقػػع كاؼبمارسػػة االجتماعيػػةجي فػ ُّ

بدايتػػو نش ػػم ديني ػانجي مث ان ػزاح ع ػػن ى ػػذه الص ػػيغة الدينيػػةجي كك ػػاف يف ك ػػل ٍ ػػوور ت ػػارىبي يتَّخ ػػذ ثلَّػػة
جديدةجي كلي مػن َّ
الضػركرم أف يكػوف عقػديَّان دكمػانجي فقػد «كػاف كلػ اإلنسػاف باعبمػاؿ قػديبان
ُ-أضبد ثسن الزيات :تاري األدب العرنجي منشورات دار اغبكمةجي بريكتجي د تجي صُِ
ِ-ينظرجي د ف اد اؼبرعي :الوعي اعبمايل عند العرب قبل اإلسالـجي دار األجبديةجي دمشقجي طُجي ُٖٗٗجي صُُِْ-

قدـ اإلنسانيَّةجي َّ
كإف التذاذه بنواثي اعبماؿ فيما وبي بو مػن مظػاىر الطَّبيعػةجي كفيمػا ينتجػو مػن
ػرم إىل عصػور اغبضػارات
أمر يشهد بو تاري اإلنسػانيَّةجي كتس ّْ
ػجلو آثارىػا منػذ العصػر اغبج ّْ
آثا ور ه

القديبػػة اؼبعركفػػة»ُجي كصػػوالن إىل العصػػور الوسػػطى كاغبديثػػة كمػػا بعػػدىا ٌإال َّ
أف التَّعبػػري عػػن ىػػذه
و
َّ
الذاعقة اعبماليَّة َّازبذ
مستويات متدرجةجي بدأت باعمةن كانتهق أكثر ك وثان
إف إعطػػا شػ و
َّ
ػكل بػػري فػػ،جي أك بػػري صبيػ وػل للفكػػرةجي يعػػزل إىل اؼبضػػموف؛ الَّػذم ىػػو يف ذاتػػو

بري كا

اغبسػي؛ ف َّ
ػتم ثػني
جي كإذ تكمن َّ
ػإف ذلػ ي ُّ
مهمة الفػن يف التَّوفيػق بػني الفكػرة كسبثيلهػا ّْ

يكوف اؼبضموف اؼبطلوب سبثيلو صاغبان للتَّمثيل فنيٌانجي كمن دكف ذل جي َّ
فإف ىذا ا َّلرب يبدك ركيكػان
و
و
اػبارجيجي كٍػوران ال يبكػن
العي ،ك
كاىيانجي فتارنة يراد إعطا
ّْ
شكل بعينو ؼبضموف ال يصل للتَّمثيل ّْ

ؽبػػذا اؼبو ػػوع أك ذاؾ أف هبػػد سبثيلػػو اؼبطػػابق َّإال يف شػ و
الشػكل الَّػذم ييػراد إعطػػاؤه
ػكل يتعػػارض ك َّ
و
آّردةجي ّٔػذا الفهػم كبصػل علػى مػردةو كجبػابرةو
إيَّاهجي كيبكن أف نلحظ ذل يف
ذبسيدات للفكرة َّ
كسباثيػل ؽبػا مئػػة ذر واع كمئػػة ثػػد ومِجي مػػن ىنػا يبكػػن القػػوؿ َّ
أف ىػػذه التَّعيينػػات ليسػػق صبيلػػةجي إف

الف ،ال يسم َّ
نقل قبيحةجي ذل َّ
للذاعقة أف تتناكلو كتقيّْمو صباليَّان
أف ىذا التعبري َّ
فن الكالسيكي
مادة تل الفنوفجي فال ُّ
كيف الفنوف الالثقة ينهض التقوًن اعبمايل على ٌ

قدـ تطابقان بني بني الفكرة كالتَّعبػريجي إنػَّو مضػمو هف َّ
َّ
الشػكل
تلقػى الشَّػكل اؼبػواعم لػوجي كيتمثَّػل ىػذا َّ

ذبسػد يف ش ً
بالوجو اإلنساينّْ؛ الَّذم ُّ
ػكل
يعد ُّ
تطوران للمفهػوـجي حبسػب هيغااجي ف ُّ
ػالركح اؼبطلػق قػد َّ
ثػ و
اغبسػ ّْي للفكػػرة آّػ ٌػردةّ إذان فػ َّ
ػايل كمػػا
ػالوثجي كىػػذا الثَّػالوث يعػ ّْ عػػن التَّظػػاىر ّْ
ػإف التَّقيػيم اعبمػ ّْ
يقػػوؿ بػػو هيغااا يقػػوـ علػػى أسػ و
ػاس مػػن أنسػػنة اؼبفهػػوـجي بػػري َّ
أف ىػػذه األنسػػنةجي كإف كانػػق ارتقػػا ن

َّ
ػايل
للمفهوـ
ّْ
ػ ،كاعبم ٌ
اؼبتجسدجي ٌإال أف الفنيَّة كاعبماليَّة بري كا حة اؼبعا جي ألنػَّو يقصػر الفكػر الف ٌ
ػ،
علػػى التَّجسػػيد اؼبعػ ّْ
ػريف للمفهػػوـجي كّٔ ػذه النَّزعػػة اؼبثاليَّػة يف التَّعبػػري عػػن الػ ُّػركح اؼبطلػػقجي ىبتػػزؿ الفػ َّ
ُ -ينظ ػ ػػرجي د ؿبم ػ ػػد عل ػ ػػي أب ػ ػػو ري ػ ػػاف :فلس ػ ػػفة اعبم ػ ػػاؿ كنش ػ ػػمة الفن ػ ػػوف اعبميل ػ ػػةجي دار اؼبعرف ػ ػػة اعبامعي ػ ػػةجي مص ػ ػػرجي طٖجي
ُّٗٗجي صٕ
ِ  -ينظرجي ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿجي صُُِِٓٔ-
ّ -ينظرجي اؼبرجع السابقجي صَُُّْٖ-

ػايل دبػػا ىػػو مثػػايلّّجي َّ
ألف الفػ َّػنجي كمػػا ي ػراهجي يتط ػ َّور بوصػػفو عاؼب ػانجي كيكػػوف اؼبضػػموف اؼبو ػػوع
كاعبمػ َّ

بالػ َّػذاتجي متم ػثّْالن باعبمػػاؿجي كمػػا اؼبضػػموف اغبقيقػ ُّػي للجمػػاؿ َّإال الػ ُّػركحجي كالػ ُّػركح يف ثقيقتػػو؛ أم

الركح اؼبطلقجي دبا ىو كذل جي ىو الَّذم ّْ
يشكل اؼبركز
ُّ

ُ

كبالطريق ػػة ذات ػػا يبك ػػن مناقش ػػة م ػػا ي ػػذىب إلي ػػو هيغا ااا م ػػن َّ
أف ت ػػاري الفن ػػوف ى ػػو ت ػػاري
ِ
ػ ،دبػا ىػو
اغبسية للفكرة اؼبطلقة جي فذل يقصر َّ
التَّمثيالت ّْ
الفن على ا﵀تول اؼبث ّْ
ػايلجي كىبتػزؿ الف َّ

دي ،فق
ّّ

دبعً َّ
كمهمػة
أف األديػاف تصػوغ فكػرنة كاقعيَّػةن عػن ال ُّػركح اؼبطلػقجي لكػي ذبعلهػا عينيَّػةجي َّ

اؼبادة العينية صيابةن فنيَّةجي كخارج ىذه الصيابة العينية كالفنية لل ُّػركح
الفن تكمن يف صيابة ىذه َّ
ّْ
الرؤيػة "األفالٍونيػة" للف ّْػن كاعبمػاؿجي
اؼبطلق ال كجود للجماؿ كىذه النَّزعػة اؼبثاليَّػة للف ّْػن تقػارب ُّ
بري َّ
أف هيغا كاف قد اعرتؼ بالقيمػة اعبماليَّػة للف ّْػن إذا أجػاد األخػري التَّعبػري عػ ًن ال ُّػركح اؼبطلػقجي
بالصػػبغة اؼبثاليَّػػةجي كيعػ ُّػد األشػػيا ا﵀سوسػػة متغػ ّْػرية
يتسػػم جػػوىر نظريَّاتػػو اعبماليَّػػة َّ
َّأم ػا أف طااون ف ّْ
متحولة بالتَّايل َّ
ػمحل كسبػوتجي كتبعػان لػذل فهػي ال
ّْ
فإف ىذه األشيا تظهر علػى الوجػود مث تض ُّ
سبثّْل ثقيقة الوجودجي إذ َّ
الركثيجي كبالتَّحديػد يف اؼبثػل
إف الوجود اغبقيقي متمثّْل فق يف الوجود ُّ
ػتول أعلػى
العلياجي أك يف عػا اؼبثػل األزليَّػة عػا األفكػار كاعبمػاؿ ذاتػو ال يتغ َّػري بػل يظ ُّػل يف مس ن

مػػن اؼبظػػاىر الَّػػد يتجلَّػػى ّٔػػاجي كيف رأم أف طااون ىنػػاؾ عػػا ه أعلػػى مػػن العػػا الطَّبيعػػيجي عػػا

الصػورة أك اؼبثػلجي
اعبواىر األزليَّة األبديَّةجي كىذه الكيانات الالمتغرية يطلق عليهػا أف طاون تعبػري ُّ
كىي اؼبو وعات الَّد يعً ّٔا العقػل عنػدما يسػتعمل األفكػار العامػة كالتَّعريفػات كاؼببػادئجي َّ
كإف

أشػػيا ىػػذه الػػدُّنيا ليسػػق َّإال صػػوران تقريبيَّػةن ناقص ػةن عػػن اعب ػواىر الَّػػد منهػػا ربصػػل األشػػيا علػػى
صفاتا اؼبميَّزةجي كالشَّي اعبميل بالنّْسبة إىل أف طاون ال يوجػد يف عاؼبنػا األر ٌػيجي بػل يوجػد يف

ػدم الالمتغػػري كقػد ٍبَّػػق نظريَّتػو اؼبثاليَّػػة علػى الفػ ٌػنجي فيقػػوؿ
عػا األفكػػارجي عػا اؼبثػػلجي العػا األبػ ُّ
إف الفنَّػػاف مػػا ىػػو َّإال ناس ػ ه ال يفهػػم اؼبعػػً اغبقيقػ َّػي للوجػػودجي لكنَّػػو ىبلػػق إنتاج ػان فنيَّػانجي كبعبػػارةو
َّ

ُ -ينظرجي ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿجي صُْٓ
ِ -ينظر :اؼبرجع السابقجي صُُُّّٔ-

ػاس النعكػ و
أخػرل فهػػو وبػػاكي العػػا ا﵀سػػوسجي كلكػ َّػن األخػػري مػػا ىػػو َّإال نسػػخة انعكػ و
ػاسجي كرػػلّّ
أف الفنَّػاف يبتعػد أكثػر كأكثػر عػن اغبقيقػة اؼبطلقػةجي كيسػتنت أف طاون َّ
لظلجي كمن ىنػا يظهػر َّ
أف
الفػ َّػن اؼبقلّْػػد يقػ بعيػػدان عػػن اغبقيقػػة فيصػػب الفػ ُّػن تقليػػدان للتَّقليػػدجي أك ؿباكػػاةن لشػػي و خلػػق علػػى
سبيل ا﵀اكاة فإنَّو يفقد قيمتو اغبقيقيَّة

ُ

صحي َّ
أف الفكرة دبػا ىػي كػذل جي أك ال ُّػركح اؼبطلػقجي بوصػفو مثػاالن أعلػىجي ال يمخػذ اعرتافػو
مػػن الواقػػعجي بػػل يفر ػػوجي فيصػػوغ الواقػػع ىػػذا اؼبثػػاؿ كفػػق أمبوذجػ و
متدرجػ وػةجي بػػري َّ
أف قصػػر
ػات فنيَّػ وة ّْ
الفنيَّة على الػُّركح اؼبطلػقجي يلغػي إمكانيَّػة أف يكػوف يف اغبيػاة االجتماعيَّػة مثػاالن أعلػى أك أمبوذجػان
صباليان بصرؼ النَّظر عن الركح اؼبطلق؛ الَّذم ما إف يتع َّػرؼ يف ص و
ػيغة عيني وػة أك ش و
ػكل فػ،جي ثػّت
ٌ
ين ػزاح ع ػػن فنيَّت ػػوجي كي ػػنهض بوص ػػفو مفهوم ػ و
ػات كقيم ػان للحي ػػاة كالتعام ػػلجي عل ػػى أس ػ و اجتماعيَّ ػ وة
كأخالقيَّػ ػ وة كإنس ػػانيَّ وة كتمخ ػػذ الفن ػػوف كف ػػق ى ػػذا ا﵀ص ػػوؿ الَّػ ػذم ينتج ػػو ال ػ ّْػدينجي ككف ػػق اؼبمارس ػػة

بعامة
االجتماعيَّة أيضانجي برسم أمثلتها العليا الفنيَّة كاعبماليَّة كاألخالقيَّة كاإلنسانيَّة َّ

فاألديػػاف الَّ ػد ترافقػػق بػػالفنوف يف سبظهرىػػاجي تك ػػن فق ػ تع ػ ّْ عػػن الػ ُّػركح اؼبطلػػقجي كإَّمب ػػا
ً
أعطق اغبياة نظامان فبنهجان يبً علػى التعػاليمجي كىػذا النّْظػاـ مهمتػو تكمػن يف إعػال قيمػة اؼبثػل
بعامة
اعبمايل؛ الَّذم ىو
األعلى
أخالقي كإنساينّّ َّ
ّْ
ّّ

إ َّف األديافجي يف أٍوارىا األكىلجي بتعيناتا كسبظهرىا على أم كبػ وو مػن األكبػا جي ىػي بالضػركرة

تسعى إىل معرفػة اؼبطلػق إف تكػن تسػعى إىل ذبسػيده فنيػانجي فتلػ مهمػة الفنػاف بوجػو خػاصجي

بري أ ََّّنا صبيعان اثتوت صيغةن فنيَّة أك أدبيَّةجي كسعق إىل تكري اؼبثل األعلى يف الواقع

أف ىنػاؾ ذبلي و
أف الفنَّاف ينت أعماالن فنيَّة بايتها إبراز اؼبثل األعلػى اعبمػايلجي بػري َّ
صحي ه َّ
ػات

تنوعػػق تسػػمياتا تػ ز بشػ و
ػكل متواصػ وػل
فنيَّػة ال ربتويػػو َّ
بالضػركرةجي كإذا كانػػق أعمػػاؿ الفػ ّْػن مهمػػا َّ
ػايلجي تك ػػوفجي بدرج ػػة أك ب ػػمخرلجي تك ػػرر نفس ػػها أك تستنسػ ػ األمب ػػوذج م ػػن س ػػابقوجي
ا﵀ت ػػول اؼبث ػ َّ
ُ  -ينظ ػ ػ ػػرجي ـ أكفس ػ ػ ػػيانيكوؼجي ز ظب ػ ػ ػػري نوف ػ ػ ػػا :م ػ ػ ػػوجز ت ػ ػ ػػاري النظري ػ ػ ػػات اعبمالي ػ ػ ػػةجيجي تعري ػ ػ ػػب :باس ػ ػ ػػم الس ػ ػ ػػقاجي دار
الفارانجي بريكتجي ُٕٗٗجي طِجي صَِِِ-

تضػػي إليػػو أك تعػ ّْػدؿجي كعنػػدىا تكػػوف قيمػػة الفػ ّْػنجي دبػػا ىػػو فػ ّّػنجي يف اغبيػػاة اإلنسػػانيَّة مػػن دكف
و
ػ ،يف عمػل الفنَّػافجي
أنبيَّةجي كيكوف الواقع كاؼبمارسة االجتماعيَّة أبعد ما يكوف عن االنعكػاس الف ّْ
كمػػن بػػري اؼبمكػػن إلغػػا اؼباديػػة مػػن اؼبو ػػوع اعبمػػايل الػػذم ىػػو حبسػػب رااارل لااو التناسػػق
اؼبمتل ػ أك اؼبلػػتم أك اؼبفقػػودجي ىػػو أسػػاس اعبمػػايل مػػن منظػػور العقػػل كالفعاليػػة كاغبساسػػيةُجي
فاؼبو ػػوع اعبم ػػايل عل ػػى ى ػػذا التعريػ ػ جي ينط ػػوم عل ػػى ظب ػػات مادي ػػة أيضػ ػان يبك ػػن إدراكه ػػا أك
كتتمسػ منهػػاجي
التماسػػها بالعقػػلجي فاؼبو ػػوعات الفنيػػة أيضػان ؽبػػا خصػػاعص أك مػواد تقػػوـ عليهػػا َّ
الركح اؼبطلقجي فاؼبوسيقى بوصػفها فنَّػانجي
ىي ليسق َّ
بالضركرة عقديَّةجي أك تسعى ؼبقاربة ُّ
تصور عن ُّ
ػايل األعلػػىجي ال مػػن منظػػور آّػ َّػرد كال
يقػػوـ علػػى َّ
الصػوتجي ال يبكػػن فيهػػا القػػبض علػػى اؼبثػػل اعبمػ ّْ

اغبس ػي أيض ػانجي َّ
ػادة داخليَّػة
ألَّن ػا أكثػػر الفنػػوف رمزيَّػةنجي « كي ل ػ
الص ػوتجي بوصػػفو مػ َّ
َّ
مػػن منظػػور ّْ

ؾبردةجي الوس الَّذم ينتشر فيو اإلثساس الالمتعػنيجي الػذم ال يبتلػ بعػد القػدرة علػى الوصػوؿ
َّ
إىل تعي و
الشعور أك انطفاعوجي كت لّْػ مركػز الف ّْػن الػذا جي
ني بذاتوجي كاؼبوسيقى كثدىا تع ّْ عن تنبُّو ُّ
الركثي ػػة آّ ػ َّػردة»ِجي ب ػػذل ف ػػإف ال ػػركح اؼبطل ػػق ل ػػي اؼب ػػادة
كاالنتق ػػاؿ م ػػن اغبساسػ ػيَّة آّ ػ َّػردة إىل ُّ

الوثيدة الد ينطوم عليها الفنجي إنو أكثر اؼبواد أنبيػة أك مثاليػة أك ذبريػدانجي بػري أف ىػذا ال ينفػي
مادم صرؼ
كجود ّّ
أف يكوف للجماؿ ه

ّ
متنوعػػةجي منهػػا الكلمػػة
َّأم ػا يف ّْ
الش ػعر الػػذم يعػ ُّػد أكثػػر الفنػػوف ركثيَّػة جي إذ يقػػوـ علػػى م ػواد ّْ
كاللَّح ػػن كاإلثس ػػاس كاالنفعػ ػاؿجي ب ػػري أ َّف الكلم ػػة بال ػ َّػذاتجي تع ػ ُّػد اؼبػ ػ َّادة األكىل الَّػ ػد يس ػػتخدمها
الركثي ػػة
الفنَّ ػاف يف التَّعب ػػري عػػن األفك ػػار آّػ َّػردة كاؼبعتق ػػداتجي كصػػيابة اؼبث ػػلجي كنقػػل االنفع ػػاالت ُّ
بطر و
يقة فنيَّة

ُ -ينظرجي شارؿ اللو :مبادئ علم اعبماؿجي ترصبة :خليل شطاجي دار دمشقجي صٔٔ
ِ -ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿجي صُْٓ
ّ -ينظر :اؼبرجع السابقجي ص ِِ

َّ
كتنوع ػان مػػن بػػني اؼب ػو ّْاد الفنيَّػة األخػػرلجي مػػن ىنػػا كػػاف التَّعبػػري
إف اللُّغػػة ىػػي اؼبػ َّ
ػً ُّ
ػادة األكثػػر بػ ن
ػايلجي اؼبطلػػق منػػوجي
اللُّغػػوم يف األديػػاف َّ
الس ػماكيَّةجي ىػػو األكثػػر قػػدرنة علػػى صػػيابة األمبػػوذج اعبمػ ّْ
اقعي دبختل أشكالو
كالو ّْ
ً
ػتطيع
كيف الفنػوف كانػػق اللُّغػػة ىػػي األكثػػر قػػدرنة علػى اثتػوا األمبػػوذج اعبمػػايلجي فمػػثالن نسػ ي

نتعرؼ مضموف و
شكل ف ،معمػارم نػاج وزجي كاإلثاٍػة بػو كتوصػيفوجي بػري أنػَّو
من خالؿ اللُّغة أف َّ

مػػن اؼبتعػ ّْػذر صػػيابة قالػ و
ػب لغػػوم شػػعرم أك نثػػرم يف شػ و
بالض ػركرة أف
ػكل ف ػ و ،آخػػرجي ألنَّػو لػػي
َّ
يكوف مطابقان أك قريبانجي كإف سعى إىل اؼبطابقةجي فضالن عن أنَّو من اؼبمكن َّأال يكوف صبيالن
ال شػ َّ يف َّ
السػوا جي بػري
أف اللُّغػة سبتلػ سػحر اؼبمارسػةجي عنػد الفنػاف كعنػد القػارئ علػى َّ

َّأَّن ػا عنػػد الفنَّ ػاف سبتل ػ أبعػػادان أخػػرل إذ يورّْفهػػا لغايػ و
ػات قػػد ال تكػػوف ذات أنبيَّ ػ وة يف ّْ
اؼبتلق ػيجي
ينشد إبداعان من خالؿ استخداـ اللُّغةجي فالفنَّػاف يسػتطيعجي مػن خػالؿ اللُّغػةجي النَّفػاذ إىل
الَّذم ال ي
عمػػق اؼبو ػػوعات كاألشػػيا جي كصػػيابتها بطريقػ وػة صبيلػػةجي كإف كانػػق تلػ اؼبو ػػوعات بػػري صبيلػ وػة

فالش ػاعر ال يعػػي العػػا كعي ػان كاقعيَّػان خالص ػانجي َّ
كإال
الش ػعرجي آّػػاز؛ َّ
يف ذاتػػاجي كتل ػ ىػػي خاصػػية ّْ
صان تفر ػو ػركرة الف ّْػنجي
كاف عملو ؿبض
و
استنساخ لصور الواقعجي إنَّو يعي الواقع كعيان ؾبازيَّان خا َّ
فيقوـ بتصوير ىذه آّازيَّة بطر و
يقة فنيػةجي مػن خ ً
الصػورة الفنيَّػةجي الَّػد تع ُّػد أداتػوجي كاللُّغػة الثَّانيػة
ػالؿ ُّ
ُ
ػ ،بواسػطة اللُّغػة ىػو مػػا
ف
ال
ػق
ػ
ل
اػب
ػذا
ى
جي
الَّػد يتح َّػدث ّٔػا بعػد اللُّغػػة الطَّبيعيَّػة؛ «فالشّْػعر خل هػق»
ُّ

الشاعر عن بريهجي كلي معً ذل َّ
للشعر يقػوـ علػى اللُّغػة كثػدىاجي َّإمبػا
يبيّْز َّ
أف التقييم اعبمايل ّْ

ىناؾ مفهومات صباليَّة متنوعةجي ييع َّ عنها باللُّغة اعبميلةجي لكنَّها ليسق لغويةن فق
جسدىا ىػذا الشّْػعرجي كصبيعهػا تػنهض مػن ٍبيعػة
يف ّْ
العرن َّ
تنوعق اؼبثل اعبماليَّة الَّد َّ
الشعر ّْ
الش ػاعر وبياىػػا يف اعباىليَّ ػة صػػحي ه َّ
أف عػػرب مػػا قبػػل اإلسػػالـ كانػػق تػػدين
اغبيػػاة الَّػد كػػاف َّ
باؼبسػػيحية أك اليهوديػػةِجي بػػري َّ
الش ػعر ل ػػي
ػدي ،مػػن خػػالؿ ىػػذا ّْ
أف اس ػتنباط اؼبثػػاؿ األعل ػػى الػ ّْ

ُ -أدكني  :زمن الشعرجي دار العودةجي بريكتجي طّجي َُٖٗجي صُُ
ِ -ينظرجي عباس ؿبمود العقاد :ا﵁جي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي طُجي ُْٗٗجي صُٔ

متبلػػورانجي َّ
كإمبػا كانػػق اؼبثػػل اعبماليػػة تتحػػدَّد مػػن خػػالؿ اؼبمارسػػة االجتماعيَّػةجي فتعػ ُّػد البطولػػة مثػاالن
أعلػػى َّ
ألف الفركسػيَّة قيمػةه نبيلػةه؛ أم صبيلػػة مػػن منظػػور اؼبمارسػػة االجتماعيَّػةجي كالكػػرـ أيضػان يعػػد
مثالن أعلى كإباثة اؼبلهوؼجي كصوف العرضجي كالدفاع عن الشرؼجي ىػذا يف الشّْػعر اعبػاىلي بوج وػو
الرجػػل ذك
ػايل نبػػا َّ
عػػاـجي كيف أنػو واع ؿبػ َّػددة منػػو كػػالغزؿ مػػثالن يتقػ َّػدـ أمبوذجػػاف للمثػػل األعلػػى اعبمػ ّْ
العالقات النّْساعيَّة اؼبتعددةجي كاؼبرأة بوصفها جسدان ينطوم على ظبات َّ
ػذرم
ؿبددةجي أ َّما الغزؿ الع ُّ

فق ػ َّػدـ اؼبػ ػرأةجي بوص ػػفها معش ػػوقانجي يكاب ػػد العاش ػػق يف كص ػػلو اؼبش ػ َّػقاتجي كهب ّْس ػػد العاش ػػق مفه ػػوـ
اؼبعػ َّػذب الَّػذم ال يسػػتطيع الوصػػوؿ إىل بايتػػو إىل أف جػػا اإلسػػالـ فحػ َّػد مػػن بعػػض اؼبظػػاىرجي

كفنػػوف القػػوؿ كفبارسػػاتوجي كأبقػػى علػػى بعضػػهاجي كأصػػبحق األمبوذجػػات اعبماليَّػة فنيَّػان تصػػاغي كفػػق

الدين اعبديد
العقدم
ا﵀تول
االجتماعي الَّذم فر و ّْ
ّْ
ّْ

ػرن الَّػذم يبػػاىي ا خػرين حبسػ ًن اسػػتخداموجي
كبػػالعودة إىل اللُّغػػة فقػػد كانػػق اللُّغػػة سػػي العػ ّْ
الصػوغ الشػػعرم يف اؼبو ػ ً
كيف ً
ػوعات صبيعهػػاجي إىل أف نػػزؿ
ػاخر بقدرتػػو يف اسػػتخداـ اللُّغػػةجي كبراعػة َّ

األك يؿ كاألخػػريجي الَّ ػذم ىبتػػزؿ البالبػػة كالفصػػاثة كالو ػػوح
ػَّ ،
القػػرآفجي فػػالقرآف ىػػو اإلبػػداع الفػ ُّ
الرس ػػاعل
كالغم ػػوضجي كصبي ػػع اؼبق ػػوالت الفنيَّػ ػة كالنقديَّػ ػة الَّػ ػد ربتس ػػب ّْ
للش ػ ػعر كالنَّث ػػر كاػبطاب ػ ًػة ك َّ
كسواىا
األكؿجي الػ ُّػركح اؼبطلػػقجي الفكػػرة آّػ َّػردةجي دبػػا ىػػو كػػذل جي أبػػدع ىػػذا األمبػػوذج
فػػا﵁ ىػػو اؼببػػدع َّ

األكلػني صبيعػانجي كنظػَّم
غوم اػبارؽ للعػادةجي كقػ ٌدـ فيػو كصػفان لذاتػوجي كأخػ عػن أقاصػيص َّ
الف ،اللُّ َّ
َّ

الش ػراعع كالطُّقػػوس كالعبػػاداتجي كقػ َّػدـ مػػثالن عليػػا يف القػػيم صبيعهػػاجي كالَّػد يبكػػن أف تبػػً
اغبيػػاة ك َّ
ػإف القػرآف؛ ىػذا اإلبػداع الفػ ،الكامػلجي الَّػذم يمخػذ مػن بػريه ك وب ً
عليها اغبياةجي لػذل ف َّ
ػاؾ
ُّ
مثاالنجي ىػو قػوؿ اػبػالق اؼببػدعجي كإذا ك ػعنا قػوؿ هيغاا ب َّ
ػ ،هبػب أف يكػوف مطابقػان
ػمف العمػل الف َّ
للفكػػرة آّػ َّػردة أك الػ ُّػركح اؼبطلػػق لكػػي يكػػوف صبػػيالنجي يكػػوف القػػرآف بوصػػفو فنَّػان لغويَّػانجي ىػػو العمػػل

الوثيػػد الَّػذم قػ َّػدـ اؼبطابقػػة بصػػورتا النّْهاعيػػة كاؼبثلػػىجي ذل ػ َّ
أف األن ػواع الفنيَّػة األخػػرل ىػػي مػػن

صػناعة الفنَّػاننيجي لػػذل تظػ ُّػل ناقصػةنجي يف ثػػني َّ
إف الػنَّ َّ
ص القػػرآينَّجي ىػػو الوثيػػد الَّػذم بقػػي كػػامالن

السننيجي ىذا من كجهة نظر اؼبثاؿ كمن كجهػة نظػر الف ّْػن
كمعجزان يف مطابقتوجي كمعجزان على ّْ
مر ّْ
الصػورة الفنيَّػةجي كبراعػ ًػة األدا
ص القػػرآين األمثلػػة الفنيَّػة اعبماليَّػة مػػن خػػالؿ اللُّغػػة ك ُّ
فقػػد صػػاغ الػنَّ ُّ
الص ػيابة كس ػواىاجي كمػػن كجهػػة نظ ػ ور كاقعيَّػة أك ماديَّػة فقػػد رفػػع مػػن قيمػػة مثػ وػل
الس ػب ك ّْ
كثسػػن َّ

اإلسالميجي كالصالة
الدين
اجتماعيَّوة كانق ساعد نةجي كأ اؼ إليها مثالن أخرل تقوـ على جوىر ّْ
ّْ
الدينيَّػة
ا﵀رمػػات ّْ
ك ّْ
الصػياـجي كالزكػػاةجي كاغبػ ّْ جي ككفالػػة اليتػػيمجي ككػ ّْ األذلجي كيضػػاؼ إليهػػا عناصػػر َّ
األخالقيَّػةجي كأصػ ً
ػبحق القػػيم اعبماليَّ ػة االجتماعيَّػة تقػ َّػوـ بوصػػفها صبيل ػةن أك منبػػوذةنجي مػػن منظػػور
القيمة األخالقية لألفعاؿ
أع م الغ ل العرفا ي:
ػالميجي فلػم يصػدؽ عليػو مػن اؼبقػوالت الفنيَّػة كاعبماليَّػة
اختل الفهم األدن للدّْين اإلس ٌ

السابق لوجي ك تكن اعباىليَّة األدبيػة مو ػع االىتمػاـ الف ّْػ ،يف الوصػ ال ّْػدي،جي َّإمبػا رهػر
للدين َّ
الس ػابقة
نػػوعه جدي ػ هد مػػن الفػ ّْػن َّازب ػذ مػػن اعباىليَّػة األدبيَّػة لوَّنػػا ّْ
الشػ َّ
ػعرم الغػػزيلجي كمػػن الػػديٌانات َّ
ً
الرؤيػػة
ّْ
ػريف كبػػو ُّ
الصػيغة اؼبعرفيّْػةجي كأ ػاؼ إليهمػػا بعػدان ثالثػان كىػػو الفلسػفة؛ الَّػد تسػري بػػاؼبفهوـ اؼبع ّْ
ص القػػرآينُّجي ذلػ َّ
اؼباكراعيَّػةجي دبعػػً َّ
أف
ػالمي كىػػو الػنَّ ُّ
أف ىػػذا الفػ َّػن َّنػػض علػػى جػػوىر الػ ّْػدين اإلسػ ّْ
ثس ػيان يف مظه ػ ور فػػ،جي بػػري َّ
أف فنيَّػػة الػ ّْػدين اإلسػػالمي جػػا ت يف
الػ ّْػديانات َّ
الس ػابقة قػػد سبثَّلػػق ّْ
صػ و
للش ػعرا الصػػوفينيجي اسػػتلهموا منػػو رمػػوزىم كإشػػاراتم كٍريقػػة
ػيغة لغويػ وػة أدبيَّػةجي كان ػق متك ػمن ُّ
ويفجي كذبػدر اإلشػارة بػادئ ذم
ػب اإلؽب ُّػيجي أك الشّْػعر ُّ
صوبهمجي فكاف الغػزؿ العرفػاينُّجي أك اغب ُّ
الصػ ُّ

للش ػعر العرف ػػاينّْجي فمٌيب ػػا
الش ػعر الص ػػويف بوص ػػفو مرادف ػان ّْ
ب ػػد إىل أف ى ػػذه الدراس ػػة س ػػوؼ تعتم ػػد ّْ
مصطل و استي ً
عم ىل فال فرؽ
ػويف كاث ػػدان م ػػن فن ػػوف األدب ال ػػد ره ػػرت يف العص ػػور اإلس ػػالميٌة
« يعػ ػ ٌد األدب الص ػ ُّ
الشػػكلني مع ػانجي كمػػا أنػػو اتٌكػػم علػػى
اؼبختلفػػةجي كقػػد رهػػرت شػػعران كنث ػرانجي كتطػ ٌػور تطػ ُّػوران عميق ػان يف ٌ
الػ ٌػرتاث الشػػعرمجي كعلػػى كػ ٌػل األن ػواع النثريػٌػة كالسػػرديٌة القديبػػةجي مضػػيفان إليهػػا خصوصػػيتو كنكهتػػو

ػرنجي مع ػ ٌدالن رمػػوز
اػباصػػة كقػػد سبثٌػػل نبعػػو األكؿ يف ٌ
الشػػعر ال ػ ٌدي،جي مثٌ أفػػاد مػػن ذبربػػة الغػػزؿ العػ ّْ

اػباصػة؛
ّْ
اغبب كلغتوجي لينس نظامو كلغتوجي معتمدان على ٍبيعػة تلػ اللٌغػةجي كمط ّْػوران لغتػوي كرمػوزهي ٌ

اغبب للتعبري عن لواع
اغبب ىو ُّ
اإلؽبيجي الذم يستعري لغةى الغزؿ ك ّْ
فظهر نوعه جديد من ّْ
اغبب ُّ
كأش ػواؽ علويٌػ وػة ٍاؿبػػة ؼبعانقػػة مػػا ال ييػػرل كال ييوصػػل إليػػو »ُجي مػػن ىنػػا كػػاف االصػػطالح علػػى
*
تسميتو بالغزؿ العرفاين
اغبب كالغزؿ يف القصيدة الغناعيٌػة العربيٌػة؛ الػد أخػذت شػكالن تقليػديان
كانق اؼبرأة مو وع ٌ

الصػري
سبيٌز باالستقرارجي كيظهرنا النقد على تيٌارين أساسيٌني للغزؿ يف ٌ
العرنجي تيػار الغػزؿ ٌ
الشعر ٌ

ػذرم العفيػ الػػذم كػػاف ٌاذباىػان
الػػذم أشػػاعو عماار ب ا أبااي ربيعااة يف اغبجػػازجي كتيٌػػار الغػػزؿ العػ ٌ

ػذرم
مضػ ٌ
ػادان ؼبػػا شػػاع يف التٌػيٌػػار ٌ
األكؿ مػػن مغػػامرات كنيشػػداف اللٌػ ٌذة اغبس ػيَّة كقػػد كػػاف الغػػزؿ العػ ٌ
ػب األر ػ ّْػي ؼبػػا
السػػماكم كاغبػ ّْ
ػويفجي كاؼبػػزج بػػني اغبػ ّْ
ػب َّ
إرىاصػان كمػػدخالن لرمػػز اؼبػرأة يف ٌ
الشػػعر الصػ ٌ
الزىػاد كاألتقيػا جي
بني الغزلني من ّْ
الصالت الوثيقة من ثيث مسل الشعرا اؼبتعفّْفنيجي كمسػل ٌ
الزىػػد مػػن ظبػ و
ػات مشػػرتكةجي كمالمػ ى متشػػأّة؛ ففػػي كليهمػػا
ػب كبػػني ُّ
كذلػ ؼبػػا بػػني الع ٌفػػة يف اغبػ ٌ
ػاد بػالتَّحرًن اعبنس ّْػيجي كرببػةه يف ربقيػق ػرب مػن التَّوافػق
ػعور ث ٌ
نزكعه إىل اإلعال كالتَّساميجي كش ه

كاالنسػجاـ بػػني مػا يربػػب فيػػو كمػا ىبشػػى منػوجي مػػن خػػالؿ شػعوور أخالقػػي ينظّْمػو األنػػا األعلػػىجي
السػػماعي كاألر ػ ّْػيجي كيهيٌئػػو
ػب للػػدخوؿ يف عالقػػة متػػوتٌرة بػػني اؼبػ ّْ
ييعًػ ُّػد ا﵀ػ َّ
ػاد ّْ
م ك ُّ
الركثػػيجي بػػني َّ
ؼبمارسة و
و
ً
عقبات تتمثٌ يػل يف اإلبػرا ً اؼبلًػ ّْ كالغواي ًػة كاالسػتهوا ً جي فبَّػا ال يقػاكـجي كمػا
جهاد عن ٍر ًيق

ػويف َّإمبػا
ب َّإال أف
يتجاكزىا كيعلو عليها ك ُّ
ػب ُّ
اغبق أف بواكري رمز اؼبػرأة يف شػعر اغب ّْ
على ا﵀ ّْ
الص ّْ
ى

ُ-أماين سليماف داككدجي األسلوبية كالصوفيةجي دار اغبوارجي الالذقيةجي طُجي َُُِجي صٕ
*  -يق ػ ػػدـ النق ػ ػػد اص ػ ػػطالح الغ ػ ػػزؿ العرف ػ ػػاين يف معاعب ػ ػػة الش ػ ػػعر الص ػ ػػويفجي إمب ػ ػػا ك ػ ػػاف س ػ ػػاعدان اص ػ ػػطالح اغب ػ ػػب اإلؽب ػ ػػيجي
أم ػ ػػا اس ػ ػػتعماؿ الغ ػ ػػزؿ العرف ػ ػػاين كي ػ ػراد ب ػ ػػو الش ػ ػػعر الص ػ ػػويفجي أك ش ػ ػػعر اغب ػ ػػب اإلؽب ػ ػػي؛ في ػ ػػنهض عل ػ ػػى أس ػ ػ و
ػاس م ػ ػػن ا﵀ت ػ ػػول
اؼبع ػ ػػريف للش ػ ػػعر الص ػ ػػويفجي كأف العرفاني ػ ػػة ج ػ ػػا ت بوص ػ ػػفها مرادف ػ ػ ػان للص ػ ػػوفيةجي كج ػ ػػا الغ ػ ػػزؿ م ػ ػػن الل ػ ػػوف الش ػ ػػعرم ال ػ ػػذم
ازبذه أىل ذل الفن لصيابة الشعر

تكمن يف و
اؼبلوح أك ؾبنوف
الركايات الَّد تناقلها ُّ
ٍاعفة من األشعا ًر ك ّْ
الركاة عن شخصيَّة قي و بن ٌ
ػذرم العفي ػ أصػػدؽ مػػا يكػػوف التَّمثيػ يػلجي كمػػا َّ
أف
ليلػػىجي بً ىعػ ّْػد شػػعره فب ػثّْالن فبتػػازان لتيَّػػار الغػػزؿ العػ ّْ
متسػػمةن بطػػاب وع جنػػوينجي تػي ىعػ ُّػد إرىاص ػان مب ٌك ػران ؼبػػا شػػاع
شخصػػيٌتوي الَّػػد رهػػرت يف ّْ
الركايػػات اؼبػػمثورة ٌ

الصوفية من أثواؿ الوجد كالفنا ك ُّ
الذىوؿ كاالستغراؽ كاعبنوف
عند ُّ
ػوم يف الغػ ً
ػزؿ
مػػن ىنػػا يصػػب َّ
الرتميػ يػز للػ َّػذات اإلؽبيَّػ ًة بػػاألنثىجي يػػنقض ثسػػيٌة اغبضػػور األنثػ ّْ
الصػػويف للم ػرأة
الص ػري جي الػػذم بلَّػػب الصػػبغة اؼباديػػة يف تقػػدًن األنثػػىجي يف ثػػني جػػا التَّصػػوير ُّ
َّ
ُ

بعػ ٌدىا رمػزان للػػذات اإلؽبيَّػػةجي فمصػػبحق األنثػػى يف ىػػذا الفػػن جػػوىران ال رػػاىران يبثّْلػػو اعبسػػد ّٔػػذا
األكؿ اسػػت ً
بدؿ اؼبعشػػوؽ
الفهػػم يتجسػػد االنزيػػاح عػػن اؼبضػػامني األساسػػية للغػػزؿ كالػػدينجي ففػػي َّ ي
الغزيل يف ا خر
بآّرد اؼبطلقجي كاستيبدؿ التَّعبري ّْ
الساعد بالتَّعبري ّْ
ّْ
اؼباد ُّ
م َّ
الديَّ ،
الشعرم ٌ
كباغبػػديث عػػن األعػػالـجي أعػػالـ العرفػ ً
ػاف كثػػر كال ؾبػػاؿ غبصػػرىمجي نػػذكر مػػنهم علػػى سػػبيل
ػدادمجي كمػن
اؼبثاؿ ؿبيي الدّْين بن عرنجي كابن سبعنيجي كاغبسني بن منصور اغب ٌػالججي كاعبنيػد البغ ٌ
الشػريازم لكػػن
الركمػػيجي كفريػػد الػػدّْين العطَّػػار النَّيسػػابورمجي كسػػعدم ّْ
الفػػرس نػػذكر جػػالؿ الػػدّْين ُّ
ػرنجي
البحػػث يعػػً باغبػػديث عػػن الشػػاعرين اؼبخصوصػػني ّْ
بالدراسػػةجي كنبػػا عمػػر بػػن الفػػارض العػ ّْ
ك

الفارسي
ؿبمد ثافظ الشيرازي
الدّْين َّ
ٌ
الشػي شػػرؼ الػ ّْػدين أبػو ثفػػص عمػػر بػػن أن اغبسػػن علػ ٌػي بػػن اؼبرشػػد بػػن
ابا الفااار َّ :

ػرم اؼبولػد كاؼبنشػػم كالوفػػاةجي
ػوم األصػػل مصػ ُّ
عل ٌػي اؼبعػػركؼ ب ػابا الفااار جي ككنيتػػو أبػو القاسػػم ضب ُّ
ػويف عػػاـ ِّٔى ػِجي لُّقػػب بسػػلطاف العاشػػقنيجي كقػػد ثفػػل ديوانػػو بمناشػػيد
كلػػد عػػاـ ٕٔٓى ػػجي كتػ ّْى

ُ-ينظرجي عاٍ
صَُُّّْ-
ِ-ابن خلكاف (َُٖٖٔٔ-ىػػ) :كفيات األعياف كأنبا أبنا الزمافجي ثققو د إثساف عباسجي ـّجي دار صادرجي بريكتجي
صّّٖ
جودة نصرجي الرمز الشعرم عند الصوفيةجي دار األندل

للطباعة كالنشرجي بريكتجي طُجي ُٖٕٗجي

اإلؽبي فصار ّٔا ربفةن أدبيَّػةن تزىػو بػو العربيَّػة علػى آداب األمػمجي كتراثػان ركثيَّػان كفلسػفيٌان ك
اغبب ّْ
ٌ
نعلم ديوانػان ً
ثظ ىػي دبثػل الشُّػركح الَّػد ثظػي ّٔػا ديػواف ابػن الفػارضجي فػابن الفػارض ًحبيكٍػ ًم ثياتػو

الصػوفية الَّػد كػػاف وبياىػػاجي كربػػق تػػمثري ثبّْػػو للػ َّػذات العليٌػػة مػػن ناثيػػةجي كثبٌػػو للرسػػوؿ(ص) مػػن
ُّ
و
الشػعورية
ناثية أخرل كاف ييب ًسي كييصبً كيناـ كيستيقظجي يغيب كوبضرجي كقد استوعبق ثياتػو ُّ
ك َّ
ػب ا﵁
الالشعوريَّة ىذه العاٍفة القويَّةجي كىذه اػبطرات اغبيَّة الَّد تدكر ثوؿ ؿبوور كاثد ىػو ث ُّ
ً
الوجػدجي أـ يف ثالػة
كرسولوجي كؿباكلة االتّْصاؿ ّٔماجي كالت ُّ
َّقرب منهماجي يف ثػاؿ اليقظػة عػن ٍريػق ى
النَّوـ عن ٍريق اغبلم من ىنا كانق أذكاقو كمواجيده صورنة ؼبا سيطر يف نفسو كأثٌر يف قلبو من
ػب يف يقظتػػوجي كقػػد س ػطَّر يثبَّػػو ىػػذا يف ديوانػػوجي الَّػػذم كإ ٍف كػػاف ال يقػػاس مػػن ثيػػث
عوامػػل اغبػ ّْ
الك ّْػم إىل آثػار بػ ًريه مػن الفػرس كػ ػجا ل الادل ال مروماي كحااافظ الشايرازيجي لك ٌػن ىػذا الػػديواف
يبكػػن أف يعػ َّػد حبػػق تراث ػان ركثيٌػان خصػػبان خالػػدانجي مػػن شػػمنو أف يهيّْػػُ لػػهلداب العربيػػة مكاَّنػػا إىل
جانب ا داب الفارسية عندما يتساجل األدباف كتتنازع اللغتاف أمر اغبب اإلؽبي

ُ

ؿبمػػدجي اؼبعػػركؼ ب ػػ"خواجو حااافظ الشاايرازي" ,كلػػد يف
حااافظ الشاايرازي :ػ الػػدّْين َّ

شرياز سنة(َُِٕٕٗ-ق)جي كتػويف فيهػا سػنة (َُٕٕٗٗ-ق)جي كال ييع ىػرؼ َّإال القليػل عػن فػرتة

شػػبابوجي اشػػتهر بتمجيػػده للخمػػرة كاعبمػػاؿ كذكػػر أكصػػافهماجي اشػػتهر حبػػافظ ألنَّػو كػػاف ثافظ ػان

للقػػرآفجي يغػػادر مدينتػػو ش ػرياز ق ػ كمػػا يقػػاؿجي يعػػد اؼبعلػػم األكؿ ؼبسػػتخدمي الرمػػوزِجي ل ٌقػػب
الشػػعرا ً يف
الشػػعرا يف القػػرف الثَّػػامن اؽبجػػرمجي كشػػاعر ُّ
بلسػػاف الغيػػب كترصبػػاف األس ػرارجي شػػاعر ُّ

فَت بو أىل بلدتًػو كأىػل إيػراف كلٌهػاجي كالظَّػاىر
إيراف إىل يومنا ىذاجي ى
أنشد حافظ من األشعار ما ىى

َّ
ػاس استحسػػانان قلٌمػػا قػػابلوا بػػو أقػواؿ
أف أقػواؿ حااافظ راجػػق ركاجػان ال نظػ ى
ػري لػػوجي كاستحسػػنها النَّػ ي
ُ
ؿبمد مصطفى ثلمي :ابن الفارض كاغبب اإلؽبيجي عبنة التملي
ينظرجي ٌصْٕٖٗ-
ِ-Grand larousse encyclopedique, En dix volumes, tom cinqueme, librairie

كالرتصبة كالنشرجي مصرجي طُجي ُْٓٗجي

*larousse,ُٕ, rue du Montparnasse, et boulevard Raspail, ُُْ, paris, vl
pagُٕٓ.

ب ًريهً من الشُّػعرا جي فمخػذكا يف ترتيلهػا كترديػدىاجي كراقػتهم تلػ اؼبعػاين اعبميلػة الَّػد اثتوتػا أبياتػو
كتضمنتها كتاباتوجي ككجدكىا معجزة تقصر األلسنة عػن أدا ً مثلهػاجي كتعجػز األفئػدة عػن س ٍػب ًكها
َّ
و
ػركثات ع ػ ٌدةجي
كقوؽبػػاجي فمخػػذكا يلقّْبونػػو بلسػػاف الغيػػب كترصبػػاف األس ػرارجي كقػػد ىث ًظػ ىػي شػػعره بشػ
كتػػرجم إىل معظػػم لغػػات العػػا جي كمنهػػا َّ
السػػابع
الالتينيػػةجي إذ بػػدأ االىتمػػاـ بػ ػحااافظ منػػذ القػػرف َّ

بالشػػرؽ يرتصبػػوف بعػػض بزليَّاتػػو إىل اللُّغػػة َّ
الالتينيػػة لغػػة العلػػم
عشػػرجي فمخػػذ صباعػةه مػػن اؼبشػتغلني َّ
كاألدب يف ذلػ الوقػػق كىنػػاؾ الػ َّػرتاجم األؼبانيَّػػة؛ فقػػد كػػاف األؼبػػاف مػػن أكاعػػل مػػن ترصبػوا ديػواف
ثافظ إىل لغات أكركبا اغبديثة فمنذ موت ري ر أخذ تيَّػار جديػد يغػزك ا داب اعبرمانيَّػة كػاف

الشػ ً
الشػػاعر األؼبػػاينٌ غواااهجي لكنٌػػو يػػتم ٌكن مػػن دراسػػة
ػرؽجي كقػػد ترصبىػػوي َّ
ػار َّ
مصػػدره َّ
الشػػرؽ كآثػ ي
الشػػرقية يف
الشػػرقيَّة ّْ
الدراس ػةى الوافيػػة الَّػػد تعينػػو علػػى إدخػػاؿ التَّعب ػريات كاالصػػطالثات َّ
اللُّغػػات َّ
اللُّغة الفارسيَّةجي لكنٌو استطاعجي بنشر ديوانوجي أف يلفق األنظار إىل االىتماـ بالشَّرؽ كآدابو

ُ

ػإف االىتم ػػاـ بدراس ػػة الش اايرازيجي س ػػرينة كش ػػعرانجي رلَّػ ػق ؿب ػ و
عل ػػى ال ػػربم م ػػن ذلػ ػ ف ػ َّ
ػاكالت
خجول ػةنجي ال تعػػدك أف تكػػوف صػ و
ػفحات متنػػاثرةو يف بعػػض الكتػػب؛ أمػػا دراسػػة شػػعر الشاايرازي
يتم الوقوع على أية دراسة ّٔذا اػبصوص كإف كانق ىػذه الدراسػة
دراسةن نقدية أدبية فنية فلم ُّ
اؼبتوا عة عنيق بشعره فنيانجي فإف ىذه العناية ما زالق قاصرنة كبسيطة؛ ألَّنا تتناكؿ جانبان كاثدان
من الدراسة الفنيَّةجي كىو األثر القرآين يف شعره كقيمتو اعبماليةجي كيبقى األمل قاعمػان أف تكػوف يف
كالت أخػػرل ربػػاكؿ اإلثاٍػػة بفنيػػة ىػػذا الشػػعرجي كتلفػػق النظػػر إىل عبقريػػة
اؼبسػػتقبل القريػػب ؿبػػا ه
ىذا الشاعر يف التملي كالنظم

ُ-ينظر :ثافظ الشريازمجي الديوافجي ترصبة كتعليق :د إبراىيم أمني الشوارن بعنواف أغا ي ريرازجي دار اؼبشرؽ للطباعة
اعبلي أف
كالنشرجي طُجي ُِْٓىػََِْ/ـجي صَٓ (كردت ىذه الرتصبة لسرية ثافظ الشريازم يف مق ٌدمة للمرتجمجي فمن ٌ
ثافظ الشريازم يلق االىتماـ األدن الكايف كغريه من الشعرا الفرس أمثاؿ جالؿ الدين الركميجي كالعطار كسوانبا ك َّ
أف
اسم ثافظ الشريازم كشاعر يف اغبب اإلؽبيجي يقرتف دبا يكفي من اإلشارة إليو يف اغبديث عن أعالـ الشعرا الفرسجي
لذل سبق االستعانة دبقالة اؼبرتجم)

األثر القرِّ ي وِّلية الدراسة الامالية:
اص بناعيَّػةه كلغويَّػةه كتركيبَّػةه ينفػػرد ّٔػػاجي كتعػ ُّػد ىػػذه اؼبيػزات مصػػدر القػػيم
ات كخػو ّّ
للقػػرآف ميػز ه

اعبماليَّػةجي علػػى صػػعيد اللُّغػػة كأفػػانني القػػوؿ كاألدا جي كعلػػى صػػعيد القػػيم اعبماليَّػة بوصػػفها مػػثالن
ػاد العػػرب القػػدامى كبلغػػا ىم لتحديػ ًػد
عليػػا يف اغبيػػاة اإلنسػػانيَّة َّ
بعام ػةجي كىػػذه اؼبي ػزات دفعػػق َّنقػ ى
معػػايري لػػوزف القػػرآف الكػػرًن كأسػػلوبوجي مغػػايرنة ؼبػػا سػػاد مػػن قواعػػد ّْ
ػرن الَّػػذم ىػػو يث َّج ػةي
الشػػعر العػ ّْ
ً
العرب على بريىم من األمم كديواَّنم

يق ػػوؿ ابا ا و اادون يف مق ٌدمت ػػو «:ك َّأم ػػا الق ػػرآ يف كإ ٍف ك ػػا ىف م ػػن اؼبنث ػػوًر َّإال أنَّػػو خ ػػار هج ع ػػن
و
الوصف ً
ػاٍع
ني (الشّْعر كالنَّثر) كلي يس َّػمى مطلقػان كال مسػجعانجي بػل تفصػيل آيػات تنتهػي إىل مق ى
تشػػهد الػ َّػذكؽ بانتهػػا الكػػالـ عنػػدىا مثَّ يعػػاكد الكػػالـ يف ا يػػة األخػػرل بعػػدىا كيثػ ّْػ ،مػػن ب ػ ًري
الت ػزًاـ ثػ و
ػرؼ يكػػوف سػػجعان كال قافًيػػةن »ُجي كىػػي معػػايريه لػػوزف القػػرآف الكػػرًنجي ال تصػػدؽ علػػى
الشّْعر أك النَّثر
كيقػػرتح الارجااا ي يف دالعػػل اإلعجػػاز معيػػاران لل ػن ّْ
َّص القػػرآينٌ يسػ ّْػميو ال ػنَّظمجي كىػػو ٍريق ػةه

ـبصوصةه يف نظم الكلمات بعضها مع بعض كيشبّْو النَّظم بالدّْيباججي كفيو ال تتفا يل الكلمات
ِ
ؾبردةجي بل من ثيػث نسػجها كدرجػة الػت ً
من ثيث ىي ألفا ه
ظ َّ
َّالؤـ بػني معناىػا جي فبَّػا هبع يػل بايػةى
ي
ػيابة اؼبطابقػػة بػػني اللَّفػ ًػظ كمعنػػاهجي كموقًعًػػو بػػني األلفػ ً
الصػ ً
ػاظجي كبػػذل يقػُّػر بعجػ ًز اؼبعػػاي ًري التَّقليديػَّ ًػة
ّْ
ى
بكل مػا اشػتملىق عليػو مػن ميػز و
ات كخػواص علػى ألسػنة كاصػفيها كش ً
ً
ػارثيها عػن
للكتابة العربيَّ ًة ّْ
ٍ
ػامع
تقييم القرآفجي فقد نقل الااحظ يف البياف كالتَّبيني عن اب المق ّفا قولىػو« :البالبػةي اس هػم ج ه

ُ -ابن خلدكف :اؼبقدمةجي دار الكتاب اللبناينجي بريكتجي طّجي ُٕٔٗجي ص َُّٗ
ِيفينظرجي اعبرجاينجي عبد القاىر :دالعل اإلعجازجي قرا ة كتعليق :ؿبمود ؿبمد شاكرجي مطبعة اؼبدينجي القاىرةجيُْٖٗجي
صُٕ

و
السػكوتجي كمنهػا مػا يكػوف يف االسػتماع كمنهػا
ؼبعاف ذبرم يف كجوهو كثريةوجي فمنها ما يكوف يف ُّ
مػػا يكػػوف يف اإلشػػارةجي كمنهػػا مػػا يكػػوف يف االثتجػػاججي كمنهػػا مػػا يكػػوف جوابػانجي كمنهػػا مػػا يكػػوف
ابتدا نجي كمنها ما يكوف شعرانجي كمنها ما يكوف سجعان كخطبانجي كمنها ما يكوف رسػاعلجي فعامػةن مػا
ُ

يكوف من ىذه األبواب الوثي فيهاجي كاإلشارة إىل اؼبعًجي كاإلهباز ىو البال ىبةي

كبعػػد نػػزكؿ القػػرآفجي رهػػر عجػػز البالبػػة العربيَّػػة يف ميػػداف البالبػػة إذ يث َّجػػق دبػػا ىػػو أبل ػ
منهاجي ككاف اقرتاح الارجا ي ؼبعيا ور و
جديد ىػو الػنَّظمجي إقػراران ب َّ
ػاقضجي َّإمبػا
ػمف األسػلوب القػرآينَّ من ه
َّص القػرآينُّ كث هػيجي أم أنَّػو لػي
متفو هؽجي لعادة الكتابة العربيَّة على مستويي الشّْعر كالنَّثرجي ف ػ« الػن ُّ
ّْ
كالم ػان بش ػريانجي كىػػو إذان نسػػي كثػ ىػدهجي نوعيَّػانجي لػػي شػػعرانجي كلػػي نث ػران»ِجي جػػا يف صػ و
ػيغة لغويػَّ وػة
ي
ه
ً
فاجمت العرب حبيث أصبعوا على َّأَّنا فريدةه ىيركا مثلهػاجي كعلػى َّأَّنػا ال تضػاىىجي
أدبيَّ وة دينيَّ وة «

ىكػػذا يعرفػوا كيػ ى وبػػدّْدكَّنا اسػػتنادان إىل اؼبعػػاي ًري الَّػػد يعرفوَّنػػاجي فقػػالواَّ :إَّنػػا نثػهػر ليسػػق كمثػ ًػل
النَّثرجي َّ
وصػ ي جي كس ّّػر ال يبك يػن سػ يهيجي
شعر لكنَّها ليسق كمثل الشّْعرجي كىػي إذف كتابػةه ال تي ى
كإَّنا ه
نقض لعادة الكتابة العربيَّة شعران كسجعانجي كخطابةن كرسالةنجي ك َّأَّنا نوعه من الػنَّظم
كاتَّف يقوا على َّأَّنا ه
و ّ
يف تركيبو جديد»
َّقض س ػ ً
ػعرم العرف ػػاينُّ دبزيَّػػة الػ ػن ً
ػرؽ
َّص ّْ
ػتص الػ ػن ُّ
كق ػػد اخ ػ َّ
ػث ى ػػو خ ػ ه
الش ػ ُّ
ػالفة ال ػ ّْػذك ًرجي م ػػن ثي ػ ي
الصػػيابة اللُّغويػػة األدبيَّػػةجي
ػض) لعػػادة الكتابػػة العربيَّػػة الشػػعريٌةجي عن ػ ه منػػته ه ػ َّػد أسػػاليب ّْ
(نقػ ه

الشػػعرجي كبسػ و
ػض للفهػػم الظػَّػاى ًر
ػاؾ لقػوانني َّ
كانتهػ ه
ػبب مػػن أنػَّػو أيضػان نقػ ه
الرتتيػػب كالفصػػاثة فهػػذا ّْ ي
للشريعة الدينيَّةجي ا َّزبذ لباس الشّْعر يف و
الرؤيػةجي بالبيػانجي
َّ
رؤية فلسفيَّ وة للن ّْ
َّص القرآينّْجي كمتَّ نظػم ىػذه ُّ
ُ -اعباثظ :البياف كالتبينيجي ربقيقجي دركيش جويدمجي اؼبكتبة العصريةجي بريكتجي ََِّجي صّٔ
ِ-أدكني  :زمن الشعرجي صَُٔ
ّ-أدكني  :النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي دار ا دابجي بريكتجي طُجي ُّٗٗجي صُِ

الرؤيػػة اؼبيتافيزيقيَّػػة الَّػػد أتػػى ّٔػػا
علػػى َّ
الشػػبو كالتَّماثػػل مػػع ّْ
الشػػعر شػػكالن ككزن ػان كموسػػيقىجي كم ػع ُّ
الن ُّ
َّص القرآينُّ

ػداع الشػعرم اؼبتف ّْػرد لغػة الق ً
ػرآف الكػرًنجي مػن ثيػث خصاعصػها
كاف العنصػر ا﵀ ّْػرؾ ؽبػذا اإلب ً
ص تعتم ًػد
التَّكوينية؛ الَّد تنشم من مصادر متنوعةجي إما عن ٍريق اؼبفردة؛ فػاؼبفردة يف ىػذا الػنَّ ّْ
و
اغبضػور اؼبعجم َّػي اعبػػاىزجي َّ
متنوعػةجي يضػاؼ إىل ذلػ َّ
أف اؼبفػردة العربيَّػة
كإمبػا سػػارت يف
دالالت ّْ

ص القػرآينّْ كانػق
بري اؼبملوفة أك بري شػاععة االسػتخداـ يف اللغػة العربيػةجي ثػني اسػتعملق يف الػنَّ ّْ
أكثػػر قيمػةن كصبػػاالن كعمقػان كداللػةن علػػى اؼبعػػً مػػن أيَّػة مفػػردةو توا ػػع العػػرب علػػى اسػػتعماؽباجي ٌأمػػا
السػب كمتانتػػو كدقَّػة اإلثاٍػػة بػػاؼبعًجي
الرتكيػػب اللُّغػػوم فموصػ ه
ػوؼ باالنسػػجاـ كالتَّوافػػق كثسػػن َّ
الشعريَّة ففيها من َّ
الشي الكثريجي كبري ذلػ
اعبدة كالغرابة كالتَّخييل كاإلدىاش َّ
الصورة ّْ
ك َّأما عن ُّ

مػػن اؼبقػػوالت الفنيَّ ػة اعبماليَّ ػة الَّػد ربتسػػب للغػػة اإلبػػداع كتبقػػى القيمػػة اعبماليػػة الػػد يق ػ ٌدمها
اؼبضموف؛ مػن خػالؿ ىثثّْػو اإلنسػاف علػى النَّظػر كالتَّممػل يف الكػوف السػتكناه صبالػو للوصػوؿ إىل

ػب اػب ػػالق َّ
إف الق ػػرآف الك ػػرًن أؽب ػػم
ػبب م ػػن أس ػػباب ث ػ ّْ
ؿببَّ ػػة مب ػػدع ى ػػذا اعبم ػػاؿجي فاعبم ػػاؿ س ػ ه
خاصةن للكوفجي ربدَّدت يف النَّظريػات اعبماليَّػة الَّػد قػدَّمها
اإلنسافجي فقيهان كفيلسوفان كفنانَّانجي رؤيةن َّ

اإلسالمي
الفن
اؼبتصوفةجي كجسدىا الفنَّانوف يف ّْ
الفالسفة ك ّْ
ّْ
كعليػػو؛ فػ َّ
الشػػعر الفكريَّػػة كالفنيَّػػةجي ال يبكػػن إخضػػاعها ؼبعػػايري البالبػػة
ػإف خصػػاعص ىػػذا ّْ

القديبػػةجي دبعػ و
ػدرس ىػػذه النُّصػػوصجي دراس ػةن
ػزؿ عػػن النَّقػػد الفػ ّّْْ
ػ ،اغبػػديثجي لػػذل كػػاف الػ َّػرأم أ ٍف تيػ ى
نقديَّػةن ثديث ػةن تكػػوف امتػػدادان ألسػػاليب البالبػػة العربيَّػػة يف ص ػ و
يغة جديػػدةو كـبتلفػ وػةجي حبيػػث تكػػوف

َّص
الغايػػة مػػن ىػػذا البحػػثجي صباليَّػػة الكلمػػة يف فصػػاثتهاجي مقتبس ػةنجي مفػػردةن كمركبٌػةن يف سػػياؽ ال ػن ّْ
ّْعرمجي كتضمني الرموز القرآنيػة كالبحػث يف داللتهػا الفنيػةجي كف ىػق آليَّ وػة يسب ّْكػن مػن الوقػوؼ علػى
الش ّْ
اػبصاعص اعبمالية ؽبذا الشّْعر على ثسب مفهوـ األثر القرآينّْ
ػرنجي فقػد جػا تعريػ االقتبػاس يف
لي االقتباس من الن ّْ
َّص القرآينّْ جديدان علػى الشّْػعر الع ّْ
الشػري ؛ لك َّػن
العرنجي متَّصالن اتّْصاالن مباشران بفكػرة النَّقػل مػن الػنَّص القػرآينّْ أك اغبػديث ٌ
البديع ّْ

كيقربػو
َّص ّْ
َّص القػػرآينّْجي إف يكػػن للغايػػة الفنيَّػػة كاعبماليَّػػةجي يضػػع الػن َّ
االقتبػػاس مػػن الػن ّْ
الشػ َّ
ػعرم ّْ
الصػػيغة الوعظيَّػػةجي ىكػػذا ذىػػب الن ٌقػػاد إىل القػػوؿ َّ
ػعرم قػػد ى ػػعي يف العصػػور
َّص ّْ
مػػن ّْ
إف ال ػن َّ
الشػ َّ
التَّالية لنزكؿ القرآفجي كخ َّ كى النُّصوص الشعريَّة تدرهبيٌانجي كقػد عػاد إىل األسػاليب الَّػد كانػق

َّ
اعبديد
ّْين
ي
قبل اإلسالـ مع سبتّْعو بالثَّقافة اعبديدة الد بثَّها الد ي
كلذل كاف خالؼ اؼبػ ّْرخني كالنُّق ً
ػوؿ تق ً
ػرن
ػاد فيمػا بيػنهم ث ى
ػوًن القيم ًػة الفنيَّػ ًة للشّْػع ًر الع ّْ
ُ

اإلسالمي كال سيَّما عند ّْازباذىا من الدّْين اعبديد لبوسان ؽباجي بعد أ ٍف كانق قماشتها
يف العصر
ّْ
ً
اإلسالـ َّ
ثد من ىذا التَّمثًُّرجي فغيٌػىر
لكن ؾبي
الشّْعريَّة تت ٌدثر بالفضا ً الَّذم وباكي البيئة العربيَّةجي َّ
السػػما جي كتل ػ كانػػق مرثلػػة انتقػ و
ػوح" إىل
ػاؿ مػػن "اؼبفتػ ً
يف مسػػار اؼبػػوركثجي كالعالقػػة مػػع البيئػ ًػة ك َّ
"ا﵀د ً
البشرم يف خف و
ػوت لنػزكؿ
َّد" اػبا ع إلٍار الشَّرع اعبديد كمنظومتوجي من ىنا كاف اإلبداع
ُّ

ماكم
الس ّْ
اإلبداع َّ

ِ

السبب يف ذل َّ
أف الشَّاعر أدخل من معجم اإلسػالـ مػا يتعلَّػق بقضػايا العقيػدةجي مػن
لعل َّ
ك َّ
و
يناقش ػػها أك وبلّْله ػا أك
دكف أف يتوقَّ ػ عن ػػد فلس ػػفتهاجي أك ُّ
تلم ػ ً م ػػا كرا ىى ػػا م ػن أبع ػاد جدليَّػ وػة ي
يتَّخذىا ماد نة ؼبناررةو أك ثوا ور أك و
أسباب قد تدفع أثدىم إىل القوؿَّ :
إف الدّْين
جدؿّ كتل
ه
َّ
ػرد ذلػ جي يف رأيػوجي يعػود إىل عجػز
قد كق
سدان يف كجو اإليباف بقػدرة اإلنسػاف علػى اػبل ًػقجي كم ُّ
ػ ،كاػبلػػق مػػن العػػدـْجي بػػري َّ
أف ىػػذا ال يثبػػق
النَّػػاس عػػن التَّمييػػز علػػى كجػػو اليقػػني بػػني اػبىٍلػ ًػق الفػ ّّْْ
لألمػة اإلسػالميَّة:
ػرن يف ذاؾ العصػرجي فقػد جػا خطابػو تعػاىل َّ
دعول ػع ً الػنَّ ّْ
ص الش ّْ
ّْػعرم الع ّْ
ػرن إذ
﴿ بَِّٔد ؤَْٔضٌَْنَدهُ لُشْآَٔدً عَشَزَِّْدً ٌَعٍََّىُنُ ظَعْمٍُِنٌْ ﴾يوسػ (ِ)جي كيف مو ػ وع آخػر يق ُّػر القػرآف ببالب ًػة الع ّْ
يقوؿًَ ﴿ :لًُْ ٌَيُُْ فِِ ؤَْٔفُغِيُِْ لٌَْالً زٍَِْْغَد

﴾النسا (ّٔ)

ُ -ينظرجي د كامل فرثاف الصاحل :الشعر كالدينجي فاعلية الرمز الدي ،اؼبقدس يف الشعر العرنجي دار اغبداثةجي بريكتجي طُجي
ََِٓجي صُِِ
ِ-ينظرجي د شوقي ي  :تاري األدب العرن يف العصر اإلسالميجي دار اؼبعارؼجي القاىرةجي ُّٔٗجي صّٔ
ّ-ينظرجي عبد ا﵁ التطاكم :ثركة الشعر يف رالؿ اؼب ثرات اإلسالميةجي دار بريبجي القاىرةجي ُٖٗٗجي صُُ
ْ-ينظرجي د كامل فرثاف الصاحل :الشعر كالدينجي صُُِ

ػالمي بوجػ وػو عػػاـجي
كعليػػوجي فإنػَّػو مػػن بػػري اؼبمكػػن أ ٍف ييسػػنى ىد ذل ػ
َّ
الضػػع إىل الػػدّْين اإلسػ ّْ
ػرن كمكانتًهػا يف
اؼبتفوقػة للػنَّ ّْ
كلكن يبكن اغبديث عػن البالبػة ّْ
ص القػرآينّْجي مػع اإلقػرار ببالبػة الع ّْ

نفس ًػو (كقيػل ؽبػم يف ً
أنفسػ ًهم)؛ فالكتابػة القرآنيػة أذىلػ ً
ػاؼ إىل
ػرن كأق َّػر بعجػ ًزه أمامهػاجي ييضػ ي
ق الع َّ
رآفجي كاستجال أسلوبًو كمضامينًوجي كك ع معايري جديػدةو
ذل ى انصراؼ الن ٌقاد ع ًن الشّْعر إىل الق ً
للبالبة كالنَّظم يف وً اإلبداع اعبديدجي فقد «كػا ىف الػدّْين أث ىػد أس ً
السػ ًاؿ البالب ّْػيجي
ػباب إثػارةً ُّ
ي
َّص القػػرآينّْ البناعيَّػ ًػة الَّػػد
إذ متَّ االنتقػػاؿ مػػن التَّنزيػػو عػ ًن التَّنػػاقض كالػنَّقصجي إىل البحػػث يف مزيػٌػة الػن ّْ
النبوة إ افة إىل ذل جي فقد لعب االخػتالؼ
ذبعلو خارقان للعادة البشريَّةجي أم معجزنة دالٌةن على َّ
ُ
ً
البالبي»
البحث
ثوؿ ٍبيعة كالـ ا﵁ نفسو دكران يف توجيو
ّْ
َّص القػرآينُّجي بوصػفو كتابػةنجي يكتػب الػدّْين بلغػ وػة شػعريَّوةجي كيكتػب الػدُّنيا بلغ وػة دينيَّ وػةجي كىػػو
فػالن ُّ
يف سبى ٍح يوًرهً أساسان على اللُّغةجي ي ّْكد َّ
أف الكاعن ىوجي جوىريَّانجي لغػةه ىػذا التَّمحػور علػى اللُّغ ًػةجي ىػو
ِ
نصػان أدبيَّػان جي فبػَّػا هبعػػل اغبػػديث عػػن األثػػر القػػرآينّْجي بوصػ القػػرآف « َّ
مػػا هبعلػػوجي مو ػػوعيَّانجي َّ
نصػان
ّ
العرن أكثر ك وثانجي فقد رهػر ىػذا األثػر يف مبػً الشّْػعر كمعنػاه « إذ أىبعػ ىد
لغويَّان» جي يف الشّْع ًر ّْ
الشػػعرا كاػبطبػػا عػػن برابػػة اللَّفػػظ ككعػػورة اؼبسػػال اللُّغويػَّػة»ْجي فلػػم يػ ً
ػمت القػػرآف دبفػػردةوجي كإ ٍف

كانق كثشيةن بريبػةنجي مػن ً
دكف أف يكػوف اسػتعماؽباجي يف مو ػعهاجي بايػةن يف الفصػاثة كالبالبػة
ٌ

لػػذل يبكػػن القػػوؿجي َّ
ػعاؼ للغػػة
إف األثػػر القػػرآينَّ علػػى ىػػذا النَّحػػوجي ال يص ػ ُّ القػػوؿ فيػػو إنػَّػو إ ػ ه
كإف مػ ػػن الواجػ ػػب القػ ػػوؿجي َّ
الشػ ػػعرا كإبػ ػػداعهمجي َّ
ػوم بػ ػ َّػري يف مسػ ػػار اللُّغػ ػػة
ُّ
إف ىػ ػػذا الػ ػ َّ
ػنص اللُّغػ ػ َّ
ػالـ ثػػورنة ركثيَّ ػةن كاجتماعيَّ ػةن كدينيَّ ػةن رهػػرت يف
كالكلمػػات كالعالقػػة معهػػاجي فقػػد « أثػ ى
ػدث اإلسػ ي

ظ كانػق مسػتخدمة مػن قبػلجي كتولَّػدت
اللُّغةجي كدالالت األلفاظ إثدل ذبليٌاتاجي فاختلفق ألفػا ه
ُ -د ؿبمد العمرمجي اللغة العربية أصوؽبا كامتداداتاجي دار أفريقيا الشرؽجي بريكتجي ُٖٗٗجي صِٓ
ِ-ينظر :أدكني جي النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي صّْ
ّ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صْٖ
ْ-د كامل فرثاف الصاحل :الشعر كالدينجي صَُِ

ً
دالالت ً
سياؽ
بعض
ربولق
ألفا ه
األلفاظجي بع ىد أ ٍف دخلىق ى
ظ جديدة فر ها الدّْين اعبديدجي كما َّ
ي
ُ
ً
َّقايف اعبديد»
دبحموؿ
ّْي،
االجتماعي كالث ّْ
ّْ
اػبطاب الد ّْ

ػويف (العرفػػاينٌ)جي يصػػدؽ مػا كػػاف سػػاعدان مػػن اؼبقػوالت النَّقديػَّػة األدبيَّػػة علػػى
يف الشّْػعر ُّ
الصػ ّْ
شػػعر العصػػر اإلسػػالميجي فقػػد بابػ ً
ت
ػق التَّقييمػػات اؼبعياريػَّػة للغػػة ىػػذا ّْ
الشػػعر كبالبتػػوجي كثضػػر ٍ
ّْ
الشػريعة
ػوع ـبتلػ و جي متَّصػلةه دبو ػوع ىػذا الشّْػع ًرجي تتحػدَّد دبوافقتػو للػنَّص القػرآينّْ ك َّ
تقييمات من ن و
ه
يف دالالتو كمعانيوجي كإف يكن كذل فدعول بطالنوجي كفتول ؿباربتو ثا ػرةه كبق َّػوةوجي كاألمثلػةي
نذكر منهم الح ج
على ذل كثريةه ي
كبس ػ و
ػبب م ػػن َّ
َّص
أف ُّ
ػانجي سبثّْػػل رؤي ػةن فلس ػػفيَّةن لل ػن ّْ
الص ػػوفيَّةى/العرفانيَّةىجي يف تعيُّنه ػػا الفعل ػ ّْػي الكت ػ ّْ
القرآينّْ كالدّْين بطاب وع شعرمجي اكتسبق بفضػل نظرتػا الفلسػفيَّ ًة ىػذه العمػ ىق كالق َّػوة يف األسػلوب
ػور ّْ
ػعرمجي َّ
الذىنيَّػػة الفلسػػفيَّة يف التَّجرب ػػة ّْ
كاألدا ّْ
الشػ ّْ
الشػػعريَّة يعػػ ،رؤي ػةن رػػاىرةن كباٍن ػةن
كإف ثضػ ى
َّص القرآينّْ يف و
آف معانجي فهي يف راىر األدا (الش ً
ػايل
للن ّْ
َّػكل الش ّْ
ػ ،اعبم َّ
ّْػعرم) تقاب يػل التَّملُّػ ى الف َّّْ
ػنص القػرآينُّ علػى صػػعيد
ػودمجي « إذ يقػوؿ لنػا ال ُّ
للمعطػى القػرآينّْ كؿباكلػةى إخر ًاجػو إىل اغبيّْػ ًز الوجػ ّْ
الش ػػعرجي يق ػػوؿ لن ػػاجي ثي ػػث يك ػػوف نظ ػ هػم
ػاؾ فنيَّػ ػان ن ػػوعه اظب ػػوي النَّث ػ يػر كن ػػوعه اظب ػػو ّْ
الكتاب ػػةجي ل ػػي ىن ػ ى
ِ
ف»،
عمل ّّ
كتان ّّ
للكلمات تكوف ىناؾ إرادة فنجي كيكوف ه
ّْث بو القوـجي تكوف الفكرة الصوفيَّة ّٔذا اؼبعًجي فلسفيَّةن مػن
كعلى صعيد الباٍن الَّذم يوبد ي
الرؤيػػا العميقػػة الَّػػد يقػػدّْمها ال ػنَّص القػػرآينُّ «ثػػني هبيػػب عػػن أسػ ً
ػئلة
ثيػػث ؿباكلتهػػا اسػػتيعاب ُّ

الوجػػود كاألخػػالؽ كاؼبصػػري بش ػ و
ػومجي أم ال بػ َّػد
كل صبػػايل فػ ّْػ ،كؽبػػذا يبكػػن كصػػفو بمنػَّػو نػ ّّ
ػص لغػ ّّ
لفهمػػو مػػن فهػػم لغتػػو َّأكالنجي كىػػذه اللُّغػػة ليسػػق ؾبػ َّػرد مفػ و
ػردات كتراكيػػبجي َّ
كإمبػػا ربمػػل رؤيػػا معينَّػةن
ُ-د عباس يوس اغبداد  :العذؿ الدي ،كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي دار اغبوارجي الالذقيةجي طِجي ََِٗجي صٓٔ
ِ-أدكني جي النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي صّْ

ُ
ػص
النص القػرآينّْ ىػي أخ ُّ
لإلنساف كاغبياةجي كللكوف أصالنجي كبيبان كمآالن» جي كىذه اؼبيتافيزيقيَّة يف ّْ
ػعرم العرفػػاينّْ مػػن كجهػػة نظػ ور أدبيَّػ وػةجي مػػن ىنػػا كػػاف الفصػػل الَّػػذم بػػدا قػرين
خصػػاعص الػػن ّْ
ص الشػ ّْ

ػعرم كاؼبعػػً الػػدّْي،جي الزمػ ً
الصػػوفية يف ّْ
ػق
الذىنيَّػػة األدبيَّػػةجي ففكػػرة الظػَّػاىر كالبػػاٍن؛ َّ
الشػػكل ّْ
ُّ
الشػ ُّ
ُّ
الصػػوفيَّة زمن ػانجي فالظَّػػاىر كالبػػاٍن موجػػوداف يف كػ ّْػل دراسػ وػة ص ػوفيَّ وةجي كقػػد ٍاعتيمػ ىػد ىػػذا
ّْ
الدراسػػات ُّ

و
الفصػػل يف دراسػ و
ػات انتهجػ ً
دالالت عميقػ وػة
الصػػوفيَّة ليسػػفر عػػن كجػػود
ػق الػ َّػرب علػػى الطَّريقػػة ُّ
للظَّاى ًر ا ينّْجي ربيل تلقاعيان إىل الباٍن الكوينّْ ليتجلَّىجي من خالؿ ىذا ا َّلرب جي اؼبعً اؼبتمثّْل با﵁

ِ
فصل
كاف
جي
ب
الر
يكوف
أف
قبل
لكن
ك
جي
تعاىل
َّ
ه
ػايل اؼبتَّبػع ؼبفهػوـ األثػر القػرآينّْ يف
يقود ىذا الكالـ للحديث عن آليَّ ًة الػدَّرس النق ّْ
ػدم اعبم ّْ
الشّْع ًر العرفاينّْجي فالقوؿ باألثر القرآينّْ يع ،إرسا قواعد اؼبرجعيَّة الَّد انطلق منهػا الشّْػعر العرفػاينُّ
على ً
ً
ػعرمجي دبعػً َّ
أف
صعيد
اؼبضموف مثَّ كي ى ذبلَّى ىذا األثر راىران يف البنية اللُّغويَّػة للػن ّْ
َّص الش ّْ
ذبليَّػػات ىػػذا األثػػرجي لغويَّػانجي يبكػػن أف تيوصػ باالقتبػػاس أك التَّضػػمني أك التَّوريػ مػػن اؼبقػػوالت
البالبيَّػػة القديبػػةجي كصػػوالن إىل التٌنػ ً
ػاص بوصػ ًػفو «مفهومػان بنيويػان»ّ يتػػي ؾبػػاالن أكسػػع للتَّعػػرؼ علػػى

ػعرمجي كمػػدل تفاعلهػػا مػػع
َّص ّْ
َّص القػػرآينّْجي كاؼبدخلػػة يف سػػياؽ الػن ّْ
البػػً النَّصػيَّ ًة آّتػزأةً مػػن الػن ّْ
الشػ ّْ
ً
البنية النَّصيَّ ًة الشّْعريَّةجي فنيَّان كصباليَّان

ػرن الق ػػدًن التَّن ػػاصجي َّإمب ػػا دبف ػػاىيم نقديَّػ وػة بالبيَّ ػ وػة يبك ػػن أف تع ػ َّػد أش ػػكاالن
عػ ػرؼ النَّق ػػد الع ػ ُّ

الشػػعريَّةجي
الس ػرقات ّْ
للتَّنػػاصجي مػػن ىػػذه اؼبصػػطلحات االقتبػػاس كالتَّضػػمني كالتَّوري ػ كاؼبعار ػػة ك َّ
فاالقتبػ ػػاس ىػ ػػو «:أ ٍف ييضػ ػ َّػمن الكػ ػػالـجي نث ػ ػران أك شػ ػػعرانجي شػ ػػيئان مػ ػػن القػ ػػرآف الكػ ػػرًنجي أك اغبػ ػػديث

ُ-أدكني  :النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي صَِ
ِ-ينظرجي د عشتار داكد ؿبمد :اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي منشورات ارباد الكتاب العربجي دمشقجي طُجي
ََِٓجي صَْ
ّ-د نعيم اليايف  :أٍياؼ الوجو الواثدجي دراسات نقدية يف النظرية كالتطبيقجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي طُجي
ُٕٗٗجي صْٖ

الشػري جي ال علػػى َّ
أف اؼبقتػػب جػػزه منػو كهبػػوز أ ٍف يغػ ّْػري اؼبقتىػبً ي يف ا يػػة أك اغبػػديث قلػػيالن»ُجي
أمػػا التضػػمني فقػػد عرفػػو اب ا رراايق القيروا ااي بمنػػو « قصػػدؾ إىل البيػػق مػػن الشػػعر أك القسػػيم
فتم بو يف آخر شعرؾ أك يف كسطو كاؼبتمثّْػل »ِجي كأ ػل تعريػ للتضػمني قبػده عنػد ابا أباي
األصااب المصااري « أف يضػ ّْػمن اؼبػػتكلم كالمػػو كلمػػة مػػن بيػػق أك مػػن آيػػة أك معػػً ؾبػػردان مػػن
كالـ أك مثالن ساعران أك صبلةن مفيدةن »

ّ

بػػذل فػ َّ
الدقػػةجي إذ
السػػابقة ليسػػق ّٔػػذا الو ػػوح أك ّْ
ػإف اغبػػدكد الَّػػد تفصػػل بػػني التَّعريفػػات َّ
تبدك ك َّ
الشػاعر يمخػذ مػن ىػذا الػنَّص
كمَّنا صبيعان تشري إىل شي و كاثدجي ىو كجود نص متقدوّْـجي ك َّ

نصػ ػو ألبػ ػر و
اض متع ػ ّْػددةجي منه ػػا التَّعب ػػري بواس ػػطة الق ػػرآف الك ػػرًن أك اغب ػػديث
اعب ػػاىز كيض ػػي يف ّْ
الشري للجماؿ كاإلبداعجي أك التَّمثري يف ّْ
الشػري مػن مكان وػة
اؼبتلقػي ؼبػا للقػرآف الكػرًن كاغبػديث َّ
َّ
لدل اؼبتلقّْيجي أك االستعانة بالنَّص اؼبنجز كالتَّعبري اعباىزجي أك إبنا الفكػرة كتعميقهػاجي أك إ ػفا
ص
ىالة من القدسيَّة على النَّ ّْ

ْ

نصػي مع َّ و
ػات عديػدةه
أما التَّناص فيتح َّػدد معنػاه بمنَّػو « ٍيف فضػا و ّْ
ػني تتقػاٍع كتتنػامى ملفور ه

و
يخرل»ٓجي فبا يعَّ ،
صػيجي وبػدث داخػل نػص
من
أف التَّناص عبارةه عػن تفاع وػل نى ّْ
مقتىطعةه ٍ
نصوص أ ى
كاثػ وػدجي كىػػذا مػػا ّْ
يبكػػن مػػن الوقػػوؼ علػػى تغػ ُّػريات البنيػػة النصػيَّة اؼبنقولػػة مػػن نػػص خػ ورجي كيعطػػي

ُ-ؾبدم كىبة ككامل اؼبهندس :معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدبجي مكتبة لبنافجي بريكتجي طِجي ُْٖٗجي
صٔٓ
ِ  -ابن رشيق القريكاين :العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابوجي ربقيق ؿبمد قرقزافجي دار اؼبعرفةجي بريكتجي طُجي ُٖٖٗجي
صَُٕ
ّ  -ابن أن األصبع اؼبصرم :ربرير التحبريجي ربقيق ثف ،ؿبمد شرؼجي آّل األعلى للش كف اإلسالميةجي القاىرةجي
ُٓٗٗجي صَُْ
ْ  -أضبد ٍعمة ثل  :نظرية التناصجي صْٔ
ٓ-جوليا كريستيفاجي علم النصجي ترصبة :فريد الزاىيجي مراجعة عبد اعبليل النارمجي دار توبقاؿ للنشرجي الدار البيضا جي طِجي
ُٕٗٗجي صُِ

ػنص اعبدي ػ ًػدجي َّ
ػدريؾ يف عالقت ػػو
ؾب ػػاالن أرث ػػب ّْ
للدراس ػ ػة الفنيَّ ػػة اعبماليَّ ػػة لل ػ ّْ
ألف « العم ػػل الف ػ َّ
ػ ،ييػ ى
باألعماؿ الفنيَّة األخرل كباالستناد إىل الرتابطات الد تقيمها فيما بينها»

ُ

كيبقى االقتباس الشَّكل األقرب إىل مفهوـ التَّناص اغبديثجي الػذم سػوؼ يعتمػده البحػثجي
ػاص مػػع القػ ً
ػرآف الكػ ً
ػوـ االقتبػ ً
فػ َّ
ػاسجي
ػإف التَّنػػاص اؼبخصػػوص ّْ
ػرًنجي كق ػ ٍد ىخػ َّ
بالدراسػ ًػة ىػػو تنػ ّّ
ػص مفهػ ي
ػديث الشػري بتضػمي ً
َّص اؼبقتػػب
نات الشُّػعرا جي َّأمػا التَّعامػل مػع الػن ّْ
بػديعيانجي القػرآ ىف الكػرًنى أك اغب ى
إف كاف من ً
البالبيجي فلم يكن مو ع
القرآف الكرًن أك اغبديث الشري جي كفق الدَّرس
ّْ
النقدم ك ّْ
و
بالسػ ً
ػياؽ
ػدريؾ فيػػو البنيػة اؼبقتبسػػة يف عالقتًهػا ّْ
عنايػة كمػا ىػي اغبػاؿ بالنسػػبة إىل التَّنػاصجي الَّػػذم تي ى
الَّذم أي يفق إليو

كذب ػػدر اإلش ػػارة إىل أف ى ػػذه الدراس ػػة تعتم ػػد التن ػػاص قاص ػػدةن م ػػدلوؿ اؼبص ػػطل جي كل ػػي
اػب ػػوض يف نش ػػو اؼبص ػػطل كتط ػ ُّػوره؛ فالتَّن ػػاصجي بوص ػػفو آليػ ػةن فنيَّػ ػةن يف الدراس ػػةجي يبك ػػن أف ييع ػ َّػد

الدراسػات الػػد أثاٍػق بالتَّنػاصجي كتطبيقػػو
مفهومػان مقػابالن لالقتبػاس أك التَّضػػمنيجي بػري أ َّف بػً ّْ
كتوسػعان يف مقاربػػة ىػػذه
يف ؾبػػايل ّْ
الشػعر كالنَّثػػرجي جعلػػق مػػن الدراسػػة الفنيَّػة كاعبماليَّػة أكثػػر ربػُّػرران ُّ

*
هبسد معاين االقتباس كالتَّضمني كالتَّناص يف النَّص اؼبدركسجي كقد
الظَّاىرة الفنيَّة جي فالقوؿ باألثر ّْ

للداللة عليػوجي َّ
للداللة على ىذه اؼبصطلحاتجي كتستخدـ ىي َّ
يستخدـ التَّناص َّ
ألَّنػا يف اغبقيقػة

ُ تزفتياف تودكرؼ :الشعريةجي ترصبة :شكرم اؼببخوت كرجا بن سالمةجي دار توبقاؿجي الدار البيضا جي طِجي َُٗٗجي
صُْ
*  -تعػ ػ ػ ػػد جوليػ ػ ػ ػػا كريسػ ػ ػ ػػتيفا أكؿ مػ ػ ػ ػػن أشػ ػ ػ ػػار إىل مصػ ػ ػ ػػطل التنػ ػ ػ ػػاص يف الدراسػ ػ ػ ػػات النقديػ ػ ػ ػػة التطبيقيػ ػ ػ ػػة( :را :جوليػ ػ ػ ػػا
كريس ػ ػ ػػتيفا :عل ػ ػ ػػم ال ػ ػ ػػنصجي صُٖ كم ػ ػ ػػا بع ػ ػ ػػدىا)جي كاس ػ ػ ػػتخدـ ب ػ ػ ػػاختني مص ػ ػ ػػطل اغبواري ػ ػ ػػة قاص ػ ػ ػػدان التن ػ ػ ػػاص أك ت ػ ػ ػػداخل
النص ػ ػػوصجي فالنص ػ ػػوص عن ػ ػػده كلي ػ ػػدة نص ػ ػػوص أخ ػ ػػرلجي كل ػ ػػي ىن ػ ػػاؾ ص ػ ػػاثب ن ػ ػ و
ػص جدي ػ ػػد يعتم ػ ػػد عل ػ ػػى س ػ ػػابقو؛
ف ػػآدـ ىػ ػػو الوثيػ ػػد الػ ػػذم كػ ػػاف يس ػػتطيع أف يتجنػ ػػب سبامػ ػػا إعػ ػػادة التوجيػ ػػو اؼبتبادل ػػة فيمػ ػػا ىبػ ػػص خطػ ػػاب ا خػ ػػرجي ال ػ ػذم
يق ػ ػػع يف الطري ػ ػػق إىل مو ػ ػػوعو؛ ألف آدـ ك ػ ػػاف يق ػ ػػارب عاؼبػ ػ ػان يتس ػ ػػم بالعذري ػ ػػةجي ك يك ػ ػػن ق ػ ػػد انتهػ ػ ػ بواس ػ ػػطة اػبط ػ ػػاب
األكؿ (را :ت ػ ػػودكركؼ :ميخاعي ػ ػػل ب ػ ػػاختني اؼبب ػ ػػدأ اغبػ ػ ػوارمجي ت ػ ػػر :فخ ػ ػػرم ص ػ ػػاحلجي اؼب سس ػ ػػة العربي ػ ػػة للدراس ػ ػػات كالنش ػ ػػرجي
ب ػ ػ ػ ػػريكتجي طِجي ُٔٗٗجي صَُِ)جي كينظ ػ ػ ػ ػػر يف أش ػ ػ ػ ػػكاؿ التن ػ ػ ػ ػػاص كم ػ ػ ػ ػػا وب ػ ػ ػ ػػددىا ب ػ ػ ػ ػػاختنيجي را :ميخاعي ػ ػ ػ ػػل ب ػ ػ ػ ػػاختني:
الكلمة يف الركايةجي تر :يوس ثالؽجي كزارة الثقافةجي دمشقجي طُجي ُٖٗٗجي صُْْ

مفهومػػات متقاربػػة جػ َّػدانجي فتتبػػادؿ ىػػذه اؼبصػػطلحات َّ
الداللػػة علػػى معػػً األثػػرجي كذل ػ حبسػػب
كردكدىا يف السياؽ
الدراسػ ػػة اعبماليَّػ ػة ؽب ػػذا األث ػػرجي ف َّ
إَّن ػ ػا تبػ ػػدك َّ
أدؽ مسػ ػػلكان م ػػن ربديػ ػػد
كباغب ػػديث ع ػػن آليَّػ ػة ّْ

اؼبصطلحاتجي فهػي تسػري ّْ
الرتكيػب
باذبػاىنيجي األكؿ :يقػوـ باسػتنباط القيمػة اعبماليَّػة للمفػردة أك َّ
القػرآينّْ يف دخولػو النَّسػي الشّْػعرمجي كالثَّػاين :ييعػً بتطبيػػق اؼبفهومػات اعبماليَّػة الػد قػاؿ ّٔػا علػػم
اعبماؿجي من صبيل كجليل كتراجيدم كقبي جي على ىذا ّْ
الشعر من منظور النَّ ّْ
ص القرآينّْ اؼبقتبى

الباب األول:
األثر القرآني في شعر ابن الف ارض
_ مدخل.
_ الفصل األول:
تناص المفردات والتراكيب مع القرآن الكريم
_ الفصل الثاني:
الرمز(الت ناص والداللة)

مدوا:
ػول
اكتسػػب شػػعر ابا الفااار قيمػةن كبػػرينةجي كنػػاؿ شػهرنة كاسػػعةن دبحتػواه العرفػػاينّْجي كىػػو ؿبتػ ن
و
كب ،باؼبعاينجي وبتوم علػى الغىراعػب كالفراعػد يف مضػامينوجي فػاؽ ّٔػا بػريه مػن الشُّػعرا جي
عاؿ كقيٌ هم ّّ

فاؼبعاين تطيعوجي َّ
ألَّناجي كما قاؿجي جنده:
ُ
ً
ً
شق م ٍل ًكي ً
قني رعيًَّد
دم ال ػ
ىػم ىع ًاين كيك ُّل العاش ى
ي
ىكيم ٍل ي ىم ىع ًايل الع ً ي
كجٍن ػ ى
دبسماه ثيث يقوؿ عن متىتبّْعو:
كيقصد ّٔا معاين العرفافجي كقد ذكر اب الفار العرفاف ٌ
ً ً ِ
ً
فاف من فرًع و
جً ىشبىر العًر ً
من ً
طر
فطنة
كىو ٍ
ىزكا باتّْباعي ى
أصل ف ى
ى ى
عنده افتخار العا ًر ً
ؼ على الن ً
َّاس ً العابًد:
َّ
كثق ى
ي
اس و ع ىال بًظى ً
كفيػز بًالعلى كافٍخر علىى نى ً
اى ًر أى ٍعم واؿ كنػى ٍف و تىػىزَّك ً
ق
ى
ى ٍ ي ى ىٍ ى
ى ى
ً ً ًّ
اث أىرفى ًع ع ػ ػ ػػا ًر و
كثز بً ً
ىب ػ ػ ىػدا ىنبٌػ ػػوي إًيثى ىار تىمٍثي ػ ػ ًر نبَّػ ػػة
ؼ
الوىال مٍيػ ػ ػ ػ ىػر ى ٍ ى
ى يٍ ى
ػارؼ ذـّّ لػػو
َّأمػػا عػػن نفسػػو فيقػػوؿ إنػَّػو بلػ مرتبػةن فػػوؽ مرتبػػة العػػارؼجي كالقػػوؿ يف ث ٌقػػو إنػػو عػ ه
كتنابز باأللقاب:
ه

كعن لىىقً بًالعػا ًر ً
ؼ ٍارًجػع فىًإ ٍف تىػىر ال ػ
ى
ىىٍ

ًْ

ػتَّػنابػز بًاألىلٍ ىقػ ً
اب ًيف ّْ
الذ ٍك ًر سبيٍىقق
ى يى

ػوت يف القػػرآفجي كقػػد كرد النَّه ػػي عن ػػو يف سػػورة اغبج ػراتجي آيػػة (ُُ)ًٌََ﴿:ننند ظَنَننندزَضًُخ
كالتنػػابز باأللقػػاب فبقػ ه

زِدٌَإٌمَدذِ زِحْظَ خإلِعُُْ خٌفُغٌُقُ زَعْذَ خإلِميدِْ﴾
َّ
الشػػعر؛ تعتمػػد علػػى االسػػتزادة مػػن الفػػيض
خاص ػةن يف نظػػم ّْ
ألف لػ ػاب ا الف ااار ٍريق ػةن َّ
ػعرم بػػملو واف مػػن االسػػتخدامات اللُّغويػػة الَّػػد قػ َّػل نظريىػػا يف األدبجي
ػريفجي كإشػػباع الػ ّْ
ػنص ال ّْشػ ّْ
اؼبعػ ّْ
ُ -ابن الفارض :الديوافجي ربقيق :د عبد اػبالق ؿبمودجي الناشر :عي للدراسات كالبحوث االجتماعيٌةجي مصرجي د تجي
صِٓٓجي البيقِّٗ
ِ -اؼبصدر السابقجي صِٖٓجي البيقُّٗ
ّ -اؼبصدر السابقجي صِٔٓجي البيتافِٕٗجي ِٗٗ
ْ -اؼبصدر السابقجي صِٖٓجي البيقُّٓ

ّْػعرم
على مستول اإلهبػاز كاغبػذؼ كال ّْػذكرجي كالتَّقػدًن كالتَّػمخريجي إ ػافةن إىل مػا وبفػل بػو ُّ
نصػو الش ُّ
مػػن ُّ
الرمػػوز كبريىػػاجي اقتضػػى ذلػ اسػػتجال التَّػػمثريات القرآنيَّػػة اؼبختلفػ ًػة أفقيَّػان
الصػػور كآّػػازات ك ُّ

الص ً
بعام ًػةجي َّ
ػعر ابا الفاار
ػيابة األدبيَّ ًػة َّ
على اؼبسػتول الُّلغػو ًمجي كعموديػَّان علػى مسػتول ّْ
كألف ش ى
ُ
ً
«كلُّػػو مػػن ً
ػكيالت اللُّغويَّػ ًػة
ػب النَّظػػر يف التَّشػ
ػ
ج
ك
جي
أدب الفكػػرةً اؼبنبثق ػ ًػة عػػن العقيػػدةً الدينيَّػػة»
ى
النَّارمػ ًػة للعقي ػػدةجي م ػػن دكف النَّظ ػػر إىل فص ػػل ا﵀ت ػػول ع ػػن ش ػػكلو ّْ
الش ػػعرم النَّػػاجزجي« ذل ػ أنَّػػوي
الشػكل فيػػو مقػػابالن أك
الشػػعرجي فلػػي
َّ
يصػػعب أك يسػػتحيل فصػػل اؼبضػػموف عػػن َّ
الشػػكل يف ىػػذا ّْ
ردا ن يلبسػ ػػو اؼبضػ ػػموفجي بػ ػػل ىػ ػػو اؼبضػ ػػموف نفس ػ ػو»ِجي م ػػن ىػ ػػذا اؼبنظػ ػػور تغ ػػدك عالق ػػة الشػ ػػكل
ّ
كجو ً
كعالقة ً
ً
الورقة بوجهها ا خر»
باؼبضموف «

ُ-د عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديةجي صّْ
ِ-اؼبرجع السابقجي صٓٔ
ّ-أدكني جي زمن الشعرجي صُِْ

الفصا األول:
اياص المفردات والترا ي في رعر اب الفار

م القرِّن الكرلم:

ػعرم اعتم ػػادان عل ػػى م ػػا ّْ
ص ّْ
إ ٌف دراسػ ػةى ال ػػنٌ ّْ
الش ػ ّْ
يقدم ػػوي التَّن ػػاص م ػػن ز واد ف ػػ،جي تع ػ ًػ ،دراسػ ػةى
التَّمثري ً
ات القرآنيَّة اؼبختلفةجي بوصفها نسيجان لغويَّان لنص مقتب و و
داخل يف بنية نسي و لغوم آخرجي
بد أف يتمثَّر يف ٍر ً
فبا يعَّ ،
النص اؼبقتب ى ال َّ
الدراسػة علػى كيفيَّػة مػا
ػب ّْ
أف َّ
يقة بناعًًوجي بذل تنص ُّ
تتحو يؿ مفردات اللغة إىل قي وم صباليَّ وة يف األدا ً اإلبداعيجي مػن دكف الوقػوع يف ىش ً
ػرؾ
يقاؿجي حبيث َّ
ٌ
الفصل بني الشَّكل كاؼبضموفجي يف أثنا دراسة ثضور اؼبفردات القرآنيَّة يف بنية النَّص الشّْعرم
وبفػػل ش ػعر اب ا الفااار
القرآفجي فقػد اقتػب ابا الفاار

بػػالكثري مػػن اؼبفػػردات كالعبػػارات كاؼبعػػاين كالقصػػص اؼبقتبسػػة مػػن
اؼبفػردة يف ثف و
ػاظ علػى اؼبعػًجي أك جػا ّٔػا ؼبعػً ـبتلػ جي كمػا

اقتب العبارة ك َّػمنها شػعرهجي ككردت يف شػعره معظػم أظبػا األنبيػا الػواردة يف القػرآفجي كسػوؼ
يعرض البحث لنماذج من ذل جي اكتفا دبا ُّ
يدؿ علػى الغػرضجي َّ
ألف البحػث قػد يطػوؿ جػ ٌدان إذا
ن

أردنػػا االستقصػػا الػػدقيقجي كنبػػدأ بعػػرض ىػػذه االقتباسػػاتجي اقتصػػاران علػػى مػػا ال سػػبيل للشػ ّْ يف

أنَّػو مػن القػرآفجي علػى َّ
أف القػػرآف ىػو الكتػاب الػذم ثفػظ اللُّغػػة العربيَّػة عػ القػركفجي كضباىػا مػػن
ػرد ىػػذا إىل َّ
أف القػػرآف بلي ػ ه يف نظمػػو
االنػػدثار ك َّ
ػات شػػّتجي كمػ ُّ
الضػػياع كمػػا ػػاعق كانػػدثرت لغػ ه
كدقًَّة تعابريهجي كصوره كقصصوجي فبا جعلو مو ع اإلعجازجي كأ ٍك ىسػبىوي العظمػة كاإلّٔػارجي الَّػد يظهػر
عجػػز العػػرب ذباىهػػا مهمػػا بلغ ػق مقػػدرتم اإلبداعيَّػػةجي كيتجلَّػػى ال ػنَّظم القػػرآينُّ شػػكالن يف صػػورةو
ػات علػى ال ُّػرب ًم مػن قرّٔػا تبقػى
بالرصانة ك َّ
تتَّسم َّ
تظهػر ذبليَّ ه
ػً ى
القوة اؼبتعالية عن قدرة البشػرجي كمع ن
السطحيجي كتلػ قاعػدةه انطلػق منهػا شػعرا الغػزؿ العرفػاينّْ يف َّنلهػم
بعيد نة عن مستول اإلدراؾ
ّْ
مػػن اؼبعػػً القػػرآينجي فقػػد اسػػتندكا إىل ىػػذه القاعػػدةجي كخرج ػوا عليهػػا مػػن خػػالؿ آليَّػػة التَّضػػمني

َّصػػي القػػرآينّْ؛ أم أ ٌف خػػركجهم ىػػذا كػػاف ربػ ٌػوالن ل ػ« مو ػػوع الفهػػم مػػن اللُّغػػة إىل مػػا
للمعطػػى الن ّْ

فالش ػػعر العرف ػػاينُّجي ث ػػني يتض ػ ٌػمن لغ ػةن قرآنيَّ ػةنجي ق ػػد ال تك ػػوف ى ػػذه اللُّغ ػػة مقص ػػود نة
كرا اللغ ػػة»ُ؛ ّْ
لذاتاجي َّ
ػتم التَّع ُّػرؼ إليػو يف مسػتول التمكيػل الٌػذم
كإمبػا قػد وبمػل ىػذا التَّضػمني قصػدان ماكراعيَّػانجي ي ُّ

الشػػعرمجي كبسػ و
ػبب مػػن تػػمثّْره
وبيػػل إليػػو ىػػذا االنزيػػاح يف داللػػة اللُّغػػةجي بػػذل يصػػب ىػػذا الفػ ُّػن ّْ
بالصػػور كاؼبعػػاينجي بنيَّػان بػػا ُّلرموز كاإلشػػارات كآّػازات اللُّغويػػة كالبالبيَّػ ًػةجي فبػػا يعػ ُّػد
بػػالقرآفجي ثػػافالن ُّ
منبع القيمة اعبماليَّة
فاالقتباس من القرآف إف كاف ثرفيَّانجي من ثيث إيراد ً
بعض اؼبفردات القرآنيَّػةجي أك تضػمني

و
فن الشّْعرم زادان مػن فػن أبلػ
بعض من ا يات كما ىيجي أك كاف اقتباسان للمعًجي يضي إىل ال ّْ

كأعمػقجي كىػذا مػ ٌدل مػا نريػػد عر ػو ثػػني اغبػديث عػػن التَّػمثري الفػ ّْػ ،للقػرآف الكػػرًنجي بوصػفو فنَّػان
أدبيَّانجي يف شعر العرفافجي كما يستتبع ذل من ذبلَّيات صبالية
مػػن اؼبفػ ً
ػردات كالرتاكيػػب القرآنيَّػ ًػةجي قبلوىػػا يف ىػػذا

كفبػػا ىػػو مضػ َّػم هن يف شػػعر اب ا الفااار
قصيدتو األكىل من ديو ً
ً
الس ً
انو آّموع اؼبعركؼ:
ياؽجي كالبداية مع
ّْ
ِ
ً
ً
ً ً
م
ىراعيى ػ ػ ػ ػان إًنٍ ىكػ ػ ػ ػ ىار ي ػ ػ ػ ػر ىم َّسػ ػ ػ ػ ػوي
ىثػ ػ ػػػ ىذ ىر التػ ٍَّعنٍي ػ ػ ػ ًيف تىػ ٍع ًري ػ ػ ىر ٌٍ
ارد يف سورةً األنبيا ً على ً
لساف الن ألاوبًَ﴿ :ؤٌَُّّذُ بِرْ َٔددٍَ سَزّوُ ؤَِِّٔ
الضر) تعبريه قرآينه ك ّّ
ى
(م ُّ ٌ
الشػاعر ىػذا التعبػري يف كصػ ً
ى
ػتعمل َّ ي
َِغَّنِِ خٌنُشُّ ًَؤَٔنطَ ؤَسلنُُ خٌنشَّلِِّ ﴾ األنبيػا (ّٖ)جي كقػد اس ى

ً
و
ػث
أكردىػػا يف مو ػ وع آخػ ىػر مػػن شػػعرهً ثيػ ي
بىػ ٍلػ ىػواهجي كمنػَّػوي يريػ يػد التَّنويػػوى دبشػػأّة لعظػػي ًم الػػبال جي كقػػد ى
يقوؿ:
ي
ّ
ذاؾ ىكر ً
ضبد
فال تيػٍن ًك يركا إ ٍف ىم َّس ً ،ي ُّر بىينً يكم
عل َّي يس ًايل ىكش ي ى
ُ
العوادم :البحث الداليل عند ابن سيناجي دراسة أسلوبية يف و اللسانيات اغبديثةجي م سسة البالغجي
د مشكور ٌبريتجي طُجي ََِّجي صٔٔ
ِ -ابن الفارض :الديوافجي صُٖٓجي البيقُٕ
ّ -اؼبصدر السابقجي صُِّجي البيقَْ

ػنص
يضم ين يفإ ػافة إىل مػ ّْ الضػريف مفػردات (الكشػ كالرضبػة) كالػد جػا ىت يف ال ّْ
كىنا ٌ
قص ًة الن ّْ ألماوب﴿ فَدعْعَفَسْنَد ٌَوُ فَىَؾَفْنَد َِد زِوِ ِِْٓ مُشّ ًَآظَْْنَندهُ ؤَىٍَْنوُ ًَِِنؽٍَْيُُ َِعَيُنُ
القرآينّْ يف َّ
سَلَّْصً ِِْٓ عِنْذَِٔد ًَرِوْشٍَ ٌٍِعَدزِذِّٓ﴾

األنبيا (ْٖ)

نالثػػظ يف ىػػذا اؼبثػػاؿ َّ
أف اب ا الفااار

نصػان مقتطعػان مػػن كػ ً
ػالـ
نصػػو ّْ
الشػػعرم « يػػدر يج َّ
يف ّْ

ػاصجي علػى كبػ وو يػ ّْمن بينهمػا الوصػل يف
الوثيجي كيقوـ بتحويل العبػارة األصػليَّة داخػل سػياقو اػب ّْ
سبكػػن ك ػػعيةى االلبػر ً
و و
ّْ
اط كالتَّعػ ً
ػالق اؼبولّْػػدةً لألثػ ًر»ُجي
ٌ
قنػػاة نصػػيٌة تتػػي انسػراب أثػػدنبا إىل ا خػػرجي ك ي
الضػرجي كربصػل اؼبشػأّة الػد
نص اب الفار بمنَّو م ُّ ُّ
كاألثر النات من ىذا التَّعالق وبضر يف ّْ
إين
رن ّْ
أراد الشاعر اإلشارة إليها من خالؿ إدراؾ عظيم الػبال الػذم غبػق بػالن ألاوبجي فقػاؿ ّْ
الضػرجي كالشَّػاعر يف تضػمني ىػذا الرتكيػب القػرآين أفػادجي فنيٌػانجي مػن الوصػ القػرآين للػبال جي
مسُّ ،
َّ
ػرض س ػ ً
ني أك مطلبى ػ ً
الو يضػ ٌػمنوي ٌاذبػػاى ً
الرضبػػة كالكش ػ ؛ فهػ ىػو يف عػ ً
َّد
كأتبعػػو بس ػ اؿ َّ
نيجي إذ يتحػػد ي
ػبجي كقػػد اجتمػػع اؼبطلبػ ً
الس ػ ًاؿ يف العربيػ ًػة بالطَّلػ ً
كتفرعػػا مػػن
ػاف يف مفػػردةو كاثػػدةو (س ػ ايل)جي َّ
معػػً ُّ
ى ى
خػ ً
ً
ػاب عنػػو
ػالؿ قرينػ ًػة العط ػ ً (ال ػواك) كش ػ
ى
ذاؾ ورضبػ ًػد ك َّأمػػا س ػ ياؿ كش ػ الضػ ّْػر فقػػد أجػ ى
إف سػ ىاؿ الرضبػ ًػة بػػري مثبػ و
َّص القػػرآينُّ "فكشػػفنا مػػا بػ ًػو مػػن ػػر"جي يف ثػ ً
ػقجي َّ
ني َّ
الػن ُّ
كإمبػػا جػػا ى ًمنَّػةن
ي
ٌ
(عطيَّػةن) مػ ىػن البػػارم سػػبحانوجي للنػ ّْ ألمااوب مثوبػةن لصػ ًهجي "كآتينػػاهي أىلىػػو كمػػثلىهم معهػػم رضبػةن مػػن
ً
عندنا كذكرل للعابدين"جي األنبيا (ْٖ)

يف و
مثاؿ آخر:
ً
وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىفان
ىكأى ىب يىػٍت ػ ػ ػ ػ ػ ػليىو إَّال يي ي
خػ ػ ػ ػ ػَّر ً
ت األىقٍمػ ػ ػا ير ٍىٍو ىعان يىػ ٍقظىةن
ى

ّْ ً
ن
يث ٍسنيػ ىها ىكالذ ٍكر يػيٍتػلىى ىع ٍن أيىٌ
م
أى ٍف تىػىرا ى ٍ
ت ىال ىكػ ػ يرؤيىا ًيف يكىر ٌ

ُ-د كفيق سليطني :بواية االستعادة (النص القدًن يف أفق القرا ة اؼبعاصرة)جي دار الينابيعجي دمشقجي طُجي ََِٗجي
صّْ

ً
ص ً
،
ىٍ تى ىك ٍد أىٍمنىان تي ىك ٍد ًم ٍن يث ٍك ًم ىال
ص ُّ
تىػ ٍق ي
الرٍؤيىا ىعلىٍيه ٍم يىا بػي ىٌ
السابق مفردات (يتلو -يوسفان -الذكر -األقمار -رؤيا -تكػد -ال
إذا أخرجنا من الن ّْ
َّص َّ
ُ

قصػو
مقومات الوص ً القرآينّْ غبلم النٌ ّْ لوسف الَّذم َّ
تقصص الرؤيا عليهم يا ب )،فنحن إزا ّْ

على أبيو النَّػ ّْ لعقوب ﴿ :بِرْ لَديَ ٌُّعُفُ ٌِإَزِْْوِ َّد ؤَزَطِ بِِّٔ سَؤَّْطُ ؤَلَذَ عَؾَشَ وٌْوَسندً ًَخٌؾَّنّظَ ًَخٌمََّنشَ
سَؤَّْعُيُُْ ٌِِ عَدـِذِّٓ .لَديَ َّد زُنََِّ ال ظَمْقُـ سُئَّْدنَ عٍَََ بِخٌَْظِه فََْىِْذًُخ ٌَهَ وَْْنذَخً بَِّْ خٌؾَّنْْاَدَْ ٌِنِٔغَندِْ

عَذًٌُّ ُِسِْْٓ﴾

يوس (ْ)ٓ-

السػػابقجي تنصػػرؼ الدَّاللػػة ّْ
الذىنيَّػػة إىل
الركػػاعز اللُّغويػَّػة الَّػػد ييبػ ىػً عليهػػا ال ػن ُّ
َّص َّ
كبفعػػل ىػػذهً َّ

ػميم
َّ
قص ًة لوسف يف ٍورىا األ َّكؿجي كلك َّػن اجتػزا ىػذه اؼبفػردات مػن الػن ّْ
َّص القػرآينّْ كإدخا ىؽبػا ص ى
ً
مستقر يف الػوع ًي اعبمع ّْػيجي أم صػورة فنيَّػة صباليػة لوصػ
ىو
البنية الشّْعريًَّة يع ،إعاد ىة و
ّّ
إنتاج ؼبا ى
متحصػ و
اعبمػػاؿ (ثسػػنها)جي ت َّس ػ علػػى ـبػ و
ػزكف معػػريف لصػػورةو
ّْ
ػلة يف اإلدر ًاؾ قػػبالنجي كيعػػ ،أيض ػان
توجيػػو ّْ
اؼبتلقػػي كبػػو ُّ
ػردات مقتبسػةه
الصػػورة القرآنيَّػػةجي السػػتجال رسػػوـ اؼبشػػأّة الَّػػد ت ّْسػ ؽبػػا مفػ ه
َّص
ػرؼ اؼبتلقػي عػن الػن ّْ
ػردات لوصػ ً الرؤيػاجي مثَّ ينص ي
ؼبن كص باعبماؿ كىػو النػ لوسافجي كمف ه

القرآينّْ بفعل قرينة اؼبخالفة ( كرؤيا يف كػرم)؛ فا﵀بوبػة اعبميلػة الػد أب صباؽبػا أف يكػوف تاليػان
لش ػػي و أف يس ػػبقو ٌإال صب ػػاؿ لوس اافجي إف تػ ػرا تجي زب ػ ُّػر األقم ػػار ٍوعػ ػان يف اليقظ ػػة ال يف اغبل ػػمجي
ػايل لتجلّْ ػي ا﵀بوب ػػة
كمف ػػردة خ ػ َّػر تع ػػ ،ى ػػول كس ػػق جي كى ػػذا ُّ
الس ػقوط (اػبىػ ُّػر) ى ػػو التَّ ّْلق ػي االنفع ػ ّْ

اعبميلةجي كيشري إىل فعاليَّة ىذا اعبماؿ كقهاريتو يف أثنا مشاىدتو
كيف و
يضمن الشاعر مثالن قرآنيَّان:
اقتباس آخر ّْ
ً
العن ىكبيو
ىعه يد يكم ىكىنىان كبىيق ى
ُ -ابن الفارض :الديوافجي صُٖٗجي األبياتَٖٓٔ-ٓٗ-
ِ-اؼبصدر السابقجي صُٔٗجي البيقُُٓ

ت كع ً
ً
هدم ىك ىقلً و
آد ٍى ٌٍي
يب ى
ىى

ِ

الضػعي جػدانجي كىػو لػي فبَّػا هبػب أف يتػوافر يف العهػودجي فػالعهود هبػب أف
الوًى ين يف العربيػة َّ
ى

َّص
تكػػوف قويػَّةن كثيقػةنجي ليسػق كمثػػل بيػػق العنكبػػوت الَّػػذم ىػػو أكىػػن البيػػوتجي كمػػا جػػا يف الػن ّْ
الش ً
ػاع ير ق ًػد
القػرآينّْ﴿ ًَبَِّْ ؤًَْىََٓ خٌسٌُُْضِ ٌسََْطُ خٌعَنْىَسٌُضِ ٌٌَ وَدٌُٔخ َّعٍَُّْنٌْ﴾ العنكبػوت(ُْ) كبػذل ى يكػو يف َّ
ب يف القرآف عن االلتجا إىل األكليا مػن دكف ا﵁ (كػالعنكبوت ازبػذت
اختزؿ اؼبثل الَّذم ي ًر ى

بيت ػان)جي فمكليػػاؤىم كبيػػق العنكبػػوت يف الػػوىنجي يف مقابػػل ذل ػ ى يسػػتدعي للحػػديث عػػن نفسػػو
كطرؼ يف إبراـ ً
و
و
ٍي)جي القليب تصغري القلبجي كىو أيضػان البئػر مػا
آد
جي
كقليب
(كعهدم
جي
العهد
ٌ
ُ
ػوم كاشػػتدَّجي كالطػ ٌػي
ػ
ق
كآد:
جي
ػوم
كانػػق قبػػل أف تطػػولجي أم قبػػل أف ترفػػعجي فػػإذا رفعػػق فهػػي الطػ ٌ
ى
ّ
التعمريِ؛ « أم كبئ و
الطي؛ أم التعمري»
جهة
من
كقويق
اشتدت
ر
ٌ
األكؿ مقتػػب مػػن القػ ً
ػرآفجي
ػق بشػػطر ًيو وبتػػوم علػػى مقابلػ وػة ٍرفهػػا َّ
إ ػػافةن إىل ذل ػ إف البيػ ى
ه
كالثَّاين من اغبياةً العربيَّ ًة كتراثها كمعاؼبهاجي كىنا تكمن القيمة اعبمالية لتضمني اؼبثل القرآينجي فقد

أتى الشاعر دبقابلة فيها من اعبػدة كالغرابػة الشػي الكثػريجي ابتػدا ن مػن التضػمني القػرآينجي يضػاؼ
إليػػو أف مفػػردة ِّد بػػري شػػاععة االسػػتعماؿ يف النصػػوص األدبيػػة كمثػػل اشػػتدجي أ ػ إىل ذل ػ

أيض ػان أف مفػػردة قليػػب قػػد ربضػػر يف الػػذىن دبعػػً تصػػغري القلػػبجي لكػػن اسػػتعماؽبا بوصػػفها بئ ػران
بالشديدجي ُّ
الصورة الفنيَّة
كمقابلتها باؼبثل القرآينّْ؛ أم مقابلة الوىن َّ
تعد مفتاح صباليَّة ُّ
كيف قولو:

أىنَّوي ىم ٍن يىػٍنػ ػ ػ ػ ػمى ىعٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها يىػ ٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ىق ىب ٌٍي
ىد يار يخلػ ػ ػػٍ ود ىٍ يىػ ػ ػ ػ ػ يد ٍر ً ٍيف ىخلى ػ ػ ػ ػ ػ ًدم
الش ػػاعر مف ػػرد (يلق ػػى) ال ػػد يث ػػذفق ألفه ػػا اؼبقص ػػورة َّ
ألَّن ػػا ؾبزكم ػػةجي ك(بيٌػ ػان) ال ػػد
اقت ػػب
َّ
ْ

يثذفق ألفها اؼبمدكدة لضركرة الشّْعرجي اللتػني تش ّْ
ػكالف صبلػةن فعليػةن مػن سػورة ىػود ﴿:فَخٍََنفَ ِِنٓ
ُ-ينظر :د عبد اػبالق ؿبمودجي ديواف ابن الفارض ربقيق كدراسة نقديةجي صُٔٗ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (آدٍ -ول)
ّ-د عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديةجي صُٔٗ
ْ-ابن الفارض :الديوافجي صَُٗجي البيقٔٔ

زَعْذِىُِ خٍَْفٌ َؤمَدعٌُخ خٌقٍََّدش ًَخظَّسَعٌُخ خٌؾَّيٌََخضِ فَغٌَفَ ٍَّْمٌَُْ غَِّْدً﴾ ىود(ٗٓ)جياقتباسػان ثػافظ فيػو علػى اؼبعػً
راىر
كىو معً ه
كيف اللّْسػاف :لقػي يلقػػىجي ك ٌػل شػي و إذا اسػػتقبل شػيئان أك صػػادفو فقػد لقيػو مػػن بػني األشػػيا

ّْ
ػادُجي
الغي من بولجي دبعػً َّ
الضػاللة كاػبيبػةجي بػول بيػانجي كبػول بوايػةن َّػلجي كالغ ُّػي الفس ي
كلهاجي ك ٌ
الصػػالة
كقػػد اسػػتعمل القػػرآف الكػػرًن مفػػردة الغػ ّْػي للدَّاللػػة علػػى الطَّريػػق الػػذم يسػػلكو مػػن أ ػػاع َّ

السػػالمةجي َّ
الزمنَّيػػة اؼبضػػارعة
كاتَّبػػع َّ
كإف الفعػػل (يلقػػى) بداللتػػو َّ
ػيض للرشػػاد ك َّ
الشػػهواتجي دبػػا ىػػو نقػ ه

كمػػا ربملػػو مػػن اسػػتمرارية الفعػػل؛ يعػػ ،تمكيػػدان بػ َّ
الشػػي اؼب َّكػػد الػػذم سػػيلقاه متبعػػو
ػمف الغػ َّػي ىػػو َّ

َّص
َّ
الشػػهواتجي ٍاؼبػػا رلٌػوا متٌبعيهػػاجي كقػػد ضبَّلهػػا ابا الفااار اؼبعػػً نفسػػو ثػػني اقتبسػػها مػػن الػن ّْ
و
بعض اؼبف ً
اختالؼ يف ً
ػردات (دار خل وػد مػن ينػم عنهػا يل ىػق
القرآينّْجي كللغرض اؼبذكور قرآنيَّان مع
بػي)جي كردبَّػا كػاف اؼبقصػود قولػو :مػن يبتعػػد بنفسػو عػن دار اػبلػود (دار ا﵀بػوب) فإنػَّو يسػػل يف
ثياتو ٍريق الضَّاللة كيلقى اػبيبة فيما تبقى القيمة الفنيَّػة اعبماليَّػة الػد ربتسػب ؽبػذا التضػمني
تػػم مػػن خػػالؿ التَّحػػوير يف توجيػػو داللػػة مفػػرد دار خلػ وػدجي لتصػػب دار اػبل ػد دال ػةن علػػى دار
ا﵀بػوبجي كاؼببتعػد عنهػا يلػق اػبيبػةجي سبامػان كمػا ىػػي اغبػاؿ عنػد مػن يبتعػد عػن دار اػبلػود القرآنيَّػة
فإنو ال ؿبالة و
الغي
مالؽ
ٌ
كيف قولو:

كبًطىرفً ًو ًسحر لىو اى ً
ً
يستىاذا
ي
ىاركت كا ىف لوي بو أ ٍ
بصر ف ٍعلىوي
ى
ٍ
ٍه
ً
ً
كرد يف سػػورةً
اقتػػب ى َّ
الشػػاعر اسػ ىػم هاااروتجي كهاااروت اسػ يػم عل ػ وم ييسػ ىػمع بػػو يف ب ػ ًري القػػرآفجي ى
البقرةًًَ﴿:خظَّسَعٌُخ َِد ظَعٌٍُْ خٌؾََّْدطِ ُ عٍَََ ٍُِْهِ عٍَُّْْدًَََِْ ,د َوفَش عٍََُّْْدُْ ًٌَىَِّٓ خٌؾَّنَْدطِ َ وَفَنشًُخ ُّعٍَُِّّنٌَْ
ِ

ُ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (لقي)جي كمادة (بول)
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَِِجي البيقُّ

خٌنَّدطَ خٌغِّمْشَ ًََِد ؤُْٔضِيَ عٍَََ خملٍََىِِْْٓ زسِدزًَِ ىَدسًُضُ ًَِدسًُضُ ًَِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُند ٌَنوُِ بََّّٔند َٔمْنُٓ فِعْنَنص

فٍََد ظَىْفُش فََْعَعٌٍَََُّّْ ِِنْيَُّد َِد ُّفَشِّلٌَُْ زِوِ زََْْٓ خملَشْءِ ًَصًَْـِوًَِِ ,د ىُُْ زِنَدسَِّّٓ ِِْٓ ؤَلَذٍ بِالَّ زِةِرِْْ خهلل﴾

*

(َُِ)

َّص
َّأمػػا ؼبػػاذا ػ َّػمن َّ
الشػػاعر هاااروت ك يػػذكر ماااروت مػػع َّأَّنمػػا متالزمػػا اغبضػػور يف ال ػن ّْ
السػاثر اؼبعلٌػمجي ك َّ
القرآينّْجي فقػد يكػوف اؼبقصػود َّ
أف إغبػاؽ مااروت بػو داللػةه علػى
أف هااروت ىػو َّ

األكؿ كتمخر الثَّاين يف الفعل كمػا يف ال ّْػذكرجي يفيػد يف تػرجي ىػذا ال َّػزعم داللػة اغبػركؼ يف
تق ٌدـ َّ
األظبػػا جي فػ ػ (ىػػا) يف هاااروت يف َّ
الداللػػة اللغويػَّػة ثػػرؼ تنبيػ وػوُجي كربمػػل (مػػا) يف ماااروت داللػػة
األكؿ كنفيػػو عػػن الثَّػػاينجي فقػػد يكػػوف فعػػل الثَّػػاين ىػػو اؼبعيػػة أك
النَّفػػي فبػَّػا يعػػ ،تركيػػز الفعػػل علػػى َّ
َّص الق ػرآينجي كمنهػػا مرافقػػة ه ااارون للن ػ موسا ا جي بيػػد َّ
أف
اؼبصػػاثبةجي كآيػػات ذل ػ كثػػريةه يف ال ػن ّْ
ٌ

هااارون يكػػن لػػو اغبضػػور الكثي ػ يف ال ػنَّص القػػرآين كمثػػل موس ا جي كأف اؼبقصػػود يف القصػػة
القرآني ػػة موسا ا ال ه ااارونجي كأيض ػان قص ػػة موسا ا م ػػع الخض اارجي ف ػػإف ثض ػػور الخض اار بوص ػػفو
صػػاثب العلػػم اللٌػػدين ال يعػػ ،سػػرد قصػػتوجي َّ
كإمبػػا يعػػ ،اغبػػديث عػػن قصػػة موس ا يف ٍػػوور مػػن

ّْػعرم فاسػتخدمو
أٍوارىاجي كلذل أكجب الشَّاعر ثضور هااروت يف ىػذا اؼبكػاف مػن البيػق الش ّْ
الشَّاعر من دكف ماروت
كيف قولو:

عنى ً
ق الغىىزالىةي كالغىىز ياؿ لًىو ٍج ًه ًو
ى

يمتىػلى ًفتىان كبًًو عياذان الذا

ِ

*
السحرجي كلكن
اتبع اليهود ما ربدث بو الشياٍني السحرة على عهد مل سليماف بن داكدجي كما كفر سليمافجي كما تعلَّم ّْ
السحر؛ إفسادان لديهم ككذل اتبع اليهود السحر الذم أنزؿ =
الشياٍني ىم الذين كفركا با﵁ ثني علَّموا النَّاس ّْ
على اؼبلكني ىاركت كماركت بمرض بابل من العراؽ امتحانان كابتال من ا﵁ لعبادهجي كما يعلٌم اؼبلكاف من و
أثد ثّت
ن
السحر كٍاعة الشياٍني
ينصحاه كوبذراه من تعلٌم السحرجي كيقوال لو ال تكفر بتعلم ّْ
ُ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (ىا)
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَِّجي البيقُٓ

اقتباس ؼبعً موجود يف سورةً ٍوًَ ﴿ :عَنَطِ خٌٌُـٌُهُ ٌٍِْمَِِّ خٌمَُّْنٌَ ًَِلَنذْ خَندذَ َِنْٓ لََّنًَ ٍََُّْند﴾ ٍػو(ُُُ)جي
ه

باإل افة إىل أنَّو اقتباس ؼبفرد (الوجو كعنق)جي كيف معً العنو جا يف اللسافجي ً
عنق الوجوه:
ه
ٌ
نصػػبق لػػو كعملػػق لػػوجي كذيكػػر أيضػان أنػَّػو ىك ٍ ػ يػع اؼبسػػلم يديػػو كجبهتػػو كركبتيػػو إذا ىركًػػع أك سػػجدجي
كل خا وع غب وػق
كىو يف معً العربيَّة أف تقوؿ َّ
للرجل عنوت ل  :خضعق ل كأٍعت جي كقيل ُّ
أك لغػػريه عػ و
كألف القػػرآف اسػػتخدـ مفػػردة (عنػػق) للدَّاللػػة علػػى اػبضػػوعجي فػػال ش ػ َّ يف َّ
ػافُجي َّ
أف
مفردة عنق ثػني أسػندت لوجهػو ىػي أكثػر مال مػةن ؼبقتضػى البالبػة يف الداللػة علػى اػبضػوعجي
كاػبضوع كثري الوركد يف االستخداـ الشعرمجي كيف الغػزؿ خباص وػةجي بػري أف اسػتعماؿ العنػو بداللػة
اػبض ػػوع ييع ػ ُّػد مص ػػدر الغراب ػػة كاؼبفاج ػػمةجي كيف اس ػػتخداـ ابا ا الف ااار
تصر و
ً
ً
كدالالتوجي إوبا ه بمنَّو ال توجػد مفػردةه أكثػر داللػةن علػى
اؼبقبوس
ؼ يف
كاؼبسند إليو) من دكف ّْ
معً اػبضوع يف مقاـ الغزؿ اإلؽبي أكثر من ىاتني اؼبفردتني
ككرد اقتباس العنو يف و
مكاف آخر من شعرهً:
ى
ي ٌ
ًِ
ً ً
وؽ الت ً
ق يك ُّل ًك ٍج ىهة
َّحق كال ىف ي
كم ٍن كا ىف فى ى
إىل كج ًهو اؽبادم ىعنى ٍ
وؽ ىربتىوي
ى
الص ػػيغةى اللغويَّػػة (اؼبس ػػند

كىنػػا نالثػػظ اسػػتخداـ أسػ و
ػلوب بػػديع وي يف نظػػم اؼبفػػردات كداللتهػػاجي فػػوؽ التَّحػػق كالفػػوؽ
ربتػػوجي دبػػا يسػػمى اعبنػػاس التٌصػػحيفيجي أم اسػتعماؿ أثػ و
ػرؼ مفػػردةو لنسػ مفػػردةو أخػػرل تناقضػػها

مػػن ثيػػث اؼبعػػً كالوجهػ ًػة الدَّالليَّػػةجي كىػػو اشػػتقاؽ اؼبعػػً مػػن كلمػػد فػػوؽ –ربػػقجي ينػػت دالل ػةن
العنو
صباليةن أخرل تضاؼ إىل كجوب ّْ
العنوجي كىي الالؿبدكديةجي ىذا الذم ال يوب ٌد يوجب ٌ
كيف قولو:

فما الوٍد يؽ إال من ىربلُّ ً
دمعًي
ب ىم ى
ى

ُ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (عنو)
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صِٕٔجي البيقْٗٔ
ّ-اؼبصدر السابقجي صُُِجي البيقِْ

ً
ً
ب ىزفٍػرً
كما ال يؽ إال م ٍن تىػلى ُّه ى

ّ

ني يف ً
اقتب مفرد ىة (الودؽ) الد تع ،اؼبطر كلَّوي شديدهي كىينٌوُجي كالواردةي مرت ً
القرآفجي مرنة يف
ى
سورةً النورَ ﴿ :ؤٌَُْ ظَنشَ َؤَّْ خهلل ُّضْـِنِ عَنمَدزدً ؼُنَُّ ُّاٌَِّنفُ زَْْنَنوُ ؼنَُّ َّفْعٍَُنوُ سُوَدَِندً فَعَنشٍَ خٌنٌَدْقَ َّخْنشُؾُ ِِنْٓ
خٍَِدٌِننو﴾ أيػػة (ّْ)جي كأخػػرل يف سػػورةً الػػركـ ﴿ :خهلل خٌَّ نزُِ ُّشْعِ نًُ خٌشَِِّّنندقَ فَعُ نؽِ ُ عَ نمَدزَدً فََْسْغنناوُ فِننِ خٌغَّ نَّدءِ
وَْْفَ َّؾَدءُ ًَّفْعٍَوُ وِغَفَدً فَعَشٍَ خٌٌَدْقَ َّخْشُؾُ ِِْٓ خٍَِدٌِو﴾ الركـ(ْٖ)

كالشَّاعر باستخدامو مفردة (الودؽ) يلغي الفركؽ بني ثاالت اؼبطر كلها؛ شديدىا كىيٌنهػاجي
فبَّا يشي بإلغا الفركؽ بني ثاالت الوج ًدجي فهو يف و
كدؽ (دم وع) مستم ورجي إ افةن إىل ىذا الػودؽ
ػاؿِجي كىػػذا السػػيل (التحلٌػػب) يعػػ ،أف
بإٍالقػو نػػات ه عػػن ربلُّػػب مدمعػػوجي كربلٌػػب يف اللسػػاف :سػ ى

الش ػػاعر يش ػػابو ال ػػودؽ يف ش ػ ٌدتو كىون ػػوجي م ػػن ثي ػػث تن ػ ٌػوع ث ػػاالت الوج ػػد ال ػػد يعيش ػػهاجي
دم ػػع َّ
ػاح صباليػػة الصػػورة الفنيػػة كمفػػردة الػػودؽ
كتشػ ُّ
ػكل مفػػردة (ربلٌػػب) يف إسػػنادىا إىل (الػػودؽ) مفتػ ى

قليلة االستعماؿ يف النٌصوص األدبيٌة بعك مفردة ال ؽجي كالد تع ،لغويَّان سوٍان مػن نػوور يزجػر
ّ
ػوى ً كاالنطف ػػا ً جي أك ب ػػني
ب ػػو اؼبلػ ػ
َّ
ػني التَّػ ٌ
السػ ػحاب جي « كتتع ػػرؼ ثرك ػػة الػ ػ ؽ بكوَّن ػػا تناكبػ ػان ب ػ ى
ْ
و
تله ً
َّ
ػب
يف
اصل»
ٌ
اإلشعاع كاالثتجابجي كاإلشعاع ىو فعل اخرتاؽ يتخطى اغبدكد كيطوم الفو ى
َّص القػرآينّْجي
زفرةوجي كما جا ّٔا ابا الفاار جي كقػد كردت لفظػة الػ ؽ يف موا ػع عديػدةو مػن الػن ّْ
كىي شاععة االستعماؿ يف النٌصػوص األدبيَّػة بعكػ مفػردة الػودؽ كمكمػن اعبػدَّة يف اسػتخداـ
ص القػرآينّْجي َّأَّنػا تػم إخراجػان ؼبػدر و
كات ثاص و
ػلة يف ال ّْػذىنجي كسػبكها
ّْ
الصي اللغوية اؼببثوثة يف النٌ ّْ

علػػى شػػكل كمضػ وػة فنيَّػ وػةجي فنظػػرةه يف ال ػنَّص القػػرآين تعػػرض مفػػردة الػػودؽ الػػد تػػم كنتيجػػة ليٌػ ًػة

و
أسباب ت ّْس ي غبػدكث
عمل تسبب ثدكثها (ا﵁ يزجي سحابانجي مثَّ ي ل ي بينوي فيجعلوي ركامانجي
ه
ُ -ابن منظور :لساف العربجي مادة (كدؽ)
ِ-اؼبصدر السابقجي مادة (ثلب)
ّ-اؼبصدر السابقجي مادة (برؽ)
ْ
الرؤياجي دار اؼبركز الثقايف للطباعة كالنشرجي طُجي
د كفيق سليطني :الزمن األبدم الشعر الصويف الزماف الفضا ٌََِٕجي صْْ

النتيجة؛ فرتل الػودؽ ىبػرج مػن خاللػو)جي كيف صػورةو فنيَّ وػة صبيل وػةجي يقتػب ابػن الفػارض اؼبفػردةجي يف

و
إصباؿ لألسباب كالنتيجةجي كيدخلها ثيٌز لغة الشّْعر؛ لتصب فما الودؽ إالَّ من ربلُّب مدمعي
كمن تضمني اؼبفردات القرآنية قولو:
كيف قىطعًي َّ ً
كالت ثيػ
الالثي علي ً ى
ى
ػني جػ و
ػداؿ؛ أم لػػي
كالت ثػ ى
الت دبعػػً لػػي ى جي ى
ى

ػن في ً و
جداؿ كا ىف كجه ً يث َّج ًد
ى
ػق جػ و
ػداؿجي كقػػد كرىدت يف سػػورةً
ػق كقػ ى
ى الوقػ ي
ىى
ػق فػرا ور
ص (ّ)ًَ ﴿:وَُْ ؤَىٍَْىْنَد ِٓ لَسٍِْيُُ ِِْٓ لَشْْ فنددًخ ًٌََدضَ لِ َ َِنَدؿ﴾؛ أم لػي ى اغب ي
ػني كق ى
كقبػػاةو
كالت يف قولػ ًػو تعػػاىل (كالت ثػػني منػػاص) التػػا فيهػػا صػػلةجي كالعػػرب تصػػل ىػػذه التػػا يف
ى
ُ

الفرا  :كالت ثني مناصجي أم لػي حبػ ً
ني فػرا ورجي كتنصػب ّٔػا َّ
ألَّنػا دبعػً
كالمها كتنزعها كقاؿ َّ
ي
ى
ِ
ػتخدـ اب ا الفااار "الت" دبعػػً لػػي ى يف سػػياقًها الػ َّػزم( ،الت ثػػني) للغايػ ًػة
لػػي ى جي كقػػد اسػ ى
نفسػػها الػػد اسػػتي ً
َّص القػػرآينّْجي بػػري َّ
اغبجػةى أكالن :ككػػم
أف الػن َّ
عملق ألجلًهػػا يف الػن ّْ
ّْـ ٌ
َّص القػػرآينَّ يقػػد ي
السػ ً
و
الشػػعرم؛
ػياؽ ّْ
كالت ثػػني منػػاصجي كاب ا الفااار ي ػ ّْ
خر ثجتػػو يف ّْ
أىلكنػػا قىػػبلىهم مػػن قىػػرف ى
ً
الت ثػني
ػتخداـ ى
دليلوي يف قط ًع العمو (كػاف كجهػ ثجػد)جي كتلػ اغبجػةي الدامغػةي تف ي
ػرض اس ى
ً
ككردت
بػػداللتها الزمنيَّػػة (ثػػني) الػػد تعػػ ،زمػ ىػن ثضػػوًر الوجػػو /اغبجػػةجي كثتمي ػةى النَّفػػي الت ى
ً
ً
ً
القرآنيتاف يف ب ًري مو وع من شعرهً يف قو ًلو:
اؼبفردتاف
ىاتاف
ً ّ
ث ىال ً
اين ىظبى واع ىكيرٍؤيىة
ت ثيػٍ ىػن ٍلب و بًتيٍبػيى ى
ب ىعٍنػ ىها يم ٍغ ًربان ىثٍي ي ى
ىكأ ٍيع ًر ي
و
آخر:
كيف مكاف ى
ً ًْ
الس ىقاـ ك ً
ً ً
ني ش ىفا
ىك ىعلىى يم ىق ًامي بًالٍ ىم ىق ًاـ أىقى ىاـ ًيف
الت ث ٍ ى
ج ٍسمي َّ ي ى ى

ُ-ابن الفارض :الديوافجي صُِْجي البيقّٔ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (الت)
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صِْٗجي البيقُِِ
ْ-اؼبصدر السابقجي صُّّجي البيقَّ

ً
أف كقق الشفا قد مضىجي إذ َّ
كاؼبقصود َّ
ػاـجي كلػي ى ا ف
إف َّ
السقم قد ٌازب ىذ مػن جسػده ؿبػالن فمق ى
كقق بيرً العلَّة
ي
أمػا يف اؼبثػاؿ ا
ثاالت الوجد:

الصػور الفنيػة اؼبقتبسػة مػن القػرآفجي كاؼبورفػة لإلثاٍػة حبال وػة مػػن
فنشػهد تػواتر ُّ
ً
ً
َّى ًر قىػَّر ًت
ّٔىا ىٍ تى يك ٍن يىػ ٍومان م ىن الد ٍ
ض يث ٍزنىان لًيف ٍرقىًة
ىكأى ٍك ىفانيوي ىما ابٍػيى َّ
ًُ
ً
ً
ث تىػبَّق
تى ىال ىعاعًدم ا ًسي ىكثىال ى

ً
ق ىعٍي ً ،ىعلىٍيػ ىها ىكمى ََّّنا
ىكقى ٍد ىسخنى ٍ
ً
فىًإنٍ ىسانػي ىها ىمٍي ه
ق ىكىد ٍمع ىي بي ٍسليوي
فىلًٍل ىع ٍ ً
ىث ىشا ً أ َّىكىؿ ىى ٍل أىتىى
ني ىكاأل ٍ
ً
تداعيات ً
اغبزف الذم أ َّ بالشَّاعرجي لػذل « نػرل :إنسػا ىف العػ ً
ني الػذم
تيظ ًه ير ىذه ُّ
الصورةي
ػاض الع ػ ً
ني ال ػػذم وبػػي ي بإنس ػػاَّنا كفن ػػو»ِجي كق ػػد أف ػػاد
ػدمع بسػػلويجي كبي ػ ي
أجهػػدهي البك ػا ى ميت ػانجي كال ػ ي
ػاض العيػو ًف جػرا اغب ً
الصػورةً مػن اؼبعػً القػرآين يف كصػ ً ابيض ً
ػزفجي دبػا ىػو
َّاعر يف رس ًم ىذه ُّ
ى
الش ي
ً
ػباب
كه
ارد يف شػمف النػ يعقػوبً﴿:خزَْنَّنطْ عَْْنَنندهُ ِِنَٓ خ ُنضِْْ فَيُنٌَ وَ ِنُْْ﴾ يوسػ (ْٖ)جي مثَّ بػ َّػني أسػ ى
مػ ً
ػق الالثػ ًػقجي كيف ىػػذا البيػ ً
ػوت إنسػػاف عينػػو يف البيػ ً
ػق هبمػ يػع صػػوران مػػن سػػوور مػػن القػػرآف الكػػرًن
أكؿ آي ػ وػة منه ػػا
ػمكؿ ى ػػل أتػ ػػىجي ٌ
ض ػ ٌػرجي فق ػػد قص ػ ىػد ب ػ ػ (ىػ ػػل أت ػػى) س ػػورة اإلنس ػػافجي كب ػ ّْ
لوص ػ ػ ال ٌ
كىي﴿:ىًَْ ؤَظََ عٍَََ خٌِةْٔغَدِْ لِ ٌ َِِٓ خٌذَّىشِ ٌَُ َّىُِٓ ؽَْْحَدً َِزْوٌُسَخً﴾جي كيقص يػد َّ
أف عينػوي ذابػق مػن
البكػػا ً ثػػّت َّ
قصػ ىػد بػػ( تبػَّػق) سػػورةى اؼبسػ ًػدجي
كمَّنػػا تعػػد موجػػودة ( تكػػن شػػيئان مػػذكورا)جي كمػػا ى

ع َْقْنٍََ
وغَنرَْ .
رَِْ .ند َؤ ْغنَنَ َعنْن ُو َِدٌُن ُو ًََِند َ
ط َّذَخ َؤزِنِ ٌَيَنر ًَظَن ّ
كبثالث تبق ا ية الثالثة منهػاَ ﴿ :ظ َّس ْ

التب يف العربيَّ ًة اػبسا ًرجي كتبق يػداهي ىخ ًسػرتاجي كيف التَّنزي ًػل :تبٌػق يػدا أن ؽب و
ػب؛
َٔدسَخً رَخضَ ٌَيَر﴾ ك ُّ
ُ -ابن الفارض :الديوافجي صُِٓجي األبياتٕٕٕٓ-ٕٔ-
ِ-د عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديةجي صَُِ(هبب التنويو ىنا أف اختالؼ التوثيق مع أف
اؼبرجع كاثد يعود إىل أف الكالـ إذا كاف للمحقق كجب ذكر اسم ؿبقق الديوافجي كيف ثالة توثيق الشعر نذكر ابن
الفارض)

الشػػاعر أر ىاد مػػن خػ ً
أم ى ػػلتا ك ىخ ًسػرتاُجي كقػػد ذيكًػػرت تػػب يف ىػػذا اؼبقػ ً
َّ
ػالؿ استحضػػارىا
ألف
جي
ػاـ
َّ
ٌ
ى
ً ً
اإلشارىة إىل مصريه ا﵀رتؽ بالنَّا ًر ما يفيػد معػً اػبسػارةًجي كاإلفػادةي مػن اؼبعػً القػرآين الػذم ربملػوي
ً
ػار ذات اللهػػب الػػد أتىػػق
ا يػػة الثالثػةي مػػن سػػورةً اؼبسػػدجي كالػػد ع ػ َّ عنهػػا بثالػػث تبػ ٌ
ػقجي كىػػي النَّػ ي
ني كاألثشػػا ً فلػػم تىػعػػد شػػيئان مػػذكورانجي كمػػا جػػا يف أكؿ سػػورةً اإلنسػ ً
علػػى العػ ً
ػاف يف قولػ ًػو تعػػاىل:
ي
ى
﴿ىَنًْ ؤَظَننَ عٍََننَ خإلِْٔغَنندِْ لِنٌْْٓ ِِنَٓ خٌنذَّىْشِ ٌَنُْ َّىُنْٓ ؽَنْْحَدً َِنزْوٌُسَخً﴾جي كيف اقتبػ ً
ػاس ابا الفااار

ً
السػورة الكريب ًػة مػن خ ً
ثذؼ يف تر ً
ػالؿ مفػرد ( ثالػثجي
لهليةجي
ه
كيب اعبمل ًػةجي كإشػارةه مػوجزةه إىل ُّ
تبق ال َّ
السابقتني
بد أف يتلو ا يتني َّ
فهم من ذل ى أنَّو لكي يتلو عاعدهي ا سي ثالث ٌ
ٌ
تبق)جي كيي ي
السػ ً
ػق يف الدَّاللػ ًػة اؼبعنويػ ًػة للكػ ً
ؽبػػاجي فبػَّػا يعػػَّ ،
أف مػػا ىػػو ؿبػ ه
ػذكؼ يف ّْ
ػالـجي فبػػذل ى
ػياؽ النَّحػػوم مثبػ ه
ً
تكػػو يف ا يػةي الثالثػةي ىػػي النٌتيجػةي الػػد أر ىادىػػا َّ
ػاعر مػػن إثبػػات مفػػرد ( ثالػػث تبػػق)جي فمصػػريي
الشػ ي
ٍبيبو ً
مقالة ً
أثشاعو إىل االثرت ًاؽ بالنَّا ًر على ً
ً
العاعد لوي يف مر ًوجي كىذا ىو اػبسرا يف اغبقيقي
ًِ
ً ً
كلو َّ
قبل التَّجلّْيى ل يد َّكق
أف ىما ًن بًاعبًبىا ًؿ ككا ىف ٍيو
ير سينا ّٔا ى
يف ىػػذا البيػػق توريػ ه للحػ ً
ػدؾ)جي كنايػػة عػػن ىػ ً
ػوؿ مصػ ً
الشػػاع ًر؛ أم لػػو
ػاب َّ
ػدث القػػرآين (الػ ٌ
ً
َّ
ػدؾ
أف ما ى
ػور سػينا ّٔػا قب ىػل التجلػيجي أم قب ىػل أف ي ٌ
نزؿ ن نزؿ باعببػاؿ لػد ٌكق ث َّػّت كلػو كػاف ٍ ي
كقد ىكىرىدت مفردتىا التجلي كالدَّؾ يف ﴿

فسَن ًِ َـ َعٍَنو َدوّن ًد ًَخَن َّ
سزُّن ُو ٌٍِ َ
فٍَّنَ َ
َف ٍََّّد َظ َ
ش ٌُِعَنَ فَن ِعم ًَد﴾ سػورة

ٍور سينا ىجي ككرد اظبوي يف ﴿ًَؽَفَشَشٍ ظَخشُؾُ ِِٓ طٌُسِ عَْنَدء ظَنْسُنطُ زِدٌنذَّىِْٓ
األعػراؼ(ُّْ)جي كاعببل ىنا ىو ي

ط في ًػو مػا
كلمػةى الطػوًر الػذم ال يشػرت ي

استعمل اب الفاار
ًَفسغ ٌِٔوٍِِ ﴾ سورة اؼب منػوف(َِ)جي كقد
ى
ػادجي «كاسػػتعمل القػػرآ يف اعببػػل يف األعػر ً
األرض مػػن األكتػ ً
ً
اؼ
كعظػيػم يف
يف اعببػ ًػل مػػن أنػَّػو مػػا ٍػ ى
ػاؿ ى
ى
ى
ً ّ
ً
َّ
التهديد ُّ
ألف
ى
أعظم مػن الطػوًر لػذل ى هبػي ي يف مق ًػاـ الشػدة كاؽبػوؿ» جي كلػذل قولػوي
اعببل ي
أشد ك ي
ُ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (تب)
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صِِْجي البيقُُ
ّ-فا ل السامراعي :بالبة الكلمة يف التعبري القرآينجي شركة العات للنشرجي القاىرةجي طِجي ََِٔجي صُُّ

ً
السالـ يف سورة األعػراؼ (ُّْ) ﴿ :سَذِّ َؤسِِِٔ ؤَْٔ ُش بٌَِْنه لَنديَ ٌَنْٓ ظَشَخِٔنِ ًٌَىِنٓ
تعاىل لػموس
عليو َّ
خْٔ ُش ِبَىل خجلَسًَِ فَةِْْ خعْعَمَشَّ َِىَدَٔوُ فَغٌَفَ ظَشخِِٔ فٍَََّّد ظَفٍَََّ سَزُّوُ ٌٍِفَسَنًِ ـَعٍََنوُ دَّوَّندً ًَخَنشَّ ٌُِعَنَ فَنعِمدَ﴾
ً
مناسبة ً
اؼبقاؿ ً
عند ابا الفاار ف َّ
ػاؿ كالطػوًر يف
كتل ى من
ػتخداـ مفػرد اعبب ى
للمقاـ َّأما ى
ػإف اس ى
ً
ً
داللة ً
الدؾجي يفيػد اؼببالغػةى يف مق ًػاـ الغ ً
ػزؿ الرفيػ ًعجي كمبالغػةن يف كصػ ً ثال ًػة الوجػد كاؼبعانػاةًجي فبػال ى
استخداـ ً
لفظة ً
ً
اعبباؿ باعبم ًعجي مشتملةن على ٍوً
قبل التَّجلي
سينا
ر
يف
ى
آخر من القصيدةً:
معً مشابوه يف مو وع ى
ككرد ن
ًُ
ً
ت إًفىاقىةن ً
وس ًويَّة
ص ٍع ًق ىد ّْؾ اغبً ّْ ىخَّر ٍ
ىكًيف ى
يل النَّػ ٍف ي قىػٍب ىل التَّوبىة اؼبي ى
ى
ً
ً
القصصجي كيف االستدعا ً الشعر ًم ذبػي ي جػزىان مػن
مضمنةن يف
كأظبا ي األنبيا يف كركدىا القرآين ٌ
ػب مػن ثال وػةجي ألج وػل مش ً
ػأّة الوصػ ً
رمػ وز عبان و
ػدس الغيػ ىجي
ش
ت
ة
ػ
ي
القرآن
ػوز
م
الر
ه
ػذ
ى
ك
جي
ي
ي
ػكل « اؼبق ى
ي
ػاس ب ً
ً
كبطبيعة ً
ػاػبوؼ مػن اؼبس ً
ظمػى مػن الن ً
ػاس ب ًػو
اغباؿ
بري الواقعيجي لذا
تتعامل معوي الغالبيةي العي ى
ي
ً
تدنيسو إ افةن إىل َّ
أف ىذهً االستعارات ؿبدكدةه من ثيث العدد كالكمية»ِجي مػن ىنػا يغػدك
أك
التعامل مػع ىػذه الرمػوزجي شػعريٌانجي أمػران يػرتب با﵀ػل األكؿ بالقيمػة الفنيػة للتوريػ ؛ أم دبػا ىبػدـ

التجربة الشعريةجي كدبا يشري إىل اإلفادة من اؼبعطى القرآين معرفيٌان يف ا﵀ػل الثػاينجي كقبػد مثػل ىػذه

ا لية يف قولو:

اد نًري ًاف اػبىلً ًيل ىكلى ٍو ىع ًد
وح ًعٍن ىد نىػ ٍو ًثي ىكم ٍىد يمعًي
ىكٍيوفىا يف ني و
ىكإًيٍػ ىق ي
ً ّ
ض بىليًَّد
ػوب بى َّ
وب بىػ ٍع ي
ث أىقىػ ػ ػلَّوي
كيك ُّل بىىال أىيُّ ى
ىك يث ػ ٍػزًينى ىما يىػ ٍع يق ػ ي
ػافجي الػػذم هبػػي نتاجػان كعقاب ػان ػبطايػػا قػ و
ػرآين قصػ ًػة الطوفػ ً
ل ػ ااوح يف التصػػوي ًر القػ ً
ػوـ اسػػتمرت

ػني عامػانًٌَ ﴿:مَ نذَْ ؤسْعَ نٍْنَد ٌُٔلَندً بٌَِننَ لٌَِِْ نوِ فٍََسِ نػَ فِنْْيُِ ؤٌَْ نفَ عَ ننَصٍ بٌَِّنند خَّْغِن َ عَدَِ ندً
أللػ ً سػػنةن إال طبسػ ى
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِٖٕجي البيقْٕٗ
ِ-أضبد أشقر :التوراتيات يف شعر ؿبمود دركيش من اؼبقاكمة إىل التسويةجي قدم
صّّ
ّ -ابن الفارض :الديوافجي صِِْجي البتيافُّجي ُٓ

للنشر كالتوزيعجي طُجي ََِٖجي

ً
ػتخدامو مفػػرد (ٍوفػػاف
ػاعر يف اسػ
ػري أف َّ
فَإَخَ نزَىُُ خٌاٌُفَنندُْ ًَىُننُ ََ ندٌٌُِّْ﴾ العنكبػػوت (ُْ)جي بػ ى
الشػ ى

نوح) و
و
بوصفو صورةن ذات و
ً
ً
ً
ٍبيعية يبكن
داللة ثسيٌ وة
الطوفافجي
مشهد
يقصد
لطرؼ من
و
ى
اؼبشأّةجي ي
ى
ػاؽ اؼبػػدر ً
كات بالوص ػ ً جي بػػذل هبػػي الطوفػػا يف اؼبقتػػب جي كناي ػةن عػػن كثػػرةً جريػ ً
ػاف
ػدخل نطػ ى
ي
أف تػ ى
ي
الدموع
ً
كعن الخ يا كإيقاد نري ً
َّص القػرآين ﴿ لَدٌٌُخ لَشُِّلٌهُ ًَخْٔقُشًُخ َآٌِيَعَىُُ بِْْ وُنْنعُُ
انو ىكىرىد يف الن ّْ
فَدعٍِِ  .لٍُْنَد َّدَٔدسُ ؤٌُِِ زَنشْدَخً ًَعَنٍَدِدً عٍََنَ بِزْنشَخىُِْ ﴾ األنبيػا ( ٖٔ)ٔٗ-جي إذ َّ
ػار
إف القػرآ ىف ُّ
يصػوًر الن ى
ػاؽ اؼبػػدر ً
ثسػػيانجي لكػػي تػػدخل يف نطػ ً
كاتجي َّإمبػػا جػػا ى كصػ ي النػػا ًر
الػػد يثػّْػر ىؽ ّٔػػا إباراهيم تصػػويران ّْ
ى
ً
ً
القوؿ اإلؽبي اؼبتضػم ًن معػً الفعػل /قلنػا يػا نػار كػوين بػردان كسػالمانجي فب ً
عظمة ً
ػالقوؿ
للداللة على
ي

(كوين) متَّ إفػراغي النَّػا ًر مػن فاعليتهػا كربويلهػا إىل نقيضػها (بػردان ك سػالمان)جي كبػذل يكػو يف إدر ياؾ
ً
ػتخدامو
ىػػذه النَّػػار معنوي ػان فق ػ جي كىػػذا اإلدراؾ اؼبعنػػوم يسػػقطو ابا ا الف ااار يف إوبػػا ات اسػ
ً
وم
اغبسي إىل اؼبعن ّْ
إليقاد نري ًاف لوعتوجي إذ إنَّوي ّٔذه اؼبشأّة ينقل ثدكد التجر ًبة الشُّعور ًية من ّْ
اغبزف كالبال ً جي ما فاض ب ً
َّص القػرآين باغب ً
كيف ً
البيق الثَّاين يستدعي لوص ً ً
ػديث عػ ًن
ن
ػ
ل
ا
ػو
ُّ
ى
ي
ػزفجي إذ يضػػرب القػػرآ يف اؼبثػػل ب ػلعقااوب يف اغبػ ً
اغبػ ً
الصػ ً علػػى
ػزف علػػى كلػػدهً لوساافجي كب ػألااوب يف َّ
ي
ى
شمف لعقوب كرد يف ً
البال ً جي ففي ً
القرآف قولو ﴿:بََِّّٔد َؤؽْىٌُ زَؽِِّ ًَلُضِِْٔ بٌََِ خهللِ ًَؤَعٍَُُْ ِِنَٓ خهللِ َِندَال
ى

ظَعٌٍَُّْْ﴾

يوس

(ٖٔ)جي كعن ألوب كردًَ﴿:ؤٌَُّّذُ بِرْ َٔددٍَ سَزَّوَُ ؤِّٔنِ َِغَّننِِ خٌنُّنشُّ ًَؤَْٔنطَ ؤَسْلَنُُ خٌنشََََّّٰٰلِِّ ﴾

كإف ذك ػ ػػر لعق ا ااوب يف مق ػ ػ ًػاـ اغب ػ ػ ً
ػزفجي كأل ا ااوب يف مق ػ ػ ًػاـ االب ػ ػػتال ً جي يع ػ ػ ٌد م ػ ػػن أكث ػ ػػر
األنبيػ ػػا (ّٖ)جي َّ ى
ػزف كالوجػ ًػد كاؼبعانػػاةًجي كبػػري خػ و
االسػػتعار ً
ات األدبيػ ًػة قيمػةن صباليػةن كفنيػةن يف الداللػ ًػة علػػى اغبػ ً
ػاؼ أ ٌف
ثضور اظبي العلم يعقوب كأيوب ىبتزالف الوجد كاؼبعاناة كالص
ُ
ً
ً
ىكم َّ ً
ً
ص ًحي ىف ًد
ىف الكىر ىاـ ال ىكاتبً ى
ني تىػنىػَّزليوا ىعلىى قىػ ٍلبًو ىك ٍثيان دبىا ًيف ى
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِِٓجي البيقِٓ

ً
ً
ً
ً
ً
ً
كقيل يظبٌي
يع ،بالكراـ الكاتبني اؼبلكني اؼبوكلني خبدمة اإلنسافجي يكتباف ثسناتو كسيئاتوجي ى
ػاؿ العبػاد كرامػانجي ألَّنػم يسػرعو ىف يف كتاب ًػو اغبس ً
ػنات للعب ًػدجي كيبطئػو ىف
ػذين يكتبػو ىف أعم ى
اؼبالعكة ال ى
ً
ً
ً
كرد ذك يػر الكػراـ الكػاتبني يف سػورة
ػوب فاعلهػا قبػل كتابتهػاجي كقػد ى
يف كتابة السيئاتجي يرجػو ىف أف يت ى

االنفطار (ُُ) ًَ ﴿ :بَِّْ عٍََْْىُُ ٌَمَدفِ ِْْٓ .وِشَخِدً وَدظِسِ َّ .عٌٍََُّْْ َِد ظَفْعٌٍَُْْ﴾

الصػورةً
اؼبغزل اغبقيقي كرا ى ًذك ًر الكػرًاـ الكػاتبني يف ىػذا اؼبو ػ ًعجي الب َّػد مػن ع ً
ػرض ُّ
كلفه ًم ى
الصيغةى القرآنيػةى قاصػدان ً
ً
الفعػل (عمػل الكػراـ الكػاتبني)جي
الكلية الد تينبُ عنويجي فالشَّاعر
استخدـ َّ
ى
كتابةى ً
أعماؿ اإلنسافجي إذ َّإَّنم (يعلموف ما تفعلوف):
فىمىخبػر من ًيف اغبي ع ّْ ،رىػ ػ ػ ػ ً
اٍ ًن أىم ػ ػ ًرم كىو ًمن أىى ًل خ ةً
بًب ً
اىران
ٍ ىيى ٍ ٍ يٍ
ى ّْ ى
ى
ٍ ىى ى ٍ
علىى قىػ ٍلبً ًو كثيان ًدبىا يف ً
ً
ً
صحٍيػ ىف ًد
ني تىػنى ػ ػ ػَّزليوا
ى
ىكمى َّف الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ىاـ الكاتبًػ ػ ػ ى
ى ٍى
ث ىش ً
وف أى ىكنَّ ً
السّْر اؼب ػص ً
ق
ىكىما كػ ػ ػ ػا ىف يى ٍد ًرم ىما أي ًج ُّن ىكىما الَّ ًذم
ام م ىن ّْ ى ي
ى ى
كىك ٍش ي ًثج ً
بًًو ىكا ىف ىم ٍس ػ ػ ػتي ىوران لىوي ًم ٍن ىسػ ػ ًريٍػرً
اب اعبً ٍس ًم أىبٍػىرىز ًسَّر ىما
ى
ى
ىخ ىفٍتوي لًػ ػ ػ ػ ىوٍى ون ًم ٍن يكبيػ ػ ػ ػ ػويل أىنًَّد
ق بً ًسػ ػ ػ ػ ػّْرم ىعٍنوي ًيف يخ ٍفيى وة ىكقىد
فى يكٍن ي
ًُ
ً
لىوي ىكاؽب ػى ػ ػ ىول يىػ ػ ػمًٍ بً يك ّْل ىبػ ػ ػ ًريٍػبىة
ق ىخافًيان
فىمىرٍ ىه ػ ػ ػ ػىرًين يس ػ ػ ػ ػ ٍق هم بًو يكٍن ي
ً
الشػػاع ًر يف
ػاتبني يف ىػػذا األدا ً جي براع ػةى َّ
تظهػػر ُّ
الصػػورةي الفنيٌ ػةي الػػد كرٌفػػق عمػ ىػل الك ػراـ الكػ ى
ً
ً
ً
ً
ً
العرفانية فمفردةي (راىران) ربي يػل إىل
األدبية
القرآنيةجي كتوريفها يف التَّجر ًبة
اللغوية
الصي ً
استخداـ ّْ
عمػػا يف البػػاٍ ًنجي تػػدلنا علػػى ىػػذه الرؤيػ ًػة عبػػارةي (كشػ ثجػػاب
اعبسػ ًػد الَّػػذم أخػ ىذ ؿبػ َّػل اؼبخػ ً َّ
ي
ً
ً
ػقم بػػو
السػػق ًمجي ليصػػب تتػػابع ّْ
اعبسػػم) بسػػبب َّ
الصػػيغة اإلخباريػػة علػػى النح ػ ًو التػػايل :فػػمرهرين ىسػ ه
ػق خافيػان ؛ فػػمخ مػػن يف اغبػ ًي عػػ ،رػػاىران؛ فالظَّػػاىر ىنػػا ىػػو اعبسػ يػد الػػذم كشػػى بصػ ً
ػاثب
كنػ ي
ي
اغبػ ً
ػاتبني يف الدقػ ًػة كاإلثاٍػ ًػةجي
ػاؿجي كأف دقٌػةى اإلخبػػار ك وليتػػوجي يشػػابوي يف الفعػ ًػل عمػ ىػل الك ػرًاـ الكػ ى
ً
ً
بػػري َّ َّ
ػاىر (اعبسػػد) يكػػن علػػى درايػػة ّْ
بالسػ ٌػر اؼبصػػوف اؼبكنػػوف يف اغبشػػاجي كلكػػن كش ػ ى
أف الظػ ى
ُ -ابن الفارض :الديوافجي صِِٓجي األبياتِِْٗ-ِٖ-ِٕ-

ثجػػاب اعبس ػ ًمجي أم النحػ ً
ػوؿجي أخ ػ ىذ عامػػل اؼبسػػاعد يف إب ػرا ًز اؼبسػػتوًرجي كقػػد سػػاع ىد علػػى كش ػ ً
ى

ثجاب اعبس ًم السقمجي فهي إذف متواليةي و
ً
أفعاؿ تيقرأ على ىذا النحو:
ي
السػػر يف خفيػػة
ٌ

أخفتػػو األنػٌػة بسػػبب الػػوىن

رهػػر السػػقم

كشػ ثجػػاب اعبسػػد

َّ
ػاتبني
أخ ىذا الظاىر عنو بباٍن األمر
أرهر السقم ما كاف خافيان
كمف الكر ىاـ الك ى
و
ً
ػوؿ
ػقم ككبػ ي
ٌ
تنزل ػوا بػػذل ى يكػػوف فعػ يػل اإلخبػػا ًر عمػػا ىػػو خػػاؼ؛ الَّػػذم ا ػ ى
ػطلع بػػو الػ ي
ػوىن كالسػ ي
ً
اعبسدجي جي يشابوي يف وليتٌ ًػو مػن ثي ي
ػث األدا ي كالوريفػةي لفع ًػل الػوثي (تنزلػوا كثيػان)جي أم مػا أثبتػوي
الك ػ ػراـ ً
اعبس ػ ػػد
بالس ػ ػراع ًر ككتابته ػ ػػاجي أره ػ ػرهي َّ
كثفظيػ ػػوه م ػ ػػن ثي ػ ػػث علمه ػ ػػم َّ
ي
الس ػ ػػقمجي إذ يع ػ ػػد ى

السر
(اغبجاب) موجودان غبجب ٌ
ً
كمٍن ً ىش ىقاعي بىل بالعىي ًمنَّةه

كفي ً لباسي الب س أىسب ي نً ً
عمة
ى ٍى

ُ

النّْعمةي السابغةي ىي النعمةي التٌامةيجي كمعً أسب ى أمتٌ جي كيف القػرآفًَ .. ﴿:ؤَعْسَغَ عٍََْىُ ِٔعََّنوُ
ِ

كفسػرت
ََدىِشَشَّ ًَزَدطِنَصً ًََِِٓ خٌنَّندطِ َِنْٓ ُّفَنددِيُ فِنِ خهلل زغَِْنشِْ عٍِْنُ ًٌََند ىُنذٍََّ ًٌََند وِعَندذ ُِننِ ﴾جي لقمػاف(ّ)جي ٌ

ً
با﵀سوسةجي كالباٍنة باؼبعقو ًلة
النّْعم الظاىرة

ً
ً
ػردات يف كصػ ً
ركح َّ
الشػػقا علػػى اؼببػ ً
ػدع العػػارؼجي فتجػػي اؼبفػ ي
يف الغػػزؿ العرفػػاينجي تػػيمن ي
ً
ً
و
و
ػب اؼبفػػاىيم كالتصػػوراتجي فالشػػقا ي كالػػبال ي يف اغبيػػاةً ليسػػا
الوجػػد كاؼبعانػػاةجي يف ثليػػة صباليػػةجي تقلػ ي
صػ ؛ إالٌ يف مق ًػاـ اغب ً
عطيةن أك تفضالن َّ
ػب
كإمبا
مصاعب كامتحػا هفجي عطيتٌهػا الػد تصػاثبها ىػي ال َّ
ه
ظ يف تتػاب ًع الص ً
ػيغة اللغوي ًػة (كمنػ شػقاعي بػل بالعػي منػة) َّ
أف
اإلؽبي يكو يف الشَّقا ي ًمنَّػةنجي كنالثػ ي
الشػػقا دبػػا وبيػػل إليػ ًػو مػػن عظػػي ًم اؼبصػ ً
ػرؼ اسػػتدر واؾجي فبػػا
َّ
ػيبة ككثػ ًري َّ
الصػ ً جي متبوعػان بػػ(بل) كىػػي ثػ ي
ي
الشػقا جي كذبػاكزهي إىل الػبال ً جي يسػتدعي يف الدالل ًػة العقلي ًػةجي َّ
أف َّ
يفيد االستزاد ىة مػن َّ
ي
الشػقا كالػبال ى
الشػػاعر ً
ػب الفػػرًججي لكػ ىػن َّ
يكس ػر أيفػ ىػق التوقيػػع فيػػم دبفػػردةً (منٌػػة) كتكمػػل الشػػطرةى
يسػػتوجباف ٍلػ ى
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِِٖجي البيقْٗ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (سب )
ُ -ابن الفارضجي الديوافجي صِّْجي البيقََُ

ً
الصورة الػد
لباس الب ًس
ثيث يم
كسر التىوقع (كفي ى لباس الب س أسب
ليكمل َّ
نعمة) ي
ي
الثانيةى ى
ى
ػاؼ إليهػػا لتكتمػ ىػل دالالتػػا العقليػػة لبىػػاس الب ػ ًس مث تضػػفي
رظبهػػا الشػػقا كالػػبال (اؼبنػػة)جي فيضػ ي
ى
اؼبفردةً
ً
ً
نعمة) داللػةى كمػاؿ الػنعمجي بػذل تكػوف مفػردات الشػقا كالػبال كالبػ سجي
القرآنية (أسب
قػػد ربللػػق مػػن داللتهػػا اؼبعجميػػةجي كأدخلػػق يف سػػياؽ الداللػػة اؼبعرفيػػة يف ثػػوب الغػػزؿجي فمتػػق
دبفاىيم مغايرة ؼبا ثول يف العقل من داللة
َّ ُ
ف ىاد ىؾ كادفىع عن بيَّ ى بالد
اغبب كادعي لغً ًريه
فى ىد ٍع ىعٍن ى دعول ٌ
ػاؿ الوقػ الػػذم انتهػػى إليػػو البيػػق الشػػعرم ثاصػػل يف الػػذىن دبجػػرد الوقػػوع علػػى تػوايل
إكمػ ي
مفرد (ادفع

بالد)جي كىذا يف العربية يدعى االكتفػا جي لداللػة اؼبفػردة الػد انتهػى إليهػا القػوؿ

على ما يراد ّٔاجي فمن البداىة القوؿ( :ادفع بػالد ىػي أثسػن)جي كالػد البرٍػق يف تعػاليم اغبيػاة
االجتماعي ػػة بص ػػورة اؼبث ػػلجي أك اؼبتع ػػارؼ علي ػػو أك التعاق ػػد االجتم ػػاعيجي دب ػػا يفي ػػد م ػػن األخ ػػالؽ
ُ ِزَّند َّقِنفٌُْ﴾ اؼب منػوف (ٔٗ)جي كيف بػري
ِ َؤ ْلغَن ُٓ خٌغَّنِّْح َص َٔمْن ُٓ َؤ ْعٍَن ُ
اؼبنصوص عليها قرآنيػان﴿ :ا ِ ْد َف ْع ِزد ٌَّعِِ ىِن َ
ه ًَ َز ْْنَن ُو عَنذَخ ًَ ٌَش وإََّٔنوُ ًٌَِنٌِّ
ِ َؤ ْلغَن ُٓ فَن ِةرَخ خٌَّن ِز ُْ َز ْْنَن َ
مو ػ وعًٌََ ﴿ :د َظغْن َعٌُِ خ َغَن َن ُص ًٌََند خٌغَّن ِْ َّح ُص ِخ ْدفَن ْع زِند ٌَّعِِ ىِن َ

لَِّ نُْْ﴾ فصػػلق ( ّْ)جي كدبػػا َّ
ػوـ علػػى االخت ػز ًاؿ كالتكثي ػ ً جي ثػػّت يف
َّص ّْ
أف ال ػن َّ
الشػ َّ
ػعرم العرفػػاينَّ يقػ ي
تناص ً
اتو مع ً
القرآف ً
مقصود باالستدعا من خالؿ ا لية ىذه:
نستطيع معرفةى ما ىو
الكرًنجي
َّ
ه
ي

اليص القرِّ ي

اليص الشعري

وجه ا ستدعاء

ال تستوم اغبسنة كالسيئة دع عن دعول اغبػب كادع دعول اغبب :يقصد بالسػيئة( :الغ ٌػي)جي
لغريه ف ادؾ

كباغبسنة(لغريه)

ادف ػ ػػع ب ػ ػػالد ى ػ ػػي أثسػ ػ ػػن ادفع عن بي بالد

ادف ػػع الس ػػيئة أك الغ ػػي (دع ػػول اغب ػػب)

السيئة

باغبس ػ ػ ػػنة أم أف ت ػ ػ ػػدعو فػ ػ ػ ػ ادؾ لغ ػ ػ ػػري
اغبب

ُ -ابن الفارضجي الديوافجي صِّْجي البيقََُ

ً
استى ًق ٍم ىؽبا
ىك ىسد ٍ
ّْد ىكقىا ًر ٍ
ب ىك ٍاعتىص ٍم ىك ٍ
ػق ذكػػر ؼبقامػ ً
كيف ىػػذا البيػ ً
السػػلوؾ التسػػديد كاؼبقاربػػة كاالعتصػػاـ كاالسػػتقامة كاإلجابػػة
ػات ُّ
ه
ِ
الش ػعرجي كمػػا فيػػو مػػن قيمػ وػة فنيػ وػة ؿبمولػ وػة علػػى اإلهبػػازجي إذا
ػهد ببالبػ ًػة ىػػذا ّْ
كاإلخبػػات جي دبػػا يشػ ي
ػويفجي كمػػدلوالتا
كانػػق البالبػػة يف اإلهبػػازجي َّ
السػػلوؾ يف الفكػػر ُّ
فالشػػاعر قػػد اختػػزؿ مقامػػات ُّ
الصػ ّْ
السػ ً
َّص القػػرآين يف بيػ و
ػق شػػعرم كاثػ وػد يػػذكر ىنػػاجي َّ
ػلوؾجي
يف ال ػن ّْ
أف ىػػذه القصػػيدةى مسػػماةه بػػنظ ًم ُّ
كمػػن الطَّبيعػػي أف تكػػو ىف متضػػمنةن مقامػ ً
ػات السػػلوؾ كىػػي كلهػػا مػػمخوذة مػػن القػ ً
ػديد:
ػرآفجي فالتسػ ي
ػذـ النّْفػػاؽ
ػتفاض القػػرآ يف الكػػرًن بػ ّْ
الػ ُّ
ػتخلص مػن النّْفػػاؽجي كاؼبسػػاكاة بػػني الظَّػػاىر كالبػػاٍنجي كقػػد اسػ ى
ً
ً
اب يف سػػورة العلػػق (ُٕ)
كاؼبنػػافقنيجي كىنػػاؾ سػػورةه كامل ػةه باسػػم (اؼبنػػافقوف) بوصػػفهم كذمهػػمجي كاالق ػرت ي
ػرب مػن العص ً
ػالـ الع ً
﴿وٍََّد ٌَد ظُاِعْوُ ًَخعْفُذْ ًَخلْعَشِذْ﴾جي كاالعتصاـ :الَّػذم ىػو يف ك ً
ػمة أم اؼبنػ ًعجي
ي
يًؾبٍيبىان إًلىٍيػ ىها ىع ٍن إًنىابىًة ـبيٍبًق

ًُ

ًّ
ً
ككرد االعتصػػاـ يف آؿ عمػراف (َُّ)﴿ًَخعْعَقِ نٌُّخ
ػمق بػػا﵁ أم امتنعػػق بلطفػػو عػػن اؼبعصػػية جي ى
كاعتصػ ي

زِمَسًِْ خهلل ـَِّْْعَدً﴾جي كيف اغبػ

( ٖٕ)ًَ﴿ :خعْعَقٌُِّخ زِدهلل ىٌَُ ٌٌََِْدوُُ﴾جي كاالستقامة كرد األمر باالس ً
ػتقامة
ى ي

ني يف القػ ػ ػ ً
( اسػ ػ ػػتقم) للن ػ ػ ػ ؿبمػ ػ ػػد (ص) م ػ ػ ػرت ً
ػرآفجي أكالنبػ ػ ػػا يف سػ ػ ػػورة الشػ ػ ػػورل ( ُٓ)ًَ﴿ :خعْننننن نعَمُِْ
ٍ

وََّد ُؤِِشْضَ﴾ كثانيتهما يف

سورة

ىػود ( ُُِ)﴿ :فَدعْعَمُِْ وََّد ؤُِِشْضَ ًَِِنْٓ ظَندذَ َِعَنه﴾جي كاإلجابػة :

الشػػاعر بقولػػو ؾبيب ػانجي كيف القػػرآفَّ﴿ :نند لٌَِْنَنند ؤَـِْْسُننٌخ دَخعِ نَِ خهلل ًَآِِنُننٌخ زِ نوِ ﴾األثقػػاؼ(ُّ)جي
ػار إليهػػا َّ
أشػ ى
ً
كرد ذكػ يػر اإلنابػ ًػة يف موا ػ ىػع عديػػدةى مػػن
كاإلنابػػة يف سػورة الزمػػر (ْٓ)ًَ﴿ :ؤَِْْٔسُننٌخ بٌَِننَ سَزِّىُننُ﴾ كمػػا ى

ً
القرآفجي ٌالرعد (ِٕ)﴿ :لًُْ بَِّْ خهلل ُّنًُِّ َِْٓ َّؾَدءُ ًَّيْذُِ ِبٌَْْوِ ََِْٓ ؤَٔدذ﴾جي كيف لقماف ( ُٓ)ًَ﴿ :خظَّسِعْ عَسًَِْْ ََِْٓ ؤَٔندذَ
بٌََِِّ ﴾جي كيف سػورة ص(ِْ) ًََََّٓ﴿:دَخًًُدُ ؤَََّّٔد فَعَنَّدهُ فَدعْعَغْفَشَ سَزَّوُ ًَخَشَّ سَخوِعَدً ًَؤََٔندذ﴾

كبريىػا كثػري

ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِّْجي البيقُٕٕ
ِ
التصوؼجي ربقيق :مصطفى زريقجي اؼبكتبة العصريةجي بريكتجي ََِِجي الفصل
ينظرجي القشريم :الرسالة القشريية يف علم ٌالثاين وبوم شرثان تفصيليان للمقامات أك مدارج أرباب السلوؾجي ص(ُٖٗ)ُّٓ-
ّ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (عصم)

ػاؿ كبػو الصػيغة العقديػة الدينيػة علػى ثسػاب البنيػة
كمن الوا ػ أف التنػاص يف اؼبثػاؿ السػابق م ى
الفنية اعبماليةجي كمثلها يف اؼبثاؿ ا :
ًُ
استى ىمَّرت
ص ىار ٍ
ىكىال تىػتَّبً ٍع ىم ٍن ىس َّولى ٍ
ت لىوي أ َّىم ىارةن ىك ٍ
ق نػى ٍف يسوي لىوي
فى ى
َّ
السػػو يف نظػ ًر اإلنسػػافجي كبػػذل ى تصػػب ي أمػػارنة بػ ًػوجي إذ ال
ين ُّ
الػنَّف ي اؼبسػ ٌػولةيجي ىػػي الػػنٌف ي الػػد تػز ي
ػاد
نفسػػوجي فيسػػتمر يف عمػ ًػل ُّ
ػاثب الػنَّف ً األمػػارةً ب ُّ
السػػو جي كقػػد أفػ ى
يسػػتطيع صػ ي
السػػو أف يىعصػػي ى
بالسوً جي فهي بالبان ما تقوـ ً
بالفعػاؿ ا شب ًػة كمػا يف
اب الفار من اؼبعً القرآين للنف ً األمارةً ُّ
ي
سورة يوس
ا

(ُٖ)﴿ ًَـَدئًُخ عٍََََ لَِّْْقِوِ زِذََ وَزِذ لَديَ زًَْ عٌٌَََّطْ ٌَىُنُ َؤُْٔفُغنىُُ َؤِْنشَخً ﴾جي كأيضػان يف

ية (ّٓ)ًََِ﴿ :د َؤُزَشِّىُء َٔفْغِِْ بَِّْ خٌنَّفْظَ ٌَإَِّدسَشٌ زِدٌغٌُّءِ بٌَِّد َِد سَلَُِ سَزِِّ﴾جي كيف ٍو(ٔٗ)﴿ :لَديَ زَقُنشْضُ زَِّند

ٌَُِْ َّسْقُشًُخ زِوِ فَمَسَنْطُ لَسْنَصً ِِْٓ ؤَؼَشِ خٌشَّعٌُيِ فَنَسَزْظُيد فَىَزٌَِهَ عٌٌََّطْ ٌِنِْ َٔفْغِنِ﴾جي فإنَّػو مػن قبػي ً الفع ًػل
سولتو النف (الكيد؛ كيد اإلخوة بمخيهمجي كالكذب) ككاف مػن ج ٌػرا ً ىػذا الفع ًػلجي اغبػز يف
الذم ٌ
ػاثب النَّػ يعقػػوب ٍػػويالنجي ككػػذل كػػا ىف مػػن تسػ ً
ػويل الػنَّف ً جي يف ا يػ ًػة األخػػرلجي فعػ يػل
الػػذم صػ ى
الس ػػامرم كفي ػػو اث ػػتكم إىل ً
نفس ػػو ال ػػد زينى ػػق ل ػػو فً ٍع ػػل الغواي ػ ًػة كالض ػ ً
ػالؿجي
الس ػػحر ال ػػذم ألق ػػاهي َّ
ّْ
ى
ى
ني (سػ ػولق نفس ػػوجي كال ػػنف األم ػػارة) بص ػ ً
ً
ني اؼبف ػػردت ً
ػتخدامو ى ػػات ً
ػيغة النَّه ػػي ع ػػن
الش ػػاعر يف اس ػ
ك َّ
الصيغة األدبيةجي كتظهر مثػل ىػذه الصػيغة يف اؼبثػاؿ
ً
تغلب الن ةي الوعظيةي اإلرشاديةي على ّْ
اإلتباعجي ي
ا ىد:
ِ
ً
ً
ق أىك أ ً
عص ىكانىق يم ًطٍيػ ىع ًد
ق قىػٍب يل لىَّوامةن ىم ىّت
صٍ
فىػنىػ ٍفسي ىكانى ٍ
أيٍ ٍعػ ىػها ىع ى
ً
لكل ما يصدر عنها من و
أفعاؿجي ككردت ىذه الصػفةي للػنف ً
كالنف ي اللوامةي ىي الكثريةي اللوـ ّْ
ي

يف سورة القيامةجي آية(ِ)ًٌََ﴿ :د ؤُلْغُُِ زدٌنَّفْظِ خٌٌٍََّخَِص﴾

ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِْٓ جي البيق ُٓٗ
ِ-اؼبصدر السابقجي صِْٔجي البيقُٕٗ

كالػنف يف بطبيعػة اغبػاؿ يف سبيػػل كبػو ٍبيعتهػا البدني ًػةجي أم سبيػػل للشػهو ً
ات؛ كرشػد الػػنف
ي ى
ي
ي
الشػاعر علػى الػربم
يف خالفها كما يقدـ الشاعر بصػيغة اغبكمػة كصػ الػنف اللوامػةجي فػنف
َّ
م ػػن كص ػػفها باللوام ػ ًػةجي إالٌ َّأَّن ػػا م ػػّت سب ػػق إٍاعته ػػا عص ػػق أم ػػلقجي كإذا ع ً
ص ػػيق ىرش ػػدت
ي
ٌ
كىكػػذا قبػػد اثت ػوا ىػػذا الشػػعر علػػى دقيػػق اؼبعػػً كعميقػػوجي يضػػاؼ إىل ذل ػ تضػػمني األمثػػاؿ
االجتماعية لتصب داخلةن يف صميم البنية الشعرية
ً ًُ
ً
صلىى ًمٍنو نى ىار قىطٍيػ ىعة
توثيد ًثبّْو
كيف يثبّْ ًو ىمن َّ
عز ي
فىبًالشّْرؾ يى ٍ
ً
ػار
كاغبً ُّ
ب الثانية تع ،ا﵀بوبجي كاؼبعً :من ع َّػز لػوي توثي يػد ؿببوبػو اغبقيقػيجي فإنػَّو يصػلى منػو ن ى
ً
ثرىاجي كأصاله النَّار أدخلىو إيَّاىا كأثواه فيهاِجي كجا يف الق ً
ػرآف يف
القطيعةجي
مقاساة ّْ
ي
كصلي النَّا ًر ى
ي ى
ى
ي
سػورة األعلػػى ( ُِ) ﴿ :خٌَّنزُِْ َّقْنٍََ خٌنَّنندسَ خٌىُسْنشٍَ﴾جي كيف سػػورة االنشػػقاؽ ( ُِ)ًَّ ﴿:قْنٍََ عَنعِْْشخَ ﴾جي كيف
سػػورة اؼبسػػد (ّ)﴿ :عََْقْنٍََ َٔنندسَخً رَخضَ ٌَيَننر﴾؛ كصػ ٍلي النَّػػا ًر إذان تركيػػب قػػرآين وبمػػل معػػً اإلدخػ ً
ػاؿ يف
ه ه ي
ى ي

النَّػا ًر كاؼبكػ ً
ػوث فيهػاجي كلػػي ى مقاسػػا ىة اغب ّْػر بتحديػ وػد زمػ ،كنالثػػظ يف ىػػذا اؼبثػاؿ أف الشػػاعر قػػد
ب أك ا﵀بوبجي فبا يع ،انزياح اؼبػدلوالت يف الشػطر األكؿ عػن األثػر
بيَّب لفظة اهلل كأبدؽبا باغبً ّْ
عز توثيد اهللجي أم أشرؾ بو سيصلى النارجي كتل
النفسي اؼبصاثب للتلقيجي ذل أف قوؿ من َّ
ػايل اؼبقػػرتف
صػػيغةه قرآني ػةه فيهػػا مػػن النهػػي عػػن اإلش ػراؾ كالتهديػػد بالعػػذاب مػػا يهيػ يػُ األثػػر االنفعػ َّ

بصل ًي النارجي لكن اللغة الشعرية الصوفية إذ تزي بعػض اؼبفػردات عػن مضػامينها األصػليةجي تقػدـ
بػدالن عنهػا مفػ و
ػردات أقػل رىبػةن كخشػػيةن كمػن ذلػ اسػػتبداؿ لفظػة اإللػو بػػا﵀بوبجي يقلػب باؼبقابػػل
التلقػػي الفػػ ،لتلػ اؼبفػػرداتجي لكػػن ليسػق االسػػتدعا ات القرآنيػػة كلٌهػػاجي لغػػرض اغبػػب اإلؽبػػيجي
على ىذا النحو من الفنية كاعبماليةجي ففي قولو:
ق نىػ ىها ًرم ىر ٍببىةن ًيف ىمثيوبىوة
ص ٍم ي
ىك ي
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صَِٓجي البيقِِٖ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (صلي)
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صِّٓجي البيق َِٕ

يق لىٍيلًي ىرٍىبىةن ًم ٍن عي يقوبىة
ىثيى ي
ىكأ ٍ

ًّ

ًُ
كردت مفردة ً
اؼبثوبة الَّد تع ،جزا ى الطَّ
اعة جي يف سورة البقرة (َُّ) ًٌٌََ ﴿ :ؤََّّٔيُُْ خِظَّمٌُخ ٌََّؽٌُزَص ِِنْٓ عِنْنذِ

الشػ ًرجي كإف كػا ىف اسػتعماؽبا يف
عمل يف اػبػ ًري ك َّ
خهلل خَْْشٌ ٌٌَْ وَدٌُٔخ َّعٌٍَُّْْ﴾جي كاؼبثوبةي تع ،اعبزا ى كتستى ي

الس ػ ً
الش ػ ًر﴿ :لُن نًْ ىَن نًْ
ػتعماؿ آخػ يػر يف َّ
ػاؾ اس ػ ه
ػابقة للخ ػ ًريجي كىن ػ ى
اػب ػ ًري أكث ػ ىػرجي كاسػػتعماؽبا يف ا ي ػ ًػة َّ

الرببػةي كالرىبػةي كردتىػا
ؤَُّٔسِحُىُُِْ زؾشٍّ ِِْٓ رٌَِهَ َِؽٌُزَصً عِنْذَ خهلل َِْٓ ٌَعَنَنوُ خهللُ ًَغِنِنرَ عٍََْنوِ﴾جي سػورة اؼباعػدة( َٔ)جي ك َّ
مصدرين يف سورة األنبيػا ( َٗ)﴿:بَِّٔيُُ وَدٌُٔخ ُّغَدسِعٌَُْ فِنِْ خََْْنشَخضِ ًَّنذْعٌَُٔنَد سَىَسَندً ًَسَغَسَندً ًَوَندٌُٔخ ٌَنَند
ى

خَدؽِ نعِْْٓ﴾ كالشػػاعر يف اؼبثػػاؿ السػػابق آثػػر توريػ اؼبفػػردتني دبػػا ىبػػدـ اؼبسػػل اؼبعػػريفجي كبقيػػق
الشعرية الد أجادت سب ى النَّص اؼبقتب ً
القيمة الفنيَّةي ؽبذا التَّوري كامنة يف اللُّغة ّْ
كمن تغليبو القيمة اؼبعرفيَّة على األدبيَّة اعبماليَّة لالقتباسات قولو:
ً ِ
و
ً
صدَّت
ىكىال تىػ ٍقىربيوا ىم ىاؿ اليىتًي ًم إً ىش ىارةه
صدَّت لىوي إً ٍذ تى ى
ل ىك ّْ يىد ي
األكًؿ مػن البي ً
الرت ً
مضػمن كمػا جػا ى يف
يفيد الشَّاعر من َّ
كيب القػرآينّْ يف بنػا الشَّػط ًر َّ
ي
ػقجي إذ ىػو ٌ

التَّنز ًيل من ً
دكف تغي وريجي ففي األنعػاـ ( ُِٓ)ًٌََ ﴿:د ظَمْشَزٌُخ َِديَ خٌَْعُِِْْ بٌِدَّ زِدٌَّعِِّ ىَِِ ؤَلْغَُٓ لَعََّ َّسٍُْغَ ؤَؽُّنذَّهُ﴾جي
كيف

اإلسرا

( ّْ)﴿ ًٌََد ظَمْشَزٌُخ َِديَ خٌَْعُِِْ بٌَِدّ زِدٌَّعِِ ىَِِ ؤَلْغَُٓ لَعََّ َّسٍُْغَ َؤؽُذَّهُ﴾

كمَّنػا تىشػرح العبػارىة الػوارد ىة يف صػد ًر البي ً
كتبدك الشػطرةي الثانيػةي مػن البي ً
ػق ك َّ
ػقجي كلك َّػن ىػذه
ي
الدالل ػةى تفػػرغي مػػن ؿبتواىػػا دبجػػرد الوقػػوؼ علػػى كلمػ ًػة (إشػػارة)جي كاإلشػػارةي تعػػ ،رم ػزان ؼبػ و
ػدلوؿ آخػػر
ى
ٌ
«يشري إىل ك ٌ ي وػد تعر ى ػق لالبػرتاؼ مػن ىػذا البحػ ًر بينمػا ىػي فبنوعػةه عنػوي كؿبركمػةه منػوي كأر ىاد
ً
ػص بػو محمادا (ص) كمػا
ّٔذا البحر الرؤيةى الد يمنً ىع منها موس
السالـ بػػ( لػن تػراين) كخ َّ
عليو َّ
ً
ً
قيل لوي لي ى ذل ى ل ى ذل ى ليتي وم يم
أفاؽ موس
جا ى يف اػب ً أنَّوي ؼبا ى
عليو َّ
السالـ من صعقتو ى
بعدؾ ى
من ى
يصل إليػ ى أثػ هد إال مػن ارتضػيتوي لنفسػ ى جي كخصصػتوي
فقاؿ مصدقان سبحان ى من أف ى
ُ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (ثاب)
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صِٓٓجي البيق ِٖٗ

منني بتخص ً
ػيص ؿبم وػد عليػو
ػق إليػ ى فبػا تصػديق ؼبػا لػي ى يلجي كأنػا ي
أكؿ اؼبػ ى
بمعلى مقامات جي تب ي
ُ
السالـ ّٔذا ً
اؼبقاـ األعلى»
الصالةي ك َّ
ً
ً
ً
ق بًمىبٍػلى ً يث َّجة
فىػ ىواث يدهي اعبى ُّم الغىفٍيػ ير ىكىم ٍن ىع ىدا ةي ش ٍرىذ ىمةه يث َّج ٍ
الش ػػرذمة القلي ػ يػل م ػػن النَّػػاسجي كقي ػ ىػل اعبماع ػةي م ػ ىػن النَّػػاس
الش ػػي جي ك َّ
الش ػػرذمة :القطع ػػة م ػػن َّ
َّ
ًِ

كالـ ً
القليلةجي كالشَّرذمةي يف ً
العرب القليلّجي تنهض فنية التوريػ ؼبفػردة شػرذمة مػن اؼبقابلػة بينهػا
جم بفري /من عداهي شرذمةجي كقد يبػدك َّ
أف تػوايل اؼبفػردات
كبني اعبم الغفريجي كفق الثناعية الواثد ّّ

الص ػيغة بػػري صػػحي منطقيَّػانجي بػػري َّ
أف الفكػػر اؼبعػػريف إذ يقلػػب التصػػورات كاؼبفػػاىيمجي
علػػى تل ػ
ّْ
يػػم بغريػػب األشػػيا كجديػػدىاجي ككػػذل اللغػػة الشػػعرية اؼبع ػ ة عنػػوجي مػػن ىنػػا يص ػ القػػوؿ َّ
إف
اغبج ػةى البالغ ػةى إىل
ػب َّ
الشػػاعر ٌ
القيمػػة الفنيَّػةى تكمػػن يف ج ػواز مػػا هبػػزه اؼبنطػػق العقلػػيجي فقػػد نسػ ى
الواثػ ًػدجي ككػ ُّػل مػػا عػػداهي شػػرذمةهجي أم َّ
الشػػاعر يبثّْػػل ىصبَّػان بفػريانجي كقػػد
أف الواثػ ىػد مػػن القػػاعلني دبقالػ ًػة َّ

السػػالـ ٌأم ػةن كىػػو فػػرد ﴿ :بَِّْ بِزْننشَخىَُِْ وَنندَْ ؤَُِّننصً لَدٔعِنندًَ هلل ﴾جي
عػ َّػد القػػرآ يف الكػػرًني إبااراهيم عليػػو َّ
كالػػذين ال يقولػػو ىف دبقالتػ ًػو قليلػػو ىف كلػػو كثػػركاجي ﴿بَِّْ ىَاٌَُنندءِ ٌَؾَنشْ رََِننص لٍٍَُِْْننٌْ﴾جي
قليلةه

الشػػعرا

(ْٓ)؛ أم عصػػبةه
ًْ

ٍق ًم ٍن ٍىو بًم ٍىكثى ًق عيٍرىكة
ىسبى َّسك ي

دت األيىل ىسبىػ يقوا ىكقىد
ىكىال ىب ٍرىك أىف يس ي
ً
رل قػاؿ ال َّ َّجاج :العػركةي الػوث ىقى:
اسم من أظبا النَّ (ص)جي كالعركةي اؼبقبضجي كصبعها عي ن
طه ي
عقد ً
لنفسو من الدّْي ًن عقدان كثيقان ال ربلٌػو ثجػةٓ كقػد جػا ت
ي
كقيل من ى
قوؿ أف ال إلوى إال ا﵁جي ى
ُ-د عبد اػبالق ؿبمودجي ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديٌةجي صُّٕ
ِ -ابن الفارض :الديوافجي صِٔٓجي البيقَِّ
ّ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (شرذـ)
ْ-ابن الفارض :الديوافجي صُِٔجي البيقِّّ
ٓ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (فصم)

العركةي الوث ىقى يف سػورة لقمػاف(ِِ)﴿:وََِْٓ ُّغٍُِْ ًَـْيَوُ بِىل خهلل ًَىُنٌَ ُِمْغِنٌٓ فَمَنذْ خعْعَّْغَنهَ زِندٌعُشًَْشِ خٌنٌُؼْمََ﴾جي
و
آخر من ًشعره:
كالوث ىقى :م نث ككردت العركةي باعبم ًع (عرل)جي يف مكاف ى

ُ

ً
اكبل ىعق ٍد ىر ىجاعي
عي كانفصمق عيىرل
خاب َّ
ى
ىيهات ى
ثبل اؼبيً ك ٌ
الس ي
ِ
ً
ص
انف
ك
جي
ػاس
انفصاـ العيرل :ع ه فيما
ػاـ العيػرل معػً قػرآين ىكىرىد يف سػورة البقػرة
ي
يعتصم فيو الن ي
ي

( ِٔٓ)﴿:فََّْٓ َّىْفُش زِدٌاَّدغٌُضِ ًَّآِِْْ زِدهللِ فَمَذْ خعْعَّْغَهَ زِدٌعُشًَْش ِخٌٌُؼْمََ ٌَند خْٔفِقَندََ ٌَيَند﴾جي فػالعركةي الػوث ىقى
انفصاـ ؽبا ىي عقػدةي اغبب ًػل الوثي ًػق الَّػذم ال ينقطػعجي كقػد أفػاد الشػاعر مػن ىػذا الرتكيػب
الَّد ال
ى
يف الداللة على اػبيبة الد لقيها بعػد أف كػاف يسػعى لبلػوغ اؼبػً كنيػل الرجػا جي كهبػدر القػوؿ ىنػا

إف الشػػاعر يسػػتخدـ اإلثالػػة القرآنيػػة بوصػػفها بنيػػة معرفيَّػة خالصػػةجي َّ
كإمب ػا اسػػتثمرىا َّ
للداللػػة
األدن كالعرفاينّْ أكالنجي كالقرآينّْ ثانيان
على معً اػبيبةجي كانقطاع َّ
الرجا باؼبعً ّْ
ً ً و ً ًّ
ً ً ً
ل يف عظىاـ ىرميمة
ىكيىا يك َّل ىما أىبٍػ ىقى ى
الض ًَّ م ّْ ،ا ٍرىربل فى ىما لى ى ىممٍ ىك ن
ً
َّص القػػرآينّْ يف مو ػ ًع االسػ ً
ػتفهاـ اإلنكػػارمًَ﴿ :مَنشَذَ ٌَننند َِنؽَ َّ
ػاـ الػَّػرميم يف الػن ّْ
جػا ت العظػ ي
ًَٔغنَِ خٍَْمَنوُ لَننديَ َِنْٓ ُّمِْْنَِ خٌعِ َنندَ ًََىِنَِ سَِِننُْ﴾

يػ

( ٖٕ)جي ثيػػث يتسػػا ؿ اإلنسػػاف سػ اؿ اؼبنكػػرجي

كىو اؼبوصوؼ يف الذكر باػبصيم اؼببػني﴿ :ؤً مل ّش خإلٔغدْ ؤٔد خٍمنده ِٓ ٔافص فةرخ ىٌ خقٌُْ ِس ﴾جي
الشػػاعر يسػػتعري ىػػذا الوص ػ للمػ ً
ً
ً
ػوت اغبسػػيجي
يػ (ٕٕ)جي َّ
ي
عمػػن يعيػ يػد اغبيػػاةى إىل العظػػاـ الباليػػةجي ك َّ ي
ً
ً
ً
ً
ً
فيورف ػػوي يف ت ػ
ػداعيات الوج ػػدجي إذ ىبل ػ يػع ع ػػن اعبس ػػد ص ػػفةى اغبي ػػاةجي بفع ػ ًػل الوج ػػدجي فيغ ػػدك ب ػػذل ى
ً
ً
الضػػًجي كالَّػػذم بػػدا
ػطلع بػ ًػو َّ
مشػػأّان للعظػػاـ الػػرمي ًمجي كىنػػا تشػػريي ىػػذه اؼبفػػردةي إىل الفعػ ًػل الٌػػذم ا ػ ى
مشأّان ً ً
ّْ
اغبكيم
كر
ي
لفعل اؼبوت الذم كصفوي الذ ي
ُ
رل يف اتػّْ ػحادم كتًران يف تيق ً
ُّظ ىبفو
كش ٍف يع كجودم يف شهودم َّ
ى
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صُّْجي البيقْٗ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (رمم)
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صِِٔجي البيقّْٕ

ىقسم ا﵁ سبحانو بالشفع كالوتر يف سورة الفجػر (ّ)ً﴿:خٌفَفنش ًٌِْ .ندي عَؾنش ً .خٌؾِّنفعِ ًخٌنٌَظَشِ﴾,
أ ى
ِ
السػػالـ كالشػػفع :شػػفع
ػزكج جي كالػػوتر الفػػردجي كقيػػل الػػوتر ِّدم عليػ ًػو َّ
ػفع خػ ي
كالشػ ي
ػالؼ الػػوت ًر كىػػو الػ ي
بزكجتوجي كقيل الوتر :ا﵁ الواثدجي كالشػفع :صبيػع اػبلػق خلقػوا أزكاجػانّجي فالشَّػفع كالػوتر يش ً
ػمالف
ى
ك ػ َّػل اؼبوج ػ ً
الص ػ ً
ػوفية (اػبىٍل ػػق)جي أم ره ػػوًر اغب ػ ًػق يف ص ػػوًر
ػودات كيقص ػ يػد بالش ػػف ًع يف اص ػ ً
ػطالح ُّ
ات صبيعهػػاجي أم عػػودةً
ات اإلؽبيػ ًػة باعتبػػا ًر سػػقوطً االعتبػػار ً
ػودات علػػى مػػذىب ًهم كبػػالوت ًر الػ َّػذ ً
اؼبوجػ ً
ً ً
ً
العش يػر األكىل
العشػر الَّػد ى ىػي ى
ػوتر بالليػايل ى
اؼبوجودات إىل ا﵁ الواثد الفردجي كقد ارتب ى الش ي
َّػفع كال ي
ألَّنا كقق ً
ً
مناس اغبػ ً يف اعباىلي ًػة كمػا يف اإلسػالًـجي
خاص َّ ي
اعتبار ه
من شه ًر ذم اغبجةجي كؽبا ه
ػوـ التاسػ يػعجي يػػوـ عرفػػةْجي كيف ىػػذا
ك َّ
ػوـ النحػ ًرجي كالػػوتر ىػػو اليػ ي
ػوـ العاشػ يػر منهػػا كىػػو يػ ي
ػفع ىػػو اليػ ي
الشػ ي
اؼبثاؿ يفأيضانيف ترج صوفية اؼبعً يف التوري على أدبيتو
ًٓ
ً
يص لىىرأفة
وؿ ىعلىٍي ًو ىما
ين ًم ّْ ٍ ،ىر يس ه
ىعنً ُّ
ق ىع ًز هيز ن ىث ًر ه
ىكقى ٍد ىجا ى ٍ
كردت مفردات ىذا ً
لقد ـَدءَوُُْ سَعٌُي ِِْٓ َؤْٔفُغِىُُ عٍََْْنوِ
البيق دبجملها يف سورة التوبة(ُِٖ)َ ﴿:
ى
ي

َِنند عَنِننعُُّْ لَننشِّْـٌ عٍََننْْىُُْ زِنندملُاِِْنَِْْٓ سَئًُْفٌ سَلِننُْ ﴾جي لكػ َّػن اب ا الفااار يف اسػػتقاعًو ؽبػػذهً
ً
اؼبفردات أعػاد تشػكيل مف ً
ً
ػاد
ػردات اللغ ًػة للدالل ًػة علػى معػً أرادهيجي فبػد ى
َّؿ يف صػي ً اؼبفػرداتجي كأع ى
ى
ى
ً
ً
ً
بالعناية من ىػذهً ا ي ًػةجي
ـبصوص
تشكيلهاجي فنقلها من صيغة اعبم ًع إىل اؼبفردجي فيما يبدك ككمنَّوي
ه
ً
ً
ً
اج
َّ
لكن قرا نة أخرل للبيق يبكنها أف تيفضي إىل الداللة على أنَّو يف إفراده للجم ًعجي ال يع ،إخػر ى
غ بصػ ً
ػيغة اعبمػ ًعجي َّ
ػق لنفسػ ًػو
ػث تنػ ى
َّص القػػرآين الػػبال ى
ػاكؿ الػن ُّ
نفس ًػو مػػن داعػػرةً اعبمػ ًع ثيػ ي
كإمبػػا قػػد أثبػ ى
ً
باإلفهاـجي يف ث ً
ػاـ ملزمػان للجمػ ًعجي يفي يػد
ألزـ نفسوي
ني يكن ىذا اإلفه ي
اغبكم الناف ىذ يف اعبم ًعجي ك ى
ى
يف ترجي ً ىذا اؼبعً ذكر ا يت ً
ني السابقةى كالالثقةىجي التوبػة (ًَُِٕ ﴿ :)ُِٗ-ُِٖ -بِرَخ َِد ؤُٔضٌَِْطْ عٌُسَشٌ
ى
ُ-اؼبصدر السابقجي صِْٕجي البيقّْٓ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (شفع)
ّ-اؼبصدر السابقجي مادة (كتر)
ْ-ينظر :د ؿبمد عابد اعبابرمجي مدخل إىل القرآفجي صِّٔ كينظر أيضان :ابن منظور :لساف العربجي مادة (علميف أياـ
معلومات)
ٓ-ابن الفارض :الديوافجي صِٕٓجي البيقْٕٓ

ُ زِنإَّٔيُ لَن ٌْ ٌَ ٌَن ْد َّفْمَيُنٌٌَْْ .مَنذْ
هلل ُلٍُن ٌْ َز ُي ْ
فخ ُ
ش َ
شفٌُخ فَن َ
ُ خ ْٔقَن َ
ُ ِِ َْٓ ؤ َل ٍذ ؼُن َّ
و ْ
ش ْخ ُ
ُ ِبٌََ َزعْل َى ًَْ ّ َ
ن ُي ْ
ش َز ْع ُ
َٔ َ َ
ـَدْءَّوُُْ سَعٌُْي ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ عَضِّْضٌ عٍََْْوِ َِندْ عَنِنعُُ ْلَنشِّْـٌ عٍََنْْىُُْ زِندْملُاِِْنِْْٓ سَئًُْفٌ سَلِنُْْ.

فَةِْْ ظٌٌٌََُّْخ فَمًُْ لَغْسَِِ خهللُ ٌَدْ ِبٌَوَِ بٌَِّد ىٌَُ عٍََِْوِ ظٌََوٍَّْطُ ىٌَُ سَذُّ خٌَْعَشْػِ خٌَْعَ َُِْْ﴾
الكماؿ فناقص على ً
ناكص يف العقوبة
عقبيو
ع،
ى
ه
ه
كمن يرث ٌ
نى ىكص :أثجمجي كالنُّكوص :اإلثجاـ نى ىكص على ً
عما كاف عليو من اػبػريجي
عقبيو :رجع َّ
ي
ى
ى
ي
ىى
ِ
ػردات قرآنيػةه ىكىرىدت يف سػورة األنفػاؿ ( ْٖ):
كال ي
يقاؿ ذل إالٌ يف الرجوع عن اػبري خاصةن كىػي مف ه
ُ

ُ َف ٍََّّند ظَنشَخءَضِ
س ٌَىُن ْ
ط ًَ ِبِّٔنِ ـَن ْد ٌ
ُ خٌَْن ٌْ ََ ِِن َٓ خٌنَّند ِ
ر ٌَىُن ُ
ُ ًَلَد َي ٌَ ْد َغ ْد ٌِ َ
ؾ ْْاَدْ ُ َؤ ْعَّد َهل ْ
ُ خٌ َّ
﴿ًَبِرْ ص َّ َٓ ٌَ ُي ُ
ُّكوص أيضان يف سورة اؼب منػوف ( ٔٔ)ًَ﴿:لَذ
خٌفِحَعَدْ َٔىَـَ عٍَََ عَمِسَْْوِ ًَلَديَ بِِِّٔ ْزَشُِءٌ ِِنْىُُ ﴾ .ىكىكىرىد الن ي

وَدَٔننط آَّننندظِِ ظُعٍَْننَ عٍََنننْىُُ فَىُنننعُُ عٍَنننَ ؤَعمَنندزِىُُ ظَنىقُنننٌْ﴾جي كيف ىػػذا اؼبثػ ً
ػاؿ يعيػ يػد
الشػػعرمجي كالَّػػد يبكػػن ربصػػيلها
َّ
َّص ّْ
الشػػاعر الكمػػاؿ إىل اؼبعرفػػةجي كالَّػد جػػا ت مبثوثػةن يف مػػَت الػن ّْ

الشػػع ًرجي كالعػػودة إىل القػػرآف السػػتجال مػػا خف ػي مػػن اؼبعػػاينجي ك َّ
أف مػػن
مػػن خػػالؿ قرا تػػا يف ّْ

وبصػػل علػػى ىػػذه اؼبعػػاين اػبفيػػةجي ال خػػري فيػػوجي كيبكػػن القػػوؿ ىنػػاجي َّ
إف اسػػتقداـ الصػػيغة القرآنيػػة
الرجوع ع ًن اػبػري يع ُّػد مػن االسػتعارات الفنيػة اللغويػة إ ػافةن إىل ؿبتواىػا اؼبعػريفجي يف
للداللة على ُّ
ثني َّ
تنحق غبساب التوري اؼبعريف
إف الداللة األدبية اعبماليةجي َّ
كجٍن ًحي ىب ىدا صب ًحي كي ً
وم ىي لىٍيػلىًد
ق األى ٍم ً ىب ٍريان لى ًم ٍن ىب ىدا
ىكلىٍي ى أىلى ٍس ي
ىي
يٍ ى
ً ًّ
ات ىم ٍع ىً اعبى ٍمػ ػ ًع نىػ ٍف يي اؼبعيَّة
ىك ًس ػ ػ ػ ُّػر بىػلىػ ػػى لًلَّ ًو ًمرآةي ىك ٍشػ ػ ػ ػ ًف ًو
ىكإًثٍبػىػ ػ ي

ُيفابن الفارض :الديوافجي صِٕٗجي البيقْٕٖ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (نكص)
ّ -ابن الفارض :الديوافجي صَِٖجي البيتافْْْٗٗٓ -

ػق كاؼبقصػػود (ألسػػق بػربكم)جي تػػدؿ علػػى ذلػ ى اإلجابػةى (بلػػى) الػوارد ىة يف
اقتػػب ى مفػػرد ىة ألسػ ي
البيػ ً
ػق الثػػاينجي كالػواردة يف سػػورة األعػراؼ ( ُِٕ) ًَ﴿ :بِرْ ؤَخَ نزَ سَزُّ نهَ ِِ نْٓ زَنِ نِْ آَدَََ ِِ نْٓ َُيُننٌسِىُِْ رُسَِّّ نعَيُُ
ًَؤَؽْيَذَىُُْ عٍَََ ؤَْٔفُغِيُِ ؤٌَغْطُ زِشَزِّىُُْ لَدٌٌُخ زٍَََ ؽَيِذَْٔد ؤَْْ ظَمٌٌٌُُخ ٌَََّْ خٌِمَْدَِصِ بَِّٔد وُنَّد عَْٓ ىَزَخ غَندفٍِِْْٓ﴾جي
تغلػػب علػػى ىػػذا التَّضػػمنيجي كمػػا يف بعػػض التَّضػػمينات األخػػرل يف األبيػ ً
ػات السػػابقةجي الص ػبغة
ًً
ً
ػوـ
اؼبعرفيػػة علػػى األدبيػػة كالغزلي ػػة الوجديػػةجي فقػػد أراد بػ ػػ(ألسق) ثكاي ػةى قولػػو تىعػػاىل لبػػِّ ،دم ي ػ ى
اؼبيثػ ً
الشػػي إىل ررفػػوجي كاؼب ػراد بػػاألم يػػوـ
ػاؽ " ألسػػق ب ػربكم " كإ ػػافتو إىل األم ػ جي إ ػػافة َّ
ص ىار كعاد إىل بياف
يوـ التَّالقيجي ك ىبدا :ىد ىخ ىل يف الغىداة كبدا ى
اؼبيثاؽجي كبالغد يف قولو ؼبن بدا ى
الزمػاف مػن اؼبا ػي كاغبا ػػر كالصػباح كاؼبسػا كالليػل كالنهػار يقػوؿَّ :
إف ألسػػق
تسػاكم جهػد َّ
األكؿجي لي مغايران ؼبا يظهر يف األبد ؼبن دخل يف بداة يوـ القيامةُجي فيمػا وبيػل معػً
الواقع يف َّ
كسر بلى ﵁ مرآة كشفهاجي « كتم (بلى) يف ؾبػاؿ
اإلجابة (بلى) ﵁ سبحانو كتعاىلجي إذ يقوؿٌ :
ِ
االعرتاؼ بمم ور خطري ذم ش و
مف عظيم كاأللوىية كالقدرة على البعث كبد اػبلق»
ني ً
أسافر عن ًع ٍلم اليق ً
لعينو
ي

ثيث اغبقيقةي رثلد
إىل ث ٌقو ي

ّ

ني إىل ثػ ًػق اليق ػ ً
ني اليق ػ ً
ني إىل عػ ً
أم أسػػافر عػػن عل ػ ًم اليق ػ ً
نيجي تفيػ يػد يف ذل ػ ى اؽبػػا يف (عينػ ًػو
ػني اليقػ ً
ػهود اغبػ ًػق ثقيقػةن كعلػػم اليقػ ً
كث ٌقػػو) العاعػػدةً علػػى اليقػ ً
ني
نيجي كثػ ًػق اليقػػني :ىػػو شػ ي
ني كعػ ي
ي
كثق اليقني عبارات عن و
علوـ و
َّ
ػب يف مطل ًػق
جليةجي
ه
ي
ي
ػداخل صػاثبوي ري ه
فاليقني ىو ي
العلم الذم ال ي ي
ً
الصوفيةجي ىو ما كا ىف ً
ً
ني اليقػ ً
بشرط ال ىػاف كعػ ً
العرؼجي كعلم اليق ً
ً
ني
اصطالح
ثسب
نيجي على
ً
ي
ػافجي كثػػق اليقػػني مػػا كػػا ىف بنعػ ً
ػق العيػ ً
مػػا كػػا ىف حبكػ ًم البيػ ً
ػاب العقػ ً
ني ألربػ ً
ػاف؛ فعلػػم اليقػ ً
ػني
ػوؿجي كعػ ي
ي
ػحاب العل ػ ً
ني ألص ػ ً
ني ألص ػ ً
ػحاب اؼبع ػػارؼْجي كق ػػد ذيكً ػػر عل ػػم اليقػ ػ ً
ػوـجي كث ػ يػق اليقػ ػ ً
اليقػ ػ ً
ني يف س ػػورة
ي
ُ-ينظر :د عبد اػبالق ؿبمودجي ربقيق كدراسة نقديٌةجي صَِٖ
ِ-عبد الكرًن ؿبمود يوس  :أسلوب االستفهاـ يف القرآف الكرًنجي بر و إعرابوجي مطبعة الشاـجي طُجي َََِجي صٗ
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صِّٖجي البيق ُْٓ
ْ
التصوؼجي صٖٓ
-ينظر :عبد الكرًن بن ىوزاف القشريم النيسابورمجي الرسالة القشريية يف علم ٌ

ػني
التكاثر(ٓ)﴿:وٍََّد ٌٌَْ ظَعٌٍََُّْْ عٍَُِْ خٌَْمِ ﴾ ,كثق اليقني يف الواقعػة (ٓٗ)﴿:إَِّْ ىَزَخ ٌَيٌَُ لَنكُّ خٌَْمِنْْٓ﴾جي كع ي
اليق ً
ني يف التكاثر (ٕ) ﴿:ؼَُُّ ٌَعَشًَُّٔيَد عََْْٓ خٌَْمِْْٓ﴾
الز ً
ماف ىك ًٍٍيبً ًو
ذاؾ َّ
كاىان على ى

أيَّاـ يكٍن ً
ً
اثان
ى ي
ق م ىن اللَّغيوب يمىر ى

ُ

ِ
الشػػاعر أتػػى دبفػػردةً
مفػػرد ىة اللَّغػ ً
َّ
أف
ػو
ػ
ل
ك
جي
َّ
ػوب تعػػ ،العنػػا ىجي كيف اللّْسػػاف ىػػي التَّعػػب أك ى
أشػ ُّدهي
ى
اختالؿ يف ال ً
ػوزفجي لكنَّػوي اسػتخدـ مفػردةى اللَّغ ً
العنا بدالن من اللَّ ً
ػوب القرآنيّْ ًػةجي
ىناؾ
ه
غوب يكن ى
ى
ني يف الق ػ ً
كالَّ ػػد كرىدت م ػ َّػرت ً
ػرآفَ﴿ :ال ََّّغَّنن نيُُ ْفِْْيَنننند َٔقَنن نرٌ ًٌََنننند ٌَغُننننٌذ﴾ ف ػػاٍر(ّٓ)جي﴿ًٌَمَننننذ خٍََمْنَنننند
ىى

خٌغَّنننٌََّّٰٰخض ًِخَٕسْكَ ًََِد زَْْنَيَّد فِِ عِعصِ ؤّندَ ًَِند َِغََّنند ِِنْٓ ٌَغُنٌذ﴾

ؽ(ّٖ)

كإف اسػتخداـ مفػردة اللغػوب

للداللػػة علػػى شػ َّػدة التعػػب يعػػ ،اسػػتثماران للطاقػػة َّ
اػبالقػػة كالػػدالالت اؼبعنويػػة للمفػػردات القرآنيػػةجي
الػد ىػي مفػردات اللغػة العربيػػة ذاتػاجي لكنَّهػا تنػزاح عػن مػػملوؼ االسػتخداـ كتقػدـ معط نػى صباليػان
معً شعرم
ينبثق عنو ن
ً ّ
ٍىي ّْ ً ً ً
من إ ى م
يا ىساعً ىق الظَّ ٍع ًن يىطٍ ًوم البًٍي ىد يم ٍعتى ًس ىفان
َّ
السج ّْل ب ىذات الشّْي ً ٍ
الس ػػجل) م ػػن دكف تص ػػرؼ يف اؼبقب ػ ً
ػوسجي ككردت ى ػػذه العب ػػارة يف األنبي ػػا (
اقت ػػب ى مفرد (ٍ ػػي ٌ

وَّند َزن َذ ْؤَٔد َؤ ًَّ َي َخٍْنك ُٔ ِع ْْن ُذ ُه ًَعْن َذ ًخ َع ٍَ ْْ َننند َلمَّن ًد ِب َّٔند وُنَّنند
ر َ
ى ُعن ِ
ف ًِ ٌِ ٍْ ُ
ِ خٌغِّن ِ
غّنَّد َء َطن َّ
َُْ)َّ ﴿ :ن ٌْ ََ َٔ ْانٌُِ خٌ َ

ً
فَنندعٍِِ ﴾جي يف الػن ّْ
َّص القػػرآين ىزبتىػ ًزيؿ عبػػارةي طااي الساااا القػػدرىة اػبارقػةى علػػى فعػ ًػل الطَّػ ٌػي؛ فوثػػدهي
ػادر علػى فع ًػل الطػي بالوصػ ً اؼبػذكوًرجي كقػد اقتػب ى ابا الفاار بنيػةى العبػارةًجي
سبحانوي كتعاىل ق ه
ً
ً
و
و
ػاعق الظَّعػػن؛ فاعبماليػػة كالشػػعرية
السػػرعة اػبارقػػة الَّػػد يسػػري ّٔػػا سػ ى
يف صػػيغة ؾبازيػػةجي كناي ػةن عػػن ٌ
ليس ػػق موج ػػودة يف تركي ػػب العب ػػارة حب ػػد ذات ػػاجي كإمب ػػا م ػػن إ ػػافتها كبراع ػػة ص ػػوبها يف القال ػػب
الشعرمجي كتل ميزة اب الفار

يف توسيع داللة اؼبفردات كاختزاؿ العبارة

ُ-ابن الفارض :الديوافجي صُّٔجي البيقِِ
ِ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (لغب)
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صُّٕجي البيقّ

ًُ

اض أىتىى ًيف ثك ً
ٍىٍو ىعان لًىق و
ٍم ًو ىع ىجبىان أىفٍػ ىّت بً ىس ٍف ً ىد ًمي ًيف اغبً ّْل كاغبىىرـ
ٍ ي
البيق اغبكم القرآين الٌذم فر و سبحانو كتىعاىل علػى ص ً
كرَّ الشَّاعر يف ىذا ً
ػيد اغب ًػرـ يف
ى
ي
ىي
ي ى
مٍِّنِ خٌقَّن ْْ ِذ ًَ َؤْٔنعُُ
ش ُِ ِ
ٕ ْٔعَند َِ ِبٌَّند َِند ُّ ْعٍَنَ َعٍَنْىُُ َغْْن َ
ُ َز ِي َّْْن ُص خ َ
ى ْ
ط ٌَ ُ
سورة اؼباعدة ( ُُُ ﴿:) ٗٔ -ٗٓ -ؤ ِل ٍَّ ْ
لُشٌََُّ .د ؤَُّّيد خٌَّزَِّْٓ آَِنٌُخ ٌَد ظَمْعٌٍُُخ خٌقَّْْذَ ًَؤَْٔعُُ لُشٌَُ .لُشََِّ عٍََْْىُُْ فَْْذُ خٌسَشِّ َِد دُِْعُُ لُشَُِدً﴾
و
ً ً
بري الَّد
على ىذا النَّح ًو ذبي ي اال
ي
قتباسات يف مقاـ الغزؿ العرفاينجي ثاملةن دالالت أيخرل ى
َّص القػػرآينجي كقػػد ضبٌلهػػا الشػػاعر ثق ػالن داللي ػان صبالي ػان بػػإفر ًاغ معار ػ ًػة اغبك ػ ًم
ػق ألجلهػػا يف ال ػن ّْ
أتىػ ٍ
ً
ً
العجاعبية القا ًية بسف ً ال ً
ػدـ يف اغب ًػل كاغب ًػرـجي
اػبطيئة بقو ًلو (ٍوعان) للفتول
اإلؽبي من ؿبتول
دبا وبيل إىل الد ً
ُّاللة اؼبعنوي ًػة للغ ً
ػزؿ الٌػذم ال ثسػيٌةن في ًػوجي فقػد أث َّػل الشػاعر ذاتػو فنيٌػان ؿب َّػل الصػيٌ ًد
ي
الص ً
يد يف اغبرـجي كىو من ا﵀رمات الشرعية اؼب كدة
كالطريدةًجي فيما القا ي (الصيٌاد) أفّت حبليَّ ًة َّ
كمن توري األثكاـ القرآنية لغاية الغزؿ قولو:

ش ًرب َّ ً ً ً ً
ق ا ًإل ٍمث! ىك َّال ىكإًَّمبىا
م ا ًإل ٍمثي
ىٍي
ىكقىاليوا ىش ًربٍ ى
ق ال ًد يف تىػ ٍرك ىها عٍند ى
شػرب اإلمث يعػػ ،شػػرب اػبمػػرجي كقػػد كرد النَّهػػي عػن شػرّٔا يف موا ػػع عػ ٌدةو يف القػػرآف كلكػػن يف
ِ

كصػػفها بػػاإلمث ذى ىكػ ىػرت سػػورة البقػػرة ( ُِٗ)ًَّ﴿ :غَنإٌٌََُٔهَ عَننٓ خََّْنشِ ًَخملَْْغِنشِ لُنًْ فِْْيَِّنند بِؼْنٌُ وَسِْْنشٌ ًََِنَنندفِعُ

ٌٍِنَّدطِ ًَبِؼُّْيَُّد َؤْوسَشُ ِِْٓ َٔفْعِيَِّد﴾
فالشػ ػاعر ق ػػد أث ػػاؿ (اإلمث /ش ػػرب اػبم ػػر) إىل الف ػراغ ث ػػني أفرب ػػو م ػػن ؿبمول ػػو ال ػػدّْي ،إذ
َّ
اغبسػ ً
يصػ تركهػػا؛ أم تػػرؾ ش ػرّٔا بػ ً
ػية الَّػػد كرد النَّهػػي
ػاإلمث كيف ى ػذا ال ػن ّْ
َّص مقابل ػةه بػػني اػبمػػر ّْ
عنهػا يف القػػرآف كاسػػتعارة كصػػفها بػػاإلمث ىكىك ٍ ػػعً ىها يف مقابػل اػبمػػر اإلؽبيػ ًػة الَّػػد ال إمث فيهػػاجي كالػػد
موصوؼ عندهي باإلمث
تىػ ٍريك ىها
ه
ّ
ً ً
الص ٍد ًر ًم ٍن ىثىرًج
علي بً ىشرًح َّ
كع ىسى كامني ٍن َّ
كاعط ٍ على ذي ّْؿ أٍماعي ّٔى ٍل ى
ُ-اؼبصدر السابقجي صُّٖجي البيقُٕ
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صِّٗجي البيقّّ
ّ-اؼبصدر السابقجي صِّْجي البيقِْ

أرج أف يكوف الشَّاعر قػد قصػد مػن كراعًهػا
كردت (ىل) يف موا ع عديدةو من القرآفجي ك ّْ
عبارة (ىل من مزيد) الواردةً يف سورة ؽ ( َّ)َٔ ٌَََّْ﴿:مٌُيُ ٌِفَيَنََُّ ىًَْ خِْعٍََإضِ ًَظَمٌُيُ ىًَْ ِِنْٓ َِضِّنذ﴾جي يفيػد
يف تػػرجي ىػػذا اؼبعػػً ذكػػر األٍمػػاع قبلهػػاجي فالطَّػػامع يسػػتزيدجي كال يقػػدح يف اؼبعػػً كػػوف اؼبسػػتزيد
يد م ىػن الكفػا ًرجي بػل إنػو مػن اؼبمكػن أف يع َّػد ىػذا االنزيػاح يف الداللػة اؼبعنويػة
يف ا ي ًة النَّارجي تستز ي
لالستزادة من صباليات العدكؿ اللغوم كاؼبعنوم للمفردةجي كما كردت (عسى) يف موا ع عديدةو
ى
ى
َّص القػرآينجي أثيانػان دبعػً البًشػارة بػاػب ًري مػن ا﵁جي كقػد يكػو يف ىػذا اؼبعػً اؼبقصػػود َّ
ألف ا﵁
مػن الػن ّْ

ً
ػدر أف تكػو ىف عسػى (منػو)جي كمػا يف سػورة اؼباعػدة (ِٓ)﴿:فَعَغَنَ خٌٍُنو ؤَْ
ىو اؼبس ي
كؿ بطلب اؼب ٌنجي فيج ي
َّإْظَِِ زِدٌفَعْكِ ؤًَ ؤَِْش ِِنْٓ عِنْنذِهِ﴾جي

كيف اإلسػرا

( ٖ﴿ :) ٕٗ -عَغَنَ سَزُّىُنُْ ؤَْْ َّنشْلََّىُُ﴾جي ﴿عَغَنَ ؤَْْ

َّسْعَؽَهَ سَزُّهَ َِمَدَِدً َِمٌُّْدَخً﴾
الرج ػػا ً كالتم ػػ ،م ػػن العب ػ ًػدجي يف
كج ػػا ىت عس ػػى يف موا ػ ىػع أيخ ػ ىػرل دبع ػػً َّ

﴿عَغََ ؤَْْ َّيْنذَِّنِِ سَزِّنِ ٌَِنإْلْشَذِ ِِنْٓ ىَنزَخ سَؽَنذَخً﴾جي كيف

القصػص

س ػػورة الكهػ ػ

( ِْ):

( ِِ)﴿:لَنديَ عَغَنَ سَزِّنِ َؤْْ َّيْنذَِّنِِ عَنٌَخءَ

كرد يف
خٌغَّ نسًِْ﴾جي كسػػورة مػػرًن (ْٖ)﴿:عَغَننَ ؤَالَّ َؤوُننٌَْ زِ نذُعَدءِ سَزِّننِ ؽَ نمَِّْد﴾جي أمػػا شػػر يح َّ
الصػػد ًرجي فقػػد ى
القػػرآف يف األنعػػاـ (ُِٓ)﴿:فََّنننٓ ُّْننشِدِ خهللُ ؤَْْ َّيْذَِّننوُ َّؾْننشَق فَننذْسَهُ ٌٍِْةِعْننٍَدَ﴾جي كسػػورة ٍػػو (ِٓ)﴿:لَنننديَ سَزِّنننِ

خؽْشَقْ ِيلْ فَذْسُِ﴾جي كسورة االنشراح(ُ)﴿ :ؤمل َٔؾشَق ٌَهَ فَذْسَن﴾
ت مثٌ على ما في ى من ًع ىو ًج
فاخلع ما علي ى فق ٍد
البشارة
لى
ذيك ًر ى
ٍ
ي
كرد يف اػبطػ ً
ػرؼ يف اؼبقبػ ً
ػاس كتصػ ه
ػوسجي إذ ى
ػاب القػػرآين مػ ىػن ا﵁ سػػبحانوي
( فػػاخلع مػػا علي ػ ) اقتبػ ه
ُ

ػتبدؿ الشَّػاعر(اخلع نعليػ )
لػموس جي يف سػورة ٍػو (ُِ) ﴿:فَدخٍَْع َٔعٍَْْْهَ بَِّٔهَ زِدٌٌَخدُِ خملُمَنذَّط ِطُنٌٍَ﴾جي اس ى
بػ(اخلع ما علي )جي كقد يكوف ىذا التصرؼ يف اؼبقبوس ثامالن داللتو اعبمالية من خالؿ اؼبعً
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صِّْجي البيقْْ

الصويف الػذم انزاثػق إليػو اؼبفػردة القرآنيَّػةجي إذ مػن اؼبمكػن أف تكػوف مفػردة مػا عليػ ترمػي إىل
ّّ

اؼبادم الَّػذم تي سػر فيػو الػنَّف جي مػن ىنػا كجػب إفنػا اعبسػد الَّػذم ربيػل إليػو عبػارة (مػا
َّ
الشكل ّْ
عليػ )جي َّأمػػا مفػػردةي (مثَّ) فمفػردةه قرآنيػةه مقبوسػةه بلفظهػػا كمعناىػػا مػػن القػ ً
ػرؼ دبعػػً
ػرآفجي كىػػي رػ ه
ىناؾجي كما يف سورة البقرة ( ُُٓ) ﴿:فَإَّْنََّد ظٌٌٌََُّخ فَؽََُّ ًَـْوُ خهلل ﴾جيكسورة اإلنساف (َِ)ًَ﴿:بِرَخ سَؤَّْنطَ ؼَنَُّ سَؤَّْنطَ

اؾ يف العػا ً العلػومجي
َٔعَِّْدً ًٍَُِْىَدً وَسِ خً﴾جي كيف سورة التكػوير (ُِ)ُِ﴿:اَدع ؼََُّ ؤَِِ ﴾جي أم مطاعه ىنػ ى

ً
اؼبالعكة كمطاعها
السالـجي كىو أعظم مل و من
كاؼبوصوؼ ىنا جبرائيا عليو َّ
يػػذكر ىنػػا أف بعػػض سػػور القػػرآف قػػد افتتح ػق حبػ و
ػركؼ مقطعػ وػة تق ػرأ سػػاكنةن مثػػل (ألاام) يف
س ػػور البق ػػرة كآؿ عم ػرافجي (وال اار) يف س ػػور ى ػ و
ػود كيوس ػ جي ك(الم ااص) يف س ػػورة األع ػراؼجي
ك( هيعص) يف سورة مرًنجي كىناؾ عدة سوور تدعى اغبواميم تبدأ صبيعان بػ(حام)جي كمػا َّ
أف ىنػاؾ
ً
و
ػض
ػتعمل أىػػل العرفػػافجي تػػمثران بػػالقرآفجي بعػ ى
ثركف ػان جػػا ت أظبػػا ن لسػػور ك ػػ(ص) ك( ) كقػػد اسػ ى
اغبػركؼ إشػػارةن إىل معػ و
خاصػ وة ّٔػػمجي « كقػػد تط َّػور تمكيػػل ىػػذه اغبػركؼ عنػػد اؼبتصػػوفة إىل علػ وم
ػاف َّ
السػػور بصػ و
قػػاع وم بذاتػ ًػوجي اكتسػػبق فيػػو اغبػػركؼ بصػ و
ػفة عامػ وػةجي كثػػركؼ أكلئ ػ
ػفة خاصػ وػة أبعػػادان
ُّ
و
كدالالت شػػّت علػػى ثقػ ً
ػنص
ػاعق الوجػػودجي ككػػاف ذلػ تعميقػان لالذباىػػات الغنوصػيَّة يف تفسػػري الَّػ ّْ
ً
كتمكيلو»ُجي كأشاركا باألل الَّذم ىو َّأكؿ األثرؼ األجبديَّة يف اللغة العربيَّة إىل َّ
الذات األثديَّة
أم إىل اغبقيقػ ًػة الػػد ىػػي َّأكؿ اؼبوجػ ً
ػودات اؼبمكنػ ًػة اؼبع ػ ًٌ عنػػو بالعقػػل الكلػػيجي كباؽبػػا ً إىل اعتبػػا ًر
ً
الذ ً
ً
الوجود كالظهوًرجي كبالتَّا ً إىل َّ
َّ
الذات من ثيث التَّعينػات كالتَّعػدداتجي كبػالعني إىل
حبسب
ات

التَّجلّْيجي كبالغني إىل اغبجابجي كبالنوف إىل العلم اإلصبايل

ِ

متنوعػةنجي كأنػَّػو
كال يشػ ُّ أثػ هد أف ربػق اغبػػركؼ اؼبقطَّعػػة الػواردة يف القػػرآف معػػاين ـبتلفػةن ٌ

ي ت ّٔا عبثانجي كقد استعمل اب الفار

أرادىا كقولو :

اغبركؼ يف شعره كاألل كالعنيجي مع ّْ ان ّٔا عن معاف

ُ-نصر ثامد أبو زيدجي مفهوـ النص (دراسة يف علوـ القرآف)جي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي طْجي ُٖٗٗجي صُُٗ
ِ-عبد الرزاؽ الكاشاينجي اصطالثات الصوفيةجي صِِّ

ً
كعني الغ ً
فال أين بىع ػ ػ ػ ىد ى ً
أصحق
بالصحو
ق ي
كر منوي ق ٍد أفىػ ٍق ي
ني ٌ
ى
العني ك ٌ
الس ي
ًُ
ني ى ً
ق كي ٍقػ ػ ػ ػ ػظىةي ىعػ ػ ػ ػ ٍ ً
ني الغى ٍ ً
فىػنيػ ٍقطىةي ىع ً
م أىلٍغىق
م ٍامبى ىح ٍ
ني عن ى
الع ػ ػ ػ ػ ٍني ىٍؿبػ ػ ًو ى
ص ٍح ًو ى
فالعني األكىل عضو البصرجي كالعني كالغػني نبػا اغبرفػاف األجبػديَّافجي كعػً بػالغني ذىػوؿ العبػد عػن
الشُّػهودجي كاثتجػ و
ػحة االعتقػادِجي كأراد بنقطػػة الغػػني كجػوده اعبزعػػيجي َّ
ألف العػػني ال
ػاب عنػو مػػع صػ َّ
ٌ
تسرت َّإال بالنُّقطةجي كما َّ
عيٓجي كىذه اؼبعاين اػبفيَّة
أف عني الوجود اؼبطلق ال تسرت إال بالوجود اعبز ّْ
َّص دبعناه اؼبباشر؛ َّ
الرمزم
ألَّنا تعتمد التَّمكيل
اؼبرتبطة باغبركؼجي ال ت خذ معانيها من الن ّْ
َّ

ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِٖٕجي البيتاف َْٖجي ّْٖ
ِ-عبد الرزاؽ الكاشاينجي اصطالثات الصوفيةجي صّٖ
ٓ –عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارض يفربقيق كدراسة نقديةجي صِٖٕ

الفصا الاا ي :
الرم ؛ (التَّياص والمرجعية):
الدراسػػات األدبيَّػةجي فػ َّ
ػإف أفضػػليَّة دراسػػة أثػػدنبا
إذا كػػاف فصػػل اؼببػػً عػػن اؼبعػػً جػػاعزان يف ّْ
ً
ػني قاع وػل بتق ً
الش ً
ػكل
ػدًن َّ
اعتمادان على ا خر بيّْنة ككاف قدما النُّقػاد كاألدبيػني قػد انقسػموا مػا ب ى
ً
ً
ً
كقاعل ً
اؼبضموف على الش ً
اؼبضموفجي و
باالعتماد عليهما معان ألَّنمػا
يقوؿ
بتقدًن
على
َّكلجي كثالث ي
يكون ػػاف برأي ػػوجي كث ػػد نة عض ػػويةن ال يبك ػػن فص ػػم عراى ػػا يف الدراس ػ ً
ػات النقدي ػػة كاغبقيق ػػة ى ػػي أف
ي
الفنجي إذ ال يبكن أف يوص كلّّ منهما على انفراد بمنَّو
اؼبضموف ك َّ
الشكل هبب أف يتكامال يف ّْ
ف،جي َّ
ألف النّْسبة القاعمة بينهما ىي كثدىا الفنيَّةُجي كمن خالؽبػا يبكػن ك ػع اليػد علػى مكػامن
الصػورة الفنيَّػةجي يبكػػن إدراؾ التَّكامػػل الفػ ّْػ ،يف
الصػيابةجي كمػػن خػػالؿ ُّ
اعبمػػاؿ الفػ ّْػ ،الَّػذم سبنحػػو ّْ
األدنجي فاؼبب ػػدع ّْ
الص ػ ػورة كي ػػتكلَّم
يفك ػ ػر ب ُّ
األدنجي فه ػػي اعب ػػوىر الثَّاب ػػق كال ػ َّػداعم للعم ػػل ّْ
العم ػػل ّْ

األدن كدبػػا َّ
بالصػورةجي فهػػي لغتػػوجي كأثػػد أىػ ّْػم العناصػػر َّ
الصػورة ركػ هػن
أف ُّ
ُّ
الداخليػػة ّْ
اؼبكونػػة للعمػػل ّْ
أساسػ ّّػي مػػن أركػػاف النَّظريػػة اعبماليَّػةجي فػػال بػ َّػد مػػن عػػرض العناصػػر اؼبشػ ّْػكلة ؽبػػاجي نبػػدؤىا بػػالواقع؛
الَّػذم وبيػػل إىل كػ ّْػل مػػا يقػػع خػػارج ذات اؼببػػدعجي يضػػاؼ إليػػو العاٍفػػةجي فكػ ُّػل صػػورةو فنيَّػ وة ربمػػل
شػػحنة عاٍفيَّػة مػػاجي كربمػػل َّ
الص ػورة الفنيَّػة كإبناعهػػاجي كاػبيػػاؿ
الالشػػعور الَّػذم يسػػهم يف تكػػوين ُّ
ال ػػذم يتمثَّػ ػل يف الق ػػدرة عل ػػى تك ػػوين ص ػػورة ذىنيَّػ ػة ألش ػػيا باب ػػق ع ػػن متن ػ ً
ػاكؿ اغب ػ ّْ جي لتعي ػػد
كيب و
تشكيل اؼبدركات يف تر و
جديدجي كذبمع بني األشيا اؼبتنػافرة كاؼبتباعػدةجي كاللغػة؛ كىػي الوعػا
و و
معً يتجاكز ؾبرد األلفاظ إىل كل
الذم يضم العناصر ال َّسابقة يف عالقة لفظيَّةجي تع ،اكتشاؼ ن
ِ
الصورة الفنيَّة أف توثي بوجي ففي اللُّغة َّ
للصورة الفنيَّة
تتحقق الوريفة ّْ
الشعرية ُّ
ما تريد ُّ
كعليػػوجي فػ َّ
ػعرم مػػن
ػإف ىػػذا الفصػػل يبػػ ،دراسػػتو كفػػق مػػا ّْ
ػنص ّْ
تقدمػػو اللُّغػػة اؼبشػ ّْػكلة للػ ّْ
الشػ ّْ
الشػػعرجي بوصػػفها لون ػان مػػن أل ػواف االسػػتعماؿ
ػوؽ تنقػػل بػػو التجربػػةجي كلغػػة ّْ
ثيػػث ىػػي فكػ هػر منطػ ه

اللغػػومجي ليسػػق فقػ ؾبمػػوع تعػػابريهجي َّإَّنػػا أيضػانجي تلػ العالقػػة اػبفيَّػػة اغبيَّػػة النَّاشػػئة مػػن تفاعػ ًػل
ػب يف سػ ً
الرتاكيػ ً
َّ
ػياؽ القصػػيدةً الواثػػدةًجي كىػػي حبكػػم ٍبيعتهػػاجي ىذبػػن ي إلعطػػا ً صػػورةو أكثػػر ذبريػػدان
ُ  -ينظرجي بنديتو كركتشو :آّمل يف فلسفة الفنجي ترصبة سامي الدركنجي القاىرةجي طُجي ُْٕٗجي صَٓ
ِ  -ينظرجي ر واف القضماين :مبادئ النقد كنظرية األدبجي منشورات جامعة البعثجي َََََُِِ/جي صَُُُّّ-

ُ
صػور
للتَّجربة جي تنػمل عػن االستفا ػةجي كتلتػزـ التَّكثيػ كاالختػزاؿجي بػذل يغػدك الشّْػعر مليئػان بال ُّ

الش ػػعر ى ػػي
توص ػػفها كم ػػا ى ػػيجي «كلغػ ػةي ّْ
كآّ ػػازات الَّ ػػد تعػ ػ ّْ ع ػػن التَّجرب ػػةجي ربتويه ػػاجي لك ػػن ال ّْ
أف اللُّغ ػ ػةى العاديَّػ ػةى ىػ ػػي اللُّغةي/اإليض ػػاح»ِجي ذل ػ ػ َّ
اللُّغة/اإلش ػػارةجي يف َّ
أف ّْ
الشػ ػػعر ل ػػو َّازب ػ ػ ىذ ص ػػيغةن

ى ً
ً
َّاس
اليومي فبَّا
اػبطاب
تواصليَّةن إبالبيَّةنجي سيطرت لغةي
ّْ
تعارؼ عليو الن ي
كاغباؿ َّ
ػاعم يف اللُّغ ًػة
أف الشّْعر ُّ
الصويف (العرفاينَّ) يتبدَّل شكالن كمضػمونانجي مفارقػان النّْظ ى
ػاـ الق ى
الشػػعر العرفػػاينُّجي
ػالرموًزجي فيكػػو يف ّْ
ّْ
الشػػعريَّة كٍبيعػػة معطياتػػا اإلوباعيَّػػةجي ذا ٍبيعػ وػة إشػػاريَّوةجي ثػػافالن بػ ُّ
نظامػوي إذا
على ىذا اؼبعػًجي مفارقػةن للمفارق ًػةجي «كىنػا تكم يػن اإلشػكاليةه؛ إذ كيػ ى لل ّْ
ػنص أف يبػ ،ى
ّ
ثد ذاتًًو مفارقان و
لنظاـ ما؟»
كا ىف ىو يف ّْ
يتمسػ بع ىػد تفكيػ ً ركابػ ً الشّْػعر اعبزعيَّػةجي مث إعػادة إنتاجهػاجي فنصػب
يبكن ؽبذا النّْظاـ أف َّ
أماـ و
ثيمة ك ل(داؿ) يراد منو اؼبعً الَّذم َّ
الرمػز بػذل
يتعذر إثاٍتو يف اللُّغة الشّْعريةجي فيصب َّ

ذبليَّػان إشػػاريَّان للمعرفػػة الَّػػد ال يبكػػن أف توص ػ ؛« فبَّػا يعػػَّ ،
أف اللغػػة الصػػوفيَّة ىػػي ربديػػدانجي لغ ػةه
ً ُّ ً
َّل يف َّ
شعريةهجي ك َّ
أف كل شي و فيها يبدك رمػزان للحبيب ًػة مػثالنجي ىػي نفسػهاجي
أف شعريَّةى ىذه اللغة تتمث ي
الرؤيػ ػػة
كىػ ػػي الػ ػػوردةجي أك اػبمػ ػػرةجي أك اؼبػ ػػا جي أك ا﵁جي َّإَّنػ ػػا صػ ػػورةي الكػ ػػوف كذبليَّاتػ ػػوجي فاألشػ ػػيا يف ُّ
ػاقض اللغ ػةى الدينيةػػى الشػػرعيةي
الصػػوفيَّةجي متماىي ػةهجي متباين ػةه كم تلف ػةه ـبتلف ػةه كىػػي يف كػ ّْػل ذل ػ جي تنػ ي
ْ
ثيث ىي الشَّي ذاتوي ال بري»
ي
ػويف إشػاريَّانجي بػػالنَّظر إىل صػيغتو التَّش ُّػكليةجي يغػػدك
َّص ُّ
السػػمات الٌػد ذبعػل الػن َّ
الص َّ
كقبػل ربديػد ّْ
الرمزجي قديبان كثػديثان مػن األنبيَّػة دبك و
ػزم يف
الرم ّْ
ػاف ىنػا فتحديػد اؼبصػطل ً َّ
اغبديث عن اإلشارة ك َّ
ػدم ي ػزي جي مػػا أمكػػنجي الغمػػوض اؼبسػػيطر علػػى ىػػذا اؼبصػػطل يف
أٍ ػواره اللُّغويػػة كيف العػػرؼ النَّقػ ّْ
األدب كالنَّقد و
و
بعامةجي كمن ثيث استخدامو
بشكل منقطع النَّظري يف الشّْعر العرفاينّْ

ُ -ينظر :أضبد يوس داكدجي لغة الشعرجي كزارة الثقافة كاإلرشاد القوميجي دمشقجي َُٖٗجي صَُٕ
ِ-أدكني جي زمن الشعرجي دار الساقيجي بريكتجي طٔجي ََِٓجي صُٕٓ
ّ-د عشتار داكدجي اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي صِٓ
ْ-أدكني جي الصوفية كالسورياليةجي صِّ

خاصػةن ك َّ
أف
يوصػ مصػػطل اإلشػػارة يف اؼبعػػاج ًم اللُّغويػ ًػة بمنػَّػو « عصػ ُّػي جػػدان علػػى التَّعريػ جي َّ
ً*
ّْ ً
ً ّّ ً
ػرد إشػارةو
سبيل إىل ىع ّْد اإلشارةً مفهومان َّ
عامانجي ىبػرج عػن كونػو ؾب ى
االذباىات اغبديثةى يف علم اللغة ي
و ُ
لفظيَّ وة أك معنويَّة»
ػوؿ اإليبػػا ً جي فقػػد كرد يف لسػ ً
ػاف العػ ً
ً ً
ػرب «أشػػار إليػ ًػو
ػدكر معػػً اإلشػػارةً ثػ ى
ى
يف لغػػة العػػرب يػ ي
كشورجي أكمم يكػو يف ذلػ بػالك ّْ كالعػ ً
ني كاغباج ً
ػب»ِجي كقػد مت تنػاكؿ تعريػ مصػطل اإلشػارة
ٌ
عند البالبيني القدما كالصوفيني

عند البالبيني:

ػاؿ الاااحظ :ىػػي الدَّرجػةي األقصػى مػػن اإلهبػا ًزجي بوص ًػفها أثػػد أص ً
ػناؼ الػد ً
َّالالتجي الٌػػد
قى
الكالـجي كاالكتفا ً بالتَّلوي ً الَّذم قد يكو يف ً
ً
باليد أك الع ً
ني أك اغباج ً
ػب أك بػري
تستغ ،سبامان عن
ذل من اعبوارًحجي للتعب ًري من ً
ػاص اػب ّْ
خالؿ ذل ى عن اػب ّْ
ػاص مػن اؼبعػًجي لػذل ى كانػق اإلشػارةي
ّ
الص ً
ً
وتجي كىي من ً
سباـ ثس ًن البياف
لديوجي أبل ى من َّ
ظ القليل مشاران ب ًػو إىل مع و
ػاف كثػريةوجي بإوبػا و إليهػا أك
أبو ه ل العسكري « :أف يكو ىف اللَّف ي
ي
ْ
و
تدؿ عليها»
﵀ة ي
ظ قلػػيالن يشػػتمل علػػى معػ و
ػاف كثػػريةوجي بإوبػػا و إليهػػاجي أك ﵀ػ وػة
قدامااة با جعفاار« أف يكػػوف اللَّفػ ي
ي
ٓ
ُّ
تدؿ عليها»
ً
يعرؼ
الكالـ ﵀ةه دالَّةه ك
نوع من
كل و
اختصار كتلوي ه جي ي
اب رريق القيروا ي  «:كىي يف ّْ
ه
ً ٔ
ؾبمالنجي كمعناهي بعي هد عن راى ًر لفظو»
* -ىكذا كردتجي كالصواب بوصفو
ُ-ؾبدم كىبة ككامل اؼبهندسجي معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدبجي صِْ
ِ -ابن منظور :لساف العربجي مادة (شور)
ّ-ينظر :اعباثظ :البياف كالتبينيجي جُجي صٓٓٓٔ-
ْ-أبو ىالؿ العسكرمجي الصناعتنيجي الكتابة كالشعرجي ربقيق :علي البجاكم كؿبمد أبو الفضلجي دار إثيا الكتبجي طُجي
ُِٓٗـجي صّْٖ
ٓ-قدامة بن جعفر :نقد الشعرجي ربقيق :كماؿ مصطفىجي مكتبة اػباقبيجي مصرجي ُّٔٗجي صُْٕ
ٔ-ابن رشيق القريكاينجي العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقدهجي دار اعبيلجي بريكتجي طِجي ُِٕٗـجي صَِّ

الرم ػػز عصػ ػيَّان عل ػػى التَّحدي ػػدجي فف ػػي تقيي ػػده ب ػػاللَّفظ القلي ػػلجي
الرؤي ػػة البالبيَّ ػػةجي ر ػ َّػل َّ
كعل ػػى ُّ
كإٍالقػو باؼبعػػاين الكثػػريةجي تبػػدك اإلثاٍػػة دبفهومػػو يف النَّقػد البالبػ ّْػيجي بػػري قابلػ وػة للحصػ ًر يف كجػ وػو
ك و
اثد
ػرؽ للُّغ ًػةجي ال يقػدّْـ معػًجي
مز يف التَّجر ًبة الشّْعر ًية العرفانيَّ ًة اثتماليَّانجي كىو فيما ىو خ ه
كرى َّل َّ
الر ي
َّ
كإمبػػا ينفػػت ي علػػى الَّناعيَّػ ًػة اؼبعػػاين كالكشػػوؼ كثيػػث قػػاؿ اؼبتصػ ّْػوفة يف اإلشػػارةً« َّإَّنػػا مػػا ىبٍ ىفػػى
ُ
الصػػويفجي مقارب ػان ؼبػػا متَّ
الرمػػزجي يف الػػوعي ُّ
علػػى اؼبػػتكلّْ ًم كشػػفوي بالعبػػارةً للطافىػ ًػة معنػػاه » جي يصػػب َّ
ً
تداكلى ػو يف التَّعريف ػ ً
ػات البالبيَّػ ًػة كاللغ ػةي ّْ
الش ػػعريةي ُّ
ػاقض اللغ ػةى الديني ػةى
الص ػػوفيةيجي بوص ػػفها ؾب ػػازانجي تن ػ ي
ي

الشرعيةى من ثيث إ َّف ىػذه تقػوؿ األشػيا كمػا ىػيجي بش و
ػكل كام وػل كَّنػاعيجي بينمػا اللُّغػةي ُّ
الصػوفيَّةي

ِ
صوران منها جي من ىنا يصب ي اغبديث عن ُّ
صوفيان
الصوفيةجي خارج َّ
الرمزجي ثديثان ال ي
ال تقوؿ إالٌ ي
لػػذل قيػػل َّ
الصػػوفيَّة معنيػػني؛ مباشػ هػرجي كال مباشػػر فػػاؼبعً اؼبباشػرجي الظَّػاىرجي
إف للمجػػاز يف ُّ

تحصػػل عػػن ٍريػ ًػق العبػػارةجي كبػػري اؼبباشػػرجي البػاٍنجي سػػبيلو اإلشػػارةجي كىػػذا الفصػػل يشػ ّْػكل ا ليَّػة
يي َّ

ّْ
الذىنيػػة اؼبعتمػػدة لػػديهم يف تمكيػػل اػبطػػاب القػػرآينّّْجي س ػوا علػػى سػػبيل اإلشػػارة أك علػػى سػػبيل
التَّصػري جي فهػػي آليَّػةه تعتمػ يػد اؼبماثلػػة بػػني معػ و
ػاف كآرا و جػػاىزةو لػػديهم تشػ ّْػكل قػواـ مػػذىبهمجي كبػػني
ْ
ػارمجي كىػو تمكيػػل القػػرآف
ػاىرم الَّػذم تعطيػػو عبػػارة الػن ّْ
َّص جي اعتمػػادان علػى التَّفسػػري اإلشػ ّْ
اؼبعػً الظػَّ ّْ
السػػلوؾ كالتَّصػ ّْػوؼجي كيبكػػن اعبمػػع بينهمػػا كبػػني اؼبعػػً
بغػ ًري رػػاىرهً إلشػػارةو خفيَّػ وػة تظهػػر ألربػػاب ُّ

ّْػعرمجي كمعػً
الظَّاىر اؼبراد أيضانٓجي فبا يقضي بوجود فص وػل بػني معنيػنيجي معػً ّْ
يقدمػو الشَّػكل الش ّْ

الرمػػوز اػبمريػَّػةجي كاؼب ػرأةجي كاغببيػػبجي كلكػػن مػػن بػػري اعبػػاعز أف
ّْ
تقدمػػو اإلشػػارةجي يصػػدؽ ىػػذا علػػى ُّ

ُ-عبد اؼبنعم اغبف،جي معجم مصطلحات الصوفيةجي دار اؼبسريةجي بريكتجي طُجي َُٖٗجي صٔ
ِ-ينظرجي أدكني  :الصوفية كالسورياليةجي صِّ
ّ-ينظرجي د عشتار داكدجي اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي صّٗ
ْ-ينظرجي د ؿبمد عابد اعبابرم :بنية العقل العرنجي صَّٓ
ٓ-ؿبمد عبد العظيم الزرقاينجي مناىل العرفاف يف علوـ القرآفجي عيسى البان اغبل جي القاىرةجي طِجي ُُّٔىػجي صْٔٓ

ػرض يف ىػذا البحػث تناصػيَّةهجي ال يبكػن
تسود ىذه اؼبقولة الشّْعر ُّ
ويف دبجملوجي ُّ
الص َّ
فالرموز الَّػد تع ي

خرجق منها على سبيل االقتباس
أف ربيل َّإال إىل مرجعيَّتها الَّد ى

ػني مسػػتويني للمعػػًجي يعػػ ،فيمػػا يعنيػػوجي َّ
ّٔػػذا فػ َّ
ػتول ينػػاقض
أف ىنػ ى
ػإف الفصػػل بػ ى
ػاؾ مسػ ن

خر يف مستويات التَّلقيجي كىنا هبب التَّنويوجي َّ
ّْػعرمجي يك ٌػوف
بمف اؼبعً الَّذم ّْ
يقدمػو َّ
ػكل الش ُّ
ا ى
الش ي

الض ػػركرم الق ػػوؿجي َّ
األكؿجي ت ػػدخل
الَّرم ػػز اؼبعط ػػى األساس ػ َّػي يف لغت ػػوجي ل ػػذل فإنَّػػو م ػػن َّ
إف اؼبع ػػً َّ
ي
ً
ػنحن
صػلوجي كإذا كجػد معػً آخػر بػري مػا ّْ
اإلشارة فيػوجي كيف آليَّػة رب ُّ
تقدمػو العبػارةجي يف إشػاريٌتهاجي ف ي
السلوؾ يف شػرثها ث َّػّت بػدا اغبػديث فيهػا رمزيػَّان
ىنا إزا فلسفة اؼبعًجي الَّد استفاض أصحاب ُّ
الرمز إىل و
َّص الشّْعرم اثتواؤىػا
أبل من التَّصري كمن
معاف قرآنيَّ وة ال يبكن للن ّْ
البدىي أف وبيل َّ
ّْ
و و
ً
ً ً
ػبيل االقتبػ ً
إال علػػى سػ ً
ػزم ك َّ
ػفر
الرمػ ّْ
ػاس َّ
أف تمكيػ ىػل القػػرآف بغػري رػػاىره إلشػػارة خفيَّػػةجي ال بػي َّػد أف يسػ ى
عن كجػ ً
و
الرمػز بوجودىػاجي كيصػب عاعػدان ؼبرجعيَّت ًػو الَّػد أخػذ منهػاجي
ود
دالالت ؽبػذا التَّمكيػل يص ّْػرح َّ
كىي النَّص القرآين
بري َّ
الصػويف مػن
الصػويف كبػري ُّ
َّص الشّْعرمجي تصدؽ على ُّ
أف دعول كجود اؼبعاين العديدة للن ّْ
ً و
ػالؼ ثك ػ ًم األلفػ ً
ػاظجي َّ
ّْ
الشػػعرجي فػ ػ« ثكػ يػم اؼبعػػاين خػ ي
ألف اؼبعػػاين مبسػػوٍةه إىل ب ػري َّنايػػةجي كأظبػػا ي
ُ
اؼبعاين مقصورةه ؿبدكدةه»
ويف دبجملػوجي رمػزان أثاديػَّان ذا معػً كلّْػيجي يبػدك مػن خ ً
ػالؿ
ّْعرم ُّ
بذل يصب الفن الش ُّ
الص ُّ
الصورة الفنيَّةجي الَّد تتمثَّل يف الطَّر ً
يقة الَّد تفرض علينا نوعان من االنتباه للمعً الَّذم تشري إليو
ُّ
َّإال َّ
أف اإلش ػػارة م ػػن ثي ػػث تعيُّنًه ػػا يف لغ ػػة األدبجي أص ػػبحق أكث ػػر انتش ػػاران م ػػن ذم قب ػػلجي
كأخػػذت أنبيَّػةن كبعػػدان كبػريان يف الوجػ ً
األدنجي كرهػػرت تيَّػػارات َّازبػ ً
ػذت مػػن اإلشػػارة تسػػميةن ؽبػػاجي
ػود ّْ
ه

الرموز يف تعبرياتاجي كتنحػو الغمػوض يف
الر ّْ
السورياليَّة كبريىاجي كىي صبيعان تعتمد ُّ
كاؼبذىب َّ
مزم ك ُّ

ػص عليهػا النَّقػد
التَّمثُّل
للفنجي دبا يع ،انزياثان عػن قاعػدة الكتابػة اؼبعياريَّػة لػألدب الَّػد ن َّ
الكتان ّْ
ّْ
ُ-اعباثظ :البياف كالتبينيجي صٔٓ

األدن الوقػػوؼ عنػػده مػػن فصػ و
ػوحجي أصػػب اليػػوـ
ػاثة كك ػ و
القػػدًنجي فمػػا كػػاف مطلوب ػان مػػن ال ػن ّْ
َّص ّْ
ي
الدراسػػات اغبديثػػةجي كسػػيطرت اللُّغػػة الرمزيػػة الَّػػد تبػػ ،نظامهػػا كفػػق معػػايري إشػػاريَّوةجي
متنحيَّ ػان يف ّْ

كأ ػ ً
ػدم
ػحق النُّصػػوص القديبػػةجي الٌػػد صػػيغق كفػػق الق ػوانني البالبيَّػ ًػة القديبػػةجي مثػػار الػػدَّرس النَّقػ ّْ
ً
اغبديثجي كالقرا ةً اؼبعاصرةً
الرمػػز علػػى مسػ و
ػاثة
الرمػػز يف عرفػػاف اب ا الفااار جي إذ ينتشػػر َّ
مػػن ىنػػا يبػػدأ اغبػػديث عػػن َّ
كاس و
الرمػز الَّػذم تتح َّػدد داللتػػو مػن خػالؿ العػودة بػػو
ػعة مػن ىػذا ّْ
الشػػعر كمػا يعػ ،البحػث ىنػػاجي َّ

الدراسػػة األدبيَّػػةجي كىػػذه العػػودة ليسػ ً
ػق اجتهػػادان أك
َّص القػػرآينّْ كاسػػتجال معانيػػو يف ػػوً ّْ
إىل الػن ّْ
إمال من و
ويفجي َّ
اعن لغويَّةه قرآنيَّةه استيخدمق يف ىذا الشّْػعرجي مػن
َّص ُّ
رؤية دينيَّ وة للن ّْ
الص ّْ
كإمبا ىي قر ه
ن
ً
َّحديد للَّرم ًز دبرجعيَّ وة كاثدةوجي ؿبكومان ًبو من ً
خالؿ ثص ًر
ىنا كاف الت ي
البحث باألث ًر القرآينّْ
رمػز اب الفار

السػاقي كاؼبػرأة كبريىػاجي لكػن ىػذا مو ػوعه آخ هػرجي بػري
يف شػعره بػاػبمرة ك َّ

الرمػػوز الَّػػد ترجػػعجي يف أصػػل عر ػػهاجي إىل
متَّصػ وػل دبػػا ترمػػي إليػػو ّْ
ػث ىنػػا ُّ
الدراسػػةجي مػػا يعػػ ،البحػ ى
ػدريؾ دكف اغباجػػة إىل كثػ وري مػػن اؼبعرفػػة ُّ
الصػػوفيَّةجي كالكتابػػة بوصػػفها فعاليػةن تنػػت ي
القػػرآف مباشػػرةنجي تيػ ى
القػرا ةجي كتنػػت كػػذل دالالتػػا الػػد تتجػػاكز ّٔػػا نفسػػهاجي كػػاف شبػَّػة ثاجػةه« لسػ و معػػريف»ُجي َّ
ألف

الدُّخوؿ إىل عا الصوفيَّة ّْ
الرعي
متعذهر عن ٍريق عبارتاجي فاإلشارة ال العبارة ىي اؼبدخل َّ
كقد ذكر اب الفار يف ديوانو ُّ
تعذر العبارة عن اإلثاٍة دبا يريد التَّعبري عنوجي كاإلشارة ىػي
الَّػػد تػػرتؾ البػػاب موارب ػان للػ ً
الصػػوفيةجي أف
ػدخوؿ إىل ثػػرـ ّْ
الصػػوفيةجي كال بػ َّػد للباثػػث يف ُّ
الشػػعر ًية ُّ
ِ

الف ،يف التَّمكيل
يسل ىذا اؼبعراج َّ

ً
ػرض نفسػػوي يف
قبػ يػد يف ىػػذا ّْ
الشػػعر كث ػريان مػػن رمػػوًز أظبػػا العل ػ ًم « كالس ػ ياؿ األك يؿ الٌػػذم يفػ ي

البدايػػة ىػػو :كي ػ ى يتمكػ يػد القػػارئ َّ
الشػػعرم يشػػريي إىل تل ػ
َّص ّْ
أف اسػػم العل ػ ًم اؼبوجػػود داخػػل ال ػن ّْ
ػية دكف سػ ػواىا م ػػن الشَّخص ػ ً
ػارئ أمامػ ػو س ػػول كس ػ و
الشَّخص ػ ً
ػيلة كثي ػػدةو يبكن ػػو
ػيات؟ ال هب ػ يػد الق ػ ي
ُ -منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي طُجي ُٖٗٗجي صٖ
ِ-ينظرجي أدكني  :الصوفية كالسورياليةجي صِّ

َّص
االرتكػػاز عليهػػا يف ؿباكلػػة تعيػػني َّ
الشخصػػية الَّػػد يشػػري إليهػػا اسػػم العلػػم اؼبسػػتدعى داخػػل الػن ّْ
الس ػػياؽ »ُجي الٌػػذم يق ػػرف ثضػػور اس ػم العل ػ ًمجي جبان ػ و
ػب أثػػاد وم م ػػن قص ػتو يف ال ػ ّْػذكرجي أك
كىػػي ّْ

مبثوثة يف موا ع و
جبوانب متعددةو و
ّْعرم
ـبتلفة من الن ّْ
َّص الش ّْ

كقػػد كرٌػ ابا ا الف ااار اسػػم العلػػمجي اؼبخصػػوص يف القػػرآف الكػػرًن بقصػ وػةجي يف مسػ و
ػتويات
ى
ٌ
و
و
الرمز بوصفو مثالنجي يف و
ً
االستعماؿ "الفار ي" لوجي
مقصود لذاتو يف
سياؽ ف،
ثالثةجي َّأكالن :تقدًن َّ

ً
الشػاعر الَّػد تقتضػي ٍػرفني يف اؼبعادلػة العشػقية:
للتدليل على ثالة الوجد كاؼبعاناة الٌد يعيشػها َّ
ؿبب
كؿببوبجي إذ يور (اسم العل ًم) لإلفادة من الع ة الٌػد ضبلتهػا القصػة كقػد ذكػرت العػ ةي
ّّ
ه
دبس ٌػماىا يف القػػرآفٌَ ﴿ :مَنذْ وَنندَْ فِننِ لَقَقِنيُِ عِسْنشَشٌ ٌِنإًُِىل خٌَإٌْسَنندذِ َِنند وَنندَْ لَنذِّؽَدً ُّفْعَننشٍ ًٌَىِننٓ

ظَقْذِّكَ خٌَّزُِ زََْْٓ َّذَّْو ًَِظَفْقًَِْْ وًُِّ ؽَِْءٍ ًَىُذٍََّ ًَسَلَّْصً ٌِمٌََ ُّاِِنٌُْ﴾سورة يوس (ُُُ )

القصة استخدامان رمزيَّانجي إذ عً من ىذا االستدعا للحػدثجي عػرض
ثانيان :استخداـ اغبدث يف َّ
القصة يف سياؽ اإلشارة إىل مذىب الشَّاعر يف صوفيتو
َّ
القصة بوصفها ربديدان و
لغاية معرفيَّ وة ّْ
سبكن القارئ من معرفة مذىبو كٍريقتو يف التَّعامل مػع
ثالثانَّ :
َّص الػػدّْيً ،
كفهمػػوجي كٍ ػرؽ اؼبعرفػػة ىػػذهجي يتحػػدَّد أص ػليها القػػرآينُّ تلقاعيَّػان تبع ػان لطريقػػة عر ػػها؛
ال ػن ّْ
ّْ
(القصػػة الرمػػز)جي كأكثػػر مػػا ربضػػر قصػػص اؼبسػػتول الثَّالػػث يف التَّاعيػػة ال يك ػ لجي اؼبسػ َّػماة ب ػػ(نظم
َّ
صص ّْػي كقػد يكػوف
السلوؾ)جي كمن الوا
ُّ
أف التَّاعيػة الكػ ل تشػهد تكثيفػان إخباريػَّان للعػرض ال ىق ى
السػبل اؼب ّْديػة للغايػة
لذل داللةه منبثقةه عن َّ
مسماىاجي دبػا ربتػوم عليػو مفػردة (نظػم) مػن ربديػد ُّ
السػػلوؾ كبػػذل يبكػػن القػػوؿ َّ
الرمػػوز يف نصػػوص اب ا الفااار
إف ُّ
الٌػػد يفضػػي إليهػػا ُّ

ال تسػػتقر

َّصجي بوص ػػفو
عل ػػى الدالل ػػة ذات ػػاجي كال عل ػػى التوري ػ ذات ػػوجي كإف كان ػػق مرجعيَّته ػػا كاث ػػدة؛ ف ػػالن ُّ
ػاـ داليلّّجي يرظبه ػػا ا﵀تمػػل كاؼبمك ػػنجي كيسػػم بتمكيله ػػا
متعػػدّْدانجي يكػ ّْػو يف بني ػةن عميق ػةنجي يقيمه ػا نظػ ه
ُ-أضبد ؾباىد :أشكاؿ التناص الشعرم (دراسة يف توري الشخصيات الرتاثية)جي اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتابجي َُٖٗجي
صُٓ

كإعادة صيابتهاُ من ىنا تغدك دراسة رموز اب الفار

"العلمية القرآنيػة" تعػ ،إعػادة قرا تػا

ؿبتول ىعقدم يف أخرل
فمرنة ربضر بوصفها تلقيان فنيان صباليانجي كذات ن
كفق مدلوالتا اؼبرجعيةجي ٌ
استدعاء اسم الع م :(الرم  /الماا):

األكؿ يكػػوف
يف ىػػذا اؼبسػػتول مػػن ق ػرا ة رمػػوز اب ا الفااار جي نكػػوف أمػػاـ ش ػ ٌقي ق ػرا ةوجي َّ

ػبجي كاؼب َّسػ علػى اؼبكابػدة كاؼبعانػاةجي كحبكػم
ثديثان عن ا﵀بػوبجي يف الطَّػور النَّفس ّْػي األكؿ للح ّْ
خصوصػ ػيَّة ا﵀ب ػػوبجي كخصوصػ ػيَّة ثض ػػورهجي ال ب ػ َّػد م ػػن آليَّػػات كصػ ػ و فني ػػة تس ػػتوعب اغبض ػػور
اغبسػ ّْػيجي لػػذل يستحضػػر اب ا الفااار
اعبميػػل اعبليػػلجي كسػػاعر ّْ
الص ػفات اؼبتعاليػػة عػػن الوجػػود ّْ
رمػػوزه القرآنيَّػةىجي بكػػل مػػا ربملػػو مػػن خصوص ػيَّ وة كقداسػ وػةجي كينقلهػػا إىل اغبيّْػػز األدن بصػػورةو مثػ وػلجي

القصة الَّد ذىبق مثالنجي فػ« القصص القرآينُّ نػوعه مػن ػرب اؼبثػلجي كاؼبثػل ال يضػرب لذاتػوجي كال
َّ
ِ
من أجل ذاتوجي بل من أجل البيافجي من أجل الع ة»
كمن ربو األمثاؿ قولو:
كأيضان:

ً
وسػ ػ ػ ػ ػ ىفان
ىكأ ىىب يىػٍت ػ ػليىو إَّال يي ي

ّْ ً
ين
يث ٍسنيػ ىها ىكالذ ٍكر يػيٍتػلىى ىع ٍن أ ىٌ

ّ

بعض يثسنًها
حق َّ
فلو ىمنى ٍ
الورل ى
كل ى
للقصة ً
ذاتا:
كيف ب ًري مو وع
ثضور َّ
ه
ً ً
وس ًفي
وب ًذ ٍكىر ًم ىال ىث وة
لىو أ ٍ
ىظبىعيوا أىيُّ ى
ًيف ىك ٍج ًهو نىس ىي اعبى ىم ىاؿ اليي ي

ُ-ينظرجي منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي صُْ
ِ-د ؿبمد عابد اعبابرم :مدخل إىل القرآفجي جُ (يف التعري
ََِٔجي صِِٕٖٓٓ-
ّ -ابن الفارض :الديوافجي صُٖٗجي البيقٖٓ
ْ-اؼبصدر السابقجي صِٓٔجي البيقَّٖ

فاتم دبزيًٌة
خال يوس و ما ى

ْ

بالقرآف)جي مركز دراسات الوثدة العربيةجي بريكتجي طٔجي

ً
ًً
ً
دمان ًم ىن البىػ ٍل ىول يش ًفي
وب ًيف
أ ٍىك لى ٍو ىرآهي ىعاعدان أىيُّ ي
سنىة ال ىكىرل ق ى
ً
ػورهي داعمػ ػان دبالزم ػػة
للحض ػػور "اليوس ػ ّْ
ػفي" خصوص ػػيةه يف ش ػػعر العرف ػػافجي فق ػػد اق ػػرتف ثض ػ ي
اؼبالثة كاغبسن لو كبالنَّظر إىل ا﵀بوبجي مو ع بػزؿ الشَّػاعرجي قبػد أنَّػو ال ب َّػد حبكػم خصوصػيَّة
ُّ
َّ
أدؿ علػى ذلػ مػن
الركعػةجي كلػي
رمز غبيسنًهاجي دبن يكص بفػاعق اغبسػن ك َّ
الذات اؼبتعاليةجي أف يي ى
ُ

ػفيجي لػػذل فػ َّ
ّْي ،إىل اغبيٌػػز
ػإف اب ا الفااار يسػػتدعي ىػػذا اغبضػػور مػػن اغبيٌػػز الػػد ّْ
اعبمػػاؿ اليوسػ ّْ
األدنجي كىبتصر القصة الدينية يف رم وز أثادم اعبانبجي ىكثيػىر استعمالو يف ً
ؿبفل الغزؿ
ّْ

بػػري أ ٌف النَّػػارر يف القػػرآف هبػػد َّ
أف تفصػػيل ا يػػات يف سػػورة لوساافجي كانػػق بايتػػو ع ػ ة

النَّاس كموعظتهمَٔ ﴿ :مُْٓ َٔمُـُّ عٍََْْهَ ؤَلْغََٓ خٌمَقَـِ زَِّد ؤًَْلَْْنَد بٌَِْْهَ ىَزَخ خٌمُشْآَْ ًبِْْ وُنْطَ ِِنْٓ لَسٍِْنوِ ملَنَِٓ
خٌغَدفٍِِِْٓ﴾ يوسػ (ّ)

القصةٌَ﴿ :مَذْ وَدَْ فِِْ لَقَقَنيُِْ عِسْنشَشٌ ٌِنإًٌُِِ
السورة تيذكر الع ة من َّ
كيف ختاـ ُّ

خٌَْٕسَدذِ َِد وَدَْ لَذِّْؽَدً ُّفْعَشٍَ ﴾

يوس (ُُُ )

قصػػة نػ اصػػطفاه ا﵁جي فبػػني إلقاعػػو يف
قصػػة النَّػ لوساافجي َّ
مفصػػل ثػػديث القػػرآف عػػن َّ
يف َّ
السػػيارة لػوجي كثياتػػو يف دار عزيػػز مصػػرجي كمراكدتػػو عػػن نفسػػو مػػن قًبىػ ًػل امػرأة
بيابػػة اعبػ ّْ
ػب كالتقػػاط َّ
السػجنجي مث اػبػػركج منػػوجي ليصػػب عزيػػز أىػػل مصػػرجي مث اجتمػػاع لػػو بمبويػػو كأخوتػػوجي
العزيػػزجي ك َّ
ً
يمت القرآف على ذكر اؼبالثة كاغبسن كاعبماؿ الٌذم اشتهر بو سيّْدنا لوساف سػول يف مو ػ وع
كاثػ وػد﴿:فٍَََّّنند عَ نِّعَطْ زَِّىْ نشِىَِّٓ ؤَسْعَنٍَط بٌَِننْيَِّٓ ًَؤَععَ نذَض ٌَيُنَّٓ ُِعَىَنإً ًَلَدٌَننط خخْنشُؾْ عٍََنْْيَِّٓ فٍَََّّنند سَؤَّْنَ نوُ

ؤَوْسَشَْٔوُ ًَلَاَّّعَْٓ ؤَّْذَِّيَُّٓ ًَلٍَُْٓ لَََّٰٰدػَ ٌٍِوِ َِد ىَزَخ زَؾَنشخً بِْْ ىَنزَخ بٌَِّند ٍََِنهٌ وَنشُِّ﴾يوسػ آيػة(ُّ)جي كمػع
ذلػ ػ جي ف ػ َّ
ػإف اعبم ػػاؿ ى ػػو ص ػػنو اغب ػػديث اليوس ػػفي يف أم ذبرب ػ وػة أدبي ػ وػةجي عرفاني ػ وػة كب ػػري عرفاني ػػة
كاغبديث عن اعبماؿ يف ىػذا الطَّػور اؼبعػريف ال يتج َّػزأجي بػل ىػو اعبمػاؿ الكلّْ ُّػيجي الَّػذم يشػمل ك َّػل
و
ً
ً
ً
ً
شػي جي ثػ َّػّت األشػػيا بػػري اعبميلػػةجي إذا مػػا نيسػػبق إليػػو كظبػػق باعبمػػاؿجي كلػػذل ى اسػػتدعى كصػػفوي
الساثرجي اعبماؿ اؼبنقطع النَّظريجي كألنَّو يعد باإلمكاف اغبديث
السحرجي فكاف اعبماؿ َّ
ثضور ّْ
ى
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِٔٓجي البيتافَُّّٖٖ-

عػن صب و
الشػػاعر بػو ثضػوران آخػػر لقص وػة ذيكػػرت يف القػرآف يف معػػرض
ػاؿ أكثػػر مػن لوساافجي أغبػق َّ

الػ َّػذًـ كالتَّحػػذير مػػن الفتنػػةجي كىػػي قصػػة هاااروت وماااروتجي كمػػا أنػػزؿ علػػى اؼبلكػػني ببابػػلجي لكػػن
ثضورىا يف الشّْعر الغزيل العرفاينجي ألبسػها ثػوب اعبمػاؿ األقصػىجي كخػرج ّٔػا مػن نطػاؽ اؼبذمػةجي

يقوؿ:

ً ً
أبصىر فعلىو
حر لو ى
كبًطىرفو س ه

ىاركت كا ىف لوي ًبو أستاذان
ي

ُ

ػناد
يض ػػرب الق ػػرآف اؼبث ػػل ب ػ ػه اااروت كم اااروت يف الق ػػدرة عل ػػى ّْ
الس ػػحر كتعليم ػػوجي لك ػ َّػن إس ػ ى
السحرية
كل َّ
السحر لطرؼ ا﵀بوب ذم اعبماؿ الكاملجي ليكوف ىذا الطَّرؼ يف قدرتو ّْ
ّْ
السحرجي َّ
السػػحر "اؽبػػارك " القيمػػة َّ
الس ػلبيَّة يف ىػػذا اؼبو ػػع كيكسػػبو قيم ػةن
أسػػتاذان لػ ػهاااروتجي ينفػػي عػػن ّْ
إهبابيةن فيما يضعو مو ع اإلعجاب
كثيػػث يتػػابع بزلػػو باعبميػػلجي يضػػي إليػػو القػػدرة كالفاعليَّػةجي فكػاف اعبمػػاؿ الفعَّػاؿجي وبضػػر
فعل اعبماؿ ىذاجي يف مسرد اغبديث عن قصة سيدنا ألوب كابتالعو اؼبوجػع تلػ القصػة الَّػد مػا
تػ ػزاؿ ث ػػّت يومن ػػا ى ػػذا ث ػػديثان ذا ش ػ و
ػجوف يف كصػ ػ البل ػػولجي كق ػػد كرد كصػ ػ بلػ ػواه يف س ػػورة
األنبيػا ًَ﴿ :ؤٌَُّّذَ بِرْ َٔددٍَ سَزَّوُ ؤَِِّٔ َِغَّنَِِ خٌنُّشُ ًَؤٔطَ ؤَسْلَُُ خٌشَّخلِِّ  .فَدعْعَفَسْنَد ٌَنوُ فَىَؾَنفْنَد َِند زنوِ ِِنْٓ

س ْلَّن ًص ِِنٓ ْعِننذَٔد ًَرِونشٍَ ٌٍِعَدزِن ِذّٓ﴾ آيػة (ّٖ )ْٖ-كيف مو ػ وع
ش ًَ َآ َظ ْْنَد ُه َؤ ْى ٍَ ُو ًَِِن ْؽ ٍَيُُ َِ َعيُنُ َ
م ٍّ
ُ
آخػػر مػػن سػػورة صًَ﴿:ؤَُّّننٌذَ بِرْ َٔننددٍَ سَزَُّننو ؤَِّٔننِ َِغَّ ننِِ خٌؾَّ نْْاَدُْ زِنُقْننر ًَعَ نزَخذ﴾ آيػػة (ُْ) فمػػع
َّص القػرآينجي يػم ابا الفاار جي بصػورةو فني وػةجي ذبعػل
ّْ
الضيق الٌػذم يشػحن دالالت ُّ
الصػورة يف الػن ّْ

و
برؤية
ؿببوبو اعبميل قادران على أف يشفي بلول ألوب النَّ

فتمسػ ػ علػ ػى ذلػ ػ الطَّػػور الثَّ ػػاين يف
كثي ػػث ىك يم ػ ىػل اعبم ػػاؿجي ك ػػاف التَّع ػػايل كاإلعػ ػراضجي َّ

العشػػق؛ ٍػػور الوجػػد كاؼبعانػػاةجي فيجػػرم تصػػوير ثالػػة العاشػػقجي مػػع مػػا يكابػػده مػػن اؽبجػػر كالبعػػد
كالالكص ػػلجي كاالس ػػتجدا لًليحيظ ػ ً
ػات اللّْق ػػا جي كيف كص ػ ى ػػذه اغبال ػػةجي يس ػػتدعي م ػػن القص ػػص
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صَِِجي البيقُّ

ػأّة يف ث ػ و
ػاالت مض ػ و
الق ػػرآينّْ أث ػػداثانجي تنب ػػُ ع ػػن مش ػ و
ػتم
ػنيةجي كيف ع ػػرض ى ػػذه ُّ
الص ػػور الفنيَّ ػػة ي ػ ُّ
يتم استحضار صػوور أك أث و
ػداث كتلػ الػد
الرموز عن ٍريق اؼبشأّةجي إذ ال يبكن أف َّ
استجال ُّ
السػػننيجي ال ت ػزاؿ رب ػتفظ بقػػيم اعبّْػػدَّةً كاالبتكػػار
كردت يف القػػرآفجي فقصػػص القػػرآف بعػػد مئػػات ّْ
القصػػة القرآنيػػةجي
كاػبلػػق الفػ ّْػ ،اؼببػػدعجي يضػػاؼ إليهػػا الثَّػرا الفػ ّْػ ،الػػذم يقدمػػو التَّنػػوعجي كإ ٍذ ربضػػر َّ
الش ػػعرية بص ػ و
ػيغة سبثيليَّػ وػةجي كعل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ يق ػػوؿ
بص ػػيغتها آّازي ػػة إىل األدبجي تق ػػدّْمها اللُّغ ػػة ّْ
الشَّاعر:

اد نً ىري ًاف اػبىلً ًيل ىكلى ٍو ىع ًد
ند نىػ ٍو ًثي ىكم ٍىد يمعًي
ىكٍيوفىا يف ني و
وح ًع ى
ىكإًي ىق ي
ً ُ
ض بىليًَّد
وب بى َّ
وب بػى ٍع ي
ث أىقىػ ػ ػ ػلَّوي
ىكيك ُّل بىىال أىيُّ ى
ىك يث ٍزًين ىما يىع يقػ ػ ػ ي
الصػورة التَّمثيليػةجي الَّػد تعػ،جي تشػبيو شػي و بػآخر علػى سػبيل اؼبماثلػة؛
يعتمد ىذا الوصػ
ُّ
ثسػيَّ وة
فالتَّشػػبيو ىنػػاجي بوصػػفو تصػػويرانجي يقػػوـ علػػى عقػػد اؼبشػػأّة بػػني شػػيئنيجي بغايػػة تقػػدًن صػػورةو ّْ

غبالة معنويَّوةجي استنادان إىل اتّْفاؽ الشَّيئني و
و
بصفة ماجي ففي قولو:
ً
ػتم
(فطوفػػاف نػي و
ػوحجي الٌػػذم يبثّْػػل شػػدَّة اغبػػزفجي ثال ػةن معنويَّػةنجي يػ ُّ
ػوح عنػػد نىػػوثي كػ ي
ػمدمعي) يكػػوف النَّػ ي
الرمػػز فيػػو صػػورنة مػػن
ثسػيَّان عػػن ٍريػػق البكػػا جي فهػػو اؼبنبػػُ بالوصػ
اغبسػ ّْػيجي « كيكػػو يف َّ
ّْ
إدراكهػػا ّْ
و
ربق اغبو ً
اس»ِ؛ فيجرم تشػبيو
صور التَّعب ًري ّْ
يقع ى
الف،جي شيئان ؿبسوسان يشري إىل شي معنوم ال ي
ا﵀سػ ػػوسجي األدم ػ ػػعجي دبحسػ ػ و
ػوس آخ ػ ػػرجي ىػ ػػو الطُّوف ػ ػػاف الش ػ ػرتاكهما يف ص ػ ػػفة اعبريػ ػػافجي كالغ ػ ػزارة

فيحل أثدنبا مكاف ا خر
كالطغيافجي ك َّ
لكن الشَّاعر يف تصويره للحالةجي يقلب أٍراؼ التَّشبيوجي ُّ
السياؽجي إ ٍذ مػن ٍبيعػي الوصػ القػوؿ :األدمػع كالطُّوف ً
ػق أف يكػوف
يف ّْ
اقتض ٍ
ػافجي كلك َّػن اؼببالغػة ى
ّْ
الطُّوفاف كاألدمع ً
ػاد نػري ًاف اػبلي ًػل
بقلب التشبيوجي كتنطبق ا ليَّة ذاتا على ُّ
الصػورة األخػرل (كإيق ه
كلوع ًد)
ى
يف ً
البيق ا خ ًر:

ُ -ابن الفارض :الديوافجي صِِْجي البيتافُّجي ُٓ
ِ-د عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديةجي صٖٕ

ض بىلًيًَّد
وب بىػ ٍع ي
ىكيك ُّل بىىال أىيُّ ى

ىك يث ٍزًينى ىما يىػ ٍع يق يوب بى َّ
ث أقىػلَّوي
يكوف التَّصوير معنويَّان فقػ جي إ ٍذ ال يبكػن إدراؾ مػدل ثػزف لعقاوب النَّػ إدراكػان كميَّػانجي كال بػال
ألّوب من اؼبػدركات أيضػانجي ك ُّػل مػا لػدينا َّ
أف ثػزف لعقاوب لكثرتػو أصػب مضػربان للمثػل علػى م ّْػر
العصػورجي ككػػذل ابػػتال ألااوب؛ علػػى ىػػذا اؼبعػػً« تغػػدك القصػةي معػػادالنجي علػػى كبػ وو أك آخػىػرجي ؼبػػا
الصويفجي كذل ى ما َّ
ػوح
يتمكد ع ى التَّوازم الػدَّاليل القػاع ًم بو و
تفجرهي اللَّحظةي اغبا رةي يف الشُّعوًر ُّ
ّْ

بني التَّجربتني»
ى

ُ

كتنبػػُ ىػػذه اؼبشػػأّة أيض ػان عػػن مبالغػ وػة يف التَّصػػويرجي فػػاقرتاف اغبػػزف العظػػيم بقليػ وػل مػػن ثػػزف
الشَّاعر؛ كنايةه عن عظم مصيبتو كفقده ككذل ف َّ
ػإف بػال ألاوبجي علػى شػدَّتو ىػو بعػض بلػول
ػارب َّ ً
الش ػػاعرجي ف ػ ػ« اؼبعان ػػاةي القاعمػ ػةي ىن ػػاجي تض ػ ُّػم يف ً
داخله ػػا عناص ػػر التَّج ػ ً
ػني
َّ
الس ػػابقةجي كت لّْ ػ ي ب ػ ى
ى
ً
ػث تصػػب تل ػ ى التَّجػػارب ؾبػ َّػرد تعيُّنػ و
الصػػوفيَّ ًةجي كيتلػػو
ػات جزعيػ وػة لشػػموليَّ ًة التَّجربػ ًػة ُّ
معطياتػػاجي حبيػ ي
ي ى
ي
ػارب اؼببيَّن ًػة أك ألثػ ً
أف اللَّ ً
داث ٍوف ً
ثيث ىي ثوامػل للتَّج ً
ذل َّ
ػاف
حظات اؼبتعاقب ًة تارىبيَّانجي من ي
ي
ػاب لعقااوبجي كتغػػدك غبظػ و
ػات متزامنػةن كقاعم ػةن يف و
ااوح كمصػ ً
آف كاثػ وػد داخػ ىػل غبظػ ًػة اغبا ػ ًر الٌػػد
ِ
ىي غبظةه كونيةه مطلقةه»
كى ػػذا الَّتش ػػبيو فيم ػػا ى ػػو مقارنػ ػةه ب ػػني م ػػدر و
ثسػ ػيَّ وة أك معنويَّػ وػةجي تيع ػ ُّػد م ػػن فراعػ ػد الػ ػنَّظم
كات ّْ
ً
و
ػني شػيئني
«فالشَّاعر عندما يصوغي تشبيهان مػن التَّشػبيهاتجي يعػ ،ذلػ ى أنَّػو قػد فط ىػن إىل عالقػة ب ى
ّ
ً
ػاعر فػ ّّػذجي هبيػػد صػػناعة
ػ
ش
ػم
ػ
ي
ل
جي
يكتشػ ٍفها أثػ هد»
أك أشػػيا ىجي كقػػد تكػػو يف ىػػذه العالقػةي خفيَّػةن
ه
الكتابة فينشُ العالقات اعبديدة بني األشيا كالكلماتجي كيصب التَّعامل مع لغة الشَّاعرجي تبعان
األكؿ بطبيعػػة التَّجربػػة الَّػد تقػػدّْمها القصػػيدةجي ذلػ َّ
الشػػاعر وبػػاكؿ
أف َّ
لػػذل جي أمػران يػرتب با﵀ػ ّْػل َّ
داعم ػانجي أف يكتش ػ ٍبيعػػة االنفعػػاالت كاؼبشػػاعر الغامضػػة الٌػػد ت ّْرقػػو أثنػػا التَّجربػػة مػػن خػػالؿ

ُ-د كفيق سليطنيجي الزمن األبدم الشعر الصويف -الزماف الفضا الرؤياجي صٖٗ
ِ -اؼبرجع السابقجي صَُُ
ّ -د جابر عصفورجي الصورة الفنية كالبالبية يف الرتاث النقدم كالبالبي عند العربجي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي طّجي
ُِٗٗجي صَُٕ

اللُّغةجي َّ
ؾبردىػا
مزم ؽبػذه القصػصجي يتبػدَّل مػن خػالؿ لغ وػة تنتقػل ّٔػا األفكػار مػن ّْ
الر َّ
كإف اغبضور َّ
ُ
إىل صيغتها كاؼبعتقدات من بيأّا إىل ثضورىا كالتَّصورات من زبيُّلها إىل سبثيلها

(الرم  /المذه ):

الرمػػز يف القصػػةجي صػػيغةن مػػن صػػي اإلشػػارة إىل
الرمػػزجي إذ يبػػدك َّ
ىنػػا قبػػد أنفس ػنا أمػػاـ فلسػػفة َّ

ػويفجي كيف عػػرض ىػػذه القصػػصجي يغيػػب مفهػػوـ الػ َّػزمنجي كاغبػػدث الَّػػذم تبػػً
مػػذىب َّ
الشػػاعر ُّ
الصػ ّْ
ػاب
السػػرد كاغبكايػػة ك َّ
السػػارد ك َّ
عليػػو اغبكايػػةجي كيصػػب َّ
الزمػػاف كاؼبكػػاف كثػػدة ال تتجػ َّػزأ؛ « فاػبطػ ي
من إذ يعل ػػو عليػ ػو»ِجي كبوص ػػفو ثكايػ ػةن يتج ػػاكز اغبكاي ػػة إذ
ػوب بوص ػػفو ث ػػدثانجي ىب ػ ي
اؼبكت ػ ي
ػرتؽ ال ػ َّػز ى
وبتويهػػا كيفػػيض عنهػػا يف دالالت اغبكػػيجي كبوصػػفو مكان ػان ي ّْس ػ لوجػ و
ػود مكػػاين مسػػتقل ع ػ ًن
الوج ػػود الطَّبيع ػ ّْػيجي فنك ػػوف أم ػػاـ فلس ػػفة اؼبك ػػاف؛ إذ ال ى ػػو مك ػػا هف ٍبيع ػ هػي كال متخيَّػ هػلجي «فل ػػي

السػياؽ ذا داللػة ٍبوبرافيَّػة ربكمهػا ربػ ُّػددات اؼبكػاف كأبعػادهجي َّ
كإمبػا ىػػو
اؼبكػاف اؼبقصػود يف ىػذا ّْ

الكينون ػػة الَّػ ػد ى ػػي اإلل ػػو نفس ػػو»ّجي كىن ػػا تش ػػهد ص ػػيغةي التَّواص ػػل يف ى ػػذا اؼبس ػػتول انتق ػػاالن م ػػن

بالصيغة اإلخباريَّة عن الغاعبجي إىل صيغة الكالـ عن َّ
الذات يقوؿ:
اغبديث ع ًن الرمز/اؼبثل ّْ
يف ش ًه ٍدت َّ ً ً ً
ق آى ىد ىـ ىس ٍج ىدً
ق أ ّْ
ىكً َّ ى ي
ىين يكٍن ي
الساجديٍ ىن ل ىمظٍ ىه ًرم فى ىح َّق ٍق ي
ً ْ
ً ً
ني أى ٍك ىفا ى ىس ٍج ىد
ركثػ ػػانًيَّةى األ ٍىر ً يػ ػ ىػن ًيف
ىم ػ ػ ىػالع ى علّْيّْ ى
ىك ىعايىػٍن ي
ق ى
يبػدأ ابا الفاار

قصػة خلػق سػػيدنا ِّدمجي
اغبػديث عػن كثػدة الوجػود بالبدايػة ا دميػةجي َّ

السجود على اؼبالعكةجي كاؼبسجود لو ِّدم﴿:
َّ
فالقصةجي على ما ذكرت عليو يف القرآفجي يقع فعل ُّ
ًَبِرْ لٍُْنَد ٌٍٍَََِّْدجِىَصِ خعْفُذًُخ ٌِأدَََ فَغَفَذًُخ بٌَِّد بِزٍِْْْظَ وَدَْ ِِنَٓ خجلِنِّٓ فَفَغَنكَ عَنْٓ ؤَِْنشِ سَزِّنوِ﴾الكهػ

(َٓ)جي كيف

بري مو ػ وعًَ﴿ :بِرْ لَديَ سَزُّهَ ٌٍٍََِّْدجِىَصِ بِِِّٔ خَدٌِكٌ زَؾَشَخً ِِْٓ طِْْٓ .فَةِرَخ عٌََّْعُوُ ًَٔفَخْطُ فِْْوِ ِِنْٓ سًُلِنِ فَمَعُنٌخ
ٌَوُ عَدـِذِّٓ ﴾ اغبجر (ِٖ)

ُ-منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي صٖ
ِ-منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي صِِ
ّ  -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صُِٓ
ْ -ابن الفارض :الديوافجي صِِٕجي البيتافْْٕٕٕٔ -

كمسجود لوجي ك َّأمػا يف اس ً
ػتعماؿ
لقصة ِّدم ىناؾ ٍرفافجي ساج هد
ففي كلتا صيغد الوركد َّ
ه
ػإف اؼبالعكػػة كِّدم كاب ا الفااار يف كثػػدةو َّ و
اب ا الفااار القصػػةجي فػ َّ
ػق
ػق أ ّْ
ىين يكٍنػ ي
ؿبققػػة (فى ىح َّق ٍقػ ي
آد ىـ ىس ٍج ىدً )جي كإذا كانق اللغة الشعريٌة تقيم بعدان آخػر للمفػردات يبنحػو آّػازجي ف ػِّدم يف اللغػة
ى
و
نص اب الفار الذم ىو
الشعرية يبكن أف يمخذ
مدلوالت كثرية على ثسب التَّوري جي كيف ّْ
الصػػوفية سبػػن ؾبػػازان فػػوؽ آّػػاز الشػػعرمجي يكػػوف ِّدم قػػد
ػص صػػويفّّ يف جػػوىرهجي كاللُّغػػة ّْ
الشػػعرية ُّ
نػ ّّ
أشبع بػدالالت الوثػدةجي إذ تبػدك ذات الشػاعر متكلٌمػةن بلغػة اعبمػعجي « كيبكننػا ىنػا التَّميي يػز مػن
ً
ً
ً
ً
ػوع م ىػن اللَّف ًػظ
ػني معػً اللَّف ًػظ كمدلول ًػوجي بنػا ن علػى ن و
منظوًر إدراؾ الكلمةجي كداللتها اإلرجاعيَّػةجي ب ى

*
عامػان يف ربليلنػا الػدَّاليل للعبػارةًجي كعنػدىا هبػب التَّفري يػق
الرم ًزجي من ثيث كونو مفردانجي أك كليَّػان َّ
أك َّ
ُ
الرمػػز اؼبفػ ً
ػرد أك الفحػػولجي كبػػني مػ ً
ػالرمز
يف اؼبعػػً الػػدَّاليل العػ ّْ
الرمػػز » ؛ فػ َّ
ػدلوؿ ذلػ ى َّ
ػني معػػً َّ
ػاـ بػ ى
ب ػِّدم يمخذ معناه اؼبفرد للداللة علػى سػيٌدنا ِّدم كقصػة خلقػوجي أمػا فحػول العبػارة الػد تض َّػمنها
الرمػػزجي بػػذل يكػػوف اؼبػػدلوؿ قػ ًػد انتقػػل
ػويف يف اسػػتخداـ ىػػذا َّ
عػػرض َّ
الرمػػز فيشػػري إىل اعبػػوىر الصػ ّْ
الرمز إىل كثدة َّ
الداللة
من فرديَّة َّ
كيف تواتر العرض القصصي يف ىذا الشّْعرجي قبد َّ
أف بػاقي القصػص الَّػد اسػتخدمها ال َّشػاعرجي

قصة موس ىذا العرضجي يقوؿ:
زبدـ سياؽ عرض الوثدة كتكمل َّ
ً
ً
اؼبوسػ ػ ػ ػ ًويًَّة
ت إًفىاقىةن
ص ٍع ًق ىد ّْؾ اغبً ّْ ىخَّر ٍ
ىكًيف ى
يل النَّػ ٍف ػ ػ ػ ػ ػ ي قىػٍب ػ ػ ػ ىل التػ ٍَّوبىة ى
ى
ً
ً
ً ًً
ت ًخبيٍل ىع ًد
ق يخ ٍل ػ
ػ ىػع نىػ ٍعلي ىعلىى النَّادم ىك يج ٍد ي
ّْس الوادم ىكفٍيو ىخلى ٍع ي
فىً قيد ى
ً
اىي ػ ػ ػ ى عن نىػ ٍفػ ػ ػ ػ و علىيػها م ً
ضٍيئى ًة
ل
ىكنى ٍ ى
ق أىنٍػ ىوا ًرم فى يكٍن ي
ىكآنى ٍس ي
ى ٍى ي
ق ىؽبىا يى ىد ن
ِ
ق أ ٍىكٍىػ ػ ػ ػا ًرم ىك ىذاً ىكلًٍيػ ػ ػ ىم ًد
اجٍيتىًًّٔ ،ىا
ىكأ َّ
ىكقىضٍَّيػ ػ ػ ػ ي
ىسسػ ػػٍ ي
ق أىٍٍ ػ ىػوا ًرم فىػنى ى
َّـ بطريقػ وػة
ػص القػػرآينّْ ىػػي تل ػ ى الَّػػد تظهػ يػر بو ػ و
فػػإذا كانػػق « الشَّخصػػيةى يف القػ ّْ
ػوحجي كتيقػػد ي
ً
ً
و
و
ػريكرًتا تنمػػو كتتطػ َّػويرجي كفػ ىػق ثركيَّػ ًػة
كصػػفيَّة شػػاملةجي كتعمػ يػل علػػى توجيػػو األثػػداثجي كىػػي يف صػ ى
* -ىكذا كردت يف األصلجي كالصواب :بوصفو
ُ-د مشكور كارم العوادم :البحث الداليل عند ابن سينا (دراسة أسلوبية يف و اللسانيات اغبديثة)جي م سسة
البالغجي بريكتجي طُجي ََِّجي صِٔ
ِ -ابن الفارض :الديوافجي صََُّّٗ-جي األبيات ْٕٕٕٓٓ -ٕٓٔ -ٕٓٓ-

عرمجي
كتطورىا »ُجي فهي ليسق على ىذا النَّحو من التَّحديد يف ثضورىا ّْ
الش ّْ
مبوىا ّْ
الشَّخصيَّ ًة ك ّْ
ػدث كاثػد مػن ص ً
ففي استدعا الشَّاعر ؽبػذه الشَّخصػيَّةجي يف ىػذا اؼبقػاـجي انتقػا غب و
خصػو
ػريكرتا َّ
ه
الرؤيػة كالتَّكلػيمجي متجػاكزان األٍػوار األخػرل كتقابلهػا ال َّػزم،جي
بالعنايةجي كىو ما يبكن تسػميتيو ٍػور ُّ
ػويف اإلنسػاينَّ ىػو تكسػريه غب ً
َّ
ػدكد
ألف يف َّ
من ُّ
الص َّ
يي
الزمن أبعادانجي كىػو يسػعى لطيّْػوجي ك« مػا يبيّْػ يػز ال َّػز ى
ً
كنقض ًػو ً
الزمن الطَّبيعي ً
ػربم ىػذه اغبركػةى علػى تغيػ ًري مسػارىاجي
َّ
ّْ
غبركتػو اؼبطٌػردة يف تتابيعهػاجي فهػو إذ ي ي
ى
م ،اػبػاصجي القابػل لالسػتعادة علػى ال َّػدكاـجي يعػ ،ذلػ ب َّ
الصػويف ال
ػمف ُّ
كعكسوجي ىبلق نطاقػو ال َّػز َّ

يعيش يف ال َّػزمن العػادم َّ
ألف ىػذا ال َّػزمن يقذفػو بعيػدان عػن جػوىرهجي كوبكػم عليػو أ ٍف يتنػا ىل عنػويجي
كبذل ُّ
كيعمق االنفصاؿجي كؽبذا كاف عليوجي أف يعارض ىػذا ال َّػزمن كيلغًيػو»ِجي
يبد اؼبسافة بينهما ّْ
لذا َّ
فإف الشَّاعر يف اسػتدعاعو اغبػدث يطػوم ال َّػزمن باسػتخداـ األفعػاؿ اؼبا ػية (آنسػق أنػوارمجي
يعمػػق االنفصػػاؿ قػػد مضػػى بداللػػة األفعػػاؿ
أسسػػق أٍػوارم ك قضػػيق أكٍػػارم)جي فػ َّ
ػالزمن الٌػػذم ّْ
الزمن
اؼبستخدمةجي كاللَّحظة ا نيَّة ىي اغبدث الٌذم يشتمل على إلغا َّ
ّ
ً
ألثكامي ً
بني ً
كخرؽ سفينىًد
ػجدا ىر
إقامد الػ
بالـ النف ً ى
قىػتىػ ٍل ي
ق ى
ىذا البيق ّْ
يلخص يف تس وع من اؼبفردات َّ
قصةن كاملةن

ركتػا سػورة الكهػ

( ٖٕ ﴿:)ِٖ-لَنديَ ىَنزَخ فِنشَخق

ش
و ْْ َٓ َّ ْع ٍَُّنٌ َْ فِنِ خٌ َسمْن ِ
ط ٌِّغَند ِ
ىدَٔن ْ
زَْْنِِ ًَزَْْنَهَ عَإُْٔسِحُهَ زِعَإًًِِّْْ َِد ٌَُْ ظَغْنعَاِعْ عٍََْْنوِ فَنسْشَخَ ,ؤَِّند خٌغَّن ِف ْْ َن ُص َف َ
فَنإَسَدْضُ ؤَْْ ؤُعِْْسَيَنند ًَوَنندَْ ًَسَخءَىُننُ ٍَِِنهٌ َّإْخُنزُ وُنًَّ عَنفِْْنَصٍ غَقْنسَدًَ .ؤََِّنند خٌغُن ََُ فَىَنندَْ ؤزَننٌخهُ ُِناِِْنَِْْٓ
فَخَؾِنْْنَد ؤَْْ ُّشْىِمَيَُّنند طُغَْْدَٔندً ًَوُفْنشَخ .فَنإَسَخدَ سَزُّنهَ ؤَْْ ُّسْنذٌَِيَُّد خَْْنشَخً ِِنْنوُ صَوَنندشَّ ًَؤَلْنشَذَ سُلَّْنندًَ .ؤََِّنند
خجلِذَخسُ فَىَدَْ ٌِغٍَُدَِِْْٓ َّعَِِّْْْْٓ فِِ خملَذِّنَصِ ًَوَدَْ ظَمْعَوُ وَنْضٌ ٌَيَُّد ًَوَندَْ ؤَزٌُىَُّند فَندٌِمَدً فَنإَسَخدَ سَزُّنهَ ؤَْْ
ُ َظغْن َع ِا ْع َعٍَْْنوِ
ه َظ ْإ ًِّْن ًُ َِند ٌَن ْ
ه ًََِند َف َع ٍْعُن ُو عَن ْٓ َؤِْنشُِ َرٌِن َ
سزِّن َ
س ْلَّن ًص ِِن ْٓ َ
ض ُىَّد َ
و ْن َ
شـَد َ
خ ِ
غ َع ْ
َّسٍُْغَد ؤَؽُذَّ مهَد ً َّ ْ

فَسْشَخ﴾
ُ-شارؼ مزارم :مستويات السرد اإلعجازم يف القرآف الكرًنجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي ََُِجي صْٗ
ِ-د كفيق سليطنيجي الزمن األبدمجي صِٔ
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صَّٓجي البيقُٕٓ

كوبضر يف ىذا اؼبقاـ ذكر ا ليَّة الٌد تلقَّى ّٔا سيّْدنا موس أفعػاؿ العبػد َّ
الصػاحل « ذلػ ى
الس ً
الصاحل من ً
كقتل الغ ً
فينة ً
َّ
أف
ى
ت أفعػاالن
خرؽ َّ
قاـ ّٔا ي
ػالـ كإقام ًػة اعبػدا ًرجي ب ىػد ٍ
العبد َّ ي
األفعاؿ الٌد ى
ً
الصػاحلي مػػن
الرجػ يػل َّ
ػاقض مػع مػػا يبػدك علي ًػو َّ
ػري ذات دالل وػة يف نظػ ًر موسا جي بػػل ب ىػد ٍ
ت أفعػاالن تتنػ ي
بى
كل و
فعل كما تبعو مػن تػذكري العبػد
مظاى ًر العلمجي ك َّ
الصالح كالتَّقولجي فكاف اعرتاض موس عند ّْ
الصػاحل لػػو بػ َّ
َّ
ػمف شػرط اؼبصػػاثبة بينهمػػا َّأال يسػمؿ عػػن شػػي و ث َّػّت يتطػ َّػوع ىػػو تفسػريه لػػوجي كأخػريان
الصػ »ُجي كتلػ اؼبقاربػػة الَّػد اثتػػوت عناصػػر ذبربػػة النَّػ
يكػػوف الفػراؽ لعػػدـ قػػدرة موسا علػػى َّ
الشػاعر إىل الػ َّػذاتجي كأثبتهػػا بصػػيغة اؼبا ػػي؛ الَّػد فيهػػا نػػوعه مػػن
ػص القػػرآينّْ نسػػبها َّ
موسػػى يف القػ ّْ
التَّقرير الٌذم يشي حبصوؿ الفعل كانقضا زمنوجي من دكف و
أسئلةجي إذان؛ من دكف فراؽ
الدرا ًرم اؼبنريةً
ًكن ىتتدم كل َّ

تغب
يمفل ك ًسي
كبدرم
ٍ
ى
ٍ
قصػة سػيّْدنا إباراهيم يف سػعيو الػدَّؤكب
يف مفتت البيق عبارة (بدرم يمفػل) يف إشػارةو إىل َّ
ػتق مػن ال نبػة كىػي يف اللّْسػاف :ش َّػدةي النَّظػرّجي كيف القػرآف يبثّْػل
للبحث عن إؽبو كإباراهيمجي مش ّّ
إب اراهيم الفكػػر اإلنسػػاينَّ يف تطلُّعػػو إىل اغبقيقػػة اؼبطلقػػة ع ػ مراثػػل نضػػجوجي فن ػراه يبحػػث عػػن
معبوده يف ا﵀سوسات َّأكالنجي مثَّ يرتقَّى من خالؿ صفة الثُّبوت إىل التَّجريػد فتتجلَّػى لػو اغبقيقػةجي
كيي ًرجػ يػع بعػػض اؼبتكلّْمػػنيجي يف ٍريقػػة برىػػاَّنم علػػى كجػػود خػ و
ػالقجي إىل ٍريقػػة اسػػتنتاج إب اراهيم َّ
أف

ا فالت ليسق بآؽب وػةْجي كذلػ

ِ

َّص القػرآينّْ اؼبشػهور ﴿ :فٍَََّّند ـُنَّٓ عٍََْنوِ خٌٍَّْْنًُ سَؤٍَ وٌَْوَسَندً
يف الػن ّْ

لَديَ ىَزَخ سَزِِّ فٍَََّّد ؤَفًََ لَديَ ٌَد ؤُلِرُّ خٓفٍِِنْْٓ .فٍّنً سؤٍ خٌمّنش زدصغن ًد لندي ىنزخ سزنِ فٍّند ؤفنً لندي ٌنحٓ مل ّينذّٓ
سزِِّ ٕؤٌٓ ِٓ خٌمٌَ خٌندٌ  .فٍَََّّد سَؤٍَ خٌؾَّّْظَ زَدصِغَصً لَديَ ىَزَخ سَزِِّ ىَزَخ ؤَوْسَشُ فٍَََّّند ؤَفٍََنط لَنديَ َّند لَنٌَِْ

بِِِّْٔ زَشُِءٌ َِِّّد ظُؾْشِوٌُْ﴾

األنعاـ (ٕٔ)ٕٖ -

ُ-د نصر ثامد أبو زيدجي مفهوـ النص دراسة يف علوـ القرآفجي صِِٖ
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَُّجي البيق ٕٕٓ
ّ -ابن منظور :لساف العربجي مادة (برىم)
ْ-ينظرجي د سعاد اغبكيم :اؼبعجم الصويف اغبكمة يف جذكر الكلمةجي دندرة للطباعة كالنشرجي بريكتجي طُجي ُُٖٗجي
صَِّٗ-

أف « مو ػ ً
متنوع ػةه َّإال َّ
اغبسػػي لػػإلدراؾ اإلبراىيمػ ّْػي َّ
أف
ّْ
ػوعات اؼبعرفػ ًػة ّْ
كيتصػ يػل ّٔػػذا اؼبفهػػوـ ّْ
ػدد مو ػ ً
اسجي جنػ يػد العقػ ًػل يف تكػػوي ًن اؼبعرفػ ًػةجي كأنػواع اؼبعرفػ ًػة كثػػريةه بعػ ً
ػوعاتا
آلتىهػػا كاثػػدةه ىػػي اغبػو ُّ
ي
ػق
الٌد زبضع صبيعػان للعقػلجي كأدكاتػو إذا كانػق ماديػَّةن ّْ
ثسػيَّةنجي َّأمػا عنػدما تكػو يف بيبيػةن ال تق يػع رب ى
اس أك ربػػق اسػ ً
ػتطاالتا العلميَّػ ًػةجي فػ َّ
اغب ػو ّْ
ػإف ىػػذه اؼبعرف ػةى ال يبكػ يػن أ ٍف تكػػو ىف إال رنيَّ ػةن ثػ َّػّت يػػم ى
السػما ً ليجعلهػا يقينيَّػةن »ُجي كأشػػار القػرآف إىل مراتػب الكمػاؿ الَّػػد
ػوثي النَّ ي
ػازؿ مػ ىػن َّ
القػرآف أك ال ي

اغبق:
إماـجي
ّْيق ن ّّجي ه
كخليل ّْ
ربقَّق ّٔا إبراهيم عليو َّ
السالـ :فهو صد ه
رسوؿجي ه
ي
ُ﴿-

ًَخْرْوُشْ فِِْ خٌىِعَدذِ بِزْشَخىَُِْْ بَِّٔوُ وَدَْ فِذِّّمَدً َٔسَِّْد﴾ مرًن (ُْ)

ًٌَِ ﴿-مَذْ ؤَسْعٍَْنَد ٌُٔلَدً ًَبِزْشَخىَُِْْ ًَـَعٍَْنَد فِِْ رُسَِّّعِيَِّد خٌنُّسٌَُّش﴾

اغبديد(ِٔ)

ػص علػى إمامػة إبػراىيم﴿ :لَنديَ بِّٔنِ ـَدعٍُِنهَ ٌٍِنَّندطِ
نص القرآف على خالفػة داككدجي فقػد ن ٌ
ّ-ككما ٌ
بَِِدَِد﴾ البقرة (ُِْ)

ْ-الصفة الد أ حق لقبا لوًَ﴿ِ:خظَّخَزَ خهللُ بِزْشَخىَُِْْ خٍٍََِْْدً﴾

النسا (ُِٓ)

كىنا استخدـ الشَّاعر القصص القرآينَّ يف و
َّص
صيغة ؾباز ويةجي ال دبا ربيل إليو قرآنيانجي فػ« الن ُّ
القصة إال كاقعيَّان مستهدفان بػذل اإلفػادة منهػا كاالعتبػار ّٔػا»ّجي ك يسػتخدمها
القرآينُّ ال يرسم َّ
ػاز يقاب ػػل اغبقيق ػػةجي كى ػػذا يع ػػ ،التَّس ػػليم بوج ػػود
َّ
الش ػػاعر بنق ػػيض اإلثال ػػة القرآني ػػة؛ َّإمب ػػا ى ػػو ؾب ػ ه
ػازم كداللتػػو
مسػػتويني للدَّاللػػة يف كػ ّْػل صػػورةو ؾبازيػَّ وػة « ٌأمػػا اؼبسػػتول َّ
ػاىر التَّعب ػ ًري آّػ ّْ
األكؿ فهػػو رػ ي
دبجرد ظباعوجي كىػو مسػتول قػد يبػدك رػاىر الػبطالفجي لػو أ ً
يخػ ىذ علػى رػاىره
اؼبباشرةي الد تواجهنا َّ
دكف تكام ػ وػل لطبيعػ ػػة التَّناسػ ػػب العقلػ ػ ّْػي بػ ػػني الػ ػػدَّالالت الٌػ ػػد يرتَّكػ ػػب منهػ ػػا أك يشػ ػػري إليهػ ػػاجي أك
األكيل مػػن ثيػػث الوجػ ً
ػود كىػػو أصػ يػل
يتضػ َّػمنيهاجي َّأمػػا اؼبسػػتول الثَّػػاين فهػػو اؼبسػػتول األساسػ ُّػي ك ُّ
ي
ُ-د ثسني الصديق كد سعد الدين كليبجي مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي مديرية الكتب
كاؼبطبوعات اعبامعيةجي ثلبجي ََِٔجي صْٕ
ِ-ينظرجي د سعاد اغبكيم :اؼبعجم الصويف اغبكمة يف جذكر الكلمةجي صَّ
ّ-د ؿبمود البستاينجي دراسات فنية يف التعبري القرآينجي م سسة الوفا جي بريكتجي طِجي ُْٖٗجي صُّٗ

ػريف اؼبباشػ يػرجي كىػػو يعػ ُّػد دبنزلػ ًػة اؼبعػػً العقلػ ّْػي الصػػحي ً الػػذم يشػػريي إليػػو
التَّعبػ ًري آّػ ّْ
ػازم كمرادفيػػوي اغبػ ُّ
ً ُ
اىرم للصورةً آّازيًَّة على ً
َّضم ًن كاللزكـ»
جهة الت ُّ
اؼبستول الظَّ ُّ
األكؿجي يبكػن القػوؿ َّ
السػياؽ اؼبنطق َّػي لتػوايل اؼبفػردات صػحي ه كبويػَّان
كيف اؼبستول الرتكيػ ّْ َّ
إف ّْ
ػتقر فيهػػاجي ك َّ
أف َّ
الداللػػة فيهػػا
«اؼبو ػػوع فيهػػا معطػػى مباشػ هػر لفكػػرةو قريبػ وػة تسػػعى كبػػو البداىػػة كتسػ ُّ
ليسق سول الفكرة الٌد تقوؽبا لغتها مباشرنة»ِجي بري َّ
ض مباشرنة ثيث نكػوف
أف ىذه ُّ
الرؤية تين ىق ي
ػزم ال وبكػي قصػص
الرم ّْ
الرمز فػاب الفار يف ىذا اؼبستول من العػرض َّ
بإزا ً فلسفة الداللةَّ /
األنبيػػا علػػى ثسػػب كركدىػػا القػػرآينّْجي َّ
كإمبػػا ثػػديثها ىػػو ثػػديث اؼبػػذىب؛ فالوثػػدة ىػػي ذات
اؼبتكلّْم يف ىذا اؼبقاـجي َّ
كإف تواتر العػرض القصص ّْػي كانػق بايتػو عرفانيٌػةجي كتفصػيل القصػص ىنػا

ىػو الوثػدة يف صبعهػػاجي كيف إفرادىػاجي كيف عودتػا إىل األصػػل الٌػذم أيخػ ىذت منػػو؛ دبعػً َّ
أف الوجػػو
الش ػػكل األكؿ الَّػػذم ينب ػػُ عن ػػو
فالش ػػكل األخ ػػري ى ػػو َّ
ػاد نس ػػخو يف ص ػػي و متع ػػدّْدةوجي َّ
الواث ػػد ييع ػ ي
الشػاعر اؼبتكلّْمػة بلغػة اعبميػع؛ فهػو مػن
كيفضي إليػو مػن ثيػث الوجػود يػدلُّنا علػى ذلػ ذات َّ
آن النَّارجي كىو ثزف لعقوب كبال ألوبجي كثرية إبراهيمجي كأسئلة موس جي كأجوبة اػبضر َّ
كإف
كركد ىذه القصص صبيعانجي يف الشّْػعرجي بصػيغة اؼبػتكلّْمجي ت ُّ
ػدؿ علػى َّ
أف ال َّػذات تفصػ عػن نفسػها
بصيغة مفردةو
و
مفردان بصيغة اعبمعجي كصبعان
أف « قلب اؼبعً فكػرانجي يبثّْػل علػى مسػتول االس ً
ُّ
ػتبداؿ أساسػان للتَّن ً
كيستدؿ من ىذا َّ
ػاقضجي
ى
ي

ػني اؼبتناقض ػ ً
الرتكيػ ً
نيجي كىكػػذا نىػػرل َّأَّنمػػا عو ػان مػػن أف
كأنػَّػو ليمثّْػ يػل علػػى مسػػتول َّ
ػبجي تكػػامالن بػ ى
ً
ً
ً
و
إنتاج
أثر يف ً
خر يتكامالف معانجي كيقوماف جنبان إىل جنب بالتَّالزـ فبَّا يكو يف لوي ه
ييقصي أثدنبا ا ى
ّ
اؼبعػػً اؼب ػر ًادجي كتوجيػ ًػو الك ػ ً
ػاعر يف بايتػ ًػو إىل أقصػػاىا ثي ػػث
ػ
الش
ي
ػ
ض
يب
ك
جي
ػالـ الوجه ػةى اؼببتغػػا ىة»
َّ
ي

يقوؿ:

ُ-د جابر عصفور :الصورة الفنية يف الرتاث النقدم كالبالبي عند العربجي صُِٖ
ِ-منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي صَٖ
ّ-اؼبرجع السابقجي صٕٗ

كما ذاىؾ إًَّال أى ٍف ب ػ ػ ىػدت ًدبظىػ ػ ػ ً
ػاى ور
ى ٍ ى
ىى
اب كاختػ ىفق ًدبظى ً
اى ور
اثتً ىج و ى ٍ ى ى
بى ىدت بً ٍ
يكىل تىػىرا ىت ً ىدوـ
فىًفي النَّ ٍش ػ ػ ػمىةً األ ى

فىظىنُّوا ًسواىا كًىي فًيػها ىذبلَّ ً
ق
ى ى ى ى ٍى ى
ىعلىى ًصبى ً التَّػلٍ ًوي ًن ًيف يك ّْل بىػ ٍرىزةً
ًُ
ً
ومة
دبىظٍ ىه ًر ىث َّوا قىػٍب ىل يث ٍك ًم األ ييم ى

كيستشػػهدجي لتثبيػػق أركػػاف مذىبػػوجي بػػالوثي الٌػػذم أنزلػػو تعػػاىل علػػى س ػيّْدنا محمااد (ص)جي
فمن بني أشكاؿ الوثي َّ
أف جبرائيا كاف ينزؿ على النَّػ ّْ (ص) بصػورة (دثيػة الكلػ )جي الٌػذم
أف األركاح رب ػ ُّل يف ـبلوقػ و
ػق َّ
ػات أخػػرلجي علػػى سػػبيل
ىػػو مػػن أص ػحاب النَّ ػ كتل ػ جي برأيػػوجي تثبػ ي
اإليهاـ:
بًصورتًو ًيف بً ٍد ً كث ًي النُّبػ َّوةً
كىا ًدثيةه ك ى ً
ني نىبًيَّنا
اَف األىم ى
ىٍ
ي
يى
ىى ٍى ى
ًِ
أ ًىج ًيل قيل ًيل ىكا ىف ًدثيةه إً ٍذ بدا لً ً
مهدم اؽبيىدل ًيف ىىٍيئى وة بى ىش ًريَّة
ٍى
ٍٍي ٍ
إف (ىا) يف اللُّ ً
كثيث َّ
غةجي تفتت العرب ّٔا كالمها بػال معػً سػول االفتتػاحّجي يصػب تركيػب
ػني)جي يكػػوف يف اللُّغػػة اإلخباريػَّػة تقري ػران كإبالب ػان يمثبت ػانجي بػػال ليػ ٍػب و أك
البيػػق (كاَف دثي ػةه نبيَّػنىػػا األمػ ى
و
إيهاـ
الرم  /إلضاح المعرفة:ػيليجي بغيػة إيضػاح
الرمز يف ىذا اؼبستول من استحضار ّْ
يتَّخذ َّ
القص القػرآينّْ اغبػديث التَّفص َّ

الصػػوفيةجي بوصػػفها إمػػال نجي للخػػركج علػػى قواعػػد الكتابػػةجي ثيػػث
سػػبل اؼبعرفػػةجي ىنػػا تعػػود الكتابػػة ُّ

الرموز القصصية كركدىػا
العامةجي ّْ
تستعادجي للحديث ع ًن الوجود بداللتو َّ
الصيغة اػبطابيٌةجي كتعا ًكد ٌ
ىي نفسهاجي يف و
لغة ال تقوؽبا كما ىيجي َّإمبا تقوؽبا على ثسب الع ةجي كما يراد ؽبػا مػن التَّوريػ
اإلشارم ىنا
ّْ
ُ -ابن الفارض :الديوافجي صُِٓجي األبياتِِْْٕٓ-ِْٔ-
ِ -اؼبصدر السابقجي صُِٓجي األبياتِِْْٕٓ-ِْٔ-
ّ-ابن منظور :لساف العربجي مادة (ىا)

ػعرم)جي
(الرتكي ػػب ّْ
ػوم َّ
الش ػ ّْ
كيف مس ػػتول اغب ػػديث ى ػػذاجي تك ػػوف القص ػػص يف ثض ػػورىا اللُّغ ػ ّْ
األدن بداللػػة الع ػ ة
كآّػ ّْ
ػازم متطابقػػة الدَّاللػػةجي ثيػػث نقلػػق ىػػذه القصػػص إىل ثيّْػػز اغبضػػور ّْ
و
جسدىا أسلوب االستدارة الفنيَّة
كالوعظ كاإلرشادجي َّإمبا مضافان إليها
دالالت أخرل َّ
يتم إقباز األفكار بطراعق متعػددةوجي ي ُّ
ػدؿ ىػذا علػى َّ
أف ؿبػور االسػتبداؿجي
يف ؿبور َّ
الرتكيب ُّ

الرتكيػبجي
الصػي أف تظهػر يف ؿبػور َّ
وبتوم افرتا انجي على صي و أخرل للتَّعبػري عنهػاجي كيبكػن ؽبػذه ّْ
كلكنَّوي ي ٌدؿ أيضان يف الوقػق نفسػو َّ
أف اللُّغػة كالفكػرة تتالزمػافجي أيػَّان كػاف مسػتول التَّحليػل كصػيغة

الوجود الكاعنني فيوجي كإ َّف ىذا األمر ليجعلنا نقوؿ َّ
إف ثركػة البنػا يف اللُّغػة تمخػذ مػن الفكػر يف
فإَّنػػا؛ تمخػػذ أيضػان بعػػض ً
ؿبػػور االسػ ً
ػتبداؿ نواتػػوجي َّ
الرتكيػػب كالمػان منجػزانجي
فبكنًػػوجي كربيلػػو يف ؿبػػور َّ
كمفردان متعػددانجي ككاثػدان يف أش و
ػكاؿ ـبتلف وػةجي كإذ ذاؾ يتمػدَّد الفكػر نفسػو ليصػري ألوانػانجي كينبسػ

ليصػػب كجوىػانجي كيتجػػاكز نواتػػو ليقػػوؿ مػػن خػػالؿ ىػػذه اغبركػػة كمػػا تريػػد لػػو اللُّغػػة أف يقػػوؿ علػػى
و
ىيئة توافق قاعديٌتهاجي كتر و
السياقات الٌد يرد فيهاُ:
كيب يع ّْ عن ّْ
ً ًِ
ًً
ً ًً
نػىهانىا علىى ًذم الن ً
ُّوف ىخٍيػ ير ال ى يَّة
ى ى
ل ىذل ػ ػ ى ىع ػ ػ ٍػن تىػ ٍفض ػ ػػيلو ىكيىػ ػ ىػو أ ٍىىليوي
يف الػ ّْػذك ًر اغبكػػيم كرد عػػن ذي اليماونًَ ﴿ :رَخ خٌنُّننٌِْ بِرْ رَىَنرَ ُِغَدمِنسَدً فَ َنَّٓ ؤَْْ ٌَنْٓ َٔمْنذِسَ عٍََْْنوِ﴾

األنبيػا (ٕٖ)

متوجهػان خبطابػػو إىل اعبماعػػةجي بصػ ً
ػيغة اؼبػػتكلّْم
كقػػد اسػػتخدـ َّ
قصػػة ذي اليااون ّْ
الشػػاعر ٌ

ّْػعرم
بلساف ثاؿ اعبميع (َّنانا)جي كىذه الػ (نا) دالَّةه على اعبماعػة الٌػد َّ
يتوجػو إليهػا اػبطػاب الش ُّ
الش ػعرية "الفار ػػية"جي حبيػػث تبػػدك
الرم ػوز القصص ػيَّة القرآنيَّ ػة يف اؼبنظومػػة ّْ
كمػػا القػػرآينُّجي كتت ػواىل ُّ
الصػيغة الفنيَّػة اعبماليٌػةجي كمػا تثبتهػا األمثلػة ا تيػة
الصيغة اإلبالبيَّة اإلخباريَّة منهػا إىل ّْ
أقرب إىل ّْ

الص ػيغة سبػػن مػػن
الَّػد يقػػوـ الشػػاعر فيهػػاجي كبويٌػانجي باغبػػديث بلسػػاف الغاعػػبجي كإف كانػػق ىػػذه ّْ

اغبريَّة قدران تعبرييَّان أك جي إال أنَّو من الوا

َّ
أف ا﵀تول الع ىقدم يف ىذه األمثلة كػاف لػو الو ػوح

اعبلي:
ٌ
ُ-ينظرجي منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي صُٖ
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَِٖجي البيق ّْٗ

الس ً
بًًو من ىقبػ ػ ػ ػ ػا ًمن قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
فينة
وح ىكقىد ىقبىا
(بً ى
وم ًو يف َّ
ىٍ ى
ذاؾ ىع ىال الطُّوفىا ىف ني ه
ً
م ًّٔا كاستىػ ػ ػ ػ ىقَّر ً
ً
ت)
استًػ ػ ػ ػ ىج ىاد نة
اض لىػ ػ ػوي ىما فى ى
ك ىب ى
اض عنو ٍ
ىك ىج َّد إىل اعبػي ػ ػ ػ ػود ّْ ى ى
الري ً ىٍربق بًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
يسلي ػ ػ ػ ػ ػما يف بًاعبىٍي ىش ٍ ً
ني فىػ ػ ػ ػ ٍو ىؽ البى ًسي ػ ػطىًة
اٍ ًو
َت ّْ
( ىك ىس ىار ىكىم ٍ ي
ى
ى ى
كقىػبل ارتً ىد ًاد الطَّر ً
ؼ أي ً
ش بىػ ٍل ًقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بًغى ًري ىم ىشػ ػ ػ ػ َّق ًة)
ثضىر من ىسبىا
لىوي ىعػ ػ ػ ػ ػ ٍر ى
ٍ
ٍى
ً ًً
ً
السح ًر أىىواالن علىى النَّػ ٍف ً ىشق ً
َّق
ق
صػ ػ ػ ػ ػاهي تىػلى َّق ىف ٍ
م ىن ّْ ٍ ى ى
وسى ىع ى
(كم ٍن يىده يم ى
ى
ً ً
ً
ق كلًٍلبػ ػ ػ ػ ػح ًر ىشق ً
َّق)
ض ػ ػ ٍربىوة
ىجىرل عيييػ ػونىان بً ى
ّٔىػ ػ ػ ػ ػا ديبىىان ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّق ٍ ى ى ٍ
ىكم ٍن ىثػ ػ ػ ػ ػ ػ ىج ور أ ٍ
ً ً
علػ ػ ػ ػ ػى ك ٍج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو يع يق ػ ػ ػ ػ ػ و
وب عليػ ػ ػ ًو بًمىكبىًة
يصو
(كييوسػ ػ ػ ػ ػ ي إً ٍذ أىلٍ ىقى البىشريي قىم ى
ى
ى
ى
ع ػ ػلى ًيو ًّٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىشػ ػ ػ ػ ػوقان إليػ ػ ػ ػ ًو فى يك ػ ػف ً
رآهي بً ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
َّق
ني قب ػ ػ ىل ىم ٍق ػ ػ ًد ًم ًو بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىكى
ى ى
ٍ
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػػا لعيس ػ ػ ػ ػ ػى أينٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ًزلىق يمثَّ مػ ػ ػد ً
ً ً ً
َّت
اعيل ىماعًػ ػ ػ ىدةه من َّ
ي
كيف آؿ إ ٍس ػ ػ ػر ى
ًُ
ً
ني ٍىٍريان بًنىػ ٍف ىخة
كمن أى ٍك ىم وو أىبٍرا ىكًمن ىك ى ػ و ىع ػ ػدا
ىش ىفػ ػ ػ ػى ىكأ ى
ىع ىاد الطّْػ ػ ػ ى
كمػ ػػن ىنػ ػػا « نعػ ػػرض صػ ػػنيع القػ ػػرآف يف الف ػ ػ ّْػن القصصػ ػ ّْػي الواثػ ػػد ثػ ػػني ىبتل ػ ػ كص ػ ػػفو يف
ػوؿ شخص ػيَّ وة كاثػػدةوجي فيختل ػ ي فيهػػا البنػػا ي ك َّ
ػدكر ثػ ى
ػب كٍريق ػةي
األقاصػػيص اؼبختلفػػة الَّػػد تػ ي
الرتكيػ ي
ػرضجي كرػ ً
ػركؼ البيئػ ًػة كتقلبػ ً
ػرضجي بػػاختالؼ القصػ ًػد كالغػ ً
العػ ً
ػات الػ َّػزمن »ِجي فيصػػب نقػػل الرمػػوز
الرمػػوز يف
الدينيػػة إىل الػنَّص ّْ
الشػعرم يسػػتعري يفأيضػانيف األسػػلوب الفػ ّْػ ،الػػذم نػ َّػوع يف اسػػتخداـ ُّ

ػرآينجي فظهػػر ىػذا األسػػلوب مػن خػالؿ تنػ ُّػوع ٍػرؽ العػػرض الَّػد رهػر ّٔػػا الرمػز ذاتػػو يف
ػص الق ّْ
الق ّْ
مستول
أكثر من
ن
كيف ىػػذا العػ ً
للشػاع ًرجي يتنػػاكؿ قصػػدان كاثػػدانجي لغػرض الدَّاللػػة كاإلفهػػاـجي
ػزم القصصػ ّْػي َّ
الرمػ ّْ
ػرض َّ

لصورة الفنيػة ذبتػاز مراثػل
الصورة ّْ
الشعريٌةجي لكن ا ُّ
بوصفو كجهان من كجوه الرمز داخالن يف إٍار ُّ
و
زم القصصػ ّْػيجي بػػد ان مػػن
كدالالت ثػ َّػّت تبلػ الطَّػػور النّْهػػاعي الَّػػذم تكمػػل بػػو سػػياؽ العػػرض ا َّلرمػ ّْ

ُ -اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارض :ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديوافجي صِِٕٔٗٗ-جي األبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتَِٔ-َُٔ-َٔٗ-َٔٔ-َٔٓ-َْٔ-َّٔ-
ُُُّٔٔ-ُِٔ-
ِ -ؿبمد أضبد خل ا﵁ :الفن القصصي يف القرآف الكرًنجي دار سينا للنشرجي طْجي ُٗٗٗجي صُٗٔ

اؼبرثلة اللُّغوية يف ؿباكاة اؼبو وع إىل الدَّاللة ّْ
الذىنية الَّػد ىػي كاسػطة اؼبعرفػة بالعػا ا﵀ػي ّٔػاجي
الرمزيػَّػة الَّػػد تشػػري إىل
ثسػ وية أك إدراكيَّػ وػةجي كالدَّاللػػة َّ
إىل الدَّالل ًػة النفسػػية الٌػػد تعػػ ،اسػػرتجاعان ػبػ ةو ّْ

ثسػػيان كاثػػدانجي كالدَّاللػػة البالبيَّػػةجي الٌػػد تعػػَّ ،
أم تعبػ وري ؾبػػازم أك ب ػ ًري
أف َّ
القصػػيدة بوصػ ًػفها رم ػزان ّْ

ثػػريف يتضػ َّػمن مقارن ػةن أك عالق ػةن بػػني مػػرَّكبني أك أكثػػرُجي َّ
كإف اجتمػػاع ىػػذه اؼبراثػػل كدالالتػػا يف

الش ػعريةجي لكػ َّػن بيػػاب إثػػدل تل ػ اؼبراثػػل أك الػ َّػدالالت ال
ػعرم ليشػػهد بالبالبػػة ّْ
العػػرض الشػ ّْ

الصػورة الفنيَّػة أقػ َّػل صباليَّػةن مػػن تلػ الَّػد ربػػوم العناصػػر
يغيّْػػب القيمػػة الفنيٌػػة ّْ
للشػعرجي َّإمبػا تكػػوف ُّ

كافَّػةنجي فػػال يغيَّػب عنصػػر إال لغػ و
ػرضجي كال يتقػ ٌدـ آخػػر ٌإال لغػػرض مػػن ىنػػا كجػػب القػػوؿ َّ
إف ابا
الفااار
اعبماليَّة

 ،بالغايػػة اؼبعرفيَّػة علػػى الفنيَّػة
يف ىػػذا اؼبسػػتول مػػن العػػرض الرمػػزم للقصػػص القػػرآين عيػ ى

لبلػص إىل القػوؿ َّ
إف شػعر ابا الفاار

للخاصػةجي نارمػو يفػػرتض َّ
أف
ػوـ
َّ
ػاصجي منظ ه
ػعر خ ه
شه

النَّػػارر فيػػو مػػن أىػػل القػػرآفجي كمػػن أصػػحاب اؼبعرفػػةجي كمػػن ال يبتلػ اؼبعرفػػة ال سػػبيل لػػو لفهمػػوجي
كيبكن عدُّه خري و
ػقي كجػداينّّجي
مثاؿ على الشّْعر العرفػاينّْجي إذ ّْ
ػعر لطيػ ه ركث ّّػي عش ّّ
يتسػم بمنَّػوي ش ه
السلطاف؛ باية شعره نقل ذبر وبة ركثيَّ وة عميقػة
ثافل ُّ
بالسلطة ك ُّ
بالرموزجي ال عالقة لو بالدُّنياجي كال ُّ
ه
خاص وػةجي كبنػا و خ و
ػاص علػى مسػتول
اؼبعاين بعيدة اؼبراميجي فبَّا جعل ىذا الشّْعر يبتاز بتجر وبة كلغ وػة َّ
ػدم أكصػافان بػري مس و
ً
ػبوقة علػى ألسػنة
أكسبىوي علػى امتػداد التَّػاري النَّق ّْ
التَّجربة الشّْعريَّة العرفانيَّةجي ك ى
الشػراح ك ػ (سػ ً
زبصػػو بانقطػػاع اؼبثيػػل يف شػػعر العرفػػاف؛ فحػػني
ُّ
ػلطاف العاشػػقني)جي كتل ػ سػػلطويَّةه ُّ
م اؼبباشػػر يف الػ ّْػذىنجي َّ
ػب
الصػػوفية يكػػوف اب ا الفااار كميضػها ّْ
ػذكر ُّ
الشػػعر َّ
كممبػػا ىػػو ق ػرين اغبػ ّْ
تيػ ي
الرببػػة يف قرا تػػوجي ثػ َّػّت
اإلؽبػ ّْػي يف الػ َّػذاكرة ّْ
ػرئ اب ا الفااار جي ًزيػػدت إىل قارعػػو َّ
الشػػعريًَّةجي ككلَّمػػا قيػ ى

ّْػعرمجي وبتػاج إىل متوالي وػة مػن القػرا ات بػري منتهي وػةجي
يبدك أنَّنا أماـ شػع ور معجػ وز علػى اؼبسػتول الش ّْ
ػرمجي يعػػ ،عنػػد النُّقػ ً
علػػى َّ
ػاد اسػػتحالة تقليػػد العمػػل
أف مفهػػوـ «اإلعجػػا ًز ّْ
ػعرمجي كأثيان ػان النَّثػ ّْ
الشػ ّْ
ُ-ينظرجي د عبد اػبالق ؿبمود :ديواف ابن الفارضجي ربقيق كدراسة نقديةجي صََُُٓٔ-

الف ،اعبميلجي أك كصوؿ النَّص إىل النّْهايات الَّػد ال تيبلػ ؛ فاإلعجػاز صػفةه لػنَّص ال يقػاؿ مثلػوجي
ّْ
ُ

كال يشبهو أك ينارره شي ه»

الباب الثاني
األثر القرآني في شعر الشيرازي
_مدخل
_الفصل األول:
تناص المفردات والتراكيب
_الفصل الثاني:
الرمز ( التناص والداللة)
ُ-مصطفى اعبوزك :نظريات الشعر عند العرب (اعباىلية كالعصور اإلسالمية) نظريات تمسيسية كمفاىيم كمصطلحاتجي
دار الطليعةجي بريكتجي طُجي ََِِجي صِِٔ

مدوا :
حافظ الشيرازيجي لساف الغيب كترصباف األسرارجي مػن أكػ شػعرا الفػرسجي ال نظػري لػو يف
ػب كالطٌبيعػة كأسػرار اغبيػاةجي لػو براعػةه فريػدةه يف ص ً
ً
الغزؿ اغبافل ّْ
ػيابة
بمدؽ اؼبعػاين ثػني يتغ ٌػً باغب ّْ
اؼبعػػاين الغزليَّ ػة الدَّقيقػػةجي ثػػّت لتخػػتل اؼبشػػاعر اإلنسػػانيٌة اؼبشػػوبة خبط ػرات الوجػػد اإلؽبػ ّْػي علػػى

الصوفيٌةجي ُّ
ػب الػذم يعػرض
الطَّريقة ُّ
فتدؽ معانيو كتلط جي كيصعب ربديد ما يريد مػن نػوع اغب ّْ
أىػػو الغػػزؿ أـ الوجػػد اإلؽبػػيجي كيضػػفي ىػػذا الغمػػوض علػػى شػػعره رقَّػةن كعمق ػان ككمضػ و
ػات شػػعوريَّةن
ُّ
ينفرد ّٔاجي كقد عرفػق ا داب العاؼبيَّػة ىػذا الشَّػاعر كمػا عرفتػو ا داب العربيَّػةُجي فقػد تػمثَّر شػعرا
الرتصبػػة األؼبانيَّػػة لشػػعر حااافظ
األؼبػػاف بشػػعر الفػػرس أبل ػ التَّػػمثُّرجي كيف ٍليعػػتهم غواااهجي الٌػػذم ق ػرأ َّ
الشيرازيجي فمأل عليو ىػذا الشػعر إعجابػوجي ككقػع مػن نفسػو أصبػل موقػ وعجي كراعػو مػا فيػو مػن يظبػ ّْو
الرمزجي فامتزجق ركح شاعر األؼباف بركح شاعر الفرسجي كأصػدر
العاٍفة كقدسيَّة الفكرةجي كصباؿ َّ

ػاعيجي كقػد خطػا
جواه (الديواف الغرن الشرقي) سنة ُُٖٗ جي كىو ؾبموعةه من أصبل الشّْػعر الغن ّْ

كردد صػػداه إىل ثػػد جعػػل فهػػم شػػع ًره أمػران عسػريان أك مسػػتحيالن مػػن بػػري شػػروح
فيػ ًػو خطػػو حااافظ َّ
الصػػوفيٌة الفارس ػيَّة كقػػد عيػ َّػد الشاايرازي كاثػػدان مػػن
يػ ُّ
الرمػػوز اػبفيَّػػة إىل أصػػوؽبا ُّ
ػرد اؼبعػػاين اؼببهمػػة ك ُّ
ِ
أعظم الشُّعرا ً
كل الشُّعوب
ّْ
كل العصورجي كلدل ّْ
الغناعيني يف ّْ
يركن حافظ إىل االسػتعارةجي بػري َّ
أف اسػتعاراتو مبهمػةه مظلمػةه بعيػدةه عػن ال ّْػذىنجي ذبمػع بػني
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السالسة كاألسى كالطَّػرب
اعبزالة ك َّ
ٍ ه
ى
ى
ػهلةجي ككلم و
بسيطة كأكز واف س و
و
و
ػات كا ػحة
بمسلوب لطي و كتعاب وري
الركح كالفكر كاؼبشاعر كػحافظ
ٌ

ُ-ينظرجي د ؿبمد التوقبي :قطوؼ من األدب الفارسيجي دار األنوارجي بريكتجي طِجي ُٖٔٗجي صَُُ
ِ-ينظرجي د ثسني ؾبيب اؼبصرم :من أدب الفرس كالرتؾ(دراسة يف األدب اإلسالمي اؼبقارف)جي الدار الثقافية للنشرجي
بريكتجي طُجي ُٗٗٗجي صُُٓ
ّ -ينظرجي د ثسني ؾبيب اؼبصرم :صالت بني العرب كالفرس كالرتؾ(دراسة تارىبية أدبية)جي الدار الثقافية للنشرجي القاىرةجي
طُجي ََُِجي صَُّ

الدَّاللػ ًػة»ُ كتضػػارب األقػواؿ يف شػػعر حااافظ يو ػ َّ
الشػػعرجي كيف
أف ىنػػاؾ تفاكتػان يف فهػػم ىػػذا ّْ
ّْرده إىل معانيو كأصولو
ما هو الدلوان؟

لقد رلَّق شهرة حافظ ثبيسة شرياز ثّت عاـ (ُّٖٔ)جي كىو تاري صبع قص ً
ػاعده يف
ػزؿ أك بزليػ و
ػرؼ بالػػدّْيوافجي وبتػػوم قرابػػة سػػبعما ًعة قصػػيدةو شػػعريَّوةجي أبلبهػػا قصػػاعد بػ و
كتػ و
ػاتجي
ػاب عيػ ى
متوس ػ عػػدد أبياتػػا سػػبعةهجي كقػػد تزيػػد أك تػػنقص؛
كمػػا يسػ ُّػموَّنا كالغزليَّػػة عنػػد حااافظ قصػػريةهجي ّْ
ػتقل اؼبعػػً كال ي ػرتب دبػػا قبلػػو أك بعػػده مػػن أبيػ و
ػات؛ فهػػو كثػػدةه متكامل ػةه أك قصػػيدةه
كالبيػػق مسػ ُّ

كاملةهجي موا ػيعها اػبمػر كالعشػق كالطَّبيعػة كاألسػرار الغيبيَّػة عػ ً
ت ا فػاؽ كانتشػرت يف البلػداف
فعشقها النَّاس كتغنُّػوا ّٔػاجي ككانػق كمػا زالػق مثػار إعجػاب الشَّػرؽ كالغػرب علػى ثػد سػوا و جي ك
السننيجي ك تفق ٍد صبهورىا أبدانجي كىي ا ف تيقرأ فال يسب ُّل؛ ؼبػا فيهػا
تفق ٍد صباؽبا كعذكبتها على ّْ
مر ّْ

من صدؽ التَّعبػري عػن اؼبشػاعر كاؼبوىبػة العاليػة يف ترصبتهػا َّ
كإَّنػا لتشػعل الوجػد يف القلػوبجي ث َّػّت
الشهري غواه ـباٍبان حافظ :لقد اثرتؽ قلب أؼبػاين مػن ؽبيبػ اػبالػدجي كقػد
قاؿ الشَّاعر األؼباينُّ َّ
ثد التَّقدي
جعلق من حافظ ؿببوبان إىل ّْ

ِ

كعلػػى ال ػ َّػربم م ػػن َّ
ػرن كبعض ػها
أف َّ
الرتصبػػات ل ػػديواف ح ااافظ الش اايرازي كثػػريةهجي بعض ػػها ع ػ ّّ

ػرنجي إالٌ أنَّػػو مػػن اؼبتعػ ّْػذر الوقػػوؼ علػػى اػبصػػاعص اللُّغويػػة الدَّقيقػػة لشػػعر الشاايرازيجي
ا خػػر بػ ّّ

و
كبسبب من عدـ امتالكو ناصية اللغة الفارسيةجي كاف ال َّ
بد لو من قرا ة حافظ
العرنجي
فالقارئ ُّ
فالرتصبػػة تي ً
الرتكيبيَّػػة
اصػػو َّ
كفػػق ق ػرا ات اؼبرتصبػػنيجي العػػارفني باللُّغػػة الفارس ػيَّة َّ
َّص بعػػض خو ّْ
فقػ يػد ال ػن َّ
بالش ػػكل
الرتصب ػػة ش ػػعريَّةن أـ نثريَّ ػةنجي مقيَّػػدة َّ
ث ػػني يينق ػػل ع ى ػػا م ػػن لغ ػ وػة ألخ ػػرل كس ػوا ه أكان ػػق َّ

ػعرم يف إثاٍػػة اؼبعػػًجي أـ متحػ ّْػررة مػػن قيػػد األكزاف ـبصوصػػة بالعنايػػة بػػاؼبعًجي إالٌ َّ
أف ىنػػاؾ
ّْ
الشػ ّْ
ُ -د علي زليخة :ـبتارات من ديواف ثافظ الشريازم مع الشركح كالتعليقاتجي كزارة الثقافةجي اؽبيئة العامة السورية
للكتابجي طُجي ََِٗجي صٔ
ِ -اؼبرجع السابقجي صٕٖ-

جانبان ال ينقل أبدان يف َّ ً
ركح تسػكن جسػد الكلمػاتجي كال كجػود
الرتصبةجي ىو ركح اؼبعً؛ كالشّْعر ه
ي ي

غومجي كال
لرتصبة ً
آّازم أيضان
ّْ
ركح الشّْعرجي ال باؼبعً اللُّ ّْ

َّ
الشػػعرجي يف ؾبػػاالت االقتبػػاس كالتَّضػػمني
كألف عنايػػة البحػػث متجه ػةه إىل األثػػر القػػرآينّْ يف ّْ

ػوحجي كدبػػا أ َّف البحػػث ال ييبػػً علػػى
ػق بعػػض مػواٍن االقتبػػاس علػػى اعبػػال بو ػ و
كالتَّوريػ جي امتىنعػ ٍ

كتكهنػػات اؼبعػػً اؼب ػرادجي كػػاف البػػدَّجي إزا ذل ػ جي مػػن استقصػػا ىػػذا األثػػرجي بوصػػفو
التَّخمينػػات ُّ

َّص الق ػػرآينّْجي كاؼبثب ػػق يف اللُّغ ػػة
َّ
تناصػ ػان ثرفيػ ػانجي يش ػػري مباش ػػرةن إىل لفظ ػػو أك معن ػػاه الوا ػ ػ يف الػ ػن ّْ
َّص األصػػلي بػػري اؼبػػرتجم فقػػد ػ َّػمن الشاايرازي أشػػعاره عبػػار و
ات عربيَّػ وػة كقبػػد لػػو
ّْ
الشػػعريَّة يف ال ػن ّْ
ّْ
ىي
ملمعػةه ربتػوم أبياتػان عربيَّػةن كفارسػيَّةن»ُ بػري
ػات َّ
أبياتان عربيَّةن من أشعاره الفارسيَّةجي « كىي بزليَّ ه
َّص اؼبػرتجم لرٌدبػا كػاف اؼبػرتجم
أنَّو لػو متَّ إسػقاط ّْ
الدراسػة التمثريَّػةجي بوصػفها َّ
تناصػان ثرفيػانجي علػى الػن ّْ

قد ى َّمن بعض اؼبفردات القرآنيػة اجتهػادانجي بس و
ّْي ،علػى معػاين الشّْػعر
ػبب مػن بلبػة الوصػ الػد ّْ

ػاـ بػػبعض اقتباسػػات اؼبعػػاين كتوريفات ػاجي عنػػدما
العرفػػاينّْ علػػى الػ َّػربم مػػن ذل ػ كػػاف للبحػػث إؼبػ ه
تكوف راىرنة ال لب فيهاجي ذل َّ
الرتصبة
أف اؼبعً ىو اؼبقصود عند َّ

ػيتم االعتم ػػاد عليه ػػاجي فلنس ػػخة الش ااواربي اغب ػ ُّ
ػظ الػ ػوافر يف ى ػػذه
كع ػػن َّ
الرتصب ػػات الَّػػد س ػ ُّ
الدراسةجي ذل َّ
ػعر مػن لغ وػة ألخػرلجي شػعرانجي
ّْ
أف َّ
الرتصبػات األخػرل بعضػها منظ ه
ػوـجي كثػني ينق يػل ش ه
ػعرم يف اللُّغػػة اعبديػػدةجي كال تكػػاد زبلػػو ترصب ػةه مػػن
البػ َّػد كأف ىبضػػع النَّقػػل لشػػركط َّ
الشػػكل ّْ
الشػ ّْ
ػالؿ للقػارئ دبك و
ً
ػاف كقلَّمػا
التَّكرار يف سبيل
الوصوؿ للوزف كالقافية اؼبالعمػة للبحػرجي كيف ذلػ إم ه

يرتجم شعر منظوـ بشع ور و
اإلٍالة كعثر ً
ً
ات اغبشػ ًوجي لػذل أيكثػرت
منظوـجي من دكف ً
الوقوع يف ف ّْ
ه
ي ىي ه
الشواربي يف ىذهً الدر ً
دكف أف يتقيَّد ب و
ألف اؼبرتجم راـ نقل اؼبعً يف ترصبتً ًو من ً
نيسخةي َّ
اسةجي َّ
ػوزف
ى ى ى
و
و
ػات البػ َّػد مػػن اإلشػػارة إليهػػاجي كنسػػوؽ مثػػاالن لػذل بػػزؿ
أك قافيػػة أك تفعيلػػةجي كتبقػػى ىنػػاؾ اختالفػ ه
 323كمطلعها:

ُ-د ثسني ؾبيب اؼبصرمجي صالت بني العرب كالفرس كالرتؾجي صُّ

جٕصا عحش َٓاد محاٚم تشاتشو

ٚعُ ٙغالو ؽاْى ٔعٕكُذ يٛخٕسو

ترصبها الشواربي:
السحر ك ً
يف ً
عق اعبوزا ي سباعمها أمامي
كقق ّْ
كأقسم على ذل بإيباين !
اػبادـ للمل
فكنق ى
فتعاؿ أيها الساقي فقد أمدَّين اغبظ اؼبوا
فتيسرت يل الرببة الد ٍلبتها من إؽبي !
كناكل ،قدثان أشربو يف فروح على كجو اؼبلي

1

ّٔول ؾب ٌدد نضري !
فقد ك ت س،جي كلكن رأسي امتألت ن
علي الطريق فتص يل زالؿ "اػبضر"
كال تقطع ٌ
!
الؿ من ما "الكوثر" إذا شربق من كمس اؼبل
فشران ز ه
ػبحق اؼبملػػوؾ
كيػػا أيهػػا اؼبليػ لػػو أين اسػػتطعق أف أكصػػل سػرير الفضػػل إىل مقػػر العػػرش ألصػ ي
بني جنباتو كلصرت الساعل اؼبسكني على أعتابو !
كلقد اثتسيق الشراب على ماعدت منذ آالؼ السنني
فكي يستطيع ٍبعي كقد اعتاد ذل أف يرتؾ نصيبو من اغبظ السعيد !
قاؿ  :لو أن ،اقتلعق قل من كرفعق عن ث
فعلى ىم ٍن ًم ىن الناس أٍرح ث ؟ كإىل أين آخذ قل ؟
كثرزم ىو " منصور بن مظ ٌفر" الغازم
كبيمن ً
اظبو أصبحق مظفران على األعدا !!
كقد عاىدت ا﵁ منذ بد اػبليقة على ثبٌو
كأنا أقطع ٍريق العمر ألثقق ىذا العهد كاؼبيثاؽ !
كقد نظم الفل "الثريا" ً
باظبو
فلم ال أنظم ال ٌدر الغايل يف مدثو كىل تنقص مكاند عند أثد ؟!
ُ -حافظ ؽرياص٘ ,انذٕٚاٌ ,تشاعاط َغخّ ٖ :عالية :حمًذ قضٔٔ ُٙٚد .قاعى غُ ,ٙﭼاب :أٔل ,غضل  ,323ؿ.262

فيا أيها اؼبلي الذم يصيد السباع !! ماذا وبدث من ِّر
إذا تيسرت يل ثياة الفراغ ك ً
!!
الدعة يف رالؿ مل
كبيم ًن مدث استطاع شعرم أف يفت كثريان من فبال القلوب
ككممبا لساين الفصي ىو سيف اؼبصلٌق الرىيب !!
كلو أن ،مررت على اػبميلة كنسيم الصباح
ؼبا ملك ،عشق " السرك" كال الشوؽ إىل " الصنوبر" !!
كأشرب على ذكرؾ
أشم راعحت
فإن ،الزلق ٌ
كمسان أك كمسني أعطانبا يل سقاة الطرب" !!
كما أكثر شكايا من دكرة الفل ككواكبو
كلك ،أدعو ا﵁ أف هبعل إنصاؼ اؼبل عوين على مشاكلو !!
كإين أدعو ا﵁ أف يبحو اظبي من بني العشاؽ
شغل آخر بري ؿببت
إذا كاف يل ه
كلقد شا ى " شبل األسد" أف يصيد قل يف بارتو
كلكن ،سوا ن كنق ىزيالن أك أكن ػ ال أصل إالٌ صيدان لألسد !!
كأرين من الذم يستطيع أف ينكر ثسن ٍلعت
ُ
!!
ثّت أقتلع عينيو خبنجر الغرية علي
يف منظوـ الرتصبة:
أتق يف ٍاعد اعبػ ػ ػوزا بػم ػػا
ىسحران ٍ
ساقي ً
تعاؿ َّ
فإف ثظ ٌػي يم ٍسػػعًػػدم
ٍ
كالكمس ىا و
ت فقػ ٍد ٍربق لوج ً
ػهو
ٍي
ى
ً
كزالؿ ما اػبضر عندم ال تص ٍ

دكت ذل مػا جػ ػ ػ ػػرل
ى
عبد اؼبليػ ػ ػ ػ بػ ػ ػ ػ ػ ي
ً
تيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرا
مػا ق ػ ػ ػ ػد ٍل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
بق مػن اإلل ػ ػ ػ ػ ػػو ٌ
كىول الشباب بشيب رأسي قد سرل
دت الكػ ػ ػوثػ ػ ػرا
فب ػ ػ ػجػاـ سػ ػ ػ ػ ػلطػاين كجػ ػ ػ ػ ي

ُ
الشوارن بعنواف "أباين شرياز"جي دار اؼبشرؽ للثقافة كالنشرجي ٍهرافجي
ثافظ الشريازم :الديوافجي ترصبة :إبراىيم أمني ٌطُجي ََِْجي صْْٖٓٓٗ-
و
نسخة أخرل إذا أشرنا
سيتم التوثيق بػ ػ ػ أغا ي ريراز؛ لكي ال يتم اػبل بينها كبني
يفمالثظة :يف اإلثالة إىل الديواف ُّ

بػ"ديواف ثافظ"

مسكني بابػ ى يا مليػ ي كإف عػال
اب ثبػ ى أل ى عاـ مشػػرن
كشر ي
قلبػي كثبػي من ى إ ٍف أنػز ٍع فمن

منصور بػن مظ ٌفىر الغازم بػػدا
ه
ً
ألسق عشق ى ديدين
مػن يوـ عهد ي
كعلى اظب ى الفل ي الثريٌا صاع ػ ه
أمنق كأنػق يػا
مػاذا بظل ى لو ي

صار شعرم فاربان
من ييب ًن مدث ى ى
ً
مررت على
اػبميلة يمصبحان
كلقد ي
اح العبي يػر فخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاٍػرم
لكنٌمػا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

اعر
يا سي ٌدم فلكػي بض ٌػرم سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
ً
العشاؽ اظبي إف أ يكػن
فليم ى يف
صاؿ ً
لصيد قلب ىػي كي ى قد
الشبٌل ى
إنػي لػمنتزعه ً
دبدية بيػر

كعبد نداؾ م ػ ػ ػن بني الورل
ف ػ ػض ػ ػ ػ ػ ػلػي ي
كلػ ػ ػ ػ ػ ػقد بػ ػ ػ ػدا ٍبعػ ػ ػ ػ ػػي كل ػ ػ ػ ػ ػن يتغي ىػرا
طي يا تػيرل!
قلػ ػ ػ ػ ػ ػ كث ٌ سػ ػ ػ ػػوؼ أعػ ػ ػ ٍ
ً
رت على العيػ ػ ػ ػػداةً َّ
مظفرا
ثػ ػ ػرزم فص ػ ػ ػ ػ ي
أمشػ ػ ػ ػ ػ ػي بػ ػ ػ ػو ثّت أصػ ػ ػ ػ ػ ىري إىل الثػرل
الـ باظبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى ال أصػ ػ ػ ػ ػػوغي اعبوى ىػرا
فع ػ ػ ػ ى
الشرل
م ػ ػ ػ ػ ػ ػل اؼبلػوؾ تصيػد آس ػ ػ ػ ػاد ٌ
بالس ػ ػ ػ ػ ػي ً فبػ ػ ػ ػ ػلكػة الفػ اد من الورل

قق صنػوبرا
ال ى
شوؽ سػ ػ ػ ػروك أك عشػ ػ ي

ً
اغببيب مػن العبيػر تذك ػ ػ ػ ػ ػ ػرا
كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوى
ً
مق دبا جػرل
علي فقػد ىعل ى
عطفان ٌ
ق ش ػ ػ ػ ػ ػ ػغػالن آخػرا
إلػٌا ىو ىاؾ عرفػٍ ي

الضعي
أبر ى
يق يا قلبػي ٌ
عيػن الػذم عبم ً
ػاؿ كجه

بضن ػ ػ ػ ػفرا
أنكرا

ُ

كقد بابق ىذه القصيدة من ترصبة عمر رب ي ديواف حافظ الشيرازي
الس ػػابقتني إىل الق ػػوؿ َّ
إف الفركق ػػات يف ص ػػيابة اؼبع ػػاين اؼبرتصب ػػة
يفض ػػي ع ػػرض ال َّرتصبت ػػني َّ
الرتصب ػػة القاعػػل ب ػػال جػػدكاىا يف األدب ص ػػاثب
كا ػػحةه ال ل ػػب فيهػػاجي م ػػن ىنػػا يك ػػوف منكػػر َّ
ني و
وع مع و
الرتصبة
بلغة بري اللغة الد كتب ّٔا أصالنجي كمع قً ىدًـ َّ
فالرتصبة ىي « كتابة مو و
يث َّج وة؛ ٌ
ً
ػتمر بػػني مػػن يػػركف فيهػػا التَّقيُّػػد باألصػػل ثرفيَّػانجي كمػػن يػػركف
ػدـ األدب نفسػػوجي ىنػػاؾ جػ ه
ػدؿ مسػ ّّ
قػ ى
األدن علػػى الوجػػو
التَّصػػرؼجي كمػػن يػػركف عػػدـ اعبػػدكل يف َّ
الرتصبػػة ؼبػػن يريػػد أف يتػ َّ
ػذكؽ العمػػل َّ

ُ -د علي زليخة :ـبتارات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿِّٕجي صََُٗٗ-

ُ
الصحي جي كمن يركَّنا ركرنة َّ
لكن الباثث عن ركح
البد منها يف نشر القيم الثَّقافية العاؼبيَّة»
َّ
َّ

ػليجي كيسػػتطيع فهػػم اؼب ػراد مػػن ىػػذا
ّْ
الشػػعر يف معانيػػو كيف نظمػػوجي لػػن هبػػدىا إالٌ يف ال ػن ّْ
َّص األصػ ّْ

القوؿ النَّارر يف البيق ا

الَّذم نظمو حافظ بالعربيَّة:

و
و
نسق ًبو
ؼب ػ ػ ػ ػ ىع ال يؽ من الطُّػ ػ ػوًر كآ ي
فلع ػ ػ ػلٌ ٍي ل ى آت بشهاب قىػبى ٍ
الرتصبػػةجي لػػي بفعػػل اؼبػػرتجمجي كإٌمبػػا بفعػػل
ػالركح اؼبنشػػودة يف الػنَّظم ا ّْ
ػعرمجي مػػوؤكدةه يف َّ
لشػ ّْ
فػ ُّ
ِ

االختالؼ بني اللُّغات كا دابجي َّ
صهر يف بوتقة الرتصبة ألفػاظ
كإف علوـ األدبجي ال يبكنها أف تى ى
اؼبعاين كمدلوالتاجي كمقاصد نارميها

من ىنا ً
ػريف؛ ف ػالشاي اريجي علػى ثسػب
كانق ُّ
الصػعوبة يف ّْ
تقصػي األثػر القػرآينّْ بػاؼبعً اغب ّْ
ػعرمجي أكثػػر مػػن
َّص ّْ
مػػا تبػ َّػني مػػن َّ
الرمػػوز كاإلشػػارات يف ال ػن ّْ
الشػ ّْ
الرتصبػػاتجي كػػاف كا ػ اؼبيػػل كبػػو ُّ
ػوؿ مػػا يشػػا بسػػبب الظُّػ ً
ػريفجي رَّدبػػا ألنَّػػو « يكػػن مطلػػق اغبريَّػ ًػة يف قػ ً
ركؼ الدينيَّػ ًػة
االقتبػػاس اغبػ ّْ
ٍ ي ى
الرمػػوز»ّجي
الرمػػزجي ثػػّت اختلػ
ُّ
كاالجتماعيَّػػة َّ
الشػػراح كثػريان يف معانيػػوجي لكثػػرة ُّ
الصػػعبةجي فاسػػتعمل َّ
لػػذل اقتصػػرت دراسػػة التَّنػػاص يف شػػعره علػػى اؼبفػػردات القرآنيَّػػة كا ػػحة االسػػتخداـ كىػػذا مػػا
سيعً الفصل ا بدراستًو

ُ-ؾبدم كىبة ككامل اؼبهندس :معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدبجي صّٗ
ِ-ثافظ شريازمجي الديوافجي بزؿ ْٓٓجي صّٕٖ ىذا البيق على أصلو من نظم ثافظ بالعربية
ّ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي صٕ

الفصا األول:
 -اياص المفردات والترا ي م القرِّن الكرلم:

اقتػػب الشاايرازي مفػ و
ػعرم الفارسػ ّْػيجي قبػػل نقلػػو
َّص القػػرآينّْجي ككرَّفهػػا يف الػنَّظ ًم ّْ
ػردات مػػن الػن ّْ
الشػ ّْ

إىل العربيَّةجي كمن مباذج تل االقتباسات:

الكفاح كالشر ً
اب كآّوف
كيف زمن الفق ًر ك ً
ً
الوجود من اثتساىا يف بً قاركف
ذبعل كيميا ي
ي
السريةًجي كأستعي يذ با﵁
الشيطاينّْ ّْ
كأنا أستعي يذ من ىذا الرقيب ٌ

ُ

الثاقبجي كأعان ،باؼبدد يثبٌان با﵁
الشهاب
كلرٌدبا ساعدين ذل ى
ي
ي
َّ
بالرؤيػة العدميَّػػةجي فػػالفقر كالكفػػاح
السػيما َّ
العامػػة الَّػػد تطبػػع الوجػود يف ىػػذا الػن ّْ
َّص تشػػي ُّ
إف َّ
ػحرم اؼبنقػػذ
ك َّ
الس ّْ
الشػراب كآّػوف مفػػردات اػبػرابجي كتقػوـ اػبمػػر أك كيميػا الوجػود بػػدكر الفعػل ّْ

َّص
مػػن ىػػذه العدميَّػػةجي فتبػػدّْد مالؿبهػػا يف عػػني شػػارّٔاجي كتنقلػػو إىل بػػً قااارون اؼبوصػػوؼ يف ال ػن ّْ

ص َِند ِب َّْ َِفَد ِظمَن ُو ٌَ َعنُنٌ ُء ِزدٌ ُعقْنسَصِ
ىنُنٌ ِ
ُ ًَآ َظ ْْنَند ُه ِِن َٓ ْخٌ ُ
القرآينِّْ ﴿:ب َّْ لَدسًُ َْ وَد َْ ِِ ْٓ َلٌَْ ٌُِعَنَ َف َسغَنَ َعٍَن ْْ ِي ْ

ؤًٌُِْننِ خٌمُ نٌَّشِ﴾ ..جي

القصػػص (ٕٔ)

كجػو
َّص القػػرآينَّ إذ افتػػت
َّ
القصػة بوصػ بػػً قااارونجي َّ
بػػري أ َّف الػن َّ

التَّلقي ع مسار ا يات إىل َّناية قارون ككنزه ﴿:فَخَشَؾَ عٍَََ لٌَِِْوِ فِِ صِّْنَِعوِ لَديَ خٌَّزَِّٓ ُّشِّْنذًَُْ خ ََْندشَ
خٌذَُّْْٔد َّد ٌَْْطَ ٌَنَد ِِؽٍََّْد ؤًُْظَِِ لَدسًُُْ بَِّٔنوُ ٌَنزًُ لَن ٍّ عَ ِنُْ .فَخَغَنفْنَد زِنوِ ًَزِنذَخسِهِ خَٕسْكَ فََّند وَندَْ ٌَنوُ ِِنْٓ فِحَنصٍ

َّنْقُشًَُٔوُ ِِْٓ دًُِْ خهللِ ًََِد وَدَْ َِِٓ خملُنْعَقِشِّْٓ﴾

القصص (ٕٗ)ُٖ-

كالشيرازي يف توريفػو ىػذا اؼبعطػى القػرآينَّجي يمخػذ جانبػان مػن الوصػ (بػً قػاركف)جي مػن
َّص القػػرآينُّ؛ فػ َّ
ػإف بػػً قااارون يفيػػد يف تعظػػيم الفعػػل الَّػػذم
دكف ع ػ ة الوص ػ الَّػػد جػػا ّٔػػا ال ػن ُّ

ػنص الػدّْي،
طلع بو كيميا الوجػود إذ ربيػل العػدـ إىل بػً قاارونجي فالَّشػاعر إذان اتَّكػم علػى الَّ ّْ
تض ي
ليستل منو الع ِ؛ إمبا كي يورّْفو بوصفو معطى أدبيَّان صباليانجي يف و
صيغة فنيٌ وة
ال
َّ
ٌ
ُ-أباين شريازجي بزؿٖجي صََُٗٗ-
ِ-د كامل فرثاف الصاحل :الشعر كالدين (فاعلية الرمز الدي ،اؼبق ٌدس يف الشعر العرن)جي صُّّ

يف البيق ا خر تضمني مفردات "الش ً
ّْػهاب الثَّاق ً
ػب" كلػوازـ الوصػ األخػرل الػواردة
الصافات ﴿ :بَِّٔد صَّّند خٌغََّّدءَ خٌذَُّْٔد زِضِّْنَصِ خٌىٌََخوِرًَِ .لِفْ َندً ِِنْٓ وُنًِّ ؽَنْْاَدْ َِندسِدٌَ .ند
يف سورة َّ
ّغََّّّعٌَُْ بٌََِ خملٍََإِ خَٕعٍََْ ًَُّمْزَفٌَُْ ِِْٓ وُنًِّ ـَدِٔنر .دُلُنٌسَخً ًٌَيُنُ عَنزَخذٌ ًَخفِنرٌ .بِالّ َِنْٓ خَاَنفَ خََاْفَنصَ
فَإَظْسَعَوُ ؽِيَدذٌ ؼَدلِر﴾جي(ٔ)َُ-

ػرب مػػن
الرقيػػب مقرتن ػان بالوص ػ
َّ
ثضػػر َّ
الشػػيطاينّْجي كمػػن ثيػػث اؼبع ػً اؼبعجمػ ّْػي ىػػو ػ ه
ػضُجي مػن ىنػا « تتواشػ الػدَّاللتاف الشّْػعريَّةي كاؼبعجميَّػةي ل َّلرقي ً
ػبجي فػإذا
اغبيَّاتجي كمنو يرقػب مػن يع ُّ
ي
ً
ً
ػضجي فػ َّ
ػب شػػعريَّان ىػػو ذل ػ
ػب مػػن تىعػ ُّ
ػإف َّ
كػػا ىف َّ
الرقيػ ى
ػب ػربان مػػن اغبيَّػػات اؼبخالسػػة الػػد تىرقػ ي
الرقيػ ي
الٌذم وبضر يف التَّجر ًبة الشّْعريًَّة بوصػفو مراقبػان عبميػ ًع ثرك ً
ػبجي راصػدان ك َّػل تص ُّػرفاتو جبه وػل
ػات ا﵀ ّْ
ي
دكف كع ػ ويجي ربب ػةن يف عػػدـ اكتمػػاؿ العالقػ ًػة بػػني ا﵀بػػنيجي أك بػػوع وي سػػعيان إلفسػ ً
ػاد العالقػ ًػة لسػ و
ػبب
ى
بالش ػػيطاينّْ النَّ ػػات ً ع ػػن أث ػػي ًم فعلً ػ ًػوجي يس ػػتدعي الشا اايرازي
أخالق ػػي كاجتم ػػاعي»ِجي كيف كص ػػفو َّ
السػػمع إىل اؼبػػأل األعلػػىجي
لشػػهاب الثَّاقػػب) الٌػػذم تيػػدثر بػػو َّ
(ا ّْ
الشػػياٍني ثػػني وبػػاكلوف اسػػرتاؽ َّ
كتنػػت َّ
الش ػعرية كاؼبعجميَّ ػة كالقرآنيَّ ػة يف كص ػ
الداللػػة اعبماليػػة مػػن خػػالؿ اجتمػػاع الػ َّػدالالت ّْ
الرقيب
َّ

كإىل و
مثاؿ آخر:
مظلم كالوادم أمام آمن
كالليل ه
فمين الطور من ً
موعد الرؤية كاللقا

أين ؟!

ّ

و
بػػري َّ
الركػػاعز الٌػػد يبػػً
أف ترصب ػةن أخػػرل تظهػػر اختالف ػان يف اؼبعػػً فبػَّػا ي ػ ّْدم إىل اخػػتالؼ يف َّ

الف:،
عليها التَّحليل ُّ
ً
األس ىحا ًر أىيٍ ىن ًضبىى ىم ٍن
يم ٍ
يىا نىس ى

ىش ػ ػ ػ ػمٍنيو قىػٍتل ع ً
اش ًق ًيو اغبىيى ىارل
ي ي ى

ُ -ابن منظور :لساف العربجي مادة (رقب)
ِ-د عباس يوس اغبداد :العذؿ الدي ،كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي دار اغبوارجي الالذقيةجي طِجي ََِٗجي صٖٔ
ّ-أباين شريازجي بزؿ ُٓجي صَُٓ

ىذ ىاؾ ىك ًادم ٍيول ىكأىرٍلى ىم لىٍي هل
ً
يك ُّل و
الوجود ىسيىػ ٍف ىً
آت إىل

قً ٍ بًنىا نىػ ٍلتى ًم ىعلىى الطُّوًر نى ىارا
ُ
اح يف ً
الس ىك ىارل
صو
أى ُّ
اغباف بىػ ٍني ُّ
م ى

قصػػة سػيّْدنا موسا يف رثلتػػو إىل الػوادم األيبػػن﴿ :فٍَََّّنند لَنَننَ ٌُِعَننَ
يشػػري البيػػق الثَّػػاين إىل َّ
خَٕـًََ ًَعَدسَ زِإَىٍِْوِ آَٔظَ ِِْٓ ـَدِٔرِ خٌاٌُّسِ خََِّّْٕٓ َٔدسَخً لَديَ ٌِإَىٍِْوِ خِْىُؽٌُخ بِِِّٔ آَٔغْطُ َٔدسَخً ٌَعٍَِِّ آظِنْْىُُ ِِنْيَند
زِخَسَننش ؤًَْ ـَنزًَْشٍ ِِنَٓ خٌنَّنندسِ ٌَعٍََّىُننُ ظَقْناٌٍَُْ﴾ القصػػص(ِٗ)جي كيف سػػورة ٍػػو(َُ) ﴿ :بِرْ سَؤٍَ َٔنندسَخً فَمَننديَ ٌِإَىٍِْ نوِ
خِْىُؽٌُخ بِِِّٔ آَٔغْطُ َٔدسَخً ٌَعٍَِِّ آظِْْىُُ ِِنْيَد زِمَسَظ ؤًَ ؤـِذُ عٍََنَ خٌنَّندسِ ىُنذٍَ﴾ جيكيف النمػل(ٖ) ﴿:فٍَََّّند ـَدءَىَند

ٌُٔدَُِ ؤَْْ زٌُسِنَ َِْٓ فِِ خٌنَّدسِ ًََِْٓ لٌٌََْيَد ًَعُنسْمَدَْ خهللِ سَذِّ خٌعَندٌَِّْْٓ﴾ كمعػً البيػق :الليػل أرلػم كالػوادم
األيبن أمامناجي أين النَّار على الطُّور كمّت موعد اللّْقا
َّ
الس ػ ػػابق ت ػ ػػنهض م ػ ػػن قػ ػ ػرا ة اؼبف ػ ػػردات ذات
إف اسػ ػ ػرتاتيجيَّة القػ ػ ػرا ة التَّناص ػ ػػية يف اؼبث ػ ػػاؿ َّ
ال ػػدَّالالت اؼبرجعيَّػػةجي إذ ربي ػػل الوث ػػدات البناعيَّػػة يف البي ػػق الثَّػػاينجي بوص ػػفها دكاالن ذات دالال و
ت

َّص
َّص اؼبصػػدر يف مسػػتول التَّمكيػػل علػػى ذل ػ يكػػوف اؼبشػػهد الٌػػذم أقامػػو ال ػن ُّ
مرجعيٌػ وػة إىل ال ػن ّْ
ّْعرم يػرتب ّٔػذه اؼبرجعيػات ارتباٍػان مباشػران؛ مرجعي و
الرسػوـ اؼبكانيَّػة (كادم
الش ُّ
ػات سبت ُّػد بػد ان مػن ّّ
ػليجي الٌػػذم ت ّْس ػ لػػو مفػػردة
ٍػػول)جي كالفضػػاعيٌ ًة (أرلػػم ليػ هػل)جي كٍقػػوس اؼبشػػهد يف ال ػن ّْ
َّص األصػ ّْ
(نل ػػتم )جي يف إش ػػارةو إىل م ػػا ق ػػاـ ب ػػو النَّػ ػ ُّ موسا ا (ع) ﴿:لعلٌػػي آت ػػيكم خبػ ػ و أك ج ػػذكةو م ػػن
ػتم االنتقػػاؿ م ػػن اؼبس ػػتول
النػػار جي لعلّْػػي آتػػيكم بق ػػب و أك أج ػػد علػػى الن ػػار ىػػدل﴾جي ب ػػذل ي ػ ُّ

األكؿ يف التَّمكيل إىل
ص القرآينّْجي كمػن مثَّ
مستول أبعد كأعمق يقع تفسري بوامضو يف النَّ ّْ
اعي َّ
القر ّْ
ن
ػعرمجي ثاملػ ػةن معه ػػا دع ػػوةن للق ػػارئ
اس ػػتجال رس ػػوـ اؼبش ػػأّة الَّػػد أثبته ػػا َّ
ػنص ّْ
الش ػػاعر يف ال ػ ّْ
الش ػ ّْ
الرموز(ق بنا نلتم )جي كإشراكو يف عمليَّة القرا ة كالتَّمكيلجي كقد نذىب أبعد
للدخوؿ إىل ثرـ ُّ
الرثلة
من ذل للقوؿ َّإَّنا دعوةه ُّ
للصحبة يف ىذه ّْ
ُ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿُٗجي صِٗ

كإذ نقػ ػرأ النَّص ػػوص كف ػػق ال ػ َّػدكاؿ (العالم ػػات) اؼبرجعيَّ ػػة اؼبس ػ ػتخدمة فيه ػػا؛ قب ػػد َّ
أف تل ػ ػ
العالمػػات ال تكتسػػب ظباتػػا الفنيَّػػة مػػن ثيػػث إثالتهػػا إىل معناىػػا آّػ َّػردجي فاؼبػػدلوالت ال يبكػػن

استقرت فيوجي ك َّازبذت ظباتا اؼبباشرة يف ىذا الوعي مػن خػالؿ
فصلها عن الوعي
ّْ
اعبمعي الٌذم ٌ

َّص اؼبقدَّس؛ فهذه َّ
السػاعدجي فػال يبكػن
الن ّْ
ّْيَّ ،
الدكاؿ تنت معناىا مػن خػالؿ ارتباٍهػا بالنّْظػاـ الػد ّْ

ّْي،؛ فػإبلي مػثالن يف الثَّقافػة اإلسػالميَّةجي يبثٌػل أكثػر
الف ،للمفردات كاؼبعً الػد ّْ
الفصل بني اؼبعً ّْ
اؼبتص ػل بال ػدّْينجي إذ َّ
ػتقر يف اإلدراؾ اإلنس ػاينّْ ّْ
قدمػػو ال ػن ُّ
القػػيم سػػلبيةن بنػػا ن علػػى مػػا اسػ َّ
َّص القػػرآينُّ
بوصػػفو الكػػاعن األكثػػر قبح ػان مػػن منظػػور أفعالػػوجي كعلػػى ىػػذا النَّحػػو اسػػتقى الشاايرازي الوص ػ

نص ػػوجي كأ ػػاؼ إليػػو ثض ػػوران لشخص ػيَّة مػػن ال ػنَّص القػػرآينّْ ربمػػل القيم ػػة
َّ
الشػػيطاينَّ كأدرجػػو يف ّْ
السلبيَّة من كجهة النَّظر ذاتاجي كىي شخصيَّة أبي له :
َّ
كلقد أخفى اؼبالؾ كجهو كتكلٌ الشيطاف اغبسن
أم إبلي و يكوف
فاثرتقق العني ثرينة ٌ
ك يستطع أث هد أف يقط من اػبميلة كردة بغري أشواؾ
ُ

اج اؼبصطفى إالٌ بشرر" أن ؽبب"
ك يلتهب سر ي
يف و
ترصبة أخرل:
ً
ق كإً ٍف ًيف فى ًمي ب ىال ىبةي العر ً
يب قًلَّةي األى ىد ً
ض فىػ ّْ ،على اغبىبً ً
ب
ب
ىع ٍر ي
ىى
ى
ى
صام ه ى
اؼبال يؾ ما ًعٍن ىده ًمن و
اعجً
صباؿ
ىكأىتى يىػ ٍلبً ي اغبي ٍس ىن إبلي ي ك ى
ىكٍي ى أى ٍخ ىفى ى ى ي
ًِ
تناؿ بال و
الر ً
اج اؼبصط ىفى لوي ىش هرر من أىن ؽبب
شوؾ
كض كردةه ي
لي ى يف َّ
كسر ي
َّص القرآينّْ ﴿:ظَسَّط َّذَخ ؤَزِِ ٌَيَر
يف البيق توري ه السم العلم (أبي له ) الوارد يف الن ّْ
اج
الف ،للمعً اؼبقصود كىو «الوردةي ثوؽبا الش ي
َّوؾجي ك ّْ
ًَظَرّْ﴾ اؼبسد(ُ)جي دبا ىبدـ التَّصوير َّ
السر ي
ُ-أباين شريازجي بزؿ ِٖجي صُُٖ
ِ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ْٔجي صْٕ

اؼبنري للمصطفى (ص) ثولو (من قر ً
ابتو) ىشرهر يتمثَّل بمن و
عم النَّ ّْ»
ؽببجي كىو ُّ
ي
ى
ي

ُ

ػتطع أثػ ػ هد أف يقطػ ػ ى م ػػن
الش ػػاعر يف َّ
يق ػػدّْـ َّ
الش ػػطر َّ
األكؿ ص ػػورنة فنيَّػ ػةن ؼبع ػػً أدن ( يس ػ ٍ
ػوؼ باؼبخ ػػاٍرجي دب ػػا يش ػػبو
اػبميل ػػة كردةن بغ ػ ًري أش ػو واؾ) بقص ػػد الق ػػوؿ :الوص ػػوؿ إىل الغاي ػػات ؿبف ػ ه
و و
أذل
اغبكمةجي كيقابلها بصورة فنيَّة استيمدَّت من الوص القرآينّْ ؼبسرية اؼبصطفى كمػا غبقػو مػن ن
الص ػػورة التَّمثيليّْ ػػة ثس ػػب
الش ػػرر الَّػ ػذم قرن ػػو َّ
( أشػ ػو واؾ) تقاب ػػل َّ
الش ػػاعر ب ػ ػا االبي لها ا فتغ ػػدك ُّ
االستدعا القرآينّْ اؼبورَّ ىنا:

الوردة

األشواؾ

اؼبصطفى شرر أن ؽبب
دن ى ػػو موق ػػع للكلم ػ ً
ػات كاعبم ػػل الٌػػد تطغ ػى عليه ػػا مع ػ و
ػاف متع ػػدّْدة
كؼبػ ػػَّا ك ػػاف « العم ػ يػل األ ُّ
ه
كؿبتملػػة »ِجي فإنػَّػو هبػػب البحػػث عػػن معػػاين الكلمػػات أك العالمػػات التَّناص ػيَّة مػػن منظػػور كعػػي

ثّت تصب يف اؼبنظومة اللُّغويَّة ثاملةن القيمػة الفنيَّػة َّأكالنجي
َّص
اؼبتناصجي َّ
اػباص للن ّْ
ّْ
م لّْفها الفريد ك ّْ
كالقيمػػة اؼبعنويػَّػة اؼبرتبطػػة ارتباٍػان مباشػران باؼبقػػدَّس علػػى َّ
أف ىػػذا ال يعػػ ،إعػػادة قػرا ة الػ َّػدكاؿ مػػن

ّْي ،ثصػرانجي َّ
َّص اؼبقػػدَّسجي كالٌػػد
كإمبػػا مػػن خػػالؿ إدراؾ ّْ
الصػػلة الٌػػد ربيػػل إىل الػن ّْ
منظػػور الػػوعي الػد ّْ
األكؿجي إذ تيف ىػرغي أثيانػان اؼبفػػردات الدَّالػة علػى القيمػػة
يفػرتض فيهػا أف تكػػوف فنيَّػةن صباليَّػةن يف اؼبقػػاـ َّ
الرؤيػػة الدّْينيّْػػةجي كتكتسػػي إهبابيَّػػة اغبضػػور مػػن كجهػػة نظ ػ ور فنيَّػ وػة؛ ىكػػذا
السػػلبيَّة مػػن سػػلبيَّتها يف ُّ
َّ

ثضر هاروت بابل يف نصوص الشيرازي:
ً ً
ً
ب يىػ ٍع يش يق
يم ىفار ىؽ ىعٍي ً ،أى ٍسمى يؿ ا﵁ ىٍوب ىفظي ٍ ىربىُّرؽ يركثي مٍن ى كال ىق ٍل ي
سمى ٍعمل لو بػلّْ ٍغق ىاركت بابً ول ًمئ ً
ات في ً
السح ًر كيما أيكاصلي
نوف ّْ
ى
ى ىي ي ي
ى ى

ّ

ُ  -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي صْٕ
ِ -جراىاـ أالف  :نظرية التناصجي ترصبة :د باسل اؼبساؼبةجي دار التكوين جي دمشقجي طُجي َُُِ صِٓ
ّ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ُٗجي صْٓ

كرد ذكر هاروت بابل يف سػورة البقػرة ( َُِ)﴿ًَخظَّسَعٌُخ َِد ظَعٍُْنٌ خٌؾَّنَْدطِ ُ عٍَنَ ٍُِْنهِ عُنٍََّْْدَْ ًََِند وَفَنشَ
عٍَُّْدُْ ًٌَىَِّٓ خٌؾََّْدطِ َ وَفَشًُخ ُّعٌٍََُِّّْ خٌنَّدطَ خٌغِّمْشَ ًََِد ؤُْٔنضِيَ عٍََنَ خملٍََىِنِْْٓ زِسَدزِنً ىَندسًُضَ ًََِندسًُضَ

ًََِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُد ٌَوُ بََِّّٔد َٔمُْٓ فِعْنَص فٍََد ظَىْفُش﴾
ػذموـ تعلُّمػو؛ َّ
ألف فيػو معػً
ما أين ًزىؿ على اؼبلكني ببابل هاروت وماروت من أنواع ّْ
السػحر م ه

السػاعي إليػو آمثهجي َّ
الفتنة كالكفػرجي فبَّػا يعػَّ ،
ازي يف تضػمينو
ألف فيػو سػعيان للفتنػة لك َّػن الشاير َّ
أف َّ
السػػحر معػػً الفتنػػةجي يضػػاؼ إىل ذل ػ اإلص ػرار الَّػػذم وبملػػو تك ػرار
(ىػػاركت بابػػل)جي ّْ
وبم ػ ًل ّْ
ً
(مئات)جي أم َّ
حرم ىنا مور ه للغاية اعبماليَّة الفنيَّة
السعي اغباصل يف مفردة
الس َّ
َّ
أف الفعل ّْ
كنلحػػظ يف اسػػتدعا الشاايرازي اؼبفػػردات كاألظبػػا القرآنيَّػةىجي تركيػزان علػػى خاصػيَّة استحضػػار
الفعػػلجي أم تركيػزان علػػى فاعليَّػػة ا﵀بػػوب كقدرتػػو علػػى القيػػاـ خبػوارؽ األمػػورجي فمحبػػوب الشاايرازي
يبتل أنفاس عيس :
ً
كمنفاس عيسى َّ
كقع على جسدم
فيا من أنفاسو
إف رّْ َّل قامت ى قد ى
ُ
مثلما كقعق صورة الركح على العظم الرميم
ػاس) ليسػػق ىػػي اؼبخصوصػػة
كعل ػى الػ َّػربم مػػن امػػتالؾ ؿببوبػػو أنفػػاس عيس ا جي لك ػ َّن (األنفػ ى
بالوصػ مػػن ىػػذا االسػػتدعا جي فقػػد أيف ًر ىبػػق ىػػذهً األنفػػاس مػػن فاعليَّػػة اإلثيػػا علػػى الػربم مػػن
لظل اغببيبجي القادر على القياـ بفعػل اإلثيػا جي كيباثػل
إثبات امتالكهاجي كأيسندت ىذه الفاعليَّة ّْ
يف قدرتو على اإلثيا الوص ى القرآينَّ يف

سورة يػ

(ٖٕ ﴿ :)ٕٗ-لَديَ َِْٓ ُّمِِْْ خٌعِ َدََ ًَىَِِ سَُِِْ .لُنًْ

ُّمِْْْيَد خٌَّزُِ ؤَْٔؾَإَىَد ؤًََّيَ َِشَّشٍ ًَىٌَُ زِىًُِّ خٍَْك عٍَُِْ﴾جي لذل ى كا ىف ؿببوب الشيرازي أكثر قػدرةن علػى
ػتص بفاعليَّػػة
اإلثيػػا مػػن أنفػػاس عيس ا جي فمنفػػاس عيس ا ىملى ىك ػةه يمسػبىػغىةه مػػن ا﵀بػػوب الػػذم اخػ َّ
اإلثيا اؼبطلقةجي كاؼبثبتة يف شعر الشيرازي يف و
بزؿ آخ ور:

ُ-أباين شريازجي بزؿ ّْجي صُِٓ

ً
ً
يسى ىعلىٍيػ
ق ىكقٍػتىان ىكىد ىاـ ىى ُّ
ٍٍب ى
ب ى
صبىا ع ى

كقوؿ آخر:
ه

ًو
اىا نى ًسٍي يم فى ًم ٍ
ىثيى ى
ػ ى يرٍك يح ىثافظ أ ٍ

ُ

كلن أمتدح بعد اليوـ عيسى كقدرتو على إثيا اؼبوتى
فلم يكن ماىران مهارة شفت يف إنعاشها لألركاح
كيف اؼبثاؿ ا

ِ

يعيد استخداـ ً
العظاـ الَّرمي ًم:
ي
ى

ً
كنق ناسيان ثبي فعهدم بالوفا قدًني
نسيم الفج ًر إ ٍف ى
ف ىذ ّْكر ى
ّ
ً
إذا ى و
رميم
بعد قرف يج ٍز ى
ت من فوؽ تيربىد سريقي ي
العظم كىو ي
ص م ،ي
يف ىػػذا اؼبثػػاؿ ال تكػػوف ق ػرا ة (أنفػ ً
ػاس عيسػػى) رػػاىرنةجي دبعػػً َّ
أف التَّنػػاص اؼبخصػػوص ّٔػػذه

األنفاس لي متجليَّان أك راىرانجي َّإمبا يم استنتاجان ع قرا ة البيػق الثَّػاين؛ الَّػذم يتض َّػمن صػورة
ػص الشايرازي
الرميمجي كالعظػم ال َّػرميم يف ن ّْ
فنيَّة لصورةو كاقعيَّ وة يف النَّص القرآينّْ كىي صورة العظاـ َّ

ّْ
يشكل جز ان من البنية الفنيَّة النَّػاجزةجي دبعػً أنَّػو ال يبكػن
قد سباىى مع النَّسي ً الشّْعرمجي فمصب
السػػابقجي أش ػػارتا إشػػارنة الزم ػةن إىل
ّْي،جي فهاتػػاف اؼبفردتػػاف يف ال ػنَّص َّ
ػ ،عػػن ال ػػد ّْ
فصػػل مدلول ػو الف ػ ّّْْ

لكن القيمة الفنيَّة لتوريفهما تبقى أك من اغبضور القػرآينّْ بػذل ف َّ
ػإف قيػاـ العظػم
مصدرنباجي َّ
الػ َّػرميم كانبعاث ػو بعػػد الفنػػا جي كمػػركر الػ َّػزمن عليو(بعػػد قػػرف)جي يشػػري إىل َّ
أف فاعليَّػة اإلثيػػا اؼبطلقػػة
الصػور ا﵀سوسػة الَّػد كرفهػا
يبتلكها ؿببوب الشَّاعرجي كىػي الَّػد تعيػد اغبيػاة بعػد زكاؽبػاجي فتكػوف ُّ
الشاعر ىنا «لغةن ثية تتحدث ّٔا اغبقيقة إلينػاجي كالشػاعر كثػده القػادر علػى التقػاط ىػذه اللغػة
كربويلها إىل إشاراتجي كما تبدك ىذه الصور كثدة جامعة بني الديبومة كالفنا »

ْ

الش ػػاعرجي كم ػػن
ػ ،تت ػواىل االقتباسػػات كالتَّوريف ػػات القرآنيَّػػة يف نصػػوص َّ
علػػى ى ػػذا النَّحػػو الف ػ ّْ

مباذج تل االقتباسات الفنيٌة أيضان قولو:

ُ-ثافظ شريازم :الديوافجي بزؿَٕجي صْٖ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ٕٓجي صُٓٔ
ّ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿّٕٔجي صَُٓ
ْ  -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صُٖٔ

ظ كىو يرقب ثبيبوي اعبميل يف قصرهً
كعني ثاف ى
ي
ي
ى
ُ

شبيهةه باعبنات ذبرم من ربتها األَّنار
اس(عني ثافظ اؼبرتقّْبة) بصورةو
سبثيلي لصورةو ثقيقيَّ وة تقع ربق استطالة اغبو ّْ
يف البيق تشبيوه ّّ
َّص الق ػػرآينّْ كى ػػي (اعبنػػات ال ػػد ذب ػػرم ربتهػػا األَّن ػػار)جي إذ ش ػبَّو عين ػػو
ؾبازيػ وػة ىكثي ػ ىػر كركدى ػػا يف ال ػن ّْ
الدَّامعػػة شػػوقان لرؤيػػة اغببيػػب باعبَّنػػات ذبػػرم مػػن ربتهػػا األَّنػػارجي فػػالعني الدَّامعػػة يبكػػن إدراكهػػاجي
كلكن فبَّا ىو بري م و
اػبيايل للجنات الَّػد ذبػرم مػن ربتهػا األَّنػارجي كالَّػد ىػي ثػواب
درؾ الوص
ُّ
ي
اؼب منني يف ا خرة
أم
الصػػورة خاصػيَّة التَّغريػػب كاإلدىػػاشجي َّ
تعتمػػد ىػػذه ُّ
ّْـ َّ
فالشػػاعر يف تصػػوير عينػػو يقػػد ٍ

كص و ( :عني ثافظ كىي ترقب ثبيبو اعبميل يف قصره) صيغةه إخباريَّةه تشي بالوص لكن ال

ّْ
الشػػطر الثَّػػاين إىل صػػورةو أخػػرل ينصػػرؼ
تقدمػػوجي َّإمبػػا تػػرتؾ بػ رة فػر واغ يف نفػ
ّْ
اؼبتلقػػيجي كإذ وبيػػل َّ
الصػورتني يف ال ّْػذىنجي كمػن مثَّ عمليػة انتػزاع كجػو الشَّػبو مػن
تم اجتمػاع ُّ
اإلدراؾ ذباىها تلقاعيَّانجي ليػ َّ
الصػػورتنيجي كىػػي االش ػرتاؾ يف اعبريػػافجي بيػػد َّ
مقابلػ ًػة ُّ
أف مظهػػر اعبريػػاف يف ال ػن ّْ
َّص القػػرآينّْ كا ػ ه
(ذبرم)جي كجرياف دموع حافظ منتزعه من خالؿ إدراؾ آليَّػة التَّماثػل يف الوصػ ؛ كالشايرازي يف
ػوم يف
نقل ُّ
َّص القرآينّْ إىل الن ّْ
الصورة الفنيَّة من الن ّْ
األدنجي استطاع دبهارةو أف يزيل ىكقٍػ ىعهػا اؼبعن َّ
َّص ّْ

الػ ػنَّف جي اؼبػ ػرتب دبع ػػً اؼبثوب ػػة ال ػػد تث ػػري يف ال ػ َّػذات اإلثس ػػاس بالطُّممنين ػػة ؼبص ػػري اؼبػ ػ منجي لك ػ َّػن
استدعا ىا ىنا يفيدجي فنيَّانجي يف خدمة التَّجربػة العرفانيَّػة الثتػوا تواتراتػا؛ فتسػع الوصػ دب و
ػدد
من الدَّالالت

ً
ػ ،يظهػره التنػػاصجي إذ يبػػدك يف داللتػػو الظَّاىريػَّػة معار ػان اغبكػ ىػم
ػور فػ ّّ
كللخمػػر الصػػوفيَّة ثضػ ه
َّص القػػرآينّْ يف شػػمف اػبمػػرجي لكػ َّػن داللتػػو الفنيَّػة اؼبعرفيَّػػة تكش ػ َّ
الشػػاعر
أف َّ
اإلؽبػ َّػي ال ػوارد يف ال ػن ّْ

َّص القرآينّْ ػبدمة البالبة الشّْعريّْةجي كمن ذل قولو يف اػبمر:
استطاع أف يورّْ معطيات الن ّْ
ثالؿ يف مذىبنا كلكنها
كاػبمر ه
ُ-أباين شريازجي بزؿ ّٔجي صُِٕ

ؿبرمة بغري كجه يا شجرة السرك الوردية اؽبنداـ؟!
ٌ

ُ

ػازمجي كمع ػػً ثقيق ػػي ف ػػاؼبعً آّ ػ ُّ ً
للخم ػػر كم ػػا كرد يف الػ ػن ّْ
َّص معنيػ ػاف عرفاينّّ/ؾب ػ ّّ
ّّ
ػازم ييق ػ ُّػرهي
ن

َّص القرآينَّّْ ﴿:غْنإٌٌََُٔهَ عَنِٓ خََّْنشِ ًَخملَْْغِنشِ لُنًْ فِْيَِّند بِؼنٌُ وَنسِ ٌ
(مذىبنا)جي ك
اغبقيقي ما يثّْرىـ يف الن ّْ
ُّ
ًََِنَنندفِعُ ٌٍِنَّنندطِ ًَبِؼُّْيَُّنند ؤَوْسَننشُ ِِننْٓ َٔفْعِيَِّنند﴾ البقػػرة (ُِٗ)جي كيف موق ػ وع آخػػر ﴿ :لُننًْ بََِّّٔنند خََّْننشُ ًَخملَْْغِننشُ

ًَخَْٕٔقَدذُ ًَخَٕصٌَْدَُ سِـْظٌ ِِْٓ عًََِّ خٌؾَّْْاَدِْ فَدـْعَنِسٌُه ﴾
اليص القرِّ ي

اؼباعدة (َٗ)

اليص الشعري

يفاػبمر كاؼبيسر فيهما إمث كبري كمنافع للناس

ثالؿ يف مذىبنا
يفاػبمر ه

يفإشبهما أك من نفعهما

يفؿبرمةه بغري كجه

يفرج ه من عمل الشيطاف فاجتنبوه
َّص القػػرآينّْ طبػهػر ثقيقيَّػةهجي كتكتسػػب إًشبهػػا كنفعهػػا فبػَّػا يضػ ُّػر أك ينفػػع النَّػػاسجي َّأمػػا
اػبمػػر يف الػن ّْ
اػبمػػر يف الفكػػر العرفػػاينّْ فمجازيَّػةهجي كتكتسػػب ثلّْيَّتهػػا مػػن ىػػذه آّازيػَّػة؛ فهػػي يف إثبػػات ثلّْيَّتهػػا
ػازم؛ لػذل ثػدَّد الشايرازي ؾبازيَّػة
توقع يف النَّف ثصػوؿ االخػتالؼ بػني مػا ىػو ثقيق ّّػي كؾب ّّ

اغبقيقي الذم يكسب اإلمث كمػا
اػبمر اغبالؿ بتحديد كجو ربليلها(مذىبنا)جي كنفاىا عن الفعل
ّْ
ص الق ػ ػػرآينّْ؛ أم َّ
/ؿبىلَّ ػ ػ هػلجي
يث ػ ػ ّْػرىـ يف الػ ػ ػنَّ ّْ
أف اس ػ ػػتدعا اػبم ػ ػػر كدرج ػ ػػة ربريبه ػ ػػا ل ػ ػػو كجه ػ ػػاف ّّ
ؾبازم ي

ا﵀رمػػات بشػ و
ػ ،رفي ػ وعجي كق ػد ذىػػب يف ىػػذا
ػكل فػ ّْو
/ؿبىػ َّػرهـ؛ كىنػػا كرَّػ الشاايرازي عناصػػر َّ
كثقيقي ي
ّّ

ّْي ،إىل مداه األقصػىجي كمػن مبػاذج تلػ التَّوريفػات قولػو يف يثرمػة القتػل يف
التَّوري للمعً الد ّْ

اغبرـ:

ً
كجوًر
عند
ىى ٍل تىػىرل لىي ى ى
اغببيب بريي ريٍل وم ي
بالرم ًي كال ىقٍت ًل قىػ ٍلػ ػ ػ ػً
صٍي ىد اغبى ىم ًاـ َّ
صػ ػ ػ ػ ىاد ى
ى
ُ-أباين شريازجي بزؿ ْْجي صُّْ
ِ -ثافظ شريازم :الديوافجي بزؿٖٕجي صْٓ

نىاقًض ً
ً
ً
الع ٍهد يػيبىاؿ الَّذم ًن أى ىَّ من أى ىٍ
ي ى
ِ
ر ّْ ً
الص ً
يد ًيف اغبىىرـ
اؿبوي ىما ىر ىعى يث ٍرىمةى َّ
ب ىس ٍ
ى

اقتباس ؼبعً موجود يف سورة اؼباعدة ( ٓٗجي ٔٗ )َّ ﴿:د ؤَُّّيَد خٌَّنزَِّْٓ آََِنُنٌخ ٌَند ظَمْعٍُُنٌخ خٌقَّنْْذَ ًَؤَْٔنعُُ
َّص
يف الن ّْ
ه

لُشٌَُ﴾جي ﴿

ًَلُشََِّ عٍََْْىُُ فَْْذُ خٌْسَشِّ َِد دُِْعُُْ لُشَُِدً﴾

جػػي ّٔػػذا االقتبػػاس لغػ و
َّص القػػرآينّْجي إذ يكتسػػب
ػرض ال يتوافػػق مػػع اؼبعػػً اؼبوجػػود يف الػن ّْ

َّص
َّص القػرآينّْجي أثلَّتػو قاعػدة الغػزؿ يف الػن ّْ
داللةن صباليَّةن من خالؿ اؼبخالفػةجي فوجػو التَّحػرًن يف الػن ّْ

ّْعرم
الش ّْ

األكؿجي اؼبػػذكور يف سػػورة األع ػراؼ (ُِٕ)ًَ﴿ :بِرْ ؤَخَ نزَ سَزُّ نهَ ِِ نْٓ زَنِننِ آدَََ ِِ نْٓ
يبثّْػػل يػػوـ اػبلػػق َّ

ط زِن َش ِّزىُُ لَندٌٌُخ َزٍَنَ﴾جي قيمػةن عقديػَّةن كػ ل يف
ُ ؤ ٌَغْن ُ
س َّّ َعيُُ ًَ َؤؽْن َي َذىُُ َعٍَنَ َؤ ْٔ ُفغِن ِي ْ
ُ ُر ِ
س ِى ْ
َُيٌُ ِ
الفكر العرفػاينّْجي كيسػتخدـ الشُّػعرا ُّ
الصػوفيُّوف ىػذا اؼبشػهد القػرآينَّجي بوصػفو عهػدان أك ميثاقػان إؽبيٌػان
بني اػبالق كاػبلق أكالنجي يقوؿ الشيرازي:

ً ً
ت
جاج كي ى قى ٍد يك ًسىر ٍ
ىك ى
ص ٍخىرةو تىػ ٍوبىًد أى ٍث ىك ٍمتيػ ىها ىع ىجبىان باعبىاـ ىكىو يز ه
ني عٍنػها أنق م ىً
م فى و
ً
ق
ررب هل
فىمى ُّ
ضٍ
ق ىس ٍق ىفان أىًـ ٍالبىىف ى
رؽ ىعلى ٍ
ىد هار ببىابىػ ٍ ً ى ى ى ي
ُ
ً
بػلىى ًحب ٍك ًم ب ىال يف ً
ش دكمبا أ و
ت
العهد قد عيق ىد ٍ
ىكىما تىػيى َّس ػ ىػر ىعٍي ه
ى
ى ي ى
حوؿ اعبمػايل الَّػذم ٍػرأ علػى ىػذا اؼبيثػاؽ شػعريٌان أنػو رب َّػوؿ إىل ميثػاؽ ؿببٌ وػةجي كعهػد ا﵀بٌ ًػة
لكن التَّ ُّ
ٌ
ً
نصوص الشيرازي:
مرةو يف
ذيكًىر بري َّ
كقد عاىدت ا﵁ منذ بد اػبليقة على ثبّْو
ِ
كأنا أقطع ٍريق العمر ألثقق ىذا العهد كاؼبيثاؽ
اؼبضمن قصد بو( :ألسق بربكم)جي كقد ال يبدك َّ
أف ىذا اؼبقبوس ثامالن األثر القػرآين
كالعهد َّ
الوا ػ جي لكػ َّػن ىػػذا البيػػق قػد أشػػار إىل العهػػد األزيل للخػػالق علػى اػبالعػػقجي كقػػد ذيكًػىػرت مفػػردة
األزيل يف ترصبةو أخرل للبيق ذاتو:
ألس الَّد تشري صراثةن إىل ىذا اؼبيثاؽ ّْ
ُ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿِٓجي صُّ
ِ-أباين شريازجي بزؿ َّٕجي صْٖٓ

ثّت أى ًصٍيػىر إً ىىل الثػىَّرل
ًم ٍن يىػ ٍوًـ ىع ٍه ًد ألس ًع ٍش يق ى ىديٍ ىدًين
أىٍم ًشي بًًو َّ
ك َّ
الالفق ىنا َّ
ثوؿ مفهومهػا مػن اإلثالػة إىل اليػوـ
أف ىذا التَّوري للبنية النصيَّة القرآنيَّة قد َّ
ُ

الصبغة الغزليَّةجي فمصب اؼبيثاؽ الَّذم أخػذه تعػاىل
األكؿ الَّذم كانق فيو كالدة اػبلق صبيعانجي إىل َّ
َّ
علػػى اػبالعػػق يف فكػػر الشاايرازي يعػػ ،عهػػد ؿببػ وػةجي كبقػػا ن علػػى عهػػد ا﵀بػػة ىػػذا إىل أف يطويػػو
الثَّرل
ما أرل يف ثديث ىوؿ القيامة من

ْ

اغبي إال كنايةن عن اؽبجراف
كاعظ ّْ

َّ
البالبي يف استخداـ ىوؿ يوـ القيامة اؼبوصػوؼ يف ال ّْػذكر فيمػا ىػو كنايػةه عػن أيَّػاـ
إف الوجو
َّ
الشػػاعر غبالػػة اؽبجػػر كالفقػػد الَّػػد يعػػاينجي
اؽبجػػر كالف ػراؽجي تفيػػد يف تعظػػيم اؼبصػػاب الَّػػذم يصػػفو َّ
ثيث قيل يف ّْ
الذكر عػن يػوـ القيامػة يف سػورة القيامػةَّ ﴿ :غْنإَيُ ؤَّّندَْ َّنٌَُْ خٌمَِْدَِنص* فَنةِرَخ زَنشِقَ خٌسَقَنشُ

*

ًَخَغَنفَ خٌمََّنشُ* ًَـُِّنعَ خٌؾَّنّْظُ ًَخٌمََّننش* َّمُننٌيُ خإلِْٔغَنندُْ ٌِّحنزٍ ؤَّْنَٓ خملَفَنشّ* وٍََّنند ٌَنند ًَصَس* بٌَِننَ سَزِّنهَ ٌََِّحِنزٍ
خملُغْعَمَشّ* وٍََّد بِرَخ زٍََغَطِ خٌعَّشَخلِِ * ًَلِْْنًَ َِنْٓ سَخقٍ* ًَََنَّٓ ؤَّٔنوُ خٌفُنشَخق * ًَخٌعَفَّنطِ خٌغَّندقُ زِدٌغَّندق * بٌَِنَ سَزِّنهَ
ٌََِّحِزٍ خملَغَدق﴾ ( ٔ ُِ -جي ِٔ) َّ-

ص القػػرآينّْجي فػ َّ
الشػاعر
ػإف َّ
كعلػػى الػ َّػربم مػػن الطَّػابع التَّجريػػدم لوصػ ىػػوؿ يػػوـ القيامػػة يف الػنَّ ّْ

للداللة على اؽبجػرجي فاسػتخداـ آّ َّػردات َّ
معطى رمزيَّان َّ
للداللػة علػى اغبػاالت
قد أفاد منو بوصفو ن
الرامػز بمنػو يرمػز أف
اؼبملوفة كاؼبعاشة « ي َّ
سمى الوعي الرمزم اؼبشركط بشعوور ك عي م َّداه كعػي َّ
لػػدينا خصػػاعص عامػػة ذبمػػع بػػني الشػػعر كالػػدين يف تراكيبػػو الرمزيػػة مػػن تكثيػ كإدمػػاج كإسػػقاط
كتعبري عن اؼبعاين اػبالصة كاألفكار آّردة بواسطة الصور اغبسية كأبنية آّاز»
كثافظ " عبنونو فق " يبحث عن ثبيب لو
ُ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿِّٕجي صٗٗ
ْ –ثافظ شريازم :الديوافجي بزؿ ٖٖجي صَٔ
ِ  -د عاٍ جودة نصرة :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صُّٗ

ِ

كىو كاؼبفل اؼبعدـ الذم يبحث عن كنز قاركف

!!

ُ

ؿبل أثد ٍريف التَّمثيلجي فيما ىػو
معطى دينيَّانجي وبلٌو َّ
يف توري الشَّاعر لكنز قارون بوصفو ن
ػأّة بػػني صػػورتني تشػػرتكاف يف صػ و
عقػػد مشػ و
ػفة مػػاجي َّ
فالشػػاعر يف حبثػػو الػػدَّؤكب عػػن ثبيبػػوجي يش ػبوي
اؼبفل اؼبعدـ الَّذم يبحػث عػن كنػز قاارون الٌػذم يخ ًسػ ىفق ب ًػو األرضجي ككجػو الشَّػبو اؼبنتػزع مػن
الصورتنيجي ىو اعبنوفجي فالشَّاعر يعلم َّ
ػث
ىاتني ُّ
أف مسػعاه يف البحػث بػري ذم جػدكلجي كىػو حب ه
(عبنونػ ًػو فق ػ )جي كمػػا َّ
أف اعبنػػوف كثػػده ييبلًػػي علػػى اؼبفل ػ اؼبعػػدـ فكػػرنة كفك ػرة البحػػث عػػن كن ػ ًز
قارون الٌذم يعلم أنَّوي لن هبده أبدان
كمن توري اؼبفردات القرآنية بوصفها دك ٌاالن بزليَّةن قولو:
فانظر إىل تفاثة ذقن كىي تقوؿ
"إف آالفان كيوس الصديق قد كقعوا يف بئرنا

ِ

الشػػاعر ّٔػػا جػ َّػو الوجػػد كالغػػزؿ الٌػػذم
« ذبػػي االفتتاثي ػةي الغىزلي ػةي صػػورةن رمزي ػةن»ّجي يهيّْػػُ َّ

الشػػاعر لإلثاٍػػة بػػو مػػا ذكػػر يف
يسػػكن فيػػوجي كمػػن مثَّ يتػػداعى الوص ػ إم ػال ن كجػػديَّانجي يسػػتعني َّ

قصة النَّػ ّْ لوسافجي فلػم يكػن ثسػنو فقػ مو ػع عنايػة الشَّػاعر يف التَّوريػ
َّص القرآينّْ عن َّ
الن ّْ

الغزيلجي بل أ ي إليو كجو الشَّبو اغباصل من الوقوع يف البئرجي فالشَّاعر يص بئػر اغبسػن الػد
ّْ
َّص القرآينّْ الٌد كصفق كقوع لوسف النَّ يف البئرجي كلكن و
لداللة ـبتلف وػةجي
كقع فيهاجي دبفردات الن ّْ
ّْ
الصػػويف يقػػوـ علػػى التَّنػ ً
كدبػػا َّ
ػاقض»ْجي يق ػ ٌد يـ َّ
الرثػػى يف ّْ
الشػػع ًر ُّ
الشػػاعر كصػػفان بزليٌ ػان
أف « قطػػب َّ
ثسػ ّّػيجي تيػػن ىقض ثسػيَّتو بػػاػب اؼبورٌػ كرمػ وز فػػ ،يعيػػد
َّصجي فيمػػا يبػػدك ككمنػَّػو بػ ه
يفتػػت بػػو الػن َّ
ػزؿ ّْ

ُ-أباين شريازجي بزؿ ْٖجي صُْٕ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٖٗجي صُٕٗ
ّ
األكؿجي دار شراعجي دمشقجي طُجي ََِِـجي صََُ
د مهجة الباشا :شعر الزىد يف العصر العباسي ٌْ-كولًن كلسوفجي الشعر كالصوفيةجي ترصبة :عمر الديراكم أبو ثجلةجي دار ا دابجي بريكتجي طِجي ُٕٗٗجي صٕٓ

إنتاج الدَّاللة آّردة من منظورهجي إذ يستحضر الشَّػاعر مفػ و
ردات قرآني وػة ال يض ّْػمنها لػذاتا فهػو ال
ى
ٌ

ّْي،جي َّ
كإمبا ىبضعها ػبدمة البالبة الشّْعرية يف الوص
ىبضع لسياقها الد ّْ
ً ُ
وح فىاقىو سيل أ ٍىدمعًي كلكًنَّو يبىٍ ٍ ً
ص ٍدرم
رظبى ى من ى
ىكٍيوفىا يف ني و ي ى ٍ ي ي
ي
كىذا التَّضمني لطوفاف وح يف كص ثالة الوجد كالبكا جي ىو من مبالغات الوص جي إذ
يقػػرتف البكػػا الكثػريجي بوصػػفو ثالػةن أك ٍرفػانجي بالطوفػػاف الػػذم وبضػػر بوصػػفو ٍرفػان آخػػر يف عقػػد
اؼبشأّةجي فيستعري الشَّاعر لتثبيق ٍرؼ التَّشبيو صورنة قػد اسػتقرت يف ال ّْػذىنجي كأخػذت ثيّْزىػاجي

كيػ ُّ
ػزكع ثػػاد إىل العػػدكؿ أثيان ػان عػػن َّ
الص ػور ا﵀سوسػػةجي إىل
ػدؿ ىػػذا علػػى « نػ و
الرمزيَّػة يف ُّ
الداللػػة َّ
و و و
ػازم»ِجي كإ َّف
التَّشػبُّث بنزعػة لفظيَّػة قاعمػة علػػى مقارنػة الو ػع اغبقيقػ ّْػي للكلمػات بو ػػع آخػر ؾبػ ٌ
ُّموع بالطُّوفافجي ُّ
تشبيوى الد ً
يعد من االستعارات األدبيَّةجي لوص ثالة البكا جي األكثر قيمةن كفنيٌةن
ٌ
(ؽة ٔصهغت ٔطٗ ؽذ َايّ ْجش عــالو ف ّٛحىت يطهـع انفجـش)

ّ

ىذا التَّضمني على أصلو يف الفارسيَّة كما نظمو الشيرازيجي كقد ترصبو َّ
الشواربي:
َّإَّنا ليلة الوصلجي كقد انطوت ّٔا صحيفة اؽبجر
"فسالـ فيها ثّت مطلع الفجر"

ْ

الش ػطر الثَّػاين مػػن البيػػق آي ػةن مػػن سػػورة القػػدر ٌٍََْْ ﴿:نصُ خٌمَ نذْسِ خَْْ نشٌ ِِ نْٓ ؤٌَْ نفِ ؽَ نيْش* ظَنَ نضَّيُ
يشػ ّْػكل َّ

ُ ِِن ْٓ وُن ًِّ َؤِْنش* عَنٍَد ٌَ ىِن َِ َلعَّنَ َِ ْاٍَن ِع خٌ َففْن ِش﴾جي عمػد الشَّػاعر إىل
س ِّزيِن ْ
ش ًْ ُق ِف ْْيَد زِن ِة ْر ِْ َ
ى ُص ًَخٌ ُّ
خ َمل ٍَد ِج َ
إدراج تل ػ ا يػػة فبػػدت َّ
عرمجي كإف تنفصػػل عػػن اؼبنظومػػة
كمَّن ػا بني ػةه فنيَّ ػةه متَّصػػلة بالبنػػا ّْ
الش ػ ّْ
للش ػاعر إذ إنَّػو يسػػتولد مػػن اؼبػػملوؼ كاؼبعه ػػود
اللُّغويػػة القرآنيَّ ػةجي كىػػذه ال اع ػػة األداعيَّ ػة ربتسػػب َّ
ُ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ُِٗجي صٖٖ
ِ -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صُُٓ
ّيف ثافظ شريازم :الديوافجي بزؿ َِْجي صَِٕ
ْ -أباين شريازجي بزؿ ِٓٓجي صّْْ

َّ
الدىشػػة الػػد تسػػتويل علينػػاُ ثػػني تتحػ َّػرر اؼبفػػردات اؼبتعػػارؼ علػػى معناىػػا مػػن بداىػػة داللتهػػاجي

الص ػورة الفنيػػة الَّػد تنػػتظم مػػن خالؽبػػاجي فتمتلػػُ باؼبعػػاين
ػايل للُّغػػة ك ُّ
كتػػدخل نطػػاؽ التَّغريػػب اعبمػ ّْ

الرؤيػػة تغػػدك القيمػػة الفنيَّػة ؽبػػذا التَّوري ػ تػػنهض مػػن األسػػاس
كالػ َّػدالالت اعبديػػدةجي علػػى ىػػذه ُّ
األكؿ دب ػػا ينط ػػوم علي ػػو م ػػن إوب ػػا ات تق ػ ّْػدمها (ليل ػػة الوص ػػل ال ػػد ّٔ ػػا انط ػػوت
الرتكي ػ ّْ َّ
َّ
للشػ ػطر َّ
ص ػػحيفة اؽبج ػػر) م ػػن بي ػػاب مالم ػ الرقي ػػب كالع ػػاذؿ كالواش ػػي جي كانته ػػا اؼبعان ػػاة بع ػػد الصػ ػ

الطويل كالوجد اؼبقيمجي كمَّنا ليلة القدر الد ربمػل قضػا األمنيػة الػد ربػددت يف الفكػر العرفػاين
بالوصػػلجي كلليلػػة داللتهػػا العرفانيػػة أيض ػانجي فػػال ىبفػػى أف الليػػل ىػػو« ميقػػات التجلّْػي اإلؽبػ ّْػي »ِجي

الشطر الثَّاين أبلػ تعبػ وري عػن أمنيػة الشَّػاعر العػارؼ يف
بذل يكوف التَّضمني القرآينّْ اغباصل يف َّ

بالس ػالـجي اؼبوصػػوؼ يف ليلػػة القػػدرجي ثػػّت مطلػػع الفجػػرجي أم إىل انتهػػا
أف يكػػوف الليػػل ؿباٍ ػان َّ
الغاية

صػان ثرفيَّػان قليلػةن إذا مػػا قيسػػق
تعػ ٌد اقتباسػػات الشايرازي ؼبفػػردات الػنَّ ّْ
ص القػػرآينّْ بوصػػفها تنا ٌ

الرموز قبلوه يف الفصل ا
للرموزجي
كتناص ُّ
باستخدامو ُّ
ٌ

ُ -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صٗٗ
ِ -اؼبرجع السابقجي صَِِ

الفصا الاا ي :الرم ؛ (التَّياص المرجعية):

الرمػػزجي كإذ قػػاؿ بعػػض البػػاثثني يف شػػعره َّ
إف اسػػتعاراتًًو
عػػرؼ الشاايرازي بوصػػفو شػػاعر َّ

مبهمةه كمظلمةه كعصيَّةه على التَّحديدجي قاؿ آخركفَّ :
الرمػوز بسػبب الظُّػركؼ
قاعم علػى ُّ
إف شعره ه

الرموز
الساعدة من ىنا كاف خالؼ ُّ
الشراح يف ربديد معانيو لكثرة ُّ
الدّْينيّْة كاالجتماعيّْة َّ
ُّ و
ً
السػركجي
كل مفردة يف شعر الشايرازي ربض يػر بوصػفها رمػزانجي فػالغزاؿ كالببَّغػا جي كالعنػدليبجي ك ٌ
أكصاؼ للمحبوب:
الصباجي كثّت أظبا النّْسا ً ىي
ه
كالوردجي كالبلبل كاؽبدىدجي ك ٌ
ُ
تىػىرٍكتػ ػ ػػىً ،ىىاعً ىم البىػٍي ىدا ً كاعبىبى ػ ػ ػ ًل
صب ػ ػ ػا بًليطٍ ًف ػ ػ ػ ػ ػ ً ق ػ ػوًيل لًلغىىز ًاؿ لىىق ٍد
ى
كعن ً
الورد ك ً
البلبل قوليو:
ِ
باألمػ ً ما بني الو ً
الس ىك ىارل
ركد بػيٍلبي هل تىػغى ًَّ
ىىاتيوا َّ
وح يىبُّوا يا أيُّها ُّ
ٍ
الصبي ى
ىى ي
يصرح برمزيَّتهاجي كجبوىرىا اؼبعريف:
رمزجي كىو ّْ
كاػبمر يف شعره ه
ً
اغبمػ ػ ػ يد ﵁ً َّ
ضى أىىرًن
إف اغبىػ ػ ػا ىف يم ٍش ػ ػ ػىر ىعةه
أىبوابػي ىها فىػ ىع ىس ػ ػى ّٔىا يػي ٍق ى
ً ً ًّ
ً
طبىٍ ًر اغب ً
قيقة ال ًم ٍن ىطبرة العنىب
ق منها األىبا ًر يؽ من
ىجيَّاشةه يملئى ٍ
ى
ً
كمعً ً
البيقَّ :
ػوش(تغلي) فيهػاجي كىػي طبػر
إف الدّْنا ىف يف ثانػة العش ًػق فبلػو ةه بػاػبمرة الٌػد ذب ي
ً
الباٍلة
اؼبعرفة أك اػبمر اغبقيقيَّة ال طبرة العنب

كرموزه كإشاراتو مطويَّةه عن النَّاسجي ال يعرفها سول اللَّبيب الفطن:
ْ
ً
ىل لىبًيػ ػب لىو ا ًإلش ػػارةي تىك ً
ىس ػ ػ ىػر ىارا
ٍفػ ػي
ىكىكتي ه
وـ أ ٍيى ػدم لىوي األ ٍ
ىٍ ٍ ه ي ى ى
معركفة أك و
و
بري أنَّو يذىب للقوؿ َّ
متاثة للناس صبيعانجي يقوؿ:
الرموز بري
إف ىذه ُّ
بنور اػبمر يسطع يف األكاين

يرل الدركيش جوىر كل فاف

ُ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ْجي صُِ
ِ-اؼبرجع السابقجي بزؿٓجي صُْ
ّ -اؼبرجع السابقجي بزؿ َْجي صّْ
ْ-اؼبرجع السابقجي بزؿ ُٗجي صِٔ

ككم من قار وئ جهل اؼبعاين

ُ

كيعرؼ قيمة األكراد ٍريه
الصػافيةجي يسػتطيع الػدَّركيش
فمن خالؿ نور طبر اؼبعرفة ك ياعهاجي الٌػذم يش ُّػع يف األقػداح َّ

معرفػة أسػرار عػا الوجػػودجي كلػي كػ ُّػل قػار وئ يفهػػم معػً مػػا يقػرأجي كال يفهػػم معػاين كتػػاب األكراد
ثق قدرىا إال البلبل العاشق
كيقدرىا َّ
اختصػػق بلطػػاع
رمػػوز الشاايرازي كإشػػاراتو يف نصوصػػوجي كرمػػوز بػػريه مػػن شػػعرا العرفػػافجي َّ

اؼبعػ ًػاينجي كقيػػدّْمق لتتجػػاكب كٍبيعػػة بزليَّاتػػوجي فتشػػيع جػػوان مػػن الفػػرح كالطَّػربجي إ ػػافةن إىل اثتػوا ً
ى
ٌ

الرم ػػوز إىل
مالم ػ ً الطَّبيع ػػة يف الوص ػ ً جي م ػػن ىن ػػا اختل ػ النُّق ػػاد ك ُّ
الش ػراح كاؼبرتصب ػػوف يف إع ػػادة ُّ

مرجعيَّات ػا اؼبعرفيّْػػة اغبقيقيػػةجي إذ بػػدت ك َّ
ػات مشػػوبةه بالطَّػػابع اغبسػ ّْػي بػػري َّ
أف مػػا يهػ ُّػم
كمَّنػػا بزليػ ه
اؼبتناصػػةجي ال ػد خرجػػق مػػن مصػػدر اؼبعرفػػة (القػػرآف)جي
الرمػػوز
َّ
البحػػث ىنػػا بالدَّرجػػة األكىلجي ى ػي ُّ
كأيدخلق يف بنية الن ً
"الشريازية"
ُّصوص ّْ

كعن ثضور األظبا القرآنيَّةجي بوصفها رمػوزان أدبيَّػةنجي ارتبطػق بتجػارب أصػحأّاجي كبتنػامي
ً
األدن بوصػ ً
ػفو
ػاعي ؽبػػا فم ػػحق لقب ػانجي كاسػػتيثمر يف اغبيّْػػز ّْ
أٍ ػوارىمجي ثػ َّػّت ازبػػذت الوص ػ النّْهػ َّ
ناقالن و
سبر بو ال َّػذات
عبانب من التَّجربةجي يورّْفوي الشَّاعر دبا يتساكؽ كٍبيعة الطَّور
ّْ
الوجدم الَّذم ُّ

اػباصة
العارفةجي يف إشادة بنياف التَّجربة العرفانيَّة َّ

ػدرج يف
متنوع وػةجي ككمنػَّوي يريػد التَّ ُّ
استخدـ الشيرازي ُّ
موز القرآنيَّة (أظبػا األعػالـ) يف صػي و ّْ
الر ى
ى

الرمز يقدّْـ جانبان من اغبكاية مورّْفان عناصرىاجي لتقوـ مقػاـ
مرةو وبضر َّ
كل َّ
ىذا االستخداـجي ففي ّْ
ػتم إعػػادة إنتػػاج نصػػوص الشاايرازي كفػ ىػق الق ػرا ة
الػػدَّعاعم يف اثت ػوا التَّجربػػة ُّ
الشػػعوريَّةجي كلكػػي تػ َّ
األكؿ اؼبػرتب بػػذكر
الرمزيػَّػةجي تبػػدأ ّْ
األكؿ قرآنيَّػان كمػػا يف األدب؛ َّ
قصػػة اػبلػػق َّ
الرمػػز َّ
الدراسػػة بقػرا ة َّ
َّ
(آدـ) يف افتتاثيَّ وة بزليَّ وة:
اؾ ىذبىلَّى من لى ىدل األىىزًؿ
ؼبػَّػا سنى ى

ً
ً
الش ىع ًل
شق بً ُّ
ٍىافىق ىعلى ال ىكوف نى يار الع ٍ

ُ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿْٖجي صّٖ

ً
كبار من و
ني ىرأىل بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو ىصبىػ ػ ػ ػ ػ ػالىػ ػ ػ ػ ػ ى لى َّم ػ ػ ػ ػ ػا بػى ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىف لًلػ ػ يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىق ػ ػ ًل
آدـ إًبلي ي ث ى
ى ى
ألكؿ للخلػػقجي ثػػني رهػػر اعبمػػاؿ للخالعػػقجي كانػػق كالدة العشػػق الٌػػذم أشػػعل
ففػػي اليػػوـ ا َّ
ُ

كثني رأل إبلي صبال راىران يف ِّدم (ع) اثرتؽ بنار الغرية إذ لػي يف فطرتػو
الوجود بنارهجي ى
العشقجي كإبلي « يرل نفسوي أفضل من ِّدم ألنَّػوي يخلً ىػق مػن نػا ور جي كِّدم يخلً ىػق مػن ٍػ و
نيجي كىػذا
ى
ِ
قصػػة
ػجود » جي لكػ َّػن الشاايرازي يف تضػػمني ىػػذا الطػَّػور مػػن َّ
األمػ يػر دفعػػوي إىل االسػػتكبا ًر فػػمب ُّ
السػ ى
ػتعارم يس ػػتثمر
ِّدمجي يعي ػػد اس ػػتكبار إبل ػػي إىل الغ ػػرية م ػػن اعبم ػػاؿجي كيف ى ػػذا التَّحوي ػػل االس ػ ّْ

الصػيغة الغزليَّػة كيضػفي ٍػابع
اإلمكانات الشَّعوريَّة كلَّها لوص
َّ
قصة ِّدم كإخضػاعها دبػا ىبػدـ ّْ

اعبماؿ على الغزؿ
الرمػػز يف اسػ و
الشػػوؽ للعػػودة إىل اغبيػػاة اػبالػػدةجي تل ػ
ػتخداـ آخ ػ ورجي وبمػػل اغبنػػني ك َّ
كوبضػػر َّ
العػػودة الػػد مػػا َّ
ػق ثلػػم شػػاعر العرفػػافجي َّ
ػمكه حبرقػ وػة كأ و حبيػػث
كإف لزكمػػو دار الفنػػا جعلػػو يتػ َّ
انفكػ ٍ
يضرـ النّْرياف يف اإلمث الذم ثاؿ دكف عودتوجي يقوؿ:
الدَّم ػ ػ ػػع ىحبػ ػ ًرم كص ًم صار صحػ ػ ػػراعًي كال ىق ٍل ػ ػ ػػب أىلٍ ىقيتػ ػ ػػو ًيف يعبَّػ ػ ًػة اؼبا ً
ي ٍي ي
ى
ٍ ي ٍ ى ىٍ ى ى ى ٍ ى
ى
ًّ
ً
ً
َّ
آدـ ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن قىػٍبلً ػ ػ ػ ػ ػي ىك ىث َّػوا
ق
صػلى ٍ
إلمث ى
كإف آىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات قىػ ٍلً نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يارىىا ىك ى
فا ىػػات اؼبنبعثػػة مػػن نػػا ًر قلبًػو أثرقػػق ذنوبػوجي كرَّدبػػا كصػلىق إىل ذنػ ً
ػب ِّدم كحا ّاواء فمثرقتػػويجي

الش ػاعرجي ذل ػ التَّصػػور الَّػػذم يشػػيده العػػارؼ
ػايل النَّفسػ ُّػي الَّػذم يعػػيش بػػو َّ
ىػػذا ىػػو اعبػ ُّػو االنفعػ ُّ

لنفسو عن نفسوجي« هبعلو يشعر بل يقنع بمنَّػو بػري مسػ و
َّػر يف العػا ً فػريل نفسػوي بريئػان
كؿ عػن الش ّْ
ي ي ي
ي ي
برا ة الطّْفل أك برا ىة ِّدم قبل خركجو من اعبَّن ًَّةجي فيزداد اقتناعان َّ
بمف كجػوده ال َّػراىن يف ىػذا العػا

ط الػذم
السػقو ي
مناقض غبقيقتو اػبالدةجي كبالتَّايل فال بي َّد أف يكػو ىف ىػذا ُّ
ه
شي ه بري ٍبيعيجي شي ه

َّ
َّل يف مغادرتو عا اػبلود كاالرسبا يف ىذا العا اؼبملو ش َّػرانجي ال ب َّػد أف يكػو ىف
أصابوي كالذم يتمث ي
ُ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿُِٓجي صٗٔ
ِ-ؿبمد أضبد خل ا﵁ :الفن القصصي يف القرآف الكرًنجي صِّٕ
ّ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ّْٖجي صَُْ

ُ
نتيجػةن لػ و
ػذنبجي نتيجػةن ػبطيئػ وػة » جي تتمثَّػػل يف خػػركج ِّدم مػػن اعبنَّػػةجي كالػػذم يعػػدُّجي برأيػػوجي خركجػان

إراديَّان؛ استجابةن لإلمث:
الر واف حببتني من قم
كلقد باع أن جنٌة ٌ
ِ
فلم ال أبيع أنا حببٌ وة كاثدة من شعري مل ىذا العا ال ٌدكف؟
ى
كتم استجابة الشيرازي لتداعيات اإلمث اغباصػل مػن فعػل أبيػو ِّدمجي بفع وػل مػن جنسػو (بػاع
أنجي فلم ال أبيع أنا)جي مع اغبفاظ على الفارؽ بني العاؼبني (جنة الر واف/العا الدكف) كالفػارؽ
بني الثَّمننيجي فالقم الذم بيعق بو اعبنَّة أشبن من الشَّعريجي م ّْران لنفسو َّ
بمف فعلو ىذا نتاج فعػل
أبيو ِّدم:
كأنا كثدم أخرج عن ستار التقول
فقد ترؾ أن أيضا اعبنة األبدية تفلق من يده

ّ

كتستمر تداعيات اؼبعاناة الد ينو ربق ثقلها الشيرازي بػالظُّهور يف بػري مو ػ وع مػن شػعرهجي
ُّ
ً
ػاف إىل ٍغيػ ػ ً
ػاؽ يف اسػ ػػتعادةً اؼبكػ ػ ً
دالالت
ػاف العناص ػ ػ ًر اؼبكانيَّػ ػ ًػة الَّػ ػػد ربمػ ػ يػل
إذ « ي ػ ػ ّْدم اإلخفػ ػ ي
اعب ٍد ً
ب»ْجي يقوؿ:
ككنق مالكان ككاف الفردكس األعلى مقامي
فمثضرين آدـ إىل ىذا الدير اػبرب اؼبهدـ الدامي !!
فودعق رالؿ شجرة ٍوب كاغبور ا سرات للقلوب كثافة الكوثر الرٍيب

ٓ

ّٔذا الوص للعا الدُّكينّْ الَّذم يقيم فيػو الشايرازي مكرىػان « يتقاب يػل اؼبا ػي كاغبا ػر كهبتمػع
أثػدنبا إىل ا خػر بقرين ًػة اؼبخالفػ ًةجي كيتبػادالف اإلثالػػة مػن ثيػث إ ََّّنمػا م َّسسػاف داخػل ك ػ و
ػعية
ُ-د ؿبمد عابد اعبابرمجي بنية العقل العرنجي صِٖٓ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ُّْجي ص ِْٖ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ْٗجي ص ُّْ
ْ-اعتداؿ عثماف :إ ا ة النصجي دار اغبداثةجي بريكتجي ُٖٖٗجي صّْ
ٓ-أباين شريازجي بزؿ ّٖٓجي صْْْْٓٔ-

من التَّضاد الشَّاملجي يطالعنا فيها اؼبا ػي بوصػفها تلػ اغبالػة الفردكسػيَّة الػد اثتضػنق كجػوده
اإلؽبي»ُ يف مقابل ثالة الوجػود ال َّػراىن اؼبوصػوؼ بالفنػا كال َّػزكاؿجي يضػاؼ
ُّ
الص َّ
ويف داخل أصلو ّْ
إىل ذلػ مػػا وبملػػو مػػن األكصػػاؼ اؼبكانيَّػػة الَّػػد تتحػػدَّد مالؿبهػػا بسػػمات اػب ػراب كاؽبػػدـ كفعػػل

اإلدما جي هبد الشَّاعر نفسو يف مواجهة الواقع ذم اؼبالم الشَّديدة القسوةجي « إذفجي فال َّ
بد من
تدارؾ اؼبوق جي ال َّ
بد من العمل من أجل اػبالص ليعود إىل اغبالة الٌد كاف عليها قبػل مػيالدهجي
تكونو اعبسماينّْجي َّإَّنا النشمة ا خرةجي أك اؼبيالد اعبديدجي إنَّو اؼبعاد»ِجي يقوؿ:
ال بل قبل ّْ
الشباؾ عاتية شديدة
ك ّْ

كلكن ردبا يعني عليها لط اإللو

فبغري معونتو لنا يفوز آدـ على الشيطاف الرجيم

!!

ّ

الرمػز (آدـ) عػن إثالتػو إىل ِّدم أن البشػرجي كيصػب اظبػان َّ
ػرمجي
داالن علػى النَّػوع البش ّْ
كىنا ىبرج َّ
ػوم ينتصػ ٍػر علػػى
تتحػػدَّد ىػػذهً اؼبقول ػةي مػػن داللػ ًػة (لػػن) ( لػػن يفػػوز آدـ)جي فػ ػِّدم يف العػػا العلػ ّْ
ػوم (الوسوسػة)جي يف
الشَّيطافجي فخرججي كخرج الشَّيطاف ليكمػل الػدَّكر الػذم قػاـ بػو يف العػا العل ّْ
ػرم البػػاقي)جي « ىكػػذا يبػػدك الرمػػز يف َّنايػػة األمػػر صبػػاع غبظػ وػة تارىبيػ وػة
مواجهػػة ِّدم (النَّػػوعي البشػ ُّ
فريػػدة مسػػتقلَّةجي بطػػاب وع زمػػاين موسػػوـ باؼبفارقػػةجي كىػػو مػػن ىػػذه الوجهػػة بنيػػة مرَّكبػػة علػػى كبػ وو كلٌػػو
توتُّرجي كمشاقَّة بني العابر اؼبوقوت كاألبدم َّ
الداعم»

ْ

لوسف:ػدي،جي أخػذ لوساف(ع) معػػً اعبمػاؿجي كأصػب ثضػػوره
يف الػوعي ّْ
األدن كمػا ىػو يف الػػوعي ال ّْ
أم شػػي و باعبميػػل بالغػان منتهػػى
يف أيػَّػة ذبربػ وػة يقػػدَّـ بػػني يديػػو ثضػػور اعبمػػاؿ إذ يكػػوف كصػ ّْ
اعبمػػاؿ؛ إذا مػػا قيػػل فيػػو إنػَّػو لوسااف أك ك ػلوسااف ىكػػذا جػػا توريفػػو يف نصػػوص الشاايرازيجي
ُ-د كفيق سليطني :الزمن األبدمجي صُٕ
ِ-د ؿبمد عابد اعبابرمجي بنية العقل العرنجي صِٖٓ
ّ-أباين شريازجي بزؿّجي صُٗ
ْ -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صْٖ

مضػػافان إليػػو عالمػ و
َّص
ػات أخػػرل تشػػري إىل تنػ ُّػوًع اسػػتقا العناصػػر الػػد اثتػػوت ذبربػػة النَّػ ّْ يف ال ػن ّْ
القػػرآينّْجي كمقػ َّػدمان عليهػػا صبيع ػانجي كداعم ػانجي ثضػػوره اعبميػػلجي كاالسػػتعانة بػػو لوص ػ مػػا ال يبكػ يػن
ً
اعبماؿ
كصفو دبفردات
ففي معرض اغبديث عن صباؿ ا﵀بوبجي كما يلحػق ذلػ اعبمػاؿ مػن أكص و
ػاؼجي َّ
أف ا﵀بػوب

يف الفكر العرفاينّْ يتَّسم دكمان بقلَّة الوفا جي كيف ىذا يقوؿ الشيرازي:
ُ
ً ً
ً
ذاؾ ًمن ىخ ػ ػ ػ ػ ػلى ًل
كما
ىعلى ىصبىػ ػ ػ ػػالً ى لىوال ى
الوفىػ ػ ػ ػ ػػا ي بطىٍبػ ػ ػ وع ل ٍل ىجميػ ػ ػ ػ ًػل ى
لي ػ ػ ػ ػ ى ى
بالشػػاعر إىل اسػػتقداـ رمػػز لوسااف يف
كىػػذا اإلع ػراض كقلَّػػة الوفػػا جي مضػػافان إليهػػا اعبمػػاؿجي ثػػدا َّ
كص ؿببوبو اؼبعرض عنوجي يقوؿ:

اض يف تي وو زليخا تل أثياىا على و
كيوس ي من ً
كماؿ اغبس ًن كاإلعر ً
كجد أ ناىا
ى
ػايلجي َّ
كإمبػػاجي قدمػػو كغػػريه مػػن األنبيػػا جي
يقػػدّْـ القصػػص القػػرآينُّ النَّػ َّ لوسااف بالوص ػ اعبمػ ّْ
قص ػ ً
ػتوجي ب ػػري َّ
أف
قص ػػتو يف قص ػػص الق ػػرآفجي الس ػػتخالص العػ ػ يف ك ػ ّْػل ٍ ػػوور م ػػن أٍػ ػوار َّ
ب ػػذكر َّ
ِ

الرمز مورَّ ه ػبدمة الغزؿ باعبميل
استدعا الشيرازي ؽبذا َّ
كنلحظ تقابالن كفق ىذا العرضجي بني ثناعيَّ وة ربضر بوصفها معادالن مو وعيَّان لثناعيَّ وة أخرل

كجػػو
يف فكػػر الشاايرازي (العػػارؼ)جي َّ
فالشػػاعر ثػػني كرَّػ رمػػز لوسااف يف مقابػػل رمػػز زليخاااجي َّ
إدراؾ القارئ كبػو ثناعيَّػة اغبضػور العشػقي (لوساف/زليخا)جي ا﵀بػوب فيهػا لوساف كامػل اغبسػن
الرمػز بػػ" لوساف"
كاإلعراضجي يف مقابل زليخا الد ىي يف منتهػى الوجػد ك َّ
الضػً كعليػو يصػب َّ
ػب الػػذم سبثّْلػػو زليخاااجي كالػػذم كػػاف مػػن نتػػاج
معػػادالن فنيَّ ػان للمحبػػوب اؼبعػػرض يف تي ػ وو عػػن ا﵀ػ ّْ
للشاعر
ثياتا يف الوجد كالضًَّ كما ثصل َّ
إعرا و أف قضق ى

ػتم ترتيػػب االسػػتدعا اتجي كفػػق ترتيػػب ثصػ ً
ص القػػرآينّْجي
ػوؽبا يف ال ػنَّ ّْ
يف ال ّْشػػعر العرفػػاينّْ ال يػ ُّ
ُ
ويف يقوـ على تركي ً
ػب األزمنػة كتػداخلهاجي فػيحطّْ يم بػذل ى نس ىػق الَّتتػاب ًع »
ّْعرم ُّ
فػ«الَّ ُّ
نص الش ُّ
الص ُّ
ُ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿْجي صُّ
ِ-أباين شريازجي بزؿّجي صُٗ

ىسػ علػى ا ػطراب اغبػاالت الػد يعيشػها الشَّػاعرجي َّ
لذل ى َّ
كإف
فإف كسػر قاعػدة ال َّػزمن ىػذه تىػتىم َّ
القصػػةجي ال يعػػ ،إشػػارنة مباشػػرنة إىل صػػاثبهاجي َّ
يف اسػػتدعاعو لطػػوور مػػن أٍػوار َّ
كإمبػػا يػػم ذبسػػيدان
و
القصة القرآنيَّة
غبالة من ثاالت الشَّاعر اؼبعاشةجي ال تدرؾ َّإال ع استدعا ىذا الطَّور من َّ
و
ػب)جي ﴿ لَنننديَ
سب ػ ُّػر َّ
قص ػػة لوس ااف يف ال ػن ّْ
َّص الق ػػرآينّْجي دبرثل ػػة يبك ػػن تس ػػميتها (اإللق ػػا يف اعب ػ ٌ
لَدِجً ِِْنُيُُ ٌَد ظَمْعٌٍُُخ ٌُّعُفَ ًَؤٌَُمٌهُ فِِ غََْدزَنصِ خجلُنرِّ ﴾ .جي﴿ فٍَََّّند رَىَسُنٌخ زِنوِ ًَؤَـَّْعُنٌخ ؤَْْ َّفعٍنٌهُ فِنِ غََْدزَنصِ خجلُنرِّ
ًَؤًَْلَْْنَد بٌَِْْوِ ٌَعُنَسِحَنَّيُُ زِإَِْشِىُِ ىَزَخ ًَىُُْ ٌَد َّؾْعُشًُْ﴾جي يوس ( َُجي ُٓ)

تتجسػػد فنيَّػان بوصػػفها كقوعػان يف بئػػر اعبمػػاؿجي كعػػن
لكػ َّػن رؤيػػة الشاايرازي للوقػػوع يف اعبػ ّْ
ػبجي َّ
ذل ى يقوؿ الشيرازي:
ماؿ
ُّور ىك ىسى بى ٍد ىر اعبى ىم ٍاؿ
ت ىمػا ى اعبى ٍ
ذىقني ى البًٍئػىر ىث ىو ٍ
ىك ٍج يه ى الن ى
ِ
بػلىغىق ركثي ًش ىف ً
ما الَّ ًذم تىػ ٍق ً
ص ٍاؿ
اىي ىك ٍي تىػىراؾ
ضي؟ فًر ه
اؽ ٍأـ ًك ى
ى ٍ يٍ
ى
ػود يف بئ ػػر ذقنػ ػ
كمعن ػػاه :القم ػػر اعبمي ػػل يس ػػتنري م ػػن ػ ػ كجهػ ػ جي كم ػػا اعبم ػػاؿ موج ػ ه
كشبّْ ً
هق الذقن بالبئر؛ َّ
ألف ّٔا ثفرةن تشبو فتحة البئ ًر كىي عنواف اعبماؿ
كيقوؿ أيضان:

يففانظر إىل ً
تقوؿ :
تفاثة ذقن ى كىي ي
ٍ
ّ
" َّ
إف آالفان يوسف الصدّْيق قد كقعوا يف بئرنا "
ربيػل عبػارة اإللقػا ً يف البئػر إىل كاقع و
ػدل ممسػاكمجي بػري َّأَّنػا تػتخلَّص مػن ؿبمػػوؿ
ص
ذات
ػة
ن
َّصجي فيػػنقض معػػً اغبػػزف دبعػػً
ػزيل يف مفتػػت الػن ّْ
اؼبمسػػاةجي ثػػني تعػػاد داللػػة البئػػر إىل الوصػ الغػ ّْ
ػزيلجي كإذ تلغػػى داللػػة اغبػػزف
اغبسػػن (الغػػزؿ) ثػػني تعػػاد ق ػرا ة ال ػن ّْ
َّص كفػػق مػػدلوالت الوص ػ الغػ ّْ
اؼبرتافقة بالوقوع يف البئرجي ربضر داللة البئر بوصفو عالمةن على اعبماؿجي يقوؿ:
ُ-د كفيق سليطني :الزمن األبدمجي صُٓ
ِ -د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿُِجي صُِ
ّ-أباين شريازجي بزؿ ٖٗجي صُٕٗ

فمن ذا الذم هبلب إىل بيق اغبزف اػبرب
عالمة عن يوس من بئر ذقنو اعبميلة

!

ُ

مثَّ تسػػتعيد لفظػػة البئػػر داللتهػػا القرآنيَّػةى يف مكػ و
الشػػاعر لغايػػة
ػاف آخػػر مػػن شػػعرهجي إذ يورّْفهػػا َّ
ً
اػبطيئة الد قاـ ّٔا إخوة لوسف :
باعبب بوصفو ثا نان لفعل
التَّذكري حبادثة اإللقا
ّْ
كقد خرج عزيز مصر بربم أخوتو كثسدىم
فنجا من قاع البئرجي ككصل إىل أكج األقمار

ِ

ػبجي
َّص إشارتاف إىل ثادثتني كردتا يف َّ
يف ىذا الن ّْ
قص ًة لوسف(ع)جي األكىل :اإللقػا يف اعب ّْ

األكؿ ثقيقػ ّّػي (قػػرآينّّ) كرد يف
كالثَّانيػػة :كصػػوؿ الن ػ ّْ لوسااف إىل األقمػػار كالػػد ربمػػل معنيػػنيَّ :

قصها لوسف على أبيوَّ﴿ :د ؤَزَطِ بِِِّٔ سَؤَّْطُ ؤَلَذَ عَؾَشَ وٌَْوَسَدً ًَخٌؾَّّْظَ ًَخٌمََّشَ
الرؤيا الد َّ
ُّ
سَؤَّْنعُيُُ ٌِننِ عَنندـِذِّٓ﴾

يوسػ (ْ)

فبلػ األقمػار إذ فسػػرت رؤيػػاهًَ﴿ :سَفَنعَ ؤَزَننننٌَّْوِ عٍََننَ خٌعَنشْػِ

ًَخَشًُّخ ٌَوُ عُفَّذَخً ًَلَديَ َّد ؤَزَطِ ىَزَخ ظَإًًُِّْ سُئَّْدَُ ِِْٓ لَسْنننًُ لَذْ ـَعٍََيَد سَزِِّ لَمَّدً﴾يوس (ََُ)

ػازمجي ي ػ َّكؿ علػػى ثسػػب ً
كركده مرتافق ػان مػػع (عزيػػز مصػػر)جي
َّأمػػا اؼبعػػً الثَّػاين لألقمػػا ًر فمجػ ّّ
الرفعػة كعل ّْػو
فػلوسف بعد إلقاعػو يف اعب ّْ
ػب كقباتػوجي أصػب عزيػز مصػر؛ أم كصػل إىل األقمػار يف ّْ
الرم ػػز الش ػػعرمجي بوص ػػفها لغػ ػةن تنقلن ػػا م ػػن
َّ
الش ػػمف كاؼبق ػػاـ ى ػػذا م ػػا أمك ػػن استخالص ػػو م ػػن لغ ػ ًػة َّ
الفيزياعي إىل النفسي كاغبيوم

ّ

َّص القرآينّْجي ثادثةه أخرلجي ىي القميص اؼبلطَّ بالدـ
كتتَّصل حبادثة اإللقا يف البئر يف الن ّْ
الَّذم جا بو إخوة لوسفًَ ﴿ :ـَدئًُخ عٍَََ لَِّْقِوِ زِذََ وَزِذ لَنديَ زَنًْ عَنٌٌََّط ٌَىُنُ ؤَْٔفُغُنىُُ
ؤَِْشَخً

﴾يوس ( ُٖ )

ُ-أباين شريازجي بزؿ ِّٕجي صِّٔ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُٖٓجي صِْٕ
ّ  -ينظرجي د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صُُّ

كيورّْ الشيرازي ىذه اغبادثة يف شعره:
القميص الَّذم ً
تمتي ،منو راعحةي يوس
ك
ي

إين أخشى أف يبزقو إخوتو الغيوركف !!
ّْ

ُ

ارد يف اؼبث ػػاؿ الس ػػابقجي
ف ػػالقميص الَّػ ػذم ت ػػم من ػػو راعح ػػة يوس ػ جي عل ػػى ثس ػػب م ػػا ى ػو ك ه

يكوف معادالن مو وعيان للبشارةجي الَّد كردت يف القػرآف ﴿ :خرْىَسٌُخ زِمَِّْقِِ ىَنزَخ َفَنإٌْمٌُهُ عٍََنَ ًَـْنوِ ؤَزِنِ
َّإْضِ زَقِ َخً ًَؤْظٌُِِٔ زِإَىٍِْىُُ َؤـَّْعِ ًٌََّّ .د فَقٍََطِ خٌعِْْشُ لَديَ ؤَزٌُىُُ بِِِّٔ ٌَإَـِنذُ سِّْنكَ ٌُّعُنفَ ٌٌٌََند ؤَْْ ظُفَنِّنذًُْ.
لَدٌٌُخ ظَدهللِ بَِّٔهَ ٌَفِِ مٍََدٌِهَ خٌمَذُِّ .فٍَََّّد ؤَْْ ـَدءَ خٌسَؾِ ؤٌَْمَدهْ عٍََنَ ًَـْيِنوِ فَدسْظَنذَّ زَقِنْْشَخً لَنديَ ؤٌََنُ ؤَلُنًْ ٌَىُنُ
بِِِّٔ ؤَعٍَُُْ َِِٓ خهللِ َِد ٌَد ظَعٌٍَُّْْ ﴾(يوس (ّٗ(ٗٔ-ٗٓ-ْٗ-

كقميص البشارة يف ىذا التَّضمني وبيل إىل دال و
الت أخرل متص و
ػويفجي
ػلة حبػاالت الوجػد ُّ
الص ّْ

فهػػو إذ يضػ ّْػمن القمػػيصجي يتضػ َّػمن كالمػػو إشػػارةن الزم ػةن إىل ثزنػػو الَّػػذم ذىػػب ببصػػرهجي إذ يقػػوـ
َّص القرآينّْ بإعادة البصر إىل الن ّْ لعقوبجي يقوؿ يف ثزنو:
قميص البشارة يف الن ّْ
ً ًِ
ىكػ ػ ػ ػم َّ
العٍي ػ ػ ػ يػن ىٍذب ًرم بًىو ٍج ػ ػ ػ ًػو اؼبا ً ىٍرب ًريٍػ ػ ػ يػر الكتى ػػاب
ىف ىخيى ػ ػ ػ ػػالىوي ىك
ى
ى
فكما ال يبكن رسم اغبركؼ على صفحة اؼبا ً جي ال يستطيع الشػاعر رسػم صػورة اغببيػب الغاعػب
يف عينو لغزارة الدمع
كقوؿ آخر:
ه

بى ىكٍت ى ىعٍي ً ،ىث َّّت ىما ًّٔىا نػي ٍوير
اؾ ا﵁ي ًم ٍن ى ىرور
الوىد ًاع ىكقى ى
يىػ ٍوىـ ى
ػق عليػ ػ عي ػػ ،ث ػ َّػّت انطف ػػمت عل ػػى ى ػػذا
كمعن ػػاه :ي ػػوـ َّ
كدعت ػػ،جي ال أص ػػاب مك ػػركههجي بك ػ ٍ
ّ

اػبفي لذىاب بصرهجي الَّذم َّأدل إىل استدعا قميص لوسف
الكالـجي يبكن انتزاع التَّضمني ّْ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ُِٔجي صُِٓ
ِ -د علي زليخةجي ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ّٖجي صِٗ
ّ -اؼبرجع السابقجي بزؿ ّٖجي صّْ

للرؤيػا كلك َّػن الػذم ي َّ
ػتحكم
كالشيرازي يف انتظار راعحة لوسافجي أم يف انتظػار عػودة بصػره ُّ

دبجػػي القمػػيص كثصػ ً
ػوؿ البشػػارةجي ىػػو الغػػريةجي اؼبنػػذرة باػبشػػية كاغبػػذرجي كالَّػػد فعلػػق فعلهػػا يف
قميص لوسف اؼبلط بالدَّـ يف اإلثالة األكىل
لبل ػػص إىل الق ػػوؿَّ :
إف اػبش ػػية عل ػػى اعبم ػػاؿ ت ػػم م ػػن الغ ػػرية؛ الٌػػد تتح ػػدَّد بوص ػػفها عم ػالن
األكؿجي بري أنَّو يف و
مكاف آخر مػن شػعره
شيطانيان يف إدراؾ الشيرازي كما قدَّمها يف َّ
قصة اػبلق َّ
يغلّْب األمل على اػبشية يف انتظار البشارةجي كيرسم بقدكمها مالم مشرقةن للمكاف:
سيعود يوس الضاؿ ثانية إىل كنعاف

فال ربزف

كستصب صومعة األثزاف يف يوـ من األياـ كمَّنا الرك ة كالبستافجي فال ربزف !!

ُ

يعان الَّد تبدك رمزان للمكاف الَّذم يقيم فيو الشَّاعر ثني فارقو ؿببوبوجي َّ
كإف عودة لوسف
كنسخق عالمات اغبػزف الٌػد كظب ً
ػق اؼبكػاف يف
مألت اؼبكاف بآيات الفرح (الرك ة كالبستاف)جي
ٍ
بيابػػو كيقابػػل الشاايرازي ىنػػا أيضػان بػػني لوسااف كؿببوبػػو اؼبفػػارؽجي كتلػ العػػودة اؼبممولػػة اؼبنتظػػرة

من لوسف(ؿببوب الشاعر)جي يص يفها يف ب ًري مو وع من شعرهً باألج ًر:
لقد سبتع رأسي العجوز برؤية من يوس كمصاثبتو
ِ

أجرا للحزف الطويل الذم اثتملتو يف صومعة األثزاف !!
ػعورم الٌػػذم
الرمػػز الواثػػد يف صػػي و متنوعػ وػةجي لكػػي تالعػػم التَّنػػوع ُّ
الشػ َّ
ىكػػذا يتنػ َّػوع اسػػتخداـ َّ
وبكم التَّجربةى الشّْعريَّة
كإىل رمػ وز آخػػر ضبٌلػػو الشاايرازي ثقػالن دالليَّػان كبػريان يف بزليَّاتػػو ىػػو رمػػز سا يمان فقػػد ثضػػر

رمػػز (سا يمان) يف نصػػوص الشاايرازي بوصػػفو صػػاثب الكرامػػات كخػوارؽ األمػػورجي كىػػو الَّػػذم

ُ-أباين شريازجي بزؿ ِٔٓجي صّْٓ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ّٖٔجي صُْٓ

ػل شػػي و جي كمػػا كرد علػػى لسػػانو يف الػ ّْػذكر اغبكػػيمجي ﴿ ًًََسِغَ عُ نٍَّْْدُْ دخًًدَ ًَلننديَ َّنند ؤَُّّينند
أك مػػن كػ ّْ
خٌنَّدطُ عٍُِّّْنَد َِنْاِكَ خٌاَّْْشِ ًَؤًُظِْْنَد ِِْٓ وًُِّ ؽَِءٍ بَِّْ ىَزَخ ٌَيٌُ خٌفَنًُْ خملُسِ

﴾النمل(ُٔ)

كل و
َّص "الشيرازي"جي ربضر ملكةه من ملكاتو متصػلةه حبالػة الغػزؿ
كركد لػس يمان يف الن ّْ
كيف ّْ
الرمػػز اؼبتنػػاصجي كآليَّػ وػة مػػن آليَّػػات
كٍبيعتػػوجي كالطػَّػور النَّفسػػي اؼب ّْس ػ للحالػػة ُّ
الشػػعوريَّةجي فيجػػي َّ

متحو ولةجي ثيث ال يبكن إصبالو يف و
التَّعبري الف،جي دبا يبتل من و
صيغة كصػفيَّ وة خالص وػة
ٍبيعة بنيَّ وة ّْ
ّْ
ً
فالرمز دبفردةو قرآني وةجي كاسم العلم علػى كجػو اػبصػوصجي ال يعػ ،اسػتدعا ن رػاىران كمباشػران
ربتويوجي َّ
ّْعرمجي َّ
الف،جي يتوزَّع فيها
لصاثبوجي كإدراجو يف بنية الن ّْ
َّص الش ّْ
كإمبا يدخل َّ
الرمز ثالةن من التَّقسيم ّْ
نصػوجي ليسػتطيع ّٔػذا
تبعان لذل على مساثات التَّعبػري الشّْػعريَّةجي الػد يريػد الشَّػاعر البػوح ّٔػا يف ّْ

ػزيلجي علػػى ىػػذا النَّحػػو
التَّجػػزم َّ
للرمػػز أف وبتػػوم جوانػػب ـبتلفػةن مػػن ذبربتػػو دبػػا ىبػػدـ الوصػ الغػ َّ
ثضرت ملكات النَّ ّْ س يمان يف نصوص الشيرازيجي كالبداية مع:

واام س يمان :

كل شي و ىلد ًيو
أظبر ىث ىس هن ُّ
ه
ثسن الثَّػ ٍغ ًر ًيف الوج ً
ود ىملًي ه
ي
ى ىي

ىج ىاؿ ًس ٍحهر ًيف يم ٍقلىتى ًيو كفىػٍي ًو

كسليما يف ىخ ىامتي اعبى ىم ًاؿ لى ًديو
ي

ًُ

كمعناه :صبيل الثَّغر ملي ه يف اعبماؿجي ككثريكف ؽبم ذل جي َّإال َّ
أف معشوقنا ىػو اؼبليػ اؼبطلػق
كثػػاكم فبلكػػة اعبمػػاؿجي فهػػو سا يمان زمانػًػوجي كيف يديػػو خػػامت فبلكػػة اعبمػػاؿجي كيفهػػم مغػػزل ربػ

األفواه العذبة خبامت س يمان يف قولًو:

كثغر اغببيب الضيق اغبلو كمنو مل سليماف
صو؟
كنقش خاسبو األضبر يطوم العا ربق فى ٌ

ِ

ككرد معً مشابوه أيضان يف قولو:

ُ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ٕٓجي صِْ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ُّٗجي صِِٖ

أين كجدت يف شفت اغبمرا خامت سليماف
فلو ّْ
فاغبذر اغبذر فمئات من فبالكو ستكوف يل ربق ياقوتتو

ُ

وبمل خامت س يمان دالالت الت ُّ
َّ
فإف ثضور خػامت سا يمان يف ىػذا
َّحكم باؼبمال جي لذل
الشػػعر بوصػػفو ّْ
الرؤيػػة الَّػد يػػرل فيهػػا الشاايرازي ؿببوبػػو اعبميػػلجي إذ يشػبّْو
ّْ
متحكمػانجي وبػػدّْد منظػػار ُّ
ص خاسبو األضبر العا كاؼبمال
ثغره دبل س يمان الَّذم يطوم ربق ف ّْ
إ ػافةن إىل ذلػ

َّص القػػرآينّْ ىػػي الػ َّػري ًٌَِ﴿ :غُنٍََّْْدْ خٌنشِّّْكَ
ثػ سا يمان دبلكػ وػةجي أخػػرل يف الػن ّْ

عَدِفَفًص ظَفْشُِ زِإَِْشِهِ بٌََِ خَٕسْكِ خٌَّعِِ زَدسَوْنَد فِْْيَد ًَوُنَّد زِىًُِّ ؽَِءٍ عَدٌِِّ

﴾ األنبيا (ُٖ)

الري :
الري
َّ
اؼبسخرة لػس يمان بداللة الفاعليَّة الَّد تنضوم عليها ّْ
يستحضر الشيرازي ّْ
ككي أزامل سليماف عندما يسرجوف لو جواد الصبا
كمرك ليسق إال مبلة بطيئة السري

ِ

ربي ػػل ال ػ ّْػري إىل دالالت التَّج ػػاكز كاالخػ ػرتاؽ للح ػػدكدجي فه ػػي تط ػػوم اؼبس ػػافاتجي كدب ػػا أف
الش ػعر العرفػػاينّْ ىػػو خػػري مثػ و
الش ػاعر كمو ػػوعوجي مػػن ىنػػا كػػاف
ػاؿ علػػى اؼبسػػافة اؼبديػػدة مػػا بػػني َّ
ّْ
ثضػور ال ّْػري "السػليمانية" أمػران مهمػانجي فطريػق العشػػق الَّػد يسػري فيهػا الشايرازي ٍويلػةه عسػػريةهجي

السريجي من ىنا يتسا ؿ عن الكيفيَّة الد يستطيع فيها أف يفعل فعػل س يمان
كمركبو مبلةه بطيئة َّ

َّص
يف ركػػوب الػّْػري جي فمركػػب الػّْػري ال يطػػوم الػ َّػزمن فقػ َّإمبػػا يطػػوم اؼبكػػاف أيضػانجي كيتضػ َّػمن الػن ُّ
الصبا/يف مقابل مركب النَّملػةجي فبَّػا يعػ ،إ ػافة سػرعة اعبػواد إىل
السابق مقابلةن بني مركبني جواد َّ
َّ
م الَّػػذم ينػػو ب ػػو
سػػرعة ال ػريّْ يف مقاب ػػل النَّملػػةجي كق ػػد يكػػوف يف ذل ػ إشػػارة إىل َّ
الش ػػكل اؼبػ ّْ
ػاد ّْ

الشػػاعر فيقيّْػػد ثركتػػو كيشػ ُّػل قدرتػػو علػػى
الشػػاعر يف عػػا اغب ػ ّْ جي كالػػذم يرخػػي بظاللػػو علػػى َّ
َّ

السريجي كيتَّض مفهوـ الالجدكل كعدـ الفاعليَّة يف قولو:
َّ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ِِّجي صِّٔ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُٗجي صَُُ

أما ثافظ فقد شابو سليماف يف عشقو ل
دبعً أنو ال يبل من كصل إال الري يف قبضة يده !!

ُ

للري كػاف ذا فاعلي وػة بػمم ور مػن
الري جي فقبض س يمان ّْ
كىنا وبصل استدعا ه ـبال ه لوص ّْ
للري الَّد َّػمنها
ربّْوجي أما قبض الشيرازي للري كمن يطبق يديو على اؽبوا ً فال يلقى شيئانجي ك ّْ

َّص و
فالري اؼبسخرة لػس يمان ذات معنيني:
الشيرازي يف ىذا الن ّْ
معاف ثالثةجي َّ

اختصػػو ا﵁ي ّٔػػا دكف سػػاعر البشػػرجي كاؼبعػػً الاَّااا ي َّ
أف
األول بعػػدّْىا كرام ػةن مػػن كرامػػات النَّػ ّْ َّ
َّ

الشػػاعر يف
ملكيَّػةى ىػػذه الػ ّْػري ال تعػػود لػػو؛ َّإمبػػا للػػذم أعطػػاه إيَّاىػػا َّأمػػا ع ػ ًن الػ ّْػري الػػد قػػدَّمها َّ

فرغ من داللتها كربيل إىل اؽبوا جي ثيث ال فاعليَّة من قبضها أبدان
معرض اؼبشأّة فتي ى
م ػػن ىن ػػا ج ػػا ً
ػب إال يف
ت ال ػ ّْػري اؼبورَّف ػػة يف ن ػ ّْ
ػص الشا اايرازي مدفوع ػ ػةن بق ػػوةو كاعي ػ وػةجي الت ػ ُّ

َّ
الري ببعدىا الغي ّْ َّ
اقعي َّازبػذت أنبيَّػةن كثقػالن نوعيَّػان فنيػانجي مػن
اؼبلماتجي لذل
فإف ّْ
اؼبقدس أك الػو ّْ
ِ
إذ َّإَّنا ال زبتل عن أيَّة مادةو و
خاـجي كتكمن أنبيَّتها يف ماىية االستعماؿ يف َّ
الدرجة األكىل
ػور يف شػ ػػعر الش ا اايرازيجي كق ػ ػػد ذكػ ػػر اؽبدى ػ ػػد يف الق ػ ػػرآف:
كللهدىػ ػػد (ٍ ػ ػػري سػ ػػليماف) ثض ػ ػ ه

﴿ًَظَفَّمَذ خٌاَّْْشَ فَمَديَ َِدٌِِ ٌَد ؤَسٍَ خهلُذْىُذَ ؤََْ وَدَْ ِِنَٓ خٌغَندجِسِ ﴾ النمػل (َِ) كيضػطلع اؽبدىػد يف نصػوص
َّص القرآينّْ﴿:فََّىَنػَ غَْْنشَ
الشيرازي بفعل العامل اؼبساعد أك البشريجي كىو مشابوه لفعلو يف الن ّْ
زَعِْْذٍ فَمَديَ ؤَلَاْطُ زَِّد ٌَُْ ظُمِطْ زِوِ ًَـِحْعُهَ ِِْٓ عَسَإٍ زِنَسَإٍ َّمِ

﴾جي النمل (ِِ)

ترمػز سبل يف نصػوص الشايرازي

ػارؽ دكم ػانجي ال يع ػػرؼ أكاف عودت ػػوجي ل ػػذل يس ػػتعني باؽبدى ػػدجي
إىل دي ػػار اؼبعش ػػوؽجي كمعش ػػوقو مف ػ ه
ً
يدؿ على ً
إف س يمان كػا ىف يسػتخدـ اؽبدىػد كرس و
بوصف ًو رمزان ُّ
َّص القرآينّْجي إذ َّ
ػوؿ إىل
فعلو يف الن ّْ
ً
و
تل ى اؼبملكةجي كالشيرازي يورّْ اؽبدىد للقياـ و
نصوصو:
مشابو يف
بعمل
يا ىدىد الصبا إين مرسل إىل سبم

ُ-أباين شريازجي بزؿَِجي صُُُ
ِ  -ينظ ػ ػ ػ ػػرجي ص ػ ػ ػ ػػالح ني ػ ػ ػ ػػازم :االبػ ػ ػ ػ ػرتاب كالبط ػ ػ ػ ػػل الق ػ ػ ػ ػػوميجي م سس ػ ػ ػ ػػة االنتش ػ ػ ػ ػػار الع ػ ػ ػ ػػرنجي ب ػ ػ ػ ػػريكتجي طُجي ُٗٗٗجي
صُُٔ

فتممل من أين إىل أين أنا أرسل

!!

ُ

فهو إذ يرسل ىدىده إىل سبمجي ينتظر أف يعود إليػو بنبػم يقػ و
َّص القػرآينجي
نيجي كمػا كػاف فعلػو يف الػن ّْ
ً
ً ً َّ ً
يعود بالبشرل:
يممل من عودتو أف ى
يتحد ي
َّد ىذا اؼبعً من ربديد كجهة الطري إىل سبمجي فهو ي
َّ
كإف يى ٍد يى ىد بي ٍشىرل ًم ٍن ىسبىا ىع ىاد
جعق
ب ىىا إً َّف َّ
الصبىا ىر ى
بي ٍشىر ىاؾ يا قىػ ٍل ي
يىا ٍىاعًًرم أىٍرًس ًل األىنٍػغى ىاـ ًيف ىس ىحر

ً
الورد قى ٍد ىع ىاد
كد ىى ى
اؾ ي
من نىظ ًم ىد ياك ى

ِ

َّ
الشػػعريَّةجي ال يعػػ،
الرمػػوز القرآنيَّػػة كتوريفهػػا يف النُّصػػوص ّْ
كإف ىػػذا التَّحػػوير يف اسػػتخداـ ُّ

للرمػوز الدّْينيَّػةجي َّ
ألف ىػذه
انزياح َّ
ػُّ ،
القصة عن مدلوالتا األساسيَّة دينيَّانجي َّإمبا جا االستخداـ الف ُّ
النُّصػػوص ذات يكٍنػ وػو ديػػ ،معػػريف يف صػ و
َّص القػػرآينُّجي بوصػػفو بني ػةن فنيَّػةن لغويَّػةنجي إذ
ػيغة شػػعريَّوةجي فػػالن ُّ
ػعرمجي دبػػا يعػػ ،إ ػػافة فػػن إىل آخػػر دبػػا يفػػت لػػو سػػبيالن إىل
ص ّْ
ػض منهػػا إىل ال ػنَّ ّْ
الشػ ّْ
يضػػاؼ بعػ ه

الكماؿ

موس :
يكن استدعا اغبضور "اؼبوسوم" يف شػعر الشايرازي صػروبان (باسػم العلػم) َّإال يف مو ػ وع
ك و
خالؿ متعلّْ ً
فإف ثضور رمز موس يدرؾ من ً
َّ
قات الوص ً جي الٌػد ال يبك يػن أف
اثدجي خال ذل
ربيػػل َّإال إىل أثػ و
ػتص ّٔػػا دك ىف سػػاع ًر األنبيػػا جي فمفػػردات (الليػػلجي ال ػوادم األيبػػنجي كنػػار
ػداث اخػ َّ
ى
الطػػورجي كالرؤيػػة كالقػػب

) كسػواىا فبػا ىػػو متصػػل ّٔػػاجي تػ ُّ
الرمػػز باغبػػدث
ػدؿ علػػى ثضػػور ىػػذا َّ
ه

قصتوجي يقوؿ الشيرازي:
اؼبستدعى من َّ
ى ً
ل ىكأىرٍلى ىم لىٍي هل
ذاؾ كادم ٍيىو ن

قً ًٍ بىنا نىػ ٍلتى ًم ٍ ىعلىى الطُّوًر نى ىارا

ّ

ُ-أباين شريازجي بزؿ َّجي صَُِ
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ُْٕجي صّٕ سبم مدينة يف اليمنجي كانق
ربكمها بلقي على عهد سليماف(ع)جي كقصتها مذكورةه يف سورة النمل
ّ-اؼبرجع السابقجي بزؿ ْٔجي صْٕ

كال ىبفػػى َّ
َّص
َّص ػيَّة قػػد متَّ اسػػتدعاؤىا مػػن رثلػػة النَّ ػ ّْ موس ا يف ال ػن ّْ
أف ىػػذه اإلشػػارات الن ٌ

القصػػة القرآنيَّػػةجي
القػػرآينّْجي كقػػد عقػػد َّ
الشػػاعر اؼبشػػأّة بػػني أٍ ػراؼ َّ
الزمػػاف كاؼبكػػاف كالفضػػا يف َّ
ً
الرثلة
كسفر ه
شاؽجي كمض ون كمكل ه جي ىذه ّْ
كقدَّمها بني يدم ذبربتو؛ فتجربة العرفاف رثلةه ٍويلةه ه
تتحػػد يد مالؿبهػػا لػػدل ق ػرا ة اؼبسػػتول األ َّكؿ يف َّ
أف الظُّلمػػة ربيػػل إىل خطػػورة الطَّريػػقجي كافتقارىػػا
الشػػاعر رلمػػة ٍريقػػو باستحضػػا ًر دكاؿ قرآنيَّػ وػة ترسػػم مالمػ الثَّبػػات علػػى اؼبكػ ً
ػاف
لألمػػافجي فبػػدَّد َّ
(كادم ٍول)
تتمس ػ علػػى اللَّيػػل كالظُّلمػػةجي فاللَّيػػلجي
َّص وبػػدد الشاايرازي مالم ػ كجػػودهجي كالٌػػد َّ
ّٔػػذا ال ػن ّْ

دالليانجي وبيل إىل العتمة كاالنتشػارجي ككصػفو بالظُّلمػة يزيػد الدَّاللػة ق َّػوةن كرسػوخانجي «كاللَّيػل بطبيعتػو
ثجػ ػ ػػابجي ت ػ ػ ػرتا ل مػ ػ ػػن كراعػ ػ ػػو األشػ ػ ػػيا كقػ ػ ػػد تالشػ ػ ػػق بينهػ ػ ػػا اؼبسػ ػ ػػافات كأدبػ ػ ػػم بعضػ ػ ػػها يف
بعض»ُكالوادم ا من داللة الطَّريػق اؼبوصػوفة باألمػاف كلكنَّهػا ليس ً
ػق اؼبعنيَّػة بالوصػ جي فهػو يف

باثث عن (نا ًر الطَّور)جي كّٔذه النَّار تتحدَّد كجهة الطَّريق الٌد رظبهاجي فػ(نار الطور)
ىذا الوجود ه
ػتمجي ال ب َّػد مػن
الرؤية كاللّْقا جي ك َّ
الرؤيةجي لكػي ت َّ
لكن ىذه ُّ
ىنا ىي نار اؼبعرفة الٌد ست ّْمن لو موعد ُّ
َّص القرآينّْ:
استكماؿ مالم الطَّر ًيق الد خا هاجي قبالنجي موس يف الن ّْ
كراعي الوادم األيبن يصل إىل مراده
بعدما يقوـ على خدمة شعيب صبلة سنوات بف اده

ِ

يف إشارةو إىل إثدل مر ً
اثل الطَّريق إىل (الوادم األيبن) الد م َّػر ّٔػا سػيدنا موسا جي إذ قػاـ علػى
خدمة رعي

ِ ِلفَنؿ فَن ِة ْْ
شِِٔ َؼَّند ِٔ َ
ِ ىَند َظ ِ َعٍَنَ َؤ ْْ ظَن ْإ ُـ َ
ه ِبلْنذٍَ خز َنعَن َّ
ىمَن َ
سّن ُذ َؤ ْْ ُؤ ْٔ ِ
زمنان ﴿:لَد َي ِبِّٔنِ ُؤ ِ

ؤَظَّّْْطَ عَؾْشَخً فَِّْٓ عِنْذِنَ ًََِد ؤُسِّْذُ ؤَْْ ؤَؽُنكَّ عٍََْْنهَ عَنعَفِذُِِٔ بِْْ ؽَندءَ خهللُ ِِنَٓ خٌقَّندٌِمِْْٓ  .) ...فٍَََّّند لَنَنَ
س ًخ ٌَ َعٍِّنِ آظِنْْىُُ
ط َٔند َ
ىؽُنٌخ ِبِّٔنِ آ َٔغْن ُ
س ًخ َفمَند َي ٌِ َإ ْىٍِن ِو خ ِْ ُ
س َٔند َ
ر خٌاٌُّ ِ
ظ ِِ ْٓ َـد ِٔ ِ
س ِز َإ ْى ٍِ ِو آ َٔ َ
ٕ َـ ًَ ًَعَد َ
ُِ ٌعََ خ َ
ُ  -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صَِِ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ُُٓجي صَِٓ

ِِنْيَنند زِخَسَننش ؤًَ ـَ نزًَْشٍ ِِ نَٓ خٌنَّنندسِ ٌَعٍََّىُننُ ظَقْ ناٌٍَُْ .فٍَََّّنند ؤظَدىَنند ُٔننٌدَُِ ِِ نْٓ ؽَنندطِثِ خٌ نٌَخدُِ خََّّْٕ نِٓ فِننِ خٌسُمْعَ نصِ
خملُسَدسَوصِ َِِٓ خٌؾَّفَشَشِ ؤَْْ َّد ٌُِعََ بِِِّٔ ؤََٔد خهللُ سَذُّ خٌعَدٌَِّ

َّص القرآينّْ (نودم
كالنّْدا
اؼبضمن يف الن ّْ
َّ

﴾القصص (ِٕ)َّ-ِٗ-

أف يا موسى)جي ىو اؼبقصود من قػوؿ ال َّشػاعر

َّ
تدرجػو
أف راعي الوادم األيبن يصل إىل مراده؛ الَّذم ىو مراد الشَّاعر العارؼجي كالَّػذم يبػدك يف ُّ
قصة سيّْدنا موس جي ليصل إىل مرادهجي مػن ىنػا
تدرج أٍوار َّ
َّ
بالقصةجي شعريَّانجي يقابل أك يوازم بني ُّ
كاف خوفو الذم رهر يف إثدل بزليَّاتو:
كإذا تستطع نار أف سبدين بقب من نورىا
فما ثيلد يف ىذا الليل الدام الذم يشمل ىذا الوادم ا من كماذا أصنع ؟!

ُ

ىنػا تتو ػ داللػة النَّػارجي إذ تقػرتف بػالنُّور الػػذم يبػدّْد رلمػة اللُّيػل الػدَّام جي ثيػث ال ثيلػػة
ً
الوصوؿ إىل مرادهجي الٌذم ع َّ عنو صراثةن يف قولو:
للشَّاعر يف تبديد الظُّلمة الٌد ربوؿ دكف
أما ذل العهد الذم عقدناه معان يف " الوادم األيبن "
فقل يل كما قاؿ موسى " أرين كجه " كلنمخذه إىل اؼبيقات ؟

ِ

فقوؿ موسى كما جا يف سػورة األعػراؼ ( ُّْ )ًٌََّّ ﴿ :ند ـَندءَ ٌُِعَنَ ٌِِّْْمَدظِنَند ًَوٍَََّّنوُ سَزُّنوُ لَنديَ سَذِّ
ؤَسِِِٔ ؤَْٔ ُشْ بٌَِْْه لَديَ ٌَْٓ ظَشَخِِٔ ًٌَىِٓ خْٔ ُش بٌََِ خجلَسًَِ فَةِْْ خعَعَمَّش َِىَدَٔوُ فَغٌَْفَ ظَشَخِِٔ فٍَََّّد ظَفٍَََّ سَزُّوُ ٌٍِْفَسَنًِ
ـَعٍََوُ دَوَّدً ًَخَشَّ ٌُِعََ فَعِمَدً فٍَََّّد ؤَفَدقَ لَديَ عُسْمَدَٔهَ ظُسْطُ بٌَِْْهَ ًَؤََٔد ؤًََّيُ خملُاِِْنِْْٓ﴾

ػب يف معػػً اؼبفػػردتنيجي فقػػد قػػاؿ موس ا (أرين
يف تضػػمني الشاايرازي ؼبفػػردات ُّ
(الرؤيػػة) قلػ ه

ػابجي ففػػي قػ ً
أنظػػر إليػ )جي ك ػ َّػمنها الشاايرازي (أرين كجهػ )جي كقلػػب أيضػان يف صػػيغد اػبطػ ً
ػوؿ
ه

ٍلب أك أمنيةه أف يكػوف اػبطػاب
موسى
ه
خطاب موجوه من أدىن إىل أعلىجي كيف قوؿ الشيرازي ه
مػػن أعلػػى إىل أدىنجي كيػػم

ػػمري اؼبػػتكلّْم يف ىػػذا اؼبقػػاـ « لي ػ ز الػػذات اؼبهملػػة الػػد تعػػاين مػػن

ُ-أباين شريازجي بزؿّّٔجي صُْٓ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ّٕٗجي صْٖٔ

الش ػػاعر بض ػػمري اؼب ػػتكلّْم ع ػػن
التَّجاى ػػل كال تص ػػل إىل ٍموثه ػػا أك مرادى ػػا»ُجي فح ػػني يتح ػػدَّث َّ
أثػػد و
ػتص ّٔػػا سػواه كرامػةنجي فإنػَّػو بػػذل يتحػػدَّث بلسػػاف ثػػاؿ التمػ ّْػ،جي كال ىبفػػى َّ
أف مقػػاـ
اث اخػ َّ
تنوع مذاىبهم
الن ّْ موس جي الذم َّ
اختصو ا﵁ بو ىو أمنية العارفني على ّْ
أف ترصبةن أخرل ً
بري َّ
للبيق تظهر اختالفان كا حان يف صيابة اؼبعً اؼبقصود:

لى ىدل أٍىيب ًن ً ً ً
الوفىا
الواد ٍم ب ىع ٍهدم لى ى ى
ى ى
م ،ل يف الوادم األيب ًن (كادم ٍول)جي يف اؼبكاف نفسػو
كمعناه :سميف بالعهد الَّذم كاف ّْ
ًً ً
وسى ًمن يمبى ىارًؾ بػي ٍق ىعة
دبي ىقات ىم ى

ًِ

الَّػذم كػػاف ميقاتػان ل ػموسا (ع)جي كيف نفػ البقعػة اؼبباركػػة كأيٌػان يكػن ربليػػل مسػػتويات اػبطػػابجي

فػ َّ
الرؤيػػة كالتَّكلػػيم كػػاف ىػػاج العػػارؼ يف سػػعيو لتجسػػيد ذبربتػػوجي مػػن ىنػػا كػػاف ربديػػد
ػإف مقػػاـ ُّ
الصػ ػري باالس ػػم (كالػ ػوادم
َّص قاعمػ ػان عل ػػى االس ػػتدعا َّ
الش اايرازي لرم ػػزه (موسا ا ) يف ى ػػذا الػ ػن ّْ
الرؤية
األيبن)جي باإل افة إىل ٍلب ُّ
بقصة موس جي ك منَّو بوصفو عاعقان يف ٍريق التَّجربة
يتصل َّ
كقد استعمل الشيرازي رمزان آخر ّْ
يقوؿ:
كىذه الشعوذة الد أثكمها "السامرم"
عملها أماـ عصا موسى كيده البيضا

ّ

كيف مو وع آخر يقوؿ :
فال تعجب بصوت العجل مهما ردد من أصدا
كمن يكوف السامرم الذم يستطيع أف يتفوؽ على صاثب اليد البيضا
ُ-أماين داككد :األسلوبية كالصوفيةجي صَُٔ
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ّّٕجي صَُٕ
ّ-أباين شريازجي بزؿ َُِجي صُّٗ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُِْجي صَّّ

ْ

أف َّ
قػػد يبػػدك للوىلػػة األكىل َّ
الشاايرازي يف ىػػذا التَّوري ػ

َّص
يقػ ٍػم بميَّػػة عمليَّػػة ربويػ وػل لل ػن ّْ

َّص الغاعبجي اؼبتناصجي ثا ران ثضوران إخباريَّانجي و
كبقليل من اعبرأة يبكػن الػذىاب
اؼبصدرجي فبدا الن ُّ

َّص بالػ َّػذاتجي قػػد كقػػع يف ف ػ ّْ التقريريػَّػة كاؼبباشػػرةجي َّ
ألف
أبعػػد مػػن ذل ػ إىل أف َّ
الشػػاعر يف ىػػذا ال ػن ّْ
الصػػيغة إىل لغػػة
الرمػػوز أدبيٌػانجي وبتػػاج إىل اسػػتثمار إمكانػػات التَّعبػػري يف التَّحويػػل أك نقػػل ّْ
توريػ ُّ

األدبجي كلك ػػن يش ػػفع الق ػػوؿ َّ
إف الرتصب ػػة ق ػػد ال تك ػػوف ؿبيطػ ػةن دب ػػا أراد ال ػ َّػذىاب إلي ػػو م ػػن ى ػػذا
الصػري باالسػػم (السػػامرم)جي كالفعل(الشػػعوذة)جي كمػػا تبعػػو مػػن
التَّضػمني القػػاعم علػػى االسػػتدعا َّ
الغواية الٌد غبقق بقوـ موس :
﴿لَديَ فَةَِّٔد فَعَنَّد لٌََِْهَ ِِْٓ زَعْذِنَ ًَؤَمٍََّيُُ خٌغَّدِِشُُِّ  .) ...لَدٌٌُخ َِد ؤَخٍَْفْنَد ٌَِْعِذَنَ زٍِِّْىِنَد ًٌَىِنَّند لٍُِّّْنَند
س َفمَند َي ىَنزَخ
ش َؾ ٌَيُنُ ِعفْن ًَ َـغَن َذ ًخ ٌَن ُو خُنٌَخ ٌ
ش ُُّ فَن َإ ْخ َ
ؤًَْصَخسَخً ِِْٓ صِّْنَصِ خٌمٌََِْ فَمَنزَفْنَدىَد فَىَنزٌَِهَ ؤٌَْ مَنَ خٌغَّند ِِ ِ
بٌَََِّٰٰيُىُُْ

ًَبٌََِّٰٰوُ ٌُِعََ فَنَغِِ* ؤَفٍََد َّشًََْْ ؤٌََّد َّشْـِعُ بٌَِْْيُِ لٌٌََْدً ًٌََد ٍَِّّْهُ ٌَيُُ مُنشَّخً ًٌََند َٔفْعَندً ﴾ ٍػو ( ٖٖٖٓ –ٖٕ -

– ٖٗ)

السااامريجي عصػػا موس ا كيػػده البيضػػا جي ثيػػث تبطػػل
كلكنَّػػو يضػ ّْػمن أيض ػان يف مقابػػل عمػػل َّ
السػػحرجي إذ تقػػوـ بفعػػل اؽبدايػػة لػػنقض الغوايػػة الػػد جػػا ّٔػػا
عصػػا موس ا كيػػده البيضػػا أعمػػاؿ ّْ
الرمػوز الدّْينيَّػة الَّػد ارتبطػق باػبطايػا كاألفعػاؿ َّ
السامري فبَّا يعَّ ،
الذميمػةجي تنقػل إىل األدب
َّ
أف ُّ
بالرثلػػة العرفانيَّػػةجي ربضػػر تلػ
ثاملػةن معهػػا أكصػػافها اؼبذمومػػة كثػػني يػ ُّ
ػتم ربػ ىػػذا االسػػتدعا ّْ
ُّ
الرم ػػوز بوص ػػفها عواع ػػق يف ٍري ػػق التَّجرب ػػةجي فيم ػػا تبق ػػى رم ػػوز اؽبداي ػػةجي ربم ػػل جوانبه ػػا اعبماليَّػ ػةى
ّْي،
اإلهبابيَّةى فنيٌانجي كما ىي يف الوعي الد ّْ
عيس :

َّص القػػرآين (إثيػػا ي اؼبػػوتى كإبػرا ي األكمػ ًػو
مػػن الكرامػػات الٌػػد يخػ َّ
ػص ّٔػػا سػيّْدنا عيسا يف الػن ّْ

كاألبرصجي كتكليم النَّاس يف اؼبهد)ًَ﴿:سَعٌٌَُْدً بٌََِ زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ؤَِّٔنِ لَنذْ ـِحْنعُىُُ زِأَّنصٍ ِِنْٓ سَزِّىُنُ

ؤَِّٔنِ ؤَخٍُْنكُ ٌَىُنُْ ِِنَٓ خٌاِّنِْْٓ وَيَْْحَنصِ خٌاَّْْنشِ فَنإَْٔفُ ُ فِْنوِ فََْىُنٌُْ طَْْنشَخً زِنةِرِِْْٔ ًَؤُزْنشِتُ خَٕوَّْنوَ ًَخٌَنإَزْشَؿَ
ه ٌَأَّن ًص بِْْ وُنْنعُُْ
وٌٍُ َْ ًََِند ظَن َّذ ِخشًُ َْ فِنِ ُزُْنٌ ِظىُُ ِب َّْ فِنِ َرٌِن َ
هلل ًَ ُؤ ْٔ ِس ُحىُُ ِزَّد َظ ْإ ُ
ًَ ُؤ ْلِِْ خ َمل ٌْظََ ِز ِة ْر ِْ خ ِ

ُِاِِْنِْْٓ﴾

آؿ عمراف(ْٗ)

كقػػد اسػػتدعى الشاايرازي رمػػز عيسا بوصػ ً
ـبتصػان بفاعليػػة اإلثيػػا يف بزليَّاتًكلّْهػػاجي فيمػػا
ػفو َّ
َّص القرآينُّ لوص ثالة الفنا كما بعدىاجي يقوؿ:
اض ًبو الن ُّ
يستعري يف كص ذاتو ك ّْره ما ف ى
فيا من أنفاسو كمنفاس عيسى إف رل قامت قد كقع على جسدم
مثلما كقعق صورة الركح على العظم الرميم

ُ

الشػػاعر الػػذم أصػػب
َّص توريػ ه ؼبعنيػػني قػػرآنيني لعقػػد اؼبشػػأّة بػػني ٍػػريف الفعػػل؛ َّ
كيف الػن ّْ
ميم َّإال مػن لػو أنفػاس عيسا جي فيمػا يعػَّ ،
أف
بفعل الوجد كالعظػاـ ال َّػرميمجي كمػن وبيػي العظػاـ ال َّػر ى
الش ػػاعرجي يف رس ػػم اغب ػػاالت كتنوعه ػػاجي ق ػػد أف ػػاد م ػػن اؼبعط ػػى الق ػػرآينّْجي كذى ػػب يف كص ػ تل ػ
َّ
اغب ػػاالت إىل أقص ػػاىا؛ إذ اس ػػتعار تلػ ػ اللفظ ػػة دكف بريى ػػا م ػػن ص ػػور الفن ػػا جي فيم ػػا يب ػػدك َّ
أف

مف ػػردات اللُّغ ػػة العادي ػػةجي ال يبك ػػن أف تػ ػ ّْدم باي ػػة البالب ػػة اؼبنش ػػودة كم ػػا ي ّْدي ػػو توريف ػػو ى ػػاتني
اؼبفردتنيجي كيف اؼبقابل أفاد مػن كصػ القػرآف ألنفػاس عيسا (ع) كأغبقهػا دبحبوبػو كقػد توالػق
ىػػذه األنفػػاس يف شػػعر الشاايرازي كيف اسػػتخدامها يف كػ ّْػل مػ َّػرةو تقػػوـ بعمػػل اإلثيػػا اؼبػػذكور يف
َّص القرآينّْ يقوؿ:
الن ّْ
فيا من لو أنفاس عيسى لتطب صبيع أكقات
فقد دبق اغبياة يف ركح ثافظ بفضل نفس
كأىيضا قولو:
كأضباؿ اؽبموـ الد أزعجت ،كنا ّٔا رهرم
ُ-أباين شريازجي بزؿّْجي صُِٓ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ِٔجي صُِٔ

ِ

قد رفعها ا﵁ عن عاتقي برسوؿ أنفاسو كمنفاس عيسى

!!

ُ

ككذل ى قولوي:
كلن أمتدح بعد اليوـ عيسى كقدرتو على إثيا اؼبوتى
فلم يكن ماىران مهارة شفت يف إنعاشها لألركاح !!

ِ

كقد اثرتؽ ثافظ بنار العشق كانقضق ثياتو كىو يبحث عن كمسو
فمين ذل الشخص الذم أنفاسو كمنفاس عيسى ثّت وبيينا بمنفاسو

!!

ّ

السبب يف تركيزه على استدعا أنفاس عيس من دكف خوارؽ األمػور األخػرلجي
كقد يرجع َّ

علػػى اؼبسػػتول الػػدَّاليل إىل َّ
السػػياؽ اؼبتعلّْػق باالسػ ًم اؼبباشػػر" عيسػػى" يف ىػػذا الو ػ ًع وبمػ يػل
أف « ّْ
ً ْ
ً
كل كص و ؼبعاناتوجي يبدك و
فعل و
حباجة إىل و
القوةً ً
خارؽ يزي
كفعل اؼبعجز
دالالت َّ
ات» جي كىو يف ّْ
عنو معاناتوجي كأنفاس عيس تقػوـ بفع وػل معجػ وز إذ تعيػد لػو ثياتػو اؼبفقػودة بفعػل اؽبمػوـ كأضباؽبػا
كثقلهاجي كاالثرتاؽ بنار العشق ثيث يقضي ثياتو
وح:
ػور كثػػريه يف شػػعر العرفػػافجي كبالبػان مػػا يػػذكر الطُّوفػػاف للحػػديث عػػن اؼبشػػأّة يف
لطوفػػاف ااوح ثضػ ه
الوص بني ثالة الوجد اؼبرتافقة بكثري البكا جي الَّد يعيشها الشَّاعرجي فيشبّْوي الدُّموع بالطُّوفاف:
كدموعي الد فا ق كفاقق ٍوفاف نوح

ال يبكنها أف سبحو من صدرم صورة ؿببت

ٓ

كقد رأيق دموع عي ،تتدفق كمئات من ٍوفاف نوح
ُ-أباين شريازجي بزؿٖٔجي صُٖٔ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٕٓجي صَُٖ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُُِجي صَُِ
ْ-أضبد ؾباىد :أشكاؿ التناص الشعرمجي صِّ
ٓ-أباين شريازجي بزؿّٗجي صُْٖ

كلكن صورت مع ذل

تنم من ألواح صدرمجي كخيال لي بزاعل

ُ

السػػفينة قرآنيَّ ػان
السػػفينةجي كيتحػ َّػدد معػػً َّ
يورّْػ الشاايرازي رم ػزان آخػػر متص ػالن بالطُّوفػػاف ىػػو َّ
بالنَّجػػاةجي فهػػي الَّػد اجتػ ً
ػازت الطُّوفػػاف كع ػ ت براكبيهػػا إىل بػ ّْػر األمػػافجي كإذ يضػ ّْػمن الشاايرازي
الطُّوفػػاف ّْ
يقدمػػو بوصػػفو معػػادالن مو ػػوعيَّان للوجػػود اؼبلػػي باؼبخػػاٍر كاؼبصػػاعبجي كيقػػدّْـ ال َّسػػفينةى

بوصفها منجا نة من ٍوفاف اغبوادثجي يقوؿ:
فكن صديقان لرجاؿ ا﵁ فقد كانق يف سفينة نوح
ثفنةه من تراب تتم ألمر الطوفاف

ِ

فالػدُّنيا ٍوفػا هفجي ثسػب مػا يراىػاجي كعبػور الطُّوفػاف يتَّخػذ سػػبيلو سػفينة اوح دبصػادقة رجػػاؿ ا﵁جي
كىم قليلجي ثفنةه من تر و
ابجي يف إشارةو إىل قو ًلو تعاىل﴿:
ه

ًََِْٓ آَََِٓ ًََِد آَََِٓ َِعَوُ بٌَِّد لًٍََْ﴾ ىود (َْ)

مرةو يف شع ًره إذ يقوؿ:
ّْ
بري َّ
كيضم ين ىذا َّ
الر ى
مز ى

كيا ثافظ ال تنفض يدؾ من سفينة نوح

كإال اقتلع ٍوفاف اغبوادث من أساس

ّ

فإذا تيسر ل بعض الص على باليا الطوفاف كما تيسر لنوح
فإف البال يتحوؿ عن كتتحقق ل رببات السنني الطويلة

ْ

من ىنا ُّ
ّْي،
السفينة معنانبا َّ
يتخذ رمزم الطُّوفاف ك َّ
األد َّ
ن ك َّ
الف،جي بعد نقلهمػا مػن اغبيّْػ ًز الػد ّْ
إىل ؾبػػاؿ التَّوري ػ الفػػ،جي كيقػػدَّـ كػ َّػل رم ػ وز بوصػػفو شػػبيهان لكػػاع ون أك كجػ و
ػود مػػادم أك معنػػومجي
ّْ

لكن ىذا التَّحديد
فالطُّوفاف يشري بو إىل الوجود عامةن كما ينطوم عليو من اؼبخاٍر كاؼبشقاتجي َّ

للوجود بالوص الطُّوفاينّْجي لي مدلولو يف الفكر اإلنساينّْ كمثل مدلولو يف فكػر العػارؼجي َّ
كإف
ُ -أباين شريازجي بزؿ َّّجي صِّٗ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿّٔجي صُٔٓ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ّٗجي صُْٖ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ َّّجي صِّٗ

ػوعي اإلنس ػاينّْ
سػػفينة ااوح ال تفهػػم بوصػػفها منجػػا نة مػػن الطُّوفػػافجي إذ َّإَّنػػا تتَّخػػذ سػػبيلها يف الػ ّْ
ػوم للتػذكري بػمقوواـ خلػػقجي كذبػدر اإلشػارة ىنػػا
َّ
بعام وػة علػى َّأَّنػا عػ ةه؛ آيػةه مػن آيػات الوصػ النَّب ّْ

أف « اللُّغػة ذاتػػا مفعمػة بقػػد ور كبػ وري مػن الػػدالالت َّ َّ
إىل َّ
الرمزيػة الػد تػػزداد خصػوبةن كإوبػػا ن كامػػتال ن
يف الرتكيب األسلون للشػعرجي مػن ثيػث إىابتػو بصػيابة الرمػوز يف قال و
ػب فػُ»،جي كاللُّغػة الشّْػعريَّة
الرمزجي ربضر فيها مفردات اللُّغة العاديَّة ثضوران رمزيٌان ذا داللة
ُّ
الصوفية ىي ربديدان موصوفةه بلغة َّ
و
خاصةجي أكثػر رمزيػَّة؛ أم أكثػر فنيَّػة
فنيةجي كربضر مفردات النَّص القرآينّْجي الَّد ىي يف أصلها لغة َّ
كصباالن

قارون:
َّص القػػرآينّْجي كقػػد نقػػل
كرَّػ الش اايرازي مػػن َّ
قصػػة ق ااارون (الغػػً) الٌػػذم كص ػ بػػو يف ال ػن ّْ
الشيرازي ىذا الوص إىل شعره إل فا ٍابع ا﵀سوسات على آّ َّػرداتجي فػالغً الٌػذم يصػفو
اؼبادم إىل صفة التَّجريد الٌد تقيمها طبرة العػارؼجي
الشيرازي لي
بً ماديَّانجي إذ ال يرقى الغً ُّ
ن
َّص العرفػػاينُّ سػػبيلو إىل الفهػػم يف عقػػل القػارئجي ال بػ َّػد مػػن مسػ و
ػاثة مػػن الوصػ
كلكػػي يتَّخػػذ الػن ُّ

ربضر فيها ا﵀سوسات نطاؽ التَّجريدجي لكي يبقى القارئ على تواص وػل مػع النُّصػوص يسػم لػو
كش ػ ً
ػفي آّػ َّػرد
الرمػػوز اؼباديَّػػة الػػد َّ
حق ال ػن َّ
بالتفاعػ ًػل معهػػاجي كمػػن ىنػػا كػػاف استحضػػار ُّ
َّص الفلسػ َّ
و
و
اعبمعي؛ أم الرموز القرآنيَّة:
الوعي
ؿبسوسةجي فبَّا ىو
بصبغة
ه
معركؼ ه
ّْ
كثابق يف ّْ
كيف زمن الفقر كالكفاح كالشراب كآّوف

ذبعل كيميا الوجود من اثتساىا يف بً قاركف

ِ

الشراب كآّوفجي
فغً قارون يغرم بالبحثجي خاصةن يف زم ون تلوح فيو ظبات الفقر كالكفاح ك َّ
بػػري أنَّػػو وبػػدّْد آليَّ ػةى الوصػػوؿ إليػػو مػػن خػػالؿ (كيميػػا الوجػػود) فهػػي القػػادرة علػػى ربويػػل مػػن

ُ -د عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صَُِ
ِ-أباين شريازجي بزؿ َُجي صََُ

اثتساىا من فقػ وري مع و
ػدـ إىل بػ ،يف بػً قاارونجي كوبي يػل الشَّػاعر ػياع كنػز قاارون كىبوٍػو يف
األرض إىل الغرية:
ككنز قاركف ال يزاؿ يهب يف األرض بسبب القهر
كردبا قرأت أف ذل من برية الدراكيش

ُ

ط ٌَنَند ِِؽْن ًَ َِند ؤًُظِن َِ لَندسًُ ُْ ِبَّٔن ُو ٌَنزًُ لَن ٍّ َع ِنُْ﴾ القصػص(ٕٗ)جي كربم يػل
يف إشارةو إىل الَّذين قالواَّ ﴿:د ٌَْْن َ
ػاعر بفكػػرةً الغػػريةً الػػد ذىبػػق بكن ػ ًز قااارونجي ال ز ىاؿ يغ ػ ًرم
ػق معػػً التَّمػ ّْػ،جي مػػن ىنػػا أتػػى َّ
ليػ ى
الشػ ي
ً
بالبحث:
" كثافظ " عبنونو فق يبحث عن ثبيب لو
كىو كاؼبفل اؼبعدـ الَّذم يبحث عن كنز قاركف
كىن ػػا يق ػػدّْـ يف تش ػ و
ػبيو ف ػػ ،ص ػػورة حبث ػػو ع ػػن ثبي ػ و
ػب ل ػػوجي ك ػػاؼبفل اؼبع ػػدـ الباث ػػث ع ػػن كن ػػز
!!

ِ

قااارونجي فكمػػا َّ
للسػػعي
أف حبػػث حااافظ مقتصػهػر علػػى سػػبب اعبنػػوفجي الػػذم يػػدفع أيضػانجي مفلسػان َّ

كرا كنز قارونجي َّ
فإف الشَّاعر يف مو وع آخر من شعره يتلم ُّ ٍريقان إىل كنز اغببيبجي يقوؿ:
كلقد سلكق الطريق إىل كنز اغببيب الذم ال َّناية غبسنو
كسمجعل مئات الساعلني من أمثايل يف بً قاركف

ّ

فهو يقػدّْـ نفسػو يف ىػذا التَّصػوير بوصػفو مفلسػان معػدمان (سػاعل)جي كدفعػو جنونػو للبحػث عػن
بػ ػػً ق ا ااارونجي فوج ػ ػػد سػ ػػبيلو إىل الكنز(اغبس ػ ػػن) الَّ ػ ػذم ال َّناي ػ ػػة لػ ػػوجي كالٌػ ػػذم وبػ ػ ّْػوؿ اؼبفلس ػ ػػني
ػات
اؼبعػػدمني(مئات السػػاعلني مػػن أمثػػايل) إىل أبنيػػا ك ػػ(قااارون)جي كيف ىػػذا ال ػن ّْ
َّص تتحػػد ي
َّد الفركقػ ي
معنومجي فػ(الكنز) ذك الدَّاللة اؼباديَّةجي تنقض داللتو ثاؼبػا تظهػر مفػردة
مادم كما ىو
ّّ
بني ما ىو ّّ
ى
اغبسػػنجي مثَّ يف بػ و
ػادمجي كيقػػدّْـ بصػػيغتًو
ػزؿ آخ ػ ور يبتعػػد اػبطػػاب اؼبتعلّْػػق ب ػقااارون عػػن الوص ػ اؼبػ ّْ
آّردة:
الفلسفيَّة َّ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ّٗجي صَُّ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ْٖجي صُْٕ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُِّجي صَْٖ

كربدث عن كنز قاركف ككي ٍاثق بو األياـ فمفنتو مع الرياح الذارية
كأعد أثوالو على مسامع قلب فردبٌا ال ىبفي ما بو من ذىب ككنوز باقية

ُ

إبراهيم :
ػتم اسػػتدعا ىػػذا اغبضػػور
وبضػػر رمػػز (إب ػراىيم اػبليػػل) يف نصػػوص الشاايرازي مػ َّػرةن كاثػػدةنجي كيػ ُّ
باللَّقػػب (الخ ي ااا)جي كحبادثػ وػة كاثػػدةو متَّصػ و
ػلة حبالػػة الوجػػد كاؼبعانػػاةجي الػػد ع ػ َّ عنهػػا الش اايرازي
صراثةن يف أكثر من نصجي بوص االثرتاؽ(:لقد اثرتؽ قلب ثافظ بنار العشق ) كبريىا:
فيا رب ! اجعل ىذه النَّار الَّد تتَّقد يف ركثي

بردان أك سالمان كما جعلتها على اػبليل

!!

ِ

هاروت:
كإذا ا طرين األمر أف أذىب إىل ىاركت كبابل
فسمعمل لديو مئات أنواع السحر ثّت آخذؾ

ّ

ػوؼ بالفتنػػة
إذ يعػ ٍد عمػل هااروت يف الػن ّْ
ّْػعرم مػدعا نة لػإلمث كاػبطيئػػةجي فيمػا ىػو موص ه
َّص الش ّْ
الشػػاعر كمواجهاتػػو مػػع رمػػوز الفنػػا كالغوايػػة كالفقػػدجي
َّص القػػرآينّْجي فمػػن يبعػػن النَّظػػر دبعانػػاة َّ
يف الػن ّْ

و
استحقاؽجي كإ ٍف
من دكف أف يبل الغايةجي يغدك استحضار سح ًر هاروت يف ىذا اؼبكافجي مو ىع

َّص القػػرآينّْجي إال َّ
ػعرم يف معػػرض الوص ػ ىػػذاجي
َّص ّْ
أف ثضػػورهي يف ال ػن ّْ
كػػا ىف مػػذمومان يف ال ػن ّْ
الشػ ّْ

سبيل لبلوغ الغاية كاؼبً
أكسبو صباالن معنويان فيما ىو ه

بنػ ػػا ن علػ ػػى مػ ػػا سػ ػػبقجي يبكػ ػػن القػ ػػوؿ َّ
إف ذبربػ ػػة الشا اايرازي العرفانيَّػ ػػة األدبيَّػ ػػة جػ ػػا ت مثقل ػ ػةن
بالدَّالالتجي َّ
كإف أبرز ما سبيَّز بوجي قدرتو الكبرية على اإلتياف بدقيق اؼبعاين كبريبهػاجي كتوريفهػا يف

النص الشعرم َّ
عمد الغموض كاإلّٔاـ؛ لكنَّها اللُّغة الفنيَّة
بنية ّْ
كإف كثرة رموزه كإشاراتو ال تع ،تى ُّ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ُْٕجي صِّٕ
ِ -اؼبصدر السابقجي بزؿ َّٔجي صّٓٗ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُّجي صُُِ

الصوفيَّة ال سبيل كبو بداىة اؼبعاينجي فالتَّجربة حب ّْػد ذاتػا موصػوفةه بػالعمقجي لػذل ف َّ
ػإف اللُّغػة ال ب َّػد

أف تكوف على قد ور من التميُّز الثتواعها

َّص القػػرآينّْ يف شػػعره أمكػػن القػػوؿَّ :
متنوع ػانجي فلػػم
كعػػن ثضػػور ال ػن ّْ
إف ىػػذا اغبضػػور كػػاف ّْ
يتحػػدَّد بوصػػفو بنيػةن معرفيَّػةن دينيػةن فحسػػبجي إذ أ ً
يدخػػل يف التَّشػػكيالت اللُّغويػَّػةجي فبػػدا متماىيػان مػػع
الش ػػعرمجي كق ػػد أف ػػاد م ػػن اؼبعطي ػػات القرآنيَّػػةجي كفبَّػػا ى ػػو راس ػ ه يف ال ػػوعي اعبمع ػ ّْػي ف ػػمتى
النَّس ػػي ّْ
دبف ػػاىيم مقارب ػ وػة ل ػػو أثيانػ ػانجي كـبالف ػ وػة أثيانػ ػان أخ ػػرلجي َّإمب ػػا دب ػػا يغ ػػ ،ال ػنَّص كيزي ػػد م ػػن صباليَّت ػػو ال
العك

الباب الثالث:
دراس ة مق ارن ة بي ن الشاعرين:
_مدخل
األول:
الفصل ّ
_أوجه التش ابه واالخت الف في تناص المف ردات
الفصل الثاني:
أوجه التشابه واالختالف في تناص الرموز والصورالفنية

مدوا:

تقػػوـ اؼبقارنػػةجي بوصػػفها آليَّ ػةى عم ػ ول لدراسػػة الظَّػواى ًر اؼبختلفػػة بػػني ا دابجي علػػى شػ و
ػركط

هبػػب توفُّرىػػا يف الػػدَّارسجي منهػػا اؼبعرفػػة الع َّامػػة بتػػاري أدب َّأمػػة الػػدَّارسجي كأدب األ َّيمػػة اؼبقػارف بػػوجي
كاالٍّْػالع علػػى تػػاري األ َّيمتػػنيجي مػػع اإلؼبػػاـ بالنَّقػػد كتارىبػػوجي كمعرفػػة أبػػرز الوقػػاعع األدبيَّػة كالعاؼبًيَّػػةجي
تسهل عمل الباثث
ىكقى ٍدر من اؼبراجع الَّد ّْ

ُ

بالصػالت
كزبتل ّْ
دن يهػت ُّم ّْ
الدراسة اؼبقارنة ع ًن األدب اؼبقارف بوصفو «جز ان من التَّاري األ ّْ

اغبقيقيَّة بني األعماؿ كاؼبوثيات»

ِ

فالدراس ػػة اؼبقارن ػػة ىن ػػاجي ال تع ػ ىػً « ّٔج ػ ػرات األفك ػ ػار»ّجي كتناقلهػ ػا ب ػػني األم ػػم كا داب
ّْ
الركاب جي كتبياف مدل التَّمثر كالتَّػمثريجي « فقػد كان ً
ػق األيمػم كمػا زالػقجي تتبػادؿ
إلدراؾ ّْ
الصالت ك َّ
السػلع كاػبػ اتجي بػػل َّ
إف اؼبعرفػػة تنتقػل بسػػلطاَّنا الػ َّػذا ّْ مػػن صػق وع
الػنُّظم كالثَّقافػػات كمػػا تتبػػادؿ ّْ

شعب إىل و
إىل صق وعجي كمن و
الرياح »
شعبجي كما تنتقل َّ
السحاعب ك ّْ
م ػػن ى ػػذا اؼبنظ ػػور ي ػ ٍدريؾ عم ػػل األدب اؼبق ػػارف بص ػ و
ػفة عاؼبيَّ ػ وةجي إ ٍذ َّ
إف التَّػػمثري كالتَّػػمثُّرجي كتالق ػ
ي ى
األىفكار كاألجناس األدبيَّة ما بني األمم كالشُّعوب كالتَّاري كا دابجي يػي ىع ُّد آّػاؿ األرثػب الَّػذم
الدراسػػة
يتحػَّرؾ ػػمنو األدب اؼبقػػارف؛ علػػى ىػػذا اؼبعػػًجي يبكػػن أ ٍف يعػ َّػد األدب اؼبقػػارف أصػالنجي ك ّْ
اؼبقارن ػة لظػػاىرةو مػػاجي فرع ػان يقػػوـ علػػى دراسػػة قض ػيَّ وة مػػن القضػػايا الفنيَّ ػة األدبيَّػػةجي مػػا بػػني نت ػاجي
ن كفارس ّْي
شاعرين يف أدبني ـبتلفنيجي عر ّْ
علم ػ ػان ب ػ ػ َّ
مف التَّػ ػػمثري كالتَّػ ػػمثُّر لػ ػػي مو ػ ػػوع اؼبقارن ػ ػة كال َّنجهػ ػػا اؼبطل ػ ػوب ىنػ ػػاجي كال التَّشػ ػػابو
م
كاالختالؼ بالوصػ
ُّ
ػمويل للمصػطلحني مػا بػني األدبػنيجي َّإمبػا يتحػدَّد ؾبػاؿ الػد ٍَّرس النَّقػد ّْ
الش ٌ
ْ

ُ-ينظرجي د ؿبمد التوقبي :دراسات يف األدب اؼبقارفجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي ُِٖٗجي صُٓٓ-
ِ -رينيو كيل  :مفاىيم نقديةجي ترصبة :د ؿبمد عصفورجي سلسلة عا اؼبعرفةجي آّل الوٍ ،للثقافة كالفنوف كا دابجي
الكويقجي َُٗٗـجي صِٖٔ
ّ-بيري بركنيل كلود بيشواجي أندريو ميشيل ركسو :األدب اؼبقارفجي ترصبة :د بساف السيدجي منشورات عال الدينجي
دمشقجي طُجي ُٔٗٗجي صٔٗ
ْ -د أضبد ؿبمد اغبويفجي تيارات ثقافية بني العرب كالفرسجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي د تجي صْ

اؼبقارف يف ىذا البحث مع (االقتباس قديبانجي التَّناص ً
ثديثان) فالقوؿ بالتَّمثري كالتَّمثُّر يف ىذا آّاؿ
َّص ال يقػ ً
يفضػػي إًىل مطابقػػة اؼبصػػطلحني؛ َّ
ػرآينُّ)جي كعليػػو يصػػب التَّػػمثُّر
ألف ؿب ػور التَّػػمثري كاث ػ هد (ال ػن ُّ
مفرك ى ػانجي إذ يصػػب إدراؾ التَّػػمثري مػػن أعلػػى إىل أدىنجي كالتػػمثُّر مػػن أدىن إىل أعلػػىجي كىػػذه ا ليَّ ػةي
ربكػػم العمػػل اؼبقػػدَّـجي كمنهػػا يكػػوف جػػال األثػػر القػػرآينّْ يف شػػعر الغػػزؿ العرفػػاينّْ مػػا بػػني شػػاعرم
العرب كالفرس
اق ػػرتح د ؿبم ػػد الت ػػوقبي يف كتاب ػػو( :دراس ػػات يف األدب اؼبق ػػارف) آليَّػػة عم ػ وػل لب ػػد ً ال ػػدَّرس
اؼبقارف:
ى

الدراسة المقار ة
الموضوع األول

الموضوع الاا ي

الخصائص

الخصائص
أوجه التشابه

أوجه التشابه

أوجه الخ ف

أوجه الخ ف
اليتياة

1

الدراسات اؼبقارنة بني مو وعنيجي كفق تناكؿ نتاجي أديبني مػن
ىبص ّْ
كىي ٍريقةه فعالةه فيما ُّ
أ َّمتني ـبتلفتنيجي كباإلمكاف اعتماد ىذه اؼبنهجيَّػة يف دراسػتنا مػع ف و
ػارؽ بسػي و تفر ػو خصوصػيَّة

ىذه الظَّاىرة يف الدَّرس اؼبقارف:

ُ-ينظرجي د ؿبمد التوقبيجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي صَِ

اليص المصدر
الموضوع األول

الموضوع الاا ي

ِّلية ا قتباس والتوظيف

ِّلية ا قتباس والتوظيف
أوجه التشابه

أوجه ا وت ف

أوجه ا وت ف
اليتائج

كيبدك َّ
الشكليجي يبكػن أف ىبػدـ البحػث أكثػر مػن اختػزاؿ العػرض
اعي
َّ
أف ىذا الفارؽ اإلجر َّ
إىل مو ػػوعني (شػػعرين)جي فػػنحن إزا مو ػ و
ػعرم
َّص ّْ
َّص القػػرآينُّجي ال ػن ُّ
ػوعات ثالث ػ وة ىػػي( :ال ػن ُّ
الش ػ ُّ
الفارسي)
ّْعرم
العرنجي الن ُّ
َّص الش ُّ
ُّ
ُّ

الشػػعرياف بػػالتَّغري كالتَّحػػوؿجي يظهػػر
النصػػاف ّْ
وص ػ ي َّ
يوص ػ ال ػن ُّ
َّص القػػرآينُّ بالثَّابػػقجي فيم ػا يي ى
ػفي
الت ُّ
َّناص فيهما بوصفو بنيةن نصيَّةن اجتزعق من الػن ّْ
َّص الثَّابػقجي كأدخلػق يف نطػاؽ اؼبتغ ّْػري الوص ّْ

األكؿجي كيف اؼبستول الثَّاين تعود البنية النَّصيَّة آّتزأة لػداللتها علػى
َّحوؿ َّ
َّاليلجي يف مستول الت ُّ
كالد ّْ
َّص الثَّابقجي ثسب مفهوـ التَّمكيل
الن ّْ

ػاص؟ كعػ َّػم يبحػػث
الس ػ اؿ الَّػػذم يفػػرض نفسػػو بداى ػةن كي ػ نتصػ َّػور ال ػن َّ
َّص كفػػق مفهػػوـ التَّنػ ّْ
«ك ُّ
النَّاقد اؼبقارف؟»

ُ

َّص اؼبص ػػدر
تنطل ػػق اإلجاب ػػة م ػػن أس ػػاس األدب (اللُّغ ػػة)جي الَّػػد تتو َّ ػػع فيه ػػا تس ػ ُّػربات لغ ػػة ال ػن ّْ
و
و
ػاـ (نػػص
ػق)جي اللُّغػػة اػبا َّ
(الثَّابػ ي
صػػة (القرآنيػػة) فػػال آخػػذ كال مع ػ بػػني األدبػػنيجي َّإمبػػا ىػػو يمع ػ عػ ٌ
قرآين)جي كآخذكف ـبتلفوف
الشػػعريةجي كفػػق التَّنػػاصجي علػػى فنػػوف اؼبمارسػػات األدبيَّػػة كالكتابيَّػػة الَّػػد
كعليػػو تقػػوـ اؼبقارنػػة ّْ
ػاص ع ػػن نفسػ ػو يف النَّص ػػنيجي ر ػػاىران أـ خفيَّػ ػانجي
ق ػػاـ ّٔ ػػا ك ػػلّّ م ػػن َّ
الش ػػاعرينجي ككيػ ػ أفصػ ػ التَّن ػ ُّ
بالرمزجي كإىل ما ىنال من صي الوص ً
استدعا ن مباشران بالقوؿجي أـ بالفعلجي أـ َّ
َّص اؼبصػدرجي
يتم ع أكجو اؼبقاربات للػن ّْ
من ىنا يكوف اغبديث عن التَّشابو بني الشّْعرينجي ُّ
دليل على َّ
كالَّد يبكن َّ
َّص القرآينّْ كػاف شػديد الو ػوحجي كيف
أف تمثر َّ
الشاعرين بالن ّْ
أف يوجد فيها ه
الش ػػبوجي كل ػػي مع ػػً ذل ػ « ف ػػرض كث ػػدةو مص ػ و
ػطنعة عل ػػى األش ػػيا ً الَّػػد يذب ىم ػ يػع
موا ػػع ش ػػديد َّ

مص ػػادفةن»ِجي لك ػ َّػن اؼبش ػػأّةى تعػ ػود إىل ٍبيع ػػة النُّص ػ ً
الش ػػعريَّة العرفانيَّ ػػةجي عربيَّة/فارسػ ػيَّة عل ػػى
ػوص ّْ
الس ػ ػوا جي كخصوص ػ ػيَّة التَّعامػ ػػل مػ ػػع مصػ ػػدر االقتباسػ ػػاتجي فػ ػ َّ
َّص يكػ ػ ّْػوف بالنّْسػ ػػبة إىل
ػإف ىػ ػػذا ال ػ ػن َّ
َّ

لألمتػػنيجي اؼبقػػدَّس بوصػػفو شػػرعةن كمنهاج ػان للحيػػاة كمػػا أنػَّػو ٍريق ػةه يف إدراؾ
َّ
الشػػاعرينجي كمػػا ىػػو َّ

ً
اؼبطلق؛ عرفانيَّان

بري َّ
َّص اؼبقػدَّس
أف مقاربة "اؼبقدَّس" يف َّ
ّْعرمجي تفرتض قواعد تسم بػإدراج بعػض الػن ّْ
الصوغ الش ّْ

َّص ّْ
يف الن ّْ
عرمجي من دكف اؼبساس خبصوصيَّتو الدّْينيَّة أكالنجي كاللُّغوية الفنيَّة ثانيان
الش ّْ

ُ-د يعقوب البيطارجي د عيد ؿبمودجي األدب اؼبقارفجي منشورات جامعة تشرينجي الالذقيةجي ََِٗ\ََُِ
ِ-ركالف بارت كجريار جينيق :من البنيوية إىل الشعريةجي ترصبة :د بساف السيدجي دار نينولجي دمشقجي طُجي ََُِجي
صٕٓ

الفصا األول:
أوجه التشابه وا وت ف في اضمي المفردات:

الشػػاعرينجي كبػػري خػ و
ػاؼ َّ
أف ىػػذه
شبػَّػة نسػػبيَّةه يف إدراؾ التَّشػػابو كاالخػػتالؼ بػػني نصػػوص َّ

النَّس ػػبية ت ػػنهض م ػػن ال ػػوعي ب ػػاختالؼ اللُّغ ػػة كم ػػن منظ ػػور ى ػػذا االخ ػػتالؼ تتح ػػدَّد منطلق ػػات
و
(متى ػ ٍػر ىجم) علػػى يػػد يمتى ػ ٍػرًج وم
ّْ
الدراسػػة اؼبقارنػػةجي فػػإذا كػػاف مػػن ثسػػنات َّ
الرتصبػػة كالدة شػػاع ور جديػػد ي
كفػ و جي فػ َّ
َّص
ػلي يف الػن ّْ
ػإف أبػػرز سػيّْئاتاجي الٌػػد ال يبكػػن إبفاؽبػػاجي ىػػي بيػػاب أك ذكبػػاف الػنَّ ّْ
ص األصػ ّْ

رتج ًم
اؼب ى

ػومجي أدب ػان كبالب ػةنجي إجحاف ػان حبػ ّْػق الفارس ػ ّْي كإنصػػافان
لػػذل تغػػدك اؼبقارنػػة علػػى اؼبسػػتول اللُّغػ ّْ

ػرنجي مػػع العلػػم َّ
ػوؼ بلسػػاف الغي ػػب كترصبػػاف األس ػرارجي كيف ى ػػذا
أف ح ااافظ الش اايرازي موصػ ه
للعػ ّْ
أف لغتػو بػػري اؼبقػرك ة لنػػا عربيػانجي دفعػق إىل اسػ ً
الوصػ إقػر هار دبكانت ًػو األدبيَّػ ًػة العاؼبيَّػةجي بػػري َّ
ػتعماؿ
ٌ
الدراسػة مػن ىنػا كان ً
ػتم علػى صػعيد الوصػ الػذم ييعػً
ترصبات نصوصو يف ىػذه ّْ
ػق اؼبقارنػة ت ُّ
ّْعرم بوصفها إثدل بنيات
باقتباسات كال الشَّاعرين كتوريفها فنيَّانجي لتمخذ مكاَّنا يف اغبيّْز الش ّْ

ػعرمجي كتتَّخػػذ مػػدلوالتا مػػن خػػالؿ إدراكهػػا بوصػػفها
األدنجي تتمػػاىى مػػع النَّسػػي ّْ
الشػ ّْ
التَّشػػكيل ّْ

ػايل
ػوعي اعبمػ ّْ
بنيػةن نػػاجزنةجي قػػد ربمػػل معهػا مفاىيمهػػا القرآنيَّػةى اعبماليَّػػةجي كقػػد تنزعيهػا مػػن منظػػوًر الػ ّْ
الف،
ّْ
الشػػاعرين مفػ و
تضػ َّػمن نتػػاج َّ
ػردات قرآنيَّػ وػةجي بلػػب علػػى بعػػض توريفاتػػا ٍػػابع الغػػزؿ العرفػػاينّْ

تنحػػى الغػػزؿ أثيان ػانجي كسػػادت لغػػة اؼبعرفػػةجي حبيػػث ذبػػي الػ َّػدكاؿ اؼبقتبسػػة ذات
اػبػػالصجي فيمػػا َّ
و
و
خالصة
مدلوالت عرفانيَّ وة
كالبداية مع اؼبثاؿ ا :

اليص القرِّ ي

اب الفار
ًً ً
صػ ػ ػ ىػر كاتَّبعي ػ ػوا مػ ػػا تتلػ ػػو الشػ ػػياٍني
ىكبًطىٍرفػ ػ ػػو سػ ػ ػ ٍ
ػحهر لىػ ػ ػػو اىبٍ ى
ً
كت ك ػػا ىف لىػػوي بًػ ًػو عل ػ ػػى ملػ ػ ػ س ػ ػػليماف كم ػ ػػا
ػار ه
ف ٍعلى ػػوي /ى ػ ي
يستىاذىا
أٍ

ُ

الشيرازي

كت
ػار ى
ىس ػم ٍىع ىم يل لىػػو بػيلّْ ٍغػ ي
ػق ىىػ ي
بابًػ وػلً /مئػ ً
ػات فيػنيػ ً
السػػح ًر
ػوف ّْ
ى
ى
ِ
كفػ ػ ػ ػ ػ ػػر سػ ػ ػ ػ ػ ػػليماف كلكػ ػ ػ ػ ػ ػػن كيما أيك ً
اصلي ٍ
الشػ ػ ػػياٍني كفػ ػ ػػركا يعلمػ ػ ػػوف
الن ػ ػػاس الس ػ ػػحر كم ػ ػػا أن ػ ػػزؿ
علػػى اؼبلكػػني ببابػػل ىػػاركت
كمػػاركت جي كمػػا يعلمػػاف مػػن
أثد ثّت يقػوال لػو إمبػا كبػن

فتنةه فال تكفر

)البقرة ( َُِ)

َّ
كبن فتنةه فال تكفػر)جي
يقدـ الن ُّ
َّص القرآينُّ سحر هاروت بوصفو فتنةن مقركنةن بالكفر (إمبا ي

كاتَّفق الشَّاعراف ثني استدعا هاروت كسحره مس ذاكرة اإلمث اؼبرافقة لوجي فػاب الفار

جا

بػهاروت و
تتمةه لوص اعبميلجي فبدا كمػن يشػيد صػرثان للجمػاؿجي فكػاف هااروت
لغاية يف الغزؿ َّ
السػػحر ّٔػػذا يكػػوف كص ػ اب ا الفااار
ػايل؛ أ ػػاؼ إىل اعبمػػاؿ ؼبسػػة ّْ
لبن ػةن يف اإلعمػػار اعبمػ ّْ
السػحر) دالالتمػا القرآنيَّػة
للسػحرجي فلػم ربمػل مفردتػا (ىػاركت ك ّْ
لػهااروت ثػامالن القيمػة الفنيَّػة ّْ
األدن
يف الوص
ّْ
السػػحرجي إذ يصػ ُّػر يف بنيػػة مفرداتػػو النَّارمػػة
كقػػد نفػػى الشاايرازي أيض ػان القيمػػة َّ
السػػلبية عػػن ّْ
ػص الش اايرازي يتح ػػدَّد بوص ػػفو آخ ػػر
الس ػػتدعا ه اااروت عل ػػى (فع ػػل الس ػػحر)جي فه اااروت يف ن ػ ّْ
ػاعم علػػى اللَّفػػظ (ىػػاركت) كالفعػػل (سػػمعمل
ُّ
السػػبلجي كىػػو اسػػتدعا ه قػ ه
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صَِِجي البيقُّ
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ُٗجي صْٓ

مئػػات فنػػوف السػػحر)جي

كتبػػدك بنيػػة القل ػق ىػػي الٌػػد ربكػػم نصػػوص الشاايرازيجي كاالنتظػػار اؼبضػػ ،الٌػػذم ربملػػو مفردتػػا

الص ػ جي كيسػػم بإدخػ ً
َّص
(ربػ َّػر يؽ ركثػػي) يشػػي بانقضػػا َّ
ػاؿ هاااروت كعنص ػ ور صبػػايل فػػ ،يف ال ػن ّْ
اعبمعي باإل افة إىل ذل كاف ثضور هاروت يف
الوعي
ّْ
ّْ
األدن من دكف أف يكوف كذل يف ّْ
نصػػو فػػاعالنجي كلػػي بوصػػفو فكػػرنة فنيَّػةن ؾبػػرد نةجي يف ثػػني يػػوؿ ابا الفااار أنبيَّػةن غبضػػور فعػػل
َّ

الربم مػن اإلقػرار بفاعليتػوجي فقػد ك ػعو َّ
الشػاعر مػثالن
السحرجي إذ أنبلو كبيبَّو عن الوص جي على َّ
ّْ
ػرض عن ػػو دبج ػػرد اكتم ػػاؿ الدَّالل ػػة اللُّغوي ػػة للك ػػالـ يف َّناي ػػة البي ػػق
أعل ػػى يف ّْ
الس ػػحر؛ لكنَّ ػػو مع ػ ه
الصػػورة
يتمسػ عليهػػا البيػػق ّْ
ػتم إعػػادة قػرا ة ُّ
ػعرم َّ
(أسػػتاذا) تلػ اؼبفػػردة الػػد َّ
الشػ ُّ
برمتػػوجي حبيػػث تػ ُّ

الفنيَّة من منظور داللتها
كيف و
مثاؿ آخر:

اب الفار

اليص القرِّ ي

الشيرازي

كيا يك َّل ما أىبػ ىقػى َّ ً
و
ت ًم ػ ػ ٍػن
الض ىػً م ّْػ( ،ك ػ ػػرب لنػ ػػا مػ ػػثالن كنسػ ػػي إًذىا بىػ ٍع ػ ػ ىػد قىػ ػ ػ ٍػرف يج ػ ػ ٍػز ى
ىى ى ٍ
ارىًرب ػػل /فىم ػػا لىػ ػ ى مػ ػمٍكل ًيف خلقو قاؿ مػن وبيػي العظػاـ فىػ ػػو ىؽ تيػ ػػرب ًد /سػ ػيػرقي ً
ػ،
ٍ ٍى ى يٍ ي
ٍ ٍ ى
ى ىن
ص م ػ ّْ ٍ
ً ِ
ً و ً ً ُ
العظٍ يم ىكيى ىو ىرمٍي يم
)
رميم
كىي
يمة
ى
عظىاـ ىرم ى
الرًم ً
ً
صػػورةي اعبسػ ًػد
ػوـ ُّ
الصػػورةي ّْ
يمػػةجي علػػى َّأَّنػػا ي
تقػ ي
اغبس ػيَّةي الَّػػد ييقػػد ي
ّْم ىها اب ا الفااار للعظػػاـ َّ ى
ثسػيَّان للفع ًػل الَّػػذم
بفع ًػل َّ
ميم) تشػبيهان غبالػ ًػة اعبس ًػدجي لتكػػو ىف إدراكػان ّْ
الضػًجي فتجػػي ي (العظ ي
ػاـ الػَّػر ي
اس مػػن خػ ً
ػالؿ كص ػ ً فعلًػ ًػو يف اعبسػ ًػد كىػػو(العظٍ يم
ػاـ بػػو َّ
ػدريؾ بػػاغبو ّْ
قػ ى
الضػػًجي كىػػو فعػ هػل ؾبػ َّػرهدجي يػي ى
ً
كربتّْم بذل ى علػى بقايػا اعبس ًػد
(ارربل)جي ي
للموت ت ّْس ي لوي مفردةي
ميم)؛ الٌذم يبدك استدعا ن
ٍ
ا َّلر ي
ً
ً ً
ً
ص
شيع
دالالت الفنا ً الٌػذم ىػو بايػةي َّ
الشػاع ًر صػوفيٌانجي ليػتخلَّ ى
بنف ًي صفة اغبياة كالبقا عنهاجي كتي ي
ً
ميم ال تتض َّػم ين إثالػةن إىل
َّمػوي بتلػ ى ُّ
الصػورةً اؼبش َّػوىة دالليَّػان؛ فالعظ ي
من عػا ً اغبػ ّْ الَّػذم قد ى
ػاـ ال َّػر ي
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صِِٔجي البيقّْٕ
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ّٕٔجي صَُٓ

اؼبادمجي لذل استدعى ىذا الفنا بش و
ػكل كلّْػي مػن خػالؿ
شي و يبكن استخالصو من مظهرىا ّْ
مفردة (ارربل)
بػػري َّ
الضػ ىػً (اؼبػػوت)جي كربػ ُّػوؿ
أف الشاايرازي يف اسػػتدعاعو اؼبفػػردة ذاتػػاجي بعػػد أف يثبػػق فعػػل َّ

ػني هبػػي بالفعػػل
اعبسػػد إىل عظػ وػاـ رمػػي ومجي يعػػود فيفػػرغ العظػػاـ الػ َّػرميم مػػن إثالتهػػا إىل الفنػػا جي ثػ ى
(اغبسػػية) لأللفػػاظجي
(رقصػػق) (رقصػػق العظػػاـ الػػرميم)جي فيحصػػل التَّنػػافر بػػني الدَّاللػػة اللَّفظيػػة ّْ
ػوم آّػ َّػردجي كيبكػػن الػ َّػذىاب أبعػػد مػػن ذلػ إىل القػػوؿ َّ
إف الشاايرازي ىبتػػزؿ مػػدلوؿ
كمػػدلوؽبا اؼبعنػ ّْ

ت
الس اؿ يف الن ّْ
ُّ
(ج ٍػز ى
َّص القرآينّْ (من وبيي العظاـ كىي رميم)جي فيجيب عنو دبػا كمػن بػني فعلػي ي

ص)جي مع ما ينطوم عليو الفعالف اؼبا ي كاؼبضارعجي من إلغا و لل َّػزمنجي كش ّْػل قدرتػو علػى
سريقي ي
الفاعليَّة يف اعبسد

الصيغة التَّالية:
كعليو يبكن إصباؿ التَّشابو كاالختالؼ يف ّْ
الشيرازي

اب الفار
كص للحالة اعبسدية} كص الفعل
(ما يشبو العظاـ الرميم)

كص ما بعد الفعل { العظاـ الرميم
ما بعد فنا اعبسد

يقع التَّشابوي يف ً
بني(الفعل كما بعد الفعل)
كيكمن
الفعلجي
ي
االختالؼ ى
ي

إىل و
مثاؿ آخر :
اب الفار

اليص القرِّ ي

الشيرازي

ىث ىك ٍمتيػ ىهػ ػػا
صػ ٍ
ىكلىػ ٍػي ى أىلى ٍسػ ي
ػخىرةو تىػ ػ ٍػوبىًد أ ٍ
ػق األ ٍىم ػ ً ىبٍي ػ ىػران كإذ أخػذ ربػ مػن بػػ ،آدـ ىك ى
ً
ً
ً ً
ػاج
ل ىمػ ػ ٍػن ىبػ ػ ىػدا /ىك يجٍنحػ ػػي ىبػ ػ ىػدا م ػ ػ ػ ػ ػػن ره ػ ػ ػ ػ ػػورىم ذري ػ ػ ػ ػ ػػتهم ىع ىجبىػ ػان /باعبىػػاـ ىكى ػ ىػو يز ىج ػ ه
ت
صٍب ًحي ىكيػ ٍوًم ىي لىٍيػلى ًػد /ىك ًس ُّػر كأش ػ ػػهدىم عل ػ ػػى أنفس ػ ػػهم ىكٍي ى قى ٍد يك ًسىر ٍ
ي
بىػلى ػ ػ ػ ػ ػػى ﵁ً ًم ػ ػ ػ ػ ػػرآةي ىك ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ًػفو /ألس ػ ػػق بػ ػ ػربكم ق ػ ػػالوا بل ػ ػػى ىد هار بًبى ػ ػ ػ ػػابىػ ٍ ً
ػق
ني ىعٍنػ ىه ػ ػ ػ ػػا أىنٍ ػ ػ ػ ػ ى
ٍ
ػق
ػات ىم ٍع ػ ىػً اعبى ٍمػ ػ ًع نىػ ٍف ػ يػي شػ ػ ػ ػ ػػهدنا أف تقول ػ ػ ػ ػ ػوا يػ ػ ػ ػ ػػوـ يم ٍرىًرب ػ ػ هػل /فىػ ػ ػم ُّ
ىم فى ػ ػ ٍػروؽ ىعلىػ ػ ٍ
ىكإًثٍػبى ػ ي
ًً ُ
ق
اؼبعيَّة
ضٍ
القيامػ ػػة إنػ ػػا كنػ ػػا عػ ػػن ىػ ػػذا ىس ٍق ىفان أًىـ ٍالبىىف ى
ى
ش يدكىمبػىػا أى وى /
بافلني
ىكىمػػا تىػيى َّسػ ىػر ىعػ ٍػي ه
ً
الع ٍه ًد قى ٍد
بىػلىى حبي ٍك ًم بىىال ًيف ى
ِ
ً
ت
عيق ىد ٍ
يستخدـ اب الفار مفردات العهد كاؼبيثػاؽ الٌػذم أخػذه سػبحانو كتعػاىل علػى بػِّ ،دم
ػومجي
ػردةو إىل معناىػػا اللُّغػ ّْ
ػػمن مػػا يشػػبو (الشػػيفرة) الٌػػد ربتػػاج إىل ف ػ ّْ رموزىػػاجي كإعػػادة كػ ّْػل مفػ ى
ػريفجي مثَّ إصباؽبػػا يف صػ و
ػيغة َّناعيَّػ وػة يتحػػدَّد مػػن خالؽبػػا اؼبغػػزل مػػن إدراج مفػػردة
ػ ،كاؼبعػ ّْ
كمػػدلوؽبا الفػ ّْ

الشػػعرمجي إذ
َّص ّْ
ص القػػرآينّْ (بلػػى) إلغػػازان آخػػر يف ال ػن ّْ
"ألسػػق"جي فيمػػا هبعػػل مػػن اإلجابػػة يف ال ػنَّ ّْ
الس ّْػر بػا﵁ َّأمػا الشايرازيجي يف تضػمينً ًو مف ً
ػردات
بالسّْر (س ُّػر بلػى) كخ َّ
ػص كشػ ى ّْ
َّد إدرا ىكها ّْ
ثد ى
ػوح أكػ جي ثيػػث يشػػري إىل ؿبمػ ً
ػوؿ
األزيلجي يصػ ّْػرح دبػػدلوالت العهػػدجي كؿبمولػػو اللُّغػػوم بو ػ و
العهػػد ّْ

اػبطػػاب القػػرآينّْ (ألسػػق ب ػربكمجي قػػالوا بلػػى)جي كثيػػث كانػػق (بلػػى) سػ َّػران عنػػد اب ا الفااار جي
ً
ق عند الشيرازي إعالنان ( حبكم بىىال)؛ أم دبعً البال
يكش ىف ٍ
الش ػػاعرين يف اس ػػتدعا اغب ػػدث (العه ػػد)جي كيكم ػػن االخ ػػتالؼ ب ػػني
إذان :وبص ػػل التَّواف ػػق ب ػػني َّ
مستويي التَّصري كاإلخفا
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صَِٖجي البيتافْْٓٗٗٔ-
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿِٓجي صُّ

تناصػان رػاىرانجي لك َّػن
نم على ذك ًر و
نوع آخر من االقتباساتجي كفيها ربضر اؼبفردات بوصػفها َّ
ػعرمجي ى ػػو ؿب ػ ُّػل القيم ػػة الفنيَّ ػػة كاعبماليٌ ػػةجي يق ػػوؿ ابا ا
ص ّْ
اؼبع ػػً اؼبس ػػتىدعى كاؼبورَّػ ػ يف الػ ػنَّ ّْ
الش ػ ّْ
الفار :

ًُ

اض أىتىى ًيف ثك ً
ٍىٍو ىعان لًىق و
أىفٍػ ىّت بً ىس ٍف ً ىد ًمي ًيف اغبً ّْل كاغبىىرـ
ٍم ًو ىع ىجبىان
ي
مفردات قرآنيَّةهجي َّإمبػا ليسػق ىػي اؼبخصوصػة بالعنايػة يف ىػذا اؼبقػاـجي فمفػردة
(اغبل كاغبرـ)
ه

ػرعي يف الوصػ القػرآينّْ﴿ :ا ُشَُِندضُ
(أفّت) ىي الَّػد تشػري إىل اؼبعػً اؼبقصػود دبػا ىػو ثك هػم ش ّّ

لَقَدؿٌ﴾ البقرة ( ُْٗ )؛ َّ
فإف الَّذم قضى حبكم سػف الػدَّـ يف اغب ّْػل كاغبػرـجي يػرع ثرمػةن للقتػلجي
إمبػَّػا ثلَّلػػو يف األكقػػات كلّْهػػا (اغبػػل كاغبػػرـ)جي بػػذل تنسػػحب الدَّاللػػة الدّْينيَّػػة للحكػػم القػػرآينّْ إىل
األدب برؤيػ وػة معكوسػ وػةجي كىنػػا تكمػػن القيمػػة اعبماليٌػػة ؽبػػذا التَّوريػ جي كقبػػد ىػػذا الوصػ ينطبػػق
ارد عند الشيرازي:
على ما ىو ك ه
ِ
ّْ ً
صاد صٍي ىد ً
الرم ًي قلً
الصٍي ًد ًيف اغبىىرٍـ
اؿبوي ىما ىر ىعى يث ٍرىمةى َّ
اغبماـ بً َّ
رب ىس ٍ
ى ى
كقوؿ آخر:
ه
كاثرتس كال تسحب سيف ثانية على صيد اغبرـ
كتمس كتندـ على ما صنعق مع قل الوؽباف

ّ

الشػػاعرين مػػن خػػالؿ الوص ػ فػ ػالش اايرازي لكػػي يسػػق ثك ػػم
كيػػم االخػػتالؼ بػػني َّ
صيد يف اغبالتنيجي كىنا يتحدَّد اغبكػم
َّص القرآين على ذاتوجي يشبّْو قلبو بال َّ
القيمة اؼبوصوؼ يف الن ّْ
و و
بداللػة زمنيَّػة (صػيد اغبػرـ) يف أكقػات اغبػرـ بػػذل يكػوف تضػمينو للمعػً القػرآين الػوارد يف اؼباعػػدة
(ِ)َّ﴿ :ند ؤَُّّيَنند خٌَّنزَِّْٓ آََِنُننٌخ ٌَند ظُمٍُِّننٌخ ؽَنعَدجِشَ خهللِ ًٌَنند خٌؾَّنيْشَ خ َنشَخَ ًَ ) ....بِرَخ لٍٍََْنعُُ فَدفْناَددًُخ﴾جي كيف
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صُّٖجي البيقُٕ
ِ-ثافظ شريازم :الديوافجي بزؿ ٖٕجي صْٓ
ّ -أباين شريازجي بزؿ ِٖٓجي صَّٕ

سػػورةو أخػػرل﴿ :لُ نشََِّ عٍََ نْْىُُْ فَ نْْذُ خٌسَ نشِّ َِنند دُِْ نعُُ لُشَُِ ندً﴾جي أكثىػػر ك ػػوثانجي يف ثػني َّ
أف ابا
الفار أتى بًإ ً
الزمن
ٍالؽ اغبكم كالوص ك َّ

الشػػعرجي كباإلمكػػاف ًفبػَّػا س ػبقجي
تشػػابو َّ
الشػػاعراف يف اسػػتخداـ اؼبفػردات كتوريفهػػا يف لغػػة ّْ
ػاالت كأكصػ و
مالثظة مدل التَّقارب يف اسػتخداـ اؼبفػردات الواثػدة للتَّعبػري عػن ث و
اؼ متشػأّ وة؛
يعود ذلػ إىل كثػدة اؼبعتقػدجي ككثػدة اؼبصػدر (القػرآف)جي إ ػافةن إىل أف مسػريات العشػاؽ ال ب َّػد
أف تتقاٍع يف مراثل كثاالت

كدبا أ َّف الدّْراسة ال تعً با خذ كاؼبعطي بني الشَّاعرينجي فاستقاؤنبا من مصد ور كاث وػد أزاح

ككث ػػد يف كث ػ وري م ػػن اؼب ػواٍن ال ػػد عني ػػق بالوص ػ ؛ ف ػػال ت ػػمثُّر أك ت ػػمثري ب ػػني
الفركق ػػات الكب ػػريةجي َّ
الشَّاعرين؛ َّإمبا كاف االختالؼ يف االقتباسػات يتحػدَّد ب َّ
ػمف معجػم ابا الفاار (القػرآين) أكثػر
ثرا كك وثان من معجم الشيرازيجي فػاب الفار يضَّمن شعره مف و
ػردات قرآني وػة بزيػادةو ملحور وػة
ن
عمػ ػا ى ػػو عن ػػد الش اايرازيجي يع ػػود ى ػػذا االخ ػػتالؼ إىل ٍبيع ػػة اللُّغ ػػة الَّػ ػد يكت ػػب ّٔ ػػا ك ػػلّّ م ػػن
َّ
الش ػػاعرينجي ف ػػال شػ ػ َّ يف َّ
أف ابا ا الف ااار إذ يتفػ ػنَّن يف توريػ ػ مف ػػردات الق ػػرآفجي كالَّػ ػد ى ػػي
َّ
مفػػردات معجػػم اللُّغػػة العربيَّػػةجي تنقػػاد لػػو الكتابػػة أكثػػر مػػن الفارسػ ّْػي الٌػػذم يكتػػب بلغػ وػة فارس ػيَّ وةجي
و
دبفردات عربيَّ وة
كيستعني

الفصا الاا ي :
صورة الفييَّة:
الرم وال م
َّ
قػ ً
الس ػػماكية كثػ ػريان م ػػن األث ػػداث كالشَّخص ػػيات الَّػ ػد أثَّػػرت يف ا داب
ػدمق األدي ػػاف َّ
قصػػة
العربيػػة كبريىػػاجي« فمػػن ذل ػ
قصػػة يوس ػ كزليخ ػا الػػد بػػدت أسػػطورةن متداكل ػةنجي كمثلهػػا َّ
َّ
اإلس ػرا كاؼبع ػراججي كآدـ كث ػوا جي كقتػػل قابيػػل ألخيػػو ىابيػػلجي كموسػػىجي كأصػػحاب الكه ػ جي كذا
القرننيجي ككنز قاركفجي كبريىا الكثري من القصػص كاألثػداث»ُجي فكانػق مصػادر رعيسػة اسػتقى
شفافة ر و
و
مادتم األدبيَّة شكالن كمضمونانجي بطر و
فيعة ربق عنو ًاف التمث ًر كالتَّمثريجي أك
يقة
منها األدبا َّ
شفافية أك و
و
بطر و
رفاعة عنواَّنػا االقتبػاسجي أك بط و
ػرؽ ككسػاعل أق َّػل مػن ىػاتني اؼبقػولتني فنيٌػةنجي
أقل
يقة َّ

السرقة كاألخذ كما شابو ذل
كا﵀اكاة كالتَّقليد ك َّ

ي ،ىي اؼبمخوذة من الكتب َّ
الشػعرا
اؼبقدسةجي كبالبان ما يبتعد ّٔا ُّ
كالنَّماذج الد مصدرىا د ٌ

ِ
الص ػػيغة
أك ال يكتَّ ػػاب قل ػػيالن أك كث ػ ػريان ع ػػن مص ػػادرىا جي ل ػػذل اختلف ػػق ػػركب التَّج ػػاكب م ػػع ّْ

َّص القػػرآينجي فمػػن أدبػػا العػػا مػػن ثػػاكى تل ػ القصػػص فػػنظم علػػى مثاؽبػػاجي
القصصػػية يف ال ػن ّْ
فجا ً
قصػة لوساف كزليخاا
لقصػة اإلسػرا ً كاؼبعػر ًاججي ككانػق َّ
ت الكوميديا اإلؽبيَّة لػدا تي مشأّةن َّ
ً
خاصةن الفرس
القصص القرآنيَّة تمثريان يف آداب العا ً جي كالعا
من أكثر
اإلسالميجي َّ
ّْ
يف ثػني جػػا التَّجػػاكب مػػع قصػػص القػػرآفجي شػػعرانجي بامتصػػاص أجػزا و مػػن القصػػص كربويلهػػا

إىل إشار و
مجي َّ
ألف بنية اللُّغة الشّْعريَّة تقوـ على التَّكثي كاالختػزاؿجي لػذل ال
ات يف الن ّْ
َّص الشّْعر ّْ
مطول ػ وػة شػػعر وية؛ َّإال إذا كان ػػق قػػد ثيك ػػق ّْ
خصيص ػان
يبكػػن أف رب ػػاكى قصػػص الق ػػرآف شػػعران يف َّ
لغػػرض التَّصػػوير القصصػػيجي بػػري َّ
ػعرمجي إذ يقػػدّْـ القصػػص القرآنيَّػػة بوصػػفها رمػػوزانجي
ص ّْ
أف ال ػنَّ َّ
الشػ َّ

ُ-د ؿبمد التوقبيجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي صُّْ
ِ  -ينظر :ؿبمد بنيمي ىالؿجي األدب اؼبقارفجي دار العودةجي بريكتجي طّجي ُُٖٗجي صُِّ

ػالؿ مثػ ً
ػاعق آّػ َّػردةً عبمهػػوًر الع ػو ّْاـ مػػن خػ ً
دبهمػػة تقريػ ً
ػب اغبقػ ً
ػاالت األشػػيا ً »ُالَّػػد يقػػوـ
«يقػػوـ َّ
ويف (العرفاينَّ)جي على ال َّػربم مػن كثػدة الغػرضجي كالتَّقػارب يف توريػ
لكن الشّْعر ُّ
بتصوي ًرىا َّ
الص َّ
و
اختالفات
الرموز كاإلشارات؛ اثتول تفاصيل تستدعي قياـ التَّشابوجي كتلفق أيضان إىل كجود
ُّ

فقصػةي لوساف
عند الشَّػاعرينجي اسػتخداـ رمػوز القصػص ذاتػاجي كيف اإلٍػار ذاتػوجي َّ
فبَّا ىو متشابوه ى

مثالنجي عند كال الشَّاعري ًن ثدَّت بالوص ً
اعبمايلجي يقوؿ اب الفار
ّْ
كقوؿ آخر :
ه

ً
وسػىفان
ك ىأب يىػٍتػليػ ىػو إَّال يي ي

:

ّْ ً
ين
يث ٍسنيػ ىها ىكالذ ٍكر يػيٍتػلىى ىع ٍن أ ى ٌٍ

ِ

ًّ

وس و ىما فىاتىػ يه ٍم ًدبىًزيَّة
ض يث ٍسنً ىها
فىلو ىمنى ىح ٍ
الوىرل بىػ ٍع ى
ىخ ىال يي ي
ق يك َّل ى
الشػػعريًَّةجي بػػذل وبتػػوم
ػايل يف التَّجربػػة ّْ
كيسػػتعني الشاايرازي بػ َّ
ػالرمز ذاتػػوجي ؼبقاربػػة الوص ػ ً اعبمػ ّْ

الرمز (يوس ) عناصػر اعبمػاؿ الػد تضػاؼ إىل مو ػوعو الف ّْػ ،كٍريقػة صػيابتوجي مػن ىنػا يغػدك
َّ
اعبمايل:
الرمز اؼبستخدـ ىو منتهى الوص
إدراؾ َّ
ّْ
ْ
و
و
وس ي ًم ٍن ىك ىم ًاؿ اغبي ٍس ًن كا ًإل ٍعىر ً
اىا
اىا ىعلىى ىك ٍجد ىكأى ٍ نى ى
ىثيى ى
اض ًيفً ٍتيو يزلىٍي ىخاً ت ٍل ى أ ٍ
كيي ي
كمن ذل ى أيضان قولوي:
فانظر إىل تفاثة ذقن كىي تقوؿ:

إف آالفان كيوس الصديق قد كقعوا يف بئرنا "

ٓ

يف ىذا اؼبثاؿ يستعني الشَّاعر دبفهوـ البئر فنيٌانجي كيقابل بينو كبني ثفػرة ال َّػذقن يف اإلنسػاف
َّص القػػرآينّْ بػػري ذم داللػ وػة
الٌػػد تعػ ُّػد مػػن عالمػػات اعبمػػاؿجي كالبئػػر اؼب ػرتب برمػػز لوسااف يف ال ػن ّْ
ُ-د ألفق كماؿ الدُّركنجي نظرية الشعر عند الفالسفة اؼبسلمني من الكندم ثّت ابن رشدجي دار التنويرجي بريكتجي
ََِّجي صَِٔ
ِ-ابن الفارضجي الديوافجي صُٖٗجي البيقٖٓ
ّ-اؼبصدر السابقجي صِٓٔجي البيقَّٖ
ْ-أباين شريازجي بزؿ ِّجي صَٗ
ٓ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ِٖٗجي صّٕٗ

َّص اؼبقػػدَّسجي
األدنجي كيقػػارب ال ػن ّْ
صباليَّػ وػةجي لكػػن التَّشػػبيو بػػالبئرجي إذ ينقلنػػا بعيػػدان عػػن زبػػوـ ال ػن ّْ
َّص ّْ
َّص اؼبق ػػدَّسجي كي ػػذىب ب ػػو يف الدَّالل ػػة اعبماليَّ ػػة إىل
يع ػػود فينقلنػ ػا بعي ػػدان ع ػػن مفه ػػوـ البئ ػػر يف الػ ػن ّْ
أقصاىاجي ثيث وبمل البئر مفهوـ العمقجي كىو كنايةه عن اعبماؿ ذم اؼبعً العميػقجي كاؼبوصػوؼ
بػالبئر
ا وت ف:
الشػػاعرينجي بػ َّ
وبصػػل االخػػتالؼ بػػني َّ
الرمػ َّ
ػمف اب ا الفااار قػػد قصػػر االسػػتخداـ َّ
ػزم للنَّػ ّْ
الرمػػزجي
لوسااف بداللتػػو علػػى اعبمػاؿجي َّأمػػا الشاايرازي فاسػػتدعى أٍػواران أخػػرل مػػن َّ
القصػػةجي فجػ َّػزأ َّ
كل جزو منو إىل ما يناسبو من ثاالت التَّجربة كتناقضاتا:
كأ اؼ َّ
سيعود يوس الضاؿ ثانية إىل " كنعاف " " فال ربزف "
كستصب صومعة األثزاف يف يوـ من األياـ كمَّنا الرك ة كالبستاف

فال ربزف

ُ

كلقد سبتع رأسي العجوز برؤية يوس كمصاثبتو
أجران للحزف الطويلجي الذم اثتملتو يف صومعة األثزاف

ِ

ػص الش اايرازي عل ػػى اغب ػػزفجي كا﵀م ػػوؿ عل ػػى الوث ػػدات البناعيَّ ػػة
تق ػػوـ البني ػػة الدَّالليَّ ػػة يف ن ػ ّْ

ػعرم (ال ربػػزفجي صػػومعة األثػزاف)جي مضػػافان إليهػػا مػػدلوالت اغبػػزف اؼبتمتّْيػػة مػػن
َّص ّْ
اؼبشػ ّْػكلة للػن ّْ
الشػ ّْ
الشػػاعر اؼبليئػػة بػػاغبزفجي
الشػػعرم وبتػػوم ذبربػػة َّ
َّص ّْ
َّص الغاعػػب (يوس ػ جي كنعػػاف)جي فنسػػي ال ػن ّْ
ال ػن ّْ
لقصػة النَّػ َّ لوسافجي كيبػدك َّ
أف ذبربتػو
كيضاؼ إليو عالمات اغبزف الد جا ّٔا الوص القرآينُّ َّ

مع اغبزف متواصلةه كٍويلةه (اغبزف الطويل)جي فيمػا تػ ّْدم عبػارة (رأسػي العجػوز) معػً فعػل ال َّػزمن
ً
مصاثبة اغب ً
زفجي بري َّ
أف بنية اغبزف تنقض بداللة األمػل (فػال ربػزف) اؼبتوقَّػع ثصػولو يف ال َّػزمن
يف
اؼبس ػػتقبل (س ػػيعود) فبَّػػا يع ػػَّ ،
أف ى ػػذه العناص ػػر البناعيَّػػة اؼبتناص ػػة م ػػن قص ػػة النَّ ػ ّْ لوس ااف الَّػػد
يبر دبراثل من الرتقُّب كاغبػريةجي بػري
اثتوت ذبربة الشيرازيجي تقارب مالم ذبربة العارؼ الذم ُّ

ُ-أباين شريازجي بزؿ ُِٓجي صِْٕ
ِ -اؼبصدر السابقجي بزؿ ّٖٔجي صْٔٓ

أنَّو يممل دكمان بالوصوؿ إىل بايتو يف ث ً
ني اكتفى اب الفار

اعبمايل يف اإلفادة مػن
باؼبنظور
ّْ

اؼبعطػػى القػػرآينّْ لوص ػ النَّػ ّْ لوساافجي بوصػػفو ذبلّْي ػان صباليَّػان مػػن ذبليػػات اعبمػػاؿ الكامػػلجي يقػػوؿ
الشيرازي:

لقد خرج عزيز مصر بربم أخوتو كثسدىم
؟!

ُ

فنجا من قاع البئرجي ككصل إىل أكج األقمار
الرمػػز اؼبرتبطػػة جبػزو مػػن أجزاعػػو؛ داللػة اػبػػوؼ اؼبرافقػػة ؼبرثلػة االنتظػػارجي كالػػد
كمػن دالالت َّ
الش ػػاعر بقم ػػيص لوس ااف كال ىبف ػى َّ
أش ػػار إليه ػػا َّ
أف يف إرج ػػاع ى ػػذا ال ػػدَّاؿ إىل مدلول ػػو الق ػػرآينّْ
الرىبة الَّد تشعل النَّف يف أثنا معايشة ذبربة النَّ ّْ لوسفجي يف الطَّور
استنها ان ؼبشاعر القلق ك َّ
الذم جا فيو إخوتو بقميصو اؼبلطَّ بال ٌدـ:
كالقميص الذم تمتي ،منو راعحة يوس
إين أخشى أف يبزقو إخوتو الغيوركف

!!

ِ

الشػػعوريَّة اؼبصػػاثبة لتطػ ُّػوره يف
الرمػ ًزجي تقابػػل بػػني اغبػػاالت َّ
علػػى ىػػذا اؼبعػػً تكػػوف جزعيػػات َّ
ػدرج ّٔػػا الشاايرازي بػػني االفتتاثيػػات الغزليػػةجي
ال ػن ّْ
َّص اؼبصػػدرجي كبػػني مسػػتويات االنفعػػاؿ الٌػػد يتػ َّ
ػالرمز ليناسػػب فكػػرنة معرفي ػةن يقػػوـ
كاألش ػواؽجي كاالنتظػػارجي ك َّ
الرتقػػب كاألمػػلجي كأثيان ػان يستشػػهد بػ َّ
الشاعر بتبياَّنا كبثّْها يف شعره
الشػػاعرينجي كىػػو َّ
أف اب ا الفااار
ػتالؼ آخػ هػر بػػني اسػػتخدامي َّ
وبضػػر اخػ ه

قػػد اسػػتعمل رمػػز

متصل اتّْصاالن مباشران باستحضار رمز النَّ ّْ لوسفجي َّ
ألف ثػزف لعقاوب
النَّ ّْ لعقوب(ع) دبا ىو
ه
كاف لفرقة كلدهجي كابيضَّق عيناه من اغبزف يف انتظار رؤيتو:
وب بى َّ
ث أىقىػلَّوي
ىك يث ٍزًينى ىما يىػ ٍع يق ي
ُ-أباين شريازجي بزؿ ُٖٓجي صِْٕ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُِٔجي صُِٓ
ّ-ابن الفارضجي الديوافجي صِِْجي البيقُّ

ض بىلًيًَّد
وب بىػ ٍع ي
ىكيك ُّل بىىال أىيُّ ى

ّ

كجا ىنا برم وز آخػر يضػاؼ إىل اغب ً
ػزفجي لتعميػق أثػرهجي كىػو البلػول الَّػد ثلَّػق بػالنَّ ّْ ألاوبجي
أف ثضػػور ثػ ً
بوصػػفها معػػادالن مو ػػوعيَّان ؼبػػا يبػ ُّػر بػػو مػػن ابػػتال و جي بػػري َّ
ػزف الشاايرازي ثضػػور يف

السػػابقة الَّػػد كرفػػق رمػػز النَّػ ّْ لوسااف؛ يكػػن علػػى ىػػذا النَّحػػو مػػن اغبػػزف اؼبفجػػع
النَّصػػوص َّ
صورهي اب الفاار يف ثػ ً
أف الشايرازي يي ًش ٍػر إىل اسػ ًم النَّػ ّْ لعقاوب صػراثةنجي َّ
ني َّ
كإمبػا
الٌذم َّ
كانق داللػة اغبػزف علػى لوساف كافيػةن ؼبعرفػة َّ
أف اؼبوصػوؼ بػاغبزف يف ن ّْ
ػص الشايرازي ىػو النَّػ ُّ

لعقوب

نم على مقاربة رم وز آخ ورجي كىو رمز النَّ ّْ إبراهيم اػبليلجي فقد قدَّـ اب الفار ثضورين
اكؽ كالتَّحدي يػد ًً
لتجر ًبة إبراهيم اػبليلجي « كال ىبفى َّ
ؼبالؿبػو
اىيم اػبليػل سبييػزان َّ
خاصػانجي يتسػ ي
أف إلبػر ى
ُ
قبد إلبراىيم
صدل معيَّنان» جي ّْ
كل موق وع ي
كاظبو؛ ففي ّْ
يضمن اب الفار ثػادثتني يف ذكػ ًر النَّػ ّْ
ن
إبراهيمجي أكالنبا ربضر كصورةو فنيَّ وة يقوؿ:
اد نً ىري ًاف اػبى ً
ليل ىكلى ٍو ىع ًد
ىكإًيٍػ ىق ي

وح ًعٍن ىد نىػ ٍو ًثي ىكم ٍىد يمعًي
فىطيوفىا يف ني و
الصورةي الثَّانية يف كص ً ً
ثالة ً
القلق الٌد ّْ
قبل التَّجر ًبة:
َّعور ُّ
ذبي ي ُّ
الص َّ
تغذم الش ى
ويف ما ى
ً ًّ
كب ٍد ًرم ى يمفىل ك ىٍ ًسي ى تىغً
َّرا ًرم اؼبن ىرية
ىكًن تىػ ٍهتى ًدم يك ُّل الد
ب
ىى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ
ٍ
ى
ي
ْ
ً
ب األىفٍ ىال ىكػا
ىكىك ىذ ىاؾ اػبىلًي يػل قىػلَّػب قىػٍبلًػي
ٍىٍرفىوي ثي ىػن ىراقى ى
ينتقي الشَّػاعر يف ىػذا الوصػ مػن األث ً
الراسػب يف اؼبػوركث القصص ّْػيجي
ػداث اؼبا ػيةجي كمػن َّ
الصػورة الدّْينيَّػة تغػدكجي
ما ال ـ مقامان ىو يف أصلو مقاـ الشَّاعر قياسان على مقػاـ النَّػ ّْ؛ ثػ َّّت إ َّف ُّ
ِ

جربػو كعاشػو
ّٔذا اؼبعًجي صورنة شعريَّةن تصدر من الشَّاعر لوص موق و يبكػن القػوؿ فيػو إنَّػو َّ

ُ-د ؿبمود البستاينجي دراسات فنية يف التعبري القرآينجي م سسة الوفا جي بريكتجي طِجي ُْٖٗجي صُِْ
ِ-ابن الفارضجي الديوافجي صِِْجي البيقُٓ
ّ -اؼبصدر السابقجي صَُّجي البيقٕٕٓ
ْ-اؼبصدر السابقجي صِّْجي البيقْٓ
ٓ-تامي العبدكيل :الن ابراىيم يف الثقافة العربية اإلسالميةجي دار اؼبدلجي دمشقجي ََُِجي صْْٖ

ٓ

على ىذا اؼبعً يبكن القوؿ َّ
الصػورة الشّْػعريَّة
الرمػز كأدخلػو يف بنيػة ُّ
إف اب الفاار قػد أفػاد مػن َّ
الد تع ّْ عن ذبربتو الذاتيةجي ث َّّت ليبدك لنا و
لوىلة َّ
أف ىناؾ ترابطان ماجي أك تالزمان بني التَّجربتني
بري َّ
أف ثضور رمز إبراهيم اػبليل يف شعر الشيرازيجي كاف أثادم اعبانب كالدَّاللةجي أفػاد
فيو من داللة النَّار الَّد ك ػع فيهػا إباراهيم اػبليػل(ع) كمقابلػة ىػذه النَّػار مػع مػا يتَّقػد يف ركثػو
و
انفعاالتجي كيبكن القوؿ َّ
إف الشيرازي يف توريفو ىذا اؼبعطى "اإلبراىيمي"جي يكوف قد قابل
من
بػني تضػحية النَّػ ّْ إباراهيم(ع) بنفسػػو مػن أجػػل إعػال ً كلمػػة ا﵁جي يف مقابل وػة ػػمنيَّ وة بػري معلنػ وػةجي

ػاعم يف النَّػارجي كلػذل اسػتدعى القػوؿ اإلؽبي(بػردان
يكوف قد قدَّـ نفسو قربانان فػدا ن ﵀بوبػوجي فهػو ق ه
كسػالمان)جي بيػد َّ
ػوحجي علػى عكػ مػا جػػا يف
أف الفصػل بػني ذبربتػػو كذبربػة النَّػ ّْجي كػاف قاعمػان بو ػ و

كص اب الفار جي يقوؿ الشيرازي:

رب :اجعل ىذه النَّار الد تتقد يف ركثي
فيا ٌ
بردان كسالمان كما جعلتها على اػبليل !!

ُ

الشػػاعرينجي فقػػد
كبالطَّريقػػة ذاتػػاجي تتنػػاكؿ اؼبقارنػػة رمػػز النَّػ ّْ موس ا (ع)جي عنػػد كػػل مػ ىػن َّ
الرمػز بػمٍوا ور ـبتلفػ وػةجي كعػ َّ عػن ث و
متنوعػ وػة يف ذبربتيهمػاجي تلتقػي ىػذه التَّعبػريات
ثضػر ىػذا َّ
ػاالت ّْ

الشػػعريةجي
كربوالتػػو يف بنػػا النَّصػػوص ّْ
الرمػػزجي ُّ
يف م ػواٍ ون كتفػػرتؽ يف أخػػرلجي كىنػػا نعػػرض سػػريكرىة َّ
الستجال أكجو التَّقارب كاالختالؼ:
عند اب الفار

:

كيف صعق ّْ
دؾ اغب َّ
خرت إفاقةن

يل النفػ ػ ػ قب ػ ػ ػ ػ ػل الت ػ ػ ػوبة اؼبػ ػوسػ ػ ػوية

كمػن يده موسػى عصاهي تلقػ ػفػ ػق
كمػن ثجػ ػ ػ ػ ػ ور أجرل عيػ ػونان بض ػ ػرب ػ ػ ػ وة

من ال ّْسحر أىواالن على النف شقق
ًّ
ّٔ ػ ػ ػ ػا ًديبان سػ ػ ػق ػ ػ ػق كللبػ ػحػر ش ػقػ ػق

ُ-أباين شريازجي بزؿ َّٔجي صّٓٗ
ِ-ابن الفارضجي الديوافجي صِٖٕجي البيقْٕٗ
ّ-اؼبصدر السابقجي صِِٕٔٗٗ-جي البيتافََٖٔٔٗ-

ِ

جدار ألثكػ ػ ػػامي كخرقػ ػ ػي س ػ ػ ػفيند

قتلق بالـ النف بني إقامد الػ

ُ

ِ

كأس ػ ػ ػػفار توراة الكليػ ػ ػ ػػم لقوم ػ ػ ػػو

ينػ ػ ػاجي ّٔ ػ ػ ػا األثػ ػبػ ػار يف ك ػ ػل لي ػ ػلة

ف قدس الوادم كفيو خلعق خلػ

ػع نعلي على النادم كجدت خبلعد

كآنسق أنوارم فكنق ؽبا ىػدل

كنػ ػ ػاىي م ػ ػػن نفػ ػ ػ و علي ػهػا مضػ ػيئة
كقضػ ػ ػ ػيق أكٍ ػ ػػارم كذاتػي كليمد

كأسسق أٍ ػ ػ ػوارم فنػ ػاجيتّٔ ،ػا

ّ

الشيرازي :
مظلم كالوادم أمام آمن
كالليل ه

فمين نار الطور من موعد الرؤية اللقا أين ؟!

ْ

كراعي الوادم األيبن يصل إىل مراده
بعد ما يقوـ على خدمة شعيب صبلة سنوات بف اده

ٓ

كإذا تستطع نار الطور أف سبدين بقب و من نورىا
فما ثيلد يف ىذا الليل الدام الذم يشمل الوادم ا من كماذا أصنع ؟!
لدل أيبن الوادم بعهدم ل الوفا
التَّشابه :
يتقػػاٍع الشاايرازي مػػع اب ا الفااار

دبيقات موسى من مبارؾ بقعة

ٔ

ٕ

الرمػػز يف مػػوٍ ون كاثػ وػد فق ػ سبثَّػػل يف قػػوؿ اب ا
يف تضػػمني َّ

الفار :
ُ-اؼبصدر السابقجي صَّٓجي البيقُٕٓ
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَّٕجي البيقّْٕ
ّ-اؼبصدر السابقجي صَُّجي البيقْٕٕٓٓٔ-ٕٓٓ-
ْ-أباين شريازجي بزؿُٓجي صَُٓ
ٓ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُُٓجي صَِٓ
ٔ -اؼبصدر السابقجي بزؿ ّّٔجي صُْٓ
ٕد علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ّّٕجي صَُٕ

(كيف صعق ّْ
دؾ اغب خرت إفاقة
ق ىخ ٍلػ
ف قيدّْس الوادمجي كفيو ىخلى ٍع ي

كيف قوؿ الشيرازي:

(لدل أيبن الوادم بعهدم ل الوفا

لػي النفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ قبل الت ػ ػ ػوبة اؼبوس ػ ػ ػ ػ ػ ػػوية
ً
ت ًخب ٍل ىع ًد)
كج ٍد ي
ىػع نىػ ٍعلي ىعلىى النَّادم ي
دبيقات موسػى من مبارؾ بقعػة)

نصي الشيرازي كاب الفار
إذا ثدَّدنا معً التَّناص يف َّ

االنفعايلجي قبد َّ
أف ذبربػة
بالتمثري
ّْ

الش ػػاعرين اللَّػػذين أثبت ػػا ى ػػذه التَّجرب ػػة بنس ػػبتها إىل
َّص القػػرآينّْ ق ػػد أثَّػػرت يف َّ
النَّ ػ ّْ موسا ا يف ال ػن ّْ
ا َّلذاتجي فبدا ك َّ
لكن ىذا ال
كمف ٌ
كالن منهما قد عاش التَّجربة ذاتاجي إذ يع َّ عنها بصيغة اؼبتكلَّمجي َّ

ػات تتح ػػدَّد بوص ػػفها فػ ػوارؽ يف اثتػ ػوا عناص ػػر
الع ٍر ى ػػنيجي فهن ػػاؾ اختالف ػ ه
يع ػػ ،الق ػػوؿ دبطابق ػػة ى

التَّجرب ػػة؛ ف ػ ػابا ا الف ااار

الزمانيَّػػة كالفض ػػاعيَّة كاغبال ػػة
الرس ػػوـ اؼبكانيَّػػة ك َّ
ق ػػد أف ػػاض يف اس ػػتخداـ ُّ

الش ػػعوريَّة (ص ػػعق ّْ
الش ػػاعر تتملَّػ ػى مو ػػوعهاجي
دؾ اغبػ ػ جي خ ػػرت إفاق ػػة )جي إذ يب ػػدك أف ذات َّ
ُّ
كتتملَّكو شعوريٌان كانفعاليٌانجي أما الشيرازي فإنَّو يكتفي باإلشارة اؼبكانيَّػة الػد ربيػل إىل ذبربػة النَّػ ّْ
ػة)جيإال أنَّػػو علػػى ال ػ َّػربم مػػن اخػػتالؼ صػػيغة الوص ػ جي تبق ػػى
موسا ا (أيبػػن ال ػوادمجي مبػػارؾ بقعػ ٌ
الصويف بصيغة اؼبتكلمجي ت ّْس لقياـ اؼبشأّة
الصيغة اللُّغويةجي إذ ينطق لساف ثاؿ ُّ
ّْ
أوجه ا وت ف :

الس ػػابقجي إذ يغل ػػب عل ػػى نص ػػوص ابا ا
ىبتلػ ػ
َّ
الش ػػاعراف يف موا ػػع كث ػػريةو م ػػن الػ ػن ّْ
َّص َّ

الفا ااار

اغب ػػديث بص ػػيغة اؼب ػػتكلٌمجي (خ ػػرت يل ال ػػنف جي كقتل ػػقجي إق ػػامدجي أثك ػػاميجي خرق ػػيجي

قضيقجي ذا كلمد)
كنقجي أسسقجي
سفيندجي ن قدس الوادمجي
ي
خلعقجي جدتجي آنسقجي ي
ي
كال تتخذ صيغة اإلخبار عن الغاعبجي إال يف كص ث و
الرؤيػة أك ٍػور
ػاالت ال تقػرتب مػن مقػاـ ُّ
ػبوؾ بلغػػة
الرمػز بػػري ذم دالل وػة أدبيَّػ وػةجي كيتح َّػدد معنػاه قرآنيَّػان فقػ جي َّإمبػػا مس ه
التَّكلػيمجي كفيهػا وبضػػر َّ
األدب( :من يده موسىجي عصاهجي تلفتقجي أجرل عيونانجي أسػفار تػوراة الكلػيم لقومػوجي ينػاجي ّٔػا
األثبار )

كإذ يتحػػدث بلسػػاف ثالػػو ال يبػػدك أف قلػػق األسػػئلة يسػػاكرهجي فهػػو يثبػػق بصػػيغة اؼبا ػػي مػػا
أسػ مػػن أٍػوار ذبربتػ ًػو اؼبعرفيَّػػة العشػػقيَّةجي يف ثػػني يظهػػر قلػػق الشاايرازي كا ػػحان مػػن داللػػة
قػػد َّ
ً
نار الطُّورجي فما ثيلػد يف ىػذا اللَّيػل الػدَّام جي كمػاذا أصػنع)جي كالٌػد يتح َّػدد معناىػا
األسئلة (أين ي
ىنا يف َّ
الرمز راـ إيضاح اؼبعرفة الد يبثُّها الشَّاعر يف نصوصو
أف استدعا َّ
الرمػوز عنػد الشايرازي علػى مػا ىػو
كجػوه آخ هػر لالخػتالؼ وبضػر بوصػفو زيػاد نة يف اسػتخداـ ُّ

الساامريجي كالػذم يع ُّػد العػاعق األكػ يف ذبربػة النَّػ ّْ موسػى(ع)جي كق ٌدمػو
عند اب الفار جي ىػو َّ
السلبية ذاتاجي يقوؿ الشيرازي:
الشَّاعر بالقيمة َّ
كىذه الشعوذة الد أثكمها السامرم
عملها أماـ عصا موسى كيده البيضا

ُ

كيقوؿ أيضان :
ي
فال تعجب بصوت العجل مهما ردد من أصدا
كمن يكوف السامرم الذم يستطيع أف يتفوؽ على صاثب اليد البيضا

ِ

طوفان وح:
عند اب الفار :

نوح ى ً
مدمعيي
فط ػ ػوفا يف و
عند نىػ ٍوثي ىك ٍ
كيف بري مو ع :
وح كق ٍد ىقبا
ب ىذاؾ عالى الطوفا ىف ني ه
اض ىعٍنو استجادةن
اض لوي ما فى ى
كب ى

ُ-أباين شريازجي بزؿَُِجي صُُّْٗٗ-
ِ -اؼبصدر السابقجي بزؿ ُِْجي صَّّ
ّ-ابن الفارضجي الديوافجي صِِْجي البيقُّ
ْ-اؼبصدر السابقجي صِٔٗجي البيتافٕٔٗٓٓٗ-

اد نري ًاف اػبلي ػ ػ ًل كل ػ ػوعد
كإيقػ ػ ػ ػ ػ ي
ومو يف الس ً
بو من ىقبا ًمن قى ً
فينة
ٍ
ٌ
ْ
كجد إىل اعب ػ ػ ػ ً
َّ
استقرت
ود ّْ
م ّٔا ك ٌ

ّ

الشيرازي:
كدموعي الد فا ق كفاقق ٍوفاف نوح
!!

ال يبكنها أف سبحو من صدرم صورة ؿببت

ُ

كقد رأيق دموع عي ،تتدفق كمئات من ٍوفانات نوح
لكن صورت مع ذل

تنم ً من ألواح صدرم كخيال لي بزاعل !

ِ

كيا ثافظ ال تنفض يدؾ من سفينة نوح
كإال اقتلع ٍوفاف اغبوادث من أساس

ّ

كلن تستطيع بسعي أف تمخذ جوىر اؼبقصود
كمن ؿبض اػبياؿ أف يتم ل ىذا األمر بغري ثوالة القضا
فإذا تيسر ل بعض الص على باليا الطوفاف كما تيسر لنوح
فإف البال يتحوؿ عن كتتحقق ل رببات السنني الطويلة

ْ

التَّشابه:

وبض ػػر التَّش ػػابو بوص ػػفو مطابقػ ػةن يف اس ػػتخداـ الطُّوف ػػافجي كتض ػػمينو كص ػػورةو فنيَّ ػ وػة يف أثن ػػا

معايشػػة ذبربػػة اغبػػزفجي بػػذل ىبػػرج الطُّوفػػاف عػػن داللتػػو الدّْينيَّػػةجي كيػػدخل يف صػػميم البنيػػة الفنيَّػػة

الش ػعريَّةجي إذ يب ػػدك َّ
ػادم للطُّوف ػػاف لإلشػػارة إىل كث ػػرة
أف َّ
للصػػورة ّْ
ُّ
الشػػاعرين أف ػػادا مػػن الوص ػ اؼبػ ّْ
البكا جي كيغدك الطُّوفافجي يف ثالد الوص جي قليالن إذا ما قي ى دبقدار الدُّموع الد ذبرم

ُ-أباين شريازجي بزؿ ِّٗجي صِْٖ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ َّّجي صِّٗ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ َٖجي صَُٕ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ َُِجي صِٖٗ

كيتفّْق الشَّاعراف أيضان يف إدراج و
صيغة أخرل لتضمني الطُّوفافجي كىي الطُّوفاف بوصػفو عػامالن
َّص القػػرآينَّ يف كصػ
معرفيَّػانجي يتػػي إمكانػػات التَّعػ ُّػرؼ علػػى الطَّريقػػة الٌػػد فهػػم ّٔػػا كػػل منهمػػا الػن َّ
ّْعرم
ٍوفاف وحجي ككي ثضرت ىذه الطَّريقة يف الن ّْ
َّص الش ّْ

ا وت ف:
ػرد ّٓريػػات اغبػػدث القػػرآينّْ (الطوفػػاف)جي
يتحػػدَّد كصػ النَّجػػاة يف نػ ّْ
ػص ابا الفااار جي بمنَّػو سػ ه

السػػفينة كبػػو النَّجػػاةجي علػػى ذلػ يكػػاد يكػػوف الوصػ للحػػدث خاليػان مػػن قيمتػػو األدبيّْػة
كبسػػري َّ
اعبماليَّػػةجي إذ تنسػػحب للػػوعظ كاإلرشػػاد كتوجيػػو التَّلقػػي كبػػو اسػػتخالص العػ ة يفيػػد يف تػػرجي
وح كقػد قبػا
ىذه الدَّاللة قولػو( :بػذاؾ عػال الطوفػاف نػ ه

السػاعل عػن
)جي فبػا يعػ ،بػذاؾ الفع ًػلجي ك َّ

فيتم استجالؤه بالعودة إىل الن ّْ
ماىية ىذا الفعل ال هبد لو إجابةن يف الن ّْ
َّص الش ّْ
ّْعرمجي ُّ
َّص القرآينّْ
ػص اب ا الفااار جي تيعػ ُّػد مػػن
السػػرديَّة حبادثػػة الطُّوفػػافجي كمػػا ثضػػرت يف نػ ّْ
كىػػذه اؼبتعلقػػات َّ

االستدعا ات التَّقريريَّة اؼبباشرة الد تعود إىل مصدرىا القرآينّْجي من دكف أف تتَّخذ مكانتها الفنيَّةى
ّْعرمجي سول َّأَّنا منظومةه شعران يف ثني كاف فعل النَّجاة عند الشيرازيجي
كاعبماليَّة يف الن ّْ
َّص الش ّْ
يقوـ على إرجاع خطاب الوعظ إىل َّ
الذات (كيا ثافظ ال تنفض يدؾ )؛ ففعل النَّجاة وبصػل

من النَّف جي كٍوفاف اؼبصاعب منجاتو من داخل َّ
الذات ال من خارجها
تيسر ليوح على باليا الطُّوفافجي َّإمبا ص اوح
كتتحدَّد معطيات النَّجاة عنده َّ
بالص الٌذم َّ
و
سنة إال طبسني عامانجي( كلقد أرسلنا نوثػان إىل قومػو فلبػث فػيهم ألػ سػنة
استمر أل
كا ىف قد َّ
ػذكؿ
الصػ اؼبطلػوب يف ذبربتػو؛ عرفانيَّػانجي فمػا ىػو مب ه
عرؼ ثج يػم َّ
إال طبسني عامان )جي من ىنا يي ي
اجػ ػػويجي يف كعيػ ػػوجي
يف ٍريقػ ػػو مػ ػػن اؼبصػ ػػاعب الػ ػػد تفر ػ ػػها خصوص ػ ػيَّة التجربػ ػػة العرفانيَّػ ػػةجي قػ ػػد ىث ى
الستحضار ذبربة ص النَّ ّْ وح (ع) على قومو
الشػػاعرينجي َّإال َّ
كإىل رمػػز س ا يمانجي قبػػد َّ
أف
الرمػػز شػػهد ثضػػوران كب ػريان يف نصػػوص َّ
أف ىػػذا َّ

اختالؼ توريفاتو بدا كا حانجي اب الفار :

الشيرازي:
الريػ ً ىٍربق بًس ػ ػ ػ ػ ػ ً
يسلىٍيما يف بًاعبىٍي ىش ٍ ً
وؽ البى ًسٍيطىًة
ػاٍ ًو
ني فى ى
ىك ىس ػ ػ ػ ىار ىكىم ٍ ي
َت ٍّْ
ى
ى ى
ًُ
ً
ً ً
ؼ أىث ً
ش بىػ ٍل ًق ػ ػ ػي بًغى ًٍري ىم ىشقَّة
ىكقىػٍبل ٍارت ىداد الطٍَّر ٍ ى
ضىر م ٍن ىسبىا لىوي ىعػ ػ ػ ػ ػ ٍر ى
كأصحاب األفواه العذبة اعبميلة صبيعهم ملوؾ يتح ٌكموف
كلكنو كثدة سليماف الزمافجي الذم معو اػبامت

ِ

كثغر اغببيب الضيق اغبلو كمنو مل سليماف
كنقش خاسبو األضبر يطوم العا ربق فصو
فلو أين كجدت يف شفت اغبمرا خامت سليماف
فمئات من فبالكو ستكوف يل ربق ياقوتتو
فاغبذر اغبذرجي
ه

ّ

الرلح:

ككي أزامل سليماف عندما يسرجوف لو جواد الصبا
كمرك ليسق إال مبلة بطيئة السري

ْ

أما ثافظ فقد شابو سليماف يف عشقو ل
دبعً أنو ال يبل من كصل إال الري يف قبضة يده

ٓ

كال تعقد العقد على ثباؿ الري ثّت لو ىبق كفقا ؼبرادؾ
فقد قالق الري مثل ىذا الكالـ لسليماف

ٔ

كلن يكوف يف يدؾ بري الري إذا اعتمدت على أثد
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صِٔٗجي البيتافََْٔٔٓ-
ِ-أباين شريازجي بزؿ ٖجي صَُٖ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُّٗجي صِِٖ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٗجي صَُُ
ٓ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٗٔجي صُٗٓ
ٔ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٗٔجي صُٗٓ

يف ىذه الدنيا الد ٍاثق بعرش سليماف

ُ

الهدهد:
يا ىدىد الصبا إين مرسل إىل سبم
فتممل من أين إىل أين أنا أرسل

!

ِ

كىبق نسمات الصبا كٍاب صنيعها ككمَّنا ىدىد سليماف
الذم أثضر بشرل الطرب من رك ة سبم

ّ

التشابه:
يتشابو اب الفار

َّص القػرآينّْجي لك َّػن
الري
َّ
اؼبسخرة ل ػس يمان يف الػن ّْ
كالشيرازي يف استدعا ّْ

االختالؼ يف توري االستدعا جي كيف صيابتو الفنيَّةجي كعلى ثسب اؼبدلوالتجي كاف كبريان
ا وت ف:
الرمػػزجي إذ يعتمػػد اب ا الفااار
تظهػػر أكجػػو االخػػتالؼ يف األسػػلوب اإلخبػ ّْ
ػارم عػػن َّ

صػػيغة

ػالرمزجي عنػدهجي ثػني أيخػرًج مػن
اإلخبار عن الغاعب (كسار كمَت الري ربػق بسػاٍة سػليماف)؛ ف َّ
ػص ابا
َّص القػػرآينّْ كأدخػػل البنيػػة ّْ
الشػػعريَّة أثػػاؿ إىل مصػػدره القػػرآينّْجي كمػػا ثضػػر يف نػ ّْ
نطػػاؽ الػن ّْ
الفار

(آص بن برخيٌا) الٌذم وبض ٍػر بوصػفو اسػتدعا ن رػاىرانجي بػل اثتجػب كرا إشػارات

َّص
ثضػػوره( :كقبػػل ارتػػداد الطػػرؼ أثضػػر مػػن سػػبا لو) كىػػذا فعػ هػل ا ػػطلع بػػو ِّصااف يف ال ػن ّْ
َّص
الرمػز مػن الػن ّْ
القرآينّْجي فكاف ثضور ِّصف ي ّْسػ غبضػور (سػليماف)جي بػذل يكػوف انتقػاؿ َّ
َّص األدن قد ضبل معو دالالتو القرآنيَّة ثيث يبدك إشارةن (للمعرفة) الٌد وبفل ّٔػا
القرآينّْ إىل الن ّْ
الصويفجي فيصدّْرىاجي يف بعض اؼبقاماتجي على ثساب القيمة الفنيَّة األدبيَّة
َّص ّْ
الشعرم ُّ
الن ّْ

ُ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُْٔجي صِّٓ
ِ-أباين شريازجي بزؿ َّجي صَُِ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿُِٓجي صُِْ

ػص الشاايرازي مػػثقالن بالػػدَّالالت األدبيَّػػة كالفنيَّػػة إ ػػافةن للقرآنيَّػػةجي فيمػػا
يف ثػػني جػػا نػ ُّ

(الري ) الَّد أعاد الشيرازي رمزيَّتها كملكيَّتها إىل س يمان َّإال
ُّ
ىبص ثضور رمز س يمان فمع ّْ
للري جي بدا كمن وبلػم بق َّػوةو فاعل وػة كتلػ الػد سػ ّْخرت ل ػسا يمانجي
أنَّو يف متوالية مفرداتو الواصفة ّْ
و
َّص القػرآينُّ ملكػات
كاف يف
ثاجة من استدعاعها إىل استدعا اػبوارؽ من األمورجي فقد ميَّز الن ُّ
األنبيػ ػػا بوصػ ػػفها معج ػ ػز و
اتجي كتل ػ ػ اؼبعج ػ ػزات بػ ػػدت َّ
ػص
كمَّنػ ػػا مطلوبػ ػػة اغبضػ ػػور لػ ػػذاتا يف نػ ػ ّْ

الشيرازي يف س الو عن الكيفيَّة (كيػ أزامػل سػليماف)جي بينمػا ك ػع مقارنػةن بػني مػركبني (مبلػةجي
جواد) ك ع العاؼبني (العا الواقعيجي كالعا اػبارؽ) مو ىع مقار ونة
كسػوا عنػػد الشاايرازي أجػػا ً
ت الػّْػري مقرتنػةن بالفاعليػػةجي أـ مفربػةن مػػن مػػدلوالتا اإلعجازيػَّػة
ه
ظ فقػػد شػػابىو سػػليما ىف يف عشػ ًػقو لػ جي دبعػػً أنػَّػو ال يبلػ مػػن كصػػلً َّإال
دبعػػً قولػ ًػوَّ (:أمػػا ثػػاف ه
ً ًً
ً
ػازم مػػن
ػورىا اإلعجػ َّ
ال ػري ى يف قبضػػة يػػده)؛ ففػػي كلتػػا اغبػػالتنيجي ضبلػػق الػ ّْػري "السػػليمانية" ثضػ ى

الصػػوفية
ػص الشاايرازيجي كبػػدت بوصػػفها عػػامالن أساسػيَّان مػػن عوامػػل التَّجربػػة ُّ
ّْص القػػرآينّْ إىل نػ ّْ
الػن ّْ
بمَّنػا ال ربػدُّجي َّ
الشّْػريازيَّة بداللػة كثػرة كركدىػاجي كثػػدَّىا َّ
ألَّنػا ربمػػل فعػل االخػرت ًاؽ كٍػي اؼبسػػافات
ػص
السػػابقة ثضػػور " اؽبدىػػد"جي الٌػػذم كػػاف يف نػ ّْ
كسػرعة التَّجػػاكزجي يضػػاؼ إىل أكجػػو االخػػتالؼ َّ
للرم ػػزجي فق ػػد ف ػػارؽ تبعيَّت ػػو
ػَّ ،
الش اايرازي كا ػ الدَّالل ػػة عل ػػى ٍاعت ػػو عبماليَّػػات االس ػػتخداـ الف ػ ّْ

ػريف يف
لػ ػسا ا يمان يف ال ػن ّْ
َّص َّ
ػ ،اؼبع ػ ّْ
األكؿجي كانق ػػاد بوص ػػفو رسػػوؿ البش ػػاعرجي لس ػػلطة التَّوري ػ الف ػ ّْ
كص الشيرازي

ػاؽ الشاايرازي فيػ ًػو ابا الفااار مػػن إشػػار ً
ات ثضػػوًر سا يمانجي (خػػامت سػػليماف)
كفبػَّػا فػ ى
ػاؿ اؼبتميّْ ػػزجي ككص ػ ً
ػفو باعبم ػ ً
الٌػػذم وبض ػػر بع ػػدّْهً عالمػ ػةن عل ػػى اعبم ػ ً
ػوح
ػاؿ اؼبلًػ ػ جي فبَّػػا يى ًش ػػي بو ػ و
ي
ى
بسػػحب القػػدرة مػػن العػػارؼ؛ فيظهػػر فعػػل االنض ػوا كاإلذعػػاف الٌػػذم يبليػػو رب ػ اػبػػامت بػػاألفواهجي
أف ملػ ػ صب ػػاؿ الثَّغ ػػر انته ػػى إلي ػػوجي كيع ػػ ،ثانيػ ػانَّ :
فه ػػذا ال ػ َّػرب يع ػػ ،أكالنَّ :
أف اػب ػػامت ى ػػو الق ػػدرةي
كالت ُّ
َّحكمجي كاألفواه الشَّبيهة خبامت س يمانجي بذل جي ربكم باالنقيػاد إذ تنطػق َّ
الشػاعر
كإف سػعي َّ
للشَّفة اؼبقرتنة دبئات اؼبمال جي يع ،الوصوؿ إىل حبر اؼبعرفة كاالبرتاؼ منو

عيس :
يف تضمني اب الفار :

ػسما لعيسى أنزلق ث َّػم م ٌد ً
ت
ػ َّ
ي
ًُ
ني ٍريان بنفخة
شفى ك ى
أعاد الطٌ ى

ً
اعيل ماعدةه من ال ػ
كيف آؿ إس ػ ػ ػر ى
كمن و
أكمو أبرا كمن ىك ى و ىع ىدا
الشيرازي :
فيا من أنفاسو كمنفاس عيسى

إف رل قامت قد كقع على جسدم مثلما كقعق صورة الركح على العظم الرميم
فيا من لو أنفاس عيسى لقطب صبيع أكقات
فقد دبق اغبياة يف ركح ثافظ بفضل نفس

ّ

كأضباؿ اؽبموـ الد أزعجت ،كنا ّٔا رهرم
قد رفعها ا﵁ عن عاتقي برسوؿ أنفاسو كمنفاس عيسى

ْ

كلن أمتدح بعد اليوـ عيسى كقدرتو على إثيا اؼبوتى
فلم يكن ماىرا مهارة شفت يف إنعاشها لألركاح !!

ٓ

كقد اثرتؽ ثافظ بنار العشق كانقضق ثياتو كىو يبحث عن كمسو
فمين ذل الشخص الذم لو أنفاس عيسى ثّت وبيينا بمنفاسو
وجه التشابه:

ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صِٕٗجي البيتافُُِّٔٔ-
ِ-أباين شريازجي بزؿ ّْجي صُِٓ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ِٔجي صُِْ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٖٔجي صُٖٓ
ٓ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ٕٓجي صُٓٔ
ٔ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُُِجي صَُِ

ٔ

ِ

للرمػػز (اسػػم العلػػم)جي كىػػي آليَّػػة التَّشػػابو الوثيػػدة الَّػد
يتشػػابو َّ
الشػػاعراف يف صػػيغة االسػػتدعا َّ
تناص ػان م ػػع الق ػػرآف الك ػػرًنجي وبي ػػل إىل آي ػ وػة قرآنيَّػػة لك ػ َّػن
يبك ػػن ثص ػػرىا إذا م ػػا ق ػػدّْمق بوص ػػفها َّ
مستدعى ألجلو أك من توافق االستدعا
ـبالفات الوص فيما ىو
ن
ا وت ف:

السػيّْد
أنفاس عيس عند اب الفار تم ترصبةن كشرثان ؼبا كرد يف النَّ ّْ
ص القرآينّْ من فعػل َّ
اؼبسي جي الذم وبيي اؼبوتى بإذف ا﵁جي كي ئ األكمو كاألبرصجي كىبلق من الطّْني كهيئة الطَّري
السػػيد اؼبسػػي يف
َّأمػػا أنفػػاس عيسا عنػػد الشاايرازيجي فمنسػػوبةه ﵀بوبػػوجي كىػػي إذ أثالػػق إىل َّ

رػػاىر التَّنػػاصجي تغػػادره يف الوقػػق ذاتػػو بػػداللتها آّازيػَّػةجي ثينهػػا يبكػػن أف يعػ َّػد (عيسا ) معػ ً
ػادالن
يد اؼبسي ي يف الن ّْ
مو وعيَّان للحبيب الٌذم يبتل قوة اإلثيا الد يكص ى ّٔا َّ
الس ي
َّص القرآينّْ
َّص
يخ َّ
ػص الشاايرازيجي باالسػػتدعا ً ؼبػػا ىػػو متعلّْػ هػق بمنفاسػػو يف الػن ّْ
ػاس عيسا يف نػ ّْ
صػػق أنفػ ي
القرآينّْ من إبرا األكمو كاألبرص كسواىاجي كالد كردت عنػد ابا الفاار جي ف ػالشايرازي قػد رَّكػز

على اغبدث (الفعل) من ىذا التَّناصجي فبا يع ،ثاجةن لنقل اغبػدث(فعل اإلثيػا ) كدالالتػو إىل
الصػػوفيَّةجي كالػد تيع َّػرؼ بوصػػفها فنػا ن يف اؼبطلػق كذكبانػان كتالشػيان فيػوجي كقػػد
عمػق التَّجرب ًػة الشّْػعريَّة ُّ
الصور الَّد بطَّق سطور العبارات عند الشايرازي مالمػ الفنػا فػػ(العظاـ الػرميم)
ضبلق بعض ُّ
صػػورةه للفنػػا جي كقولػػو( :دبػَّػق اغبيػاة يف ركح ثػػافظ بفضػػل نفس ػ )جي يشػػري إىل مغػػادرة اغبيػػاة مث
عودتا بفعل األنفاسجي (أضباؿ اؽبموـ) ً
َّ
اؼبشقة يف دركب الفنا (كقد اثرتؽ ثافظ
ترمي كص
بنار العشق كانقضق ثياتو)جي إشارنة إىل مقاساتو صنوؼ العػذاب إىل ً
أف انقضػق ثياتػو ىػذه
الص ػور صبيعهػػا دالٌػةه علػػى الفنػػا جي فبػَّػا أملػػى استحضػػار أنفػػاس عيس ا إىل نصػػوص الشاايرازيجي
ُّ

كنسبتها إىل ا﵀بوبجي الٌذمجي بوصلوجي تستعاد اغبياة اؼبفارقة
كم ػ ػػن االختالف ػ ػ ً
الرم ػ ػػوزجي رم ػ ػػز ِّدم كيبك ػ ػػن أ ٍف يع ػ ػ َّػد م ػ ػػن
ػات ب ػ ػػني َّ
الش ػ ػػاعري ًن يف اس ػ ػػتعماؿ َّ
فقصػػة (قػػاركف ككنػػزه)جي ك(ذم القػرنني)
ػاعر اقتباسػػو كتضػػمينو عػ ًن ا خػػرجي َّ
االخػػتالؼجي مػػا زاد شػ ه
الرموز الَّد كردت عند الشيرازي ك ربضر عند اب الفار
من ُّ
قصة ِّدم :
نبدأ مع َّ

اب الفار

فظنوا سواىا كىي فيها ذبلٌ ً
ق

كما ذاؾ إالٌ أف ب ىػدت دبظاىػ ور

و
باثتجاب كاخفق دبظاىر
بدت

على صب التلوين يف كل برزةً
ٌ

ففي النشمة األكىل ترا ت ودـ

ىو أقبل ثكم األمومة
دبظهر ٌ

كيف و
مكاف آخ ور من شعرهً يقوؿ:
كيف شهدت ً
دين ؼبظهرم
الساج ى
ي ٌ
ٌ
كعاينق ركثانية األر ني يف

كنق آدـ ىس ٍجد
فحققق ٌ
أين ي
ي
مالع عليني أكفا سػجد

الشيرازي:
كأنا كثدم أخرج عن ستار التقول
ّ

فقد ترؾ أن أيضان اعبنة األبدية تفلق من يده
كرأل اؼبالؾ ما ثوؿ كجه من ّٔا و ك يكن ليح ٌ بالعشق
ْ
فمث ٌ بالعًزة ًمن كاستماؿ إىل نار كأشعل نار العشق يف آدـ
ألتاؤه يف و
ثرقة من قرارة قل اؼبذنب الضيق ا مث
كإين ٌ ي

حبيث أشعل اللهيب ثانيةن يف إمث آدـ كثوا

!!

ٓ

كلقد باع أن جنة الر واف حببتني من قم و
ٔ
فلم ال أبيع أنا و
حببة كاثدةو من شعري مل ىذا العا الدكف
كالشباؾ عاتية شديدة جي كلكن رٌدبا يعين عليها لط اإللو
ُ-ابن الفارضجي الديوافجي صُِٓجي األبياتِِْْٕٓ-ِْٔ-
ِ-اؼبصدر السابقجي صِٕٕجي البيتافْْٕٕٕٔ-
ّ-أباين شريازجي بزؿ ْٗجي صُّْ
ْ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُٗٔجي صِْٖ
ٓ -اؼبصدر السابقجي بزؿ َِّجي صَْٕ
ٔ -اؼبصدر السابقجي بزؿُّْجي صْْٖ

ِ

ُ

فبغري معونتو لن يفوز آدـ على الشيطاف الرجيم

ُ

ككنق مالكان ككاف الفردكس األعلى مقامي
فمثضرين آدـ إىل ىذا الدير اػبرب الدامي !!

ِ

ا وت ف:

ثاؿ من األثواؿجي مو ع تش و
القصةجي بمم و
ال يبكن أف تي َّ
الشػاعرينجي كإف
ػابو بػني َّ
عد ىذه َّ

الرم ػ ػػز متش ػ ػػأّان (ِّدم)جي َّإال َّ
الس ػ ػػمة األساسػ ػ ػيَّة يف تن ػ ػػاكؿ
ب ػ ػػدا َّ
أف االخ ػ ػػتالؼ يف التَّص ػ ػػوير ى ػ ػػو ّْ
الشاعرين ؼبو وع النَّشمة األكىل كمعاعبتو
َّ
فػاب الفار

إذ يقدّْـ مشهدان من اؼبشاىد اغبواريَّة الَّػد كردت يف القػرآف الكػرًنجي كالٌػذم

َّص القػػرآينُّ لوصػ
الرؤيػػة الػػد جػػا ّٔػػا الػن ُّ
يقػػوـ بعػػرض رػػركؼ النَّشػػمة كمقوالتػػاجي فإنػَّػو يعكػ ُّ

األكؿجي حبيػػث تصػػب رؤيػػة اػبلػػق مػػن الػدَّاخلجي كتتمػػاىى الػ َّػذات مػػع اؼبو ػػوع إذانجي يبكػػن
اػبلػػق ٌ

القوؿجي َّ
إف تلقّْي اب الفار

للنشمة األكىل كاف ّْ
تلقيػان صباليَّػان عرفانيٌػانجي يتحػدد ذلػ بيػا اؼبػتكلم

إينجي سجد ) كىذه اليا تنسب األفعاؿ كاألشيا إىل اؼبتكلم الشَّاعرجي فال تعود
(يفجي مظهرمجي ٌ
ٌ
ثكاية اػبلق زب عػن ا خػر (ِّدم)جي كثػني يتح َّػوؿ الوصػ كبػو ا خػر يعػرؼ بمنَّػو مظه هػر مػن

مظاىر الوثدةجي انقسمق كذبلَّق يف ألو واف من اؼبظاىرجي منها(ثوا ) يف تعيني ً
اػبلق األكؿ

يعم ػػق اؼبعان ػػاة كاالبػ ػرتاب ع ػػن الواق ػػعجي عل ػػى
يف ث ػػني يس ػػيطر الػ ػنَّف الوج ػ ُّ
ػودمجي الٌػػذم ّْ
يصور اػبلق األكؿجي فجا ثضور ِّدم
الوص الشيرازي جي ثيث يظهر منقسمان على ذاتو إذ ّْ
يعمػػق االنفصػػاؿ عػػن ثياتػػو األزليَّػػة الٌػػد كػػاف فيهػػا
كقصػػة خركجػػو مػػن اعبنَّػػةجي بوصػػفو ثضػػوران ّْ
(كنػػق مالكػان ككػاف الفػػردكس األعلػػى مقػػامي)جي فبسػػبب إمث ِّدم خػػرج الشػػاعر مػػن اعبنَّػةجي كلػػوال
خطيئػػة ِّدم لظػ َّػل الشاايرازي ؿبتفظػان دبقامػػو يف الفػػردكس األعلػػى ّٔػػذه النَّزعػػة الوجوديػَّػة اغبزينػػةجي

ُ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُّٓجي صّْٖ
ِ -أباين شريازجي بزؿ ّٖٓجي صْْٓ

يظل الشيرازي منقسػمان يف نصوصػو مػا بػني ثياتػو اؼبليئػة بػا الـجي كرؤيتػو غبياتػو اؼبنشػودةجي علػى
ُّ
ثسب توري رم ًز (آدـ)

ػور يف
كردت يف نصػػوص الشاايرازي َّ
قصػػتا (قػػاركف ككنػػزه) ك(ذم الق ػرنني)جي ك يكػػن ؽبمػػا ثضػ ه

نصػ ً
ػوص اب ا الفااار جي لػػذل آثرنػػا إثبػػات ذل ػ مػػن دكف شػػروح كتفصػ و
ػيلجي فقػػد قيػػل فيهمػػا يف
السابق
الباب َّ

َّص الق ػػرآينّْجي كب ػػري خ ػ و
ػاؼ َّ
لبل ػػص إىل الق ػػوؿَّ :
أف التَّق ػػارب يف
إف َّ
الش ػػاعرين أف ػػادا م ػػن الػ ػن ّْ

التَّوريفات لو مدلولو اؼبرجع ُّػيجي دبعػً َّ
ػ ،الَّػذم َّنػل منػو
أف القػرآف ىػو اؼبصػدر الػدّْي ،اللُّغػوم الف ُّّْ
ً
كلّّ منهماجي يضاؼ إىل ذل َّ
الصور الفنّْػيَّة
أف االلتقا كاؼبشأّة يف توري
اؼبفردات كالرموز يف ُّ

لػػو مػػا يهيّْئ ػوجي فالشػػاعراف مػػن مػ و
ػذىب صػػويف كاثػ وػدجي فض ػالن عػػن َّ
العشػػاؽ اإلؽبيّْػػني
أف مس ػريات َّ
تنطلػػق مػػن مبػػدأ كاثػ وػدجي كتنتهػػي إىل بايػ وػة كاثػػدةوجي لػػذل فػ َّ
ػإف الفركقػػات الَّػػد ربػػدَّدت بوصػػفها
اختالؼ يفر و
الرؤية؛ َّإمبا ىو
ه
اختالفان يف التَّضمني كالتَّوري جي تكن تع ،اختالفان جذريَّان يف ُّ
العصرجي كتفر وجي كذل جي اللُّغة األدبيَّةي كثقافة كل من الشَّاعرين

الباب الرابع:
القيم الجمالية وتقنيات التطبيق
األول:
 الفصل ّالقيم الجمالية بين علم الجمال والفك ر الج مالي
اإلس المي
 الفصل الثان ي:تجليات القي م الجم الية ف ي نص وص ابن الف ارض
والشيرازي

األول:
الفصا ّ
القيم الاماليَّة بي ع م الامال والفكر الامالي اإلس مي:
ػعرم العرفػػاينّْجي البػ َّػد مػن
َّص ّْ
قبػػل اػبػػوض يف القػػيم اعبماليَّػػة اسػػتنباٍان كتطبيقػان علػػى الػن ّْ
الشػ ّْ

ً
اعبماؿ الٌذم أنت التَّصورات كاؼبفاىيم اعبماليَّة
التَّعري بعلم

علػػم اعبمػػاؿ تركيػػب لغػػوم وبػػوم مفػػردتني ربيػػل كػػلّّ منهػػا إىل نطػ و
ػاؽ معػػريف ـبتل ػ و عػػن
ه
ه

كجلجي يضاؼ إليو َّ
أف العلػم
ا خرجي فالعلمجي ثسب ما تق ٌدـ من تعريفوجي من صفات اػبالق ٌ
عز ٌ
نقػػيض اعبهػػلجي كؼبػػَّا كػػاف العًٍلػ يم قػػد يكػػوف الوصػ بػػو بعػػد اؼبزاكلػػة لػػو كٍػػوؿ اؼبالبسػػة صػػار كمنَّػو
بريػػزةجي ك يكػػن علػػى َّأكؿ دخولػػو فيػػوجي كلػػو كػػاف كػػذل لكػػاف متعلّْم ػان ال عاؼب ػانُجي فػػالعلم صػػفة
تطلق على اإلنساف من بعد اؼبمارسة كٍوؿ اؼبزاكلة
كالعل ػػم « ى ػػو ص ػػورة اؼبو ػػوع ّْ
الزمانيَّػػة
الذىنيَّػػة عن ػػد اؼب ػػتعلّْمجي كى ػػي ص ػػورةه تتعلَّػػق ب ػػاألٍر َّ
ً
ً
وع من و
ػوعجي كال يبك يػن
باألبعاد
جهةجي ك
اؽبندسية أك اعبرمي ًػة ؽبػذا اؼبو ً
كاؼبكانيَّة الٌد ربي باؼبو ً
وعاتو أك جواى ًرىاجي كعلى ذل ى فإنَّو سيبقى إنسانيَّان برت ً
ً
ً
ً
ً
ثقاعق مو
معرفة
كيبو ّْ
ماديػَّان
للعلم َّادعا ى
إف العلػػم ىػػو امػػتالؾ أدك و
يف أبعػػادهًجي علػػى ذلػ ى يبكػ يػن القػػوؿ َّ
ات معرفيػ وػة سب ّْكػػن العقػػل مػػن معرفػ ًػة
األشػػيا كفهػػم مػػا هبػػرم ثولػػو مػػن ر ػواىر اجتماعيَّػ وػة»ِجي فهػػو يػػذىب إىل البحػػث يف اؼبظػػاىر
اؼباديَّػػةجي دبع ػػً َّ
أف عمل ػػو مقتص ػ هػر عل ػػى ع ػػا اغب ػ ّْ جي فيم ػػا ت ػػذىب مف ػػردة اعبم ػػاؿ للدَّالل ػػة عل ػػى
آّ َّػرداتجي فهػػي بطبيعػػة اغبػػاؿجي ذبػػن لكوَّنػػا أفكػػاران أك مواقػ كانفعػ و
ػاالتجي فبػَّػا ال يبكػػن إدراكهػػا

كالتَّعبػري عنهػػا عػػن ٍريػػق اغبػ ّْ مباشػػرنةجي كاعبمػػاؿ كلمػةه تػ ُّ
ػدؿ علػػى مطلػ وػق يصػػعب ربديػػدهجي فهػػي
تتَّس ػػع لتش ػػمل مف ػػردات الك ػػوف صبيعه ػػا فاعبم ػػاؿ ص ػػفةه قاعمػ ػةه يف اؼبو ػػوع اعبمي ػػل تنش ػػم ع ػػن
ُ -ابن منظور :لساف العربجي مادة (علم)
ِ-د ثسني الص ٌديق كد سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي منشورات جامعة ثلبجي
مديرية الكتب كاؼبطبوعات اعبامعيةجي ََِٔجي صِٓ

اؼبكونػة للمو ػوع اعبميػل يف عر ػو كجػوىرهجي
الكماؿ الٌذم يبلغو التَّناسػب القػاعم بػني العناصػر ّْ
وُ
ك ّْ
سبكنو من أدا كريفتو الٌد يكًج ىد من أجلها على أكمل كجو
ػ ،الطَّبيعػ ّْػي للمو ػػوع اعبميػػلجي
إذان شبػَّةى ثضػػوراف للجمػػاؿ َّ
األول ينشػػم عػػن الوجػػود العيػ ّْ

كبلوغ ىذا اؼبو ػوع مرثلػةن مػن التَّناسػق كاالنسػجاـ كالتَّنػابمجي كالاَّاا ي علػى صػعيد الوريفػة الٌػد
ي ّْديها مػن خػالؿ ىػذا الوجػود فهػذه الوريفػة ىػي الَّػد ّْ
سبكػن ال َّػذات اإلنسػانيَّة لػدل معايشػتها

للمو وع اعبميل أف تتملَّى كجوده أكالنجي مثَّ تطلق ثكم القيمة اعبماليَّة الَّد تنهض من الوريفة

ً
اعبميل يف اغبياة ع ًن اؼبمارسة اعبماليَّة
الَّد يقوـ ّٔا كبذل ال يبكن فصل

كعليػ ػػو يصػ ػػب علػ ػػم اعبمػ ػػاؿ ؾبموع ػ ػةن مػ ػػن األدكات اؼبعرفيَّػ ػػة الٌػ ػػد ّْ
سبكننػ ػػا مػ ػػن دراسػ ػػة

الصػػادرة عػػن اإلنسػػاف ذبػػاه ا﵁جي كمظػػاىر الكػػوفجي كاإلنسػػاف يف
اؼبو ػػوعات كاؼبواق ػ اعبماليَّػػة َّ
ِ

السبل الٌد يع ّْ اإلنساف من خالؽبا عن تل اؼبواق
اغبياة االجتماعيَّةجي كدراسة ُّ
ػاألكؿ يفضػي إىل الثَّػاينجي َّ
ألف
من ىنا كاف تالزـ مفهومي ا﵀سػوس كآّ َّػرًد لعلػم اعبمػاؿجي ف َّ

« اعبمػػاؿ لػػي مفهومػان فلسػػفيٌان نظريٌػانجي إمبػٌػا ىػػو فبارسػةهجي مثَّ فإنػَّػو ال يبكػػن التَّفكػػريي فيػػو علػػى كبػ وو

مثم ور و
الضػركرم تغيػري زاكيػة النَّظػر إليػو جػذريَّانجي كنبػذ اؼبنظػور
العي ،بري أنَّو مػن َّ
دبعزؿ عن ربقُّقو ّْ
ػدم الَّػػذم ي ػرب بػػني اعبمػػاؿ كاغب ػ أك اإلثسػػاس كبعػػدّْه فبارس ػةنجي يعػػ ،أنػَّػو فعػػل كجػ و
ػود
التَّقليػ ّْ
ّْ
ى
ينطوم على اؼبعرفة يف ذاتوجي أك ىو راىرةه معرفيَّػةه قاعمػةه علػى التَّشػكيل كاإلبػداعجي كتنطػوم علػى
الوعي بوصفو ماىيةن ؽباجي كاؼببدأ الضَّركرم يف اؼبعرفة »

ّ

يتجس ػػد يف عناص ػػر الك ػػوف
يق ػػود ى ػػذا التَّعريػ ػ للح ػػديث ع ػػن ن ػػوعني للجم ػػاؿجي ٍبيع ػ ّّػي َّ

يتجسػػد يف اؼبواقػ كسػػبل التَّعبػػري عنهػػا كمصػػدرىا اإلنسػػاف كعلػػم
ػَّ ،
ػدرهي ا﵁جي كفػ ّّ
كالطَّبيعػػة كمصػ ي
ُ -د ثسني الصديق ك د سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صّٓ
ِ -اؼبرجع السابقجي صٖٓ
ّ-د ىالؿ اعبهادجي صباليات الشعر العرنجي دراسة يف فلسفة اعبماؿ يف الوعي الشعرم اعباىليجي مركز دراسات الوثدة
العربيةجي بريكتجي طُجي ََِٕجي صُْ

ػتم َّ
أكالن باعبمػػاؿ الطَّبيعػ ّْػي ألنَّػػو األسػػبق يف الوجػػودجي كاإلنسػػاف ذاتػػو جػػزه منػػوجي كىػػو
اعبمػػاؿ يهػ ُّ

مصدر اإلبداع لديو

ُ

الصػػفة الٌػػد ذبعػػل اؼبو ػػوعات صبيلػةنجي كىػػذه اؼبو ػػوعات تكمػػن
ىكػػذا يكػػوف اعبمػػاؿ ىػػو ّْ
يف مظاىر اغبياة كالكوفجي كتستثري اإلنساف ليطلق ثكم و
قيمة عليهػاجي فيكػوف ىػذا اغبكػم موقفػان
صباليَّ ػ ػان صػ ػػادران مػ ػػن الػ ػ َّػذات ذبػ ػػاه مو ػ ػػوعها كعليػ ػػو؛ فػ ػ َّ
ػايل يعػ ػػ ،اغبكػ ػػم علػ ػػى
ػإف النَّقػ ػػد اعبمػ ػ َّ
اؼبو ػػوعات الفنيَّػػة كاعبماليَّػػة مػػن خػػالؿ قواعػػد كمعػػايري يبػػً عليهػػا ىػػذا اغبكػػمجي كتطبيػػق ىػػذه

ػتمدة مػػن علػػم اعبمػ ً
اؼبعػػايري ىػػو مػػا يسػ َّػمى بالنَّقػػدجي كال بػ َّػد أف تكػػوف ىػػذه اؼبعػػايري مسػ َّ
ػاؿ الَّػػذم
أنشمىىاجي كيف الوقق نفسػو ىػو مصػدر اؼبفػاىيم الٌػد ارتكػزت عليهػا اؼبو ػوعات الفنيَّػة كاعبماليَّػة
ِ
كتتوجو باػبطاب إليهما
يف إبداعها كسبثيلها لقيم اغبضارة كآّتمع اللَّذين صدرت عنهماجي َّ
خاصان للواقعجي نتاجان صباليَّان مصوبان ثسب قوانني اعبماؿ؛
من ىنا يصب
الفن كعيان صباليَّان َّ
ُّ

َّ
السػمات الَّػد
فالفن يف جوىره خ ة صباليَّةّجي لذل
ُّ
ػايل للفػنجي يقػوـ علػى دراسػة ّْ
فإف النَّقد اعبم َّ
يتميَّػػز ّٔػػا الفػ ُّػن بوصػػفو شػػكالن ؾبازيَّػان للواقػ ًعجي كمػػا يقػػوـ بتبيػػاف ٍبيعػة العالقػػة القاعمػػة بػػني الفػ ّْػن
ػاعي األخػرلجي عػالكنة علػى تبيػاف اؼبثػل كالقػيم الَّػد
كالواقع؛ أم بني ّْ
ػوعي االجتم ّْ
الفن كأشكاؿ ال ّْ
تتبنَّاىا اؼبذاىب الفنيَّةجي فبَّا يعَّ ،
بالفن بوصفو شكالن ؾبازيَّان؛ بػل
أف النَّقد
يهتم ّْ
اعبمايل ّْ
للفنجي ال ُّ
َّ

بالفن بوصفو سبلُّكان صباليَّان للعا ؛ فاؼبفاىيم اعبماليَّة ربمل دكران معرفيَّان كبريان إذ تتي التَّعرؼ على
ّْ
العا فنيَّانجي من كجهة نظ ور صباليَّ وة

تتنوع اؼبفاىيم اعبماليَّة بػني صبي وػل كجلي وػل كتراجيػدم ككوميػدمجي إ ػافةن إىل اؼبع َّػذبجي كىػي
َّ
ليس ػ ػػق تفرع ػ ػ و
ػدم
ػات للجمي ػ ػ ًػل كم ػ ػػا « نظ ػ ػػرت بع ػ ػػض الػ ػ ػنُّظ ًم الفلس ػ ػػفيَّة إىل مف ػ ػػاىيم الرتاجي ػ ػ ّْ
ػدم كاعبليػ ًػل علػػى َّأَّنػػا أشػػكاؿ للجميػػلجي لكػ َّػن ىػػذه النَّظػػرة تكػػن صػػحيحةنجي فمفهػػوـ
كالكوميػ ّْ
ُ-ينظرجي د ثسني الصديقجي كد سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صٗٓ
ِ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صّٔ
ّ -ينظر :عاٍ جودة نصر :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي صٗٗ

ػدمجي كمفهػوـ اعبليػلجي مفػاىيم صباليَّػةه مسػتقلَّةه كليسػق عػدَّة أشػكا وؿ
اجيدمجي كمفهػوـ الكومي ّْ
الرت ّْ
الربم من ارتباٍها الوثيق بو»
للجميل على َّ

ُ

في مفهوم الاميا:
ىبتل ػ اعبمي ػػل يف الطَّبيع ػػة كيتن ػ َّػوع بتن ػ ُّػوع عناص ػػرىا كاختالفه ػػاجي كالق ػػوؿ بوج ػػود صب ػ و
ػاؿ
إف النّْس ػػبيَّة ت ػ َّ
الدق ػػة العلميَّ ػ وػة إذ َّ
ػتحكم يف كع ػػي اعبمي ػػل يف الطَّبيع ػ ًػة
ٍبيع ػػي مطل ػ وػقجي ىبل ػػو م ػػن ّْ
يتمس ػ ػ علػ ػػى عالق ػػة القيم ػػة النَّاشػ ػػئة ب ػػني الػ ػ َّػذات كاؼبو ػػوع اؼبػ ػػدرؾجي
كإدراك ػػوجي كى ػػذا الػ ػػوعي َّ
ػايل ثسػب َّ
كاختالؼ َّ
الذاعقػة الفرديَّػة أك
الذكات يف إدراؾ اعبميلجي يع ،اختالفػان يف التَّقػوًن اعبم ّْ

اعبمايل
اعبمعيَّة من منظور الوعي
اعبمعي للظَّاىرة يف إٍا ور ؿب ٌد ود تارىبيٌان
ّْ
ّْ
ينبغ ػػي أف يتَّص ػ اؼبو ػػوع اعبمي ػػل بعناص ػػر ّْ
ربق ػػق االنس ػػجاـ كالتَّناس ػػق ب ػػني أجزاع ػػو
بالضػػركرة؟ تقػػوـ اإلجابػػة ع ػن ىػػذا
ػجم صبيػ هػل َّ
كمكوناتػػو لكػػن ىػػل كػ ُّػل مػػا ىػػو متناسػ هػق كمنسػ ه

التَّساؤؿ من ٍبيعة العالقة الٌد تنشم بني َّ
إف النَّملة صبيلةه َّ
الذات كاؼبو وع اؼبتناسق؛ فالقوؿ َّ
ألف

قوؿ بري مو وعي؛ َّ
ألف إدراؾ النَّملة
أعضا ىا متَّسقةهجي كما َّأَّنا منسجمةه سبامان كٍبيعة ثياتاجي ه

الصغرية كتمملَّها ال يتطلٌب من َّ
الذات كقفةن كبرينة لتمملّْهاجي فهي ال تمخػذ ثيّْزىػا َّ
َّ
الزمػاينَّ كاؼبكػاينَّ
ػايلجي إ ػافةن إىل َّ
أف إدراكهػا يتطلَّػب تركيػزان كجهػدان كربديػدان للنَّظػرجي فبَّػا
الكايف إلنتاج الت ُّ
َّصوًر اعبم ّْ
ػايل سيص ػػب قسػ ػريان كف ػػق ش ػ و
يع ػػَّ ،
ػركط ب ػػري مروب ػ وػة لك ػ َّػن منظػ ػران ٍبيعيَّػ ػان وب ػػوم
أف اإلدراؾ اعبم ػ َّ
ٌ
األشجار كاؼبا العذب سيكوف صبيالن من دكف أدىن ش جي ذل َّ
تتماله كتنفعػل
ثني ٌ
أف ال َّذات ى
ػايل مػن ىنػػا يبكػن القػػوؿَّ :
إف
بوجػوده يسػتحوذ اإلثسػػاس َّ
بالراثػة كاالنفتػاح علػػى اإلدراؾ اعبم ّْ
اعبمايل
اؼبقوـجي كىذه الطَّبيعة ىي الٌد رب ٌدد آليةى التَّلقي
التَّقوًن
َّ
ّْ
اعبمايل يرتب بطبيعة اؼبو وع ٌ
اختلفػػق نظػػرة الفالسػػفة للجميػػلجي فهػػو يف نظػػر سااقراط اؼبفيػػدُجي فيمػػا ذىػػب ااا

إىل

نفي الفاعدة عن اعبميل نفيان قاٍعانِجي فنحن ىنا إزا نظريَّتني متعار تني التَّعارض كلَّو يف ربديد
ُ-د ف اد اؼبرعي :ؾبلة اؼبعرفةجي ؿبور بعنواف(دراسات يف علم اعبماؿ)جي السنة الواثدة كالعشركفجي العدد ّْٕجي أيلوؿجي
ُِٖٗجي صٗ

ماىيػػة اعبمي ػػلجي كق ػػد ث ػػدَّدت األفالٍونيَّػ ًػة نظرتػػا للجمي ػػل بالركثيَّػػة فق ػ ّ؛ َّ
ألف عل ػػم اعبم ػػاؿ
اإلؽبيجي ك َّإما من
ثايل يستخلص مضموف ّْ
اؼب ّْ
الفن َّإما من الركح اؼبطلق؛ اإلرادة العاؼبيةجي أك اإلؽباـ ُّ
الصػػلة
انفعػػاالت الفنَّػػاف الغاعمػػة كالالكاعيػػةجي كينظػػر إىل َّ
ػوعي اؼبقطػػوع ّْ
الشػػكل كتعبػ وري عػػن ىػػذا الػ ّْ
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ػود فػػوؽ العػػا أك مػػا كرا هجي لػػذا ينبغػػي البػػد مػػن اعب ػواىر كاألفكػػارجي كلػػن نكػػوف
األرضجي كموجػ ه

تفهم صباؿ األشيا مػا نعتمػد ىػذا البحػث اؼبنطق َّػي عػن صبػاؿ اؼبطلػقجي كالتم ُّػر ًس
قادرين على ُّ

باألمبوذجات األبديَّة الٌد تفرض نفسها على رؤيتنا اؼبزدكجة من خػالؿ ثياتنػا األكىلٓجي كثيثمػا

رأل اشير يشيفس ااكي َّ
أف اعبمي ػػل يف الطَّبيع ػػة أى ػ ُّػم م ػػن اعبمي ػػل يف الف ػ ّْػنٔجي فق ػػد أخ ػػرج هيغ ااا

الطَّبيعة من دراستو اعبماليَّة

ٕ

علػى ذلػ تبػدك مقومػات اعبميػل مػن كجهػػة نظػر الفالسػفة متباينػةن جػدانجي فهػو مفيػ هد كبػػري
و
كمادم كركثي كٍبيعيجي كخارج عن الطَّبيعة يف و
مفيدجي
آف معان
ّّ
ّّ
ّّ
ه
الفن فال يتمتٌع ببساٍة اعبميل يف الطَّبيعةجي بل يتميػز بص و
ػيغة أكثػر تعقيػدان
َّأما الاميا يف ّْ
ٌ
الصػػيغةي الفنيَّػػة للجميػػل تقػػوـ علػػى ا﵀تػػول
ؼبفهومػػو فبػَّػا ىػػو يف الطَّبيعػػة كاغبيػػاة االجتماعيَّػػة ىػػذه ّْ
غ يف شػ و
ػ ،للقيمػػة اعبماليَّػػة للظَّػواىر فبػػا يعػػَّ ،
ػكل فػػ،
ػ ،اعبميػػل ال بػ َّد أف ييصػػا ى
أف العمػػل الفػ َّ
الفػ ٌّْ

و و
صب ويلجي ّْ
ػ ،اؼبنجػز؛ فػاؼبتلقّْي ثػني يعجػب
يبكن اؼبتلقّْي من البقا على مسافة قريبة من العم ًػل الف ّْ
ُ-ينظرجي أندريو ريشار :النقد اعبمايلجي ترصبة :ىنرم زبيبجي دار عويداتجي بريكتجي ُْٕٗجي صُٔ
ِ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صِٔ
ّ ينظرجي ؾبموعة من األساتذة السوفييق :أس علم اعبماؿ اؼباركسي الليني،جي ترصبة :جالؿ اؼباشطةجي دار التقدـجي
موسكوجيُُٖٗجي طُجي صَّْْ-
ْ-ينظر :اؼبرجع السابقجي صّٗ
ٓ-دين ىويسماف :علم اعبماؿجي ترصبة رافر اغبسنجي منشورات عويداتجي بريكتجي طْجي ُّٖٗجي صُّٔ
ٔ -ينظر :تشرينيشيفسكي :عالقات الفن اعبمالية بالواقعجي ترصبة :يوس ثالؽجي كزارة الثقافةجي دمشقجي ُٕٖٗجي
صَُِ
ٕ-ينظرجي ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿ فكرة اعبماؿجي صٗ

بعمػ وػل فػػ ،مػػاجي ال يبػػ ،إعجابػػو علػػى مػػا وبتويػػو مػػن قيمػ وػة اجتماعيَّػ وػة أك س ػواىاجي إمبػػا ينطلػػق مػػن
ػب م ػػثالن ب ػػاأللواف كتنابمه ػػاجي أك
َّ
الش ػػكل الف ػ ػ ّْ
 ،النَّ ػػاجز كص ػػوالن إىل البني ػػة العميق ػػةجي ك ػػمف يعج ػ ى
و
ػ،
َّ
الرتاكيػػب اؼبنسػػجمة كاللُّغػػة اؼبرنػػة إىل مػػا ىنالػ مػػن فبكنػػات تتػػي التَّعػػرؼ إىل اؼبضػػموف الفػ ّْ
فتجرب ػػة التَّلق ػػي ى ػػي م ػػن اػب ػػارج إىل ال ػػداخلجي يف ث ػػني َّ
إف ذبرب ػػة اإلب ػػداع ى ػػي م ػػن ال ػػداخل إىل
اػب ػػارج ل ػػذل ال ب ػ َّػد أف يتمظه ػػر ى ػػذا اػب ػػارج اؼبرع ػػي بص ػػورةو صبيل ػ وػة تت ػػي للمتلق ػػي أف يع ػػايش
الصورة زبتل باختالؼ األجناس الفنيَّةجي
لصورةجي كىذه ُّ
التَّجربة اعبماليَّة الفنيَّة من منظور ىذه ا ُّ
كزبتلػ تبعػان لػػذل َّ
ػ ،أك ذاؾ إ ػػافةن إىل َّ
أف ىػػذه األشػػكاؿ
الذاعقػػة الػػد ربػػي ّٔػػذا العمػػل الفػ ّْ

أف ما ىو صبيل يف العرؼ الف ،يف و
تتغري باستمرا ورجي دبعً َّ
مرثلة تارىبيَّ وة كاجتماعيَّ وة مػاجي ال
ّْ
الفنيٌةى ٌ
ه
يبقػػى صبػػيالن علػػى الػ َّػدكاـجي َّ
فالشػػرط
ألف اؼبػػادة الٌػػد تنػػت ىػػذا اعبميػػل ال تبقػػى تنتجػػو باسػػتمرا ورجي َّ

ػاعيجي فم ػا ىػػو صبيػ هػل يف
التَّػ ُّ
 ،كاالجتمػ ّْ
ػوعي الف ػ ّْ
ػارىبي وبكػػم إنتػػاج اؼبػػادة اعبميلػػة مػػن منظػػور الػ ّْ
ثقبػ وػة مػػاجي قػػد ال يكػػوف صبػػيالن يف ثقبػ وػة الثقػ وػةجي كذل ػ ثسػػب اؼبتغ ػرياتجي فالفنػػاف ثػػني رسػػم

تطور األدك ً
و
ات الٌد تسػتخدـ يف الفنػوف رسػم
لوثات بالفحم أنت رسومان صبيلةن يف ثينهاجي كمع ُّ
و و
اقعيجي كتط َّػورت األدكات مػرنة
بملواف زيتيَّةجي فمنت رسومان أكثر صباالن إذ َّقرّٔا أكثر من اإلدراؾ الػو ّْ
أخػرل كأخػػرلجي كيف كػ ّْػل مػٌػرةو يتمظهػػر الفػ ُّػن بصػػورةو أنقػػى كأرقػػى كأكثػػر صبػػاالن؛ فاعبػػدَّة تسػػاعد يف
تقريػ ً
ػوعي اإلنسػػاينّْجي حبيػػث تصػػب أكثػػر قربػان مػػن اغبقيقػػةجي كىػػي؛
ػب ُّ
الصػػورة الفنيَّػػة اعبميلػػة إىل الػ ّْ

الصادر من َّ
الذات ذباه مو وعها اؼبتع ّْػنيجي
أم اعبدَّةجي تساعد يفأيضانيف يف إنتاج اغبكم
اعبمايل َّ
ّْ
السػػابق قػػديبان كاقع ػان يف مهػػب جديػ وػد آخػػرجي ى ػذا مػػا نعػػ ،بػػو
كيصػػب مػػا كػػاف صبػػيالن مملوف ػان يف َّ
لتطور الفنوف كإنتاج القيم اعبماليَّة
َّارىبي ُّ
الشَّرط الت ّْ
ػإف القػػوؿ باعبمػ ً
كعليػػو؛ فػ َّ
ػ ،بػػري صػػحي و جي فػػال كجػػود
ػاؿ اؼبطلػػق يف كجوديػػو الطَّبيعػ ّْػي كالفػ ّْ
لقوانني صباليَّة نارمة ثابتة ؼبا ىو صبيلجي فاعبميل ينت قوانينو يف ك ّْػل مرثل وػة مػن مراثػل الػوعيجي
كوبدّْد ٍبيعتىو كفق ىذه اؼبرثلة

إف النَّػػارر يف تعريفػػات الفالسػػفة اؼبسػػلمني للجميػػلجي هبػػد َّ
صااوفيّاَّ :
ػور
أف ىػػذا اعبميػػل مقصػ ه
ػايل؛ فاعبمػاؿ مقتصػهػر علػى ال َّػذات اإلؽبيّْػة كيع ُّػد اعبميػل يف العػػا
ػايل ؼباىيػة اعبم ّْ
علػى الفهػم اؼبث ّْ
الصور اؼباديَّةجي كيذىب الاي ي إىل َّ
صباؿ ا﵁ً تعػاىل عبػارةه عػن أكصػافً ًو العيليىػا
أف « ى
ذبليَّان إؽبيَّان يف ُّ
الرضبة كصفة العلم كصفة اللُّطػ
كأظباعو اغبسًجي ىذا على العموـجي َّأما على اػبصوصجي فصفة َّ
كصفة اعبود كأمثػاؿ ذلػ جي كلُّهػا صػفات صب و
ػاؿجي ى
كمثَّ صػف ه
ات مشػرتكةه ؽبػا كجػوه إىل اعبمػاؿ ككجػوه
الربوبيَّة اسم ج و
الرتبية كاإلنشا اسم و
ػالؿ
ب؛ فإنَّو باعتبار َّ
الر ُّ
صباؿجي كباعتبار ُّ
إىل اعبالؿ كاظبو َّ
ُ
كمثلو اسم ا﵁ً خبالؼ اظبو الرثيم؛ فإنَّو اسم و
صباؿ كقً ٍ على ذل »
ي
ػالميجي كقصػػره علػػى الػ َّػذات اإلؽبيَّػػة بعػ ّْػد اعبػػوى ًر؛
ىػػذا التَّحديػػد ؼباىيػ ًػة اعبمػ ّْ
ػايل يف الفكػػر اإلسػ ّْ
أم َّ
َّوصل إىل فهم ىذا اعبماؿ من خالؿ الصػفات كاألظبػا
كيتم الت ُّ
أف اعبماؿ ىو كٍنوي ا ُّلربوبيَّ ًةجي ُّ
السػابق يضػع اعبمػاؿ متالزمػان كاعبػالؿ ف َّ
اغبسًجي يضػاؼ إىل ذلػ جي َّ
ػإف األكصػاؼ
أف التَّعريػ
َّ
ػالؿ ا﵁ً تعػػاىل عبػػارةه عػػن ذاتًػو بظهػػوًره يف
كاألظبػػا ؽبػػا كجهػػاف كجػػوه صبيػ هػل كآخػػر جليػ هػل « فجػ ي
أظباعو كصفاتو كما ىػي عليػو علػى اإلصبػاؿجي ك َّأمػا علػى التَّفصػيل ف َّ
ػإف اعبػالؿ عبػارةه عػن صػفات
أف ك َّػل ج و
كل و
يشتد رهوره يس َّػمى جػالالنجي كمػا َّ
صباؿ لو فإنَّو ثيث ُّ
ػالؿ
العظمة كآّد كالثَّنا جي ك ُّ

لكل صب و
سمى صباالن كمن ىنا قيلَّ :
ػاؿ جػالالنجي كلك ّْػل
لو فهو يف مبادم رهوره على اػبلق ي َّ
إف ّْ
ج ػػال وؿ صب ػػاالن َّ
كإمب ػػا بمي ػػدم اػبل ػػق ال يظه ػػر م ػػن صب ػػاؿ ا﵁ تع ػػاىل َّإال صب ػػاؿ اعب ػػالؿ أك ج ػػالؿ
اعبمػػاؿجي َّأمػػا اعبمػػاؿ اؼبطلػػق كاعبػػالؿجي فإنػَّػو ال يكػػوف شػػهوده إال ﵁ كثػػده ك َّأمػػا اػبلػػق فمػػا ؽبػػم
قدـ»
فيو ه

ِ

ّْ
كيتف ػػق مفه ػػوـ الاي ااي للجم ػػاؿ كاعب ػػالؿ م ػػع تعري ػ ابا ا عربا اي الَّػػذم يق ػػوؿ يف ماىي ػػة

اعبمػاؿ :اعلػم َّ
أف اعبمػاؿ اإلؽب ّْػي الَّػذم تى ىس َّػمى ا﵁ بػػو صبػيالنجي ككصػ بػو نفسػو سػبحانو بلسػػاف
ُ  -عبد الكرًن اعبيلي :اإلنساف الكامل يف معرفة األكاخر كاألكاعلجي ربقيق :أبو عبد الرضبن صالح بن ؿبمد بن عويضةجي
منشورات دار الكتب العلميةجي بريكتجي طُجي ُٕٗٗجي صّٗ
ِ  -اؼبرجع السابقجي صٓٗٗٔ-

ػب اعبمػػاؿ يف صبيػػع األشػػيا جي ف َّ
ػإف ا﵁ مػػا خلػػق العػػا َّإال علػػى صػػورتو كىػػو
رسػولو إنػَّػو صبيػ هػل كوبػ ُّ

ُّ
ػب اعبميػلجي كوبػدّْد
ػب اعبمػاؿ أث َّ
ػب اعبمػاؿ فمػن أث َّ
صبيلجي كىو سػبحانو وب ُّ
صبيلجي فالعا كلو ه
ه
ث الفنػػا عنػػد
اب ا عربااي أثػػر اعبميػػل يف ُّ
الصػػور بمنػَّػو مػػا يقػػع بػػو العشػػق كاغبػ ُّ
ػب كاؽبيمػػافجي كيػػوًر ي
ػق إؽبػ ّّػي يعطػػي يف
اؼبشػػاىدة كيضػػي اب ا عربااي للجمػػاؿ اإلؽبػ ّْػي اعبػػالؿ اؼبطلػػق الَّػػذم ىػػو نعػ ه

القلػوب ىيبػةنجي كيفضػي اعبػالؿجي علػى ىػذا اؼبعػًجي إىل التَّنزيػو كنفػي التَّشػبيوجي كىػذا اعبليػل اؼبطلػق
ال يتجلَّى يف جاللو أبدانجي لكن يتجلَّػى يف جػالؿ صبالػوجي فبػو يقػع التَّجلّْػيجي فيشػهدكنو مظهػر مػا
رهػػر مػػن القهػػر اإلؽبػ ّْػيجي كيظهػػر عنػػد اب ا عربااي اجتمػػاع اعبػػالؿ اؼبطلػػق كاعبمػػاؿ اؼبطلػػق بصػػفة

الزيػػادةجي كال يكػػوف ذل ػ إال ﵁جي مػػن كونػػو بنيّْ ػان عػػن العػػاؼبنيجي
الكمػػاؿ اؼبطلػػق؛ الَّػػذم ال يقبػػل ّْ
الرضبانيػػة بطريػػق اإلثاٍػػةجي كىػػو علػػى الوجػػو الواثػػد
فالكمػػاؿ ىػػو كقػػوؼ اإلنسػػاف علػػى ُّ
الصػػورة َّ
الزاعػدجي ككبػن يف مزيػد علػ وم دنيػا
الَّذم يليق بػو كال يقبػل التَّغيػري كال التَّػمثُّرجي فالكامػل مػن ال يقبػل َّ

كآخرةجي فالنَّقص بنا منوط

ُ

الصفاتجي ما يتعلق بالقهر كالغضبجي كاعبماؿ مػن الصػفات
كعرؼ الارجا ي اعبالؿ أنَّو من ّْ
ٌ

ِ
مػػا يتعلػػق بالر ػػا كاللطػ جي بنػػا ن عليػػو يبكػػن القػػوؿ إف اعبمػػاؿ يف الفكػػر اإلسػػالمي يػػم مقرتنػان

باعبالؿجي كيدرؾ اعبماؿ كاعبالؿ مػن خػالؿ الصػفات اإلؽبيػة؛ فاعبميػل إؽبيػان لطيػ ه كرثػيمجي أمػا
ػارجي كإف اإلدراؾ اعبم ػػايل للجمي ػػل بوص ػػفو معط ػ نػى ٍبيعيػ ػان يظ ػػل ؿب ػػدكدان ألف
ػاىر جب ػ ه
اعبلي ػػل فق ػ ه
اإلنساف مشركط يف كجوده بالنقص
في مفهوم الا يا:
توجهق عناية الفالسػفة كبػو اعبميػل كمظػاىره الطَّبيعيػة كالفنيَّػةجي يف ثػني عػاىن اعبليػل مػن
َّ

ً
ػايل كعلػى
اإلنباؿ ردثان ٍويالن من َّ
ػفي اعبم ّْ
الزمنجي كىذا ما جعلو عدًن التَّمثري يف التَّفكري الفلس ّْ
أم ثػ و
ػاؿجي فػػإف اؼبعاعبػػة العربيػػة – اإلسػالميَّة ؼبفهػػوـ اعبليػػل تعػ ُّػد مػػن اؼبعاعبػػات اعبماليَّػػة األكىلجي
ُ  -ينظرجي ابن عرن :الفتوثات اؼبكيةجي جِجي دار صادرجي بريكتجي د تجي صِّْْٓٓ-
ِ  -ينظر :اعبرجاين :التعريفاتجي صُِٖٖ-

سالميجي تع ،فيما تعنيوجي دراسة النشمة األكىل ؽبػذا
لذل ى فإف دراسة اعبالؿ يف الفك ًر ّْ
العرن اإل ّْ
ىامةن من مراثل تاري ىذا اؼبفه ً
ػوـُ إذ َّ
إف مفهػوـ اعبليػل لػي نتػاج
اؼبفهوـ فبَّا يضي مرثلةن َّ

ربصػلو يف رػواىر الطَّبيعػة كاغبيػاة االجتماعيَّػة
التَّفكري
ّْ
اعبمايلجي فاعبليل ال يبكػن البحػث عنػو أك ٌ
بعامػ وػةجي كمػػا ىػي اغبػػاؿ بالنسػػبة إىل اعبميػػل ىكػػذا يغػػدك البحػػث عػػن ماىيػػة اعبػػالؿجي أك الػػوعي
اعبمايل للجليل من خػالؿ اؼبظػاىر الطَّبيعيػةجي بػري ذم جػدكل فاعبليػلجي ثسػب هيغااجي يػرتب
ّْ
ِ
بالالؿبدكديَّةجي كىو بري متناهو يف ً
ذاتوجي كي ّْكد َّ
أف اعبليل األكثد يف العا ىو ا﵁
من ىنا يغدك اغبديث عن فكرة اعبليل يف اغبياة مػن منظػور الػوعي اإلنسػاينّْ يف مراثلػو
اؼبختلفػػةجي يػرتب بفكػػرة األلوىيَّػػةجي كإذ نػػذىب مػػع هيغااا يف رأيػػو بػ َّ
ػمف الالؿبػػدكد يف اغبيػػاة كثػػده
اعبليلجي َّ
ألف ىذا الفهم للجليل يتَّسق مع اؼبفهوـ
اإلسالمي من منظور الوعي ُّ
الص ّْ
ػويف كالقػرآينّْ
ّْ
كالباثث عػن ماىيػة اعبليػل يف البػدايات اؼبعرفيَّػة األكىلجي يػرل َّ
أف اإلنسػاف ثػني كػاف عػاجزان عػن
كعػي الظَّػواىر اعببَّػػارة ا﵀يطػػة بػػوجي دفعػػو إىل تمليػػو تلػ الظَّػواىرجي ذلػ َّأَّنػػا يف إدراكػػو بػػري يؿباٍػ وػة

معرفيٌػانجي َّ
كإف تمليػػو تل ػ الظَّػواىر كػػاف دافعػػو كجوديٌػان ؿبض ػانجي ّٔػػدؼ اغبفػػاظ علػػى البقػػا كآؽبػػة
متنوع ػةه بتنػ ُّػوع ر ػواىر الطَّبيعػػةجي كيف ىػػذا الطَّػػور اإلنس ػاينّْ الٌػػذم اص ػطيل ى علػػى
ػداعي ّْ
اإلنسػػاف البػ ّْ
تس ػػميتو ٍ ػػور التَّع ػ ُّػددجي كان ػػق القباع ػػل تتَّخ ػػذ أربابػ ػان ؽب ػػا بالعش ػراتجي كق ػػد تتج ػػاكز العش ػرات إىل

الرعػد كالػ ؽ كاؼبطػر كالفجػر كالظَّػالـجي كأربػاب اإلنسػانيَّة
اؼبئاتجي كىي سبثٌل أربػاب الطَّبيعػة ك ّْ
ػرب َّ
ػرب
اؼبقرتنػػة بمظبػػا ً األبطػػاؿ كالقػػادةجي كأربػػاب األسػػرة كىػػم األسػػالؼ الغػػابركفجي كأربػػاب اؼبعػػاين كػ ّْ
ػرب اؼبوقػػد كالبئػػر كأربػػاب النَّسػػل كاػبصػػب كتسػػمى
العشػػق كاغبػػرب ك ّْ
الصػػيدجي كأرب ػاب البيػػق كػ ّْ

األمهات اػبالداتجي كآؽبة اػبلقجي كا ؽبة العليا فالظَّواىر القويَّة كانق سبثٌل بالنسبة إىل اإلنساف

البداعي آؽبةن جبارةن؛ دبعً َّ
ػوعي اإلنسػاينّْ يف تلػ اؼبرثلػة يف فهػم ىػذه الظػَّواىر قػاده
أف قصور ال ّْ
ّْ
بالرتاجع كلٌما ارتقى اإلنساف يف سلَّم اؼبعرفةجي
لكن ألوىية الظَّواىر الطَّبيعيَّة أخذت َّ
إىل تمليههاجي َّ

ُ-ينظرجي د ثسني الصديق ك د سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صُِٓ
ِ-ينظرجي ىيغل :الفن الرمزمجي تر :جورج ٍرابيشيجي دار الطليعةجي بريكتجي طُجي ُٕٗٗجي صٓٗٗٔ-

كؿبسوسجي فكػاف التوثيػد الٌػذم ىػو َّنايػة
مادم
كل ما ىو ّّ
إىل أف كصل إىل ذبريد األلوىيَّة عن ّْ
ه
تلػ األٍػوار يف صبيػػع اغبضػػارات الكػ لجي فكػ ٌػل ثضػػارةو قػػد آمنػػق بإلػ وػو يعلػػو علػػى ا ؽبػػة قػػدران
كقػػدرةن كينفػػرد باعباللػػة بػػني أربػ و
ػاب تتضػػا ؿ كزبفػػق ثػػّت تػػزكؿُ كىنػػا يػ ز التَّسػػاؤؿ عػػن ماىيػػة
ػوعي اؼبتنػػامي لفكػػرة اإللػػو ابتػػدا ن با﵀سػ ً
ػآّرد؟ إف اإلجابػػة تػػنهض مػػن
اعبليػػل يف الػ ّْ
ػوس كانتهػػا ن بػ ٌ
ػايل للجليػػلجي فػػإذا كػػاف أسػػاس اعبػػالؿ ىػػو اػبػػوؼ أك الفػػزعِجي قبػػد َّ
أف اإلنسػػاف يف
التَّل ٌقػػي اعبمػ ّْ

بالضػػآلة كالعج ػ ًز أمػػاـ ىػػذه القػػول اػبارقػػة
ػداعي يػػدرؾ اعبليػػل؛ َّإمبػػا كػػاف إثساسػػو َّ
ػوعي البػ ّْ
الػ ّْ
قصػ ػ ىػر األلوىيَّػ ػػة علػ ػػى
هبعلػ ػػو ي ؽبهػ ػػاجي إىل أف أخػ ػػذ اعبليػ ػػل مفهوم ػ ػان كا ػ ػػحان مػ ػػع هيغا ااا الَّػ ػػذم ى

الالؿبدكديَّةجي إذ لي ىنػاؾ نسػبيةه يف كع ّْػي اعبليػل كمػا ىػو اغبػاؿ يف اعبميػل؛ فاعبليػلجي اؼبطلػقجي

أف َّ
ال يبكػػن إدراكػػو إدراكػان كليٌػانجي إ ػػافةن إىل َّ
الذاعقػػة اإلنسػػانيَّةى يف إثساسػػها باعبليػػل قػػد تغػ َّػريت
الرىبة كاػبشػيةجي دبػا ّْ
الركث ّْػي أكالنجي
وبقػق االنسػجاـ كالتَّنػابم علػى اؼبسػتول ُّ
من اػبوؼ كالفزع إىل َّ
كاالجتماعي اإلنساينّْ و
اإلسالميجي من مثَّ إىل ا﵀بٌة كالشَّوؽ كمػا
بعامةجي كما ىي اغباؿ يف الفكر
ّْ
ّْ
اؼبتصوفة
ىو اغباؿ عند ٌ

فييّااا؛ َّ
إف اعبليػػل يف الفػ ّْػن ال يعػػ ،فنٌػان جلػػيالن اسػػتنادان إىل مقولػػة (اعبليػػل ىػػو الالمتنػػاىي يف

تتغري كتتطور باستمرا ورجي كال يبكن ؼبفهوـ اعبليل اؼبطلػق
مطلقجي فالفنوف َّ
ذاتو)جي إذ لي ىناؾ ّّ
فن ه

أف يتكيَّػ مػػع تطػ ٌػورات الفنػػوف إذان يبكػػن القػػوؿ َّ
ػاج صبػػايلّّجي يقػػوـ بصػػيابة
إف الفػ َّػن دبػػا ىػػو نتػ ه
و ً
و و و
ػوـ الشّْػعر بتقػدًن اعبليػل يف مفػردات تىسػ يموي
مفهوـ اعبليل يف بنية فنيٌة صباليَّة يف الشّْعر مثالنجي يق ي
الشػػعر العرف ػػاينّْ يضػػاؼ إلي ػػو دكم ػان مفه ػػوـ اعبمػػاؿ الكام ػػلجي إ ػػافةن إىل
بالعظمػػة كاإلّٔ ػػارجي كيف ّْ
الرىبػػة كاػبش ػيَّة عػػن مضػػامينها اغبقيقيػػةجي كػػي يصػػب ىػػذا اعبليػػل اعبميػػل اؼبطلػػق
انزيػػاح مشػػاعر َّ

ؿببوبان يسعى العارفوف للوصوؿ إليو ؿببٌةن كشػوقانجي يف ثػني تبقػى اػبشػية الػد ترافػق مفهػوـ اعبليػل
ُ-ينظرجي عباس ؿبمود الع ٌقاد :ا﵁جي دار َّنضة مصرجي طُجي ُٕٗٗجي صُُّٓ-
ِ
الفن عند شوبنهورجي دار التنويرجي بريكتجي طُجي ُّٖٗجي صُِٔ
ؿبمد :ميتافيزيقيا ٌ
-ينظرجي توفيق سعيد ٌ

الرىبػة اؼبوصػوفة برىبػة
مقتصرنة على معػً اػبػوؼ مػن عػدـ الوصػوؿ للقػا اؼبطلػقجي يضػاؼ إليهػا َّ

التَّجلّْي

الف ،الٌذم يع عنهاجي
تنهض فنيَّة اعبليل من خالؿ عالقة الفكرة الفنيَّة اعبليلة بالشّْكل ّْ

الشػػكل الَّػػذم تتجلَّػػى فيػػو فهػػو
الشػػكل اؼبطلػػقجي َّأمػػا َّ
ك« الفكػػرة مػػا ت ػزاؿ ؾبػ ٌػرد نةجي كؼب ػػَّا ذب ػ ٍد بعػػد َّ
ػارجي بالنسػػبة إليهػػاجي بػػري مطػ و
اغبسػػية بوجػ وػو عػػاـجي
ػابقجي كمػػا ىػػذا َّ
الشػػكل َّإال اؼبػ َّ
ػادة الطَّبيعيَّػػة ّْ
خػ ّّ
كالفكرة القلقة اؼبت ّْمة الد تنػاكر يف ىػذه اؼبػادةجي تنتشػر فيهػاجي تسػعى إىل أف ذبعلهػا مطابقػةنجي إىل

أ ٍف تسػػتحوذ عليه ػاجي لكػػن نظ ػران إىل َّأَّنػػا ال ت ػزاؿ ؾب ػاكزنة اغب ػ ٌد؛ َّ
ػاد ىة
فإَّنػػا ال تسػػتطيع أف سبتل ػ ى اؼبػ َّ
الطبيعيَّة الد ذبعلها مطابقةن ؽبا َّ
الشػكل
األكؿ للفكػرة ىػو َّ
ثقان ذلػ ىػو يكٍنػوي اعبلي ًػل؛ كالشَّػكل َّ
مزم»
الر ُّ
َّ

ُ

فاعبليػػل فني ػان؛ يع ػ َّ عنػػو بطريقػ وػة رمزيػَّ وػةجي كىػػي بػػري مناسػ و
ػبة ألنػَّػو ىػػو يف ذاتػػو بػػري كا ػ و جي
ٌ ي
ألف اعبميل يبكن إدراكو يف و
فاعبليل ىبتل عن اعبميلجي َّ
شركط ما ٍبيعيٌان كفنيٌانجي ٌأما اعبليػل فػال
ػق بص و
ػلة
وس يم فنيَّان أك ٍبيعيَّان ّٔذا الو وحجي ك« يبكن القوؿ عن فن مػا إنَّػو جلي هػلجي كلكنٌػو ال يب ُّ
يي ى
الفن ينتمي إىل مقولة اعبليػلجي كمػا
َّرقي إف ىذا َّ
الر ّْ
إىل اعبماؿجي كتل ىي ميزة ّْ
الفن َّ
مزم أك الش ّْ
يبيّْػ يز اعبليػل ىػو ؾبهػود التَّعبػ ًري عػن الالمتنػاىيجي لك َّػن ىػذا الالمتنػاىي ىنػا ىػو ذبريػ هد ال يبكػن أف
أم شػ و
الشػػكل ؾبػػاكزان لكػ ّْػل ثػػدجي َّ
إف التَّعبػػري يبقػػى يف
ثسػػيجي كمػػن ىنػػا يكػػوف َّ
يتكيٌػ معػو ُّ
ػكل ّْ
ِ
و
ثالة من ا﵀اكلةجي يف ثالة التَّجربة»
في مفهوم القبيح:
يعػ ُّػد القبػػي مفهوم ػان مقػػابالن للجميػػلجي ذل ػ َّ
أف كعػ َّػي اعبمػػاؿ أك القػػب يػػنهض مػػن كعيػػو

معرفيٌانجي َّ
تتم على صعيد الوريفة الٌد يضطلع ّٔا كلّّ منهماجي إذ
كإف اؼبقابلة بني ىذين اؼبفهومني ُّ
ُ-ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿ( فكرة اعبماؿ)جي صُّْ
ِ-اؼبرجع السابقجي صُُّّٓٔ-

كمثيلًه ػػاجي َّ
ألف عالق ػػة اؼبو ػػوع اؼبق ػ ٌػوـ
ال يبك ػػن ع ػػزؿ اؼبفه ػػومني ع ػػن ارتباٍهم ػػا باغبي ػػاة كمبادعه ػػا ي
الشػػي ً اؼباديػَّػة فق ػ جي إذ ال يبكػػن إبفػػاؿ
صباليٌ ػان؛ صبيػ هػل أك قب ػي ه جي ال ينطػػوم فق ػ علػػى ظبػػات َّ
ػايلجي فبػا يعػَّ ،
أف عالقػة اإلنسػاف باؼبو ػوع ىػي الٌػد ت ّْسػ للفهػم
البعد ُّ
كثي يف التَّقوًن اعبم ّْ
الر ّْ

اعبمايل.
ّْ

كإذا ك ػػعنا اػبصػػاعص اعبماليَّػػة للجميػػل يف مقابػ ًػل خصػػاعص القبػػي جي قبػػد َّ
أف القبػػي جي
على ىذا اؼبعًجي وبمل ظب و
ً
كعليو؛ َّ
فإف اؼبشاعر الٌد يثريىا
ات مناقضةن سبامانجي كالتَّنافر كاالختالؿ
كالضيق كاأل جي تناقض سبامان ما يقوـ بو اعبميل
القبي فينا يف أثنا معايشتو ّْ

فإذا كاف القب يف الطَّبيعة ىػو اؼبسػ ُجي يعػ ،ذلػ َّ
أف القبػي يش ّْػوه اغبيػاة؛ فاؼبسػ تشػويوهجي
ي دم ذل إىل القوؿ َّ
اختالؿ علػى صػعيد الوريفػة الػد يقػوـ ّٔػا مػن خػالؿ كجػودهجي
إف القبي
ه

ذل أف تشويو الطَّبيعػة حبضػور القبػي جي ال يعػَّ ،
أف ثضػوره بػري متناس وػق أك منسػج وم فحسػب؛
بل أكثر من ذل فهو يثري مشاعر النُّفور يف أثنا معايشػتوجي ىػذا مػن كجهػة نظػ ور ماديَّػةجي كعلػى
الرؤيػػة االجتماعيػػة ي ػ ز اعبانػػب األخالقػ ُّػيجي دبعػػً َّ
أف القبػػي صبالي ػان ىػػو اؼبنبػػوذ أخالقيٌ ػان
صػػعيد ُّ

كاجتماعيَّػانجي َّ
كإف كجػػوده يعيػػق ثركػػة اغبيػػاة كسػػريكرتاجي كيتنػػاقض مػػع اعبميػػل بوصػػفو مػػثالن أعلػػى
ؼبف ػػاىيم اجتماعيَّ ػػة كث ػػريةوجي ك ػ ّْ
ػاغبق كاػب ػػري كالعدال ػػة كاؼبس ػػاكاة كاالثػ ػرتاـ كبريى ػػاجي بوص ػػفها قيمػ ػان

اجتماعيَّةن صبيلةنجي فيكوف القب متحددان دبفػاىيم الظُّلػم كالفسػاد كالتفػاكت كالػن ً
ػيم
َّقصجي دبػا ىػي ق ه
اجتماعيَّةه منبوذةه
ػالمي مفهػػوـ القبػػي جي َّإمبػا دبنظػػا ور فلسػػفي خ و
ػالص« فػػالقبي مػػن العػػا
كقػد عػػاا الفكػػر اإلس ُّ

كػػاؼبلي ً منػػو باعتبػػار كونػػو ؾبلػػى مػػن ؾبػ ًػايل اعبمػػاؿ اإلؽبػ ّْػيجي ال باعتبػػار تنػ ُّػوع اعبمػػاؿجي فػ َّ
ػإف مػػن
ن
اغبسن أيضان إبراز جن القبي على قبحو غبفظ مرتبتو من الوجود»

ِ

ُ-ينظر :شارؿ اللو :مبادئ علم اعبماؿجي ترصبة :خليل شطٌاجي دار دمشق للطباعة كالنشرجي ُِٖٗجي صٕٔ
ِ  -اعبيلي :اإلنساف الكامل يف معرفة األكاخر كاألكاعلجي صّٗ

أف القبػػي يف الوجػػود ىػػو قػػب ه علػػى صػػعيد الوريفػػةجي َّ
كىػػذه اؼبعاعبػػة اإلسػػالميَّة تعػػَّ ،
ألف

َّ
ألف
فيض من اػبالقجي كال يبكن أف يفيض عػ ًن اعبمػاؿ اؼبطلػق مػا ىػو قبػي ه كذلػ
الوجود َّ
برمتو ه

الشػػي جي فػػال يوجػػد يف العػػا ق ػػب ه َّإال
« القػػب يف األشػػيا َّإمبػػا ىػػو لالعتبػػارجي ال لػػنف ذل ػ
َّ
باعتبا ورجي فارتفع ثكم القبػي اؼبطلػق مػن الوجػودجي فلػم يبػق َّإال اغبسػن اؼبطلػق أىىال تػرل إىل قػب

اؼبعاصػػي َّإمبػػا رهػػر باعتبػػار النَّه ػ ًي(

)جي فمػػا يف العػػا قبػػي ه جي فكػ ُّػل مػػا خلػػق ا﵁ تعػػاىل ملػػي

باألصالة؛ ألنَّو صور ثسنو كصبالوجي كما ثدث القبي يف األشيا َّإال باالعتباراتجي كىي نفسها
ثسنةن»

ُ

الفن ما ىو قبي ه يف اغبياة كالطَّبيعة على أنَّػوي قبػي ه يف الف ّْػنجي
فييّا؛ لي بالضركرة أف يقدّْـ ُّ
ذل َّ
يقدمػو
يقوـ اؼبوا يع اعبماليَّةى برؤي وة فنيَّ وةجي كمف يقدّْـ القبػي بصػورةو صبيل وػةجي أك أف ّْ
أف الفنَّاف ّْ

بصػػورةو أكثػػر قبح ػان؛ لكػ َّػن ىػػذا ال يعػػَّ ،
أف القبػػي قػػد اختػ َّػل مفهومػػو كريفيٌػان يف الفػ ّْػنجي إمبػٌػا قػػد

ػوعي
ػايل كىػذا مػا يبكػن ُّ
يكوف مورَّفان فنيٌان من أجل إعال اؼبثل األعلى اعبم ّْ
تلمسػوي يف ماىيػة ال ّْ
الشػػعر منػػو علػػى كجػػو التَّحديػػدجي
ػالمي ؼبفهػػوـ القبػػي جي ففػػي ىػػذا الفػ ّْػنجي ك ّْ
ػ ،اعبمػ ّْ
ػايل اإلسػ ّْ
الفػ ّْ

يظهػ ػ ًر القب ػػي اؼب ػػرذكؿ اجتماعيَّػ ػان كأخالقيَّػ ػان كإنس ػػانيَّان مطل ػػق الق ػػب جي َّإمب ػػا يف جان ػ و
ػب من ػػو ق ػػد متَّ
استغالؿ كجوده كتكييفو مع فكرة اعبماؿ اؼبصوبة فنيٌانجي ليغدكجي بقبحوجي عامالن يف بلػورة اؼبفهػوـ

اعبمايل للجميل أك اعبليل أك الرتاجيدم
ّْ
في مفهوم التراجيدي:

ِ
عرؼ أرسا و الرتاجيػديا َّ
بمَّنػا« ؿباكػاة فع وػل نبي وػل تػاـجي
« الرتاجيديا تع ،اؼبمسا ىة» جي كقد َّ
و
تتم
ؽبا ه
مزكدةو بملو واف من التَّزيني زبتل كفقان الختالؼ األجزا جي كىذه ا﵀اكاة ُّ
ٍوؿ ه
معلوـجي بلغة ٌ

ُ  -اؼبرجع السابقجي صْٗ
ِ-ابن رشد :تلخيص كتاب أرسطو ٍالي يف الشعرجي َِٓٓٗٓ-ىػ كمعو جوامع الشعر للفارانجي ربقيق كتعليق :د
ؿبمد سليم السا جي القاىرةجي مطابع األىراـجي ُُّٗىػُّٕٗـجي د طجي صُٖ

و
الرضبة كاػبوؼ فت ّْدم إىل التَّطهري مػن ىػذه
بواسطة
أشخاص يفعلوف ال بواسطة اغبكايةجي كتثري َّ
ُ
الركثيَّ ًة لإلنساف؛ بػل صػميم الوجػود اإلنسػاينّْجي إذ
االنفعاالت» جي كاؼبمساة ىي « صميم اغبياة ُّ

إف اغبياة ممساكيَّةه بطبيعتها كجوىرىاجي َّ
َّ
كإف بني اغبريَّة كالطبيعيَّة تناقضان مطلقػان ال يبكػن ثلُّػو»ِجي
َّأما هيغا ُّ
ػاـ ذم اؼبضػموف األخالق ّْػي
فيعد اؼبمساة صفةن مو وعيَّةن كيطلػق عليهػا ك ػع العػا الع ّْ
ػاعيّجي كيش ػػري المار سا ايمون إىل الطَّبيع ػػة التَّارىبيَّ ػػة للممسػ ػاةجي كي ػػركف فيه ػػا غبظ ػػة التَّ ػػوتر
كاالجتم ػ ّْ
الصراع بني القول التَّارىبيَّة كاالجتماعيَّ ًةجي كىو صراعه ال ىبلو من اؼبخػاٍرة كاػبيبػات
القصول يف ّْ
الضػركرةجي كفبَّػا قػاؿ ماار
كا الـجي كيف اؼبمساة تعبريه عػن التَّنػاقض بػني اغبريػة ك َّ

مالزمةه للو ع الثَّورم

ْ

َّ
إف اؼبمسػاة ثالػةه

الرتاجيػدم يػ ز جوانػب ثالثػةن يف ىػذا اؼبفهػوـ مػن موقػع النَّػار ًرجي أو
ىذا العرض ؼبفهوـ َّ

ػاكم للفػػرد يف رػ ّْػل
ػاكمجي كىػػو الو ػػع العػػاـجي كالاَّااا ي ىػػو الوجػػود اؼبمسػ ُّ
الوجػػود اإلنسػػاينُّ اؼبمسػ ُّ
ػايل للظَّػواىر
الو ػػع العػػاـ اؼبمسػ ّْ
ػاكمجي بينمػػا يػػذىب اعبانػػب الاَّالا ا للدَّاللػػة علػػى التَّ ّْلقػػي اعبمػ ّْ
الصراع القاعم على التَّناقض بني اغبريَّة كالضَّركرة
الرفض فيم ّْ
الرتاجيديَّةجي كقد وبصل التَّمرد ك َّ
بالشػكل اؼبسػػرثيجي بعػػد أف نشػ ً
ػمت ارذبػػاالن مػػن
ٌأمػػا يف الفػ ّْػن فقػػد جػػا ت الرتاجيػػديا مقرتنػةن َّ
ّْ
(الػػديثرامب)جي كىػػو أنشػػودةه يف مػػدح دلو يسااوس كػػاف يلقيهػػا طبسػػوف عضػوان يف جوقػ وػة داعريػ وػةٓجي

فاؼبسػػرثيَّة ىػػي أكثػػر األشػ ً
الرتاجيػػدياجي َّ
مقومػػات
ػكاؿ الفنيَّػػة األدبيَّػػة قػػدرةن يف التَّعبػػري عػػن َّ
ألف مػػن ّْ

تعريفهػػا ا﵀اكػػاة القاعمػػة بواسػػطة أشػ و
ػخاص يفعلػػوف ال بواسػػطة اغبكايػػةجي كمػػا جػػا علػػى لسػػاف

ُ -أرسطو ٍالي  :فن الشعر مع الرتصبة العربية القديبة كشركح الفاران كابن سينا كابن رشدجي ترصبو عن اليونانية كشرثو
كثقق نصوصو :عبد الرضبن بدكمجي مكتبة النهضة اؼبصريةجي القاىرةجي ُّٓٗجي صُٖ
ِ-د ناي بلوزجي علم اعبماؿجي منشورات جامعة دمشقجي طّجي د تجي صَُِ
ّ-ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿ(فكرة اعبماؿ)جي صُٖٔ
ْ-ينظرجي ؾبموعة من األساتذة السوفييقجي أس علم اعبماؿ اؼباركسي الليني،جي تر :جالؿ اؼباشطةجي دار التقدـجي موسكوجي
ُُٖٗجي صُِٖ
ٓ-ينظرجي أرسطو :فن الشعرجي صِّ

كإف انعكػػاس ىػػذا الفعػػل الٌػػذم تقػػوـ عليػػو اؼبمسػػاة يف اؼبتل ٌقػػي يػ ّْدم إىل التٌطهػػريجي َّ
أرس ا وجي َّ
ألف
ؾباؿ آخر بدن العر ػي كاػبػارجي إىل كف و
كل و
ػاؽ منسػج وم مػع
« َّ
الفن إذ يعيد ما ىو ملطٌ ه يف ّْ
ّْ
ّْ
مفهومػػو اغبقيقػػيجي يػػدع جانب ػان كػ َّػل مػػا ال يتطػػابق يف الظػَّػاىر ً
اتجي مػػع اؼبفهػػوـجي َّ
كإمبػػا بنتيجػػة ىػػذه
ّْ
الفن اؼبثاؿ»ُجي كبتعبري أرس و« َّ
إف اؼبمساة ترفع النَّاس إىل أعلػى»ِجي
التَّنقيةجي ىذا التَّطهريجي ىبلق ُّ

ىػػذا االرتقػػا يفع ػ الفػ ّْػن يف إىل أعلػػى ىػػو مفهػػوـ التَّطهػػري الٌػػذم قػػاؿ بػػو أرس ا وجي ثػػني تقػػوـ
الرضبة كاػبوؼ
َّ
الرتاجيديا بالتَّطهري ع إثارة مشاعر َّ

ػدمجي فػػال هبػػد َّ
أف ىػػذا
الرتاجيػ ّْ
ػالمي ؼبفهػػوـ ٌ
ػفي اإلسػ ّْ
َّأمػػا الباثػػث عػػن ماىيػػة الػػوعي الفلسػ ّْ

اؼبفهوـ قد ثظي بعناية اؼبنظّْرين كالفالسفة اؼبسلمنيجي كمثػل اعبميػل كاعبليػل كالقبػي جي فقػد ر َّػل
ػفي كمػػا جػػا عنػػد فالسػػفة اليونػػاف أمثػػاؿ أرسا ا و
ىػػذا اؼبفهػػوـ مقصػػوران علػػى التَّحديػػد الفلسػ ّْ
كسوفو ي

كلوربيدس كأسخي وسّ.

ػايل العرفػاينّْجي فقػد جػا مرتافقػان مػع مفهػوـ اؼبع َّػذبجي
كعن ماىية َّ
الرت ّْ
اجيدم يف الوعي اعبم ّْ

ػدم لكػن لػي كمثػل اؼبسػرثيةجي فالشّْػعر ال يبكنػو اثتػوا عناصػ ًر
إذ قارب الشّْػعر مفهػوـ َّ
الرتاجي ّْ
الصػورة
َّ
الرتاجيديَّ ًػة يف ُّ
الرتاجيديا بالكاملجي لكن باإلمكاف اغبديث عن رهور ملم و من اؼبالم ٌ
الرتاجيػػدياجي كى ػو
ّْ
الصػػراع الٌػػذم تقػػوـ عليػػو َّ
الشػػعريَّة عػػن ٍريػػق ؿباكػػاة الفعػػل أك األشػػخاصجي أك ّْ
تارىبي غبصوؿ اؼبمساة
اجتماعي
ط
شر ه
ّّ
ّّ

أمػػا اؼبعػ َّػذب ف ػػال ثضػػور مس ػػتقالن لػػو يف ش ػػعر العرفػػافجي َّإمب ػػا وبضػػر بوص ػػفو تلقي ػان صباليَّ ػان

ػب ال يبكػن إبفالػوجي
يتطهر بفعل اؼبمسػاة مػن االنفعػاالت اغب َّ
للرتاجيدمجي فهو إذ َّ
ػادةجي يبقػى جان ه
كىػػو َّ
الشػػعر العرفػػاينّْجي ال يقػػاس مػػن ثيػػث سبظهػػره إىل بػػاقي أنػواع الفنػػوفجي فهنػػاؾ
أف اؼبعػ َّػذب يف ّْ

ُ-ىيغل :مدخل إىل علم اعبماؿ(فكرة اعبماؿ)جي صِِٓ
ِ-أرسطو :فن الشعرجي صُٗ
ّ  -را :اب ػ ػ ػػن رش ػ ػ ػػد :تلخ ػ ػ ػػيص كت ػ ػ ػػاب أرس ػ ػ ػػطوٍالي يف الش ػ ػ ػػعرجي َِٓٓٗٓ-قجي كمع ػ ػ ػػو جوام ػ ػ ػػع الش ػ ػ ػػعر للف ػ ػ ػػارانجي
ربقيق كتعليق :د ؿبمد سليم سا جي مطابع األىراـجي مصرجي ُُٕٗجي صُِٗٓ-

ػرم يفػػرض علػػى اؼبعػ َّػذب البقػػا علػػى مسػ و
ػافة بعيػػدةو مػػن مو ػػوعو الٌػػذم يطم ػ إىل
ػود قسػ ُّ
كجػ ه

بلوبوجي فبَّا يعَّ ،
الرعي لظهور
دريؾجي يبقى اغبا ن َّ
أف االبرتابجي بفعل َّ
الس ّْ
عي إىل إدراؾ ما ال يي ى
اؼبعذب كاستمرارىاجي على ىذا اؼبعً يغدك َّ
معاناة َّ
اؼبعذب كاؼبغرتب يف ىػذا الشّْػعر مػن تػداعيات
الفنجي كىي خطيئة الوجود و
بعامةجي ا﵀مولة على خطيئة ِّدم
اػبطيئة َّ
الرتاجيديَّة األساس يف ىذا ّْ

كعل ػػى ال ػ َّػربم م ػػن تن ػ ُّػوع اؼبف ػػاىيم اعبماليَّ ػػة م ػػا ب ػػني صبي ػ وػل كجلي ػ وػل كتراجي ػػدم ككومي ػػدمجي

كمع ػ َّػذ و
ػ،؛ «إال َّ
ػالمي ق ػػد ص ػػرؼ
ايل الع ػ َّ
أف الفك ػػر اعبم ػ َّ
ػرن اإلس ػ َّ
بجي يف كجوديه ػػا الطَّبيع ػ ّْػي كالف ػ ّْ
تام ػ ػان مفهػ ػػوـ
اىتمامػ ػػو إىل ثػ ػػالث قػ ػػي وم صباليَّػ ػ وػة كىػ ػػي اعبػ ػػالؿ كاعبمػ ػػاؿ كالقػ ػػب جي مغف ػ ػالن إبفػ ػػاالن َّ
ػدمجي يف ث ػػني يش ػػر َّإال إش ػػار و
عامػ ػةنجي يف أبل ػػب األثي ػػافجي إىل
ات صباليَّػ ػةن َّ
ػدم كالكومي ػ ّْ
الرتاجي ػ ّْ
ي ٍ

مفهوـ َّ
اؼبعذب»ُجي كثيػث تنطبػق دراسػة اؼبفػاىيم اعبماليَّػة علػى أنػواع الفنػوف صبيعهػا كمػن بينهػا
اعبمايل يف الواقع منظوران إليوجي حبسب َّ
الذات اؼببدعة نظرنة فنيػةن؛ إذ
تتمس على اؼبفهوـ
الشّْعرجي َّ
ّْ

ػادم الطبيعػ ّْػي يف دراسػػة اؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة يف الفنػػوفجي يف ثػػني َّ
إف ىػػذه
ال يبكػػن إبفػػاؿ البعػػد اؼبػ ّْ
الش ػع ًر
اؼبفػػاىيم ا﵀ػػدكدة بالبعػػد الطَّبيعػػيجي ال يبكػػن أف تص ػ َّ دراسػػتها يف مطلػػق األث ػواؿ علػػى ّْ
العرفػػاينّْجي الٌػػذم ال يقػػيم عالق ػةن بػػني الػ َّػذات كمو ػػوعها بوصػػفها عالق ػةن يبكػػن البحػػث عنهػػا أك

ػايلجي صػوفيانجي عالقػةه بػني ال َّػذات كاؼبو ػوع الغيػ ّْجي كخػارج ىػذه
ربصيلها يف الواق ًع؛ فاؼبوق اعبم ُّ
العالقة ال كجود ؼبا ىػو صبػايلّّجي إذانجي ف َّ
يتمسػ
ػإف اسػتنباط العالقػات اعبماليَّػة يف الشّْػعر العرفػاينّْ َّ

مفقود
يقيجي الٌذم ىوجي يف عا اإلدراؾجي ّْ
اغبسي ه
على الوجود اؼبيتافيز ّْ
كعليو؛ َّ
اغبس َّػي باؼبو ػوعجي ألنَّػو ال يقػع
فإف العالقة اعبماليَّػة ىنػاجي ال تقتضػي االتَّصػاؿ ّْ

الرؤية فيو ذبريديَّةهجي تقتضػي التَّن ُّػزه عػن النَّفػع ال َّػذا يف
ربق استطالة اغبواس فهو ه
ركثيجي ك ُّ
مدرؾ ّّ

اعبمايل
أثنا معايشة اؼبو وع
ّْ
كثني كانق عالقة َّ
الركثيةجي فهذه العالقة ـبتلفةه نوعيَّػان
الذات دبو وعها يف إٍار اغباجات ُّ

عن العالقات االجتماعيَّة األخرلجي فهي بوصػفها عالقػةن فنيَّةن/دينيَّػةنجي تكػوف أقػرب العالقػات إىل
ُ-د ثسني الصديق كد سعد الدين كليبجي مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صُْٗ

العالقػة اعبماليَّػػةجي « إذ ليس ً
ػق العالقػػة الدينيَّػػة يف جوىرىػا َّإال عالقػةن صباليَّػةنجي َّ
كإمبػا بشػ و
ػكل منػز واح
و ُ
الدين بوصفو مفاىيم كنظاـ ثياة»
صباليانجي مع عدـ اػبل بني العالقة الدينيَّة ك ّْ
كفبَّا ي ّْكد ذل َّ
تجات
أف معظم منتجات العالقة الدّْينيَّةجي ّْ
بغض النَّظر عن التَّعاليمجي ىي من ه
صباليَّػةهجي كال س ػيّْما بعػػد أف يتالشػػى ارتباٍهػػا اؼبباشػػر بالػػدّْينجي فاألسػػاٍري مػػثالن ىػػي أعمػ ه
ػاؿ فنيَّػةه
ً
ػوص عقديػَّةن دينيَّػةنجي كال ىب ٍػرىك يف َّ
أف العالقػةى الدّْينيَّػةى
صباليَّةهجي كلكنَّها بالنّْسبة إىل مػن يعتق يػد ّٔػا نص ه
َّص
ػازم كيف الف ػ ّْػن َّ
بعام ػ وػة؛ فاختي ػػار العالق ػػة الدينيَّػػة للػ ػن ّْ
ال ذب ػػد تعبريى ػػا األمث ػػل َّإال يف الػ ػن ّْ
َّص آّ ػ ّْ

اث ػةه عػػن
آّػ ّْ
ػازم بوصػػفو تعب ػريان عنهػػاجي ي ّْكػػد َّأَّن ػا عالق ػةه صباليَّػةه يف أسػػاس نشػػمتاجي بػػري َّأَّنػػا منز ى

مسػػارىا الطَّبيعػ ّْػي مػػن اإلعجػػاب كاللَّػػذة إىل اػبػػوؼ كالتَّعبُّػػدِجي فػػاالختالؼ بػػني ىػػاتني العالقتػػني

(اعبماليَّة كالدينية)جي ال يم من ٍبيعة اؼبو وع الَّػذم تقعػاف عليػوجي كال مػن ٍبيعػة الت ّْ
َّلقػي ال َّػذا ّْ
لػػوجي بػػل يػػم مػػن َّ
كتقومػػو كمػػا ىػػوجي
ػودجي كتتملَّػػى نظام ػو ّْ
أف الػ َّػذات اعبماليَّػػة تنفعػػل دبػػا ىػػو موجػ ه
أف َّ
بينما قبد َّ
ػود َّإال مػن أجػل أف تتملَّػى نظامػان قاعمػان كرا هجي
الذات الدينيَّة ال تنفعل دبا ىػو موج ه

ؽبذا َّ
ػاعم أمامهػا إذا كػا ىف صبػيالنجي َّأمػا الثَّانيػة فتتعبَّػد مػا تعتقػد أنَّػو كرا
فإف األكىل تي ى
ب دبا ىػو ق ه
عج ي

موجود بذل تكوف الالنفعيَّة مػن فبيّْػزات ال َّػذات اعبماليَّػة يف معايشػتها للتَّجربػةجي أم ال
ما ىو
ه
تممػػل اعبميػػل
تتوجػػو إىل مو ػػوعها بغايػ وػة نفعيَّ وة(اللػػذة اؼبباشػػرة)جي كيف ىػػذا يقػػوؿ هيغااا«:يكػػوف ُّ
َّ

ثرةنجي كال متناىيةن يف ذاتػاجي خػارج ك ّْػل ربب وػة يف امتالكهػاجي
فعالن ربرريَّانجي تثمنيان للموا يع بوصفها َّ
كاسػػتعماؽبا برسػػم ثاجػ و
ػات كمقاصػػد متناىيػ وػة»ّجي مػػن ىنػػا يكػػوف اغبػػديث عػػن قػػيم اعبمػػاؿ يف
الشعريَّة العرفانيَّةجي بوصفها فنَّان يقوـ على رؤية ما ىػو كرا الوجػودجي بػري متَّص وػل بعالقػات
التَّجربة ّْ
ػايل األعلػى يف الشّْػعر العرفػاينّْ قبػده ينسػجم سبامػان
ّْ
الفن اعبماليَّة بالواقعجي كإذا حبثنا عن اؼبثل اعبم ّْ
ّْي،جي فكالنبا بري مدروؾ من كجهة نظ ور ماديَّوةجي كؽبذا َّ
الفن ىبػرج
فإف اعبميل يف ّْ
كاؼبثل األعلى الد ّْ
ُ-عدد من الفالسفة السوفييق :علم اعبماؿ يف تفسريه اؼباركسيجي صّّٔ
ِ-ينظر :عدد من الفالسفة السوفييق :أس علم اعبماؿ اؼباركسي الليني،جي صّٓٔ
ّ-ىيغل :اؼبدخل إىل اعبماؿجي جُ :فكرة اعبماؿجي صّٖ

األكؿ كجػػودان قاعم ػانجي كالثَّػػاين كجػػودان بيبيَّػان
ػوم مع ػانجي بً ىع ػ ّْد َّ
السػػفل ّْي كالعلػ ّْ
ّْي ،للعػػا ُّ
مػػن الػػوعي الػػد ّْ
خفيَّان
الشػ ػ ػػعر مبنيَّ ػ ػ ػان علػ ػ ػػى مفهػ ػ ػػوـ اغبريَّػ ػ ػػة الدّْينيَّػ ػ ػػة يف كص ػ ػ ػ
لقػ ػ ػػد جػ ػ ػػا اعبميػ ػ ػػل يف ىػ ػ ػػذا ّْ
َّص
الرمزيَّة من الػن ّْ
الساعد)جي فحريَّة الوص ظبحق باالستعارات َّ
ّْيَّ ،
ّْ
اعبمايل(النَّقض للمفهوـ الد ّْ
ّْي ،اؼبصػدر (القػرآف)جي كإسػقاٍها علػى اغبالػة الوجدانيَّػة لل َّػذات اؼبنفعلػة دبو ػوعهاجي فخرجػق
الد ّْ
ػايلجي بسػبب اقػرتاف كصػ اعبميػل باغبالػة
اقعي اعبم ّْ
دبفاىيم مغايرةو للجماؿ يف تعيُّنات العػا الػو ّْ

َّص اؼبصدر
اؼبعنويَّة اؼبع َّ عنها بالشّْعر مضافان إليها رموز الوص
اعبمايل يف الن ّْ
ّْ
تضمنها ىذا الشّْعرجي ال يبكػن فهمهػا دبع و
ً
كاغبقيقةي َّ
ػزؿ عػن
مباذج
أف ً
اعبماؿ صبيعهاجي الَّد َّ
ي ي
ي
ً
ّْيُّ ،
ويف ثصران
الص ّْ
سياقها القرآينّْجي من منظوًر الوع ًي الد ّْ
كقبػػل البػػد باغبػػديث عػػن النَّمػػاذج الػػد اسػ ً
ػويفجي ال بػ َّد مػػن
ػتوعبق اعبمػػاؿ يف ّْ
الشػػع ًر الصػ ّْ
اإلشارة إىل َّ
ػاؿ مطل هػقجي كرمػوز اعبمػاؿ
أف اعبماؿ ىناجي منظوران إليو من كجهة نظ ور عرفانيَّ وػة ىػو صب ه
ػايل اؼبطلػػق علػػى األرض مػػن الوجهػػة ذاتػػاجي
اؼبسػػتقاة يف كصػػفوجي تعػ ُّػد تعيُّنػػات اؼبثػػاؿ األعلػػى اعبمػ ّْ
بالضػػركرةجي لكػػن لػػي كػ ُّػل مػػا ىػػو صبيػ هػل
يضػػاؼ إىل ذلػ اقػرتاف اعبميػػل باعبليػػلجي كاعبليػػل صبيػ هػل َّ
فاعق يف نوعو كال يبكػن إدراكػو إدراكػان كليػانجي
جليالن يف مطلق التَّعيناتجي فاعبليل؛ ثسب هيغاجي ه
فهػػو بػػري ؿبػ و
بالالؿبػػدكد ك َّ
ػدكد أك متنػػاهوجي كإذ وبصػػر هيغااا اعبليػػل َّ
الالمتنػػاىيجي ينفػػي اعبػػالؿ عػػن
أف اعبليل األكثد يف اغبياة و
اغبياة اإلنسانيَّة كي ّْكد َّ
بعامة ىو اهلل

الصوفيَّة الٌد ال تفتػم تقػرف اعبمػاؿ
كيتسق ىذا الفهم للجالؿ عند هيغاجي مع ٍبيعة التَّجربة ُّ
ّْ

باعبالؿ يف معرض الغزؿ باعبميلجي إ افةن إىل أنَّو يبكن أف قبد مقػابالن ؽبػذا الفهػم مػع مػا ذىػب
إليػو الفااارابي مػػن « َّ
األكؿ ؼبػَّػا
أف العظمػة كاعباللػػة كآّػػد يف َّ
الشػي َّإمبػػا يكػػوف حبسػب كمالػػوجي ك َّ
و ُ
و
لكل و
عظمة كؾبد»
لكل ذم
كماؿجي كانق عظمتو كجاللو كؾبده باينان ّْ
كاف كمالو باينان ّْ
ُ-الفاران :آرا أىل اؼبدينة الفا لةجي مطبعة التقدـجي القاىرةجي طِجي َُٕٗجي صَِ

إذان؛ ف َّ
ػإف اقػرتاف اعبميػل باعبليػل يف التَّجربػة ّْ
الشػػعريَّة ُّ
الصػوفيَّ ًةجي يضػي إليهمػا مفهومػان ثالثػان
األكؿ أعػ،
ىو الكماؿ كالكماؿ ثسب الارجا ي « ما يكمل بو النَّوع يف ذاتو أك صػفاتوجي ك َّ
األكؿ لتقدمػػو علػػى النَّػػوعجي كالثَّػػاين :أعػػ ،مػػا يكمػػل بػػو
مػػا يكمػػل بػػو النَّػػوع يف ذاتػػوجي كىػػو كمػػاؿ َّ
لتمخره ع ًن النَّوع»
النَّوع يف صفاتوجي كىو ما يتبع النَّوع من العوارضجي كىو الكماؿ الثَّاين ُّ

ُ

على ذل تكوف ال َّػذات اإلؽبيَّػة تسػتوعب قػيم اعبمػاؿ (اعبميػل كاعبليػل كالكامػل)جي كىػي
فبػَّػا ال يبكػػن اجتماعهػػا كنسػػبتها إىل العػوارض يف عػػا اغبػ ّْ جي كتظهػػر يف ّْ
الشػػعر بوصػػفها صبػػاالن

الرىبػػة كاػبشػػيةجي ككم ػػاالن؛ إذ يطػػوم بكمالػػو أكص ػػاؼ
مطلق ػانجي مقرتن ػان ب ػػاعبالؿ الٌػػذم ىػػو مث ػػار َّ

اغبسن كاعبماؿ كلّْهاجي يقوؿ اب الفار :
ًجبم واؿ ثجبتىو جب و
ػالؿ
ىى ى ى ي
ً و
ثني يىػ ٍغ ىشا
فبإقداـ رببة ى
يقوؿ أيضان:

و ً ً
كنىع ي
ب يدكنىوي
ػق ىج ىالؿ منػ يىع يذ ي

كيف كص الكماؿجي يقوؿ:
صرح بًًإٍٍ ىال ًؽ اعب ً
ماؿ ىكال تىػ يقػ ػ ٍل
ىك ّْ
ى
ىكيكػ ػ ػ ػ ُّل ىملً ٍػي ػ ػ و يث ٍسنيوي ًم ٍن ىصبىػ ػ ػ ًاؽبىا
ىكملىق ىؿب ً
السنىا
اسنيو فىػلى ٍو أ ٍىى ىدل َّ
ي ٍ ى
ُ-اعبرجاين :التعريفاتجي صُٕٖ
ِ-ابن الفارض :الديوافجي صَّْجي البيتافُُُّ-
ّ-اؼبصدر السابقجي صَِّجي البيقِٕ
ْ-ابن الفارض :الديوافجي صُِٓجي البيتافُِِِْْ-

ذاب يىناكا
اسٍتػ ىعذب ى
ى
الع ى
ىاـ ك ى
ِ
ىؾ بإثجػ ػ ػ ًاـ و
رىبة ىىبٍ ىشػاكا

ىىبٍ ىشػاكا

ِ

كربػليو ًعٍنػ يػده لًػػي قًٍت ػ ػلىًد
ىع ىذ ًان ىٍ

ّ

ً ً
ييدهً ميػ ػ ػ ػالن لًػزخ ػ ػ ػ ػر ً
ؼ ًزيٍػنىػ ػ ًة
بتىػ ٍق ى ٍ ي ٍ ي
ً ًْ
يحة
يم ىع هار لىوي بى ٍل يث ٍسػ ػ يػن يك ّْل ىمل ى
ند ىسبػىػ ػ ػ ػ ًامو ى يىبسػ ً
لًٍلبىػ ػ ػد ًر ًع ى
ٍ ى

كعلػى تىفػ ػ ػ ػنُّ ًن ك ً
الزما يف كفً ًيو ىما ىٍ ييوص
اص ًفػ ػ ػ ًيو ًحبي ٍس ػ ػ ػنًو
يىػ ٍف ىً َّ
« َّ
إف ت ػػداخل اعب ػػالؿ يف اعبم ػػاؿ عل ػػى ص ػػعيد الكم ػػاؿ اإلؽب ػ ّْػي أم ػ هػر ف ػػرض نفس ػػو علػ ػػى
إف التَّفكري يتناكؿ ذاتان كاثدةن بػري مرَّكب وػة كبػري منقس و
السوا جي َّ
ػمةجي كىػي
اؼبتصوفة على َّ
الفالسفة ك ّْ
ًُ

أف ىػػذه الػ َّػذات يف بايػػة الكمػػاؿجي فلػػم يكػػن ب ػ هد مػػن الػ َّػذىاب إىل َّ
الػ َّػذات اإلؽبيٌػػةجي كدبػػا َّ
أف شبػَّػة

تداخالن بني اعبماؿ كاعبالؿ يف الكماؿ اإلؽب ّْػي »ِجي لػذل ف َّ
ػإف ىػذه اؼبفػاىيم اؼبتداخلػة اؼبرتابطػة
ال تيػػدريؾ مػػن خػػالؿ االتّْصػػاؿ اؼبباشػػر مػػع اؼبو ػػوعجي فللجمػػاؿ كاعبػػالؿ كالكمػػاؿ معػ و
ػاف خفيَّ ػةن
ى
متَّصلةن بطرؽ التَّفكري الغي ّْجي يقوؿ اب الفار :
ّ
ًً
دؽ عن إً ٍدر ًاؾ عي ػ ػ ػ ػ ًن ب ً
ص ىري
كم ٍعنىػ ػ ػ نػى كرا ى اغبيس ًن في ً ىش ًهدتيو
بو َّ ى ٍ ى ى ى
ى
فعػػني البصػػرية ال البصػػر ىػػي الَّػػد تسػػتطيع النَّفػػاذ إىل ج ػواىر األشػػيا كمعرفػػة كنههػػاجي كيف
الصػور ؼبع و
ػاف أكثػر
بالصور العار ةجي تسعى لنقػل انعكاسػات ُّ
ثاؿ االتصاؿ اؼبباشر لعني البصر ُّ
دقةنجي يقوؿ اب الفار :

ص ىورةى اغبي ٍس ًن الًَّد
الع ٍ ي
ني تىػ ٍه ىول ي
فى ى

ً ً
ً ىخ ًفي
يركثي ّٔىا تى ٍ
صبيو إًىل ىم ٍع نى

ْ

ُ-اؼبصدر السابقجي صّّٗجي البيتافِّْْ-
ِ-د ثسني الصديق ك د سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صُٗٓ
ّ-ابن الفارضجي الديوافجي صَِّجي البيقٕٓ
ْ-اؼبصدر السابقجي صّّٗجي البيقْٓ

الفصا الاا ي:
اا يّات القيم الامالية في صوص اب الفار

والشيرازي:

حضور الاميا:

الشػػعر العرفػػاينُّ لغػػرض اغبػػديث
مػػن أشػػهر الرمػػوز القرآنيَّػػة اؼبوسػػومة باعبمػػاؿجي كالَّػػد اقتبسػػها ّْ
َّص
عػن اعبمػاؿجي نػ ٌ ا﵁ لوسافجي ككػػاف آيػةن يف اعبمػػاؿجي بػل مالكػان يف اعبمػاؿجي كمػػا جػا يف الػن ّْ
القػػرآينّْ ﴿:فٍَّّنند سَؤَّْنَ نوُ ؤَوْسَشَْٔ نوُ ًَلَاَّعْ نَٓ ؤَّْ نذَِّيَُّٓ ًَلٍُْ نَٓ لَنن ننََّٰٰؼَ هلل َِنند ىَ نزَخ زَؾَ نشٌ بِْْ ىَ نزَخ بٌَِّنند ٍََِ نهٌ

وَننشُِّْ﴾

يوس ػ

ػديهي أف
(ُّ)جي كانتقػػل ىػػذا الوص ػ باالقتب ػاس إىل ال ػن ّْ
َّص العرفػػاينّْجي فمػػن البػ ّْ

ػايل اؼبػػذكور يف القػػرآفجي كهبعػػل منػػو رم ػزان للجمػػاؿجي كىػػو
يمخػػذ الفهػػم ُّ
الصػ ُّ
ػويف ذل ػ اؼبرجػػع اعبمػ َّ
لي ؾبػرد صب و
ػادمجي
ػاؿ مػادم مػرتب و بالوجػو كالق ّْػد كالفػرع كاػبػاؿ كبريىػا مػن مقػايي اعبمػاؿ اؼب ّْ
ٌ
ػوم كأخالقػيجي جعػل منػو نبيَّػان ـبتػاران مػن ا﵁ لتمديػة رس و
ػالة ظباكيَّ وػة
بل ىوجي فوؽ ذل جي ه
صباؿ معن ّّ
ّّ

ُّ
ػاعيجي لػي فقػ
لذل
يستمد َّ
ّْي ،االجتم ّْ
الرمز قيمتو الفنيَّة اعبماليَّة فبَّا ىو راس ه يف الوعي الػد ّْ
عنػػد العػػرب اؼبسػػلمنيجي بػػل عنػػد األمػػم األخػػرل بػػري اؼبسػػلمةجي فقػػد م ػّْررت يف الػػوعي اإلنسػػاينّْ
ػالزـ غبالػػة النُّبػػوةجي
ػالمي َّ
اإلسػ ّْ
نبوتػػو كثىػبيتىػػقجي ككمػػل إدراؾ اعبمػػاؿ كاكتسػػب خصوصػيَّةن مػػن أنػَّػو مػ ه

الرؤيػػة العرفانيَّػػةجي فجػػا ت مقاربػػة صبػػاؿ اؼبطلػػق اؼبقػػدَّسجي دبػػا ىػػو
فاكتسػػب القداسػػة اعبماليَّػػة يف ُّ
ات كال كيفيَّ و
ػدرؾ بتص ُّػور و
األكؿ بػري م و
ػاتجي كالثَّػاين يبكػن إدراكػو
َّس يف الػوعي اعبمع ّْػيجي َّ
صبيل مقد ه
ه
َّصورات كالتَّخيُّالتجي يقوؿ اب الفار :
بالت ُّ
ً
وس ىفان
ىكأ ىىب يىػٍتػليىو إَّال يي ي

ّْ ً
ين
يث ٍسنيػ ىها ىكالذ ٍكر يػيٍتػلىى ىع ٍن أ ى ٌٍ

ُ

كمعنػػاهجي َّ
أف ثسػػنها أب أف يكػػوف تالي ػان لشػػي و أف يسػػبقو؛ أم أف يسػػبقو شػػي ه ٌإال ثسػػن

بي ب
لوسفجي كىو كمنَّو يركم ثسن لوسفجي كما كاف أ م
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صُٖٗجي البيقٖٓ

ع راكيان للقرآف

كيف و
مكاف آخر من شع ًره:

ًُ

خ ىال ي ً
وس و ىما فىاتىػ يهم ًدبىًزيَّة
ض يثسنًها
حق َّ
فلو ىمنى ٍ
الوىرل بىػ ٍع ى
ى ي
كل ى
ػايل للثَّػػاين
ػايل لػ َّ
علػى ذلػ يصػػب اإلدراؾ اعبمػ ُّ
ػألكؿ (بػػري اؼبػػدرؾ)جي عػػن ٍريػػق اإلدراؾ اعبمػ ّْ

بوصفو ناذبان عنوجي َّ
األكؿ علَّةه يف كجود الثَّاينجي يكوف إدراؾ اؼبعلوؿ للجماؿ ٍريقان إىل فهػم
كألف َّ

الرؤيػػة العرفانيَّػػة للحػػديث عػػن اعبمػػاؿجي
الرمػػوز ُّ
(الصػػور الفنيَّػػة) اؼبورَّفػػة يف ُّ
العلَّػػةجي ىكػػذا تكػػوف ُّ
ػ،
ػايل َّ
ػايل الغي ػ ّْجي ّٔػػذا الػػوعي اعبمػ ّْ
ت ّْس ػ لقاعػػدة الفهػػم اعبمػ ّْ
جسػػد الشاايرازي التَّضػػمني الفػ َّ
للقيمة اعبماليَّة يف كصػ اعبمػاؿ الكلّْ ّْػيجي فقػد ذكػر يف الركايػات أ ٌف صبػاؿ لوساف كػاف كػامالنجي
أف كماؿ صبالو كاف يزداد يومان بعد و
ك َّ
يوـجي فبَّا دفع زليخا لتخلع لباس التَّقول كالعصمةجي كتتح َّػرر
يل الكامػلجي الٌػذم بػو تضػرب األمثػاؿجي
من قيود العقل كىكػذا أخػذ الشايرازي ىػذا َّ
الرمػز اعبمػا َّ

أشد كماالنجي و
ليشري إىل و
مطلق بي جي صباؿ و
صباؿ و
صباؿ آخ ور َّ
ثبيب يسق لوسف كامل اعبمػاؿ
يف بئر صبالوجي يقوؿ:
وس ي ًم ٍن ىك ىم ًاؿ اغبي ٍس ًن ىكا ًإل ٍعىر ً
اض ًيف تًٍي وو
ىكيي ي

و
ً
اىا
اىا ىعلى ىك ٍجد ىكأى ٍ نى ى
ىثيى ى
يزلىٍي ىخا ت ٍل ى أ ٍ

ِ

كيقوؿ أيضان:
ي
فانظر إىل تفاثة ذقن كىي تقوؿ:
إ ٌف آالفان كيوس الصديق قد كقعوا يف بئرنا

ّ

الرمز النَّ ّْ لوسف بوصفو كسيلةن لفهم اعبمػاؿ الَّػذم
كبالنَّظر إىل كص اعبماؿجي كتضمني َّ

يراد التَّعبري عنو قبد َّ
أف االستعانة باعبمػاؿ (اليوسػفي) ؼبقاربػة اعبمػاؿ اؼبطلػق يبكػن أف ينسػحب
الرؤية العرفانيَّة اإلسالميَّة و
بعامة
على ُّ
ُ-ابن الفارض :الديوافجي صِٓٔجي البيقَّٖ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ّجي صُٗ
ّ-اؼبصدر السابقجي بزؿِٖٗجي صّٕٗ

وبضػر ذبػ ول آخػػر للجميػل يف شػػعر العرفػػافجي يقػوـ علػػى الػنَّقض ؼبفهػوـ اؼبػػرذكؿ اجتماعيػانجي
ألف كص ػ اعبمػػاؿ اؼبطلػػق حباجػػة لالسػػتعانة بمكصػ و
ػاؼ كثػػريةو
كاالرتقػػا بػػو إىل مػػدارج اعبمػػاؿجي َّ
الرموز اعبماليَّة ع ًن اإلثاٍة دبفهوموجي فيقدّْـ ىذا الشّْعر هاروتجي كال ىبفػى مػا ؽبػذا
ثني تقصر ُّ
ػعرم للح ػػديث ع ػػن اعبم ػػاؿجي ف ػ ػها اااروت اس ػ هػم مق ػػرت هف
التَّض ػػمني م ػػن ج ػ ػرأةو يف االس ػػتخداـ ّْ
الش ػ ّْ
َّص القػرآينّْجي كؿبػ ٌذ هر منػو أيضػان ﴿ًَخظَّسَعُنٌخ َِند ظَعٍُْنٌ خٌؾَّنَْدطُِْْٓ
السحر
ػذموـ يف الػن ّْ
بالسحرجي ك ّْ
ّْ
مستنكر م ه
ه
عٍََننَ ٍُِْنهِ عُنٍَّْْدْ ًََِنند وَفَنشَ عُنٍََّْْدُْ ًٌَىِنَّٓ خٌؾَّنَْدطِ َ وَفَنشًُخ ُّعٍَُِّّننٌَْ خٌنَّنندطَ خٌغِّنمْشَ ًََِنند ؤُْٔنضِيَ عٍََننَ
خملٍََىِ

ِ زَِسدزًَِ ىَدسًُضَ ًَِدسًُضَ ًََِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُد ٌَوُ بََِّّٔد َٔمُْٓ فِعْنَص فٍََد ظَىْفُش﴾ البقرة (َُِ)

السحر من أكثػر األشػيا الغيبيَّػة الٌػد تثػري
كنتيجةن للتٌحذير منو يف ّْ
النص القرآينّْ فقد بات ّْ

ػرذكؿ
بالس ػػحر م ػ ه
اػب ػػوؼ كاؽبل ػػع يف ال ػنَّف جي كرس ػػب يف ال ػػوعي اعبمع ػ ّْػي أ َّف ك ػ َّػل م ػػا ى ػػو متَّص ػ هػل ّْ
اجتماعيَّانجي كوبمل قيمةن الأخالقيػةن؛ أم سػلبيَّةن مػن كجهػة نظػ ور صباليَّ وػةجي لك َّػن النَّػارر يف اسػتخداـ
َّص
الرمػػز (هاااروت)جي كمػػا َّ
السػػحرجي ال هبػػد القيمػػة الػػدُّنيا الٌػػد ذكػػرت يف ال ػن ّْ
َّ
يتصػػل بػػو مػػن فعػػل ّْ

القرآينّْجي يقوؿ اب الفار :
ُ
ً
ىاركت كا ىف لوي ًبو أستاذا
ي
أبصر فعلوي
كبطرفو ه
سحر لو ى
لكن ما يبكن أف يكوف بالنسبة إىل الشَّاعر صبيالنجي قد يكوف يف عرؼ اعبماعة قبيحان أك مرذكالن
ػايل ؼباىيػػة اعبميػػلجي َّ
الرمػػوز الفنيَّػػة القبيحػػة توريفػان
فالعامػػة ال تورّْػ ُّ
بسػػبب تفػػاكت اإلدراؾ اعبمػ ّْ
فنيَّان صباليَّانجي بسبب انعداـ الفكرة الفنيَّػة يف التَّعامػل مػع معطيػات الواقػعجي كىنػا يكمػن الفػرؽ بػني
مفهػػوـ َّ
الش ػػاعر كمفه ػػوـ َّ
ػ،؛ إذان
العامػػة يف آليَّػػة اإلدراؾ كالتَّوري ػ للمحتػػول القيم ػ ّْػي َّ
للرم ػػز الف ػ ّْ

الرؤيػػة الٌػػد ينظػػر منهػػا كػػلّّ مػػن اعبػػانبنيجي فالشاايرازي ال يتحػ َّػرج مػػن
ػاعن يف زاكيػػة ُّ
فػػاالختالؼ كػ ه
استعماؿ (ىاركت بابل) بوصفو عامالن مساعدان يف إيصاؿ الشّْاعر إىل بايتو:
ً ً
ب يىػ ٍع ىش يق ٍ
ىسم يىؿ ا﵁ى ىٍوب ىفظى ٍ
يم ىفا ًر ىؽ ىعٍي ً ،أ ٍ
ىربىَّر يؽ يرٍكثي مٍن ى ىكال ىق ٍل ي
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السح ًر ىكيما أيك ً
ً ً ً
ق ىىار ى ً
اصػلي ٍ
ىسم ٍىع ىم يل لى ٍو بػيلّْ ٍغ ي ي
كت بىاب ول مئىات فيػنيوف ّْ ٍ ٍ ى ى
بػري َّ
السػػحر ىػػو القيمػػة القبيحػػة
أف هااروت يف الػن ّْ
َّص القػػرآينّْ يوسػػم بػػالقب جي َّإمبػا عمػػل ّْ
ُ

يف الوجود اإلنساينّْ؛ ألنَّو يتناقض مػع اػبػري بوصػفو مػثالن أعلػى« كأمػاـ ىػذا اؼبنطػق يبػدك ٍبيعيػان
َّ
صباؿ على صعيد
نوع خاصجي أم أنَّوي ه
أف القب لي قبحان يف األصلجي بل ىو ه
صباؿ كلكن من و
الوريفػػة ثيػػث يظهػػر صبػػاؿ اعبميػػلجي كلػػواله ؼبػػا كػػاف للجمػػاؿ ىػػذا الظهػػور»ِجي فظهػػور القػػب جي

السػػلبيَّةجي بػػل إنَّػػو
(السػػح ًر)جي ال يمخػػذ يف الرؤيػػة العرفانيَّػػة القيمػػة َّ
ا﵀مػػوؿ علػػى مػػدلوالت كلمػػة ّْ
ػاعي لي ػػدخل يف تس ػػا وك إدراك ػػي م ػػع األفك ػػار اعبماليَّػػة؛ ثي ػػث يق ػػدَّـ
يتف ػ َّػرغ م ػػن مدلول ػػو االجتم ػ ّْ
ػ ،علػػى اؼبػػدلوالت مػػن زاكيػػة
بوصػػفو تعب ػريان فنيَّػان عػػن اعبميػػلجي فييبػ ىػً التَّلقػػي اعبمػ ُّ
ػايل للوص ػ الفػ ّْ

الرؤيػػة الػػد يتحػػدَّث ّٔ ػػا اؼببػػدعجي َّ
كإف تغيػػري ىػػذه الزاكي ػػة يف إدراؾ القػػب جي ي ػ ّْدم إىل أف يص ػػب
القب ؿبيالن إىل ذاتو كفعلو اؼبذموـجي فيظهر بوصفو نقيضان للجماؿ

كمػػن اعبمػػاؿ إٍػػالؽ صػ و
ػفات بػػري صبيلػ وػة عرف ػانجي لكنَّهػػا تعطػػي صبػػاالن ؼبو ػػوعهاجي مػػن ىػػذه
اؼبو وعات عبادة األصناـ ككصفها باعبماؿجي يقوؿ اب الفار :
ً ًّ
ً
صبيَّة
كإً ٍف َّ
خر لألثجا ًر يف البي ّْد عاك ه
الع ى
فال ىك ٍجوى ل ًٍإلنٍ ىكا ًر بً ى
كبري و
كعػدّْىا مػن اؼبسػتقبحاتجي ال بػل َّإَّنػا
خاؼ ربذير الن ّْ
َّص القػرآينّْ مػن عبػادة األصػناـجي ى

تدخل يف باب الشّْرؾجي َّ
ألف فيها إشراكان با﵁جي كعبوديَّةن لغريه
حضور القبيح:

الش ػػعر العرف ػػاينُّ مب ػػاذج القب ػػي بوص ػػفها ذبلي ػ و
الش ػػيطاينّْ اؼب ػػذموـ؛ فاعباى ػػل
ػات للفع ػػل َّ
ق ػػدَّـ ّْ
ٌ

ك َّ
كصاؼ دكنيَّةه منبوذةه من منظور القيمة األخالقيَّػة
الرقيبجي صبيعها أ ه
الالثي كالعاذؿ كالكاش ك َّ
ُ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ ُٗجي صْٓ

ِد ثسني الصديق و د سعد الدين كليب :مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي صُٗٗ
ّ-ابن الفارض :الديوافجي صَّٕجيالبيقّٕٓ

لألفعػ ً
ػاؿ كإذا ك ػػعنا اػبصػػاعص اعبماليَّػػة الػػد يتَّص ػ ّٔػػا اعبميػػل يف مقابػػل القبػػي جي قبػػد َّ
أف
القب ػػي عل ػػى ى ػػذا اؼبع ػػًجي وبم ػػل ظب ػ و
ػات مناقضػ ػةن سبامػ ػان كاػبل ػػل كع ػػدـ االنس ػػجاـجي كعلي ػػوجي ف ػ َّ
ػإف
كالضػػيق كاأل جي تنػػاقض مػػا يقػػوـ بػػو
اؼبشػػاعر اعبماليَّػػة الَّػػد يثريىػػا القبػػي فينػػا يف أثنػػا معايشػػتو ّْ

اعبميلجي كيغػدك ثضػوره مش ّْػوىان للتَّجربػة اعبماليَّػةجي ىكػذا كصػ ابا الفاار

ذبربتػو مػع مبػاذج

القبي :

ً
م ال ىك ٍش ً قيػبىػٍي ىل النَّمٍ ًم ٍى ٌٍي
نى ىشىر ال ىكاش ي ىما ىكا ىف لىوي
ٍىا ًك ى
فالكش مرتب ه بالقلبجي دبعً أف الكاش يضمر العػداكة يف قلبػو كييع ُّػد الكشػ أكؿ درجػة
ُ

يف س ػػلم اغبس ػػدِجي م ػػا يع ػػَّ ،
أف الكاش ػ ػ وبم ػػل قيم ػػة س ػػلبيَّة م ػػن كجه ػػة نظ ػػر صباليَّػ ػةجي كى ػػذه
القيمة(اغبسد) مرذكلة أخالقيَّان كاجتماعيَّانجي كقد ذكر يف النَّص القرآين﴿:لًُْ ؤَعُنٌرُ زِنشَذِّ خٌفٍََنكْ* ِِنْٓ
ؽَشِّ َِد خٍََكْ* ًَِِْٓ ؽَشِّ غَدعِك بِرَخ ًَلَرْ * ًَِِْٓ ؽَشِّ خٌنَّفَدؼَندضِ فِنِ خٌعُمَنذِ*ًَِِْٓ ؽَنشِّ لَدعِنذٍ بِرَخ لَغَنذْ﴾سػورة
الفلق

كحبسػػب ال ػنَّص القػػرآينّْ فػ َّ
ػإف اغبسػػد م ػرتب ه بالشػ ّْػر دبعػػً أنػَّػو يضػػاؼ إليػػو قيمػػة أخالقيَّػػة سػػلبيَّة
ػدثر بًػ ػ ًػو
أخػ ػػرلجي كمػ ػػن ىنػ ػػا كػ ػػاف الشا اايرازي يف ذبربتػ ػػو حباجػ ػػة إىل ّْ
الشػ ػػهاب الثَّاقػ ػػب الَّػ ػػذم تيػ ػ ى
الشَّياٍني:
السرية كأستعيذ با﵁
كأنا أستعيذ من ىذا َّ
الرقيب الشَّيطاين ّْ
ك ُّلردبَّا ساعدين ذل الشّْهاب الثَّاقب

كأعان ،باؼبدد ثبَّان با﵁

ّ

فالرقيب يف التَّجربة العرفانيَّةجي وبضر بوصفو متطفالنجي كيسػترت كىبفػي قدكمػو للمراقبػةجي ينتظػر
َّ

ا﵀ب ؼبعرفة ما يريد عنو كعن ثاالتػو؛ َّ
/ا﵀بجي
الرقيػب موص ه
ػويف ّْ
بفلة ّْ
كألف َّ
ػوؼ برتقُّبػو بفلػة الص ّْ
جا ت استعانة الشيرازي بالشّْهاب الثَّاقب إلبعاده
ُ  -ابن الفارض :الديوافجي صُْٖجي البيقُِ
ِ  -ينظرجي د عباس يوس اغبداد :العذؿ الدي ،كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي صْٓ
ّ  -أباين شرياز :بزؿ ٖجي صََُ

كاغبقيقػػة َّ
الرقيػػب كالكاش ػ جي كمثلهػػا العػػاذؿجي م ػرتب ه باعبهػػل؛ فسػػلوكهم ىػػذا َّإمبػػا نػػت
أف أفعػػاؿ َّ

«عن و
جهل أصاب اؼبلكة العقليَّة لديهم »ُجي كيف ىذا يقوؿ اب الفار :
ً
اثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
اؼبشتاؽ جهالن بًالَّذم
عاذؿ
يىا ى
يىل ىقى ىمل ػ ػ ػيَّان ال بل ى
غق ىقبى ى
ً ً
اثا
نق
ثخ ٍ
أىقص ٍر عد ٍمتي كاٍَّرًح ىمن أى ى
جل العيو يف جر ى
أىثشا ىه النُّ ي
الصديق قيبيل ني ً
اثػ ػ ػ ػ ػا
صبَّان يمل ي النُّػ ػ َّ
كنق َّ
صح ى مغرمان
أر ى
ى
أيق ى
ص ى
ى
ِ
يد ً
اث ػ ػا
العاذلو ىف بع ٍذ ًؿ ىمن
مػ ػ ػ ػ ػاذا ي ػ ػ ػر ي
اح كر ى
لب ى اػبالعةى كاسرت ى

كقػػد شػػكلق منظومػػة القػػب ىػػذه (العػػاذؿ كالكاش ػ كالالعػػم كالالثػػي كالرقيػػب) ملمح ػان
الشػػعرية الص ػػوفيَّةجي فمػػا م ػػن شػػاع ور صػػويف َّإال أع ػػاؽ ذبربتػػو بع ػػض
أساس ػيَّان مػػن مالم ػ التَّجربػػة ّْ

ىػ ال جي دبعػػً أنػَّػو زبػػل ثالػػة عشػ وػق إؽبػػيجي كاقعيَّػان كمػػا يف الفػ ّْػنجي مػػن كجػػود رقيػ و
ػب أك عػػاذ وؿ أك
ي
سوانبا

الراثػػة كالطَّممنينػػة فػ َّ
ػإف القػػب يثػػري
كإذا كػػا ىف اعبمػػاؿ ىػػو مػػا يثػػري يف ال ػنَّف إثسػػاس َّ

مشػػاعر مناقضػةن لػػذل جي ألنػَّػو يػػدخل يف تنػػاق و
ض ثػػاد مػػع تصػػوراتنا عػػن اعبمػػاؿجي فػػالقبي ّٔػػذا
ػدك للحي ػػاة يعي ػػق
اؼبع ػػً ب ػػري مػ ػري و بالنّْس ػػبة إىل ال ػػذات اعبمالي ػػة كاغبي ػػاة االجتماعيَّ ػػةجي كى ػػو ع ػ ّّ
الشػػعر
َّص القػػرآينّْ يف ّْ
سػػريكرتاجي مػػن ىنػػا كػػاف ثضػػور َّ
السػػل ُّ يف ال ػن ّْ
السااامريجي ذل ػ اغبضػػور َّ

ػاثر كمػن
هبسد القيمة الدُّنيا ذاتاجي فهو ُّ
العرفاينّْجي ّْ
عدك لػموس كقومو أيضان باإل ػافة إىل أنَّػو س ه
بالسحر يف مقابل موس جي كىذا وبملّْو قيمةن سلبيَّةن إ افيَّةن يقوؿ الشيرازي:
قوـو عملوا صبيعان ّْ
كىذه الشعوذة الد أثكمها السامرم
ّ
عملها أماـ عصا موسى كيدهً البيضا
كيقوؿ أيضان:
ي
ُ  -د عباس يوس اغبداد :العذؿ الدي ،كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي صِٓ
ِ  -ابن الفارض :الديوافجي صُُّّٓٔ-جي األبيات ُُُٔ-ُْ-ُّ-
ّ-أباين شريازجي بزؿَُِجي صُُّْٗٗ-

فال تعجب بصوت ً
ردد من أصدا
العجل مهما ٌ

كمن يكو يف " السامرم" الذم يستطيع أف يتفوؽ على صاثب اليد البيضا

ُ

كىن ػػا يض ػػع الشا اايرازي يف مقاب ػػل القيم ػػة اؼبرذكل ػػة اجتماعيَّػ ػان كدينيَّػ ػان؛ قيمػ ػةن صباليَّػ ػةن كػ ػ ل يف
الرؤيػػة كالتَّكلػػيمجي َّ
كإف ك ػػع قيمتػػني
ػدي ،العرفػػاينّْجي كىػػو النَّػ ُّ موس ا صػػاثب مقػػاـ ُّ
الوص ػ الػ ّْ

الس ػػياؽ ذات ػػوجي ّْ
صب ػػاليَّتني متناقض ػػتني يف ّْ
يعم ػػق إثساس ػػنا باؼبث ػػل اعبم ػ ّْ
ػايل األعل ػػى كس ػػريكرتو(النَّ ُّ
يعمػػق مػػن جانػ و
ػب آخػػر كرىنػػا للقيمػػة النَّقيضػػة كيثػػري شػػعور الكراىيػػة علػػى أشػػيا
موسػػى)جي فيمػػا ّْ
الوجود الد تزيد يف قب اغبياة

ؾبسػدان
كيتجلَّى القب يف صػورتو اؼبثلػىجي يف كاقػع اؼبعانػاة الدَّاعمػة ثسػب الشّْػعر العرفػاينّْجي َّ
الشػػيطاف يتمثَّػػل صبػػاؿ القػػب جي كىػػو
(الشػػيطاف) ففػػي َّ
دبمثّْػػل القػػب األكػ يف التَّجربػػة الدّْينيَّػػة كىو َّ
راىرم يلبسو الشَّيطاف خدعةن ليخدع النَّاسجي كيف ىذا يقوؿ الشيرازي:
صباؿ
ه
ّّ
ِ
اع ىجً
الؾ ىما ًعٍن ىدهي ًم ٍن ىصبى واؿ
ىكي أ
ىخ ىفى اؼب ي
ىكأىتىى يىػ ٍلبً ي اغبي ٍس ىن إًبٍلي ي ىك ى
ٍ ى ٍ ى
ىرم؛ الػػذم يلبسػػو إبلػػي ه جي مػػا اسػػتهول النُّفػػوس كال خػػدعهاجي إذ قعػػد
كلػػوال ىػػذا اعبمػػاؿ الظػَّػا ُّ
للنَّػ ػػاس يف الطَّريػ ػػق مػ ػػاكران ـبادع ػ ػانجي كقػ ػػد جػ ػػا يف القػ ػػرآف قولػ ػػو للحػ ػ ّْػق خالقػ ػػو يف شػ ػػمف العبػ ػػاد:
﴿ ٌَإُصِِّّنََّٓ ٌَيُُ﴾ اغبجػر (ٗٔ)؛ فالشَّػيطاف ىػو سػبب معانػاة الشَّػاعر العرفػاينّْ يف كاقعػوجي كاقػع اػبطيئػة
َّص
ال ػػذم عاش ػػو مكرىػ ػانجي بفع ػػل كسوس ػػة َّ
الش ػػيطاف ل ػ ػِّدمجي كالوسوس ػػة فع ػ هػل دكينّّ م ػػذموهـ يف ال ػن ّْ

القرآينّْجي فمخرج ِّدم من اعبنَّة
اا يات التراجيدي:

اجيدم يف الشّْعر العرفاينّْ بوصفو ناذبان عن الفعل القبي الػذم أنػت اؼبمسػاة يف
ثضر الرت ُّ

كعمقهػػا كاغبقيقػػة َّ
الشػػعر
الرتاجيػػدم يف ىػػذا ّْ
أف رهػػور َّ
األكؿجي كأتػػى ّٔػػا إىل الواقػػعجي َّ
عػػا اػبلػػق َّ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ُِْجي صَّّ
ِ-د علي زليخة :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿْٔجي صْٕ

و
ػرؤل ـبتلف ػ وػةجي إذ م ػػن اؼبمك ػػن الق ػػوؿ َّ
إف ى ػػذا اؼبفه ػػوـ ج ػػا مرتبطػ ػان دبفه ػػوـ
يق ػػدّْـ مو ػػوعات ل ػ ن

اؼبع ػ َّػذبجي َّ
ألف ى ػػذا اؼبع ػ َّػذب يع ػػيش ممس ػػاة ابرتاب ػػو يف ع ػػا و يدرك ػػو كفو ػػىجي كى ػػذه اإلش ػػكاليَّة
األكؿجي كالَّػػد ربضػػر بوصػػفها كجػػودان قسػريَّان يف عػػا الواقػػع
ّْ
اؼبتمسسػػة علػػى اؼبمسػػاة يف عػػا اػبلػػق َّ

ىكذا تنعك يف ذات اؼببدعجي كيقدّْـ نفسو بوصفو َّ
معذبان ال بفعػل خطايػاهجي أك إشػكاليَّ وة مػا يف

داخلوجي َّإمبا بفعل ىذه اػبطيئة الرتاجيديَّة الد أسػهمق يف تكػوين إدراكػوجي ّْ
كتلقيػوجي كتعايشػو مػع
وعيجي دبعً َّ
أف العالقات االجتماعيَّة تعيش خارجػو كال يسػتطيع التػمقلم معهػاجي ألنَّػو
الواقع اؼبو ّْ

األكؿ قبل ثصوؿ اػبطيئػة؛ لػذل فػ َّ
ػدم يف ىػذا الشّْػعر
وبلم دكمان بالعودة إىل اؼبكاف َّ
إف الرتاجي َّ
ال يبكن فهمو و
اؼبعذبجي كاؼبغرتب بوصفو َّ
دبعزؿ عن مفهوـ َّ
معذبان أيضان

يبثّْل ِّدم ذبليَّان من ذبليَّات اعبماؿجي كقد سق ىذا اعبميل سقوٍان تراجيػديَّانجي بفعػل القبػي جي
كسق معػو فبثّْػل القػب ً (ال َّشػيطاف) إىل األرضجي َّ
السػقوٍني ينػت صػراعان ث َّ
ػادان
كإف تػالزـ ىػذين ُّ
َّص القػرآينّْ ﴿:لٍُْنَد خىْسِانٌخ زَعْنُنىُُ ٌِنسَعْل عَنذًٌُ
يف اغبياة االجتماعيَّةجي كىذا ّْ
مثبق يف الن ّْ
الصراع ه

ًٌَىُُْ فِِ خَٕسْكِ ُِغْعَمَشٌّ ًََِعَدعٌ بٌََِ لِْْٓ﴾

البقرة (ّٔ)

السقوط للقيمة اعبماليَّةجي يثري إثساس الشَّفقة كاػبوؼ لدل َّ
الذات يف أثنا معايشة
كىذا ُّ
السػػقوط يعػػ ،سػػقوٍان
بعامػ وػةجي فهػػذا ُّ
فكػػرة ُّ
السػػقوط؛ خوف ػان علػػى كػ ّْػل مػػا ىػػو صبيػ هػل يف اغبيػػاة ٌ
َّ
خباص وػةجي
للجماؿ؛ لذل
بعام وػةجي كذات الشَّػاعر العرفػاينّْ َّ
فإف اغبزف الذم تعانيو الذات اإلنسانيَّة َّ
ىو ثػز هف علػى الػنَّف الٌػد ال تػزاؿ تػرزح ربػق عػب ً اػبطيئػة األكىلجي الػد سػبَّبها الوجػود القبػي
جرتػػو مػػن تبعػ و
ػات يف عػػا اغبيػػاة
كالفعػػل القبػػي يف ثيػػاة اؼبثػ ًػل األعل ػى يف العػػا ً األعلػػىجي كمػػا َّ

الدُّنيا
نصػور مو ػوع (اػبػركج مػن اعبنَّػة)جي تصػويران تراجيػديانجي كلكػن يبكػن
لكن ىذا ال يعػ ،أف ّْ
َّ
القػػوؿ َّ
إف اؼبمسػػاة الٌػػد يعيشػػها اؼببػػدع مػػن كجهػػة نظ ػ ور صػػوفيَّ وةجي تتػػمتى قبليَّػان مػػن فػػوؽ العالقػػات
فالشػاعر ثػػني يصػ ّْػور معاناتػػو «ال ّْ
اػباصػػةجي بػػل عػػن اػبطيئػػة
اإلنسػػانيَّةجي لػػذل
َّ
يكفػر عػػن آثامػػو َّ

األصػػليَّةجي أم جريبػػة الوجػػود بالػػذات»ُجي فبػَّػا يع ػَّ ،
أف عالقػػة َّ
ػ ،أساس ػان
الشػػاعر جبػػوىر اغبيػػاة اؼببػ ّْ
يعمق اإلثساس باؼبمسػاةجي إذ لػو تكػن ىنػاؾ خطيئػةه شػيطانيَّةهجي ؼبػا رهػر
على اػبطيئةجي ىو ما ّْ

كعمػق اؼبعانػاةجي كيبكػن القػوؿجي علػى ىػذا اؼبعػًجي َّ
َّص العرفػاينّْ لوصػ
إف اسػتدعا ات الػن ّْ
الوجود ٌ

ذبسػػد الفكػػرة اؼبمسػػاكيَّة
اؼبعانػػاة برمػػوز اؼبعانػػاة يف الػن ّْ
َّص القػػرآينّْجي إذ ربيػػل إىل النُّبػ َّػوة ككاقػػع النُّبػ َّػوةجي ّْ

مػػن خػػالؿ اإلشػػارة إىل عناصػػر اؼبشػػأّةجي فمػػا مػػن ن ػ جي إال كعػػاش معانػػا نة يف ابرتابػػو عػػن كاقعػػو
ك ياع القيمجي إ افةن إىل سيادة القب كتفشػيٌوجي فبَّػا جعػل رهػور األنبيػا

ػركرةن ملحػةن مػن أجػل

الشػػركرجي لػػذل فػ َّ
ػإف األنبيػػا كلَّهػػم عاش ػوا ابػػتال ن مػػاجي كقػػدّْمق ق ػرابني
بسػػل الواقػػع مػػن ا ثػػاـ ك ُّ
اعبمايل األعلى؛ إم إعال كلمة ا﵁ يف أرض اػبطيئة
ص ىم ألجل إعال اؼبثل
ّْ

كقبػد ىػذا اؼبعػً عنػد الشايرازي الػذم ال يفتػػم ي ّْ
ػذكر باػبطيئػة الػد كانػق سػبب بالعػو يف اغبيػػاة
الدُّنياجي كيقوؿ:
كأنا كثدم أخرج عن ستار التقول
فقد ترؾ أن أيضا اعبنة األبدية تفلق من يده

ِ

َّ
الرتاجيديػةجي مػن خػالؿ
سبثٌل خطيئة ِّدم األساس أك اعبذر الٌذم تنمو
كتتشكل عليو البنيػة ٌ
الصور الفنيَّ ًة الٌد تقوـ بتقديبهاجي فهػي الٌػد زبػ ُّ سػطور اؼبعانػاة الدَّاعمػة يف ثيػاةً اؼببػدعجي كثيػث
ُّ

و
و
كبسػها ؼبعانػاة االنفعػاالت
قاؿ أرس و إف اؼبمساة تستنفذ بواسطة صػور بػري م ذيػة اغباجػة الٌػد ٌ
العنيفػػةجي فيحصػػل التَّطهػػري كفػػق ذلػ جي كىبلػػق الفػ َّػن اؼبثػػاؿّجي قبػػد َّ
أف عمليػػة التَّطهػػري ال ربصػػل يف

ػويف؛ فنيٌػانجي مػػن خػػالؿ صػػيابة اؼبمسػػاةجي َّ
ألف اؼبثػػاؿ يف ىػػذا الفػ ّْػن ال يقػ عنػػد ثػػدكد
الػػوعي الصػ ّْ

اعيجي َّإمبػػا ىػػو مثػ هػل أعلػػى وبصػػل يف العػػا األعلػػىجي لػػذل فػ َّ
ػإف معانػػاة
اؼبثػػاؿ اؼبػ ّْ
ػادم أك االجتم ػ ّْ
اؼببدع اؼبغرتب قسران عن عا اؼبثاؿ تستمر إىل َّ
ػدم الٌػذم ثػاؿ دكف البقػا
أف يلغى اإلمث الرتاجي ُّ
ُ -كيليامز ريبوندجي اؼبمساة اغبديثةجي تر :ظبرية بري جي كزارة الثقافةجي دمشقجي ُٖٓٗجي ص َْ
ِ-أباين شريازجي بزؿ ْٗجي صُّْ
ّ-ينظرجي أرسطو :فن الشعرجي صَِِٓ-

يف عػػا اؼبثػػاؿجي مػػن ىنػػا قبػػد َّ
أف تػػداعيات ىػػذا اإلمث تػػالزـ الشاايرازي يف سػػعيو ﵀ػػوهجي الػػذم لػػن
يستطيعو:

إين ألتمكه و
ً
الضيق اؼبذنب ا مث
حبرقة من قرارة قل
ٌ
ُ

كثوا
حبيث أشعل اللهيب ثانية يف إمث آدـ ٌ
أف آىػػات النَّػػدـ كاغبػػزف علػػى الػ َّػذنب تشػػتعل لتحرقىػػوي فتمحػػوهجي َّ
دبعػػً َّ
كإف ىػػذا اغبػػزف الَّػػذم

صبيلجي ذلػ َّ
أف سػقوط اعبميػل يكػن مػ َّران
تم بو اؼبمساة وبصل من اػبوؼ على ّْ
كل ما ىو ه
ػويف؛ بػػل سػق بفعػػل عمػ وػل دكين مػػن القبػي جي الَّػػذم أثػ َّ بػػالغرية مػػن
أك ػركريَّان يف الػػوعي الصػ ّْ

ػوم يف
اعبماؿجي كاؼبوصوؼ ىنا إبلي الذم كاف مع اؼبالعكة يف اؼبقاـ األعلى ككاف اعبمػاؿ العل ُّ
اؼبثايلجي بري أنَّو ربوؿ إىل و
منبوذ ثني ثاكؿ التَّعملػق مػدعيٌان صبػاالن أكػ مػن صبػاؿ
أساس تكوينو ّْ
ٌ
ِّدم ,كىو اؼبخلوؽ من نا ور كِّدم من ٍ و
نيجي كيف ىذا الوص يقوؿ الشيرازي:
كرأل اؼبالؾ ما ثوؿ كجه من ّٔا ك يكن ليح َّ بالعشق
ِ
فمث َّ بالغرية كاستحاؿ إىل نار مث أشعل نار العشق يف آدـ

ػدم يػػم مػػن اػبػػوؼ علػػى اعبميػػلجي
ػايل ؼباىيػػة َّ
الرتاجيػ ّْ
علػػى ىػػذا اؼبعػػًجي يكػػوف الػػوعي اعبمػ ُّ
كهبسػػد (الن ػ ) معػػً
الٌػػذم تػػداعى بعػػد سػػقوٍوجي كربػ َّػوؿ بعػػد أف كػػاف مثػػاالن إىل ص ػر واع أبػػدمجي ّْ
ربولػػق مػػن ذبربػ ًػة رسػ و
ػالة ظباكيػٌ وػة إىل ذبربػ ًػة صػر واع مػػع
اعبميػػل (القيمػػة) يف الفكػ ًر العرفػػاينّْجي فػػالنُّبوة َّ
الصراع يف اغبياة
مظاى ًر ال يقب ً ؛ الٌذم َّ
تفشى بفعل سقوط اعبميل مع القبي جي كأنت ّْ
لبلص إىل القوؿَّ :
إف التَّجربة العرفانيَّة ثني تقدّْـ عناصر ذبارب النُّبوة الَّد ربمػل مالمػ
ػايل
ّْ
الصػراع مػػع مظػػاىر القػػب مػػن شػػركور كآثػ وػاـجي تكػػوفجي بطريقػ وػة مػػاجي تػ ّْدم إىل بلػػورة الػػوعي اعبمػ ّْ

الصػراع؛ الٌػذم
لسقوط اعبميل يف رؤيَّ وػة تراجيديَّ وػةجي تتحػدَّد مالؿبهػا باػبطيئػة الَّػد ت ّْسػ لوجػود ّْ
الرتاجيديا
ىو العامل الذم تنهض منو ٌ
ُ-أباين شريازجي بزؿ َِّجي صَْٕ
ِ-اؼبصدر السابقجي بزؿ ُٗٔجي صِْٖ

ككنق مالكان ككاف الفردكس األعلى مقامي
فمثضرين آين إىل ىذا الدير اػبرب اؼبه ٌدـ الدامي
فودعق رالؿ شجرة ٍوب كاغبور ا سرات للقلوب كثافة الكوثر الرٍيب

ُ

َّ
ػوم بفعػػل
إف الشاايرازي إذ يعػػرض رؤيتػػو ؼبمسػػاتو الٌػػد تتحػػدَّد مالؿبهػػا دبفارقػػة كجػػوده العلػ ّْ

خطيئػػة ِّدم؛ ىبػ ُّ مالمػ الوجػػود الٌػػذم كػػاف موجػػودان فيػػو مثّْ فارقػػو إىل مػػا ىػػو أدىن منػػو بكثػ وريجي
ػودات
فمالم ػ (رػػالؿ ٍػػوب كاغبػػور ا س ػرات للقلػػوبجي كثافػػة الكػػوثر الرٍيػػب)جي دبػػا ىػػي موجػ ه
و
خطيئة ال ىو يـبطئيهاجي فبَّػا يعمػق انفصػالو عػن كاقعػو الٌػذم ال وبتػوم
علويَّةنجي قد متَّ فقداَّنا بفعل
تل ػ اؼبوج ػػوداتجي كيعم ػػق أيض ػان إثساس ػو خبس ػػاراتوجي إذ يض ػػع أيض ػان يف مقاب ػػل أكص ػػاؼ عاؼب ػػو
اؼبتمس قبالنجي أكصاؼ العا (اػبرب اؼبهدـ الدامي)جي ىنا يبدأ اغبديث عن ابػرتاب ال َّػذات عػن
ّْ
األكؿ
الواقػػعجي فػػاؼبغرتب علػػى ىػػذا اؼبعػػً ييعػ ُّػد معػ َّػذبان يعػػيش معانػػاة االنفصػػاؿ اغبػ َّ
ػادة؛ االنفصػػاؿ َّ
اؼبالعكيجي كاالنفصاؿ الثَّاينجي ي ُّ
عد ابرتابان عن عا
ثدَّده الشَّاعر باػبركج من اعبنَّة كمفارقة كونًو
ّْ

السػػعي كبػػو رتػػق االنفصػػاؿ
اقعي جسػػديَّانجي كتغػػرتب بفعػػل َّ
الواقػػعجي إذ تعػػيش الػ َّػذات كجودىػػا ال ػو َّ

األكؿجي ثني تسعى لتغييب اعبسد الٌذم يتَّصل كجوده بالعا الواقعي
اغباصل عن العا َّ

اعبماؿ تبدك كا حةنجي إذ وبضر كل و
ً
َّ
مفهوـ
إف اغبدكد الَّد تفصل بني القيم اعبماليَّة يف علم
ُّ

َّ
ػ،جي يف ثػني َّ
إف اغبػدكد بػني ىػذه
بوصفو مفهومان صباليَّان
مستقالنجي لو ثضوره ُّ
اقعي كالف ُّ
اؼبثايل كالػو ُّ

اؼبفػػاىيم تبػػدك دقيقػةن جػػدان يف ال ّْشػػع ًر العرفػػاينّْجي كإذا مػػا نظػػر إليهػػا مػػن منظػػار الػػوعي القػػرآينّْجي أك

النص اؼبقدَّسجي َّ
فإف ىذه اغبدكد ال تعود بذل الو وح كمػا يف علػم اعبمػاؿجي دبعػً
التَّناص مع ّْ
ػايل إذا مػػا أ ػػي إىل مفهومػػو النَّقػػيض أك إىل
أنػَّػو يف الفكػػر العرفػػاين يػػزداد ك ػػوح اؼبفهػػوـ اعبمػ ٌ
و
فالضد يظهر ثسنو ُّ
ُّ
الضد
مفهوـ آخر؛
ُّ
اعبمايل العرفاينّْجي بري
اعبمايلجي كمثلو يف الفكر
يعد القبي مفهومان نقيضان للجميل يف الفك ًر
ّْ
ّْ

أف الشّْعر العرفاينَّ إذ يقدّْـ القبي على و
َّ
يقدمػو إ ػافةن إىل اعبميػل؛ أم
أساس من ىذا الوصػ جي ّْ
ُ-أباين شريازجي بزؿ ّٖٓجي صْْٔ

َّ
أف ىػذا القبػي يصػب أكثػر قبحػان بعػد إ ػافتو صباليَّػان إىل اعبميػلجي ىكػذا وبضػر اعبميػل كالقبػي
اؼبتناصة
كفق ثناعيات العرض
َّ

قصة اػبلق األكىلجي كتضمينها عند الشَّاعرينجي قبد َّ
أف القيمػة اعبميلػة الَّػد يبثّْلهػا
كبالعودة إىل َّ

ِّدم (ع) تػػزداد صبػػاالن ثػػني يو ػػع إبلػػي الَّػػذم يبثّْػػل القيمػػة القبيحػػة اؼبنبػػوذةجي يف مقابػ ًػل ِّدم

ػادة الَّػػد تضػ ُّػم عنصػػرم اعبمػػاؿ كالقػػب (آدـ كإبلػػي )جي ت ػ ّْدم إىل بلػػورة مفه ػػوـ
فالثناعيَّػػة اؼبتضػ َّ
اعبميلجي كتثري إثساسان بػاػبوؼ علػى اعبمػاؿ اؼبتػم ّْ مػن اغبضػور القبػي إلبلػي جي كتثػري مشػاعر
اعبمايل
النُّفور من القيمة اؼبناقضة ؽبذا الوجود
ّْ
األكؿجي
ػادر عػػن اعبميػػل َّ
فػػإذا كػػاف القػػب لػػي قبحػان يف األصػػلجي ألف كػ َّػل مػػا يف الوجػػود صػ ه

َّ
ػوع خػاصجي ألنَّػو يػ ّْدم إىل إعػال القيمػة اعبماليَّػة
فإف القب بداجي كفق ىذا اؼبفهوـجي صباالن من ن و
للجميل
ىكػػذا تػػم اؼبفهومػػات يف الفكػػر العرفػػاينّْ مرتبط ػةنجي كمػػن مظػػاىر ىػػذا االرتبػػاط أيضػان ارتبػػاط

اجيدمجي كارتباٍهما معان بػالقبي جي ذلػ أنَّػو ال يبكػن عػزؿ مفهػوـ القبػي عػن الػوعي
اعبميل بالرت ّْ
ػدم يف الفكػػر العرفػػاينّْجي كمػػا ال يبكػػن عزلػػو أيض ػان عػػن اعبميػػلجي إذ يظهػػر
الرتاجيػ ّْ
اعبمػ ّْ
ػايل ؼباىيػػة ٌ
ػدمجي بوصػػفو معانػػا نة مسػػتمرنة مػػع الفعػػل القبػػي جي كخوف ػان داعم ػان علػػى ك ػ ّْل مػػا ىػػو
اعبميػػل الرتاجيػ ٌ

فمكؿ ذبليَّات اعبماؿ؛ الَّذم مثَّلػو ِّدمجي سػق بفعػل القبػي الَّػذم أنػت منظومػةن أخالقيَّػة
صبيل َّ

األكؿ َّ
كإف ذبليَّػػات ىػػذه اؼبنظومػػة القبيحػػة
السػػقوط َّ
اسػ َّ
ػتمرت يف تػػرد إنسػػاين كاجتمػػاعي منػػذ ُّ
رهػػرت دبسػػميَّات َّ
ػدم تتنػػامى يف
الرتاجيػ ّْ
الالثػػي كاعباىػػل كالعػػاذؿ جي فبػَّػا جعػػل معانػػاة اؼببػػدع ٌ
كاقع اػبطيئة الَّذم ب ،على الفعل القبي

واامة :

ػركب متفاكتػ وػة مػػن التَّعبػػري عػػن اؼبعرفػػةجي ككانػ ً
ثفػػل الفػ ُّػن منػػذ بدايػػة نشػػمتو بضػ و
ػق األٍ ػوار

الش ػعر العرف ػػاينُّ م ػػث ٌقالن بدالالت ػػو
اؼبعرفيَّػػة الدّْينيَّػػة ترتاف ػػق كاألٍ ػوار الفنيَّػػة اؼبتالثق ػػة ىك ػػذا ج ػػا ّْ
الش ػػعريَّةي إذ تغيٌػػب
ػاصجي كإرادة الكتاب ػػة اغب ػ َّػرة ككان ػػق لغت ػػو ّْ
ّْي ،اػب ػ ّْ
عي ال ػػد ّْ
اؼبعرفيَّػػة اؼبتَّص ػػلة ب ػػالو ّْ
الرمػػزجي تسػػتخدـ آليػ و
ػات أخػػرل لإلشػػارة إليهػػاجي مػػن ىنػػا كػػاف
اؼبعػػاين الدَّقيقػػة كالعميقػػة بواسػػطة َّ
ّْي،
التَّنػػاصجي بوصػػفو ملمحػان تمثريَّػان يف الكتابػػةجي هبػػن إىل إعطػػا اؼبفػػاتي للػػدُّخوؿ إىل الػن ّْ
َّص الػػد ّْ
الٌذم أنت فكران خاصان من ىذا النَّوعجي باإل افة إىل إعطا اإلمكانات النَّقديَّة للغوص يف ؾباؿ
َّص
ربليػػل ثضػػور األثػػر القػػرآينّْجي بوصػػفو بنيػةن نصػيَّةن ؾبتػزأ نة مػػن نػػص آخػػرجي مدخلػةن يف سػػياؽ الػن ّْ
الشّْعرم

ػعرم العرفػػاينّْجي قػػد قػػدَّـ مو ػ و
َّ
ػوعات
َّص ّْ
إف ثضػػور التَّنػػاص بمشػػكالو اؼبختلفػػة يف ال ػن ّْ
الشػ ّْ
لػػرؤل كثػػريةو عنػػد شػػاعرم العرفػ ً
الدراسػػةجي تقاربػػق أثيان ػانجي كاختلفػػق أثيان ػان أخػػرل
ػاف مو ػ ىػع ّْ
ي
َّص الق ػػرآين يف ش ػػعر ابا ا الف ااار ق ػػد َّازب ػذجي إ ػػافةن إىل أنَّػػو يف بع ػػض
ىكػػذا ك ػػاف ثض ػػور ال ػن ّْ
و
األول ىػو
اقتباس ثريفّّ للمفردة أك الرتكيبجي
اؼبوا ع
الرمػوز الدّْينيَّػةجي َّ
اذباىات ثالثةن يف تضػمني ُّ
ه
ّْي،جي
الرمز يف قالب ُّ
الصورة الفنيَّةجي فغلبق ّْ
دخوؿ َّ
الصيغة األدبيَّة الفنيَّة اعبماليَّة على اغبضور الػد ّْ
َّص
الرم ػػز فيه ػػا ىب ػ ع ػػن كج ػػوده يف ال ػن ّْ
كالاَّااا ي ج ػػن كب ػػو اؼبقارب ػػة التَّقريري ػػة كاؼبباش ػػرةجي كثض ػػر َّ
االذب ػاه الاَّالا ا كبػػو فلسػ ً
اؼبقػػدَّسجي فيمػػا ذىػػب ّْ
الرمػػز مػػن خػػالؿ اقرتانػػو بيػػا
الرمػػزجي فمثبػػق َّ
ػفة َّ

الرمػػز فلسػػفةى اؼبعػػً كاؼبػػذىب كالعقيػػدة كاللُّغػػة َّ
اؼبػػتكلّْمجي َّ
كإف تنػ ُّػوع ىػػذه
أف َّ
الشػػاعر قػػد أدخػػل َّ
ّْ
الشػػعرجي
الرمػػز الواثػػد يكػػن يعػػ ،أبػػدان خلػالن فكريػَّان أك بناعيَّػان يف صػػيابة ّْ
االذباىػػات يف تضػػمني َّ
بنية شعريَّوة كاف عر ان للوثدة الٌد ي من ّٔا يف و
َّعددات يف و
كن إصباؿ ىذه الت ُّ
رؤية فنيَّ وة صباليَّ وة
ل َّ
كقػػد أثقػػل الشاايرازي أيض ػان مػػَت نصوصػػو حبضػػور ا ُّلرمػػوز القرآنيَّػػةجي كىػػو اؼبوصػػوؼ بشػػاع ًر

صػان ثرفيػانجي قلػيالن إذا مػا قػي
الرمزجي فكاف استخدامو للمفردات ك َّ
الرتاكيب القرآنيَّػةجي بوصػفها تنا َّ
َّ
اصػ وػة أظبػػا األنبيػػا ك قػػد الثظنػػا أنػَّػو عمػػد يف شػػعرهجي يف م ػواٍن
للرمػػوز الدّْينيػػة كخب َّ
بتوريفاتػػو ُّ

الرمػػز الواثػػدجي كإ ػػافة كػ ّْػل جػػزو إىل ٍػػوور معػػريف أك كجػػدمجي يتَّسػػق كٍبيعػػة
كثػػريةوجي إىل ذبػػزم َّ

الرمز َّ
الدراسات الٌد عينًيىق بػالشيرازي ال تقلّْل أبدان من شػمنو
كإف ندرة ّْ
ثضور ىذا الوجو من َّ
ػويف بوج ػ وػو خ ػػاصجي فق ػػد تب ػػني َّ
أف ش ػػعره عل ػػى ق ػػد ور م ػػن الفنيَّ ػػة
َّ
ػ ،بوج ػ وػو ع ػ وػاـجي كا ُّ
لص ػ ّْ
األد ّْ
ن كالف ػ ّّْْ
و
استحساف من الغربينيجي كيف ٍليعتهم جواه
كاعبماليَّةجي جعلو مو ع
يف ثػػني كانػ ً
ػوعي
ػق ُّ
الصػػعوبة األبػػرز يف ىػػذا البحػػث تتمثَّػػل يف التَّحديػػد ال ػ َّدقيق ؼباىيػػة الػ ّْ
ص الق ػػرآينّْجي دبع ػػً َّ
أف الق ػػيم اعبماليَّػػة كج ػػب
اعبم ػػايل يف الفك ػ ًر العرف ػػاينّْ م ػػن منظ ػػور التَّػػمث ًر ب ػػالنَّ ّْ
تطبيقها على النُّصوص العرفانيَّة كفق مفهػوـ التَّنػاصجي حبيػث يصػب إرهػار ىػذه القيمػة اعبماليَّػة
َّص اؼبتنػاصجي فكان ً
الرؤيػة تلػ جي زبػرج دبفػاىيم
أك تل جي متمتيان من الن ّْ
ػق القػيم اعبماليَّػة مػن زاكيػة ُّ

مغػايرةو ؼبػػا رسػ يف الػػوعي اإلنسػػاينّْ مػػن دالالت اعبميػل كالقبػػي كبريىػػا كبقػػي اعبميػػل يف ىػػذا

ػتص بالػ َّػذات اإلؽبيػػةجي بوصػػفها صبػػيالن مطلق ػان مثػػاالنجي كمضػػافان إليهػػا اعبمػػاؿ كالكمػػاؿجي
ّْ
الشػػعر ىبػ ُّ
كسبَّ ً
ق االسػتعانة لإلثاٍػة دبفهػوـ اعبميػل اعبليػل الكامػلجي بتعييناتػو اعبماليَّػة يف الواقػع اإلنسػاينّْجي
َّ
كبالذات األنبيا جي كلوسف على كجو التَّحديد
ً
كانق النَّماذج الٌد أشارت إىل القب خرجق من مفاىيمها القبيحة أثيانانجي كانضػوت يف

ػوعي
سػػياؽ ُّ
الرؤيػػة اعبماليَّػػة للمبػػدع علػػى صػػعيد الوريفػػةجي كمػػن ىنػػا بػػرزت صباليَّػػة القػػب يف ال ػ ّْ
ػالميجي كقػػد بييّْػػب
ُّ
الرتاجيػدم فلػػم يلػق االىتمػػاـ النَّق َّ
ػدم اعبمػ َّ
الصػويف َّأمػػا ٌ
ػايل بػو يف الفكػػر اإلس ّْ

يف دراسة القيم اعبماليَّة كتطبيقها يف الشّْعر
اإلسالميجي بري أنَّػو ثضػر يف الشّْػعر العرفػاين مقرتنػان
ّْ
ػادة عػػن عػػا اؼبثػػاؿجي بفعػػل خطيئ ػ وة تراجيديػَّ وػة
دبفهػػوـ اؼبعػ َّػذبجي الٌػػذم يعػػيش معانػػاة انفصػػالو اغبػ َّ
مجي الٌػذم كػاف نتػاج اػبطيئػةجي فكػاف
ثصلق يف النَّشػمة األكىلجي كألقػق بظالؽبػا علػى العػا اؼب ّْ
ػاد ّْ

الرتاجيدم ك َّ
اؼبعذب من ىذا اؼبنظار
صراع اؼببدع مع ىذا العا جي ي ّْس لفهم ماىية َّ
َّ
الشػػعرجي كػػاف يف أثػػد جوانبػػو يع ػ،
الشػػعر العرفػػاينَّ مػػن منظػػور األث ػ ًر القػػرآينّْ يف ىػػذا ّْ
إف ّْ
األدن بصػػورةو شػػعريَّوة
كعيػان صباليػان َّ
خاصػان للواقػػع كاؼبثػػاؿ كالػن ّْ
َّص القػػرآينّْجي كإعػػادة إنتاجػػو يف اغبيّْػػز ّْ

ػارتا
ػفيجي كمػػن اللُّغػػة إشػ ى
ػاعيجي كمػػن العقيػػدة ٍابعهػػا الفكػ َّ
ػرم الفلسػ َّ
اسػػتعارت مػػن الغػػزؿ لونػػو الغنػ ّْ
اغبادة
كرموزىا كقدرتا على اثتوا توتُّرات التَّجربة العرفانيَّة كتناقضاتا َّ

فهرس المصادر والمراج :
المصادر :
 القرآف الكرًن الكتاب اؼبقدس العهد القدًن كالعهد اعبديد ابػػن الفػػارض :الػػديوافجي ربقيػػق :د عبػػد اػبػػالق ؿبمػػودجي منشػػورات عػػني للدراسػػات كالبح ػػوثاإلنسانية كاالجتماعيةجي د ت

ق
 دٕٚاٌ خٕاجّ مشظ انـذ ٍٚحمًـذ حـافظ انؾـرياص٘ ,تاْ ًـاو تـش اعـاط َغـخّ ٖ ,عاليـة حمًـذ قضُٔٚـ ,ٙقاعـىغُ ,ٙيؾٓذ:ساْٛاٌ ,ك اخباَّ يه ٙاٚشاٌ ,ﭼاب :ؽاْذ ,716612ﭼاب دٔو1371 :

ؿبم ػػد ث ػػافظجي ال ػػديوافجي ت ػػر :د ابػ ػراىيم أم ػػني الشػ ػوارنجي دار اؼبش ػػرؽ
 الش ػريازمجي ػ ػ ال ػػدين ٌللطباعة كالنشرجي طُجي ُِْٓىػ\ََِْـ
المراج العربية:

-

أبػػو ريػػافجي د ؿبمػػد علػػي :فلسػػفة اعبمػػاؿ كنشػػمة الفنػػوف اعبميلػػةجي دار اؼبعرفػػة اعبامعيػػةجي مصػػرجي
طٖجي ُّٗٗ
أب ػػو زي ػػدجي نص ػػر ثام ػػدجي مفه ػػوـ ال ػػنص دراس ػػة يف عل ػػوـ الق ػػرآفجي اؼبرك ػػز الثق ػػايف الع ػػرنجي ب ػػريكتجي
طُٖٗٗجيْـ
أدكني  :زمن الشعرجي دار الساقيجي بريكتجي طٔجي ََِٓـ
أدكني جي الصوفية كالسورياليةجي دار الساقيجي بريكتجي طُجي ُِٗٗـ
أدكني  :النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي دار ا دابجي بريكتجيطُجيُّٗٗـ
أشػػقرجي د أضبػػد :التوراتيٌػػات يف شػػعر ؿبمػػود دركيش(مػػن اؼبقاكمػػة إىل التسػػوية)جي قػػدم للنشػػرجي
طُجي ََِٓـ
عليجي َّن البالبةجي شرح األستاذ الشي  :ؿبمد عبدهجي دار اؼبعرفةجي جُجي
ابن أن ٍالبجي اإلماـ ٌ

دت
 بن جعفرجي قدامة :نقد الشعرجي ربقيق كماؿ مصطفىجي مكتبة اػباقبيجي مصرجي ُّٔٗ -ابن خلدكفجي عبد الرضبن :اؼبقدمةجي دار الكتاب اللبناينجي بريكتجي طّجي ُٕٔٗ

-

ابػػن خلكػػافجي أبػػو العبػػاس ػ الػػدين أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن أن بكػػر(َُٖٖٔٔ-ىػ ػػ) :كفيػػات
األعياف كأنبا أبنا الزمافجي ثققو :د إثساف عباسجي ـّجي دار صادرجي بريكتجي ُْٗٗـ
ابن منظورجي أبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ :لساف العربجي دار اؼبعارؼجي مصرجي د ت
ابن عرنجي ؿبي الدين :الفتوثات اؼبكيٌةجي جِجي دار صادرجي بريكتجي د ت
ابن منظورجي أبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ :لساف العرب ا﵀ي جي معجػم لغػوم علمػيجي
تقدًن :عبدا﵁ العاليليجي إعداد كتصني  :يوس خياط كندًن مرعشليجي دار صادرجي دار لبناف
العربجي بريكت
باش ػػاجي د عم ػػر موس ػػى :العفيػ ػ التلمس ػػاين ش ػػاعر الوث ػػدة اؼبطلق ػػةجي ارب ػػاد الكت ػػاب الع ػػربجي
دمشقجي ُِٖٗـ

-

الباشاجي د مهجة :شعر الزىد يف العصر العباسي األكؿجي دار شراعجي دمشقجيطُجي ََِِـ
بدكمجي عبد الرضبنجي خري الفكر اليوناينجي مكتبة النهضة اؼبصريةجي القاىرةجي طْجي َُٕٗـ
البستاينجي ؿبمود :دراسات فنية يف التعبري القرآينجي م سسة الوفا جي بريكتجي طِجي ُْٖٗـ
البيطػػارجي د يعقػػوب ك ؿبمػػودجي د عيػػد :األدب اؼبقػػارفجي منشػػورات جامعػػة تش ػرينجي الالذقيػػةجي
ََََُِِٗ/ـ
التطاكمجي عبد ا﵁ :ثركة الشعر يف رالؿ اؼب ثرات اإلسالميةجي دار بريبجي القاىرةجي ُٖٗٗـ
التٌوقبيجي د ؿبمدجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي ُِٖٗـ
التٌوقبيجي د ؿبمد :قطوؼ من األدب الفارسيجي دار األنوارجي بريكتجي طُٖٔٗجيِـ
اعبػػابرمجي ؿبمػػد عابػػد :بنيػػة العقػػل العػػرنجي دراسػػة ربليليػػة يف فهػػم نظػػم اؼبعرفػػة يف الثقافػػة العربيػػةجي

-

-

-

دراسات دار الوثدة العربيةجي بريكتجيطٔجي ََِٔـ
 اعب ػػابرمجي ؿبم ػػد عاب ػػد :م ػػدخل إىل الق ػػرآفجيجُجي يف التعري ػ ب ػػالقرآفجي مرك ػػز دراس ػػات الوث ػػدةالعربيةجي بريكتجي طُجي ََِٔـ
 اعباثظجي أبو عثماف عمرك بن حبر :البيػاف كالتبيػنيجي ربقيػقجي دركيػش جويػدمجي اؼبكتبػة العصػريةجيبريكتجي ََِّـ

 اعبرجػػاينجي عبػػد القػػاىر أبػػو اغبسػػن علػػي بػػن ؿبمػػد بػػن علػػي اغبسػػي :،التعريفػػاتجي دار الكتػػبالعلميةجي بريكتجي طّجي ََِٗـ
 اعبرجػػاينجي عبػػد القػػاىر :دالعػػل اإلعجػػازجي ق ػرا ة كتعليػػق :ؿبمػػود ؿبمػػد شػػاكرجي مطبعػػة اؼبػػدينجيالقاىرةجيُْٖٗـ
 اعبهػ ػػادجي د ىػ ػػالؿ :صباليػ ػػات الشػ ػػعر العػ ػػرنجي دراسػ ػػة يف فلسػ ػػفة اعبمػ ػػاؿ يف الػ ػػوعي الش ػ ػػعرماعباىليجي مركز دراسات الوثدة العربيةجي بريكتجي طُ
 اعبوزكجي مصطفى :نظريات الشعر عند العرب (اعباىليػة كالعصػور اإلسػالميةجي نظريػات تمسيسػيةكمفاىيم كمصطلحات)جي دار الطليعةجي بريكتجيطُجي ََِِـ
 اغبدادجي د عباس يوس  :العذؿ الدي ،كاؼبعريف يف الشعر الصػويفجي دار اغبػوارجي الالذقيػةجي طِجيََِٗـ
 اغبف،جي عبد اؼبنعم :معجم كمصطلحات الصوفيةجي دار اؼبسريةجي بريكتجي طُجي َُٖٗـ اغبك ػ ػػيمجي د س ػ ػػعاد :اؼبعج ػ ػػم الص ػ ػػويف اغبكم ػ ػػة يف ج ػ ػػذكر الكلم ػ ػػةجي دن ػ ػػدرة للطباع ػ ػػة كالنش ػ ػػرجيبريكتجيطُجي ُُٖٗـ
 ثل ػ جي د أضب ػػد ٍعم ػػة :التن ػػاص ب ػػني النظري ػػة كالتطبي ػػقجي اؽبيئ ػػة العام ػػة الس ػػورية للكت ػػابجي كزارةالثقافةجي دمشقجي ََِٕـ
 ثلمػ ػػيجي د ؿبمػ ػػد مصػ ػػطفى :ابػ ػػن الفػ ػػارض كاغب ػػب اإلؽبػ ػػيجي عبنػ ػػة التػ ػػملي كالرتصبػ ػػة كالنشػ ػػرجيمصرجيطُجي ُْٓٗـ
 ضبػ ػػادةجي ثسػ ػػني صػ ػػاحل :دراسػ ػػات يف الفلس ػ ػػفة اليونانيػ ػػةجي دار اؽبػ ػػادم للنشػ ػػرجي ب ػ ػػريكتجي طُجيََِٓ
 اغبويفجي د أضبد :تيارات ثقافية بني العرب كالفرسجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي د ت خل ا﵁جي ؿبمد أضبد :الفن القصصي يف القرآف الكرًنجي دار سينا للنشرجي طْجي ُٗٗٗ -داككدجي أضبد يوس  :لغة الشعرجي كزارة الثقافة كاإلرشاد القوميجي دمشقجي َُٖٗ

 الػػدركنجي د ألفػػق كمػػاؿ :نظريػػة الشػعر عنػػد الفالسػػفة اؼبسػػلمني مػػن الكنػػدم ثػػّت ابػػن رشػػدجيدار التنويرجي بريكتجي ََِّـجي د ط
الشريازم مع الشػركح كالتعليقػاتجي كزارة
 زليخةجي د علي :ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ ٌالثقافةجي اؽبيئة العامة السورية للكتابجي طُجي ََِٗـ
 الزياتجي أضبد ثسن :تاري األدب العرنجي منشورات دار اغبكمةجي بريكتجي د ت السػ ػػامراعيجي فا ػػل :بالب ػػة الكلمػ ػػة يف التعبػ ػػري الق ػػرآينجي ش ػػركة العات ػ ػ للنش ػػرجي القػ ػػاىرةجيطِجئََِـ
 سػػليطنيجي د كفيػػق :الػػزمن األبػػدمجي الشػػعر الصػػويف الزمػػاف –الفضػػا  -الرؤيػػا دار اؼبركػػز الثقػػايفللطباعة كالنشرجي طُجي ََِٕـ
 سليطنيجي د كفيق :الشعر الصويف بػني مفهػومي االنفصػاؿ كالتوثػدجي دار الػرأم للنشػر كالتوزيػعجيدمشقجي طُجي ََِٕـ
 سػ ػػليطنيجي د كفيػ ػػق :بوايػ ػػة االسػ ػػتعادة الػ ػػنص القػ ػػرآين يف أفػ ػػق الق ػ ػرا ة اؼبعاصػ ػػرةجي دار الينػ ػػابيعجيدمشقجيطُجي ََِٗـ
 ص ػػاحلجي د كام ػػل فرث ػػاف :الش ػػعر كال ػػدينجي فاعلي ػػة الرم ػػز ال ػػدي ،اؼبق ػػدس يف الش ػػعر الع ػػرنجي داراغبداثةجي بريكتجي طُجي ََِٓـ
 صادؽجي رمضاف :شعر ابن الفارضجي دراسة أسلوبيةجي اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتابجيُٖٗٗـ الص ػ ػػديقجي د ثس ػ ػػني ك كلي ػ ػػبجي د س ػ ػػعد ال ػ ػػدين :م ػ ػػدخل إىل الفك ػ ػػر اعبم ػ ػػايل عن ػ ػػد الع ػ ػػرباؼبسلمنيجي مديرية الكتب كاؼبطبوعات اعبامعية جي ثلبجي ََِٔـ
-

ي جي د شوقي :تاري األدب العرن يف العصر اإلسالميجي دار اؼبعارؼجي القاىرةجي ُّٔٗـ

 العسػػكرمجي أبػػو ىػػالؿ اغبسػػن بػػن عبػػدا﵁ بػػن سػػهل :الصػػناعتني الكتابػػة كالشػػعرجي ربقيػػق :علػػيالبجاكم كؿبمد أبو الفضلجي دار إثيا الكتبجي طُجي ُِٓٗـ

 عصفورجي د جابر :الصورة الفنية كالبالبية يف الرتاث النقدم كالثقػايف عنػد العػربجي اؼبركػز الثقػايفالغرنجي بريكتجي طّجي ُِٗٗـ
 العمرمجي د ؿبمد :اللغة العربية أصوؽبا امتداداتاجي دار إفريقيا الشرؽجي بريكتجي ُٗٗٗـ العقادجي عباس ؿبمود :ا﵁جي دار َّنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع جي طِجي ُْٗٗـ العطارجي فريد الدين النيسابورم :منطق الطريجي إعداد كترصبة :د ؿبمد بديع ٍعمة د ت الع ػ ػوادمجي د مشػ ػػكور كػ ػػارم :البحػ ػػث الػ ػػداليل عنػ ػػد ابػ ػػن سػ ػػيناجي دراسػ ػػة أسػ ػػلوبية يف ػ ػػواللسانيات اغبديثةجي م سسة البالغجي بريكتجي طُجي ََِّـ
 عياشةجي منذر :الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعة جي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي طُجي ُٖٗٗـ الفاران :آرا أىل اؼبدينة الفا لةجي مطبعة التقدـجي القاىرةجي طِجي َُٕٗـ فيدكحجي عبد القادر :اعبمالية يف الفكر العرنجي ارباد الكتاب العربجي دمشق ُٗٗٗ جي د ط القضػ ػ ػ ػ ػػماينجي د ر ػ ػ ػ ػ ػواف :مبػ ػ ػ ػ ػػادئ النقػ ػ ػ ػ ػػد كنظريػٌ ػ ػ ػ ػػة األدبجي منشػ ػ ػ ػ ػػورات جامعػ ػ ػ ػ ػػة البعػ ػ ػ ػ ػػثجيَََََُِِ/

 القشريمجي عبد الكرًن بن ىوزاف النيسابورم :الرسالة القشػريية يف علػم التصػوؼجي ربقيػق كإعػدادمعركؼ مصطفى زريقجي اؼبكتبة العصريةجي بريكتجي ََِِ
 القػػريكاينجي ابػػن رشػػيق األزدم :العمػػدة يف ؿباسػػن الشػػعر كأدبػػو كنقػػدهجي دار اعببػػلجي بػػريكتجي طِجيُِٕٗ
 ؾباىػػدجي أضبػػد أشػػكاؿ التنػػاص الشػػعرم دراسػػة يف توري ػ الشخصػػيات الرتاثيػػةجي اؽبيئػػة اؼبص ػريةالعامة للكتابجي َُٖٗ
 اؼبرعيجي د ف اد :الوعي اعبمايل عند العرب قبل اإلسالـجي دار األجبدية دمشقجي طُجي ُٖٗٗجي مػزارمجي شػػارؼ :مسػػتويات السػػرد اإلعجػػازم يف القػػرآف الكػػرًنجي اربػػاد الكتػػاب العػػربجي دمشػػقجيََُِ ـ

 اؼبصػػرمجي د ثسػػني ؾبيػػب :صػػالت بػػني العػػرب كالفػػرس كالػػرتؾ (دراسػػة تارىبيػػة أدبيػػة)جي الػػدارالثقافية للنشرجي بريكتجي طُجيََُِـ
 اؼبصرمجي د ثسني ؾبيب :من أدب الفرس كالرتؾ (دراسة يف األدب اإلسالمي اؼبقارف)جي الػدارالثقافية للنشرجي بريكتجي طُجي ُٗٗٗ
 ؿبمدجي د عشتار داكدجي اإلشػارة اعبماليػة يف اؼبثػل القػرآينجي اربػاد الكتػاب العػربجي دمشػقجي طُجيََِٓ
 ؿبمػػودجي د عبػػد اػبػػالق :ديػواف ابػػن الفػػارضجي ربقيػػق كدراسػػة نقديػػةجي عػػني للدراسػػات كالبحػػوثاالجتماعيةجي مصرجي د ت
 ؿبمودجي عبد القادر :الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي مبادعها نظرياتاجي مكانتها من الدين كاغبياةجيدار الفكر العرنجي د ت
 نصرجي عاٍ جودة :الرمز الشعرم عند الصوفيةجي دار األندل جي بريكتجي طُجي ُٖٕٗ النشػػارجي مصػػطفى ثسػػن :فكػػرة األلوىيػػة عنػػد أفالٍػػوف كأثرىػػا يف الفلسػػفة اإلسػػالمية كالغربيػػةجيمكتبة مدبويلجي القاىرةجي طِجي د ت
 الي ػػايفجي د نع ػػيم :أٍي ػػاؼ الوج ػػو الواث ػػدجي دراس ػػة نقدي ػػة يف النظري ػػة كالتطبي ػػقجي ارب ػػاد الكت ػػابالعربجي دمشقجي طُجي ُٕٗٗ
 موىبػػةجي ؾبػػدم كاؼبهنػػدسجي كامػػل :معجػػم اؼبصػػطلحات العربيػػة يف اللغػػة كاألدبجي مكتبػػة لبنػػافجيبريكتجي طِجي ُْٖٗ
 يوس جي ؿبمود عبد الكرًنجي أسلوب االستفهاـ يف القرآف الكرًنجي بر وجي إعرابوجي مطبعة الشػاـجيطُجيَََِـ
المراج المترجمة:
 أكفسػػيانيكوؼجي ـ ز ظبػػري نوفػػا :مػػوجز تػػاري النظريػػات اعبماليػػةجيجي تعريػػب :باسػػم السػػقاجيدار الفارانجي بريكتجي ُٕٗٗجي طِ

-

باختنيجي ميخاعيل :الكلمة يف الركايةجي تر :يوس ثالؽجي كزارة الثقافةجي دمشقجي طُجي ُٖٗٗ
ب ػػارتجي ركالف يفجيني ػػقجي جػ ػريار :م ػػن البنيوي ػػة إىل الش ػػعريةجي ت ػػر :بس ػػاف الس ػػيدجي دار نين ػػولجي
دمشقجي طُ جيََُِ
بارتليميجي جاف :حبث يف اعبماؿجي تر :د أنور عبد العزيزجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي َُٕٗجي
بركنيػلجي بيػػريجي بيشػواجي كلػودجي ركسػػوجي أندريػػو ميشػيل :مػػا األدب اؼبقػػارفجي منشػورات عػػال الػػدينجي
دمشقجي طُجي ُٔٗٗ
ت ػػودكركؼجي تزفتي ػػاف :الش ػػعريةجي ت ػػر :ش ػػكرم اؼببخ ػػوت كرج ػػا ب ػػن س ػػالمةجي دار توبق ػػاؿجي ال ػػدار
البيضا جي طِجي َُٗٗ
تػػودكركؼجي تزفتيػػاف( :ميخاعيػػل بػػاختني -اؼببػػدأ اغب ػوارم)جي تػػر :فخػػرم صػػاحلجي اؼب سسػػة العربيػػة
للدراسات كالنشرجي بريكتجي طِجي ُٔٗٗ
تشرينيشيفسػػكي :عالقػػات الفػػن اعبماليػػة بػػالواقعجي تػػر :يوس ػ ثػػالؽجي كزارة الثقافػػةجي دمشػػقجي
ُّٖٗ
ديورانػػقجي ًكؿ كايريػػلجي قصػػة اغبضػػارةجي (الشػػرؽ األدىن)جي تػػر :ؿبمػػد بػػدرافجي جِجي ـُجي داراعبيػػلجي
بريكتجي د ت
ريشارجي أندريوجي النقد اعبمايل :ىنرم زبيبجي دار عويداتجي بريكتجي ُْٕٗ
ريبوندجي كيليامزجي اؼبمساة اغبديثةجي تر :ظبرية بري جي كزارة الثقافةجي دمشقجي ُٖٓٗ
باتش ػ جي بي ػػوربيجي ال ػػوعي كالف ػػنجي ت ػػر :نوف ػػل نيٌػػوؼجي مراجع ػػة :س ػػعد مص ػػلوحجي ع ػػا اؼبعرف ػػةجي
الكويقجي َُٗٗ
كركتشوجي بنديتو :آّمل يف فلسفة الفنجي ترصبة :سامي الدركنجي القاىرةجي طُجي ُْٕٗ
ؾبموعة من األساتذة السوفييقجي أسػ علػم اعبمػاؿ اؼباركسػي اللينيػ،جي ترصبػة :جػالؿ اؼباشػطةجي
دار التقدـجي موسكوجيُُٖٗـجي طِ
ىيغػػلجي مػػدخل إىل علػػم اعبمػػاؿجي فكػػرة اعبمػػاؿجي تػػر :جػػورج ٍرابيشػػيجي دار الطليعػػةجي بػػريكتجي
َُٖٗجي طّ
ىيغل :الفن الرمزمجي تر :جورج ٍرابيشيجي دار الطليعةجي بريكتجي طُجي ُٕٗٗ
كلسوفجي كولن :الشعر كالصوفيةجي تر :عمر الديراكم أبو ثجلةجي دار ا دابجي طِجي ُٕٗٗ

 كيل ػ جي رينيػػوجي مفػػاىيم نقديػػةجي ترصبػػة :د ؿبمػػد عصػػفورجي سلسػػلة عػػا اؼبعرفػػةجي آّل ػ الػػوٍ،للثقافة كالفنوف كا دابجي الكويقجي َُٗٗجي د ط
الدورلات:

 اؼبوق ػ ػ األدنجي ؾبل ػػة ش ػػهرية يص ػػدرىا ارب ػػاد الكت ػػاب الع ػػربجي دمش ػػقجي الع ػػدد ٖٔجي ثزي ػ ػرافجيُٖٕٗ
 ؾبلة اؼبعرفةجي السنة الواثدة كالعشركفجي العدد ّْٕجي أيلوؿ ُِٖٗ -المراج األجيبية:

 Grand larousse encyclopedique, En dix volumes, tomcinqueme, librairie larousse,ُٕ, rue du Montparnasse, et
*boulevard raspail, ُُْ, paris, vl

فهرس المص حات
الصوفيَّة

Sufism

صٕفّٛ

الغزؿ العرفاين

Knowing

غضل عشفاَٗ

اإلؽبي
ٌ
اغبب ٌ

Divine love

دٔعىت خذائٗ

الصويف
الشّْعر ُّ

Sufic poetry

-

التَّناص

Intertextuality

اق ثاط

االقتباس

Quoting

ٔظفّ دادٌ

التَّوري

Employing

خالف كشدٌ

اؼبعار ة

Protest

اخ صاس ,كٕتاِ كشدٌ عخٍ

اإلهباز

Summerize

اخ صاس ,كٕتاِ كشدٌ عخٍ

اغبذؼ

Omition

حزف ,اَذاخنت ,اَكُذٌ

ّْ
الذكر

Mention

ﭘاد كشدٌ ,ركش

الشَّكل

Shape

ؽكم

اؼبضموف

Content

يضًٌٕ

courtship

العلم

Science

عهى ,داَؼ

اعبماؿ

Beauty

مجال ,صٚثاٗٚ

الرتصبة
َّ

Translation

تشمجّ

اؼببً

Structure

تُاء ,عاخ ًاٌ

اؼبعً

Meaning

يعىن

االنزياح

Deiviation

احنشاف ,كج ؽذٌ

ا﵀اكاة

Immitation

يؾاتّ ؽذٌ

التَّجسيد

Embodiment

جتغى كشدٌ

الرمز
َّ

SYmbole

سيض ,اؽاسِ كذٌ

اؼبيثولوجيا

Methodology

َظشّٚ

الفن
ٌ

Art

ُْش ,فٍ

اؼبيتافيزيقا

Metaphysical

-

الفتش

Fitsh

-

الفتشيَّة

Fitshism

-

العرفاف

Knowing

عشفاٌ

تثعٛذ كشدٌ

التَّغريب

Foreignizing

االدىاش

Surprising

النَّثر

Prose

َثش

الدّْين

Religion

دٍٚ

الفلسفة

Philosophy

فهغفّ ,حكًت

اغبكاية

Talk

حكاٚت

اغبدث

Action

اؼبكاف

Place

جاٖ

الزماف
َّ

Time

صياٌ

التَّشبيو

Smile

التَّصوير

Graphing

القصة
َّ

Story

الغموض

Ambiguity

غًٕض

السورياليَّة
ُّ
الصورة البيانيَّة
ُّ

Surialism
Figuar of speech

-

الفصاثة

EloQuence

الو وح

Clarity

يذْٕػ كشدٌ

ٔاقع ؽذٌ ,كشداس

ؽث ّٛكشدٌ
تصٕٚش

داع اٌ

عكظ تٛاَٗ
فصاحت

ٔضٕح

تٛاٌ

البياف

Graphs

النظم

Composition

اؼباكراعي

Metaphysican

يأساء

التصوؼ
ٌ

Mysticism

تصٕف

التَّجريد

Abstraction

جتشٚذ

التَّجسيد

Embodiment

جتغٛذ

التشكيل الف،

Artistic
composition
Impact

التَّضمني

Impliciting

تضًني

السرقة الشّْعريَّة
َّ
ا﵀اكاة

Theft noodles
Simulation

-

التَّقدًن

Precedence

تقذٚى

التمخري

Delay

تأخري ,عقة اَذاخنت

آّاز

Trope

التَّجلي

Transfiguration

جتهٗ

االستعارة

Metaphor

اع عاسِ

الكناية

Metonymy

األثر

َظى

ؽكم دادٌ ُْشٖ

أثش

ﭘٚؼ اَذاخنت

جماص

كُاّٚ

-

االختزاؿ

Shorthand

يُفشدٔتُٓا تٕدٌ

التَّكثي
الدَّاللة

Candensation
Singficance

_

علم اعبماؿ

Aesthetics

اؼبرجعيَّة

Bookmark

يشجعٛت

التَّلقّْي

Receive

اع قثال كشدٌ

السرد
َّ

Narrative

السارد
َّ

Ratailer

سأٖ ,سٔاٚت كُُذِ

اعبالؿ

Might

جالل

الغنوصيَّة

Gnosticisim

التَّخييل

Imaginization

َؾاٌ دادٌ
عهى مجال ,داَؼ صٚثاٗٚ

سٔاٚت كشدٌ

ؽُاعاٗٚ

خٛال كشدٌ

 م ّخص البح :بػ ً
الدراسػػة اغبػػديث عػػن العرفػػاف دبعنػػاه اللُّغػػوم كمفهومػػو االصػػطالثيجي ثيػػث جػػرل
ػدأت ّْ
دكنػة دبػا يبكػن أف يع َّػد
اؼبدكنػة تارىبيٌػان كبػري اؼب ٌ
تمصيل اؼبفهػوـ مػن خػالؿ العػودة بػو إىل البػدايات ٌ

ّْي ،يف العصػور
استنتاجان لألٍوار اؼبعرفيَّة األكىلجي الٌد ّْ
أسسق ؼبفهوـ اؼبعرفػة اؼبتَّصػلة بػاإلدراؾ الػد ّْ

اؼبختلف ػػةجي للوص ػػوؿ إىل تعريػ ػ ج ػػام وع للمص ػػطل ً م ػػن مثَّ ك ػػاف الك ػػالـ عل ػػى العرف ػػاف بوص ػػفو

بالفن يف ثضورهجي كانتقاؿ التَّعبري عن اؼبعرفةجي فنيٌان؛ من ثيٌز التَّجسيد إىل ثيّْز
مصطلحان مرتافقان ّْ
و
و
و
التَّجريػػدجي علػػى اخػػتالؼ أن ػواع
ُّ
التجسػػدات الفنيٌػػة مػػن كبػػق كرس ػم كموسػػيقى كإنشػػادجي كانتهػػا ن
بالشػػعر الػػذم يعػ ُّػد اؼبعػ األصػػدؽ عػػن انفعػػاالت الػُّػركح كتقلباتػػا يف أٍوارىػػا اؼبختلفػػة كاؼبتباينػػة؛
ّْ
ػالمي كالعصػػور الالثقػػة تعبػريان عػػن اغباجػػة إىل قػػوؿ مػػا ال
فكػػاف ّْ
الشػػعر العرفػػاينُّ يف العصػػر اإلسػ ّْ

ػول فلسػػفي ى و
يبكػػن اعبهػػر بػػو مػػن اؼبعػػارؼ العليػػا يف شػ و
لوجي متخػػذان
ػكل أدن كؿبتػ ن
كع ىقػ ّْػدم إيػػديو ٌ
الش ػػعر الع ػػرنجي ى ػػو الغ ػػزؿ؛ فح ػَّرؼ يف مس ػػاره كٍ ػ َّػوره ل ػػيالعم التَّجرب ػػة العرفانيَّػػة
لونػ ػان معركفػ ػان يف ّْ
كٍبيعتها اػباصة الٌد تعتمد التَّلمي ال التَّصري جي كتنحو الغموضجي على عكػ مػا كػاف سػاعدان

ػالفنجي كقػ ػػد متٌ
يف العص ػ ػور القديبػ ػػةجي فق ػػد جػ ػػا العرفػ ػػاف يف األٍ ػ ػوار اؼبعرفيػ ػػة اؼبختلفػ ػػة مرتافق ػ ػان بػ ػ ٌ
اسػػتجال اؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة األكىل كمػػا قػػاؿ ّٔػػا علمػػا اعبمػػاؿجي كيضػػاؼ إليهػػا التَّحديػػد الػ َّػدقيق
ؼباىية األثر القرآين يف الشعر العرفاينجي ككيفية الدراسة اعبمالية
مػن ىنػا كػػاف للدراسػة كجهػافجي ٌأكؽبمػػا إرسػا قواعػػد اؼبفػاىيم كاؼبرجعيٌػات الٌػػد اسػتند إليهػػا

ىذا األدبجي كثانيهما :الولوج إىل أعماؽ ىذا الشّْعر كربديد مفاىيمو كمصطلحاتو من تفكي
الدراسة النَّقديَّة األدبيَّةجي كالفنيَّة اعبماليَّة
البنية الشّْعريَّة الٌد ربكموجي كدراستها كفق ما تقتضيو ّْ

بالرمز اؼبستخدـ يف ىذا الشّْعرجي كذل عند علمني علػى مسػتول
ككاف للبحث عنايةن خاصةن َّ
الشػػعر العرفػػاينّْ نبػػا عمػػر بػػن أن اغبسػػن اؼبعػػركؼ بػ ػاب ا الفااار
ّْ
ثافظ الشيرازي الفارسي

العػػرنجي ك ػ الػػدين ؿبمػػد

ً
األول على ماىية الغزؿ العرفاين عند اب الفاار
كقفق الدراسة يف بأّا َّ
ػات رػػاىرةه مػػن ثيػػث
تناصػػاتو مػػع القػػرآف الكػػرًنجي كىػػي َّ
كجهػػة نظػ ور قرآنيَّػ وػةجي تتحػػدَّد جبػػال َّ
تناصػ ه
اؼبفػػردات كالتَّعػػابري ك ُّ
الرمػػز كأنبيَّتػػو قػػديبان
الصػػور القرآنيَّػ ًػةجي كيف الفصػػل التَّػػايل جػػرل الكػػالـ علػػى َّ
منظػوران إليػو مػن

ػدمجي ككيػ
كثػػديثان يف األٍػوار اللُّغويػة كاألدبيَّػةجي كيف العػػرؼ النَّقػ ّْ

ػ َّػمن اب ا الفااار

نصوصػػو

نوع خاص من اؼبشأّات بني التَّجػارب الٌػد
َّص القرآينّْ للتَّعبري عن و
الشّْعريَّة رموزان مستقا نة من الن ّْ
الصػوفيَّةجي كخػتم البػاب باغبػديث عػن
عاشها األنبيا (الرموز) كشعرا العرفاف يف مراثل التَّجربة ُّ
توصلق الدراسة إليو من نتاع
أبرز ما ٌ

يف البػػاب الثَّػػاين كػػاف ل ش اايرازي م ػػن الدراسػػة م ػػا لنظػػريه الع ػػرنجي بػػري َّ
أف اؼبش ػػكلة الٌػػد

َّص
كاجهػػق البحػػث ىنػػا ىػػي َّ
الرتصبػػة كقصػػورىا عػػن اإلثاٍػػة باؼبعػػاين الدَّقيقػػة كمػػا ىػػي يف ال ػن ّْ
الرتصبػة بػاؼبعًجي بػري َّ
َّص اؼبػرتجم
األصلي فكاف التَّحليل يبً علػى َّ
أف ركح اؼبعػً اؼبفقػودة يف الػن ّْ
ثالػق دكف الوقػػوؼ علػػى اػبصػػاعص الدَّقيقػػة لشػعر الشاايرازيجي إذ لػػي مػػن معػػً ؾبػػازم لػػركح
الشّْعر َّإمباجي منهجيان؛ ً
الدراسة يف الباب الثَّاين كما يف الباب الٌذم سبقو
سارت ّْ
ٌ
يف البػػاب الاَّال ا دار اغبػػديث ثػػوؿ اؼبقارنػػة بوصػػفها آليٌػػة عمػ وػل تفػػرتض شػػركٍان كقواعػػد
تسػػم بدراسػػة النُّصػػوص اؼبقارنػػة بنػػا عليهػػاجي كجػ ً
الشػػاعرين كفػػق رػػاىرةو فنيَّػ وػة
ػرت اؼبقارنػػة بػػني َّ
ن
َّناصجي كآلياتو مػن تنػاص صػري و أك خفػيجي كفػق مفهػوـ التَّشػابو كاالخػتالؼ
نقديَّوة كاثدةو ىي الت ُّ
الرموز كتوريفاتا
يف اقتباسات اؼبفردات ك َّ
الرتاكيب كاؼبعاين ك ُّ
الراب ا كػػاف للبحػػث كقف ػةه مػػع اعبم ػاؿ كاؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة يف الفكػػر الفلسػػفي
يف البػػاب َّ
الش ػػعريَّة العرفانيَّ ػػة كف ػػق مفه ػػوـ
األكؿجي م ػػن مثَّ نقل ػػو إىل اغبيّْ ػػز األ َّدنجي كإس ػػقاٍو عل ػػى التَّجرب ػػة ّْ
َّ
الرتاجيػػدم كالقبػػي جي ككانػػق كقف ػةه مػػع
ػدرجان دبفاىيمػػو بػػد ان مػػن اعبميػػل مثَّ اعبليػػل ك َّ
التَّنػػاصجي متػ ّْ

توصػػل إليػػو
اؼبعػ َّػذب كاؼبغػػرتب مػػن كجهػػة نظ ػ ور تناص ػيَّ وة أيض ػان كيف النّْهايػػة واامااة تبػ ّْػني أبػػرز م ػا َّ
البحث من نتاع يف األبواب كالفصوؿ صبيعها

Research Summary

م ّخص البح بال غة ا ك ي لة

The study started by talking about "Knowing" inits
linguistic meaning and terminological content. The
concept of Knowing has been rooted by going back to the
first historical records and unrecorded history too. this
could be the result of the initial theological phases which
established for

the idea of knowledge connected with

religious cognition in the various centuries. This led to a
collective

identification

of

the

term.

Then,

the

concentration was on "Knowing" as a term accompanied
with art in its moving from abstraction space to
embodiment one. The different kinds of incarnation are
sculpture, painting, music, singing, and poetry which is
considered the best expresser of soul`s passions and its
vicissitudes in its many various phases.
In the Islamic era and coming ones, "knowing poetry "
was an expression to the necessity of talking about the
divine knowledge, that cannot be said in public, in an
literary shape with ideological and philosophical content.It
took well-known side of Arabic poetry; courtship. And it
developed its way to express the knowing experiment and

its nature which is likely to hint rather than to proclaim. It
used symbol and ambiguity not like the prevalent art in the
earlier eras. so the study had two faces :
First, establishing the rules of references and concepts
which this literature was based on. Second, deep access into
this poetry and identifying its terms and concepts by
dismantle the poetic architecture that dominate it. Then
studying it according to what a literary critic study
requires.This research had a special care on the symbol used
in this poetry, especially in the poetry of Omar Ben Abi
Al-Hassan; known as "Ebn Al-Fared" and Shams AL-Din
Muhammad HafezAl-Shrazi; Al-Faresi. They are wellknown for their knowing poetry.
In its First door, the study stopped at the case of
separation between shape and meaning, in the literary
studies, to show the advantages of accounting on the two
arts while studying the knowing poetry. Then, it viewed
Ebn AL-Fared's "tntertextuality" with Holy Quran; such
as words, expressions, and Quranic images. The other
section concentrated on the symbol and its literary phases
and in the critic custom. And it lighted on howEbn ALFared included Quranic symbols, derived From a Quranic

text, and used it in the poetic structure to express aspecial
kind of similarity between the experiences that prophets
had gone through (the symbols) and the knowing poets in
the sufic experience levels. This door was finished by
talking about the most prominent results emerged
throughout this study.
In the second door, the study concentrated on ALShirazi as the first door did for his equal (the Arabic one)
But the problem the research faced here was the translation
and its little adequacy of the accurate meanings in the
original text. so, the argument, when the text is translated,
was about meaning. Nevertheless, the lost accurate
meaning in the translated text prevented from stopping at
the farina of AL-Shirazi mind. According to what we
have said, we should consider the one who denies the
translation of the poetic text a mind with a pretext for his
view; there is no metaphorical or linguistic translation of
the deep meaning because there was not adequacy for the
accurate meaning in poetry.
Systematically speaking, the study spoke about AL-Shirazi
as it did for Ebn AL-Fared in the previous door.

The third door talked about comparison as a work
machinery requires rules and conditions that allow studying
the comparative texts depending on it. The comparison
between the two poets was made according to one artistic
phenomenon which is intersexuality and its machineries;
quoting, conveying, and employing. Or intersexuality that
emerges as a symbol transmits into a similar situation.
The fourth door spoke about beauty and its concepts in
the first philosophical thought. Then, it studied him in the
literary space and dropped the poetic knowing experience
according to intersexuality machinery; its concepts graduate
starting by beautiful, dignified, tragic, then comic. It, also,
made a spot light on the suffered person and the
immigrated one in an intertextulitic look.
The conclusion has shown the results derived from all
doors and sections in this research.
The End

