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 مقّدمة:

ـي  مػادَّةن معرًفيَّػةن ثريَّػةن مػا تػزاؿي  كالشَّػراععي  كالطُّقوسي  األديافي  تشٌكلي        الكثػريى  تقػدّْ
األكىل  اؼبعرفيَّػةً  اؼببػادئً  عػنً  بنياتو أدبًيَّةو كفنيَّػةو  فالباثػثي  ا يف شكلً من مفرداتً 
ػػا كانػػق ميقرتنىػةن بػػمنواعو مػػن الفنػوفً  الػػدّْي،ّْجي هبػدي  بػػالوعيً  اؼبتَّصػلةً   تػػدرَّجق مػػنى  أَّنَّ

 كاؼبوسيقى كاإلنشادً  كالعمارةً  بمشكاؿو ـبتلفةو كالنَّحقً  كتطوَّرتٍ  البداعيَّةً  رُّسوـً ال
ػػعرً   أنػػواعً  عػػًن اؼبعرفػػًة كسػػاعرً  النّْهػػاعيُّ يف الٌتعبػػريً  الَّػػذم ىػػو الطَّػػوري  كصػػوالن إىل الشّْ

   ففػػػػي كػػػػلّْ تػػػػدرّْجو للمعرفػػػػًة؛ عمػػػػدى اإلنسػػػػانيَّةً  الرُّكثيَّػػػػةً  كاغبػػػػاالتً  االنفعػػػػاالتً 
 بدايػػػةن با ؽبػػػةً  اعتقػػػدى  جي ثيػػػثي الطَّبيعػػػةً  عػػػنً  اؼبعرفيَّػػػةً  هً أفكػػػارً  إىل ذبسػػػيدً  اإلنسػػػافي 

العيػػػػ،ُّ  لي ىػػػػذا التَّمثُّػػػػ هجي ككػػػػافى كثػػػػنو ييعبػّْػػػػري عػػػػن معتقػػػػدً  كمثَّلهػػػػا ثسػػػػيَّان يف شػػػػكلً 
بػػو مػػن رػػواىرجي إ ػػافةن  اؼبتنػػامي ؼبػػا وبػػي ي  اإلنسػػافً  كعػػيى  يػػ زي  اؼباكراعيَّػػةً  لألفكػػارً 
اؼبػادّْمّْجي فصػوَّر ىػذا  العػا ً  بػو مػن أشػيا ً  بوجود خالقو لوجي كؼبا وبي ي  إلقرارً إىل ا

 ألوىيَّػػػػةً  و بالرُّسػػػػوـً كالٌتماثيػػػػًلجي إىل أف أخػػػػذت فكػػػػرةي اإللػػػػو الَّػػػػذم   يكػػػػٍن يعرفيػػػػ
 فيػػػوً  يف كػػػلّْ ٍػػػورو إنسػػػاين  تتطػػػوَّري  ترتاجػػػعي  باإلنسػػػافً  ايطػػػةً  الظٌػػػواىًر كاألشػػػيا ً 

جي ككافى  إىل ذبريدً   كصلى جي ثّتَّ اؼبعرفةي  الفػ،ُّّْ يف  التَّعبػريي  اإلؽبيّْ عًن اؼبادّْمّْ كاغبسّْيّْ
الفػػنّْ أك  مػػنى  ىػػذا النَّػػوعً  جي كقػػدرةً ىػػذا الطَّػػورً  كثاجػػاتً  ىبتلػػ ي  اؼبعرفيَّػػةً  األٍػػوارً 
ػػػعرً  هػػػاجي إىل أٍف كصػػػلى مرثلػػػةو بعينً  عػػػن أفكػػػارً  يف الٌتعبػػػريً  ذاؾى  جي إسػػػالميَّان إىل الشّْ



 

ػػػػاعري  اسػػػػتطاعى  ثيػػػػثي  ًٍ تعبػػػػريو كأ ى  أصػػػػدؽى  العػػػػرنُّ أف يعبػّْػػػػرى  الشَّ  فػػػػوً لػػػػو عػػػػن عوا
 الفنّْ  منى  و يف ىذا النَّوعً و كفلسفتً و كمعتقداتً كانفعاالتً 

ػػذى كاؼباكراعيَّػػةً  الكونيَّػػةً  جي كالرُّؤيػػةً عػػًن الفكػػرً  عبػػريى التَّ  إال أفَّ       جي يف لغػػةو شػػعريَّةوجي ازبَّ
 اإلسػالميَّةى  الفكريَّػةى  بمنَّو مػالزـه اغبالػةى  األكَّؿي  جي ربدَّدى اىنيً اإلسالميّْ اذبّْ  يف الوعيً 

ػػػعرً  ا بالعقيػػػدةً أك اقرتاًَّنػػػ الفلسػػػفةً  الَّػػػد ربػػػدُّ مػػػن نشػػػاطً  الثَّػػػاين كبػػػو  جي كجػػػن ى كالشّْ
ػػعرً  اغبريَّػةً  ػػعرمّْجي فكػػافى  النَّشػػاطً  ثػػرـى  الفلسػػفةً  بػػدخوؿً  ؛ إذ ظبػػ ى يف الشّْ ىػػذا  الشّْ
ـي  منى  النَّوعي    كالفػنُّ كالفلسػفةي  جي كىي الدّْيني الكونيَّةً  رؤيةن ثالثيَّةن للمعرفةً  الفنّْ يقدّْ
(جي الٌػذم اسػتقى )العرفػاينُّ  الصُّػويفُّ  الشّْػعري  اؼبعػريفّْ كػافى  ىػذا الثَّػالوثً  ارتباطً  كمنً 

ػػعرً  مػػن ألػػوافً  يف  جي فجػػدَّدى التَّحديػػدً  منػػو علػػى كجػػوً  جي كالعفيػػ ى العػػرنّْ الغػػزؿى  الشّْ
ػػعرً  إىل رمػػوزً  كأ ػػاؼى  غتػػوً ل جي لػػذل ى الفلسػػفةى ببعػػدً  العػػرنّْ الغزليَّػػةً  الشّْ  ىا اؼبػػاكراعيّْ

ػػعري  كػػافى  الفلسػػفةي  اغبٌسػػيَّ كرمػػوزىهيجي بينمػػا تبتعػػدي  الغػػزؿى  يف رػػاىرًه وبمػػلي  ىػػذا الشّْ
جي مػػػػن ىػػػػذا اؼبنطلػػػػًق اصػػػػطلحًق الدّْراسػػػػةي علػػػػى كبػػػػو الكشػػػػوًؼ الغيبيَّػػػػةً  بػػػػالرَّمزً 

ػػعر للهجمػػاًت العنيفػػةً  كقػػد  بػػالغزًؿ العرفػػاينّْ تسػػميًتو   مػػن قبػػلً  تعػػرَّض ىػػذا الشّْ
ػػم رأكا فيػػو عػػدكَّ اؼبنطػػقً كالٌشػػراععً  الػػنُّظمً  ضبػػاةً  جي إ ػػافةن اإلسػػالمٌيةً  كاغبكمػػةً  ؛ ألَّنَّ

 بو  اؼبساسي  سان ال هبوزي كالنَّصّْ القرآينّْ مقدَّ  إىل عدّْ الدّْينً 

بوصػػػفو مصػػػطلحان خاٌصػػػان  العرفاااان  ايػػػًة نشػػػوً  إىل بد اؼبهػػػمُّ ىنػػػا أف نشػػػريى      
ػػػػػعرجي أرهػػػػػرى  و إىل الفكػػػػػرً جي كيف انتقالًػػػػػبالعقاعػػػػػدً  يف  اإلسػػػػػالميّْ اؼبعػػػػػ َّ عنػػػػػو بالشّْ



 

ػػعريَّةً ثصػيلتً  ػػق نصػػوصي  تػػمثُّران كبػػريان بػػالقرآفً  و الشّْ ًىنجي كقػػد ديرسى ًن كمبػػ  األدبً  معػ
تنصػػبُّ  الفػػ،ّّْْجي ككانػػًق الدراسػػاتي ىػػا العرفػػاينّْ يف يف أبلبهػػا يف بعيػػدان عػػن إٍارً 

الشُّػعراً  ىػذا  بػاعً اتّْ  مػا ىػو فلسػفيّّ كإيػديولوجيّّ كعقػدمّّجي كإثبػاتً  الستخالصً 
ػػػػادً  الصُّػػػػوفٌيةً  أك ذاؾ مػػػػن مػػػػذاىبً  اؼبػػػػذىبى   الوجػػػػودً  جي ككثػػػػدةً كاغبلػػػػوؿً  كاالربّْ
وفيَّة؛ الػػد جي كيػػدخلي ىػػذا النَّػػوعي مػػنى الدّْراسػػاًت يف صيػػلًب التَّجربػػًة الصُّػػكسػػواىا

بعيػػدةن عػػًن  كبقيػػق ىػػذه الدّْراسػػاتي  تفػػرتضي قواعػػدى كمعػػايريى ؿبػػدَّدةن يف التَّحليػػًل 
 الصػػويفّْ  اؼبػػنه ً  كفػػقى  النُّصػػوصً  جي إذ تعػػ، دراسػػةى كالفػػ،ّّْْ الصَّػػرؼً  األدنّْ  اؼبفهػػوـً 

 أنتجاىا  اللَّذينً  الطَّريقةً ك  عًن الفكرً  البحثً  من خالؿً 

 يف  ػػػػػو ً  القديبػػػػػةً  النُّصػػػػػوصً  دراسػػػػػةً  بإعػػػػػادةً  اغبػػػػػديثي  قػػػػػدي النَّ  فيمػػػػػا ظبػػػػػ ى      
ػػعرى اؼبعاصػػرةً  القػػرا اتً  ًن جي لػػذل جي كدبػػا أفَّ ىػػذا الشّْ جي مكتمػػله صػػورةن مبػػ ػػزه جي ميٍنجى

ًنجي فمػػػن الواجػػػبً  اعبمػػػايلّْجي فػػػال ييسػػػاري  الفػػػ،ّّْْ كالنَّقػػػدً  اؼبنظػػػورً  و كفػػػقى قرا تيػػػ كمعػػػ
  اػبارجيَّةي  كتيرتىؾي البنيةي  اؼبعاين العميقةً  خل ى 

 اؼبفػػػػػاىيمً  قواعػػػػػدً  مػػػػػا: إرسػػػػػا ي ؽبي أكَّ  الدّْراسػػػػػًة كجهػػػػػافً  ؽبػػػػػذهً  مػػػػػن ىنػػػػػا كػػػػػافى      
ـي إىل أعماقً  ما: الولوجي جي كثانيهي كاؼبرجعٌياًت الَّد استندى إليها ىذا األدبي   وجي كالقيا

 تفصػيلً  جي عػ ى اعبماليٌػةي  قديَّػةي النَّ  ما تقتضيو الدّْراسةي  كفقى  الشّْعريَّةً  للبنيةً  ف،  بس و 
 التَّػػمثريي  سي درى كمعانًيهػػاجي كمػػا سػػيي  اؼبسػػتخدمةً  القػػرآينّْ كالرُّمػػوزً  عػػًن األثػػرً  اغبػػديثً 

ػػػعرً  القيػػػرآينُّ يف عبػػػاراتً  ػػػعلى  كمبانيهػػػاجي كذلػػػ  عنػػػدى  ىػػػذا الشّْ ني علػػػى مسػػػتول مى



 

 جي ك ػ ي العػرنّْ  الفاار    بااب    اؼبعػركؼي  أن اغبسػنً  بػني  العرفاينّْ نبا عمػري  الشّْعرً 
  الفارسيّْ حافظ الشيرازي  محمد   الدّْينً 

حبثػػان عقػػديٌان دينيػػانجي  لػػي ى  ىػػي الػػنَّصُّ القػػرآينُّجي لكنَّػػوي  الدّْراسػػةى  ىػػذهً  مرجعيَّػػةي       
 العرفػاينّْ  الشّْػعرمّْ  االسػتخداـً  يف صباليَّػاتً  ىو البحػثي  بل أدنّّ صبايلّّ  فاؽبدؼي 

  بارتبتعبرًي  ها اعبماليَّةً يف كريفتً  ىو اللُّغةي  السيَّما أفَّ الشّْعرى جي القرآفً  للغةً 

ػػػعرً  العرفػػػافً  أىػػػلي  كقػػػد ازٌبػػػذى         مػػػا ك  جيجي دبػػػا لػػػو مػػػن عذكبػػػةو كموسػػػيقامػػػن الشّْ
جي فاقتبسػوا كاؼبعػارؼً  اؼبفػاىيمً  جي كسػيلةن إليصػاؿً ربًمليو اللُّغةي من خصاعص صباليةو 

 إىل معػػػافو مضػػػمَّنةوجي فبٌػػػا يعػػػ، أفَّ ىػػػذا البحػػػثى  مفػػػرداتو كعبػػػاراتو تشػػػريي  لػػػذل ى 
عػػن  فيمػػا بينهػػا يف البحػػثً  كالعالقػػاتً  الرتَّكيػػ ّْ للجمػػلً  التَّحليػػلً  يهػػتمُّ بدراسػػةً 

ػػعريَّةً  يف اؼبنظومػػاتً  اؼبقتبىسػػةً  اؼبفػػرداتً  الػػٌداليلّْ ؼبتواليػػةً  التَّمكيػػلً   دراسػػةً  جي كفػػقى الشّْ
ػػػػرً بظواىً  اعبمػػػػلً  ػػػػا كمعانً ىى جي مثَّ االنتقػػػػاؿ إىل مػػػػا ىػػػػو مػػػػ كَّؿه اؼبعركفػػػػةً  اؼبعجميَّػػػػةً ا يهى
 و باالقتبػػػػاًس مفهوميػػػػ الَّػػػػذم ربػػػػدَّدى  األثػػػػرً  مفهػػػػوـً  كفػػػػقى  الدَّالليٌػػػػةً  الرُّؤيػػػػةً  بواسػػػػطةً 
جي كصػوالن إىل التَّنػاًص دبفهوًمػو البنيػومّْ القػدما ً  النٌقػادً  كما عيًرؼ عنػدى كالتَّضمنًي  

 جي الَّػػذم يقػػوـي التحليلػػيّْ كفػػقى آليَّػػًة النَّقػػًد اعبمػػايلّْ اؼبػػنهً  اغبػػديًثجي اعتمػػادان علػػى 
 جي حبيػثي كافَّػةن   فيػو الفنػوفي  الَّػذم تشػرتؾي  ؛ ىػذا العلػمي اعبمػاؿً  علػمً  علػى معطيػاتً 

 الَّػذم يفػرضي    لكػنَّ السُّػ اؿى النصػوًص الشػعريةً  األدنُّ من خالؿً  اعبماؿي  يدرؾي 
ػػ ػػعرً  مػػنى  األدنّْ  اعبمػػاؿً  اسػػتجال ي  يبكػػني  كيػػ ى   :بداىػػةن  وي نفسى   :جي كبتعبػػريو أدؽٌ الشّْ



 

 ؟ ىنػػػاؾى حبسػػػًب مفهػػػوـً األثػػػرً  علػػػى األدبً  اعبمػػػاؿً  علػػػمً  تطبيػػػقي  كيػػػ  يبكػػػني 
 أم النَّقػػدي  لػألدبً  اعبماليَّػةي  جي األكىل: الدّْراسػػةي يف ىػذا آّػاؿً  مػن الدّْراسػػةً  نوعػافً 
ػػكتطبيقي  اعبماليَّػػةي  ىػػي القػػيمي  جي كالثَّانيػػةي اعبمػػايلُّ     أمَّػػا األكىل فتخػػرجي عرً هػػا علػػى الشّْ

ًتبػػػٍق ّٔػػػا نصػػػوصي الغػػػزًؿ العرفػػػاينّْجي تلػػػ ى  إدراؾً  مػػػن خػػػالؿً  ٍبيعػػػًة اللُّغػػػًة الػػػد كي
الطبيعػػػةي اللغويػػػةي اػباصَّػػػةيجي كيضػػػاؼي إليهػػػا صباليَّػػػةي الكلمػػػًة كالرتَّكيػػػًب اؼبتػػػم ّْ مػػػن 

اصَّػػةي كاإلبػػداعي اػبػػاصُّ مفػػرداًت الػػنَّصّْ القػػرآينّْ؛ ىػػذًه اؼبفػػردةي اػباصَّػػةي كاللُّغػػةي اػب
؛ كاؼبضػموفً  الشَّػكلً  بػنيى الَّػد ذبمػعي  العالقػةً مع الػوعًي ب كاعبماؿي الف،ُّ الكاملي 

األدنّْجي فكػػلُّ عمػػلو فػػ،  ال بػػدَّ أف  للعمػػلً  األساسػػيَّةى  الدَّعامػػةى  يشػػكّْالفً  اللَّػػذينً 
الفػنّْ دراسػةن  أك دراسػةى  علػى األدبً  اعبمػاؿً  علػمً  ما  من ىنا فإفَّ تطبيػقى وبتويهً 

ػػػكلً  علػػػى أسػػػاسو مػػػن ثناعيَّػػػةً  صباليَّػػػةن تقػػػوـي  ػػػكلي كاؼبضػػػموفً  الشَّ  الصُّػػػورةي  جي الَّػػػد تشّْ
كأمَّػا الثَّانيػةي فتقػوـي علػى   ا اعبماليَّػةً رىى رواىً  عندى  جي كالوقوؼي عها اؼبتميػّْزى ٍابى  الفنيَّةي 

اعبمػػػايلُّ باعبميػػػًل كاعبليػػػًل  معطيػػػاًت اؼبفهومػػػاًت اعبماليَّػػػًة الَّػػػد ثػػػدَّدىا الفكػػػري 
كالرتاجيدمّْ كالقبيً  كسػواىاجي كإفَّ تطبيػقى ىػذًه اؼبفهومػاًت علػى الػنَّصّْ الشّْػعرمّْ 
ػػػا كفػػػقى اؼبنظػػػوًر  جي دبعػػػً أٍف تػػػتمَّ قرا تي يقػػػوـي علػػػى أسػػػاسو مػػػن ثضػػػورًىا اؼبتنػػػاصّْ

 القرآينّْ من خالًؿ الوعًي العرفاينّْ 

يف  اؼبقػػػارفً  اؼبػػػنه ً  اعبمػػػايلّْ كفػػػقى  النقػػػدً  اعتمػػػادي  إىل ذلػػػ  أنَّػػػو سػػػيتمُّ  يضػػػاؼي    
ػػػاعرينً  بػػػنيى  اؼبقارنػػػةً  الدّْراسػػػةً  مقتضػػػياتً  جي ألجػػػلً الثَّالػػػثً  البػػػابً  جي فيمػػػا أفػػػادى الشَّ



 

ػػػػو  ًٍ التَّمهيػػػػدي النَّظػػػػرمُّ مػػػػنى اؼبػػػػنهً  التَّػػػػارىبيّْ لبيػػػػاًف تطػػػػوًُّر الفكػػػػًر العرفػػػػاينّْ كارتبا
 التَّعبرًي عًن اؼبعتقداًت بتطوُّراًت الفنوًف يف 

يف  األكَّؿي  اإلشػػكاؿي  جي فقػػد سبثَّػػلى الَّػػد كاجهػػًق الدّْراسػػةى  الصُّػػعوباتً  كعػػنً        
جي ألفَّ بػػػال إسػػػالميَّتوً  جي كالقػػػاعلنيى العرفػػػافً  منشػػػمً  بإسػػػالميَّةً  القػػػاعلنيى  بػػػنيى  اػبػػػالؼً 
جي كىل للمعرفػػػةً األ عػػػن اعبػػػذكرً  كالبحػػػثً  التَّػػػاري ً  إىل كتػػػبً  ى العػػػودةى اقتضىػػػ ذلػػػ ى 

الوثًي اإلؽبيّْ للنَّػ ّْ العػرنّْ )ص( بتػاري و  كيًجدى قبلى  إفَّ العرفافى  كصوالن إىل القوؿً 
جي يرجػػػعي  جي مػػػن مثيَّ مسػػػملةي  اؼبػػػيالدً  إىل مػػػا قبػػػلً  ىػػػذا التٌػػػاري ي  ٍويػػػلو  ارتبػػػاطً  بػػػمعواـو

 يكػػٍنجي مػػػن بػػػنيً جي كأفَّ الفػػنَّ كػػػاف دكمػػػان تعبػػريان دينيٌػػػانجي فلمػػػاذا   بػػػالفنوفً  العقاعػػدً 
ػػعرً الفنػػوفً  اؼبعتقػػداًت  ه عػػنً خػػالؼو يف تعبػػريً  )العرفػػاينّْ( مثػػارى  الصُّػػويفّْ  جي بػػري الشّْ

 اختالؼي ؛ فػاؼبػرتجمً  الشّْػعرً  صعوبةه أخرل جا ىٍت من دراسػةً  جي كىناؾى اإلسالميَّةً 
صبػػػػاتً  علػػػػى  بالقػػػػدرةً  اؼبعػػػػًجي كذىػػػػبى  جي يف كثػػػػريو مػػػػن األثيػػػػاًفجي بيَّػػػػب ركحى الرتَّ
ػػواىدً  اسػػتخالصً  قيقػػةً  الشَّ  ثػػوؿى  كالشُّػػركثاتي  الدّْراسػػاتي    ففػػي ثػػني كانػػقً الدَّ

ػػػػدي كثػػػػريةن  الفااااار    اباااا    اااا ترصبػػػػاته كافيىػػػػةه لػػػػديوافً  جي   تكػػػػن تيوجى جي أك يرازيالش 
 للوقػػوؼً  عونػػان يف الرٌتصبػػةً  ٍلبػػقي  جي كيف كثػػريو مػػن األثيػػافً دراسػػاته تػػتمُّ بشػػعرهً 
  على اؼبعً الدَّقيقً 

 مػػػنى  علػػػى ىػػػذا النَّػػػوعً  اعبماليَّػػػةً  القػػػيمً  مػػػن تطبيػػػقً  األكػػػ ي  الصُّػػػعوبةي كتػػػم        
ـي الشّْعرً  اإلسػالميّْ بعامَّػةوجي  علػى الشّْػعرً  اعبماليَّػةً  القيمً  بتطبيقً  جي فقد قلَّ االىتما



 

 يف ىػػػذا آّػػػاؿً  الراعػػػدةي  ككانػػػًق الدّْراسػػػاتي   التَّحديػػػدً  منػػػو علػػػى كجػػػوً  كالصُّػػػويفّْ 
جي كد  يف كتابًػو الػوعًي اعبمػايلّْ عنػدى العػرًب قبػلى اإلسػالـً  عيفؤاد المر للدكتور 

يف  جييف كتػػاًب البنيػػًة اعبماليػػًة يف الفكػػًر العػػرنّْ اإلسػػالميّْ  سااعد الاادل    ياا 
)مػػدخل إىل  كمثليػػو كتػػابي , علػػى شػػعًر العصػػًر اإلسػػالميّْ  اعبماليَّػػةً  تطبيػػًق القػػيمً 

ساعد كالػدكتور  حسي  الصدلقالفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمني( للدكتور 
 القػػػػيمً  علػػػػى ماىيػػػػةً  الٌضػػػػو ى  مػػػػن الكتػػػػًب القليلػػػػًة الػػػػد سػػػػلَّطقً  جيالاااادل    ياااا 

ػػػعرً  مػػنى  هػػا علػػػى ىػػذا النَّػػػوعً كتطبيقً  اعبماليَّػػةً  ػػػعرً  اعبماليَّػػةي  جي أمَّػػا القػػػيمي الشّْ  يف الشّْ
ٌتنػاص(جي فػال )االقتبػاس كال األثػرً  مفهػوـً  القرآينّْجي كفقى  الوعيً  العرفاينّْ من منظورً 

إذ    دراسػػػاتو ّٔػػػذا اػبصػػػوًص  مػػػن ىنػػػا بػػػرزت صػػػعوبىةي معاعبػػػةي ىػػػذا اؼبو ػػػوعً 
ـى ىذًه الدراسًة أمثلةه سابقةه يبكني االستنادي إليها ىذًه  أف تكوفى  جي كآملي يكٍن أما

 يف الشّْػعرً  اعبماليَّػةً  القيمً  عنً  يف البحثً  فاربةن لدراساتو صباليَّةو زبوضي  الدّْراسةي 
 اينّْ العرف

البحث من مقدّْمةو كسبهيدو نظرم  كأربعًة أبػوابو كخاسبػةوجي وبتػوم كػلُّ  يتمٌل ي      
ػػػ صو بػػػػاللُّغتنًي بػػػابو علػػػى فصػػػػلنيجي إ ػػػافةن إىل ثبػػػقو باؼبصػػػػادًر كاؼبراجػػػًعجي كملخَّ

  العربيًَّة كاإلنكليزيَّةً 



 

البحث يف إٍػارًًه ؽبذا  جرت ؿباكلةه للتَّعريً  بالغاية اؼبفرت ة المقد مةيف       
اؼبعريفّْ ادَّدجي مع األدكات الَّد نعتقد جبدكاىا يف الوصوؿ إىل ىذه الغايػةجي مػع 

جي كصعوبات البحث   اإلشارة إىل ما سبق من دراساتو

دبعنػػػاه اللُّغػػػومّْ  العرفاااانعػػػًن  التَّمهياااد الي اااريبينمػػػا جػػػرل اغبػػػديث يف      
؛ فكػاف البػد  بتمصػيل ا ؼبفهػـو مػن خػالؿ العػودة بػو إىل كمفهومو االصػطالثيّْ

البػػػدايات اؼبدكَّنػػػة تارىبيَّػػػانجي كبػػػري اؼبدكَّنػػػة فبَّػػػا يبكػػػن أف ييعػػػدَّ اسػػػتنتاجان لألٍػػػوار 
اؼبعرفيَّػػة األكىل الَّػػد أسَّسػػق ؼبفهػػـو اؼبعرفػػة اؼبتَّصػػلًة بػػاإلدراؾ الػػدّْي،ّْ يف العصػػور 

مرتافقان بػالفنّْ يف بوصفو مصطلحان  العرفاناؼبختلفة  كبعدىا جا  الكالـ على 
جي جي ككي  َّنض التقييم اعبمايل للفنّْ يف ؿباكلة التَّعبري عًن اؼبطلقثضوره العي،ّْ 
دبفهومػو اإلسػالميّْ كلونػو الغػزيلّْ  كمػن مثَّ اغبػديث  الش اعر العرفاا ي  كصوالن إىل 
اااعر العرفاااا يّ عػػن ماىيػػػة  كآليػػػة الدراسػػػة اعبماليػػػة ؽبػػػذا  األثااار القرِّ اااي  فاااي الش 

كمػػػا عرفػػػو  بتحديػػػد مفهػػػـو األثػػػر ألثػػػر؛ الػػػد تقػػػـو يف جػػػز و منهػػػا علػػػى اللُّغػػػةجيا
 البالبيُّػػوف اقتباسػػان كتضػػمينانجي مث تناصَّػػان كمػػا جػػا  يف اؼبفػػاىيم النَّقديٌػػة اغبديثػػة 

 كتقـو بتطبيق القيم اعبماليَّة على الشّْعر يف جزعها ا خر 

ابا   األثر القرِّ اي فاي راعربػػف : يورًد ىذا الباب اؼبعنو الباب األّوليف       
أثر القرآف الكرًن يف ىذا الشّْعًر بوصفو تناصَّػان ثرفيَّػان  فص ه األّوليف  الفار 

اكيب كاؼبفردات القرآنيَّة اؼبستخدمة يف ىذا الشّْػعر؛ بوصػفها  تتمُّ فيو دراسة الرتَّ



 

لىةن يف النَّ  صّْ الشّْػعرمّْجي ككيػ  أفػادًت بنيةن نصيَّةن ؾبتزأةن من النَّصّْ القرآينّْجي كميٍدخى
ػػعريَّة ينيَّػػة فنيَّػػانجي اللُّغػػة الشّْ كالقيمػػة اعبماليَّػػة الػػد قػػدَّمها  مػػن داللتهػػا القرآنيّْػػة كالدّْ

جػا  اغبػديث عػن الرُّمػوز  فاي الفصاا الاَّاا يك ثضور مفرداًت النَّصّْ القػرآينّْ 
 اعبماليَّة القرآنيَّة يف إٍار الصُّور الفنيَّة كدالالتا األدبيَّة ك 

جي كيقػدّْـ يف الش ايرازي األثر القرِّ ي في راعربعنواًف  الباب الاَّا يجا ى       
الَّػػذم   ييػػرتجىم شػػعريهي  الشاايرازينظػػرةن عامَّػػةن لشػػعر العرفػػاف عنػػد  فصاا ه  األّول

إىل العربيَّػػة إاٌل ثػػديثانجي ك  يلػػػقى االىتمػػاـ النَّقػػػدمَّ الواجػػب بػػػوجي مػػع مػػػا لػػو مػػػن 
جي كيسري ىذا الباب يف الدّْراسة كما سار عند نظريه ابا   تمثريو يف الشّْعر العاؼبيّْ

  الفار 

اغبقيقيَّػػػػة  جي ثيػػػػث ال تتجلَّػػػػى اؼباىيػػػػةالمقار ااااة ل د راسااااةكالبػػػػاب الثَّالػػػػث      
للدّْراسػػػػات التَّمثُّريَّػػػػة إاٌل باؼبقارنػػػػةجي كإيػػػػراد أكجػػػػو التَّالقػػػػي كالتَّبػػػػاين بػػػػني النَّمػػػػاذج 

 اؼبدركسة  

ؿبػػور اغبػػديث يف ىػػذا البػػاب يػػدكر ثػػوؿ نتػػاع  التَّػػمثُّر كآليَّػػة االقتبػػاس مػػن     
ين يف تنػاصّْ متَّ إرهار أكجػو التَّالقػي كالتَّبػا الفصا  األوَّلمرجعيةو كاثدةو؛ ففي 

أكرد أكجو التَّالقي كالتَّباين يف تنػاصّْ الرُّمػوز كالصُّػور الفصا الاَّا ي اؼبفرداتجي ك
 الفنيَّة  



 

جي كقػػٌدـ يف القاايم الاماليَّااة واقييااات التَّ بيااقكضبػػل البػػاب األخػػري عنػػواف      
 رؤيػػػةن عػػػن القػػػيم اعبماليَّػػػة مػػػا بػػػني علػػػم اعبمػػػاؿ كالفكػػػر اعبمػػػايلّْ  فصااا ه األوَّل

جي كيف   جػػرل تطبيػػق القػػيم اعبماليَّػػة مػػن صبيػػلو كجليػػلو  الفصااا الاَّااا ياإلسػػالميّْ
ػػػاعرين  كجػػػا ًت اػباسبػػػةي ربمػػػل عر ػػػان لنتػػػاع  كقبػػػي و كتراجيػػػدم    علػػػى نتػػػاج الشَّ

 الدّْراسة الَّد متَّ التَّوصُّل إليها يف األبواب السَّابقة 

من اجي كبعوفو كدعػمو كبػريين كختامان ىذا جهد اؼبقلّْجي فإف أصبق فبتوفيقو     
اللػػذين  طاا ل حساا كالػػدكتور  عيااد محمااود مػػن أسػػتاذمَّ اؼبشػػرفني الػػدكتور

أتوجو إليهما بالشكر العميق كاالمتناف الكبري ؼبا كابداه من عنا و معي يف ىذا 
العمػػػػػلجي كلػػػػػن أنسػػػػػى أيضػػػػػان أف أشػػػػػكر قسػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة رعاسػػػػػةن كأسػػػػػاتذةجي 

الػذم  ع ي زليخة بري كاؼبضاع جي كإىل أن الدكتور كللجامعة أيضان الشكر الك
كػػػاف دكمػػػان بيوًصػػػلد كمػػػوجّْهي منػػػذ كالد  كثػػػّت تارىبػػػوجي كإىل الػػػد كٌرمهػػػا ا 

 فجعل اعبنة ربق قدميهاجي ككٌرم، ّٔا فجعلها أمي 

 

  



 

 امهيد:
 في المفهوم والاذور(:عرفان: )ال 

جي عرفانان أك معرفػةن » لغةن:  العرفاف       يف  ابا  مي اور أدرج كقػدجي ُ«العلمي  مصدره للفعًل عرؼى
أفَّ العلػم نقػيضي اعبهػلجي كمػن  أشػار إىل بري أنَّوجي ادفان للعلممصطلحان مر  بوصفو الٌلساًفجي العرفاف

صػػفات اً عػػزَّ كجػػلَّ العػػا  كالعلػػيم كالعػػاٌلـجي فهػػوى ا العػػا  دبػػا كػػاف كمػػا يكػػوف قبػػل كونػػوجي كدبػػا 
  كاصػػػطالثان: كرد العرفػػػاف بوصػػػفو مصػػػطلحان مرادفػػػان ِأٍف يكػػػوف يكػػػٍن بػىٍعػػػدي قبػػػل امػػػػػػَّ جي كليكػػػوف

تينيَّة الَّد تع، اؼبعرفة gnosis  لكلمة الغنوصيَّة   ّالالَّ
لعرفػػاف ا فبػذل  ال اخػػتالؼ بػػني اؼبعػً اللُّغػػومّْ للعرفػػاف كاؼبعػػً االصػطالثيّْ  بػػري أفَّ مفػػردة    

ًن أكثر زبصُّصان كعمقان من ثيث إشارت  ا ا إىل اؼبعارؼ العليأخذت مع
ػػػػماكمّْجي ال ثضػػػػن الػػػػدّْين بػػػػري كىل للمعرفػػػػة دبعناىػػػػا االصػػػػطالثيّْ يفالبػػػػذكر األ نػػػػقً تكوَّ       سَّ

كالتَّوصُّػػل بنػػوعو مػػن الكشػػً  إىل »  ثػػّتَّ أصػػبحق تعػػ، اصػػطالثان إسػػالميَّان معرفػػة ا كتطػػوَّرت
  ْ«ةو الستدالؿو أك برىنةو عقليَّةو تذكُّقان مباشران دكمبا ثاج اؼبعارؼ العلياجي أك ىي تذكُّؽي اؼبعارؼ

ته كجذكره تطوَّر منهػا ثػّتَّ كصػل إىل مقدّْما بوصًفًو مفهومان كلٌيانجي لوفة"جي " اؼبعر  إفَّ العرفاف     
جي فاؼبعرفػػػةيجي بالوصػػػً  الػػػدّْي،ّْ للكلمػػػةً  ؛جػػػمةن إىل األدب كالفلسػػػفةً ف مػػػا ىػػػو عليػػػو ا ف  ك  يػػػمت

ػػػمىت مػػػع البػػػدايات ا دميَّػػػة ن بعػػػد  جي كإف   تكػػػن نا ػػػجةجيالبػػػداعيُّ معرفػػػةن  امتلػػػ  اإلنسػػػافإذ  شى
  يكػػٍن يػػرل أبػػدان  ثجػػرةن أك صػػنوبرةن أك مػػا ن؛ ىػػوانتبا ثػػني كػػاف يعػػري»فػػػجي عػػًن الطَّبيعػػةانفصػػالو 

ػػػا يػػػرل تمثريىػػػا النَّػػػافع كالضَّػػػار بالٌنسػػػبة إليػػػو ىػػػو عنػػػدما األشػػػيا  الٌصػػػفات اؼبو ػػػوعيَّةى ؽبػػػذه جي كإمبَّ

                                                           
 القاىرةجي مادة )عرؼ(  ابن منظور: لساف العربجي دار اؼبعارؼجي-ُ
 اؼبصدر السابقجي مادة )علم( -ِ
دراسة ربليلية يف فهم نظم اؼبعرفة يف الثقافة العربيةجي دراسات دار ينظرجي ؿبمد عابد اعبابرم: بنية العقل العرنجي  -ّ

   ينظر أيضانجي عبد القادر ؿبمود: الفلسفة الصوفية يفِْٓ -ِّٓجي را:صََِٔجي ٔالوثدة العربيةجي بريكتجيط
   ُّ-ٓاإلسالـجي مبادعهاجي نظرياتاجي مكانتها من الدين كاغبياةجي دار الفكر العرنجي د تجي را: ص

  ْعبد القادر ؿبمود: الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي ص - ْ



 

التَّفكري يف ثاجاتو ؛ دبعً أفَّ اإلنساف األكَّؿ يف اتّْصالًو مع الطَّبيعة   يكن بوسعو ُ«ايالمسه
 جي كبعد إكمػاؿ ىػذه اغباجػات األساسػيَّةجي تبػدأبة الدَّكافع األساسيَّة للبقا لكجوديَّة بسببو من ب

 بالظُّهوًر  مرثلةي االنفصاًؿ عًن الطَّبيعة اغباجاتي األخرل الَّد فر ىٍتها
        
مباشػػرةن عػػن ٍريػػًق اؼبدركػػًة  اغبػػديث عػػن النُّشػػو  اؼبعػػريفّْ اؼبػػرتب  بالغيبيَّػػات بػػري مػػن ىنػػا يبػػدأ     

جي   ذاًت اؼبفهػػـو *"ف تشااات  ؿي إىل "جي حبيػػث تتحػػوَّ ربديػػداتا اػباصَّػػةال تكتسػػب األشػػيا  فاغبػػواسّْ
سان ييعبىػدي أك ييصػنىعيجي كيعػ ّْ عػن قدسػٌيةو مػا؛ أم بالضَّركرة شيئان ملمو  ؛ ال يكوفالف تش  الصَّنميّْ  ك

لشَّجرة أك ىذا ا هإذان؛ صورةه مبوذجيَّةهجي أم ىو ىذ فالف تش   ؛أٍف تصب  األشيا  ثاملة قولن سريَّة
جي يتكػوَّ   الف تش  ه كال ىو بذاؾجي إفَّ ّٔذاغبجرجي كيف الوقق نفسو ال ىو  مػن جسػمو  فكيػافه متميػّْػزه

ص(جي كمن مغػزلن كلٌػي  ىبتفػي كرا هجي ىػو اؼبضػموف الركثػيُّ كاالجتمػاعيُّ  خامادم  كاثدو )جز /
جي لو و يعيش بفضل عمليَّة تقديسو كاػبضوعماٌدةن جامدةنجي بل  فعله سحرمّّجي إنَّ  لذل  فهو لي 

 ففػػػي جيآثػػػاران تػػػدؿُّ علػػى الػػػوعي البشػػػرمّْ يف تلػػػ  اؼبرثلػػػة ػبرافػػػات كاألسػػػاٍريكػػن أف قبػػػد يف اكيب
ػػػدجي يف كمػػػا يتَّصػػػل بػػػو مػػػن خطػػػوات الػػػوعي األكَّؿ الف اااتش   جي يتجلَّػػػى أمامنػػػا جػػػوىر خباصَّػػػةو  التَّجسُّ

للمعرفػًة ؿ األكَّ  ثلػة مػن الػوعي اإلنسػاينّْ الطَّػوراؼبر  أف تيعػدَّ ىػذه جي كيبكػنِاألدىن الصُّورة يف ٍوره
ثقػػة للحيػػاة أف زبضػػع لعمليػػات التَّسػػخري كالتَّطويػػع الَّػػد اكتملػػق يف اؼبراثػػل الالَّ  جي قبػػلالطَّبيعيٌػػة

الَّد رباكي الطَّبيعةجي مػن مثيَّ لتتجاكزىىػا  كالفنوف الفلسفةجي كساعر أنواع العلـو اإلنسانيَّةجي مع ؾبي 
ػػوي  لعبػػًق األسػػطورةي  »قػػد ف جياؼباكراعيَّػػات كالغيبيػػات كبػػو يف آّتمعػػات البداعيَّػػة القديبػػة الػػدَّكرى نفسى

عػػػػػػػػػػػػػػػػػدـاؼبيتافيزيقػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدجي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػيجي علػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػٌربًم مػػػػػػػػػػػػػػػػػن  الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػذم لعبتػػػػػػػػػػػػػػػػػو
                                                           

جي َُٗٗبيوربي باتش : الوعي كالفٌنجي ترصبة: د  نوفل نيوؼجي مراجعة: د  سعد مصلوحجي عا  اؼبعرفةجي الكويقجي  -ُ
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ا اؼبيتافيزيقػا كبقيَّػةي مو ػوعات الفلسػفةجي ت ّٔػد اشػتهر الَّػ عنايًتها بتكوين اؼبفػاىيم كاؼبصػطلحات
ا تدكر بػالرَّمًزجي مسػتكملةن ذلػ ى كلَّػو باألفعػاؿ  ها متوٌسػلةن ثوؿ اؼبفاىيم كاؼبصطلحات نفس إال أَّنَّ
 جي فاؼبعرفة اؼبنشودة من تلػ  النظػرة التارىبيػة بػري متبلػورةجي ُ«اؼبعً كاؼب ٌدل العميقً  الطقسيَّة ذات

البشػػػرمّْ؛ فػػػإفَّ اغبػػػديث عػػػن الفكػػػر  تَّػػػاري اؼبعرفيَّػػػًة األكىل يف ال اؼبالمػػػ  كألنَّنػػػا ال نسػػػتطيع رصػػػد
ُي ان علػى مػا ىػو مثبػقه يف التَّػاري مقتصػر  عي الدّْي،ّْ مباشػرةنجي سػيكوفاؼبعريفّْ اؼبتَّصل بالو  جي كإذ يينبػ

ا كإٍف كانق دينيَّةن يف مضػموَّن جيجي كمفَّ اؼبعرفةبالفلسفةجي يربطها األكىل للمعرفة اعبذكرعًن  التَّاري 
ا كانق قرينة النَّشاطاالجتماعيّْ كالرُّ  جي إالٌ أَّنَّ  الفلسفيّْ  كثيّْ

لفلسػػػفةو أيقيمػػػق علػػػى  بيعػػػةجي خضػػػعًق الطَّ أف طاااونك أرسااا و  جي مػػػعفلسػػػفة اليونانيَّػػػةيف ال      
علػػػى الٌناثيػػػًة  النَّظػػػر جي ك  يقتصػػػرً ةن شػػػاملةن يف الوجػػػودنظػػػر  ميتافيزيقيَّػػػةوجي كأصػػػبحق تكػػػوّْف مبػػػادئ

اؼباديَّة من الطَّبيعةجي بل اٍعرتيًؼ بوجود ثناعيَّةو مطلقةو ال سبيل للقضاً  عليها داخل نظػاـ الوجػودجي 
ٍت ك ػعىها الصَّػحي ى كأ ػي ى كىي ثناعٌيةي الػرُّكح كاؼبػادَّةجي أك اؽبيػوىل كالصُّػورةجي كنظريَّػةي اؼبعرفػة أخػذ

ًظػرى إىل كثػريو مػن اؼبشػاكل اؼبيتافيزيقيَّػة كني ربديده دقيقه ؼبعاين األلفاًظجي خاصةنجي  أرس وعندى  جيإليها
جي كمػا ىبضػع لػو مػن رؼ لظػواىر الوجػودصَّػالعقلػيّْ ال علػى أسػاس اإلدراؾ نظرةن ثابتةن كاسػعةن تقػـو

الَّػػد  البحػػث العلمػػيُّ دبعنػػاه الػػدَّقيق إىل جانػػب فلسػػفة التَّصػػٌورات قػػوانني  مثَّ أ ػػي  يف الفلسػػفة
جي بػل علػى اؼبالثظػة العلميَّ القاعم دى أفَّ اؼبنه جي لنجأرس و كبلغق َّنايتىها عند سقراطػبدأت ب

  ِالتَّصوُّرات جي قد أخذ مكانو إىل جانب منه لى شي و من التَّجربةكع
واىر الوجػود اسػتقى مادَّتػو األكىل مػن اؼبعػريفَّ لظػ القوؿ: إفَّ الوعي بنا ن على ما سبقجي يبكن     

ا عػة لسػلطاف الفكػػرجي فكانػًق اؼبعرفػة تتطػػوَّر مػن خػالؿ اقرتاَّنػػالطٌبي ضػػعثضػن الفلسػفة ثػني أخ
جي كإفَّ أٌكؿ مػػٍن أنػػت  الٌتصػػوُّرات اؼبعرفيَّػػة ىػػ ىم عنػػد الفالسػػفةجي كيبكػػن أف قبػػد مبػػالفكر الفلسػػفيّْ

                                                           
صغرلجي سورياجي اؽبندجي  القدًن )مصرجي ما بني النهرينجي آسيا الًإ  أي  جيم : األساٍري كالطقوس يف الشرؽ األدىن -ُ

  ُٖٗٗجي ُجي إهبةجي اليونافجي البحر اؼبتوٌس (جي ترصبة: يوس  شلب الشاـجي دار التوثيدم للنشرجي ضبصجي طإيراف
  ّجي صَُٕٗجي ْينظر: عبد الرضبن بدكمجي خري  الفكر اليوناينجي مكتبة النهضة اؼبصريةجي القاىرةجي ط-ِ



 

جي التَّػمثًُّر كالتَّػمثريً  دكف أف يكػوفى للحػديث اتّْصػاؿه بفكػرةمػن ة األكىل للمعرفػةجي الفكريَّػ اإلرىاصات
ػػا الغايىػػةي  ىنػػاجي اإلشػػارةي إىل أفَّ اؼبفهػػـو اؼبعػػريفَّ اإلسػػالميَّ لػػي  ثػػدثان ٍارعػػان يف الثٌقافػػة الٌدينيَّػػة  كإمبَّ

 فضلو أك أثرو  دكف تبيافمن صبيعها  العقاعد كاألدبيَّة كاإلسالميَّةجي بل ىو أمره مشرتؾه بني
مػػػن  البحػػػًث عػػػن األسػػػ  الَّػػػد تقػػػـو عليهػػػا اؼبعرفػػػة  (*)الاااّرواقيي  تػػػنهض نظريَّػػػة اؼبعرفػػػة عنػػػد    

اغبٌسػػػػيَّة كاإلدراؾ  يقػػػػـو علػػػػى التَّمييػػػػز بػػػػني الصُّػػػػور الااااّرواقيي  كمصػػػػادرىا  كمصػػػػدر اؼبعرفػػػػة عنػػػػد
جي فاسوسػػات إف جي ك جي كيبكػػن أف نسػػتنت  مػػن ىػػذا أفَّ اؼبعرفػػةُيف كػػلّْ معرفػػةو  ي األصػػلىػػ اغبٌسػػيّْ

جػودان ماٌديٌػان ؿبضػانجي بػل بالوصػ  اغبسػيّْ اؼبنبػُ بوصػًفها ك  الطَّبيعةبدأىت ٍبيعيَّةنجي   تكن بايتها 
 الطَّبيعًة  عمَّا كرا 
ليونانيَّػػػػػةجي مػػػػػع ا ثضػػػػػوران يف الفلسػػػػػفة إسػػػػػالمٌيانجي ( باالسػػػػػًم اؼبعػػػػػركؼهلل) كيبكػػػػػن أٍف قبػػػػػد        

يػػ ثّْر كيتػػمثَّرجي كرأل أفَّ الشَّػػي  الوجػػود اغبقيقػػيَّ ىػػوى الَّػػذم  فَّ إالقػػوؿى  )*(أف طااونبػػدأى إذ  الرَّكاقيٌػًةجي
جريدجي ثٌّت الٌصفات اؼبوبلة يف التَّ  اهللاعبسمايٌن فابتدا ن من  الَّذم يقبل التَّمثري كالٌتمثُّر ىو كثده

أسػاس  ا يعػ، أفَّ فبَّػ جيِعلػى كبػوو مػادّْم  خػالصو  فسريىذه األشيا  األخرل كلُّها ماٌديَّةهجي كتقبل التَّ 
اؼبعرفػة  بػذل  يبكػن القػوؿ إفَّ  جيأف طاونة الػد قػاؿ ّٔػا نهض على اؼباديَّ ة يكاقيَّ ة الرَّ اؼبعرفيَّ ة ظريَّ النَّ 

                                                           
ؽ ـجي كتويف  ّّّيفالركاقيوف: نسبة إىل اؼبدرسة الركاقية الد أسسها زينوف الق صي يف َّناية القرف الرابع ؽ  ـ  كلد )*(

ؽ ـ  فيلسوؼ يوناين أس  مدرستو اؼبسماة الركاقية نسبةن إىل الركاؽ )البهوذم األعمدة(جي الذم كانق ربفظ فيو  ِِٔ
ادية ترٌد كلَّ أصلو يف اؼبعرفة إىل اغب جي كمذىب الركاقية يف الوجود يقوؿ بمنو التح  الفنية يف أثيناجي كالركاقية فلسفة م

لي  يف الوجود بري اؼبادةجي ثّت الركح كاجي كالنار ىي القوة الد تعطي اؼبادة ثركتهاجي كعنها ينشم العا جي كا ىو النار 
ادة: دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي دار اؽبادم األكىلجي كنف  اإلنساف صدرت عن النار اإلؽبية  )ينظر: ثسني صاحل ضب

 ( ّْٕ-ّّٗجي صََِٓجي ُللنشرجي بريكتجي ط
  ُٕ-ُٔينظر: عبد الرضبن بدكمجي خري  الفكر اليوناينجي ص-ُ
را: مصطفى ثسن النشار: فكرة األلوىية عند أفالٍوف كأثرىا يف الفلسفة اإلسالمية كالغربيةجي مكتبة مدبويلجي القاىرةجي -)*(
 (َِْ-ُٓٗجي نظرية اػبلق عند أفالٍوفجي صُِّ-ٕٗ)التصورات اؼبختلفة لإللو األفالٍوينجي ص جي د تجيِط
  ِّينظر: عبد الرضبن بدكمجي خري  الفكر اليوناينجي ص - ِ



 

ػػ يف الفكػػر الفلسػػفيّْ  جي )*(األبيقااورلّي  موجػػودةه عنػػد اؼبعرفػػة اغبٌسػػيَّةك جي دةن ة كانتهػػق ؾبػػرَّ يَّ بػػدأت ثسّْ
جي فعػػن ٍريقػػويف كػػلّْ معر  األصػػل يقػػوؿ: إفَّ  أبيقااورفػػػ تػػتمُّ اؼبعرفػػةجي كاغبػػ ُّ ال  كثػػده فػػةو ىػػو اغبػػ ُّ

ػػا الَّػػذم وبػػدث الواثػػد صػػوره متعػػدّْدةهجي كالنَّػػاس  إىل اغبػػواسّْ عػػن الشَّػػي ىػػو أنَّػػو تػػم   ىبطػػُجي كإمبَّ
يف   األصػػل الٌصػػورجي مػػع أفَّ اؼبو ػػوع كاثػػده باسػػتمراروجي كاإلثسػػاس ىػػو زبتلػػ  يف التقاٍهػػا ىػػذه

و يف اؼبعرفػػة كالطٌبيعػػةجي فمػػن مػػع مذىبػػ ص  يتفّْػػقبا ؽبػػة علػػى كبػػوو خػػاأبيقااور   كػػلّْ معرفػػةو  آمػػن
يف نفوس النٌػاسجي أك يف اؽبػوا  علػى شػكل  ا ؽبة ككمٌَّنم موجودكفأبيقور  النَّاثية النَّظريَّة يتصوَّر

  كيبكػن أف قبػد ُبوجػود ا ؽبػةأبيقاور  الٌنظريَّػة آمػن الٌناثيػة صورو أثرييَّةو يدركها النَّػاس  مػن ىػذه
جي فالصػوفٌيوفه الفلسفة اإلؽبذ أك ٍريقػةن  جي بوصػفهم مػذىبان يبانٌية نظريان مقابالن يف الفكر اإلسػالميّْ

؛ لكػػػػنهَّم ي منػػػػوف ّٔػػػػذا اإللػػػػو إيبانػػػػان خاٌصػػػػان يتَّفػػػػق وو خػػػػالقو للكػػػػوفإلػػػػ بوجػػػػود جي ي منػػػػوفيف اؼبعرفػػػػة
  ةم اؼبعرفيَّ كنظريٌات
         
جي فبٌػػػا يػػػرتؾ يف اؼبعرفػػػة      ػػػا ال تقػػػـو علػػػى يقػػػنيو مطلػػػقو  البػػػاب تتطػػػوَّر الٌنظريَّػػػات علػػػى أسػػػاس أَّنَّ
جي كامفتو  بني الٌناس  رؼه عليوساعده كمتعا يف اؼبعتقدات كيف ما ىو الختالؼثان الثتماالتو شّتَّ
الٌدينٌية يف صيغةو فلسػفٌيةوجي  اغبقيقة بو ع في ون يبدأ ىكذاالتَّعاقبٌيةجي  تفر و الٌضركرة ٍبيعيّّ أمره 

يٌػػانجي كىػػو يشػػبّْو الػػٌنصَّ الدينيَّػػةى تفسػػريان رمز  فسَّػػر الٌنصػػوص فقػػدجي هفقػػد سػػادت نزعػػةه صػػوفيَّةه تفكػػري 
الٌػػذم  األصػػل علػػى ثسػػاب ذ بػػاؼبعً أك الػػرُّكحإىل األخػػ باعبسػػمجي كاؼبعػػً الٌرمػػزمَّ بػػالٌركحجي كيبيػػل

                                                           
اؼبذىب -ُشعب:  سوؼ أثي،جي تقـو فلسفتو على ثالثؽ ـ؛ فيل َِٕ-ُّْأبيقوراألبيقوريوف: نسبةن إىل -)*(

مذىبو اػبيليقي  أخذ الفلسفة عن -ّرأيو يف الوجود أك مذىبو الطبيعيجي كيدخل  من داعرة الالىوتجي -ِاؼبنطقيجي 
تتحدد مهمة النف  عنده بالشعور كالفكر كاإلرادةجي كلو  إذطو كسقراط  لو نظرية يف النف  ديبقريط  كأفالٍوف كأرس

مذىب يف اإلؽبيات ىبتصره القوؿ بوجود آؽبة بمشكاؿو بشرية يمكلوف كيشربوفجي كأجسامهم من عنصر الضو جي كيدلل 
  (َّّ-َّّعلى كجودىمجي كيقٌدـ كصفان لطباععهم )ينظرجي ثسني صاحل ضبادة: دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي ص

  ٗٓ-ِّر: عبد الرضبن بدكمجي خري  الفكر اليوناينجيصينظ-ُ



 

شخصػػٌيةه الىوتيٌػػةه قبػػل كػػلّْ شػػي وجي بػػدأ مػػن الػػدّْين  ()*في ااونجي كباشػػرةن مػػن الػػٌنص حبركفػػوم ي خػػذ
 أنتجػػوا التَّصػػوراتً  جي كمػػا كػػاف سػػاعدان عنػػد مػػن سػػبقوجي فالفالسػػفةُال العكػػ  كاسػػتعاف بالفلسػػفة

آّػػرد أك الالىػػو  كصػػوالن إىل الوصػػ  الػػدّْي،ّْ اؼباديػػة أك الطبيعيػػة الالىوتيػػةى ابتػػدا ن مػػن الفلسػػفة 
 كسوانبا سابقان   أف طونك سقراطو جي مثلما جا  بللمعرفة
تفسػري نزعػةو دينيٌػةو  ا؛ بػل مػن أجػلال تيقصىدي اؼبعرفػة كالفلسػفة مػن أجػل ذاتػ في ون كعند        

فانيةه؛ لذل  ال بيدَّ من  اإلنسانٌية متعذّْرة اؼبسال جي كالعا  كىمهجي كالٌذات اليقينٌية خاٌصةوجي كاؼبعرفة
اغبػاؿ الٌػد مػن  اػبالص الَّذم وبصل عن ٍريق فنا  اإلنساف بنفسو باًجي من أجل أف يػتخٌلص

راكػػان مباشػػرانجي إد نػػا  يػػتمُّ عػػ  الٌتصػػٌوؼجي كال سػػبيل إىل معرفػػة ا إال بإدراكػػوعليهػػاجي كىػػذا الف ىػػو
الٌتجربػػًة الصُّػػوفٌيًةجي ففػػي  عػػن ٍريػقجي للوسػػاع ألفَّ ا سػيظهر أمػػاـ اإلنسػػاًف مباشػرةن دكف ثاجػػةو 

ػػػ بيل إىل ىػػػذا الٌسػػػلوؾ ثالثػػػيُّ اؼبراثػػػلجي ثالػػػة الوجػػػد الٌصػػػويفّْ يسػػػتطيع اؼبػػػر  أف يعػػػاًينى ا  كالسَّ
عػػػػن ٍريػػػػق الٌلطػػػػ  الواىػػػػب  األكىل: عػػػػن ٍريػػػػق آّاىػػػػدةجي كالثانيػػػػة عػػػػن ٍريػػػػق العلػػػػمجي كالثٌالثػػػػة

ػػػالكنيكا للقداسػػػة  كىبػػػصُّ اؼبريػػػدين ػػػاألكىل كالثٌانيػػػة بالػػػدَّرجتني لسَّ كعليػػػوجي جي ِل( بالثالثػػػةجي ك)الكيمَّ
 جي دبفهوـو إسالمي  كبرًي إسالمي  إىل العرفاف دُّ التَّصوُّؼ كسيلةن يف الوصوؿع يبكن
يًنجي ؛ كىػػػي مفػػػردةه لصػػػيقةه بجي الزُّىػػػداؼبفػػػردات اؼب دّْيػػػة إىل العرفػػػاف ؿ مفػػػردةو يف متواليػػػةكأكَّ      الػػػدّْ

 دةه يف كػػلّْ ديػػنو ظبػػاكم  أك بػػريىا األكىل موجػػو  أفَّ بػػذكر بػػنيَّ تىػػا يكتػػاري  رهور  أثػػر اؼبفػػردة كبتتبُّػػع
الصُّػػػػوفيَّة إىل  جي كىنػػػاؾ اختالفػػػػاته كثػػػػريةه يف إرجػػػػاعقبيػػػػل كالزٌبػػػػور كالقػػػػرآفكاإل ظبػػػاكم جي يف التٌػػػػوراة

شػكالن  كتطػوَّر الزُّىػد ثػٌّت أخػذؼ األٌكؿ بدأ تقشُّػفان كزىػدانجي ا األكىلجي فمن قاعلو إفَّ التَّصوُّ أصوؽب

                                                           
جي كيعٌد الفيلسوؼ اليهودم األك  يف ذل  اليهودلةبعد اؼبيالدجي من اؼبدرسة  َٓؽ ـيف َّيففيلوف اإلسكندرم: )*(

 الرمزم= العصرجي مزج بني الثقافة اليهودية كاليونانيةجي عنواف مذىبو ىو التوفيق بني اليهودية كالفلسفةجي كيتمٌيز بالتمكيل
للتوراة كفكرتو يف اػبلق أٌف ا خلق العا  من ال شي جي كيقوؿ بوثدانية اجي ك  يعرؼ عنو أنو قاؿ بالثالوث أك بريه من  

  َْْ-ّٖٓألواف الشرؾ  ينظرجي ثسني صاحل ضبادةجي دراسات يف الفلسفة اليونانيةجي ص
  ّٗ-َٗينظر: عبد الرضبن بدكمجي خري  الفكر اليوناينجي ص-ُ
  َُٔ-َُٓ-َُُينظر: اؼبرجع السابقجي ص-ِ



 

ترجػػػػع جبػػػػذكرىا إىل األيمَّػػػػة ا ريٌػػػػةجي أم إىل الػػػػٌديانتني  آخػػػػر ديًعػػػػيى تصػػػػوُّفانجي إىل قاعػػػػلو إفَّ الصُّػػػػوفيَّة
ادثػػػػة نسػػػػبةن إىل ُامتػػػػداده لألفالٍونيػػػػة اؽبنديَّػػػػة كالفارسػػػػيَّةجي يف ثػػػػني يػػػػرل آخػػػػركف أفَّ الٌصػػػػوفٌية

ني اؼبصرم صاثب )فلسفة اإلش  راؽ( أفلٍو
جي أفَّ العرفػاف كجػد قبػل اؼبسػيحيَّةجي  بريى أفَّ الدّْراسات       اغبديثة أك حقجي دبا ال يقبل الشَّ َّ

 رّْخػو األديػاًف م ما عادا من جهةجي كمن جهةو أخرلجي جي ىذكأنَّو يرقى إىل القرف األكَّؿ قبل اؼبيالد
صػػػػفها ثركػػػػةن مرتبطػػػػةن بو  نيَّػػػػةإىل العرفا مػػػػن قبػػػػلجي يف أكركبػػػػا اليػػػػـو ينظػػػػركفجي كمػػػػا كػػػػانوا يفعلػػػػوف

جي أفَّ العرفػاف كالعرفانيَّػة رػاىرةه عامَّػةه عرفتهػا  باؼبسيحيَّة كثدىاجي بل لقد صػار مػن اؼبسػلَّم بػو اليػـو
يانات الوثنيَّة قلنػا جي فإذا ِاألدياف السَّماكيَّة الٌثالثةجي اليهوديَّة كاؼبسيحيَّة كاإلسالـجي كما عرفتها الدّْ

لٌزىػػًد األكىل موجػػودةه يف القػػرآف كجودىػػا يف التٌػػوراةجي كجودىػػا يف اإلقبيػػلجي كجودىػػا يف ا إفَّ بػػذكر
 كالعقاعػد الفرعونيٌػػةجي كػػاف لنػا أف نثبػػق خطػم اغبكػػم القاعػػل الفيػػدا كاؼبنداعيٌػة كالزرادشػػتٌيةالبوذيَّػةجي ك 

  ّىد اإلسالميّْ إىل الرَّىبنًة اؼبسيحيَّة كسواىاالزُّ  بنسبة
االمتػػداد الػػٌزم،ّْجي كمػػن اؼبعػػركؼ أٌف  د تػػالؽو بػػني األفكػػار أمػػره منطقػػيّّجي حبكػػمفػػالقوؿ بوجػػو       

العقاعػًد صبيًعهػاجي يبكػني بني  افمشرتك افكالتَّصوُّؼى أمر  الاٌلثق يتمثٌر بالسَّابقجي كلكن دبا أفَّ الزُّىد
دبػػا ىػػو  عػػًجي دبػػا ىػػو متشػػابوه بػػني األديػػاف؛ كاإلسػػالـعلػػى ىػػذا اؼب أف يػػدخل التَّصػػوؼ كالعرفػػاف

جي كدبػػا فيػػو مػػن اإلخبػػار عػػن أقاصػػيص األكَّ الػػدّْ  لػػنيجي مػػن الطٌبيعػػيّْ أف قبػػد فيػػو أفكػػاران ين اػبتػػاميُّ
 صدل متطٌوران عن أفكارو كسلوكيَّاتو دينيَّةو سابقةو  تكوف
صػوُّؼ بري فبكنو؛ كسول أفَّ التَّ  ثدو للٌتصوُّؼأصلو كمصدرو كا لذل  فإفَّ اعبـز بتحديد        

عػػن إيبانػػو  تعبػػري اإلنسػػاف»  الرٌعيسػػة يف العػػا  يػػ،ّّجي كانػػًق العقاعػػد علػػى امتػػداد األديػػافٍقػػ ه د
توجي ككثريان ما يٌتخذ الػٌدين شػكل بقٌوةو أعظم منوجي كإجاللو ؽباجي بوصفها خالقة ىذا الكوف كمسريّْ 

                                                           
  ٓ-ّينظر: د  عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي ص-ُ
  ِّٓينظر: ؾبمد عابد اعبابرمجي بنية العقل العرنجي ص-ِ
  ْينظر: د  عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي ص-ّ



 

بيعتػوجي ك ا ااكلة ىػو   لػٌدينجي كااؽبػدؼ الػذم مػن أجلػو كانػًق اغبيػاةعباٌدة لتفسري أصل الكػوف ٍك
  ُ«على أساسو من ىذا اإليباف ن الٌشعاعًر كالطٌقوًس اؼببنيَّةكلُّ ؾبموعةو متكاملةو م

فػارس  رجي كبالد مػا بػني الٌنهػرينجي كبػالدموجودةه يف اؽبند كمص وس الدينيَّةكقد كانًق الطٌق       
 ق ذاتجي ككانػسػابقةن الٌنظػرى الفكػرمَّ اػبػالص كانػق  فَّ الطُّقوسدبا أالصّْنيجي مثٌ يف اليونافجي ك  كيف

جي  جي كعندما أصبحقً فعلو مباشروجي   يكن ىناؾ حبثه يف العلل كاألسباب الطُّقوس مو ع جػدؿو
إىل  جػدكل العمػل فيهػاجي ربػوَّؿ الػدّْينعػن  ا يعملػوف الفكػر فيهػا كيتسػا لوفكثني صار أصػحأّ

ي، يف وفية تعػػ، اؼبسػػل  الػػدّْ عليػػوجي تكػػوف الصُّػػ بنػػا ن   ِؼفلسػػفةو معرفيٌػػةو تكػػوَّف مػػن خالؽبػػا تصػػوُّ 
الطقػػػػوس ركرم أف يكػػػػوف مطابقػػػػان ذم لػػػػي  مػػػػن الضَّػػػػ؛ الَّػػػػاغبيػػػػاةجي مضػػػػافان إليػػػػو اؼبسػػػػل  اؼبعػػػػريفٌ 

 الشراعع ك 
جي كمعنػػػاه ّ«مػػػذىبه كلٌػػو جػػدّّ بػػػال ىػػزؿو » بمنٌػػو التصػػوؼ  الارجاااا ي ؼعػػرَّ  ؛إساا ميا            

إنٌػو »  :هً ظبػوُّ  لوؾجي كقد قاؿ كاصػفان الٌتصػوؼ لتبيػافالعقليّْ بالعمل كالسُّ شاط اقرتاف االعتقاد كالنَّ 
الطبيعيٌػػةجي كإطبػاد الٌصػػفات البشػريٌةجي كؾبانبػػة  ةجي كمفارقػػة األخػالؽال يَّػ ب عػن موافقػػةالقلػػ تصػفية

اؼبعػً ّٔػذا  ؛ فػال فػرؽْ«اغبقيقػة الػٌدعاكل النفسػانٌيةجي كمنازلػة الٌصػفات الٌركثانيٌػةجي كالتَّعلٌػق بعلػـو
 الارجاااا يو عنػػػد كإيضػػػاث للتَّصػػػوؼ ذم ىػػػذا شػػػمنو  كىػػػذا التَّعريػػػ ؼ كالعرفػػػاف الَّػػػبػػػني التَّصػػػوُّ 

لصػػػيقه باإلسػػػػالـجي كلكػػػػنَّ القػػػػاعلني بػػػال إسػػػػالميَّة منشػػػػم العرفػػػػاف كمسػػػلكوجي بػػػػدعول قدكمػػػػو مػػػػن 
ػػػابقة يػػػركف يانات السَّ أفَّ مصػػػطل  اعبيػػػل األكَّؿ يف اإلسػػػالـ   يكػػػٍن يعػػػرؼ العرفػػػافجي ك »  أفَّ  الػػػدّْ

جي    يرٍدهي  ك  ييعثٍر على العرفاف أثػرو للصػوفيًَّة علػى مػدل اؼبئػة العػاـ األكىل مػن التٌػاري  اإلسػالميّْ

                                                           
جي ُ)فاعلية الرمز الدي، اؼبقٌدس يف الشعر العرن(جي دار اغبداثةجي بريكتجي طد  كامل فرثاف الصاحلجي الشعر كالدين -ُ

  ُِجي صََِٓ
  ٕ-ٓينظر: د  عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي ص-ِ
  ّٔجي صََِٗجي ّعبد القاىر اعبرجاينجي التعريفاتجي دار الكتب العلميةجي بريكتجي ط-ّ
  ٔاؼبرجع السابقجي ص-ْ



 

جي لػذل  قػاؿ ىػ ال  إفَّ ُ«الثَّػاين اؽبجػرمّْ  كأفَّ الصوفيَّة بدأت بالٌظهور يف العػاـ األخػري مػن القػرف
إفَّ العرفػاف مػن  مػن اؼبسػلمني فيقولػوف العرفاف العرفاف مستورده كال أصل لو يف اإلسالـجي أمَّا أىل

؛ فاالسػمي كإٍف   قبػٍد لػو اظبػان يف صميم اإلسػالـ كمشػاره إليػو يف صػميم القػرآف  بػداياًت اإلسػالـً
لي  مهمَّان كمنبيَّة ثقيقة اؼبسػمَّىجي فاعبيػل األكَّؿجي كإف   يكػٍن يعػرؼ ىػذا اؼبصػطل ىجي فإنَّػو كػاف 

كنػػػزان ـبفيٌػػػان فمثببػػػقي أف  كنػػػق: »القدسػػػيّْ  يثاغبػػػد دلػػػيلهم يف ذلػػػ جي ِوثقيقػػػةى مفهومػػػ يعػػرؼ
)ص( محّمااد   النػػ ُّ  جي كقػػد رسػػم مػػنه  اؼبعرفػػةّ«أيعػػرؼى فخلقػػقي اػبلػػق لكػػي أعػػرؼى فػػ  عرفػػوين

فعػلي القلػبً  )أعرفكم( باً كأفَّ اؼبعرفػة أنا أعلمكم: » ثيث قاؿ
ًٌََىِنْٓ   ﴿:لقولًػو عػزَّ كجػلَّ  جيْ

ػو:  ع اي   كقػد قػاؿ اإلمػاـ«جي (ِِٓالبقػرة ) ﴾زَِّد وَغَسَطْ لٌٍُُزَىُُُّْاَخخِزْوُُ  أٌكؿي » كػرـٌ ا كجهى

  ٓ«والدّْين معرفت
انجي ال يثبػػػق القػػػوؿ بإسػػػالمٌية منشػػػئوجي فهػػػو العرفػػػاف ىػػػذا كمػػػا جػػػا  إسػػالميَّ  كلكػػٌن تعريػػػ        

ػػ   شػػو  اؼبعػػريفّْ منػػذ بػػدايات النُّ ةجي ماكيَّ مصػػطل ه قػػدًن سػػقق بػػذكره الػػٌديانات الٌسػػماكيٌة كبػػري السَّ
ريقػةجي كك ػعق لػو العرفاف يف اإلسالـ قػد أصػب  منهجػان كا ػ  اؼبعػا  كالطَّ  لكن يبكن القوؿ إفَّ 

زه عػػن سػػاعر أنػػواع اؼبعرفػػة يف العصػػور و ٍريقػػة يف اغبيػػاة كاؼبعرفػػة سبيّْػػثػػدكد كمعػػايري مػػن ثيػػث إنَّػػ
مػػن فطرتػػوجي دأبػػو البحػػث عػػن اغبقيقػػةجي لػػذل    ابقةجي فالعػػارؼ الٌسػػال  إىل ا يسػػعى بػػدافعالسَّػػ

صٌوؼ الفلسفٌي بري اؼبشوب بشاعبةجي ألٌف للعرفػاف ىو التَّ  جيعلى اؼبفهـو اإلسالميّْ  جيكاف العرفاف
ـٌجي كال يبكن أف يٌتص  بغري الٌصفا  كالنقا  ترافق العرفاف بطقوس دينٌية    كقدمعً ال يعرؼ الٌذ

 أفَّ  يف  عنػػػو  كال ريػػػبتعػػػ ّْ  ةو ترافػػػق كػػػذل  بطقػػػوس فنيَّػػػ نياجي كمػػػااٌتسػػػمق بػػػرفض العػػػارفني للػػػدُّ 

                                                           
  ّٓعطار النيسابورمجي منطق الطريجي إعداد كترصبة: د  ؿبمد بديع صبعةجي د تجي صفريد الدين ال-ُ
 ُْينظر: د  عبد القادر ؿبمودجي الفلسفة الصوفية يف اإلسالـجي ص-ِ
  ِْٓجي صُٕٔٗجي ّابن خلدكفجي اؼبقٌدمةجي دار الكتاب اللبناينجي بريكتجي ط-ّ
  ُٔار اعبيلجي بريكت  د تجي صجي تقدًن فضيلة الشي  أضبد ؿبمد شاكرجي دُصحي  البخارمجي ـ- ْ
  ُْجي د تجي صُاإلماـ علٌي: َّن  البالبةجي شرح األستاذ الشي : ؿبمد عبدهجي دار اؼبعرفةجي ج-ٓ



 

اف اإلنسػاف مفطػوره علػى ثػٌب اعبمػاؿجي كاعبمػاؿ اؼبطلػػق جي كمػن ىنػا االرتبػاط الوثيػق بػني العرفػػ
 األدب اٌلذم ىو أرقى الفنوف بني ك كاعبماؿجي 

        
 نظربػالؿبدَّدةو يف الٌتاري  علػى كجػو الٌدقػةجي كلكػن  فق العرفاف بطقوسو فنٌيةوجي بريكبدايات ترا     

قوسػػهاجي قبػػدىا سبثّْػػل التَّ يانات الوثنيَّػػإىل الػػدّْ   إذنم(جي بوصػػفو فنٌػػان )الصَّػػ للعقيػػدة جسػػيد العيػػ،َّ ة ٍك
قػػوسجي الطُّ    كيبكػػن أف تعػدَّ ي  ثسّْػ ل دبظهػػرو مثُّػة للمعتقػػد ثاجػة االعتقػػاد للتَّ ينيَّػقػػوس الدّْ تػ ز الطُّ 
 اؼبعًجي فٌنان ّٔذا 
 

 والامال: العرفان والف ّ 
إف صبلػػة اؼبقػػوالت السػػابقة يف ربديػػد اؼبصػػطل  ال تقػػدـ كصػػفان َّناعيػػان لػػوجي كال تضػػع تعريفػػان       

جامعػان مانعػان للعرفػػاف كالعرفانيػةجي كسػول أفَّ العرفػػاف ٍريقػةه خاصَّػة يف معرفػػة اإللػوجي كانػًق السُّػػبل 
كػاف فريػق مػن ففي الصُّوفية اإلسػالميَّة   اػباصّْ من اؼبعرفة اإلؽبيّْة متنوّْعة الفنيَّة للتَّعبري عن النَّوع 

و يبحػث عػن اغبقيقػة ةجي كفريق يقوؿ إنَّػرعيَّ رع كالعلـو الشَّ الصوفٌية يبحث عن اؼبعرفة يف إٍار الشَّ 
ػػػ اه إىل ةن للوصػػػوؿ إليهػػػا  كاالذٌبػػػخػػػذ مػػػن العلػػػم مطيَّػػػريعة يف البحػػػث عنهػػػاجي كال يتَّ كال يتقيٌػػػد بالشَّ

جي كأمػػاله عجػػز العقػػل ك)الٌشػػريعة الٌدينيٌػػة( عػػن اعبػػواب الػػد ال تتقيَّػػد بالشَّػػريعة أك بػػالعلم ةوفيَّ الصُّػػ
ة عػػن كثػػري مػػن األسػػئلة العميقػػة عنػػد اإلنسػػاف أمػػاله كػػذل  عجػػز العلػػمجي فاإلنسػػاف يشػػعر أٌف شبَّػػ

ينيٌػػػةجي كالعلميٌػػػةجي أك رعٌية الدّْ ةجي كالشَّػػصبيػػػع اؼبشػػكالت العقليَّػػػ قػػػوجي ثػػٌّت عنػػػدما ربػػلُّ مشػػكالتو ت رّْ 
)ال وبػػٌل(جي ىػػذا  عنػػدما ربػػٌل صبيػػع اؼبشػػكالت بواسػػطة العقػػل كالٌشػػرع كالعلػػمجي ىػػذا الٌػػذم   وبػػلٌ 

ال يعػػرؼ(جي ىػػذا الٌػػذم   ييقػػٍل )ال يقػػاؿ(جي ىػػو مػػا يولٌػػد االذٌبػػاه كبػػو الٌصػػوفٌيةجي الٌػػذم   يعػػرؼ )
ػٍق إىل الٌصػوفٌية إذان؛ فإٌف ثاجة اإلنساف لإلجابة عن كثري مػن ا ألسػئلة الوجوديٌػة الكػ لجي ثاجى
نشػػم مفهػػـو الٌتوثػػد كيشػػمل جي علػػى ىػػذا اؼبعػػً ُالٌػػد ىػػي يف أصػػلهاجي تػػرتب  دبػػا ىػػو خفػػٌي كبيػػ ٌ 

ى اؼبطلقػػػات الٌشػػػعر الٌصػػػويٌف الفلسػػػفٌيجي الٌػػػذم ضبػػػل يف داخلػػػو بػػػذكر الػػػرٌفضجي كثػػػاكؿ أف يتخطَّػػػ
جي أك ؿباكلػػػة أنسػػػنة األٌكؿ كتمليػػػو الثٌػػػاينجي يف مقابػػػل مػػػن أقػػػٌر يف اإلنسػػػاينّْ  الٌسػػػاعدة بػػػدم  اإلؽبػػػيّْ 
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ػػػعرف جيُباالنفصػػاؿ الكلٌػػػي لإلؽبػػٌي عػػػن اإلنسػػاينٌ   كالػػػٌدينجي كالفلسػػػفة الفػػنٌ  مػػػن مػػزي  العرفػػػاينّْ  الشّْ
ػػػ »لػػػذل   عبػػػري عرجي يف رفػػػضو للتَّ عبػػػمت الٌصػػػوفٌية بوصػػػفها ذبربػػػةن يف البحػػػث عػػػن اؼبطلػػػق إىل الشّْ

ت بالشّْػعر ان فاصالن نقيضان بينو كبني الػدّْ عرجي كيضع ثدَّ ذم يرفض الشّْ الَّ رعي الشَّ  ي،ّْ الدّْ  ينجي كعػ َّ
عن أعمق ما لديهاجي ك  يكن الٌشعر من قبل يستعمل يف مقاربة اؼبطلػقجي كلقػد رأت الٌصػوفٌية يف 

كىل الكتابػػػػة الٌشػػػػعريٌة الوسػػػػيلة األكىل لإلفصػػػػاح عػػػػن أسػػػػرارىاجي كرأت يف الٌلغػػػػة الٌشػػػػعريٌة كسػػػػيلةن أ
جي إٌَّنا ثركة فنٌية أدبٌية ؽبػا نتاجهػا األدٌنجي كخاٌصػةن ِ« لٌصوفٌية ليسق ؾبٌرد ثركة دينٌيةللمعرفةجي فا
ىكػػػذا علينػػػا أٌكالنجي يف الكػػػالـ علػػػى الٌصػػػوفيةجي أف َّنمػػػل القػػػوؿ الٌسػػػاعد عنهػػػاجي كأف  »الٌشػػػعرمجي 

 ه مػػن اؼبػػذىًب كالفػػنّْجي ؛ فالتصػػوُّؼ ىنػػاجي مػػزيّ«َّنمػػل خباٌصػػة التٌػػمكيالت اؼبذىبيٌػػة ثوؽبػػا كعنهػػا 
نَّ ىنػػا كدبعػػً آخػػر؛ ىػػو الٌتجربػػة العرفانيٌػػة يف الٌرؤيػػة الفنيٌػػة بالٌنسػػبة إىل الػػٌدينجي كأكثػػر مػػا يعػػ، الفػػ

جي فػػإذا  قيػػلذلػػ   األدب مػػن شػػعر كنثػػروجي علػػى إنٌػػو لػػي  للٌتصػػٌوؼ مفهػػـو كا ػػ ه كتعريػػ ه ثابػػقه
صػػٌوؼ الٌػػذم أكثػػره زىػػدجي بػػل الٌتصػػٌوؼ عيػػرّْؼ الٌتصػػٌوؼ بالعرفػػاف   يكػػن اؼبقصػػود منػػو ذلػػ  التٌ 

الٌػػذم فيػػو الكثػػري مػػن الفػػٌن  كال يوجػػد مػػن بػػني أنػػواع الفػػٌن مثػػل الٌشػػعر يف قدرتػػو علػػى امػػتالؾ 
عناصػػػػر اعبمػػػػاؿجي فهنػػػػاؾ يف الٌشػػػػعر صبػػػػاؿ الكلمػػػػةجي كصبػػػػاؿ الٌلحػػػػنجي كصبػػػػاؿ اؼبوسػػػػيقىجي كصبػػػػاؿ 

كفبٌػن أشػار إىل ارتبػاط الػٌدين الٌصورةجي كالٌشاعر صػاع  يصػوغ اعبمػاؿ مػن األصػوات كالكلمػاتجي 
قاؿ: إٌف الٌدين استطاع أف يعٌ  عػن نفسػو أصػدؽ تعبػري يف الٌشػاملجي أم يف  عندماهيغا  بالفنٌ 
  ْالشعر

جربػة العرفانيٌػة اإلسػالمٌيةجي بعػدّْ الٌشػعر اؼبعػٌ  جي لػي  مقصػوران علػى التَّ ين بالفنّْ كارتباط الدّْ         
ة كاؼبواجيػػد كاغبػػاالت الٌركثيػػةجي إذ مػػن اؼبمكػػن تلمُّػػ  البػػدايات الفنيَّػػاألصػػدؽ عػػن االنفعػػاالت 

ة راح بيعػػةجي إذ أشػػبع ثاجاتػػو األكليَّػػين مػػع بػػدايات اإلنسػػافجي فبعػػد انفصػػالو عػػن الطَّ اؼبرافقػػة للػػدّْ 
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يبحث عن إشباعو غباجات ركثٌية رهرت يف ثينهاجي بوصفها  ركرةن مرثلٌيةن؛ فاإلنساف البداعٌي 
ىػو صػانع  جر قول بيبٌية تفوؽ قدراتوجي يع، إقراران بوجػوًد مقابػلو قػوم  غبجر أك الشَّ ثني وبٌمل ا

نٌػػو لػػي  ىػػو الٌصػػانعجي فهنػػاؾ مػػن صػػنع  ىػػذا الٌتجسػػيد العيػػٌ، لألفكػػار دبػػا أاألشػػيا  مػػن ثولػػوجي ك 
الفػػٌ، الغيبيٌػػة يبكػػن أف ييعػػدَّ الطٌػػور األٌكؿ يف ربويػػل اؼبعرفػػة إىل كجػػود ثٌسػػي  فػػٌ،جي لػػي  دبفهومػػو 

اػبػػػالصجي كإمٌبػػػا ًبعىػػػدّْ التجسػػػيد فكػػػرة فنيٌػػػةجي ٍػػػوران بػػػداعٌيان يف الفػػػٌنجي مت تذيبػػػو كإكمػػػاؿ نسػػػجو يف 
 اؼبراثل الاٌلثقة للحياة الٌدينٌية اؼبرتافقة بالفٌن يف ثضورىا 

ػػإٌف فػػٌن اإلنسػػاف القػػدًن يكشػػ  التَّ »      ب الكبػػري إزا  معجػػزة الوجػػود العظػػيمجي كىػػو مػػا   عجُّ
؛ فالٌصنم بوصفو ثضوران دينٌيانجي ال يبكن ُ«إنساف العصر اغبجرٌم أف وبٌولو إىل مفاىيم يستطع 

كػػػاف الفػػػٌن يف آّتمعػػػػات  »فقػػػد  ؛منحوتػػػػة تعػػػ ّْ عػػػن معتقػػػدات عابديػػػػوإبفػػػاؿ صػػػوبو الفػػػ،ٌّْ ك
ك  البداعيٌػة القديبػػة يػػ ٌدم كريفػػة دينيٌػػة مقٌدسػػةجي كقػد رػػٌل الفػػٌن يف خدمػػة الطٌقػػوس زمنػػان ٍػػويالنجي 

جي كيبكػن أف ِ« يكن يوجد فنّّ إال ككاف فنَّان دينيٌػان؛ فػالفٌن إذان كمنػذ البدايػة نشػم يف ثضػن الػٌدين
ثني ذبعل من ا ؽبة أنصاؼ إن و كأنصاؼ ثيوافجي من اؼبزج  األساٍري التارىبية القديبةقبد يف 

  الٌديٌ، بني قولن إنسانٌية كبريىاجي ما يبكن أف ييعدَّ ٍوران آخر يف الٌتشكيل الف،ٌ 
نكوف جٌد قريبني من بدايػة » كبالعودة إىل البدايات اؼبدكَّنة تارىبٌيانجي مع اغبضارة الٌسومريَّة       
ربتػػوم بعػػض األلػػواح اٌطمػػة مراثػػي » مػػن اغبضػػارة الٌسػػومريٌة  بقيػػقجي كيف ا ثػػار الػػد ّ«التٌػػاري 

ذه األلػػػػواح تبػػػػدأ خاٌصػػػػة بػػػػالٌتكرار ذات قػػػػٌوة ال بػػػػمس ّٔػػػػا يف أسػػػػلوب أدٌن خليػػػػقو بالٌتقػػػػديرجي كىػػػػ
الٌلفظٌي اٌلذم سبتاز بو أباين الشرؽ األدىنجي فرتل ألفارػان بعينهػا تكػٌرر اؼبعػً الٌػذم ذيكػر يف صبػًل 
سابقة أك توٌ حوجي كيف ىػذه ا ثػار الػد قبػق مػن عػوادم األيٌػاـ نػرل الٌنشػمة الٌدينيٌػة لػألدب يف 

لم تكن القصاعد األكىل إذف أراجيز كال أناشػيد بزليٌػةجي بػل  األباين كاؼبراثي الد يرٌددىا الكهنةجي ف
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  ِْبريكتجي د تجي ص



 

جي  بػػذل  تكػػوف اؼب لٌفػػات الػػد تػػ رٌخ للحضػػارات تظهػػر ارتبػػاط ُ«كانػػق صػػلواتو كأدعيػػة دينيٌػػة
ة الٌتعبػري نشو  اغبضارات بالعقاعدجي كاٌتصاؿ ىػذه العقاعػد بػالفنوف اٌتصػاالن مباشػرانجي مػن ثيػث آليٌػ

ارتباٍان كثيقان عند الشعوب بني األعماؿ الفنية كالدينجي كقد كػاف الػدين ىػو  »جي فنحن قبد عنها
األساس الذم ينظم ثياة ىذه الشعوب كثضارتاجي كازباذ الفن كسيلة للتعبري عن اغبياة الدينية 

ٍػػرؽ  تمخػػذ جيسػػتمر  م كبػػوو  كعلػػى جيِ«يعػػد اعرتافػػان دبػػا للفػػن مػػن قيمػػة كػػ ل عنػػد ىػػذه الشػػعوب 
أقػػدـ مػا بقػي مػػن »  ديػاف بػػالٌتمظهر يف شػكلو فػ، جي ففػػي اغبضػارة اؼبصػريٌة القديبػةالٌتعبػري عػن األ

األدب اؼبصػرٌم القػدًن ىػو نصػوص األىػراـجي كىػي مو ػوعات دينيٌػة كرعػة منقوشػة علػى جػدراف 
جي إذ يبػدك ّ«ؽ  ـ َََِطبسةو من أىػراـ األسػرتني اػبامسػة كالٌسادسػة يرجػع تارىبهػا إىل عػاـ 

القػػدًنجي نشػػم بوصػػفو مو ػػوعان دينيٌػػان يف ثليػػةو أدبيٌػػةجي كخيلّْػػد بطريقػػةو فنيٌػػةو مػػن  األدب اؼبصػػرمٌ  أفَّ 
ثيػػث نقشػػو علػػى جػػدراف األىػػراـجي ك  يػػذكر يف تػػاري  تلػػ  النصػػوص أف بػػري اؼبعتقػػد قػػد سبٌػػق 
صيابتو بطريقػة أدبيٌػةجي ثػٌّت العصػر التٌػايل الٌػذم تغػرٌيت فيػو الٌتعػابري األدبيٌػةجي فوصػفق بالدَّنسػةجي 

كانق معظػم ا داب اؼبصػريٌة األكىل آدابػان دينيٌػةجي كأقػدـ القصػاعد اؼبصػريٌة تػرانيم نصػوص »  دفق
األىراـجي كصيغتها أيضان ىي أقدـ الٌصي  اؼبعركفة لناجي كىي تكػرار اؼبعػً الواثػد بعبػارات ـبتلفػةجي 

كيف عصػػر االنتقػػاؿ  كقػد أخػػذىا الٌشػػعرا  الع انيٌػػوف عػػن اؼبصػرٌيني كالبػػابلٌيني كخلٌػػدكىا يف اؼبػػزامريجي
  ْ«مػػػن الٌدكلػػػة القديبػػػة إىل الٌدكلػػػة الوسػػػطى تصػػػطب  ا داب تػػػدرهبٌيان بالٌصػػػبغة الدنيويٌػػػة الٌدنسػػػة

ثػػني إف الفػػٌن ذا اتػػول  يفالػػٌديٌ، كصػػ  بػػالورع كالركعػػةجي كاغبقيقػػة أٌف األدب القػػدًن دبحتػػواه 
إف ا داب الباقيػػة  بابااابػػري الػػديٌ،جي   يٌتخػػذ أكصػػافان صباليٌػػةجي إف   نقػػل   يػػرد فيػػو ذكػػرجي ففػػي 

مػػن عهػػد البػػابليني لتكثػػر فيهػػا الرٌتانػػيم الٌػػد تفػػيض بالتٌػػذٌلل اغبػػاٌر الٌػػذم وبػػاكؿ الٌسػػامي فيػػو أف 
الرٌتانيم يف صورة )أناشيد توبة(جي كىي تٌيئنا  يسيطر على ك ياعو كىبفيو عن األنظارجي كأكثر ىذه
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يف الٌشػػعر بػػري  نػػا ال قبػػدي كلكنَّ  لتلػػ  اؼبشػػاعر العاٍفيػػة كالٌصػػور الراععػػة الػػد نراىػػا يف مػػزامري داكدجي
الػػٌديٌ، الػػذم يصػػ  شػػ كف ثيػػاة النػػاس العاديٌػػة إال القليػػل الػػذم ال يسػػتحٌق الػػذكرجي كنػػرل يف 

كبػػالنظر إىل   ُمة اؼبسػػرثٌياتجي كإف   تصػػل إىل مسػػرثٌيات بالفعػػلاؼبراسػػم الٌدينيٌػػة مػػا يبٌشػػر بنشػػ
اؼبرتكز على اؼبيثولوجياجي فكاف أدا ن فنيػان لطقػً  ديػٌ،  اؼبسرح اليوناين القدًن قبد النشو  اؼبلحميّْ 

كىػو جػوىر الظػاىرة اؼبسػرثٌيةجي إذ  جيِ(دلاراما  جي كظبٌػي ىػذا الطقػ  )دلو يساوس ارتب  باإللو
  ّ«يبيل اؼب ٌرخوف إىل االعتقاد بمف اؼبسرح من أصًل ديٌ،جي دبعً أنو ابتدأ من أصًل ديٌ، » 
مػػن ىنػػا يغػػدك القػػوؿ بارتبػػاط أنػػواع الفنػػوف صبيعهػػا بالعقاعػػد أمػػران مثبتػػان بػػد ان مػػن الػػٌديانات      

فمىػػل الكتػػاب   هبيػػزكا مػػن الفنػػوفجي علػػى يػػًد كهنػػتهمجي  الوثنيٌػػة كصػػوالن إىل الػػٌديانات الٌسػػماكيٌة؛
لػد زبفػ  مػن سول فٌ، العمارة كاؼبوسيقىجي ككانق األباين كاؼبراسيم الد تقػاـ يف اؽبيكػل ىػي ا

شػػػقاعوجي فكانػػػق فرقػػػة موسػػػيقٌية معهػػػا ـبتلػػػ  ا الت تنضػػػٌم إىل جوقػػػة أكػػػدار ثيػػػاة الٌشػػػعب ك 
  ْاثدان لتسبي  الٌرٌب كضبده كسبجيد اؽبيكلاؼبغنني كي ترتّْل اؼبزامري فتبدك صوتان ك 

كالنٌػػارر يف الكتػػاب اؼبقػػٌدس هبػػد مالمػػ  الكتابػػة األدبيٌػػةجي فالقصػػص الغراميػػة الػػواردة يف         
الٌتوراة كس  من الٌتاري  كالشعرجي كلي  يف اؼبنثور من الكتابة ما ىػو أدىن إىل الكمػاؿ مػن قصػة 

الػػػراكم ربػػػوم ىػػػذه القٌصػػػة يف الكتػػػاب اؼبقػػػٌدس عناصػػػر القٌصػػػة مػػػن الشخصػػػٌية ك  إذجي ٓراعاااوث
إذ يقػػٌدـ اإلصػػحاح األٌكؿ قٌصػػة رجػػلو خػػرج مػػن بيػػق غبػػم ليتغػػٌربى يف كالسػػرد كاغبػػوار كاغببكػػةجي 

  كثصل أف  عميجي كتدعى امرأتو أليمالكبالد موآب ىو كامرأتو كابناه كزكجتانباجي الرجل اظبو 
 عرفااااةآب مثٌ تػػػػويٌف الولػػػػدافجي كبقيػػػػق األـٌ كزكجتػػػػا الولػػػػدينجي األكىل تػػػػدعى تػػػػويٌف الرجػػػػل يف مػػػػو 
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إىل بيػق غبػم الػذم راعاوث  جي كربكي باقي اإلصحاثات قٌصة عودة األـٌ مػعراعوثكاألخرل 
( أف تػػػزٌكج  عمااايخرجػػػوا منػػػوجي كاؼبشػػػٌقات الٌػػػد لقيتاىػػػا يف بيػػػق غبػػػمجي مثٌ كيػػػ  اسػػػتطاعق األـٌ)

جي كيبػػدأ األدب ُ  عوبياادجي كأقببػػق منػػو ٍفػػالن أظبتػػو بااوع ى لػػويلٌو مػػن بيػػق غبػػم يػػدع راعااوث
)سػػفر اػبػػركج مػػن اعبنٌػػة( الفصػػل اػبػػام  عشػػرجي كنشػػيد دبٌػػورة )القضػػاة  موساا  الٌشػػعرم بنشػػيد

الفصل اػبام  عشػر(جي كيبلػ  ذركتػو يف اؼبػزامري الػد ربتػٌل اؼبكػاف األكؿ يف شػعر العػا  الغنػاعيجي 
مػػن نشػػوة التقػػى كاؽبيػػاـ الٌركثػػٌيجي كاإليبػػاف القػػوٌم اػػٌرؾ كإف أصبػػل مػػا فيهػػا أَّنػػا تصػػ  غبظػػات 

ريقػػة بناعهػػاجي تنسػػحب علػػى بػػاقي جي ِللعواٍػػ  كقبػػد الٌتوصػػي  األدٌن للغػػة الكتػػب اؼبقٌدسػػةجي ٍك
الػذم ال ييعػرؼ أصػلو الٌلغػػوم علػى كجػو الٌدقػةجي كالػػرٌاج   األبسااتا العقاعػدجي كمػن تلػ  الكتػب 

رٌم الٌػػذم اشػػتٌق منػػو أفيػػداجي كمعنػػاه اؼبعرفػػة؛ قبػػد يف أثػػد ا( كىػػو األصػػل ا )فياادأنٌػػو مشػػتقه مػػن 
(: أم التسػػبيحات الغناعيٌػػةجي كىػػي كاثػػده كعشػػركف نشػػيدان يف )اليشاا أقسػػامو الباقيػػة مػػا يسػػٌمى 

  ّالثنا  على اؼبالعكة تتخٌللها أقاصيص تارىبٌية كنبو ةه عن آخر العا 
سػة اؼبوصػوفة ينجي كبػني الكتػب اؼبقدَّ تعبريىػا عػن الػدّْ  بػني أدا  الفنػوف يف كيبقى الفارؽ الف،ّْ      
عبػري التَّ  للفنوفجي يف ثني إفَّ  ة ىي توصي ه عبريات الفنيَّ تل  التَّ  ةجي ىو أفَّ ة أك الفنيَّ بغة األدبيَّ بالصَّ 
جي بيعتػػػػػني ـبتلػػػػػ ألف جػػػػوىر الطَّ  ؛لفنػػػػػوفسػػػػة ال يقػػػػػاس إىل بػػػػػاقي أنػػػػواع ا يف الكتػػػػػب اؼبقدَّ الفػػػػ،ّْ 

ا الفنػػوف ةجي أمَّػػسػػة ربػػاط ّٔالػػةو مػػن القداسػػة أكالنجي مػػن مثَّ تضػػاؼ إليهػػا القيمػػة الفنيَّػػفالكتػػب اؼبقدَّ 
 انية ة يف اؼبرتبة الثَّ عبريات العقديَّ النجي كتم  التَّ ة أكَّ ينيةجي فتوص  بالفنيَّ كا داب الدّْ 

شػكل فػٌ،جي فقػد كقد عٌ  اؼبعتقدكف بالٌديانات الٌسماكيٌةجي عن االمتثػاؿ للٌرسػاالت اإلؽبيٌػة ب      
اسػػتخدمق اؼبسػػيحٌية الصػػيغة الفنيٌػػة يف تعػػاليم الكهنػػة كرجػػاؿ الػػدينجي فيمػػا يقٌدمونػػو مػػن معرفػػة 

قػػد اعتمػػد الكهنػػة إؽبيٌػةجي ثػػني مت ربطهػػا بالرتاتيػػل باإلنشػادجي كذاؾ ٍقػػ ه مػػازاؿ ثا ػػران كبقػٌوةجي ك 
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مناجػاةن لهلؽبػةجي تقييػدان  الٌسجع الذم ىو الٌطور األٌكؿ من أٍوار الٌشػعر العػرٌنجي توخػاه الكهػاف»
 جياف اإلبريػق ىػم الٌشػعرا  األٌكلػوففتنػةن للٌسػامع  ككهػاف العػرب ككٌهػابجي ك للحكمة كتعميةن للجو 

زعمػوا أَّنػم مهػب  اإلؽبػاـجي كأقبيػا  ا ؽبػػةجي فكػانوا يسػرتضبوَّنا باألناشػيدجي كيسػتلهموَّنا باألدعيػػةجي 
ػػػعػػػة موقَّ  اةو كىبػػػ كف النػػػاس بمسػػػرار الغيػػػب يف صبػػػل مقفَّػػػ جعجي تشػػػبيهان ؽبػػػا أٍلقػػػوا عليهػػػا اسػػػم السَّ

الواثدة البسيطةجي فلما ارتقى فيهم ذكؽ الغنػا جي كانتقػل  بسجع اغبمامة ؼبا فيها من تل  الٌنغمة
عر من اؼبعابد إىل الٌصحرا جي كمن الٌدعا  إىل  اغبدا  اجتمع الػوزف كالقافيػةجي فكػاف الٌرجػز    الشّْ 

  ُ«كمنو إىل الٌشعر
األشػكاؿ  أفَّ  جيإذان فيما سبق عر و من تطػورات الفنػوف يف تعبريىػا عػن الػدينمن الوا         

ة ربتسب للفنّْجي بري أنو يف كػٌل ٍػور عبري عن اؼبطلق   تكن ذات قيمةو صباليَّ الفنية األكىل يف التَّ 
ٌف انفصػاؿ ف، جديد يمخذ التعبري عن اؼبطلق صيغةن أكثر موا مةن ؼبو ػوعو؛ أم أكثػر صبػاالنجي أل

نسػػاف عػػن الطٌبيعػػة كػػاف ّٔػػدؼ زيػػادة كعيػػو اؼبعػػريٌفجي لػػذل  جػػا ت األشػػكاؿ الفنيٌػػة الاٌلثقػػة اإل
ؼبرثلػػػة االنفصػػػاؿ ىػػػذه أكثػػػر فنيٌػػػةجي كأكثػػػر صبػػػاالنجي لػػػذل  فػػػإف مػػػا وبػػػدد رهػػػور اؼبفػػػاىيم كمنهػػػا 
اعبماليٌػػةجي ىػػػو انفصػػػاؿ اإلنسػػػاف عػػن الطٌبيعػػػة كآّتمػػػع مػػػن خػػالؿ عالقتػػػو العميقػػػة ّٔمػػػا ّٔػػػدؼ 

ا كتغيرينبػػػاجي ألف أشػػػيا  العػػػا  اؼباديٌػػػة كثسػػػٌيتهاجي ىػػػي أسػػػاس اػبصػػػاعص اعبماليٌػػػةجي أٌمػػػا سبٌلكهمػػػ
اػبصػػاعص اعبماليٌػػة نفسػػها فهػػي قػػيم مو ػػوعٌية اجتماعيٌػػة شػػاملة لألثيػػا  كالظػػواىر الداخلػػة يف 

اؼبعتقػػد اؼبصػػوغ بطريقػػةو اػبلػػ  بػػني  كهبػػب أف ال يػػتمَّ  جيِؾبػػاؿ سبلٌػػ  اإلنسػػاف االجتمػػاعٌي للواقػػع
 دبػػػا ىػػػػو كػػػػذل  الفػػػػنٌ بػػػني جي ك كالنظػػػػر يف القيمػػػة اعبماليػػػػة الػػػد ي زىػػػػا الفػػػػن يف التعبػػػري عنػػػػو ةو نيَّػػػف

فػػالفنُّ يف  جيكاػبصػػاعص اعبماليػػة الػػد تسػػتنب  مػػن الفػػن مضػػافان إليػػو الواقػػع كاؼبمارسػػة االجتماعيػػة
تَّخػػػذ ثلَّػػػة بدايتػػػو نشػػػم دينيػػػانجي مث انػػػزاح عػػػن ىػػػذه الصػػػيغة الدينيػػػةجي ككػػػاف يف كػػػل ٍػػػورو تػػػارىبي  ي

كػاف كلػ  اإلنسػاف باعبمػاؿ قػديبان »فقػد  جيان دكمػان ركرم أف يكػوف عقػديَّ جديدةجي كلي  مػن الضَّػ
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بيعػةجي كفيمػا ينتجػو مػن التذاذه بنواثي اعبماؿ فيما وبي  بو مػن مظػاىر الطَّ  ةجي كإفَّ قدـ اإلنسانيَّ 
إىل عصػور اغبضػارات  اغبجػرمّْ ةجي كتسػجّْلو آثارىػا منػذ العصػر آثارو أمره يشهد بو تاري  اإلنسػانيَّ 

عبػػري عػػن ىػػذه التَّ  إاٌل أفَّ   اغبديثػػة كمػػا بعػػدىالعصػػور الوسػػطى ك جي كصػػوالن إىل اُ«القديبػػة اؼبعركفػػة
 كانتهق أكثر ك وثان  ذ مستوياتو متدرجةجي بدأت باعمةن ازبَّ  ةاعقة اعبماليَّ الذَّ 

ذم ىػػو يف ذاتػػو الَّػػ ؛ؼبضػػموفإىل اجي يعػػزل للفكػػرة جي أك بػػري صبيػػلو إعطػػا  شػػكلو بػػري فػػ،   إفَّ      
ثػني  ذلػ  يػتمُّ  ي؛ فػإفَّ وفيػق بػني الفكػرة كسبثيلهػا اغبسّْػة الفػن يف التَّ بري كا  جي كإذ تكمن مهمَّ 

ب  يبدك ركيكػان لرَّ اىذا  مثيل فنٌيانجي كمن دكف ذل جي فإفَّ يكوف اؼبضموف اؼبطلوب سبثيلو صاغبان للتَّ 
ػوران ال يبكػن كاػبارجيّْ  مثيل العي،ّْ ؼبضموفو ال يصل  للتَّ  كاىيانجي فتارةن يراد إعطا  شكلو بعينو جي ٍك

ػػؽبػػذا اؼبو ػػوع أك ذاؾ أف هبػػد سبثيلػػو اؼبطػػابق إالَّ  راد إعطػػاؤه ذم ييػػكل الَّػػ يف شػػكلو يتعػػارض كالشَّ
 كجبػابرةو  دةجي ّٔػذا الفهػم كبصػل علػى مػردةو للفكرة آّرَّ  جي كيبكن أف نلحظ ذل  يف ذبسيداتو اهإيَّ 

لػػةجي إف   يعيينػػات ليسػػق صبىػػذه التَّ  أفَّ  القػػوؿ يبكػػنجي مػػن ىنػا ِا مئػػة ذراعو كمئػػة ثػػدمو ؽبػػ كسباثيػل
 اعقة أف تتناكلو كتقيّْمو صباليَّان ال يسم  للذَّ  الف،َّ التعبري ىذا  نقل قبيحةجي ذل  أفَّ 

الكالسيكي  فنُّ كيف الفنوف الالثقة ينهض التقوًن اعبمايل على ماٌدة تل  الفنوفجي فال          
كل ل ىػذا الشَّػمثَّػكل اؼبػواعم لػوجي كيتى الشَّػفه تلقَّػو مضػمو عبػريجي إنَّػـ تطابقان بني بني الفكرة كالتَّ قدَّ 

جي ؛ الَّ بالوجو اإلنساينّْ  كح اؼبطلػق قػد ذبسَّػد يف شػكًل جي فػالرُّ هيغااحبسػب ذم يعدُّ تطوُّران للمفهػـو
ػػ عػػن التَّ الوث يعػػ ّْ جي كىػػذا الثَّػػثػػالوثو  كمػػا   يم اعبمػػايلّْ يػػقالتَّ  إذان فػػإفَّ   ّللفكػػرة آّػػٌردة يّْ ظػػاىر اغبسّْ

جي بػػري أفَّ  هيغااايقػػوؿ بػػو  كإف كانػػق ارتقػػا ن  جيىػػذه األنسػػنة يقػػـو علػػى أسػػاسو مػػن أنسػػنة اؼبفهػػـو
 كاعبمػايلٌ  و يقصػر الفكػر الفػ،ٌ ألنَّػ ة بري كا حة اؼبعا جية كاعبماليَّ الفنيَّ  إاٌل أفَّ دجي اؼبتجسّْ للمفهـو 
جي ك  جسػػيد اؼبعػػريفّْ علػػى التَّ   كح اؼبطلػػقجي ىبتػػزؿ الفػػ،َّ عبػػري عػػن الػػرُّ ة يف التَّ زعػػة اؼبثاليَّػػذه النَّ ّٔػػللمفهػػـو
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عاؼبػػانجي كيكػػوف اؼبضػػموف اؼبو ػػوع  بوصػػفور وَّ طػػجي كمػػا يػػراهجي يتالفػػنَّ  جي ألفَّ دبػػا ىػػو مثػػايلّّ  كاعبمػػايلَّ 
كح يف ثقيقتػػو؛ أم كحجي كالػػرُّ الػػرُّ  للجمػػاؿ إالَّ  الن باعبمػػاؿجي كمػػا اؼبضػػموف اغبقيقػػيُّ اتجي متمػػثّْ بالػػذَّ 
  ُل اؼبركزذم يشكّْ دبا ىو كذل جي ىو الَّ  جيكح اؼبطلقالرُّ 

مػػػػن أفَّ تػػػػاري  الفنػػػػوف ىػػػػو تػػػػاري   هيغااااا كبالطريقػػػػة ذاتػػػػا يبكػػػػن مناقشػػػػة مػػػػا يػػػػذىب إليػػػػو     
الفػ،َّ دبػا ىػو جي فذل  يقصر الفنَّ على اتول اؼبثػايلّْجي كىبتػزؿ ِالتَّمثيالت اغبسّْية للفكرة اؼبطلقة

دي،ّّ فق   دبعً أفَّ األديػاف تصػوغ فكػرةن كاقعيَّػةن عػن الػرُّكح اؼبطلػقجي لكػي ذبعلهػا عينيَّػةجي كمهمَّػة 
كح ةجي كخارج ىذه الصيابة العينية كالفنية للػرُّ الفنّْ تكمن يف صيابة ىذه اؼبادَّة العينية صيابةن فنيَّ 

 جيؤيػة "األفالٍونيػة" للفػنّْ كاعبمػاؿالرُّ  تقػارب ة للفػنّْ يَّػزعػة اؼبثالللجماؿ  كىذه النَّ  اؼبطلق ال كجود
عبػري عػًن الػرُّكح اؼبطلػقجي التَّ  إذا أجػاد األخػري ة للفػنّْ كاف قد اعرتؼ بالقيمػة اعبماليَّػ  هيغا بري أفَّ 

ػػم جػػوىر نظريَّاتػػو اعبماليَّػػة بالصَّػػبغة اؼبثاليَّػػةجي ف أف طااونا أمَّػػ ة يعػػدُّ األشػػيا  اسوسػػة ك يتسّْ متغػػريّْ
كتبعػان لػذل  فهػي ال  جيكسبػوت متحوّْلة  بالتَّايل فإفَّ ىذه األشيا  تظهر علػى الوجػود مث تضػمحلُّ 

سبثّْل ثقيقة الوجودجي إذ إفَّ الوجود اغبقيقي متمثّْل فق  يف الوجود الرُّكثيجي كبالتَّحديػد يف اؼبثػل 
تػو ال يتغػريَّ بػل يظػلُّ يف مسػتولن أعلػى اعبمػاؿ ذاك العلياجي أك يف عػا  اؼبثػل األزليَّػة عػا  األفكػار  

ىنػػػاؾ عػػػا ه أعلػػػى مػػػن العػػػا  الطَّبيعػػػيجي عػػػا   أف طاااونمػػػن اؼبظػػػاىر الَّػػػد يتجلَّػػػى ّٔػػػاجي كيف رأم 
تعبػري الصُّػورة أك اؼبثػلجي  أف طاون اعبواىر األزليَّة األبديَّةجي كىذه الكيانات الالمتغرية يطلق عليهػا

كىي اؼبو وعات الَّد يعً ّٔا العقػل عنػدما يسػتعمل األفكػار العامػة كالتَّعريفػات كاؼببػادئجي كإفَّ 
نيا ليسػػق إالَّ صػػوران تقريبيَّػػةن ناقصػػةن عػػن اعبػػواىر الَّػػد منهػػا ربصػػل األشػػيا  علػػى  أشػػيا  ىػػذه الػػدُّ

ال يوجػد يف عاؼبنػا األر ػٌيجي بػل يوجػد يف  أف طاون إىل صفاتا اؼبميَّزةجي كالشَّي  اعبميل بالنّْسبة
عػا  األفكػػارجي عػا  اؼبثػػلجي العػا  األبػػدمُّ الالمتغػػري  كقػد ٍبَّػػق نظريَّتػو اؼبثاليَّػػة علػى الفػػٌنجي فيقػػوؿ 

كبعبػػػارةو  جيإفَّ الفنَّػػاف مػػا ىػػو إالَّ ناسػػ ه ال يفهػػم اؼبعػػً اغبقيقػػيَّ للوجػػودجي لكنَّػػو ىبلػػق إنتاجػػان فنيَّػػان 
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جي كرػػلّّ  جيرل فهػػو وبػػاكي العػػا  اسػػوسأخػػ كلكػػنَّ األخػػري مػػا ىػػو إالَّ نسػػخة انعكػػاسو النعكػػاسو
أفَّ  أف طاونلظل جي كمن ىنػا يظهػر أفَّ الفنَّػاف يبتعػد أكثػر كأكثػر عػن اغبقيقػة اؼبطلقػةجي كيسػتنت  

لشػػي و خلػػق علػػى  الفػػنَّ اؼبقلّْػػد يقػػ  بعيػػدان عػػن اغبقيقػػة فيصػػب  الفػػنُّ تقليػػدان للتَّقليػػدجي أك ؿباكػػاةن 
   ُسبيل ااكاة فإنَّو يفقد قيمتو اغبقيقيَّة

كح اؼبطلػقجي بوصػفو مثػاالن أعلػىجي ال يمخػذ اعرتافػو الفكرة دبػا ىػي كػذل جي أك الػرُّ  صحي  أفَّ      
قصػػر  جي بػػري أفَّ جػػةو متدرّْ  ةو فنيَّػػ مػػن الواقػػعجي بػػل يفر ػػوجي فيصػػوغ الواقػػع ىػػذا اؼبثػػاؿ كفػػق أمبوذجػػاتو 

ة مثػاالن أعلػى أك أمبوذجػان ة أف يكػوف يف اغبيػاة االجتماعيَّػكح اؼبطلػقجي يلغػي إمكانيَّػرُّ ة على الػالفنيَّ 
ثػّت  جيشػكلو فػ،   صػيغةو عينيػةو أك ؼ يفذم ما إف يتعػرَّ ظر عن الركح اؼبطلق؛ الَّ صبالٌيان بصرؼ النَّ 
 ةو اجتماعيَّػػػ التعامػػػلجي علػػػى أسػػػ و ض بوصػػػفو مفهومػػػاتو كقيمػػػان للحيػػػاة ك تػػػوجي كيػػػنهينػػػزاح عػػػن فنيَّ 

كفػػػػق اؼبمارسػػػػة ينجي ك ذم ينتجػػػػو الػػػػدّْ الَّػػػػ  كتمخػػػػذ الفنػػػػوف كفػػػػق ىػػػػذا اصػػػػوؿ ةو كإنسػػػػانيَّ  ةو كأخالقيَّػػػػ
 ة ة بعامَّ ة كاإلنسانيَّ ة كاألخالقيَّ ة كاعبماليَّ جي برسم أمثلتها العليا الفنيَّ أيضان  ةاالجتماعيَّ 

مبػػػا كح اؼبطلػػػقجي كإَّ  عػػػن الػػػرُّ فقػػػ  تعػػػ ّْ د ترافقػػػق بػػػالفنوف يف سبظهرىػػػاجي   تكػػػن فاألديػػػاف الَّػػػ     
إعػال  قيمػة اؼبثػل يف  ظػاـ مهمتػو تكمػناغبياة نظامان فبنهجان يبً علػى التعػاليمجي كىػذا النّْ  أعطقً 

 ة بعامَّ  كإنساينّّ  ذم ىو أخالقيّّ ؛ الَّ األعلى اعبمايلّْ 
ن األكبػا جي ىػي بالضػركرة األديافجي يف أٍوارىا األكىلجي بتعيناتا كسبظهرىا على أم كبػوو مػ فَّ إ     

فتلػ  مهمػة الفنػاف بوجػو خػاصجي جي فنيػان  تسعى إىل معرفػة اؼبطلػق إف   تكػن تسػعى إىل ذبسػيده
  يف الواقع ىل تكري  اؼبثل األعلىةجي كسعق إة أك أدبيَّ ثتوت صيغةن فنيَّ ا صبيعان اَّنَّ بري أ
ىنػاؾ ذبليػاتو  اؼبثل األعلػى اعبمػايلجي بػري أفَّ  بايتها إبرازة اف ينت  أعماالن فنيَّ الفنَّ  أفَّ  صحي ه    
ز بشػػكلو متواصػػلو عػػق تسػػمياتا تػػ  مهمػػا تنوَّ  مػػاؿ الفػػنّْ جي كإذا كانػػق أعركرةة ال ربتويػػو بالضَّػػفنيَّػػ

جي تكػػػػوفجي بدرجػػػة أك بػػػػمخرلجي تكػػػرر نفسػػػػها أك تستنسػػػ  األمبػػػػوذج مػػػن سػػػػابقوجي اتػػػول اؼبثػػػايلَّ 
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 ة مػػػن دكف يف اغبيػػػاة اإلنسػػػانيَّ جي جي دبػػػا ىػػػو فػػػنّّ الفػػػنّْ  ؿجي كعنػػػدىا تكػػػوف قيمػػػةأك تعػػػدّْ  تضػػػي  إليػػػو
جي افيف عمػل الفنَّػ ة أبعد ما يكوف عن االنعكػاس الفػ،ّْ جي كيكوف الواقع كاؼبمارسة االجتماعيَّ ةو أنبيَّ 

التناسػػػق  راااارل  لاااو سػػػبكمػػػن بػػػري اؼبمكػػػن إلغػػػا  اؼباديػػػة مػػػن اؼبو ػػػوع اعبمػػػايل الػػػذم ىػػػو حب
 جيُجي ىػػو أسػػاس اعبمػػايل مػػن منظػػور العقػػل كالفعاليػػة كاغبساسػػيةاؼبمتلػػ  أك اؼبلػػتم  أك اؼبفقػػود

فاؼبو ػػػػوع اعبمػػػػايل علػػػػى ىػػػػذا التعريػػػػ جي ينطػػػػوم علػػػػى ظبػػػػات ماديػػػػة أيضػػػػان يبكػػػػن إدراكهػػػػا أك 
  منهػػاجي عليهػػا كتتمسَّػػاؼبو ػػوعات الفنيػػة أيضػػان ؽبػػا خصػػاعص أك مػػواد تقػػـو جي فالتماسػػها بالعقػػل
جي ان كح اؼبطلقجي فاؼبوسيقى بوصػفها فنَّػر عن الرُّ ؼبقاربة تصوُّ جي أك تسعى ةركرة عقديَّ ىي ليسق بالضَّ 
د كال األعلػػىجي ال مػػن منظػػور آّػػرَّ  جي ال يبكػػن فيهػػا القػػبض علػػى اؼبثػػل اعبمػػايلّْ وتيقػػـو علػػى الصَّػػ

ػػ ػػي أيضػػان مػػن منظػػور اغبسّْ ة ة داخليَّػػوصػػفو مػػادَّ بوتجي كي لػػ  الصَّػػ »ةنجي ا أكثػػر الفنػػوف رمزيَّػػجي ألَّنَّ
ذم ينتشر فيو اإلثساس الالمتعػنيجي الػذم ال يبتلػ  بعػد القػدرة علػى الوصػوؿ الَّ  دةجي الوس ؾبرَّ 

الػذا جي    مركػز الفػنّْ عور أك انطفاعوجي كت لّْػو الشُّ  عن تنبُّ بذاتوجي كاؼبوسيقى كثدىا تع ّْ  إىل تعينيو 
لػػػي  اؼبػػػادة جي بػػػذل  فػػػإف الػػػركح اؼبطلػػػق ِ«دةكثيػػػة آّػػػرَّ دة إىل الرُّ ة آّػػػرَّ سػػػيَّ كاالنتقػػػاؿ مػػػن اغبسا

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

ػػأمَّػػ      عػػةجي منهػػا الكلمػػة إذ يقػػـو علػػى مػػواد متنوّْ  جيّةأكثػػر الفنػػوف ركثيَّػػ عر الػػذم يعػػدُّ ا يف الشّْ
د يسػػػػتخدمها األكىل الَّػػػ ادَّةاؼبػػػػ تعػػػدُّ  جياتالكلمػػػة بالػػػػذَّ  فَّ اؿجي بػػػػري أكاالنفعػػػحػػػن كاإلثسػػػػاس كاللَّ 
كثيػػػة كنقػػػل االنفعػػػاالت الرُّ  جيكصػػػيابة اؼبثػػػل جيدة كاؼبعتقػػػداتعبػػػري عػػػن األفكػػػار آّػػػرَّ اف يف التَّ الفنَّػػػ

 ة بطريقةو فنيَّ 

                                                           
  ٔٔينظرجي شارؿ اللو: مبادئ علم اعبماؿجي ترصبة: خليل شطاجي دار دمشقجي ص- ُ
  ُْٓىل علم اعبماؿجي صىيغل: مدخل إ- ِ
  ِِينظر: اؼبرجع السابقجي ص - ّ



 

ًن كتنوُّ غػػة ىػػي اؼبػػادَّ اللُّ  إفَّ     عبػػري خػػرلجي مػػن ىنػػا كػػاف التَّ ة األالفنيَّػػ عػػان مػػن بػػني اؼبػػوادّْ ة األكثػػر بػػ
ػػػاللُّ  جي اؼبطلػػػق منػػػوجي مبػػػوذج اعبمػػػايلّْ ةجي ىػػػو األكثػػػر قػػػدرةن علػػػى صػػػيابة األماكيَّ غػػػوم يف األديػػػاف السَّ

 دبختل  أشكالو  كالواقعيّْ 
 غػػة ىػػي األكثػػر قػػدرةن علػى اثتػػوا  األمبػػوذج اعبمػػايلجي فمػػثالن نسػػتطيعي اللُّ  كيف الفنػوف كانػػقً        

و ٍػة بػو كتوصػيفوجي بػري أنَّػجي كاإلثانػاجزو  معمػارم   موف شكلو ف،  ؼ مضغة أف نتعرَّ اللُّ  من خالؿ
ركرة أف و لػػي  بالضَّػػيف شػػكلو فػػ،و آخػػرجي ألنَّػػ أك نثػػرم   شػػعرم   ر صػػيابة قالػػبو لغػػوم  مػػن اؼبتعػػذّْ 

 ف صبيالن  يكو و من اؼبمكن أالَّ نَّ كإف سعى إىل اؼبطابقةجي فضالن عن أيكوف مطابقان أك قريبانجي 
وا جي بػري نػد القػارئ علػى السَّػتلػ  سػحر اؼبمارسػةجي عنػد الفنػاف كعغػة سباللُّ  يف أفَّ  ال شػ َّ        
ػػػ يجي يف اؼبتلقّْػػػ ةو فهػػػا لغايػػػاتو قػػػد ال تكػػػوف ذات أنبيَّػػػيورّْ إذ بعػػػادان أخػػػرل سبتلػػػ  أاف ا عنػػػد الفنَّػػػأَّنَّ
فػاذ إىل النَّ  جيغػةمػن خػالؿ اللُّ  جياف يسػتطيعغةجي فالفنَّػإبداعان من خالؿ استخداـ اللُّ  ذم ال ينشدي الَّ 

 تلػػ  اؼبو ػػوعات بػػري صبيلػػةو  كانػػقكإف   جيقػػةو صبيلػػةيعمػػق اؼبو ػػوعات كاألشػػيا جي كصػػيابتها بطر 
ػػ   خالصػػانجي كإالَّ  ان اعر ال يعػػي العػػا  كعيػػان كاقعيَّػػفالشَّػػ عرجي آّػػاز؛يف ذاتػػاجي كتلػػ  ىػػي خاصػػية الشّْ

جي ان تفر ػو  ػركرة الفػنّْ صَّ خا ان و يعي الواقع كعيان ؾبازيَّ كاف عملو ؿبض استنساخو لصور الواقعجي إنَّ 
انيػة غػة الثَّ كاللُّ  جيأداتػو د تعػدُّ ةجي الَّػورة الفنيَّػالصُّػ مػن خػالؿً  جية بطريقةو فنيػةفيقـو بتصوير ىذه آّازيَّ 

غػة ىػو مػػا بواسػطة اللُّ  جي ىػذا اػبلػػق الفػ،ُّ ُ«عر خلػقه فالشّْػ»؛ ةبيعيَّػغػػة الطَّ اللُّ  ا بعػدث ّٔػد يتحػدَّ الَّػ
ػعر يقػـو علػى اللُّ التقييم اعبمايل للشّْ  اعر عن بريهجي كلي  معً ذل  أفَّ ز الشَّ يبيّْ  ا غػة كثػدىاجي إمبَّ

 ها ليسق لغويةن فق  غة اعبميلةجي لكنَّ  عنها باللُّ ع َّ ة متنوعةجي يي ىناؾ مفهومات صباليَّ 
عرجي كصبيعهػا تػنهض مػن ٍبيعػة دىا ىػذا الشّْػد جسَّ الَّ ة عق اؼبثل اعبماليَّ تنوَّ العرنّْ عر يف الشّْ     

ػػػاغبيػػػاة الَّػػػ عػػػرب مػػػا قبػػػل اإلسػػػالـ كانػػػق تػػػدين  ة  صػػػحي ه أفَّ اعر وبياىػػػا يف اعباىليَّػػػد كػػػاف الشَّ
ػػػ نباط اؼبثػػػاؿ األعلػػػى الػػػدي،ّْ تاسػػػ جي بػػػري أفَّ ِباؼبسػػػيحية أك اليهوديػػػة عر لػػػي  مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا الشّْ

                                                           
  ُُجي صَُٖٗجي ّأدكني : زمن الشعرجي دار العودةجي بريكتجي ط- ُ
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ػػ الن االبطولػػة مثػػ ةجي فتعػػدُّ مػػن خػػالؿ اؼبمارسػػة االجتماعيَّػػ حػػدَّداعبماليػػة تتا كانػػق اؼبثػػل متبلػػورانجي كإمبَّ
ةجي كالكػػـر أيضػػان يعػػد ؛ أم صبيلػػة مػػن منظػػور اؼبمارسػػة االجتماعيَّػػنبيلػػةه  ة قيمػػةه الفركسػػيَّ  أعلػػى ألفَّ 

عر اعبػاىلي بوجػوو كالدفاع عن الشرؼجي ىػذا يف الشّْػ جيمثالن أعلى كإباثة اؼبلهوؼجي كصوف العرض
 جػػل ذكنبػػا الرَّ  أمبوذجػػاف للمثػػل األعلػػى اعبمػػايلّْ  ـدة منػػو كػػالغزؿ مػػثالن يتقػػدَّ يف أنػػواعو ؿبػػدَّ عػػاـجي ك 

 ا الغزؿ العػذرمُّ مَّ دةجي أاؼبرأة بوصفها جسدان ينطوم على ظبات ؿبدَّ ة اؼبتعددةجي ك ساعيَّ العالقات النّْ 
ػػػػدكهب جياتيكابػػػػد العاشػػػػق يف كصػػػػلو اؼبشػػػػقَّ  جيمعشػػػػوقان  هابوصػػػػف جيـ اؼبػػػػرأةفقػػػػدَّ  العاشػػػػق مفهػػػػـو  سّْ
 جيذم ال يسػػتطيع الوصػػوؿ إىل بايتػػو  إىل أف جػػا  اإلسػػالـ فحػػدَّ مػػن بعػػض اؼبظػػاىرب الَّػػاؼبعػػذَّ 

كفػػق  تصػػاغي  ان فنيَّػػة كفنػػوف القػػوؿ كفبارسػػاتوجي كأبقػػى علػػى بعضػػهاجي كأصػػبحق األمبوذجػػات اعبماليَّػػ
 ين اعبديد ذم فر و الدّْ الَّ  االجتماعيّْ  اتول العقدمّْ 

اسػػتخداموجي  ذم يبػػاىي ا خػػرين حبسػػنً الَّػػ غػػة سػػي  العػػرنّْ غػػة فقػػد كانػػق اللُّ عودة إىل اللُّ كبػػال    
صبيعهػػاجي إىل أف نػػزؿ  يف اؼبو ػػوعاتً  ملشػػعر وغ اة الصَّػػكبراعػػ جيغػػةر بقدرتػػو يف اسػػتخداـ اللُّ كيفػاخً 

كالو ػػػوح  ذم ىبتػػػزؿ البالبػػػة كالفصػػػاثةكاألخػػػريجي الَّػػػ ؿي األكَّ  القػػػرآفجي فػػػالقرآف ىػػػو اإلبػػػداع الفػػػ،ُّ 
ػػػػة الَّػػػػة كالنقديَّػػػػاؼبقػػػػوالت الفنيَّػػػػصبيػػػػع كالغمػػػػوضجي ك  سػػػػاعل كالرَّ  ثػػػػر كاػبطابػػػػةً عر كالنَّ د ربتسػػػػب للشّْ

 كسواىا 
دةجي دبػػا ىػػو كػػذل جي أبػػدع ىػػذا األمبػػوذج كح اؼبطلػػقجي الفكػػرة آّػػرَّ ؿجي الػػرُّ فػػا ىػػو اؼببػػدع األكَّ      

م كنظَّػ جيلػني صبيعػان يص األكَّ كأخػ  عػن أقاصػ اػبارؽ للعػادةجي كقػٌدـ فيػو كصػفان لذاتػوجي غومَّ اللُّ  الف،َّ 
ػػػ د يبكػػػن أف تبػػػً ـ مػػػثالن عليػػػا يف القػػػيم صبيعهػػػاجي كالَّػػػقػػػوس كالعبػػػاداتجي كقػػػدَّ راعع كالطُّ اغبيػػػاة كالشَّ

 ه ك  وبػاؾً ذم   يمخػذ مػن بػري الَّػ الكامػلجي بػداع الفػ،ُّ القػرآف؛ ىػذا اإل عليها اغبياةجي لػذل  فػإفَّ 
هبػب أف يكػوف مطابقػان  العمػل الفػ،َّ  بػمفَّ  هيغاامثاالنجي ىػو قػوؿ اػبػالق اؼببػدعجي كإذا ك ػعنا قػوؿ 

انجي ىػػو العمػػل ان لغويَّػػكح اؼبطلػػق لكػػي يكػػوف صبػػيالنجي يكػػوف القػػرآف بوصػػفو فنَّػػدة أك الػػرُّ للفكػػرة آّػػرَّ 
ة األخػػرل ىػػي مػػن األنػػواع الفنيَّػػ ذلػػ  أفَّ هاعيػػة كاؼبثلػػىجي ـ اؼبطابقػػة بصػػورتا النّْ ذم قػػدَّ الوثيػػد الَّػػ
ذم بقػػي كػػامالن ىػػو الوثيػػد الَّػػ جيالقػػرآينَّ  صَّ الػنَّ  جي يف ثػػني إفَّ ناقصػػةن  اننيجي لػػذل  تظػػلُّ صػناعة الفنَّػػ



 

 كمن كجهػة نظػر الفػنّْ  ننيجي ىذا من كجهة نظر اؼبثاؿ السّْ  كمعجزان يف مطابقتوجي كمعجزان على مرّْ 
األدا   ةجي كبراعػػةً ورة الفنيَّػػغػػة كالصُّػػة مػػن خػػالؿ اللُّ ة اعبماليَّػػثلػػة الفنيَّػػالقػػرآين األم صُّ فقػػد صػػاغ الػػنَّ 
ة فقػػد رفػػع مػػن قيمػػة مثػػلو ة أك ماديَّػػيابة كسػػواىاجي كمػػن كجهػػة نظػػرو كاقعيَّػػب  كالصّْػػكثسػػن السَّػػ

كالصالة   جيين اإلسالميّْ تقـو على جوىر الدّْ  كأ اؼ إليها مثالن أخرل جيكانق ساعدةن ة و اجتماعيَّ 
ة ينيَّػػمػػات الدّْ عناصػػر ارَّ يضػػاؼ إليهػػا ك  جياألذل ككػػ ّْ  جيككفالػػة اليتػػيم جيكاغبػػ ّْ  جيكالزكػػاة جيياـكالصّْػػ

مػػػن منظػػػور  جيصبيلػػػةن أك منبػػوذةن تقػػػوَّـ بوصػػفها ة ة االجتماعيَّػػالقػػيم اعبماليَّػػػ ةجي كأصػػػبحقً األخالقيَّػػ
 القيمة األخالقية لألفعاؿ 

     
 أع م الغ ل العرفا ي: 
ة كاعبماليَّػة مػن اؼبقػوالت الفنيَّػعليػو اختل  الفهم األدن للدّْين اإلسػالمٌيجي فلػم يصػدؽ         

ػ يف الوصػ  الػدّْ ة األدبيػة مو ػع االىتمػاـ الفػ،ّْ جي ك  تكن اعباىليَّ لوابق للدين السَّ  ا رهػر ي،جي إمبَّ
ػػ مػػن الفػػنّْ  نػػوعه جديػػده  ػػعرمَّ ة األدبيَّػػذ مػػن اعباىليَّػػازبَّ ابقة الغػػزيلجي كمػػن الػػديٌانات السَّػػ ة لوَّنػػا الشّْ

ؤيػػة كبػػو الرُّ  اؼبعػريفّْ  د تسػري بػػاؼبفهوـً الَّػػ ؛ةجي كأ ػاؼ إليهمػػا بعػدان ثالثػػان كىػػو الفلسػفةيغة اؼبعرفيّْػػالصّْػ
 ذلػػ  أفَّ  جيالقػػرآينُّ  صُّ كىػػو الػػنَّ  ين اإلسػػالميّْ َّنػػض علػػى جػػوىر الػػدّْ  ىػػذا الفػػنَّ  دبعػػً أفَّ  ةجياؼباكراعيَّػػ
ػػػالػػػدّْ  ػػػبقة قػػػد سبثَّ ايانات السَّ يف  جػػػا ت ين اإلسػػػالميفنيَّػػػة الػػػدّْ  بػػػري أفَّ  جيفػػػ،   يان يف مظهػػػرو لػػػق ثسّْ

ػػػ قكانػػػةجي  أدبيَّػػ لغويػػػةو  صػػيغةو  ريقػػػة  جيعرا  الصػػػوفينيمتكػػمن للشُّ اسػػتلهموا منػػػو رمػػوزىم كإشػػػاراتم ٍك
بػادئ ذم  ذبػدر اإلشػارةجي ك ويفُّ عر الصُّػجي أك الشّْػاإلؽبػيُّ  جي أك اغبػبُّ فكاف الغػزؿ العرفػاينُّ صوبهمجي 
ػػػ سػػػوؼ تعتمػػػد أف ىػػػذه الدراسػػػة بػػػد  إىل ػػػبوصػػػفو عر الصػػػويف الشّْ جي فميٌبػػػا العرفػػػاينّْ عر مرادفػػػان للشّْ

 فال فرؽ   لى عمً مصطل و استي 
كاثػػػػدان مػػػػن فنػػػػوف األدب الػػػػد رهػػػػرت يف العصػػػػور اإلسػػػػالمٌية  يعػػػػٌد األدب الصػػػػويفُّ »          

اؼبختلفػػةجي كقػػد رهػػرت شػػعران كنثػػرانجي كتطػػٌور تطػػوُّران عميقػػان يف الٌشػػكلني معػػانجي كمػػا أنػػو اٌتكػػم علػػى 
الػػرٌتاث الشػػعرمجي كعلػػى كػػٌل األنػػواع النثريٌػػة كالسػػرديٌة القديبػػةجي مضػػيفان إليهػػا خصوصػػيتو كنكهتػػو 



 

معػػٌدالن رمػػػوز  جيمثٌ أفػػاد مػػن ذبربػػة الغػػزؿ العػػرنّْ  جياألكؿ يف الٌشػػعر الػػٌدي، اػباصػػة  كقػػد سبثٌػػل نبعػػو
كمطػوّْران لغتػوي كرمػوزهي اػباٌصػة؛  جيمعتمدان على ٍبيعػة تلػ  الٌلغػة جيلينس  نظامو كلغتو جياغببّْ كلغتو

جي الذم يستعري لغةى الغزؿ كاغببّْ للتعبري عن  لواع  فظهر نوعه جديد من اغببّْ ىو اغببُّ اإلؽبيُّ
جي مػػػن ىنػػػا كػػػاف االصػػػطالح علػػػى ُ«كأشػػػواؽ علويٌػػػةو ٍاؿبػػػة ؼبعانقػػػة مػػػا ال ييػػػرل كال ييوصػػػل إليػػػو 

  *رفاينعتسميتو بالغزؿ ال
         
كانق اؼبرأة مو وع اغبٌب كالغزؿ يف القصيدة الغناعيٌػة العربيٌػة؛ الػد أخػذت شػكالن تقليػديان      

سبٌيز باالستقرارجي كيظهرنا النقد على تٌيارين أساسٌيني للغزؿ يف الٌشعر العرٌنجي تيػار الغػزؿ الٌصػري  
كػػاف اذٌباىػػان يف اغبجػػازجي كتيٌػػار الغػػزؿ العػػذرٌم العفيػػ  الػػذم   عماار باا  أبااي ربيعااةالػػذم أشػػاعو 

شػػداف اللٌػػٌذة اغبسػػيَّة  كقػػد كػػاف الغػػزؿ العػػذرٌم مضػػاٌدان ؼبػػا شػػاع يف التٌػيٌػػار األٌكؿ مػػن مغػػامرات كني 
إرىاصػػان كمػػدخالن لرمػػز اؼبػػرأة يف الٌشػػعر الصػػويٌفجي كاؼبػػزج بػػني اغبػػبّْ السَّػػماكم كاغبػػبّْ األر ػػيّْ ؼبػػا 

ؼبتعفّْفنيجي كمسػل  الٌزىػاد كاألتقيػا جي بني الغزلني من الصّْالت الوثيقة من ثيث مسل  الشعرا  ا
كذلػػ  ؼبػػا بػػني العٌفػػة يف اغبػػٌب كبػػني الزُّىػػد مػػن ظبػػاتو مشػػرتكةجي كمالمػػ ى متشػػأّة؛ ففػػي كليهمػػا 
جي كرببػةه يف ربقيػق  ػرب مػن التَّوافػق  نزكعه إىل اإلعال  كالتَّساميجي كشػعوره ثػاٌد بػالتَّحرًن اعبنسػيّْ

مػو األنػػا األعلػػىجي نػوجي مػػن خػػالؿ شػعورو أخالقػػي ينظّْ كاالنسػجاـ بػػني مػا يربػػب فيػػو كمػا ىبشػػى م
جي كيهٌيئػػػو  ػػػماعي كاألر ػػػيّْ ييعًػػػدُّ اػػػبَّ  للػػػدخوؿ يف عالقػػػة متػػػوتٌرة بػػػني اؼبػػػادّْمّْ كالرُّكثػػػيجي بػػػني السَّ
جي كمػا  ؼبمارسًة جهادو عن ٍريًق عقباتو تتمثٌػلي يف اإلبػراً  اؼبلًػ ّْ كالغوايػًة كاالسػتهواً جي فبَّػا ال يقػاـك

ػا بّْ إالَّ أف يتجاكزىىا كيعلو عليها  كاغبقُّ أف بواكري رمز اؼبػرأة يف شػعر اغبػبّْ على ا الصُّػويفّْ إمبَّ
                                                           

  ٕجي صَُُِجي ُأماين سليماف داككدجي األسلوبية كالصوفيةجي دار اغبوارجي الالذقيةجي ط-ُ
  يقػػػػػدـ النقػػػػػد اصػػػػػطالح الغػػػػػزؿ العرفػػػػػاين يف معاعبػػػػػة الشػػػػػعر الصػػػػػويفجي إمبػػػػػا كػػػػػاف سػػػػػاعدان اصػػػػػطالح اغبػػػػػب اإلؽبػػػػػيجي - *

أمػػػػػا اسػػػػػتعماؿ الغػػػػػزؿ العرفػػػػػاين كيػػػػػراد بػػػػػو الشػػػػػعر الصػػػػػويفجي أك شػػػػػعر اغبػػػػػب اإلؽبػػػػػي؛ فيػػػػػنهض علػػػػػى أسػػػػػاسو مػػػػػن اتػػػػػول 
يةجي كجػػػػػػا  الغػػػػػػزؿ مػػػػػػن اللػػػػػػوف الشػػػػػػعرم الػػػػػػذم اؼبعػػػػػػريف للشػػػػػػعر الصػػػػػػويفجي كأف العرفانيػػػػػػة جػػػػػػا ت بوصػػػػػػفها مرادفػػػػػػان للصػػػػػػوف

 ازبذه أىل ذل  الفن لصيابة الشعر  



 

يف ٍاعفةو من األشعاًر كالرّْكايات الَّد تناقلها الرُّكاة عن شخصيَّة قي و بن اؼبلٌوح أك ؾبنوف  تكمن
العفيػػ  أصػػػدؽ مػػا يكػػػوف التَّمثيػػليجي كمػػػا أفَّ  ليلػػىجي ًبعىػػدّْ شػػػعره فبػػثّْالن فبتػػػازان لتيَّػػار الغػػػزؿ العػػذرمّْ 

شخصػػٌيتوي الَّػػد رهػػرت يف الرّْكايػػات اؼبػػمثورة متٌسػػمةن بطػػابعو جنػػوين جي تػيعىػػدُّ إرىاصػػان مبٌكػػران ؼبػػا شػػاع 
  ُعند الصُّوفية من أثواؿ الوجد كالفنا  كالذُّىوؿ كاالستغراؽ كاعبنوف

ميػػزي ل مػػن ىنػػا يصػػب         ثسػػٌية اغبضػػور األنثػػومّْ يف الغػػزًؿ  ًة بػػاألنثىجي يػػنقضلػػذَّات اإلؽبيَّػػالرتَّ
جي يف ثػػػني جػػػا  التَّصػػػوير الصُّػػػويف للمػػػرأة الػػػذم بلَّػػػب الصػػػبغة اؼباديػػػة يف تقػػػدًن األنثػػػىالصَّػػػري جي 

ّٔػػذا   يبثّْلػػو اعبسػػد فمصػػبحق األنثػػى يف ىػػذا الفػػن جػػوىران ال رػػاىران اإلؽبيَّػػةجي  للػػذاتبعػػٌدىا رمػػزان 
شػػػوؽ عؿ اؼببدً ؿ اسػػػتي األكَّ فػػػي اؼبضػػػامني األساسػػػية للغػػػزؿ كالػػػدينجي ف الفهػػػم يتجسػػػد االنزيػػػاح عػػػن

  ريف ا خ عرم الغزيلٌ عبري الشّْ التَّ باعد ي، السَّ عبري الدّْ التَّ بدؿ د اؼبطلقجي كاستي بآّرَّ  مُّ اؼبادّْ 
كثػػر كال ؾبػػاؿ غبصػػرىمجي نػػذكر مػػنهم علػػى سػػبيل   العرفػػافً كباغبػػديث عػػن األعػػالـجي أعػػالـ       

يي الدّْين بن عرنجي كابن سبعنيجي كاغبسني بن منصور اغبػاٌلججي كاعبنيػد البغػدادٌمجي كمػن اؼبثاؿ ؿب
ػػريازم  لكػػن  الفػػرس نػػذكر جػػالؿ الػػدّْين الرُّكمػػيجي كفريػػد الػػدّْين العطَّػػار النَّيسػػابورمجي كسػػعدم الشّْ
 البحػػث يعػػػً باغبػػديث عػػػن الشػػاعرين اؼبخصوصػػػني بالدّْراسػػةجي كنبػػػا عمػػر بػػػن الفػػارض العػػػرنّْجي

 الفارسٌي  الشيرازيك   الدّْين ؿبمَّد ثافظ 
       

ػػاباا  الفااار         ين أبػو ثفػػص عمػػر بػػن أن اغبسػػن علػػٌي بػػن اؼبرشػػد بػػن ي  شػػرؼ الػػدّْ : الشَّ
 جي ككنيتػػو أبػو القاسػػم  ضبػومُّ األصػػل مصػػرمُّ اؼبولػد كاؼبنشػػم كالوفػػاةجياباا  الفااار ػعلػٌي اؼبعػػركؼ بػ

جي لُّقػػب بسػػلطاف العاشػػقنيجي كقػػد ثفػػل ديوانػػو بمناشػػيد ِىػػػِّٔىػػػجي كتػػويفّْى عػػاـ ٕٔٓكلػػد عػػاـ 

                                                           
جي ُٖٕٗجي ُينظرجي عاٍ  جودة نصرجي الرمز الشعرم عند الصوفيةجي دار األندل  للطباعة كالنشرجي بريكتجي ط-ُ

  ُّْ-َُّص
جي دار صادرجي بريكتجي ّىػػ(: كفيات األعياف كأنبا  أبنا  الزمافجي ثققو د  إثساف عباسجي ـُٖٔ-َٖٔابن خلكاف )-ِ

  ّّٖص



 

اغبٌب اإلؽبيّْ فصار ّٔا ربفةن أدبيَّػةن تزىػو بػو العربيَّػة علػى آداب األمػمجي كتراثػان ركثيَّػان كفلسػفٌيان  ك  
نعلم ديوانػان ثًظػيى دبثػل الشُّػركح الَّػد ثظػي ّٔػا ديػواف ابػن الفػارضجي فػابن الفػارض حًبيٍكػًم ثياتػو 

للػػذَّات العليٌػػة مػػن ناثيػػةجي كثبٌػػو للرسػػوؿ)ص( مػػن  د كػػاف وبياىػػاجي كربػػق تػػمثري ثبّْػػووفية الَّػػالصُّػػ
ًسي كييصًب  كيناـ كيستيقظجي يغيب كوبضرجي كقد استوعبق ثياتػو الشُّػعورية  ناثيةو أخرل كاف يبي

شعوريَّة ىذه العاٍفة القويَّةجي كىذه اػبطرات اغبيَّة الَّد تدكر ثوؿ ؿبورو ك  اثد ىػو ثػبُّ ا كالالَّ
كرسولوجي كؿباكلة االتّْصاؿ ّٔماجي كالتَّقرُّب منهماجي يف ثػاؿ اليقظػًة عػن ٍريػق الوىجػدجي أـ يف ثالػة 
النَّـو عن ٍريق اغبلم  من ىنا كانق أذكاقو كمواجيده صورةن ؼبا سيطر يف نفسو كأثٌر يف قلبو من 

الَّػػذم كإٍف كػػاف ال يقػػاس مػػن ثيػػث عوامػػل اغبػػبّْ يف يقظتػػوجي كقػػد سػػطَّر ثيبَّػػو ىػػذا يف ديوانػػوجي 
جي لكػٌن ىػذا الػػديواف حااافظ الشايرازيكجا ل الاد ل  الرموماي  الكػمّْ إىل آثػار بػريًه مػن الفػرس كػػػػ

يبكػػن أف يعػػدَّ حبػػق تراثػػان ركثيٌػػان خصػػبان خالػػدانجي مػػن شػػمنو أف يهيّْػػُ لػػهلداب العربيػػة مكاَّنػػػا إىل 
  ُكتتنازع اللغتاف أمر اغبب اإلؽبيجانب ا داب الفارسية عندما يتساجل األدباف 

ػػدجي اؼبعػػركؼ بػػػ"خواجو حااافظ الشاايرازي       كلػػد يف  ,"حااافظ الشاايرازي:  ػػ  الػػدّْين ؿبمَّ
(جي كال ييعػرىؼ إالَّ القليػل عػن فػرتة قُٕٗ-َٕٗ(جي كتػويف فيهػا سػنة )قَِٕ-ُٕٗشرياز سنة)

 ان ثافظػػػكػػػاف و  نَّػػػظ أللخمػػػرة كاعبمػػػاؿ كذكػػػر أكصػػػافهماجي اشػػػتهر حبػػػافشػػػبابوجي اشػػػتهر بتمجيػػػده ل
لٌقػػػب جي ِللقػػػرآفجي   يغػػػادر مدينتػػػو شػػػرياز قػػػ  كمػػػا يقػػػاؿجي يعػػػد اؼبعلػػػم األكؿ ؼبسػػػتخدمي الرمػػػوز

ػػػعراً  يف  ػػػعرا  يف القػػػرف الثَّػػػامن اؽبجػػػرمجي كشػػػاعر الشُّ بلسػػػاف الغيػػػب كترصبػػػاف األسػػػرارجي شػػػاعر الشُّ
ى بو أىل من األشع حافظإيراف إىل يومنا ىذاجي أنشدى  إيػراف كٌلهػاجي كالظَّػاىر  بلدتًػو كأىػلار ما فَتى

راجػػق ركاجػػان ال نظػػريى لػػوجي كاستحسػػنها النَّػػاسي استحسػػانان قٌلمػػا قػػابلوا بػػو أقػػواؿ  حااافظأفَّ أقػػواؿ 
                                                           

جي ُْٓٗجي ُينظرجي ؿبٌمد مصطفى ثلمي: ابن الفارض كاغبب اإلؽبيجي عبنة التملي  كالرتصبة كالنشرجي مصرجي ط-ُ
   ْٖ-ٕٗص

ِ-Grand larousse encyclopedique, En dix volumes, tom cinqueme, librairie 
larousse,ُٕ, rue du Montparnasse, et boulevard Raspail, ُُْ, paris, vl* 
pagُٕٓ. 



 

و تلػ  اؼبعػاين اعبميلػة الَّػد اثتوتػا أبياتػ بريًًه من الشُّػعرا جي فمخػذكا يف ترتيلهػا كترديػدىاجي كراقػتهم
جزة تقصر األلسنة عػن أداً  مثلهػاجي كتعجػز األفئػدة عػن سػٍبًكها كتضمَّنتها كتاباتوجي ككجدكىا مع

ًظػػػيى شػػػعره بشػػػركثاتو عػػػٌدةجي  كقوؽبػػػاجي فمخػػػذكا يلقّْبونػػػو بلسػػػاف الغيػػػب كترصبػػػاف األسػػػرارجي كقػػػد ثى
تينيػػػةجي إذ بػػػدأ االىتمػػػاـ بػػػػ ػػػابع  حاااافظكتػػػرجم إىل معظػػػم لغػػػات العػػػا جي كمنهػػػا الالَّ منػػػذ القػػػرف السَّ

تينيػػة لغػػة العلػػم عشػػرجي فمخػػذ صباعػػةه مػػن اؼبشػػ تغلني بالشَّػػرؽ يرتصبػػوف بعػػض بزليَّاتػػو إىل اللُّغػػة الالَّ
اجم األؼبانيَّػػة؛ فقػػد كػػاف األؼبػػاف مػػن أكاعػػل مػػن ترصبػػوا ديػػواف  كاألدب يف ذلػػ  الوقػػق  كىنػػاؾ الػػرتَّ

أخذ تيَّػار جديػد يغػزك ا داب اعبرمانيَّػة كػاف  ري ر ثافظ إىل لغات أكركبا اغبديثة  فمنذ موت
ػػػاعر األؼبػػػايٌن مصػػػدره  ػػػرًؽجي كقػػػد ترصبىػػػوي الشَّ ػػػرؽ كآثػػػاري الشَّ جي لكنٌػػػو   يػػػتمٌكن مػػػن دراسػػػة غوااااهالشَّ

ػػػرقية يف  ػػػرقيَّة الدّْراسػػػةى الوافيػػػة الَّػػػد تعينػػػو علػػػى إدخػػػاؿ التَّعبػػػريات كاالصػػػطالثات الشَّ اللُّغػػػات الشَّ
  ُىتماـ بالشَّرؽ كآدابواللُّغة الفارسيَّةجي لكٌنو استطاعجي بنشر ديوانوجي أف يلفق األنظار إىل اال

    
 ق ؿبػػػاكالتو جي سػػػريةن كشػػػعرانجي رلَّػػػالشااايرازياالىتمػػػاـ بدراسػػػة  علػػػى الػػػربم مػػػن ذلػػػ  فػػػإفَّ      

اااتعػػػدك أف تكػػػوف صػػػفحاتو متنػػػاثرةو يف بعػػػض الكتػػػب؛ أمػػػا دراسػػػة شػػػعر  جي الخجولػػػةن   يرازيالش 
كإف كانق ىػذه الدراسػة  على أية دراسة ّٔذا اػبصوص  دراسةن نقدية أدبية فنية فلم يتمُّ الوقوع

دان ألَّنا تتناكؿ جانبان كاث ؛اؼبتوا عة عنيق بشعره فنيانجي فإف ىذه العناية ما زالق قاصرةن كبسيطة
كقيمتو اعبماليةجي كيبقى األمل قاعمػان أف تكػوف يف  كىو األثر القرآين يف شعره جيةمن الدراسة الفنيَّ 

كتلفػػق النظػػر إىل عبقريػػة  جيكالته أخػػرل ربػػاكؿ اإلثاٍػػة بفنيػػة ىػػذا الشػػعراؼبسػػتقبل القريػػب ؿبػػا
 ىذا الشاعر يف التملي  كالنظم 

                                                           
جي دار اؼبشرؽ للطباعة أغا ي ريرازينظر: ثافظ الشريازمجي الديوافجي ترصبة كتعليق: د  إبراىيم أمني الشوارن بعنواف -ُ

 )كردت ىذه الرتصبة لسرية ثافظ الشريازم يف مقٌدمة للمرتجمجي فمن اعبلٌي أف َٓـجي صََِْىػ/ُِْٓجي ُكالنشرجي ط
  يلق االىتماـ األدن الكايف كغريه من الشعرا  الفرس أمثاؿ جالؿ الدين الركميجي كالعطار كسوانبا كأفَّ  ثافظ الشريازم

اسم ثافظ الشريازم كشاعر يف اغبب اإلؽبيجي   يقرتف دبا يكفي من اإلشارة إليو يف اغبديث عن أعالـ الشعرا  الفرسجي 
 لذل  سبق االستعانة دبقالة اؼبرتجم( 



 

 
 :وِّلية الدراسة الامالية األثر  القرِّ ي

ىػػذه اؼبيػػزات مصػػدر القػػيم  كتعػػدُّ ّٔػػاجي  ةه كلغويَّػػةه كتركيبَّػػةه ينفػػردللقػػرآف ميػػزاته كخػػواصّّ بناعيَّػػ       
ة بوصػػفها مػػثالن غػػة كأفػػانني القػػوؿ كاألدا جي كعلػػى صػػعيد القػػيم اعبماليَّػػاللُّ  ةجي علػػى صػػعيداعبماليَّػػ

 ىم لتحديػػدً امى كبلغػػا القػػد ؼبيػػزات دفعػػق نقَّػػادى العػػربكىػػذه اةجي ة بعامَّػػعليػػا يف اغبيػػاة اإلنسػػانيَّ 
ػػعر العػػرنّْ ا مػػن قواعػػد معػػايري لػػوزف القػػرآف الكػػرًن كأسػػلوبوجي مغػػايرةن ؼبػػا سػػاد ػػالشّْ ةي لَّػػذم ىػػو ثيجَّ

 م  ىم من األمم كديواَّنالعرًب على بري 
كأمَّػػػا القػػػرآفي كإٍف كػػػافى مػػػن اؼبنثػػػوًر إالَّ أنَّػػػو خػػػارجه عػػػن  :»يف مقٌدمتػػػو ابااا  و ااادون يقػػػوؿ      

 سػمَّى مطلقػان كال مسػجعانجي بػل تفصػيل آيػاتو تنتهػي إىل مقػاٍعى ي كالنَّثر( كلي الوصفنًي )الشّْعر 
 مػػن بػػرًي األخػػرل بعػػدىا كيثػػ،ّْ  ا  مثَّ يعػػاكد الكػػالـ يف ا يػػةالكػػالـ عنػػدى تشػػهد الػػذَّكؽ بانتهػػا 

جي ال تصػػػدؽ علػػػى لػػػوزف القػػػرآف الكػػػرًن  جي كىػػػي معػػػايريه ُ«عان كال قاًفيػػػة ن التػػػزاـً ثػػػرؼو يكػػػوف سػػػج
 الشّْعر أك النَّثر 

     
ٍريقػػػةه نَّصّْ القػػػرآيٌن يسػػػمّْيو الػػػنَّظمجي كىػػػو معيػػػاران للػػػ يف دالعػػػل اإلعجػػػاز الارجاااا ي كيقػػػرتح      

يباججي ـبصوصةه يف نظم الكلمات كفيو ال تتفا لي الكلمات  بعضها مع بعض كيشبّْو النَّظم بالدّْ
هبعػلي بايػةى جي فبَّػا ِالػتَّالؤـً بػني معناىػا كدرجػة هانسػجي  من ثيث ىي ألفاظه ؾبرَّدةجي بل من ثيػث

بػػنيى اللَّفػػًظ كمعنػػاهجي كموًقعًػػو بػػني األلفػػاًظجي كبػػذل  يقػػرُّ بعجػػًز اؼبعػػايرًي التَّقليديَّػػًة  الصّْػػيابًة اؼبطابقػػة
يها كشػارًثيها عػن ليػو مػن ميػزاتو كخػواص  علػى ألسػنة كاصػفللكتابًة العربيًَّة بكلّْ مػا اشػتملىٍق ع

لبالبػةي اسػمه جػامعه ا» قولىػو: اب  المقّفا   عن  يف البياف كالتَّبيني الااحظ يم القرآفجي فقد نقلتقي
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كمنهػا  كػوف يف االسػتماعجي كمنهػا مػا ييف كجوهو كثريةوجي فمنها ما يكوف  يف السُّػكوت مؼبعافو ذبر 
 مػػا يكػػوف يف اإلشػػارةجي كمنهػػا مػػا يكػػوف يف االثتجػػاججي كمنهػػا مػػا يكػػوف جوابػػانجي كمنهػػا مػػا يكػػوف

مػا  جي فعامػةن ا يكوف رسػاعلكمنها مابتدا نجي كمنها ما يكوف شعرانجي كمنها ما يكوف سجعان كخطبانجي 
  ُىو البالبىةي  الوثي فيهاجي كاإلشارة إىل اؼبعًجي كاإلهباز يكوف من ىذه األبواب

     
البالبػػة إذ ثيجَّػػق دبػػا ىػػو أبلػػ   ميػػدافيف  العربيَّػػة كبعػػد نػػزكؿ القػػرآفجي رهػػر عجػػز البالبػػة     

ػا  القػرآينَّ  ؼبعيارو جديدو ىػو الػنَّظمجي إقػراران بػمفَّ األسػلوب الارجا ي منهاجي ككاف اقرتاح جي إمبَّ منػاقضه
جي لعادة الكتابة العربيَّة على مستويي الشّْعر كالنَّثر  القػرآينُّ كثػيهجي أم أنَّػو لػي  الػنَّصُّ » جي فػػمتفوّْؽه

هيجي نوعيَّػػانجي لػػي كالمػػان بشػػريانجي كىػػو إ يف صػػيغةو لغويَّػػةو  جي جػػا ِ«شػػعرانجي كلػػي  نثػػران  ذان نسػػي ه كثػػدى
ا فريدةه  فاجمًت العرب حبيث أصبع» دبيَّةو دينيَّةو أ ػا ال تضػاىوا على أَّنَّ ىجي  يرىكا مثلهػاجي كعلػى أَّنَّ

ػػا نثػػره ليسػػق كمثػػًل  وا:نادان إىل اؼبعػػايرًي الَّػػد يعرفوَّنػػاجي فقػػالا اسػػتىكػػذا   يعرفػػوا كيػػ ى وبػػدّْدكَّن إَّنَّ
ا شعره لكنَّها ليسقالنَّثر جي كسػرّّ ال يبكػني سػ يهيجي كمثل الشّْعر جي كإَّنَّ جي كىػي إذف كتابػةه ال تيوصىػ ي

ا نقضه لعادة الكتابة العربيَّة كاتَّفقيوا  ا نوعه من الػنَّظمشعران كسجعانجي كخطابةن كرسالةنجي كأَّنَّ  على أَّنَّ
   ّ«جديدو يف تركيب و 
        
ػػػعرمُّ العرفػػػاينُّ دبزيَّػػػة كقػػػد اخػػػتصَّ الػػػنَّصُّ       مػػػن ثيػػػثي ىػػػو خػػػرؽه الػػػنَّقًض سػػػالفًة الػػػذّْكًرجي  الشّْ

( لعػػػاد الشػػػعريٌةجي عنػػػ ه منػػػته ه  ػػػدَّ أسػػػاليب الصّْػػػيابة اللُّغويػػػة األدبيَّػػػةجي  ة الكتابػػػة العربيَّػػػة)نقػػػضه
ت كانتهػػاؾه لقػػوانني جي ك يػػب كالفصػػاثةالرتَّ ػػعري بسػػببو مػػن أنَّػػو أيضػػان نقػػضه للفهػػم الظَّػػاىًر   فهػػذا الشّْ
ذ لباس الشّْعرللشَّريعة الدينيَّةجي ا للنَّصّْ القرآينّْجي كمتَّ نظػم ىػذه الرُّؤيػةجي بالبيػانجي  يف رؤيةو فلسفيَّةو  زبَّ
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ػػػعر ػػػبو كالتَّماثػػػل مػػػع الشّْ الَّػػػد أتػػػى ّٔػػػا   ع الرُّؤيػػػة اؼبيتافيزيقيَّػػػةشػػػكالن ككزنػػػان كموسػػػيقىجي كمػػػ علػػػى الشَّ
 النَّصُّ القرآينُّ 

مػن ثيػث خصاعصػها  جيالقػرآًف الكػرًن لغػةالشػعرم اؼبتفػرّْد كاف العنصػر اػرّْؾ ؽبػذا اإلبػداًع      
   تعتمػدً  صّْ عن ٍريق اؼبفردة؛ فػاؼبفردة يف ىػذا الػنَّ  إما مصادر متنوعةجيمن  الَّد تنشم ؛التَّكوينية

ػ اغبضػور اؼبعجمػيَّ  ة عػةجي يضػاؼ إىل ذلػػ  أفَّ اؼبفػردة العربيَّػػا سػػارت يف دالالتو متنوّْ اعبػػاىزجي كإمبَّ
كانػق   القػرآينّْ  صّْ شػاععة االسػتخداـ يف اللغػة العربيػةجي ثػني اسػتعملق يف الػنَّ بري ة أك بري اؼبملوف

توا ػػع العػػرب علػػى اسػػتعماؽباجي أٌمػػا  ة مفػػردةو أكثػػر قيمػػةن كصبػػاالن كعمقػػان كداللػػةن علػػى اؼبعػػً مػػن أيَّػػ
ػػغػػوم فموصػػوؼه باالنسػػجاـ كالتَّ الرتكيػػب اللُّ  بػػاؼبعًجي  ة اإلثاٍػػةب  كمتانتػػو كدقَّػػوافػػق كثسػػن السَّ

كبري ذلػ   ي  الكثريجيخييل كاإلدىاش الشَّ ة كالغرابة كالتَّ ة ففيها من اعبدَّ عريَّ ورة الشّْ ا عن الصُّ كأمَّ 
كتبقػػػى القيمػػػة اعبماليػػػة الػػػد يقػػػٌدمها  د ربتسػػػب للغػػػة اإلبػػػداع ة الَّػػػة اعبماليَّػػػمػػػن اؼبقػػػوالت الفنيَّػػػ

ثّْػو اإل ؛اؼبضموف ممػل يف الكػوف السػتكناه صبالػو للوصػوؿ إىل علػى النَّظػر كالتَّ  نسػافمػن خػالؿ ثى
أؽبػػػػم  ثػػػػبّْ اػبػػػػالق  إفَّ القػػػػرآف الكػػػػرًنجي فاعبمػػػػاؿ سػػػػببه مػػػػن أسػػػػباب ؿببَّػػػػة مبػػػػدع ىػػػػذا اعبمػػػػاؿ

ربدَّدت يف النَّظريػات اعبماليَّػة الَّػد قػدَّمها  جياإلنسافجي فقيهان كفيلسوفان كفنانَّانجي رؤيةن خاصَّةن للكوف
 الفنَّانوف يف الفنّْ اإلسالميّْ  جسدىاالفالسفة كاؼبتصوّْفةجي ك 

ػػػعر الفكريَّػػػة كالفنيَّػػػةجي ال يبكػػن إخضػػػاعها ؼبعػػػايري البالبػػػة         كعليػػو؛ فػػػإفَّ خصػػػاعص ىػػذا الشّْ
جي دراسػػةن النُّصػػوص ىػػذه كػػاف الػػرَّأم أٍف تيػػدرىس القديبػػةجي دبعػػزؿو عػػن النَّقػػد الفػػ،ّّْْ اغبػػديثجي لػػذل 

يغةو جديػػدةو كـبتلفػػةوجي حبيػػث تكػػوف يف صػػ البالبػػة العربيَّػػة امتػػدادان ألسػػاليب ثديثػػةن تكػػوف نقديَّػػةن 
الػػنَّصّْ  قتبسػػةنجي مفػػردةن كمركبٌػػةن يف سػػياؽهاجي مالغايػػة مػػن ىػػذا البحػػثجي صباليَّػػة الكلمػػة يف فصػػاثت

كّْػن مػن الوقػوؼكتضمني الرموز القرآنيػة كالبحػث يف داللتهػا الفنيػةجي لشّْعرمّْجي ا علػى  كفػقى آليَّػةو سبي
 القرآينّْ  األثر مفهـو على ثسب ذا الشّْعراعبمالية ؽبصاعص اػب

علػى الشّْػعر العػرنّْجي فقػد جػا  تعريػ  االقتبػاس يف  من النَّصّْ القرآينّْ جديدان  لي  االقتباس     
لكػنَّ  ؛تَّصالن اتّْصاالن مباشران بفكػرة النَّقػل مػن الػنَّص القػرآينّْ أك اغبػديث الٌشػري العرنّْجي م البديع



 

ػػعرمَّ كيقرّْبػػجي يالػػنَّصّْ القػػرآينّْجي إف   يكػػن للغايػػة الفنيَّػػة كاعبماليَّػػة بػػاس مػػناالقت  وضػػع  الػػنَّصَّ الشّْ
ػػعرمَّ قػػد  ىػػعي  يف العصػػور  إفَّ  ة الوعظيَّػػةجي ىكػػذا ذىػػب النٌقػػاد إىل القػػوؿالصّْػػيغ مػػن الػػنَّصَّ الشّْ

 األسػاليب الَّػد كانػق إىل جي كقػد عػادالتَّالية لنزكؿ القرآفجي كخ َّ كى  النُّصوص الشعريَّة تدرهبٌيان 
بثَّها الدّْيني اعبديدي الَّد  اإلسالـ مع سبتّْعو بالثَّقافة اعبديدة قبل

ُ  
ًة للشّْػعًر العػرنّْ اؼبػ رّْخني كالنُّقػاًد فيمػا بيػنهم ثػوؿى تقػوًًن القيمػًة الفنيَّػ كلذل  كاف خالؼ       

اذ ها أٍف كانق قماشت من الدّْين اعبديد لبوسان ؽباجي بعد ىايف العصر اإلسالميّْ كال سيَّما عند ازبّْ
ىذا التَّمثًُّرجي فغيٌػرى اإلسالـً ثدَّ من  بالفضاً  الَّذم وباكي البيئة العربيَّةجي لكنَّ ؾبي  ة تتٌدثرالشّْعريَّ 

ؼبفتػػوًح" إىل انتقػػاؿو مػػن "ا كانػػق مرثلػػةكتلػػ   جي يف مسػػار اؼبػػوركثجي كالعالقػػة مػػع البيئػػًة كالسَّػػما 
جي من ىنا كاف اإلبداع البشرمُّ يف خفػوتو لنػزكؿ وتكمنظوم ادًَّد" اػبا ع إلٍار الشَّرع اعبديد"

  ِالسَّماكمّْ  اإلبداع
ايا العقيػدةجي مػن بقضػ مػا يتعلَّػق ل من معجم اإلسػالـأدخ أفَّ الشَّاعر كلعلَّ السَّبب يف ذل     

ػػػً  مػػػا كرا ىىػػػا مػػػدكف أف يتوقَّػػػ  عنػػػد فلسػػػفت ا أك هػػػادو جدليَّػػػةو يناقشيػػػها أك وبلّْلن أبعػػػهاجي أك تلمُّ
: إفَّ الدّْين إىل القوؿىم    كتل  أسبابه قد تدفع أثدّىا مادةن ؼبناررةو أك ثوارو أك جدؿو يتَّخذ

يعػود إىل عجػز  جييف رأيػو جيعلػى اػبلػًقجي كمػردُّ ذلػ  اإلنسػاف بقػدرة قد كق  سدَّان يف كجو اإليباف
 أفَّ ىػػذا ال يثبػػق جي بػػريْاػبلػػق مػػن العػػدـاػبىٍلػػًق الفػػ،ّّْْ ك  اليقػػني بػػني التَّمييػػز علػػى كجػػو النَّػػاس عػػن

 :صّْ الشّْػعرمّْ العػرنّْ يف ذاؾ العصػرجي فقػد جػا  خطابػو تعػاىل لألمَّػة اإلسػالميَّةدعول  ػعً  الػنَّ 
﴿   ْ جي كيف مو ػعو آخػر يقػرُّ القػرآف ببالبػًة العػرنّْ إذ (ِيوسػ  )﴾ بَِّٔد ؤَْٔضٌَْنَدهُ لُشْآَٔدً عَشَزَِّْدً ٌَعٍََّىُنُ ظَعْمٍُِنٌ

  (ّٔالنسا  )﴾ زٍَِْْغَد ٌَيُُْ فِِ ؤَْٔفُغِيُِْ لٌَْالًًَلًُْ يقوؿ: ﴿ 

                                                           
جي ُينظرجي د  كامل فرثاف الصاحل: الشعر كالدينجي فاعلية الرمز الدي، اؼبقدس يف الشعر العرنجي دار اغبداثةجي بريكتجي ط-ُ

  ُِِجي صََِٓ
  ّٔجي صُّٔٗيف العصر اإلسالميجي دار اؼبعارؼجي القاىرةجي  ينظرجي د  شوقي  ي : تاري  األدب العرن-ِ
   ُُجي صُٖٗٗينظرجي عبد ا التطاكم: ثركة الشعر يف رالؿ اؼب ثرات اإلسالميةجي دار بريبجي القاىرةجي -ّ
  ُُِينظرجي د  كامل فرثاف الصاحل: الشعر كالدينجي ص-ْ



 

ـ جي الضَّػػػع  إىل الػػدّْين اؼبمكػػن أٍف ييسػػنىدى ذلػػ  كعليػػوجي فإنَّػػو مػػن بػػػري        اإلسػػالميّْ بوجػػوو عػػػا
العػرنّْ كمكانًتهػا يف  ببالبػة صّْ القػرآينّْجي مػع اإلقػراركلكن يبكن اغبديث عػن البالبػة اؼبتفوّْقػة للػنَّ 

هػاجي ييضػػاؼي إىل أمامًق العػرنَّ كأقػرَّ بعجػزًه أذىلػ القرآنيػة كقيػل ؽبػم يف أنفًسػًهم(؛ فالكتابػةنفسػًو )
كمضاميًنوجي كك ع معايري جديػدةو  أسلوًبو رآًفجي كاستجال إىل الق ذل ى انصراؼ النٌقاد عًن الشّْعر

جي كػافى الػدّْيني أثػدى أسػباًب »جي فقد لنَّظم يف  وً  اإلبداع اعبديدللبالبة كا إثػارًة السُّػ اًؿ البالبػيّْ
البناعيَّػػًة الَّػػد الػػنَّصّْ القػػرآينّْ  متَّ االنتقػػاؿ مػػن التَّنزيػػو عػػًن التَّنػػاقض كالػػنَّقصجي إىل البحػػث يف مزيٌػػة إذ

إ افة إىل ذل جي فقد لعب االخػتالؼ معجزةن دالٌةن على النبوَّة   ذبعلو خارقان للعادة البشريَّةجي أم
  ُ«البحًث البالبيّْ  ثوؿ ٍبيعة كالـ ا نفسو دكران يف توجيو

نيا بلغػةو دينيَّػةوجي كىػػو  شػعريَّةوجي كيكتػب بلغػػةو  فػالنَّصُّ القػرآينُّجي بوصػفو كتابػةنجي يكتػب الػدّْين      الػدُّ
محػور علػى اللُّغػًةجي ىػو جي جوىريَّانجي لغػةه  ىػذا التَّ أفَّ الكاعن ىو اللُّغةجي ي كّْدلى يف سبىٍحويرًًه أساسان ع

نصَّػػان  » بوصػػ  القػػرآف جيالقػػرآينّْ  األثػػر عػػن جي فبَّػػا هبعػػل اغبػػديثِجي مو ػػوعيَّانجي نصَّػػان أدبيَّػػان مػػا هبعلػػو
دى بعػإذ أى » كمعنػاه  ك وثانجي فقد رهػر ىػذا األثػر يف مبػً الشّْػعر جي يف الشّْعًر العرنّْ أكثرّ«لغويَّان 

دبفػػػردةوجي كإٍف   جي فلػػم يػػػمًت القػػػرآفْ«اللُّغويَّػػػة برابػػػة اللَّفػػظ ككعػػػورة اؼبسػػػال عػػػن  كاػبطبػػػا  الشػػعرا 
 الفصػاثة كالبالبػة  هاجي بايػةن يفكانق كثشٌيةن بريبػةنجي مػن دكًف أف يكػوف اسػتعماؽباجي يف مو ػع

 فيػػو إنَّػػو إ ػػعاؼه للغػػة قػػوؿال يصػػ ُّ  جي الا النَّحػػوالقػػرآينَّ علػػى ىػػذ ؿجي إفَّ األثػػرالقػػو  لػػذل  يبكػػن
ػػػػػعرا    يف مسػػػػػار اللُّغػػػػػةإفَّ ىػػػػػذا الػػػػػنصَّ اللُّغػػػػػومَّ بػػػػػريَّ جي القػػػػػوؿ اعهمجي كإفَّ مػػػػػن الواجػػػػػبكإبػػػػػد الشُّ

رهػػػرت يف ةن كاجتماعيَّػػػةن كدينيَّػػػةن أثػػػدثى اإلسػػػالـي ثػػػورةن ركثيَّػػػ »معهػػػاجي فقػػػد  كالكلمػػػات كالعالقػػػة
اجي فاختلفق ألفػاظه كانػق مسػتخدمة مػن قبػلجي كتولَّػدت األلفاظ إثدل ذبلٌيات كدالالت جياللُّغة

                                                           
  ِٓجي صُٖٗٗأفريقيا الشرؽجي بريكتجي د  ؿبمد العمرمجي اللغة العربية أصوؽبا كامتداداتاجي دار  -ُ
  ّْينظر: أدكني جي النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي ص-ِ
  ْٖينظر: اؼبرجع السابقجي ص-ّ
  َُِد  كامل فرثاف الصاحل: الشعر كالدينجي ص-ْ



 

دى أٍف دخلىق سياؽى ألفاظه جديدة فر ها الدّْين اعبديدجي كما ربوَّلق دالالتي بعًض األلفاًظجي بع
  ُ«االجتماعيّْ كالثَّقايفّْ اعبديد اػبطاب الدّْي،ّْ دبحموؿً 

)العرفػػايٌن(جي   يصػػدؽ مػا كػػاف سػػاعدان مػػن اؼبقػوالت النَّقديَّػػة األدبيَّػػة علػػى  شّْػعر الصُّػػويفّْ يف ال     
جي فقػػػد بابػػػًق التَّقييمػػػات اؼبعياريَّػػة للغػػػةاإل شػػعر العصػػػر ػػػعر كبالبتػػػوجي كثضػػػر  ىػػػذا سػػػالميّْ ٍت الشّْ
جي متَّصػلةه دبو ػوع ىػذا الشّْػعًرجي تتحػدَّد دبوافقتػو تقييماته   للػنَّص القػرآينّْ كالشَّػريعةمن نػوعو ـبتلػ و
ثا ػرةه كبقػوَّةوجي كاألمثلػةي  جي كفتول ؿباربتوويوجي كإف   يكن كذل  فدعول بطالنكمعان يف دالالتو

  الح جعلى ذل  كثريةه نذكري منهم 
       
يَّةن للػػػنَّصّْ كبسػػػببو مػػػن أفَّ الصُّػػػوفيَّةى/العرفانيَّةىجي يف تعيُّنهػػػا الفعلػػػيّْ الكتػػػانّْجي سبثّْػػػل رؤيػػػةن فلسػػػف     
ينالق قى كالقػوَّة يف األسػلوب ا الفلسػفيًَّة ىػذه العمػبفضػل نظرتػ اكتسبق جيبطابعو شعرم   رآينّْ كالدّْ

ػػػعرمّْ  كاألدا  ػػػعريَّةجي الشّْ يعػػػ، رؤيػػػةن رػػػاىرةن كباٍنػػػةن  كإفَّ ثضػػػورى الذّْىنيَّػػػة الفلسػػػفيَّة يف التَّجربػػػة الشّْ
)الشَّػكًل الشّْػعرمّْ( تقابػلي التَّملُّػ ى الفػ،َّّْ اعبمػايلَّ  راىر األدا رآينّْ يف آفو معانجي فهي يف للنَّصّْ الق

قػرآينُّ علػى صػػعيد لنػا الػنصُّ ال إذ يقػوؿ»  اغبيّْػًز الوجػػودمّْجي للمعطػى القػرآينّْ كؿباكلػةى إخراًجػو إىل
ػػػػعر ىنػػػػاؾى فنيَّػػػػان  الكتابػػػةجي لػػػػي  نظػػػػمه  ؿ لنػػػػاجي ثيػػػػث يكػػػػوفجي يقػػػػو نػػػػوعه اظبػػػػوي النَّثػػػػري كنػػػوعه اظبػػػػو الشّْ
  ِ«عمله كتانّّ ف،ّّ  اؾ إرادة فن جي كيكوفىن للكلمات تكوف

       
جي تكوف الفكرة الصوفيَّة       دّْثي بو القـو ؼبعًجي فلسفيَّةن مػن ّٔذا ا كعلى صعيد الباٍن الَّذم وبي
عػػػن أسػػػئلًة  ثػػػني هبيػػػب»القػػػرآينُّ  هػػػا اسػػػتيعاب الرُّؤيػػػا العميقػػػة الَّػػػد يقػػػدّْمها الػػػنَّصؿباكلت ثيػػػث

و بمنَّػػو نػػصّّ لغػػومّّجي أم ال بػػدَّ كلو صبػػايل  فػػ،ّْ   كؽبػػذا يبكػػن كصػػفبشػػ جػػود كاألخػػالؽ كاؼبصػػريالو 
ػػا ربمػػل رؤيػػا معينَّػػةن  لفهمػػو مػػن فهػػم لغتػػو أكَّالنجي كىػػذه اللُّغػػة ليسػػق ؾبػػرَّد مفػػرداتو كتراكيػػبجي كإمبَّ

                                                           
  ٓٔجي صََِٗجي ِد  عباس يوس  اغبداد : العذؿ الدي، كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي دار اغبوارجي الالذقيةجي ط-ُ
   ّْأدكني جي النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي ص-ِ



 

النصّْ القػرآينّْ ىػي أخػصُّ يف  يتافيزيقيَّةجي كىذه اؼبُ«أصالنجي كبيبان كمآالن  لإلنساف كاغبياةجي كللكوف
 فصػػل الَّػػذم بػػدا قػػرينال صّْ الشػػعرمّْ العرفػػاينّْ مػػن كجهػػة نظػػرو أدبيَّػػةوجي مػػن ىنػػا كػػافالػػن خصػػاعص
ػػعرمُّ كاؼبعػػً الػػدّْي،ُّجي الزمػػًق  جي ففكػػرة الظَّػػاىر كالبػػاٍن؛ الشَّػػكلالذّْىنيَّػػة األدبيَّػػة يف الصُّػػوفية الشّْ

وفيَّةوجي كقػػد اٍعتيمػػدى ىػػذا يف كػػلّْ دراسػػةو صػػ زمنػػانجي فالظَّػػاىر كالبػػاٍن موجػػوداف يَّةالصُّػػوف الدّْراسػػات
عميقػػػةو  دالالتو  يف دراسػػػاتو انتهجػػػًق الػػػرَّب  علػػػى الطَّريقػػػة الصُّػػػوفيَّة ليسػػػفر عػػػن كجػػػود الفصػػػل

با  ً اؼبتمثّْللرَّب جي اؼبعىذا ا للظَّاىًر ا ينّْجي ربيل تلقاعيان إىل الباٍن الكوينّْ ليتجلَّىجي من خالؿ
 فصله  جي كلكن قبل أف يكوف الرَّب جي كافِتعاىل
يف  القػرآينّْ  اؼبتَّبػع ؼبفهػـو األثػراعبمػايلّْ النقػدمّْ  عن آليًَّة الػدَّرس للحديث يقود ىذا الكالـ      

العرفػاينُّ  الشّْػعرؼبرجعيَّة الَّد انطلق منهػا ا الشّْعًر العرفاينّْجي فالقوؿ باألثر القرآينّْ يع، إرسا  قواعد
دبعػً أفَّ  للػنَّصّْ الشػعرمّْجي راىران يف البنية اللُّغويَّػة ى ىذا األثرعلى صعيًد اؼبضموًف  مثَّ كي ى ذبلَّ 

 تمػػن اؼبقػػوال بػػاس أك التَّضػػمني أك التَّوريػػ باالقت أف تيوصػػ  يبكػػن جي لغويَّػػانجيذبليَّػػات ىػػذا األثػػر
علػػى  ؾبػػاالن أكسػػع للتَّعػػرؼ يتػػي  ّ«مفهومػػان بنيويػػان »بوصػػًفو  جي كصػػوالن إىل الٌتنػػاصً البالبيَّػػة القديبػػة

ػػعرمّْجي كمػػدل تفاعالبػػً النَّصػػيًَّة آّتػػزأًة  لهػػا مػػع مػػن الػػنَّصّْ القػػرآينّْجي كاؼبدخلػػة يف سػػياؽ الػػنَّصّْ الشّْ
 البنيًة النَّصيًَّة الشّْعريَّةجي فنيَّان كصباليَّان 

ػػػػا دبفػػػػاىيمالتَّنػػػػاص رؼ النَّقػػػػد العػػػػرنُّ القػػػػدًنعػػػػ      عػػػػدَّ أشػػػػكاالن كػػػػن أف تنقديَّػػػػةو بالبيَّػػػػةو يب جي إمبَّ
ػػعريَّة اؼبصػػطلحاتمػػن ىػػذه  جيللتَّنػػاص جي االقتبػػاس كالتَّضػػمني كالتَّوريػػ  كاؼبعار ػػة كالسَّػػرقات الشّْ

أٍف ييضػػػػػمَّن الكػػػػػالـجي نثػػػػػران أك شػػػػػعرانجي شػػػػػيئان مػػػػػن القػػػػػرآف الكػػػػػرًنجي أك اغبػػػػػديث » فاالقتبػػػػػاس ىػػػػػو:

                                                           
  َِأدكني : النص القرآين كآفاؽ الكتابةجي ص-ُ
جي ُينظرجي د  عشتار داكد ؿبمد: اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي منشورات ارباد الكتاب العربجي دمشقجي ط-ِ

  َْجي صََِٓ
جي ُظرية كالتطبيقجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي طد  نعيم اليايف : أٍياؼ الوجو الواثدجي دراسات نقدية يف الن-ّ

  ْٖجي صُٕٗٗ



 

جي ُ«  كهبػػوز أٍف يغػػريّْ اؼبقتىػػًب ي يف ا يػػة أك اغبػػديث قلػػيالن واؼبقتػػب  جػػز ه منػػعلػػى أفَّ الشػػري جي ال 
قصػػدؾ إىل البيػػق مػػن الشػػعر أك القسػػيم  »بمنػػو  اباا  رراايق القيروا اايأمػػا التضػػمني فقػػد عرفػػو 

ابا  أباي جي كأ ػل تعريػ  للتضػمني قبػده عنػد ِ«فتم  بو يف آخر شعرؾ أك يف كسطو كاؼبتمثّْػل 
مػػن   ان أف يضػػمّْن اؼبػػتكلم كالمػػو كلمػػة مػػن بيػػق أك مػػن آيػػة أك معػػً ؾبػػرد » األصااب  المصااري

  ّ«كالـ أك مثالن ساعران أك صبلةن مفيدةن 
قػػةجي إذ       ػػابقة ليسػػق ّٔػػذا الو ػػوح أك الدّْ بػػذل  فػػإفَّ اغبػػدكد الَّػػد تفصػػل بػػني التَّعريفػػات السَّ

ا صبيعان تشري إىل شي و كاثدجي ىو كجود نص  متق جي كالشَّػاعر يمخػذ مػن ىػذا الػنَّص تبدك ككمَّنَّ دّْـو
دةجي منهػػػػا التَّعبػػػػري بواسػػػػطة القػػػػرآف الكػػػػرًن أك اغبػػػػديث متعػػػػدّْ  و ألبػػػػراضو اعبػػػػاىز كيضػػػػي  يف نصّْػػػػ

 ري  للجماؿ كاإلبداعجي أك التَّمثري يف اؼبتلقّْػي ؼبػا للقػرآف الكػرًن كاغبػديث الشَّػري  مػن مكانػةو الشَّ 
ؼبنجز كالتَّعبري اعباىزجي أك إبنا  الفكػرة كتعميقهػاجي أك إ ػفا  لدل اؼبتلقّْيجي أك االستعانة بالنَّص ا

  ْصّْ ىالة من القدسيَّة على النَّ 
و  » د معنػاه بمنَّػوأما التَّناص فيتحػدَّ       كتتنػامى ملفورػاته عديػدةه   تتقػاٍعيٍف فضػا و نصّْػي  معػنيَّ

جي وبػدث داخػلا يع، أفَّ التَّناص عبارةه عػن جي فبٓ«مقتىطعةه مٍن نصوصو أيخرىل نػص   تفاعػلو نىصّْػي 
ػػنكاثػػدوجي كىػػذ ات البنيػػة النصػػيَّة اؼبنقولػػة ا مػػا يبكّْ مػػن نػػص   خػػروجي كيعطػػي  مػػن الوقػػوؼ علػػى تغػػريُّ

                                                           
جي ُْٖٗجي ِؾبدم كىبة ككامل اؼبهندس: معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدبجي مكتبة لبنافجي بريكتجي ط-ُ

  ٔٓص
جي ُٖٖٗجي ُابن رشيق القريكاين: العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابوجي ربقيق ؿبمد قرقزافجي دار اؼبعرفةجي بريكتجي ط - ِ
  َُٕص
ابن أن األصبع اؼبصرم: ربرير التحبريجي ربقيق ثف، ؿبمد شرؼجي آّل  األعلى للش كف اإلسالميةجي القاىرةجي  - ّ

  َُْجي صُٓٗٗ
  ْٔأضبد ٍعمة ثل : نظرية التناصجي ص - ْ
جي ِرجي الدار البيضا جي طجوليا كريستيفاجي علم النصجي ترصبة: فريد الزاىيجي مراجعة عبد اعبليل النارمجي دار توبقاؿ للنش-ٓ

  ُِجي صُٕٗٗ



 

العمػػػػل الفػػػػ،َّ ييػػػػدرىؾي يف عالقتػػػػو » للػػػػنصّْ اعبديػػػػًدجي ألفَّ  اعبماليَّػػػػة الفنيَّػػػػة ةللدّْراسػػػػ ؾبػػػػاالن أرثػػػػب
  ُ«فيما بينهاد إىل الرتابطات الد تقيمها باألعماؿ الفنيَّة األخرل  كباالستنا

جي سػوؼ يعتمػده البحػثالػذم جي ـ التَّناص اغبديثالشَّكل األقرب إىل مفهو  كيبقى االقتباس    
ػػصَّ مفهػػوـي االقتبػػاًسجي  فػػإفَّ التَّنػػاص اؼبخصػػوص بالدّْراسػػًة ىػػو تنػػاصّّ مػػع القػػرآًف الكػػرًًنجي كقػػٍد خى

ناًت الشُّػعرا جي أمَّػا التَّعامػل مػع الػنَّصّْ اؼبقتػػب  بتضػمي الشػري قػرآفى الكػرًنى أك اغبػديثى بػديعيانجي ال
جي فل ف من القرآًف الكرًن أك اغبديث الشري جي كفقكا  إف  م يكن مو عالدَّرس النقدمّْ كالبالبيّْ

ػػياًؽ يف ع بالنسػػبة إىل التَّنػاصجي الَّػػذم تيػدرىؾي فيػػو البنيػة اؼبقتبسػػة اغبػاؿ يعنايػةو كمػا ىػػ القًتهػا بالسّْ
 ق إليو ذم أي يفالَّ 

      
مػػػػدلوؿ اؼبصػػػػطل جي كلػػػػي   كذبػػػػدر اإلشػػػػارة إىل أف ىػػػػذه الدراسػػػػة تعتمػػػػد التنػػػػاص قاصػػػػدةن       

 عػػػدَّ يبكػػػن أف يي  ةن يف الدراسػػػةجيليػػػةن فنيَّػػػبوصػػػفو آ نػػػاصجيره؛ فالتَّ اػبػػػوض يف نشػػػو  اؼبصػػػطل  كتطػػػوُّ 
كتطبيقػػو  جينػاصثاٍػق بالتَّ الػػد أراسػات بػً الدّْ  فَّ ضػػمنيجي بػري أمفهومػان مقػابالن لالقتبػاس أك التَّ 

ػػ عان يف مقاربػػة ىػػذه ران كتوسُّػػة أكثػػر ربػػرُّ ة كاعبماليَّػػثػػرجي جعلػػق مػػن الدراسػػة الفنيَّػػعر كالنَّ يف ؾبػػايل الشّْ
ص اؼبدركسجي كقد ناص يف النَّ ضمني كالتَّ د معاين االقتباس كالتَّ جي فالقوؿ باألثر هبسّْ *ةاىرة الفنيَّ الظَّ 

ػاللة عليػوجي كتستخدـ ىي للدَّ جي اللة على ىذه اؼبصطلحاتناص للدَّ يستخدـ التَّ  اغبقيقػة  ا يفألَّنَّ
                                                           

جي َُٗٗجي ِتزفتياف تودكرؼ: الشعريةجي ترصبة: شكرم اؼببخوت كرجا  بن سالمةجي دار توبقاؿجي الدار البيضا جي ط ُ
  ُْص
تعػػػػػػػػد جوليػػػػػػػػػا كريسػػػػػػػػػتيفا أكؿ مػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػار إىل مصػػػػػػػػػطل  التنػػػػػػػػػاص يف الدراسػػػػػػػػػات النقديػػػػػػػػػة التطبيقيػػػػػػػػػة: )را: جوليػػػػػػػػػا   - *

كمػػػػػػػا بعػػػػػػػدىا(جي كاسػػػػػػػتخدـ بػػػػػػػاختني مصػػػػػػػطل  اغبواريػػػػػػػة قاصػػػػػػػدان التنػػػػػػػاص أك تػػػػػػػداخل  ُٖ: علػػػػػػػم الػػػػػػػنصجي صكريسػػػػػػػتيفا
النصػػػػػػوصجي فالنصػػػػػػوص عنػػػػػػده كليػػػػػػدة نصػػػػػػوص أخػػػػػػرلجي كلػػػػػػي  ىنػػػػػػاؾ صػػػػػػاثب نػػػػػػصو جديػػػػػػد   يعتمػػػػػػد علػػػػػػى سػػػػػػابقو؛ 

ذم فػػػػآدـ ىػػػػو الوثيػػػػد الػػػػذم كػػػػاف يسػػػػتطيع أف يتجنػػػػب سبامػػػػا إعػػػػادة التوجيػػػػو اؼبتبادلػػػػة فيمػػػػا ىبػػػػص خطػػػػاب ا خػػػػرجي الػػػػ
يقػػػػػع يف الطريػػػػػق إىل مو ػػػػػوعو؛ ألف آدـ كػػػػػاف يقػػػػػػارب عاؼبػػػػػان يتسػػػػػم بالعذريػػػػػةجي ك  يكػػػػػػن قػػػػػد انتهػػػػػ  بواسػػػػػطة اػبطػػػػػػاب 
األكؿ  )را: تػػػػػودكركؼ: ميخاعيػػػػػل بػػػػػاختني اؼببػػػػػدأ اغبػػػػػوارمجي تػػػػػر: فخػػػػػرم صػػػػػاحلجي اؼب سسػػػػػة العربيػػػػػة للدراسػػػػػات كالنشػػػػػػرجي 

بػػػػػػػػػاختنيجي را: ميخاعيػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػاختني:  (جي كينظػػػػػػػػػر يف أشػػػػػػػػػكاؿ التنػػػػػػػػػاص كمػػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػددىاَُِجي صُٔٗٗجي ِبػػػػػػػػػريكتجي ط
  ُْْجي صُٖٗٗجي ُالكلمة يف الركايةجي تر: يوس  ثالؽجي كزارة الثقافةجي دمشقجي ط



 

انجي فتتبػػادؿ ىػػذه اؼبصػػػطلحات الدَّ  كذلػػ  حبسػػػب  جياللػػة علػػى معػػً األثػػرمفهومػػات متقاربػػة جػػدَّ
  كردكدىا يف السياؽ

ػػػػة ؽبػػػػذا األثػػػػرجي فراسػػػػة اعبماليَّػػػػة الدّْ كباغبػػػػديث عػػػػن آليَّػػػػ     ربديػػػػد مػػػػن  مسػػػػلكان  ا تبػػػػدك أدؽَّ إَّنَّ
ػ اؼبصطلحاتجي كيػب ة للمفػردة أك الرتَّ اىنيجي األكؿ: يقػـو باسػتنباط القيمػة اعبماليَّػفهػي تسػري باذبّْ

ة الػد قػاؿ ّٔػا علػػم اين: ييعػً بتطبيػػق اؼبفهومػات اعبماليَّػعرمجي كالثَّػسػي  الشّْػيف دخولػو النَّ  القػرآينّْ 
   اؼبقتبى  القرآينّْ  صّْ منظور النَّ عر من على ىذا الشّْ  جيمن صبيل كجليل كتراجيدم كقبي  جياعبماؿ
     
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

 
 

 الباب األول:
 ابن الف ارض  األثر القرآني في شعر
 _ مدخل.

 _ الفصل األول:
 مع القرآن الكريم  المفردات والتراكيبناص  ت

 _ الفصل الثاني:
 (داللةالرمز)الت ناص وال

  



 

 مدوا:
العرفػػاينّْجي كىػػو ؿبتػػولن  هرةن كاسػػعةن دبحتػػواهجي كنػػاؿ شػػقيمػػةن كبػػريةن  الفااار  اباا  اكتسػػب شػػعر     

جي ا بػريه مػن الشُّػعرا ّٔػ وجي فػاؽاعػب كالفراعػد يف مضػامينعاؿو كقٌيمه كب،ّّ باؼبعاينجي وبتوم علػى الغىر 
اجي كما قاؿجي جندفاؼب  ه:عاين تطيعوجي ألَّنَّ

ٍنػػًدمى  الػػ       ػمىعىاين ككيلُّ العاًشقنيى رعيًَّد كىميٍل ي مىعىايل الًعشًق ميٍلًكي كجي
ُ 

 عن متىتبّْعو: العرفاف دبسٌماه ثيث يقوؿ اب  الفار كر كيقصد ّٔا معاين العرفافجي كقد ذ 
زىكا باتّْباًعي كىوى مٍن أصًل ًفطرىً     جىً شبىىرى الًعرفاًف من فرًع فطنةو   

ِ 
ه افتخاري العاًرًؼ على النَّاًس ً   العاًبد: كثقَّ عندى

 قً كَّ زى تػى   و فٍ نػى كى  اؿو مى عٍ أى  رً اىً ظى      بً الى عى   و اسً ى نى لى عى  رٍ خى افٍ لى كى العي بً  زٍ فػي كى 
 ّػػػػةً نًبَّ  يػػػػرً ثً مٍ تى  ارى يثى إً  ػػػػػوي ا نبىٌ ػػػػػدى بى         ؼو ػػػػػػػارً عى  عً فى رٍ أى  اثى ػػػػػػػػرى يٍ  مً الى الوى بً  زٍ ثي كى               

 أمَّػػا عػػن نفسػػو فيقػػوؿ إنَّػػو بلػػ  مرتبػػةن فػػوؽ مرتبػػة العػػارؼجي كالقػػوؿ يف ثٌقػػو إنػػو عػػارؼه ذّّ لػػو     
 كتنابزه باأللقاب:

ٍقىقً ػع فىًإٍف تػىرى الػػ       ػتَّػػىنابػيزى بًاألىٍلقى ػاًرًؼ اٍرجً ػكىعىٍن لىقىً  بًالعى   ْاًب يف الذٍّْكًر سبي

ًٌََننند ظَنَننندزَضًُخ :﴿(ُُسػػػورة اغبجػػػراتجي آيػػػة )يف  القػػػرآفجي كقػػػد كرد النَّهػػػي عنػػػوقػػػوته يف كالتنػػػابز باأللقػػػاب فب

 ﴾ عْذَ خإلِميدِْزِدٌَإٌمَدذِ زِحْظَ خإلِعُُْ خٌفُغٌُقُ زَ

ػػػعر ابااا  الفاااار ألفَّ لػػػػ        تعتمػػػد علػػػى االسػػػتزادة مػػػن الفػػػيض  ؛ٍريقػػػةن خاصَّػػػةن يف نظػػػم الشّْ
ػػػعرمّْ الػػنصّْ ال اؼبعػػريفّْجي كإشػػباع جي بػػملوافو مػػن االسػػتخدامات اللُّغويػػػة الَّػػد قػػلَّ نظريىػػػا يف األدبشّْ

                                                           
للدراسات كالبحوث االجتماعٌيةجي مصرجي د تجي  عي ابن الفارض: الديوافجي ربقيق: د  عبد اػبالق ؿبمودجي الناشر: - ُ

   ِّٗجي البيقِٓٓص
  ُّٗجي البيقِٖٓاؼبصدر السابقجي ص- ِ
   ِٗٗجي ِٕٗجي البيتافِٔٓاؼبصدر السابقجي ص- ّ
  ُّٓجي البيقِٖٓاؼبصدر السابقجي ص -ْ



 

إ ػافةن إىل مػا وبفػل بػو نصُّػو الشّْػعرمُّ جي على مستول اإلهبػاز كاغبػذؼ كالػذّْكرجي كالتَّقػدًن كالتَّػمخري
ان اؼبختلفػػًة أفقيَّػػ مػػن الصُّػػور كآّػػازات كالرُّمػػوز كبريىػػاجي اقتضػػى ذلػػ   اسػػتجال  التَّػػمثريات القرآنيَّػػة
 ابا  الفاار على اؼبسػتول الُّلغػوًمجي كعموديَّػان علػى مسػتول الصّْػيابًة األدبيَّػًة بعامَّػًةجي كألفَّ شػعرى 

اللُّغويَّػػػًة جي كجػػػبى النَّظػػػر يف التَّشػػػكيالًت ُ«كلُّػػػو مػػػن أدًب الفكػػػرًة اؼبنبثقػػػًة عػػػن العقيػػػدًة الدينيَّػػػة»
ػػػعرم النَّػػػاجزجي شػػػكلوالنَّارمػػػًة للعقيػػػدةجي مػػػن دكف النَّظػػػر إىل فصػػػل اتػػػول عػػػن  ذلػػػ  أنَّػػػوي » الشّْ

ػػعرجي فلػػي  كل فيػػو مقػػابالن أك الشَّػػ يصػػعب أك يسػػتحيل فصػػل اؼبضػػموف عػػن الشَّػػكل يف ىػػذا الشّْ
تغػػػػدك عالقػػػػة الشػػػػكل  جي مػػػػن ىػػػػذا اؼبنظػػػػورِ«وردا ن يلبسػػػػو اؼبضػػػػموفجي بػػػػل ىػػػػو اؼبضػػػػموف نفسػػػػ

  ّ«كعالقًة كجًو الورقًة بوجهها ا خر»باؼبضموف 
 
 

  

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



 

 الفصا األول:
 :م  القرِّن الكرلم في رعر اب  الفار المفردات والترا ي  ياص ا 

مػػػػوي التَّنػػػػاص مػػػن زادو فػػػػ، جي تعػػػػً،         ػػػػعرمّْ اعتمػػػػادان علػػػى مػػػػا يقدّْ دراسػػػػةى  إٌف دراسػػػةى الػػػػٌنصّْ الشّْ
نسي و لغوم  آخرجي  يف بنية يجان لغويَّان لنص  مقتب و داخلو ها نسالتَّمثرياًت القرآنيَّة اؼبختلفةجي بوصف

علػى كيفيَّػة مػا  بناعًًوجي بذل  تنصػبُّ الدّْراسػة فبا يع، أفَّ النصَّ اؼبقتب ى ال بدَّ أف يتمثَّر يف ٍريقةً 
دكف الوقػوع يف شىػرًؾ مػن إىل قيمو صباليَّةو يف األداً  اإلبداعٌيجي  مفردات اللغةيقاؿجي حبيث تتحوَّؿي 

 الشّْعرم    دراسة ثضور اؼبفردات القرآنيَّة يف بنية النَّصأثنايف الفصل بني الشَّكل كاؼبضموفجي 
ت كالعبػػارات كاؼبعػػاين كالقصػػص اؼبقتبسػػة مػػن اؼبفػػردا بػػالكثري مػػن اباا  الفااار عر وبفػػل شػػ    

ؼبعػً ـبتلػ جي كمػا ّٔػا  يف ثفػاظو علػى اؼبعػًجي أك جػا  اؼبفػردة ابا  الفاار  القرآفجي فقػد اقتػب 
أظبػا  األنبيػا  الػواردة يف القػرآفجي كسػوؼ  معظػم كردت يف شػعرهنها شػعرهجي ك ك ػمَّ  اقتب  العبارة
ل جي اكتفا ن دبا يدؿُّ علػى الغػرضجي ألفَّ البحػث قػد يطػوؿ جػٌدان إذا لنماذج من ذ يعرض البحث

تباسػػاتجي اقتصػػاران علػػى مػػا ال سػػبيل للشػػ ّْ يف ىػػذه االق أردنػػا االستقصػػا  الػػدقيقجي كنبػػدأ بعػػرض
اىػا مػػن القػػرآف ىػو الكتػاب الػذم ثفػظ اللُّغػػة العربيَّػة عػ  القػركفجي كضبأنَّػو مػن القػرآفجي علػى أفَّ 

 شػػّتجي كمػػردُّ ىػػذا إىل أفَّ القػػرآف بليػػ ه يف نظمػػورت لغػػاته نػػدثار كالضَّػػياع كمػػا  ػػاعق كانػػدثاال
ػبىوي العظمػة كاإلّٔػارجي الَّػد يظهػركدقَّ   ًة تعابريهجي كصوره كقصصوجي فبا جعلو مو ع اإلعجازجي كأٍكسى

القػػرآينُّ شػػكالن يف صػػورةو  لػػنَّظمتم اإلبداعيَّػػةجي كيتجلَّػػى امقػػدر  قذباىهػػا مهمػػا بلغػػ عجػػز العػػرب
ػر ذبليَّػاته علػى الػرُّبًم مػن قرّٔػالبشػر تتَّسم بالرَّصانة كالقوَّة اؼبتعالية عن قدرة ًن تظهى ا تبقػى جي كمعػ

جي كتلػ  قاعػدةه انطلػق منهػا شػعرا  الغػزؿ فػاينّْ يف َّنلهػم العر  بعيدةن عن مستول اإلدراؾ السطحيّْ
 اسػػػتندكا إىل ىػػػذه القاعػػػدةجي كخرجػػػوا عليهػػػا مػػػن خػػػالؿ آليَّػػػة التَّضػػػمني مػػػن اؼبعػػػً القػػػرآينجي فقػػػد

إىل مػػا  الفهػػم مػػن اللُّغػػة مو ػػوع» لنَّصّْػػي القػػرآينّْ؛ أم أٌف خػػركجهم ىػػذا كػػاف ربػػٌوالن لػػػللمعطػػى ا



 

ػػػعر العرفػػػاينُّجي ثػػػني يتضػػػٌمن لغػػػةن قرآنيَّػػػةنجي ُ«كرا  اللغػػػة مقصػػػودةن  قػػػد ال تكػػػوف ىػػػذه اللُّغػػػة؛ فالشّْ
ػا قػد وبمػل الٌػذم  لتمكيػليف مسػتول ا ؼ إليػوىػذا التَّضػمني قصػدان ماكراعيَّػانجي يػتمُّ التَّعػرُّ  لذاتاجي كإمبَّ

ػػػعرمجي كبسػػػببو مػػػن تػػػمثّْره  داللػػػةيف  يػػػل إليػػػو ىػػػذا االنزيػػػاحوب اللُّغػػػةجي بػػػذل  يصػػػب  ىػػػذا الفػػػنُّ الشّْ
جي فبػػا يعػػدُّ كالبالبيَّػػةً  ازات اللُّغويػػةكآّػػ لرُّموز كاإلشػػاراتكاؼبعػػاينجي بنيَّػػان بػػاجي ثػػافالن بالصُّػػور بػػالقرآف

 منبع القيمة اعبماليَّة 
انجي من ثيث إيراد بعًض اؼبفردات القرآنيَّػةجي أك تضػمني ثرفيَّ  فاالقتباس من القرآف إف كاف       

فنّْ الشّْعرم زادان مػن فػن  أبلػ  إىل ال كما ىيجي أك كاف اقتباسان للمعًجي يضي  بعضو من ا يات
كأعمػقجي كىػذا مػػ ٌدل مػا نريػػد عر ػو ثػػني اغبػديث عػػن التَّػمثري الفػػ،ّْ للقػرآف الكػػرًنجي بوصػفو فنَّػػان 

 يستتبع ذل  من ذبلَّيات صبالية  جي كماأدبيَّانجي يف شعر العرفاف
القرآنيَّػػًةجي قبلوىػػا يف ىػػذا  رتاكيػػبمػػن اؼبفػػرداًت كال اباا  الفااار  كفبػػا ىػػو مضػػمَّنه يف شػػعر     

 السّْياًؽجي كالبداية مع قصيدتًو األكىل من ديوانًو آّموع اؼبعركؼ:
ً  رىمٌٍ ػػػػً  يف تػىٍعرًيػػػػػػذىرى التػٍَّعًنيٍ ػػػػػػثى   وي        ػػػػػػػػػر  مىسَّ ػػػػػػػػارى  ي ػػػػػػػان ًإٍنكى ػػػػػػػػرىاعًيى 

ِ 

ذُ بِرْ َٔددٍَ سَزّوُ ؤَِِّٔ ﴿ :ألاوب اردّّ يف سورًة األنبياً  على لساًف الن )مى ُّ الضٌر( تعبريه قرآينه ك  ًَؤٌَُّّ

جي كقػد اسػتعملى الشَّػاعري ىػذا التعبػريى يف كصػً  (ّٖاألنبيػا )﴾ َِغَّنِِ خٌنُشُّ ًَؤَٔنطَ ؤَسلنُُ خٌنشَّلِِّ    

أكردىىػػػا يف مو ػػػعو آخػػػرى مػػػن شػػػعرًه ثيػػػثي بػىٍلػػػوىاهجي كمنَّػػػوي يريػػػدي التَّنويػػػوى دبشػػػأّةو لعظػػػيًم الػػػبالً جي كقػػػد 
:  يقوؿي

يَّ سي ايل كىش ي ذاؾى كرىضبًد عل          فال تػيٍنًكريكا إٍف مىسًَّ،  يرُّ بىيًنكيم 
ّ 

                                                           
 و  اللسانيات اغبديثةجي م سسة البالغجي د  مشكور العٌوادم: البحث الداليل عند ابن سيناجي دراسة أسلوبية يف -ُ

  ٔٔجي صََِّجي ُبريتجي ط
  ُٕجي البيقُٖٓابن الفارض: الديوافجي ص- ِ
  َْجي البيقُِّاؼبصدر السابقجي ص- ّ



 

)الكشػ  كالرضبػة( كالػد جػا ىت يف الػنصّْ  إىل مػ ّْ الضػريف مفػردات كىنا يضٌمني يفإ ػافة     

فَدعْعَفَسْنَد ٌَوُ فَىَؾَفْنَد َِد زِوِ  ِِْٓ مُش ّ ًَآظَْْنَندهُ ؤَىٍَْنوُ ًَِِنؽٍَْيُُ َِعَيُنُ      ﴿ألماوب القرآينّْ يف قصًَّة الن ّْ 

 ( ْٖاألنبيا )﴾ سَلَّْصً ِِْٓ عِنْذَِٔد ًَرِوْشٍَ ٌٍِعَدزِذِّٓ

ػػعرم اباا  الفااار نالثػػظ يف ىػػذا اؼبثػػاؿ أفَّ       مػػن كػػالـً  يػػدرجي نصَّػػان مقتطعػػان »  يف نصّْػػو الشّْ
جي علػى كبػوو يػ مّْن بي كيقـو بتحويل العبػارة األصػليَّة داخػل سػياقوالوثيجي  نهمػا الوصػل يف اػبػاصّْ

ػػني ك ػػعٌيةى االلبػػراًط كالتَّعػػالًق اؼبولّْػػدًة لألثػػرً  قنػػاةو نصػػٌيةو تتػػي  انسػػراب  جيُ«أثػػدنبا إىل ا خػػرجي كسبكّْ
ؼبشػأّة الػد رجي كربصػل االضُّػ و م ُّ بمنَّ  اب  الفار  يف نصّْ  وبضرعالق كاألثر النات  من ىذا التَّ 

  إينّْ جي فقػاؿ رنّْ ألاوبمن خالؿ إدراؾ عظيم الػبال  الػذم غبػق بػالن  إليها  أراد الشاعر اإلشارة
 مػن الوصػ  القػرآين للػبال جي جي فنيٌػانجياعر يف تضػمني ىػذا الرتكيػب القػرآين أفػادالشَّػرجي ك ، الضُّػمسَّ 

فهػػوى يف عػػػرًض سػػ الًو يضػػٌمنوي اذٌبػػػاىنًي أك مطلبىػػنًيجي إذ يتحػػػدَّدي  ضبػػػة كالكشػػ ؛كأتبعػػو بسػػ اؿ الرَّ 
معػػً السُّػػ اًؿ يف العربيػػًة بالطَّلػػًبجي كقػػد اجتمػػعى اؼبطلبىػػاًف يف مفػػردةو كاثػػدةو )سػػ ايل(جي كتفرَّعػػا مػػن 

 نػػػو اؿي كشػػػً  الضػػػرّْ فقػػػد أجػػػابى عرضبػػػًد  كأمَّػػػا سػػػوخػػػالًؿ قرينػػػًة العطػػػً  )الػػػواك( كشػػػ  ذاؾى 
ػػا جػػا ى ًمنَّػػالػػنَّصُّ  جي كإمبَّ "جي يف ثػػنًي إفَّ سػػ اؿى الٌرضبػػًة بػػريي مثبػػقو ةن القػػرآينُّ "فكشػػفنا مػػا بػػًو مػػن  ػػر 

ضبػػةن مػػن مثوبػػةن لصػ ًهجي "كآتينػػاهي أىلىػػو كمػػثلىهم معهػػم ر  ألمااوبجي  للنػػ ّْ )عطيَّػةن( مػػنى البػػارم سػػبحانو
 ( ْٖجي األنبيا )عنًدنا كذكرل للعابدين"

 
 يف مثاؿو آخر:

 نىٌ أي  نٍ ى عى لى تػٍ يػي  رً كٍ الذّْ ا كى هى نػي سٍ ثي      ان    فى ػػػػػػػػػػػػػػوسي يي   الَّ إً   وى لي ػػػػػػػػػػػػتٍ  يػى بى أى كى 
 مٌ رى  كي ا يف ؤيى ري ػػػ كى الى  تٍ ا ى رى تػى  فٍ أى       ةن  ظى قٍ ان يػى عى وٍ ٍى  ري اػػػػػمقٍ األى  تً رَّ ػػػػػػػػػخى 
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  ّْص



 

،ىٌ ا بػي يى  مٍ هً يٍ لى ا عى يى ؤٍ الرُّ  صً صي قٍ تػى        الى  مً كٍ ثي  نٍ مً  دٍ كى ان تي نى مٍ أى  دٍ كى تى   ىٍ               
ُ 

 ال -تكػد -رؤيا -األقمار -الذكر -يوسفان  -)يتلو إذا أخرجنا من النَّصّْ السَّابق مفردات      
الَّذم قصَّػو  لوسفالٌن ّْ  تقصص الرؤيا عليهم يا ب،( فنحن إزا  مقوّْمات الوصً  القرآينّْ غبلم

زِْْوِ َّد ؤَزَطِ بِِّٔ سَؤَّْطُ ؤَلَذَ عَؾَشََ وٌْوَسندً ًَخٌؾَّنّظَ ًَخٌمََّنشَ    إَبِرْ لَديَ ٌُّعُفُ ٌِ : ﴿لعقوبالنَّػ ّْ  على أبيو

ال ظَمْقُـ سُئَّْدنَ عٍَََ بِخٌَْظِه فََْىِْذًُخ ٌَهَ وَْْنذَخً بَِّْ خٌؾَّنْْاَدَْ ٌِنِٔغَندِْ     ِ عَدـِذِّٓ. لَديَ َّد زُنََِّسَؤَّْعُيُُْ ٌِ

 (ٓ-ْيوس ) ﴾ عَذًٌُّ ُِسِْْٓ

ًى  ز اللُّغويَّػػةىػػذًه الرَّكػػاع كبفعػػل       ػػابقجي تنصػػرؼ الدَّاللػػة الذّْىنيَّػػةالَّػػد ييبػػ إىل  عليهػػا الػػنَّصُّ السَّ
ػا  صػميمى  كَّؿجي كلكػنَّ اجتػزا  ىػذه اؼبفػرداتيف ٍورىا األ لوسفقصًَّة  مػن الػنَّصّْ القػرآينّْ كإدخاؽبى

جي أم صػورة فنيَّػة  صباليػة لوصػ  البنيًة الشّْعريًَّة يع، إعادةى إنتاجو ؼبا ىوى مستقرّّ يف الػوعًي اعبمعػيّْ
عػػػ، أيضػػػان يعلػػػى ـبػػػزكفو معػػػريف  لصػػػورةو متحصّْػػػلةو يف اإلدراًؾ قػػػبالنجي ك  ت سَّػػػ اعبمػػػاؿ )ثسػػػنها(جي 

 ؽبػػا مفػػرداته مقتبسػػةه  توجيػػو اؼبتلقّْػػي كبػػو الصُّػػورة القرآنيَّػػةجي السػػتجال  رسػػـو اؼبشػػأّة الَّػػد ت سّْػػ 
الػنَّصّْ  لوصػً  الرؤيػاجي مثَّ ينصػرؼي اؼبتلقػي عػنكمفػرداته  جيلوسافؼبن كص  باعبماؿ كىػو النػ  

اعبميلػة الػد أب صباؽبػا أف يكػوف تاليػان بوبػة ؛ فاكرؤيا يف كػرم(  ) القرآينّْ بفعل قرينة اؼبخالفة
اليقظػػػة ال يف اغبلػػػػمجي جي إف تػػػرا تجي زبػػػرُّ األقمػػػػار ٍوعػػػان يف لوسااااف لشػػػي و أف يسػػػبقو إاٌل صبػػػاؿ

ػػػ ( ىػػػو التَّ كمفػػػردة خػػػرَّ تعػػػ، ىػػػول كسػػػق جي كىػػػذا السُّ ي ابوبػػػة لتجلّْػػػ ي االنفعػػػايلّْ لقّْػػػقوط )اػبىػػػرُّ
  يف أثنا  مشاىدتو  كقهاريتو ة ىذا اعبماؿاعبميلةجي كيشري إىل فعاليَّ 

 
 كيف اقتباسو آخر يضمّْن الشاعر مثالن قرآنيَّان:

ٍىيٌٍ  عىهديكيم كىىنىان كبىيًق العىنكىبيو         ًت كىعىهًدم كىقىًليبو آدى 
ِ 
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الضَّػعي  جػدانجي كىػو لػي  فبَّػا هبػب أف يتػوافر يف العهػودجي فػالعهود هبػب أف  الوىًىني يف العربيػة   
يف الػػنَّصّْ  بيػػق العنكبػػوت الَّػػذم ىػػو أكىػػن البيػػوتجي كمػػا جػػا  ق كمثػػلكثيقػػةنجي ليسػػ تكػػوف قويَّػػةن 

ْ  القػرآينّْ﴿ ذل ى يكػوفي الشَّػاًعري قػًد  كبػ(ُْالعنكبػوت) ﴾ًَبَِّْ ؤًَْىََٓ خٌسٌُُْضِ ٌسََْطُ خٌعَنْىَسٌُضِ ٌٌَ وَدٌُٔخ َّعٍَُّْنٌ

ا )كػالعنكبوت ازبػذت  دكف مػن األكليا اختزؿ اؼبثل الَّذم  يًربى يف القرآف عن االلتجا  إىل 
عػػػن نفسػػػو   فمكليػػػاؤىم كبيػػػق العنكبػػػوت يف الػػػوىنجي يف مقابػػػل ذلػػػ ى يسػػػتدعي للحػػػديث بيتػػػان(جي

جي آد ٌٍي(جي الق كطرؼو يف إبراـ البئػر مػا  جي كىو أيضػان ليب تصغري القلبالعهًدجي )كعهدم كقليبو
كآد: قػػومى كاشػػتدَّجي كالطػػٌي  جيُكانػػق قبػػل أف تطػػولجي أم قبػػل أف ترفػػعجي فػػإذا رفعػػق فهػػي الطػػومٌ 

  ّ«أم كبئرو اشتدت كقويق من جهة الطٌي؛ أم التعمري»  ؛ِالتعمري
إ ػػػافةن إىل ذلػػػ  إف البيػػػقى بشػػػطريًو وبتػػػوم علػػػى مقابلػػػةو ٍرفهػػػا األكَّؿ مقتػػػب ه مػػػن القػػػرآًفجي     

جي كىنا تكمن القيمة اعبمالية لتضمني اؼبثل القرآينجي فقد ًة العربيًَّة كتراثها كمعاؼبهاكالثَّاين من اغبيا
أتى الشاعر دبقابلة فيها من اعبػدة كالغرابػة الشػي  الكثػريجي ابتػدا ن مػن التضػمني القػرآينجي يضػاؼ 

بػػػري شػػػاععة االسػػػتعماؿ يف النصػػػوص األدبيػػػة كمثػػػل اشػػػتدجي أ ػػػ  إىل ذلػػػ   ِّدإليػػػو أف مفػػػردة 
بئػػران ن دبعػػً تصػػغري القلػػبجي لكػػن اسػػتعماؽبا بوصػػفها أيضػػان أف مفػػردة قليػػب قػػد ربضػػر يف الػػذى

 ة ورة الفنيَّ ة الصُّ صباليَّ جي تعدُّ مفتاح ديد؛ أم مقابلة الوىن بالشَّ كمقابلتها باؼبثل القرآينّْ 
 كيف قولو:

ا يػىلٍ ػػػػػػػػػػػػػعىنٍ مى ػػػػػػػػػأىنَّوي مىٍن يػىنٍ       ًدم   ػػػػػػػػػػديٍر يفٍ خىلى ػػػػػػػػػػدو  ٍى يى ػػػػػػػٍ دىاري خيل قى بىيٌٍ ػػػػػػػػػػػهى
ْ 

ػػػػاعر     ػػػػا ؾبزكمػػػػةجي ك)بيٌػػػػان( ا اقتػػػب  الشَّ ػػػػذفق ألفهػػػا اؼبقصػػػػورة ألَّنَّ لػػػػد مفػػػػرد  )يلقػػػػى( الػػػػد ثي

فَخٍََنفَ ِِنٓ    ىػود:﴿ الف صبلػةن فعليػةن مػن سػورةتشػكّْ  ثيذفق ألفها اؼبمدكدة لضركرة الشّْعرجي اللتػني
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َدش ًَخظَّسَعٌُخ خٌؾَّيٌََخضِ فَغٌَفَ ٍَّْمٌَُْ غَِّْدًزَعْذِىُِ خٍَْفٌ َؤمَدعٌُخ  جياقتباسػان ثػافظ فيػو علػى اؼبعػً (ٗٓىود) ﴾خٌقٍَّ

 كىو معً راىره 
 : لقػي يلقػػىجي كػٌل شػي و إذا اسػػتقبل شػيئان أك صػػادفو فقػد لقيػو مػػن بػني األشػػيا كيف اللّْسػاف     
جي ُبيػانجي كبػول بوايػةن  ػلَّجي كالغػيُّ الفسػادي هاجي كالغٌي من بولجي دبعػً الضَّػاللة كاػبيبػةجي بػول كلّْ 

الػػذم يسػػلكو مػػن أ ػػاع الصَّػػالة  علػػى الطَّريػػق للدَّاللػػة الغػػيّْ  كقػػد اسػػتعمل القػػرآف الكػػرًن مفػػردة
 كاتَّبػػع الشَّػػهواتجي دبػػا ىػػو نقػػيضه للرشػػاد كالسَّػػالمةجي كإفَّ الفعػػل )يلقػػى( بداللتػػو الزَّمنَّيػػة اؼبضػػارعة

ػػد الػػذم سػػيلقاه متبعػػو يعػػ،  ؛الفعػػلكمػػا ربملػػو مػػن اسػػتمرارية  تمكيػػدان بػػمفَّ الغػػيَّ ىػػو الشَّػػي  اؼب كَّ
ثػػني اقتبسػػها مػػن الػػنَّصّْ  اؼبعػػً نفسػػو اباا  الفااار جي ٍاؼبػػا رلٌػػوا مٌتبعيهػػاجي كقػػد ضبَّلهػػا الشَّػػهوات
 ا يلػقى قرآنيَّان مع اختالؼو يف بعًض اؼبفػرداًت )دار خلػدو    مػن ينػم عنهػ جي كللغرض اؼبذكورالقرآينّْ 

ػا كػاف اؼبقصػود قولػو: مػن يبتعػػد بنفسػو عػن دار اػبلػود و يسػػل  يف )دار ابػوب( فإنَّػ بػي(جي كردبَّ
ة الػد ربتسػب ؽبػذا التضػمني اعبماليَّػ الفنيَّػة فيما تبقى القيمة  ثياتو ٍريق الضَّاللة كيلقى اػبيبة

د دالػػػةن علػػػى دار حػػػوير يف توجيػػػو داللػػػة مفػػػرد  دار خلػػػدوجي لتصػػػب  دار اػبلػػػالتَّ  مػػػن خػػػالؿتػػػم  
ة ابػوبجي كاؼببتعػد عنهػا يلػق اػبيبػةجي سبامػان كمػا ىػػي اغبػاؿ عنػد مػن يبتعػد عػن دار اػبلػود القرآنيَّػػ

  فإنو ال ؿبالة مالؽو الغيٌ 
 

 كيف قولو:
كًبطىٍرًفًو ًسٍحره لىو اىبصىر ًفٍعلىوي           ىاركتي كافى لوي بًو أيٍستىاذا

ِ 
اسػػمي علػػمو   ييسػػمىع بػػًو يف بػػرًي القػػرآًفجي كردى يف سػػورًة  هاااروتجي كهاااروتاقتػػب ى الشَّػػاعر اسػػمى 

ًََِد َوفَش عٍََُّْْدُْ ًٌََىَِّٓ خٌؾَّنَْدطِ َ وَفَنشًُخ ُّعٍَُِّّنٌَْ     ,ًَخظَّسَعٌُخ َِد ظَعٌٍُْ خٌؾََّْدطِ ُ عٍَََ ٍُِْهِ عٍَُّْْدَْالبقرًة:﴿
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زسِدزًَِ ىَدسًُضُ ًَِدسًُضُ ًَِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُند ٌَنوُِ بََّّٔند َٔمْنُٓ فِعْنَنص        خٌنَّدطَ خٌغِّمْشَ ًََِد ؤُْٔضِيَ عٍَََ خملٍََىِِْْٓ

َٓ ِِْٓ ؤَلَذٍ بِالَّ زِةِرِْْ خهلل ,فٍََد ظَىْفُش فََْعَعٌٍَََُّّْ ِِنْيَُّد َِد ُّفَشِّلٌَُْ زِوِ زََْْٓ خملَشْءِ ًَصًَْـِوِ  ( َُِ)*﴾ًَِد ىُُْ زِنَدسِّّ

مػػا متالزمػػا اغبضػػور يف الػػنَّصّْ  ماااروت ك  يػػذكر هاااروت أمَّػػا ؼبػػاذا  ػػمَّن الشَّػػاعر        مػػع أَّنَّ
بػو داللػةه علػى مااروت  ىػو السَّػاثر اؼبعلٌػمجي كأفَّ إغبػاؽ هااروت  أفَّ  جي فقػد يكػوف اؼبقصػودالقرآينّْ 

عم داللػة اغبػركؼ يف ىػذا الػزَّ  كمػا يف الػذّْكرجي يفيػد يف تػرجي   الثَّاين يف الفعل تقٌدـ األكَّؿ كتمخر
داللػػػة  مااااروتجي كربمػػػل )مػػػا( يف ُتنبيػػػوو  اللػػػة اللغويَّػػػة ثػػػرؼيف الدَّ هااااروت  جي فػػػػ )ىػػػا( يفاألظبػػػا 

ين ىػػو اؼبعيػػة أك الثَّػػا كنفيػػو عػػن الثَّػػاينجي فقػػد يكػػوف فعػػل علػػى األكَّؿ النَّفػػي فبَّػػا يعػػ، تركيػػز الفعػػل
جي بيػػػد أفَّ موسااا للنػػػٌ   هاااارون رآينجي كمنهػػػا مرافقػػػةالػػػنَّصّْ القػػػ ذلػػػ  كثػػػريةه يف اؼبصػػػاثبةجي كآيػػػات

جي كأف اؼبقصػػػود يف القصػػػة موسااا    يكػػػن لػػػو اغبضػػػور الكثيػػػ  يف الػػػنَّص القػػػرآين كمثػػػل هاااارون
 بوصػػػفو الخضااار جي فػػػإف ثضػػػورالخضااارمػػػع  موسااا  جي كأيضػػػان قصػػػةهاااارونال  موسااا  القرآنيػػػة

ػػا يعػػ، اغبػػديث عػػن قصػػة صػػاثب العلػػم اللٌػػدين يف ٍػػورو مػػن  موساا  ال يعػػ، سػػرد قصػػتوجي كإمبَّ
 يف ىػذا اؼبكػاف مػن البيػق الشّْػعرمّْ فاسػتخدمو هااروت الشَّاعر ثضور بأٍوارىاجي كلذل  أكج

  ماروتدكف  من الشَّاعر
 

 كيف قولو: 
 ِالذا عىنىًق الغىزىالىةي كالغىزىاؿي ًلوىٍجًهًو           ميتػىلىًفتىان كًبًو عياذان 
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اعة الشياٍني  ينصحاه كوبذراه من تعٌلم السحرجي كيقوال لو ال تكفر ب  تعلم السّْحر ٍك
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جي (ٍُُُػو) ﴾ًَعَنَطِ خٌٌُـٌُهُ ٌٍِْمَِِّ خٌمَُّْنٌَ ًَِلَنذْ خَندذَ َِنْٓ لََّنًَ ٍََُّْند       ﴿ :اقتباسه ؼبعً موجود يف سورًة ٍو 

: لوجو كعنق(جي كيف معً العنٌو جا  يف اللسافجي عنًق الوجوهإىل أنَّو اقتباسه ؼبفرد  )ا باإل افة
يديػػو كجبهتػػو كركبتيػػو إذا رىًكػػع أك سػػجدجي  كىٍ ػػعي اؼبسػػلمكػػر أيضػػان أنَّػػو كذي  نصػػبق لػػو كعملػػق لػػوجي

ل  كأٍعت جي كقيل كلُّ خا عو غبػقو  عربيَّة أف تقوؿ للرَّجل عنوت ل : خضعقيف معً ال كىو
مفػػردة )عنػػق( للدَّاللػػة علػػى اػبضػػوعجي فػػال شػػ َّ يف أفَّ  جي كألفَّ القػػرآف اسػػتخدـُأك لغػػريه عػػافو 

يف الداللػة علػى اػبضػوعجي  ر مال مػةن ؼبقتضػى البالبػةمفردة عنق ثػني أسػندت لوجهػو ىػي أكثػ
ف اسػتعماؿ العنػو بداللػة جي بػري أجي كيف الغػزؿ خباصػةو كاػبضوع كثري الوركد يف االستخداـ الشعرم

ويَّػػػة )اؼبسػػػند الصػػػيغةى اللغ ابااا  الفاااار  جي كيف اسػػػتخداـمصػػػدر الغرابػػػة كاؼبفاجػػػمة اػبضػػػوع ييعػػػدُّ 
اللػةن علػى د ا ه بمنَّو ال توجػد مفػردةه أكثػراؼبقبوًس كدالالتًوجي إوبتصرّْؼو يف  دكفمن كاؼبسند إليو( 

 اإلؽبي أكثر من ىاتني اؼبفردتني   الغزؿ معً اػبضوع يف مقاـ
 ككردى اقتباسي العنٌو يف مكافو آخر من شعرًه: 
تىوي  هىةً إىل كجًهًو اؽباًدم عىنىٍق كيلُّ ًكجٍ         كمىٍن كافى فىوؽى التَّحًق كالفىوؽي ربى

ِ 
حػػق كالفػػوؽ كىنػػا نالثػػظ اسػػتخداـ أسػػلوبو بػػديعيو يف نظػػم اؼبفػػردات كداللتهػػاجي فػػوؽ التَّ      

أخػػرل تناقضػػها  مفػػردةو  تعماؿ أثػػرؼو مفػػردةو لنسػػ نػػاس الٌتصػػحيفيجي أم اسػػربتػػوجي دبػػا يسػػمى اعب
داللػػةن  ربػػقجي ينػػت –يػػث اؼبعػػً كالوجهػػًة الدَّالليَّػػةجي كىػػو اشػػتقاؽ اؼبعػػً مػػن كلمػػد فػػوؽ مػػن ث
جي كىي الالؿبدكدية كجوب إىل أخرل تضاؼصباليةن  ٌد يوجب العنٌو   جيالعنوّْ  ىذا الذم ال وبي

 
 كيف قولو: 

لًُّب مىدمىًعي   ّكما ال ؽي إال ًمٍن تػىلىهًُّب زىفػٍرىً           فما الوىٍدؽي إال من ربى
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جي كالواردةي مرتنًي يف القرآًفجي مرةن يف ُاقتب ى مفردةى )الودؽ( الد تع، اؼبطر كلَّوي شديدهي كىيٌنو     

َّفْعٍَُنوُ سُوَدَِندً فَعَنشٍَ خٌنٌَدْقَ َّخْنشُؾُ ِِنْٓ       ؼنَُّ  دزدً ؼُنَُّ ُّاٌَِّنفُ زَْْنَنوُ    َؤٌَُْ ظَنشَ َؤَّْ خهلل ُّضْـِنِ عَنمَ    ﴿سورًة النور: 

: ﴿(ّْأيػػة ) ﴾خٍَِدٌِننو فَعُننؽِ ُ عَننمَدزَدً فََْسْغنناوُ فِننِ خٌغَّننَّدءِ   خهلل خٌَّننزُِ ُّشْعِننًُ خٌشَِِّّنندقَ   جي كأخػػرل يف سػػورًة الػػرـك

) ﴾وَْْفَ َّؾَدءُ ًََّفْعٍَوُ وِغَفَدً فَعَشٍَ خٌٌَدْقَ َّخْشُؾُ ِِْٓ خٍَِدٌِو  (  ْٖالرـك

ديدىا كىٌينهػاجي كلها؛ ش كالشَّاعر باستخدامو مفردة )الودؽ( يلغي الفركؽ بني ثاالت اؼبطر   
( مستمروجي  جي فهودً الوجإلغا  الفركؽ بني ثاالت فبَّا يشي ب إ افةن إىل ىذا الػودؽ يف كدؽو )دمعو
ىػػذا السػػيل )التحلٌػػب( يعػػ، أف ك  جيِجي كربلٌػػب يف اللسػػاف: سػػاؿى و نػػات ه عػػن ربلُّػػب مدمعػػوبإٍالقػػ

ػػػاعر يشػػػابو الػػػودؽ يف شػػػٌدتو كىونػػػوجي مػػػن ثيػػػث تنػػػوٌع ثػػػاالت الوجػػػد الػػػد يعيشػػػهاجي  دمػػػع الشَّ
يػػة الصػػورة الفنيػػة  كمفػػردة الػػودؽ كتشػػكلُّ مفػػردة )ربلٌػػب( يف إسػػنادىا إىل )الػػودؽ( مفتػػاحى صبال

ان مػن نػورو يزجػرجي كالد تاألدبٌية بعك  مفردة ال ؽ االستعماؿ يف الٌنصوصقليلة   ع، لغويَّان سٍو
ػػػ تَّػػػوٌىً  كاالنطفػػػاً جي أك بػػػني ال كتتعػػػرؼ ثركػػػة الػػػ ؽ بكوَّنػػػا تناكبػػػان بػػػنيى  جي »ّحاببػػػو اؼبلػػػ  السَّ

يف تلٌهػًب  ْ«كيطوم الفواصلى  عاع ىو فعل اخرتاؽو يتخطَّى اغبدكدجي كاإلشاإلشعاع كاالثتجاب
ن الػنَّصّْ القػرآينّْجي عديػدةو مػ جي كقػد كردت لفظػة الػ ؽ يف موا ػعابا  الفاار جي كما جا  ّٔا زفرةو 

 الػودؽ  كمكمػن اعبػدَّة يف اسػتخداـبعكػ  مفػردة  كىي شاععة االستعماؿ يف الٌنصػوص األدبيَّػة
ػا تػم  إخراجػان ؼبػدركاتو ثاصػلةو يف الػذّْىنجي كسػبكها يف الٌنصّْ ال ي  اللغوية اؼببثوثةالصّْ  قػرآينّْجي أَّنَّ

 تػػم  كنتيجػػة  ليٌػػًة مفػػردة الػػودؽ الػػد جي فنظػػرةه يف الػػنَّص القػػرآين تعػػرضكمضػػةو فنيَّػػةو  علػػى شػػكل
غبػدكث انجي مثَّ ي ل ي بينوي  فيجعلوي ركامانجي أسبابه ت سّْ ي ها )ا يزجي سحابعملو تسبب ثدكث
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كيف صػورةو فنيَّػةو صبيلػةوجي يقتػب  ابػن الفػارض اؼبفػردةجي يف مػن خاللػو(جي  النتيجة؛ فرتل الػودؽ ىبػرج
 ب مدمعي فما الودؽ إالَّ من ربلُّ  إصباؿو لألسباب كالنتيجةجي كيدخلها ثٌيز لغة الشّْعر؛ لتصب 

 ات القرآنية قولو:كمن تضمني اؼبفرد
ًثي عليً  كالتى ثيػ   ػنى فيً  جداؿو كافى كجهً  ثيجًَّد       كيف قىطًعيى الالَّ

ُ 
جي كقػػد كىرىدىت يف سػػورًة      ؛ أم لػػي ى الوقػػقي كقػػقى جػػداؿو جي كالتى ثػػنيى جػػداؿو التى دبعػػً لػػي ى

﴾؛ أم لػي ى اغبػنيي كقػقى فػرارو ًٌََدضَ لِ َ َِنَدؿ فنددًخ يُُ ِِْٓ لَشْْ لَسٍِْ ِٓ ًَوَُْ ؤَىٍَْىْنَد﴿ :(ّ) ص

كقبػػاةو  كالتى يف قولػػًو تعػػاىل )كالت ثػػني منػػاص( التػػا  فيهػػا صػػلةجي كالعػػرب تصػػل ىػػذه التػػا  يف  
ػا دبعػً  كالمها كتنزعها  كقاؿ الفرَّا : كالت ثني مناصجي أم لػي ى حبػنًي فػراروجي كتنصػبي ّٔػا ألَّنَّ

"الت" دبعػػػً لػػي ى يف سػػػياًقها الػػػزَّم، )الت ثػػػني( للغايػػػًة  ابااا  الفاااار جي كقػػػد اسػػػتخدـى ِلػػي ى 
ـي اغبٌجػػةى أكالن: ككػػم  نفسػػها الػػد اسػػتيعًملق ألجًلهػػا يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْجي بػػري أفَّ الػػنَّصَّ القػػرآينَّ يقػػدّْ

ػػعرميػػ  اباا  الفااار  أىلكنػػا قىػػبلىهم مػػن قىػػرفو كالتى ثػػني منػػاصجي ك ػػياًؽ الشّْ  ؛خرّْ ثجتػػو يف السّْ
ـى التى ثػني  دليلوي  يف قطًع العمًو )كػاف كجهػ  ثجػد(جي كتلػ  اغبجػةي الدامغػةي تفػرضي اسػتخدا

بػػػداللتها الزمنيَّػػػًة )ثػػػني( الػػػد تعػػػ، زمػػػنى ثضػػػوًر الوجػػػو/ اغبجػػػةجي كثتميػػػةى النَّفػػػي الت  ككردىت 
 ىاتاًف اؼبفردتاًف القرآنيتاًف يف برًي مو عو من شعرًه يف قولًو: 

يىاينى ظبىىاعو كىريٍؤيىًة كىأيٍعًربي عىنػٍهىا ميٍغرً  تى ًثيػٍ     ػنى لٍب و بًتيبػٍ بان ثىٍيثي الى
ّ 

:  كيف مكافو آخرى
ـى يف       ًجٍسًمي السَّ  قىاًمي بًاٍلمىقىاـً كىعىلىى مي  ـي كىالتى ًثنٍيى ًشفىا ً أىقىا قىا

ْ 
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ـىجي كلػي ى ا ف كاؼبقصود أفَّ كقق الشفا  قد مضىجي إذ إفَّ السَّقم قد ازٌبذى مػن جسػدًه ؿبػالن  فمقػا
 كققي بيرً  العلَّة 

 
كاؼبورفػة لإلثاٍػة حبالػةو مػػن  جيأمػا يف اؼبثػاؿ ا   فنشػهد تػواتر الصُّػور الفنيػة اؼبقتبسػة مػن القػرآف

 ثاالت الوجد:
ا      ًّٔىا  ٍى تىكيٍن يػىٍومان ًمنى الدٍَّىًر قػىرَّتً        كىقىٍد سىًخنىٍق عىٍيً، عىلىيػٍهىا كىمىَّنَّ

افىًإنٍ   لًفيٍرقىةً  ثيٍزنىان   مىا ابٍػيىضَّ   كىأىٍكفىانيوي         بيٍسليوي     مىٍيقه كىدىٍمًعيى   سىانػيهى
ٍل أىتىى    فىًلٍلعىنٍيً كىاألىٍثشىا ً  عىاًعًدم ا ًسي كىثىاًلثى تػىبَّقً  تىالى        أىكَّؿى ىى

ُ 
نػرل: إنسػافى العػنًي الػذم » تيظًهري ىذه الصُّورةي تداعياًت اغبزًف الذم أ َّ بالشَّاعرجي لػذل        

جي كقػػػد أفػػػاد ِ«العػػػنًي الػػػذم وبػػػي ي بإنسػػػاَّنا كفنػػػو ا ى ميتػػػانجي كالػػػدمعي بسػػػلويجي كبيػػػاضي أجهػػػدهي البكػػػ
ًف جػرا ى اغبػزًفجي دبػا ىػو الشَّاعري يف رسًم ىذه الصُّػورًة مػن اؼبعػً القػرآين يف كصػً  ابيضػاًض العيػو 

جي مثَّ بػػنيَّ أسػػبابى (ْٖيوسػ  ) ﴾ًخزَْنَّننطْ عَْْنَنندهُ ِِننَٓ خ ُننضِْْ فَيُننٌَ وَ ِننُْْكارده يف شػمًف النػػ  يعقػوب:﴿

مػػوًت إنسػػاف عينػػو يف البيػػًق الالثػػًقجي كيف ىػػذا البيػػًق هبمػػعي صػػوران مػػن سػػورو مػػن القػػرآف الكػػرًن 
اإلنسػػػػافجي كبػػػػمكّْؿ ىػػػػل أتػػػػىجي أكٌؿ آيػػػػةو منهػػػػا  ٌضػػػػٌرجي فقػػػػد قصػػػػدى بػػػػػ )ىػػػػل أتػػػػى( سػػػػورةلوصػػػػ  ال

﴾جي كيقصػدي أفَّ عينػوي ذابػق مػن ىًَْ ؤَظََ عٍَََ خٌِةْٔغَدِْ لِ ٌ َِِٓ خٌذَّىشِ ٌَُ َّىُِٓ ؽَْْحَدً َِزْوٌُسَخًكىي:﴿

ػػا   تعػػد موجػػودة )  تكػػن شػػيئان مػػذكورا(جي كمػػا قصىػػدى بػػػ)  ( سػػورةى اؼبسػػًدجي تبَّػػقالبكػػاً  ثػػّت كمَّنَّ

َْقْنٍََ            ق ا ية الثالثة منهػا: ﴿كبثالث تب ظَسَّطْ َّذَخ ؤَزِنِ ٌَيَنر  ًَظَنرّْ. َِند ؤَغْنَنَ عَنْنوُ َِدٌُنوُ ًََِند وَغَنرْ. َع

؛ َٔدسَخً رَخضَ ٌَيَر ﴾  كالتبُّ يف العربيًَّة اػبساًرجي كتبق يػداهي خىًسػرتاجي كيف التَّنزيػًل: تبٌػق يػدا أن ؽبػبو
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للمحقق كجب ذكر اسم ؿبقق الديوافجي كيف ثالة توثيق الشعر نذكر ابن  اؼبرجع كاثد يعود إىل أف الكالـ إذا كاف
 الفارض( 



 

جي ألفَّ الشَّػػاعرى أرادى مػػن خػػالًؿ استحضػػارىا  جي كقػػد ذيًكػػرت تػػٌب يفُخىًسػػرتاك أم  ىػػلتا  ىػػذا اؼبقػػاـً
اإلشارةى إىل مصريًه ارتًؽ بالنَّاًر ما يفيػد معػً اػبسػارًةجي كاإلفػادةي مػن اؼبعػً القػرآين الػذم ربملػوي 
ا يػػة الثالثػػةي مػػن سػػورًة اؼبسػػدجي كالػػد عػػ َّ عنهػػا بثالػػًث تبػػٌقجي كىػػي النَّػػاري ذات اللهػػب الػػد أتىػػق 

لعػػنًي كاألثشػػاً  فلػػم تػىعيػػد شػػيئان مػػذكورانجي كمػػا جػػا ى يف أكؿ سػػورًة اإلنسػػاًف يف قولػػًو تعػػاىل: علػػى ا

 اباا  الفااار ﴾جي كيف اقتبػػاًس ًَِننزْوٌُسَخىَننًْ ؤَظَننَ عٍََننَ خإلِْٔغَنندِْ لِننٌْْٓ ِِننَٓ خٌننذَّىْشِ ٌَننُْ َّىُننْٓ ؽَننْْحَدً  ﴿

لهليًةجي ثذؼه يف تركيًب اعبملػًةجي كإشػارةه مػوجزةه إىل السُّػورة الكريبػًة مػن خػالًؿ مفػرد  ) ثالػثجي 
تبٌق(جي كييفهمي من ذل ى أنَّو لكي يتلو عاعدهي ا سي ثالث تبٌق ال بدَّ أف يتلو ا يتني السَّابقتني 

ػػياًؽ النَّحػػوم مثبػػقه يف  جي فبػػذل ى ؽبػػاجي فبَّػػا يعػػ، أفَّ مػػا ىػػو ؿبػػذكؼه يف السّْ الدَّاللػػًة اؼبعنويػػًة للكػػالـً
تكػػوفي ا يػػةي الثالثػػةي ىػػي الٌنتيجػػةي الػػد أرادىىػػا الشَّػػاعري مػػن إثبػػاًت مفػػرد  ) ثالػػث تبػػق(جي فمصػػريي 

 مر ًوجي كىذا ىو اػبسرافي اغبقيقي  يفعلى مقالًة ٍبيبًو العاعًد لوي أثشاعًو إىل االثرتاًؽ بالنَّاًر 
لديكَّقً كلو أفَّ مىا ًن بًاعبًبىا ٍيو         ري ًسينا ًّٔا قبلى التَّجلّْي ى ًؿ ككافى 

ِ 
أم لػػو  ؛للحػػدًث القػػرآين )الػػدٌؾ(جي كنايػػة عػػن ىػػوًؿ مصػػاًب الشَّػػاعرً  يف ىػػذا البيػػق توريػػ ه      

أفَّ ما نزؿى ن نزؿ باعببػاًؿ لػدٌكق ثػّتَّ كلػو كػاف ٍػوري سػينا ّٔػا قبػلى التجلػيجي أم قبػلى أف يػدٌؾ  

ٍَّنَ سَزُّنوُ ٌٍِفَسَنًِ ـَعٍََنو دَوّندً ًَخَنشَّ ٌُِعَنَ فَنِعمَد         دتىا التجلي كالدَّؾ يف ﴿كقد كىرىدىت مفر  َّّد ظََف ٍَ سػورة  ً﴾َف

ًَؽَفَشَشٍ ظَخشُؾُ ِِٓ طٌُسِ عَْنَدء ظَنْسُنطُ زِدٌنذَّىِْٓ   كاعببل ىنا ىو ٍوري سينا ىجي ككرد اظبوي يف ﴿ (جيُّْاألعػراؼ)

كلمػةى الطػوًر الػذم ال يشػرتطي فيػًو مػا اب   الفاار    كقد استعملى  جي(َِسورة اؼب منػوف) ﴾ًَفسغ  ٌِٔوٍِِ 

كاسػػتعملى القػػرآفي اعببػػلى يف األعػػراًؼ »يف اعببػػًل مػػن أنَّػػو مػػا ٍػػاؿى كعىظيػػم يف األرًض مػػن األكتػػاًدجي 
جي كلػذل  قولػوي ّ«ألفَّ التهديدى أشدُّ كاعببلي أعظمي مػن الطػوًر لػذل ى هبػي ي يف مقػاـً الشػدًة كاؽبػوؿً 
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سَذِّ َؤسِِِٔ ؤَْٔ ُش بٌَِْنه لَنديَ ٌَنْٓ ظَشَخِٔنِ ًٌَىِنٓ      ﴿ : (ُّْ)يف سورة األعػراؼ  عليًو السَّالـ موس ىل لػتعا

﴾   ٌُِعَنَ فَنعِمدَ  خْٔ ُش ِبَىل خجلَسًَِ فَةِْْ خعْعَمَشَّ َِىَدَٔوُ فَغٌَفَ ظَشخِِٔ فٍَََّّد ظَفٍَََّ سَزُّوُ ٌٍِفَسَنًِ ـَعٍََنوُ دَّوَّندً ًَخَنشَّ    

ـى مفػرد  اعببػاؿى كالطػوًر يف  ابا  الفاار   كتل ى من مناسبًة اؼبقاًؿ للمقاـً  أمَّا عندى  فػإفَّ اسػتخدا
داللًة الدًؾجي يفيػد اؼببالغػةى يف مقػاـً الغػزًؿ الرفيػًعجي كمبالغػةن يف كصػً  ثالػًة الوجػًد كاؼبعانػاًةجي فبػال ى 

 سينا قبلى التَّجلي  يف استخداـً لفظًة اعبباًؿ باعبمًعجي مشتملةن على ٍوًر 

ًن مشابوه يف مو عو آخرى من القصيدًة:   ككرد مع
يوسىوًيَّةً 

كىيف صىٍعًق دىؾّْ اغًب ّْ خىرٍَّت ًإفىاقىةن      يلى النػٍَّف ي قػىٍبلى التَّوبىًة اؼب
ُ 

كأظبا ي األنبياً  يف كركدىا القرآين مضٌمنةن يف القصًصجي كيف االستدعاً  الشعرًم ذبػي ي جػز ىان مػن  
اؼبقػدسى الغيػػ ىجي »  ه الرمػوزي القرآنيػةي تشػكلي رمػزو عبانػبو مػن ثالػةوجي ألجػلو مشػأًّة الوصػً جي كىػذ

لنػاًس بػاػبوًؼ مػن اؼبسػاًس بػًو ا بري الواقعيجي لذا كبطبيعًة اغباًؿ تتعاملي معوي الغالبيةي العيظمىػى مػن
جي مػن ىنػا يغػدك ِ«أك تدنيسًو  إ افةن إىل أفَّ ىذًه االستعارات ؿبدكدةه من ثيث العدد كالكمية

بالقيمػة الفنيػة للتوريػ ؛ أم دبػا ىبػدـ التعامل مػع ىػذه الرمػوزجي شػعريٌانجي أمػران يػرتب  باػل األكؿ 
جي كقبػد مثػل ىػذه يف اػل الثػاينجي كدبا يشري إىل اإلفادة من اؼبعطى القرآين معرفٌيان التجربة الشعرية
 ا لية يف قولو:

ٍيوفىافي نيوحو ًعٍندى نػىٍوًثي كىمىٍدميًعي      كىًإيٍػقىادي ًنرياًف اػبىًليًل كىلىٍوعىًد   كى
ػػػٍزينى  بىالى أىيُّوبى بػىٍعضي بىًليًَّد  أىقىػػػػػػلَّوي       ككيلُّ   مىا  يػىٍعقيػػػوبي  بىثَّ  كىثي

ّ 
يف التصػػويًر القػػرآيًن قصػػًة الطوفػػاًفجي الػػذم هبػػي  نتاجػػان كعقابػػان ػبطايػػا قػػوـو اسػػتمرت   ااوح  لػػػ     

ًٌََمَننذَْ ؤسْعَننٍْنَد ٌُٔلَنندً بٌَِننَ لٌَِِْننوِ فٍََسِننػَ فِننْْيُِ ؤٌَْننفَ عَنننَصٍ بٌَِّنند خَّْغِنن َ عَدَِنندً     أللػػً  سػػنةن إال طبسػػنيى عامػػان:﴿
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   ْ جي بػػريى أف الشَّػػاعرى يف اسػػتخدامًو مفػػرد  )ٍوفػػاف (ُْالعنكبػػوت ) ﴾فَإَخَننزَىُُ خٌاٌُفَنندُْ ًَىُننُ ََنندٌٌُِّ

( لطرؼو من اؼبشأًّةجي يقصدي مشهدى الطوفاًفجي بوصفًو ص ورةن ذاتى داللةو ثسٌيةو ٍبيعيةو يبكن نوحو
جي كنايػػػةن عػػػن كثػػػرًة جريػػػاًف  أف تػػػدخلى نطػػػاؽى اؼبػػػدركاًت بالوصػػػً جي بػػػذل  هبػػػي ي الطوفػػػافي اؼبقتػػػب ي

 الدموًع   

لَدٌٌُخ لَشُِّلٌهُ ًَخْٔقُشًُخ َآٌِيَعَىُُ بِْْ وُنْنعُُ   كإيقاد نريانًو كىرىدى يف النَّصّْ القػرآين ﴿ الخ يا  كعن     

ُ    فَدعِ إفَّ القػرآفى   يصُّػوًر النػارى  إذجي (ٗٔ-ٖٔاألنبيػا )  ﴾ ٍِ  . لٍُْنَد َّدَٔدسُ ؤٌُِِ زَنشْدَخً ًَعَنٍَدِدً عٍََنَ بِزْنشَخىِْ

ػػا جػػا ى كصػػ ي النػػاًر  إبااراهيمالػػد ثيػػرّْؽى ّٔػػا  ػػيانجي لكػػي تػػدخلى يف نطػػاًؽ اؼبػػدركاًتجي إمبَّ تصػػويران ثسّْ
فبػالقوًؿ  جيضػمًن معػً الفعػل/ قلنػا يػا نػاري كػوين بػردان كسػالمان للداللًة على عظمًة القوًؿ اإلؽبي اؼبت

إفػراغي النَّػاًر مػن فاعليتهػا كربويلهػا إىل نقيضػها )بػردان ك سػالمان(جي كبػذل  يكػوفي إدراؾي  متَّ  )كوين(
يف إوبػػػا ات اسػػػتخدامًو  ابااا  الفاااار ىػػػذه النَّػػػار معنويػػػان فقػػػ جي كىػػػذا اإلدراؾ اؼبعنػػػوم يسػػػقطو 

  ومّْ لشُّعوريًة من اغبسّْي إىل اؼبعنإليقاًد نرياًف لوعتوجي إذ إنَّوي ّٔذه اؼبشأّة ينقل ثدكد التجربًة ا
كيف البيًق الثَّاين يستدعي لوصً  اغبزًف كالبالً جي ما فاضى بػًو الػنَّصُّ القػرآيني باغبػديًث عػًن       

يف الصَّػػً  علػػى  ألااوب  جي كبػػػلوساافيف اغبػػزًف علػػى كلػػدًه  لعقااوب  بػػػاغبػػزًفجي إذ يضػػربي القػػرآفي اؼبثػػلى 

ًَؤَعٍَُُْ ِِنَٓ خهللِ َِندَال    بََِّّٔد َؤؽْىٌُ زَؽِِّ ًَلُضِِْٔ بٌََِ خهللِ كردى يف القرآًف قولو:﴿ لعقوب   البالً جي ففي شمفً 

 ﴾خٌنشََََََّّّٰٰٰٰلِِّ    ؤِّٔنِ َِغَّننِِ خٌنُّنشُّ ًَؤَْٔنطَ ؤَسْلَنُُ     ًَؤٌَُّّذُ بِرْ َٔددٍَ سَزَّوَُ كرد:﴿ ألوبجي كعن (ٖٔيوس  ) ﴾ظَعٌٍَُّْْ

يف مقػػػػػاـً االبػػػػػتالً جي يعػػػػػٌد مػػػػػن أكثػػػػػر  ألاااااوبيف مقػػػػػاـً اغبػػػػػزًفجي ك لعقاااااوبجي كإفَّ ذكػػػػػرى (ّٖاألنبيػػػػػا  )
جي كبػػري خػػاؼو أٌف علػػى اغبػػزًف كالوجػػًد كاؼبعانػػاةً  كفنيػػةن يف الداللػػةً صباليػػةن االسػػتعاراًت األدبيػػًة قيمػػةن 

  العلم يعقوب كأيوب ىبتزالف الوجد كاؼبعاناة كالص ثضور اظبي 
اتًًبنيى تػىنػىزَّليوا    عىلىى قػىٍلًبًو كىٍثيان دبىا يف صىًحيفىًد  ـى الكى كىمىفَّ الًكرىا

ُ 
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يع، بالكراـً الكاتبني اؼبلكني اؼبوكلني خبدمًة اإلنساًفجي يكتباًف ثسناتًو كسيئاتًوجي كقيلى ظبيٌي      
اؼبالعكة الػذينى يكتبػوفى أعمػاؿى العبػاد كرامػانجي ألَّنػم يسػرعوفى يف كتابػًو اغبسػناًت للعبػًدجي كيبطئػوفى 

سػورة كردى ذكػري الكػراـً الكػاتبني يف يف كتابًة السيئاًتجي يرجػوفى أف يتػوبى فاعلهػا قبػل كتابتهػاجي كقػد 

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

كلفهًم اؼبغزىل اغبقيقي كرا ى ذًكًر الكػراـً الكػاتبني يف ىػذا اؼبو ػًعجي البػدَّ مػن عػرًض الصُّػورًة       
(جي  دان الًفعػل )عمػل الكػراـ الكػاتبنيجي فالشَّاعر استخدـى الصَّيغةى القرآنيػةى قاصػالكليًة الد تينبُ عنوي 

م )يعلموف ما تفعلوف(: إذ كتابةى أعماًؿ اإلنسافجي  إَّنَّ
ًٍ بى بً         ران اىً ػػػػػػػرى   ،ّْ عى   يّْ  اغبى يف   نٍ مى  رى بػى خٍ مى فى   ةً  ٍ خي  لً ىٍ أى  نٍ مً  وى ىي م كى رً ػػػػمٍ أى  نً ا
ـى رى ػػػػػػػػػػػػػػالكً  فَّ مى كى   ًد فى يػٍ ا يف صحً ان دبى يى ثٍ كى   وً بً لٍ ى قػى لى عى  وا       لي زَّ ػػػػػػنى تػى   نيى ػػػػػبً الكاتً   ا
 قً نَّ كى أى  وفً صي ػػى اؼب رّْ السّْ  نى مً  امى شى م        ثى ذً ا الَّ مى كى  نُّ جً ا أي م مى رً دٍ يى  افى ػػػػػػػا كمى كى 
 ً  رى يػٍ رً ػػػسى  نٍ مً  وي ان لى ورى تي ػػػػػػسٍ مى  افى كى   وً بً  ا       مى  رَّ سً  زى رى بػٍ أى  مً سٍ اعبً  ابً جى ثً   ي شٍ ككى 
 ًد نَّ ويل أى ػػػػػػػػػكبيي  نٍ مً  نو ىٍ وى ػػػػػػػػلً  وي تٍ فى خى  د        قى كى  ةو يى فٍ  خي يف  وي نٍ م عى رّْ ػػػػػػػػػسً بً  قي نٍ كي فى 
ةً بى يػٍ رً ػػػػػبى  لّْ كي بً   ً  مٍ ػػػػػػل يى وى ػػػػػػاؽبى كى  وي لى     يان      افً خى  قي نٍ كي   وً بً  مه قٍ ػػػػػػػػ سي ين رى ػػػػػػػػهى رٍ مى فى 

ُ 
ػػػاعًر يف       تظهػػر الصُّػػورةي الفنيٌػػػةي الػػد كرٌفػػق عمػػػلى الًكػػراـ الكػػاتبنيى يف ىػػػذا األداً جي براعػػةى الشَّ

إىل  )راىران( ربيػلي  استخداـً الصّْيً  اللغويًة القرآنيًةجي كتوريفها يف التَّجربًة األدبيًة العرفانيًة فمفردةي 
ػػا يف البػػاًٍنجي تػػدلنا علػػى ىػػذه الرؤيػػًة عبػػارةي )كشػػ  ث يخػػً  عمَّ

جػػاب اعبسػػًد الَّػػذم أخػػذى ؿبػػلَّ اؼب
ػػقمه بػػو   اعبسػػم( بسػػبب السَّػػقًمجي ليصػػب  تتػػابع الصّْػػيغًة اإلخباريػػًة علػػى النحػػًو التػػايل: فػػمرهرين سى

الػػذم كشػػى بصػػاثًب كنػػقي خافيػػان ؛ فػػمخ  مػػن يف اغبػػًي عػػ، رػػاىران؛ فالظَّػػاىري ىنػػا ىػػو اعبسػػدي 
اغبػػاًؿجي كأف دقٌػػةى اإلخبػػار ك وليتػػوجي يشػػابوي يف الفعػػًل عمػػلى الكػػراـً الكػػاتبنيى يف الدقػػًة كاإلثاٍػػًةجي 
ػػٌر اؼبصػػوًف اؼبكنػػوًف يف اغبشػػاجي كلكػػن كشػػ ى  بػػري أفَّ الظَّػػاىرى )اعبسػػد(   يكػػن علػػى درايػػة بالسّْ
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دى علػػى كشػػً  اؼبسػػتوًرجي كقػػد سػػاع ثجػػابى اعبسػػًمجي أم النحػػوًؿجي أخػػذى عامػػل اؼبسػػاعد يف إبػػرازً 
 جي فهي إذف متواليةي أفعاؿو تيقرأ على ىذا النحو: ثجاًب اعبسًم  السقمي 

كشػػ  ثجػػاب اعبسػػد     الٌسػػر يف خفيػػة     أخفتػػو األنٌػػة بسػػبب الػػوىن      رهػػر السػػقم     
ـى الكػاتبنيى  أرهر السقم ما كاف خافيان        أخ  ىذا الظاىر عنو بباٍن األمر      كمفَّ الكرا

؛ الَّػػذم ا ػػطلعى بػػًو الػػوىني كالسػػقمي ككبػػوؿي  تنزٌلػػوا    بػػذل ى يكػػوف فعػػلي اإلخبػػاًر عمػػا ىػػو خػػاؼو
تنزلػوا كثيػان(جي أم مػا أثبتػوي األدا ي كالوريفػةي لفعػًل الػوثي )اعبسًدجي جي يشابوي يف  وليتٌػًو مػن ثيػثي 

ػػػػػراعًر ككتا ـي كثًفظيػػػػػوه مػػػػػن ثيػػػػػث علمهػػػػػم بالسَّ ػػػػػد بتهػػػػػاجي أرهػػػػػالكػػػػػرا ػػػػػقمجي إذ   يعػػػػػد اعبسى رهي السَّ
 ( موجودان غبجب السٌر )اغبجاب

كًمٍنً  شىقىاعي بىل بالعىي ًمنَّةه           كفيً  لباسي الب سى أىٍسبى ي نًعمًة 
ُ 

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

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

 النّْعم الظاىرة باسوسًةجي كالباٍنة باؼبعقولًة 
يف الغػػزًؿ العرفػػاينجي تػػيمن ركحي الشَّػػقا  علػػى اؼببػػدًع العػػارًؼجي فتجػػي  اؼبفػػرداتي يف كصػػً         

الوجػػًد كاؼبعانػػاًةجي يف ثليػػةو صباليػػةوجي تقلػػبي اؼبفػػاىيم كالتصػػوراتجي فالشػػقا ي كالػػبال ي يف اغبيػػاًة ليسػػا 
ا مصاعبه كامتحػافهجي عطيٌتهػا الػد تصػاثبها ىػي ال صَّػ ؛ إالٌ يف مقػاـً اغبػًب عطيةن أك تفضالن كإمبَّ

كنالثػظي يف تتػابًع الصػيغًة اللغويػًة )كمنػ  شػقاعي بػل بالعػي منػة( أفَّ  جياإلؽبي يكوفي الشَّقا ي ًمنَّػةن 
جي فبػػا  الشَّػػقا  دبػػا وبيػػلي إليػػًو مػػن عظػػيًم اؼبصػػيبًة ككثػػرًي الصَّػػً جي متبوعػػان بػػػ)بل( كىػػي ثػػرؼي اسػػتدراؾو

اكزهي إىل الػبالً جي يسػتدعي يف الداللػًة العقليػًةجي أفَّ الشَّػقا  كالػبال ى يفيدي االستزادةى مػن الشَّػقا جي كذبػ
)منٌػػة( كتكمػػل الشػػطرةى ر أيفػػقى التوقيػػع فيػػم  دبفػػردًة يسػػتوجباف ٍلػػبى الفػػرًججي لكػػنى الشَّػػاعر يكًسػػ
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 الثانيةى كسرى التىوقع )كفي ى لباس الب س أسب  نعمًة( ثيثي يم  لباسي الب ًس ليكملى الصَّورة الػد
هػػػا الشػػػقا  كالػػػبال  )اؼبنػػػة(جي فيضػػػاؼي إليهػػػا لتكتمػػػلى دالالتػػػا العقليػػػة لبىػػػاس البػػػ ًس مث تضػػػفي  رظبى
اؼبفردًة القرآنيًة )أسب  نعمًة( داللػةى كمػاؿ الػنعمجي بػذل  تكػوف مفػردات الشػقا  كالػبال  كالبػ سجي 

ؿجي فمتػػػق قػػػد ربللػػػق مػػػن داللتهػػػا اؼبعجميػػػةجي كأدخلػػػق يف سػػػياؽ الداللػػػة اؼبعرفيػػػة يف ثػػػوب الغػػػز 
   ايرة ؼبا ثول يف العقل  من داللةدبفاىيم مغ

 ُد ى بالَّ ؾى كادفىع عن  بيَّ فىدىٍع عىٍن ى دعول اغبٌب كادعي لًغريًه          ف ادى 
إكمػػاؿي الوقػػ  الػػذم انتهػػى إليػػو البيػػق الشػػعرم ثاصػػل يف الػػذىن دبجػػرد الوقػػوع علػػى تػػوايل    

يدعى االكتفػا جي لداللػة اؼبفػردة الػد انتهػى إليهػا القػوؿ  جي كىذا يف العربيةمفرد )ادفع     بالد(
ػق يف تعػاليم اغبيػاة  على ما يراد ّٔاجي فمن البداىة القوؿ: )ادفع بػالد ىػي أثسػن(جي كالػد البٍر

االجتماعيػػػة بصػػػورة اؼبثػػػلجي أك اؼبتعػػػػارؼ عليػػػو أك التعاقػػػد االجتمػػػاعيجي دبػػػػا يفيػػػد مػػػن األخػػػػالؽ 

ْ       ا﴿ اؼبنصوص عليها قرآنيػان: َّقِنفٌُ ِّْحصَ َٔمْنُٓ ؤَعٍَْنُُ زَِّند  ٌَّعِِ ىِنَِ ؤَلْغَنُٓ خٌغَّن جي كيف بػري (ٔٗاؼب منػوف ) ﴾ِْدَفْع زِد

﴿ : ٌَّنِزُْ زَْْنَنهَ ًَزَْْنَنوُ عَنذَخًٌَشَ              مو ػعو ٌَّعِِ ىِنَِ ؤَلْغَنُٓ فَنةِرَخ خ ًٌََند خٌغَّنِْحَّصُ خِْدفَنعْ زِند ٌُِ خ َغَنَنصُ   وإََّٔنوُ ًٌَِنٌِّ   ًٌََد ظَغْنَع

ػػعرمَّ  جي كدبػػا أفَّ (ّْفصػػلق )  ﴾ُْْلَِّنن يقػػوـي علػػى االختػػزاًؿ كالتكثيػػً جي ثػػّت يف  العرفػػاينَّ  الػػنَّصَّ الشّْ

 تناصَّاتًو مع القرآًف الكرًًنجي نستطيعي معرفةى ما ىو مقصوده باالستدعا  من خالؿ ا لية ىذه:
 وجه ا ستدعاء اليص الشعري اليص القرِّ ي

دعول اغبػب كادع  دع عن  ال تستوم اغبسنة كالسيئة
 لغريه ف ادؾ

دعول اغبب: يقصد بالسػيئة: )الغػٌي(جي 
 كباغبسنة)لغريه( 

ادفػػػػػػع بػػػػػػالد ىػػػػػػي أثسػػػػػػن 
 السيئة 

ادفػػػػع السػػػػيئة أك الغػػػػي )دعػػػػول اغبػػػػب(  ادفع عن  بي  بالد
باغبسػػػػػػػػنة أم أف تػػػػػػػػدعو فػػػػػػػػ ادؾ لغػػػػػػػػري 

 اغبب 
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ا             ٍد كىقىاًرٍب كىاٍعتىًصٍم كىاٍستىًقٍم ؽبى ٍيبىان إًلىيػٍهىا عىٍن ًإنىابىًة ـبيًٍبقً كىسىدّْ ؾبًي

ُ 
 مػػاًت السُّػػلوؾ التسػػديد كاؼبقاربػػة كاالعتصػػاـ كاالسػػتقامة كاإلجابػػةكيف ىػػذا البيػػًق ذكػػره ؼبقا      

ػػػِكاإلخبػػػات إذا  علػػػى اإلهبػػػازجي  ؿبمولػػػةو  فنيػػػةو  عرجي كمػػػا فيػػػو مػػػن قيمػػػةو جي دبػػػا يشػػػهدي ببالبػػػًة ىػػػذا الشّْ
فالشَّػػاعر قػػد اختػػزؿ مقامػػات السُّػػلوؾ يف الفكػػر الصُّػػويفّْجي كمػػدلوالتا كانػػق البالبػػة يف اإلهبػػازجي 

يػػذكر ىنػػاجي أفَّ ىػػذه القصػػيدةى مسػػماةه بػػنظًم السُّػػلوًؾجي  يف الػػنَّصّْ القػػرآين يف بيػػقو شػػعرم  كاثػػدو 
كمػػن الطَّبيعػػي أف تكػػوفى متضػػمنةن مقامػػاًت السػػلوؾ كىػػي كلهػػا مػػمخوذة مػػن القػػرآًفجي فالتسػػديدي: 

ن النّْفػػاؽجي كاؼبسػػاكاة بػػني الظَّػػاىر كالبػػاٍنجي كقػػد اسػػتفاضى القػػرآفي الكػػرًن بػػذْـّ النّْفػػاؽ الػػتخلصُّ مػػ
 (ُٕسػػورة العلػػػق )كاؼبنػػافقنيجي كىنػػاؾ سػػورةه كاملػػةه باسػػم )اؼبنػػافقوف( بوصػػًفهم كذًمهػػمجي كاالقػػرتابي يف 

ـي: الَّػذم ىػو يف كػالـً وٍََّد ٌَد ظُاِعْوُ ًَخعْفُذْ ًَخلْعَشِذْ﴿ العػرًب مػن العصػمًة أم اؼبنػًعجي ﴾جي كاالعتصا
ًَخعْعَقِننٌُّخ ﴿(َُّآؿ عمػػراف )جي ككردى االعتصػػاـ يف ّكاعتصػػمقي بػػا أم امتنعػػق بلطفػػًو عػػن اؼبعصػػيةً 

﴾جي كاالستقامة كردى األمري باالسػتقامًة ًَخعْعَقٌُِّخ زِدهلل ىٌَُ ٌٌََِْدوُُ: ﴿(ٖٕكيف اغبػ )  ﴾جيزِمَسًِْ خهلل ـَِّْْعَدً
ًَخعْنننننننعَمُِْ : ﴿(ُٓسػػػػػػػورة الشػػػػػػػورل ) مػػػػػػػد )ص( مػػػػػػػرتنًي يف القػػػػػػػرآًفجي أكالنبػػػػػػػا يف ) اسػػػػػػػتقٍم( للنػػػػػػػ  ؿب

﴾جي كاإلجابػة : فَدعْعَمُِْ وََّد ؤُِِشْضَ ًَِِنْٓ ظَندذَ َِعَنه   : ﴿(ُُِسورة  ىػود ) ﴾ كثانيتهما يف وََّد ُؤِِشْضَ
جي (ُّاألثقػػاؼ)﴾ خهلل ًَآِِنُننٌخ زِننوِ  َّنند لٌَِْنَنند ؤَـِْْسُننٌخ دَخعِننَِ   أشػػارى إليهػػا الشَّػػاعر بقولػػو ؾبيبػػانجي كيف القػػرآف: ﴿

﴾  كمػػا كردى ذكػػري اإلنابػػًة يف موا ػػعى عديػػدةى مػػن ًَؤَِْْٔسُننٌخ بٌَِننَ سَزِّىُننُ: ﴿(ْٓسػورة الزمػػر )كاإلنابػػًة يف 
ًَخظَّسِعْ عَسًَِْْ ََِْٓ ؤَٔندذَ  : ﴿(ُٓكيف لقماف ) ﴾جي خهلل ُّنًُِّ َِْٓ َّؾَدءُ ًََّيْذُِ   ِبٌَْْوِ  ََِْٓ ؤَٔدذ لًُْ بَِّْ: ﴿(ِٕالٌرعد )القرآًفجي 

﴾    كبريىػا كثػري  ًََََّٓ دَخًًُدُ ؤَََّّٔد فَعَنَّدهُ فَدعْعَغْفَشَ سَزَّوُ ًَخَشَّ سَخوِعَدً ًَؤََٔندذ ﴿(:ِْسػورة ص)﴾جي كيف  بٌََِِّ
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 ( ُّٓ-ُٖٗالثاين وبوم شرثان تفصيليان للمقامات أك مدارج أرباب السلوؾجي ص)
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )عصم( -ّ



 

كمن الوا ػ  أف التنػاص يف اؼبثػاؿ السػابق مػاؿى كبػو الصػيغة العقديػة الدينيػة علػى ثسػاب البنيػة 
 اعبماليةجي كمثلها يف اؼبثاؿ ا  : الفنية 

كىالى تػىتًَّبٍع مىٍن سىوَّلىٍق نػىٍفسيوي لىوي           فىصىارىٍت لىوي أىمَّارىةن كىاٍستىمىرَّتً 
ُ 

الػػنَّف ي اؼبسػػٌولةيجي ىػػي الػػٌنف ي الَّػػد تػػزيني السُّػػو  يف نظػػًر اإلنسػػافجي كبػػذل ى تصػػب ي أمػػارةن بػػًوجي إذ ال 
ػػوجي فيسػػتمر مػػارًة بيسػػتطيع صػػاثبي الػػنَّفً  األ عمػػًل السُّػػو جي كقػػد أفػػادى يف السُّػػو  أف يىعصػػي نفسى

من اؼبعً القرآين للنفً  األمارًة بالسُّوً جي فهي بالبان ما تقوـي بالًفعػاؿ ا شبػًة كمػا يف  اب  الفار 

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

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

ِ  ٌَُِْ َّسْقُشًُخ زِوِ فَمَسَنْطُ لَسْنَصً ِِْٓ ؤَؼَشِ خٌشَّعٌُيِ فَنَسَزْظُيد فَىَ ﴾جي فإنَّػو مػن قبػيً  الفعػًل زٌَِهَ عٌٌَََّطْ ٌِنِْ َٔفْغِن

الذم سٌولتو النف  )الكيد؛ كيد اإلخوة بمخيهمجي كالكذب( ككاف مػن جػرٌاً  ىػذا الفعػًلجي اغبػزفي 
الػػذم صػػاثبى النَّػػ  يعقػػوب ٍػػويالنجي ككػػذل  كػػافى مػػن تسػػويًل الػػنَّفً جي يف ا يػػًة األخػػرلجي فعػػلي 

ػػػا ػػػحر الػػػذم ألقػػػاهي السَّ مرم كفيػػػو اثػػػتكمى إىل نفًسػػػػو الػػػد زينىػػػق لػػػو ًفٍعػػػلى الغوايػػػًة كالضػػػػالًؿجي السّْ
ػػػاعر يف اسػػػتخدامًو ىػػػاتنًي اؼبفػػػردتنًي )سػػػولق نفسػػػوجي كالػػػنف  األمػػػارة( بصػػػيغًة النَّهػػػي عػػػن  كالشَّ

جي كتظهر مثػل ىػذه الصػيغة يف اؼبثػاؿ إلرشاديةي على الصّْيغة األدبيةاإلتباًعجي تغلبي الن ةي الوعظيةي ا
 :ا ىد

انىٍق قػىٍبلي لىوَّامةن مىّتى   ٍعػػهىا عىصىٍق أىك أي        فػىنػىٍفًسي كى كىانىق ميًطيػٍعىًد   عصً أًٍ
ِ 

جي ككردت ىذه الصػفةي للػنفً      كالنف ي اللوامةي ىي الكثريةي اللوـً لكلّْ ما يصدري عنها من أفعاؿو

ٌَخَِ: ﴿(ِسورة القيامةجي آية)يف   ﴾ صًٌََد ؤُلْغُُِ زدٌنَّفْظِ خٌٍَّ
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كالػنف ي يف بطبيعػة اغبػاؿ يف سبيػػلي كبػوى ٍبيعتهػا البدنيػًةجي أم سبيػػلي للشػهواًت؛ كرشػد الػػنف        
يف خالفها كما يقدـ الشاعر بصػيغة اغبكمػة كصػ  الػنف  اللوامػةجي فػنف  الشَّػاعر علػى الػربم 
ػػػا مػػػٌّت سبػػػق إٍاعتهػػػا عصػػػق أم  ػػػلقجي كإذا عيًصػػػيق رىشػػػدت   مػػػن كصػػػفها باللوامػػػًةجي إالٌ أَّنَّ

جي يضػػاؼ إىل ذلػػ  تضػػمني األمثػػاؿ ر علػػى دقيػػق اؼبعػػً كعميقػػوكىكػػذا قبػػد اثتػػوا  ىػػذا الشػػع
 االجتماعية لتصب  داخلةن يف صميم البنية الشعرية  

فىًبالشّْرًؾ يىٍصلىى ًمٍنو نىارى قىًطيػٍعىةً          كيف ثيبًّْو مىن عزَّ توثيدي ًثبّْو  
ُ 

و يصػلى منػو نػارى ؿببوبػًو اغبقيقػيجي فإنَّػ عً: من عػزَّ لػوي توثيػدي بوبجي كاؼبكاغًببُّ الثانية تع، ا    
النَّاًر مقاسىاة ثرّْىاجي كأصالهي النَّارى أدخلىو إيَّاىا كأثواهي فيها القطيعًةجي كصليي 

كجا ى يف القػرآًف يف  جيِ

﴾جي كيف  عَننعِْْشخًَََّقْننٍََ  :﴿(ُِسػػورة االنشػػقاؽ ) ﴾جي كيف خٌَّننزُِْ َّقْننٍََ خٌنَّنندسَ خٌىُسْننشٍَ: ﴿ (ُِسػورة األعلػػى ) 

﴾؛ كصىػػٍليي النَّػػاًر إذان تركيػػبه قػػرآينه وبمػػلي معػػً اإلدخػػاًؿ يف عََْقْننٍََ َٔنندسَخً رَخضَ ٌَيَننر: ﴿(ّسػػورة اؼبسػػد )

كنالثػػظ يف ىػػذا اؼبثػاؿ أف الشػػاعر قػػد   جي كلػػي ى مقاسػػاةى اغبػرّْ بتحديػػدو زمػ،  فيهػا النَّػاًر كاؼبكػػوثً 
غًببّْ أك ابوبجي فبا يع، انزياح اؼبػدلوالت يف الشػطر األكؿ عػن األثػر كأبدؽبا با اهللبيَّب لفظة 

جي أم أشرؾ بو سيصلى النارجي كتل  اهللالنفسي اؼبصاثب للتلقيجي ذل  أف قوؿ من عزَّ توثيد 
ُي األثػػر االنفعػػايلَّ اؼبقػػرتف  صػػيغةه قرآنيػػةه فيهػػا مػػن النهػػي عػػن اإلشػػراؾ كالتهديػػد بالعػػذاب مػػا يهيػػ

لكن اللغة الشعرية الصوفية إذ تزي  بعػض اؼبفػردات عػن مضػامينها األصػليةجي تقػدـ بصلًي النارجي 
بػدالن عنهػا مفػػرداتو أقػل رىبػةن كخشػػيةن كمػن ذلػ  اسػػتبداؿ لفظػة اإللػو بػػابوبجي يقلػب باؼبقابػػل 

 جيلغػػرض اغبػػب اإلؽبػػي القرآنيػػة كٌلهػػاجي االسػػتدعا ات قالتلقػػي الفػػ، لتلػػ  اؼبفػػرداتجي لكػػن ليسػػ
 على ىذا النحو من الفنية كاعبماليةجي ففي قولو:

كىأىٍثيىيقي لىٍيًلي رىٍىبىةن ًمٍن عيقيوبىةً            كىصيٍمقي نػىهىارًم رىٍببىةن يف مىثيوبىةو  
ّ 
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كردت مفردة اؼبثوبًة الَّد تع، جزا ى الطَّاعةً      
ٌزَص  ِِنْٓ عِنْنذِ   ًٌٌََ ؤََّّٔيُُْ خِظَّمٌُخ ٌََّؽُ : ﴿(َُّسورة البقرة ) جي يفُ

﴾جي كاؼبثوبةي تع، اعبزا ى كتستىعملي يف اػبػرًي كالشَّػًرجي كإف كػافى اسػتعماؽبا يف خهلل خَْْشٌ ٌٌَْ وَدٌُٔخ َّعٌٍَُّْْ

ػػػابقًة للخػػػرًيجي ك  جي كاسػػػتعماؽبا يف ا يػػػًة السَّ ػػػًر: ىنػػػاؾى اسػػػتعماؿه آخػػػري اػبػػػرًي أكثػػػرى لُنننًْ ىَنننًْ  ﴿ يف الشَّ

كالرَّببػةي كالرىبػةي كردتىػا جي (َٔ) سػورة اؼباعػدة ﴾جيْنوِ عٍََؤَُّٔسِحُىُُِْ زؾشٍّ ِِْٓ رٌَِهَ َِؽٌُزَصً عِنْذَ خهلل َِْٓ ٌَعَنَنوُ خهللُ ًَغِنِنرَ   

سَندً ًَوَندٌُٔخ ٌَنَند    بَِّٔيُُ وَدٌُٔخ ُّغَدسِعٌَُْ فِنِْ خََْْنشَخضِ ًَّنذْعٌَُٔنَد سَىَسَندً ًَسَغَ    :﴿(َٗسورة األنبيػا ) مصدىرين يف 

جي كبقيػػق كالشػػاعر يف اؼبثػػاؿ السػػابق آثػػر توريػػ  اؼبفػػردتني دبػػا ىبػػدـ اؼبسػػل  اؼبعػػريف ﴾ خَدؽِننعِْْٓ

  ص اؼبقتب ً النَّ  سب ى عرية الد أجادت غة الشّْ ي  كامنة يف اللُّ القيمة الفنيَّةي ؽبذا التَّور
 
 قولو: ة لالقتباساتاعبماليَّ ة ة على األدبيَّ القيمة اؼبعرفيَّ  وكمن تغليب 

كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اليىًتيًم ًإشىارىةه            ًلكى ّْ يىدو صيدَّت لىوي ًإٍذ تىصىدًَّت 
ِ 

من كمػا جػا ى يف يفيدي الشَّاعر من الرتَّكيًب القػرآينّْ يف بنػا  الشَّػطًر األكًَّؿ مػن البيػًقجي إذ ىػو مٌضػ

﴾جي غَُٓ لَعََّ َّسٍُْغَ ؤَؽُّنذَّهُ ًٌََد ظَمْشَزٌُخ َِديَ خٌَْعُِِْْ بٌِدَّ زِدٌَّعِِّ ىَِِ ؤَلْ ﴿:(ُِٓ) األنعػاـ تغيريوجي ففي  نزيًل من دكفً التَّ 

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

ػا تىشػرحي العبػارةى الػواردةى يف صػدًر ا       لبيػًقجي كلكػنَّ ىػذه كتبدك الشػطرةي الثانيػةي مػن البيػًق ككمَّنَّ
ػػا دبجػػٌرد الوقػػوؼ علػػى كلمػػًة )إشػػارة(جي كاإلالداللػػةى تفػػر  شػػارةي تعػػ، رمػػزان ؼبػػدلوؿو آخػػر غي مػػن ؿبتواىى

عنػوي كؿبركمػةه منػوي كأرادى  يشري إىل كٌ  يػدو تعر ىػق لالبػرتاؼ مػن ىػذا البحػًر بينمػا ىػي فبنوعػةه »
)ص( كمػا  ا  محمادعليًو السَّالـ بػػ) لػن تػراين( كخػصَّ بػو  موس ّٔذا البحر الرؤيةى الد ميًنعى منها 

عليًو السَّالـ من صعقتًو قيلى لوي لي ى ذل ى ل ى ذل ى ليتيمو يم   موس جا ى يف اػبً  أنَّوي ؼبا أفاؽى 
جي كخصصػتوي  من بعدؾى فقاؿى مصدقان سبحان ى من أف يصلى إليػ ى أثػده إال مػن ارتضػيتوي لنفسػ ى

                                                           
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )ثاب( -ُ
  ِٖٗجي البيق ِٓٓابن الفارض: الديوافجي ص-ِ



 

بمعلى مقامات جي تبػقي إليػ ى فبػا تصػديق ؼبػا لػي ى يلجي كأنػا أكؿي اؼبػ مننيى بتخصػيًص ؿبمػدو عليػو 
  ُ«الصالةي كالسَّالـ ّٔذا اؼبقاـً األعلى

 
ا  ًشٍرذىمىةه ثيجٍَّق بًمىبٍػلىً  ثيجَّةً  ةي      فػىوىاًثديهي اعبىمُّ الغىًفيػٍري كىمىٍن عىدى

ِ 
ػػػرذمة القليػػػلي مػػػن النَّػػػاسجي كقيػػػلى اعبماعػػػةي مػػػنى النَّػػػاس        ػػػي جي كالشَّ ػػػرذمة: القطعػػػة مػػػن الشَّ الشَّ

تنهض فنية التوريػ  ؼبفػردة شػرذمة مػن اؼبقابلػة بينهػا  جيّالقليلةجي كالشَّرذمةي يف كالـً العرًب القليل
تػوايل اؼبفػردات  شرذمةجي كقد يبػدك أفَّ بفري/ من عداهي  جمّّ عية الواثد عبم الغفريجي كفق الثناكبني ا

الفكػػر اؼبعػػريف إذ يقلػػب التصػػورات كاؼبفػػاىيمجي  جي بػػري أفَّ يغة بػػري صػػحي  منطقيَّػػان علػػى تلػػ  الصّْػػ
 يػػػم  بغريػػػب األشػػػيا  كجديػػػدىاجي ككػػػذل  اللغػػػة الشػػػعرية اؼبعػػػ ة عنػػػوجي مػػػن ىنػػػا يصػػػ  القػػػوؿ إفَّ 

نسػػبى الشَّػػاعر اغبٌجػػةى البالغػػةى إىل  كمػػن يف جػػواز مػػا  هبػػزه اؼبنطػػق العقلػػيجي فقػػدت القيمػػة الفنيَّػػةى 
الواثػػًدجي ككػػلُّ مػػا عػػداهي شػػرذمةهجي أم أفَّ الواثػػدى مػػن القػػاعلني دبقالػػًة الشَّػػاعر يبثّْػػل صبىَّػػان بفػػريانجي كقػػد 

﴾جي  بِزْنننشَخىَُِْ وَنندَْ ؤَُِّنننصً لَدٔعِننندًَ هلل بَِّْ  عليػػو السَّػػالـ أٌمػػػةن كىػػو فػػرد: ﴿ إباااراهيم  عػػدَّ القػػرآفي الكػػرًني 

ْ كالػػذين ال يقولػػوفى دبقالتػػًو قليلػػوفى كلػػو كثػػركاجي ﴿ أم عصػػبةه  (؛ْٓالشػػعرا  )﴾جي بَِّْ ىَاٌَُنندءِ ٌَؾَننشْ رََِننص  لٍٍَُِْْننٌ

 قليلةه 
ٍىو بًمىٍكثىًق عيٍركىةً        كىالى بىٍركى أىف سيدتي األيىل سىبػىقيوا كىقىد   ْسبىىسٍَّكقي ًمٍن 

: العػركةي الػوثقىى: ال َّجَّاج)ص(جي كالعركةي اؼبقبضجي كصبعها عيرلن  قػاؿ  اسمي من أظباً  النَّ  طه    
يًن عقدان كثيقان ال ربلٌػو ثجػة قوؿي أف ال إلوى إال اجي كقيلى من عقدى لنفسًو من الدّْ

  كقػد جػا ت ٓ
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َ       ََِْٓ ُّغٍُِْ ًَـْيَوُو:﴿(ِِسػورة لقمػاف)العركةي الوثقىى يف  ﴾جي بِىل خهلل ًَىُنٌَ ُِمْغِنٌٓ فَمَنذْ خعْعَّْغَنهَ زِندٌعُشًَْشِ خٌنٌُؼْمَ

 كالوثقىى: م نث ككردت العركةي باعبمًع )عرل(جي يف مكافو آخرى من ًشعره:  
يً كاكبٌل عىقٍد رىجىاعي

ىيهاتى خابى السَّعيي كانفصمق عيرىل      ثبًل اؼب
ُ 

النػاسي انفصاـ العيرل:  ع ه فيما يعتصمي فيًو     
ـي العيػرل معػً قػرآين كىرىدى يف ِ   سػورة البقػرة جي كانفصػا

﴾جي فػالعركةي الػوثقىى فََّْٓ َّىْفُش زِدٌاَّدغٌُضِ ًَّآِِْْ زِدهللِ فَمَذْ خعْعَّْغَهَ زِدٌعُشًَْش ِخٌٌُؼْمََ ٌَند خْٔفِقَندََ ٌَيَند   :﴿(ِٔٓ) 

ـى ؽبا ىي عقػدةي  جي كقػد أفػاد الشػاعر مػن ىػذا الرتكيػب طػعاغببػًل الوثيػًق الَّػذم ال ينق الَّد ال انفصا
يف الداللة على اػبيبة الد لقيها بعػد أف كػاف يسػعى لبلػوغ اؼبػً كنيػل الرجػا جي كهبػدر القػوؿ ىنػا 

ػػػإف الشػػاعر   يسػػتخدـ اإلثالػػػة القرآنيػػة بوصػػفها بنيػػػة معرفيَّػػ اللػػػة ا اسػػتثمرىا للدَّ ة خالصػػةجي كإمبَّ
 ثانيان  كالقرآينّْ  جيأكالن  كالعرفاينّْ  باؼبعً األدنّْ جا  كانقطاع الرَّ  جيعلى معً اػبيبة

ل    فىمىا لى ى مىٍمكىلن يف ًعظىاـو رىًميمةً  كىيىا كيلَّ  ًَّ ًم،ّْ ًاٍرربًى مىا أىبٍػقىى الضى
ّ 

ـي الػػرَّميم يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْ يف مو ػػًع االسػػتفهاـً اإلنكػػارم: ﴿      ًَمَننشَذَ ٌَننند َِننؽَ َّ جػا ت الًعظػػا

ًََٔ ُ جي ثيػػث يتسػػا ؿ اإلنسػػاف سػػ اؿ اؼبنكػػرجي (ٖٕيػ  ) ﴾ غننَِ خٍَْمَننوُ  لَننديَ َِننْٓ ُّمِْْننَِ خٌعِ َنندَ ًََىِننَِ سَِِننْ

﴾جي ؤً مل ّش خإلٔغدْ ؤٔد خٍمنده ِٓ ٔافص فةرخ ىٌ خقٌُْ ِس  كىو اؼبوصوؼ يف الذكر باػبصيم اؼببػني: ﴿

ػػن يعيػػدي اغبيػػاةى إىل العظػػاـً الباليػػًةجي (ٕٕيػػ  ) كالشَّػػاعري يسػػتعريي ىػػذا الوصػػ  للمػػوًت اغبسػػيجي جي عمَّ
فيورفػػػوي يف تػػػداعياًت الوجػػػًدجي إذ ىبلػػػعي عػػػن اعبسػػػًد صػػػفةى اغبيػػػاًةجي بفعػػػًل الوجػػػًدجي فيغػػػدك بػػػذل ى 
مشػػأّان للعظػػاـً الػػرميًمجي كىنػػا تشػػريي ىػػذًه اؼبفػػردةي إىل الفعػػًل الٌػػذم ا ػػطلعى بػػًو الضَّػػًجي كالَّػػذم بػػدا 

 صفوي الذّْكري اغبكيمي ًت الذم ك مشأّان لفعًل اؼبو 
 ُػحادم كتًران يف تيقًُّظ بىفو        تػّْ كجودم يف شهودم رلَّ يف ا كشىٍفعي 
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 ,﴾ًخٌفَفنش ِ. ًٌْندي  عَؾنش . ًخٌؾِّنفعِ ًخٌنٌَظَشِ     :﴿(ّسورة الفجػر )أىقسمى ا سبحانو بالشفع كالوتر يف      
عليػػًو السَّػػالـ كالشػػفع: شػػفع  ِّدم لػػوترجي كالػػوتر الفػػردجي كقيػػل اِخػػالؼي الػػوتًر كىػػو الػػزكجي  كالشػػفعي 

بزكجتوجي كقيلى الوتر: ا الواثدجي كالشػفع: صبيػع اػبلػق خلقػوا أزكاجػان 
جي فالشَّػفع كالػوتر يشػمالًف  ّ

كػػػلَّ اؼبوجػػػػوداًت  كيقصػػػدي بالشػػػػفًع يف اصػػػػطالًح الصُّػػػوفيًة )اػبىٍلػػػػق(جي أم رهػػػوًر اغبػػػػًق يف صػػػػوًر 
الػػذَّاًت اإلؽبيػػًة باعتبػػاًر سػػقوطً االعتبػػاراًت صبيعهػػاجي أم عػػودًة اؼبوجػػوداًت علػػى مػػذىبًهم كبػػالوتًر 

اؼبوجوداًت إىل ا الواثًد الفرًدجي كقد ارتب ى الشَّػفعي كالػوتري بالليػايل العىشػر الَّػد ىػيى العىشػري األكىل 
ا كققي مناًس  اغبػً  يف اعباىليػًة كمػا يف اإلسػال جي من شهًر ذم اغبجًةجي كؽبا اعتباره خاصه ألَّنَّ ـً

كالشَّػػفعي ىػػو اليػػوـي العاشػػري منهػػا كىػػو يػػوـي النحػػًرجي كالػػوتر ىػػو اليػػوـي التاسػػعيجي يػػـو عرفػػة
كيف ىػػذا  جيْ

 ترج  صوفية اؼبعً يف التوري  على أدبيتو  يفأيضانيف اؼبثاؿ
كىقىٍد جىا ىينٍ ًم،ٍّْ رىسيوؿه عىلىٍيًو مىا      عىًنقُّ عىزًيزه ن ثىرًيصه لىرىأفةً 

ٓ 

ـَدءَوُُْ سَعٌُي  ِِْْٓ َؤْٔفُغِىُُ عٍََْْنوِ  َ لقد :﴿(ُِٖسورة التوبة)كردىت مفرداتي ىذا البيًق دبجملها يف 

     ُ يف اسػػتقاعًو ؽبػػذًه  اباا   الفااار   ﴾جي لكػػنَّ  َِنند عَنِننعُُّْ لَننشِّْـٌ عٍََننْْىُُْ زِنندملُاِِْنَِْْٓ سَئًُْفٌ  سَلِننْ
اؼبفرداًت أعػادى تشػكيلى مفػرداًت اللغػًة للداللػًة علػى معػً أرادهيجي فبػدَّؿى يف صػيً  اؼبفػرداًتجي كأعػادى 
تشكيلهاجي فنقلها من صيغًة اعبمًع إىل اؼبفرًدجي فيما يبدك ككمنَّوي ـبصوصه بالعنايًة من ىػذًه ا يػًةجي 

ىل الداللًة على أنَّو يف إفرادًه للجمًعجي ال يع، إخػراجى لكنَّ قرا ةن أخرل للبيًق يبكنها أف تيفضي إ
ػػا قػػد أثبػػقى لنفسػػًو  نفسػًو مػػن داعػػرًة اعبمػػًع ثيػػثي تنػػاكؿى الػػنَّصُّ القػػرآين الػػبالغى بصػػيغًة اعبمػػًعجي كإمبَّ
ـي ملزمػان للجمػًعجي يفيػدي  جي يف ثنًي   يكن ىذا اإلفهػا اغبكمى النافذى يف اعبمًعجي كألزـى نفسوي باإلفهاـً

ًَبِرَخ َِد ؤُٔضٌَِْطْ عٌُسَشٌ  : ﴿(ُِٗ-ُِٖ -ُِٕالتوبػة )ترجيً  ىذا اؼبعً ذكرى ا يتنًي السابقةى كالالثقةىجي  يف
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َّٔيُ لَنٌٌَْ ٌَندْ         ْٔقَنَشفٌُخ فَنَشفَ خهللُ لٍُُنٌْزَُيُْ زِنإ َُّ خ ُْ ِبٌََ زَعْل  ىًََْ ّشَخُْوُْ ََِِْٓ ؤلَذٍ ؼُن َّفْمَيُنٌْْ. ٌَمَنذْ   ََٔ َش زَْعنُُي

دْءَّوُُْ سَعٌُْي  ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ عَضِّْضٌ عٍََْْوِ َِندْ عَنِنعُُ ْلَنشِّْـٌ عٍََنْْىُُْ زِندمْلُاِِْنِْْٓ سَئًُْفٌ سَلِنُْْ.       ـَ

ْطُ ىٌَُ سَذُّ خٌَْعَشْػِ خٌَْعَ َُِْْ  ﴾ فَةِْْ ظٌٌٌََُّْخ فَمًُْ لَغْسَِِ خهللُ ٌَدْ ِبٌَوَِ بٌَِّد ىٌَُ عٍََِْوِ ظٌََوٍَّ
 

 ُعلى عقبيًو ناكصه يف العقوبة  ث عٌ، الكماؿى فناقصه   كمن   ير 
       : : أثجىمىجي كالنُّكوصي ـي  نىكىصى على عقبيًو: ر نىكىصى  جيعليو من اػبػري عمَّا كاف جعاإلثجا

: (ْٖسػورة األنفػاؿ )   كىػي مفػرداته قرآنيػةه كىرىدىت يف ِخاصةن  كال يقاؿي ذل  إالٌ يف الرجوع عن اػبري

َّّند         ًَبِرْ ﴿ ٍَ ٌَىُنُْ َف ِّٔنِ ـَندْسٌ  ٌَىُنُُ خٌَْنٌََْ ِِنَٓ خٌنَّندطِ ًَِب ًَلَدَي ٌَْد غَْدٌَِر   ُْ ْاَدْ ُؤَعَّْدهَل ُُ خٌؾَّْ َٓ ٌَُي َّّ ظَنشَخءَضِ  َص

ًَلَذ ﴿(:ٔٔسورة اؼب منػوف ) كىكىرىدى النُّكوصي أيضان يف . ﴾ لَديَ بِِِّٔ ْزَشُِءٌ ِِنْىُُخٌفِحَعَدْ َٔىَـَ عٍَََ عَمِسَْْوِ ًَ

    ْ كيف ىػػذا اؼبثػػاًؿ يعيػػػدي  ﴾جيوَدَٔننط آَّننندظِِ ظُعٍَْننَ عٍََنننْىُُ فَىُنننعُُ عٍَنننَ ؤَعمَنندزِىُُ ظَنىقُنننٌ

ػػعرمجي كالَّػػد يبكػػن ربصػػيلها ا د جػػا ت مبثوثػػةن يف مػػَتكالَّػػ جيالشَّػػاعر الكمػػاؿ إىل اؼبعرفػػة لػػنَّصّْ الشّْ
ػػعًرجي كالعػػودة إىل القػػرآف السػػتجال  مػػا خفػػ ي مػػن اؼبعػػاينجي كأفَّ مػػن   مػػن خػػالؿ قرا تػػا يف الشّْ

وبصػػل علػػى ىػػذه اؼبعػػاين اػبفيػػةجي ال خػػري فيػػوجي كيبكػػن القػػوؿ ىنػػاجي إفَّ اسػػتقداـ الصػػيغة القرآنيػػة 
فةن إىل ؿبتواىػا اؼبعػريفجي يف إ ػا اػبػري يعػدُّ مػن االسػتعارات الفنيػة اللغويػة عنً  جوععلى الرُّ  للداللة

 اؼبعريف  ب التوري غبساق جي تنحَّ ثني إفَّ الداللة األدبية اعبمالية
 ًد لى يػٍ لى  يى ومً ي كىيحً بٍ ا صي دى ي بى حً نٍ جي كى      ا     دى بى  نٍ مً ان لى ريٍ بى   ً مٍ األى  قي سٍ لى أى   ى يٍ لى كى 
ًى  اتي ػىػػػػبثٍ إً كى            وً فً ػػػػػػػشٍ كى    رآةي مً   وً لَّ ػػػػى لً لى بػى  ػػػػػػػرُّ سً كى   ّةً يَّ اؼبعً  يي فٍ نػى  عً ػػػمٍ اعبى  مىٍع
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اقتػػب ى مفػػردةى ألسػػقي كاؼبقصػػود )ألسػػق بػػربكم(جي تػػدؿ علػػى ذلػػ ى اإلجابػػةى )بلػػى( الػػواردةى يف     

ًَبِرْ ؤَخَننزَ سَزُّننهَ ِِننْٓ زَنِننِْ آَدَََ ِِننْٓ َُيُننٌسِىُِْ رُسَِّّننعَيُُ   : ﴿ (ُِٕسػػورة األعػػراؼ ) البيػػًق الثػػاينجي كالػػواردة يف 

ٓ ًَؤَؽْيَذَىُُْ عٍَََ ؤَْٔفُغِيُِ ؤٌََغْطُ  جي ﴾زِشَزِّىُُْ لَدٌٌُخ زٍَََ ؽَيِذَْٔد ؤَْْ ظَمٌٌٌُُخ ٌَََّْ خٌِمَْدَِصِ بَِّٔد وُنَّد عَْٓ ىَزَخ غَندفٍِِْْ

غة بجي الصػػػألخػػػرل يف األبيػػػاًت السػػػابقةا بعػػػض التَّضػػػميناتكمػػػا يف علػػػى ىػػػذا التَّضػػػمنيجي   تغلػػػب
يػػػوـى  ِّدم  قولًػػػًو تىعػػػاىل لبػػػ، أراد بػػػػػ)ألسق( ثكايػػػةى فقػػػد  ديػػػًةجيكالغزليػػػة الوج اؼبعرفيػػػة علػػػى األدبيػػػة

ػػػي  إىل ررفػػػوجي كاؼبػػػراد   يػػػـو بػػػاألم اؼبيثػػػاًؽ " ألسػػػق بػػػربكم " كإ ػػػافتو إىل األمػػػ جي إ ػػػافة الشَّ
 القيجي كبىدا: دىخىلى يف الغىداة  كبدا صىارى  كعاد إىل بيافؼبن بدا يوـى التَّ  اؼبيثاؽجي كبالغد يف قولو

كالصػباح كاؼبسػا   كالليػل كالنهػار  يقػوؿ: إفَّ ألسػػق تسػاكم جهػد الزَّمػاف مػن اؼبا ػي كاغبا ػػر 
جي فيمػا وبيػل معػً ُبد ؼبن دخل يف بداة يـو القيامةيف األ لي  مغايران ؼبا يظهر جيؿالواقع يف األكَّ 

( يف ؾبػاؿ كتم  )بلى» بلى  مرآة كشفهاجي  عاىلجي إذ يقوؿ: كسرٌ اإلجابة )بلى(  سبحانو كت
  ِ«مفو عظيم كاأللوىية كالقدرة على البعث كبد  اػبلقاالعرتاؼ بممرو خطري ذم ش

أسافري عن ًعٍلم اليقنًي لعينًو           إىل ثٌقو ثيثي اغبقيقةي رثلد
ّ 

عػػن علػػًم اليقػػنًي إىل عػػنًي اليقػػنًي إىل ثػػًق اليقػػنًيجي تفيػػدي يف ذلػػ ى اؽبػػا  يف )عينػػًو  أم أسػػافر     
: ىػػو شػػهودي اغبػػًق ثقيقػػةن  كعلػػمي اليقػػنًي كعػػنيي اليقػػنًي كثٌقػػو( العاعػػدًة علػػى اليقػػنًيجي كثػػًق اليقػػني

كثقي اليقني عباراته عن علوـو جليةوجي فاليقنيي ىو العلمي الَّذم ال يػداخلي صػاثبوي ريػبه يف مطلػًق 
العرًؼجي كعلمي اليقنًيجي على ثسًب اصطالًح الصوفيًةجي ىو ما كافى بشرًط ال ىػاف  كعػنًي اليقػنًي 

جي كثػػق اليقػػني مػػا كػػافى بنعػػًق العيػػاًف؛ فعلػػمي اليقػػنًي ألربػػاًب العقػػوًؿجي كعػػنيي مػػا كػػافى حبكػػًم البيػػافً 
جي كثػػػػقي اليقػػػػنًي ألصػػػػحاًب اؼبعػػػػارؼ اليقػػػػنًي ألصػػػػحاًب العلػػػػوـً

سػػػػورة جي كقػػػػد ذيًكػػػػر علػػػػمي اليقػػػػنًي يف ْ
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ٓ  َِّْ ىَزَخ إ:﴿(ٓٗالواقعػة )كثق اليقني يف  ,﴾وٍََّد ٌٌَْ ظَعٌٍََُّْْ عٍَُِْ خٌَْمِ :﴿(ٓالتكاثر) ﴾جي كعػنيي ٌَيٌَُ لَنكُّ خٌَْمِنْْ

 ﴾  ؼَُُّ ٌَعَشًَُّٔيَد عََْْٓ خٌَْمِْْٓ :﴿(ٕالتكاثر )اليقنًي يف 

ٍيًبًو     ًٍ ان           كاىان على ذاؾى الزَّماًف كى ـى كيٍنقي ًمنى اللَّغيوًب ميرىاثى أيَّا
ُ 

ػػمفػػردةى اللَّغػػوًب تعػػ، العنػػا ىجي      هي دُّ كيف اللّْسػػاف ىػػي التَّعػػب أك أشى
جي كلػػو أفَّ الشَّػػاعرى أتػػى دبفػػردًة ِ

العنا  بدالن من اللَّغوًب   يكن ىناؾى اختالؿه يف الػوزًفجي لكنَّػوي اسػتخدـى مفػردةى اللَّغػوًب القرآنيّْػًةجي 

ًٌََمَننننذ خٍََمْنَنننند  جي﴿(ّٓفػػػػاٍر) ﴾َال ََّّغَّننننيُُ ْفِْْيَنننند َٔقَننننرٌ ًٌََنننند ٌَغُننننٌذ   كالَّػػػػد كىرىدىت مػػػػرَّتنًي يف القػػػػرآًف: ﴿

كإف اسػتخداـ مفػردة اللغػوب   (ّٖؽ) ﴾ننٌََّّٰٰخض ًِخَٕسْكَ ًََِد زَْْنَيَّد فِِ عِعصِ ؤّندَ  ًَِند َِغََّنند ِِنْٓ ٌَغُنٌذ     خٌغَّن

قػػة كالػػدالالت اؼبعنويػػة للمفػػردات القرآنيػػةجي ة التعػػب يعػػ، اسػػتثماران للطاقػػة اػبالَّ للداللػػة علػػى شػػدَّ 
عػن مػػملوؼ االسػتخداـ كتقػدـ معطػىن صباليػػان هػا تنػزاح الػد ىػي مفػردات اللغػة العربيػػة ذاتػاجي لكنَّ 

ًن شعرم    ينبثق عنو مع
اًت الشّْيً  مٍن إ ىًم        يا سىاًعقى الظٍَّعًن يىٍطًوم الًبٍيدى ميٍعتىًسفىان     ٍّىيَّ السًّْجلّْ ًبذى

األنبيػػػػا )  دكف تصػػػػرؼ يف اؼبقبػػػوًسجي ككردت ىػػػذه العبػػػارة يف مػػػن اقتػػػب ى مفرد )ٍػػػي الٌسػػػجل(   

َّٔنن       : ﴿(َُْ ًَّيَ خٍَْنك  ُٔعِْْننذُهُ ًَعْنذَخً عٍََْْنَنند َلمَّندً ِب ٍْىُعُننرِ وََّند زَننذَْؤَٔد َؤ ٌِ َِّ خٌغِّنفًِِ  ٌُِ خٌغَّنَّدءَ طَنن د وُنَّنند َّنٌََْ َٔاْنن

تىػػزًؿي ًعبػػارةي جي ﴾فَنندعٍِِ  القػػدرةى اػبارقػػةى علػػى فعػػًل الطَّػػٌي؛ فوثػػدهي  طااي الساااا  يف الػػنَّصّْ القػػرآين زبى

بنيػةى العبػارًةجي  ابا  الفاار سبحانوي كتعاىل قػادره علػى فعػًل الطػي بالوصػً  اؼبػذكوًرجي كقػد اقتػب ى 
؛ فاعبماليػػػة كالشػػػعرية يف صػػػيغةو ؾبازيػػػةوجي كنايػػػةن عػػػن الٌسػػػرعًة اػبارقػػػًة الَّػػػد يسػػػري ّٔػػػا سػػػاعقى الظَّعػػػن

رة حبػػػػد ذاتػػػػاجي كإمبػػػػا مػػػػن إ ػػػػافتها كبراعػػػػة صػػػػوبها يف القالػػػػب ليسػػػػق موجػػػػودة يف تركيػػػػب العبػػػػا
 يف توسيع داللة اؼبفردات كاختزاؿ العبارة  اب  الفار الشعرمجي كتل  ميزة 
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بىان    أىفػٍّتى ًبسىٍفً  دىًمي يف اغًبلّْ كاغبىرىـً   ٍُىٍوعىان لًقىاضو أىتىى يفٍ ثيٍكًمًو عىجى
كمى القرآين اٌلذم فر ىوي سبحانوي كتىعاىل علػى صػيًد اغبػرـً يف كرَّ ى الشَّاعر يف ىذا البيًق اغبي     

ٍِّنِ خٌقَّنْْذِ ًََؤْٔنُعُ           ﴿(: ٔٗ -ٓٗ -ُُسورة اؼباعدة )  ٌَّند َِند ُّعٍَْنَ عٍََنُْىُ غَْْنشَ ُِِم َْٕٔعَندَِ ِب ٌَُىُْ زَيَِّْْنصُ خ ٍَّطْ  ؤُِل

 ﴾ خٌقَّْْذَ ًَؤَْٔعُُ لُشٌَُ. لُشََِّ عٍََْْىُُْ فَْْذُ خٌسَشِّ َِد دُِْعُُ لُشَُِدًلُشٌَُ. َّد ؤَُّّيد خٌَّزَِّْٓ آَِنٌُخ ٌَد ظَمْعٌٍُُخ 
جي ثاملةن دالالتو أيخرل بريى الَّد لعرفاينقتباساتي يف مقاـً الغزًؿ اعلى ىذا النَّحًو ذبي ي اال      

ان بػػػإفراًغ معار ػػػًة اغبكػػػًم ثقػػػالن دالليػػػان صباليػػػالشػػاعر أتىػػٍق ألجلهػػػا يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينجي كقػػػد ضبٌلهػػػا 
جي  اإلؽبي من ؿبتول اػبطيئًة بقولًو )ٍوعان( للفتول العجاعبيًة القا يًة بسفً  الػدـً يف اغبػًل كاغبػرـً
دبا وبيلي إىل الدُّاللًة اؼبعنويػًة للغػزًؿ الٌػذم ال ثسػٌيةن فيػًوجي فقػد أثػلَّ الشػاعر ذاتػو فنيٌػان ؿبػلَّ الصػٌيًد 

جي كىو من ارمات الشرعية اؼب كدة كالطريدًةجي فيما القا ي )ال  صٌياد( أفّت حبليًَّة الصَّيًد يف اغبـر
 :كمن توري  األثكاـ القرآنية لغاية الغزؿ قولو  

ا ًعٍنًدمى اإًلمٍثي  كىقىاليوا شىرًٍبقى اإًلمٍث! كىالَّ كىًإمبَّىا       شىرًٍبقي الًَّد يف تػىرًٍكهى
ِ 

شػرب اإلمث يعػػ، شػػرب اػبمػػرجي كقػػد كرد النَّهػػي عػن شػػرّٔا يف موا ػػع عػػٌدةو يف القػػرآف كلكػػن يف  

ػػرىت  ًَّغَننإٌٌََُٔهَ عَننٓ خََّْننشِ ًَخملَْْغِننشِ لُننًْ فِْْيَِّنند بِؼْننٌُ وَسِْْننشٌ ًََِنَنندفِعُ  : ﴿(ُِٗسػػورة البقػػرة ) كصػػفها بػػاإلمث ذىكى

 ﴾  َّدٌٍِنَّدطِ ًَبِؼُّْيَُّد َؤْوسَشُ ِِْٓ َٔفْعِيِ

ػػػ       الػػػدّْي، إذ  ربػػػو مػػػن ؿبمولػػػوأف ثػػػني اعر قػػػد أثػػػاؿ )اإلمث/ شػػػرب اػبمػػػر( إىل الفػػػراغفالشَّ
ػػيًة الَّػػد ك  ذا الػػنَّصّْ مقابلػػةه بػػني اػبمػػرشػػرّٔا بػػاإلمًث  كيف ىػػ يصػػ  تركهػػا؛ أم تػػرؾ د النَّهػػي ر اغبسّْ

فيهػػاجي كالػػد  اإلؽبيػػًة الَّػػد ال إمث ل اػبمػػركىكىٍ ػػًعهىا يف مقابػ عنهػا يف القػػرآف كاسػػتعارة كصػػفها بػػاإلمث
 تػىرٍكيهىا موصوؼه عندهي باإلمث  

 ّكاعطٍ  على ذيؿّْ أٍماًعي ًّٔىٍل كعىسىى     كامنيٍن عليَّ ًبشىرًح الصٍَّدًر ًمٍن ثىرىًج 
                                                           

  ُٕجي البيقُّٖاؼبصدر السابقجي ص-ُ
  ّّجي البيقِّٗابن الفارض: الديوافجي ص-ِ
  ِْجي البيقِّْاؼبصدر السابقجي ص-ّ



 

كردت )ىل( يف موا ع عديدةو من القرآفجي كأرجّْ  أف يكوف الشَّاعر قػد قصػد مػن كراًعهػا       

﴾جي يفيػد ٌَََّْ َٔمٌُيُ ٌِفَيَنََُّ ىًَْ خِْعٍََإضِ ًَظَمٌُيُ ىًَْ ِِنْٓ َِضِّنذ  :﴿(َّسورة ؽ ) )ىل من مزيد( الواردًة يف  عبارة

اؼبسػػتزيد  األٍمػػاع قبلهػػاجي فالطَّػػامع يسػػتزيدجي كال يقػػدح يف اؼبعػػً كػػوف ىػػذا اؼبعػػً ذكػػر يف تػػرجي 
اؼبمكػن أف يعػدَّ ىػذا االنزيػاح يف الداللػة اؼبعنويػة جي بػل إنػو مػن ًة النَّارجي تستزيدي مػنى الكفػارً يف ا ي

كما كردىت )عسى( يف موا عى عديدةو   لالستزادة من صباليات العدكؿ اللغوم كاؼبعنوم للمفردةجي
ا  مػن الػنَّصّْ القػرآينجي أثيانػان دبعػً الًبشػارة بػاػبرًي مػن اجي كقػد يكػوفي ىػذا اؼبعػً اؼبقصػػود ألفَّ 

فَعَغَنَ خٌٍُنو ؤَْ   :﴿(ِٓسػورة اؼباعػدة ) أف تكػوفى عسػى )منػو(جي كمػا يف جي فيجػدري نٌ ىو اؼبس كؿي بطلًب اؼب

ُ   : ﴿( ٕٗ -ٖكيف اإلسػرا  ) ﴾جي َّإْظَِِ زِدٌفَعْكِ ؤًَ ؤَِْش  ِِنْٓ عِنْنذِهِ   عَغَنَ ؤَْْ  ﴾جي ﴿عَغَنَ سَزُّىُنُْ ؤَْْ َّنشْلََّىُ

 ﴾ َّسْعَؽَهَ سَزُّهَ َِمَدَِدً َِمٌُّْدَخً

: (ِْسػػػورة الكهػػػػ  ) كجػػػا ىت عسػػػػى يف موا ػػػػعى أيخػػػػرىل دبعػػػً الرَّجػػػػاً  كالتمػػػػ، مػػػػن العبػػػػًدجي يف       

لَنديَ عَغَنَ سَزِّنِ َؤْْ َّيْنذَِّنِِ عَنٌَخءَ      :﴿(ِِ)   القصػص﴾جي كيف عَغََ ؤَْْ َّيْنذَِّنِِ سَزِّنِ ٌَِنإْلْشَذِ ِِنْٓ ىَنزَخ سَؽَنذَخً      ﴿

أمػػا شػػرحي الصَّػػدًرجي فقػػد كردى يف  جي﴾وُننٌَْ زِننذُعَدءِ سَزِّننِ ؽَننمَِّْد  عَغَننَ ؤَالَّ َؤ:﴿(ْٖكسػػورة مػػرًن )﴾جي خٌغَّننسًِْ

َ :﴿(ُِٓاألنعػػػاـ )القػػػرآف يف  لَنننديَ سَزِّنننِ :﴿(ِٓكسػػػورة ٍػػػو )﴾جي فََّنننٓ ُّْنننشِدِ خهللُ ؤَْْ َّيْذَِّنننوُ َّؾْنننشَق فَنننذْسَهُ ٌٍِْةِعْنننٍَد

  ﴾ؤمل َٔؾشَق ٌَهَ فَذْسَن: ﴿(ُ)االنشراح﴾جي كسورة خؽْشَقْ ِيلْ فَذْسُِ

ذيكًرتى مثٌ على ما في ى من ًعوىًج  ل ى البشارية فاخلٍع ما علي ى فقٍد    
ُ 

كردى يف اػبطػػاًب القػػرآين مػػنى ا سػػبحانوي  إذاقتبػػاسه كتصػػرؼه يف اؼبقبػػوًسجي ) فػػاخلع مػػا عليػػ ( 

ٍ   :﴿(ُِسػورة ٍػو )جي يف موس لػ عر)اخلع نعليػ ( الشَّػااسػتبدؿى جي ﴾فَدخٍَْع َٔعٍَْْْهَ بَِّٔهَ زِدٌٌَخدُِ خملُمَنذَّط ِطُنٌَ

جي كقد يكوف ىذا التصرؼ يف اؼبقبوس ثامالن داللتو اعبمالية من خالؿ اؼبعً علي ( بػ)اخلع ما
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ةجي إذ مػن اؼبمكػن أف تكػوف مفػردة مػا عليػ  ترمػي إىل ويف الػذم انزاثػق إليػو اؼبفػردة القرآنيَّػالصّّ 
ذم ربيػل إليػو عبػارة )مػا   اعبسػد الَّػف جي مػن ىنػا كجػب إفنػا سػر فيػو الػنَّ ذم تي الَّػ كل اؼبادمّْ الشَّ 

هػػا كمعناىػػا مػػن القػػرآًفجي كىػػي رػػرؼه دبعػػً ردةه قرآنيػػةه مقبوسػػةه بلفظفػػ( فمأمَّػػا مفػػردةي )مثَّ  عليػػ (جي

سَؤَّْنطَ  ًَبِرَخ سَؤَّْنطَ ؼَنَُّ   ﴿(:َِكسورة اإلنساف )﴾جيوُ خهلل ّْنََّد ظٌٌٌََُّخ فَؽََُّ ًَـْفَإَ:﴿ (ُُٓسورة البقرة ) ىناؾجي كما يف 

اؾى يف العػاً  العلػومجي ﴾جي أم مطاعه ىنػُِاَدع  ؼََُّ ؤَِِ ﴿(:ُِسورة التكػوير )﴾جي كيف َٔعَِّْدً ًٍَُِْىَدً وَسِ خً

  و من اؼبالعكًة كمطاعها مل السَّالـجي كىو أعظم عليو جبرائياىنا  كاؼبوصوؼ
يف  (ألاام) كنةن مثػػلق حبػػركؼو مقطعػػةو تقػػرأ سػػا قػػد افتتحػػ يػػذكر ىنػػا أف بعػػض سػػور القػػرآف     

جي األعػػػراؼ يف سػػػورة( الماااصجي ك)( يف سػػػور  ىػػػودو كيوسػػػ والااارسػػػور  البقػػػرة كآؿ عمػػػرافجي )
 (جي كمػا أفَّ ىنػاؾحامتبدأ صبيعان بػ) كىناؾ عدة سورو تدعى اغبواميم جيمرًن ( يف سورة هيعصك)

بػػػالقرآفجي بعػػػضى ًفجي تػػػمثران (  كقػػػد اسػػػتعملى أىػػػل العرفػػػا) ( كصت أظبػػػا ن لسػػػورو كػػػػ)ثركفػػػان جػػػا 
ر تمكيػػل ىػػذه اغبػركؼ عنػػد اؼبتصػػوفة إىل علػػمو كقػػد تطػوَّ  »ةو ّٔػػمجي إشػػارةن إىل معػػافو خاصَّػ اغبػركؼ

ػػػور بصػػػفةو خاصػػػةو أبعػػػادان  فيػػػو اغبػػػركؼ بصػػػفةو عامػػػةوجي كثػػػركؼ قػػاعمو بذاتػػػًوجي اكتسػػػبق  أكلئػػػ  السُّ
الَّػػنصّْ  ة يف تفسػػريكدالالتو شػػّت علػػى ثقػػاعًق الوجػػودجي ككػػاف ذلػػ  تعميقػػان لالذباىػػات الغنوصػػيَّ 

 ةة إىل الذَّات األثديَّ ة يف اللغة العربيَّ ؿ األثرؼ األجبديَّ أكَّ  جي كأشاركا باألل  الَّذم ىوُ«كتمكيلوً 
جي كباؽبػػاً  إىل اعتبػػاًر الكلػػي نػػًة اؼبعػػٌ ً عنػػو بالعقػػلاؼبوجػػوداًت اؼبمك ؿأم إىل اغبقيقػػًة الػػد ىػػي أكَّ 

كبػالعني إىل  جيعػدداتكالتَّ  عينػاتاً  إىل الذَّات من ثيث التَّ لتَّ الذَّاًت حبسًب الوجوًد كالظهوًرجي كبا
  ِاإلصبايل إىل اغبجابجي كبالنوف إىل العلم يجي كبالغنيالتَّجلّْ 
       
الػػواردة يف القػػرآف معػػاين ـبتلفػػةن متنٌوعػػةنجي كأنَّػػو    ق اغبػػركؼ اؼبقطَّعػػةكال يشػػ ُّ أثػػده أف ربػػ     

ان ّٔا عن معاف جي مع ّْ كالعني كاألل  اغبركؼ يف شعره الفار  اب ا عبثانجي كقد استعمل ي ت ّٔ
 ىا كقولو :أراد

                                                           
  ُُٗصجي ُٖٗٗجي ْاؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي طنصر ثامد أبو زيدجي مفهـو النص )دراسة يف علـو القرآف(جي -ُ
  ِِّعبد الرزاؽ الكاشاينجي اصطالثات الصوفيةجي ص-ِ



 

 
 نًي بالٌصحو أصحقً غمنوي قٍد      أفػىٍققي كعنيي ال كالٌسكري   العىنيً  دى ػػػػػػعفال أينى بى 

ًومى أىٍلغىقً ػػػنٍيً ؿبىٍ ػػػػػػػػالعى نٍيً ػػػػػػػةي عى عن صىٍحًومى امٍبىحىٍق      كيٍقػػػػػػػػػظى  نًي الغىنٍيً فػىنػيٍقطىةي عى        
ُ 

ذىػوؿ العبػد عػن جي كعػً بػالغني افاألجبػديَّ  جي كالعني كالغػني نبػا اغبرفػافعني األكىل عضو البصرفال

العػػني ال  جي ألفَّ راد بنقطػػة الغػػني كجػوده اعبزعػػيٌ كأجي ِة االعتقػادهودجي كاثتجػػابو عنػو مػػع صػػحَّ الشُّػ

جي كىذه اؼبعاين اػبفيَّة ٓعني الوجود اؼبطلق ال تسرت إال بالوجود اعبزعيّْ  قطةجي كما أفَّ تسرت إالَّ بالنُّ 

ا تعتمد التَّمكيل الرمزمَّ   اؼبرتبطة باغبركؼجي ال ت خذ معانيها من النَّصّْ دبعناه اؼبباشر؛ ألَّنَّ
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 الفصا الاا ي :
 (:الرم ؛ )التَّياص والمرجعية 

ة دراسػػة أثػػدنبا جي فػػإفَّ أفضػػليَّ ةراسػػات األدبيَّػػيف الدّْ  عػػً جػػاعزان اؼب اؼببػػً عػػن فصػػل إذا كػػاف      
موا مػا بػنيى قاعػلو بتقػدًًن الشَّػكًل كاألدبيػني قػًد انقسػ قػاداعتمادان على ا خر بيّْنة  ككاف قدما  النُّ 

على اؼبضموًفجي كقاعلو بتقدًًن اؼبضموًف على الشَّكًلجي كثالث يقوؿي باالعتماًد عليهما معان ألَّنمػا 
  كاغبقيقػػػة ىػػػي أف عراىػػػا يف الدراسػػػاًت النقديػػػة جي كثػػػدةن عضػػػويةن ال يبكػػػني فصػػػمأيػػػوبر يكونػػػاف 

و منهما على انفراد بمنَّ  يبكن أف يوص  كلّّ  جي إذ الكل هبب أف يتكامال يف الفنّْ اؼبضموف كالشَّ 
 جي كمن خالؽبػا يبكػن ك ػع اليػد علػى مكػامنُةسبة القاعمة بينهما ىي كثدىا الفنيَّ النّْ  ف،جي ألفَّ 

 يف كامػػل الفػػ،ّْ جي يبكػػن إدراؾ التَّ ةورة الفنيَّػػمػػن خػػالؿ الصُّػػك  يابةجيذم سبنحػػو الصّْػػ الَّػػاعبمػػاؿ الفػػ،ّْ 
ػػػػعم للعمػػػػل األدنّْ اابػػػػق كالػػػػدَّ جي فهػػػػي اعبػػػػوىر الثَّ العمػػػػل األدنّْ  م ورة كيػػػػتكلَّ الصُّػػػػب رجي فاؼببػػػػدع يفكّْ

 ورة ركػػنه الصُّػػ   كدبػػا أفَّ للعمػػل األدنّْ  نػػةاخليػػة اؼبكوّْ العناصػػر الدَّ  ورةجي فهػػي لغتػػوجي كأثػػد أىػػمّْ بالصُّػػ
 ؛نبػػدؤىا بػػالواقع جيلة ؽبػػامػػن عػػرض العناصػػر اؼبشػػكّْ  فػػال بػػدَّ  جيةظريػػة اعبماليَّػػمػػن أركػػاف النَّ  أساسػػيّّ 

ربمػػل  ةو فنيَّػػ صػػورةو  فكػػلُّ  جيمػػا يقػػع خػػارج ذات اؼببػػدعجي يضػػاؼ إليػػو العاٍفػػة ذم وبيػػل إىل كػػلّْ الَّػػ
ة كإبناعهػػاجي كاػبيػػاؿ ورة الفنيَّػػذم يسػػهم يف تكػػوين الصُّػػشػػعور الَّػػالالَّ ربمػػل ة مػػاجي ك شػػحنة عاٍفيَّػػ
لتعيػػػد  جياغبػػػ ّْ  ة ألشػػػيا  بابػػػق عػػػن متنػػػاكؿً ل يف القػػػدرة علػػػى تكػػػوين صػػػورة ذىنيَّػػػالػػػذم يتمثَّػػػ

جي كذبمع بني األشيا  اؼبتنػافرة كاؼبتباعػدةجي كاللغػة؛ كىػي الوعػا  جديدو  تشكيل اؼبدركات يف تركيبو 
ًن يتجاكز ؾبرد األلفاظ إىل كل  جيةو لفظيَّ  ابقة يف عالقةو سَّ الذم يضم العناصر ال تع، اكتشاؼ مع

   ِةورة الفنيَّ عرية للصُّ ق الوريفة الشّْ غة تتحقَّ ة أف توثي بوجي ففي اللُّ ورة الفنيَّ ما تريد الصُّ 
ػػعرمّْ مػػن  اؼبشػػكّْلة غػػةمػػو اللُّ مػػا تقدّْ  كفػػق دراسػػتويبػػ،  كعليػػوجي فػػإفَّ ىػػذا الفصػػل        للػػنصّْ الشّْ

ػػػعرجي بوصػػػفها لونػػػان مػػػن ألػػػواف ثيػػػث ىػػػي فكػػػره   سػػػتعماؿاال منطػػػوؽه تنقػػػل بػػػو التجربػػػةجي كلغػػػة الشّْ
ػػا أيضػػانجي اللغػػومجي ليسػػق فقػػ  ؾبمػػوع تعػػابريه مػػن تفاعػػًل  اشػػئةالنَّ  اغبيَّػػة   العالقػػة اػبفيَّػػةتلػػجي إَّنَّ

اكيػػًب يف سػػياًؽ القصػػيدًة الوا ػػن ي إلعطػػا ٍبيعتهػػاجي ثػػدًةجي كىػػي حبكػػمالرتَّ ً  صػػورةو أكثػػر ذبريػػدان ذبى
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صُّػور مليئػان بال كثيػ  كاالختػزاؿجي بػذل  يغػدك الشّْػعرالتَّ  جي تنػمل عػن االستفا ػةجي كتلتػـزُللتَّجربة
ػػػػعر ىػػػػي »جي ربتويهػػػػاجي لكػػػػن ال توصّْػػػػفها كمػػػػا ىػػػػيجي جربػػػػةكآّػػػػازات الَّػػػػد تعػػػػ ّْ عػػػػن التَّ  كلغػػػػةي الشّْ
ػػػػذى صػػػػيغةن ِ«العاديَّػػػػةى ىػػػػي اللُّغةي/اإليضػػػػاحاللُّغة/اإلشػػػػارةجي يف أفَّ اللُّغػػػػةى  ػػػػعر لػػػػو ازبَّ جي ذلػػػػ  أفَّ الشّْ

 تواصليَّةن إبالبيَّةنجي سيطرت لغةي اػبطاًب اليوميّْ فبَّا تعارؼى عليًو النَّاسي  
ـى القػاعمى  كاغباؿ أفَّ الشّْعر الصُّويف       يف اللُّغػةً  )العرفاينَّ( يتبدَّل شكالن كمضػمونانجي مفارقػان النّْظػا

بيعػػة معطياتػػا اإلوباعيَّػػة ػػعريَّة ٍك ػػعر العرفػػاينُّجي الشّْ جي ذا ٍبيعػػةو إشػػاريَّةوجي ثػػافالن بػػالرُّموًزجي فيكػػوفي الشّْ
  ا إذكىنػا تكمػني اإلشػكاليةه؛ إذ كيػ ى للػنصّْ أف يبػ، نظامىػوي »على ىذا اؼبعػًجي مفارقػةن للمفارقػًةجي 

  ّ«كافى ىو يف ثدّْ ذاتًًو مفارقان لنظاـو ما؟
بعػدى تفكيػً  ركابػً  الشّْػعر اعبزعيَّػةجي مث إعػادة إنتاجهػاجي فنصػب   أف يتمسَّػ  يبكن ؽبذا النّْظاـ    

 غة الشّْعريةجي فيصب  الرَّمػز بػذل يف اللُّ  ر إثاٍتواؼبعً الَّذم يتعذَّ  أماـ ثيمةو ك ل)داؿ( يراد منو
ىػػي ربديػػدانجي لغػػةه  أفَّ اللغػػة الصػػوفيَّةا  يعػػ، فبَّػػ» ؛معرفػػة الَّػػد ال يبكػػن أف توصػػ ذبليَّػػان إشػػاريَّان لل

بػًة مػثالنجي ىػي نفسػهاجي شعريةهجي كأفَّ شعريَّةى ىذًه اللُّغًة تتمثَّلي يف أفَّ كل شي و فيها يبدك رمػزان للحبي
ػػػػػا صػػػػػورةي الكػػػػػوف ذبليَّاتػػػػػوجي فاألشػػػػػيا  يف الرُّؤيػػػػػة ك  كىػػػػػي الػػػػػوردةجي أك اػبمػػػػػرةجي أك اؼبػػػػػا جي أك اجي إَّنَّ

متباينػػةه كم تلفػػةه ـبتلفػػةه كىػػي يف كػػلّْ ذلػػ جي تنػػاقضي  اللغػػةى الدينيةػػػى الشػػرعيةي  جي متماىيػػةهجيالصػػوفيَّة
   ْ«ثيثي ىي الشَّي  ذاتوي ال بري

ػػمات الٌػد ذبعػل     ليةجي يغػػدك التَّشػكُّ  إىل صػيغتو إشػاريَّانجي بػػالنَّظر الػػنَّصَّ الصُّػويفَّ  كقبػل ربديػد السّْ
يف  اؼبصػطلً  الرَّمػزمّْ  كثػديثان مػن األنبيَّػة دبكػافو ىنػا  فتحديػداغبديث عن اإلشارة كالرَّمزجي قديبان 

مػػا أمكػػنجي الغمػػوض اؼبسػػيطر علػػى ىػػذا اؼبصػػطل  يف  جيأٍػػواره اللُّغويػػة كيف العػػرؼ النَّقػػدمّْ يػػزي 
    يف الشّْعر العرفاينّْ  ظريمو بشكلو منقطع النَّ استخدا األدب كالنَّقد بعامةوجي كمن ثيث

                                                           
  َُٕصجي َُٖٗينظر: أضبد يوس  داكدجي لغة الشعرجي كزارة الثقافة كاإلرشاد القوميجي دمشقجي  -ُ
  ُٕٓجي صََِٓجي ٔأدكني جي زمن الشعرجي دار الساقيجي بريكتجي ط-ِ
  ِٓد  عشتار داكدجي اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي ص-ّ
  ِّأدكني جي الصوفية كالسورياليةجي ص-ْ



 

ةن كأفَّ عصػػيُّ جػػدان علػػى التَّعريػػ جي خاصَّػػ» يف اؼبعػػاجًم اللُّغويػػًة بمنَّػػو  وصػػ  مصػػطل  اإلشػػارةي   
اىاًت اغبديثةى يف علًم اللّّغًة سبيلي إىل عىدّْ اإلشارًة مفهومان عامَّانجي ىبػرج عػن كونػوً  االذبّْ
ؾبػردى إشػارةو  *

  ُ«لفظيَّةو أك معنويَّةو 
أشػػػار إليػػػًو »يبػػػاً جي فقػػػد كردى يف لسػػػاًف العػػػرًب يف لغػػػًة العػػػرًب يػػػدكري معػػػً اإلشػػػارًة ثػػػوؿى اإل      

مصػطل  اإلشػارة كقػد مت تنػاكؿ تعريػ  جي ِ«كشٌورجي أكمم  يكػوفي ذلػ  بػالك ّْ كالعػنًي كاغباجػبً 
 عند البالبيني القدما  كالصوفيني  

 عند البالبيني: 
أصػناًؼ الػدَّالالًتجي الٌػػد  األقصػى مػػن اإلهبػاًزجي بوصػًفها أثػػد: ىػػي الدَّرجػةي لاااحظقػاؿى ا      

جي كاالكتفاً  بالتَّلويً  الَّذم قد يكوفي باليًد أك العنًي أك اغباجػًب أك بػري  تستغ، سبامان عن الكالـً
ذل  من اعبوارًحجي للتعبرًي من خالًؿ ذل ى عن اػبػاصّْ اػبػاصّْ مػن اؼبعػًجي لػذل ى كانػق اإلشػارةي 

   ّثسًن البيافلديًوجي أبل ى من الصَّوًتجي كىي من سباـً 
أف يكوفى اللَّفظي القليلي مشاران بػًو إىل معػافو كثػريةوجي بإوبػا و إليهػا أك : » أبو ه ل  العسكري     

  ْ«ةو تدؿي عليها
اللَّفػػظي قلػػيالن يشػػتملي علػػى معػػافو كثػػريةوجي بإوبػػا و إليهػػاجي أك ػػةو  أف يكػػوف» قدامااة باا  جعفاار     

  ٓ«تدؿُّ عليها
 كىي يف كلّْ نوعو من الكالـً ةه دالَّةه كاختصاره كتلوي هجي يعرؼي :»  قيروا ياب  رريق ال    
  ٔ«ؾبمالنجي كمعناهي بعيده عن راىًر لفظوً  

                                                           
 صفو ىكذا كردتجي كالصواب بو - *
  ِْؾبدم كىبة ككامل اؼبهندسجي معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدبجي ص-ُ
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )شور(- ِ
  ٔٓ-ٓٓجي صُينظر: اعباثظ: البياف كالتبينيجي ج-ّ
جي ُبجي طالكتابة كالشعرجي ربقيق: علي البجاكم كؿبمد أبو الفضلجي دار إثيا  الكتأبو ىالؿ العسكرمجي الصناعتنيجي -ْ

  ّْٖص ـجيُِٓٗ
  ُْٕصجي ُّٔٗربقيق: كماؿ مصطفىجي مكتبة اػباقبيجي مصرجي قدامة بن جعفر: نقد الشعرجي -ٓ
  َِّـجي صُِٕٗجي ِابن رشيق القريكاينجي العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقدهجي دار اعبيلجي بريكتجي ط-ٔ



 

يػػػػده بػػػػاللَّفظ القليػػػػلجي جي ففػػػػي تقيكعلػػػػى الرُّؤيػػػػة البالبيَّػػػػةجي رػػػػلَّ الرَّمػػػػز عصػػػػيَّان علػػػػى التَّحديػػػػد      
جي بػػريباؼبعػػاين الكثػػريةجي تبػػدك اإلثاٍػػة دبف كإٍالقػو قابلػػةو للحصػػًر يف كجػػوو  هومػػو يف النَّقػد البالبػػيّْ
 كاثدو   
كرىلَّ الرَّمزي يف التَّجربًة الشّْعريًة العرفانيًَّة اثتماليَّانجي كىو فيما ىو خػرؽه للُّغػًةجي ال يقػدّْـ معػًجي      

ػػا ينفػػت ي علػػى الَّن ػػا مػػا ىٍبفىػػى » يف اإلشػػارةً  اعيَّػػًة اؼبعػػاين كالكشػػوؼ  كثيػػث قػػاؿ اؼبتصػػوّْفةكإمبَّ إَّنَّ
الصُّػػػويفجي مقاربػػػان ؼبػػػا متَّ  جي يصػػػب  الرَّمػػػزجي يف الػػػوعيُ«علػػى اؼبػػػتكلًّْم كشػػػفوي بالعبػػػارًة للطافىػػػًة معنػػػاه 

ػػػعريةي الصُّػػػوفيةيجي بوصػػػًفها ؾبػػػازانجي تنػػػاقضي اللغػػػةى الدي  وي يف التَّعريفػػػاًت البالبيَّػػػةً تداكلىػػػ نيػػػةى كاللغػػػةي الشّْ
جي بينمػ  فَّ ىػذه تقػوؿ األشػيا الشرعيةى من ثيث إ ا اللُّغػةي الصُّػوفيَّةي كمػا ىػيجي بشػكلو كامػلو كَّنػاعي 

إالٌ صيوران منها ال تقوؿ
 جي ثديثان ال صيوفيان  جي من ىنا يصب ي اغبديث عن الصُّوفيةجي خارج الرَّمزِ

جي كال مباشػػر  فػػاؼبعً اؼبباشػػ إفَّ للمجػػاز يف الصُّػػوفيَّة لػػذل  قيػػل      اىرجي رجي الظَّػػمعنيػػني؛ مباشػػره
ة ل ا ليَّػػيشػػكّْ  اإلشػػارةجي كىػػذا الفصػػل اٍنجي سػػبيلوجي البػػكبػػري اؼبباشػػر جيييتحصَّػػل عػػن ٍريػػًق العبػػارة

اإلشػػارة أك علػػى سػػبيل  جي سػػوا  علػػى سػػبيلّالقػػرآينّْ  الذّْىنيػػة اؼبعتمػػدة لػػديهم يف تمكيػػل اػبطػػاب
مػػذىبهمجي كبػػني  لػػديهم تشػػكّْل قػػواـعػػافو كآرا و جػػاىزةو بػػني م التَّصػػري جي فهػػي آليَّػػةه تعتمػػدي اؼبماثلػػة
 ىػو تمكيػػل القػػرآفك جي اعتمػػادان علػى التَّفسػػري اإلشػػارمّْجي ْالػنَّصّْ  اؼبعػً الظَّػػاىرمّْ الَّػذم تعطيػػو عبػػارة

هػػر ألربػػاب السُّػػلوؾ كالتَّصػػوّْؼجي كيبكػػن اعبمػػع بينهمػػا كبػػني اؼبعػػً بغػػرًي رػػاىرًه إلشػػارةو خفيَّػػةو تظ
ي بوجود فصػلو بػني معنيػنيجي معػً يقدّْمػو الشَّػكل الشّْػعرمّْجي كمعػً جي فبا يقضٓأيضان  الظَّاىر اؼبراد

مػػو اإلشػػارةجي يصػػدؽ ىػػذا علػػى الرُّمػػوز اػبمريَّػػةجي  عبػػاعز أف ا كاغببيػػبجي كلكػػن مػػن بػػري جياؼبػػرأةك تقدّْ

                                                           
  ٔجي صَُٖٗجي ُطعبد اؼبنعم اغبف،جي معجم مصطلحات الصوفيةجي دار اؼبسريةجي بريكتجي -ُ
  ِّينظرجي أدكني : الصوفية كالسورياليةجي ص-ِ
  ّٗينظرجي د  عشتار داكدجي اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآينجي ص-ّ
  َّٓينظرجي د  ؿبمد عابد اعبابرم: بنية العقل العرنجي ص-ْ
  ْٔٓىػجي صُُّٔجي ِىرةجي طؿبمد عبد العظيم الزرقاينجي مناىل العرفاف يف علـو القرآفجي عيسى البان اغبل جي القا-ٓ



 

تسود ىذه اؼبقولة الشّْعر الصُّويفَّ دبجملوجي فالرُّموز الَّػد تعػرضي يف ىػذا البحػث تناصػيَّةهجي ال يبكػن 
 إالَّ إىل مرجعيَّتها الَّد خرجىق منها على سبيل االقتباس  ربيلأف 
      

مسػػػتولن ينػػػاقض بػػػنيى مسػػػتويني للمعػػػًجي يعػػػ، فيمػػػا يعنيػػػوجي أفَّ ىنػػػاؾى  ّٔػػػذا فػػػإفَّ الفصػػػل         
التَّلقيجي كىنا هبب التَّنويوجي بمفَّ اؼبعً الَّذم يقدّْمػو الشَّػكلي الشّْػعرمُّجي يكػٌوف  ا خرى يف مستويات

يعطػػػى األساسػػػػيَّ يف لغتػػػوال
ؿجي تػػػػدخل جي إفَّ اؼبعػػػً األكَّ لػػػػذل  فإنَّػػػو مػػػػن الضَّػػػركرم القػػػػوؿ جيرَّمػػػز اؼب

إشػاريًٌتهاجي فػنحني  لوجي كإذا كجػد معػً آخػر بػري مػا تقدّْمػو العبػارةجي يفصُّػاإلشارة فيػوجي كيف آليَّػة رب
ثػّتَّ بػدا اغبػديث فيهػا رمزيَّػان  ااؼبعًجي الَّد استفاض أصحاب السُّلوؾ يف شػرثه فلسفة ىنا إزا 
إىل معافو قرآنيَّةو ال يبكن للنَّصّْ الشّْعرم اثتواؤىػا  البدىيّْ أف وبيل الرَّمز تَّصري   كمنمن ال أبل 

تمكيػػلى القػػرآًف بغػػرًي رػػاىرًه إلشػػارةو خفيَّػػةوجي ال بيػػدَّ أف يسػػفرى إال علػػى سػػبيًل االقتبػػاًس الرَّمػػزمّْ  كأفَّ 
منهػاجي  ح الرَّمػز بوجودىػاجي كيصػب  عاعػدان ؼبرجعيَّتػًو الَّػد أخػذوًد دالالتو ؽبػذا التَّمكيػل يصػرّْ عن كجػ

  كىي النَّص القرآين
الصُّػويف مػن  كبػري لشّْعرمجي تصدؽ على الصُّػويفللنَّصّْ ا أفَّ دعول كجود اؼبعاين العديدة بري    

ػػعرجي فػػػ ةه إىل بػػرًي َّنايػػةوجي كأظبػػا ي » الشّْ ثكػػمي اؼبعػػاين خػػالؼي ثكػػًم األلفػػاًظجي ألفَّ اؼبعػػاين مبسػػٍو
  ُ«اؼبعاين مقصورةه ؿبدكدةه 

جي يبػدك مػن خػالًؿ دبجملػوالشّْعرمُّ الصُّويفُّ  يصب  الفن بذل         جي رمػزان أثاديَّػان ذا معػً كلّْػي 
  شري إليوللمعً الَّذم ت ن االنتباهعلينا نوعان م الَّد تتمثَّل يف الطَّريقًة الَّد تفرض ورة الفنيَّةجيالصُّ 
قبػػػلجي انتشػػػاران مػػػن ذم   أفَّ اإلشػػػارة مػػػن ثيػػػث تعيًُّنهػػػا يف لغػػػة األدبجي أصػػػبحق أكثػػػرإالَّ      

ػػذًت مػػن عػػدان كبػػريان يف الوجػػوًد األدنّْجي كرهػػر كأخػػذت أنبيَّػػةن كب اإلشػػارة تسػػميةن ؽبػػاجي  ت تيَّػػاراته ازبَّ
يف  اليَّة كبريىاجي كىي صبيعان تعتمد الرُّموز يف تعبرياتاجي كتنحػو الغمػوضالرَّمزمّْ كالسُّوري كاؼبذىب

 عػن قاعػدة الكتابػة اؼبعياريَّػة لػألدب الَّػد نػصَّ عليهػا النَّقػدل الكتانّْ للفنّْجي دبا يع، انزياثان التَّمثُّ 
                                                           

  ٔٓاعباثظ: البياف كالتبينيجي ص-ُ



 

جي أصػػػب  اليػػػـو القػػػدًنجي فمػػػا كػػػاف مطلوبػػػان مػػػن الػػػ نَّصّْ األدنّْ الوقػػػوؼ عنػػػدهي مػػػن فصػػػاثةو كك ػػػوحو
يَّةوجي معػػػايري إشػػػار  متنحيَّػػػان يف الدّْراسػػػات اغبديثػػػةجي كسػػػيطرت اللُّغػػػة الرمزيػػػة الَّػػػد تبػػػ، نظامهػػػا كفػػػق

 النَّقػػدمّْ  كأ ػػحًق النُّصػػوص القديبػػةجي الٌػػد صػػيغق كفػػق القػػوانني البالبيَّػػًة القديبػػةجي مثػػار الػػدَّرس
 جي كالقرا ًة اؼبعاصرًة اغبديثً 
علػػى مسػػاثةو  جي إذ ينتشػػر الرَّمػػزاباا  الفااار  مػػن ىنػػا يبػػدأ اغبػػديث عػػن الرَّمػػز يف عرفػػاف      

ػػعر  كمػا ي  د داللتػػو مػن خػالؿ العػودة بػػوالَّػذم تتحػدَّ  عػ، البحػث ىنػػاجي الرَّمػزكاسػعةو مػن ىػذا الشّْ
ليسػػًق اجتهػػادان أك  كىػػذه العػػودةجي دبيَّػػةاأل إىل الػػنَّصّْ القػػرآينّْ كاسػػتجال  معانيػػو يف  ػػوً  الدّْراسػػة

ا ىي قراعنه لغويَّةه قرآنيَّةه استيخدمق يف ىذا الشّْػعرجي مػن  إمال ن من رؤيةو دينيَّةو للنَّصّْ الصُّويفّْجي كإمبَّ
 بًو من خالًؿ ثصًر البحًث باألثًر القرآينّْ  مان رَّمًز دبرجعيَّةو كاثدةوجي ؿبكو ىنا كاف التَّحديدي لل

جي بػري يف شػعره بػاػبمرة كالسَّػاقي كاؼبػرأةاب  الفار   رمػز        كبريىػاجي لكػن ىػذا مو ػوعه آخػره
البحػػثى ىنػػا الرُّمػػػوز الَّػػد ترجػػعجي يف أصػػل عر ػػػهاجي إىل الدّْراسػػػةجي مػػا يعػػ،  متَّصػػلو دبػػا ترمػػي إليػػو

صػػفها فعاليػػةن تنػػت ي القػػرآف مباشػػرةنجي تيػػدرىؾي دكف اغباجػػة إىل كثػػريو مػػن اؼبعرفػػة الصُّػػوفيَّةجي كالكتابػػة بو 
جي ألفَّ ُ«لسػػ و معػػريف» ثاجػػةه  كػػاف شبَّػػةّٔػػا نفسػػهاجي   تتجػػاكزالػػد  دالالتػػاجي كتنػػت  كػػذل  القػػرا ة

  ِالرَّعي  الدُّخوؿ إىل عا  الصوفيَّة متعذّْره عن ٍريق عبارتاجي فاإلشارة ال العبارة ىي اؼبدخل
عنوجي كاإلشارة ىػي  يف ديوانو تعذُّر العبارة عن اإلثاٍة دبا يريد التَّعبري اب  الفار  كقد ذكر   

ػػػع البػػػاب مواربػػػان للػػػدخوًؿ إىل ثػػػـرالَّػػػد تػػػرتؾ  ريًة الصُّػػػوفيةجي كال بػػػدَّ للباثػػػث يف الصُّػػػوفيةجي أف الشّْ
  يسل  ىذا اؼبعراج الف،َّ يف التَّمكيل

ػػػعر كثػػػريان مػػػن رمػػػوًز أظبػػػاً       ؿي الٌػػػذم يفػػػرضي نفسػػػوي يف كالسػػػ اؿي األك » العلػػػًم قبػػػدي يف ىػػػذا الشّْ
ػػعرم يشػػريي إىل تلػػ   أفَّ اسػػم العلػػًم اؼبوجػػود داخػػلىػػو: كيػػ ى يتمكػػدي القػػارئ  البدايػػة الػػنَّصّْ الشّْ

و سػػػػول كسػػػػيلةو كثيػػػػدةو يبكنػػػػو الشَّخصػػػػياًت؟ ال هبػػػػدي القػػػػارئي أمامػػػػ الشَّخصػػػػيًة دكف سػػػػواىا مػػػػن
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الػػنَّصّْ  خصػػية الَّػػد يشػػري إليهػػا اسػػم العلػػم اؼبسػػتدعى داخػػلاالرتكػػاز عليهػػا يف ؿباكلػػة تعيػػني الشَّ 
ػػػياؽ  يف الػػػذّْكرجي أك  توالعلػػػًمجي جبانػػػبو أثػػػادمو مػػػن قصػػػ ماسػػػ جي الٌػػػذم يقػػػرف ثضػػػورُ«كىػػػي السّْ

 ـبتلفةو من النَّصّْ الشّْعرمّْ  جبوانب متعددةو مبثوثةو يف موا ع
اسػػػم العلػػػمجي اؼبخصػػػوص يف القػػػرآف الكػػػرًن بقٌصػػػةوجي يف مسػػػتوياتو  ابااا  الفاااار   كقػػػد كرٌػػػ ى    
مقصودو لذاتو يف االستعماًؿ "الفار ي" لوجي  ف،   يف سياؽو  مز بوصفو مثالنجيتقدًن الرَّ  أكَّالن: جيثالثةو 

 :تقتضػي ٍػرفني يف اؼبعادلػة العشػقيةشػها الشَّػاعر الَّػد اٌلد يعي للتدليًل على ثالة الوجد كاؼبعاناة
جي  ؿببّّ  الٌػد ضبلتهػا القصػة  كقػد ذكػرت العػ ةي  يور  )اسم العلًم( لإلفادة من الع ة إذكؿببوبه

 ًٌَىِننٓ ُّفْعَننشٍ لَننذِّؽَدً وَنندَْ َِنند خٌَإٌْسَنندذِ ٌِننإًُِىل عِسْننشَشٌ لَقَقِننيُِ فِننِ وَنندَْ ٌَمَننذْ ﴿ :دبسػٌماىا يف القػػرآف

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

عػرض للحػدثجي  عً من ىذا االستدعا  إذالقصَّة استخدامان رمزيَّانجي  استخداـ اغبدث يف ثانيان:
 الشَّاعر يف صوفيتو  القصَّة يف سياؽ اإلشارة إىل مذىب

ريقتو يف التَّعامل مذىبو سبكّْن القارئ من معرفةربديدان لغايةو معرفيَّةو بوصفها  القصَّة ثالثان: مػع  ٍك
ػػ لطريقػػة عر ػػها؛  أصػػليها القػػرآينُّ تلقاعيَّػػان تبعػػان  ؽ اؼبعرفػػة ىػػذهجي يتحػػدَّدر الػػنَّصّْ الػػدّْي،ّْ كفهًمػػوجي ٍك

ػػػ لجي اؼبسػػػمَّاة بػػػػ)نظم  كأكثػػػر مػػػا ربضػػػر قصػػػصجي الرمػػػز( )القصػػػة اؼبسػػػتول الثَّالػػػث يف التَّاعيػػػة الكي
تشػهد تكثيفػان إخباريَّػان للعػرض القىصىصػيّْ  كقػد يكػوف الكػ ل  من الوا   أفَّ التَّاعيػةالسُّلوؾ(جي ك 

 اؼب دّْيػة للغايػةالسُّػبل  مسمَّاىاجي دبػا ربتػوم عليػو مفػردة )نظػم( مػن ربديػدداللةه منبثقةه عن  لذل 
ال تسػػتقر  اباا  الفااار  مػػوز يف نصػػوصالرُّ  كبػػذل  يبكػػن القػػوؿ إفَّ  الٌػػد يفضػػي إليهػػا السُّػػلوؾ 

جي بوصػػػفوتهػػػا كاثػػػدة؛ علػػػى الداللػػػة ذاتػػػاجي كال علػػػى التوريػػػ  ذاتػػػوجي كإف كانػػػق مرجعيَّ   فػػػالنَّصُّ
ا نظػػػاـه داليلّّجي يرظبهػػػا اتمػػػل كاؼبمكػػػنجي كيسػػػم  بتمكيلهػػػا متعػػػدّْدانجي يكػػػوّْفي بنيػػػةن عميقػػػةنجي يقيمهػػػ
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تعػ، إعػادة قرا تػا  "ةالعلمية القرآنيػ" اب  الفار من ىنا تغدك دراسة رموز   ُصيابتها كإعادة
 فنيان صباليانجي كذات ؿبتولن عىقدم  يف أخرل  كفق مدلوالتا اؼبرجعيةجي فمرٌةن ربضر بوصفها تلقيان 

 
 استدعاء اسم الع م :-
 (:الرم / الماا)  

جي نكػػػوف أمػػػاـ شػػػٌقي قػػػرا ةوجي األكَّؿ يكػػػوف ابااا  الفاااار  يف ىػػػذا اؼبسػػػتول مػػػن قػػػرا ة رمػػػوز       
جي كاؼب سَّػ  علػى اؼبكابػدة كاؼبعانػاةجي كحبكػمجي يف الطَّػور النَّ ابػوبثديثان عن   فسػيّْ األكؿ للحػبّْ

 تسػػػتوعب اغبضػػػػورفنيػػػة كصػػػ و  خصوصػػػيَّة ابػػػوبجي كخصوصػػػيَّة ثضػػػورهجي ال بػػػدَّ مػػػن آليَّػػػات
جي لػػذل  يستحضػػرالصّْػػ اعبميػػل اعبليػػلجي كسػػاعر ػػيّْ  اباا  الفااار  فات اؼبتعاليػػة عػػن الوجػػود اغبسّْ

جي يةو كقداسػػةوجي ك مػػن خصوصػػيَّ  رمػػوزه القرآنيَّػػةىجي بكػػل مػػا ربملػػو نقلهػػا إىل اغبيّْػػز األدن بصػػورةو مثػػلو
جي كال نػوعه مػن  ػرب اؼبثػلجي كاؼبثػل ال يضػرب لذاتػو القرآينُّ  القصص» د ذىبق مثالنجي فػالَّ  ةالقصَّ 
  ِ«الع ة ن أجل ذاتوجي بل من أجل البيافجي من أجلم

 :كمن  ربو األمثاؿ قولو
ثيٍسنػيهىا كىالذٍّْكًر يػيتػٍلىى عىٍن أينىٌ     فىان          ػػػػػػػػػليوى ًإالَّ ييوسي ػػػػكىأىبى يػىتٍ 

ّ 
 كأيضان:

م دبزيًٌة          فلو مىنىحٍق كلَّ الورىل بعضى ثيسًنها   ْخال يوس و ما فاتى
 كيف برًي مو عو ثضوره للقصَّة ذاًتا:
ثىةو        يف  كىٍجًهًو  نىًسيى اعبىمىاؿى الييوسيًفي لىو أىظٍبىعيوا أىيُّوبى ذًٍكرى   ًمالى
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أىٍك لىٍو رىآهي عىاًعدان أىيُّوبي يف          ًسنىًة الكىرىل ًقدمىان ًمنى البػىٍلوىل شيًفي
ُ 

" خصوصػػػػيةه يف شػػػػعر العرفػػػػاًفجي فقػػػػد اقػػػػرتف ثضػػػػوريهي داعمػػػػان دبالزمػػػػة          للحضػػػػور "اليوسػػػػفيّْ
كبالنَّظر إىل ابوبجي مو ع بػزؿ الشَّػاعرجي قبػد أنَّػو ال بػدَّ حبكػم خصوصػيَّة  اؼبالثة كاغبسن لو 

علػى ذلػ  مػن  كالرَّكعػةجي كلػي  أدؿُّ  اغبسػن الذَّات اؼبتعاليةجي أف ييرمزى غبيسًنهاجي دبن كيص  بفػاعق
جي لػػذل  يسػػتدعي ىػػذا اغبضػػور مػػن اغبيٌػػز الػػدّْي،ّْ إىل اغبيٌػػز  اباا  الفااار فػػإفَّ  اعبمػػاؿ اليوسػػفيّْ

ثػيرى استعمالو يف ؿبفًل الغزؿ يف رمزو أثادم   األدنّْجي كىبتصر القصة الدينية   اعبانبجي كى
      

عػػػ ة  جي كانػػق بايتػػػولوساااف بػػري أٌف النَّػػػارر يف القػػرآف هبػػػد أفَّ تفصػػػيل ا يػػات يف سػػػورة       
َٔمُْٓ َٔمُـُّ عٍََْْهَ ؤَلْغََٓ خٌمَقَـِ زَِّد ؤًَْلَْْنَد بٌَِْْهَ ىَزَخ خٌمُشْآَْ ًبِْْ وُنْطَ ِِنْٓ لَسٍِْنوِ ملَنَِٓ     ﴿: كموعظتهم النَّاس

ٌِنإًٌُِِ   وَدَْ فِِْ لَقَقَنيُِْ عِسْنشَشٌ   ٌَمَذْ﴿ :ةالع ة من القصَّ  رذك كيف ختاـ السُّورة تي (ّيوسػ  ) ﴾خٌغَدفٍِِِْٓ

 (  ُُُيوس  )﴾ خٌَْٕسَدذِ َِد وَدَْ لَذِّْؽَدً ُّفْعَشٍَ 
جي قصَّػػة نػػ   اصػػطفاه اجي فبػػني إلقاعػػو يف لوسااف  النَّػػ يف مفصَّػػل ثػػديث القػػرآف عػػن قصَّػػة     

ػػيارة مػػن ًقبىػػًل امػػرأة  عػػن نفسػػو وجي كثياتػػو يف دار عزيػػز مصػػرجي كمراكدتػػولػػ بيابػػة اعبػػبّْ كالتقػػاط السَّ
ػػالعزيػػز جنجي مث اػبػػركج منػػوجي ليصػػب  عزيػػز أىػػل مصػػرجي مث اجتمػػاع  لػػو بمبويػػو كأخوتػػوجي   جي كالسَّ

سػول يف مو ػعو  لوسافنا يمًت القرآف على ذكر اؼبالثة كاغبسن كاعبماؿ اٌلذم اشتهر بو سيّْد

ًَلَدٌَننط خخْننشُؾْ عٍََننْْيَِّٓ فٍَََّّنند سَؤَّْنَننوُ   إًعَىَننفٍَََّّنند عَننِّعَطْ زَِّىْننشِىَِّٓ ؤَسْعَننٍَط بٌَِننْيَِّٓ ًَؤَععَننذَض ٌَيُننَّٓ ُِ :﴿كاثػػدو 

ُ    خً ػَ ٌٍِوِ َِد ىَزَخ زَؾَنش دَٓ لَََّٰٰؤَوْسَشَْٔوُ ًَلَاَّّعَْٓ ؤَّْذَِّيَُّٓ ًَلٍُْ كمػع  جي(ُّيوسػ  آيػة)﴾بِْْ ىَنزَخ بٌَِّند ٍََِنهٌ وَنشِّ

  فانيػػػػةاليوسػػػػفي يف أم ذبربػػػػةو أدبيػػػػةوجي عرفانيػػػػةو كبػػػػري عر  ىػػػػو صػػػػنو اغبػػػػديث  جي فػػػػإفَّ اعبمػػػػاؿذلػػػػ
كػلَّ   جي الَّػذم يشػملالكلّْػيُّ  أجي بػل ىػو اعبمػاؿاؼبعػريف ال يتجػزَّ  كاغبديث عن اعبماؿ يف ىػذا الطَّػور

سػػتدعى كصػػفوي  األشػػيا  بػػري اعبميلػػًةجي إذا مػػا نيًسػػبق إليػػًو كظبػػق باعبمػػاًؿجي كلػػذل ى اشػي وجي ثػػّتَّ 
و   يعد باإلمكاف اغبديث النَّظريجي كألنَّ  ثضورى السّْحرجي فكاف اعبماؿ السَّاثرجي اعبماؿ اؼبنقطع
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جي أغبػق الشَّػػاعر بػو ثضػوران آخػػر لقصػةو ذيكػػرت يف القػرآف يف معػػرض لوساافمػن  عػن صبػاؿو أكثػػر
بابػػلجي لكػػن ب جي كمػػا أنػػزؿ علػػى اؼبلكػػنيهاااروت وماااروت الػػذَّـً كالتَّحػػذير مػػن الفتنػػةجي كىػػي قصػػة

مػاؿ األقصػىجي كخػرج ّٔػا مػن نطػاؽ اؼبذمػةجي عبا ثضورىا يف الشّْعر الغزيل العرفاينجي ألبسػها ثػوب
 :يقوؿ

كًبطىرفًو ًسحره لو أبصىرى فعلىو               ىاركتي كافى لوي بًو أستاذان 
ُ 

ػػػحر كتعليمػػػو مااااروتكهااااروت بػػػػ يضػػػرب القػػػرآف اؼبثػػػل      إسػػػنادى  جي لكػػػنَّ يف القػػػدرة علػػػى السّْ
 كوف ىذا الطَّرؼ يف قدرتو السّْحريةماؿ الكاملجي ليذم اعب السّْحرجي كلَّ السَّحر لطرؼ ابوب

ػػػحرهااااروتأسػػتاذان لػػػػ ػػػ جي ينفػػػي عػػػن السّْ ة يف ىػػػذا اؼبو ػػػع كيكسػػػبو قيمػػػةن لبيَّ "اؽبػػػارك " القيمػػػة السَّ
  إهبابيةن فيما يضعو مو ع اإلعجاب

 اؿجي وبضػػرعَّػػعبمػػاؿ الفا افجي فكػػةكالفاعليَّػػ كثيػػث يتػػابع بزلػػو باعبميػػلجي يضػػي  إليػػو القػػدرة      
د مػا الَّػ كابتالعو اؼبوجػع تلػ  القصػة ألوبسيدنا  اعبماؿ ىذاجي يف مسرد اغبديث عن قصة فعل
 سػػػػورة يف ومنػػػػا ىػػػػذا ثػػػػديثان ذا شػػػػجوفو يف كصػػػػ  البلػػػػولجي كقػػػػد كرد كصػػػػ  بلػػػػواهثػػػػّت ي تػػػػزاؿ

زنوِ ِِنْٓ    دعْعَفَسْنَد ٌَنوُ فَىَؾَنفْنَد َِند   بِرْ َٔددٍَ سَزَّوُ ؤَِِّٔ َِغَّنَِِ خٌنُّشُ ًَؤٔطَ ؤَسْلَُُ خٌشَّخلِِّ . فَ ًَؤٌَُّّذَ: ﴿األنبيػا 

       ٓ ٍَُو ًَِِنؽٍَُْيُ َِعَيُنُ سَلَّْنًص ِِنٓ ْْْْْْعِننذَٔد ًَرِونَشٍ ٌٍِعَدزِنذِّ   كيف مو ػعو (ْٖ-ّٖآيػة ) ﴾ُمشٍّ ًَآَظَْْنَدُه ؤَْى

فمػػع   (ُْآيػػة ) ﴾بِرْ َٔننددٍَ سَزَُّننو ؤَِّٔننِ َِغَّنننِِ خٌؾَّننْْاَدُْ زِنُقْننر  ًَعَننزَخذ     ًَؤَُّّننٌذَ:﴿صسػػورة  مػػن آخػػر

جي بصػورةو فنيػةوجي ذبعػل ابا  الفاار   يف الػنَّصّْ القػرآينجي يػم   الصُّػورة دالالت الضّْيق الٌػذم يشػحن
 النَّ  برؤيةو  ألوبقادران على أف يشفي بلول  ؿببوبو اعبميل

ػػػػلى ك         ػػػػ  علػػػػ اعبمػػػػاؿجي كػػػػافثيػػػػث كىمي ى ذلػػػػ  الطَّػػػػور الثَّػػػػاين يف التَّعػػػػايل كاإلعػػػػراضجي فتمسَّ
جي فيجػػرم تصػػوير ثالػػة العاشػػقجي مػػع مػػا يكابػػده مػػن اؽبجػػر كالبعػػد ؛ ٍػػور الوجػػد كاؼبعانػػاةالعشػػق

جي كيف كصػػػ  ىػػػذه اغبالػػػةجي يسػػػتدعي مػػػن القصػػػص قػػػا كالالكصػػػلجي كاالسػػػتجدا  لًليحيظػػػاًت اللّْ 
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جي كيف عػػػػرض ىػػػػذه الصُّػػػػور الفنيَّػػػػة يػػػػتمُّ مضػػػػنيةو شػػػػأّةو يف ثػػػػاالتو عػػػػن م القػػػػرآينّْ أثػػػػداثانجي تنبػػػػُ
تلػ  الػد أك أثػداثو ك صػورو  ال يبكن أف يتمَّ استحضار جي إذعن ٍريق اؼبشأّة الرُّموز استجال 

ػػػننيجي ال تػػػزاؿ بتكػػػار اعبّْػػػدَّةً كاال تفظ بقػػػيمربػػػ كردت يف القػػػرآفجي فقصػػػص القػػػرآف بعػػػد مئػػػات السّْ
القرآنيػػةجي  جي كإٍذ ربضػػر القصَّػػةالتَّنػػوع  الػػذم يقدمػػورا  الفػػ،ّْ جي يضػػاؼ إليهػػا الثَّػػ اؼببػػدعكاػبلػػق الفػػ،ّْ 

ػػػعرية بصػػػيغةو سبثيليَّػػػةوجي كعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ يقػػػوؿ بصػػػيغتها آّازيػػػة إىل األدبجي تقػػػدّْمها اللُّ  غػػػة الشّْ
 :الشَّاعر

ٍيوفىافي نيوحو ًعندى نػىٍوًثي كىمىٍدميًعي      كىًإيقىادي ًنريىاًف اػبى   ًليًل كىلىٍوعىًد كى
كىكيلُّ بىالى أىيُّوبى بػىٍعضي بىًليًَّد  لَّوي       ػػػػػػػأىقى  بىثَّ   وبي ػػػػػكىثيٍزين مىا يىعقي 

ُ 
 ؛تعػ،جي تشػبيو شػي و بػآخر علػى سػبيل اؼبماثلػة جي الَّػدلتَّمثيليػةالصُّػورة ا يعتمد ىذا الوصػ       
ػػيَّةو  اؼبشػػأّة بػػني شػػيئنيجي بغايػػة تقػػدًن شػػبيو ىنػػاجي بوصػػفو تصػػويرانجي يقػػـو علػػى عقػػدفالتَّ  صػػورةو ثسّْ

 :معنويَّةوجي استنادان إىل اتّْفاؽ الشَّيئني بصفةو ماجي ففي قولوغبالةو 
ةن معنويَّػػةنجي يػػتمُّ جي ثالػػشػػدَّة اغبػػزف )فطوفػػاف نيػػوحو عنػػد نىػػوًثي كػػمدميعي( يكػػوف النَّػػوحيجي الٌػػذم يبثّْػػل

ػػيَّان عػػن ٍريػػق البكػػا جي فهػػو اؼب جي  نبػػُ بالوصػػ إدراكهػػا ثسّْ ػػيّْ مػػز فيػػو صػػورةن مػػن كيكػػوفي الرَّ » اغبسّْ
جي شيئان ؿبسوسان يشريالتَّعب صور ؛ فيجرم تشػبيو ِ«إىل شي و معنوم  ال يقعي ربقى اغبواسً  رًي الف،ّْ

جي كالغػػػػػزارة وفػػػػػاف الشػػػػػرتاكهما يف صػػػػػفة اعبريػػػػػافجي ىػػػػػو الطُّ اسػػػػػوسجي األدمػػػػػعجي دبحسػػػػػوسو آخػػػػػر
 تصويره للحالةجي يقلب أٍراؼ التَّشبيوجي فيحلُّ أثدنبا مكاف ا خر جي كلكنَّ الشَّاعر يفكالطغياف

السّْياؽجي إٍذ مػن ٍبيعػيّْ الوصػ  القػوؿ: األدمػع كالطُّوفػاًفجي كلكػنَّ اؼببالغػة اقتضىػٍق أف يكػوف  يف
األخػرل )كإيقػاده نػرياًف اػبليػًل   ذاتا على الصُّػورة ليَّةا  جي كتنطبقبقلًب التشبيو كاألدمع الطُّوفاف

 كلوعىًد( 
 يف البيًق ا خًر:
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 كىثيٍزينى مىا يػىٍعقيويب بىثَّ أقػىلَّوي                 كىكيلُّ بىالى أىيُّوبى بػىٍعضي بىًليًَّد 
 نَّػ  إدراكػان كميَّػانجي كال بػال ال لعقاوب عنويَّان فقػ جي إٍذ ال يبكػن إدراؾ مػدل ثػزفم يكوف التَّصوير

لكثرتػو أصػب  مضػربان للمثػل علػى مػرّْ  لعقاوب من اؼبػدركات أيضػانجي كػلُّ مػا لػدينا أفَّ ثػزف وبألّ 
جي ؼبػػا » ؛ علػػى ىػػذا اؼبعػػًألااوب العصػورجي ككػػذل  ابػػتال  تغػػدك القصػػةي معػػادالنجي علػػى كبػػوو أك آخػػرى

لػدَّاليل القػاعًم بو ػوحو تفجّْرهي اللَّحظةي اغبا رةي يف الشُّعوًر الصُّويفجي كذل ى ما يتمكَّد ع ى التَّوازم ا
  ُ«بنيى التَّجربتني

كتنبػػُ ىػػػذه اؼبشػػأّة أيضػػػان عػػػن مبالغػػةو يف التَّصػػػويرجي فػػاقرتاف اغبػػػزف العظػػػيم بقليػػلو مػػػن ثػػػزف     
بلػول  ى شػدَّتو ىػو بعػضجي علػألاوب الشَّاعر؛ كنايةه عن عظم مصيبتو كفقده  ككذل  فػإفَّ بػال 

ػػػاعر ػػػابقًةجي كت لّْػػػ ي بػػػنيى اؼبعانػػػاةي القاعمػػػةي ىنػػػاجي » جي فػػػػالشَّ تضػػػمُّ يف داًخلهػػػا عناصػػػرى التَّجػػػارًب السَّ
جربػػػًة الصُّػػػوفيًَّةجي كيتلػػػو معطياًتػػاجي حبيػػػثي تصػػػب ي تلػػػ ى التَّجػػػاربي ؾبػػػرَّدى تعيُّنػػاتو جزعيػػػةو لشػػػموليًَّة التَّ 

داًث ٍوفػاًف للتَّجػارًب اؼببيَّنػًة أك ألثػ ًة تارىبيَّانجي من ثيثي ىي ثوامػلي أفَّ اللَّحظاًت اؼبتعاقب ذل 
جي كتغػػدك غبظػػاتو متزامنػػةن كقاعمػػةن يف آفو كاثػػدو داخػػلى غبظػػًة اغبا ػػًر الٌػػد لعقااوب   كمصػػابً   ااوح  

  ِ«ىي غبظةه كونيةه مطلقةه 
ػػػػيَّةو أك معن كىػػػػذا الَّتشػػػػبيو فيمػػػػا ىػػػػو مقارنػػػػةه بػػػػني       الػػػػنَّظم دويَّػػػػةوجي تيعػػػػدُّ مػػػػن فراعػػػػمػػػػدركاتو ثسّْ
التَّشػبيهاًتجي يعػ، ذلػ ى أنَّػو قػد فطػنى إىل عالقػةو بػنيى شػيئني  فالشَّاعر عندما يصوغي تشبيهان مػن»

جي ليػػم  شػػاعره فػػذّّجي هبيػػد صػػناعة ّ«أك أشػػيا ىجي كقػػد تكػػوفي ىػػذه العالقػػةي خفيَّػػةن   يكتًشػػٍفها أثػػده 
الشَّاعرجي تبعان  الكتابة فينشُ العالقات اعبديدة بني األشيا  كالكلماتجي كيصب  التَّعامل مع لغة

د تقػػدّْمها القصػػيدةجي ذلػػ  أفَّ الشَّػػاعر وبػػاكؿ الَّػػ يػػرتب  باػػلّْ األكَّؿ بطبيعػػة التَّجربػػة لػػذل جي أمػػران 
لتَّجربػػة مػػن خػػالؿ ا االنفعػػاالت كاؼبشػػاعر الغامضػػة الٌػػد ت رّْقػػو أثنػػا  داعمػػانجي أف يكتشػػ  ٍبيعػػة
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جي ّد  جابر عصفورجي الصورة الفنية كالبالبية يف الرتاث النقدم كالبالبي عند العربجي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي ط-ّ

  َُٕجي صُِٗٗ



 

ألفكػار مػن ؾبردّْىػا اللُّغةجي كإفَّ اغبضور الرَّمزمَّ ؽبػذه القصػصجي يتبػدَّل مػن خػالؿ لغػةو تنتقػل ّٔػا ا
  ُهاإىل صيغتها كاؼبعتقدات من بيأّا إىل ثضورىا كالتَّصورات من زبيُّلها إىل سبثيل

 / المذه (:الرم )
نا أمػػاـ فلسػػفة الرَّمػػزجي إذ يبػػدك الرَّمػػز يف القصػػةجي صػػيغةن مػػن صػػي  اإلشػػارة إىل أنفسػػ ىنػػا قبػػد    

القصػػصجي يغيػػب مفهػػـو الػػزَّمنجي كاغبػػدث الَّػػذم تبػػً  همػػذىب الشَّػػاعر الصُّػػويفّْجي كيف عػػرض ىػػذ
فاػبطػػابي »  أ؛ال تتجػػزَّ  اؼبكػػاف كثػػدةك  عليػػو اغبكايػػةجي كيصػػب  السَّػػارد كالسَّػػرد كاغبكايػػة كالزَّمػػاف

جي كبوصػػػفو ثكايػػػةن يتجػػػاكز اغبكايػػػة إذ ِ«وانجي ىبػػػرتؽي الػػػزَّمنى إذ يعلػػػو عليػػػثػػػدث اؼبكتػػػوبي بوصػػػفو
 لوجػػودو مكػػاين  مسػػتقل  عػػنً  غبكػػيجي كبوصػػفو مكانػػان ي سّْػػ وبتويهػػا كيفػػيض عنهػػا يف دالالت ا

جي فنكػػػوف أمػػػاـ فلسػػػفة فلػػػي  »؛ إذ ال ىػػػو مكػػػافه ٍبيعػػػيه كال متخيَّػػػلهجي كػػػافاؼب الوجػػػود الطَّبيعػػػيّْ
ػػ ػة ربكمهػا ربػػدُّ ياؽ ذا داللػة ٍبوبرافيَّػاؼبكػاف اؼبقصػود يف ىػذا السّْ ا ىػػو دات اؼبكػاف كأبعػادهجي كإمبَّ

ىػػػذا اؼبسػػػتول انتقػػػاالن مػػػن  يف صػػػيغةي التَّواصػػػلجي كىنػػػا تشػػػهد ّ«اإللػػػو نفسػػػود ىػػػي الكينونػػػة الَّػػػ
 :يقوؿ الكالـ عن الذَّاتة صيغ جي إىلة عن الغاعباإلخباريَّ  بالصّْيغة اؼبثل/الرمز عنً  اغبديث

  ً ـى سىٍجدى  كىيفَّ شىًهٍدتي السَّاًجًدٍينى ًلمىٍظهىرًم      فىحىقٍَّققي أىينّْ كيٍنقي آىدى
  ً ًع ى ًعلّْيّْنيى أىٍكفىا ى سىٍجدى ػػػػانًيَّةى األىٍرً يػػػػنى يف        مىػػػػػالى كىعىايػىٍنقي ركثى

ْ 
جي ِّدمسػػيدنا  ة خلػقاغبػديث عػن كثػدة الوجػود بالبدايػة ا دميػةجي قصَّػ ابا  الفاار يبػدأ        
 ﴿:ِّدملو  كاؼبسجود يف القرآفجي يقع فعل السُّجود على اؼبالعكةجي ةجي على ما ذكرت عليوفالقصَّ 
جي كيف (َٓالكهػ )﴾ٌٍٍَََِّْدجِىَصِ خعْفُذًُخ ٌِأدَََ فَغَفَذًُخ بٌَِّد بِزٍِْْْظَ وَدَْ ِِنَٓ خجلِنِّٓ فَفَغَنكَ عَنْٓ ؤَِْنشِ سَزِّنوِ       ًَبِرْ لٍُْنَد

﴿ : ٌَّْعُوُ ًََٔفَخْطُ فِْْوِ ِِنْٓ سًُلِنِ فَمَعُنٌخ    ًَبِرْ لَديَ سَزُّهَ ٌٍٍََِّْدجِىَصِ بِِِّٔ خَدٌِكٌ زَؾَشَخً ِِْٓ طِْْٓ. فَةِرَخ عَبري مو ػعو

  (ِٖاغبجر ) ﴾عَدـِذِّٓ  ٌَوُ
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جي ك أمَّػا يف اسػتعماًؿ ىناؾ ٍرفافجي ساجده كمسجوده لو ِّدم ففي كلتا صيغد الوركد لقصَّة      
يف كثػػدةو ؿبقَّقػػةو )فىحىقٍَّقػػقي أىينّْ كيٍنػػقي  اباا  الفااار ك ِّدمك القصػػةجي فػػإفَّ اؼبالعكػػة اباا  الفااار 

ـى سىٍجدىً (جي  يف اللغػة  ِّدمفػػ كانق اللغة الشعريٌة تقيم بعدان آخػر للمفػردات يبنحػو آّػازجي  إذاك آدى
الذم ىو  اب  الفار  وري جي كيف نصّْ الشعرية يبكن أف يمخذ مدلوالتو كثرية على ثسب التَّ 

ػػعرية الصُّػػوفية سبػػن  ؾبػػازان فػػوؽ آّػػاز الشػػعرمجي نػػصّّ صػػويفّّ يف جػػوىرهجي كاللُّغػػة  قػػد  ِّدميكػػوف الشّْ
كيبكننػا ىنػا التَّمييػزي مػن » اعبمػعجي  ذ تبػدك ذات الشػاعر متكٌلمػةن بلغػةأشبع بػدالالت الوثػدةجي إ

منظوًر إدراًؾ الكلمًةجي كداللًتها اإلرجاعيَّػًةجي بػنيى معػً اللَّفػًظ كمدلولػًوجي بنػا ن علػى نػوعو مػنى اللَّفػًظ 
*أك الرَّمًزجي من ثيث كونو

التَّفريػقي  للعبػارًةجي كعنػدىا هبػب يف ربليلنػا الػدَّاليل مفردانجي أك كليَّػان عامَّػان  
ْـّ بػػنيى معػػً  مز ؛ فػػالرَّ ُ« مػػدلوًؿ ذلػػ ى الرَّمػػز الرَّمػػز اؼبفػػرًد أك الفحػػولجي كبػػنييف اؼبعػػً الػػدَّاليل العػػا

نها كقصػة خلقػوجي أمػا فحػول العبػارة الػد تضػمَّ  ِّدميمخذ معناه اؼبفرد للداللة علػى سػٌيدنا  ِّدمبػػ
مػػزجي بػػذل  يكػػوف اؼبػػدلوؿ قػػًد انتقػػل يف اسػػتخداـ ىػػذا الرَّ  مػػز فيشػػري إىل اعبػػوىر الصػػويفّْ عػػرض الرَّ 
  اللة   مز إىل كثدة الدَّ ة الرَّ من فرديَّ 

شَّػاعرجي كيف تواتر العرض القصصي يف ىذا  الشّْعرجي قبد أفَّ بػاقي القصػص الَّػد اسػتخدمها ال   
 جي يقوؿ:ىذا العرض موس  زبدـ سياؽ عرض الوثدة كتكمل قصَّة

 وًيَّةً ػػػػػػػلى التػٍَّوبىًة اؼبوسى ػػػػػػ ي قػىبٍ ػػػػػػػػػػكىيف صىٍعًق دىؾّْ اغًب ّْ خىرٍَّت ًإفىاقىةن       يلى النػَّفٍ 
 النَّاًدم كىجيٍدتي خًبيٍلعىًد  فىً  قيدّْسى الواًدم كىًفٍيًو خىلىٍعقي خيٍلػػ      ػػػعى نػىٍعًلي عىلىى

  ى عىن نػىٍفػػػػػػػ و عىلىيػٍهىا ميًضٍيئىةً ػػػػػػكىنىاًىيٍ  كىآنىٍسقي أىنٍػوىارًم فىكيٍنقي ؽبىىا ىيدىلن       
ٍيتىً، ًّٔىا        ٍػػػوىارًم فػىنىاجى ٍى ػػػػػػػكىقىضَّيٍ  كىأىسَّسػػػػٍػقي أٍى ًليٍ ػػػػػػػقي أىٍك ًد مى ػػػػػارًم كىذىاً  كى

ِ 
ـي بطريقػػػةو »  فػػػإذا كانػػػق     جي كتيقػػػدَّ الشَّخصػػػيةى يف القػػػصّْ القػػػرآينّْ ىػػػي تلػػػ ى الَّػػػد تظهػػػري بو ػػػوحو

جي كفػػػقى ثركيَّػػػًة  كصػػػفيَّةو شػػػاملةوجي كتعمػػػلي علػػػى توجيػػػًو األثػػػداًثجي كىػػػي يف صػػػريكرىًتا تنمػػػو كتتطػػػوَّري
                                                           

 ىكذا كردت يف األصلجي كالصواب: بوصفو - *
سانيات اغبديثة(جي م سسة د  مشكور كارم العوادم: البحث الداليل عند ابن سينا )دراسة أسلوبية يف  و  الل-ُ

  ِٔجي صََِّجي ُالبالغجي بريكتجي ط
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عرمّْجي حديد يف ثضورىا الشّْ التَّ  حو منفهي ليسق على ىذا النَّ  جيُ«الشَّخصيًَّة كمبوّْىا كتطوّْرىا 
غبػدثو كاثػد  مػن صػريكرًتا خصَّػو جي انتقػا ه شَّاعر ؽبػذه الشَّخصػيَّةجي يف ىػذا اؼبقػاـال في استدعا ف

ٍػور الرُّؤيػة كالتَّكلػيمجي متجػاكزان األٍػوار األخػرل كتقابلهػا الػزَّم،جي  تسػميتيو بالعنايةجي كىو ما يبكن
مػا يبيػّْػزي الػزَّمنى الصُّػويفَّ اإلنسػاينَّ ىػو تكسػرييهي غبػدكًد » جي كسػعى لطيّْػوبعادانجي كىػو يأألفَّ يف الزَّمن 

تغيػرًي مسػارىاجي الزَّمن الطَّبيعيّْ كنقًضػًو غبرىكتػًو اؼبطٌػردًة يف تتابيعهػاجي فهػو إذ يػربمي ىػذه اغبركػةى علػى 
بػمفَّ الصُّػويف ال يعػ، ذلػ  علػى الػدَّكاـجي  كعكسوجي ىبلق نطاقػو الػزَّم،َّ اػبػاصجي القابػل لالسػتعادة

ا ىل عنػويجي أٍف يتنػ لػزَّمن العػادم ألفَّ ىػذا الػزَّمن يقذفػو بعيػدان عػن جػوىرهجي كوبكػم عليػويف ا يعيش
 جيِ«كيلًغيػو كبذل  يبدُّ اؼبسافة بينهما كيعمّْق االنفصاؿجي كؽبذا كاف عليوجي أف يعارض ىػذا الػزَّمن

)آنسػق أنػوارمجي  األفعػاؿ اؼبا ػية يطػوم الػزَّمن باسػتخداـ لذا فإفَّ الشَّاعر يف اسػتدعاعو اغبػدث
ػػق االنفصػػاؿ قػػد مضػػى بداللػػة األفعػػاؿ أسسػػق  ػػارم(جي فػػالزَّمن الٌػػذم يعمّْ أٍػػوارم ك قضػػيق أٍك

  اؼبستخدمةجي كاللَّحظة ا نيَّة ىي اغبدث اٌلذم يشتمل على إلغا  الزَّمن
رى ألثكاًمي كخرًؽ سفينىًد ػجدا  نفً  بنيى إقامًد الػ        قػىتػىٍلقي بالـى ال

ّ 

لَنديَ ىَنزَخ فِنشَخق      ﴿(:ِٖ-ٖٕسػورة الكهػ  )  تػاىذا البيق يلخّْص يف تسعو من اؼبفردات قصَّةن كاملةن رك   

َِّند خٌغَّنفَِْْنصُ َفىَدَٔنطْ ٌِّغَندوَِْْٓ َّعٍَُّْنٌَْ فِنِ خٌسَمْنشِ         ,ُْ ظَغْنعَاِعْ عٍََْْنوِ فَنسْشَخ   زَْْنِِ ًَزَْْنَهَ عَإُْٔسِحُهَ زِعَإًًِِّْْ َِد ٌَ َؤ

اِِْنَِْْٓ فَننإَسَدْضُ ؤَْْ ؤُعِْْسَيَنند ًَوَنندَْ ًَسَخءَىُننُ ٍَِِننهٌ َّإْخُننزُ وُننًَّ عَننفِْْنَصٍ غَقْننسَد. ًَؤََِّنند خٌغُنن ََُ فَىَنندَْ ؤزَننٌخهُ ُِنن  

شَخ. فَننإَسَخدَ سَزُّننهَ ؤَْْ ُّسْننذٌَِيَُّد خَْْننشَخً ِِنْننوُ صَوَنندشَّ ًَؤَلْننشَذَ سُلَّْنند. ًَؤََِّنند  فَخَؾِننْْنَد ؤَْْ ُّشْىِمَيَُّنند طُغَْْدَٔنندً ًَوُفْنن

سَخدَ سَزُّنهَ ؤَْْ  خجلِذَخسُ فَىَدَْ ٌِغٍَُدَِِْْٓ َّعَِِّْْْْٓ فِِ خملَذِّنَصِ ًَوَدَْ ظَمْعَوُ وَنْضٌ ٌَيَُّد ًَوَندَْ ؤَزٌُىَُّند فَندٌِمَدً فَنإَ    

ْٓ سَزِّنَه ًََِند فَعٍَْعُنوُ عَنْٓ ؤَِْنِشُ َرٌِنهَ ظَإًِّْْنًُ َِند ٌَنُْ ظَغْنعَِاعْ َع            َّسٍُْغَد ؤَؽُذَّ ٍَْْنوِ  مهَد ًََّغْعَْخشِـَد وَْنضَىَُّد سَلَّْنًص ِِن

  ﴾فَسْشَخ
                                                           

  ْٗجي صََُِشارؼ مزارم: مستويات السرد اإلعجازم يف القرآف الكرًنجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي -ُ
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ذلػ ى »  أفعػاؿ العبػد الصَّػاحل موس  قَّى ّٔا سيّْدنالة اٌلد تكوبضر يف ىذا اؼبقاـ ذكر ا ليَّ        
ـى ّٔا العبدي الصَّاحلي من خرًؽ السَّفينًة كقتًل الغػالـً كإقامػًة اعبػداًرجي بػدىٍت أفعػاالن أفَّ األفعاؿى ا ٌلد قا

جػػلي الصَّػاحلي مػػن جي بػػل بػدىٍت أفعػاالن تتنػػاقضي مػع مػػا يبػدك عليػًو الرَّ موسا بػريى ذاًت داللػةو يف نظػػًر 
كما تبعو مػن تػذكري العبػد عند كلّْ فعلو  موس  اعرتاض مظاىًر العلمجي كالصَّالح كالتَّقولجي فكاف

جي كأخػػريان الصَّػاحل لػػو بػػمفَّ شػرط اؼبصػػاثبة بينهمػػا أالَّ يسػمؿ عػػن شػػي و ثػّتَّ يتطػػوَّع ىػػو تفسػريه لػػو
  د اثتػػوت عناصػػر ذبربػػة النَّػػجي كتلػػ  اؼبقاربػػة الَّػػُ«علػػى الصَّػػ  موساا  يكػػوف الفػػراؽ لعػػدـ قػػدرة

ػػ القػػرآينّْ  موسػػى يف القػػصّْ  د فيهػػا نػػوعه مػػن الَّػػ ؛اؼبا ػػي بصػػيغةاتجي كأثبتهػػا اعر إىل الػػذَّ نسػػبها الشَّ
 فراؽ  دكفمن جي إذان؛ أسئلةو  دكفمن جي صوؿ الفعل كانقضا  زمنوي حبالتَّقرير اٌلذم يش

 
تدم كل الدَّرارًم اؼبنريًة  كبدرمى   يمفٍل ك ًسي   تغٍب     كًن تى

ِ 
يف سػعيو الػدَّؤكب  إباراهيمسػيّْدنا  قصَّػة( يف إشػارةو إىل )بدرم   يمفػل عبارة البيق يف مفتت    

يبثّْػل  كيف القػرآفجي ّكىػي يف اللّْسػاف: شػدَّةي النَّظػر جي مشػتقّّ مػن ال نبػةإباراهيم  كللبحث عن إؽبو
عػػػن  فنػػراه يبحػػػث جيعػػ  مراثػػػل نضػػػجو الفكػػػر اإلنسػػػاينَّ يف تطلُّعػػو إىل اغبقيقػػػة اؼبطلقػػػة إبااراهيم

قَّى من خالؿ صفة الثُّبوت إىل التَّجريػد  فتتجلَّػى لػو اغبقيقػةجي معبوده يف اسوسات أكَّالنجي مثَّ يرت 
جي إىل ٍريقػػة اسػػتنتاج أفَّ  إبااراهيم كييرًجػػعي بعػػض اؼبتكلّْمػػنيجي يف ٍريقػػة برىػػاَّنم علػػى كجػػود خػػالقو

فٍَََّّند ـُنَّٓ عٍََْنوِ خٌٍَّْْنًُ سَؤٍَ وٌَْوَسَندً       اؼبشػهور: ﴿ القػرآينّْ  يف الػنَّصّْ  جي كذلػ ْليسق بآؽبػةو  ا فالت

فٍّنً سؤٍ خٌمّنش زدصغندً لندي ىنزخ سزنِ فٍّند ؤفنً لندي ٌنحٓ مل ّينذّٓ            لَديَ ىَزَخ سَزِِّ فٍَََّّد ؤَفًََ لَديَ ٌَد ؤُلِرُّ خٓفٍِِنْْٓ.  

زِِّ ىَزَخ ؤَوْسَشُ فٍَََّّند ؤَفٍََنط لَنديَ َّند لَنٌَِْ      فٍَََّّد سَؤٍَ خٌؾَّّْظَ زَدصِغَصً لَديَ ىَزَخ سَسزِِّ ٕؤٌٓ ِٓ خٌمٌَ خٌندٌ . 

   (ٖٕ -ٕٔاألنعاـ ) ﴾بِِِّْٔ زَشُِءٌ َِِّّد ظُؾْشِوٌُْ

                                                           
   ِِٖد  نصر ثامد أبو زيدجي مفهـو النص دراسة يف علـو القرآفجي ص-ُ
  ٕٕٓجي البيق َُّابن الفارض: الديوافجي ص-ِ
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )برىم( - ّ
جي ُُٖٗجي ُجي طينظرجي د  سعاد اغبكيم: اؼبعجم الصويف اغبكمة يف جذكر الكلمةجي دندرة للطباعة كالنشرجي بريكت-ْ

  َّ-ِٗص



 

ػػػي لػػػإلدراؾكيتصّْػػػلي ّٔػػػذا ا      مو ػػػوعاًت اؼبعرفػػػًة متنوّْعػػػةه إالَّ أفَّ » اإلبراىيمػػػيّْ أفَّ  ؼبفهػػػـو اغبسّْ
جي جنػػدي العقػػًل يف تكػػوي ًن اؼبعرفػػًةجي كأنػػواعي اؼبعرفػػًة كثػػريةه بعػػدًد مو ػػوعاًتا آلتىهػػا كاثػػدةه ىػػي اغبػػواسُّ

ػيَّةنجي أمَّػا عنػدما تكػوفي بيبيػةن ال تقػعي ربػقى  عػان للعقػلجي كأدكاتػوصبي اٌلد زبضع إذا كانػق ماديَّػةن ثسّْ
اغبػػواسّْ أك ربػػػق اسػػػتطاالًتا العلميَّػػػًةجي فػػػإفَّ ىػػػذه اؼبعرفػػةى ال يبكػػػني أٍف تكػػػوفى إال رنيَّػػػةن ثػػػّتَّ يػػػم ى 

كأشػػار القػرآف إىل مراتػب الكمػاؿ الَّػػد جي ُ«أك الػوثيي النَّػازؿي مػػنى السَّػماً  ليجعلهػا يقينيَّػةن  القػرآف
:عليو السَّالـ إبراهيمّٔا  ربقَّق جي إماـهجي كخليلي اغبقّْ  : فهو صدّْيقه ن ّّجي رسوؿه

  (ُْمرًن ) ﴾دَّْسِدً َّٔمَذِّفِ دَْوَ ؤَُّبِ َُْْخىِشَزْبِ دذِعَخٌىِ ِْفِ شْوُرْخًَْ﴿ -ُ
  (ِٔاغبديد) ﴾شٌَّسُد خٌنَُّّيِعَِّّسِرُ ِْد فِنٍَْعَـًََ َُْْخىِشَزْبِدً ًٌَلَد ُٔنٍَْعَسْؤَ ذْمًٌَََ﴿ -ِ
 دطٍِنَّن ٌِ هٍَُن دعِِ ـَّٔن بِ ديَلَن جي فقػد نػٌص علػى إمامػة إبػراىيم: ﴿قرآف على خالفػة داككدككما نٌص ال-ّ

  (ُِْالبقرة ) ﴾ددََِِبِ
  (ُِٓ)النسا  ﴾دًٍٍَِْْخَ َُْْخىِشَزْبِ خهللُ زَخَخظًََّ﴿ِأ حق لقبا لو:الصفة الد -ْ

      
النَّصُّ  »فػ إليو قرآنيانجي  دبا ربيليف صيغةو ؾبازيةوجي ال القرآينَّ  كىنا استخدـ الشَّاعر القصص       

جي ك  يسػتخدمها ّ«ّٔػا القرآينُّ ال يرسم القصَّة إال كاقعيَّان مستهدفان بػذل  اإلفػادة منهػا كاالعتبػار
ػػػػا ىػػػػو ؾبػػػػازه يقابػػػػل اغبقيقػػػػةجي كىػػػػذا يعػػػػ، التَّسػػػػليم بوجػػػػود  ػػػػاعر بنقػػػػيض اإلثالػػػػة القرآنيػػػػة؛ إمبَّ الشَّ

كداللتػػو  أٌمػػا اؼبسػػتول األكَّؿ فهػػو رػػاىري التَّعبػػرًي آّػػازمّْ » يف كػػلّْ صػػورةو ؾبازيَّػػةو  مسػػتويني للدَّاللػػة
ذى علػى رػاىره جي لػو أيًخػمسػتول قػد يبػدك رػاىر الػبطالف د ظباعوجي كىػواؼبباشرةي الد تواجهنا دبجرَّ 

ػػػػبالعقلػػػػيّْ بػػػػني الػػػػدَّالال يعػػػػة التَّناسػػػػبتكامػػػػلو لطب دكف إليهػػػػاجي أك  منهػػػػا أك يشػػػػري ت الٌػػػػد يرتكَّ
يتضػػػمَّنيهاجي أمَّػػػا اؼبسػػػتول الثَّػػػاين فهػػػو اؼبسػػػتول األساسػػػيُّ كاألكيلُّ مػػػن ثيػػػثي الوجػػػوًد كىػػػو أصػػػلي 

                                                           
د  ثسني الصديق كد  سعد الدين كليبجي مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي مديرية الكتب -ُ

  ْٕجي صََِٔكاؼبطبوعات اعبامعيةجي ثلبجي 
  َّينظرجي د  سعاد اغبكيم: اؼبعجم الصويف اغبكمة يف جذكر الكلمةجي ص-ِ
  ُّٗجي صُْٖٗجي ِبري القرآينجي م سسة الوفا جي بريكتجي طد  ؿبمود البستاينجي دراسات فنية يف التع-ّ



 

جي كىػػو يعػػدُّ دبنزلػػًة اؼبعػػً العقلػػيّْ الصػػحيً  الػػذم يشػػريي إليػػو التَّعبػػرًي آّػػازمّْ كمراد فيػػوي اغبػػريفُّ اؼبباشػػري
  ُ«اؼبستول الظَّاىرمُّ للصورًة آّازيًَّة على جهًة التَّضمًُّن كاللزكـً 

ػياؽ اؼبنطقػيَّ لتػوايل اؼبفػردات صػحي ه كبويَّػان       كيف اؼبستول الرتكيػ ّْ األكَّؿجي يبكػن القػوؿ إفَّ السّْ
فيهػػا  اللػػةكتسػػتقرُّ فيهػػاجي كأفَّ الدَّ  لفكػػرةو قريبػػةو تسػػعى كبػػو البداىػػة عطػػى مباشػػره اؼبو ػػوع فيهػػا م»

بري أفَّ ىذه الرُّؤية تينقىضي مباشرةن ثيث نكػوف  جيِ«ها مباشرةن ليسق سول الفكرة اٌلد تقوؽبا لغت
الرَّمػزمّْ ال وبكػي قصػص يف ىذا اؼبستول من العػرض اب  الفار  / الرَّمز  فػالداللة بإزاً  فلسفة

ػػا ثػػديث ىػػو ثػػديث اؼبػػذىب؛ فالوثػػدة ىػػي ذات  هااألنبيػػا  علػػى ثسػػب كركدىػػا القػػرآينّْجي كإمبَّ
جي كتفصػيل القصػص ىنػا ق بايتػو عرفانيٌػةاؼبتكلّْم يف ىذا اؼبقاـجي كإفَّ تواتر العػرض القصصػيّْ كانػ

خػذىت منػػو؛ دبعػً أفَّ الوجػػو ذم أي الٌػ ىػو الوثػدة يف صبعهػػاجي كيف إفرادىػاجي كيف عودتػا إىل األصػػل
ػػػكل األكؿ الَّػػػذم ييف صػػػي و  الواثػػػد ييعػػػادي نسػػػخو ػػػكل األخػػػري ىػػػو الشَّ بػػػُ عنػػػو نمتعػػػدّْدةوجي فالشَّ

كيفضي إليػو مػن ثيػث الوجػود  يػدلُّنا علػى ذلػ  ذات الشَّػاعر اؼبتكلّْمػة بلغػة اعبميػع؛ فهػو مػن 
كإفَّ  جي كأجوبة اػبضرموس  سئلةجي كأإبراهيم جي كثريةألوب كبال  لعقوب آن  النَّارجي كىو ثزف

ها مجي تػدؿُّ علػى أفَّ الػذَّات تفصػ  عػن نفسػكد ىذه القصص صبيعانجي يف الشّْػعرجي بصػيغة اؼبػتكلّْ كر 
  كصبعان بصيغةو مفردةو  جيغة اعبمعمفردان بصي

 قلبى اؼبعً فكػرانجي يبثّْػلي علػى مسػتول االسػتبداًؿ أساسػان للتَّنػاقًضجي» كيستدؿُّ من ىذا أفَّ       
مػػا عو ػػان مػػن أف  كأنَّػػو ليمثّْػػلي علػػى مسػػتول الرتَّكيػػًبجي تكػػامالن بػػنيى اؼبتناقضػػنًيجي كىكػػذا نىػػرل أَّنَّ
ييقصي أثدنبا ا خرى يتكامالًف معانجي كيقوماًف جنبان إىل جنبو بالتَّالزـً فبَّا يكوفي لوي أثره يف إنتاًج 

ػػػاعري كيبضػػػ جيّ«اؼبعػػػً اؼبػػػراًدجي كتوجيػػػًو الكػػػالـً الوجهػػػةى اؼببتغػػػاةى  يف بايتػػػًو إىل أقصػػػاىا ثيػػػث  ي الشَّ
 :يقوؿ

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



 

 
 كىمىا ذاىؾ  ًإالَّ  أىٍف بىػػػػػدىٍت دبىظىػػػػػػاًىرو        فىظىنُّوا ًسوىاىىا كىًىيى ًفيػٍهىا ذبىىلَّقً 
 بىدىت بًاٍثًتجىابو كىاٍختػىفىق دبىظىاًىرو       عىلىى ًصبىً  التػٍَّلوًيًن يف كيلّْ بػىٍرزىةً 

النٍَّشػػػػػػمىًة األيكىلى تػىرىا ىت ً دىـو         دبىٍظهىًر ثىوَّا قػىٍبلى ثيٍكًم األيميومىةً فىًفي 
ُ 

)ص(جي  محمااد  تعػػاىل علػػى سػػيّْدنا  كيستشػػهدجي لتثبيػػق أركػػاف مذىبػػوجي بػػالوثي الٌػػذم أنزلػػو     
الكلػ (جي الٌػذم كاف ينزؿ على النَّػ ّْ )ص( بصػورة )دثيػة  جبرائياأفَّ  فمن بني أشكاؿ الوثي

لُّ يف ـبلوقػػػاتو أخػػػرلجي علػػػى سػػػبيل ربػػػ حاب النَّػػػ  كتلػػػ جي برأيػػػوجي تثبػػػقي أفَّ األركاحمػػػن أصػػػ ىػػػو
 :اإليهاـ

 النُّبػيوَّةً  كىٍثًي  ًبصيورىتًو يف ًبٍدً   نىًبيَّنا       كىاَفى األىًمنيى   ًدٍثيىةه   كىىىا
ٍيئىةو بىشىرًيَّةً ًإٍذ بدا     لً  ٍ ًٍيلي قيٍل يل كىافى ًدٍثيىةه أىجً  مهًدم اؽبيدىل يف ىى

ِ 
جي يصػب  تركيػب ّا كالمها بػال معػً سػول االفتتػاحّٔ كثيث إفَّ )ىا( يف اللُّغًةجي تفتت  العرب   

تقريػػػران كإبالبػػان ميثبتػػانجي بػػال ليػػػٍب و أك   دثيػػةه نبيػَّنىػػا األمػػػنيى(جي يكػػوف يف اللُّغػػة اإلخباريَّػػةكاَفالبيػػق )
 إيهاـو 
 :إلضاح المعرفة الرم /-

جي بغيػة إيضػاح يتَّ       خذ الرَّمز يف ىذا اؼبستول من استحضار القصّْ القػرآينّْ اغبػديث التَّفصػيليَّ
سػػبل اؼبعرفػػةجي ىنػػا تعػػود الكتابػػة الصُّػػوفيةجي بوصػػفها إمػػال نجي للخػػركج علػػى قواعػػد الكتابػػةجي ثيػػث 

ٌيةجي كتعاًكد الٌرموز القصصية كركدىػا ػبطابا ةجي الصّْيغةالعامَّ  تستعادجي للحديث عًن الوجود بداللتو
ا تقوؽبا على ثسب الع ةجي كما يراد ؽبػا مػن التَّوريػ   ىي نفسهاجي يف لغةو ال تقوؽبا كما ىيجي إمبَّ

 اإلشارمّْ ىنا 

                                                           
  ِْٕ-ِْٔ-ِْٓجي األبياتُِٓابن الفارض: الديوافجي ص- ُ
  ِْٕ-ِْٔ-ِْٓجي األبياتُِٓالسابقجي صاؼبصدر - ِ
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )ىا( -ّ



 

ػػػعرمّْ(جي كيف مسػػػتول اغبػػػديث ىػػػذاجي تكػػػوف القصػػػص يف ثضػػػور         ىا اللُّغػػػومّْ )الرتَّكيػػػب الشّْ
الدَّاللػػػةجي ثيػػػث نقلػػػق ىػػػذه القصػػػص إىل ثيّْػػػز اغبضػػػور األدنّْ بداللػػػة العػػػ ة متطابقػػػة  آّػػػازمّْ ك 

ا مضافان إكالوعظ كاإلرشاد   ليها دالالتو أخرل جسَّدىا أسلوب االستدارة الفنيَّةجي إمبَّ
جي لػى أفَّ ؿبػور االسػتبداؿمتعػددةوجي يػدؿُّ ىػذا ع يتمُّ إقباز األفكار بطراعق يف ؿبور الرتَّكيب       
جي رتا انجي على صي و أخرل للتَّعبػري عنهػاجي كيبكػن ؽبػذه الصّْػي  أف تظهػر يف ؿبػور الرتَّكيػبافوبتوم 

كلكنَّوي يٌدؿ أيضان يف الوقػق نفسػو أفَّ اللُّغػة كالفكػرة تتالزمػافجي أيَّػان كػاف مسػتول التَّحليػل كصػيغة 
يف  لُّغػة تمخػذ مػن الفكػرفَّ ىذا األمر ليجعلنا نقوؿ إفَّ ثركػة البنػا  يف الجي كإالوجود الكاعنني فيو

ػػا؛ تمخػػذ أيضػػان بعػػض فبًكنًػػوجي كربيلػػو يف ؿبػػور الرتَّكيػػب ؿبػػور كالمػػان منجػػزانجي   االسػػتبداًؿ نواتػػوجي فإَّنَّ
سػو ليصػري ألوانػانجي كينبسػ  نف ثػدان يف أشػكاؿو ـبتلفػةوجي كإذ ذاؾ يتمػدَّد الفكػركمفردان متعػددانجي ككا

ه اغبركػػة كمػػا تريػػد لػػو اللُّغػػة أف يقػػوؿ علػػى ليصػػب  كجوىػػانجي كيتجػػاكز نواتػػو ليقػػوؿ مػػن خػػالؿ ىػػذ
 :ُفيها  عن السّْياقات اٌلد يردىيئةو توافق قاعديٌتهاجي كتركيبو يع ّْ 

ًيَّةً  يػٍري ال ى انىا عىلىى ًذم النُّوًف خى ػػػػوى أىٍىليوي         نػىهى لًػػػػ ى عىػػػػػٍن تػىٍفًضػػػػػيًلًو كىىي ًلذى
ِ 

﴾ ًَرَخ خٌنُّننٌِْ بِرْ رَىَننرَ ُِغَدمِننسَدً فَ َننَّٓ ؤَْْ ٌَننْٓ َٔمْننذِسَ عٍََْْننوِ  : ﴿ونذي اليماايف الػػذّْكًر اغبكػػيم كرد عػػن       

 مجي بصػػيغًة اؼبػػتكلّْ هػػان خبطابػػو إىل اعبماعػػةمتوجّْ  ذي اليااون  كقػػد اسػػتخدـ الشَّػػاعر قٌصػػة (ٕٖاألنبيػا  )
الشّْػعرمُّ   ػبطػابإليهػا ا ( دالَّةه على اعبماعػة الٌػد يتوجَّػوذه الػ )ناَّنانا(جي كىبلساف ثاؿ اعبميع )

ػػػة القرآنيَّػػػز القصصػػػيَّ و مػػػجي كتتػػػواىل الرُّ كمػػػا القػػػرآينُّ  عرية "الفار ػػػية"جي حبيػػػث تبػػػدك ة يف اؼبنظومػػػة الشّْ
ا تيػة كمػا تثبتهػا األمثلػة ة اعبماليٌػةجي  يغة الفنيَّػة منهػا إىل الصّْػة اإلخباريَّ يغة اإلبالبيَّ أقرب إىل الصّْ 

يغة سبػػػن  مػػػن باغبػػػديث بلسػػػاف الغاعػػػبجي كإف كانػػػق ىػػػذه الصّْػػػ جيكبويٌػػػان  جيد يقػػػـو الشػػػاعر فيهػػػاالَّػػػ
دم يف ىذه األمثلة كػاف لػو الو ػوح و من الوا   أفَّ اتول العقى إال أنَّ  جيان أك ة قدران تعبرييَّ اغبريَّ 

 اعبلٌي:
                                                           

  ُٖينظرجي منذر عياشي: الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعةجي ص-ُ
  ّْٗجي البيق َِٖابن الفارض: الديوافجي ص-ِ



 

 فينةً يف السَّ  وً ومً ػػػػػػػػػػػن قى ا مً ػػػػػػػػػقبىى  نٍ مى  وً بً     ا     قبىى   دقى كى  وحه ني  فى  اوفى الطُّ   الى عى   ذاؾى بً )
 (تً رَّ قى ػػػػػػػاستى ا كى ًّٔى   مّْ ودً ػػػػػػػػػىل اعبي دَّ إً جى كى           ةن ادى جى ػػػػػػػتً عنو اسٍ  اضى ا فى مى  وي ػػػػػػلى  اضى كبى        
ًٍ ػػػػػػػػػػػػػػسى بً  قى ربىٍ  ي ً الرّْ  ٍَتي مى كى  ارى سى كى )  ةً طى ػػػػيسً البى  ؽى وٍ ػػػػػػػفى  نٍيً شى يٍ اعبى بً  افي مى ػػػػػػػػػػليسي           وً ا
 (ةً قَّ ػػػػػػػشى مى   ريً غى   بً ػػػػػػػػػػػػػػيقً لٍ بػى  شى رٍ ػػػػػػػػػعى  وي لى        ا   بى من سى  رى ثضً أي  ؼً رٍ الطَّ  ادً دى ارتً  لى بٍ كقػى 

 ًمنى السّْحًر أىٍىوىاالن عىلىى النػٍَّفً  شىقَّقً      تػىلىقَّفىٍق     اهي ػػػػػػػػػعىصى  )كىًمٍن يىًدًه ميوسىى 
 ٍحًر شىقًَّق(ػػػػػػػػػٍق كىلًٍلبى قَّ ػػػػػػػػػػػػا ًديبىىان سى ػػػػػػػػػػًّٔى     ٍربىةو     ػػػػونىان ًبضى ػػػػجىرو أىٍجرىل عييي ػػػػػػػػػػػكىًمٍن ثى  

 ًو بًمىكبىةً ػػػػػليع وبو ػػػػػػػػػػًو يىعقي ػػػػػػػػػػػػى كىجٍ ػػػػػػػػػعل       ي ًإٍذ أىٍلقىى البىًشريي قىًميصىو     ػػػػػػػػػ)كىييوس
 فَّقً ػػػػًو فىكي ػػػػػػػٍوقان إليػػػػػػػػػشى   اػػػػػػػػػػػػػػػػلىيًو ًّٔى ػػػػعى           كىى ػػػػػػػػػػػبى  ًدًمًو ػػػػمىقٍ  لى ػػػػنيو قبػػػػػػػػػػػػػرآهي ًبعى 

ةه ػػػػػػمىاعً   راعيلى ػػػػػػًإسٍ   كيف آؿً        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػا     دى  دَّتً ػػػػػمثيَّ  مي  زًلىق ػػػػػػػػػػػػى أينٍ ػػػػػػػػػػلعيسمن السَّ
 ٍُىرٍيان بًنػىٍفخىةً  نيى ػػػػػػالطّْ   كىأىعىادى  ىػػػػػػػشىفى      دا      ػػػػعى    و ػػكىًمن كى ى  أىٍبرا  أىٍكمىوو  كًمن        

ىبتلػػػػػ  كصػػػػػفو يف  ثػػػػػني لقػػػػػرآف يف الفػػػػػنّْ القصصػػػػػيّْ الواثػػػػػدا نعػػػػػرض صػػػػػنيع» كمػػػػػن ىنػػػػػا     
ريقػػةي الَّػػد تػػدكري ثػػوؿى شخصػػيَّةو كاثػػدةوجي فيختلػػ ي فيهػػا البنػػا ي كالرتَّ  األقاصػػيص اؼبختلفػػة كيػػبي ٍك
جي فيصػػػب  نقػػػل الرمػػػوز ِ«القصػػػًد كالغػػػرًضجي كرػػػركًؼ البيئػػػًة كتقلبػػػاًت الػػػزَّمن  العػػػرًضجي بػػػاختالؼ

ػػالدينيػػة إىل الػػنَّ  مػػوز يف  الػػذم نػػوَّع يف اسػػتخداـ الرُّ األسػػلوب الفػػ،ّْ  يفأيضػػان يفعرم يسػػتعري ص الشّْ
 رهػر ّٔػػا الرمػز ذاتػػو يف ٍػرؽ العػػرض الَّػد عجي فظهػػر ىػذا األسػػلوب مػن خػالؿ تنػػوُّ القػرآينّْ  القػصّْ 

 أكثر من مستولن 
ػػ     جي رض الدَّاللػػة كاإلفهػػاـقصػػدان كاثػػدانجي لغػػ اعًرجي يتنػػاكؿكيف ىػػذا العػػرًض الرَّمػػزمّْ القصصػػيّْ للشَّ

مراثػل  ذبتػاز لصُّورة الفنيػةا لكنعريٌةجي  ورة الشّْ بوصفو كجهان من كجوه الرمز داخالن يف إٍار الصُّ 
جي بػػد ان مػػن لرَّمػػا النّْهػػاعي الَّػػذم تكمػػل بػػو سػػياؽ العػػرض ثػػّتَّ تبلػػ  الطَّػػور كدالالتو  زمّْ القصصػػيّْ
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  ُٗٔجي صُٗٗٗجي ْؿبمد أضبد خل  ا: الفن القصصي يف القرآف الكرًنجي دار سينا للنشرجي ط- ِ



 

ّٔػاجي اػي   اؼبعرفػة بالعػا  ىػي كاسػطةد الَّػ غوية يف ؿباكاة اؼبو وع إىل الدَّاللة الذّْىنيةلُّ ال اؼبرثلة
يةو أك إدراكيَّػػةوجي كالدَّاللػػة الرَّمزيَّػػة الَّػػد تشػػري إىل الٌػػد تعػػ، اسػػرتجاعان ػبػػ ةو ثسّْػ إىل الدَّاللػًة النفسػػية

ػػيان كاثػػدانجي  القصػػيدة ؾبػػازم  أك بػػرًي  جي الٌػػد تعػػ، أفَّ أمَّ تعبػػريو كالدَّاللػػة البالبيَّػػةبوصػػًفها رمػػزان ثسّْ
اجتمػػاع ىػػذه اؼبراثػػل كدالالتػػا يف  جي كإفَّ ُأك أكثػػر ثػػريف  يتضػػمَّن مقارنػػةن أك عالقػػةن بػػني مػػركَّبني

ػػ العػػرض الشػػػعرمّْ  الالت ال الػػػدَّ راثػػػل أك ةجي لكػػػنَّ بيػػاب إثػػػدل تلػػ  اؼبعريليشػػهد بالبالبػػػة الشّْ
ػػيغيّْػػب القيمػػة الفنيٌػػة للشّْػػ د ربػػوم العناصػػر  مػػن تلػػ  الَّػػ ةن ة أقػػلَّ صباليَّػػورة الفنيَّػػا تكػػوف الصُّػػعرجي إمبَّ

جي كال يتقػػٌدـ آخػػر إاٌل لغػػرض ب عنصػػر إال ةنجي فػػال يغيَّػػكافَّػػ اباا   ىنػػا كجػػب القػػوؿ إفَّ مػػن  لغػػرضو
ة ة علػػى الفنيَّػػ،ى بالغايػػة اؼبعرفيَّػػعيػػيف ىػػذا اؼبسػػتول مػػن العػػرض الرمػػزم للقصػػص القػػرآين  الفااار 
 ة اعبماليَّ 
جي منظػوـه للخاصَّػةجي نارمػو يفػػرتض أفَّ  ابا  الفاار  لبلػص إىل القػوؿ إفَّ شػعر      شػعره خػاصه

لػػو لفهمػػوجي  النَّػػارر فيػػو مػػن أىػػل القػػرآفجي كمػػن أصػػحاب اؼبعرفػػةجي كمػػن ال يبتلػػ  اؼبعرفػػة ال سػػبيل
شػقيّّ كجػداينّّجي بمنَّػوي شػعره لطيػ ه ركثػيّّ ع مثاؿو على الشّْعر العرفػاينّْجي إذ يتسّْػم كيبكن عدُّه خري

نياجي كال بالسُّلطة كالسُّلطاف؛ باية شعره نقل ذبربةو ركثيَّةو عميقػة  ثافله بالرُّموزجي ال عالقة لو بالدُّ
بتجربةو كلغػةو خاصَّػةوجي كبنػا و خػاصو علػى مسػتول  يبتاز ؼبعاين بعيدة اؼبراميجي فبَّا جعل ىذا الشّْعرا

 أكصػافان بػري مسػبوقةو علػى ألسػنة النَّقػدمّْ  ربة الشّْعريًَّة العرفانيَّةجي كأكسىبىوي علػى امتػداد التَّػاري التَّج
كػػػ )سػػلطاًف العاشػػقني(جي كتلػػ  سػػلطويَّةه زبصُّػػو بانقطػػاع اؼبثيػػل يف شػػعر العرفػػاف؛ فحػػني  الشُّػػراح
ػػعر كميضػػ الفااار    اباا  الصُّػػوفية يكػػوفتيػػذكري  ػػا ىػػو قػػرين اغبػػبّْ ها الشّْ مَّ اؼبباشػػر يف الػػذّْىنجي كممبَّ

ػػعريًَّةجي ككلَّمػػا قيػػرئى  اإلؽبػػيّْ يف الػػذَّاكرة جي زًيػػدت إىل قارعػػو الرَّببػػة يف قرا تػػوجي ثػػّتَّ اباا   الفااار   الشّْ
تهيػةوجي من متواليػةو مػن القػرا ات بػريعلػى اؼبسػتول الشّْػعرمّْجي وبتػاج إىل  زو يبدك أنَّنا أماـ شػعرو معجػ

ػػػعرمّْ » علػػػى أفَّ مفهػػػـو جي كأثيانػػػان النَّثػػػرمّْجي يعػػػ، عنػػػد النُّقػػػاًد اسػػػتحالة تقليػػػد العمػػػل اإلعجػػػاًز الشّْ
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هايات الَّػد ال تيبلػ ؛ فاإلعجػاز صػفةه لػنَّص  ال يقػاؿ مثلػوجي إىل النّْ  الف،ّْ اعبميلجي أك كصوؿ النَّص
  ُ«شي ه  كال يشبهو أك ينارره
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 مدوا :
يف  جي ال نظػري لػوالفػرس جي لساف الغيب كترصباف األسرارجي مػن أكػ  شػعرا حافظ الشيرازي      

ًٌ باغبػبّْ كالطٌبيعػة كأسػرار اغبيػاةجي لػو براعػةه فريػدةه يف صػيابًة  الغزًؿ اغبافل بمدؽّْ اؼبعػاين ثػني يتغػ
ؽبػػػيّْ علػػػى اإل ة الدَّقيقػػػةجي ثػػػّت لتخػػػتل  اؼبشػػػاعر اإلنسػػػانٌية اؼبشػػػوبة خبطػػػرات الوجػػػداؼبعػػػاين الغزليَّػػػ

ريد مػن نػوع اغبػبّْ الػذم يعػرض   معانيو كتلط جي كيصعب ربديد ما يجي فتدؽُّ الطَّريقة الصُّوفٌية
جي كيضػػفي ىػػذا الغمػػوض علػػى شػػعره كعمقػػان ككمضػػاتو شػػعوريَّةن  رقَّػػةن  أىػػو الغػػزؿ أـ الوجػػد اإلؽبػػيُّ

شػعرا   جي فقػد تػمثَّرُينفرد ّٔاجي كقد عرفػق ا داب العاؼبيَّػة ىػذا الشَّػاعر كمػا عرفتػو ا داب العربيَّػة
صبػػة األؼبانيَّػػة لشػػعرغواااههم يعػػتاألؼبػػاف بشػػعر الفػػرس أبلػػ  التَّػػمثُّرجي كيف ٍل حااافظ  جي الٌػػذم قػػرأ الرتَّ

ػالشيرازي جي كراعػو مػا فيػو مػن ظبي  وّْ جي فمأل عليو ىػذا الشػعر إعجابػوجي ككقػع مػن نفسػو أصبػل موقػعو
 الفرسجي كأصػدر رامتزجق ركح شاعر األؼباف بركح شاعجي فالعاٍفة كقدسيَّة الفكرةجي كصباؿ الرَّمز

جي كقػد خطػا  ُُٖٗسنة  الديواف الغرن الشرقي() جواه جي كىو ؾبموعةه من أصبل الشّْػعر الغنػاعيّْ
شػػرحو  أمػػران عسػػريان أك مسػػتحيالن مػػن بػػري د صػػداه إىل ثػػد  جعػػل فهػػم شػػعرًهكردَّ  حااافظ   فيػػًو خطػػو

كاثػػدان مػػن  الشاايرازيكقػػد عيػػدَّ  ا الصُّػػوفٌية الفارسػػيَّةكالرُّمػػوز اػبفيَّػػة إىل أصػػوؽب اؼبعػػاين اؼببهمػػة يػػردُّ 
  ِ شُّعراً  الغناعينيّْ يف كلّْ العصورجي كلدل كلّْ الشُّعوبأعظم ال

    
ذبمػع بػني  جيمبهمػةه مظلمػةه بعيػدةه عػن الػذّْىن سػتعارةجي بػري أفَّ اسػتعاراتوإىل اال حافظ   يركن     

ره التَّعبػريى عػن ٍع شػاع  يسػتط»جي بػريى أفَّ ىنػاؾ مػن رأل أنَّػوجي ّاعبزالة كالسَّالسة كاألسى كالطَّػرب
 ككلمػاتو كا ػحة بمسلوبو لطي و كتعابريو بسيطةو كأكزافو سػهلةوجي حافظ  كػ  الٌركح كالفكر كاؼبشاعر

                                                           
  َُُجي صُٖٔٗجي ِينظرجي د  ؿبمد التوقبي: قطوؼ من األدب الفارسيجي دار األنوارجي بريكتجي ط-ُ
ينظرجي د  ثسني ؾبيب اؼبصرم: من أدب الفرس كالرتؾ)دراسة يف األدب اإلسالمي اؼبقارف(جي الدار الثقافية للنشرجي -ِ

  ُُٓجي صُٗٗٗجي ُبريكتجي ط
ينظرجي د  ثسني ؾبيب اؼبصرم: صالت بني العرب كالفرس كالرتؾ)دراسة تارىبية أدبية(جي الدار الثقافية للنشرجي القاىرةجي -ّ
  َُّجي صََُِجي ُط



 

ػػعر حااافظ   كتضػػارب األقػػواؿ يف شػػعرُ«الدَّاللػػةً  يف جي ك يو ػػ  أفَّ ىنػػاؾ تفاكتػػان يف فهػػم ىػػذا الشّْ
 و ردّْه إىل معانيو كأصول

 هو الد لوان؟ ما 
يف   (جي كىو تاري  صبع قصػاعًدهُّٖٔشرياز ثّت عاـ ) ثبيسة حافظ لقد رلَّق شهرة        

يوافجي وبتػػوم قرابػػةكتػػابو عيػػرؼى  جي  بػػزؿو أك بزل قصػػيدةو شػػعريَّةوجي أبلبهػػا قصػػاعد عةً اسػػبعم بالػػدّْ يػػاتو
ػػ  عػػدد أبياتػػا سػػبعةهجي كقػػد تزيػػد أك تػػنقص؛ حااافظ  عنػػد كمػػا يسػػمُّوَّنا  كالغزليَّػػة قصػػريةهجي متوسّْ

؛ فهػػو كثػػدةه متكاملػػةه  ب  دبػػا قبلػػو أك بعػػدهكالبيػػق مسػػتقلُّ اؼبعػػً كال يػػرت أك قصػػيدةه   مػػن أبيػػاتو
كاملةهجي موا ػيعها اػبمػر كالعشػق كالطَّبيعػة كاألسػرار الغيبيَّػة  عػ ًت ا فػاؽ كانتشػرت يف البلػداف 

غنُّػوا ّٔػاجي ككانػق كمػا زالػق مثػار إعجػاب الشَّػرؽ كالغػرب علػى ثػد  سػوا وجي ك  كت فعشقها النَّاس
لُّ؛ ؼبػا فيهػا فقٍد صبهور جي ك  تكعذكبتها على مرّْ السّْننيتفقٍد صباؽبا  ىا أبدانجي كىي ا ف تيقرأ فال سبي
ػا لتشػعل الوجػد يف القلػوبجي ثػّتَّ  من صدؽ التَّعبػري عػن اؼبشػاعر كاؼبوىبػة العاليػة يف ترصبتهػا كإَّنَّ

كقػد جي مػن ؽبيبػ  اػبالػد : لقد اثرتؽ قلب أؼبػاين  حافظـباٍبان  غواه هريقاؿ الشَّاعر األؼباينُّ الشَّ 
  ِقدي ؿببوبان إىل ثدّْ التَّ  حافظ  من  جعلق
صبػػػات لػػػديواف       ها كثػػػريةهجي بعضػػػها عػػػرنّّ كبعضػػػ  حاااافظ الشااايرازي كعلػػػى الػػػرَّبم مػػػن أفَّ الرتَّ
ااايرازي بػػػرنّّجي إالٌ أنَّػػػو مػػػن اؼبتعػػػذّْر الوقػػػوؼ علػػػى اػبصػػػاعص اللُّغويػػػة الدَّقيقػػػة لشػػػعر ا خػػػر جي الش 

 حافظ كاف ال بدَّ لو من قرا ةجي ناصية اللغة الفارسية وامتالك من عدـجي كبسببو العرنُّ القارئ ف
صبػػة تيفًقػػدي الػػنَّصَّ بعػػض خواصّْػػو الرتَّكيبيَّػػة  كفػػق قػػرا ات اؼبرتصبػػنيجي العػػارفني باللُّغػػة الفارسػػيَّة  فالرتَّ

صبػػػة ىػػػا مػػػن لغػػػةو ألخػػػرل  كسػػػوا ه أكانػػػقع   ثػػػني يينقػػػل ػػػكل ثريَّػػػةنجي مقيَّػػػدةشػػػعريَّةن أـ ن الرتَّ  بالشَّ
ػػعرمّْ   بالعنايػػة بػػاؼبعًجي إالٌ أفَّ ىنػػاؾ ـبصوصػػة يف إثاٍػػة اؼبعػػًجي أـ متحػػرّْرة مػػن قيػػد األكزاف الشّْ

                                                           
د  علي زليخة: ـبتارات من ديواف ثافظ الشريازم مع الشركح كالتعليقاتجي كزارة الثقافةجي اؽبيئة العامة السورية -ُ

  ٔجي صََِٗجي ُللكتابجي ط
  ٖ-ٕاؼبرجع السابقجي ص -ِ



 

صبًةجي ىو ركحجانبان ال يينقلي أبدان يف  اؼبعً؛ كالشّْعر ركحه تسػكن جسػد الكلمػاتجي كال كجػود  الرتَّ
 جي كال آّازمّْ أيضان  جي ال باؼبعً اللُّغومّْ لرتصبة ركًح الشّْعر

ػػػعرجي يف ؾبػػػاالت االقتبػػػاس كالتَّضػػػمني مت كألفَّ عنايػػػة البحػػػث      جهػػػةه إىل األثػػػر القػػػرآينّْ يف الشّْ
جي ك كالتَّوريػػ جي امتىنعػػٍق بعػػض مػػواٍن اال فَّ البحػػث ال ييبػػً علػػى دبػػا أقتبػػاس علػػى اعبػػال  بو ػػوحو

البػػػدَّجي إزا  ذلػػػ جي مػػػن استقصػػػا  ىػػػذا األثػػػرجي بوصػػػفو  جي كػػػافنػػػات اؼبعػػػً اؼبػػػرادالتَّخمينػػػات كتكهُّ 
تناصَّػػػان ثرفيػػػانجي يشػػػػري مباشػػػرةن إىل لفظػػػػو أك معنػػػاه الوا ػػػػ  يف الػػػنَّصّْ القػػػػرآينّْجي كاؼبثبػػػق يف اللُّغػػػػة 

ػػعريَّة يف الػػنَّصّْ األصػػليّْ بػػري اؼبػػرتجم  فقػػد  ػػمَّن اايرازي الشّْ عبػػاراتو عربيَّػػةو كقبػػد لػػو  أشػػعارىهي  الش 
   بػريُ«كىي بزليَّػاته ملمَّعػةه ربتػوم أبياتػان عربيَّػةن كفارسػيَّةن جي » يَّةن  من أشعاره الفارسيَّةأبياتان عرب

 م لردٌبػا كػاف اؼبػرتجمجي بوصػفها تناصَّػان ثرفيػانجي علػى الػنَّصّْ اؼبػرتجط الدّْراسػة التمثريَّػةاسػقإ متَّ  لػو وأنَّ 
الوصػ  الػدّْي،ّْ علػى معػاين الشّْػعر  لقرآنيػة اجتهػادانجي بسػببو مػن بلبػةا ن بعض اؼبفرداتقد  ىمَّ 

ـه بػػبعض اقتباسػػات  عنػػدمااجي اؼبعػػاين كتوريفاتػػ العرفػػاينّْ  علػػى الػػرَّبم مػػن ذلػػ  كػػاف للبحػػث إؼبػػا
صبةفيهاجي ذل  أفَّ اؼبعً تكوف راىرةن ال لب      ىو اؼبقصود عند الرتَّ

         
صبػػػات الَّػػػد سػػػيتمُّ االعتمػػػاد عليهػػػاجي فلن        يف ىػػػذه  لػػػوافرا اغبػػػظُّ  الشاااواربي سػػػخةكعػػػن الرتَّ

صبػات األخػرل بعضػها منظػوـهجي كثػني ي ألخػرلجي شػعرانجي  نقػلي شػعره مػن لغػةو الدّْراسةجي ذل  أفَّ الرتَّ
ػػػكل طقػػػل لشػػػرك البػػػدَّ كأف ىبضػػػع النَّ  ػػػعرمّْ يف اللُّغػػػة الشَّ اعبديػػػدةجي كال تكػػػاد زبلػػػو ترصبػػػةه مػػػن  الشّْ

إمػالؿه للقػارئ دبكػافو  كقلَّمػا  الوصوًؿ للوزف كالقافية اؼبالعمػة للبحػرجي كيف ذلػ  يف سبيل التَّكرار
جي  الوقوًع يف ف ّْ اإلٍالًة كعثراًت اغبشػًوجي لػذل  أيكثػرت  دكفمن ييرتجىمي شعره منظوـه بشعرو منظوـو

ـى نقلى اؼبعً يف ترصبًتًو  الشَّواربينيسخةي  أف يتقيَّد بػوزفو  دكفً من يف ىذًه الدراسًةجي ألفَّ اؼبرتجمى را
 بػػزؿذل  جي كنسػػوؽ مثػػاالن لػػإليهػػا الفػػاته البػػدَّ مػػن اإلشػػارةاخت ك قافيػػةو أك تفعيلػػةوجي كتبقػػى ىنػػاؾأ

 كمطلعها:  323
                                                           

  ُّد  ثسني ؾبيب اؼبصرمجي صالت بني العرب كالفرس كالرتؾجي ص-ُ



 

 1جٕصا عحش َٓاد محاٚم تشاتشو            ٚعُٙ غالو ؽاْى ٔعٕكُذ يٛخٕسو
 : الشواربيترصبها 

 يف كقًق السّْحر    ك عًق اعبوزا ي سباعمها أمامي 
ـى للمل     كأقسم على ذل  بإيباين  !  فكنق اػباد

 فتعاؿ أيها الساقي  فقد أمدَّين اغبظ اؼبوا  
 فتيسرت يل الرببة الد ٍلبتها من إؽبي   !

 كناكل، قدثان أشربو يف فرحو على كجو اؼبلي  
 ّٔولن ؾبٌدد نضري   ! فقد ك ت س،جي كلكن رأسي امتألت

 كال تقطع علٌي الطريق فتص  يل زالؿ "اػبضر" 
 فشران زالؿه من ما  "الكوثر" إذا شربق من كمس اؼبل    !

كيػػا أيهػػا اؼبليػػ    لػػو أين اسػػتطعق أف أكصػػل سػػرير الفضػػل إىل مقػػر العػػرش ألصػػبحقي اؼبملػػوؾ 
 بني جنباتو  كلصرت الساعل اؼبسكني    على أعتابو   !

 اثتسيق الشراب على ماعدت  منذ آالؼ السنني  كلقد
 فكي  يستطيع ٍبعي كقد اعتاد ذل  أف يرتؾ نصيبو من اغبظ السعيد   !

  قاؿ : لو أن، اقتلعق قل  من  كرفعق عن  ث  
 الناس أٍرح ث    ؟ كإىل أين آخذ قل    ؟ فعلى مىٍن ًمنى  

 كثرزم ىو " منصور بن مظٌفر" الغازم
 أصبحق مظفران على األعدا     !!كبيمن اظبًو 

 كقد عاىدت ا منذ بد  اػبليقة على ثٌبو 
 كأنا أقطع ٍريق العمر ألثقق ىذا العهد كاؼبيثاؽ   !

 كقد نظم الفل  "الثريا" باظبوً 
 فلم ال أنظم الٌدر الغايل يف  مدثو   كىل تنقص مكاند عند أثد  ؟!
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 ذا وبدث من  رِّ فيا أيها اؼبلي  الذم يصيد السباع   !! ما
 إذا تيسرت يل ثياة الفراغ كالدعًة يف رالؿ مل     !!

 كبيمًن مدث  استطاع شعرم أف يفت  كثريان من فبال  القلوب 
 ككممبا لساين الفصي  ىو سيف  اؼبصٌلق الرىيب   !!

 كلو أن، مررت على اػبميلة كنسيم الصباح
 الصنوبر"    !!ؼبا ملك، عشق " السرك" كال الشوؽ إىل " 

 فإن، الزلق أشٌم راعحت     كأشرب على ذكرؾ
 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 
 إذا كاف يل شغله آخر بري ؿببت  

 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 منظـو الرتصبة
 ػرلػػػػػػػدكتي ذل  مػا جػػػػػػػػػ  بػػػػػػػعبدى اؼبليػػػا        وزا بػمػػػػػيف ٍاعد اعبسىحران أتٍق  

 رىاػػػػػػػػػػػػػػػػًو تيسٌ ػػػػػػػػػػبقي مػن اإللػػػػػػػػػػػػد ٍلػػػػػػػمػا قػ ػػعًػػدم       ساقٍي تعاًؿ فإفَّ ثظػٌي ميسٍ 
 كىول الشباب بشيب رأسي قد سرلتو فقػٍد ٍرٍبقي لوجػهًو        كالكمسى ىا

 راػػػػوثػػػػػػدتي الكػػػػػػلطػاين كجػػػػػػػػػػجػاـ سػػػػػػفب    ماً  اػبضر عندم ال تصٍ    كزالؿ 
                                                           

دار اؼبشرؽ للثقافة كالنشرجي ٍهرافجي ثافظ الشريازم: الديوافجي ترصبة: إبراىيم أمني الٌشوارن بعنواف "أباين شرياز"جي -ُ
  ْٗٓ-ْٖٓجي صََِْجي ُط

؛ لكي ال يتم اػبل  بينها كبني نسخةو أخرل إذا أشرنا أغا ي ريرازيفمالثظة: يف اإلثالة إىل الديواف سيتمُّ التوثيق بػػػػػ 
 بػ"ديواف ثافظ"  



 

 ن بني الورلػػػػػلػي كعبدي نداؾ مػػػػػػػػػػػضػػػػف     مسكني بابػ ى يا مليػ ي كإف عػال         
 ن يتغيػرىاػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػدا ٍبعػػػػػػقد بػػػػػػػػػػػكلػ           كشرابي ثبػ ى أل ى عاـ مشػػرن      
 طٍي يا تػيرل!ػػػػػػوؼ أعػػػػػػػ  كثٌ  سػػػػػػػػػػػقل    فمن        قلبػي كثبػي من ى إٍف أنػزٍع      
 ػداًة مظفَّرا ػػػػػػػالعي  رتي علىػػػػػػػرزم فصػػػػػػثً       بػػدا       مظٌفرى الغازم  منصوره بػن      
 ريى إىل الثػرل ػػػػػػػػػو ثّت أصػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػأمش      مػن يـو عهًد ألسقي عشق ى ديدين       
 ػوغي اعبوىػرىاػػػػػػػػػ ى ال أصػػػػػػػػػػػػػالـى باظبػػػػػفعػ        كعلى اظب ى الفل ي الثريٌا صاعػػ ه          
 اد الشٌرل ػػػػػػػػل  اؼبلػوؾ تصيػد آسػػػػػػػػػػػمػ       مػاذا بظل ى لو أمنقي كأنػق يػا            
ًن مدث ى صارى شعرم فاربان              لكػة الفػ اد من الورل ػػػػػػػػػيً  فبػػػػػػػػػػبالس    من يبي
 ققي صنػوبرا ػػػركو أك عشػػػػػػػال شوؽى س    كلقد مررتي على اػبميلًة ميصبحان             
 راػػػػػػػػػػػػالعبيػر تذك  اغببيًب مػن  وى ػػػػػػػػػػػػكجػ    اٍػرم      ػػػػػػػػػػػػػػفخ احى العبيػري ػػػػػػػػػػفػ  لكٌنمػا      
  جػرل  دبا  عىًلمقى  فقػد   عطفان عليٌ      اعره      ػػػػػػػػػػػػسػ يا سيٌدم فلكػي بضػٌرم       
 آخػرا  غػالن ػػػػػػػػػػػػش  عرفٍػقي  ىواؾى  إلػٌا     أكيػن          فليم ى يف العشاًؽ اظبي إف      
 فرا ػػػػػػػػنبض الضٌعي    يا قلبػي  أبريقى   الشٌبل صاؿى لصيًد قلبػيى كي ى قد              
 ُأنكرا  عبمػاًؿ كجه   الػذم عيػن        بيػر               دبديًة  لػمنتزعه  إنػي       

 
  حافظ الشيرازيديواف  عمر رب يكقد بابق ىذه القصيدة من ترصبة 

ػػػػابقتني إىل القػػػػوؿ إفَّ الفركقػػػػات يف صػػػػيابة اؼبعػػػػاين اؼبرتصبػػػػة ال يفضػػػػي عػػػػرض        صبتػػػػني السَّ رتَّ
صبػػػة القاعػػػل بػػػال جػػػدكاىا يف األدب  صػػػاثب كا ػػػحةه ال لػػػب  فيهػػػاجي مػػػن ىنػػػا يكػػػوف منكػػػر الرتَّ

صبة  كتابة مو وعو معنيو بلغةو بري اللغة الد كتب» ثيجَّةو؛ فالرٌتصبة ىي  ّٔا أصالنجي كمع ًقدىـً الرتَّ
قًػػدـى األدب نفسػػوجي ىنػػاؾ جػػدؿه مسػػتمرّّ بػػني مػػن يػػركف فيهػػا التَّقيُّػػد باألصػػل ثرفيَّػػانجي كمػػن يػػركف 

صبػػػة ؽ العمػػػل األدنَّ علػػػى الوجػػػو يريػػػد أف يتػػػذكَّ ؼبػػػن  التَّصػػػرؼجي كمػػػن يػػػركف عػػػدـ اعبػػػدكل يف الرتَّ
                                                           

  ََُ-ٗٗجي صِّٕبزؿ د  علي زليخة: ـبتارات من ديواف ثافظ الشريازمجي- ُ



 

  لكنَّ الباثث عن ركح ُ«الصَّحي جي كمن يركَّنا  ركرةن البدَّ منها يف نشر القيم الثَّقافية العاؼبيَّة
ػػػعر يف معانيػػػو كيف نظمػػػوجي لػػػن هبػػػد جي كيسػػػتطيع فهػػػم اؼبػػػراد ىا إالٌ الشّْ مػػػن ىػػػذا  يف الػػػنَّصّْ األصػػػليّْ

 بالعربيَّة:  حافظ لنَّارر يف البيق ا   الَّذم نظموالقوؿ ا
 

ٌلٍي ل ى آتو بشهابو قػىبى ٍ ػػػػػػنسقي بًو             فلعآوًر ك ػػػػػػعى ال ؽي من الطُّ ػػػػػػػػؼب
ِ 

صبػػةجي لػػي  بفعػػل اؼبػػرتجما فػػالرُّكح اؼبنشػػودة يف الػػنَّظم        ػػعرمّْجي مػػوؤكدةه يف الرتَّ بفعػػل جي كإمٌبػػا لشّْ
 ألفػاظالرتصبة  علـو األدبجي ال يبكنها أف تىصهرى يف بوتقةاالختالؼ بني اللُّغات كا دابجي كإفَّ 

   ميها كمدلوالتاجي كمقاصد ناراؼبعاين
جي علػى ثسػب الشاي اريالقػرآينّْ بػاؼبعً اغبػريفّْ؛ فػػ من ىنا كانًق الصُّػعوبة يف تقصّْػي األثػر      

صبػػاتجي كػػاف كا ػػ  اؼبيػػل كبػػو الرُّمػػوز كاإلشػػارات يف  ػػعرمّْجي أكثػػرمػػا تبػػنيَّ مػػن الرتَّ مػػن  الػػنَّصّْ الشّْ
ػػػا ألنَّػػػو  تبػػػاساالق ركًؼ الدينيَّػػػًة الظُّػػػ طلػػػقى اغبريَّػػػًة يف قػػػوًؿ مػػػا يشػػػا  بسػػػبب  يكػػػٍن مي »اغبػػػريفّْجي ردبَّ

جي ّ«الرُّمػػوز كثػػريان يف معانيػػوجي لكثػػرة احالشُّػػر  كاالجتماعيَّػػة الصَّػػعبةجي فاسػػتعمل الرَّمػػزجي ثػػّت اختلػػ 
علػػى اؼبفػػردات القرآنيَّػػة كا ػػحة االسػػتخداـ  كىػػذا مػػا شػػعره يف  لػػذل  اقتصػػرت دراسػػة التَّنػػاص

 ا   بدراسًتو  سيعً الفصل
  

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



 

 الفصا األول:
 م  القرِّن الكرلم: المفردات والترا ي ص ايا -
جي قبػػل نقلػػو مفػػرداتو مػػن الػػنَّصّْ القػػرآينّْجي ككرَّفهػػا يف الػػنَّ  الشاايرازي اقتػػب   ػػعرمّْ الفارسػػيّْ ظًم الشّْ

 :كمن مباذج تل  االقتباساتإىل العربيَّةجي 
 لفقًر كالكفاًح كالشراًب كآّوفا كيف زمن    
 ذبعلي كيميا ي الوجوًد من اثتساىا يف بً قاركف   
 الٌشيطاينّْ السّْريًةجي كأستعيذي با من ىذا الرقيب ذي ستعيكأنا أ   
جي كأعان، باؼبدد ثيٌبان با    كلردٌبا ساعدين ذل ى الشهابي الثاقبي

ُ  
 جي فػػالفقر كالكفػػاحتشػػي بالرُّؤيػة العدميَّػػة يف ىػػذا الػػنَّصّْ  السَّػيما  العامَّػػة الَّػػد تطبػػع الوجػود إفَّ     

بػػدكر الفعػل السّْػحرمّْ اؼبنقػػذ  أك كيميػا  الوجػود وف مفػػردات اػبػرابجي كتقػـو اػبمػػركالشَّػراب كآّػ
يف الػػنَّصّْ  اؼبوصػػوؼ قااارونإىل بػػً  مػػن ىػػذه العدميَّػػةجي فتبػػدّْد مالؿبهػػا يف عػػني شػػارّٔاجي كتنقلػػو

َِفَدظِمَنوُ ٌَعَنُنٌءُ زِدٌُع          القرآينّْ:﴿  َّْ َ  ٌُِعَنَ فَسَغَنَ عٍََنِْْيُْ ًَآظَْْنَندهُ ِِنَٓ ْخٌىُنُنٌصِ َِند ِب ٌْ ْٓ َل ِِ  َْ َْ وَد َّْ لَدسًُ قْنسَصِ  ِب

ػػقااارون بػػً ة بوصػػ فَّ الػػنَّصَّ القػػرآينَّ إذ افتػػت  القصَّػػبػػري أ  (ٕٔالقصػػص )﴾جي  ؤًٌُِْننِ خٌمُننٌَّشِ.. و جي كجَّ
فَخَشَؾَ عٍَََ لٌَِِْوِ فِِ صِّْنَِعوِ لَديَ خٌَّزَِّٓ ُّشِّْنذًَُْ خ ََْندشَ    :﴿ككنزه قارون التَّلقي ع  مسار ا يات إىل َّناية

ًَزِنذَخسِهِ خَٕسْكَ فََّند وَندَْ ٌَنوُ ِِنْٓ فِحَنصٍ       خٌذَُّْْٔد َّد ٌَْْطَ ٌَنَد ِِؽٍََّْد ؤًُْظَِِ لَدسًُُْ بَِّٔنوُ ٌَنزًُ لَن ٍّ عَ ِنُْ. فَخَغَنفْنَد زِنوِ       

  (ُٖ-ٕٗالقصص )﴾  َّنْقُشًَُٔوُ ِِْٓ دًُِْ خهللِ ًََِد وَدَْ َِِٓ خملُنْعَقِشِّْٓ
مػن )بػً قػاركف(جي  عطػى القػرآينَّجي يمخػذ جانبػان مػن الوصػ ىػذا اؼب  توريفػويف الش يرازيك      
الَّػػذم  يفيػػد يف تعظػػيم الفعػػل قااارونالقػػرآينُّ؛ فػػإفَّ بػػً  ّٔػػا الػػنَّصُّ  عػػ ة الوصػػ  الَّػػد جػػا  دكف
إذان اتَّكػم علػى الَّػنصّْ الػدّْي،  جي فالَّشػاعرقاارونإىل بػً  إذ ربيػل العػدـ طلعي بو كيميا  الوجػودتض

 إمبا كي يورّْفو بوصفو معطى أدبيَّان صبالٌيانجي يف صيغةو فنٌيةو  ؛ِال ليستلَّ منو الع 

                                                           
  ََُ-ٗٗجي صٖأباين شريازجي بزؿ-ُ
  ُّّاف الصاحل: الشعر كالدين )فاعلية الرمز الدي، اؼبقٌدس يف الشعر العرن(جي صد  كامل فرث-ِ



 

 تضمني مفردات "الشّْػهاًب الثَّاقػًب" كلػواـز الوصػ  األخػرل الػواردة البيق ا خريف            

. ًَلِفْ َندً ِِنْٓ وُنًِّ ؽَنْْاَدْ  َِندسِد. ٌَند       خٌذَُّْٔد زِضِّْنَصِ خٌىٌََخوِرِبَِّٔد صََّّند خٌغََّّدءَ  الصَّافات: ﴿ يف سورة

. بِالّ َِنْٓ خَاَنفَ خََاْفَنصَ    لُنٌسَخً ًٌََيُنُ عَنزَخذٌ ًَخفِنرٌ    وُنًِّ ـَدِٔنر. دُ   ّغََّّّعٌَُْ بٌََِ خملٍََإِ خَٕعٍََْ ًَُّمْزَفٌَُْ ِِْٓ

 (َُ-ٔجي)﴾فَإَظْسَعَوُ ؽِيَدذٌ ؼَدلِر

ً اؼبعجمػػيّْ ىػػو  ػػربه مػػن اؼبعػػ مقرتنػػان بالوصػػ  الشَّػػيطاينّْجي كمػػن ثيػػث الرَّقيػػب ثضػػر        
لرَّقيػًبجي فػإذا  الػدَّاللتاف الشّْػعريَّةي كاؼبعجميَّػةي لتتواشػ ي » جي مػن ىنػا ُمػن يعػضُّ  باتجي كمنو يرقػاغبيَّ 

جي فػػإفَّ الرَّقيػػبى شػػعريَّان ىػػو ذلػػ   ان كػػافى الرَّقيػػبي  ػػرب مػػن اغبيَّػػاًت اؼبخالسػػًة الػػد تىرقػػبي مػػن تىعػػضُّ
جي راصػدان كػلَّ تصػرُّفاتو مراقبػان عبميػًع ثركػاتً   التَّجربًة الشّْعريًَّة بوصػفواٌلذم وبضري يف  جبهػلو  اػبّْ

جي رببػػةن يف عػػدـ اكتمػػاؿ العالقػػًة بػػنيى ابػػنيجي أك بػػوعيو سػػعيان إلفسػػاًد العالقػػًة لسػػببو  دكف كعػػيو
ػػػػيطاينّْ النَّػػػػاتً  عػػػػن أثػػػػيًم فعلًػػػػًوجي يسػػػػتدعي  جي كيف كصػػػػفوِ«أخالقػػػػي  كاجتمػػػػاعي    الشاااايرازيبالشَّ

ػػهاب الثَّاقػػب)ا جي األعلػػى إىل اؼبػػألاؽ السَّػػمع اسػػرت  ر بػػو الشَّػػياٍني ثػػني وبػػاكلوفث( الٌػػذم تيػػدلشّْ
ػػػاللػػػة اعبماليػػػة مػػػن خػػػالؿ اجتمػػػاع الػػػدَّ كتنػػػت  الدَّ  ة يف كصػػػ  ة كالقرآنيَّػػػعرية كاؼبعجميَّػػػالالت الشّْ

 قيب الرَّ 
 كإىل مثاؿو آخر:

 كالليل مظلمه كالوادم أمام  آمن    
 ّفمين الطور من موعًد الرؤية كاللقا     أين ؟!    
الٌػػػد يبػػػً  عزاختالفػػػان يف اؼبعػػػً فبَّػػػا يػػػ دّْم إىل اخػػػتالؼو يف الرَّكػػػا أفَّ ترصبػػػةن أخػػػرل تظهػػػر بػػػري    

 الف،ُّ: عليها التَّحليل
 لارى يى اغبى   يوً قً اشً عى   لي تٍ قػى   وي ني مٍ ػػػػػػػػشى          نٍ ى مى ضًبى  نى يٍ أى  ارً حى األسٍ  يمى سً ا نى يى 

                                                           
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )رقب( - ُ
  ٖٔجي صََِٗجي ِد  عباس يوس  اغبداد: العذؿ الدي، كاؼبعريف يف الشعر الصويفجي دار اغبوارجي الالذقيةجي ط-ِ
  َُٓجي صُٓأباين شريازجي بزؿ -ّ



 

 اارى نى  ورً ى الطُّ لى   عى مً تى لٍ ا نػى نى بً   ٍ قً           له يٍ لى   مى لى رٍ أى كى   ولٍي   مادً كى  اؾى ذى 
 ُلارى كى  السُّ نٍي بػى  احو يف اغبافً صى  مُّ أى          ًى فٍ يػى سى   الوجودً  آتو إىل  لُّ كي 

فٍَََّّنند لَنَننَ ٌُِعَننَ : ﴿يف رثلتػػو إىل الػػوادم األيبػػن موساا  سػػيّْدنا ين إىل قصَّػػةالثَّػػا يشػػري البيػػق    

خٌاٌُّسِ خََِّّْٕٓ َٔدسَخً لَديَ ٌِإَىٍِْوِ خِْىُؽٌُخ بِِِّٔ آَٔغْطُ َٔدسَخً ٌَعٍَِِّ آظِنْْىُُ ِِنْيَند   خَٕـًََ ًَعَدسَ زِإَىٍِْوِ آََٔظَ ِِْٓ ـَدِٔرِ 

 ْ بِرْ سَؤٍَ َٔنندسَخً فَمَننديَ ٌِإَىٍِْننوِ ﴿  (:َُكيف سػػورة ٍػػو)جي (ِٗ القصػػص) ﴾زِخَسَننش  ؤًَْ ـَننزًَْشٍ ِِننَٓ خٌنَّنندسِ ٌَعٍََّىُننُ ظَقْنناٌٍَُ

ٍ    خِْىُؽٌُخ بِِِّٔ آَٔغْطُ فٍَََّّند ـَدءَىَند   ﴿ (:ٖكيف النمػل)﴾ جئَدسَخً ٌَعٍَِِّ آظِْْىُُ ِِنْيَد زِمَسَظ  ؤًَ ؤـِذُ عٍََنَ خٌنَّندسِ ىُنذَ

  ٓ ﴾  كمعػً البيػق: الليػل أرلػم كالػوادم ٌُٔدَُِ ؤَْْ زٌُسِنَ َِْٓ فِِ خٌنَّدسِ ًََِْٓ لٌٌََْيَد ًَعُنسْمَدَْ خهللِ سَذِّ خٌعَندٌَِّْْ

  النَّار على الطُّور كمّت موعد اللّْقا  األيبن أمامناجي أين
ػػػػػػابق تػػػػػػنهض إفَّ اسػػػػػرتاتيجيَّة        ت ذات قػػػػػػرا ة اؼبفػػػػػػردا مػػػػػػن القػػػػػػرا ة التَّناصػػػػػػية يف اؼبثػػػػػػاؿ السَّ

تو ها دكاالن ذات دالالربيػػػل الوثػػػدات البناعيَّػػػة يف البيػػػق الثَّػػػاينجي بوصػػػف إذالػػػدَّالالت اؼبرجعيَّػػػةجي 
امػػػو الػػػنَّصُّ الٌػػػذم أق يف مسػػػتول التَّمكيػػػل  علػػػى ذلػػػ  يكػػػوف اؼبشػػػهدمرجعيٌػػػةو إىل الػػػنَّصّْ اؼبصػػػدر 

)كادم  سػـو اؼبكانيَّػةمرجعيػاتو سبتػدُّ بػد ان مػن الرّّ  ؛ارتباٍػان مباشػران  ذه اؼبرجعيػاتّٔػ الشّْعرمُّ يػرتب 
قػػوس اؼبشػػهد ٍػػول(جي جي الٌػػذم ت سّْػػ  لػػو مفػػردة يف  كالفضػػاعٌيًة )أرلػػم ليػػله(جي ٍك الػػنَّصّْ األصػػليّْ
   لعلٌػػػي آتػػػيكم خبػػػ و أك جػػػذكةو مػػػن )ع(:﴿موسااا النَّػػػ ُّ  (جي يف إشػػػارةو إىل مػػػا قػػػاـ بػػػو)نلػػػتم 

النػػػار ىػػػدل﴾جي بػػػذل  يػػػتمُّ االنتقػػػاؿ مػػػن اؼبسػػػتول النػػػار  جي لعلّْػػػي آتػػػيكم بقػػػب و أك أجػػػد علػػػى 
ن مثَّ صّْ القرآينّْجي كمػيف النَّ  القراعيّْ األكَّؿ يف التَّمكيل إىل مستولن أبعد كأعمق يقع تفسري بوامضو

ػػػاعر ػػػػعرمّْجي  اسػػػتجال  رسػػػـو اؼبشػػػأّة الَّػػػػد أثبتهػػػا الشَّ ثاملػػػةن معهػػػا دعػػػوةن للقػػػػارئ يف الػػػنصّْ الشّْ
موز)ق  بنا نلتم (جي كإشراكو يف عمليَّة القرا ة كالتَّمكيلجي كقد نذىب أبعد الرُّ  للدخوؿ إىل ثـر

ا دعوةه للصُّحبة يف ىذه الرّْثلة   من ذل  للقوؿ إَّنَّ
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تخدمة فيهػػػػا؛ قبػػػػد أفَّ تلػػػػ  سػػػػ)العالمػػػػات( اؼبرجعيَّػػػػة اؼب نقػػػػرأ النَّصػػػػوص كفػػػػق الػػػػدَّكاؿكإذ       
إىل معناىػػا آّػػرَّدجي فاؼبػػدلوالت ال يبكػػن هػػا العالمػػات ال تكتسػػب ظباتػػا الفنيَّػػة مػػن ثيػػث إثالت

ذت ظباتا اؼبباشرة يف ىذا الوعي مػن خػالؿ  فصلها عن الوعي اعبمعيّْ اٌلذم استقٌرت فيوجي كازبَّ
نت  معناىا مػن خػالؿ ارتباٍهػا بالنّْظػاـ الػدّْي،ّْ السَّػاعدجي فػال يبكػن ت النَّصّْ اؼبقدَّس؛ فهذه الدَّكاؿ

الفصل بني اؼبعً الف،ّْ للمفردات كاؼبعً الػدّْي،ّْ؛ فػإبلي  مػثالن يف الثَّقافػة اإلسػالميَّةجي يبثٌػل أكثػر 
دّْينجي إذ قدَّمػػو الػػنَّصُّ القػػرآينُّ بالػػ لاينّْ اؼبتصّْػػاإلنسػػ بنػػا ن علػػى مػػا اسػػتقرَّ يف اإلدراؾسػػلبيةن  القػػيم

اايرازياسػػتقى  بوصػػفو الكػػاعن األكثػػر قبحػػان مػػن منظػػور أفعالػػوجي كعلػػى ىػػذا النَّحػػو  الوصػػ  الش 
ػػػيطاينَّ كأدرجػػػو ربمػػػل القيمػػػة  ص القػػػرآينّْ ة مػػػن الػػػنَّ جي كأ ػػػاؼ إليػػػو ثضػػػوران لشخصػػػيَّ يف نصّْػػػو الشَّ

 :أبي له  ةذاتاجي كىي شخصيَّ ظر ة من كجهة النَّ لبيَّ السَّ 
 كلقد أخفى اؼبالؾ كجهو كتكٌل  الشيطاف اغبسن   
 فاثرتقق العني ثريةن أٌم إبلي و يكوف    
 ك  يستطع أثده أف يقط  من اػبميلة كردة بغري أشواؾ   
  ُك  يلتهب سراجي اؼبصطفى  إالٌ بشرر" أن ؽبب"   

 يف ترصبةو أخرل:
 بً رى العى  ةي بى الى ي بى مً  فى يف  فٍ إً كى  قه امً صى          بً دى األى   ةي لَّ قً  يبً بً  على اغبى ،ّْ فػى  ضي رٍ عى 
 جً  كاعى  إبلي ي  نى سٍ اغبي   ي بً لٍ تى يػى أى كى          ن صباؿو مً  هي دى نٍ ا عً مى  ؾي ى اؼبالى فى خٍ أى   ى يٍ كى 
 ِؽببً ن من أى  رره شى  ى لوي اؼبصطفى  كسراجي         شوؾو  كردةه تناؿي بال كضً يف الرَّ  لي ى      

 ظَسَّط َّذَخ ؤَزِِ ٌَيَر   يف النَّصّْ القرآينّْ:﴿ ( الواردأبي له ) يف البيق توري ه السم العلم    

جي كالسّْراجي »كىو  جي دبا ىبدـ التَّصوير الف،َّ للمعً اؼبقصود(ُاؼبسد) ﴾ًَظَرّْ  الوردةي ثوؽبا الشَّوؾي
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جي كىو عمُّ النَّ ّْ  اؼبنري   ُ«للمصطفى )ص( ثولوي )من قرابتًو( شىرىره يتمثَّلي بمن ؽببو
ػػػػطر      ػػػػاعر يف الشَّ   يسػػػػتطٍع أثػػػػده أف يقطػػػػ ى مػػػػن صػػػػورةن فنيَّػػػػةن ؼبعػػػػً أدن  ) ؿاألكَّ  يقػػػػدّْـ الشَّ

( بقصػػػد القػػػوؿ: الوصػػػوؿ إىل الغايػػػات ؿبفػػػوؼه باؼبخػػػاٍرجي دبػػػا اػبميلػػػة  يشػػػبو كردةن بغػػػرًي أشػػػواؾو
مػن أذلن  ودَّت من الوص  القرآينّْ ؼبسرية اؼبصطفى كمػا غبقػجي كيقابلها بصورةو فنيَّةو استيماغبكمة

ػػػػرر الَّػػػػ ( تقابػػػػل الشَّ ػػػػاعر) أشػػػػواؾو   فتغػػػػدك الصُّػػػػورة التَّمثيليّْػػػػة ثسػػػػب ااااالبي لهاااا   بػػػػػ ذم قرنػػػػو الشَّ
 ىنا:   االستدعا  القرآينّْ اؼبورَّ 

 الوردة          األشواؾ
 صطفى      شرر أن ؽبباؼب

ى عليهػػػا معػػػافو متعػػػدّْدة الٌػػػد تطغػػػ دنُّ ىػػػو موقػػػعه للكلمػػػاًت كاعبمػػػلالعمػػػلي األ»  ا كػػػافػػػػػػَّ كؼب    
البحػػث عػػن معػػاين الكلمػػات أك العالمػػات التَّناصػػيَّة مػػن منظػػور كعػػي  هبػػب جي فإنَّػػوِ« كؿبتملػػة

جي ثّتَّ تصب   كاػباصّْ  م لّْفها الفريد للُّغويَّة ثاملةن القيمػة الفنيَّػة أكَّالنجي ا يف اؼبنظومةللنَّصّْ اؼبتناصّْ
قػػرا ة الػػدَّكاؿ مػػن   علػػى أفَّ ىػػذا ال يعػػ، إعػػادة كالقيمػػة اؼبعنويَّػػة اؼبرتبطػػة ارتباٍػػان مباشػػران باؼبقػػدَّس

ػػا مػػن خػػالؿ إدراؾ الصّْػػلة الٌػػد ربيػػل إىل الػػنَّصّْ اؼبقػػدَّسالػػ منظػػور الػػوعي  الٌػػدجي ك دّْي،ّْ ثصػػرانجي كإمبَّ
الػة علػى القيمػػة  إذيف اؼبقػػاـ األكَّؿجي ة ن صباليَّػفنيَّػةن  يفػرتض فيهػا أف تكػػوف تيفػرىغي أثيانػان اؼبفػػردات الدَّ

ينيّْػػػةجي كتكتسػػي إهبابيَّػػة اغبضػػور مػػػن كجهػػة نظػػرو فنيَّػػةو؛ ىكػػػذا  ػػلبيَّة مػػن سػػلبيَّتها يف الرُّؤيػػة الدّْ السَّ
 :الش يرازي   بابل يف نصوص هاروت ثضر

 
  قي شي عٍ يػى  بي لٍ كالقى   ى نٍ ي مً كثً ؽ ري رُّ ربىى       ٍ ظي فى ا وبىٍ  ؿي مى سٍ  أى ً، يٍ عى  ؽى ارً فى مي 
 ّ كاصلي كيما أي   حرً السّْ  نوفً في  اتً ئى مً     لو ابً بى  ىاركتى  قي غٍ لّْ لو بػي  لي مى عٍ مى سى 
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عُنٍََّْْدَْ ًََِند وَفَنشَ     ًَخظَّسَعٌُخ َِد ظَعٍُْنٌ خٌؾَّنَْدطِ ُ عٍَنَ ٍُِْنهِ    ﴿(َُِسػورة البقػرة )  بابل يف هاروت كرد ذكر     

 ًََِندسًُضَ  عٍَُّْدُْ ًٌََىَِّٓ خٌؾََّْدطِ َ وَفَشًُخ ُّعٌٍََُِّّْ خٌنَّدطَ خٌغِّمْشَ ًََِد ؤُْٔنضِيَ عٍََنَ خملٍََىِنِْْٓ زِسَدزِنً ىَندسًُضَ     

  ﴾ ًََِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُد ٌَوُ بََِّّٔد َٔمُْٓ فِعْنَص  فٍََد ظَىْفُش

؛ ألفَّ فيػو معػً ومن أنواع السّْػحر مػذموـه تعلُّمػ هاروت وماروتببابل  لكنيما أينزًؿى على اؼب    
 يف تضػمينو الش ايرازيَّ   لكػنَّ كالكفػرجي فبَّػا يعػ، أفَّ السَّػاعي إليػو آمثهجي ألفَّ فيػو سػعيان للفتنػة الفتنة

ػػ)ىػػاركت بابػػل(جي ػػحر معػػً الفتنػػةجي  يضػػاؼ إىل ذ  وبمّْ لػػ  اإلصػػرار الَّػػذم وبملػػو تكػػرار ًل السّْ
   السّْحرمَّ ىنا مور ه للغاية اعبماليَّة الفنيَّة السَّعي اغباصل يف مفردة )مئاًت(جي أم أفَّ الفعل

اايرازي   كنلحػػظ يف اسػػتدعا       لػػى خاصػػيَّة استحضػػار القرآنيَّػػةىجي تركيػػزان ع اؼبفػػردات كاألظبػػا  الش 
اايرازي بػػوب كقدرتػػو علػػى القيػػاـ خبػػوارؽ األمػػورجي فمحبػػوبالفعػػلجي أم تركيػػزان علػػى فاعليَّػػة ا  الش 

 : عيس  يبتل  أنفاس
 كمنفاًس عيسى إفَّ رّْلَّ قامت ى قد كقعى على جسدم    فيا من أنفاسو

 ُ  مثلما كقعق صورة الركح على العظم الرميم
( ليسػػػق ىػػي اؼبخصوصػػػة جي لكػػػعيسااا  ى الػػرَّبم مػػػن امػػتالؾ ؿببوبػػػو أنفػػاسكعلػػ     نَّ )األنفػػاسى

 مػػن ربمعلػػى الػػبالوصػػ  مػػن ىػػذا االسػػتدعا جي فقػػد أيفرًبىػػق ىػػذًه األنفػػاس مػػن فاعليَّػػة اإلثيػػا  
 جي كيباثػلإثبات امتالكهاجي كأيسندت ىذه الفاعليَّة لظلّْ اغببيبجي القادر على القياـ بفعػل اإلثيػا 

لَديَ َِْٓ ُّمِِْْ خٌعِ َدََ ًَىَِِ سَُِِْ. لُنًْ   ﴿: (ٕٗ-ٖٕ) سورة يػ يف  القرآينَّ  الوص ى  يف قدرتو على اإلثيا 

أكثر قػدرةن علػى  الش يرازي ﴾جي لذل ى كافى ؿببوبُّمِْْْيَد خٌَّزُِ ؤَْٔؾَإَىَد ؤًََّيَ َِشَّشٍ ًَىٌَُ زِىًُِّ خٍَْك  عٍَُِْ

ػػةه ميسػػبػىغىةه  عيساا  جي فمنفػػاسعيساا  فػػاسمػػن أن اإلثيػػا  مػػن ابػػوب الػػذم اخػػتصَّ بفاعليَّػػة  مىلىكى
 يف بزؿو آخرو: الش يرازي اإلثيا  اؼبطلقةجي كاؼبثبتة يف شعر
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ـى ىىبُّ صىبىا ًعيسىى عىلىٍيػ         ػ ى ريٍكحي ثىاًفظو أىٍثيىاىىا نىًسٍيمي فىًم ٍ   ًٍٍُبقى كىقػٍتىان كىدىا
 كقوؿه آخر:       
 إثيا  اؼبوتى كلن أمتدح بعد اليـو عيسى كقدرتو على     
 ِفلم يكن ماىران مهارة شفت  يف إنعاشها لألركاح          
ـى العظاـً اليف اؼبثاؿ ا   ك       رَّميًم:يعيدي استخدا

 قدًني   ناسيان     ثبي  فعهدم بالوفا ً  كنقى   إفٍ  الفجرً  ر نسيمى كّْ فذى 
كىو رميمي  العظمي  م، صي د     سريقي ربى تي  من فوؽً  تى زٍ قرفو جي  إذا بعدى 

ّ 
سػػى( رػػػاىرةنجي دبعػػً أفَّ التَّنػػػاص اؼبخصػػوص ّٔػػػذه )أنفػػػاًس عي يف ىػػذا اؼبثػػاؿ ال تكػػػوف قػػرا ة    

ا يم  األنفاس لي  الثَّػاين؛ الَّػذم يتضػمَّن صػورة   استنتاجان ع  قرا ة البيػقمتجليَّان أك راىرانجي إمبَّ
 الش ايرازييف نػصّْ  ظاـ الرَّميمجي كالعظػم الػرَّميمةو يف النَّص القرآينّْ كىي صورة العفنيَّة لصورةو كاقعيَّ 

دبعػً أنَّػو ال يبكػن جي ل جز ان من البنية الفنيَّة النَّػاجزةىى مع النَّسيً  الشّْعرمجي فمصب  يشكّْ قد سبا
ػػػابق و الفػػػ،ّّْْ عػػػن الػػػدّْي،ّْجيفصػػػل مدلولػػػ أشػػػارتا إشػػػارةن الزمػػػةن إىل  جيفهاتػػػاف اؼبفردتػػػاف يف الػػػنَّص السَّ

من اغبضور القػرآينّْ  بػذل  فػإفَّ قيػاـ العظػم  هما تبقى أك يَّة لتوريفالفن مصدرنباجي لكنَّ القيمة
ة اإلثيػػا  اؼبطلقػػة إىل أفَّ فاعليَّػػ بعػػد الفنػػا جي كمػػركر الػػزَّمن عليو)بعػػد قػػرف(جي يشػػري والػػرَّميم كانبعاثػػ

د كرفهػا ور اسوسػة الَّػجي فتكػوف الصُّػاد اغبيػاة بعػد زكاؽبػلَّػد تعيػجي كىػي ايبتلكها ؿببوب الشَّاعر
لغةن ثية تتحدث ّٔا اغبقيقة إلينػاجي كالشػاعر كثػده القػادر علػى التقػاط ىػذه اللغػة »الشاعر ىنا 

  ْ«كربويلها إىل إشاراتجي كما تبدك ىذه الصور كثدة جامعة بني الديبومة كالفنا 
ػػػاعرجي كمػػػن علػػػى ىػػػذا النَّحػػػو الفػػػ،ّْ تتػػػواىل     االقتباسػػػات كالتَّوريفػػػات القرآنيَّػػػة يف نصػػػوص الشَّ

 أيضان قولو:  مباذج تل  االقتباسات الفنٌية
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 كعنيي ثافظى كىو يرقبي ثبيبوي اعبميلى يف قصرًه     
 ُشبيهةه باعبنات ذبرم من ربتها األَّنار      

)عني ثافظ اؼبرتقّْ  ربق استطالة سبثيليّّ لصورةو ثقيقيَّةو تقع تشبيوه  يف البيق     بة( بصورةو اغبواسّْ
ثػيػػػرى كركد  ذبػػػرم ربتهػػػا األَّنػػػار(جي إذ شػػػبَّو عينػػػو ىػػػا يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْ كىػػػي )اعبنػػػات الػػػدؾبازيػػػةو كى

ت ذبػػرم مػػن ربتهػػا األَّنػػارجي فػػالعني الدَّامعػػة يبكػػن إدراكهػػاجي باعبَّنػػا الدَّامعػػة شػػوقان لرؤيػػة اغببيػػب
اػبيايلُّ للجنات الَّػد ذبػرم مػن ربتهػا األَّنػارجي كالَّػد ىػي ثػواب  كلكن فبَّا ىو بري ميدرؾو الوص 

   اؼب منني يف ا خرة
ـٍ أمَّ  يف تصػػوير عينػػو جي فالشَّػػاعرتعتمػػد ىػػذه الصُّػػورة خاصػػيَّة التَّغريػػب كاإلدىػػاش           يقػػدّْ

: )عني ثافظ كىي ترقب ثبيبو اعبم كن ال يل يف قصره( صيغةه إخباريَّةه تشي بالوص  لكص و
ػػا تػػرتؾ بػػ رة فػػراغو يف نفػػ  اؼبتلقّْػػيجي كإذ وبيػػل الشَّػػطر مػػوجي إمبَّ  إىل صػػورةو أخػػرل ينصػػرؼ الثَّػػاين تقدّْ

تمَّ اجتمػاع الصُّػورتني يف الػذّْىنجي كمػن مثَّ عمليػة انتػزاع كجػو الشَّػبو مػن ها تلقاعيَّانجي ليػاإلدراؾ ذباى
القػػػرآينّْ كا ػػػ ه  يف الػػػنَّصّْ  أفَّ مظهػػػر اعبريػػػافمقابلػػػًة الصُّػػػورتنيجي كىػػػي االشػػػرتاؾ يف اعبريػػػافجي بيػػػد 

يف  الشايرازي؛ ك يف الوصػ منتزعه من خالؿ إدراؾ آليَّػة التَّماثػل حافظ )ذبرم(جي كجرياف دموع
إىل النَّصّْ األدنّْجي استطاع دبهارةو أف يزيل كىقػٍعىهػا اؼبعنػومَّ يف  من النَّصّْ القرآينّْ  نقل الصُّورة الفنيَّة

رتب  دبعػػػً اؼبثوبػػػة الػػػد تثػػػري يف الػػػذَّات اإلثسػػػاس بالطُّممنينػػػة ؼبصػػػري اؼبػػػ منجي لكػػػػنَّ الػػػنَّف جي اؼبػػػ
دجي فنيَّانجي يف خدمة التَّجربػة العرفانيَّػة الثتػوا  تواتراتػا؛ فتسػع  الوصػ  دبػددو ىا ىنا يفياستدعا 

  من الدَّالالت
تػػو الظَّاىريَّػػة معار ػػان اغبكػػمى جي إذ يبػػدك يف داللالتنػػاصره يظهػػالصػػوفيًَّة ثضػػوره فػػ،ّّ  كللخمػػر     

تكشػػ  أفَّ الشَّػػاعر  ة اؼبعرفيَّػػةجي لكػػنَّ داللتػػو الفنيَّػػاػبمػػر اإلؽبػػيَّ الػػوارد يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْ يف شػػمف
 و يف اػبمر: يّْةجي كمن ذل  قولالشّْعر  معطيات النَّصّْ القرآينّْ ػبدمة البالبةاستطاع أف يورّْ  

 مذىبنا كلكنها   كاػبمر ثالؿه يف       
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 ُؿبٌرمة بغري كجه  يا شجرة السرك الوردية اؽبنداـ؟!      
ًن ثقيقػػػػيّّ  فػػػػاؼبعً آّػػػػازمُّ ييًقػػػػرُّهي اف ععنيػػػػمػػػػا كرد يف الػػػػنَّصّْ مك مػػػػرللخ     رفاينّّ/ؾبػػػػازمّّجي كمعػػػػ

ًَخملَْْغِنشِ لُنًْ فِْيَِّند بِؼنٌُ وَنسِ ٌ      َّغْنإٌٌََُٔهَ عَنِٓ خََّْنشِ     )مذىبنا(جي كاغبقيقيُّ ما ثيرّْـى يف النَّصّْ القرآينّْ:﴿

لُننًْ بََِّّٔنند خََّْننشُ ًَخملَْْغِننشُ     : ﴿جي كيف موقػػعو آخػػر(ُِٗالبقػػرة )﴾ ًََِنَنندفِعُ ٌٍِنَّنندطِ ًَبِؼُّْيَُّنند ؤَوْسَننشُ ِِننْٓ َٔفْعِيَِّنند     

ْاَدِْ فَدـْعَنِسٌُه    (َٗاؼباعدة )﴾ ًَخَْٕٔقَدذُ ًَخَٕصٌَْدَُ سِـْظٌ ِِْٓ عًََِّ خٌؾَّْ

 اليص الشعري اليص القرِّ ي

 يفاػبمر كاؼبيسر فيهما إمث كبري كمنافع للناس    
 يفإشبهما أك  من نفعهما 

 يفرج ه من عمل الشيطاف فاجتنبوه

 يفاػبمر ثالؿه يف مذىبنا
 يفؿبرمةه بغري كجه  

أك ينفػػع النَّػػاسجي أمَّػػا  ثقيقيَّػػةهجي كتكتسػػب ًإشبهػػا كنفعهػػا فبَّػػا يضػػرُّ  قػػرآينّْ طبػػره يف الػػنَّصّْ ال اػبمػػر    
يَّػػةهجي كتكتسػػب ثلّْيَّتهػػا مػػن ىػػذه آّازيَّػػة؛ فهػػي يف إثبػػات ثلّْيَّتهػػا العرفػػاينّْ فمجاز  يف الفكػػر اػبمػػر

ؾبازيَّػة  الشايرازي توقع يف النَّف  ثصػوؿ االخػتالؼ بػني مػا ىػو ثقيقػيّّ كؾبػازمّّ؛ لػذل  ثػدَّد
كمػا  مثاإل اغبالؿ بتحديد كجو ربليلها)مذىبنا(جي كنفاىا عن الفعل اغبقيقيّْ الذم يكسب اػبمر

ػػػػػرّْـى يف الػػػػػػنَّ   هػػػػػػا لػػػػػو كجهػػػػػػاف ؾبازمّّ/ؿبيىلَّػػػػػػلهجيكدرجػػػػػة ربريب لقػػػػػرآينّْ؛ أم أفَّ اسػػػػػػتدعا  اػبمػػػػػػرصّْ اثي
جي كقػػ الشاايرازي كثقيقيّّ/ؿبيىػػرَّـه؛ كىنػػا كرَّػػ  يف ىػػذا  د ذىػػبعناصػػر ارَّمػػات بشػػكلو فػػ،ّْو رفيػػعو

جي كمػن مبػاذج تلػ  التَّوريفػات قولػو يف ثيرمػة القتػل يف للمعً الدّْي،ّْ إىل مداه األقصػى ري التَّو 
:  اغبـر
  ىٍ ن أى مً   ىَّ  أى ذم ًن الَّ  اؿً بى   يػي  دً هٍ العى  ضي اقً نى      ورً كجي  مو لٍ ري  بريي  اغببيبً  عندى  ي ى ل لى رى تػى  لٍ ىى 
ـرى  اغبى يف  يدً الصَّ  ةى مى رٍ ى ثي عى ا رى مى  وي اؿًبٍ سى  بّْ رى        ً  ػػػػػػػلٍ قػى   لً تٍ كالقى  ميً بالرَّ  اـً مى اغبى   دى يٍ صى  ادى ػػػػػػػصى  

ِ 
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َّد ؤَُّّيَد خٌَّنزَِّْٓ آََِنُنٌخ ٌَند ظَمْعٍُُنٌخ خٌقَّنْْذَ ًَؤَْٔنعُُ        :﴿( ٔٗجي ٓٗسورة اؼباعدة ) يف  يف النَّصّْ اقتباسه ؼبعً موجود      

 ﴾ ًَلُشََِّ عٍََْْىُُ فَْْذُ خٌْسَشِّ َِد دُِْعُُْ لُشَُِدً﴾جي ﴿    لُشٌَُ

 يكتسػػب إذالػػنَّصّْ القػػرآينّْجي  يف جػػي  ّٔػػذا االقتبػػاس لغػػرضو ال يتوافػػق مػػع اؼبعػػً اؼبوجػػود        
 يف الػنَّصّْ  داللةن صباليَّةن من خالؿ اؼبخالفػةجي فوجػو التَّحػرًن يف الػنَّصّْ القػرآينّْجي أثلَّتػو قاعػدة الغػزؿ

 الشّْعرمّْ  
    

ًَبِرْ ؤَخَننزَ سَزُّننهَ ِِننْٓ زَنِننِ آدَََ ِِننْٓ     : ﴿(ُِٕ) جي اؼبػػذكور يف سػػورة األعػػراؼيبثّْػػل يػػـو اػبلػػق األكَّؿ      

       َ ُْ َؤٌَغْنطُ زِنشَزُِّىُ لَندٌٌُخ زٍََن ْٔفُغِنِي َّّعَُيُ ًََؤؽْنيَذَُىُ عٍََنَ َؤ ُْ رُِس يف  عقديَّػةن كػ ل ﴾جي قيمػةن َُيٌُسِِى

الفكر العرفػاينّْجي كيسػتخدـ الشُّػعرا  الصُّػوفيُّوف ىػذا اؼبشػهد القػرآينَّجي بوصػفو عهػدان أك ميثاقػان إؽبيٌػان 
 :الشيرازيجي يقوؿ أكالن  بني اػبالق كاػبلق
 تٍ رى سً كي   دٍ قى  جاجه كي ى ىو زي كى  اـً اعبى ان      بً بى جى ا عى هى تػي مٍ كى ثٍ  أى ًد بى وٍ تػى  ةو رى خٍ صى كى 
 قٍ ضى فى الٍبى  ـً ان أى فى قٍ سى  قٍ لى رؽو عى فى  مُّ مى فى  له         رربىً مي   نقى ا أهى نػٍ عى  نٍيً ابػى بى بً  اره دى 
 ُتٍ دى قً قد عي  هدً يف العى  الى بى  مً كٍ ى حًبي لى بػى       أ و      دكمبا  شه يٍ عى  ػػػرى سَّ يى تػى   امى كى 

نػو ربػوَّؿ إىل ميثػاؽ ؿببٌػةوجي كعهػد ابٌػًة أذم ٍػرأ علػى ىػذا اؼبيثػاؽ شػعريٌان ؿ اعبمػايل الَّػحوُّ لكٌن التَّ 
 :الشيرازيذيًكرى بري مرَّةو يف نصوًص 

 كقد عاىدت ا منذ بد  اػبليقة على ثبّْو          
 ِكأنا أقطع ٍريق العمر ألثقق ىذا العهد كاؼبيثاؽ      
ثامالن األثر القػرآين  كقد ال يبدك أفَّ ىذا اؼبقبوسبو: )ألسق بربكم(جي  كالعهد اؼبضمَّن قصد   

 ذيًكػػرىت مفػػردة كقػػدالوا ػ جي لكػػنَّ ىػػذا البيػػق قػد أشػػار إىل العهػػد األزيل للخػػالق علػى اػبالعػػقجي 
أخرل للبيق ذاتو ألس     : الَّد تشري صراثةن إىل ىذا اؼبيثاؽ األزيلّْ يف ترصبة و
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 ُل الثػَّرى ىلى إً  رى يػٍ صً  أى ثّتَّ  وً ي بً شً مٍ أى   ين دى يٍ دى   ى قي شٍ عً     س  ل  أ   دً هٍ عى  ـً وٍ يػى  نٍ مً 
ـ فق ىنا أفَّ ىذا التَّوري  للبنية النصيَّة القرآنيَّة قد ثوَّؿ مفهومهػا مػن اإلثالػة إىل اليػو كالالَّ    

اػبلق صبيعانجي إىل الصَّبغة الغزليَّةجي فمصب  اؼبيثاؽ الَّذم أخػذه تعػاىل  األكَّؿ الَّذم كانق فيو كالدة
يعػػػ، عهػػػد ؿببػػػةوجي كبقػػػا ن علػػػى عهػػػد ابػػػة ىػػػذا إىل أف يطويػػػو  الشااايرازيعلػػػى اػبالعػػػق يف فكػػػر 

 الثَّرل    
 ْكاعظ اغبيّْ إال كنايةن عن اؽبجراف  ما أرل يف ثديث ىوؿ القيامة من

إفَّ الوجو البالبيَّ يف استخداـ ىوؿ يـو القيامة اؼبوصػوؼ يف الػذّْكر فيمػا ىػو كنايػةه عػن أيَّػاـ    
جي اؽبجػػر كالفػػراؽجي تفيػػد يف تعظػػيم اؼبصػػاب الَّػػذم يصػػفو الشَّػػاعر غبالػػة اؽبجػػر كالفقػػد الَّػػد يعػػاين

 *فَنةِرَخ زَنشِقَ خٌسَقَنشُ    *خٌمَِْدَِنص  َّنٌَُْ َّغْنإَيُ ؤََّّندَْ   ﴿ :  سػورة القيامػةيف ثيث قيل يف الذّْكر عػن يػـو القيامػة

سَزِّننهَ ٌََِّحِننزٍ بٌَِننَ  *وٍََّنند ٌَنند ًَصَس *ؤَّْننَٓ خملَفَننشٌِّّحننزٍ َّمُننٌيُ خإلِْٔغَنندُْ  *ًَـُِّننعَ خٌؾَّننّْظُ ًَخٌمََّننش* فَ خٌمََّننشُغَننًَخَ

بٌَِنَ سَزِّنهَ    * ًَخٌعَفَّنطِ خٌغَّندقُ زِدٌغَّندق    * َّٓ ؤََّٔنوُ خٌفُنشَخق   ًَََن  * ًَلِْْنًَ َِنْٓ سَخقٍ    * وٍََّد بِرَخ زٍََغَطِ خٌعَّشَخلِِ *خملُغْعَمَشّ

  ( َّ-ِٔجي  ُِ -ٔ)  ﴾ٌََِّحِزٍ خملَغَدق

ػػ جي فػػإفَّ القػػرآينّْ  صّْ جريػػدم لوصػػ  ىػػوؿ يػػـو القيامػػة يف الػػنَّ ابع التَّ بم مػػن الطَّػػكعلػػى الػػرَّ     اعر الشَّ
اللػة علػى اغبػاالت دات للدَّ فاسػتخداـ آّػرَّ  اؽبجػرجياللة على ان للدَّ قد أفاد منو بوصفو معطىن رمزيَّ 

امػز بمنػو يرمػز أف اه كعػي الرَّ م دَّ  ك عي   الوعي الرمزم اؼبشركط بشعورو سمَّى ي » اؼبملوفة كاؼبعاشة
لػػدينا خصػػاعص عامػػة ذبمػػع بػػني الشػػعر كالػػدين يف تراكيبػػو الرمزيػػة مػػن تكثيػػ  كإدمػػاج كإسػػقاط 

      ِ«فكار آّردة بواسطة الصور اغبسية كأبنية آّازكتعبري عن اؼبعاين اػبالصة كاأل
 كثافظ " عبنونو فق " يبحث عن ثبيب لو          
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  ُكىو كاؼبفل  اؼبعدـ الذم يبحث عن كنز قاركف    !!         
يما ىػو جي فبوصفو معطىن دينيَّانجي وبٌلو ؿبلَّ أثد ٍريف التَّمثيل قارون يف توري  الشَّاعر لكنز    
بوي جي يشػػالػػدَّؤكب عػػن ثبيبػػو يف صػػفةو مػػاجي فالشَّػػاعر يف حبثػػو مشػػأّةو بػػني صػػورتني تشػػرتكاف عقػػد

 مػن بو اؼبنتػزعالشَّػ الٌػذم خيًسػفىق بػًو األرضجي ككجػو قاارون ذم يبحػث عػن كنػزالَّ  اؼبفل  اؼبعدـ
 ذم جػدكلجي كىػو حبػثه  اه يف البحػث بػرياعبنوفجي فالشَّاعر يعلم أفَّ مسػعالصُّورتنيجي ىو  ىاتني

لًػػي علػػى اؼبفلػػ  اؼبعػػدـ )عبنونػػًو فقػػ (جي كمػػا أفَّ اعبنػػوف كثػػده عػػن كنػػًز  رة البحػػثفكػػرةن كفكػػ يبي
 اٌلذم يعلم أنَّوي لن هبده أبدان  قارون

 
  كمن توري  اؼبفردات القرآنية بوصفها دكااٌلن بزليَّةن قولو: 

 فانظر إىل تفاثة ذقن  كىي تقوؿ        
 ِفان كيوس  الصديق قد كقعوا يف بئرنا  "إف آال      

لٌػػػذم ا يهيّْػػُ الشَّػػاعر ّٔػػػا جػػوَّ الوجػػد كالغػػزؿ جيّ«ذبػػي  االفتتاثيػػةي الغىزليػػةي صػػػورةن رمزيػػةن »        
الشَّػػاعر لإلثاٍػػة بػػو مػػا ذكػػر يف  ال ن كجػػديَّانجي يسػػتعنيإمػػ ى الوصػػ جي كمػػن مثَّ يتػػداعيسػػكن فيػػو

 الشَّػاعر يف التَّوريػ  فقػ  مو ػع عنايػة جي فلػم يكػن ثسػنولوسافالنَّػ ّْ  النَّصّْ القرآينّْ عن قصَّة
الشَّاعر يص  بئػر اغبسػن الػد جي فمن الوقوع يف البئر اغباصل كجو الشَّبو  ي  إليوالغزيلّْجي بل أ

جي جي كلكن لداللةو ـبتلفػةو النَّ ّْ يف البئر لوسف ق كقوعدات النَّصّْ القرآينّْ اٌلد كصففيهاجي دبفر  كقع
ػػػعًر الصُّػػػويف يقػػػـو علػػػى التَّنػػػاقضً » كدبػػا أفَّ  ػػػاعر كصػػػفان بزليٌػػػان ْ«قطػػػب الرَّثػػػى يف الشّْ ـي الشَّ جي يقػػػٌد

ػػيّّجي تيػػنقى  جي فيمػػا يبػػدك ككمنَّػػو بػػزؿه ثسّْ  ض ثسػػيَّتو بػػاػب  اؼبورٌػػ  كرمػػزو فػػ،  يعيػػديفتػػت  بػػو الػػنَّصَّ
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رداتو قرآنيػةو ال يضػمّْنها لػذاتا فهػو ال إنتاجى الدَّاللة آٌّردة من منظورهجي إذ يستحضر الشَّػاعر مفػ
ا ىبضعها ػبدمةها الدّْي،ّْ ىبضع لسياق   الشّْعرية يف الوص  البالبة جي كإمبَّ

ٍيوفىافي نيوحو فىاقىوي سىٍيلي أىٍدميًعي     كلًكنَّو   يبىٍ ي رظٍبى ى ًمن صىٍدرًم كى
ُ 

يف كص  ثالة الوجد كالبكا جي ىو من مبالغات الوص جي إذ   وح   كىذا التَّضمني لطوفاف      
لػػذم وبضػػر بوصػػفو ٍرفػػان آخػػر يف عقػػد ثالػػةن أك ٍرفػػانجي بالطوفػػاف ا ريجي بوصػػفوالبكػػا  الكثػػ يقػػرتف

جي ىػات ثيّْز اؼبشأّةجي فيستعري الشَّاعر لتثبيق ٍرؼ التَّشبيو صورةن قػد اسػتقرت يف الػذّْىنجي كأخػذ
ور اسوسػػةجي إىل ة يف الصُّػػمزيَّػػاللػػة الرَّ إىل العػػدكؿ أثيانػػان عػػن الدَّ  ثػػاد   نػػزكعو  »ىػػذا علػػى  كيػػدؿُّ 
فَّ كإ جيِ«للكلمػات بو ػػع آخػر ؾبػػازمٌ  علػػى مقارنػة الو ػع اغبقيقػػيّْ  قاعمػةو  ةو لفظيَّػػ ث بنزعػةو شػبُّ التَّ 

 األكثر قيمةن كفنٌيةن  جيالبكا  ةثال لوص  جيتشبيوى الدُّموًع بالطُّوفافجي يعدُّ من االستعارات األدبيَّة
 

 ّ(شعــالوٌ فّٛ حىت يطهـع انفجـؽة ٔصهغت ٔطٗ ؽذ َايّ ْجش    )
 :الشَّواربي وجي كقد ترصبالش يرازي ىذا التَّضمني على أصلو يف الفارسيَّة كما نظمو 

 ا ليلة الوصلجي كقد انطوت ّٔا صحيفة اؽبجرإَّنَّ   
 ْ"فسالـ فيها ثّت مطلع الفجر"   

ٌٍََْْننصُ خٌمَننذْسِ خَْْننشٌ ِِننْٓ ؤٌَْننفِ ؽَننيْش * ظَنَننضَّيُ      اين مػػن البيػػق آيػػةن مػػن سػػورة القػػدر:﴿طر الثَّػػل الشَّػػشػػكّْ ي

ٌَ ىِنَِ لَعَّنَ َِاٍَْنعِ خٌفَفْنِش           ًِّ ؤَِْنش * عَنٍَد ْٓ وُن ُْ ِِن ِْ سَزِّيِن ُْق فِْْيَد زِنةِْر اعر إىل لشَّػجي عمػد ا﴾خملٍََدِجَىُص ًَخٌشًُّ

ػػػإدراج ت ػػػصػػػلة متَّ  ةه فنيَّػػػ نيػػػةه ا بلػػػ  ا يػػػة فبػػػدت كمَّنَّ جي كإف   تنفصػػػل عػػػن اؼبنظومػػػة عرمّْ بالبنػػػا  الشّْ
ػػػةجي كىػػػذه ال اعػػػة األداعيَّػػػغويػػػة القرآنيَّػػػاللُّ  و يسػػػتولد مػػػن اؼبػػػملوؼ كاؼبعهػػػود إنَّػػػ اعر إذة ربتسػػػب للشَّ
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 جيداللتهػػامػػن بداىػػة اؼبتعػػارؼ علػػى معناىػػا ر اؼبفػػردات تحػػرَّ ثػػني ت ُالػػد تسػػتويل علينػػا ىشػػةالدَّ 
جي فتمتلػػػُ باؼبعػػػاين د تنػػػتظم مػػػن خالؽبػػػاالفنيػػػة الَّػػػورة غػػػة كالصُّػػػللُّ  غريػػػب اعبمػػػايلّْ كتػػػدخل نطػػػاؽ التَّ 

وريػػ  تػػنهض مػػن األسػػاس ة ؽبػػذا التَّ ؤيػػة تغػػدك القيمػػة الفنيَّػػالالت اعبديػػدةجي علػػى ىػػذه الرُّ كالػػدَّ 
ػػػ كيػػػ ّْ الرتَّ  الوصػػػل الػػػد ّٔػػػا انطػػػوت مها )ليلػػػة ؿ دبػػػا ينطػػػوم عليػػػو مػػػن إوبػػػا ات تقػػػدّْ طر األكَّ للشَّ

صػػػحيفة اؽبجػػػر( مػػػن بيػػػاب مالمػػػ  الرقيػػػب كالعػػػاذؿ كالواشػػػي  جي كانتهػػػا  اؼبعانػػػاة بعػػػد الصػػػ  
الطويل كالوجد اؼبقيمجي كمَّنا ليلة القدر الد ربمػل قضػا  األمنيػة الػد ربػددت يف الفكػر العرفػاين 

جي ِ« ي اإلؽبػػيّْ قػػات التجلّْػػمي »بالوصػػلجي كلليلػػة داللتهػػا العرفانيػػة أيضػػانجي فػػال ىبفػػى أف الليػػل ىػػو
اعر العػارؼ يف اين أبلػ  تعبػريو عػن أمنيػة الشَّػطر الثَّ اغباصل يف الشَّ  ضمني القرآينّْ بذل  يكوف التَّ 

ػػػ الـجي اؼبوصػػػوؼ يف ليلػػػة القػػػدرجي ثػػػّت مطلػػػع الفجػػػرجي أم إىل انتهػػػا  أف يكػػػوف الليػػػل ؿباٍػػػان بالسَّ
 الغاية 
اا تعػػٌد اقتباسػػات     ثرفيَّػػان قليلػػةن إذا مػػا قيسػػق ٌصػػان ابوصػػفها تن القػػرآينّْ  صّْ ؼبفػػردات الػػنَّ  يرازيالش 

 موز قبلوه يف الفصل ا   الرُّ  موزجي كتناصٌ باستخدامو للرُّ 
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 )التَّياص المرجعية(: ؛الفصا الاا ي: الرم 
ااايرازيؼ عػػػر         إفَّ اسػػػتعاراتًًو  قػػػاؿ بعػػػض البػػػاثثني يف شػػػعره إذبوصػػػفو شػػػاعر الرَّمػػػزجي ك  الش 
كمظلمةه كعصيَّةه على التَّحديدجي قاؿ آخركف: إفَّ شعره قاعمه علػى الرُّمػوز بسػبب الظُّػركؼ  مبهمةه 

ينيّْة كاالجتماعيّْة السَّاعدة  من ىنا كاف خالؼ الشُّراح   انيو لكثرة الرُّموزمع ديديف رب الدّْ
كالعنػدليبجي كالٌسػركجي  ربضػري بوصػفها رمػزانجي فػالغزاؿ كالببَّغػا جي الش ايرازي كلُّ مفردةو يف شعرً      

 النّْساً  ىي أكصاؼه للمحبوب: كالوردجي كالبلبل كاؽبدىدجي كالٌصباجي كثّت أظبا 
اً  كاعبىبى ػػى ػػػػػتػىرىٍكت             يل لًلغىزىاًؿ لىقىٍد و ػػػػً  قػػػػػػػػػػٍطفً ا بًلي ػػػػػػصىب اًعمى البػىٍيدى  ُلً ػػػػػػً، ىى

 كعن الورًد كالبلبًل قوليو:
ًَّ  ػباألمٍ  اتيوا الصَّبيوحى ىيبُّوا يا أيُّها السُّكىارىل           ً  ما بىنيى الويركًد بػيٍلبيله تػىغى ىى

ِ 
جي كىو يصرّْح كاػبمر  عريف:برمزيَّتهاجي كجبوىرىا اؼب يف شعره رمزه

 ًن رى ى أى ضى قٍ ا يػي ى ًّٔى ػػػػسى عى ا فػى هى بوابػي أى           ةه عى رى ػػػػػػشٍ مي  افى ػػػػػاغبى  إفَّ  ً  دي ػػػػػاغبم
 ّبً نى العً  رةً طبى  نٍ ال مً  قيقةً اغبى  رً من         طبىٍ  ؽي بارً منها األى  قٍ ئى لً اشةه مي يَّ جى 

نافى      )تغلي( فيهػاجي كىػي طبػر يف ثانػًة العشػًق فبلػو ةه بػاػبمرةكمعً البيًق: إفَّ الدّْ  الٌػد ذبػوشي
 العنب الباٍلًة  فة أك اػبمر اغبقيقيَّة ال طبرةاؼبعر 
 كإشاراتو مطويَّةه عن النَّاسجي ال يعرفها سول اللَّبيب الفطن: كرموزه 

ػػػارىةي تىٍكًفػػػػػػىىٍل لىًبيٍ  تيوـه أيىٍ         ي به لىوي اإًلشى ػرىارىاػػػًدم لىوي األىٍسػػػكىكى
ْ 

 جي يقوؿ:بري أنَّو يذىب للقوؿ إفَّ ىذه الرُّموز بري معركفةو أك متاثةو للناس صبيعان 
 يرل الدركيش جوىر كل فاف    بنور اػبمر يسطع يف األكاين   
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  ِٔجي صُٗاؼبرجع السابقجي بزؿ -ْ



 

 ُككم من قارئو  جهل اؼبعاين    كيعرؼ قيمة  األكراد  ٍريه     
ع الػدَّركيش جي يسػتطياؼبعرفة ك ياعهاجي الٌػذم يشػعُّ يف األقػداح الصَّػافية طبر نورفمن خالؿ       

 داكر األ ً مػػا يقػرأجي كال يفهػػم معػاين كتػػابمعػ قػارئو يفهػػم معرفػة أسػػرار عػا  الوجػػودجي كلػي  كػػلُّ 
  ا إال البلبل العاشقكيقدرىا ثقَّ قدرى

اايرازي رمػػوز       كإشػػاراتو يف نصوصػػوجي كرمػػوز بػػريه مػػن شػػعرا  العرفػػافجي اختصَّػػق بلطػػاع  الش 
بيعػػة بزليَّاتػػوجي فتشػػيع جػػٌوان مػػن الفػػرح كالطَّػػ اثتػػواً  جي إ ػػافةن إىل رباؼبعػػاينجي كقيػػدّْمىق لتتجػػاكب ٍك

ػػػراح كاؼبرتصبػػػوف يف إعػػػادة الرُّمػػػوز إىل  النُّقػػػاد بيعػػػة يف الوصػػػً جي مػػػن ىنػػػا اختلػػػ مالمػػػً  الطَّ  كالشُّ
ػػا بزليػػاته مشػػوبةه بالطَّػػابع اغبسػػيّْ مرجعيَّاتػػ   بػػري أفَّ مػػا يهػػػمُّ ا اؼبعرفيّْػػة اغبقيقيػػةجي إذ بػػدت ككمَّنَّ

اؼبعرفػػة )القػػػرآف(جي  د خرجػػػق مػػن مصػػدري الرُّمػػوز اؼبتناصَّػػةجي الػػالبحػػث ىنػػا بالدَّرجػػة األكىلجي ىػػػ
 النُّصوًص "الشّْريازية"    ق يف بنيةلكأيدخ
      
اجي كبتنػامي رمػوزان أدبيَّػةنجي ارتبطػق بتجػارب أصػحأّ األظبا   القرآنيَّةجي بوصفها كعن ثضور      

 بوصػػػفًو األدنّْ   ػػػحق لقبػػػانجي كاسػػػتيثمر يف اغبيّْػػػزأٍػػػوارىمجي ثػػػّتَّ ازبػػػذًت الوصػػػ  النّْهػػػاعيَّ ؽبػػػا فم
بيعة الطَّور الوجدمّْ الَّذم سبرُّ بو الػذَّات  ةجي يورّْفوي الشَّاعر دبا يتساكؽناقالن عبانبو من التَّجرب ٍك

  عارفةجي يف إشادة بنياف التَّجربة العرفانيَّة اػباصَّةال
وي يريػد التَّػدرُّج يف الرُّموزى القرآنيَّة )أظبػا  األعػالـ( يف صػي و متنوّْعػةوجي ككمنَّػ الش يرازياستخدـى      

 الرَّمز يقدّْـ جانبان من اغبكاية مورّْفان عناصرىاجي لتقـو مقػاـىذا االستخداـجي ففي كلّْ مرَّةو وبضر 
اايرازيإنتػػاج نصػػوص  الشُّػػعوريَّةجي كلكػػي تػػتمَّ إعػػادة الػػدَّعاعم يف اثتػػوا  التَّجربػػة كفػػقى القػػرا ة  الش 

األكَّؿ اؼبػػرتب  بػػذكر  مػػا يف األدب؛ قصَّػػة اػبلػػقبقػػرا ة الرَّمػػز األكَّؿ قرآنيَّػػان ك الرَّمزيَّػػةجي تبػػدأ الدّْراسػػة
 )آدـ( يف افتتاثيَّةو بزليَّةو:

 لً عى الشُّ بً  شقٍ العً  اري نى  وفً لى الكى ق عى افى ٍى       ؿً زى ل األى دى ى من لى لَّ ذبىى  اؾى ا سنى ػػػؼبَّ 
                                                           

  ّٖجي صْٖد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ- ُ



 

لً ػػػػقى ػػػػػػػػػػػػمي ػػػللً  افى ػػػػػػػػػػػػػا بى ػػػػػػػػػػمَّ لى   ى ػػػػػػػػػػالى ػػػػػػػػػػػصبىى  وً ػػػػػػػػػػػػبً   ل    أى رى  نيى ثً  بلي ي إً  من آدـو  بارى كى 
ُ 

للخالعػػقجي كانػػق كالدة العشػػق الٌػػذم أشػػعل  مػػاؿاعب ألكَّؿ للخلػػقجي ثػػني رهػػرا فػػي اليػػـوف      
 لػي  يف فطرتػوإذ  الغرية )ع( اثرتؽ بنار ِّدمراىران يف  جي كثنيى رأل إبلي  صبال بناره الوجود
خيلًػقى مػن ٍػنيوجي كىػذا  ِّدم  ألنَّػوي خيلًػقى مػن نػارو جي ك ِّدم   يرل نفسوي أفضلى من»  إبلي جي ك العشق

اايرازيجي لكػػنَّ ِ«األمػػري دفعػػوي إىل االسػػتكباًر فػػمب السُّػػجودى   يف تضػػمني ىػػذا الطَّػػور مػػن قصَّػػة الش 
كيف ىػػػػذا التَّحويػػػػل االسػػػػتعارمّْ يسػػػػتثمر  جيالغػػػػرية مػػػػن اعبمػػػػاؿجي  يعيػػػػد اسػػػػتكبار إبلػػػػي  إىل ِّدم

كيضػفي ٍػابع  ةكإخضػاعها دبػا ىبػدـ الصّْػيغة الغزليَّػ ِّدم اإلمكانات الشَّعوريَّة كلَّها لوص  قصَّة
  اعبماؿ على الغزؿ

لػػ  جي تيف اسػػتخداـو آخػػروجي وبمػػل اغبنػػني كالشَّػػوؽ للعػػودة إىل اغبيػػاة اػبالػػدة كوبضػػر الرَّمػػز      
ػػٍق ثلػػم شػػاعر العرفػػافجي كإفَّ لزكمػػو دار الفنػػا  جعلػػو يتػػمكَّه حبرقػػةو كأ و حبيػػث  العػػودة الػػد مػػا انفكَّ

 :يضـر النّْرياف يف اإلمث الذم ثاؿ دكف عودتوجي يقوؿ
ٍمػػػػػػػعي حبىٍػػػرًم كىصىٍ ًم صىارى صىٍحػػػػػػرىاًعي      كىالقىٍلػػػػػػػبي            ا ً   أىٍلقىٍيتيػػػػػػوي يف عبيَّػػػػػةً الدَّ

ى
 اؼب

ا كىصىػلىٍق  ػػػػػػػػػػػػػػػاًت قػىٍلً  نىػػػػػػػػػػػػػكإفَّ آىػ ـى مً        اريىى ػوَّا ً ػػػػػػػػػػٍن قػىٍبلً ػػػػػػػػػػػػػػػإلمًث آد ي كىثى
ّ 

ػػا كصػػلىق إىل ذنػػًب ونوبػػأثرقػػق ذ ومػػن نػػاًر قلبًػػ ا ىػػات اؼبنبعثػػةف    جي فمثرقتػػوي  حااّواءك ِّدمجي كردبَّ
ػػالَّػػ فسػػيُّ النَّ  االنفعػػايلُّ  ىػػذا ىػػو اعبػػوُّ  التَّصػػور الَّػػذم يشػػيده العػػارؼ  اعرجي ذلػػ ذم يعػػيش بػػو الشَّ

ريل نفسػوي بريئػان هبعلوي يشعري بل يقنعي بمنَّػوي بػريي مسػ كؿو عػن الشَّػرّْ يف العػاً  فػجي» لنفسو عن نفسو
 نًَّةجي فيزداد اقتناعان بمفَّ كجػوده الػرَّاىن يف ىػذا العػا قبل خركجو من اعبَّ  ِّدمأك برا ةى  برا ة الطّْفل
جي شي ه مناقضه غبقيقتو اػبالدةشي ه بري جي كبالتَّايل فال بيدَّ أف يكػوفى ىػذا السُّػقوطي الػذم  ٍبيعي 

وفى شػرَّانجي ال بػدَّ أف يكػ العا  اؼبملو  يف ىذا بوي كالَّذم يتمثَّلي يف مغادرتو عا  اػبلود كاالرسبا أصا
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جي نتيجػػةن ػبطيئػػةو  ركجػػان جي خمػػن اعبنَّػػةجي كالػػذم يعػػدُّجي برأيػػو ِّدم جي تتمثَّػػل يف خػػركجُ«نتيجػػةن لػػذنبو
 :إراديَّان؛ استجابةن لإلمث

 كلقد باع أن جٌنة الٌر واف حببتني من قم        
 ِ فلمى ال أبيع أنا حبٌبةو كاثدة من شعري مل  ىذا العا  الٌدكف؟    
)بػاع  جي بفعػلو مػن جنسػوِّدم لتداعيات اإلمث اغباصػل مػن فعػل أبيػو الشيرازي كتم  استجابة   
ة الر واف/العا  الدكف( كالفػارؽ ني )جننجي فلم ال أبيع أنا(جي مع اغبفاظ على الفارؽ بني العاؼبأ

عػل بني الثَّمننيجي فالقم  الذم بيعق بو اعبنَّة أشبن من الشَّعريجي م ّْران لنفسو بمفَّ فعلو ىذا نتاج ف
 :ِّدم أبيو
  كثدم   أخرج عن ستار التقول   كأنا     
 ّنة األبدية تفلق من يده فقد ترؾ أن أيضا اعب     

ظُّهور يف بػري مو ػعو مػن شػعرهجي بػال الش يرازيها كتستمرُّ تداعيات اؼبعاناة الد ينو  ربق ثقل   
يػػػػػ دّْم اإلخفػػػػػاؽي يف اسػػػػػتعادًة اؼبكػػػػػاًف إىل ٍغيػػػػػاًف العناصػػػػػًر اؼبكانيَّػػػػػًة الَّػػػػػد ربمػػػػػلي دالالًت »  إذ

 جي يقوؿ:ْ«اعبٍدبً 
 ككنق مالكان ككاف الفردكس األعلى مقامي 

 فمثضرين آدـ إىل ىذا الدير اػبرب اؼبهدـ الدامي !!
يبفودعق رالؿ شجرة ٍوب كاغبور ا سرات للقلوب كثافة الكوثر    ٓالٍر

 يتقابػلي اؼبا ػي كاغبا ػر كهبتمػع» مكرىػان  الش ايرازي ّٔذا الوص  للعا  الدُّكينّْ الَّذم يقيم فيػو
مػا م سَّسػاف داخػلإمػن ثيػث  ًةجي كيتبػادالف اإلثالػػةأثػدنبا إىل ا خػر بقرينػًة اؼبخالفػ ك ػػعيةو  َّنَّ
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الفردكسػيَّة الػد اثتضػنق كجػوده من التَّضاد الشَّاملجي يطالعنا فيها اؼبا ػي بوصػفها تلػ  اغبالػة 
الػزَّكاؿجي يضػاؼ ك  يف مقابل ثالة الوجػود الػرَّاىن اؼبوصػوؼ بالفنػا  ُ«و اإلؽبيّْ الصُّويفَّ داخل أصل

إىل ذلػػ  مػػا وبملػػو مػػن األكصػػاؼ اؼبكانيَّػػة الَّػػد تتحػػدَّد مالؿبهػػا بسػػمات اػبػػراب كاؽبػػدـ كفعػػل 
إذفجي فال بدَّ من »  القسوةجي م اؼبالم  الشَّديدةاإلدما جي هبد الشَّاعر نفسو يف مواجهة الواقع ذ

عليها قبػل مػيالدهجي  اٌلد كاف تدارؾ اؼبوق جي ال بدَّ من العمل من أجل اػبالص ليعود إىل اغبالة
ا النشمة ا خرةجي أك اؼبيالد اعبديدجي إنَّو اؼبعاد  يقوؿ: جيِ«ال بل قبل تكوّْنو اعبسماينّْجي إَّنَّ

 و ة    كلكن ردبا يعني  عليها لط  اإللباؾ عاتية شديدكالشّْ       
 ّفبغري معونتو لنا يفوز آدـ على الشيطاف الرجيم    !!      

ن علػى النَّػوع البشػرمّْجي  ِّدم إىل كىنا ىبرج الرَّمػز )آدـ( عػن إثالتػو   أن البشػرجي كيصػب  اظبػان داالَّ
لعلػػومّْ   ينتصػػٍر علػػى ا يف العػػا  ِّدمىػػذًه اؼبقولػػةي مػػن داللػػًة )لػػن( ) لػػن يفػػوز آدـ(جي فػػػ تتحػػدَّد

الشَّيطافجي فخرججي كخرج الشَّيطاف ليكمػل الػدَّكر الػذم قػاـ بػو يف العػا  العلػومّْ )الوسوسػة(جي يف 
ىكػػذا يبػػدك الرمػػز يف َّنايػػة األمػػر صبػػاع غبظػػةو تارىبيػػةو  »جي )النَّػػوعي البشػػرمُّ البػػاقي( ِّدم مواجهػػة

بػػة علػػى كبػػوو كلٌػػو ةجي بطػػابعو زمػػاين  موسػػـو بافريػػدة مسػػتقلَّ  ؼبفارقػػةجي كىػػو مػػن ىػػذه الوجهػػة بنيػػة مركَّ
  ْ«اعمبر اؼبوقوت كاألبدم الدَّ اة بني العرجي كمشاقَّ توتُّ 
 لوسف:-
)ع( معػػً اعبمػاؿجي كأصػب  ثضػػوره لوساف يف الػوعي األدنّْ كمػا ىػو يف الػػوعي الػدي،ّْجي أخػذ  

منتهػػى  ان  و باعبميػػل بالغػػشػػي أمّْ  يكػػوف كصػػ  إذاعبمػػاؿ   يف أيَّػػة ذبربػػةو يقػػدَّـ بػػني يديػػو ثضػػور
جي  الشاايرازي   ىكػػذا جػػا  توريفػػو يف نصػػوصلوساافأك كػػػ لوساافإنَّػػو  اعبمػػاؿ؛ إذا مػػا قيػػل فيػػو

                                                           
  ُٕد  كفيق سليطني: الزمن األبدمجي ص-ُ
  ِٖٓد  ؿبمد عابد اعبابرمجي بنية العقل العرنجي ص-ِ
  ُٗجي صّأباين شريازجي بزؿ-ّ
  ْٖد  عاٍ  جودة نصر: الرمز الشعرم عند الصوفيةجي ص- ْ



 

النَّػػ ّْ يف الػػنَّصّْ  أخػػرل تشػػري إىل تنػػوًُّع اسػػتقا  العناصػػر الػػد اثتػػوت ذبربػػة مضػػافان إليػػو عالمػػاتو 
يبكػػػني  مػػػا ال ثضػػػوره اعبميػػػلجي كاالسػػػتعانة بػػػو لوصػػػ ان عليهػػػا صبيعػػػانجي كداعمػػػانجي مالقػػػرآينّْجي كمقػػػدَّ 
 اعبماًؿ  كصفو دبفردات

جي أفَّ ابػوب  مػن ففي معرض اغبديث عن صباؿ ابوبجي كما يلحػق ذلػ  اعبمػاؿ     أكصػاؼو
 :الشيرازي قوؿجي كيف ىذا يفاينّْ يتَّسم دكمان بقلَّة الوفا ر يف الفكر الع

ػػػػػػػػػػلىلً ليػػػػػػػػ ى الوىفىػػػػػػػػػػا ي  ًميػػػػػػػػًل كمىا       عىلى صبىىػػػػػػػػػاًل ى لىوال ذاؾى ًمن خى ًبطىٍبػػػػػعو لًٍلجى
ُ 
يف  لوسااف كىػػذا اإلعػػراض كقلَّػػة الوفػػا جي مضػػافان إليهػػا اعبمػػاؿجي ثػػدا بالشَّػػاعر إىل اسػػتقداـ رمػػز

 :كص  ؿببوبو اؼبعرض عنوجي يقوؿ
  ِوو   زليخا تل ى أثياىا على كجدو أ ناىاكيوس ي من كماًؿ اغبسًن كاإلعراًض يف تي

ػػاجي قدمػػو كغػػريه مػػن األنبيػػا جي اعبمػػايلّْجي  بالوصػػ لوسااف صػػص القػػرآينُّ النَّػػ َّ   يقػػدّْـ الق    كإمبَّ
ٍػػػػورو مػػػػن أٍػػػػوار قصَّػػػػتًوجي بػػػػري أفَّ جي السػػػػتخالص العػػػػ  يف كػػػػلّْ بػػػػذكر قصَّػػػػتو يف قصػػػػص القػػػػرآف

  ػبدمة الغزؿ باعبميلؽبذا الرَّمز مورَّ ه  الشيرازي استدعا 
 وعيَّان لثناعيَّةو أخرل بوصفها معادالن مو  كنلحظ تقابالن  كفق ىذا العرضجي بني ثناعيَّةو ربضر      
ػػو زليخااا يف مقابػػل رمػػزلوسااف  رمػػز )العػػارؼ(جي فالشَّػػاعر ثػػني كرَّػػ  لشاايرازيا يف فكػػر جي كجَّ

كامػل اغبسػن   لوساففيهػا  ابػوب(جي لوساف/زليخاالعشػقي ) إدراؾ القارئ كبػو ثناعيَّػة اغبضػور
" لوساف بػػ" الد ىي يف منتهػى الوجػد كالضَّػً  كعليػو يصػب  الرَّمػز زليخا كاإلعراضجي يف مقابل

جي كالػػػذم كػػػاف مػػػن نتػػػاج زليخاااا  وو عػػػن اػػػبّْ الػػػذم سبثّْلػػػويف تيػػػ معػػػادالن فنيَّػػػان للمحبػػػوب اؼبعػػػرض
ا يف الوجد كالضًَّ كما ثصل للشَّ    اعرإعرا و أف قضق ثياتى

ػػػعر العرفػػػاينّْ ال يػػػتمُّ ترتيػػػب االسػػػتدعا اتجي كفػػػق ترتيػػػبيف ال      صّْ القػػػرآينّْجي ثصػػػوؽًبا يف الػػػنَّ  شّْ
  ُ« كتػداخلهاجي فػيحطّْمي بػذل ى نسػقى الَّتتػابعً  ـو على تركيػًب األزمنػةالَّنصُّ الشّْعرمُّ الصُّويفُّ يق»فػ

                                                           
  ُّجي صْ: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿد  علي زليخة-ُ
  ُٗجي صّأباين شريازجي بزؿ-ِ



 

جي كإفَّ  ػطراب اغبػاالت الػد يعيشػها الشَّػاعرلذل ى فإفَّ كسػر قاعػدة الػزَّمن ىػذه تػىتىمىسَّػ  علػى ا
ػػا يػػم هاجي إشػػارةن  مباشػػرةن إىل صػػاثبجي ال يعػػ،لطػػورو مػػن أٍػػوار القصَّػػة وعاسػػتدعا يف   ذبسػػيدان كإمبَّ

   ع  استدعا  ىذا الطَّور من القصَّة القرآنيَّةإالَّ  غبالةو من ثاالت الشَّاعر اؼبعاشةجي ال تدرؾ

لَنننديَ  ﴿ ها )اإللقػػػا  يف اعبػػػٌب(جيلػػػنَّصّْ القػػػرآينّْجي دبرثلػػػةو يبكػػػن تسػػػميتيف ا لوساااف سبػػػرُّ قصَّػػػة     

ِ  فعٍنٌهُ  وِ ًَؤَـَّْعُنٌخ ؤَْْ َّ فٍَََّّند رَىَسُنٌخ زِن     ﴾جي﴿لَدِج ً ِِْنُيُُ ٌَد ظَمْعٌٍُُخ ٌُّعُفَ ًَؤٌَُمٌهُ فِِ غََْدزَنصِ خجلُنرِّ .   غََْدزَنصِ خجلُنرِّ    فِن

  (ُٓجي َُ)  يوس  جي﴾ٌَعُنَسِحَنَّيُُ زِإَِْشِىُِ ىَزَخ ًَىُُْ ٌَد َّؾْعُشًًَُْؤًَْلَْْنَد بٌَِْْوِ 

جي تتجسَّػػد فنيَّػػان بوصػػفها كقوعػػان يف بئػػر اعبمػػاؿجي كعػػن  الشاايرازي لكػػنَّ رؤيػػة     للوقػػوع يف اعبػػبّْ
 :الشيرازي ذل ى يقوؿ

 مىػا ى اعبىماؿٍ الًبئػٍرى ثىوىٍت ذىقني ى   النُّورى كىسىى بىٍدرى اعبىمىاؿٍ كىٍجهي ى 
ـٍ ًكصىاؿٍ   ٍق ريٍكثي ًشفىاًىي كىٍي تػىرىاؾبػىلىغى  مىا الًَّذم تػىٍقًضي؟ ًفراؽه أ

ِ 
كمعنػػػاه: القمػػػر اعبميػػػل يسػػػتنري مػػػن  ػػػ  كجهػػػ جي كمػػػا  اعبمػػػاؿ موجػػػوده يف بئػػػر ذقنػػػػ       

  كشبّْهًق الذقن بالبئر؛ ألفَّ ّٔا ثفرةن تشبو فتحة البئًر كىي عنواف اعبماؿ
 ضان:أي كيقوؿ

 يففانظٍر إىل تفاثًة ذقن ى كىي تقوؿي :
 ّدّْيق قد كقعوا يف بئرنا " الص  يوسف ان " إفَّ آالف

ػا تػتخلَّص مػن  ؿبمػػوؿ      ربيػل عبػارة اإللقػاً  يف البئػر إىل كاقعػةو ذات صػدلن ممسػاكم جي بػري أَّنَّ
جي  اؼبمسػػاةجي ثػػني تعػػاد داللػػة فيػػنقض معػػً اغبػػزف دبعػػً البئػػر إىل الوصػػ  الغػػزيلّْ يف مفتػػت  الػػنَّصّْ
را ة الػػنَّصّْ كفػػق مػػدلوالت الوصػػ  الغػػزيلّْجي كإذ تلغػػى داللػػة اغبػػزف قػػ اغبسػػن )الغػػزؿ( ثػػني تعػػاد

 :اؼبرتافقة بالوقوع يف البئرجي ربضر داللة البئر بوصفو عالمةن على اعبماؿجي يقوؿ
                                                                                                                                                                         

  ُٓد  كفيق سليطني: الزمن األبدمجي ص-ُ
  ُِجي صُِد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ -ِ
  ُٕٗجي صٖٗأباين شريازجي بزؿ -ّ



 

  فمن ذا الذم هبلب إىل بيق اغبزف اػبرب  
 ُيلة     !عالمة عن يوس  من بئر ذقنو اعبم

اللتهػػا القرآنيَّػػةى يف مكػػافو آخػػر مػػن شػػعرهجي إذ يورّْفهػػا الشَّػػاعر لغايػػة د لفظػػة البئػػر مثَّ تسػػتعيد    
 :لوسف  التَّذكري حبادثة اإللقا  باعببّْ بوصفو ثا نان لفعل اػبطيئًة الد قاـ ّٔا إخوة

 كقد خرج عزيز مصر بربم أخوتو كثسدىم         
 ِالبئرجي ككصل إىل أكج األقمارفنجا من قاع       
جي لوسف ا يف قصَّةً نَّصّْ إشارتاف إىل ثادثتني كردتيف ىذا ال       )ع(جي األكىل: اإللقػا  يف اعبػبّْ

يف  إىل األقمػػػار كالػػػد ربمػػػل معنيػػػني: األكَّؿ ثقيقػػػيّّ )قػػػرآينّّ( كرد لوساااف النػػػ ّْ  كالثَّانيػػػة: كصػػػوؿ

د ؤَزَطِ بِِِّٔ سَؤَّْطُ ؤَلَذَ عَؾَشَ وٌَْوَسَدً ًَخٌؾَّّْظَ ًَخٌمََّشَ َّعلى أبيو: ﴿ لوسفالرُّؤيا الد قصَّها 

خٌعَننشْػِ  ًَسَفَننعَ ؤَزَننننٌَّْوِ عٍََننَ  فبلػػ   األقمػار إذ فسػػرت رؤيػػاه: ﴿(ْيوسػػ )﴾ سَؤَّْننعُيُُ ٌِننِ عَنندـِذِّٓ

   (ََُيوس )﴾ننًُ لَذْ ـَعٍََيَد سَزِِّ لَمَّدًًَخَشًُّخ ٌَوُ عُفَّذَخً ًَلَديَ َّد ؤَزَطِ ىَزَخ ظَإًًُِّْ سُئَّْدَُ ِِْٓ لَسْن

مرتافقػػػان مػػػع )عزيػػػز مصػػػر(جي  علػػػى ثسػػػب كركًده اين لألقمػػػاًر فمجػػػازمّّجي يػػػ كَّؿأمَّػػػا اؼبعػػػً الثَّػػػ    
فعػة كعلػوّْ يف الرّْ  مصػر؛ أم كصػل إىل األقمػار عزيػز يف اعبػبّْ كقباتػوجي أصػب  بعد إلقاعػو لوسففػ

ػػػمف كاؼبقػػػاـ مػػػز الشػػػعرمجي بوصػػػفها لغػػػةن تنقلنػػػا مػػػن الرَّ  استخالصػػػو مػػػن لغػػػةً مكػػػن أ ىػػػذا مػػػا  الشَّ
  ّالفيزياعي إىل النفسي كاغبيوم

قرآينّْجي ثادثةه أخرلجي ىي القميص اؼبلطَّ  بالدـ يف النَّصّْ ال يف البئر اإللقا  كتتَّصل حبادثة       

ُ    ًَـَدئًُخ عٍَََ لَِّْقِوِ زِذََ  وَزِذ   : ﴿لوسف الَّذم جا  بو إخوة ؤَْٔفُغُنىُُ   لَنديَ زَنًْ عَنٌٌََّط ٌَىُن

   ( ُٖيوس  ) ﴾     ؤَِْشَخً
                                                           

  ِّٔجي صِّٕأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ِْٕجي صُٖٓالسابقجي بزؿ  اؼبصدر-ِ
  ُُّينظرجي د  عاٍ  جودة نصر: الرمز الشعرم عند الصوفيةجي ص - ّ



 

 :ىذه اغبادثة يف شعره الشيرازي كيورّْ 
 كالقميصي الَّذم تمتيً، منو راعحةي يوس  
  ُإينّْ أخشى أف يبزقو إخوتو الغيوركف !!

السػػػابقجي  و كارده يف اؼبثػػػاؿ يوسػػػ جي علػػػى ثسػػػب مػػػا ىػػػ ذم تػػػم  منػػػو راعحػػػةالَّػػػ فػػػالقميص     

خرْىَسٌُخ زِمَِّْقِِ ىَنزَخ َفَنإٌْمٌُهُ عٍََنَ ًَـْنوِ ؤَزِنِ       : ﴿يكوف معادالن مو وعيان للبشارةجي الَّد كردت يف القػرآف

ْْ ظُفَنِّنذًُْ.  فَقٍََطِ خٌعِْْشُ لَديَ ؤَزٌُىُُ بِِِّٔ ٌَإَـِنذُ سِّْنكَ ٌُّعُنفَ ٌٌٌََند ؤَ     َّإْضِ زَقِ َخً ًَؤْظٌُِِٔ زِإَىٍِْىُُ َؤـَّْعِ . ًٌَََّّد

لَنديَ ؤٌََنُ ؤَلُنًْ ٌَىُنُ      لَدٌٌُخ ظَدهللِ بَِّٔهَ ٌَفِِ مٍََدٌِهَ خٌمَذُِّ. فٍَََّّد ؤَْْ ـَدءَ خٌسَؾِ  ؤٌَْمَدهْ عٍََنَ ًَـْيِنوِ فَدسْظَنذَّ زَقِنْْشَخً    

  )ٔٗ-ٓٗ-ْٗ-ّٗ)يوس  )﴾بِِِّٔ ؤَعٍَُُْ َِِٓ خهللِ َِد ٌَد ظَعٌٍَُّْْ 

التو أخرل متصػلةو حبػاالت الوجػد الصُّػويفّْجي إىل دال  ىذا التَّضمني وبيلكقميص البشارة يف     
جي إذ يقػػـو زمػػةن إىل ثزنػػو الَّػػذم ذىػػب ببصػػرهإشػػارةن ال فهػػو إذ يضػػمّْن القمػػيصجي يتضػػمَّن كالمػػو

 يقوؿ يف ثزنو:جي لعقوب قميص البشارة يف النَّصّْ القرآينّْ بإعادة البصر إىل الن ّْ 
ػػػػػػػمىفَّ  ىاً  ربىٍرًيٍػػػػػػػري الًكتىػػػابً كى

يىػػػػػػػػػالىوي كىالعىٍيػػػػػػػني ذبىٍرًم      ًبوىٍجػػػػػػػًو اؼب خى
ِ 

 رسػم صػورة اغببيػب الغاعػبالشػاعر  ستطيعياؼباً جي ال  كما ال يبكن رسم اغبركؼ على صفحةف
 مع الد لغزارة ويف عين

 كقوؿه آخر:
 ىرىرو        بىكىٍت ى عىٍيً، ثىّتَّ مىا ًّٔىا نػيٍوري يػىٍوـى الوىدىاًع كىقىاؾى اي ًمٍن 

ّ 
 انطفػػػمت  علػػػى ىػػػذا عيػػػ، ثػػػّتَّ  كمعنػػػاه: يػػػـو كدَّعتػػػ،جي ال أصػػػاب  مكػػػركههجي بكػػػٍق عليػػػ     

  لوسف عا  قميصبصرهجي الَّذم أدَّل إىل استد الكالـجي يبكن انتزاع التَّضمني اػبفيّْ لذىاب

                                                           
  ُِٓجي صُِٔأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ِٗجي صّٖد  علي زليخةجي ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ  -ِ
  ّْجي صّٖاؼبرجع السابقجي بزؿ  -ّ



 

م أم يف انتظػار عػودة بصػره للرُّؤيػا كلكػنَّ الػذم يػتحكَّ  جيلوساف يف انتظار راعحة الشيرازيك   
دبجػػي  القمػػيص كثصػػوًؿ البشػػارةجي ىػػو الغػػريةجي اؼبنػػذرة باػبشػػية كاغبػػذرجي كالَّػػد فعلػػق فعلهػػا يف 

 األكىل  اؼبلط  بالدَّـ يف اإلثالة لوسف قميص
بوصػػػفها عمػػػالن لبلػػػص إىل القػػػوؿ: إفَّ اػبشػػػية علػػػى اعبمػػػاؿ تػػػم  مػػػن الغػػػرية؛ الٌػػػد تتحػػػدَّد     

كما قدَّمها يف قصَّة اػبلق األكَّؿجي بري أنَّو يف مكافو آخر مػن شػعره   الشيرازي شيطانيان يف إدراؾ
 : مشرقةن للمكاف  ها مالميغلّْب األمل على اػبشية يف انتظار البشارةجي كيرسم بقدكم
 سيعود يوس  الضاؿ ثانية إىل كنعاف    فال ربزف  

 ُيـو من األياـ كمَّنا الرك ة كالبستافجي فال ربزف  !! كستصب  صومعة األثزاف يف
لوسف  الَّد تبدك رمزان للمكاف الَّذم يقيم فيو الشَّاعر ثني فارقو ؿببوبوجي كإفَّ عودة  يعان     

اؼبكػاف يف  الٌػد كظبػقً  آيات الفرح )الرك ة كالبستاف(جي كنسخٍق عالمات اغبػزفب مألت اؼبكاف
 كؿببوبػػو اؼبفػػارؽجي كتلػػ  العػػودة اؼبممولػػة اؼبنتظػػرة لوسااف نػػا أيضػػان بػػنيىالشاايرازي  بيابػػو  كيقابػػل

 )ؿببوب الشاعر(جي يصفيها يف برًي مو عو من شعرًه باألجًر:لوسف من
 لقد سبتع رأسي العجوز برؤية من يوس  كمصاثبتو   

  ِأجرا للحزف الطويل الذم اثتملتو يف صومعة األثزاف   !!
لواثػػد يف صػػي و متنوعػػةوجي لكػػي تالعػػم التَّنػػوع الشُّػػعورمَّ الٌػػذم ا ىكػػذا يتنػػوَّع اسػػتخداـ الرَّمػػز    

  وبكم التَّجربةى الشّْعريَّة
        
  فقػػد ثضػػر ساا يمان دالليَّػػان كبػػريان يف بزليَّاتػػو ىػػو رمػػز ثقػػالن  الشاايرازي كإىل رمػػزو آخػػر ضبٌلػػو     
اايرازي ( يف نصػػوصساا يمان) رمػػز جي كىػػو الَّػػذم بوصػػفو صػػاثب الكرامػػات كخػػوارؽ األمػػور الش 

                                                           
  ّْٓجي صِٔٓأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ُْٓجي صّٖٔالسابقجي بزؿ اؼبصدر -ِ



 

ًَلننديَ َّنند ؤَُّّينند   دخًًدَ ًًََسِغَ عُننٍَّْْدُْ أك  مػػن كػػلّْ شػػي وجي كمػػا كرد علػػى لسػػانو يف الػػذّْكر اغبكػػيمجي ﴿

  (ُٔالنمل)﴾ٌَيٌُ خٌفَنًُْ خملُسِ  خٌنَّدطُ عٍُِّّْنَد َِنْاِكَ خٌاَّْْشِ ًَؤًُظِْْنَد ِِْٓ وًُِّ ؽَِءٍ بَِّْ ىَزَخ

لػة الغػزؿ امتصػلةه حب جي ربضر ملكةه من ملكاتو"الشيرازي"يف النَّصّْ  س يمانكيف كلّْ كركدو لػ     
بيعتػػوجي كالطَّػػور النَّفسػػي للحالػػة الشُّػػعوريَّةجي فيجػػي  الرَّمػػز اؼبتنػػاصجي كآليَّػػةو مػػن آليَّػػات  اؼب سّْػػ  ٍك
ةو خالصػةو يف صيغةو كصػفيَّ  لةوجي ثيث ال يبكن إصبالومن ٍبيعةو بنيَّةو متحوّْ  التَّعبري الف،ّْجي دبا يبتل 

اسػتدعا ن رػاىران كمباشػران جي ال يعػ، ةوجي كاسم العلم علػى كجػو اػبصػوصدبفردةو قرآني ربتويًوجي فالرَّمز
ا يدخل الرَّمز ثالةن من التَّقسيمالنَّصّْ الشّْعرمّْ  لصاثبوجي كإدراجو يف بنية جي يتوزَّع فيها الف،ّْ  جي كإمبَّ

يف نصّْػوجي ليسػتطيع ّٔػذا  ّٔػا البػوح لذل  على مساثات التَّعبػري الشّْػعريَّةجي الػد يريػد الشَّػاعر تبعان 
 أف وبتػػوم جوانػػب ـبتلفػػةن مػػن ذبربتػػو دبػػا ىبػػدـ الوصػػ  الغػػزيلَّجي علػػى ىػػذا النَّحػػوللرَّمػػز  التَّجػػزم 

 مع:   جي كالبدايةالش يرازي يف نصوص س يمانثضرت ملكات النَّ ّْ 
 س يمان :واام 

يوً   شي و  نه كلُّ أظبره ثىسى   ًسٍحره يف ميٍقلىتىيًو كفػىٍيوً  جىاؿى   لدى
اًؿ لىًديوً   الثػٍَّغًر يف الوجيوًد مىًلي ه  ثىسىني  كسيليمافي خىامتىي اعبىمى

ُ 
كمعناه: صبيل الثَّغر ملي ه يف اعبماؿجي ككثريكف ؽبم ذل جي إالَّ أفَّ معشوقنا ىػو اؼبليػ  اؼبطلػق     

 فبلكػػة اعبمػػاؿجي كيفهػػم مغػػزل ربػػ  خػػامت زمانًػػوجي كيف يديػػو ساا يمانجي فهػػو كثػػاكم فبلكػػة اعبمػػاؿ
 :يف قولًو س يمان األفواه العذبة خبامت

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

 :ككرد معً مشابوه أيضان يف قولو

                                                           
  ِْجي صٕٓد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ -ُ
  ِِٖجي صُّٗأباين شريازجي بزؿ -ِ



 

 فلو أينّْ كجدت يف شفت  اغبمرا  خامت سليماف 
 ُفاغبذر اغبذر   فمئات من فبالكو ستكوف يل ربق ياقوتتو 

يف ىػذا  سا يمانخػامت  دالالت التَّحكُّم باؼبمال جي لذل  فإفَّ ثضور س يمان وبمل خامت     
ػػعر بوصػػفو متحكّْمػػانجي وبػػدّْد اايراد يػػرل فيهػػا منظػػار الرُّؤيػػة الَّػػ الشّْ يشػػبّْو  إذ ؿببوبػػو اعبميػػلجي زيالش 

  العا  كاؼبمال  خاسبو األضبر صّْ الَّذم يطوم ربق ف س يمانثغره دبل  

ْكَ ﴿: ىػػي الػػرَّي  كػػةوجي أخػػرل يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْ لدب ساا يمان إ ػافةن إىل ذلػػ  ثػػ     ًٌَِغُننٍََّْْدْ خٌننشِّّ

  (ُٖاألنبيا  ) ﴾زَدسَوْنَد فِْْيَد ًَوُنَّد زِىًُِّ ؽَِءٍ عَدٌِِّ عَدِفَفًص ظَفْشُِ زِإَِْشِهِ بٌََِ خَٕسْكِ خٌَّعِِ 

 :د تنضوم عليها الرّْي الَّ  بداللة الفاعليَّة س يمانلػ الرّْي  اؼبسخَّرة الشيرازي يستحضر
 ككي  أزامل  سليماف عندما يسرجوف لو جواد الصبا       
 ِكمرك  ليسق إال مبلة بطيئة السري          
كدبػػػػا أف  جيدالالت التَّجػػػػاكز كاالخػػػػرتاؽ للحػػػػدكدجي فهػػػػي تطػػػػوم اؼبسػػػػافات إىل ربيػػػػل الػػػػرّْي       
ػػ ػػ ىػػو خػػػري مثػػاؿو  عر العرفػػاينّْ الشّْ اعر كمو ػػػوعوجي مػػن ىنػػا كػػػاف علػػى اؼبسػػافة اؼبديػػػدة مػػا بػػني الشَّ

ٍويلػةه عسػػريةهجي  الشايرازيفيهػا  طريػق العشػػق الَّػد يسػريأمػران مهمػانجي ف ي  "السػليمانية"ثضػور الػرّْ 
 س يمان بطيئة السَّريجي من ىنا يتسا ؿ عن الكيفيَّة الد يستطيع  فيها أف يفعل فعػلمبلةه  كمركبو

ػػا يطػػوم اؼبكػػاف أيضػػانجي كيتضػػمَّن الػػنَّصُّ  يف ركػػوب الػػرّْي جي فمركػػب الػػرّْي  ال يطػػوم الػػزَّمن فقػػ  إمبَّ
جي فبَّػا يعػ، إ ػافة سػرعة اعبػواد إىل النَّملػة بالسَّابق مقابلةن بني مركبني جواد الصَّبا/يف مقابل مرك

ػػػكل اؼبػػػادّْمّْ الَّػػػذم ينػػػو  بػػػو ذلػػػ  يف  جي كقػػػد يكػػػوفسػػػرعة الػػػريّْ  يف مقابػػػل النَّملػػػة إشػػػارة إىل الشَّ
جي كالػػػذم يرخػػػي بظاللػػػو ػػػاعر يف عػػػا  اغبػػػ ّْ ػػػاعر الشَّ فيقيّْػػػد ثركتػػػو كيشػػػلُّ قدرتػػػو علػػػى  علػػػى الشَّ

 :يف قولو كعدـ الفاعليَّةالالجدكل  ض  مفهـوالسَّريجي كيتَّ 

                                                           
  ِّٔجي صِِّأباين شريازجي بزؿ -ُ
  َُُجي صُٗاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ



 

 أما ثافظ فقد شابو سليماف يف عشقو ل      
 ُدبعً أنو ال يبل  من كصل  إال الري  يف قبضة يده   !!    
للرّْي  كػاف ذا فاعليػةو بػممرو مػن  س يمان كىنا وبصل استدعا ه ـبال ه لوص  الرّْي جي  فقبض    

الَّد  ػمَّنها  يديو على اؽبواً  فال يلقى شيئانجي كللرّْي كمن يطبق  للري  الش يرازي ربّْوجي أما قبض
 معنيني:  ذات س يمانلػ النَّصّْ معافو ثالثةجي فالرَّي  اؼبسخرةيف ىذا  لشيرازيا

 أفَّ  الاَّااا يسػػاعر البشػػرجي كاؼبعػػً  بعػػدّْىا كرامػػةن مػػن كرامػػات النَّػػ ّْ اختصَّػػو اي ّٔػػا دكف األوَّل    
ػػا للػػذم أعطػػاه إيَّاىػػا  أمَّػػا عػػًن الػػرّْي  الػػد قػػدَّمها الشَّػػاعرملكيَّػػةى ىػػذه  يف  الػػرّْي  ال تعػػود لػػو؛ إمبَّ

 ها أبدان معرض اؼبشأّة فتيفرىغ من داللتها كربيل إىل اؽبوا جي ثيث ال فاعليَّة من قبض
إال يف  مدفوعػػػػةن بقػػػػوةو كاعيػػػػةوجي التػػػػبُّ  الشاااايرازي فػػػػة يف نػػػػصّْ ي  اؼبورَّ الػػػػرّْ  مػػػػن ىنػػػػا جػػػػا تً     

ػ س أك الػواقعيّْ اؼبقدَّ  ي  ببعدىا الغي ّْ الرّْ  اؼبلماتجي لذل  فإفَّ  ان فنيػانجي مػن ةن كثقػالن نوعيَّػذت أنبيَّػازبَّ
  ِرجة األكىلتها يف ماىية االستعماؿ يف الدَّ تكمن أنبيَّ ك  جية مادةو خاـو زبتل  عن أيَّ  ا الإَّنَّ  إذ
:     ذكػػػػػر اؽبدىػػػػػد يف القػػػػػرآف جي كقػػػػػدالشااااايرازي كللهدىػػػػػد )ٍػػػػػري سػػػػػليماف( ثضػػػػػوره يف شػػػػػعر    
 كيضػطلع اؽبدىػد يف نصػوص (َِالنمػل ) ﴾ًَظَفَّمَذ خٌاَّْْشَ فَمَديَ َِدٌِِ ٌَد ؤَسٍَ خهلُذْىُذَ ؤََْ وَدَْ ِِنَٓ خٌغَندجِسِ   ﴿

فََّىَنػَ غَْْنشَ   :﴿يف النَّصّْ القرآينّْ  وه لفعلوجي كىو مشاببفعل العامل اؼبساعد أك البشري الشيرازي

 الشايرازي يف نصػوص سبل ترمػز  (ِِجي النمل )﴾زَعِْْذٍ فَمَديَ ؤَلَاْطُ زَِّد ٌَُْ ظُمِطْ زِوِ ًَـِحْعُهَ ِِْٓ عَسَإٍ زِنَسَإٍ َّمِ 
جي إىل ديػػػار اؼبعشػػػوؽجي كمعشػػػوقو مفػػػارؽه دكمػػػانجي ال يعػػػرؼ أكاف عودتػػػوجي لػػػذل  يسػػػتعني باؽبدىػػػد

كرسػوؿو إىل  كػافى يسػتخدـ اؽبدىػد  س يمانينّْجي إذ إفَّ بوصًفًو رمزان يدؿُّ على فعلًو يف النَّصّْ القرآ
 بعملو مشابوو يف نصوصًو: يورّْ  اؽبدىد للقياـ الشيرازيجي كتل ى اؼبملكة

 يا ىدىد الصبا إين مرسل  إىل سبم       

                                                           
  ُُُجي صَِأباين شريازجي بزؿ-ُ
جي ُٗٗٗجي ُيجي م سسػػػػػػػػػػة االنتشػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػرنجي بػػػػػػػػػػريكتجي طينظػػػػػػػػػػرجي صػػػػػػػػػػالح نيػػػػػػػػػػازم: االبػػػػػػػػػػرتاب كالبطػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػوم - ِ

  ُُٔص



 

 ُفتممل من أين إىل أين أنا أرسل      !!     
يف الػنَّصّْ القػرآينجي  يقػنيوجي كمػا كػاف فعلػوظر أف يعود إليػو بنبػم إىل سبمجي ينت ىدىده فهو إذ يرسل

 يتحدَّدي ىذا اؼبعً من ربديًد كجهًة الطَّرًي إىل سبمجي فهو يمملي من عودتًو أف يعودى بالبشرل: 
 ادى ا عى بى سى   نٍ ل مً رى شٍ بي   دى ىي دٍ كإفَّ ىي   قجعى ا رى بى الصَّ  فَّ ا إً ىى  بي لٍ يا قػى  اؾى رى شٍ بي 

ٍى يى  ـى يف غى نػٍ ًل األى سً رٍ م أى رً اعً ا   ِادى عى  دٍ الوردي قى  اؾى ىى  كدى اكي ًمن نىظًم دى    سىحىرا

ػػعريَّةجي ال يعػػ،         كإفَّ ىػػذا التَّحػػوير يف اسػػتخداـ الرُّمػػوز القرآنيَّػػة كتوريفهػػا يف النُّصػػوص الشّْ
ا جا  االستخداـ الفػ،ُّ للرُّمػوز ينيَّػ انزياح القصَّة عن مدلوالتا األساسيَّة دينيَّانجي إمبَّ ىػذه  ةجي ألفَّ الدّْ

ٍنػػوو ديػػ،  معػػريف    النُّصػػوص ذات بنيػػةن فنيَّػػةن لغويَّػػةنجي إذ  ةوجي فػػالنَّصُّ القػػرآينُّجي بوصػػفويف صػػيغةو شػػعريَّ  كي
ػػػعرمّْجي دبػػػا يعػػػ، إ ػػػافة فػػػن  إىل آخػػػربعػػػضه منهػػػا إىل الػػػنَّ  يضػػػاؼ دبػػػا يفػػػت  لػػػو سػػػبيالن إىل  صّْ الشّْ
  الكماؿ
 :موس 
( إالَّ يف مو ػعو صػروبان )باسػم العلػم الشايرازي وسوم" يف شػعر"اؼب   يكن استدعا  اغبضور   

من خالًؿ متعلّْقاًت الوصً جي الٌػد ال يبكػني أف  يدرؾ موس  كاثدوجي خال ذل  فإفَّ ثضور رمز
)الليػػػلجي الػػػوادم األيبػػػنجي كنػػػار  اخػػػتصَّ ّٔػػػا دكفى سػػػاعًر األنبيػػػا جي فمفػػػردات ربيػػػلى إالَّ إىل أثػػػداثو 
ا ىػػو متصػػله ّٔػػاجي تػػدؿُّ علػػى ثضػػور ىػػذا الرَّمػػز باغبػػدث    ( كسػػواىا فبػػ الطػػورجي كالرؤيػػة كالقػػب 

 :الش يرازي اؼبستدعى من قصَّتوجي يقوؿ
ٍيوىلن كىأىٍرلىمى لىٍيله    ًّقٍ ً بىنا نػىٍلتىًمٍ  عىلىى الطُّوًر نىارىا       ذاؾى كاًدم 

                                                           
  َُِجي صَّأباين شريازجي بزؿ -ُ
  سبم مدينة يف اليمنجي كانق ّٕجي صُْٕد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ -ِ

 ربكمها بلقي  على عهد سليماف)ع(جي كقصتها مذكورةه يف سورة النمل 
  ْٕجي صْٔؿ اؼبرجع السابقجي بز -ّ



 

يف الػػػنَّصّْ  موسااا  النَّػػػ ّْ  رثلػػػةاسػػػتدعاؤىا مػػػن  النٌَّصػػػيَّة قػػػد متَّ  كال ىبفػػػى أفَّ ىػػػذه اإلشػػػارات     
ػػػاعر اؼبشػػػأّة بػػػني أٍػػػراؼ الزَّمػػػاف كاؼبكػػػاف كالفضػػػا  يف القصَّػػػة القرآنيَّػػػة جي القػػػرآينّْجي كقػػػد عقػػػد الشَّ

جي ىذه الرّْثلة رثلةه ٍويلةه  دَّمها بني يدم ذبربتًو؛ فتجربة العرفافكق جي كمضنو كمكل ه  كسفره شاؽه
كَّؿ يف أفَّ الظُّلمػػػة ربيػػػل إىل خطػػػورة الطَّريػػػقجي كافتقارىػػػا ؼبسػػػتول األا دي مالؿبهػػػا لػػػدل قػػػرا ةتتحػػػد

 علػػى اؼبكػػافً  بػػاتباستحضػػاًر دكاؿ  قرآنيَّػػةو ترسػػم مالمػػ  الثَّ  لألمػػافجي فبػػدَّد الشَّػػاعر رلمػػة ٍريقػػو
 )كادم ٍول( 

   علػػى اللَّيػػل كالظُّلمػػةجي فاللَّيػػلجيلٌػػد تتمسَّػػجي كامالمػػ  كجػػوده الشاايرازي ّٔػػذا الػػنَّصّْ وبػػدد     
يػل بطبيعتػو كاللَّ »قػوَّةن كرسػوخانجي  دالليانجي وبيل إىل العتمة كاالنتشػارجي ككصػفو بالظُّلمػة يزيػد الدَّاللػة

ثجػػػػػػػابجي تػػػػػػػرتا ل مػػػػػػػن كراعػػػػػػػو األشػػػػػػػيا  كقػػػػػػػد تالشػػػػػػػق بينهػػػػػػػا اؼبسػػػػػػػافات كأدبػػػػػػػم بعضػػػػػػػها يف 
اؼبعنيَّػة بالوصػ جي فهػو يف  كالوادم ا من داللة الطَّريػق اؼبوصػوفة باألمػاف كلكنَّهػا ليسػقً ُ«بعض

كجهة الطَّريق اٌلد رظبهاجي فػ)نار الطور(  النَّار تتحدَّد )ناًر الطَّور(جي كّٔذه باثثه عن ىذا الوجود
ي تػتمَّجي ال بػدَّ مػن لكػ جيىنا ىي نار اؼبعرفة اٌلد ست مّْن لو موعد الرُّؤية كاللّْقا جي كلكنَّ ىذه الرُّؤية

 يف النَّصّْ القرآينّْ: موس  هاجي قبالنجي خا استكماؿ مالم  الطَّريًق الد
  كراعي الوادم األيبن يصل إىل مراده   

  ِبعدما يقـو على خدمة شعيب صبلة سنوات بف اده 
قػاـ علػى  إذجي موسا  إىل )الوادم األيبن( الد مػرَّ ّٔػا سػيدنا إشارةو إىل إثدل مراثًل الطَّريقيف 

ـَُشِِٔ ؼََّندَِِٔ لِفَنؿ  فَنِةْْ            ﴿ زمنان: رعي    خدمة َِّ ىَندظَ ِ عٍََنَ َؤْْ ظَنْإ ْٔىِمَنهَ بِلْنَذٍ خزنَعَن ْْ ُؤ ِّٔنِ ؤُسِّنُذ َؤ لَدَي ِب

(. فٍَََّّند لَنَنَ    ؤَظَّّْْطَ عَؾْشَخً فَِّْٓ عِنْذِنَ ًََِد ؤُسِّْذُ ؤَْْ ؤَؽُنكَّ عٍََْْنهَ عَنعَفِذُِِٔ بِْْ ؽَندءَ خهللُ ِِنَٓ خٌقَّندٌِمِْْٓ  ...      

ِّٔنِ آَٔغْنطُ َٔندسَخً ٌََع       ُِ ِْىُؽُنٌخ ِب سِ َٔندسَخً َفمَنديَ ٌِإَىٍِْنوِ خ َٔظَ ِِْٓ ـَدِٔرِ خٌاٌُّ ٍِوِ َآ ًَعَدَس زِإَْى  ًَ ـَ َٕ ٍِّنِ آظِنْْىُُ   ٌعََ خ

                                                           
  َِِد  عاٍ  جودة نصر: الرمز الشعرم عند الصوفيةجي ص - ُ
   َِٓجي صُُٓأباين شريازجي بزؿ -ِ



 

ََّّْٕننِٓ فِننِ خٌسُمْعَننصِ  ظَدىَنند ُٔننٌدَُِ ِِننْٓ ؽَنندطِثِ خٌننٌَخدُِ خ ؤعٍََّىُننُ ظَقْنناٌٍَُْ. فٍَََّّنند  ِِنْيَنند زِخَسَننش  ؤًَ ـَننزًَْشٍ ِِننَٓ خٌنَّنندسِ ٌَ 

 ( َّ-ِٗ-ِٕالقصص )﴾هللُ سَذُّ خٌعَدٌَِّ خخملُسَدسَوصِ َِِٓ خٌؾَّفَشَشِ ؤَْْ َّد ٌُِعََ بِِِّٔ ؤََٔد 

شَّػاعر ال ودم     أف يا موسى(جي ىو اؼبقصود من قػوؿيف النَّصّْ القرآينّْ )ن نكالنّْدا  اؼبضمَّ       
مراده؛ الَّذم ىو مراد الشَّاعر العارؼجي كالَّػذم يبػدك يف تدرُّجػو أفَّ راعي الوادم األيبن يصل إىل 

جي ليصل إىل مرادهجي مػن ىنػا  موس سيّْدنا  قصَّة بالقصَّةجي شعريَّانجي يقابل أك يوازم بني تدرُّج أٍوار
 :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      
 :ولووؿ دكف الوصوًؿ إىل مرادهجي اٌلذم ع َّ عنو صراثةن يف قاٌلد رب للشَّاعر يف تبديد الظُّلمة

 أما ذل  العهد الذم عقدناه معان يف " الوادم األيبن "       
 ِفقل يل كما قاؿ موسى " أرين كجه  " كلنمخذه إىل اؼبيقات   ؟     

وُ لَنديَ سَذِّ  ًٌَََّّند ـَندءَ ٌُِعَنَ ٌِِّْْمَدظِنَند ًَوٍَََّّنوُ سَزُّن      ﴿ : ( ُّْسػورة األعػراؼ ) يف  موسى كما جا  فقوؿ    

وُ ٌٍِْفَسَنًِ  بٌَِْْه لَديَ ٌَْٓ ظَشَخِِٔ ًٌََىِٓ خْٔ ُش بٌََِ خجلَسًَِ فَةِْْ خعَعَمَّش َِىَدَٔوُ فَغٌَْفَ ظَشَخِِٔ فٍَََّّد ظَفٍَََّ سَزُّ ْٔ ُشْؤَسِِِٔ ؤَ

 ﴾ خملُاِِْنِْْٓـَعٍََوُ دَوَّدً ًَخَشَّ ٌُِعََ فَعِمَدً فٍَََّّد ؤَفَدقَ لَديَ عُسْمَدَٔهَ ظُسْطُ بٌَِْْهَ ًَؤََٔد ؤًََّيُ 

ااايرازي يف تضػػػمني      )أرين  موسااا  قلػػػبه يف معػػػً اؼبفػػػردتنيجي فقػػػد قػػػاؿ)الرُّؤيػػػة(  ؼبفػػػردات الش 
)أرين كجهػػ (جي كقلػػبه أيضػػان يف صػػيغد اػبطػػاًبجي ففػػي قػػوًؿ  الشاايرازيأنظػػر إليػػ (جي ك ػػمَّنها 

اػبطػاب  كػوفٍلبه أك أمنيةه أف ي الشيرازي موجوه من أدىن إىل أعلىجي كيف قوؿموسى خطابه 
ليػػ ز الػػذات اؼبهملػػة الػػد تعػػاين مػػن »  يف ىػػذا اؼبقػػاـ ماؼبػػتكلّْ  مػػن أعلػػى إىل أدىنجي كيػػم   ػػمري
                                                           

  ُْٓجي صّّٔأباين شريازجي بزؿ-ُ
  ْٖٔجي صّٕٗاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ



 

ػػػاعر بضػػػمريُ«جاىػػػل كال تصػػػل إىل ٍموثهػػػا أك مرادىػػػاالتَّ  اؼبػػػتكلّْم عػػػن  جي فحػػػني يتحػػػدَّث الشَّ
جي كال ىبفػػى أفَّ مقػػاـ  اثو اخػػتصَّ ّٔػػا سػػواه كرامػػةنجي فإنَّػػو بػػذل  يتحػػدَّث بلسػػافأثػػد ثػػاؿ التمػػ،ّْ
 على تنوّْع مذاىبهم  العارفني ا بو ىو أمنية جي الذم اختصَّوموس الن ّْ 

 :بري أفَّ ترصبةن أخرل للبيًق تظهر اختالفان كا حان يف صيابة اؼبعً اؼبقصود
ن ميبىارىًؾ بػيٍقعىةً لىدىل أىيٍبىًن الوىاًدٍم ًبعىٍهًدم لى ى الوىفىا        دبًيقىاًت مىوسىى مً 

ِ 
نفسػو  كادم ٍول(جي يف اؼبكاف) يف الوادم األيبنً  ف م،ّْ ل الَّذم كا كمعناه: سميف بالعهد     

سػػتويات اػبطػػابجي م )ع(جي كيف نفػػ  البقعػة اؼبباركػػة  كأيٌػػان يكػن ربليػػلموساا الَّػذم كػػاف ميقاتػػان لػػ
 تجسػػيد ذبربتػػوجي مػػن ىنػػا كػػاف ربديػػدفػػإفَّ مقػػاـ الرُّؤيػػة كالتَّكلػػيم كػػاف ىػػاج  العػػارؼ يف سػػعيو ل

ا الػػػػنَّصّْ قاعمػػػػان علػػػػى االسػػػػتدعا  الصَّػػػػري  باالسػػػػم )كالػػػػوادم ( يف ىػػػػذموساااا ) لرمػػػػزه الشاااايرازي
  األيبن(جي باإل افة إىل ٍلب الرُّؤية

     
 جي ك منَّو بوصفو عاعقان يف ٍريق التَّجربةموس  رمزان آخر يتصّْل بقصَّة الش يرازي عملكقد است   

 يقوؿ:
 كىذه الشعوذة الد أثكمها "السامرم"
 ّ  عملها أماـ عصا موسى كيده البيضا  

 كيف مو عو 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 ص-ُ
   َُٕجي صّّٕد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ -ِ
  ُّٗجي صَُِأباين شريازجي بزؿ -ّ
  َّّجي صُِْاؼبصدر السابقجي بزؿ -ْ



 

ااايرازياألكىل أفَّ  قػػد يبػػػدك للوىلػػػة      يف ىػػػذا التَّوريػػػ    يقػػػٍم بميَّػػػة عمليَّػػػة ربويػػػلو للػػػنَّصّْ  الشَّ
انجي كبقليلو من اعبرأة يبكػن الػذىاب جي ثا ران ثضوران إخباريَّ اؼبصدرجي فبدا النَّصُّ الغاعبجي اؼبتناص

 أف الشَّػػاعر يف ىػػذا الػػنَّصّْ بالػػذَّاتجي قػػد كقػػع يف فػػ ّْ التقريريَّػػة كاؼبباشػػرةجي ألفَّ مػػن ذلػػ  إىل أبعػػد
الرُّمػػوز أدبيٌػػانجي وبتػػاج إىل اسػػتثمار إمكانػػات التَّعبػػري يف التَّحويػػل أك نقػػل الصّْػػيغة إىل لغػػة توريػػ  

دبػػػػا أراد الػػػػذَّىاب إليػػػػو مػػػػن ىػػػػذا ؿبيطػػػػةن  األدبجي كلكػػػػن يشػػػػفع القػػػػوؿ إفَّ الرتصبػػػػة قػػػػد ال تكػػػػوف
عػػو مػػن مرم(جي كالفعل)الشػػعوذة(جي كمػػا تب)السػػا باالسػػم التَّضػمني القػػاعم علػػى االسػػتدعا  الصَّػػري 

 : موس  اٌلد غبقق بقـو الغواية

ْنَند   لَديَ فَةَِّٔد فَعَنَّد لٌََِْهَ ِِْٓ زَعْذِنَ ًَؤَمٍََّيُُ خٌغَّدِِشُُِّ   ... (.  لَدٌٌُخ َِد ؤَخٍَْفْنَد ٌَِْعِذَنَ زٍِِّْ﴿ ىِنَد ًٌََىِنَّند لٍُِّّ

ُُّ فَنإَْخشَؾَ ٌَيُنُ عِفْن ًَ ـَغَنذَخً ٌَنوُ خُنٌَخسٌ َفمَنديَ ىَنزَخ           ؤًَْصَخسَخً ِِْٓ صِّْنَصِ خٌمٌََِْ فَمَنزَفْنَدىَد فَىَنزٌَِهَ ؤٌَْ   ِِِش مَنَ خٌغَّند

 ٖٖ –ٕٖ -ٍٖٓػو )  ﴾ؤَفٍََد َّشًََْْ ؤٌََّد َّشْـِعُ بٌَِْْيُِ لٌٌََْدً ًٌََد ٍَِّّْهُ ٌَيُُ مُنشَّخً ًٌََند َٔفْعَندً     *ًَبٌََِّٰٰوُ ٌُِعََ فَنَغِِ بٌَََِّٰٰيُىُُْ 

– ٖٗ  ) 
 كيػػده البيضػػا جي ثيػػث تبطػػل موساا  جي عصػػاالسَّااامري ن أيضػػان يف مقابػػل عمػػلكلكنَّػػو يضػػمّْ     

ػػحر موساا عصػػا  ّٔػػا  الغوايػػة الػػد جػػا  لػػنقض إذ تقػػـو بفعػػل اؽبدايػػة جيكيػػده البيضػػا  أعمػػاؿ السّْ
ينيَّػة  فبَّا السَّامري إىل األدب  نقػلد ارتبطػق باػبطايػا كاألفعػاؿ الذَّميمػةجي تالَّػ يع، أفَّ الرُّمػوز الدّْ

ىػػذا االسػػتدعا  بالرّْثلػػة العرفانيَّػػةجي ربضػػر تلػػ  يػػتمُّ ربػػ   ثاملػػةن معهػػا أكصػػافها اؼبذمومػػة  كثػػني
هػػػػا اعبماليَّػػػػةى اؽبدايػػػػةجي ربمػػػػل جوانب اعػػػػق يف ٍريػػػػق التَّجربػػػػةجي فيمػػػػا تبقػػػػى رمػػػػوزبوصػػػػفها عو  الرُّمػػػػوز
 الدّْي،ّْ  ابيَّةى فنٌيانجي كما ىي يف الوعياإلهب

 :عيس 
اؼبػػوتى كإبػػرا ي األكمػػًو  يف الػػنَّصّْ القػػرآين )إثيػػا ي  عيساا الٌػػد خيػػصَّ ّٔػػا سػػيّْدنا  مػػن الكرامػػات    

ًَسَعٌٌَُْدً بٌََِ زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ؤَِّٔنِ لَنذْ ـِحْنعُىُُ زِأَّنصٍ ِِنْٓ سَزِّىُنُ       (:﴿س يف اؼبهدالنَّا كاألبرصجي كتكليم



 

فَننإَْٔفُ ُ فِْنوِ فََْىُنٌُْ طَْْنشَخً زِننةِرِِْْٔ ًَؤُزْنشِتُ خَٕوَّْنوَ ًَخٌَننإَزْشَؿَ       ؤَِّٔنِ ؤَخٍُْنكُ ٌَىُنُْ ِِننَٓ خٌاِّنِْْٓ وَيَْْحَنصِ خٌاَّْْنشِ      

َّْ فِنِ َرٌِنَه ٌَأَّنًص        َْ فِنِ زُُْنٌِظُىُ ِب َْ ًََِند ظَنذَِّخشًُ ِْ خهلِل ًَُؤْٔسُِحُىُ زَِّد ظَإْوٌٍُُ بِْْ وُنْنعُُْ   ًَؤُلِِْْ خملٌَْظََ زِةِْر

  (ْٗآؿ عمراف) ﴾ُِاِِْنِْْٓ

اايرازيكقػػد اسػػتدعى      بوصػػفًو ـبتصَّػػان بفاعليػػة اإلثيػػا  يف بزليَّاًتكلّْهػػاجي فيمػػا  عيساا  رمػػز الش 
 كما بعدىاجي يقوؿ: اضى بًو النَّصُّ القرآينُّ لوص  ثالة الفنا ما ف  كص  ذاتو ك رّْهيف يستعري

  فيا من أنفاسو كمنفاس عيسى إف رل قامت  قد كقع على جسدم   
 ُلركح على العظم الرميم مثلما كقعق صورة ا 

 الفعػػل؛ الشَّػػاعر الػػذم أصػػب  ٍػػريف بػػني ؼبعنيػػني قػػرآنيني لعقػػد اؼبشػػأّةكيف الػػنَّصّْ توريػػ ه        
جي فيمػا يعػ، أفَّ عيسا  بفعل الوجد كالعظػاـ الػرَّميمجي كمػن وبيػي العظػاـ الػرَّميمى إالَّ مػن لػو أنفػاس

ػػػاعرجي يف رسػػػم  اغبػػػاالت كتنوعهػػػاجي قػػػد أفػػػاد مػػػن  اؼبعطػػػى القػػػرآينّْجي كذىػػػب يف كصػػػ  تلػػػ  الشَّ
اللفظػػػػة دكف بريىػػػػا مػػػػن صػػػػور الفنػػػػا جي فيمػػػػا يبػػػػدك أفَّ  اغبػػػػاالت إىل أقصػػػػاىا؛ إذ اسػػػػتعار تلػػػػ 

يػػػو توريفػػػو ىػػػاتني م بايػػػة البالبػػػة اؼبنشػػػودة كمػػػا ي دّْ جي ال يبكػػػن أف تػػػ دّْ مفػػػردات اللُّغػػػة العاديػػػة
)ع( كأغبقهػا دبحبوبػو  كقػد توالػق عيسا  اؼبفردتنيجي كيف اؼبقابل أفاد مػن كصػ  القػرآف ألنفػاس

يف  كيف اسػػتخدامها يف كػػلّْ مػػرَّةو تقػػـو بعمػػل اإلثيػػا  اؼبػػذكور الشاايرازي ىػػذه األنفػػاس يف شػػعر
 النَّصّْ القرآينّْ يقوؿ:

 فيا من لو أنفاس عيسى لتطب صبيع أكقات  
  ِفقد دبق اغبياة يف ركح ثافظ بفضل نفس  

 :كأىيضا قولو
 أزعجت، كنا  ّٔا رهرم  كأضباؿ اؽبمـو الد

                                                           
  ُِٓجي صّْأباين شريازجي بزؿ-ُ
  ُِٔجي صِٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ



 

 ُقد رفعها ا عن عاتقي برسوؿ أنفاسو كمنفاس عيسى     !!
 ككذل ى قولوي:

 كلن أمتدح بعد اليـو عيسى كقدرتو على إثيا  اؼبوتى 
 ِفلم يكن ماىران مهارة شفت  يف إنعاشها لألركاح   !!

 كقد اثرتؽ ثافظ بنار العشق كانقضق ثياتو كىو يبحث عن كمسو 
  ّذل  الشخص الذم أنفاسو كمنفاس عيسى ثّت وبيينا بمنفاسو    !! فمين

األخػرلجي  خوارؽ األمػور دكفمن  عيس  كقد يرجع السَّبب يف تركيزه على استدعا  أنفاس     
ػػياؽ اؼبتعلّْػػ»  علػػى اؼبسػػتول الػػدَّاليل إىل أفَّ  باالسػػًم اؼبباشػػر" عيسػػى" يف ىػػذا الو ػػًع وبمػػلي  قالسّْ
يبدك حباجةو إىل فعلو خارؽو يزي  وجي جي كىو يف كلّْ كص و ؼبعاناتْ«دالالًت القوًَّة كفعًل اؼبعجزاتً 

تقػـو بفعػلو معجػزو إذ تعيػد لػو ثياتػو اؼبفقػودة بفعػل اؽبمػـو كأضباؽبػا  عيس  عنو معاناتوجي كأنفاس
 و ثيث يقضي ثيات بنار العشق كثقلهاجي كاالثرتاؽ

    
  وح:

لطُّوفػػاف للحػػديث عػػن اؼبشػػأّة يف ا ثضػػوره كثػػريه يف شػػعر العرفػػافجي كبالبػػان مػػا يػػذكر  ااوح لطوفػػاف
 :شها الشَّاعرجي فيشبّْوي الدُّموع بالطُّوفافد يعيجي الَّ الوص  بني ثالة الوجد اؼبرتافقة بكثري البكا 

 كدموعي الد فا ق كفاقق ٍوفاف نوح 
 ٓال يبكنها أف سبحو من صدرم صورة ؿببت      

 كقد رأيق دموع عي، تتدفق كمئات من ٍوفاف نوح 
                                                           

  ُٖٔجي صٖٔأباين شريازجي بزؿ-ُ
  َُٖجي صٕٓاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ
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 ُكلكن صورت  مع ذل    تنم  من ألواح صدرمجي كخيال  لي  بزاعل
ااايرازييورّْػػػ      ػػػفينةجي كيتحػػػدَّ  رمػػػزان آخػػػر الش  ػػػفينة قرآنيَّػػػان  دمتصػػػالن بالطُّوفػػػاف ىػػػو السَّ معػػػً السَّ
ااايرازي  د اجتػػػازًت الطُّوفػػػاف كعػػػ ت براكبيهػػػا إىل بػػػرّْ األمػػػافجي كإذ يضػػػمّْنفهػػػي الَّػػػجي جػػػاةبالنَّ  الش 

مػػو بوصػػفو معػػادالن مو ػػوعيَّان للوجػػود اؼبلػػي  باؼبخػػاٍر كاؼبصػػاعب سَّػػفينةى جي كيقػػدّْـ الالطُّوفػػاف يقدّْ
 جي يقوؿ:بوصفها منجاةن من ٍوفاف اغبوادث

 نوح فكن صديقان لرجاؿ ا فقد كانق يف سفينة 
 ِثفنةه من تراب   تتم ألمر الطوفاف 

نيا ٍوفػافهجي ثسػب مػا يراىػػ رجػػاؿ اجي  دبصػادقة  اوح الطُّوفػاف يتَّخػذ سػػبيلو سػفينة اجي كعبػورفالػدُّ

 ( َْىود ) ﴾ًََِْٓ آَََِٓ ًََِد آَََِٓ َِعَوُ بٌَِّد لًٍََْ    يف إشارةو إىل قولًو تعاىل:﴿ جيكىم قليلهجي ثفنةه من ترابو 

 كيضمّْني ىذا الرَّمزى بريى مرَّةو يف شعرًه إذ يقوؿ:
 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 
ن اغبيّْػًز الػدّْي،ّْ مػ مػااألدَّنَّ كالف،َّجي بعد نقله االطُّوفاف كالسَّفينة معنانب ميتخذُّ رمز من ىنا       

مػػػادم  أك معنػػػوم جي  شػػػبيهان لكػػػاعنو أك كجػػػودو  إىل ؾبػػػاؿ التَّوريػػػ  الفػػػ،ّْجي كيقػػػدَّـ كػػػلَّ رمػػػزو بوصػػػفو
شقاتجي لكنَّ ىذا التَّحديد فالطُّوفاف يشري بو إىل الوجود عامةن كما ينطوم عليو من اؼبخاٍر كاؼب

 جي كإفَّ مدلولو يف فكػر العػارؼمثل ولو يف الفكر اإلنساينّْ كالطُّوفاينّْجي لي  مدل للوجود بالوص 
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ػػا تتَّخػػذ سػػبيل  ااوح   سػػفينة اينّْ ها يف الػػوعيّْ اإلنسػػال تفهػػم  بوصػػفها منجػػاةن مػػن الطُّوفػػافجي إذ إَّنَّ
ػا عػػ ةه  جي كذبػدر اإلشػارة ىنػػا النَّبػومّْ للتػذكري بػمقواـو خلػػق آيػةه مػن آيػات الوصػػ  ؛بعامَّػةو علػى أَّنَّ

د تػػزداد خصػوبةن كإوبػػا ن كامػػتال ن مزيػة الَّػػغػة ذاتػػا مفعمػة بقػػدرو كبػػريو مػن الػػدالالت الرَّ اللُّ  » إىل أفَّ 
ػغػة الجي كاللُّ ُ«يف الرتكيب األسلون للشػعرجي مػن ثيػث إىابتػو بصػيابة الرمػوز يف قالػبو فػ،   ة عريَّ شّْ

ة ثضوران رمزيٌان ذا داللة غة العاديَّ ربضر فيها مفردات اللُّ مزجي وفية ىي ربديدان موصوفةه بلغة الرَّ الصُّ 
ة فنيَّػ ؛ أم أكثػرةةجي أكثػر رمزيَّػد ىي يف أصلها لغة خاصَّ جي الَّ ص القرآينّْ فنيةوجي كربضر مفردات النَّ 

 كصباالن 
 قارون:

 )الغػػػً( الٌػػػذم كصػػػ  بػػػو يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْجي كقػػػد نقػػػل قاااارون مػػػن قصَّػػػة الشااايرازي كرَّػػػ    
 اسوسات على آّػرَّداتجي فػالغً الٌػذم يصػفو عىذا الوص  إىل شعره إل فا  ٍاب الش يرازي
ًن ماديَّانجي إذ ال يرقى الغً اؼبادمُّ إىل صفة التَّجريد اٌلد تقيمها طبرة العػارؼجي  الشيرازي لي  ب

ارئجي ال بػػدَّ مػػن مسػػاثةو مػػن الوصػػ  القػػ كلكػػي يتَّخػػذ الػػنَّصُّ العرفػػاينُّ سػػبيلو إىل الفهػػم يف عقػػل
سػم  لػو ييها اسوسات نطاؽ التَّجريدجي لكي يبقى القارئ على تواصػلو مػع النُّصػوص ف ربضر

ػػػ بالتفاعػػػًل معهػػػاجي كمػػػن ىنػػػا كػػػاف استحضػػػار الرُّمػػػوز اؼباديَّػػػة  دحًق الػػػنَّصَّ الفلسػػػفيَّ آّػػػرَّ الػػػد كشَّ
؛ أم الرموز القرآنيَّة:بصبغةو ؿبسوسةوجي فبَّا ىو معركؼه كثابقه يف الوعيّْ   اعبمعيّْ

 كيف زمن الفقر كالكفاح كالشراب كآّوف         
  ِاثتساىا يف بً قاركف ذبعل كيميا  الوجود من   
يغرم بالبحثجي خاصةن يف زمنو تلوح فيو ظبات الفقر كالكفاح كالشَّراب كآّوفجي قارون فغً    

مػػػن  الوجػػػود( فهػػػي القػػػادرة علػػػى ربويػػػل )كيميػػػا  بػػػري أنَّػػػو وبػػػدّْد آليَّػػػةى الوصػػػوؿ إليػػػو مػػػن خػػػالؿ

                                                           
  َُِعند الصوفيةجي صد  عاٍ  جودة نصر: الرمز الشعرم - ُ
  ََُجي صَُأباين شريازجي بزؿ -ِ



 

ػو يف  قاارون كنػز الشَّػاعر  ػياعجي كوبيػلي قاارون اثتساىا من فقػريو معػدـو إىل بػ،  يف بػً كىبٍو
 :األرض إىل الغرية

 ككنز قاركف ال يزاؿ يهب  يف األرض بسبب القهر    
 ُ  كردبا قرأت أف ذل  من برية الدراكيش   

ُ           ذين قالوا:﴿يف إشارةو إىل الَّ  َّٔنوُ ٌَنزًُ لَن ٍّ عَ ِنْ جي كربمػلي (ٕٗالقصػص)﴾ َّد ٌَْْنَط ٌَنَند ِِؽْنًَ َِند ؤًُظِنَِ لَندسًُُْ ِب

جي مػػن ىنػػا أتػػى الشَّػػاعري بفكػػرًة الغػػريًة الػػد ذىبػػق بكنػػًز  زاؿى يغػػرًم  جي القااارونليػػقى معػػً التَّمػػ،ّْ
 بالبحًث:

 " كثافظ " عبنونو فق  يبحث عن ثبيب لو   
  ِكىو كاؼبفل  اؼبعدـ الَّذم يبحث عن كنز قاركف     !!

 لػػػوجي كػػػاؼبفل  اؼبعػػػدـ الباثػػػث عػػػن كنػػػز ىنػػػا يقػػػدّْـ يف تشػػػبيوو فػػػ،  صػػػورة حبثػػػو عػػػن ثبيػػػبو ك     
مقتصػػره علػػى سػػبب اعبنػػوفجي الػػذم يػػدفع أيضػػانجي مفلسػػان للسَّػػعي  حااافظ جي فكمػػا أفَّ حبػػثقااارون
 :يقوؿ جيبيباغب ٍريقان إىل كنزيتلم ُّ  مو عو  آخر من شعرهيف  جي فإفَّ الشَّاعرقارون كرا  كنز

 غبسنوكلقد سلكق الطريق إىل كنز اغببيب الذم ال َّناية    
 ّكسمجعل مئات الساعلني من أمثايل يف بً قاركف    
عػن  فهو يقػدّْـ نفسػو يف ىػذا التَّصػوير بوصػفو مفلسػان معػدمان )سػاعل(جي كدفعػو جنونػو للبحػث   
اؼبفلسػػػػػني  ؿذم ال َّنايػػػػػة لػػػػػوجي كالٌػػػػػذم وبػػػػػوّْ )اغبسػػػػػن( الَّػػػػػجي فوجػػػػػد سػػػػػبيلو إىل الكنزقاااااارون بػػػػػً

كيف ىػػذا الػػنَّصّْ تتحػػدَّدي الفركقػػاتي جي (قااارونإىل أبنيػػا  كػػػ)اؼبعػػدمني)مئات السػػاعلني مػػن أمثػػايل( 
 داللتو ثاؼبػا تظهػر مفػردة معنومّّجي فػ)الكنز( ذك الدَّاللة اؼباديَّةجي تنقضبنيى ما ىو مادمّّ كما ىو 

عػػن الوصػػ  اؼبػػادمّْجي كيقػػدّْـ بصػػيغًتو  قااارونبػػػ اغبسػػنجي مثَّ يف بػػزؿو آخػػرو يبتعػػد اػبطػػاب اؼبتعلّْػػق
 :الفلسفيَّة آّرَّدة

                                                           
  َُّجي صّٗأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ُْٕجي صْٖاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ
  َْٖجي صُِّاؼبصدر السابقجي بزؿ -ّ



 

 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 :
ااايرازي وبضػػػر رمػػػز )إبػػػراىيم اػبليػػػل( يف نصػػػوص مػػػرَّةن كاثػػػدةنجي كيػػػتمُّ اسػػػتدعا  ىػػػذا اغبضػػػور  الش 

ااايرازيعنهػػػا  كحبادثػػػةو كاثػػػدةو متَّصػػػلةو حبالػػػة الوجػػػد كاؼبعانػػػاةجي الػػػد عػػػ َّ  (جيالخ ياااا) باللَّقػػػب  الش 
    ( كبريىا:جي بوص  االثرتاؽ:)لقد اثرتؽ قلب ثافظ بنار العشقمن نص   صراثةن يف أكثر

 قد يف ركثي د تتَّ ار الَّ عل ىذه النَّ فيا رب ! اج   
 ِبردان أك سالمان كما جعلتها على اػبليل     !!

 هاروت:
 كإذا ا طرين األمر أف أذىب إىل ىاركت كبابل   
 ّفسمعمل لديو مئات أنواع السحر ثّت آخذؾ   
 لػػنَّصّْ الشّْػعرمّْ مػدعاةن لػإلمث كاػبطيئػػةجي فيمػا ىػو موصػوؼه بالفتنػػةيف ا هااروت   يعػٍد عمػلإذ   

يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْجي فمػػن يبعػػن النَّظػػر دبعانػػاة الشَّػػاعر كمواجهاتػػو مػػع رمػػوز الفنػػا  كالغوايػػة كالفقػػدجي 
جي كإٍف  ؼبكافيف ىذا ا هاروتسحًر  دكف أف يبل  الغايةجي يغدك استحضارمن  جي مو عى استحقاؽو

ػػػعرمّْ كػػػافى مػػػذمومان يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْجي إال أفَّ ثضػػػورهي  يف معػػػرض الوصػػػ  ىػػػذاجي   يف الػػػنَّصّْ الشّْ
 ً  الن معنويان فيما ىو سبيله لبلوغ الغاية كاؼبصبا أكسبو
اااايرازيبنػػػػا ن علػػػػى مػػػػا سػػػػبقجي يبكػػػػن القػػػػوؿ إفَّ ذبربػػػػة      العرفانيَّػػػػة األدبيَّػػػػة جػػػػا ت مثقلػػػػػةن  الش 

وريفهػا يف بالدَّالالتجي كإفَّ أبرز ما سبيَّز بوجي قدرتو الكبرية على اإلتياف بدقيق اؼبعاين كبريبهػاجي كت
بنية النصّْ الشعرم  كإفَّ كثرة رموزه كإشاراتو ال تع، تىعمُّد الغموض كاإلّٔاـ؛ لكنَّها اللُّغة الفنيَّة 

                                                           
  ِّٕجي صُْٕأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ّٓٗجي صَّٔاؼبصدر السابقجي بزؿ  -ِ
  ُُِجي صُّاؼبصدر السابقجي بزؿ -ّ



 

الصوفيَّة ال سبيل كبو بداىة اؼبعاينجي فالتَّجربة حبػدّْ ذاتػا موصػوفةه بػالعمقجي لػذل  فػإفَّ اللُّغػة ال بػدَّ 
 أف تكوف على قدرو من التميُّز الثتواعها 

القػػػوؿ: إفَّ ىػػػذا اغبضػػػور كػػػاف متنوّْعػػػانجي فلػػػم  الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْ يف شػػػعره أمكػػػنكعػػػن ثضػػػور       
جي إذ أيدًخػػل يف التَّشػػكيالت اللُّغويَّػػةجي فبػػدا متماىيػػان مػػع دينيػػةن فحسػػب يتحػػدَّد بوصػػفو بنيػػةن معرفيَّػػةن 

ػػػعرمجي كقػػػد أفػػػاد مػػػن اؼبعطيػػػات القرآنيَّػػػةجي كفبَّػػػا ىػػػو راسػػػ ه  عي اعبمعػػػيّْ فػػػمتى يف الػػػو النَّسػػػي  الشّْ
ػػػا دبػػػا يغػػػ، الػػػنَّ  لػػػو أثيانػػػانجي كـبالفػػػةو  دبفػػػاىيم مقاربػػػةو  ص كيزيػػػد مػػػن صباليَّتػػػو ال أثيانػػػان أخػػػرلجي إمبَّ

 العك  
  



 

 
 

 
 

 الباب الثالث:

 دراس  ة مق ارن ة بي ن الشاعرين:
 _مدخل

 الفصل األّول:
 _أوجه التش   ابه واالخت الف في تناص المف ردات

 الفصل الثاني:
أوجه التشابه واالختالف في تناص الرموز والصور  -

 الفنية
  



 

 مدوا:
دابجي علػػػى شػػػركطو بػػػني ا  لو لدراسػػػة الظَّػػػواىًر اؼبختلفػػػةمػػػا آليَّػػػةى عصػػػفهو جي بتقػػػـو اؼبقارنػػػة       
ف بػػوجي ر ابتػػاري  أدب أمَّػػة الػػدَّارسجي كأدب األيمَّػػة اؼبقػػ امَّػػةالع فُّرىػػا يف الػػدَّارسجي منهػػا اؼبعرفػػةو ت هبػػب

ّْػالع علػػى تػػاري  األيمَّتػػنيجي مػػع اإلؼبػػاـ بالنَّقػػد كتارىبػػوجي كمعرفػػة جي ة كالعاؼبًيَّػػةع األدبيَّػػأبػػرز الوقػػاع كاال
  ُلباثثا عمل ع الَّد تسهّْلمن اؼبراج كىقىٍدر
مُّ بالصّْػالت هػتدنّْ ياأل جز ان من التَّاري »كزبتل  الدّْراسة اؼبقارنة عًن األدب اؼبقارف بوصفو    

  ِ«اتعماؿ كاؼبوثياغبقيقيَّة بني األ
ًى         مػػػػم كا داب ا بػػػػني األهػػػػاقلنجي كتّ«اراألفكػػػػ ّٔجػػػػرات»  فالدّْراسػػػػة اؼبقارنػػػػة ىنػػػػاجي ال تعػػػػ

م كمػا زالػقجي تتبػادؿ فقػد كانػًق األيمػجي » دراؾ الصّْالت كالرَّكاب  جي كتبياف مدل التَّمثر كالتَّػمثريإل
ػػ الػػنُّظم كالثَّقافػػات كمػػا تتبػػادؿ قعو ل بسػػلطاَّنا الػػذَّا ّْ مػػن صػػتنتقػػ فػػةجي بػػل إفَّ اؼبعر ات  لع كاػبػػالسّْ

جي كم إىل جي كما تنتقلن صقعو   ْ« ب كالرّْياحالسَّحاع شعبو إىل شعبو
ةوجي إٍذ إفَّ التَّػػػمثري كالتَّػػػمثُّرجي كتالقػػػ  يَّػػػبصػػػفةو عاؼب ىػػػذا اؼبنظػػػور ييػػػٍدرىؾي عمػػػل األدب اؼبقػػػارفمػػػن     

الَّػذم  مم كالشُّعوب كالتَّاري  كا دابجي يػيعىدُّ آّػاؿ األرثػبما بني األ األىفكار كاألجناس األدبيَّة
 رَّؾ  ػػمنو األدب اؼبقػػارف؛ علػػى ىػػذا اؼبعػػًجي يبكػػن أٍف يعػػدَّ األدب اؼبقػػارف أصػػالنجي كالدّْراسػػةحػػيت

جي اة األدبيَّػػػةجي مػػػا بػػػني نتػػػيَّػػػنا الفيَّةو مػػػن القضػػػايان يقػػػـو علػػػى دراسػػػة قضػػػعػػػمػػػاجي فر  رةو لظػػػاى ةاؼبقارنػػػ
  يّْ سكفار  نّْ جي عر نيفـبتل شاعرين يف أدبني

وب ىنػػػػػاجي كال التَّشػػػػػابو لػػػػػكال َّنجهػػػػػا اؼبط ةنػػػػػقار اؼب مفَّ التَّػػػػػمثري كالتَّػػػػػمثُّر لػػػػػي  مو ػػػػػوعبػػػػػعلمػػػػػان     
ػا يتحػدَّد ؾبػاؿ الػدٍَّرس النَّقػدنيكاالختالؼ بالوصػ  الشُّػمويٌل للمصػطلحني مػا بػني األدبػ مّْ جي إمبَّ

                                                           
  ُٓ-ٓجي صُِٖٗالتوقبي: دراسات يف األدب اؼبقارفجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي ينظرجي د  ؿبمد -ُ
، للثقافة كالفنوف كا دابجي -ِ رينيو كيل : مفاىيم نقديةجي ترصبة: د  ؿبمد عصفورجي سلسلة عا  اؼبعرفةجي آّل  الٍو

  ِٖٔـجي صَُٗٗالكويقجي 
ؼبقارفجي ترصبة: د  بساف السيدجي منشورات عال  الدينجي بيري بركنيل  كلود بيشواجي أندريو ميشيل ركسو: األدب ا-ّ

  ٔٗجي صُٔٗٗجي ُدمشقجي ط
  ْد  أضبد ؿبمد اغبويفجي تيارات ثقافية بني العرب كالفرسجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي د تجي ص- ْ



 

كالتَّمثُّر يف ىذا آّاؿ  بالتَّمثري القوؿثًديثان( ف اس قديبانجي التَّناصمع )االقتب ف يف ىذا البحثقار اؼب
التَّػػمثُّر  )الػػنَّصُّ القيػػرآينُّ(جي كعليػػو يصػػب  كاثػػده  ريالتَّػػمث ور؛ ألفَّ ؿبػػيفضػػي ًإىل مطابقػػة اؼبصػػطلحني

 ا ليَّػػػةي  ىل أعلػػػىجي كىػػػذهىنجي كالتػػمثُّر مػػػن أدىن إمػػػن أعلػػػى إىل أد فرك ىػػانجي إذ يصػػػب  إدراؾ التَّػػػمثريم
ف جػػال  األثػػر القػػرآينّْ يف شػػعر الغػػزؿ العرفػػاينّْ مػػا بػػني شػػاعرم جي كمنهػػا يكػػو كػػم العمػػل اؼبقػػدَّـرب

  العرب كالفرس
 ً  الػػػدَّرساقػػػرتح د  ؿبمػػػد  التػػػوقبي يف كتابػػػو: )دراسػػػات يف األدب اؼبقػػػارف( آليَّػػػة عمػػػلو لبػػػد   

 اؼبقارىف:
 الدراسة المقار ة

 
 الموضوع الاا ي                  الموضوع األول               

 
 الخصائص                               الخصائص      

 
 أوجه التشابه             أوجه التشابه     

 
 أوجه الخ ف                                          أوجه الخ ف

 1اليتياة
 
فعالةه فيما ىبصُّ الدّْراسات اؼبقارنة بني مو وعنيجي كفق تناكؿ نتاجي أديبني مػن ةه ٍريق كىي   
 اعتماد ىذه اؼبنهجيَّػة يف دراسػتنا مػع فػارؽو بسػي و تفر ػو خصوصػيَّة مَّتني ـبتلفتنيجي كباإلمكافأ

 :قارفاؼب ظَّاىرة يف الدَّرسىذه ال

                                                           
  َِينظرجي د  ؿبمد التوقبيجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي ص-ُ



 

 
 

 ليص المصدرا
 

 الموضوع الاا ي                          الموضوع األول 
 
 

 ِّلية ا قتباس والتوظيف               قتباس والتوظيف  ِّلية ا 
 

 أوجه التشابه
 
 

 أوجه ا وت ف                            أوجه ا وت ف
 
 اليتائج
 

جي يبكػن أف ىبػدـ كيبدك أفَّ ىذا ا      البحػث أكثػر مػن اختػزاؿ العػرض لفارؽ اإلجراعيَّ الشكليَّ
ػػػعرمُّ  ةو مو ػػػوعاتو ثالثػػػ إىل مو ػػػوعني )شػػػعرين(جي فػػػنحن إزا  ىػػػي: )الػػػنَّصُّ القػػػرآينُّجي الػػػنَّصُّ الشّْ
  )  العرنُّجي النَّصُّ الشّْعرمُّ الفارسيُّ

ػػػعرياف بػػػالتَّغري كالتَّحػػػوؿجي جي فيمػػػيوصػػ  الػػػنَّصُّ القػػػرآينُّ بالثَّابػػػق       يظهػػػرا ييوصىػػ ي النصَّػػػاف الشّْ
الوصػفيّْ  ق من الػنَّصّْ الثَّابػقجي كأدخلػق يف نطػاؽ اؼبتغػريّْ عةن اجتز التَّناصُّ فيهما بوصفو بنيةن نصيَّ 



 

آّتزأة لػداللتها علػى  النَّصيَّة لدَّاليلّْجي يف مستول التَّحوُّؿ األكَّؿجي كيف اؼبستول الثَّاين تعود البنيةكا
  التَّمكيل مفهـو النَّصّْ الثَّابقجي ثسب

؟ كعػػػمَّ يبحػػػث » ػػػ اؿ الَّػػػذم يفػػػرض نفسػػػو بداىػػػةن كيػػػ  نتصػػػوَّر الػػػنَّصَّ كفػػػق مفهػػػـو التَّنػػػاصّْ كالسُّ
  ُ«النَّاقد اؼبقارف؟

سػػػرُّبات لغػػػة الػػػنَّصّْ اؼبصػػػدر فيهػػػا ت تنطلػػػق اإلجابػػػة مػػػن أسػػػاس األدب )اللُّغػػػة(جي الَّػػػد تتو َّػػػع  
(جي اللُّغػػة اػبا ػػا ىػػو مي  صَّػػة )القرآنيػػة( فػػال آخػػذ كال معػػ و )الثَّابػػقي ـٌ )نػػص  عػػ و بػػني األدبػػنيجي إمبَّ عػػا

 قرآين(جي كآخذكف ـبتلفوف 
ػػعريةجي كفػػق التَّنػػاصجي علػػى فنػػوف اؼبمارسػػات        الَّػػد األدبيَّػػة كالكتابيَّػػة  كعليػػو تقػػـو اؼبقارنػػة الشّْ

ػػػػاعرينجي ككيػػػػ  أفصػػػػ  قػػػػاـ ّٔػػػػا كػػػػلّّ  جي جي رػػػػاىران أـ خفيَّػػػػان و يف النَّصػػػػنيالتَّنػػػػاصُّ عػػػػن نفسػػػػ مػػػػن الشَّ
 الوصً    فعلجي أـ بالرَّمزجي كإىل ما ىنال  من صي بالأـ جي دعا ن مباشران بالقوؿاست

جو اؼبقاربات للػنَّصّْ اؼبصػدرجي أك  من ىنا يكوف اغبديث عن التَّشابو بني الشّْعرينجي يتمُّ ع       
شػديد الو ػوحجي كيف اعرين بالنَّصّْ القرآينّْ كػاف الشَّ  كالَّد يبكن أفَّ يوجد فيها دليله على أفَّ تمثر
ػػػبوجي كلػػػي  معػػػً ذلػػػ   ػػػعي  فػػػرض» موا ػػػع شػػػديد الشَّ مى كثػػػدةو مصػػػطنعةو علػػػى األشػػػياً  الَّػػػد ذبي

ػػػػعريَّة العرفانيَّػػػػةجي عربيَّة/فارسػػػػيَّة علػػػػى جي لكػػػػنَّ اؼبشػػػػأّةى تعػػػػِ«مصػػػػادفةن  ود إىل ٍبيعػػػػة النُّصػػػػوًص الشّْ
ػػػػوا جي كخصوصػػػػيَّة التَّعامػػػػل مػػػػع مصػػػػدر االقتباسػػػػاتجي فػػػػإفَّ ىػػػػذا الػػػػنَّصَّ يكػػػػوّْف بالنّْسػػػػبة إىل  السَّ

كمنهاجػػان للحيػػاة  يف إدراؾٍريقػػةه  أنَّػػوكمػػا   الشَّػػاعرينجي كمػػا ىػػو لألمَّتػػنيجي اؼبقػػدَّس بوصػػفو شػػرعة ن
 اؼبطلًق؛ عرفانيَّان 

بري أفَّ مقاربة "اؼبقدَّس" يف الصَّوغ الشّْعرمّْجي تفرتض قواعد تسم  بػإدراج بعػض الػنَّصّْ اؼبقػدَّس 
ينيَّة أكالنجي كاللُّغوية الفنيَّةيف النَّصّْ الشّْ   ثانيان  عرمّْجي من دكف اؼبساس خبصوصيَّتو الدّْ
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 الفصا األول:
 به وا وت ف في اضمي  المفردات:أوجه التشا

شبَّػػة نسػػبيَّةه يف إدراؾ التَّشػػابو كاالخػػتالؼ بػػني نصػػوص الشَّػػاعرينجي كبػػري خػػاؼو أفَّ ىػػذه          
تالؼ اللُّغػػػة  كمػػػن منظػػػور ىػػػذا االخػػػتالؼ تتحػػػدَّد منطلقػػػات النَّسػػػبية تػػػنهض مػػػن الػػػوعي بػػػاخ

صبػػة كالدة  جي فػػإذاالدّْراسػػة اؼبقارنػػة ميتػىػػٍرًجمو   شػػاعرو جديػػدو )ميتػىػػٍرجىم( علػػى يػػد كػػاف مػػن ثسػػنات الرتَّ
صّْ األصػػليّْ يف الػػنَّصّْ الػػنَّ  كفػػ وجي فػػإفَّ أبػػرز سػػيّْئاتاجي الٌػػد ال يبكػػن إبفاؽبػػاجي ىػػي بيػػاب أك ذكبػػاف

  رتجىمً اؼب
يّْ كإنصػػافان علػػى اؼبسػػتول اللُّغػػومّْجي أدبػػان كبالبػػةنجي إجحافػػان حبػػقّْ الفارسػػ لػػذل  تغػػدك اؼبقارنػػة     

كترصبػػػاف األسػػػرارجي كيف ىػػػذا  موصػػػوؼه بلسػػػاف الغيػػػب حاااافظ الشااايرازيأفَّ  للعػػػرنّْجي مػػػع العلػػػم
إىل اسػػتعماًؿ  قعربيٌػانجي دفعػػبػػري اؼبقػرك ة لنػػا  يَّػػًة العاؼبيَّػةجي بػػري أفَّ لغتػوالوصػ  إقػػراره دبكانتػًو األدب
راسػة  مػن ىنػا كانػًق اؼبقارنػة تػتمُّ علػى صػعيد الوصػ  الػذم ييعػً الدّْ  ترصبات نصوصو يف ىػذه

باقتباسات كال الشَّاعرين كتوريفها فنيَّانجي لتمخذ مكاَّنا يف اغبيّْز الشّْعرمّْ بوصفها إثدل بنيات 
ػػعرمّْ  هػػا بوصػػفها إدراك خػػذ مػػدلوالتا مػػن خػػالؿجي كتتَّ التَّشػػكيل األدنّْجي تتمػػاىى مػػع النَّسػػي  الشّْ

ا مػػن منظػػوًر الػػوعيّْ اعبمػػايلّْ بنيػةن نػػاجزةنجي قػػد ربمػػل معهػا مفاىيمهػػا القرآنيَّػػةى اعبماليَّػػةجي كقػػد تنزعيهػ
 الف،ّْ 
ػػػاعرين مفػػػرداتو قرآنيَّػػػةوجي بلػػػب علػػػى بعػػػض توريفاتػػػا ٍػػػابع الغػػػزؿ العرفػػػاينّْ      تضػػػمَّن نتػػػاج الشَّ

ػػػى الغػػػزؿاػبػػػالصجي فيمػػػا  ذات  نػػػانجي كسػػػادت لغػػػة اؼبعرفػػػةجي حبيػػػث ذبػػػي  الػػػدَّكاؿ اؼبقتبسػػػةأثيا تنحَّ
  مدلوالتو عرفانيَّةو خالصةو 

 
 كالبداية مع اؼبثاؿ ا  :

 



 

 الشيرازي اليص القرِّ ي اب  الفار 
كىًبطىٍرفًػػػػػػػًو ًسػػػػػػػٍحره لىػػػػػػػو اىٍبصىػػػػػػػرى 
ًفٍعلىػػػػوي/ ىػػػػاريكته كػػػػافى لىػػػػوي بًػػػػًو 

 ُأيٍستىاذىا 

تتلػػػػػو الشػػػػػياٍني  كاتَّبعيػػػػػوا مػػػػػا
علػػػػػػى ملػػػػػػ  سػػػػػػليماف كمػػػػػػا  
كفػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػليماف كلكػػػػػػػػػػػػػن 
الشػػػػػػػياٍني كفػػػػػػػركا يعلمػػػػػػػوف 
النػػػػػػاس السػػػػػػحر كمػػػػػػا أنػػػػػػزؿ 
علػػى اؼبلكػػني ببابػػل ىػػاركت 
كمػػاركت جي كمػػا يعلمػػاف مػػن 

 لػو إمبػا كبػن أثد ثّت يقػوال
 ( َُِالبقرة ) فتنةه فال تكفر  (

ػػاريكتى  ػػمىٍعمىلي لىػػو بػيلٍّْغػػقي ىى سى
/ ًمئىػػػاًت فػينيػػػوفً  ػػػحًر   بىابًػػػلو السّْ

 ِكيما أيكاًصلي ٍ 

 
ا كبني فتنةه فال تكفػر(جي )إمبَّ  بوصفو فتنةن مقركنةن بالكفر هاروت يقدـ النَّصُّ القرآينُّ سحر        

 جا  اب  الفار جي فػكسحره مس  ذاكرة اإلمث اؼبرافقة لو هاروت كاتَّفق الشَّاعراف ثني استدعا 
 هااروت اعبميلجي فبدا كمػن يشػيد صػرثان للجمػاؿجي فكػاف  تتمَّةه لوص لغايةو يف الغزؿ هاروتبػ

ػػحر  ّٔػػذا يكػػوف كصػػ   اباا  الفااار  لبنػػةن يف اإلعمػػار اعبمػػايلّْ؛ أ ػػاؼ إىل اعبمػػاؿ ؼبسػػة السّْ
مفردتػا )ىػاركت كالسّْػحر( دالالتمػا القرآنيَّػة  جي فلػم ربمػلالفنيَّػة للسّْػحر ثػامالن القيمػة هااروتلػ

 األدنّْ  يف الوص 
اايرازيا كقػػد نفػػى       ػػحرجي أيضػػان  لش  ػػلبية عػػن السّْ يصػػرُّ يف بنيػػة مفرداتػػو النَّارمػػة  إذالقيمػػة السَّ

ااايرازي يف نػػػصّْ  فهااااروتعلػػػى )فعػػػل السػػػحر(جي  هااااروت السػػػتدعا  يتحػػػدَّد بوصػػػفو آخػػػر الش 
 )سػػمعمل    مئػػات فنػػوف السػػحر(جي عػػل)ىػػاركت( كالف كىػػو اسػػتدعا ه قػػاعمه علػػى اللَّفػػظ جيالسُّػػبل
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ااايرازي ق ىػػػي الٌػػػد ربكػػػم نصػػػوصكتبػػػدك بنيػػػة القلػػػ مفردتػػػا  اؼبضػػػ، الٌػػػذم ربملػػػو جي كاالنتظػػػارالش 
 يف الػػػنَّصّْ كعنصػػرو صبػػايل  فػػ،    هاااروتبإدخػػاًؿ  ركثػػي( يشػػي بانقضػػا  الصَّػػ جي كيسػػم  )ربػػرَّؽي 

يف  هاروتثضور  اإل افة إىل ذل  كافيف الوعيّْ اعبمعيّْ  ب األدنّْ من دكف أف يكوف كذل 
أنبيَّػػةن غبضػػور فعػػل  اباا  الفااار  كلػػي  بوصػػفو فكػػرةن فنيَّػػةن ؾبػػردةنجي يف ثػػني   يػػوؿ جينصَّػػو فػػاعالن 

ك ػعو الشَّػاعر مػثالن  فقػدالرَّبم مػن اإلقػرار بفاعليتػوجي السّْحرجي إذ أنبلو كبيبَّو عن الوص جي على 
ػػػػحر بيػػػػق معػػػػرضه عنػػػػو دبجػػػػرد اكتمػػػػاؿ الدَّاللػػػػة اللُّغويػػػػة للكػػػػالـ يف َّنايػػػػة ال كنَّػػػػو؛ لأعلػػػػى يف السّْ

ػػعرمُّ برمَّتػػوجي حبيػػث تػػتمُّ إعػػادة قػػرا ة الصُّػػورة  )أسػػتاذا( تلػػ  اؼبفػػردة الػػد يتمسَّػػ  عليهػػا البيػػق الشّْ
 ها الفنيَّة من منظور داللت

 كيف مثاؿو آخر:
 الشيرازي اليص القرِّ ي اب  الفار 

ًى ًمػ،ّْ  كىيىا كيلَّ  مىا أىبٍػقىػى الضَّػ
ػػػػلٍ  ػػػػا لىػػػػ ى مىػػػػٍمكىلن يف  /اٍرربًى فىمى

ًة  ًعظىاـو رىًميمى
ُ 

)ك ػػػػػرب لنػػػػػا مػػػػػثالن كنسػػػػػي 
خلقو قاؿ مػن وبيػي العظػاـ 

 كىي رميم ( 

ػػػػػػٍزتى ًمػػػػػػٍن  ًإذىا بػىٍعػػػػػػدى قػىػػػػػػٍرفو جي
ػػػػيػيٍرقيصي ًمػػػػ،ٍّْ  /فػىػػػػٍوؽى تػيػػػػٍربىًد  سى

العىٍظمي كىىيوى رىًمٍيمي 
ِ 

 
ػػيَّةي الَّػػد ييقػػدّْميهىا       ػػا صيػػورةي اعبسػػًد  الفااار   اباا   تقػػوـي الصُّػػورةي اغبسّْ ػػًةجي علػػى أَّنَّ للعظػػاـً الرًَّميمى

ػػيَّان للفعػًل الَّػػذم  ـي الػػرَّميمي( تشػبيهان غبالػػًة اعبسػًدجي لتكػػوفى إدراكػان ثسّْ بفعػًل الضَّػًجي فتجػػي ي )العظػا
ـى بػػو الضَّػػًجي كىػػو فعػػله ؾبػػرَّدهجي ييػػدرىؾي بػػاغبواسّْ مػػن خػػالًؿ كصػػً  فعلًػػًو يف اعبسػػًد كىػػو)العٍظمي  قػػا

تّْم بذل ى علػى بقايػا اعبسػًد ا لرَّميمي(؛ اٌلذم يبدك استدعا ن للموًت ت سّْ ي لوي مفردةي )ارربٍل(جي كربي
بنفًي صفًة اغبياًة كالبقاً  عنهاجي كتيشيعي دالالًت الفناً  الٌػذم ىػو بايػةي الشَّػاعًر صػوفٌيانجي ليػتخلَّصى 

ـي الػرَّميمي ال تتضػمَّني إثالػةن إىل من عػاً  اغبػ ّْ الَّػذم قدَّمىػوي بتلػ ى الصُّػورًة اؼبشػوَّ  ىًة دالليَّػان؛ فالعظػا
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كلّْػي مػن خػالؿ بشػكلو   شي و يبكن استخالصو من مظهرىا اؼبادمّْجي لذل  استدعى ىذا الفنا 
 )ارربل(   مفردة
اايرازيأفَّ  بػػري      ًى يف اسػػتدعا الش  )اؼبػػوت(جي كربػػوُّؿ  عو اؼبفػػردة ذاتػػاجي بعػػد أف يثبػػق فعػػل الضَّػػ

جي يعػػود فيفػػرغ العظػػاـ الػػرَّميم  مػػن إثالتهػػا إىل الفنػػا جي ثػػنيى هبػػي  بالفعػػل اعبسػػد إىل عظػػاـو رمػػيمو
ػػػية( لأللفػػػا صػػػق( )رقصػػػق العظػػػاـ الػػػرميم(جي فيحصػػػل التَّنػػػافر بػػػني الدَّاللػػػة اللَّفظيػػػة)رق ظجي )اغبسّْ

اايرازيإفَّ  القػػوؿ كمػػدلوؽبا اؼبعنػػومّْ آّػػرَّدجي كيبكػػن الػػذَّىاب أبعػػد مػػن ذلػػ  إىل  مػػدلوؿ ىبتػػزؿ الش 
ي )جيػٍزتى من وبيي العظاـ كىي رميم(جي فيجيب عنو دبػا كمػن بػني فعلػيف النَّصّْ القرآينّْ ) السُّ اؿ
جي مع ما ينطوم عليو) ا ي كاؼبضارعجي من إلغا و للػزَّمنجي كشػلّْ قدرتػو علػى اؼب لفعالفا سريقيصي

  الفاعليَّة يف اعبسد
 :كعليو يبكن إصباؿ التَّشابو كاالختالؼ يف الصّْيغة التَّالية

 اب  الفار                                                 الشيرازي
 كص  للحالة اعبسدية{ كص  الفعل                كص  ما بعد الفعل } العظاـ الرميم

 ما بعد فنا  اعبسد        )ما يشبو العظاـ الرميم(                           
)الفعل كما بعد الفعل(   يقع التَّشابوي يف الفعًلجي كيكمني االختالؼي بنيى

 إىل مثاؿو آخر :
 الشيرازي اليص القرِّ ي اب  الفار 



 

ػػػرى  كىلىػػػٍي ى   ان أىلىٍسػػػقي األىٍمػػػً  بىيػٍ
ػػػػػٍن بىػػػػػدى  ا ًلمى ا/ كىجيٍنًحػػػػػي بىػػػػػدى
لىػًد/ كىًسػرُّ يػصيٍبًحي كى   ٍوًميى لىيػٍ
ٍشػػػػػػػػػػػػًفوبػىلىػػػػػػػػػػػػى  / ً ًمػػػػػػػػػػػػٍرآةي كى

ًى اعبىٍمػػػًع نػىٍفػػػػيي  كىًإثٍػبىػػػاتي مىٍعػػػ
ىًعيًَّة 

 ُاؼب

كإذ أخػذ ربػػ  مػن بػػ، آدـ 
مػػػػػػػػػػػػن رهػػػػػػػػػػػػورىم ذريػػػػػػػػػػػػتهم 
كأشػػػػػػهدىم علػػػػػػى أنفسػػػػػػهم 
ألسػػػػػق بػػػػػػربكم قػػػػػالوا بلػػػػػػى 
شػػػػػػػػػػػهدنا أف تقولػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػـو 
القيامػػػػػة إنػػػػػا كنػػػػػا عػػػػػن ىػػػػػذا 

 بافلني 

ػػػػا  ٍمتػيهى كىصىػػػػٍخرىةو تػىػػػػٍوبىًد أىٍثكى
بىػػػػان/ بًاعبىػػػػاـً  ػػػػاجه   عىجى كىىػػػػوى زيجى

 كىٍي ى قىٍد كيًسرىٍت  
ػػػػػػػػػػا أىنٍػػػػػػػػػػقى  هى دىاره بًبىػػػػػػػػػػابػىنٍيً عىنػٍ
ػػػػػله/ فىػػػػػمىمُّ فػىػػػػػٍرؽو عىلىػػػػػٍق  ميٍرربًى

 سىٍقفىان أىـً الٍبىفىضىٍق 
 /يىسَّػػرى عىػػٍيشه ديكمبىىػػا أى ىو كىمىػػا تػى 

الى يف العىٍهًد قىٍد بػىلىى حًبيٍكًم بى 
  ِعيًقدىتٍ 

 
ِّدم كتعػاىل علػى بػ،  الٌػذم أخػذه سػبحانو كاؼبيثػاؽ مفردات العهد اب  الفار  يستخدـ      

 ػػمن مػػا يشػػبو )الشػػيفرة( الٌػػد ربتػػاج إىل فػػ ّْ رموزىػػاجي كإعػػادة كػػلّْ مفػػردىةو إىل معناىػػا اللُّغػػومّْجي 
الفػػ،ّْ كاؼبعػػريفّْجي مثَّ إصباؽبػػا يف صػػيغةو َّناعيَّػػةو يتحػػدَّد مػػن خالؽبػػا اؼبغػػزل مػػن إدراج مفػػردة  اكمػػدلوؽب

ػػػعرمجي إذ  صّْ القػػرآينّْ )بلػػػى( إلغػػازان آخػػػريف الػػػنَّ  ألسػػق"جي فيمػػػا هبعػػل مػػػن اإلجابػػة" يف الػػنَّصّْ الشّْ
جي يف تضػميًنًو مفػرداًت الشايرازيثدَّدى إدراكىها بالسّْرّْ )سػرُّ بلػى( كخػصَّ كشػ ى السّْػرّْ بػا  أمَّػا 
أكػػ جي ثيػػث يشػػري إىل ؿبمػػوًؿ العهػػد األزيلّْجي يصػػرّْح دبػػدلوالت العهػػدجي كؿبمولػػو اللُّغػػوم بو ػػوحو 

جي  ابااا  الفاااار  )ألسػػػق بػػػربكمجي قػػػالوا بلػػػى(جي كثيػػػث كانػػػق )بلػػػى( سػػػرَّان عنػػػد القػػػرآينّْ  اػبطػػػاب
(؛ أم دبعً البال ) حبكم بى  ان إعالن الش يرازي كيًشفىٍق عند   الى

ػػػاعرين يف اسػػػتدعا  اغبػػػدث )العهػػػد(جي كيكمػػػن االخػػػتالؼ بػػػني     إذان: وبصػػػل التَّوافػػػق بػػػني الشَّ
  مستويي التَّصري  كاإلخفا 

                                                           
  ْٔٗ-ْٓٗجي البيتافَِٖابن الفارضجي الديوافجي ص-ُ
  ُّجي صِٓد  علي زليخة: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ-ِ



 

ها تناصَّػان رػاىرانجي لكػنَّ اؼبفردات بوصػف جي كفيها ربضرعلى ذكًر نوعو آخر من االقتباساتنم     
ػػػػعرمّْجي ىػػػػو يف الػػػنَّ  اؼبسػػػػتىدعى كاؼبورَّػػػػ  اؼبعػػػً اباااا   ؿبػػػػلُّ القيمػػػة الفنيَّػػػػة كاعبماليٌػػػػةجي يقػػػػوؿصّْ الشّْ

 :الفار 
بىان        أىفػٍّتى ًبسىٍفً  دىًمي يف اغًبلّْ كاغبىرىـً   ٍُىٍوعىان لًقىاضو أىتىى يف ثيٍكًمًو عىجى

ػا ليسػق ىػي       ( مفرداته قرآنيَّةهجي إمبَّ فمفػردة  جياؼبخصوصػة بالعنايػة يف ىػذا اؼبقػاـ )اغبل كاغبـر

 ُشَُِندضُ  ﴿ا :القػرآينّْ  إىل اؼبعػً اؼبقصػود دبػا ىػو ثكػمه شػرعيّّ يف الوصػ  )أفّت( ىي الَّػد تشػري

جي   يػرع ثرمػةن للقتػلجي  ؛ فإفَّ الَّذم قضى حبكم سػف ( ُْٗالبقرة ) ﴾ لَقَدؿٌ الػدَّـ يف اغبػلّْ كاغبػـر

(جي بػػذل  تنسػػحب  ينيَّػػةإمبَّػػا ثلَّلػػو يف األكقػػات كلّْهػػا )اغبػػل كاغبػػـر للحكػػم القػػرآينّْ إىل  الدَّاللػػة الدّْ
ىػػذا الوصػػ  ينطبػػق  كقبػػد جيبرؤيػػةو معكوسػػةوجي كىنػػا تكمػػن القيمػػة اعبماليٌػػة ؽبػػذا التَّوريػػ  األدب

 :الش يرازي على ما ىو كارده عند
رىـٍ صادى صىٍيدى اغبماـً بًالرَّمًي قلً         ربّْ سىاؿًبٍوي مىا رىعىى ثيٍرمىةى الصٍَّيًد يف اغبى 

ِ 
 كقوؿه آخر:

 كاثرتس كال تسحب سيف  ثانية على صيد اغبـر      
 ّكتمس  كتندـ على ما صنعق مع قل  الوؽباف     

ػػػاعرين مػػػن خػػػالؿ        لكػػػي يسػػػق  ثكػػػم  الشااايرازيالوصػػػ  فػػػػ كيػػػم  االخػػػتالؼ بػػػني الشَّ
 اغبالتنيجي كىنا يتحدَّد اغبكػمصَّيد يف بال و قلبوؼبوصوؼ يف النَّصّْ القرآين على ذاتوجي يشبّْ ا القيمة
( يف أكقػات بداللػةو  اؼباعػػدة  يف بػػذل  يكػوف تضػمينو للمعػً القػرآين الػوارد اغبػـر  زمنيَّػةو )صػيد اغبػـر

(ِ)﴿ :      ً ﴾جي كيف خَّند ؤَُّّيَنند خٌَّنزَِّْٓ آََِنُننٌخ ٌَند ظُمٍُِّننٌخ ؽَنعَدجِشَ خهللِ ًٌََنند خٌؾَّنيْشَ خ َننشَخَ  .... ( ًَبِرَخ لٍٍََْنعُُ فَدفْنناَددُ
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اباا   ني أفَّ ﴾جي أكثىػػر ك ػػوثانجي يف ثػػلُننشََِّ عٍََننْْىُُْ فَننْْذُ خٌسَننشِّ َِنند دُِْننعُُ لُشَُِنندً  ﴿رةو أخػػرل: سػػو 

  اغبكم كالوص  كالزَّمن أتى بًإٍالؽً الفار  
ػػعرجي كباإلمكػػافدر فػػتشػػابو الشَّػػاعراف يف اسػػتخداـ اؼب         بقجي فبَّػػا سػػ ات كتوريفهػػا يف لغػػة الشّْ

؛ ةو أّشػتاؼو مردات الواثػدة للتَّعبػري عػن ثػاالتو كأكصػفػاـ اؼبدالتَّقارب يف اسػتخمالثظة مدل 
ككثػدة اؼبصػدر )القػرآف(جي إ ػافةن إىل أف مسػريات العشػاؽ ال بػدَّ جي يعود ذلػ  إىل كثػدة اؼبعتقػد

 كثاالت  أف تتقاٍع يف مراثل
ستقاؤنبا من مصدرو كاثػدو أزاح فا جيينر طي بني الشَّاععسة ال تعً با خذ كاؼبافَّ الدّْر أ دباك       

ػػػد الػػػد عنيػػػق بالوصػػػ ؛ فػػػال تػػػمثُّر أك تػػػمثري بػػػني  يف كثػػػريو مػػػن اؼبػػػواٍن الفركقػػػات الكبػػػريةجي ككثَّ
ا كاف االختالؼ يف االقتباسػات يتحػدَّد بػمفَّ معجػم )القػرآين( أكثػر  الفاار    ابا  الشَّاعرين؛ إمبَّ

مفػرداتو قرآنيػةو بزيػادةو ملحورػةو  ضَّمن شعرهي اب  الفار جي فػالش يرازي ثرا ن كك وثان من معجم
ػػػػ اااايرازيا ىػػػػو عنػػػػد عمَّ د يكتػػػػب ّٔػػػػا كػػػػلّّ مػػػػن الَّػػػػ جي يعػػػػود ىػػػػذا االخػػػػتالؼ إىل ٍبيعػػػػة اللُّغػػػػةالش 

ػػػاعرين د ىػػػػي جي كالَّػػػػإذ يتفػػػػنَّن يف توريػػػػ  مفػػػػردات القػػػػرآف اباااا  الفااااار جي فػػػػال شػػػػ َّ يف أفَّ الشَّ
فارسػػيَّةوجي  بلغػػةو  الكتابػػة أكثػػر مػػن الفارسػػيّْ الٌػػذم يكتػػبمفػػردات معجػػم اللُّغػػة العربيَّػػةجي تنقػػاد لػػو 

 دبفرداتو عربيَّةو  كيستعني
  



 

 الفصا الاا ي :
 الفييَّة: الرَّم  والصمورة 

ػػػماكية قػػػدمقً           د أثَّػػػرت يف ا داب الَّػػػ كثػػػريان مػػػن األثػػػداث كالشَّخصػػػيات األديػػػاف السَّ
لهػػػا قصَّػػػة ت أسػػػطورةن متداكلػػػةنجي كمثا الػػػد بػػػدفمػػػن ذلػػػ  قصَّػػػة يوسػػػ  كزليخػػػ» العربيػػػة كبريىػػػاجي

 اىابيػػػلجي كموسػػػىجي كأصػػػحاب الكهػػػ جي كذ اإلسػػػرا  كاؼبعػػػراججي كآدـ كثػػػوا جي كقتػػػل قابيػػػل ألخيػػػو
جي فكانػق مصػادر رعيسػة اسػتقى ُ«القرننيجي ككنز قاركفجي كبريىا الكثري من القصػص كاألثػداث

جي أك ربق عنواًف التمثًر كالتَّمثري شكالن كمضمونانجي بطريقةو شفافةو رفيعةو  منها األدبا  مادَّتم األدبيَّة
واَّنػا االقتبػاسجي أك بطػرؽو ككسػاعل أقػلَّ مػن ىػاتني اؼبقػولتني فنيٌػةنجي  بطريقةو أقلَّ شفافيةو أك رفاعةو عن

 ذل   كااكاة كالتَّقليد كالسَّرقة كاألخذ كما شابو
   

عرا  كبالبان ما يبتعد ّٔا الشُّػ سةجيالكتب اؼبقدَّ ىي اؼبمخوذة من  ي،ٌ ماذج الد مصدرىا دكالنَّ      
اختلفػػػػق  ػػػػركب التَّجػػػػاكب مػػػػع الصّْػػػػيغة جي لػػػػذل  ِأك الكيتَّػػػػاب قلػػػػيالن أك كثػػػػريان عػػػػن مصػػػػادرىا

ؽبػػػاجي علػػػى مثا القصصػػػية يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينجي فمػػػن أدبػػػا  العػػػا  مػػػن ثػػػاكى تلػػػ  القصػػػص فػػػنظم
 زليخااك لوساف اإلسػراً  كاؼبعػراًججي ككانػق قصَّػةمشأّةن لقصَّػة دا تي لػ اإلؽبيَّةفجا ًت الكوميديا 

جي خاصَّةن الفرس   من أكثر القصًص القرآنيَّة تمثريان يف آداب العاً جي كالعا   اإلسالميّْ
كربويلهػػا  يف ثػني جػػا  التَّجػػاكب مػػع قصػػص القػػرآفجي شػػعرانجي بامتصػػاص أجػػزا و مػػن القصػػص    

مّْجي ألفَّ بنية اللُّغة الشّْعريَّة تقـو على التَّكثي  كاالختػزاؿجي لػذل  ال يف النَّصّْ الشّْعر إىل إشاراتو 
يكػػػق خصّْيصػػػان شػػػعران يف مطوَّلػػػةو شػػػعريةو؛ إالَّ إذا كانػػػق قػػػد ث يبكػػػن أف ربػػػاكى قصػػػص القػػػرآف
ػػعرمَّجي إذ يقػػدّْـ القصػػصأفَّ الػػنَّ  لغػػرض التَّصػػوير القصصػػيجي بػػري بوصػػفها رمػػوزانجي القرآنيَّػػة  صَّ الشّْ

                                                           
 ُّْد  ؿبمد التوقبيجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي ص-ُ
  ُِّجي صُُٖٗجي ّينظر: ؿبمد بنيمي ىالؿجي األدب اؼبقارفجي دار العودةجي بريكتجي ط - ِ



 

ْـّ مػػػن خػػػالًؿ مثػػػاالًت األشػػػيا ً  يقػػػـو» ػػػة تقريػػػًب اغبقػػػاعًق آّػػػرَّدًة عبمهػػػوًر العػػػوا يقػػػـو  الَّػػػدُ«دبهمَّ
لعرفاينَّ(جي على الػرَّبم مػن كثػدة الغػرضجي كالتَّقػارب يف توريػ  الصُّويفَّ )ا بتصويرًىا  لكنَّ الشّْعر

 أيضان إىل كجود اختالفاتو  التَّشابوجي كتلفقـ تستدعي قيا الرُّموز كاإلشارات؛ اثتول تفاصيل
لوساف جي فقصَّػةي ا ىو متشابوه عندى الشَّػاعرينجي اسػتخداـ رمػوز القصػص ذاتػاجي كيف اإلٍػار ذاتػوفبَّ 

 :اب  الفار   مثالنجي عند كال الشَّاعريًن ثدَّت بالوصً  اعبمايلّْجي يقوؿ
ليػػوى ًإالَّ ييوسيػػىفان            ثيٍسنػي  هىا كىالذٍّْكًر يػيتػٍلىى عىٍن أينىٌٍ كأبى يػىتػٍ

ِ 
 كقوؿه آخر :

فىلو مىنىحىٍق كيلَّ الوىرىل بػىٍعضى ثيٍسًنهىا         خىالى ييوسي و مىا فىاتػىهيٍم دبىزًيَّةً 
ّ 

اايرازي كيسػػتعني  ػػعريًَّةجي بػػذل بػػالرَّمز ذاتػػوجي ؼبقاربػػة الوصػػً  اعبمػػايلّْ يف التَّجربػػة الش    وبتػػوم الشّْ
ريقػة صػيابتوجي مػن ىنػا يغػدك  )يوس ( الرَّمز عناصػر اعبمػاؿ الػد تضػاؼ إىل مو ػوعو الفػ،ّْ ٍك

 اعبمايلّْ: إدراؾ الرَّمز اؼبستخدـ ىو منتهى الوص 
كييوسي ي ًمٍن كىمىاًؿ اغبيٍسًن كاإًلٍعرىاًض يفً تٍيوو     زيلىٍيخىاً تٍل ى أىٍثيىاىىا عىلىى كىٍجدو كىأىٍ نىاىىا

ْ  
 كمن ذل ى أيضان قولوي:

 فانظر إىل تفاثة ذقن  كىي تقوؿ:     
  ٓإف آالفان كيوس  الصديق قد كقعوا يف بئرنا "      
الػذَّقن يف اإلنسػاف  يف ىذا اؼبثاؿ يستعني الشَّاعر دبفهـو البئر فنٌيانجي كيقابل بينو كبني ثفػرة      

يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْ بػػػري ذم داللػػػةو  لوساااف جي كالبئػػػر اؼبػػػرتب  برمػػػزاعبمػػػاؿ الٌػػػد تعػػػدُّ مػػػن عالمػػػات

                                                           
جي نظرية الشعر عند الفالسفة اؼبسلمني من الكندم ثّت ابن رشدجي دار التنويرجي بريكتجي د  ألفق كماؿ الدُّركن-ُ

    َِٔجي صََِّ
  ٖٓجي البيقُٖٗابن الفارضجي الديوافجي ص-ِ
  َّٖجي البيقِٓٔاؼبصدر السابقجي ص-ّ
  َٗجي صِّأباين شريازجي بزؿ -ْ
  ّٕٗجي صِٖٗاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٓ



 

جي كيقػػارب الػػنَّصّْ اؼبقػػدَّسجي األدنّْ  صباليَّػػةوجي لكػػن التَّشػػبيو بػػالبئرجي إذ ينقلنػػا بعيػػدان عػػن زبػػـو الػػنَّصّْ 
عبماليَّػػػػة إىل ا ا بعيػػػػدان عػػػػن مفهػػػـو البئػػػػر يف الػػػػنَّصّْ اؼبقػػػػدَّسجي كيػػػذىب بػػػػو يف الدَّاللػػػػةفينقلنػػػػ يعػػػود

 مفهـو العمقجي كىو كنايةه عن اعبماؿ ذم اؼبعً العميػقجي كاؼبوصػوؼ أقصاىاجي ثيث وبمل البئر
  البئربػ

 ا وت ف:
 قػػد قصػػر االسػػتخداـ الرَّمػػزمَّ للنَّػػ ّْ  اباا  الفااار وبصػػل االخػػتالؼ بػػني الشَّػػاعرينجي بػػمفَّ        
اايرازي ؿجي أمَّػػااعلػػى اعبمػػ بداللتػػو لوسااف فاسػػتدعى أٍػػواران أخػػرل مػػن القصَّػػةجي فجػػزَّأ الرَّمػػزجي  الش 

 كأ اؼ كلَّ جز و منو إىل ما يناسبو من ثاالت التَّجربة كتناقضاتا:
  سيعود يوس  الضاؿ ثانية إىل " كنعاف " " فال ربزف "    
 ُ  ربزف مَّنا الرك ة كالبستاف    فالكستصب  صومعة األثزاف يف يـو من األياـ ك  
 تع رأسي العجوز برؤية يوس  كمصاثبتو كلقد سب  
 ِ  أجران للحزف الطويلجي الذم اثتملتو يف صومعة األثزاف  

اااايرازيتقػػػػـو البنيػػػػة الدَّالليَّػػػػة يف نػػػػصّْ        علػػػػى اغبػػػػزفجي كامػػػػوؿ علػػػػى الوثػػػػدات البناعيَّػػػػة  الش 
ػػعرمّْ )ال ربػػزفجي صػػومعة األثػػزاف(جي مضػػافان إليهػػا مػػدل والت اغبػػزف اؼبتمتّْيػػة مػػن اؼبشػػكّْلة للػػنَّصّْ الشّْ

ػػػعرم وبتػػوم ذبربػػػة الشَّػػاعر اؼبليئػػػة بػػػاغبزفجي  الػػنَّصّْ الغاعػػػب )يوسػػ جي كنعػػػاف(جي فنسػػي  الػػػنَّصّْ الشّْ
و جي كيبػدك أفَّ ذبربتػلوسافكيضاؼ إليو عالمات اغبزف الد جا  ّٔا الوص  القرآينُّ لقصَّػة النَّػ َّ 

ويلةه )اغبزف ال فيمػا تػ دّْم عبػارة )رأسػي العجػوز( معػً فعػل الػزَّمن ويل(جي طمع اغبزف متواصلةه ٍك
اللة األمػل )فػال ربػزف( اؼبتوقَّػع ثصػولو يف الػزَّمن بد زًفجي بري أفَّ بنية اغبزف تنقضيف مصاثبًة اغب

الَّػػػد  لوسااافالنَّػػػ ّْ  اؼبسػػػتقبل )سػػػيعود(  فبَّػػػا يعػػػ، أفَّ ىػػػذه العناصػػػر البناعيَّػػػة اؼبتناصػػػة مػػػن قصػػػة
جي تقارب مالم  ذبربة العارؼ الذم يبرُّ دبراثل من الرتقُّب كاغبػريةجي بػري يرازيالش  اثتوت ذبربة 

                                                           
  ِْٕجي صُِٓأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ْٔٓجي صّٖٔاؼبصدر السابقجي بزؿ - ِ



 

باؼبنظور اعبمايلّْ يف اإلفادة مػن  اب  الفار أنَّو يممل دكمان بالوصوؿ إىل بايتو  يف ثنًي اكتفى 
يقػػوؿ  جي بوصػػفو ذبلّْيػػان صباليَّػػان مػػن ذبليػػات اعبمػػاؿ الكامػػلجيلوساافاؼبعطػػى القػػرآينّْ لوصػػ  النَّػػ ّْ 

 :الشيرازي
 لقد خرج عزيز مصر بربم أخوتو كثسدىم    
 ُفنجا من قاع البئرجي ككصل إىل أكج األقمار     ؟!    

جي كالػػد ؛ داللػة اػبػػوؼ اؼبرافقػػة ؼبرثلػة االنتظػػاركمػن دالالت الرَّمػػز اؼبرتبطػػة جبػز و مػػن أجزاعػػو      
ػػػاعر بقمػػػيص  ىػػػذا الػػػدَّاؿ إىل مدلولػػػو القػػػرآينّْ  ى أفَّ يف إرجػػػاع  كال ىبفػػػلوسااافأشػػػار إليهػػػا الشَّ

جي يف الطَّور لوسفالنَّ ّْ  استنها ان ؼبشاعر القلق كالرَّىبة الَّد تشعل النَّف  يف أثنا  معايشة ذبربة
 :و إخوتو بقميصو اؼبلطَّ  بالٌدـفيالذم جا  

 كالقميص الذم تمتي، منو راعحة يوس     
 ِ!! إين أخشى أف يبزقو إخوتو الغيوركف      

علػػى ىػػذا اؼبعػػً تكػػوف جزعيػػات الرَّمػػًزجي تقابػػل بػػني اغبػػاالت الشَّػػعوريَّة اؼبصػػاثبة لتطػػوُّره يف       
اايرازي  ّٔػػا الػػنَّصّْ اؼبصػػدرجي كبػػني مسػػتويات االنفعػػاؿ الٌػػد يتػػدرَّج  جيبػػني االفتتاثيػػات الغزليػػةالش 

قػػػب كاألمػػػلجي كأثيانػػػان يستشػػػهد بػػػالرَّمزجي كاالنتظػػػاركاألشػػػواؽ كػػػرةن معرفيػػػةن يقػػػـو ف ليناسػػػب جي كالرتَّ
 ا كبثّْها يف شعره الشاعر بتبياَّن

 قػػد اسػػتعمل رمػػز اباا  الفااار وبضػػر اخػػتالؼه آخػػره بػػني اسػػتخدامي الشَّػػاعرينجي كىػػو أفَّ      
  لعقاوبجي ألفَّ ثػزف لوسف )ع( دبا ىو متصله اتّْصاالن مباشران باستحضار رمز النَّ ّْ لعقوبالنَّ ّْ 

 يضَّق عيناه من اغبزف يف انتظار رؤيتو:كاف لفرقة كلدهجي كاب
كىكيلُّ بىالى أىيُّوبى بػىٍعضي بىًليًَّد           كىثيٍزينى مىا يػىٍعقيوبي بىثَّ أىقػىلَّوي 

ّ  

                                                           
  ِْٕجي صُٖٓأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ُِٓجي صُِٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ
  ُّجي البيقِِْابن الفارضجي الديوافجي ص-ّ



 

جي ألاوبأثػرهجي كىػو البلػول الَّػد ثلَّػق بػالنَّ ّْ  مزو آخػر يضػاؼ إىل اغبػزًفجي لتعميػقكجا  ىنا بر     
ااايرازي ثػػػزفً ثضػػػور يبػػػرُّ بػػػو مػػػن ابػػػتال وجي بػػػري أفَّ بوصػػػفها معػػػادالن مو ػػػوعيَّان ؼبػػػا  ثضػػػور يف  الش 

ػػابقة الَّػػد كرفػػق رمػػزالنَّ   علػػى ىػػذا النَّحػػو مػػن اغبػػزف اؼبفجػػع؛   يكػػن لوساافالنَّػػ ّْ  صػػوص السَّ
ػا لعقاوب  ييًشػٍر إىل اسػًم النَّػ ّْ  الش ايرازي  يف ثػنًي أفَّ اب  الفاار   اٌلذم صوَّرهي    صػراثةنجي كإمبَّ

ىػو النَّػ ُّ  الشايرازييف نػصّْ  كافيػةن ؼبعرفػة أفَّ اؼبوصػوؼ بػاغبزف  لوسافعلػى  كانق داللػة اغبػزف
  لعقوب
 ثضورين اب  الفار  اػبليلجي فقد قدَّـ إبراهيم النَّ ّْ  نم  على مقاربة رمزو آخروجي كىو رمز     

اكؽي كالتَّحديػدي ؼبالؿًبًػو خاصَّػانجي يتسػ كال ىبفى أفَّ إلبػراىيمى اػبليػل سبييػزان » اػبليلجي إبراهيم لتجربًة 
يف ذكػًر النَّػ ّْ  ثػادثتني اب  الفار  جي يضمّْنُ«و؛ ففي كلّْ موقعو قبدي إلبراىيم صدلن معيَّنان كاظب

 جي أكالنبا ربضر كصورةو فنيَّةو يقوؿ:إبراهيم
كىًإيٍػقىادي ًنريىاًف اػبىليًل كىلىٍوعىًد        فىطيوفىافي نيوحو ًعٍندى نػىٍوًثي كىمىٍدميًعي  

ِ 
 ذبي ي الصُّورةي الثَّانية يف كصً  ثالًة القلًق اٌلد تغذّْم الشَّعورى الصُّويفَّ ما قبلى التَّجربًة:
يًنريىًة 

كىبىٍدرًمى  ٍى يىمفىٍل كى ىًٍسيى  ٍى تىًغٍب               كىًن تػىٍهتىًدم كيلُّ الدَّرىارًم اؼب
ّ 

ٍىٍرفىوي   قػىلَّػب  اػبىًليػلي  كىكىذىاؾى  ػا   ًثيػنى رىاقىبى   قػىٍبلًػي                   كى  ْاألىٍفالى
جي     ينتقي الشَّػاعر يف ىػذا الوصػ  مػن األثػداًث اؼبا ػيةجي كمػن الرَّاسػب يف اؼبػوركث القصصػيّْ

ينيَّػةإ ّتَّ النَّػ ّْ؛ ثػ قاـ الشَّاعر قياسان على مقػاـم مقامان ىو يف أصلو ـما ال  تغػدكجي  فَّ الصُّػورة الدّْ
  ٓؤّذا اؼبعًجي صورةن شعريَّةن تصدر من الشَّاعر لوص  موق و يبكػن القػوؿ فيػو إنَّػو جرَّبػو كعاشػ

                                                           
  ُِْجي صُْٖٗجي ِد  ؿبمود البستاينجي دراسات فنية يف التعبري القرآينجي م سسة الوفا جي بريكتجي ط-ُ
  ُٓجي البيقِِْابن الفارضجي الديوافجي ص-ِ
  ٕٕٓجي البيقَُّاؼبصدر السابقجي ص -ّ
  ْٓجي البيقِّْاؼبصدر السابقجي ص-ْ
  ْْٖجي صََُِتامي العبدكيل: الن  ابراىيم يف الثقافة  العربية اإلسالميةجي دار اؼبدلجي دمشقجي -ٓ



 

و يف بنيػة الصُّػورة الشّْػعريَّة كأدخلػ قػد أفػاد مػن الرَّمػز اب  الفاار إفَّ  على ىذا اؼبعً يبكن القوؿ
  ّتَّ ليبدك لنا لوىلةو أفَّ ىناؾ ترابطان ماجي أك تالزمان بني التَّجربتنيثجي الذاتيةالد تع ّْ عن ذبربتو 

أثادم اعبانب كالدَّاللةجي أفػاد  جي كافالش يرازي اػبليل يف شعر إبراهيم بري أفَّ ثضور رمز     
ركثػو قػد يف مػع مػا يتَّ  اػبليػل)ع( كمقابلػة ىػذه النَّػار إباراهيم ػع فيهػا النَّار الَّد ك فيو من داللة 

جي كيبكن عطى "اإلبراىيمي"جي يكوف قد قابل و ىذا اؼبيف توريف الش يرازيالقوؿ إفَّ  من انفعاالتو
 ػػمنيَّةو بػري معلنػػةوجي اجي يف مقابلػةو  )ع( بنفسػػو مػن أجػػل إعػالً  كلمػػةإباراهيمالنَّػػ ّْ  بػني تضػحية

بػردان اإلؽبي) ل  اسػتدعى القػوؿيكوف قد قدَّـ نفسو قربانان فػدا ن بوبػوجي فهػو قػاعمه يف النَّػارجي كلػذ
جي علػى عكػ  مػا جػػا  يف  كسػالمان(جي بيػد أفَّ الفصػل بػني ذبربتػػو كذبربػة النَّػ ّْجي كػاف قاعمػان بو ػػوحو

 :لشيرازيجي يقوؿ ااب  الفار  كص 
 فيا رٌب: اجعل ىذه النَّار الد تتقد يف ركثي    
 ُبردان كسالمان كما جعلتها على اػبليل   !!   

)ع(جي عنػػد كػػل  مػػنى الشَّػػاعرينجي فقػػد موساا النَّػػ ّْ  اؼبقارنػػة رمػػز ذاتػػاجي تتنػػاكؿ كبالطَّريقػػة         
ربتيهمػاجي تلتقػي ىػذه التَّعبػػريات بػمٍوارو ـبتلفػػةوجي كعػ َّ عػن ثػاالتو متنوّْعػػةو يف ذب ثضػر ىػذا الرَّمػز

ػػػعريةجي يف مػػواٍنو كتفػػرتؽ يف أخػػرلجي كىنػػا نعػػرض سػػػريكرةى الرَّمػػزجي كربوُّالتػػو  يف بنػػا  النَّصػػوص الشّْ
 :الستجال  أكجو التَّقارب كاالختالؼ

 : اب  الفار  عند
 ِويةػػػػػوسػػػوبة اؼبػػػػػػل التػػػػػػػػػ  قبػػػػػيل النفػ  إفاقةن   تاغب  خرَّ   ق دؾّْ كيف صع

 سّْحر أىواالن على النف  شققمن ال  قػػػفػػػتلق    كمػن يده موسػى عصاهي 
 ّقً ػػقػػػحػر شػػػق كللبػػػػػقػػػػػػا ًديبان سػػػػػػػػّٔ  ةو ػػػػػػػربػػػونان بضػػعيػ أجرل ػرو ػػػػػػػػكمػن ثج

                                                           
  ّٓٗجي صَّٔأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ْٕٗجي البيقِٖٕابن الفارضجي الديوافجي ص-ِ
  َٗٔ-َٖٔالبيتاف جيِٕٗ-ِٔٗاؼبصدر السابقجي ص-ّ



 

 ُفيندػػػػػػي سػػػػػامي كخرقػػػػػػجدار ألثك  إقامد الػ قتلق بالـ النف  بني 
 ِلةػػػػل ليػػػار يف كػػػػبػػػا األثػػػػػاجي ّٔػػػػػػين  ػػوػػػػػلقوم  ػمػػػػػػػػفار توراة الكليػػػػػػكأس
 ػع  نعلي على النادم كجدت خبلعد    قدس الوادم كفيو خلعق خلػف

 يئةػػػهػا مضػػ و عليػػػػػػن نفػػػػاىي  مػػػػػكن  كآنسق أنوارم فكنق ؽبا ىػدل
 ّػارم كذاتػي كليمدػػػػيق أٍكػػػػػػػكقض    اجيت، ّٔػاػػػوارم فنػػػػػػكأسسق أٍ
 : الشيرازي

 كالليل مظلمه كالوادم أمام  آمن 
 ْفمين نار الطور من موعد الرؤية اللقا  أين   ؟! 

 كراعي الوادم األيبن يصل إىل مراده 
  ٓبعد ما يقـو على خدمة شعيب صبلة سنوات بف اده 
 كإذا   تستطع نار الطور أف سبدين بقب و من نورىا 

 ٔيشمل الوادم ا من كماذا أصنع ؟! فما ثيلد يف ىذا الليل الدام  الذم
 ٕلدل أيبن الوادم بعهدم ل  الوفا          دبيقات موسى من مبارؾ بقعة

 التَّشابه :
اايرازي يتقػػاٍع نو كاثػػدو فقػػ  سبثَّػػل يف قػػوؿيف  اباا  الفااار    مػػع الش  اباا   تضػػمني الرَّمػػز يف مػػٍو
 :الفار 

                                                           
  ُٕٓجي البيقَّٓاؼبصدر السابقجي ص-ُ
  ّْٕجي البيقَّٕابن الفارض: الديوافجي ص-ِ
  ٕٔٓ-ٕٓٓ-ْٕٓجي البيقَُّاؼبصدر السابقجي ص-ّ
  َُٓجي صُٓأباين شريازجي بزؿ-ْ
  َِٓجي صُُٓاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٓ
  ُْٓجي صّّٔاؼبصدر السابقجي بزؿ  -ٔ
  َُٕجي صّّٕمن ديواف ثافظ الشريازمجي بزؿ د  علي زليخة: ـبتارات من بزليات ٕ



 

 ػويةػػػػػػػػػػػػوبة اؼبوسػػػػػػ  قبل التػػػػػػػػػػػػلػي النفػ   صعق دؾّْ اغب  خرت إفاقة)كيف
ٍلػ  ػعى نػىٍعًلي عىلىى النَّادم كجيٍدتي خًبٍلعىًد(  ف  قيدّْس الوادمجي كفيو خىلىٍعقي خى

 :الشيرازيكيف قوؿ 
 دبيقات موسػى من مبارؾ بقعػة()لدل أيبن الوادم بعهدم ل  الوفا        

 بالتمثري االنفعايلّْجي قبد أفَّ ذبربػة اب  الفار ك الش يرازييف نصَّي  اصإذا ثدَّدنا معً التَّن     
ػػػاعرين اللَّػػػذين أثبتػػػا ىػػػذه التَّجربػػػة بنسػػػبتيف الػػػنَّصّْ ال موسااا النَّػػػ ّْ  ها إىل قػػػرآينّْ قػػػد أثَّػػػرت يف الشَّ

فبدا ككمفَّ كاٌلن منهما قد عاش التَّجربة ذاتاجي إذ يع َّ عنها بصيغة اؼبتكلَّمجي لكنَّ ىذا ال  جيلذَّاتا
يف اثتػػػػوا  عناصػػػػر  اختالفػػػػاته تتحػػػػدَّد بوصػػػػفها فػػػػوارؽٍر ىػػػػنيجي فهنػػػػاؾ العى  يعػػػػ، القػػػػوؿ دبطابقػػػػة

 الفضػػػاعيَّة كاغبالػػػةقػػػد أفػػػاض يف اسػػػتخداـ الرُّسػػػـو اؼبكانيَّػػػة كالزَّمانيَّػػػة ك ابااا  الفاااار  ؛ فػػػػالتَّجربػػػة
ػػػػعوريَّة ػػػػاعر تتملَّػػػػ  جي خػػػػرت إفاقػػػػة  (جي إذ يبػػػػدك أف ذات)صػػػػعق دؾّْ اغبػػػػ الشُّ ى مو ػػػػوعهاجي الشَّ
النَّػ ّْ  فإنَّو يكتفي باإلشارة اؼبكانيَّػة الػد ربيػل إىل ذبربػة الش يرازيشعوريٌان كانفعالٌيانجي أما  كتتملَّكو
بم مػػػن اخػػػتالؼ صػػػيغة الوصػػػ جي تبقػػػى لػػػى الػػػرَّ الػػػوادمجي مبػػػارؾ بقعػػػة(جيإاٌل أنَّػػػو ع )أيبػػػن موسااا 

    لقياـ اؼبشأّةؼبتكلمجي ت سّْ ا الصّْيغة اللُّغويةجي إذ ينطق لساف ثاؿ الصُّويف بصيغة
 أوجه ا وت ف :

ػػػػاعراف يف موا ػػػػع ىبتلػػػػ         ػػػػابقجي  كثػػػػريةو  الشَّ اباااا   علػػػػى نصػػػػوص يغلػػػػب إذمػػػػن الػػػػنَّصّْ السَّ
يل الػػػػنف جي كقتلػػػػقجي إقػػػػامدجي أثكػػػػاميجي خرقػػػػيجي جي )خػػػػرت اغبػػػػديث بصػػػػيغة اؼبػػػػتكٌلم الفااااار 

جي ذا  كلمد(  جي أسسقجي قضيقي جي جدتجي آنسقجي كنقي  سفيندجي ن قدس الوادمجي خلعقي
كال تتخذ صيغة اإلخبار عن الغاعبجي إال يف كص  ثػاالتو ال تقػرتب مػن مقػاـ الرُّؤيػة أك ٍػور 

ػػا مسػبوؾه قرآ د معنػاهبػػري ذم داللػةو أدبيَّػػةوجي كيتحػدَّ  التَّكلػيمجي كفيهػا وبضػػر الرَّمػز بلغػػة  نيَّػػان فقػ جي إمبَّ
: )من يده موسىجي عصاهجي تلفتقجي أجرل عيونانجي أسػفار تػوراة الكلػيم لقومػوجي ينػاجي ّٔػا األدب

 األثبار  ( 



 

اؼبا ػػي مػػا  يسػػاكرهجي فهػػو يثبػػق بصػػيغة األسػػئلة يتحػػدث بلسػػاف ثالػػو ال يبػػدك أف قلػػق إذك      
ػػ اايرازي العشػػقيَّةجي يف ثػػني يظهػػر قلػػق   مػػن أٍػػوار ذبربتػػًو اؼبعرفيَّػػةقػػد أسَّ  كا ػػحان مػػن داللػػة الش 

د معناىػا األسئلًة )أين ناري الطُّورجي فما ثيلػد يف ىػذا اللَّيػل الػدَّام جي كمػاذا أصػنع(جي كالٌػد يتحػدَّ 
  ها الشَّاعر يف نصوصوالد يبثُّ  مز راـ إيضاح اؼبعرفةالرَّ  ىنا يف أفَّ استدعا 

علػى مػا ىػو  الش ايرازيعنػد  كجػوه آخػره لالخػتالؼ وبضػر بوصػفو زيػادةن يف اسػتخداـ الرُّمػوز    
النَّػ ّْ موسػى)ع(جي كقٌدمػو  جي كالػذم يعػدُّ العػاعق األكػ  يف ذبربػةالسَّاامريجي ىػو اب  الفار  عند

 :الشيرازيالسَّلبية ذاتاجي يقوؿ  يمةالشَّاعر بالق
 لسامرم كىذه الشعوذة الد أثكمها ا    
 ُعملها أماـ عصا موسى كيده البيضا      

 كيقوؿي أيضان :
 فال تعجب بصوت العجل مهما ردد من أصدا     
 ِأف يتفوؽ على صاثب اليد البيضا  كمن يكوف السامرم الذم يستطيع   
 

 طوفان  وح:
 :اب  الفار عند 

 ّوعدػػػػًل كلػػػػادي نرياًف اػبليػػػػػػػػػكإيق                 وفافي نوحو عندى نػىٍوًثي كىمدٍمعيي  ػػػػفط
 كيف بري مو ع :

ا ابذى ا ًمٍن قىوًمو بو م  ؾ عالى الطوفافى نيوحه كقٍد قبى  الٌسفينةً  يفن قبى
 ْاستقٌرتك ّٔا  وًدمّْ ػػػػػػكجدَّ إىل اعب  اضى لوي ما فىاضى عىٍنو استجادةن كب

                                                           
  ُْٗ-ُّٗجي صَُِأباين شريازجي بزؿ-ُ
  َّّجي صُِْاؼبصدر السابقجي بزؿ  -ِ
  ُّجي البيقِِْابن الفارضجي الديوافجي ص-ّ
  ٕٗٓ-ٔٗٓجي البيتافِٔٗاؼبصدر السابقجي ص-ْ



 

 :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    تنمً  من ألواح صدرم كخيال  لي  بزاعل ! 
 كيا ثافظ ال تنفض يدؾ من سفينة نوح  
 ّأساس  كإال اقتلع  ٍوفاف اغبوادث من  
 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:
كصػػػػورةو فنيَّػػػػةو يف أثنػػػػا   وبضػػػػر التَّشػػػػابو بوصػػػػفو مطابقػػػػةن يف اسػػػػتخداـ الطُّوفػػػػافجي كتضػػػػمينو      

ينيَّػػةجي كيػػدخل يف صػػميم البنيػػة الفنيَّػػة  معايشػػة ذبربػػة اغبػػزفجي بػػذل  ىبػػرج الطُّوفػػاف عػػن داللتػػو الدّْ
ػػػ ػػػاعر  إذعريَّةجي للصُّػػػورة الشّْ  اؼبػػػادمّْ للطُّوفػػػاف لإلشػػػارة إىل كثػػػرة أفػػػادا مػػػن الوصػػػ  نييبػػػدك أفَّ الشَّ

 الد ذبرم   جي قليالن إذا ما قي ى دبقدار الدُّموعجي يف ثالد الوصالبكا جي كيغدك الطُّوفاف

                                                           
  ِْٖجي صِّٗأباين شريازجي بزؿ -ُ
  ِّٗجي صَّّاؼبصدر السابقجي بزؿ -ِ
  َُٕجي صَٖالسابقجي بزؿ اؼبصدر -ّ
  ِٖٗجي صَُِاؼبصدر السابقجي بزؿ -ْ



 

كيتفّْق الشَّاعراف أيضان يف إدراج صيغةو أخرل لتضمني الطُّوفافجي كىي الطُّوفاف بوصػفو عػامالن     
 منهمػػا الػػنَّصَّ القػػرآينَّ يف كصػػ ّٔػػا كػػل  الطَّريقػػة الٌػػد فهػػم ؼ علػػىمعرفيَّػػانجي يتػػي  إمكانػػات التَّعػػرُّ 

 يف النَّصّْ الشّْعرمّْ  ريقةثضرت ىذه الطَّ  جي ككي  وحٍوفاف 
 ا وت ف:

و سػػرده ّٓريػػات اغبػػدث القػػرآينّْ )الطوفػػاف(جي جي بمنَّػػاباا  الفااار يف نػػصّْ  يتحػػدَّد كصػػ  النَّجػػاة   
ة األدبيّْػػ الوصػػ  للحػػدث خاليػػان مػػن قيمتػػو يكػػوف ذلػػ  يكػػادكبسػػري السَّػػفينة كبػػو النَّجػػاةجي علػػى 

 تػػرجي التَّلقػػي كبػػو اسػػتخالص العػػ ة  يفيػػد يف  تنسػػحب للػػوعظ كاإلرشػػاد كتوجيػػو إذاعبماليَّػػةجي 
وحه كقػد قبػا    (جي فبػا يعػ، بػذاؾ الفعػًلجي كالسَّػاعل عػن قولػو: )بػذاؾ عػال الطوفػاف نػ ىذه الدَّاللة

 إىل النَّصّْ القرآينّْ  العودةب جي فيتمُّ استجالؤهإجابةن يف النَّصّْ الشّْعرمّْ لو  ماىية ىذا الفعل ال هبد
جي تيعػػدُّ مػػن اباا  الفااار كىػػذه اؼبتعلقػػات السَّػػرديَّة حبادثػػة الطُّوفػػافجي كمػػا ثضػػرت يف نػػصّْ       
ها الفنيَّةى مكانت ىا القرآينّْجي من دكف أف تتَّخذالد تعود إىل مصدر  ستدعا ات التَّقريريَّة اؼبباشرةاال

ا منظومةه  جي الش يرازيعند  شعران  يف ثني كاف فعل النَّجاة كاعبماليَّة يف النَّصّْ الشّْعرمّْجي سول أَّنَّ
يقـو على إرجاع خطاب الوعظ إىل الذَّات )كيا ثافظ ال تنفض يدؾ  (؛ ففعل النَّجاة وبصػل 

وفاف اؼبصاعب منجاتم  من خارجها و من داخل الذَّات ال ن النَّف جي ٍك
ا ص ليوح  كتتحدَّد معطيات النَّجاة عنده بالصَّ  اٌلذم تيسَّر          اوح   على باليا الطُّوفافجي إمبَّ

كافى قد استمرَّ أل  سنةو إال طبسني عامانجي) كلقد أرسلنا نوثػان إىل قومػو فلبػث فػيهم ألػ  سػنة 
ا ىػو مبػذكؿه  ذبربتػو؛ عرفانيَّػانجي فمػاؼبطلػوب يف   (جي من ىنا ييعرؼي ثجػمي الصَّػ إال طبسني عامان 

ػػػػػويجي يف كعيػػػػػوجي الػػػػػد تفر ػػػػػها خصوصػػػػػيَّة التجربػػػػػة العرفانيَّػػػػػة يف ٍريقػػػػػو مػػػػػن اؼبصػػػػػاعب جي قػػػػػد ثىاجى
 و   )ع( على قوم  وح  النَّ ّْ  الستحضار ذبربة ص 

ػػػاعرينجي إالَّ  جي قبػػد أفَّ ىػػػذا الرَّمػػػزسااا يمان كإىل رمػػز      أفَّ شػػػهد ثضػػػوران كبػػػريان يف نصػػػوص الشَّ
 :اب  الفار  جياختالؼ توريفاتو بدا كا حان 



 

 :الشيرازي

 كأصحاب األفواه العذبة اعبميلة صبيعهم ملوؾ يتحٌكموف
   ِ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 

  ّفمئاته من فبالكو ستكوف يل ربق ياقوتتو فاغبذر اغبذرجي
 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 

                                                           
  َٓٔ-َْٔجي البيتافِٔٗابن الفارضجي الديوافجي ص-ُ
  َُٖجي صٖأباين شريازجي بزؿ -ِ
  ِِٖجي صُّٗاؼبصدر السابقجي بزؿ -ّ
  َُُجي صٗاؼبصدر السابقجي بزؿ -ْ
  ُٗٓجي صٗٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٓ
  ُٗٓجي صٗٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٔ

ًٍوً ػػػػػػػػػػ الرّْيٍػً  ربىٍقى ًبسى ارى كىمىٍَتي ػػػػػػكىسى   البىًسٍيطىةً  سيلىٍيمىافي بًاعبىٍيشىنٍيً فىوؽى  ػا
ادً  مىشىقَّةً ي  ًبغىرٍيً ػػػػػٍرشى بػىٍلًقػػػػػػػػػػلىوي عى  الطٍَّرًؼ أىٍثضىرى ًمٍن سىبىا كىقػىٍبل اٍرًتدى

ُ 



 

 ُيف ىذه الدنيا الد ٍاثق بعرش سليماف 
 :الهدهد

 يا ىدىد الصبا إين مرسل  إىل سبم 
 ِفتممل من أين إىل أين أنا أرسل    !

اب صنيعها ككمَّنا ىدىد سليماف   كىبق نسمات الصبا ٍك
 ّالذم أثضر بشرل الطرب من رك ة سبم

 التشابه:
 يف الػنَّصّْ القػرآينّْجي لكػنَّ  س يمانلػػ يف استدعا  الرّْي  اؼبسخَّرة الشيرازيك اب  الفار  يتشابو  

 كبريان   اؼبدلوالتجي كافكيف صيابتو الفنيَّةجي كعلى ثسب جي االختالؼ يف توري  االستدعا 
 ا وت ف: 

صػػيغة  اباا  الفااار  إذ يعتمػػدجي تظهػػر أكجػػو االخػػتالؼ يف األسػػلوب اإلخبػػارمّْ عػػن الرَّمػػز    
ري  ربػق بسػاٍة سػليماف(؛ فػالرَّمزجي عنػدهجي ثػني أيخػرًج مػن )كسار كمَت ال اإلخبار عن الغاعب

ػػعريَّة أثػػاؿ اباا  يف نػػصّْ  القػػرآينّْجي كمػػا ثضػػر مصػػدره إىل نطػػاؽ الػػنَّصّْ القػػرآينّْ كأدخػػل البنيػػة الشّْ
بوصػفو اسػتدعا ن رػاىرانجي بػل اثتجػب كرا  إشػارات )آص  بن برخٌيا( اٌلذم   وبضػٍر  الفار 
يف الػػنَّصّْ  ِّصااف ضػػر مػػن سػػبا   لو( كىػػذا فعػػله ا ػػطلع بػػو: )كقبػػل ارتػػداد الطػػرؼ أثثضػػوره

مػن الػنَّصّْ  ف انتقػاؿ الرَّمػزي سّْػ  غبضػور )سػليماف(جي بػذل  يكػو  ِّصف القرآينّْجي فكاف ثضور
ّٔػا  بدك إشارةن )للمعرفة( اٌلد وبفلثيث ي ل معو دالالتو القرآنيَّةالقرآينّْ إىل النَّصّْ األدن قد ضب

  عرم الصُّويفجي فيصدّْرىاجي يف بعض اؼبقاماتجي على ثساب القيمة الفنيَّة األدبيَّةالنَّصّْ الشّْ 

                                                           
  ِّٓجي صُْٔصدر السابقجي بزؿ اؼب-ُ
  َُِجي صَّأباين شريازجي بزؿ -ِ
  ُِْجي صُِٓاؼبصدر السابقجي بزؿ-ّ



 

اايرازينػػصُّ  يف ثػػني جػػا           للقرآنيَّػػةجي فيمػػا األدبيَّػػة كالفنيَّػػة إ ػػافةن  مػػثقالن بالػػدَّالالت الش 
إالَّ س يمان رمزيَّتها كملكيَّتها إىل  الش يرازي   فمع )الرّْي ( الَّد أعادس يمان ىبصُّ ثضور رمز

جي  سا يمانرت لػػخّْ دا كمن وبلػم بقػوَّةو فاعلػةو كتلػ  الػد سػجي بأنَّو يف متوالية مفرداتو الواصفة للرّْي 
عا  اػبوارؽ من األمورجي فقد ميَّز النَّصُّ القػرآينُّ ملكػات ها إىل استدكاف يف ثاجةو من استدعاع

ػػػػػا مطلوبػػػػػة اغبضػػػػػور لػػػػػذات جي كتلػػػػػ  اؼبعجػػػػػزات بػػػػدت كمَّنَّ ا يف نػػػػػصّْ األنبيػػػػا  بوصػػػػػفها معجػػػػػزاتو
بػني مػركبني )مبلػةجي يف س الو عن الكيفيَّة )كيػ  أزامػل سػليماف(جي بينمػا ك ػع مقارنػةن  الش يرازي

 العاؼبني )العا  الواقعيجي كالعا  اػبارؽ( مو عى مقارنةو  جواد( ك ع
مػػن مػػدلوالتا اإلعجازيَّػػة  ي  مقرتنػػةن بالفاعليػػةجي أـ مفربػػةن أجػػا ًت الػػرّْ  الشاايرازي كسػػوا ه عنػػد     

مػػن كصػػًل  إالَّ دبعػػً قولػػًو:) أمَّػػا ثػػافظه فقػػد شػػابىو سػػليمافى يف عشػػًقو لػػ جي دبعػػً أنَّػػو ال يبلػػ  
الػػري ى يف قبضػػًة يػػًدًه(؛ ففػػي كلتػػا اغبػػالتنيجي ضبلػػًق الػػرّْي  "السػػليمانية" ثضػػورىىا اإلعجػػازمَّ مػػن 

 ها عػػامالن أساسػػيَّان مػػن عوامػػل التَّجربػػة الصُّػػوفيةجي كبػػدت بوصػػفالشاايرازي الػػنّْصّْ القػػرآينّْ إىل نػػصّْ 
ػا ال  ػربػالشّْػريازيَّة بداللػة كثػرة كركدىػاجي كثػػدَّىا بمَّنَّ ػي اؼبسػػافات دُّجي ألَّنَّ ا ربمػػل فعػل االخػرتاًؽ ٍك

ػػابقة ثضػػوركسػرعة التَّجػػاكزجي يضػػا يف نػػصّْ  " اؽبدىػػد"جي الٌػػذم كػػاف ؼ إىل أكجػػو االخػػتالؼ السَّ
ااايرازي تبعيَّتػػػو  عبماليَّػػػات االسػػػتخداـ الفػػػ،ّْ للرَّمػػػزجي فقػػػد فػػػارؽ ٍاعتػػػوكا ػػػ  الدَّاللػػػة علػػػى  الش 

رسػػػوؿ البشػػػاعرجي لسػػػلطة التَّوريػػػ  الفػػػ،ّْ اؼبعػػػريفّْ يف  بوصػػػفو يف الػػػنَّصّْ األكَّؿجي كانقػػػاد سااا يمانلػػػػ
  الشيرازي   كص 
جي )خػػامت سػػليماف( ساا يمانمػػن إشػػاراًت ثضػػوًر  اباا  الفااار   فيػػًو  الشاايرازيكفبَّػػا فػػاؽى         

 
ى
ًه عالمػػػةن علػػػػى اعبمػػػاًؿ اؼبتميّْػػػػزجي ككصػػػفًو باعبمػػػػاًؿ اؼب لًػػػ جي فبَّػػػػا يىًشػػػي بو ػػػػوحو الٌػػػذم وبضػػػري بعػػػػدّْ

ب القػػدرة مػػن العػػارؼ؛ فيظهػػر فعػػل االنضػػوا  كاإلذعػػاف الٌػػذم يبليػػو ربػػ  اػبػػامت بػػاألفواهجي بسػػح
فهػػػذا الػػػػرَّب  يعػػػ، أكالن: أفَّ ملػػػػ  صبػػػاؿ الثَّغػػػػر انتهػػػى إليػػػػوجي كيعػػػ، ثانيػػػػان: أفَّ اػبػػػامت ىػػػػو القػػػػدرةي 

باالنقيػاد إذ تنطػق  كإفَّ سػعي الشَّػاعر  ربكم جيجي بذل س يمان مجي كاألفواه الشَّبيهة خبامتكالتَّحكُّ 
 منو  للشَّفة اؼبقرتنة دبئات اؼبمال جي يع، الوصوؿ إىل حبر اؼبعرفة كاالبرتاؼ



 

 عيس :
 :اب  الفار  يف تضمني 

 كيف آًؿ إسػػػػػػراعيلى ماعدةه من الػػ             ػػسَّما لعيسى أنزلق  ثػمَّ ميٌدتً 
ا           شفى كأعادى الٌطنيى ٍريان بنفخةً  كمن أكموو أبرا كمن كى ى و    ُعىدى

 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 اؽبمـو الد أزعجت، كنا  ّٔا رهرم  

 ْقد رفعها ا عن عاتقي برسوؿ أنفاسو كمنفاس عيسى 
 كلن أمتدح بعد اليـو 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:

                                                           
  ُّٔ-ُِٔجي البيتافِٕٗابن الفارضجي الديوافجي ص-ُ
  ُِٓجي صّْأباين شريازجي بزؿ -ِ
  ُِْجي صِٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ّ
  ُٖٓجي صٖٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ْ
  ُٓٔجي صٕٓاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٓ
  َُِجي صُُِاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٔ



 

د الَّػػ يتشػػابو الشَّػػاعراف يف صػػيغة االسػػتدعا  للرَّمػػز )اسػػم العلػػم(جي كىػػي آليَّػػة التَّشػػابو الوثيػػدة    
إىل آيػػػةو قرآنيَّػػػة  لكػػػنَّ  يبكػػػن ثصػػػرىا إذا مػػػا قػػػدّْمق بوصػػػفها تناصَّػػػان مػػػع القػػػرآف الكػػػرًنجي وبيػػػل

   لفات الوص  فيما ىو مستدعىن ألجلو أك  من توافق االستدعا اـب
 : ا وت ف

صّْ القرآينّْ من فعػل السَّػيّْد يف النَّ  تم  ترصبةن كشرثان ؼبا كرد اب  الفار  عندعيس   أنفاس     
 الطَّري   ني كهيئةمن الطّْ  يي اؼبوتى بإذف اجي كي ئ األكمو كاألبرصجي كىبلقاؼبسي جي الذم وب

جي فمنسػػوبةه بوبػػوجي كىػػي إذ أثالػػق إىل السَّػػيد اؼبسػػي  يف الشاايرازي عنػػد عيساا  أمَّػػا أنفػػاس   
( معػػاداًلن عيساا ) عػػدَّ رػػاىر التَّنػػاصجي تغػػادره يف الوقػػق ذاتػػو بػػداللتها آّازيَّػػةجي ثينهػػا يبكػػن أف ي

 اؼبسي ي يف النَّصّْ القرآينّْ   الد كيص ى ّٔا السَّيدي  ثيا اإل مو وعيَّان للحبيب اٌلذم يبتل  قوة
اايرازييف نػػصّْ  عيساا خيصَّػػق أنفػػاسي        سػػتدعاً  ؼبػػا ىػػو متعلّْػػقه بمنفاسػػو يف الػػنَّصّْ جي باالالش 

قػد ركَّػز  الشايرازيجي فػػابا  الفاار  القرآينّْ من إبرا  األكمو كاألبرص كسواىاجي كالد كردت عنػد
يع، ثاجةن لنقل اغبػدث)فعل اإلثيػا ( كدالالتػو إىل ا التَّناصجي فبا )الفعل( من ىذ على اغبدث

شّْػعريَّة الصُّػػوفيَّةجي كالػد تيعػرَّؼ بوصػػفها فنػا ن يف اؼبطلػق كذكبانػػان كتالشػيان فيػوجي كقػػد التَّجربػًة ال عمػق
مالمػ  الفنػا  فػػ)العظاـ الػرميم(  الش ايرازيعند  ضبلق بعض الصُّور الَّد بطَّق سطور العبارات

اة يف ركح ثػػافظ بفضػػل نفسػػ (جي يشػػري إىل مغػػادرة اغبيػػاة مث : )دبَّػػق اغبيػػكقولػػوصػػورةه للفنػػا جي 
( ترًمي كص  اؼبشقَّ  )كقد اثرتؽ ثافظ  ة يف دركب الفنا عودتا بفعل األنفاسجي )أضباؿ اؽبمـو

انقضػق ثياتػو  ىػذه  إىل أفً  كانقضق ثياتو(جي إشارةن إىل مقاساتو صنوؼ العػذاببنار العشق 
جي الشاايرازي إىل نصػػوص عيساا  ر أنفػػاسجي فبَّػػا أملػػى استحضػػالٌػػةه علػػى الفنػػا ور صبيعهػػا داالصُّػػ

 ة كنسبتها إىل ابوبجي اٌلذمجي بوصلوجي تستعاد اغبياة اؼبفارق
ػػػػػػاعريًن يف اسػػػػػػتعماؿ الرَّمػػػػػػوزجي رمػػػػػػز    كيبكػػػػػػن أٍف يعػػػػػػدَّ مػػػػػػن  ِّدم كمػػػػػػن االختالفػػػػػػاًت بػػػػػػني الشَّ

نػػزه(جي ك)ذم القػػرنني( )قػػاركف كك جي فقصَّػػةاالخػػتالؼجي مػػا زاد شػػاعره اقتباسػػو كتضػػمينو عػػًن ا خػػر
   اب  الفار  ك  ربضر عند الش يرازيالَّد كردت عند  من الرُّموز

 :ِّدم  نبدأ مع قصَّة



 

 اب  الفار 
 فظنوا سواىا كىي فيها ذبٌلقً   كما ذاؾ إالٌ أف بػدىت دبظاىػرو 

 يف كٌل برزةً على صب  التلوين   بدت باثتجابو كاخفق دبظاىر
 ُدبظهر ىٌو أقبل ثكم األمومة   النشمة األكىل ترا ت  دـو ففي 

 كيف مكافو آخرو من شعرًه يقوؿ:
 د فحقققي أيٌن كنقي آدـ سىجٍ   كيٌف شهدتي الٌساًجدينى ؼبظهرم
 ِمالع  عليني أكفا  سػجد   كعاينق ركثانية األر ني يف

 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 ليحٌ  بالعشق 
 ْفمثٌ  بالًعزة ًمن  كاستماؿ إىل نار كأشعل نار العشق يف آدـ 

 كإين ألتاٌؤهي يف ثرقةو من قرارة قل  اؼبذنب الضيق ا مث
 ٓ    !!واثأشعل اللهيب ثانيةن يف إمث آدـ ك حبيث 

 كلقد باع أن جنة الر واف حببتني من قم و 
 ٔحببةو كاثدةو من شعري مل  ىذا العا  الدكف افلم ال أبيع أن 

   عليها لط  اإللو نيباؾ عاتية شديدة جي كلكن ردٌبا يعكالش

                                                           
  ِْٕ-ِْٔ-ِْٓجي األبياتُِٓابن الفارضجي الديوافجي ص-ُ
  ْٕٕ-ْٕٔجي البيتافِٕٕاؼبصدر السابقجي ص-ِ
  ُّْجي صْٗأباين شريازجي بزؿ -ّ
  ِْٖجي صُٗٔاؼبصدر السابقجي بزؿ -ْ
  َْٕجي صَِّاؼبصدر السابقجي بزؿ  -ٓ
  ْْٖجي صُّْاؼبصدر السابقجي بزؿ -ٔ



 

  ُفبغري معونتو لن يفوز آدـ على الشيطاف الرجيم 
 ككنق مالكان  ككاف الفردكس األعلى مقامي

 ِفمثضرين آدـ إىل ىذا الدير اػبرب الدامي   !!
 ا وت ف: 

ال يبكن أف تيعدَّ ىذه القصَّةجي بمم ثاؿو من األثواؿجي مو ع تشػابوو بػني الشَّػاعرينجي كإف        
ػػػػػمة األساسػػػػػيَّة يف تنػػػػػاكؿِّدمان )بػػػػػدا الرَّمػػػػػز متشػػػػػأّ  (جي إالَّ أفَّ االخػػػػػتالؼ يف التَّصػػػػػوير ىػػػػػو السّْ

  النَّشمة األكىل كمعاعبتو اعرين ؼبو وعالشَّ 
د كردت يف القػرآف الكػرًنجي كالٌػذم الَّػ إذ يقدّْـ مشهدان من اؼبشاىد اغبواريَّةاب  الفار  فػ       

يقػػـو بعػػرض رػػركؼ النَّشػػمة كمقوالتػػاجي فإنَّػػو يعكػػ  الرُّؤيػػة الػػد جػػا  ّٔػػا الػػنَّصُّ القػػرآينُّ لوصػػ  
اؼبو ػػوع  إذانجي يبكػػن جي كتتمػػاىى الػػذَّات مػػع دَّاخلاػبلػػق األٌكؿجي حبيػػث تصػػب  رؤيػػة اػبلػػق مػػن الػػ

يػان صباليَّػان عرفانيٌػانجي يتحػدد ذلػ  بيػا  اؼبػتكلم تلقّْ  للنشمة األكىل كاف اب  الفار جي إفَّ تلقّْي القوؿ
اليا  تنسب األفعاؿ كاألشيا  إىل اؼبتكلم الشَّاعرجي فال تعود  )يٌفجي مظهرمجي إيٌنجي سجد ( كىذه

(جي كثػني يتحػوَّؿ الوصػ  كبػو ا خػر يعػرؼ بمنَّػو مظهػره مػن ِّدم) خػرن ا عػ ثكاية اػبلق زب 
  مق كذبلَّق يف ألوافو من اؼبظاىرجي منها)ثوا ( يف تعيني اػبلًق األكؿجي انقسمظاىر الوثدة

ػػػػق اؼبعانػػػػاة كاالبػػػػرتاب عػػػػن الواقػػػػع       جي علػػػػى يف ثػػػػني يسػػػػيطر الػػػػنَّف  الوجػػػػودمُّجي الٌػػػػذم يعمّْ
 ِّدم ثضور فجا   جيجي ثيث يظهر منقسمان على ذاتو إذ يصوّْر اػبلق األكؿ الشيرازيالوص  

ػػػق االنفصػػػاؿ عػػػن ثياتػػػو األزليَّػػػة الٌػػػد كػػػاف جي بوصػػػفوكقصػػػة خركجػػػو مػػػن اعبنَّػػػة فيهػػػا  ثضػػػوران يعمّْ
ةجي كلػػوال مػػن اعبنَّػػ خػػرج الشػػاعر ِّدمإمث  اف الفػػردكس األعلػػى مقػػامي(جي فبسػػبب)كنػػق مالكػػان ككػػ

جي ؿبتفظػػان دبقامػػو يف الفػػردكس األعلػػى  ّٔػػذه النَّزعػػة الوجوديَّػػة اغبزينػػة رازيالشاايلظػػلَّ  ِّدم خطيئػػة

                                                           
  ّْٖجي صُّٓالسابقجي بزؿ اؼبصدر -ُ
  ْْٓجي صّٖٓأباين شريازجي بزؿ - ِ



 

علػى  جيدةاؼبنشػو  منقسػمان يف نصوصػو مػا بػني ثياتػو اؼبليئػة بػا الـجي كرؤيتػو غبياتػو الشيرازييظلُّ 
                                                                رمًز )آدـ( ثسب توري 

قصَّػػػتا )قػػػاركف ككنػػػزه( ك)ذم القػػػرنني(جي ك  يكػػػن ؽبمػػػا ثضػػػوره يف  الشااايرازي نصػػػوصكردت يف 
جي فقػػد قيػػل فيهمػػا يف شػػرحو  دكفمػػن  ذلػػ  جي لػػذل  آثرنػػا إثبػػاتاباا  الفااار نصػػوًص  كتفصػػيلو

  الباب السَّابق
ػػػػاعرين أفػػػػادا مػػػػن الػػػػنَّصّْ القػػػػرآينّْجي كبػػػػري خػػػػاؼو أفَّ التَّقػػػػارب       يف لبلػػػػص إىل القػػػػوؿ: إفَّ الشَّ

جي دبعػً أفَّ القػرآف ىػو اؼبصػدر الػدّْي، اللُّغػوم الفػ،ُّّْ الَّػذم َّنػل منػو   التَّوريفات لو مدلولو اؼبرجعػيُّ
الصُّور الفنػّْيَّة  كلّّ منهماجي يضاؼ إىل ذل  أفَّ االلتقا  كاؼبشأّة يف توري  اؼبفرداًت كالرموز يف

ػػػاؽ اإلؽبيّْػػػني فضػػػالن عػػػن أفَّ موجي فالشػػػاعراف مػػػن مػػػذىبو صػػػويف  كاثػػػدوجي ئػػػلػػػو مػػػا يهيّْ  سػػػريات العشَّ
الَّػػد ربػػدَّدت بوصػػفها  يػػةو كاثػػدةوجي لػػذل  فػػإفَّ الفركقػػاتمػػن مبػػدأ كاثػػدوجي كتنتهػػي إىل با تنطلػػق

ا ىو اختالؼه يفر و  اختالفان يف التَّضمني كالتَّوري جي   تكن تع، اختالفان جذريَّان يف الرُّؤية؛ إمبَّ
 غة األدبيَّةي كثقافة كل  من الشَّاعرين  العصرجي كتفر وجي كذل جي اللُّ 

  



 

 
 
 

 
 

 الباب الرابع:
 القيم الجمالية وتقنيات التطبيق

 الفصل األّول: -
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

  



 

 األّول:الفصا 

: والفكر ع م الامال الاماليَّة بي  القيم   الامالي  اإلس مي 

ػػعرمّْ العرفػػاينّْجي البػػدَّ مػػ قبػػل اػبػػوض يف القػػيم اعبماليَّػػة        ن اسػػتنباٍان كتطبيقػػان علػػى الػػنَّصّْ الشّْ
   التَّعري  بعلم اعبماًؿ اٌلذم أنت  التَّصورات كاؼبفاىيم اعبماليَّة

معػػػريف ـبتلػػػ و عػػػن  كػػػلّّ منهػػػا إىل نطػػػاؽو  تركيػػػبه لغػػػومه وبػػػوم مفػػػردتني ربيػػػل علػػػم اعبمػػػاؿ     
 العلػم جي ثسب ما تقٌدـ من تعريفوجي من صفات اػبالق عٌز كجٌلجي يضاؼ إليو أفَّ ا خرجي فالعلم
ػػوؿ اؼبالبسػػة صػػار كمنَّػػ قػػد مي ٍلػػا كػػاف العً ػػػػَّ ؼبك  نقػػيض اعبهػػلجي  ويكػػوف الوصػػ  بػػو بعػػد اؼبزاكلػػة لػػو ٍك
فػػالعلم صػػفة  جيُمػػان ال عاؼبػػان ؿ دخولػػو فيػػوجي كلػػو كػػاف كػػذل  لكػػاف متعلّْ كػػن علػػى أكَّ بريػػزةجي ك  ي

وؿ اؼبزاكلة   تطلق على اإلنساف من بعد اؼبمارسة ٍك
تتعلَّػػػق بػػػاألٍر الزَّمانيَّػػػة اؼبػػػتعلّْمجي كىػػػي صػػػورةه  عنػػػد ىػػػو صػػػورة اؼبو ػػػوع الذّْىنيَّػػػة» العلػػػم ك       

باؼبو وًع من جهةوجي ك باألبعاًد اؽبندسيًة أك اعبرميػًة ؽبػذا اؼبو ػوًعجي كال يبكػني  كاؼبكانيَّة اٌلد ربي 
للعلًم ادَّعا ى معرفًة ثقاعًق مو وعاتًو أك جواىرًىاجي كعلى ذل ى فإنَّو سيبقى إنسانيَّان برتكيبًو مادّْيَّػان 

ػػن العقػػل مػػن معرفػػًة ذلػػ ى يبكػػني القػػوؿ إفَّ العلػػم ىػػو امػػتالؾ أدكاتو معرفيػػةو سب يف أبعػػادًهجي علػػى كّْ
 اؼبظػػػاىر يف البحػػػث إىل يػػػذىبفهػػػو جي ِ«اجتماعيَّػػػةو  األشػػػيا  كفهػػػم مػػػا هبػػػرم ثولػػػو مػػػن رػػػواىر

جي عػػػا  علػػػى مقتصػػػره  عملػػػو أفَّ  دبعػػػً اؼباديَّػػػةجي  علػػػى للدَّاللػػػة اعبمػػػاؿ مفػػػردة تػػػذىب فيمػػػا اغبػػػ ّْ
جي مواقػػ  أك أفكػػاران  لكوَّنػػا ذبػػن  اغبػػاؿجي بطبيعػػة فهػػي آّػرَّداتجي  إدراكهػػا يبكػػن ال فبَّػػا كانفعػػاالتو
كاعبمػػاؿ كلمػػةه تػػدؿُّ علػػى مطلػػقو يصػػعب ربديػػدهجي فهػػي  جيمباشػػرةن  اغبػػ ّْ  ٍريػػق عػػن عنهػػا كالتَّعبػري

عػػػن  اعبميػػػل تنشػػػم صػػػفةه قاعمػػػةه يف اؼبو ػػػوع تتَّسػػػع لتشػػػمل مفػػػردات الكػػػوف صبيعهػػػا  فاعبمػػػاؿ

                                                           
 ابن منظور: لساف العربجي مادة )علم( - ُ
د  ثسني الصٌديق كد  سعد الدين كليب: مدخل إىل الفكر اعبمايل عند العرب اؼبسلمنيجي منشورات جامعة ثلبجي -ِ

  ِٓجي صََِٔمديرية الكتب كاؼبطبوعات اعبامعيةجي 



 

اؼبكوّْنػة للمو ػوع اعبميػل يف عر ػو كجػوىرهجي الكماؿ اٌلذم يبلغو التَّناسػب القػاعم بػني العناصػر 
  ُكجوو  كسبكّْنو من أدا  كريفتو اٌلد كيًجدى من أجلها على أكمل

 الطَّبيعػػيّْ للمو ػػوع اعبميػػلجي العيػػ،ّْ  ينشػػم عػػن الوجػػود األوَّل  إذان شبَّػػةى ثضػػوراف للجمػػاؿ        
علػى صػعيد الوريفػة الٌػد  الاَّاا يجي كىذا اؼبو ػوع مرثلػةن مػن التَّناسػق كاالنسػجاـ كالتَّنػابم كبلوغ

ػن الػذَّات اإلنسػانيَّة لػدل معايشػتها  ي دّْيها مػن خػالؿ ىػذا الوجػود  فهػذه الوريفػة ىػي الَّػد سبكّْ
ه أكالنجي مثَّ تطلق ثكم القيمة اعبماليَّة الَّد تنهض من الوريفة أف تتملَّى كجود للمو وع اعبميل

  اؼبمارسة اعبماليَّة اعبميًل يف اغبياة عنً الَّد يقـو ّٔا  كبذل  ال يبكن فصل 
ننػػػػػا مػػػػػن دراسػػػػػة            كعليػػػػو يصػػػػػب  علػػػػػم اعبمػػػػػاؿ ؾبموعػػػػػةن مػػػػػن األدكات اؼبعرفيَّػػػػػة الٌػػػػػد سبكّْ

اؼبو ػػػوعات كاؼبواقػػػ  اعبماليَّػػػة الصَّػػػادرة عػػػن اإلنسػػػاف ذبػػػاه اجي كمظػػػاىر الكػػػوفجي كاإلنسػػػاف يف 
  ِد يع ّْ اإلنساف من خالؽبا عن تل  اؼبواق اغبياة االجتماعيَّةجي كدراسة السُّبل الٌ 

ضػي إىل الثَّػاينجي ألفَّ فجي فػاألكَّؿ ياعبمػاؿ من ىنا كاف تالـز مفهومي اسػوس كآّػرًَّد لعلػم      
لػػى كبػػوو التَّفكػػريي فيػػو ع ىػػو فبارسػػةهجي مثَّ فإنَّػػو ال يبكػػنمفهومػػان فلسػػفٌيان نظريٌػػانجي إمبٌػػا  اعبمػػاؿ لػػي » 

   بري أنَّو مػن الضَّػركرم تغيػري زاكيػة النَّظػر إليػو جػذريَّانجي كنبػذ اؼبنظػورالعي،ّْ  ن ربقُّقومثمرو دبعزؿو ع
تَّقليػػدمّْ الَّػػذم يػػرب  بػػني اعبمػػاؿ كاغبػػ ّْ أك اإلثسػػاس  كبعىػػدّْه فبارسػػةنجي يعػػ، أنَّػػو فعػػل كجػػودو ال

كاإلبػداعجي كتنطػوم علػى  معرفيَّػةه قاعمػةه علػى التَّشػكيل وجي أك ىو راىرةه ينطوم على اؼبعرفة يف ذات
  ّ« اجي كاؼببدأ الضَّركرم يف اؼبعرفةو ماىيةن ؽبالوعي بوصف

ػػػػد يف عناصػػػػر الكػػػػوف       يقػػػػود ىػػػػذا التَّعريػػػػ  للحػػػػديث عػػػػن نػػػػوعني للجمػػػػاؿجي ٍبيعػػػػيّّ يتجسَّ
 كالطَّبيعػػة كمصػػدريهي اجي كفػػ،ّّ يتجسَّػػد يف اؼبواقػػ  كسػػبل التَّعبػػري عنهػػا كمصػػدرىا اإلنسػػاف  كعلػػم
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ن باعبمػػػاؿ الطَّبيعػػػيّْ ألنَّػػػو األسػػػبق كىػػػو  جيجػػػز ه منػػػو جػػػودجي كاإلنسػػػاف ذاتػػػويف الو  اعبمػػػاؿ يهػػػتمُّ أكالَّ
  ُلديو مصدر اإلبداع

ىكػػذا يكػػوف اعبمػػاؿ ىػػو الصّْػػفة الٌػػد ذبعػػل اؼبو ػػوعات صبيلػػةنجي كىػػذه اؼبو ػػوعات تكمػػن       
موقفػان  يهػاجي فيكػوف ىػذا اغبكػمليطلق ثكم قيمةو عل اإلنساف يف مظاىر اغبياة كالكوفجي كتستثري

مػػػػػن الػػػػػذَّات ذبػػػػػاه مو ػػػػػوعها  كعليػػػػػو؛ فػػػػػإفَّ النَّقػػػػػد اعبمػػػػػايلَّ يعػػػػػ، اغبكػػػػػم علػػػػػى  صباليَّػػػػػان صػػػػػادران 
اؼبو ػػوعات الفنيَّػػة كاعبماليَّػػة مػػػن خػػالؿ قواعػػد كمعػػػايري يبػػً عليهػػا ىػػػذا اغبكػػمجي كتطبيػػق ىػػػذه 

مػػاًؿ الَّػػذم اعب ة مػػن علػػمؼبعػػايري مسػػتمدَّ ىػػذه ا اؼبعػػايري ىػػو مػػا يسػػمَّى بالنَّقػػدجي كال بػػدَّ أف تكػػوف
الٌػد ارتكػزت عليهػا اؼبو ػوعات الفنيَّػة كاعبماليَّػة  أنشمىىاجي كيف الوقق نفسػو ىػو مصػدر اؼبفػاىيم

  ِإليهما و باػبطابيف إبداعها كسبثيلها لقيم اغبضارة كآّتمع اللَّذين صدرت عنهماجي كتتوجَّ 
؛ واقعجي نتاجان صباليَّان مصوبان ثسب قوانني اعبماؿان خاصَّان للالفنُّ كعيان صباليَّ  من ىنا يصب      

اعبمػايلَّ للفػنجي يقػـو علػى دراسػة السّْػمات الَّػد  فإفَّ النَّقد جي لذل ّفالفنُّ يف جوىره خ ة صباليَّة
الفػػنّْ ة العالقػػة القاعمػػة بػػني ٍبيعػػ واقػػًعجي كمػػا يقػػـو بتبيػػافشػػكالن ؾبازيَّػػان لل بوصػػفو ّٔػػا الفػػنُّ  يتميَّػػز
مػاعيّْ األخػرلجي عػالكةن علػى تبيػاف اؼبثػل كالقػيم الَّػد الػوعيّْ االجت كأشكاؿالفنّْ  أم بني ؛كالواقع

ان؛ بػل شكالن ؾبازيَّ  للفنّْجي ال يهتمُّ بالفنّْ بوصفواعبمايلَّ  تتبنَّاىا اؼبذاىب الفنيَّةجي فبَّا يع، أفَّ النَّقد
ربمل دكران معرفيَّان كبريان إذ تتي  التَّعرؼ على  اعبماليَّة فاؼبفاىيم بالفنّْ بوصفو سبلُّكان صباليَّان للعا ؛

 نظرو صباليَّةو  العا  فنيَّانجي من كجهة
جي كىػي ككوميػدم جي إ ػافةن إىل اؼبعػذَّب تتنوَّع اؼبفاىيم اعبماليَّة بػني صبيػلو كجليػلو كتراجيػدم        
الرتاجيػػػػػػدمّْ  مفػػػػػػاىيم إىل فلسػػػػػػفيَّةنظػػػػػػرت بعػػػػػػض الػػػػػػنُّظًم ال» تفرعػػػػػػاتو للجميػػػػػػًل كمػػػػػػا  ليسػػػػػػق

ػػا أشػػكاؿ للجميػػلجي لكػػنَّ ىػػذه النَّظػػرةكالكوميػػدمّْ ك    تكػػن صػػحيحةنجي فمفهػػـو  اعبليػػًل علػػى أَّنَّ
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ؿو جي مفػاىيم صباليَّػةه مسػتقلَّةه كليسػق عػدَّة أشػكاالرتاجيدمّْجي كمفهػـو الكوميػدمّْجي كمفهػـو اعبليػل
  ُ«للجميل على الرَّبم من ارتباٍها الوثيق بو

 في مفهوم الاميا:
 صبػػػاؿو  ىبتلػػػ  اعبميػػػل يف الطَّبيعػػػة كيتنػػػوَّع بتنػػػوُّع عناصػػػرىا كاختالفهػػػاجي كالقػػػوؿ بوجػػػود         

قػػػػة جي ىبلػػػػو مػػػػن الدّْ العلميَّػػػػةو  إذ إفَّ النّْسػػػػبيَّة تػػػػتحكَّم يف كعػػػػي اعبميػػػػل يف الطَّبيعػػػػًة  ٍبيعػػػػي  مطلػػػػقو
ػػػػ  اشػػػػئة بػػػػني الػػػػذَّات كاؼبو ػػػػوع اؼبػػػػدرؾجي قػػػػة القيمػػػػة النَّ علػػػػى عال كإدراكػػػػوجي كىػػػػذا الػػػػوعي يتمسَّ

اعقػة الفرديَّػة أك  كاختالؼ الذَّكات يف إدراؾ اعبميلجي يع، اختالفػان يف التَّقػوًن اعبمػايلّْ ثسػب الذَّ
 يف إٍارو ؿبٌددو تارىبٌيان  اعبمعيَّة من منظور الوعي اعبمايلّْ اعبمعيّْ للظَّاىرة

 عناصػػػر ربقّْػػػق االنسػػػجاـ كالتَّناسػػػق بػػػني أجزاعػػػوينبغػػػي أف يتَّصػػػ  اؼبو ػػػوع اعبميػػػل ب           
ىػػػذا  نعػػػ كمنسػػػجمه صبيػػػله بالضَّػػػركرة؟ تقػػػـو اإلجابػػػة   لكػػػن ىػػػل كػػػلُّ مػػػا ىػػػو متناسػػػقه كمكوناتػػػو

إفَّ النَّملة صبيلةه ألفَّ  ؛ فالقوؿالتَّساؤؿ من ٍبيعة العالقة اٌلد تنشم بني الذَّات كاؼبو وع اؼبتناسق
؛ ألفَّ إدراؾ النَّملة ىا متَّسقةهجي كما أَّنَّ أعضا  بيعة ثياتاجي قوؿه بري مو وعي  ا منسجمةه سبامان ٍك

زىػا الزَّمػاينَّ كاؼبكػاينَّ ثيّْ  كبريةن لتمملّْهاجي فهي ال تمخػذ  كقفةن  الصَّغرية كتمملَّها ال يتطٌلب من الذَّات
كجهػدان كربديػدان للنَّظػرجي فبَّػا  تركيػزان  عبمػايلّْجي إ ػافةن إىل أفَّ إدراكهػا يتطلَّػبًر االتَّصوُّ  اجالكايف إلنت

ان وبػػػػوم قسػػػريٌان كفػػػق شػػػػركطو بػػػري مروبػػػةو  لكػػػنَّ منظػػػران ٍبيعيَّػػػ يعػػػ، أفَّ اإلدراؾ اعبمػػػايلَّ سيصػػػب 
جي ذل من األشجار كاؼبا  العذب سيكوف صبيالن  ذَّات ثنيى تتماٌله كتنفعػل أفَّ ال دكف أدىن ش  

: إفَّ اعبمػايلّْ  مػن ىنػػا يبكػن القػػوؿ لػػى اإلدراؾبوجػوده يسػتحوذ اإلثسػػاس بالرَّاثػة كاالنفتػاح ع
 جي كىذه الطَّبيعة ىي اٌلد ربٌدد آليةى التَّلقي اعبمايلّْ يرتب  بطبيعة اؼبو وع اؼبقٌوـ التَّقوًن اعبمايلَّ 

إىل   ااا  جي فيمػػا ذىػػب ُاؼبفيػػد سااقراطالفالسػػفة للجميػػلجي فهػػو يف نظػػر  اختلفػػق نظػػرة       
 جي فنحن ىنا إزا  نظريَّتني متعار تني التَّعارض كلَّو يف ربديدِنفيان قاٍعان  نفي الفاعدة عن اعبميل
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 ؛ ألفَّ علػػػم اعبمػػػاؿّفقػػػ  نيَّػػػًة نظرتػػػا للجميػػػل بالركثيَّػػػةاألفالٍو  ماىيػػػة اعبميػػػلجي كقػػػد ثػػػدَّدت
جي ك اؼب إمَّا من ثايلّْ يستخلص مضموف الفنّْ إمَّا من الركح اؼبطلق؛ اإلرادة العاؼبيةجي أك اإلؽباـ اإلؽبيُّ

كتعبػػريو عػػن ىػػذا الػػوعيّْ اؼبقطػػوع الصّْػػلة   انفعػػاالت الفنَّػػاف الغاعمػػة كالالكاعيػػةجي كينظػػر إىل الشَّػػكل
ى علػػػى مسػػتول اغبيػػػاةجي فهػػو معػػػدكـه علػػػى جي ال ييعطىػػأف طاااون   كجػػػوىر اعبمػػاؿجي بػػػرأمْبػػالواقع

كػػارجي كلػػن نكػػوف األرضجي كموجػػوده فػػوؽ العػػا  أك مػػا كرا هجي لػػذا ينبغػػي البػػد  مػػن اعبػػواىر كاألف
قادرين على تفهُّم صباؿ األشيا  مػا   نعتمػد ىػذا البحػث اؼبنطقػيَّ عػن صبػاؿ اؼبطلػقجي كالتمػرًُّس 

جي كثيثمػا ٓثياتنػا األكىل تفرض نفسها على رؤيتنا اؼبزدكجة من خػالؿاٌلد  باألمبوذجات األبديَّة
 هيغاااا جي فقػػػد أخػػػرجٔلفػػػنّْ يف ا أفَّ اعبميػػػل يف الطَّبيعػػػة أىػػػمُّ مػػػن اعبميػػػل اشير يشيفساااكيرأل 

  ٕالطَّبيعة من دراستو اعبماليَّة
 جػدانجي فهػو مفيػده كبػػري متباينػةن  علػى ذلػ  تبػدك مقومػات اعبميػل مػن كجهػػة نظػر الفالسػفة     

بيعيّّجي كخارجه عن الطَّبيعة مفيدوجي كمادمّّ كركثيّّ   يف آفو معان  ٍك
يٌػز بصػيغةو أكثػر تعقيػدان يف الفنّْ فال يتمٌتع ببساٍة اعبميل يف الطَّبيعةجي بل يتم الامياأمَّا       

غةي الفنيَّػػة للجميػػل تقػػـو علػػى اتػػول الصّْػػي ؼبفهومػػو فبَّػػا ىػػو يف الطَّبيعػػة كاغبيػػاة االجتماعيَّػػة  ىػػذه
دَّ أف ييصػػاغى يف شػػكلو فػػ،  ال بػػ الفػػٌ،ّْ للقيمػػة اعبماليَّػػة للظَّػػواىر  فبػػا يعػػ، أفَّ العمػػل الفػػ،َّ اعبميػػل

جي يبكّْن اؼبتلقّْي من البقا صب  قريبةو من العمػًل الفػ،ّْ اؼبنجػز؛ فػاؼبتلقّْي ثػني يعجػبعلى مسافةو  يلو
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مػػن  جتماعيَّػػةو أك سػػواىاجي إمبػػا ينطلػػقمػػن قيمػػةو ا فػػ،  مػػاجي ال يبػػ، إعجابػػو علػػى مػػا وبتويػػو بعمػػلو 
ػػػػكل الفػػػػ يػػػػة العميقػػػػةجي كػػػػمف يعجػػػػبى مػػػػثالن بػػػػاأللواف كتنابمهػػػػاجي أك ،ّْ النَّػػػػاجز كصػػػػوالن إىل البنالشَّ

اكيػػب اؼبنسػػجمة كاللُّغػػة اؼبرنػػة إىل مػػا ىنالػػ  مػػن فبكنػػاتو تتػػي  عػػرؼ إىل اؼبضػػموف الفػػ،ّْ  التَّ  الرتَّ
فتجربػػػة التَّلقػػػي ىػػػي مػػػن اػبػػػارج إىل الػػػداخلجي يف ثػػػني إفَّ ذبربػػػة اإلبػػػداع ىػػػي مػػػن الػػػداخل إىل 

ػبػػػارج اؼبرعػػػي بصػػػورةو صبيلػػػةو تتػػػي  للمتلقػػػي أف يعػػػايش ىػػػذا ا ظهػػػراػبػػػارج  لػػػذل  ال بػػػدَّ أف يتم
زبتل  باختالؼ األجناس الفنيَّةجي  لصُّورةجي كىذه الصُّورةا التَّجربة اعبماليَّة الفنيَّة من منظور ىذه

اعقػػة الػػد ربػػي  ّٔػػذا العمػػل الفػػ،ّْ أك ذاؾ  إ ػػافةن إىل أفَّ ىػػذه األشػػكاؿ  كزبتلػػ  تبعػػان لػػذل  الذَّ
مػاجي ال الف،ّْ يف مرثلةو تارىبيَّةو كاجتماعيَّةو  دبعً أفَّ ما ىو صبيله يف العرؼباستمراروجي  ةى تتغرٌي الفنيٌ 

يبقػػى صبػػيالن علػػى الػػدَّكاـجي ألفَّ اؼبػػادة الٌػػد تنػػت  ىػػذا اعبميػػل ال تبقػػى تنتجػػو باسػػتمراروجي فالشَّػػرط 
جي فمػػػالػػػوعيّْ الفػػػ التَّػػػارىبيُّ وبكػػػم إنتػػػاج اؼبػػػادة اعبميلػػػة مػػػن منظػػػور ا ىػػػو صبيػػػله يف ،ّْ كاالجتمػػػاعيّْ

الثقػػةوجي كذلػػ  ثسػػب اؼبتغػػرياتجي فالفنػػاف ثػػني رسػػم  صبػػيالن يف ثقبػػةو  ال يكػػوفقػػد ثقبػػةو مػػاجي 
مان صبيلةن يف ثينهاجي كمع تطوُّر األدكاًت اٌلد تسػتخدـ يف الفنػوف رسػم رسو  لوثاتو بالفحم أنت 

جي كتطػوَّرت األدكاتبملوافو زيتيَّةوجي فمنت  رسومان أكثر صباالن إذ قرَّ  مػرةن  ّٔا أكثر من اإلدراؾ الػواقعيّْ
رل كأخػػرلجي كيف كػػلّْ مػػرٌةو يتمظهػػر الفػػنُّ بصػػورةو أنقػػى كأرقػػى كأكثػػر صبػػاالن؛ فاعبػػدَّة تسػػاعد يف أخػػ

 الػػوعيّْ اإلنسػػاينّْجي حبيػػث تصػػب  أكثػػر قربػػان مػػن اغبقيقػػةجي كىػػي؛ إىل تقريػػًب الصُّػػورة الفنيَّػػة اعبميلػػة
جي اغبكم اعبمايلّْ الصَّ  يفأيضانيف يف إنتاج أم اعبدَّةجي تساعد ادر من الذَّات ذباه مو وعها اؼبتعػنيّْ

ػػػابق ا مػػا نعػػػ، بػػػو ذيػػدو آخػػػرجي ىػػػقػػديبان كاقعػػػان يف مهػػػب  جد كيصػػب  مػػػا كػػػاف صبػػيالن مملوفػػػان يف السَّ
  الشَّرط التَّارىبيّْ لتطوُّر الفنوف كإنتاج القيم اعبماليَّة

جي فػػال كجػػود الطَّبيعػػيّْ  كعليػػو؛ فػػإفَّ القػػوؿ باعبمػػاًؿ اؼبطلػػق يف كجوديػػو         كالفػػ،ّْ بػػري صػػحي و
ثابتة ؼبا ىو صبيلجي فاعبميل ينت  قوانينو يف كػلّْ مرثلػةو مػن مراثػل الػوعيجي لقوانني صباليَّة نارمة 

  كوبدّْد ٍبيعتىو كفق ىذه اؼبرثلة



 

تعريفػػات الفالسػػفة اؼبسػػلمني للجميػػلجي هبػػد أفَّ ىػػذا اعبميػػل مقصػػوره : إفَّ النَّػػارر يف صااوفّيا      
علػى الفهػم اؼبثػايلّْ ؼباىيػة اعبمػايلّْ؛ فاعبمػاؿ مقتصػػره علػى الػذَّات اإلؽبيّْػة  كيعػدُّ اعبميػل يف العػػا  

اًفًو العيليىػا رةه عػن أكصػصباؿى اً تعػاىل عبػا» إىل أفَّ  الاي ي ذبليَّان إؽبيَّان يف الصُّور اؼباديَّةجي كيذىب
جي أمَّا على اػبصوصجي فصفة الرَّضبة كصفة العلم كصفة اللُّطػ  و اكأظباع غبسًجي ىذا على العمـو

جي كمثىَّ صػف كصفة اعبود كأمثػاؿ ذلػ جي كلُّهػا صػفات اته مشػرتكةه ؽبػا كجػوه إىل اعبمػاؿ ككجػوه صبػاؿو
بية كاإلنشا  ؛ فإنَّو باعتبار الرتَّ جي كباعتبار الرُّبوبيَّة اسم جػالؿو   ماس إىل اعبالؿ  كاظبو الرَّبُّ صباؿو

   ُ«صباؿو كًقٍ  على ذل  كمثلو اسم اً خبالؼ اظبو الرثيم؛ فإنَّوي اسم
جي كقصػػره علػػى الػػذَّات اإلؽبيَّػػة بعػػدّْ اعبػػوىًر؛      ىػػذا التَّحديػػد ؼباىيػػًة اعبمػػايلّْ يف الفكػػر اإلسػػالميّْ

التَّوصُّل إىل فهم ىذا اعبماؿ من خالؿ الصػفات كاألظبػا   لرُّبوبيًَّةجي كيتمُّ ٍنوي اأم أفَّ اعبماؿ ىو ك
اغبسًجي يضػاؼ إىل ذلػ جي أفَّ التَّعريػ  السَّػابق يضػع اعبمػاؿ متالزمػان كاعبػالؿ  فػإفَّ األكصػاؼ 

و بظهػػػورًه يف فجػػػالؿي اً تعػػػاىل عبػػػارةه عػػػن ذاتًػػػ» جليػػػله  كجػػػوه صبيػػػله كآخػػػر كاألظبػػػا  ؽبػػػا كجهػػػاف
يل فػإفَّ اعبػالؿ عبػارةه عػن صػفات صػعليػو علػى اإلصبػاؿجي كأمَّػا علػى التَّفأظباعو كصفاتو كما ىػي 

جي كمػا أفَّ كػلَّ جػالؿو سػمَّى جػالالن العظمة كآّد كالثَّنا جي ككلُّ صباؿو لو فإنَّو ثيث يشتدُّ رهوره ي
كلكػلّْ االن  كمن ىنا قيل: إفَّ لكلّْ صبػاؿو جػالالنجي سمَّى صبلو فهو يف مبادم رهوره على اػبلق ي

ػػػا بميػػػدم اػبلػػػق ال يظهػػػػر مػػػن صبػػػاؿ ا تعػػػاىل إالَّ صبػػػاؿ اعبػػػالؿ أك جػػػػالؿ جػػػال ؿو صبػػػاالن  كإمبَّ
فمػػا ؽبػػم    كأمَّػػا اػبلػػقهاعبمػػاؿجي أمَّػػا اعبمػػاؿ اؼبطلػػق كاعبػػالؿجي فإنَّػػو ال يكػػوف شػػهوده إال  كثػػد

  ِ«فيو قدـه 
ماىيػػػة  الَّػػػذم يقػػػوؿ يف يابااا  عرباااللجمػػػاؿ كاعبػػػالؿ مػػػع تعريػػػ   الاي ااايكيتفّْػػػق مفهػػػـو      

بػػو صبػيالنجي ككصػ  بػو نفسػو سػبحانو بلسػػاف  اعبمػاؿ: اعلػم أفَّ اعبمػاؿ اإلؽبػيّْ الَّػذم تىسىػمَّى ا
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رسػولو إنَّػػو صبيػػله كوبػػبُّ اعبمػػاؿ يف صبيػػع األشػػيا جي فػإفَّ ا مػػا خلػػق العػػا  إالَّ علػػى صػػورتو كىػػو 
مػاؿ فمػن أثػبَّ اعبمػاؿ أثػبَّ اعبميػلجي كوبػدّْد صبيلهجي فالعا  كلُّو صبيلهجي كىو سػبحانو وبػبُّ اعب

أثػػر اعبميػػل يف الصُّػػور بمنَّػػو مػػا يقػػع بػػو العشػػق كاغبػػبُّ كاؽبيمػػافجي كيػػوًرثي الفنػػا  عنػػد  اباا  عربااي
للجمػػاؿ اإلؽبػػيّْ اعبػػالؿ اؼبطلػػق الَّػػذم ىػػو نعػػقه إؽبػػيّّ يعطػػي يف  اباا  عربااياؼبشػػاىدة كيضػػي  

ؼبعػًجي إىل التَّنزيػو كنفػي التَّشػبيوجي كىػذا اعبليػل اؼبطلػق القلػوب ىيبػةنجي كيفضػي اعبػالؿجي علػى ىػذا ا
ال يتجلَّى يف جاللو أبدانجي لكن يتجلَّػى يف جػالؿ صبالػوجي فبػو يقػع التَّجلّْػيجي فيشػهدكنو مظهػر مػا 

جي كيظهػػر عنػػد  اجتمػػاع اعبػػالؿ اؼبطلػػق كاعبمػػاؿ اؼبطلػػق بصػػفة  اباا  عرباايرهػػر مػػن القهػػر اإلؽبػػيّْ
قبػػػل الزّْيػػػادةجي كال يكػػػوف ذلػػػ  إال جي مػػػن كونػػػو بنيّْػػػان عػػػن العػػػاؼبنيجي الكمػػػاؿ اؼبطلػػػق؛ الَّػػػذم ال ي

فالكمػػاؿ ىػػو كقػػوؼ اإلنسػػاف علػػى الصُّػػورة الرَّضبانيػػة بطريػػق اإلثاٍػػةجي كىػػو علػػى الوجػػو الواثػػد 
الَّذم يليق بػو كال يقبػل التَّغيػري كال التَّػمثُّرجي فالكامػل مػن ال يقبػل الزَّاعػدجي ككبػن يف مزيػد علػمو دنيػا 

   ُرةجي فالنَّقص بنا منوطكآخ
اعبالؿ أنَّو من الصّْفاتجي ما يتعلق بالقهر كالغضبجي كاعبماؿ مػن الصػفات  الارجا يكعٌرؼ   

جي بنػػا ن عليػػو يبكػػن القػػوؿ إف اعبمػػاؿ يف الفكػػر اإلسػػالمي يػػم  مقرتنػػان ِمػػا يتعلػػق بالر ػػا كاللطػػ 
باعبالؿجي كيدرؾ اعبماؿ كاعبالؿ مػن خػالؿ الصػفات اإلؽبيػة؛ فاعبميػل إؽبيػان لطيػ ه كرثػيمجي أمػا 

جي كإف اإلدراؾ اعبمػػػػايل للجميػػػػل بوصػػػػفو معطػػػػىن  ٍبيعيػػػػان يظػػػػل ؿبػػػػدكدان ألف اعبليػػػػل فقػػػػاىره جبػػػػاره
 ه بالنقص اإلنساف مشركط يف كجود

 في مفهوم الا يا:
كبػو اعبميػل كمظػاىره الطَّبيعيػة كالفنيَّػةجي يف ثػني عػاىن اعبليػل مػن  توجَّهق عناية الفالسػفة      

 اإلنباًؿ ردثان ٍويالن من الزَّمنجي كىذا ما جعلو عدًن التَّمثري يف التَّفكري الفلسػفيّْ اعبمػايلّْ  كعلػى
جي فػػإف اؼبعاعبػػة العربيػػة  األكىلجي  مػػن اؼبعاعبػػات اعبماليَّػػة تعػػدُّ  الميَّة ؼبفهػػـو اعبليػػلاإلسػػ –أم ثػػاؿو
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جي تع، فيما تعنيوجي دراسة النشمة األكىل ؽبػذا يف الفكًر العرنّْ اإل لذل ى فإف دراسة اعبالؿ سالميّْ
  إذ إفَّ مفهػـو اعبليػل لػي  نتػاج ُىذا اؼبفهػوـً  اؼبفهـو  فبَّا يضي  مرثلةن ىامَّةن من مراثل تاري 

جتماعيَّػة اال جي فاعبليل ال يبكػن البحػث عنػو أك ربٌصػلو يف رػواىر الطَّبيعػة كاغبيػاةاعبمايلّْ  فكريالتَّ 
اغبػػاؿ بالنسػػبة إىل اعبميػػل  ىكػػذا يغػػدك البحػػث عػػن ماىيػػة اعبػػالؿجي أك الػػوعي  يىػػ بعامػػةوجي كمػػا

يػرتب  جي هيغاا اؼبظػاىر الطَّبيعيػةجي بػري ذم جػدكل  فاعبليػلجي ثسػب اعبمايلّْ للجليل من خػالؿ
  ِىو ا يف ذاتًوجي كي كّْد أفَّ اعبليل األكثد يف العا  متناهو  بالالؿبدكديَّةجي كىو بري

 من ىنا يغدك اغبديث عن فكرة اعبليل يف اغبياة مػن منظػور الػوعي اإلنسػاينّْ يف مراثلػو        
يف اغبيػػاة كثػػده  يف رأيػػو بػػمفَّ الالؿبػػدكد هيغااامػػع  اؼبختلفػػةجي يػػرتب  بفكػػرة األلوىيَّػػةجي كإذ نػػذىب

القػرآينّْ  ك الصُّػويفّْ  اعبليلجي ألفَّ ىذا الفهم للجليل يتَّسق مع اؼبفهـو اإلسالميّْ من منظور الوعي
كػاف عػاجزان عػن   كالباثث عػن ماىيػة اعبليػل يف البػدايات اؼبعرفيَّػة األكىلجي يػرل أفَّ اإلنسػاف ثػني

اٍػػةو ي الظَّػػواىر اعببَّػػارة ايطػػة بػػوجي دفعػػو إىل تمليػػو تكعػ ػػا يف إدراكػػو بػػري ؿبي لػػ  الظَّػػواىرجي ذلػػ  أَّنَّ
كػػاف دافعػػو كجوديٌػػان ؿبضػػانجي ّٔػػدؼ اغبفػػاظ علػػى البقػػا   كآؽبػػة  معرفيٌػػانجي كإفَّ تمليػػو تلػػ  الظَّػػواىر

اينّْ الٌػػذم اصػػطيل ى علػػى اإلنسػػ طَّبيعػػةجي كيف ىػػذا الطَّػػورال اإلنسػػاف البػػداعيّْ متنوّْعػػةه بتنػػوُّع رػػواىر
دجي كانػػػق القباعػػػل تتَّخػػػذ أربابػػػان ؽبػػػا بالعشػػػراتجي كقػػػد تتجػػػاكز العشػػػرات إىل تسػػػميتو ٍػػػور التَّعػػػدُّ 

انيَّة اإلنسػ كاؼبطػر كالفجػر كالظَّػالـجي كأربػاب كالػ ؽ اؼبئاتجي كىي سبٌثل أربػاب الطَّبيعػة كػربّْ الرَّعػد
 اؼبعػػاين كػػربّْ  كىػػم األسػػالؼ الغػػابركفجي كأربػػاب كالقػػادةجي كأربػػاب األسػػرةبمظبػػاً  األبطػػاؿ  اؼبقرتنػػة

اب البيػػق كػػربّْ اؼبوقػػد كالبئػػر  كأربػػاب النَّسػػل كاػبصػػب كتسػػمى كالصّْػػيدجي كأربػػ العشػػق كاغبػػرب
 واىر القويَّة كانق سبٌثل بالنسبة إىل اإلنسافجي كا ؽبة العليا  فالظَّ األمهات اػبالداتجي كآؽبة اػبلق

ثلػة يف فهػم ىػذه الظَّػواىر قػاده آؽبةن جبارةن؛ دبعً أفَّ قصور الػوعيّْ اإلنسػاينّْ يف تلػ  اؼبر  البداعيّْ 
اجع كٌلما ارتقى اإلنساف جي م اؼبعرفةيف سلَّ  إىل تمليههاجي لكنَّ ألوىية الظَّواىر الطَّبيعيَّة أخذت بالرتَّ
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جي فكػاف التوثيػد الٌػذم ىػو َّنايػة عن   إىل أف كصل إىل ذبريد األلوىيَّة كلّْ ما ىو مادمّّ كؿبسوسه
بإلػػوو يعلػػو علػػى ا ؽبػػة قػػدران  لجي فكػػٌل ثضػػارةو قػػد آمنػػق  تلػػ  األٍػػوار يف صبيػػع اغبضػػارات الكػػ

  كىنػػا يػػ ز التَّسػػاؤؿ عػػن ماىيػػة ُبػػني أربػػابو تتضػػا ؿ كزبفػػق ثػػّت تػػزكؿ كقػػدرةن كينفػػرد باعباللػػة
كانتهػػا ن بػػآٌّرد؟ إف اإلجابػػة تػػنهض مػػن  اإللػػو ابتػػدا ن باسػػوسً  اعبليػػل يف الػػوعيّْ اؼبتنػػامي لفكػػرة

يف  جي قبػػد أفَّ اإلنسػػافِجليػػلجي فػػإذا كػػاف أسػػاس اعبػػالؿ ىػػو اػبػػوؼ أك الفػػزعالتَّلٌقػػي اعبمػػايلّْ لل
ػػا كػػاف إثساسػػو بالضَّػػآلة كالعجػػًز أمػػاـ ىػػذه القػػول اػبارقػػة ؛الػػوعيّْ البػػداعيّْ   يػػدرؾ اعبليػػل  إمبَّ

الَّػػػػػذم قصىػػػػػرى األلوىيَّػػػػػة علػػػػػى  هيغاااااا مفهومػػػػػان كا ػػػػػحان مػػػػػع هبعلػػػػػو ي ؽبهػػػػػاجي إىل أف أخػػػػػذ اعبليػػػػػل
قجي جي اؼبطلػجي إذ لي  ىنػاؾ نسػبيةه يف كعػيّْ اعبليػل كمػا ىػو اغبػاؿ يف اعبميػل؛ فاعبليػلالالؿبدكديَّة

اعقػػةإدراكػػان كليٌػػ ال يبكػػن إدراكػػو ت  انجي إ ػػافةن إىل أفَّ الذَّ اإلنسػػانيَّةى يف إثساسػػها باعبليػػل قػػد تغػػريَّ
ول الرُّكثػيّْ أكالنجي علػى اؼبسػت من اػبوؼ كالفزع إىل الرَّىبة كاػبشػيةجي دبػا وبقّْػق االنسػجاـ كالتَّنػابم

جي من مثَّ إىل اٌبة كالشَّوؽ كمػا  اغباؿ يف الفكر يكاالجتماعيّْ اإلنساينّْ بعامةوجي كما ى اإلسالميّْ
  ىو اغباؿ عند اؼبتصٌوفة

         
ىػػو الالمتنػػاىي يف  )اعبليػػل نٌػػان جلػػيالن اسػػتنادان إىل مقولػػةيف الفػػنّْ ال يعػػ، ف ؛ إفَّ اعبليػػلفييّااا       

طور باستمراروجي كال يبكن ؼبفهـو اعبليل اؼبطلػق كتت ذاتو(جي إذ لي  ىناؾ فنّّ مطلقهجي فالفنوف تتغريَّ 
فػػنَّ دبػػػا ىػػو نتػػػاجه صبػػايلّّجي يقػػػـو بصػػػيابة إفَّ ال أف يتكيَّػػ  مػػػع تطػػٌورات الفنػػػوف  إذان يبكػػن القػػػوؿ

ميوي يف مفػرداتو تىًسػ مثالنجي يقػوـي الشّْػعر بتقػدًن اعبليػلةو فنٌيةو صباليَّةو  يف الشّْعر يف بني مفهـو اعبليل
ػػػعر العرفػػػاينّْ يضػػػاؼ إليػػػو دكمػػػان مفهػػػـو اعبمػػػاؿ الكامػػػلجي إ ػػػافةن إىل  بالعظمػػػة كاإلّٔػػػارجي كيف الشّْ

ىػػذا اعبليػػل اعبميػػل اؼبطلػػق  انزيػػاح مشػػاعر الرَّىبػػة كاػبشػػيَّة عػػن مضػػامينها اغبقيقيػػةجي كػػي يصػػب 
  تبقػى اػبشػية الػد ترافػق مفهػـو اعبليػلؿبٌبةن كشػوقانجي يف ثػني صوؿ إليوللو  ارفوفؿببوبان يسعى الع
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 مقتصرةن على معػً اػبػوؼ مػن عػدـ الوصػوؿ للقػا  اؼبطلػقجي يضػاؼ إليهػا الرَّىبػة اؼبوصػوفة برىبػة
 التَّجلّْي 
نهاجي ع من خالؿ عالقة الفكرة الفنيَّة اعبليلة بالشّْكل الف،ّْ اٌلذم يع  تنهض فنيَّة اعبليل       

تتجلَّػػى فيػػو فهػػو الَّػػذم  ا ذبػػٍد بعػػد الشَّػػكل اؼبطلػػقجي أمَّػػا الشَّػػكلػػػػَّ الفكػػرة مػػا تػػزاؿ ؾبػػٌردةنجي كؼب» ك
ـ جي  ػػػية بوجػػػوو عػػػا ػػػكل إالَّ اؼبػػػادَّة الطَّبيعيَّػػػة اغبسّْ جي كمػػػا ىػػػذا الشَّ خػػػارجيّّ بالنسػػػبة إليهػػػاجي بػػػري مطػػػابقو

اؼبػادةجي تنتشػر فيهػاجي تسػعى إىل أف ذبعلهػا مطابقػةنجي إىل يف ىػذه  كالفكرة القلقة اؼبت ّْمة الد تنػاكر
ػػا ال تػػزاؿعليهػػ أٍف تسػػتحوذ ػػا ال تسػػتطيع أف سبتلػػ ى اؼبػػادَّةى ؾبػػ اجي لكػػن نظػػران إىل أَّنَّ اكزةن اغبػػٌد؛ فإَّنَّ

 رة ىػو الشَّػكلللفكػ ذلػ  ىػو كيٍنػوي اعبليػًل؛ كالشَّػكل األكَّؿها مطابقةن ؽبا ثقَّان  الطبيعيَّة الد ذبعل
  ُ«مزمُّ الرَّ 

جي  بػػري فاعبليػػل فنيٌػػان؛ ييعػػ َّ عنػػو بطريقػػةو رمزيَّػػةوجي كىػػي بػػري مناسػػبةو ألنَّػػو ىػػو يف ذاتػػو        كا ػػ و
فػال  ا ٍبيعٌيان كفنٌيانجي أٌما اعبليػليف شركطو م فاعبليل ىبتل  عن اعبميلجي ألفَّ اعبميل يبكن إدراكو

لكنٌػو ال يبػقُّ بصػلةو عن فن  مػا إنَّػو جليػلهجي ك  لقوؿيبكن ا» ٍبيعيَّان ّٔذا الو وحجي ك ييوسىمي فنيَّان أك
  إف ىذا الفنَّ ينتمي إىل مقولة اعبليػلجي كمػا الفنّْ الرَّمزمّْ أك الشَّرقيّْ  إىل اعبماؿجي كتل  ىي ميزة

المتنػاىي ىنػا ىػو ذبريػده ال يبكػن أف التَّعبػرًي عػن الالمتنػاىيجي لكػنَّ ىػذا ال يبيػّْزي اعبليػل ىػو ؾبهػود
جي كمػػن ىنػػا يكػػوف الشَّػػكلو معػػ يتكيٌػػ  ػػي  كزان لكػػلّْ ثػػد جي إفَّ التَّعبػػري يبقػػى يف ؾبػػا أمُّ شػػكلو ثسّْ

  ِ«ثالةو من ااكلةجي يف ثالة التَّجربة
 

 في مفهوم القبيح:
عبمػػاؿ أك القػػب  يػػنهض مػػن كعيػػو أفَّ كعػػيَّ ا يعػػدُّ القبػػي  مفهومػػان مقػػابالن للجميػػلجي ذلػػ       

ّٔا كلّّ منهماجي إذ  ني ىذين اؼبفهومني تتمُّ على صعيد الوريفة اٌلد يضطلعمعرفٌيانجي كإفَّ اؼبقابلة ب
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اؼبقػػػٌوـ  ال يبكػػػن عػػػزؿ اؼبفهػػػومني عػػػن ارتباٍهمػػػا باغبيػػػاة كمبادعهػػػا كميثيًلهػػػاجي ألفَّ عالقػػػة اؼبو ػػػوع
ػػػيً  اؼباديَّػػػة فقػػػ جي إذ ال يبكػػػن إبفػػػاؿ صباليٌػػػان؛ صبيػػػله أك قبػػػ ي هجي ال ينطػػػوم فقػػػ  علػػػى ظبػػػات الشَّ

 البعد الرُّكثيّْ يف التَّقوًن اعبمػايلّْجي فبػا يعػ، أفَّ عالقػة اإلنسػاف باؼبو ػوع ىػي الٌػد ت سّْػ  للفهػم
 .اعبمايلّْ 
القبػػي جي قبػػد أفَّ القبػػي جي  كإذا ك ػػعنا اػبصػػاعص اعبماليَّػػة للجميػػل يف مقابػػًل خصػػاعص         

ختالؿ  كعليًو؛ فإفَّ اؼبشاعر اٌلد يثريىا اتو مناقضةن سبامانجي كالتَّنافر كاالظب على ىذا اؼبعًجي وبمل
  القبي  فينا يف أثنا  معايشتو كالضّْيق كاأل جي تناقض سبامان ما يقـو بو اعبميل

جي يعػ، ذلػ  أفَّ القبػي  يشػوّْه اغبيػاة؛ فاؼبسػ  تشػويوهجي ُاؼبسػ ىػو  يف الطَّبيعةفإذا كاف القب      
صػعيد الوريفػة الػد يقػـو ّٔػا مػن خػالؿ كجػودهجي  ي دم ذل  إىل القوؿ إفَّ القبي  اختالؿه علػى

متناسػقو أك منسػجمو فحسػب؛  القبػي جي ال يعػ، أفَّ ثضػوره بػري ذل  أف تشويو الطَّبيعػة حبضػور
بل أكثر من ذل  فهو يثري مشاعر النُّفور يف أثنا  معايشػتوجي ىػذا مػن كجهػة نظػرو ماديَّػةجي كعلػى 

جي دبعػػػً أفَّ القبػػػي  صباليػػػان ىػػػو اؼبنبػػػوذاألخ صػػػعيد الرُّؤيػػػة االجتماعيػػػة يػػػ ز اعبانػػػب قيٌػػػان أخال القػػػيُّ
اعبميػػل بوصػػفو مػػثالن أعلػػى  مػػع كسػػريكرتاجي كيتنػػاقض كاجتماعيَّػػانجي كإفَّ كجػػوده يعيػػق ثركػػة اغبيػػاة

قيمػػػػان كبريىػػػػاجي بوصػػػػفها  تماعيَّػػػػة كثػػػػريةوجي كػػػػاغبقّْ كاػبػػػػري كالعدالػػػػة كاؼبسػػػػاكاة كاالثػػػػرتاـؼبفػػػػاىيم اج
كالػنَّقًصجي دبػا ىػي قػيمه  فيكوف القب  متحددان دبفػاىيم الظُّلػم كالفسػاد كالتفػاكتاجتماعيَّةن صبيلةنجي 
 اجتماعيَّةه منبوذةه 

ػاعػػاا الفكػػر اإلسػالميُّ مفهػػـو القبػػي كقػد       فػػالقبي  مػػن العػػا » دبنظػػارو فلسػػفي  خػالصو  جي إمبَّ
جي ال  كػػاؼبليً  منػػو باعتبػػار باعتبػػار تنػػوُّع اعبمػػاؿجي فػػإفَّ مػػن كونػػو ؾبلػػىن مػػن ؾبػػايل اعبمػػاؿ اإلؽبػػيّْ

  ِ«دالوجو  اغبسن أيضان إبراز جن  القبي  على قبحو غبفظ مرتبتو من
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كىػػػذه اؼبعاعبػػػة اإلسػػػالميَّة تعػػػ، أفَّ القبػػػي  يف الوجػػػود ىػػػو قػػػب ه علػػػى صػػػعيد الوريفػػػةجي ألفَّ      
قبػي ه كذلػ  ألفَّ  الوجود برمَّتو فيضه من اػبالقجي كال يبكن أف يفيض عػًن اعبمػاؿ اؼبطلػق مػا ىػو

ػػػا ىػػػو لالعتبػػػارجي ال لػػػنف »  ػػػي جي فػػػال يوجػػػد يف العػػػا  قػػػب ه إالَّ  ذلػػػ  القػػػب  يف األشػػػيا  إمبَّ الشَّ
باعتباروجي فارتفع ثكم القبػي  اؼبطلػق مػن الوجػودجي فلػم يبػق إالَّ اغبسػن اؼبطلػق  أىالى تػرل إىل قػب  

ػػػا رهػػػر باعتبػػػار النَّهػػػًي)    (جي فمػػػا يف العػػػا   فكػػػلُّ مػػػا خلػػػق ا تعػػػاىل ملػػػي  قبػػػي هجي اؼبعاصػػي إمبَّ
القبي  يف األشيا  إالَّ باالعتباراتجي كىي نفسها  صور ثسنو كصبالوجي كما ثدث ؛ ألنَّوباألصالة
  ُ«ثسنةن 
على أنَّػوي قبػي ه يف الفػنّْجي  ؛ لي  بالضركرة أف يقدّْـ الفنُّ ما ىو قبي ه يف اغبياة كالطَّبيعةفيّيا        

ةو فنيَّةوجي كمف يقدّْـ القبػي  بصػورةو صبيلػةوجي أك أف يقدّْمػو اعبماليَّةى برؤي ف يقوّْـ اؼبوا يعاذل  أفَّ الفنَّ 
جي إمبٌػػا ؛ لكػػنَّ ىػػذا ال يعػػػ، أفَّ القبػػي  قػػد اختػػػلَّ مفهومػػوقبحػػػان  بصػػورةو أكثػػر قػػػد  كريفيٌػػان يف الفػػػنّْ

الػوعيّْ  كػن تلمُّسػوي يف ماىيػةيكوف مورَّفان فنٌيان من أجل إعال  اؼبثل األعلى اعبمػايلّْ  كىػذا مػا يب
ػػعر منػػو علػػى كجػػو التَّحديػػدجي    القبػػي جي  اعبمػػايلّْ اإلسػػالميّْ ؼبفهػػـوالفػػ،ّْ  ففػػي ىػػذا الفػػنّْجي كالشّْ

ػػػػا يف جانػػػػبو منػػػػو قػػػػد متَّ اجتماعيَّػػػػ يظهػػػػًر القبػػػػي  اؼبػػػػرذكؿ ان كأخالقيَّػػػػان كإنسػػػػانيَّان مطلػػػػق القػػػػب جي إمبَّ
 جي بقبحوجي عامالن يف بلػورة اؼبفهػـوفنٌيانجي ليغدك بةاؼبصو  ؿاستغالؿ كجوده كتكييفو مع فكرة اعبما

 أك الرتاجيدم  لجميل أك اعبليلاعبمايلّْ ل
 

 في مفهوم التراجيدي:
ػا أرسا و جي كقد عرَّؼِ«الرتاجيديا تع، اؼبمساةى »         ـ جي  ؿباكػاة» الرتاجيػديا بمَّنَّ فعػلو نبيػلو تػا

تتمُّ  من التَّزيني زبتل  كفقان الختالؼ األجزا جي كىذه ااكاة ؽبا ٍوؿه معلوـهجي بلغةو مزٌكدةو بملوافو 

                                                           
  ْٗاؼبرجع السابقجي ص - ُ
ىػ  كمعو جوامع الشعر للفارانجي ربقيق كتعليق: د  ٓٗٓ-َِٓابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو ٍالي  يف الشعرجي -ِ

  ُٖـجي د طجي صُّٕٗىػُُّٗع األىراـجي ؿبمد سليم السا جي القاىرةجي مطاب



 

بواسطة أشخاصو يفعلوف ال بواسطة اغبكايةجي كتثري الرَّضبة كاػبوؼ فت دّْم إىل التَّطهري مػن ىػذه 
اينّْجي إذ اإلنسػ صميم اغبياة الرُّكثيًَّة لإلنساف؛ بػل صػميم الوجػود» ىي  جي كاؼبمساةُ«االنفعاالت
جي ِ«ثلُّػو كإفَّ بني اغبريَّة كالطبيعيَّة تناقضان مطلقػان ال يبكػن ها كجوىرىاجية ممساكيَّةه بطبيعتإفَّ اغبيا

ْـّ ذم اؼبضػموف هيغاأمَّا  األخالقػيّْ  فيعدُّ اؼبمساة صفةن مو وعيَّةن كيطلػق عليهػا ك ػع العػا  العػا
اةجي كيػػػركف فيهػػػػا غبظػػػة التَّػػػػوتر  الطَّبيعػػػة التَّارىبيَّػػػػة للممسػػػإىلالمار ساااايمون  جي كيشػػػريّكاالجتمػػػاعيّْ 

جي كىو صراعه ال ىبلو من اؼبخػاٍرة كاػبيبػات كاالجتماعيَّةً  القصول يف الصّْراع بني القول التَّارىبيَّة
إفَّ اؼبمسػاة ثالػةه  ماار   كا الـجي كيف اؼبمساة تعبريه عػن التَّنػاقض بػني اغبريػة كالضَّػركرةجي كفبَّػا قػاؿ

  ْالثَّورم مالزمةه للو ع
اجيػدم يػ ز جوانػب ثالثػةن يف ىػذا اؼبفهػـو مػن موقػع         أو   النَّػارًرجي  ىذا العرض ؼبفهـو الرتَّ
ىػػػو الوجػػػود اؼبمسػػػاكمُّ للفػػػرد يف رػػػلّْ  الاَّاااا يجي كإلنسػػػاينُّ اؼبمسػػػاكمُّجي كىػػػو الو ػػػع العػػػاـا الوجػػػود
لقّْػػػي اعبمػػػايلّْ للظَّػػػواىر التَّ  علػػػى للدَّاللػػػة الاَّالااا  اؼبمسػػػاكمّْجي بينمػػػا يػػػذىب اعبانػػػب العػػػاـ الو ػػػع

  الرتاجيديَّةجي كقد وبصل التَّمرد كالرَّفض فيم  الصّْراع القاعم على التَّناقض بني اغبريَّة كالضَّركرة
ػػ أٌمػػا يف الفػػنّْ فقػػد جػػا ت      جي بعػػد أف نشػػمًت ارذبػػاالن مػػن  كلالرتاجيػػديا مقرتنػػةن بالشَّ اؼبسػػرثيّْ

جي ٓعضػػوان يف جوقػػةو داعريػػةو  كػػاف يلقيهػػا طبسػػوف   يسااوسدلو  )الػػديثرامب(جي كىػػو أنشػػودةه يف مػػدح
اجيػػدياجي ألفَّ مػػن مقوّْمػػات عػػن  فاؼبسػػرثيَّة ىػػي أكثػػر األشػػكاًؿ الفنيَّػػة األدبيَّػػة قػػدرةن يف التَّعبػػري الرتَّ

 لقاعمػػة بواسػػطة أشػػخاصو يفعلػػوف ال بواسػػطة اغبكايػػةجي كمػػا جػػا  علػػى لسػػافا تعريفهػػا ااكػػاة
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 جي ألفَّ  دّْم إىل الٌتطهػػرييف اؼبتلٌقػػي يػػ الفعػػل الٌػػذم تقػػـو عليػػو اؼبمسػػاةجي كإفَّ انعكػػاس ىػػذا أرساا و
جمو مػع العر ػيّْ كاػبػارجيّْ إىل كفػاؽو منسػ و ملٌط ه يف كلّْ ؾباؿو آخر بدن ما ى الفنَّ إذ يعيد»

ػػا بنتيجػػة ىػػذه  جي كإمبَّ جي يػػدع جانبػػان كػػلَّ مػػا ال يتطػػابق يف الظَّػػاىراًتجي مػػع اؼبفهػػـو مفهومػػو اغبقيقػػيّْ
جي ِ«إىل أعلػى إفَّ اؼبمساة ترفع النَّاس» أرس و جي كبتعبريُ«التَّنقيةجي ىذا التَّطهريجي ىبلق الفنُّ اؼبثاؿ

جي ثػػني تقػػـو أرساا والٌػػذم قػػاؿ بػػو  فهػػـو التَّطهػػريالفػػنّْ يف إىل أعلػػى ىػػو م ىػػذا االرتقػػا  يفعػػ 
اجيديا بالتَّطهري  وؼ ع  إثارة مشاعر الرَّضبة كاػب الرتَّ

فػػال هبػػػد أفَّ ىػػػذا  الفلسػػػفيّْ اإلسػػالميّْ ؼبفهػػػـو الرٌتاجيػػػدمّْجي اثػػػث عػػػن ماىيػػة الػػػوعيأمَّػػا الب     
كالقبػي جي فقػد رػلَّ  ميػل كاعبليػلي بعناية اؼبنظّْرين كالفالسفة اؼبسلمنيجي كمثػل اعباؼبفهـو قد ثظ

 أرسااا و أمثػػػاؿ ا اؼبفهػػػـو مقصػػػوران علػػػى التَّحديػػػد الفلسػػػفيّْ كمػػػا جػػػا  عنػػػد فالسػػػفة اليونػػػافىػػػذ
 .ّأسخي وسك لوربيدسك سوفو  ي ك

اجيدمّْ يف الوعي اعبمػايلّْ العرفػاينّْجي فقػد جػا  مرتافقػان مػع مفهػـو اؼبعػذَّب        جي كعن ماىية الرتَّ
اجيػدمّْ لكػن لػي  كمثػل اؼبسػرثيةجي فالشّْػعرإذ ق عناصػًر  اثتػوا  ال يبكنػو ارب الشّْػعر مفهػـو الرتَّ

اجيديا بالكاملجي لكن باإلمكاف اغبديث عن رهور ملم و من اؼبالم  الرتٌ  ورة اجيديَّػًة يف الصُّػالرتَّ
ػػعريَّة عػػن ٍريػػق ؿباكػػاة الفعػػل أك األشػػخاص اجيػػدياجي كىػػ اع الٌػػذم تقػػـو عليػػوجي أك الصّْػػر الشّْ و الرتَّ

 اؼبمساة  شرطه اجتماعيّّ تارىبيّّ غبصوؿ
ػػػا وبضػػػر بوصػػػفوأمػػػا اؼبعػػػذَّب فػػػال         يَّػػػان تلقيػػػان صبال ثضػػػور مسػػػتقالن لػػػو يف شػػػعر العرفػػػافجي إمبَّ

ال يبكػن إبفالػوجي  جي يبقػى جانػبه للرتاجيدمجي فهو إذ يتطهَّر بفعل اؼبمسػاة مػن االنفعػاالت اغبػادَّة
ػػعر العرفػػاينّْجي ال يقػػاس مػػن ثيػػث سبظهػػره إىل بػػاقي أنػػواع الفنػػوفجي فهنػػاؾ  كىػػو أفَّ اؼبعػػذَّب يف الشّْ

                                                           
  ِِٓاعبماؿ(جي صىيغل: مدخل إىل علم اعبماؿ)فكرة -ُ
  ُٗأرسطو: فن الشعرجي ص-ِ
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  ِٓ-ُٗجي صُُٕٗربقيق كتعليق: د  ؿبمد سليم سا جي مطابع األىراـجي مصرجي 



 

سػػػرمُّ يفػػػرض علػػػى اؼبعػػػذَّب البقػػػا  علػػػى مسػػػافةو بعيػػػدةو مػػػن مو ػػػوعو الٌػػػذم يطمػػػ  إىل كجػػػوده ق
جي يبقى اغبا ن الرَّعي  لظهور ما ال ييدرى   إدراؾجي بفعل السَّعيّْ إىلبلوبوجي فبَّا يع، أفَّ االبرتاب ؾي

 ن تػداعياتمػ اجي على ىذا اؼبعً يغدك اؼبعذَّب كاؼبغرتب يف ىػذا الشّْػعركاستمرارى معاناة اؼبعذَّب
اجيديَّة   ِّدم يف ىذا الفنّْجي كىي خطيئة الوجود بعامةوجي امولة على خطيئة األساس اػبطيئة الرتَّ

صبيػػػػلو كجليػػػػلو كتراجيػػػػدم  ككوميػػػػدم جي  كعلػػػػى الػػػػرَّبم مػػػػن تنػػػػوُّع اؼبفػػػػاىيم اعبماليَّػػػػة مػػػػا بػػػػني     
جي يف كجوديهػػػا الطَّب ايلَّ العػػػرنَّ اإلسػػػالميَّ قػػػد صػػػرؼ اعبمػػػ إال أفَّ الفكػػػر»يعػػػيّْ كالفػػػ،ّْ؛ كمعػػػذَّبو

 غفػػػػالن إبفػػػػػاالن تامَّػػػػان مفهػػػػػـوجي ماىتمامػػػػو إىل ثػػػػػالث قػػػػيمو صباليَّػػػػػةو كىػػػػي اعبػػػػػالؿ كاعبمػػػػاؿ كالقػػػػػب 
راتو صباليَّػػػةن عامَّػػػةنجي يف أبلػػػب األثيػػػافجي إىل الرتاجيػػػدمّْ كالكوميػػػدمّْجي يف ثػػػني   ييشػػػٍر إالَّ إشػػػا

كمػن بينهػا  صبيعهػا أنػواع الفنػوفعلػى  اؼبفػاىيم اعبماليَّػةجي كثيػث تنطبػق دراسػة ُ«مفهـو اؼبعذَّب
يف الواقع منظوران إليوجي حبسب الذَّات اؼببدعة نظرةن فنيػةن؛ إذ  الشّْعرجي تتمسَّ  على اؼبفهـو اعبمايلّْ 

ىػػذه  اؼبػػادمّْ الطبيعػػيّْ يف دراسػػة اؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة يف الفنػػوفجي يف ثػػني إفَّ  ال يبكػػن إبفػػاؿ البعػػد
ػػ م اػػدكدة بالبعػػد الطَّبيعػػيجي ال يبكػػن أف تصػػ َّ دراسػػتها يف مطلػػق األثػػواؿاؼبفػػاىي عًر علػػى الشّْ

العرفػػاينّْجي الٌػػذم ال يقػػيم عالقػػةن بػػني الػػذَّات كمو ػػوعها بوصػػفها عالقػػةن يبكػػن البحػػث عنهػػا أك 
 خػارج ىػذهربصيلها يف الواقًع؛ فاؼبوق  اعبمػايلُّجي صػوفيانجي عالقػةه بػني الػذَّات كاؼبو ػوع الغيػ ّْجي ك 

لعالقػات اعبماليَّػة يف الشّْػعر العرفػاينّْ يتمسَّػ  ا ىػو صبػايلّّجي إذانجي فػإفَّ اسػتنباطؼبا  العالقة ال كجود
جي اٌلذم ىوجي يف عا  اإلدراؾاؼب على الوجود  جي اغبسّْي مفقوده يتافيزيقيّْ
ىنػاجي ال تقتضػي االتَّصػاؿ اغبسّْػيَّ باؼبو ػوعجي ألنَّػو ال يقػع  كعليو؛ فإفَّ العالقة اعبماليَّػة          

 الػذَّا  يف يو ذبريديَّةهجي تقتضػي التَّنػزُّه عػن النَّفػعف ربق استطالة اغبواس فهو مدرؾه ركثيّّجي كالرُّؤية
 اعبمايلّْ  أثنا  معايشة اؼبو وع

جي فهذه العالقة ـبتلفةه نوعيَّػان كثني كانق عالقة الذَّات دبو وعها يف إٍار اغباجات الرُّكثية    
إىل  أقػرب العالقػات ا عالقػةن فنيَّةن/دينيَّػةنجي تكػوفاألخرلجي فهي بوصػفه عن العالقات االجتماعيَّة

                                                           
  ُْٗالعرب اؼبسلمنيجي صد  ثسني الصديق كد  سعد الدين كليبجي مدخل إىل الفكر اعبمايل عند -ُ



 

ػا بشػػكلو مإذ ليسػًق العالقػػة الدينيَّػػة يف جوىر » العالقػة اعبماليَّػػةجي  نػػزاحو ىػا إالَّ عالقػػةن صباليَّػػةنجي كإمبَّ
  ُ«ثياةو  ين بوصفو مفاىيم كنظاـكالدّْ  عالقة الدينيَّةصباليانجي مع عدـ اػبل  بني ال

ينيَّةجي بغضّْ النَّظر عن التَّعاليم      تجاته جي ىي منكفبَّا ي كّْد ذل  أفَّ معظم منتجات العالقة الدّْ
مػػثالن ىػػي أعمػػاؿه فنيَّػػةه  صباليَّػػةهجي كال سػػيّْما بعػػد أف يتالشػػى ارتباٍهػػا اؼبباشػػر بالػػدّْينجي فاألسػػاٍري

ينيَّػةى  ةهجي كلكنَّها بالنّْسبًة إىل مػن يعتقػدي ّٔػا نصػوصه عقديَّػةن دينيَّػةنجي كال بىػٍركى يف أفَّ صباليَّ  العالقػةى الدّْ
كيف الفػػػنّْ بعامَّػػػةو؛ فاختيػػػار العالقػػػة الدينيَّػػػة للػػػنَّصّْ  إالَّ يف الػػػنَّصّْ آّػػػازمّْ  ال ذبػػػد تعبريىػػػا األمثػػػل

ػػد  آّػػازمّْ بوصػػفو ػػتعبػػريان عنهػػاجي ي كّْ ػػةه عػػن أَّنَّ ػػا  منزاثى ا عالقػػةه صباليَّػػةه يف أسػػاس نشػػمتاجي بػػري أَّنَّ
 جي فػػاالختالؼ بػػني ىػػاتني العالقتػػنيِا الطَّبيعػػيّْ مػػن اإلعجػػاب كاللَّػػذة إىل اػبػػوؼ كالتَّعبُّػػدىمسػػار 

التَّلقّْػي الػذَّا ّْ  عليػوجي كال مػن ٍبيعػة  من ٍبيعة اؼبو وع الَّػذم تقعػاف)اعبماليَّة كالدينية(جي ال يم 
و  كتقوّْمػػو كمػػا ىػػوجي دبػػا ىػػو موجػػودهجي كتتملَّػػى نظامػػ  مػػن أفَّ الػػذَّات اعبماليَّػػة تنفعػػللػػوجي بػػل يػػم 

هجي بينما قبد أفَّ الذَّات الدينيَّة ال تنفعل دبا ىػو موجػوده إالَّ مػن أجػل أف تتملَّػى نظامػان قاعمػان كرا 
ذا كػافى صبػيالنجي أمَّػا الثَّانيػة فتتعبَّػد مػا تعتقػد أنَّػو كرا  هػا إألكىل تيعجىبي دبا ىػو قػاعمه أمامؽبذا فإفَّ ا

ما ىو موجوده  بذل  تكوف الالنفعيَّة مػن فبيّْػزات الػذَّات اعبماليَّػة يف معايشػتها للتَّجربػةجي أم ال 
ػػو إىل مو ػػوع  يكػػوف تممُّػػل اعبميػػل:»هيغااا باشػػرة(جي كيف ىػػذا يقػػوؿها بغايػػةو نفعيَّةو)اللػػذة اؼبتتوجَّ

هػاجي فها ثرَّةنجي كال متناىيةن يف ذاتػاجي خػارج كػلّْ رببػةو يف امتالكبوص رريَّانجي تثمنيان للموا يعالن ربفع
جي مػػػن ىنػػػا يكػػػوف اغبػػػديث عػػػن قػػػيم اعبمػػػاؿ يف ّ«متناىيػػػةو  كاسػػتعماؽبا برسػػػم ثاجػػػاتو كمقاصػػػد

متَّصػلو بعالقػات  عريَّة العرفانيَّةجي بوصفها فنَّان يقـو على رؤية ما ىػو كرا  الوجػودجي بػريالشّْ  التَّجربة
الفنّْ اعبماليَّة بالواقعجي كإذا حبثنا عن اؼبثل اعبمػايلّْ األعلػى يف الشّْػعر العرفػاينّْ قبػده ينسػجم سبامػان 

رو ماديَّةوجي كؽبذا فإفَّ اعبميل يف الفنّْ ىبػرج نظ ن كجهةؾو مكاؼبثل األعلى الدّْي،ّْجي فكالنبا بري مدر 

                                                           
  ّّٔعدد من الفالسفة السوفييق: علم اعبماؿ يف تفسريه اؼباركسيجي ص-ُ
  ّٓٔينظر: عدد من الفالسفة السوفييق: أس  علم اعبماؿ اؼباركسي الليني،جي ص-ِ
  ّٖ: فكرة اعبماؿجي صُىيغل: اؼبدخل إىل اعبماؿجي ج-ّ



 

ثَّػػاين كجػػودان بيبيَّػػان كجػػودان قاعمػػانجي كال دّْ األكَّؿعىػػمعػػانجي بً  يّْ كالعلػػومّْ السُّػػفل مػػن الػػوعي الػػدّْي،ّْ للعػػا 
 خفيَّان 
ينيَّػػػػػػػة يف كصػػػػػػػ          ػػػػػػػعر مبنيَّػػػػػػػان علػػػػػػػى مفهػػػػػػػـو اغبريَّػػػػػػػة الدّْ لقػػػػػػػد جػػػػػػػا  اعبميػػػػػػػل يف ىػػػػػػػذا الشّْ

يَّة من الػنَّصّْ اعبمايلّْ)النَّقض للمفهـو الدّْي،ّْ السَّاعد(جي فحريَّة الوص  ظبحق باالستعارات الرَّمز 
دانيَّػة للػذَّات اؼبنفعلػة دبو ػوعهاجي فخرجػق الوج الدّْي،ّْ اؼبصػدر )القػرآف(جي كإسػقاٍها علػى اغبالػة

دبفاىيم مغايرةو للجماؿ يف تعيُّنات العػا  الػواقعيّْ اعبمػايلّْجي بسػبب اقػرتاف كصػ  اعبميػل باغبالػة 
  الوص  اعبمايلّْ يف النَّصّْ اؼبصدراؼبعنويَّة اؼبع َّ عنها بالشّْعر مضافان إليها رموز 

جي ال يبكػني فهميهػا دبعػزؿو عػن صبيعهاجي كاغبقيقةي أفَّ مباذًج اعبماًؿ          الَّد تضمَّنها ىذا الشّْعري
 ًي الدّْي،ّْ الصُّويفّْ ثصران سياًقها القرآينّْجي من منظوًر الوع

ػػعًر الصػػويفّْجي ال بػػ كقبػػل        دَّ مػػن البػػد  باغبػػديث عػػن النَّمػػاذج الػػد اسػػتوعبًق اعبمػػاؿ يف الشّْ
رفانيَّػةو ىػو صبػاؿه مطلػقهجي كرمػوز اعبمػاؿ نظرو ع شارة إىل أفَّ اعبماؿ ىناجي منظوران إليو من كجهةاإل

تػػاجي ذا وجهػػةعلػػى اعبمػػايلّْ اؼبطلػػق علػػى األرض مػػن الوجي تعػػدُّ تعيُّنػػات اؼبثػػاؿ األاؼبسػػتقاة يف كصػػف
كػػلُّ مػػا ىػػو صبيػػله جي لكػػن لػػي   ةصبيػػله بالضَّػػركر  يضػػاؼ إىل ذلػػ  اقػػرتاف اعبميػػل باعبليػػلجي كاعبليػػل

إدراكػان كليػانجي  جي فاعقه يف نوعو كال يبكػن إدراكػوهيغا جليالن يف مطلق التَّعيناتجي فاعبليل؛ ثسب
ؿبػػدكد هيغااا فهػػو بػػري ؿبػػدكدو أك متنػػاهوجي كإذ وبصػػر متنػػاىيجي ينفػػي اعبػػالؿ عػػن كالالَّ   اعبليػػل بالالَّ

  اهللبعامةو ىو  اعبليل األكثد يف اغبياة أفَّ  اغبياة اإلنسانيَّة كي كّْد
        
جي مع ٍبيعة التَّجربة الصُّوفيَّة اٌلد ال تفتػم تقػرف اعبمػاؿ هيغا كيتسّْق ىذا الفهم للجالؿ عند    

ب مػع مػا ذىػ قبد مقػابالن ؽبػذا الفهػم باعبالؿ يف معرض الغزؿ باعبميلجي إ افةن إىل أنَّو يبكن أف
ػػا يكػػوف حبسػب كمالػػوجي كاألكَّؿ ؼب» مػػن  الفااارابي إليػو ا  ػػَّػػػأفَّ العظمػة كاعباللػػة كآّػػد يف الشَّػي  إمبَّ

جي كانق عظمت   ُ«باينان لكلّْ ذم عظمةو كؾبدو  كؾبده وكجالل وكاف كمالو باينان لكلّْ كماؿو

                                                           
  َِجي صَُٕٗجي ِالتقدـجي القاىرةجي طالفاران: آرا  أىل اؼبدينة الفا لةجي مطبعة -ُ



 

ػػعريَّة الصُّػوفيًَّةجي يضػي يف التَّج يػلإذان؛ فػإفَّ اقػرتاف اعبميػل باعبل       إليهمػا مفهومػان ثالثػػان  ربػة الشّْ
ما يكمل بو النَّوع يف ذاتو أك صػفاتوجي كاألكَّؿ أعػ، » الارجا ي  ىو الكماؿ  كالكماؿ ثسب

 مػػا يكمػػل بػػو النَّػػوع يف ذاتػػوجي كىػػو كمػػاؿ األكَّؿ لتقدمػػو علػػى النَّػػوعجي كالثَّػػاين: أعػػ، مػػا يكمػػل بػػو
  ُ«عًن النَّوعالثَّاين لتمخُّره  صفاتوجي كىو ما يتبع النَّوع من العوارضجي كىو الكماؿ لنَّوع يفا

على ذل  تكوف الػذَّات اإلؽبيَّػة تسػتوعب قػيم اعبمػاؿ )اعبميػل كاعبليػل كالكامػل(جي كىػي        
ػػعر بوصػػفاغبػػ ّْ  فبَّػػا ال يبكػػن اجتماعهػػا كنسػػبتها إىل العػػوارض يف عػػا  الن صبػػا هاجي كتظهػػر يف الشّْ

مطلقػػػانجي مقرتنػػػان بػػػاعبالؿ الٌػػػذم ىػػػو مثػػػار الرَّىبػػػة كاػبشػػػيةجي ككمػػػاالن؛ إذ يطػػػوم بكمالػػػو أكصػػػاؼ 
 :اب  الفار  اغبسن كاعبماؿ كلّْهاجي يقوؿ
بتىوي  تػٍعىذب العىذابى ىيناكا  جبػالؿو  جًبىمىاؿو ثىجى ـى كاسى  ىا

 ِىبىٍشىػاكا رىبةو  اـً ػػػػػؾى بإثج   فبإقداـً رببةو ثنيى يػىٍغشىا
 ِىبىٍشىػاكا

 يقوؿ أيضان:
ؿو ًمن كنىعػقي  اًن كربىٍػليو ًعٍنػػديه لًػػي ًقٍتػ          وي  ػً  يىعذيبي ديكنى جىالى  ّػػػلىًد عىذى

 
 كيف كص  الكماؿجي يقوؿ:

ًؽ اعبىماًؿ كالى تػىقي كىصرّْح بً  ٍٍالى  ةً ػػػريًؼ زًيٍػنى ػػػػػػػػالن لًػزيخٍ ػػػػػػػبًتػىٍقييًدًه مىيٍ   لٍ ػػػًإ
ةً ػػػميعىاره لىوي بىٍل ثيسٍ   اؽًبىاػػػػػ و ثيٍسنيوي ًمٍن صبىى ػػػػػيٍ لُّ مىلً ػػػػػػػكىكي  ػني كيلّْ مىًليحى

ْ 
سىػ ً ػػػػػػػػًعندى سبىىػ درً ػػػػػلًٍلبى   اًسنيو فػىلىٍو أىٍىدىل السَّنىاكىميلىٍق ؿبىى   اًمو  ٍى ىبي

                                                           
  ُٕٖاعبرجاين: التعريفاتجي ص-ُ
  ُّ-ُُجي البيتافَّْابن الفارض: الديوافجي ص-ِ
  ِٕجي البيقَِّاؼبصدر السابقجي ص-ّ
  ِِْ-ُِْجي البيتافُِٓابن الفارض: الديوافجي ص-ْ



 

ًى   ًنوػػػػػػيًو حًبيسٍ ػػػػػنًُّن كاًصفً ػػػػػػػكعلػى تىف الزَّمافي كًفيًو مىا  ٍى ييوص ً  يػىٍف
ُ 

إفَّ تػػػػداخل اعبػػػػالؿ يف اعبمػػػػاؿ علػػػػى صػػػػعيد الكمػػػػاؿ اإلؽبػػػػيّْ أمػػػػره فػػػػرض نفسػػػػو علػػػػى »       
كىػي  جييتناكؿ ذاتان كاثدةن بػري مركَّبػةو كبػري منقسػمةو  الفالسفة كاؼبتصوّْفة على السَّوا جي إفَّ التَّفكري

يف بايػػػة الكمػػػاؿجي فلػػػم يكػػػن بػػػده مػػػن الػػػذَّىاب إىل أفَّ شبَّػػػة اإلؽبيٌػػػةجي كدبػػػا أفَّ ىػػػذه الػػػذَّات الػػػذَّات 
 جي لػذل  فػإفَّ ىػذه اؼبفػاىيم اؼبتداخلػة اؼبرتابطػةِ«اإلؽبػيّْ  تداخالن بني اعبماؿ كاعبالؿ يف الكماؿ

ال تيػػػدرىؾي مػػػن خػػػالؿ االتّْصػػػاؿ اؼبباشػػػر مػػػع اؼبو ػػػوعجي فللجمػػػاؿ كاعبػػػالؿ كالكمػػػاؿ معػػػافو خفيَّػػػةن 
 :اب  الفار  كري الغي ّْجي يقوؿمتَّصلةن بطرؽ التَّف

كمىٍعنىػػػػػػىن كرا ى اغبيسًن فيً  شىًهدتيو           بًًو دؽَّ عىٍن ًإٍدرىاًؾ عىيػػػػػػػػًن بىًصريى 
ّ 

البصػػػرية ال البصػػػر ىػػػي الَّػػػد تسػػػتطيع النَّفػػػاذ إىل جػػػواىر األشػػػيا  كمعرفػػػة كنههػػػاجي كيف  فعػػػني     
 ثاؿ االتصاؿ اؼبباشر لعني البصر بالصُّور العار ةجي تسعى لنقػل انعكاسػات الصُّػور ؼبعػافو أكثػر

 :اب  الفار دقةنجي يقوؿ 
ًىن خىًفيفىالعىنٍيي تػىٍهوىل صيورىةى اغبيٍسًن الًَّد        ريكًثي ًّٔىا تى  ٍصبيو ًإىل مىٍع

ْ 
  

                                                           
  ّْ-ِْجي البيتافّّٗاؼبصدر السابقجي ص-ُ
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 الفصا الاا ي:
 :اب  الفار  والشيرازياا ّيات القيم الامالية في  صوص 

 حضور الاميا: 
ػػعر العرفػػاينُّ لغػػرض اغبػػديث      مػػن أشػػهر الرمػػوز القرآنيَّػػة اؼبوسػػومة باعبمػػاؿجي كالَّػػد اقتبسػػها الشّْ

يف الػػنَّصّْ  مالكػػان يف اعبمػاؿجي كمػػا جػا  جي ككػػاف آيػةن يف اعبمػػاؿجي بػللوسافا  عػن اعبمػاؿجي نػػ ٌ 

فٍَّّنند سَؤَّْنَننوُ ؤَوْسَشَْٔننوُ ًَلَاَّعْننَٓ ؤَّْننذَِّيَُّٓ ًَلٍُْننَٓ  لَنننننََّٰٰؼَ هلل َِنند ىَننزَخ زَؾَننشٌ بِْْ ىَننزَخ بٌَِّنند ٍََِننهٌ     القػػرآينّْ:﴿ 

البػػديهيّْ أف عرفػػاينّْجي فمػػن إىل الػػنَّصّْ ال اسباالقتبػػ جي كانتقػػل ىػػذا الوصػػ (ُّيوسػػ )﴾ وَننشُِّْ

يمخػػذ الفهػػم الصُّػػويفُّ ذلػػ  اؼبرجػػع اعبمػػايلَّ اؼبػػذكور يف القػػرآفجي كهبعػػل منػػو رمػػزان للجمػػاؿجي كىػػو 
لي  ؾبػٌرد صبػاؿو مػادم  مػرتب و بالوجػو كالقػدّْ كالفػرع كاػبػاؿ كبريىػا مػن مقػايي  اعبمػاؿ اؼبػادمّْجي 

ظباكيَّػةو  رسػالةو  اران مػن ا لتمديػة جي صباؿه معنػومّّ كأخالقػيّّجي جعػل منػو نبيَّػان ـبتػذل بل ىوجي فوؽ
جي لػي  فقػ   لذل  يستمدُّ الرَّمز قيمتو الفنيَّة اعبماليَّة فبَّا ىو راس ه يف الوعي الػدّْي،ّْ االجتمػاعيّْ

رّْرت يف الػػػوعي اإلنسػػػاينّْ جي فقػػػد مػػػاؼبسػػػلمنيجي بػػػل عنػػػد األمػػػم األخػػػرل بػػػري اؼبسػػػلمة عنػػػد العػػػرب
مػػل إدراؾ اعبمػػاؿ كاكتسػػب خصوصػػيَّةن مػػن أنَّػػو مػػالزـه غبالػػة النُّبػػوةجي اإلسػػالميّْ نبوَّتػػو كثػىبيتىػػقجي كك

جي دبػػا ىػػو فاكتسػػب القداسػػة اعبماليَّػػة يف الرُّؤيػػة العرفانيَّػػةجي فجػػا ت مقاربػػة صبػػاؿ اؼبطلػػق اؼبقػػدَّس
جي األكَّؿ صبيله مقدَّسه  جي كالثَّػاين يبكػن إدراكػو بػري مػدرؾو بتصػوُّراتو  يف الػوعي اعبمعػيّْ  كال كيفيَّػاتو

 :اب  الفار  بالتَّصوُّرات كالتَّخيُّالتجي يقوؿ
ثيٍسنػيهىا كىالذٍّْكًر يػيتػٍلىى عىٍن أينىٌٍ   أىبى يػىتػٍليوى ًإالَّ ييوسيفىان كى 

ُ  

 يكػػوف تاليػػان لشػػي و أف يسػػبقو؛ أم أف يسػػبقو شػػي ه إاٌل ثسػػنها أب أف كمعنػػاهجي أفَّ ثسػػن     
 راكيان للقرآف أ بيم ب   ع   جي كما كافلوسف جي كىو كمنَّو يركم ثسنلوسف
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 كيف مكافو آخر من شعرًه:
فلو مىنىحٍق كلَّ الوىرىل بػىٍعضى ثيسًنها           خىالى ييوًس و مىا فىاتػىهيم دبىزًيَّةً 

ُ 
اإلدراؾ اعبمػػايلُّ لػػألكَّؿ )بػػري اؼبػػدرؾ(جي عػػن ٍريػػق اإلدراؾ اعبمػػايلّْ للثَّػػاين    يصػػب علػى ذلػػ     

كألفَّ األكَّؿ علَّةه يف كجود الثَّاينجي يكوف إدراؾ اؼبعلوؿ للجماؿ ٍريقان إىل فهػم بوصفو ناذبان عنوجي 
للحػػػديث عػػػن اعبمػػػاؿجي  يف الرُّؤيػػػة العرفانيَّػػػة ( اؼبورَّفػػػةالعلَّػػػةجي ىكػػػذا تكػػػوف الرُّمػػػوز )الصُّػػػور الفنيَّػػػة

ػػػ  لقاعػػػدة الفهػػػم اعبمػػػايلّْ الغيػػػ ّْجي ّٔػػػذا الػػػوعي ػػػد ت سّْ التَّضػػػمني الفػػػ،َّ  الشااايرازي اعبمػػػايلّْ جسَّ
جي فقػد ذكػر يف الركايػات أٌف صبػاؿ للقيمة كػاف كػامالنجي   لوساف اعبماليَّة يف كصػ  اعبمػاؿ الكلّْػيّْ

جي فبَّا دفع لتخلع لباس التَّقول كالعصمةجي كتتحػرَّر  زليخا كأفَّ كماؿ صبالو كاف يزداد يومان بعد يوـو
يلَّ الكامػلجي الٌػذم بػو تضػرب األمثػاؿجي ىػذا الرَّمػز اعبمػا الشايرازيمن قيود العقل  كىكػذا أخػذ 

اعبمػاؿ  كامل  لوسف يسق  ثبيبو  ماالنجي صباؿو مطلقو بي  جي صباؿإىل صباؿو آخرو أشدَّ ك ليشري
 جي يقوؿ:يف بئر صبالو

 ِاكىييوسي ي ًمٍن كىمىاًؿ اغبيٍسًن كىاإًلٍعرىاًض يف تًٍيوو      زيلىٍيخىا تًٍل ى أىٍثيىاىىا عىلى كىٍجدو كىأىٍ نىاىى 
 

 كيقوؿي أيضان:
 فانظر إىل تفاثة ذقن  كىي تقوؿ:

 ّإٌف آالفان كيوس  الصديق قد كقعوا يف بئرنا
الَّػذم  بوصفو كسيلةن لفهم اعبمػاؿ لوسفالنَّ ّْ  كبالنَّظر إىل كص  اعبماؿجي كتضمني الرَّمز     

اؼبطلػق يبكػن أف ينسػحب  اعبمػاؿ )اليوسػفي( ؼبقاربػة اعبمػاؿب لتَّعبري عنو قبد أفَّ االستعانةيراد ا
 بعامةو  على الرُّؤية العرفانيَّة اإلسالميَّة
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لو آخػػر للجميػل يف شػػعر العرفػػافجي يقػـو علػػى الػػنَّقض ؼبفهػـو اؼبػػرذكؿ اجتماعيػػانجي ذبػػ وبضػر       
كاالرتقػػا  بػػو إىل مػػدارج اعبمػػاؿجي ألفَّ كصػػ  اعبمػػاؿ اؼبطلػػق حباجػػة لالسػػتعانة بمكصػػاؼو كثػػريةو 

جي كال ىبفػى مػا ؽبػذا هاروت الرُّموز اعبماليَّة عًن اإلثاٍة دبفهوموجي فيقدّْـ ىذا الشّْعرثني تقصر 
ػػػػعرمّْ للحػػػػديث عػػػػن اعبمػػػػاؿ اسػػػػمه مقػػػػرتفه  هاااااروتجي فػػػػػالتَّضػػػػمني مػػػػن جػػػػرأةو يف االسػػػػتخداـ الشّْ

د ظَعٍُْنٌ خٌؾَّنَْدطُِْْٓ   ًَخظَّسَعُنٌخ َِن  ﴿القػرآينّْجي كؿبػٌذره منػو أيضػان مستنكره مػذموـه يف الػنَّصّْ  بالسّْحرجي كالسّْحر

يَ عٍََننَ عٍََننَ ٍُِْننهِ عُننٍَّْْدْ ًََِنند وَفَننشَ عُننٍََّْْدُْ ًٌََىِننَّٓ خٌؾَّننَْدطِ َ وَفَننشًُخ ُّعٍَُِّّننٌَْ خٌنَّنندطَ خٌغِّننمْشَ ًََِنند ؤُْٔننضِ 

  (َُِالبقرة ) ﴾َّد َٔمُْٓ فِعْنَص  فٍََد ظَىْفُشخملٍََىِ ِ زَِسدزًَِ ىَدسًُضَ ًَِدسًُضَ ًََِد ُّعٍََِّّدِْ ِِْٓ ؤَلَذٍ لَعََّ َّمٌٌَُد ٌَوُ بَِّٔ

 السّْحر من أكثػر األشػيا  الغيبيَّػة الٌػد تثػري كنتيجةن للٌتحذير منو يف النصّْ القرآينّْ فقد بات      
ػػػحر مػػػرذكؿه اعبمعػػػيّْ أ اػبػػػوؼ كاؽبلػػػع يف الػػػنَّف جي كرسػػػب يف الػػػوعي فَّ كػػػلَّ مػػػا ىػػػو متَّصػػػله بالسّْ

يَّػةوجي لكػنَّ النَّػارر يف اسػتخداـ نظػرو صبال الأخالقيػةن؛ أم سػلبيَّةن مػن كجهػةقيمةن  لاجتماعيَّانجي كوبم
نيا الٌػػد ذكػػرت يف الػػنَّصّْ هاااروت) الرَّمػػز ػػحرجي ال هبػػد القيمػػة الػػدُّ (جي كمػػا يتصَّػػل بػػو مػػن فعػػل السّْ

 :اب  الفار  القرآينّْجي يقوؿ
 ُأستاذا كبطرفًو سحره لو أبصرى فعلوي       ىاركتي كافى لوي بوً 

ة إىل الشَّاعر صبيالنجي قد يكوف يف عرؼ اعبماعة قبيحان أك مرذكالن بالنسب لكن ما يبكن أف يكوف
توريفػػان  بسػػبب تفػػاكت اإلدراؾ اعبمػػايلّْ ؼباىيػػة اعبميػػلجي فالعامَّػػة ال تورّْػػ  الرُّمػػوز الفنيَّػػة القبيحػػة

اقػعجي كىنػا يكمػن الفػرؽ بػني الو  مػع معطيػات فنيَّان صباليَّانجي بسبب انعداـ الفكرة الفنيَّػة يف التَّعامػل
ػػػاعر كمفهػػػـو العامَّػػػة يف آليَّػػػة اإلدراؾ كالتَّوريػػػ  للمحتػػػول القيمػػػيّْ للرَّمػػػز الفػػػ،ّْ؛ إذان  مفهػػػـو الشَّ

اايرازيجي فػػاالختالؼ كػػاعنه يف زاكيػػة الرُّؤيػػة الٌػػد ينظػػر منهػػا كػػلّّ مػػن اعبػػانبني ال يتحػػرَّج مػػن  فالش 
 :فو عامالن مساعدان يف إيصاؿ الشّْاعر إىل بايتوبل( بوص)ىاركت با استعماؿ

 ميفىارًؽى عىٍيً، أىٍسمىؿي اى وبىٍفىظىٍ       ربىىرَّؽي ريٍكًثي ًمٍن ى كىالقىٍلبي يػىٍعشىقي ٍ 
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ٍيمىا أيكىاًصػلي ٍ  قي ىىاريكتى بىاًبلو      ًمئىاتً سىمىٍعمىلي لىٍو  بػيلّْغٍ  فػينيوًف السٍّْحًر كى
ُ 

ػػحر ىػػو القيمػػة القبيحػػة  اروتهاا أفَّ  بػري       ػا عمػػل السّْ يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْ   يوسػػم بػػالقب جي إمبَّ
كأمػاـ ىػذا اؼبنطػق يبػدك ٍبيعيػان » يف الوجود اإلنساينّْ؛ ألنَّو يتناقض مػع اػبػري بوصػفو مػثالن أعلػى

جي أم أنَّوي صباؿه علىصباؿه  كلكن من نوعو  أفَّ القب  لي  قبحان يف األصلجي بل ىو صعيد  خاص 
جي فظهػػور القػػب جي ِ«الوريفػػة ثيػػث يظهػػر صبػػاؿ اعبميػػلجي كلػػواله ؼبػػا كػػاف للجمػػاؿ ىػػذا الظهػػور

ػػػحًر(جي ال يمخػػػذ يف الرؤيػػػة ػػػلبيَّةجي بػػػل إنَّػػػو  امػػػوؿ علػػػى مػػػدلوالت كلمػػػة )السّْ العرفانيَّػػػة القيمػػػة السَّ
؛ ثيػػػث يقػػػدَّـ الجتمػػػاعيّْ ليػػػدخل يف تسػػػاكو إدراكػػػي  مػػػع األفكػػػار اعبماليَّػػػةا يتفػػػرَّغ مػػػن مدلولػػػو

ًى التَّلقػػي اعبمػػايلُّ للوصػػ  الفػػ،ّْ علػػى اؼبػػدلوالت مػػن زاكيػػة  بوصػػفو تعبػػريان فنيَّػػان عػػن اعبميػػلجي فييبػػ
يػػػ دّْم إىل أف يصػػػب  جي الرؤيػػػة الػػػد يتحػػػدَّث ّٔػػػا اؼببػػػدعجي كإفَّ تغيػػػري ىػػػذه الزاكيػػػة يف إدراؾ القػػػب 

جي فيظهر بوصفو نقيضان    للجماؿ القب  ؿبيالن إىل ذاتو كفعلو اؼبذمـو
      
فػػانجي لكنَّهػػا تعطػػي صبػػاالن ؼبو ػػوعهاجي مػػن ىػػذه صبيلػػةو عر  كمػػن اعبمػػاؿ إٍػػالؽ صػػفاتو بػػري      

 :اب  الفار  اؼبو وعات عبادة األصناـ ككصفها باعبماؿجي يقوؿ
اًر بًالعىصىًبيَّةً  كًإٍف خرَّ لألثجاًر يف البيدّْ عاك ه       فال كىٍجوى ًلإٍلًٍنكى

ّ 
ػا  خاؼو ربذير كبري      النَّصّْ القػرآينّْ مػن عبػادة األصػناـجي كعىػدّْىا مػن اؼبسػتقبحاتجي ال بػل إَّنَّ

  اكان باجي كعبوديَّةن لغريهجي ألفَّ فيها إشر تدخل يف باب الشّْرؾ
 حضور القبيح:

؛ فاعباىػػػل        ػػػيطاينّْ اؼبػػػذمـو ػػػعر العرفػػػاينُّ مبػػػاذج القبػػػي  بوصػػػفها ذبليٌػػػاتو للفعػػػل الشَّ قػػػدَّـ الشّْ
ثي كالعاذؿ كالكاش  كالرَّقيبجي صبيع  كصاؼه دكنيَّةه منبوذةه من منظور القيمة األخالقيَّػةها أكالالَّ
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 أفَّ   مقابػػػل القبػػػي جي قبػػػد يتَّصػػػ  ّٔػػػا اعبميػػػل يفالػػػد لألفعػػػاًؿ  كإذا ك ػػػعنا اػبصػػػاعص اعبماليَّػػػة
ظبػػػاتو مناقضػػػةن سبامػػػان كاػبلػػػل كعػػػدـ االنسػػػجاـجي كعليػػػوجي فػػػإفَّ  القبػػػي  علػػػى ىػػػذا اؼبعػػػًجي وبمػػػل

اؼبشػػاعر اعبماليَّػػة الَّػػد يثريىػػا القبػػي  فينػػا يف أثنػػا  معايشػػتو كالضّْػػيق كاأل جي تنػػاقض مػػا يقػػـو بػػو 
ذبربتػو مػع مبػاذج  ابا  الفاار  ىكػذا كصػ يغػدك ثضػوره مشػوّْىان للتَّجربػة اعبماليَّػةجي جي ك اعبميل
 :القبي 

ٍىيٌٍ   نىشىرى الكىاًش ي مىا كىافى لىوي  ٍىاًكمى الكىٍشً  قػيبػىٍيلى النٍَّمًم 
ُ 

أكؿ درجػة  الكشػ  عػدُّ كيي   أف الكاش  يضمر العػداكة يف قلبػو جي دبعًفالكش  مرتب ه بالقلب   
ةجي كىػػػػذه ة مػػػػن كجهػػػػة نظػػػػر صباليَّػػػػالكاشػػػػ  وبمػػػػل قيمػػػػة سػػػػلبيَّ  جي مػػػػا يعػػػػ، أفَّ ِيف سػػػػلم اغبسػػػػد

لًُْ ؤَعُنٌرُ زِنشَذِّ خٌفٍََنكْ* ِِنْٓ     ﴿:ص القرآينانجي كقد ذكر يف النَّ ان كاجتماعيَّ القيمة)اغبسد( مرذكلة أخالقيَّ 

سػورة ﴾ذْؽَشِّ َِد خٍََكْ* ًَِِْٓ ؽَشِّ غَدعِك  بِرَخ ًَلَرْ * ًَِِْٓ ؽَشِّ خٌنَّفَدؼَندضِ فِنِ خٌعُمَنذِ*ًَِِْٓ ؽَنشِّ لَدعِنذٍ بِرَخ لَغَن      

  الفلق
قيَّػػػة سػػػلبيَّة كحبسػػػب الػػػنَّص القػػػرآينّْ فػػػإفَّ اغبسػػػد مػػػرتب ه بالشػػػرّْ دبعػػػً أنَّػػػو يضػػػاؼ إليػػػو قيمػػػة أخال

ػػػػهاب الثَّاقػػػػب الَّػػػػذم تيػػػػدثىر بًػػػػًو  الشاااايرازيأخػػػػرلجي كمػػػػن ىنػػػػا كػػػػاف  يف ذبربتػػػػو حباجػػػػة إىل الشّْ
 الشَّياٍني: 

 كأنا أستعيذ من ىذا الرَّقيب الشَّيطاين السّْرية   كأستعيذ با     
ا ساعدين ذل  الشّْهاب الثَّاقب    كأعان، باؼبدد ثبَّان با       ّ كلرُّدبَّ
فالرَّقيب يف التَّجربة العرفانيَّةجي وبضر بوصفو متطفالنجي كيسػترت كىبفػي قدكمػو للمراقبػةجي ينتظػر      

جي  عنو كعن ثاالتػو؛ كألفَّ الرَّقيػببفلة ابّْ ؼبعرفة ما يريد  موصػوؼه برتقُّبػو بفلػة الصػويفّْ/ابّْ
 بالشّْهاب الثَّاقب إلبعاده   الشيرازيجا ت استعانة 
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ػػا نػػت   كاغبقيقػػة أفَّ أفعػػاؿ الرَّقيػػب كالكاشػػ جي كمثلهػػا العػػاذؿجي مػػرتب ه باعبهػػل؛ فسػػلوكهم ىػػذا إمبَّ
 :اب  الفار جي كيف ىذا يقوؿ ُ«عن جهلو أصاب اؼبلكة العقليَّة لديهم »
 اػػػػػػػػػػػػػػػاثى قبىى  غقى ان ال بليَّ ػػػػػػلى مى لقى يى   ذمالَّ بً  جهالن   اؼبشتاؽً  عاذؿى  ايى 
َّ تي مٍ عدً  رٍ قصً أى   اجراثى  العيوفي  جلي ه النُّ ثشا ى أى   نقٍ ثخى ن أى مى  رحً   كا

 اػػػػػػػػػاثى صَّ ػػػػالنُّ  ان يمل ي بَّ صى  أرأيقى   مغرمان   ى صحً ني  بيلى ديق قي الصَّ  كنقى 
 ِاػػػػكراثى  كاسرتاحى  اػبالعةى  لب ى   نمى  ؿً بعذٍ  لوفى العاذً  ريدي ػػػػػػاذا يػػػػػػػػػم

كقػػػد شػػػكلق منظومػػػة القػػػب  ىػػػذه )العػػػاذؿ كالكاشػػػ  كالالعػػػم كالالثػػػي كالرقيػػػب( ملمحػػػان      
ػػػعرية الصػػػوفيَّةجي فمػػػا مػػػن شػػػاعرو صػػػويف  إالَّ أعػػػاؽ ذبربتػػػو بعػػػض  أساسػػػيَّان مػػػن مالمػػػ  التَّجربػػػة الشّْ

جي كاقعيَّػػان كمػػا يف الفػػنّْجي مػػن كجػػود رقيػػبو أك عػػاذ ؿو أك ىػػ ال جي دبعػػً أنَّػػو   زبػػلي ثالػػة عشػػقو إؽبػػي 
  سوانبا 
كإذا كػػػافى اعبمػػػاؿ ىػػػو مػػػا يثػػػري يف الػػػنَّف  إثسػػػاس الرَّاثػػػة كالطَّممنينػػػة فػػػإفَّ القػػػب  يثػػػري          
ضو ثػػاد  مػػع تصػػوراتنا عػػن  اعبمػػاؿجي فػػالقبي   ّٔػػذا يف تنػػاق  جي ألنَّػػو يػػدخلمناقضػػةن لػػذل مشػػاعر

يعيػػػػق  االجتماعيَّػػػػةجي كىػػػػو عػػػػدكّّ للحيػػػػاةمػػػػري و بالنّْسػػػػبة إىل الػػػػذات اعبماليػػػػة كاغبيػػػػاة  اؼبعػػػػً بػػػػري
اااامري سػػػريكرتاجي مػػػن ىنػػػا كػػػاف ثضػػػور ػػػل ُّ يف الػػػنَّصّْ القػػػرآينّْ  جي ذلػػػ  اغبضػػػورالسَّ ػػػعر  السَّ يف الشّْ

نيا ذاتاجي فهو كمػن  سػاثره  كقومو أيضان باإل ػافة إىل أنَّػو موس عدكُّ لػ العرفاينّْجي هبسّْد القيمة الدُّ
عملوا صبيعان بالسّْحر يف  :الشيرازي قيمةن سلبيَّةن إ افيَّةن  يقوؿ جي كىذا وبملّْوموس   مقابلقـو و

 كىذه الشعوذة الد أثكمها السامرم   
 ّعملها أماـ عصا موسى كيدًه البيضا    

 كيقوؿي أيضان:
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 فال تعجب بصوت العجًل مهما ردٌد من أصدا    
 ُاليد البيضا كمن يكوفي " السامرم" الذم يستطيع أف يتفوؽ على صاثب    
ل يف اجتماعيَّػػػػان كدينيَّػػػػان؛ قيمػػػػةن صباليَّػػػػةن كػػػػ   يف مقابػػػػل القيمػػػػة اؼبرذكلػػػػة الشاااايرازي كىنػػػػا يضػػػػع   

صػػاثب مقػػاـ الرُّؤيػػة كالتَّكلػػيمجي كإفَّ ك ػػع قيمتػػني  موساا الػػدي،ّْ العرفػػاينّْجي كىػػو النَّػػ ُّ  الوصػػ 
ػػػق إثساسػػػنا ب ػػػياؽ ذاتػػػوجي يعمّْ اؼبثػػػل اعبمػػػايلّْ األعلػػػى كسػػػريكرتو)النَّ ُّ صبػػػاليَّتني متناقضػػػتني يف السّْ

ػػق مػػن جانػػبو آخػػر كرى  يمػػة النَّقيضػػة كيثػػري شػػعور الكراىيػػة علػػى أشػػيا نػػا للقموسػػى(جي فيمػػا يعمّْ
  ود الد تزيد يف قب  اغبياةالوج
اعمػة ثسػب الشّْػعر العرفػاينّْجي ؾبسَّػدان          كيتجلَّى القب  يف صػورتو اؼبثلػىجي يف كاقػع اؼبعانػاة الدَّ

ينيَّػػة كىو ػػيدبمثّْػػل القػػب  األكػػ  يف التَّجربػػة الدّْ طاف( ففػػي الشَّػػيطاف يتمثَّػػل صبػػاؿ القػػب جي كىػػو )الشَّ
 :الشيرازي صباؿه راىرمّّ يلبسو الشَّيطاف خدعةن ليخدع النَّاسجي كيف ىذا يقوؿ

ىالؾي مىا ًعٍندىهي ًمٍن صبىىاؿو       كىأىتىى يػىٍلًب ي اغبيٍسنى 
 ًِإٍبلي ي كىاعىجىً   كىٍي ى أىٍخفىى اؼب

جي مػػا اسػػتهول النُّفػػوس كال خػػدعهاجي إذ قعػػد إبلػػي ىرمُّ؛ الػػذم يلبسػػوالظَّػػا كلػػوال ىػػذا اعبمػػاؿ    ه
:    للنَّػػػػاس يف الطَّريػػػػق مػػػػاكران ـبادعػػػػانجي كقػػػػد جػػػػا  يف القػػػػرآف قولػػػػو للحػػػػقّْ خالقػػػػو يف شػػػػمف العبػػػػػاد

اقعػوجي كاقػع اػبطيئػة العرفػاينّْ يف ك  عانػاة الشَّػاعر؛ فالشَّػيطاف ىػو سػبب م(ٗٔاغبجػر ) ﴾ٌََإُصِِّّنََّٓ ٌَيُُ ﴿

ػػػيطاف ـه يف الػػػنَّصّْ فعػػػله دكينّّ مػػػذمو  جي كالوسوسػػػةِّدملػػػػ الػػػذم عاشػػػو مكرىػػػانجي بفعػػػل كسوسػػػة الشَّ
  من اعبنَّة ِّدم القرآينّْجي فمخرج

 
 اا يات التراجيدي:

اؼبمسػاة يف  الػذم أنػت  القبي ثضر الرتاجيدمُّ يف الشّْعر العرفاينّْ بوصفو ناذبان عن الفعل        
اجيػػدم عػػا  اػبلػػق األكَّؿجي كأتػػى ّٔػػا إىل الواقػػعجي كعمَّقهػػا  كاغبقيقػػة أفَّ رهػػور ػػعر  الرتَّ يف ىػػذا الشّْ
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اتو لػػػػرؤلن ـبتلفػػػػةوجي إذ مػػػػن اؼبمكػػػػن القػػػػوؿ إفَّ ىػػػػذا اؼبفهػػػػـو جػػػػا  مرتبطػػػػان دبفهػػػػـو مو ػػػػوع يقػػػػدّْـ
بػػػػو يف عػػػا و يدركػػػو كفو ػػػػىجي كىػػػذه اإلشػػػػكاليَّة برتاا اؼبعػػػذَّبجي ألفَّ ىػػػذا اؼبعػػػػذَّب يعػػػيش ممسػػػاة

اؼبتمسّْسػػة علػػى اؼبمسػػاة يف عػػا  اػبلػػق األكَّؿجي كالَّػػد ربضػػر بوصػػفها كجػػودان قسػػريَّان يف عػػا  الواقػػع 
بان ال بفعػل خطايػاهجي أك إشػكاليَّةو مػا يف  ىكذا تنعك  يف ذات اؼببدعجي كيقدّْـ نفسو بوصفو معذَّ

ا بفعل ىذهدا يئة الرتاجيديَّة الد أسػهمق يف تكػوين إدراكػوجي كتلقّْيػوجي كتعايشػو مػع اػبط خلوجي إمبَّ
جي دبعً أفَّ العالقات االجتماعيَّة تعيش خارجػو كال يسػتطيع التػمقلم معهػاجي ألنَّػو  الواقع اؼبو وعيّْ
إفَّ الرتاجيػدمَّ يف ىػذا الشّْػعر فػ اػبطيئػة؛ لػذل  إىل اؼبكاف األكَّؿ قبل ثصوؿدكمان بالعودة  وبلم

بان أيضان  اؼبغرتب بوصفوجي ك ال يبكن فهمو دبعزؿو عن مفهـو اؼبعذَّب  معذَّ
ان تراجيػديَّانجي بفعػل القبػي جي  ِّدم يبثّْل     ذبليَّان من ذبليَّات اعبماؿجي كقد سق  ىذا اعبميل سقٍو

ني ينػت  صػراعان ثػادَّ )ال فبثّْػل القػب ً  كسق  معػو ان شَّػيطاف( إىل األرضجي كإفَّ تػالـز ىػذين السُّػقٍو

زَعْنُنىُُ ٌِنسَعْل  عَنذًٌُ      ٌخلٍُْنَد خىْسِان  مثبقه يف النَّصّْ القػرآينّْ:﴿ يف اغبياة االجتماعيَّةجي كىذا الصّْراع

  (ّٔالبقرة )﴾ ًٌََىُُْ فِِ خَٕسْكِ ُِغْعَمَشٌّ ًََِعَدعٌ بٌََِ لِْْٓ

اعبماليَّةجي يثري إثساس الشَّفقة كاػبوؼ لدل الذَّات يف أثنا  معايشة  كىذا السُّقوط للقيمة     
ػػػقوط؛ خوفػػػان علػػػى كػػػلّْ مػػػا ىػػػو صبيػػػله يف ػػػقوط فكػػػرة السُّ ان  اغبيػػػاة بعاٌمػػػةوجي  فهػػػذا السُّ يعػػػ، سػػػقٍو

للجماؿ؛ لذل  فإفَّ اغبزف الذم تعانيو الذات اإلنسانيَّة بعامَّػةوجي كذات الشَّػاعر العرفػاينّْ خباصَّػةوجي 
ىو ثػزفه علػى الػنَّف  الٌػد ال تػزاؿ تػرزح ربػق عػبً  اػبطيئػة األكىلجي الػد سػبَّبها الوجػود القبػي  

 ى يف العػػػا ً األعلػػػىجي كمػػػا جرَّتػػػو مػػػن تبعػػػاتو يف عػػػا  اغبيػػػاةكالفعػػػل القبػػػي  يف ثيػػػاة اؼبثػػػًل األعلػػػ
نيا   الدُّ
ويران تراجيػديانجي كلكػن يبكػن ف نصّْػور مو ػوع )اػبػركج مػن اعبنَّػة(جي تصػلكنَّ ىذا ال يعػ، أ       

صػػوفيَّةوجي تتػػمتى قبليَّػػان مػػن فػػوؽ العالقػػات نظػػرو  القػػوؿ إفَّ اؼبمسػػاة الٌػػد يعيشػػها اؼببػػدع مػػن كجهػػة
 بػػل عػػن اػبطيئػػةاػباصَّػػةجي  ر عػػن آثامػػوال يكفّْػػ»اعر ثػػني يصػػوّْر معاناتػػو اإلنسػػانيَّةجي لػػذل  فالشَّػػ



 

، أفَّ عالقػػة الشَّػػاعر جبػػوىر اغبيػػاة اؼببػػ،ّْ أساسػػان جي فبَّػػا يعػػُ«األصػػليَّةجي أم جريبػػة الوجػػود بالػػذات
على اػبطيئةجي ىو ما يعمّْق اإلثساس باؼبمسػاةجي إذ لػو   تكػن ىنػاؾ خطيئػةه شػيطانيَّةهجي ؼبػا رهػر 

ىػذا اؼبعػًجي إفَّ اسػتدعا ات الػنَّصّْ العرفػاينّْ لوصػ   جي علػىالوجود كعٌمػق اؼبعانػاةجي كيبكػن القػوؿ
ػػد الفكػػرة اؼبمسػػاكيَّة  اؼبعانػػاة برمػػوز اؼبعانػػاة يف الػػنَّصّْ القػػرآينّْجي إذ ربيػػل إىل النُّبػػوَّة ككاقػػع النُّبػػوَّةجي ذبسّْ

برتابػػو عػػن كاقعػػو معانػػاةن يف ا مػػن خػػالؿ اإلشػػارة إىل عناصػػر اؼبشػػأّةجي فمػػا مػػن نػػ  جي إال كعػػاش
حػةن مػن أجػل ك ياع القيمجي إ افةن إىل سيادة القب  كتفشػٌيوجي فبَّػا جعػل رهػور األنبيػا   ػركرةن مل

اشػػوا ابػػتال ن مػػاجي كقػػدّْمق قػػرابني كلَّهػػم ع  بسػػل الواقػػع مػػن ا ثػػاـ كالشُّػػركرجي لػػذل  فػػإفَّ األنبيػػا 
  لى؛ إم إعال  كلمة ا يف أرض اػبطيئةاعبمايلّْ األع ص ىم ألجل إعال  اؼبثل

 بالعػو يف اغبيػػاةباػبطيئػة الػد كانػق سػبب  الػذم ال يفتػػم يػذكّْر الش ايرازيىػذا اؼبعػً عنػد  كقبػد
نياجي كيقوؿ:  الدُّ

 كأنا كثدم   أخرج عن ستار التقول   
 ِ  فقد ترؾ أن أيضا اعبنة األبدية تفلق من يده  

األساس أك اعبذر اٌلذم تنمو كتتشكَّل عليو البنيػة الرٌتاجيديػةجي مػن خػالؿ  ِّدم ئةخطي سبٌثل     
اعمػة يف ثيػاًة اؼببػدعجي كثيػث الصُّور الفنيًَّة اٌلد تقـو بتقديبهاجي فهػي الٌػد  زبػ ُّ سػطور اؼبعانػاة الدَّ

الٌػد كبٌسػها ؼبعانػاة االنفعػاالت  تستنفذ بواسطة صػورو بػري م ذيػةو اغباجػة إف اؼبمساةأرس و  قاؿ
جي قبػػد أفَّ عمليػػة التَّطهػػري ال ربصػػل يف ّالعنيفػػةجي فيحصػػل التَّطهػػري كفػػق ذلػػ جي كىبلػػق الفػػنَّ اؼبثػػاؿ

جي مػػن خػػالؿ صػػيابة اؼبمسػػاةجي ألفَّ اؼبثػػاؿ يف ىػػذا الفػػنّْ ال يقػػ  عنػػد ثػػدكد الػػوعي الصػػويفّْ؛ فنيٌػػان 
ػػا ىػػو مثػػله أعلػػى وبصػػل يف العػػا  األعلػػىجي لػػذل  فػػإفَّ معانػػاة اؼبػػادمّْ أك االجتمػػ اؼبثػػاؿ جي إمبَّ اعيّْ

البقػا   الرتاجيػدمُّ الٌػذم ثػاؿ دكف ؼبثاؿ تستمر إىل أفَّ يلغى اإلمثا اؼببدع اؼبغرتب قسران عن عا 
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يف سػػعيو ػػوهجي الػػذم لػػن  الشاايرازييف عػػا  اؼبثػػاؿجي مػػن ىنػػا قبػػد أفَّ تػػداعيات ىػػذا اإلمث تػػالـز 
 يستطيعو:
 إين ألتمٌكه حبرقةو من قرارة قل  الضيًق اؼبذنب ا مث        

 ُحبيث أشعل اللهيب ثانية يف إمث آدـ كثٌوا          
تشػػتعل لتحرقىػػوي فتمحػػوهجي كإفَّ ىػػذا اغبػػزف الَّػػذم  دبعػػً أفَّ آىػػات النَّػػدـ كاغبػػزف علػػى الػػذَّنب     

مػ َّران    يكػن ىو صبيلهجي ذلػ  أفَّ سػقوط اعبميػل تم  بو اؼبمساة وبصل من اػبوؼ على كلّْ ما
سػق  بفعػػل عمػػلو دكين  مػػن القبػي جي الَّػػذم أثػػ َّ بػػالغرية مػػن الصػػويفّْ؛ بػػل  أك  ػركريَّان يف الػػوعي

ذم كاف مع اؼبالعكة يف اؼبقاـ األعلى ككاف اعبمػاؿ العلػومُّ يف اعبماؿجي كاؼبوصوؼ ىنا إبلي  ال
 صبػاؿ مػن أساس تكوينو اؼبثايلّْجي بري أنَّو ربٌوؿ إىل منبوذو ثني ثاكؿ التَّعملػق مػدعٌيان صبػاالن أكػ 

 :الشيرازي من ٍنيوجي كيف ىذا الوص  يقوؿ ِّدممن نارو ك كىو اؼبخلوؽ ِّدم,
 كجه  من ّٔا  ك  يكن ليح َّ بالعشقكرأل اؼبالؾ ما ثوؿ          
 ِفمث َّ بالغرية كاستحاؿ إىل نار مث أشعل نار العشق يف آدـ          

اجيػػدمّْ يػػم  مػػػن اػبػػوؼ علػػى اعبميػػػلجي      علػػى ىػػذا اؼبعػػًجي يكػػػوف الػػوعي اعبمػػايلُّ ؼباىيػػػة الرتَّ
وجي كربػػوَّؿ بعػػد أف كػػاف مثػػاالن إىل صػػراعو أبػػدم جي ػػد )النػػ ( معػػً  الٌػػذم تػػداعى بعػػد سػػقٍو كهبسّْ

اعبميػػل )القيمػػة( يف الفكػػًر العرفػػاينّْجي فػػالنُّبوة ربوَّلػػق مػػن ذبربػػًة رسػػالةو ظباكيٌػػةو إىل ذبربػػًة صػػراعو مػػع 
   ى بفعل سقوط اعبميل مع القبي جي كأنت  الصّْراع يف اغبياةمظاىًر القيبً ؛ اٌلذم تفشَّ 

ة ثني تقدّْـ عناصر ذبارب النُّبوة الَّد ربمػل مالمػ  إىل القوؿ: إفَّ التَّجربة العرفانيَّ  لبلص       
جي تكػػوفجي بطريقػػةو مػػاجي تػػ دّْم إىل بلػػورة الػػوعي اعبمػػايلّْ  الصّْػػراع مػػع مظػػاىر القػػب  مػػن شػػركرو كآثػػاـو
لسقوط اعبميل يف رؤيَّػةو تراجيديَّػةوجي تتحػدَّد مالؿبهػا باػبطيئػة الَّػد ت سّْػ  لوجػود الصّْػراع؛ الٌػذم 

 تنهض منو الرٌتاجيديا  عامل الذمىو ال
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 ككنق مالكان ككاف الفردكس األعلى مقامي    
 فمثضرين آين إىل ىذا الدير اػبرب اؼبهٌدـ الدامي    
يب     ُفودعق رالؿ شجرة ٍوب كاغبور ا سرات للقلوب كثافة الكوثر الٍر
ده العلػػػومّْ بفعػػػل إذ يعػػػرض رؤيتػػػو ؼبمسػػػاتو الٌػػػد تتحػػػدَّد مالؿبهػػػا دبفارقػػػة كجػػػو الشااايرازي إفَّ     

؛ ىبػػ ُّ مالمػػ  الوجػػود الٌػػذم كػػاف موجػػودان فيػػو مثّْ فارقػػو إىل مػػا ىػػو أدىن منػػو بكثػػريوجي ِّدمخطيئػػة 
يػػب(جي دبػػا ىػػي موجػػوداته  فمالمػػ  )رػػالؿ ٍػػوب كاغبػػور ا سػػرات للقلػػوبجي كثافػػة الكػػوثر الٍر

طئيهاجي فبَّػا يعمػق انفصػا علويَّةنجي قد متَّ فقداَّنا بفعل خطيئةو ال و الٌػذم ال وبتػوم لو عػن كاقعػىو ـبي
و خبسػػػاراتوجي إذ يضػػػع أيضػػػان يف مقابػػػل أكصػػػاؼ عاؼبػػػو لػػػ  اؼبوجػػػوداتجي كيعمػػػق أيضػػػان إثساسػػػت

اؼبتمسّْ  قبالنجي أكصاؼ العا )اػبرب اؼبهدـ الدامي(جي ىنا يبدأ اغبديث عن ابػرتاب الػذَّات عػن 
بان يعػػيش معانػػاة اال نفصػػاؿ اغبػػادَّة؛ االنفصػػاؿ األكَّؿ الواقػػعجي فػػاؼبغرتب علػػى ىػػذا اؼبعػػً ييعػػدُّ معػػذَّ

جي كاالنفصاؿ الثَّاينجي يثدَّده الشَّاعر باػبركج من اعبنَّة كمفا  عدُّ ابرتابان عن عا رقة كونًو اؼبالعكيّْ
الواقػػعجي إذ تعػػيش الػػذَّات كجودىػػا الػػواقعيَّ جسػػديَّانجي كتغػػرتب بفعػػل السَّػػعي كبػػو رتػػق االنفصػػاؿ 

 الواقعي  تسعى لتغييب اعبسد اٌلذم يتَّصل كجوده بالعا اغباصل عن العا  األكَّؿجي ثني 
كلُّ مفهوـو  تبدك كا حةنجي إذ وبضر اعبماؿً  يف علم اعبماليَّة إفَّ اغبدكد الَّد تفصل بني القيم   

نجي لو ثضور و مفهومبوصف كالفػ،ُّجي يف ثػني إفَّ اغبػدكد بػني ىػذه  ه اؼبثايلُّ كالػواقعيُّ ان صباليَّان مستقالَّ
ػػعًر العرفػػاينّْجي كإذا مػػا نظػػر إليهػػا مػػن منظػػار الػػوعي القػػرآينّْجي أك تبػػدك دقيقػػةن جػػدان يف ال اؼبفػػاىيم شّْ
ال تعود بذل  الو وح كمػا يف علػم اعبمػاؿجي دبعػً  النصّْ اؼبقدَّسجي فإفَّ ىذه اغبدكد مع التَّناص

مفهومػػو النَّقػػيض أك إىل ح اؼبفهػػـو اعبمػػايٌل إذا مػػا أ ػػي  إىل أنَّػػو يف الفكػػر العرفػػاين يػػزداد ك ػػو 
 و الضدُّ مفهوـو آخر؛ فالضدُّ يظهر ثسن

جميل يف الفكًر اعبمايلّْجي كمثلو يف الفكر اعبمايلّْ العرفاينّْجي بري مفهومان نقيضان لل يعدُّ القبي     
 ؛ أمأفَّ الشّْعر العرفاينَّ إذ يقدّْـ القبي  على أساسو من ىذا الوصػ جي يقدّْمػو إ ػافةن إىل اعبميػل
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ميػل كالقبػي  اعب أفَّ ىػذا القبػي  يصػب  أكثػر قبحػان بعػد إ ػافتو صباليَّػان إىل اعبميػلجي ىكػذا وبضػر
  كفق ثناعيات العرض اؼبتناصَّة

الَّػد يبثّْلهػا  إىل قصَّة اػبلق األكىلجي كتضمينها عند الشَّاعرينجي قبد أفَّ القيمػة اعبميلػة كبالعودة   
  ِّدمجي يف مقابػػًل )ع( تػػزداد صبػػاالن ثػػني يو ػػع إبلػػي  الَّػػذم يبثّْػػل القيمػػة القبيحػػة اؼبنبػػوذة ِّدم
الثناعيَّػػػة اؼبتضػػػادَّة الَّػػػد تضػػػمُّ عنصػػػرم اعبمػػػاؿ كالقػػػب  )آدـ كإبلػػػي (جي تػػػ دّْم إىل بلػػػورة مفهػػػـو ف

تثػري مشػاعر اعبميلجي كتثري إثساسان بػاػبوؼ علػى اعبمػاؿ اؼبتػم ّْ مػن اغبضػور القبػي  إلبلػي جي ك 
 اعبمايلّْ  النُّفور من القيمة اؼبناقضة ؽبذا الوجود

القػػب  لػػي  قبحػػان يف األصػػلجي ألف كػػلَّ مػػا يف الوجػػود صػػادره عػػن اعبميػػل األكَّؿجي  فػػإذا كػػاف     
جي ألنَّػو يػ دّْم إىل إعػال  القيمػة اعبماليَّػة  جي صباالن من نػوعو فإفَّ القب  بداجي كفق ىذا اؼبفهـو خػاص 

    للجميل
 اؼبفهومػػات يف الفكػػر العرفػػاينّْ مرتبطػػةنجي كمػػن مظػػاىر ىػػذا االرتبػػاط أيضػػان ارتبػػاط ىكػػذا تػػم     

اعبميل بالرتاجيدمّْجي كارتباٍهما معان بػالقبي جي ذلػ  أنَّػو ال يبكػن عػزؿ مفهػـو القبػي  عػن الػوعي 
اعبميػػلجي إذ يظهػػر اعبمػػايلّْ ؼباىيػػة الرٌتاجيػػدمّْ يف الفكػػر العرفػػاينّْجي كمػػا ال يبكػػن عزلػػو أيضػػان عػػن 

لّْ مػػا ىػػو اعبميػػل الرتاجيػػدٌمجي بوصػػفو معانػػاةن مسػػتمرةن مػػع الفعػػل القبػػي جي كخوفػػان داعمػػان علػػى كػػ
جي سػق  بفعػل القبػي  الَّػذم أنػت  منظومػةن أخالقيَّػة ِّدماعبماؿ؛ الَّذم مثَّلػو  صبيل  فمكَّؿ ذبليَّات

ػػػقوط األكَّؿاسػػػتمرَّت يف تػػػرد  إنسػػػاين    كإفَّ ذبليَّػػػات ىػػػذه اؼبنظومػػػة القبيحػػػة  كاجتمػػػاعي  منػػػذ السُّ
ثػػي كاعباىػػل كالعػػا ذؿ    جي فبَّػػا جعػػل معانػػاة اؼببػػدع الرٌتاجيػػدمّْ تتنػػامى يف رهػػرت دبسػػميَّات الالَّ

 ، على الفعل القبي   كاقع اػبطيئة الَّذم ب
  



 

 واامة :
 عػػن اؼبعرفػػةجي ككانػػًق األٍػػوار فاكتػػةو مػػن التَّعبػػريبضػػركبو مت نشػػمتو بدايػػة ثفػػل الفػػنُّ منػػذ       

ينيَّػػػة ػػػ   ىكػػػذا جػػػا كاألٍػػػوار الفنيَّػػػة اؼبتالثقػػػة ترتافػػػق اؼبعرفيَّػػػة الدّْ العرفػػػاينُّ مػػػثٌقالن بدالالتػػػو  عرالشّْ
جي كإرادة الكتابػػػة اغبػػػرَّ بػػػالو  اؼبتَّصػػػلة اؼبعرفيَّػػػة ػػػعريَّةي إذ تغيٌػػػب  نػػػق لغتػػػو  ككاةعيّْ الػػػدّْي،ّْ اػبػػػاصّْ الشّْ

أخػػػرل لإلشػػػارة إليهػػػاجي مػػػن ىنػػػا كػػػاف آليػػػاتو  كالعميقػػػة بواسػػػطة الرَّمػػػزجي تسػػػتخدـ اؼبعػػػاين الدَّقيقػػػة
الػػنَّصّْ الػػدّْي،ّْ  إىل وصػػفو ملمحػػان تمثريَّػػان يف الكتابػػةجي هبػػن  إىل إعطػػا  اؼبفػػاتي  للػػدُّخوؿجي بالتَّنػػاص

للغوص يف ؾباؿ  اٌلذم أنت  فكران خاصان من ىذا النَّوعجي باإل افة إىل إعطا  اإلمكانات النَّقديَّة
الػػنَّصّْ  ةن يف سػػياؽبنيػػةن نصػػيَّةن ؾبتػػزأةن مػػن نػػص  آخػػرجي مدخلػػ ربليػػل ثضػػور األثػػر القػػرآينّْجي بوصػػفو

 الشّْعرم  
ػػػعرمّْ العرفػػػاينّْجي قػػػد قػػػدَّـيف الػػػنَّصّْ  إفَّ ثضػػػور التَّنػػػاص بمشػػػكالو اؼبختلفػػػة        مو ػػػوعاتو  الشّْ

كاختلفػػػق أثيانػػػان أخػػػرل   جي تقاربػػػق أثيانػػػانجيراسػػػةشػػػاعرم العرفػػػاًف مو ػػػعى الدّْ  لػػػريؤل كثػػػريةو عنػػػد
ػػػ ابااا  الفاااار  ىكػػػذا كػػػاف ثضػػػور الػػػنَّصّْ القػػػرآين يف شػػػعر ذجي إ ػػػافةن إىل أنَّػػػو يف بعػػػض قػػػد ازبَّ

ينيَّػة ىػو  األوَّلجي اؼبوا ع اقتباسه ثريفّّ للمفردة أك الرتكيبجي اذباىاتو ثالثةن يف تضػمني الرُّمػوز الدّْ
الػدّْي،ّْجي  لفنيَّة اعبماليَّة على اغبضورا ورة الفنيَّةجي فغلبق الصّْيغة األدبيَّةدخوؿ الرَّمز يف قالب الصُّ 

يف الػػػنَّصّْ  جػػػن  كبػػػو اؼبقاربػػػة التَّقريريػػػة كاؼبباشػػػرةجي كثضػػػر الرَّمػػػز فيهػػػا ىبػػػ  عػػػن كجػػػوده الاَّاااا يك
ػػػ  كبػػػو فلسػػػفًة الرَّمػػػزجي فمثبػػػق الرَّمػػػز مػػػن خػػػالؿ اقرتانػػػو بيػػػا  الاَّالااا  اهاؼبقػػػدَّسجي فيمػػػا ذىػػػب االذبّْ

ػػػاعرماؼبػػػتكلّْ  قػػػد أدخػػػل الرَّمػػػز فلسػػػفةى اؼبعػػػً كاؼبػػػذىب كالعقيػػػدة كاللُّغػػػة  كإفَّ تنػػػوُّع ىػػػذه  جي أفَّ الشَّ
اىػػات يف تضػػمني الرَّمػػز الواثػػد ػػعرجي    يكػػن يعػػ، أبػػدان خلػػالن  االذبّْ فكريَّػػان أك بناعيَّػػان يف صػػيابة الشّْ

 ّٔا يف رؤيةو فنيَّةو صباليَّةو  دات يف بنيةو شعريَّةو كاف عر ان للوثدة اٌلد ي منكنَّ إصباؿ ىذه التَّعدُّ ل
اايرازي كقػػد أثقػػل       لرُّمػػوز القرآنيَّػػةجي كىػػو اؼبوصػػوؼ بشػػاعًر ا أيضػػان مػػَت نصوصػػو حبضػػور الش 

اكيب القرآنيَّػة صَّػان ثرفيػانجي قلػيالن إذا مػا قػي  تنا جي بوصػفهاالرَّمزجي فكاف استخدامو للمفردات كالرتَّ
ينيػػة  أظبػػا  األنبيػػا   ك قػػد الثظنػػا أنَّػػو عمػػد يف شػػعرهجي يف مػػواٍن اصَّػػةو كخب بتوريفاتػػو للرُّمػػوز الدّْ



 

بيعػػة  كػػلّْ جػػز و إىل  الواثػػدجي كإ ػػافة كثػػريةوجي إىل ذبػػزم  الرَّمػػز ٍػػورو معػػريف  أك كجػػدم جي يتَّسػػق ٍك
 ل أبدان من شػمنوال تقلّْ  الش يرازياٌلد عيًنيىق بػ ندرة الدّْراسات ثضور ىذا الوجو من الرَّمز  كإفَّ 

جي كا جي فقػػػػد تبػػػػني أفَّ شػػػػعره علػػػػى قػػػػدرو مػػػػن الفنيَّػػػػة األدَّنّْ كالفػػػػ،ّّْْ بوجػػػػوو عػػػػاـو لصُّػػػػويفّْ بوجػػػػوو خػػػػاص 
  جواههم استحسافو من الغربينيجي كيف ٍليعت كاعبماليَّةجي جعلو مو ع

الػػوعيّْ  قيق ؼباىيػػةدَّ الػػ حديػػديف التَّ  بحػػث تتمثَّػػليف ىػػذا ال بة األبػػرزيف ثػػني كانػػًق الصُّػػعو       
صّْ القػػػرآينّْجي دبعػػػً أفَّ القػػػيم اعبماليَّػػػة كجػػػب التَّػػػمثًر بػػػالنَّ   يف الفكػػػًر العرفػػػاينّْ مػػػن منظػػػوراعبمػػػايل

اعبماليَّػة ىػذه القيمػة  تطبيقها على النُّصوص العرفانيَّة كفق مفهػـو التَّنػاصجي حبيػث يصػب  إرهػار
 دبفػاىيم ة الرُّؤيػة تلػ جي زبػرجمػن زاكيػ من النَّصّْ اؼبتنػاصجي فكانػًق القػيم اعبماليَّػة جي متمتيان أك تل 

مغػايرةو ؼبػػا رسػػ  يف الػػوعي اإلنسػػاينّْ مػػن دالالت اعبميػل كالقبػػي  كبريىػػا  كبقػػي اعبميػػل يف ىػػذا 
ػػػعر ىبػػػتصُّ بالػػػذَّات اإلؽبيػػػةجي بوصػػػف إليهػػػا اعبمػػػاؿ كالكمػػػاؿجي  جي كمضػػػافان ها صبػػػيالن مطلقػػػان مثػػػاالن الشّْ

كسبًَّق االسػتعانة لإلثاٍػة دبفهػـو اعبميػل اعبليػل الكامػلجي بتعييناتػو اعبماليَّػة يف الواقػع اإلنسػاينّْجي 
 التَّحديد  على كجو لوسفجي ككبالذَّات األنبيا 

ضػوت يف انانجي كانأثي كانًق النَّماذج اٌلد أشارت إىل القب  خرجق من مفاىيمها القبيحة       
يف الػػػوعيّْ  سػػػياؽ الرُّؤيػػػة اعبماليَّػػػة للمبػػػدع علػػػى صػػػعيد الوريفػػػةجي كمػػػن ىنػػػا بػػػرزت صباليَّػػػة القػػػب 

جي كقػػد بييّْػػب الصُّػ ويف  أمَّػػا الرٌتاجيػدم فلػػم يلػق االىتمػػاـ النَّقػدمَّ اعبمػػايلَّ بػو يف الفكػػر اإلسػالميّْ
جي بريهيف دراسة القيم اعبماليَّة كتطبيق  أنَّػو ثضػر يف الشّْػعر العرفػاين مقرتنػان ا يف الشّْعر اإلسالميّْ

ةو تراجيديَّػػةو خطيئػػ دبفهػػـو اؼبعػػذَّبجي الٌػػذم يعػػيش معانػػاة انفصػػالو اغبػػادَّة عػػن عػػا  اؼبثػػاؿجي بفعػػل
طيئػةجي فكػاف اػب ا علػى العػا  اؼبػادّْمّْجي الٌػذم كػاف نتػاجثصلق يف النَّشػمة األكىلجي كألقػق بظالؽبػ

اجيدم كاؼبعذَّب من ىذا اؼبنظار صراع اؼببدع مع ىذا العا جي ي سّْ    لفهم ماىية الرتَّ
ػػعر العرفػػاينَّ مػػن منظػػور         ػػعرجي كػػاف يف أثػػد جوانبػػو إفَّ الشّْ ، يعػػ األثػػًر القػػرآينّْ يف ىػػذا الشّْ

األدنّْ بصػػورةو شػػعريَّةو  القػػرآينّْجي كإعػػادة إنتاجػػو يف اغبيّْػػز كالػػنَّصّْ  كعيػػان صباليػػان خاصَّػػان للواقػػع كاؼبثػػاؿ



 

ا ا جي كمػػن اللُّغػػة إشػػارتى جي كمػػن العقيػػدة ٍابعهػػا الفكػػرمَّ الفلسػػفيَّ سػػتعارت مػػن الغػػزؿ لونػػو الغنػػاعيّْ
  كرموزىا كقدرتا على اثتوا  توتُّرات التَّجربة العرفانيَّة كتناقضاتا اغبادَّة
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 ـ ُٖٗٗرات اإلسالميةجي دار بريبجي القاىرةجي التطاكمجي عبد ا: ثركة الشعر يف رالؿ اؼب ث -
 ـ ُِٖٗالٌتوقبيجي د  ؿبمدجي دراسات يف األدب اؼبقارفجي ارباد الكتاب العربجي دمشقجي  -
 ـ ُٖٔٗجيِالٌتوقبيجي د  ؿبمد: قطوؼ من األدب الفارسيجي دار األنوارجي بريكتجي ط -
اؼبعرفػػة يف الثقافػػة العربيػػةجي اعبػػابرمجي ؿبمػػد عابػػد: بنيػػة العقػػل العػػرنجي دراسػػة ربليليػػة يف فهػػم نظػػم  -

 ـ ََِٔجي ٔدراسات دار الوثدة العربيةجي بريكتجيط
جي يف التعريػػػ  بػػػالقرآفجي مركػػػز دراسػػػات الوثػػػدة ُاعبػػػابرمجي ؿبمػػػد عابػػػد: مػػػدخل إىل القػػػرآفجيج -

 ـ ََِٔجي ُالعربيةجي بريكتجي ط
عصػريةجي اعباثظجي أبو عثماف عمرك بن حبر: البيػاف كالتبيػنيجي ربقيػقجي دركيػش جويػدمجي اؼبكتبػة ال -

 ـ ََِّبريكتجي 



 

اعبرجػػاينجي عبػػد القػػاىر أبػػو اغبسػػن علػػي بػػن ؿبمػػد بػػن علػػي اغبسػػي،: التعريفػػاتجي دار الكتػػب  -
 ـ ََِٗجي ّالعلميةجي بريكتجي ط

اعبرجػػػاينجي عبػػػد القػػػاىر: دالعػػػل اإلعجػػػازجي قػػػرا ة كتعليػػػق: ؿبمػػػود ؿبمػػػد شػػػاكرجي مطبعػػػة اؼبػػػدينجي  -
 ـ ُْٖٗالقاىرةجي

العػػػػػرنجي دراسػػػػػة يف فلسػػػػػفة اعبمػػػػػاؿ يف الػػػػػوعي الشػػػػػعرم اعبهػػػػػادجي د  ىػػػػػالؿ: صباليػػػػػات الشػػػػػعر  -
  ُاعباىليجي مركز دراسات الوثدة العربيةجي بريكتجي ط

اعبوزكجي مصطفى: نظريات الشعر عند العرب )اعباىليػة كالعصػور اإلسػالميةجي نظريػات تمسيسػية  -
 ـ ََِِجي ُكمفاىيم كمصطلحات(جي دار الطليعةجي بريكتجيط

جي ِي، كاؼبعريف يف الشعر الصػويفجي دار اغبػوارجي الالذقيػةجي طاغبدادجي د  عباس يوس : العذؿ الد -
 ـ ََِٗ

 ـ َُٖٗجي ُاغبف،جي عبد اؼبنعم: معجم كمصطلحات الصوفيةجي دار اؼبسريةجي بريكتجي ط -
اغبكػػػػػيمجي د  سػػػػػعاد: اؼبعجػػػػػم الصػػػػػويف اغبكمػػػػػة يف جػػػػػذكر الكلمػػػػػةجي دنػػػػػدرة للطباعػػػػػة كالنشػػػػػرجي  -

 ـ ُُٖٗجي ُبريكتجيط
بػػػني النظريػػػة كالتطبيػػػقجي اؽبيئػػػة العامػػػة السػػػورية للكتػػػابجي كزارة  ثلػػػ جي د  أضبػػػد ٍعمػػػة: التنػػػاص -

 ـ ََِٕالثقافةجي دمشقجي 
ثلمػػػػيجي د  ؿبمػػػػد مصػػػػطفى: ابػػػػن الفػػػػارض كاغبػػػػب اإلؽبػػػػيجي عبنػػػػة التػػػػملي  كالرتصبػػػػة كالنشػػػػرجي  -

 ـ ُْٓٗجي ُمصرجيط
جي ُضبػػػػػادةجي ثسػػػػػني صػػػػػاحل: دراسػػػػػات يف الفلسػػػػػفة اليونانيػػػػػةجي دار اؽبػػػػػادم للنشػػػػػرجي بػػػػػريكتجي ط -

ََِٓ  
 ويفجي د  أضبد: تيارات ثقافية بني العرب كالفرسجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي د ت اغب -
  ُٗٗٗجي ْخل  اجي ؿبمد أضبد: الفن القصصي يف القرآف الكرًنجي دار سينا للنشرجي ط -
  َُٖٗداككدجي أضبد يوس : لغة الشعرجي كزارة الثقافة كاإلرشاد القوميجي دمشقجي  -



 

عر عنػػد الفالسػػفة اؼبسػػلمني مػػن الكنػػدم ثػػّت ابػػن رشػػدجي الػػدركنجي د  ألفػػق كمػػاؿ: نظريػػة الشػػ -
 ـجي د  ط ََِّدار التنويرجي بريكتجي 

زليخةجي د  علي: ـبتارات من بزليات من ديواف ثافظ الٌشريازم مع الشػركح كالتعليقػاتجي كزارة  -
 ـ ََِٗجي ُالثقافةجي اؽبيئة العامة السورية للكتابجي ط

 شورات دار اغبكمةجي بريكتجي د ت الزياتجي أضبد ثسن: تاري  األدب العرنجي من -
جي ِالسػػػػامراعيجي فا ػػػػل: بالبػػػػة الكلمػػػػة يف التعبػػػػري القػػػػرآينجي شػػػػركة العاتػػػػ  للنشػػػػرجي القػػػػاىرةجيط -

 ـ ََِٔ
الرؤيػػا  دار اؼبركػػز الثقػػايف  -الفضػػا –سػػليطنيجي د كفيػػق: الػػزمن األبػػدمجي الشػػعر الصػػويف الزمػػاف  -

 ـ ََِٕجي ُللطباعة كالنشرجي ط
جي الػرأم للنشػر كالتوزيػعصويف بػني مفهػومي االنفصػاؿ كالتوثػدجي دار سليطنيجي د  كفيق: الشعر ال -

 ـ ََِٕجي ُجي طدمشق
سػػػػػليطنيجي د كفيػػػػػق: بوايػػػػػة االسػػػػػتعادة الػػػػػنص القػػػػػرآين يف أفػػػػػق القػػػػػرا ة اؼبعاصػػػػػرةجي دار الينػػػػػابيعجي  -

 ـ ََِٗجي ُدمشقجيط
دار صػػػاحلجي د  كامػػػل فرثػػػاف: الشػػػعر كالػػػدينجي فاعليػػػة الرمػػػز الػػػدي، اؼبقػػػدس يف الشػػػعر العػػػرنجي  -

 ـ ََِٓجي ُاغبداثةجي بريكتجي ط
 ـ ُٖٗٗصادؽجي رمضاف: شعر ابن الفارضجي دراسة أسلوبيةجي اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتابجي -
الصػػػػػديقجي د  ثسػػػػػني ك كليػػػػػبجي د  سػػػػػعد الػػػػػدين: مػػػػػدخل إىل الفكػػػػػر اعبمػػػػػايل عنػػػػػد العػػػػػرب  -

 ـ ََِٔاؼبسلمنيجي مديرية الكتب كاؼبطبوعات اعبامعية جي ثلبجي 
 ـ ُّٔٗي  األدب العرن يف العصر اإلسالميجي دار اؼبعارؼجي القاىرةجي  ي جي د  شوقي: تار  -
العسػػكرمجي أبػػو ىػػالؿ اغبسػػن بػػن عبػػدا بػػن سػػهل: الصػػناعتني الكتابػػة كالشػػعرجي ربقيػػق: علػػي  -

 ـ ُِٓٗجي ُالبجاكم كؿبمد أبو الفضلجي دار إثيا  الكتبجي ط



 

كالثقػايف عنػد العػربجي اؼبركػز الثقػايف عصفورجي د جابر: الصورة الفنية كالبالبية يف الرتاث النقدم  -
 ـ ُِٗٗجي ّالغرنجي بريكتجي ط

 ـ ُٗٗٗالعمرمجي د  ؿبمد: اللغة العربية أصوؽبا امتداداتاجي دار إفريقيا الشرؽجي بريكتجي  -
 ـ ُْٗٗجي ِالعقادجي عباس ؿبمود: اجي دار َّنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع جي ط -
 الطريجي إعداد كترصبة: د  ؿبمد بديع ٍعمة  د ت العطارجي فريد الدين النيسابورم: منطق  -
العػػػػػوادمجي  د  مشػػػػػكور كػػػػػارم: البحػػػػػث الػػػػػداليل عنػػػػػد ابػػػػػن سػػػػػيناجي دراسػػػػػة أسػػػػػلوبية يف  ػػػػػو   -

 ـ ََِّجي ُاللسانيات اغبديثةجي م سسة البالغجي بريكتجي ط
 ـ ُٖٗٗجي ُالثانية كفاربة اؼبتعة جي اؼبركز الثقايف العرنجي بريكتجي ط ةجي منذر: الكتابةعياش -
 ـ َُٕٗجي ِالفاران: آرا  أىل اؼبدينة الفا لةجي مطبعة التقدـجي القاىرةجي ط -
 جي د ط  ُٗٗٗفيدكحجي عبد القادر: اعبمالية يف الفكر العرنجي ارباد الكتاب العربجي دمشق  -
القضػػػػػػػػػػماينجي د  ر ػػػػػػػػػػػواف: مبػػػػػػػػػػػادئ النقػػػػػػػػػػػد كنظريٌػػػػػػػػػػة األدبجي منشػػػػػػػػػػػورات جامعػػػػػػػػػػػة البعػػػػػػػػػػػثجي  -

َََِ/ََُِ  
زاف النيسابورم: الرسالة القشػريية يف علػم التصػوؼجي ربقيػق كإعػداد القشريمجي عبد الكرًن بن ىو  -

  ََِِ  معركؼ مصطفى زريقجي اؼبكتبة العصريةجي بريكتجي 
جي ِالقػػريكاينجي ابػػن رشػػيق األزدم: العمػػدة يف ؿباسػػن الشػػعر كأدبػػو كنقػػدهجي دار اعببػػلجي بػػريكتجي ط -

ُِٕٗ  
ات الرتاثيػػةجي اؽبيئػػة اؼبصػػرية ؾباىػػدجي أضبػػد  أشػػكاؿ التنػػاص الشػػعرم دراسػػة يف توريػػ  الشخصػػي -

  َُٖٗالعامة للكتابجي 
 جيُٖٗٗجي ُاؼبرعيجي د  ف اد: الوعي اعبمايل عند العرب قبل اإلسالـجي دار األجبدية دمشقجي ط -
مػػزارمجي شػػارؼ: مسػػتويات السػػرد اإلعجػػازم يف القػػرآف الكػػرًنجي اربػػاد الكتػػاب العػػربجي دمشػػقجي  -

 ـ   ََُِ



 

ب كالفػػرس كالػػرتؾ )دراسػػة تارىبيػػة أدبيػػة(جي الػػػدار اؼبصػػرمجي د  ثسػػني ؾبيػػب: صػػالت بػػني العػػػر  -
 ـ ََُِجيُالثقافية للنشرجي بريكتجي ط

اؼبصرمجي د  ثسني ؾبيب: من أدب الفرس كالرتؾ )دراسة يف األدب اإلسالمي اؼبقارف(جي الػدار  -
   ُٗٗٗجي ُالثقافية للنشرجي بريكتجي ط

جي ُالكتػاب العػربجي دمشػقجي ط ؿبمدجي د  عشتار داكدجي اإلشػارة اعبماليػة يف اؼبثػل القػرآينجي اربػاد -
ََِٓ   

ؿبمػػودجي د  عبػػد اػبػػالق: ديػػواف ابػػن الفػػارضجي ربقيػػق كدراسػػة نقديػػةجي عػػني للدراسػػات كالبحػػوث  -
 االجتماعيةجي مصرجي د ت 

 كاغبياةجي الدين من مكانتها نظرياتاجي مبادعها اإلسالـجي يف الصوفية الفلسفة: القادر عبد مودجيؿب -
  ت د العرنجي الفكر دار

  ُٖٕٗجي ُطجي بريكتجي األندل  دارجي الصوفية عند الشعرم الرمز: جودة عاٍ جي نصر -
النشػػارجي مصػػطفى ثسػػن: فكػػرة األلوىيػػة عنػػد أفالٍػػوف كأثرىػػا يف الفلسػػفة اإلسػػالمية كالغربيػػةجي  -

 جي د ت ِمكتبة مدبويلجي القاىرةجي ط
اربػػػػاد الكتػػػػاب اليػػػػايفجي د  نعػػػػيم: أٍيػػػػاؼ الوجػػػػو الواثػػػػدجي دراسػػػػة نقديػػػػة يف النظريػػػػة كالتطبيػػػػقجي  -

   ُٕٗٗجي ُالعربجي دمشقجي ط
موىبػػةجي ؾبػػدم كاؼبهنػػدسجي كامػػل: معجػػم اؼبصػػطلحات العربيػػة يف اللغػػة كاألدبجي مكتبػػة لبنػػافجي  -

  ُْٖٗجي ِبريكتجي ط
يوس جي ؿبمود عبد الكرًنجي أسلوب االستفهاـ يف القرآف الكرًنجي بر وجي إعرابوجي مطبعة الشػاـجي  -

 ـ َََِجيُط
 المراج  المترجمة:

 السػػقاجي باسػػم: تعريػػب اعبماليػػةجيجي النظريػػات تػػاري  مػػوجز: نوفػػا ظبػػري  ز ـ جي أكفسػػيانيكوؼ -
  ِط جيُٕٗٗ بريكتجي الفارانجي دار



 

 ُٖٗٗجي ُ: الكلمة يف الركايةجي تر: يوس  ثالؽجي كزارة الثقافةجي دمشقجي طجي ميخاعيلباختني -
جي جػػػػريار: مػػػػن البنيويػػػػة إىل الشػػػػعريةجي تػػػػر: بسػػػػاف السػػػػيدجي دار نينػػػػولجي بػػػػارتجي ركالف يفجينيػػػػق -

  ََُِجي ُدمشقجي ط
 جيَُٕٗبارتليميجي جاف: حبث يف اعبماؿجي تر: د  أنور عبد العزيزجي دار َّنضة مصرجي القاىرةجي  -
بركنيػلجي بيػػريجي بيشػػواجي كلػودجي ركسػػوجي أندريػػو ميشػيل: مػػا األدب اؼبقػػارفجي منشػورات عػػال  الػػدينجي  -

  ُٔٗٗجي ُدمشقجي ط
تػػػػودكركؼجي تزفتيػػػػاف: الشػػػػعريةجي تػػػػر: شػػػػكرم اؼببخػػػػوت كرجػػػػا  بػػػػن سػػػػالمةجي دار توبقػػػػاؿجي الػػػػدار  -

  َُٗٗجي ِالبيضا جي ط
جي تػػػر: فخػػػرم صػػػاحلجي اؼب سسػػػة العربيػػػة (اؼببػػػدأ اغبػػػوارم -ميخاعيػػػل بػػػاختني): جي تزفتيػػػافتػػػودكركؼ -

  ُٔٗٗجي ِللدراسات كالنشرجي بريكتجي ط
بػػالواقعجي تػػر: يوسػػ  ثػػالؽجي كزارة الثقافػػةجي دمشػػػقجي تشرينيشيفسػػكي: عالقػػات الفػػن اعبماليػػة  -

ُّٖٗ  
جي داراعبيػػلجي ُجي ـِديورانػػقجي ًكؿ كايريػػلجي قصػػة اغبضػػارةجي )الشػػرؽ األدىن(جي تػػر: ؿبمػػد بػػدرافجي ج -

 بريكتجي د ت 
  ُْٕٗريشارجي أندريوجي النقد اعبمايل: ىنرم زبيبجي دار عويداتجي بريكتجي  -
  ُٖٓٗبري جي كزارة الثقافةجي دمشقجي  ريبوندجي كيليامزجي اؼبمساة اغبديثةجي تر: ظبرية -
باتشػػػ جي بيػػػوربيجي الػػػوعي كالفػػػنجي تػػػر: نوفػػػل نيٌػػػوؼجي مراجعػػػة: سػػػعد مصػػػلوحجي عػػػا  اؼبعرفػػػةجي  -

  َُٗٗالكويقجي 
  ُْٕٗجي ُكركتشوجي بنديتو: آّمل يف فلسفة الفنجي ترصبة: سامي الدركنجي القاىرةجي ط -
اللينيػ،جي ترصبػة: جػالؿ اؼباشػطةجي ؾبموعة من األساتذة السوفييقجي أسػ  علػم اعبمػاؿ اؼباركسػي  -

  ِـجي طُُٖٗدار التقدـجي موسكوجي
ىيغػػػلجي مػػػدخل إىل علػػػم اعبمػػػاؿجي فكػػػرة اعبمػػػاؿجي تػػػر: جػػػورج ٍرابيشػػػيجي دار الطليعػػػةجي بػػػريكتجي  -

  ّجي طَُٖٗ
  ُٕٗٗجي ُىيغل: الفن الرمزمجي تر: جورج ٍرابيشيجي دار الطليعةجي بريكتجي ط -
  ُٕٗٗجي ِالديراكم أبو ثجلةجي دار ا دابجي طكلسوفجي كولن: الشعر كالصوفيةجي تر: عمر  -



 

-  ، كيلػػ جي رينيػػوجي مفػػاىيم نقديػػةجي ترصبػػة: د  ؿبمػػد عصػػفورجي سلسػػلة عػػا  اؼبعرفػػةجي آّلػػ  الػػػٍو
 جي د ط َُٗٗللثقافة كالفنوف كا دابجي الكويقجي 

 الدورلات:
جي ثزيػػػػرافجي ٖٔاؼبوقػػػػ  األدنجي ؾبلػػػػة شػػػػهرية يصػػػػدرىا اربػػػػاد الكتػػػػاب العػػػػربجي دمشػػػػقجي العػػػػدد  -

ُٕٖٗ  
  ُِٖٗجي أيلوؿ ّْٕؾبلة اؼبعرفةجي السنة الواثدة كالعشركفجي العدد  -
 المراج  األجيبية: -
- Grand larousse encyclopedique, En dix volumes, tom 

cinqueme, librairie larousse,ُٕ, rue du Montparnasse, et 
boulevard raspail, ُُْ, paris, vl*  

  



 

 فهرس المص  حات
 

 صٕفّٛ Sufism الصوفيَّة
 Knowing الغزؿ العرفاين

courtship 
 غضل عشفاَٗ

 دٔعىت خذائٗ Divine love اغبٌب اإلؽبيٌ 
 - Sufic poetry الشّْعر الصُّويف

 اق ثاط Intertextuality التَّناص
 ٔظفّ دادٌ Quoting االقتباس
 خالف كشدٌ Employing التَّوري 
 كشدٌ عخٍاخ صاس, كٕتاِ  Protest اؼبعار ة
 اخ صاس, كٕتاِ كشدٌ عخٍ Summerize اإلهباز
 حزف, اَذاخنت, اَكُذٌ Omition اغبذؼ
 اد كشدٌ, ركشپ Mention الذّْكر
 ؽكم Shape الشَّكل
 يضًٌٕ Content اؼبضموف



 

 عهى, داَؼ Science العلم
 مجال, صٚثاٚٗ Beauty اعبماؿ
صبة  تشمجّ Translation الرتَّ
 تُاء, عاخ ًاٌ Structure اؼببً
 يعىن Meaning اؼبعً

 احنشاف, كج ؽذٌ Deiviation االنزياح
 يؾاتّ ؽذٌ Immitation ااكاة
 جتغى كشدٌ Embodiment التَّجسيد

 سيض, اؽاسِ كذٌ SYmbole الرَّمز
 َظشّٚ Methodology اؼبيثولوجيا

 ش, فٍُْ Art الفنٌ 
 - Metaphysical اؼبيتافيزيقا
 - Fitsh الفتش
 - Fitshism الفتشيَّة
 عشفاٌ Knowing العرفاف



 

 ٛذ كشدٌعتث Foreignizing التَّغريب
 يذْٕػ كشدٌ Surprising االدىاش

 َثش Prose النَّثر
 دٍٚ Religion الدّْين

 فهغفّ, حكًت Philosophy الفلسفة
 حكاٚت Talk اغبكاية
 ٔاقع ؽذٌ, كشداس Action اغبدث
 جاٖ Place اؼبكاف
 صياٌ Time الزَّماف
 ؽثّٛ كشدٌ Smile التَّشبيو
 تصٕٚش Graphing التَّصوير
 داع اٌ Story القصَّة

 غًٕض Ambiguity الغموض
 - Surialism السُّورياليَّة

 عكظ تٛاَٗ Figuar of speech الصُّورة البيانيَّة
 فصاحت EloQuence الفصاثة
 ٔضٕح Clarity الو وح



 

 تٛاٌ Graphs البياف
 َظى Composition النظم

 يأساء Metaphysican اؼباكراعي
 تصٕف Mysticism التصٌوؼ
 جتشٚذ Abstraction التَّجريد
 جتغٛذ Embodiment التَّجسيد

 Artistic التشكيل الف،
composition 

 شُٖؽكم دادٌ ْ
 أثش Impact األثر

 تضًني Impliciting التَّضمني
 - Theft noodles السَّرقة الشّْعريَّة

 ؼ اَذاخنتٚپ Simulation ااكاة
 تقذٚى Precedence التَّقدًن
 تأخري, عقة اَذاخنت Delay التمخري
 جماص Trope آّاز

 جتهٗ Transfiguration التَّجلي
 اع عاسِ Metaphor االستعارة
 كُاّٚ Metonymy الكناية



 

 تٕدٌ ٔتُٓايُفشد Shorthand االختزاؿ
 _ Candensation التَّكثي 
 َؾاٌ دادٌ Singficance الدَّاللة

 عهى مجال, داَؼ صٚثاٚٗ Aesthetics علم اعبماؿ
 يشجعٛت Bookmark اؼبرجعيَّة
 اع قثال كشدٌ Receive التَّلقّْي
 سٔاٚت كشدٌ Narrative السَّرد
 سأٖ, سٔاٚت كُُذِ Ratailer السَّارد
 جالل Might اعبالؿ

 ؽُاعاٚٗ Gnosticisim الغنوصيَّة
 خٛال كشدٌ Imaginization التَّخييل

-  
  



 

 م ّخص البح : -
 

اغبػػديث عػػن العرفػػاف دبعنػػاه اللُّغػػوم كمفهومػػو االصػػطالثيجي ثيػػث جػػرل  بػػدأًت الدّْراسػػة      
دبػا يبكػن أف يعػدَّ  دٌكنػةاؼب تمصيل اؼبفهػـو مػن خػالؿ العػودة بػو إىل البػدايات اؼبدٌكنػة تارىبيٌػان كبػري

اؼبعرفيَّة األكىلجي اٌلد أسّْسق ؼبفهـو اؼبعرفػة اؼبتَّصػلة بػاإلدراؾ الػدّْي،ّْ يف العصػور  استنتاجان لألٍوار
 تعريػػػػ  جػػػػامعو للمصػػػػطلً   مػػػػن مثَّ كػػػػاف الكػػػػالـ علػػػػى العرفػػػػاف بوصػػػػفو إىلاؼبختلفػػػػةجي للوصػػػػوؿ 

إىل ثيّْز  عن اؼبعرفةجي فنٌيان؛ من ثٌيز التَّجسيد رهجي كانتقاؿ التَّعبريمصطلحان مرتافقان بالفنّْ يف ثضو 
هػػا ن مػػن كبػػقو كرسػػمو كموسػػيقى كإنشػػادوجي كانت الفنيٌػػة التجسُّػػدات التَّجريػػدجي علػػى اخػػتالؼ أنػػواع

ػػعر الػػذم يعػػدُّ اؼبعػػ  األصػػدؽ عػػن انفعػػاالت كتقلباتػػا يف أٍوارىػػا اؼبختلفػػة كاؼبتباينػػة؛ الػػرُّكح  بالشّْ
ػػعر يف العصػػر اإلسػػالميّْ كالعصػػور الالثقػػة تعبػػريان عػػن اغباجػػة إىل قػػوؿ مػػا ال  العرفػػاينُّ  فكػػاف الشّْ

متخػػذان العليػػا يف شػػكلو أدن  كؿبتػػولن فلسػػفي  كعىقىػػدّْمو إيػػديولوجٌي   يبكػػن اعبهػػر بػػو مػػن اؼبعػػارؼ
ػػػعر العػػػرنجي ىػػػو الغػػػزؿ ػػػوَّره لػػػيالعم التَّجربػػػة العرفانيَّػػػةفحػػػ ؛لونػػػان معركفػػػان يف الشّْ  رَّؼ يف مسػػػاره ٍك

بيعتها اػباصة اٌلد تعتمد التَّلمي  ال التَّصري جي كتنحو الغموض جي على عكػ  مػا كػاف سػاعدان ٍك
جي كقػػػػد مٌت جي فقػػػػد جػػػػا  العرفػػػػاف يف األٍػػػػوار اؼبعرفيػػػػة اؼبختلفػػػػة مرتافقػػػػان بػػػػالفنٌ ور القديبػػػػةصػػػػيف الع

قيق حديػػد الػػدَّ اسػػتجال  اؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة األكىل كمػػا قػػاؿ ّٔػػا علمػػا  اعبمػػاؿجي كيضػػاؼ إليهػػا التَّ 
 ؼباىية األثر القرآين يف الشعر العرفاينجي ككيفية الدراسة اعبمالية 

تند إليهػػا الٌػػد اسػ مػن ىنػا كػػاف للدراسػة كجهػافجي أٌكؽبمػػا إرسػا  قواعػػد اؼبفػاىيم كاؼبرجعيٌػات      
ىذا األدبجي كثانيهما: الولوج إىل أعماؽ ىذا الشّْعر كربديد مفاىيمو كمصطلحاتو من تفكي  

  بنية الشّْعريَّة اٌلد ربكموجي كدراستها كفق ما تقتضيو الدّْراسة النَّقديَّة األدبيَّةجي كالفنيَّة اعبماليَّةال
مز اؼبستخدـ يف ىذا الشّْعرجي كذل  عند علمني علػى مسػتول عنايةن خاصةن بالرَّ  ككاف للبحث   

ػػػعر لعػػػرنجي ك ػػػ  الػػػدين ؿبمػػػد اابااا  الفاااار  العرفػػػاينّْ نبػػػا عمػػػر بػػػن أن اغبسػػػن اؼبعػػػركؼ بػػػػ الشّْ
 الفارسي  الشيرازيثافظ 



 

مػن  إليػو منظػوران  اب  الفاار العرفاين عند  على ماىية الغزؿ األوَّليف بأّا  كقفًق الدراسة     
رػػاىرةه مػػن ثيػػث  كجهػػة نظػػرو قرآنيَّػػةوجي تتحػػدَّد جبػػال  تناصَّػػاتو مػػع القػػرآف الكػػرًنجي كىػػي تناصَّػػاته 

ان قػػػديب التَّػػػايل جػػػرل الكػػػالـ علػػػى الرَّمػػػز كأنبيَّتػػػو اؼبفػػػردات كالتَّعػػػابري كالصُّػػػور القرآنيَّػػػًةجي كيف الفصػػػل
نصوصػػو  اباا  الفااار  ةجي كيف العػػرؼ النَّقػػدمّْجي ككيػػ   ػػمَّنة كاألدبيَّػػكثػػديثان يف األٍػػوار اللُّغويػػ

الٌػد  للتَّعبري عن نوعو خاص  من اؼبشأّات بني التَّجػارب من النَّصّْ القرآينّْ رموزان مستقاةن  الشّْعريَّة
باغبػديث عػن  البػاب )الرموز( كشعرا  العرفاف يف مراثل التَّجربة الصُّػوفيَّةجي كخػتم عاشها األنبيا 

 من نتاع   أبرز ما توٌصلق الدراسة إليو
ااايرازي يف البػػػاب الثَّػػػاين كػػػاف        جي بػػػري أفَّ اؼبشػػػكلة الٌػػػد مػػػن الدراسػػػة مػػػا لنظػػػريه العػػػرن ل ش 

صبػػة  كقصػػورىا عػػن اإلثاٍػػة باؼبعػػاين الدَّقيقػػة كمػػا ىػػي يف الػػنَّصّْ   كاجهػػق البحػػث ىنػػا ىػػي الرتَّ
صبػةاألصلي  فكا اؼبعػً اؼبفقػودة يف الػنَّصّْ اؼبػرتجم  أفَّ ركح بػاؼبعًجي بػري ف التَّحليل يبً علػى الرتَّ

اايرازيا ثالػق دكف الوقػػوؼ علػػى اػبصػػاعص الدَّقيقػػة لشػعر  جي إذ لػػي  مػػن معػػً ؾبػػازم  لػػركحلش 
  لباب اٌلذم سبقويف الباب الثَّاين كما يف ا اجي منهجٌيان؛ سارًت الدّْراسةالشّْعر  إمبَّ 

ان كقواعػػد ع دار اغبػػديث ثػػوؿ اؼبقارنػػة بوصػػفها آليٌػػة الاَّالاا  يف البػػاب       مػػلو تفػػرتض شػػرٍك
ػػػاعرين كفػػػق رػػػاىرةو فنيَّػػػةو  كجػػػرًت اؼبقارنػػػة بػػػنيبدراسػػػة النُّصػػػوص اؼبقارنػػػة بنػػػا ن عليهػػػاجي  تسػػػم  الشَّ
جي كآلياتونقديَّةو ك  جي كفػق مفهػـو التَّشػابو كاالخػتالؼ مػن ت اثدةو ىي التَّناصُّ نػاص  صػري و أك خفػي 

اكيب كاؼبعاين كالرُّموز  كتوريفاتا  يف اقتباسات اؼبفردات كالرتَّ
اؿ كاؼبفػػاىيم اعبماليَّػػة يف الفكػػر الفلسػػفي كػػاف للبحػػث كقفػػةه مػػع اعبمػػالرَّاباا   يف البػػاب       

ػػػػعريَّة العرفانيَّػػػػة كفػػػػق مفهػػػػـو األ األكَّؿجي مػػػػن مثَّ نقلػػػػو إىل اغبيّْػػػػز دَّنجي كإسػػػػقاٍو علػػػػى التَّجربػػػػة الشّْ
اجيػػدم التَّنػػاصجي متػػػدرّْجان دبفاىيمػػو بػػػد ان مػػن اعبميػػػل مثَّ اعبليػػػل جي ككانػػق كقفػػػةه مػػػع كالقبػػػي  كالرتَّ

ا توصَّػػػل إليػػػو مػػ تبػػنيّْ أبػػػرز وااماااة  نظػػرو تناصػػػيَّةو أيضػػان  كيف النّْهايػػػة  كجهػػػةاؼبعػػذَّب كاؼبغػػػرتب مػػن 
 صبيعها  البحث من نتاع  يف األبواب كالفصوؿ

  



 

                          Research Summaryم ّ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 well-
known 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 AL-
Fared 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 AL-
Shirazi 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 
 

 
 


