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د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٤ 

  
:  
  

إذ إّن هــــذا الشــــعر  ،ارتقــــى الشــــعر الصــــويف بمعانيــــه ودالالتــــه المعنويــــة حــــد الرمــــز

ــات ــر عـــــــن الغيبيــــ ــالمي يتخــــــذ مـــــــن الحســــــيات أدوات للتعبيــــ فكـــــــان  ،اإلســــ

للمجتمـــع أثــــر يف إظهــــار هــــذا الشــــكل التعبيــــري مــــن خــــالل عالقــــة األنــــا (العليــــا) 

ثـــــم العالقـــــة البعيـــــدة بـــــين المعنـــــى الحســـــي المصـــــرح بـــــه  ،بـــــالهو (المجتمـــــع)

ــا) ــذات العليــ ــه (الــ ــوز إليــ ــرة) والمرمــ ــويف الــــربط  ،(الخمــ ــاعر الصــ ـتطاع الشــ إذ اســـ

 بينهما برباط دقيق.

 الذات العليا _األنا  _الرمز  كلمات مفتاحية:
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Abstract 

The Mystic poetry promoted with its meaning، and sentimental 

evidences، the limit of the symbol، for this Islamic Poetry leads 

sensualities as instruments to express the metaphysicals، so that 

the community had an effect in showing this expressive from 

through the relationship of superego with the whose who 

(community)، then the farthest relationship between the sensual 

declared meaning (wine) and the symbolized to (supereme ego)، 

for the poet، the mystical one could connect between them both 

accurately. 
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ادرات 

ا 

١٦٨٦ 

:ا  

فنجده قد اســـتعار من الشـــعراء العذريين  لمعانيه،اتخذ الشـــاعر الصـــويف من الرمز وســـيلة  

 ،فكان من بين هذه الصـور  ،والحسـيين صـوراً ومعاين قد اـسدلوها على الذات التي يتغنون بها

 .النفس والمحبوبة(المعشوقة) عالقة بينالوالخمرة التي صوروا من خاللهما  ،صورة الالئم

ــيدة عمر بن الفارض (ادر ذكر من أهوى    حيث قســــم  ،ولو بمالمي)  لقد تناول البحث قصــ

تقديم تناول الحديث عن العالقة النفســـية بين األنا والهو المجتمع يف اللجوء إلى   :تياآلإلى 

مســتعين� بكتب التصــوف للكشــف عن داللة المفردات صــوفيا، وال ســيما المفردات   ،الرمز

ــويف حولها يف هذه القصـــيدة المحور   :حاورو أربعة م ،كالالئم والخمرة ،التي دار الرمز الصـ

ــريح عن هذه  ،األول تناولت فيه الالئم والمحبوب والخمرة ويف المحور الثاين الحديث الصـ

ه الحـدـيث عن الشــــاعر المتهـاـلك ومحبوـبه،  ،المحبوـبة اوـلت فـي اـلث، فـقد تـن أـما المحور الـث

 ،تفانيه يف هذه الذات ليتضــح والقســم األخير العودة للحديث عن الالئم و محبوبه من جديد

 .واستقصاء دالالتها الرمزية المعاينمتخذاً من المنهج التكاملي وسيلة لتوضيح 

:ا  

ــة و بيئة خارجية  ــان يعيش يف بيئة داخلية ممثلة بعوالمه الخاصـ ــويف كأي إنسـ ــاعر الصـ  ،الشـ

ــه ــاس ــرف على أس ــؤولية فهم هذا الواقع والتص ـي ،لذلك تقع على األنا مس طر على فهو المسـ

ـتجيب لها، ومن ثم يعمل على تكامل  ـية يختار من البيئة الجوانب التي يسـ ســلوك الشــخصـ

.المطالب التي كثيًرا ما تتصارع فيما بينها

 ،واقع تحت ضغوط داخلية يدرك وجودها وحاجتها لإلشباع والشاعر الصويف بهذا المفهوم 

ا يفرضــــه من نظـام وتـق  ة وأوضــــاع المجتمع وـم ة الخـارجـي ا ـيدرك ظروف البيـئ ـيد وقيم  الكـم

 

مكتبة المجتمع العربي للنشر  ،سيكولوجيا الشخصية ،أبو شعيره خالد محمد  ،ثائر ،انظر: غباري 

 .١٤٦-١٤٥ص ،٢٠١٠ ،١ط،والتوزيع



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٧ 

ا اموا    اءة رضا    

ـباعها  ،ومعايير ــاطها  ،فتحد من حركة إشـ ــدى إلحباط نش ــاعر ؛   وتتص لذلك، فإّنا نجد الش

 القرآنعلى الرمزية    معانيهيف   الصويف ندفقد است  ،ليؤدي من خالله معانيه  ،الصويف يلوذ بالرمز

اة والموت والتعلق   ة للحـي اهيم الصــــوفـي ا كـان بشــــكـل خـاص يتفق مع المـف ه لـه لكن توظيـف

بطريقة رمزية مسـتوحاة من فلسـفة التصـوف التي جعلت من المعاين   ،سـبانه وتعالى،بالخالق  

ــوفية خاصــة ــارات إلى دالالت ص وقد ذكروا رموزاً من العالم الدنيوي للداللة  ،الدنيوية إش

ومن ثم فقد اســـتخدم الشـــعراء الصـــوفيون الخمرة والنســـاء واألطالل   ،على العالم العلوي

ا على أحوالهم مع اهللا الرموز ؛لـيدلوا بـه إّن الشــــعر الصــــويف مليء ـب واإليمـاءات   ،ـلذـلك ـف

 ،واإلشارات التي ال يفهمها إال أهلها

لتمثل أفقا دالليا مستوحى   ستخدمها شعراء الخمرة والغزلافالصويف يستخدم ألفاظ� حسية   

وهم بذلك إنما يريدون معاين الحب   ،و المجتمع الذي ـساهم يف تشـيكلها ،من الفكر الصـويف

 ،ولهذا فإننا نجد الشاعر الصويف يلوذ بشخصيات أدبية ذات داللة خاصة ،والفناء واالتحاد

شـراً بالتجربة الشـعورية التي فالرمز مرتبط ارتباًطا مبا ،واختار لهذه الذات رمزا ارضـيا يلوذ به

لذلك نجد الشــاعر يذهب نحو   ،وهي التي تمنح األشــياء مغزى خاصــ�  ،يعانيها الشــاعر

 

المكتب المصري لتوزيع  ،مدخل إلى علم النفس ،زريمق خليفة ،العكروتي ،حكمت.. . ،الحلو ،انظر 

 .١٧٢ص ،٢٠٠٤ ،القاهرة ،المطبوعات

جامعة   ،أطروحة دكتوراه ،الشعر الصويف يف ضوء القراءات النقدية الحديثة ،بولعشار ،مرسلي ،انظر 

.٤٦ص ،٢٠٠٤ ،وهران

مكتبة  ،وتوفيق على وهبه ،تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح ،اللمع ،أبو نصر السراج ،انظر الطوسي 

موسوعة مصطلحات التصوف  ،رفيق ،وانظر كذلك: عجم ،٥٧٧ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،الثقافة الدينية

.٦٢ص ،١٩٩٩ ،مكتبة لبنان ناشرون بيروت ،اإلسالمي

 . ١٣١ص،د.ت،د.ن ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،انظر: نصر 

. ١٩٨ص ،١٩٧٢ ،دار الثقافة بيروت ،دار العودة ،عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر 
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ــة تبعـد كـل البعـد عن المعنى المراد فهو قيس يف حبـه األبـدي الـذي لم يثنـه   ،عوالم خـاصــ

ـبباّ يف فناءوهي ليلى بجمالها وداللها اللذان كانا   ،المرض والتعب والموت عن حبه قيس   سـ

ـتحق الفناء؟ لذلك اتخذ أهل التصــوف من الرموز   بشــيءيفنى   اإلنســانبحبها، أترى   ال يسـ

 االجتماعية يف البيئة الخارجية عوالم خاصة تمثل أبعاده الداللية والنفسية.

ــوفية:  أّنه تأويل قائم على الذوق واالســـتبطان الذي   "ويمكن أن نســـتخلص من تأويل الصـ

وهو  ،ويف حضـرة الكالم اإللهي بواسـطة تحقيق ذوقي يعانيه المتصـوف ويمارسـهيلج به الـص 

اـب� يتنزل ـكل حين على قلوب  ،----يتلو القرآن ـكأـنه نزل يف شــــأـنه   وتجـعل من القرآن كـت

ــفياء من األولياء والعارفين ــوفية يف قولهم بإمكان االتحاد   ،األص ــدر الص وعن هذه النزعة ص

ــهفيكون ا ،بأرواح األنبياء ــويف نوح� يف الســـفينة التي يصـــنعها لخالص نفسـ وأيوب يف  ،لصـ

وهكذا تعاش لحظات الوجود مرة أخرى من خالل   ،ويعقوب يف بثه وحزنه ،صبره على بالئه

وهذا يجعل الصـويفّ صـافي� يف نفسـه مؤمن� بربه، يشـعر أن آيات اهللا   ."تحقيق تاريخ مليء

ــلوكه   ــانه احرف�، فيكون بس ـتها لس ـبهتالمس قلبه قبل مالمسـ ــلوك من نزلت  أشـ ما يكون بس

ات اهللا، ه عليهم آـي ة التقوى والخشــــوع واإليمـان_فهو يتحـد معهم يف حـاـل فهو نوح يف  _حـاـل

ــبره على  إيمانه بحقيقة ما أنزل اهللا، وهو أ ــلمين االبتالءيوب يف ص ، ألن القرآن يخاطب المس

 ."وبشر الصابرين"بالقول: 

أما مسـألة الحلول التي عرفت عند طائفة من أهل التصـوف فإنِّي ال أظن الشـاعر قد قصـدها،  

ــار إليه يف   _وكذلك عاطف جودة ــابق االقتباسالمشـ وتقديم   تفســـيره،وهذا ما أردت   _السـ

 فهمي فيه.

 

امرأة الشعر يف  ،وانظر أيضا: السيويف مصطفى ،١٦٦ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

 . ٢٣٢ص ،مصر ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافة ،دولة بني العباس

  ١٥٥البقرة،أية،
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١٦٨٩ 

ا اموا    اءة رضا    

  اة واب واذل

فـالعربي تنـاول الخمرة  ،عنـد الحـديـث عن الخمرة، فـإننـا نعود بهـا إلى العصــــر الجـاهلي 

ــاعر العربي عن   ،ن رمزاً، فلم تكن الخمرةوكلتوذكرها يف شـــعره   ــرفة يتحدث الشـ خمرة صـ

ــارب ا يف عقول شــ ا وهو يرـيد ذـلكيجمـالهـا، وعملـه ا  ،ـه ــاعر من خالل ذكرـه وإنمـا أراد الشــ

 .اإلشارة إلى حالة من حاالت الكرم عند العرب

 ونذكر ممن تناولها الملك الضليل بقوله: 

 ون أشقر.ــــــــالج وحتى نحسب.......ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقاداً 

اب س الخمرةيامرؤ الق يـذكر  وليس  ،إظهـار إدمـانـه عليهـا، والـدليـل أنهـا لعبـت بعقلـه  من ـب

 بغريب على امرئ القيس، فقد كانت له حالة خاصة يف هذا الباب.

ا عنترة، فـقد ذكرـها ذكًرا مـغايًرا المر ـفالـفارس   ،القيس، وـهذا ليس بغرـيب على ـفارس  يءأـم

 يقول عنترة:  ال يشرب للسكر وإنما إظهارا للكرم:

 م. ـــــــــــوافر لم يكل وعرضي.......وإذا شربت فإنني مستهلك مالي 

 يفاضـع  يروىوخشـية منه أن   ،وهذا من قبيل الكرم  ،بأنه إن شـرب يسـتهلك مالهيصـرح عنترة   

 يقول: وعرضي وافر لم يكلم . راح ،بسببها عرضه وكرامته اً سرابسبب الخمرة، خ

ـيةوما أن يظهر العصـر العباسـي    الجديدة التي سـيطرت بعاداتها وتقاليدها على  بحلته الفارس

وما أن وضــع الفرس  ،مقابل العروبة  ،حتى ظهرت الشــعوبية  ،القيم العربية يف هذا العصــر

 

.٣٧١وكذلك ص ،٧٠ص ،مصر ،دار المعارف ،العصر الجاهلي ،شوقي ،نظر: ضيقا 

 ،٣ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي ،امرئ القيس ،ديوان 

.٩٨ص،٢٠٠٦

 .٢٠٥ص،د.ت ،المكتب اإلسالمي ،تحقيق: محمد سعيد مولوي ،ديوان عنترة 

 .٧٥وانظر كذلك ص،٢٦-٢٥ص ،مصر ،دار المعارف ،العصر العباسي األول ،شوقي ،انظر: ضيف 
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 ،بصــفتها  فارســية  الخمرة التي كانت  ومن ضــمنها  ،هاأيديهم على الدولة حتى أعادت أمجاد

وأبي نواس، وقد ارتبط هذا اللون من الشـعر   رأمثال: بشـاوكان أصـحابها من الشـعراء فرسـ�  

وما يصحب  ،العقلذهاب بوصف اآلثار الحسية للسكر كتخاذل الجسم وتخاذل األعضاء و

،ومقابل ذلك ما يحدث للصــويف من نشــوة أثناء الفناء يف ك كله من هلوســة ووســواسذل

 الذات اإللهية.

كالعالقة التي تكون بين  ،شــــوة يف خلوته مع الذات العليانيجد الصــــويف حالة من حاالت ال 

 ،فمناجاة الصــويف لربه تشــبه هذه اللذة ،الخمرة وصــاحبها من حيث اللذة واللعب يف العقول

فيتهالك الجسـد   ،يجد من اللذة ما يشـبع حاجات نفسـه وكذلك، فإّن المنتشـي بقرب الحبيب

فقد اإلحساس العالقة بين الخمرتين عالقة فالفاين تمام� كتهالك الجسد بعد شرب الخمرة، 

وهذه خمرة  ،بالذات بعد االنغماس بلذة لقاء الحبيب الذي يكون أثره بالنفوس كأثر الخمرة

 الصويف.

ثابتة  إلى مجموعةوتجدر بنا اإلـشارة إلى أّن الخمرة الصـوفية هي خمرة رمز، تدل بطريقتهم  

من المـعاين اـلذوقـية، وـقد أعطى التصــــوف ـهذا المعجم الخمري دالالت ـجدـيدة خرـجت به 

 ،إّن ـكل فرد يوـجد يف ـعالم من الخبرة ـخاص ـبهويقول روجرز: ،إلى دائرة الرمز الصــــويف

وـهذه   ،وعـندـما تكون ـهذه الخبرة شــــعورـية، ـفإّنـها تختص بـعالم الرموز ،وهو ـعالم متغير

عورية أشـبه ما تكون بتجربة الصـويف وما ينتح عنها من اسـتخدام للرموز كالخمرة التجربة الـش 

 

 .١٣١ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

 .١٠٣ص ،الشعر الصويف يف ضوء القراءات النقدية الحديثة ،بولعشار ،مرسلي 

.١٣١ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

  ، ٢٠١٠ ،٢ط ،عمان ،دار وائل للنشر ،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ،قحطان أحمد  ،الظاهر 

.٢٧ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩١ 

ا اموا    اءة رضا    

 وُسكرِها.

ا  ةات وارة ا  

التذكير  و هذا ،بها قدر على العاشــق أّال ينســى ذكر الحبيب بل يجب على العاذل أن يذّكره 

فالمهم   ،ســواء أكان بالســلب أم باإليجاب إالّ أنه يجعل الحبيب يلتقي بحبيبه وإن كان بالوم

المحبوب ره ـب ه ـيذكِّ ــبـة للعـاشــــق أـن ـالنســ العـاذل أن ـيديم ذكر  ـلذـلك يتمنى العـاشــــق من ،ب

فذكر المحبوب بالنســبة للعاشــق خمرة تنســيه ما يواجه من مصــائب الحياة   ،المحبوب أمامه

 المعبود؟ اهللافكيف إذا كان هذا المحبوب هو  ،هاومصاعب

ـيريو  السـكر ال ف ،يف رسـالته أّن هناك عالقة بين السـكر ومطالعة الجمال  _أيضـ�_يذكر القش

 .فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وهام القلب ،يكون إال ألصحاب المواجد

فشـاربها   ،وكذلك الخمرة الحسـية ،لك إنما يصـدك عن الهالك بعذله لظنه أنهيلومك العاذل  

أما  ،لذلك فالخمرة تشــرب لنســيان الواقع المؤلم ،يظن أنه يصــرف نفســه عن معرفة الحقيقة

ــوفية ــويف مجاهدة النفس  ،الخمرة الصـ ـيان طبيعة الحياة  ،إّنما يحاول الصـ ــعي إلى نســ والسـ

لقد خلقنا اإلنســــان يف "يف حق الحياة الدنيا:  كيف ال؟ واهللا تعالى يقول ،اإلنســــانية المؤلمة

ا"كـبد وارـتداء   ،ومـقاـبل ـهذا الكـبد، ـفإّن راـحة اإلنســــان المؤمن تكون بخلع أطـماع اـلدنـي

اس التقوى الراـحة ،والتعلق ـباهللا عز وـجل ،لـب وـهذه   ،فكلمـا اقترب اإلنســــان من اهللا شــــعر ـب

ــبه يف تأثيرها عمل الخمرة المادية من حيث نســــيان (الكبد) الواقع على  الراحة المعنوية تشــ

 هذه النفس المهمومة.

ة بين الخمرة واللوم  ا أّن العالـق ة ،كـم اب الحقيـق ة غـي ا ـيدور يف ،هي عالـق الالئم ال يعرف ـم  ـف

 

دمشق.  ،دار الخير ،بلطه جي ،وعلي عبد الحميد  ،القشيري (الرسالة القشيرية)تحقيق: توفيق ازريق 

.٧١ص،١٩٩٣ ،١ط ،بيروت

٤ ،البلد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٢ 

اـم� ـكالخمرة، فشــــاربـها ال يعلم ـما ـيدور حوـله يف  ،خلـجات النفس اتـم ـفالعالـقة  ،ـهذه اـلدنـي

اة أفضــــل ا عالـقة البحـث عن حـي ة ،بينهـم ه ـبذكره   ،فصــــورة العـاذل عـند الصــــويف إيجـابـي ألنـّ

ــل، فكيف إذا كانت المحبوبة محتجبة عن حبيبها ؟ وما أثر هذا  ــره بالوص للمحبوبة إّنما يبش

ـبحانه وتعالى عن عباده  ا يتركوم ،االحتجاب على المعنى الديني؟ ممثالً باحتجاب الرب سـ

 يقول عمر بن الفارض:  ،العبد من اإلحساس بالتعب هذا االحتجاب على

رَ 		أدِرْ  نْ 	ذِكــــْ َوى،		مــــَ الِم،		ولــــوْ  أهــــْ ـإنَّ .......  بــــمــــَ ـ 	فــ ـادـيـ ـيـــِب 		َث أحــ ـبــ دامـــي	الـــحــ   مـــُ

 

َد   ــَ ه ــْ يَشـــ ــِ عــي		ل مــْ ــَ نْ 		ســـ ــَ ،	م ــبُّ ــأى، 		وإنْ  أح يـــِف   ن الٍم،		بـــطـــَ يـــِف 		ال مـــَ نـــامِ 		بـــطـــَ   مـــَ

 

ــي  ــل ــا	ف ُره ــْ ــو	ذِك حــل ــَ ــلِّ 	عــلــى	ي ٍة،	ك ــَ ــغ وهُ 	وإنْ   صـــــي َزجـــــُ ــَ لـــــي		مـــ ذَّ ــُ   بـــــِخصــــــــامِ 		عـــ

 

ــأنَّ  ــي،		كـ ذولـ ــَ ــاِل،	عـ ــِوصــــ ري،		بـــالـ ــِّ بَشــــ ــُ نـــُت 	وإنْ   مـ عْ 		لـــمْ 		كـــُ مـــَ َردِّ 	أطـــْ المِ 	بـــِ   ســــــَ

 

ُروحـــيَ  نْ 	بـــِ ــَ 		مـــَ لـ ــْ ُت أتـ هـــا،	ُروحـــي	فـــْ ــِّ بـ ــُ حــانَ   بـــحـ مــامــي،		فــَ َل 		حــِ بــْ مــامــي 	يــومِ 	قــَ   حــِ

 

ي،حــــي، اطِّرا		لي		ولذَّ  افتضاحي،	طاَب 	أجلها	ومنْ  قــــامــــي	عــــزِّ 		بــــعــــَد 		وذلــــِّ ــَ   مــ

 

ــا ــه ــَد 		لــي،		حــال	وفــي ع كــي،		بــَ ــْ كــي،	نُســـ ــُّ عُ   تــهــت ــْ لـ ــَ ذاري،	وخـ ــِ ــاُب  عـ كـ ــِ ــي	واْرتـ ــامـ   أثـ

 

ي، لـِّ ــدو،		أصــــَ ـأشـــ ـيـنَ 	فـ ــا،		أتـلـو،		ح ــِذكـرِه َرُب   ب ــْ حـــراِب 	يف	وأطـ   إمـــامـــي		وهـــيَ  الـــمـــِ

 

، جِّ ـالـحـَ ــُت،		إنْ 	وبـ ــُت 	أحـَرم ي بـّ ــا،		لـَ مـه ـاســــْ ــا  بـ ــاكَ 		أرى		وعــنــه رَ 		اإلمســـ طــْ ــامــي	فــِ ي ــِ   صـــ

 

رٌِب،	بشــــــأين،	وشــــــأين، ــْ عـ ــُ حــابــي  جـــرى 		وبـــمـــا مـ ـتــِ َرى وانـ رٌِب 		جــَ عــْ يــامـــي		مــُ   بــهــَ

 

ِة،		بــــقــــلــــٍب،		أروُح  ــَ بــــابــ ــَّ مٍ 		بــــالصـــــ ــِ ُدو  ، هــــائــ ــْ ْرٍف،		وأغــ ــَ ِة،	بــــطــ ــَ   هــــامِ 		بــــالــــكــــآبــ

 

 

د.ت ،بيروت ،دار صادر ،ابن القارض ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٣ 

ا اموا    اءة رضا    

ـبــي وطــريف: ـنــى	ذا		فــقــلـ عـ هــا		بــمــَ ـالــِ مـ ى، وذا  جــَ نـــ� عـــَ ًرى		مـــُ غـــْ يـــنِ 	مـــُ لـــِ َوامِ 	بـــِ   قـــَ

 

ــيَ  ْوم ــَ وٌد،		ون ــُ ــق ف ــَ ــحــي، م ب ــُ ــَك 		وصـــ ــا،	ل ــق ــديَ   الــب هـ ــُ ــوٌد،		وســــ وجـ ــَ ــيَ  مـ ْوقـ ــَ   نـــامِ 	وشــــ

 

ــدي: ه ــَ ــدي وع ق ــَ ــمْ 	وع لَّ 	ل ــَ ح ــُ ــمْ  ي ْل،		ول ــُ ح ــَ ديَ    ي ــْ دي،	وَوجـ ــْ رامُ  وجـ ــَ ــغـ ــي		والـ رامـ ــَ   غـ

 

فُّ  مي		األســــرارِ 		عنِ 		يشــــِ نى،		ِمنَ 		ِجســــْ ــدوا  الضــــَّ غ ــَ ــا،		فــي ى،		بــه ــً حــوُل 		مــعــن ــامــي		نــُ ظ   عــِ

 

ــُح  ريـ ــَ وى	طـ ــَ ،		جـ ــبٍّ ــُح 		حـ ــريـ ــٍح، 		جـ وانـ ــَ ــُح   جـ ريــ ــَ وٍن،	قــ ــُ فــ ــُ وامِ 	جــ ــدَّ ـالــ ــي	بـــ   َدَوامــ

 

ــُت 		هـوًى،	صــــريـُح  ــاَري طـفـيَ 	مـنْ 	ج راً،  الـهـوا،		لـُ يــْ حــَ ــاُس 		ســـــُ ف ــأنــْ ــامــي		الــنَّســـــيــمِ 	ف م   لــِ

 

ـيـٌح، ح ــٌل،		صــــَ ـي بـوين	عـل ــاطـلـُ ــا،	نَ مـِ 		ف ب ــا،  الصــــَّ ــا	فــفــيــه ــاءَ 		كــم حــوُل،	شـــ ــُّ ـ 		الــن ـق   امــيمــُ

 

ــُت  فـي ـنًى،		خـَ ــَ ــُت 		حـتـَّى		ضــ فـي نِ 	خـَ ـنى،	ـعَ ــَّ نْ   الضــ ــَ ْرءِ 	وعـ ــُ ــي،	بـ ــامـ ــقـ ْردِ  أســــ ــَ   أُوامـــي		وبـ

 

ــدري	مـنْ 		أدرِ 	ولـمْ  ــاين،		ي ــانَ   الـهـَوى،		ســــوى		مـك ــمـ تـ ــِ ــراري		وكـ ــىَ  أســــ ــامـــي	ورعـ   ذمـ

 

ــمْ  ِق 		ولـ ــْ بـ ــُ ي		يـ ــِّ نـ ــِ ــبُّ 		مـ ــحـ رَ 		الـ ــْ يـ ــَ ٍة، 	غـ ــَ ــآبـ ْرطِ   كـ ــَ ــٍح، وفـ ــريـ بـ ــَ ْزٍن، وتـ ــُ ــامِ 	وحـ قـ ــَ   ســــ

 

ا ــَّ ــأم ــَ 	ف ــي،غ ــوت ــل ـاري وســـ ـبـ ــطـ ــي واصـــ َق 		فــلــمْ   رام بــْ ـنــهــنَّ 		لــي	يــَ ـيــرُ 		مـ   أســـــامــي	غـ

 

ُج، نـــْ يـــَ يٌّ 	لـــِ
لـــِ نْ 		خـــَ واَي،	مـــِ ِه 		هـــَ ْفســــــِ نـــَ ــا  بـــِ ــ�، وي لــيــم ــَ فــس		ســـ المِ 		اْذهــبــي		:نــَ   بســـــَ

 

ــاَل، ُل 		وق ــْ ــا،		اســـ ــه ــمــي،	عــن ــَرمٌ 		وهــوَ  الئ غ ــُ يَ   م ْومــِ لــَ ــا،		بــِ ــُت 		فــيــه ُل 	:قــل ــْ ـاســـ المــي	فـ   مــَ

 

دي	بــمــنْ  ــَ ــبِّ 	يف		أهــت ُت 		لــو		الــح ــْ لــَوًة،		ُرم ــَ ــي  ســـ دي،	وبـ ــَ ــقـــتـ ،	يف		يـ ــبِّ ــحـ ــلُّ 	الـ   إمـــامِ 	كـ

 

ــلِّ 	ويف ــوٍ 	كـــ ــلُّ 	يفَّ		ُعضــــــ ةٍ 	كـــ ــَ ــابـــ ْوٍق   صــــــــبـــ ــَ ــا، وشــــ ــهـ ـيـ اذٍِب 	إلــ ــَ ــي		جـ امـ ــَ ِزمـ ــِ   بـ

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٤ 

ْت، ــَّ نـ ــَ ثـ ــَ ــا		تـ نـ ــْ لـ ــِ خـ ــَ ــلَّ 		فـ ٍف 	كـ ــْ طـ ــِ هُ 	عـ زُّ ــُ ــهـ ــَب   تـ ــ�،	َقضــــــيـ ــقـ وهُ 	نـ ــُ لـ ــْ عـ ــَ ْدرُ 	يـ ــَ مـــامِ 	بـ ــَ   تـ

 

ــي ــلُّ 		ول ــٍو،	ك ــهِ 	ُعضـــ ـي ــلُّ 	فـ ــىً 	ك ــا،		حشـــ ــه ْت،	مــــا		إذا  ب ــْ 		َرنــــَ ــامِ 		لــــكــــلِّ 	عٌ َوقــ هــ ــِ   ســـــ

 

ــْت 	ولــوْ  مــي		بســـــط ــلَّ 	رأْت 	جســـــْ ــهِ   جــوهــرٍ،	ك ــلُّ 	بــ ــٍب،	كــ ــلــ ــهِ 	قــ ـيــ ــلُّ 	فـــ رامِ 	كــ ــَ   غــ

 

ــا،	ويف هـ ــِ لـ ــْ ـامٌ 	َوصــــ ــَديَّ 		عــ ٍة، 		لـ ــَ ظـ ــْ حـ ــَ لـ ــَ ةُ  كـ ــَ ــاعــ َرانٍ 		وســـــ ــْ جــ ــِ يَّ 	هــ ــَ لــ ــَ امِ 		عــ ــَ عــ ــَ   كــ

 

ا ـنـــا		ولـــمـــَّ يــ القـــَ ــا  ِعشــــــاًء،		تـــَ نـ مـــَّ يْ 		ســــــواءُ   وضــــــَ يـــامـــي َداِرهـــا		ســــــبـــيـــلـــَ ــِ   وخـ

 

ــا ن لــْ ــذا		ومــِ ــ�	ك ،اـلـ 	عــنِ 		شـــــيــئ ــُث 		حــيِّ ــٌب، وال  ال		حــي َزْورِ 		َواشٍ 	َرقــــــيــــ ــِ المِ 	بــــ ــَ   كــــ

 

ُت  ــْ ــا	فــَرشـــ ي،	لــه دِّ ــَ ــاًء،		خ َرى،		عــلــى		ِوط ــَّ ــْت:  الــث ـال ــقـ ــَك 	ف ــَرى	ل ــمِ 		الــبُشـــ ث ــَ ل ــِ ــامــي	ب ث ــِ   ل

 

ْت 		فــمــا حــَ مــَ فســـــي	ســـــَ َك،	نــَ َرةً 	بــذلــِ يــْ هـــا	عـــلـــى  غــَ ــِ ْونـ ــَ ي	صــــ نـــِّ ــِ عـــزِّ 	مـ ــِ   مـــرامـــي		لـ

 

ــا، ن تـْ ــا	وبـِ ــاءَ 		كـم ـتـراحـي،	شـــ نـى، 	عـلـى	اق ــُ 		أَرى  الـمـُ ــم ــَك ال ـ 	ل ـل ــُ ــانَ م م ــزَّ المــي		كــي وال   غــُ

 

، فإّن اهللا عز وجل محتجب عن عباده، لصــــفةولهذه ا ،اهللا عز وجل النورانية  صــــفاتإن من   

ا جاء موسى لميقاتنا كلمه ربّه قال ربِّ ولمَّ ":  حينما دعاه موسى عليه السالم بقوله تعالىف

أرين انظر إليك قال لن تراين ولكن انظر إلى الجبل فإن اســتقرَّ مكانه فســوف تراين فلما تجلى 

ا أول رـبه  ــبـحاـنك تـبت إلـيك وأـن ا أـفاق ـقال ســ للجـبل جعـله دـك� وخّر موســــى صــــعـق� فلـم

فاألصــــل يف  ،ألجل ذلك راح الشــــاعر يناوب بين الحواس من حيث الوظائف ،"المؤمنين

طبيعة المناجى جل وعال، وذلك يف  لتتفق مع ،المشـاهدة للبصـر إالّ أن الـشاعر جعلها للـسمع

 

 ١٤٣ ،األعراف 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٥ 

ا اموا    اءة رضا    

 : لمعنى السابق بقولهقوله (ليشهد سمعي)،ويدل على ا

 و إن مزجوه عّذ لي بخصام فلي ذكرها يحلو على كلِّ صيغة

ولجمال المذكور فإنك  ،ي الذكر هي الســمعفحاســة تلقِّ  ،فعل الذكر يتفق مع آلة الســمع إنّ  

والعاذل إذا شعر أن كالمه ال يصل إلى مسامعك، بل وجد أن لومه ال يزيدك إّال  ،تتلذذ بذكره

 ،لحبيب بمن أحباحديثه ولومه لما فيه من تذكير ل  يجدك تأنس إصــــرارا على حبك، ال بل

ـبيل هذا   ،عندها فإن الالئم يمزج كالمه بالخصـام إال أن الشـاعر ال يأبه بخصـامه إن كان يف س

ــانية لقربها من أفهام ف ،المحبوب النوراين ـقط هذه المشــاعر والســلوكات اإلنس الشــاعر يسـ

ــان من فهمهـا، ا ليتمكن اإلنســ اس على اـلذات العلـي اق النص  الـن ـــي إّن ســ ويف ذات الوـقت، ـف

 والتناص الديني يدل على المعنى المقصود.

وتتجلى جماليات النص حينما يجعل حديث العاذل بمثابة وصل له بالمحبوب، ويقول 

ــأنَّ  ــي،	كـ ذولـ ــَ ــاِل،		عـ ــِوصــــ بَ 	بـــالـ ــُ ريمـ ــِّ نـــُت 	وإنْ   شــــ عْ 		لـــمْ 		كـــُ مـــَ َردِّ 	أطـــْ المِ 	بـــِ   ســــــَ

 

ــيَ  ُروحـ ــِ نْ 		بـ ــَ ُت 		مـ ــْ فـ ــَ لـ ــْ ــي		أتـ هـــا 	ُروحـ ــِّ بـ ــُ ــحـ حــانَ   بـ مــامــي،		فــَ َل 		حــِ بــْ مــامــي 	يــومِ 	قــَ   حــِ

 

ــا	وـمنْ  ــاَب 	أجــله ــاحـي،		ط ــذَّ  افـتضـــ ي،  اطِّ 		ـلي		ول قـــامـــي	عـــزِّ 		بـــعـــَد 		طـــراحـــي، وذلـــِّ ــَ   مـ

 

ــاد واحداً من أبرز جمالليات النص األدبي  ــاعر  إذ يقف   ،يُعد التضـ ــاد من فيه الشـ على التضـ

ــ� � خـاصــ العـاذل اـلذي ـيدعوه إلى البعـداـلدوال ليؤدي معنى جمـالـي ــبح مبشــــِّ  ،ـف راً يصــ

 و يفاجئك الشاعر إذ يقول: ،بالوصال

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

 ١٦٢ص ،الديوان 

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الصورة االستعارية يف الشعر العربي الحديث ،وجدان ،الصايغ 

 .١٧٥ص ،٢٠٠٣ ،بيروت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٦ 

 (وإن كنت ال أطمع بردِّ ســالم)! و مقابل هذه الســعادة التي نالها الشــاعر بوســاطة لوم العاذل

 ويصـل اإلنسـان ،يتحول ليجعل هذا الوصـل أحد أشـكال التهالك ،بالمحبوب االلتقاء،وهي 

اة  ،إذا القى من محبوبه صــــدوداً   _عادة_إلى التـهالك وهذا الصــــدود هو أحد أشـــــكال الحـي

 والصويف على حد سواء.بالنسبة للعذري 

غير أّن الشــاعر  ،فاإلنســان عادة يبحث عن الســتر ،ويعيدنا الشــاعر مرة أخرى إلى التضــاد 

ويفرح بالّذل   ،و اإلّطراح ،ويتلذذ بالمرض  ،بل يطيب له هذا االفتضاح ،يحدثنا عن افتضاحه

 فكيف يكون ذلك؟ ،بعد عزه اإلنساين

ــدق العـاشــــق    ات صــ ــاعر وهـذا ينطبق على ذلّـ   ،اإلّطراحإّن من عالـم ه، ولكن هـل أراد الشــ

فيجد   ،أّن اإلنسان يتعب يف سهره ه الحقيقيين؟ ال أظن ذلك، والدليلالحديث عن مرضه وذلّ 

ذات� لكن ليســت  وهذا الضــعف عند الشــاعر ناتج عن كثرة قيامه مناجي� ،الناس فيه ضــعف�

ـيينالذات ذات� معروفة كتلك التي نجدها عند ال إّنه  ،وإّنما يناجي ذات عليا ،عذريين أو الحس

بل يصـــبح هذا  ،عزيز فيترتب على هذه المناجاة هللا عز وجل: زوال عزِّ  ،يناجي رب العالمين

 سواها من البشر. عندالعز ذالً معها وعًزاً 

لكن عندما  ،أو االكتفاء بها عمن ســواها من الخالئق  ذاتب داالنفراســك  اإّن من صــفات الن 

ـيب الناســك ،يتحول الناســك من حالة االنفراد إلى حالة ذيوع الخبر  ،فإّن التهتك يكون نصـ

 الشاعر؟ لكن أّي تهتك يقصد

فيتحول من ـحال الخـفاء إلى ـحال  ،عـندـما ينشـــــغل اإلنســــان بـالنســــك، ـفإّن أثره يـبدو علـيه 

ألجل ذلك اســـتخدم الشـــاعر قول (تهتكي) وحينما عرف الناس  ،االفتضـــاح الظاهر للعيان

ألّن   ،وشـبه حاله بحال من ارتكب المعاصـي ،حزن العبد الناسـك حزن� شـديداً  ،سـبب ضـعفه

 :يقول الشاعر ،األصل يف العبادات أن تكون بين العبد وربه

 

١٦٢ص ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٧ 

ا اموا    اءة رضا    

 وخلع عذاري وارتكاب آثامي بعد نسكي تهتكي  و فيها حال لي

ا ـهذه المـعاين إلى التضــــاد وأثره على جمـالـيات المعنى مـثل نســــكي  وخلع  ،وتهتكي ،تعـيدـن

 فكيف نجمع بين هذا المفردات إالّ إذا كان األمر كما ذكرنا؟ ،وارتكاب آثامي ،عذاري

 ا*  

باب إخراج  منإالّ   ،ينصــرف الشــاعر للحديث عن هذه المحبوبة بشــكل صــريح ال رمز فيه 

المعنى من الداللة الرمزية إلى الداللة المادية يقول: 

ي فأشد  وأطرب يف المحراب وهي إمامي حين أتلو بذكرها  وأصلِّ

 وعنها أرى اإلمساك فطر صيامي يت باسمها وبالحج إن أحرمت لبّ 

ويراها إمام� له  ،بذكرهايصــرح الشــاعر يف البيتين الســابقين بحقيقة هذه المحبوبة التي يتلو   

ــلمين من خالل ما   بالمحراب من خالل تعاليمه عز وجل، فاهللا ،ســـبحانه وتعالى، إمام المسـ

ات اـلذكر الحكيمـة اســــمـه،  ،يتلون يف صــــالتهم من آـي إّن العـبد يلبي ـب وإذا أحرم يف الحج، ـف

وهذه من   ،عن ذكره سـبحانه وتعالى إفطارا عن الصـيام  ويرى الشـاعر السـلوّ  ،سـبحانه وتعالى

 عالمات الحب العظيم هللا عز وجل.

فالصـــويف ال ينظر إلى الصـــالة والصـــيام والحج نظرة ذوقية خاصـــة عمادها الذوق وقوامها  

ة ،التحقيق ائض الكونـي ة التي تتعلق بـها  ،حـيث تمـثل تطهيراً للقـلب من النـق ات اـلدنيوـي واآلـف

 ية كما جّسدها ابن الفارض يف أبياته السابقة. النفس اإلنسان

ارض يعيش هـذه  ىوإن من اق  ة أن نجـد ابن الـف ــابـق ات الســ اـلدالالت التي نلمســــهـا يف األبـي

 وأول مراحله الحسية التي يرى فيها فالحج رمز للسفر الروحي،  ،المناسك بروحه ال بجسده

ـــي� وعقلـي� البـيت و إدراكه يـجد المريدون طريق الحق من   وأما الصــــالة، ففيـها ،إدراكا حســ

 

١٦٢ص ،الديوان 

١٠٢ص ،الشعر الصويف ،بولعشار ،مرسلي ،نظرا 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٨ 

ام، فهو الخلوة بـاهللا والفنـاء فيـه  ،وتنكشــــف فيهـا مقـامـاتهم ،البـدايـة إلى النهـايـة ـــي أمـا الصــ

 فتتمكن من مشاهدة الحق  ،باالغتراب عن الخلق، ففيها تسمو هذه الروح

ا   ن دة إا

يتحول الـشاعر من صـورة اإلفصـاح عن المحبوبة وهتك النـسك بها إلى صـورة العاـشق الذي  

ــور  اتعبه التغني يف هذه المحبوبة، ــده الداء بســـبب االنشـــغال بها ؟ ويصـ وكيف شـــف جسـ

ا أصــــاـبه من بـكاء وطول انتـحاب وربـما نرجع  ،الشــــاعر ـحاـله بلـغة جميـلة يتـحدث فيـها عـمّ

 : يقول الشاعر ،ثم إلى التضاد اللغوي ،السبب يف إبداعه األدبي إلى صدق إحساسه

 بهيامي جرى وانتحابي معرب وشأين بشأين معرب وبما جرى 

 إلى قوله: 

 سليم� ويا نفس اذهبي بسالم لينج خّلي من هواي بنفسه 

ما أصـابه من عمن خاللها   يفصـح مع محبوبته بتكرار ألفاظ يبدأ الـشاعر لوحته بوصـفه لحاله 

ويكفيك أن تنظر إلى ما أصـابه من بكاء  ،شـارح� أثناء ذلك صـفات المحبوبة ،ضـعف ووهن

ــابه من ،لم يعهده أحد من قبل ونحيب يف الجســم تســلل من اللحم حتى  ضــطرابا  وما أص

ــل العظام. (هنا للمبالغة)، ــلت المريد إلى هذا  وص فتتخيل عندها جمال المحبوبة التي أوص

إنسانية لتقريب والتخيل يكون من مدركات العقل، ألجل ذلك يلجأ إلى صور حسية    ،الحال

 الفهم من األخيلة.

وهي لغة اســتمدها من   ،فابن الفارض يســتعين يف شــعره بلغة موســومة بطابع التلويح والرمز 

 

١٠٣ص ،المرجع السابق ،نظرا 

١٦٢ص ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٩ 

ا اموا    اءة رضا    

 .الشعر الذي عنى بتصور العفة يف الحب

ـأكـيد  ا يفـيد أمرين ،يفـيد التكرار لغـة الت ه ،وهو هـن ا حـّل ـب ا على ـم ـأكـيد صــــاحبـن من  األول: ت

وهذا التأكيد يفيدنا  ،جرى) ،انظر إلى ذلك بقوله: ( و ـشأين بـشأين وبما جرى ،جريان الدموع

وأّنها  ،ثم يفيدنا يف التأكيد على جمال المحبوبة ،ونقل هذا الواقع للمتلقي  ،يف تصــــوير حاله

 تستحق منه ذلك بل يجعل من تأكيده على جريان الدمع إعراب� عن هيامه بهذه الذات.

لمفردات من او تنوع  ،ثم يصــــور حـالـه رائحـ� وغـاديـ� يف معنى واحـد لكن اللفظ مختلف 

ا تـقاـبل  ،الشــــاعر ألـجل قـتل الســــأم اـلذي يتســـــلل إلى نفس المتلقي ولو دققـن� قليالً لوـجدـن

 إحساسك بأثر الكآبة ظاهرا يف عينه. ،ويقابل هذا الهيام ،قلب بالصبابة هائمفال ،األحوال

فيقول:  عنائه، ثم يحدثك عن ســبب  ،يان بالجمال الكاملويصــرح لك أن القلب والعين معنَّ 

ال الكلي، وبهـذا المعنى شــــيء من الشــــمول المحســــوس ال  الجـم ا القـلب، فهو معنّى ـب أـم

 ما به من ذبول ـصاحبه وـشحوبه و أختالف حسلقلب الذي يُ وهنا الحال يـشبه حال ا ،المرئي

حاله، وهذا هو حال الصــويف مع محبوبه جّل يف عاله ، فهو يراه يف نفســه ويف كل مشــهد من 

ه النـاتج عن الحـب  انـا فهو ال يراه ، وهـذا التقـابـل بين القلـب وهمـِّ ــاهـد الكون ،أمـا عـي مشــ

 ،على الرغم من عدم رؤيته عيانا له ،وإنعكاـسه على الحال يشـبه إيمان الصـويف باهللا ،عز وجل

ـبحانه وتعالى يف انعكاس  ،كون حال القلب بانعكاســـه على الجســـم  وبذلك ي كحال اهللا ســ

 وجوده على كل ما يف الكون، ولهذا فإن اهللا سبحانه وتعالى ال يُرى إالّ بالقلب.

أما العين، فهي مصــــدر رؤية مادية والمادي ال يرى إال المادي،  ،وهذا تعبير عن وجد وهيام 

ويتمـثل ـهذا الـمادي بحســــن القوام وليـنه، وـهذا   ،ذا الـماديألـجل ذـلك جـعل ـمادـي� يـقاـبل ـه 

وال سـيما أّن الّلين هو أهم صـفة جمالية يف المرأة،   ،اللين يمثل غاية إحـساس اإلنـسان بالعـشق

 

  ، المشكاة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،البعد الديني يف عينية عمر بن الفارض ،محمد  ،العمرو ،نظرا 

 ٥٤٢ص ،٢٠١٤ ،المجلد األول ،٢ع.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٠ 

اد اـبل يف المرأة العـن اـبل العفو ،ـفاللين يـق ا يـق وإذا ـكان من تحـب يحمـل ـهذه  ،ويف اـلذات العلـي

 إلى سواه ؟ أو بقلبك ،الصفة(العفو) أتراك تنظر بعينيك

ـتخدام التقابل للفت المتلقي إلى معاناته  حال  وهذا هو ،فالنوم مفقود  ،يصـر الشـاعر على اس

ليل ازداد اأو العكس فكلما طال  ،ويترتب عليه أنه كلما نما شـوق العاشـق طال ليله  ،العاشـق

 وهذا من باب إحساسك بالفقد. ،وق ونماّش ال

 لقد أعطى شاعرنا للمفردات تنوع� داللي� رحبا يف سياقاته الشعرية ، وذلك يف قوله مثالً:

 ووجدي وجدي والغرام غراميوعقدي وعهدي لم يحل ولم يُحل

ويترـتب  ،وتكون النتيـجة ـعدم ـحل ـهذا العـقد ،وـهذا الرـباط ـعادة بين اثنين ،ـفالعـقد هو الرـباط

 فيكون عند الترتيب اآلتي: على الثاين: العهد (لم يُحل)

 عقدي لم يحل  -أ

 عهدي لم يُحل   - ب

ــاعر أن ـيذكر مفردتين مختلفتين   ــتخـدام اللغوي والبالغي عـند الشــ إن المـدهش بهـذا االســ

ـين إالّ أّن األول يتفق مع اللفظ األول: (عقدي لم   ،بشـــكل متتالٍ  ثم يعرض للفظين متجانســ

ثم من  وهذا من باب الدقة أوالً ،(عـهدي لم يـُحل) واللفظ الـثاين يتفق مع اللفظ الـثاين: يـحل)

ا انيـً ه ـث ه مع محبوـب ــدـق ان صــ اب بـي الوجـد إن أحرق  ،ـب ه يقول للمتلقي أو للعـاذل: ـف ثم كـأين ـب

ة (الوجـد وجـدي  يحرقني والغرام إن اـئدة أســــلوبـي اـئدة التكرار، فهي ـف ا ـف ك يهلكني، أـم أهـل

 والغرام غرامي) تفيد التوكيد.

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،شعر عمر بن الفارض ،رمضان ،نظر: صادقاوللمزيد يف باب التماثل  

 ٥٩ص ،١٩٩٨



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠١ 

ا اموا    اءة رضا    

جاعالً من األسـلوب البديعي العباسـي شـكالً من  ،ثم يسـتمر الشـاعر يف تصـوير حاله المنهكة 

غير فهذا الجناس  صــــريح) ،قريح ،جريح  ،كقوله: ( طريح ،أشــــكال التعبير عن هذا الحال

فالدوام األولى   دوامي) ،وكذلك يف كقوله: ( بالدوام ،التام أداة من أدوات بيان الحالة المتعبة

 ،والثـانيـة تعني دموع العين الممزوجـة بـالـدمـاء النـاتجـة عن مـداومـة البكـاء ،تعني الـدائمـة

فكيف يكون اإلنســــان  ،ـفالتضــــاد يعطي معنى عجيـب� علـيل) ،وـكذـلك يف قوـله: ( صــــحيح

 ويف نفس الوقت عليالً؟صحيح� 

وعليل يف حاله حتى بات هذا الحال  ،أظن الـشاعر يريد من صـحيح أنه صـحيح صـادق يف حبه

با ال يريك إالّ  ،والغريب أّنك تجد الشـــاعر بوصـــفه لنفســـه ،برقته أشـــبه ما يكون بريح الصـــّ

التهالك حتى يصل معك يف البيت الذي يختم هذه الشريحة بقوله: 

 و يا نفس: اذهبي بسالم  ،سليم�من هواي بنفسه لينج خلي 

ة يف التـفاين يف المحبوب  ه مهلكـة، فال يكـاد  ،يمـثل هـذا البـيت غـاـي ا جعـل من ذاـت دـم ك عـن وذـل

ا نفســــه  ،لكن ـهذا الحبـيب(المهلـكة) يتمنى النـجاة لمن أـحب ،يقترب مـنه أـحد حتى يفنى أـم

ا فنـيت ـهذه اـلذات  ،ـغاـية اإلـثار والتـفاين يف اآلخر بســــالم، و ـهذا يذهبا هو، فيقول لـها فـإذا ـم

ـتلحق بالذات الناجية  -يف عالم التصـوف  -فإّنها ال شـك    ،باآلخر وذهبت بسـالم وعندها  ،س

لهذا ختم بقوله: ويا نفس اذهبي بسالم  ،يجتمع بمن أحب يف مستقّر رحمته

ل ا ذل وذا دة إا  

يعود الشــــاعر للـحدـيث عن الـعاذل مرة أخرى مبيـن� ـهذه المرة طـلب الـعاذل مـنه أن ينســــى  

 

١٦٢ص ،الديوان 

ابن الفارض سلطان  ،محمد مصطفى ،المحسنات البديعية ودورها الجمالي ينظر: حلمي عنوللمزيد   

 ٢٣١ص ،د.ت ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،العاشقين

١٦٢)الديوان،ص٣٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٢ 

 يقول:  ،المحبوبة، فما يكون منه إالّ أن يقول:أسل أنت هذا األمر أما أنا فلست بسالي

 قلت فسل مالمي  ، فيها َلْوِميَ بِ رم معـــــــــــــوقال أسل ُ عنها وهو  

 دي بالحب كل إمام ــــوبي يهترمت سلوة إن  بمن أهتدى يف الحب

ــ إليهابة ـــــــــــــــويف كّل عضو يفَّ كلُّ صب  ا وشوقي جاذب بزمام ــ

 إلى قوله: 

 أرى الملك ملكي والزمان زماينوبتنا كما شاء اقتراحي على المنى 

األعذار لنفسه يتحول الشاعر من الحديث عن العاذل إلى حديث النفس، ويبدى كل أشكال   

 ،كل إمام  ابتداًء من القدرة على النســيان حتى ينتهي إلى الحكم بالقول: وبي يقتدى يف الحب

ولهذا، فإّن   " ،فالشـاعر يجعل من نفسـه قدوة يف الحب ال للناس عامة فحسـب و إّنما لالئمة

ومن هذه الصرعات    "الفرد يف هذه الحياة عرضة بشكل أو بآخر للصراع النفسي يف حياته 

اللصيقة بشاعرنا صراع شعوري وهو الذي يدركه الفرد ويعيه 

فـالـداخليـة ممتلئـة برغبـة  ،ألوامر داخليـة وخـارجيـة وهـذا الصــــراع يحـدث مع النفس تبعـ�

ويحدث الصــراع عندما تتعارض دوافع  ،ممثلة بقول الواشــي: اســلالنفس. أما الخارجية، ف

الفرد أو حاجاته الداخلية مع دوافع تثار مباشرة بمطالب خارجية يف محيط الفرد 

وربما لنفســه قبل الالئم حينما يقول: ولقد أصــبح يف  ،لالئم ثم يســعى شــاعرنا ليقدم أعذاًرا 

كل عضــو من أعضــائي صــبابة إليها وشــوق جاذب بزمامي)،فإذا علمت أّنه غير قادر على ما 

 

ابن الفارض سلطان  ،محمد مصطفى ،المحسنات البديعية ودورها الجمالي ينظر: حلمي عنوللمزيد   

٢٣١ص ،د.ت ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،العاشقين

 ٣٦٤ص،علم النفس العام ،ثائر وآخرون ،غياري 

٣٦٤ص ،المرجع السابق 

٣٦٧ص ،نظر المرجع السابقا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٣ 

ا اموا    اءة رضا    

ـببين األول: سـيطرت هذه الذات المحبوبة عليه حتى أنه يتذلل إليها لتعطف   تدعوه وذلك لس

ــا كل أعضــائه ـقمه وضــعفه الذي كس أما الثاين، فمن خال ل تصــوير  ،عليه من خالل بيان سـ

جمال هذه المحبوبة، عندها ربما إذا ســمع المتلقي أو العاذل ما يرويه عن ضــعف يف نفســه 

 :يقول ،وجمال يف المحبوبة يسلو أو يسال عنه

 وساعة هجران علّي كعام ويف وصلها عام لدي كلمحة 

والعشــــرين الذي يتحدث فيه عن نجاة خليله عتقد أّن هذا المعنى يعيدنا إلى البيت الثالث أ 

وأظن أّن ذهاب النفس هنا كالموت ، وإذا مات العابد   ،منه بنفسـه، أما نفسـه، فلتذهب بسـالم

وخال كل خّل  ،وعندها انقطع دور الواشــي أو العاذل من اللوم ،الزاهد التقى بمن أحب لقياه

ـبح العام لمحة هجرته، فإّن ســـاعة الهجر تكون وإذا  ،بخليله فتتراكض اللحظات حتى ليصــ

 كساعة الموت، وهذا ال يكون إالّ للعاشق الحق.

ــيـلة التـقاء أـبدـية  أـما يف اـلدنـيا، ـفإّن  ،وينبغي أن ننظر يف البـيت مرة اخرى لنبيّن أّن الموت وســ

ـالقيـام أو بـالخلوة ويف حـال القيـام أو الخلوة فـإّن العبـد يكون مع من أحـب  ،اللقـاء يكون ب

ويعتبر الهو خارج إرادتنا تمام� ويكون بشــكل تام   ،م والوشــاةفيبتعد عن عين اللوَّ  ،يتناجيان

خروج الهو عن إرادتنا يربطنا و وهذا سبب كوننا ذوي ميل لرؤية أعمال الهو،   ،يف الالوعي

وعندما  ،كي يذكره بمن يهوى ،م الذي يرجو الشــاعر حديثهيف هذه القصــيدة بالرد على الالئ

 ،ينصـهر الشـاعر بهذا التالقي، فإّنه يحيا لحظات حب مع من أحب حيث ال واشـي وال عاذل

فالالشــعور الجمعي يضــم صــوراً يســتخدمها وعندها، فإّنه يرى الملك ملكه والزمان زمانه

محملة باالنفعال عادة وهنا عدد كبير هذه األنماطاإلنســــان كثيراً يف حياته اليومية، ويرى أن  

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

دار المسيرة للنشر  ،ترجمة: نايف بن محمد الحربي ،علم النفس الشخصية ،مارين ،ميسراند ينو 

٤١٤ص ،٢٠١٥ ،١ط ،والتوزيع والطباعة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٤ 

)------األم  ،منها مثل (اهللا

ونختم مع امرئ القيس بحديثه عن العاذل يقول: 

 َنصيْح على تعذله غير مؤثلأال رب خصم فيك ألو رددتهُ 

ناصح، وال ينجح والمعنى أّنه يخبرها ببلوغ حبه إياها الغاية القصوى حتى إّنه ال يرتدع بردع  

 يف لومه الئم.

  

 

١٧٤ص ،مدخل إلى علم النفس ،زريميق خليفة ،العكروتي ،حكمت درو ،الحلو 

 ٧٤ص ،ديوان امرئ القيس 

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٥ 

ا اموا    اءة رضا    

  

:ا  
  

ــتعارة صــــور  ،يختلــــف الشــــعر الصــــويف عــــن ســــواه مــــن الشــــعر بكثافــــة الرمــــز واســ

ــا  ــن معناهــ ــا مــ ــة تخرجهــ ــاٍن خاصــ ــى معــ ــفائها علــ ــاين وإضــ ــن أدب إنســ ــانية مــ إنســ

ــى مقصــــود عنــــد إنســــان متــــدين ــدها،  ،اإلنســــاين ليــــدل مــــن خاللهــــا إلــــى معنــ وعنــ

ــى  ــا علــ ــن خاللهــ ــدل مــ ــة ليــ ــرة الماديــ ــد اســــتخدم الخمــ ــويف قــ ــاعر الصــ ــإّن الشــ فــ

ــز وجــــل البعــــد عـــن ذلــــك ذات داللــــة رمزيـــة تبتعــــد كـــل  فـــالخمرة ،وصـــله بــــاهللا عـ

 المعنى المقصود يف الشعر العربي عامة والجاهلي خاصة.

والالئــــم  ،ولقــــد دلــــل الصــــويف عــــن معانيــــه بوســــاطة رمــــوز إنســــانية كــــالالئم مــــثال

ــرية  ــوز بشــ ــد رمــ ــم توقــــف عنــ ــذات، ثــ ــذه الــ ــه بهــ ــذي يربطــ ــل الــ ــو إال الحبــ ــا هــ مــ

ــك أتــــى الشــــاعر بمعــــاٍن كســــرت ،للداللـــة علــــى التفــــاين يف الحــــب حــــدة  وأثنــــاء ذلـ

 ،الرمـــــز ليـــــدلك أّن هـــــذه المحبوبـــــة إمامـــــه يف الصـــــالة ويلبـــــى باســـــمها يف حّجـــــه

ــي  ــز  أنوعنــــدها يتضـــــح للمتلقــ  أو إنســـــانيةليهـــــا بــــدوال إهـــــذه الــــذات التـــــي رمــ

 لهية.إذات  إالطبيعية ما هي 

حضـــــار هـــــذه الرمـــــوز أثـــــر البيئـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة يف أويتضـــــح كـــــذلك 

 المقصود.وتشكيلها لخدمة المعنى 

  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٦ 

ادر واا  

 القران الكريم -

إســـــماعيل، عـــــز الـــــدين، الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر، دار العـــــودة، دار الثقافـــــة  -

١٩٧٢بيروت،

ـقين، وزارة الثقافـــــة،  - ــلطان العاشـــ ــارض ســ حلمــــي، محمــــد مصــــطفى ابـــــن الفــ

واإلرشاد القومي، د.ت.

ــم  - ــدخل إلــــى علــ ــق خليفــــة، مــ ــت دور، العكروتــــي، زريــ الــــنفس، الحلــــو، حكمــ

.٢٠٠٤المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة م

ديـــــوان امـــــرئ القـــــيس، تحقيـــــق: عبـــــد الـــــرحمن المصـــــطاوي، دار المعـــــارف  -

م.٢٠٠٦، ٣لبنان، بيروت، ط

ديوان عمر بن الفارض، دار صادر، بيروت، د.ت -

ــب  - ديــــــوان عنتــــــرة بــــــن شــــــداد، تحقيــــــق: محمــــــد ســــــعيد مولــــــوي، المكتــــ

اإلسالمي، د.ت

ــ  - ــة الســـــيويف، مـصــ طفى، أمـــــراء الشـــــعر يف دولـــــة بنـــــي العبـــــاس، الـــــدار الدوليـــ

لالستثمارات الثقافية، مصر، د.ت.

صـــــادق، رمضـــــان، شـــــعر عمـــــر بـــــن الفـــــارض، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة  -

.١٩٩٨للكتاب، 

الصـــــــايغ وجـــــــدان، الصـــــــورة االســـــــتعارية يف الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــديث،  -

م٢٠٠٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، د.ت. -

ضيف، شوقي، العصر العباسي األول، دار المعارف، مصر، د.ت. -
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ا اموا    اءة رضا    

الطوســــي، أبــــو نصــــر الســــراج، اللمــــع، تحقيــــق، احمــــد عبــــد الــــرحيم الســــايح،  -

م.٢٠٠٩توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينة، القاهرة، 

ســـــالمي، مكتبـــــة لبنـــــان عجـــــم، رفيـــــق، موســـــوعة مصـــــطلحات التصـــــوف اإل -

.١٩٩٩ناشرون،، بيروت، 

ــارض، المشـــــكاة  - ــن الفـــ ــر بـــ ــديني يف عينيـــــة عمـــ ــد الـــ ــد، البعـــ ــرو، محمـــ العمـــ

م.٢٠١٤، المجلد األول، ٢للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع

غبـــــاري، ثـــــائر، أو شـــــعيرة، خالـــــد محمـــــد، ســـــيكولوجيا الشخصـــــية، مكتبـــــة  -

.٢٠١٠، ١المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط

ــق، دار وائــــل  - ــة والتطبيــ ـين النظريــ ــذات بـــ ــوم الــ ــان احمــــد، مفهــ ــاهرة، قحطــ القــ

م٢٠١٠، ٢للنشر، عمان، ط

القشـــــعري، الرســــــالة القشـــــعرية، التحقيــــــق، توفيـــــق زريــــــق، واحمـــــد عبــــــد  -

م.١٩٩٣، ١الحميد بلسطة جي، دار الخير، دمشق، بيروت، ط

ــة الح - ــوء القــــراءات النقديــ ــويف يف ضــ ــار، الشــــعر الصــ ــو العشــ ــة، مرســــلي، أبــ ديثــ

 أطروحة دكتوراه، جامعة وهران.

ــد  - ــن محمــ ــايف بــ ــة: نــ ـية ترجمــ ــم الــــنفس الشخصـــ ــارين، علــ ــدينو، مــ ــر انــ ميســ

م.٢٠١٥، ١الحربي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 نصر، عاطف جودة، شعر عمر بن الفارض، د. ن، د. ت. -
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