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ٕان مجمل ٔاشعار ٔايب مدين شعيب تعكس 
جتربته الزهدية اليت عرب فهيا عام خيتلج يف 
نفسه من حب وجامل وقمي ٔاخالقية ومعرفة 
ومقامات ؤاحوال يتدرج فهيا السا` لبلوغ 

شف ، واكن القرآن الكرمي املنبع مرتبة الك 
الفياض اoي يسـتقي منه الشاعر معظم 
ٔافاكره ورآه حيث وظف ٔالفاظه ومعانيه 

ويتجىل ذ`  ،يف ٔاغلب قصائده ومضامينه
و�ئيته . بوضوح يف قصيدته اليائية  }قتباس

هذه حتمل توجه الشاعر يف ٕاظهار سامت 
 الرجاء و التودد و لكها قمي و احلنني الشوق 

  .التقربيرنو ٕالهيا الصويف لبلوغ ٔامسى درجات 
 

 
 

   Résumé:     

Les poèmes d’abi median chouayb 

tiennent compte de son ascétique 

qu’il a exprime‘ ce qui bat dans le 

même amour et la beauté et les 

valeurs morales .Les connaissances, 

les conditions et les sanctuaires 

classes ou salak de se purifier pour 

atteindre le rang de détection. le 

coran était l’origine des pluparts de 

ces idées et de visions tel qu’il est 

employé dans ses poèmes ses mots et 

sens et le contenu si bien site‘ 

clairement dans son poème (alya.iya.) 

dans ce poème le poète a montre‘ les 

attribues du désir et de la nostalgie 

d’espoir et de tendresse. Toutes les 

valeurs de sufisme aspirent à 

atteindre les plus hauts niveaux de 

détection. 
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ملا توسعت رقعة إالسالم ومشلت ربوعا واسعة من قارة آسـيا ودخل يف إالسالم 
ٔاجناس خمتلفة ومتنوعة تأثر املسلمون حبضارات هذه أالمم وبدٔا يظهر عىل حياهتم العامة 
مظاهر البذخ والرفاهية اليت مل يكونوا يعرفوهنا من قبل فأنكر قوم ذ` واجتهوا حنو الزهد 

ا و}نشغال هبا والتفرغ للطاعة والعبادة وقد عرف ذ` يف التارخي يف احلياة وترك ا ني
إالساليم »لتصوف  ،و من رواده كرث آثر¨ اختيار ٔايب مدين شعيب لر�دته يف هذا 
ا±ال و ملا تركه من رصيد ٔاديب متثل يف شعره اoي وصلنا منه القليل و ما بقي ضاع مع 

بؤرة دراستنا اللغوية هده من ٔاجل صيدته اليائية ق  جعلناما ضاع من تراثنا العريب ، و 
 .عىل املسـتو�ت ا«تلفة الصوتية والرصفية والرتكيبية وا اللية إالبداعجوانب  رازٕاب

        ممممــــمفاهيمفاهيمفاهيمفاهي::::أوالأوالأوالأوال
        ::::معىن التصوفمعىن التصوفمعىن التصوفمعىن التصوف    ––––    1111

ال ٔاريد ٔان ٔاقف عند }شـتقاقات اللغوية للتصوف ٔالنه ال خيلو مهنا كتاب يشـتغل 
يه و(كتابه التعرف ملذهب ٔاهل التصوف  زها مبا ذكره الÂ»ذي يفهبذا الشأن وميكن ٕاجيا

والتصوف مشـتق من الصوف قال ٔابو عيل  )1()الصفاء والصفة والصوف والصفوة
من لبس الصوف عىل الصفاء ؤاطعم البطن اطعام ((الروذ»ري وقد سـئل عن الصويف 

اسـتأنس الصوفية يف  وقد( )2()املصطفى  اجلفاء وترك ا نيا خلف القفا وسÉ سبيل
) 3()والصاحلني يضيق ا±ال عن حرصها اختصاصهم بلبس الصوف باÊٓر من هدي أالنبياء

ٔان الصويف مركب من (عمتدين يف هذا العمل يف تفسريه وذكر القشريي وهو ٔاحد أالمئة امل 
ٔاربعة حروف فالصاد صربه وصدقه وصفاؤه والواو وجده ووده ووفاؤه والفاء فقره وفقده 

التصوف نشاط ثاليث أالبعاد  (و )4() ا ٔاضيف ٕاىل حرضة موالهناؤه والياء �ء النسـبة هبوف 
وهده اجلوانب الثالثة مرتبط بعضها  )5()سـيكولوØ وجانب فلسفي وجانب ديينÖ جانب 
مع }لهـي أو التوحد  (ت يف دائرة املعارف الربيطانية الهدف واحد كام يقول اكن ببعض ٕاذ 

 .) 6()املقدس
والتصوف معروف يف  )7()هو صفاء املعام� مع هللا تعاىل (و كام يقول اجلرجاين أ 
ولو وصفنا تعريفا للتصوف »عتباره سلواك لتبني (ضارات وأالد�ن منذ قدمي الزمان لك احل
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رة ٔاو فلسفة حياة فهو فكر ٔانه ٔاقرب ٕاىل التصوف ا يين ؤاما تعريفه »عتباره نظ
لغرب ويلخصها قول ٔالربت اشفيترس أالخري هو أالقرب لنظرة اوهذا التعريف  )8()وفلسفة

و ٔا� اكن أالمر فالتصوف  . )9()ياة والعامل تريض الفكر يه تصوفٕان لك نظرة يف احل ( 
أسس تقاليد وقد شق طريقه ٕاىل ٔاكرث البçان و ٔاحضى مذهبا عريقا من املذاهب إالسالمية 

نذ النصف الثاين من القرن السادس و م . خاصة به بغض النظر عام وجه Ö من نقد 
الهجري بدٔات جشرة التصوف تؤيت ٔاطيب مثارها حيث ظهر شعراء صوفيون جسدوا 
. الفكر الصويف برمزية واحياء بديعني و من ٔابرز هؤالء الشعراء املتصوفني ٔايب مدين شعيب

 مفن هو ٔابو مدين شعيب املعروف »لغوث ؟
        ::::اااأابو مدين التلمساين شاعرا و متصوفٔابو مدين التلمساين شاعرا و متصوفٔابو مدين التلمساين شاعرا و متصوفٔابو مدين التلمساين شاعرا و متصوف    - - - - 2222

 هـ509 سـنة ٕ»شبيلية و  أالندليس، أالنصاري احلسني بن شعيب مدين ٔابو هو
 الصيادين مع اشـتغل حيث سبتة، ٕاىل سار مهنا( و بطنجة، نزل و من أالندلس، رحل
 ٔاجó، من سافر اoي القصد هو ذ` ليس ٔان: حدثته نفسه لكن و للعيش، طلباً 

 فرائض تعمل حيث جامعها، الزم و ا،هب ٔاقام ومهنا ٕاىل فاس و مراكش، ٕاىل فانرصف
  )10().والصالة الوضوء

 به تعلق شـيخ ٔاول) هـ 559 -(  حرزمه بن عيلّ  احلسن ٔابو الّصويف الزاهد اكن
 حلقوق الرعاية: "عنه ٔاخذه و قرٔاه مما اكن و(( جملسه، عىل تردد و فالزمه مدين، ٔايب قلب
 فقيه جملس عىل تردد مث الغزايل ماملالٕ " ا ين علوم ٕاحياء" و احملاسـيب،  للحارث" هللا

 الّسنن كتاب: "عنه ٔاخذ و)  هـ 568 -ت(    القريش غالب بن احلسن ٔايب عاملها و فاس
وملا رٔاى ٔابو مدين نفسه قد ٔاخذ من عمل  )11()الرتمذي عيىس ٔايب لٔالمام" احلديث يف

فأخذ (اجئا وخباصة أن التصوف اكن ر ) وفالتص(الظاهر الكثري �قت نفسه لعمل الباطن 
 الّتصوف ٔاما)12()ؤايب احلسن السالوي ا قاق هللا عبد أيب الشـيخ عن طريقة التّصوف

 اكن اoي) هـ 572(  يعزى ٔايب الشـيخ يد عىل مدين ٔابو مارسه فقد معليًا، سلواكً  بوصفه
 ٔاعاجيب عنه حكيت اoي و  فاس، من القرويني عدوة مصباح اجلانب هذا يف يعد

 من الصاحلني ٔاخبار طالعت(( :قوÖ يف مدين ٔابو خلصها الكرامات، و الكرم يف أالخبار
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كتب  يف يعزى،وطالعت ٔاخبارأيب من ٔاجعب رٔايت مفا زماننا، ٕاىل القرين ٔاويس زمان
  .)13(). للغزايل  اكٕالحياء رٔايت مفا التصوف

 ٔانه روي وقد ، احلج فريضة ٔاداء قصد ٕاىل املرشق ، ذ` بعد ، ٔابو مدين رحل
 القادرية، الطريقة رٔاس)  هـ561 -(  احلسـين اجليالين القادر عبد »لشـيخ عرفة يف تعرف

 ؤاودعه ، الصوفية خرقة ؤالبسه ، أالحاديث من كثرياً  الرشيف احلرم يف عنه ٔاخذ ؤانه((
 االٔاكبر مشاخئه ٔافضل ويعده ، بصحبته يفتخر اكن ٔا» مدين ؤان ، ٔارساره من كثرياً 
   . املغرب بالد ٕاىل القادرية الطريقة نقل من ٔاول -`بذ-ٔابو مدين فيكون )14))(

 اسـتقر مث ، تونس ٔاي"  ٕافريقية"  بالد يف تردد ، املرشق من ٔابو مدين عاد وملا((
 بوادر اكنت وٕاذا  املدن من كثري عىل يفضلها اكن اليت املدينة ويه جباية، يف املقام به

 ، ؤالقاهبا الشهرة مناقب فٕان  فاس يف مدين ٔايب عىل ظهرت قد والصويف العلمي النبوغ
 وصاحب"  والرشيعة احلقيقة" بني واجلامع"  املشا� شـيخ: "  مثل ، االٓفاق طبقت الىت
" املفىت"  و"  احلافظ"  و"  العلامء عمل"  و  شـيخ أاللف"  وخمرج"  التولك مقام" 

 جباية يف وهو أاغلهب يف ¨لها قد ،"  الغوث القطب"  و "  واخلوارق الكرامات"  وصاحب
 ، والرتبية للتدريس فهيا تصدى اليت املدينة ويه ، املدن من غريها عىل وفضلها ٔاحهبا اليت

        الÂم تراقبه عمل و اكلفقه الظاهر عمل ملسائل املتعصبة املوحدية، ا و� عيون اكنت
 ٔاصبحوا اoين ٔاتباعه معوم و ٔاحصابه و طالبه كرثة و شهرته من خيفة منه تتوجس و

  )15().خمالف مذهب عىل القامئة ا و� عىل خطرها لها قوة يشلكون
  ٔامره اشـهتر ملا( الشـيخ ٔان الرواة تناقل فقد حياته، آخر يف ماÖٓ اكن كذ` و

 عىل منه خياف ٕانه: قال و املنصور، يعقوب عند الظاهر علامء بعض به ويش ببجاية
 ٔامهه و قلبه، يف فوقع بç، لك يف كثريون تباعهأ  و املهدي، »ٕالمام شـهباً  لـه فٕان دولتمك،
 به، }عتناء و »لوصية ببجاية لصاحبه كتب و ليختربه، عليه القدوم يف ٕاليه فبعث شأنه،

  .)16()  محمل خري حيمó ؤان
 املنصور يعقوب يدي بني للمثول مراكش ، ٕاىل للسفر يسـتعد مدين ٔابو ٔاخذ فلام

 الشـيخ فطمأهنم مكروه، منه يصيبه ٔان وخافوا به،ٔاحصا عىل ذ` شق ، ا و� خليفة
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 هذا بغري قّدرت منيته للميش،و لـه قوة ال ضعيف كبري شـيخ شعيب(:هلم قاÖ مما واكن
 ا فن ماكن ٕاىل حيملين من يل هللا فقيض املنية، موضع ٕاىل الوصول من البد املاكن، و

  .) 17() يروين وال ٔارامه ال القوم سوق،و ٔاحسن املقادير مرام ٕاىل يسوقين و برفق،
 وصل ملا و املوت، مرض الشـيخ مرض تلمسان، والية ٕاىل به املوكب وصل فلام
معر  عن هـ،594املنية سـنة  وافته حيث هناك، به فزنلوا مرضه، اشـتد يّرس  ٕاىل وادي

 احلني، ذ` منذ و أالولياء، مدفن العباد قرية اجل ن ٕاىل محل و سـنة، ومثانني مخسا يناهز
  .به وتعرف هبا يعرف مدين ٔايب سـيدي الويلّ  مدينة تلمسان رتصا

 و"  كرامات" من رويعنه مبا الناس شغل و ا نيا - هللا رمحه -مدين ٔابو مالٔ  لقد(و
 الشـيخ اكن فقد الصويف منظومه و الÂم منثور من عنه ٔاثر ومبا )18( )العادات خوارق

 فيفتهيم، و لالسـتفتاء أالرض ٔاطراف من نهيراسلو  ٔاو يقصدونه الناس اكن و مفتيًا، فقهياً 
 وأالزجال، املوحشات ذ` يف مبا للشعر، ¨ظامً  للحمكة قّواالً  ذ` جانب ٕاىل الشـيخ اكن
 العلوية الزاوية التلمساين شـيخ الشوار مصطفى بن العريب الشـيخ جبمعهام اعتىن وقد

 سـنة دمشق يف لرتيقا مبطبعة العريب بن محمد جنó واحد سفر يف نرشهام و بتلمسان،
  . مدين ٔايب شعيب سـيدي الشـيخ ديوان: بعنوان م1938

        النص قيد ا راسةالنص قيد ا راسةالنص قيد ا راسةالنص قيد ا راسة: : : : Êنيا Êنيا Êنيا Êنيا 
        ::::نص القصيدةنص القصيدةنص القصيدةنص القصيدة    ––––    1111
  ]اخلفيف[ قوÖ يف ، التلمساين مدين ٔايب شعر من ينتظم مما و
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نَْىس  ْسُت ل  ْحباَب  ا*   َحي+ا ُدْمُت  َما اال*
وا ْالــَوَداعِ  آيةَ  تَلَْوا وَ    فََخـــر-
كْ  وَ  ِoِ ُُُدمـوعـي تَِسيـحُ  ـرامه  
¨Ø وَ  Öََ  ا0

1
  َوْجـِدي فَـْرِط  ِمنْ  اال

  يل فََهْب  ِ»لُبعـادِ  ْالَعْظـمُ  َوَهـنَ 
تَِجْب  وَ  ـي ُدعايئ ْالهََوى يف ْاسـَ ِّ ن

1
  فَا

اً  وَ  ْالِفــراُق  قَلِْيبَ  فَرى قَدْ    َحـقِّ
  َرّيبِ  فَناَديُْت  نـوُرُمهْ  اْختََفـى وَ 
  لَكــن و ِ»ْخِتياري ْالُبْعـدُ  يَكُ  لَمْ 
  َوْجـِدي وَ  َخلّيـاين َخليلَـي+  �َ 

ن+  1
رامِ  يف ِيل  ا   ُمطـيعـاً  َدْمعاً  الغَ

 َ̈   قَـلِْيب  وَ  َصـْربي وَ  عاِذيل ِمنْ  ا*
 َ̈ ْيخُ  ا* رامِ  شـَ   يَت+ِبـْعـِين  َمـنْ  ْالغَ
¨ راُهـمْ  يَْومَ  وَ  ْالهَـَوى َمْيُت  ا*   ا*
  

ً̈ مَ  ِللن+َوى نَا*وا ُمذْ      قَِصي+ا اك
+ا وَ  ُجس+داً  ْالَبْنيِ  ِخيَفةَ    بُِكيـ
ْقُت  ُلك+َما تَ ي+ا وَ  بُْكَرةً  اشـْ   َعشـِ

  َزكـَِر�+  َعْبـِدهِ  َمكنَاجـاةِ 
نْكَ  ِمنْ  ِ»لل-ْطِف  َرّبِ    َوِلي+ا َ ُ
كنْ  لَمْ  عاءِ  ا*   َشقـِي+ا َرّبِ  » -

  فَِر�+  َشيْئاً  ْالِفراقِ  يَْومُ  كـانَ 
8َ  مِ َظـال يف   َخِفي+ا ِنَداءً  ا -

ْمراً  كـانَ  راً  ا*   َمْقِضي+ا ُمقَـد+
نَـا ْوَىل  ا*   َصِلي+ا َوْجِدي ِبنَارِ  ا*
  َعِصي+ا َصْرباً  وَ  َصَبا فُـؤاداً  وَ 

رُ  مْ  َحـائِ ُ ا ٔاشـد-  ٔاهي-   ِعِتيـ+
ْهـِدهِ    َسِو�+  ِرصاطاً  ْالهَوى يف ا*
 َ̀ بَْعثُ  يَـْومَ  ْاليَـْومُ  ذ   )19(اَحي+  ا0

  
   :بني يدي القصيدة – 2

          وحشة البني  و القصيدة للوه� أالوىل تبدو غزلية يرتمج فهيا الشاعر لوعة الفراق
و الهجر ، لكن ههيات ٔان تكون كذ` ، فاملعاين الرابضة وراء هذه اليائية ٔامعق من ٔان 

oي علمهم التصوف تفهم مبارشة دون عناء ،فالشاعر هو ٔابو مدين شعيب وهو كبريمه ا
و الشاعر هبذا  .تفهم »لتأويل ال »لظاهر –كام ٔاحواهلم  –وفنونه ،و شعر املتصوفة 

}عتبار عند الصوفية مصنوع عىل عني هللا جسمه يف أالرض وقلبه يف السامء و هذا ما 
  .ميده »لومضات إاللهية

    `o)احلب عن للتعبري ٔ<داة إالنساين احلب شعر يصطنع مدين ٔابو اكن 
 ٔاما الغري، عامل يف عهنا غياهبا احملبوب و ذات عن احملبة اoات فراق جيسد اoي و إاللهـي
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 وأالحباب وأالهل أالوطان ٕاىل احلنني موضوع فاصطنع أالداة، غري فقد القصيدة هذه يف
 الرهيف، »ٕالحساس ويمتزي العربية، القصيدة يف ملفتاً  حزياً  يشلك موضوع وهو واخلالن،

 آالم من اجلديد، موطنه يف املغرتب معا¨ة جيسد و}غرتاب و الفقد مبشاعر تلئومي 
 انقطعت اليت التواصل جسور ملد حماو� لك عن اكمل جعز و   متواص� ٔاحزان و مربحة،

  )20()أالمل معها وانقطع أالسـباب، من بسبب ما يوم يف
    أالحبة لفقد أالخرى تلو ا موع تسح و الوجد بنار الشاعرة تلظى اoات تبدو و

 الشـيوخ ذات و الكرمي الرسول ذات و إاللهية اoات:  الصوفية مه عوامل يف أالحبة و
  .وأالمئة

ٔابياهتا قد  لالنتباه عند القراءة أالوىل لهذه القصيدة هو ٔان كذ` و لعل امللفت
الكرمية »متياز ، فتقاطعت فواصلها مع آ�ته  –القرآن الكرمي  –عربت النص املقدس 

ٔاكرث معقا و بناء ٔاكرث جزا� ،و هذه الظاهرة سـتأخذ حقها من ا راسة فB  لتعطينا معان
  .يأيت من البحث

        اللغويةاللغويةاللغويةاللغويةا راسة ا راسة ا راسة ا راسة     ::::ÊلثاÊلثاÊلثاÊلثا
ٕان اجلانب التطبيقي يف حتليل النصوص أالدبية مازال عقبة كؤود يتعرث ٔاماCا 

اللغوية مهنجا  ةاختيار ا راسل و لع. الكثريون رمغ المك الهائل من التنظري يف هذا ا±ال
مينحنا مرونة ٔاكرث يف تعاملنا مع قصيدة ٔايب مدين اليائية هذه، و سـتكون هذه ا راسة 

  . ا اليل و الصويت و الرصيف و الرتكييب: عىل املسـتو�ت املعروفة
        ::::املسـتواملسـتواملسـتواملسـتوىىىى الصويت  الصويت  الصويت  الصويت ) ) ) ) 1111

اoي يساير فإالنسان ميال بطبعه ٕاىل إاليقاع (و يسمى املسـتوى إاليقاعي      
ل ملوسـيقاه النفوس،وتتأثر ٔالن الشعر Fم موسـيقي تنفع (و )21()حراكته }نفعالية

` ذتنامغ معه إالنسان فنظمه و ٔانشده و مسعه و درسه ، و من جماالت  )22()القلوب
كام يعد التحليل الصويت Cام يف .دراسة اجلانب الصويت و اoي يعترب Cام يف معرفة اللغة 

يف كتابه أالسلوبية وحتليل وقد عرب عن ذ` ا كتور نور ا ين السد  اللغوية ا راسة
  .)23(» ٕاماك¨ت تعبريية كثرية اكمنة يف املادة الصوتية«    ٕان هناك ٕاذ يقولاخلطاب 
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من هذه املنطلق حناول ٕاظهار هذه إالماك¨ت الاكمنة يف املادة الصوتية لقصيدة ٔايب 
 البحر اoي اختاره الشاعر املوسـيقى اخلارجية و املمتث� يف معمدين اليائية ، و البداية 

                                                                                           :وتفعيالته يه اخلفيف وهو
 فاعالتن مسـتفعلن فاعالتن

لها حيث يرى اخلليل تعريف  ٔاما القافية واليت اختلف النقاد القدماء حول حتديد  
وقال  ) 24()ليه مع املتحرك ا ي قبل الساكن يه آخر البيت ٕاىل ٔاول ساكن ي (ٔاهنا 

ومن احملدثني ا كتور ٕابراهمي ٔانيس اoي (  )25()آخر اللكمة يف البيت ٔامجع (خفش االٔ 
يقول يف القافية ٔاهنا ليست ٕاال عدة ٔاصوات تتكرر يف ٔاواخر أالشطر ٔاو أالبيات من 

،فقد اتفق كثري مهنم )26()ن جزءا هاما من املوسـيقى الشعريةدة وتكررها هذا يكوالقصي
óويه يف قصيدة ٔايب . عىل ٔاهنا آخر حرف يف البيت ٕاىل ٔاول ساكن يليه مع حركة ما قب

و الياء حرف . وحرف الروي هو الياء املشـبعة حبرف املد أاللف مدين الياء املمدودة
  جويف

، ا اخلية ٔايضا ا مضاعفا ليس املوسـيقى اخلارجية فقط بليضفي عىل القصيدة ٕايقاع
و  ٕاذ جيد ٔان بعض القصائد تسـمتد ٕايقاعها (وذ` ما ينطلق منه جان بيار شومري 

وهذا النظام . )27()موسـيقاها من وجود نظام داخيل مضين غري معلن من التوترات الصوتية 
  .ل بعيهنا احلروف ٔاو اللكامت ٔاو تكرار مج ا اخيل مرده لتكرار

        ::::تكرار احلروفتكرار احلروفتكرار احلروفتكرار احلروف) ) ) ) اااا
مرة  48احلرف اoي اكن Ö احلظ الوافر عىل لسان الشاعر هو حرف الياء اoي كرر    

  ما عدا القافية، و الياء حرف جويف  34مرة للقافية و  14مهنا 
ٔاما »يق احلروف فقد تواردت بشلك متقارب لكن امللفت للنظر ٔان البيت الواحد تكررت 

تكرر يف البيت اoي يليه و هذا يقود للقول بأن هناك اسـتقالال موسـيقيا فيه حروف مل ت 
  .للك بيت و الرابط اoي مجعها هو حرف الياء اoي بدا ؤ<نه يلف هذه أالبيات و يلمها 
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        ::::الهندسة }فتتاحيةالهندسة }فتتاحيةالهندسة }فتتاحيةالهندسة }فتتاحية
الثاين »حلرف ذاته ويف ذ`  حبرف والشطر و يه ٔان يبدٔا الشاعر الشطر أالول 

  :ع، و من ذ` يف القصيدة قول ٔايب مدين يف البيت الثالث عرشجرس ملفت للسم
  اـٔاهده يف الهوى رصاطا سوي       ٔا¨ شـيخ الغرام من يتبعين

بناء الهندسة }فتتاحية لهذا البيت وجنده يف لكميت ٔا¨ و ٔاهده و اجمتع  فأاللف هو
ه الظاهرة ذلو ٔان هو  لبناء هده الهندسة)ٔاهده(و الفعل املضارع ) ٔا¨(الضمري املنفصل 

  . للقصيدة متزيا ٔاكرث ووضوحا ٔاجىل  ٔالعطت تكررت
        ::::التجانس أالمايم اخللفيالتجانس أالمايم اخللفيالتجانس أالمايم اخللفيالتجانس أالمايم اخللفي

حيدث هذا النوع من التكرار عند جتانس الصوت عرب حدود لكمتني متواليتني،  
و هو مك يكفي ٕالشاعة  و جنده يف مخسة مواضع يف القصيدة وÖ طاقة موسـيقية ٔاخاذة،

  :وهذه املواضع يه .مقارنة مع عدد ٔابيات القصيدةاجلرس املوسـيقي الاكيف 
 .،تكرر حرف النون يف بداية لكمتني متجاورتني ) نأووا للنوى( يف البيت أالول*

، كذ` يف هذا املوضع تكرر حرف اخلاء يف )خروا خيفة( يف البيت الثاين * 
  .بداية اللكمتني املتجاورتني 

اف تكررت يف بداية اللكمة أالوىل و يف ، الق)قليب الفراق ( يف البيت السابع * 
  .هناية الثانية
  .، اخلاء تكرر يف بداية اللكمتني املتجاورتني)خلييل خلياين(يف البيت العارش  * 
  .، و كذا أالمر مع حرف الصاد)صبا و صربا ( يف البيت احلادي عرش * 

عطاء هذه و الواحض ٔان هذا }ختيار ليس اعتباطيا بأي حال بل مقصود oاته الٕ 
  .النغمة املمتزية و اليت حيس هبا القارئ اoي جيد نفسه يشاطر املبدع شعوره 

  :تكرار اللكامت) ب
ليس هناك لكمة »رزة يف النص ميكن ٔان تلفت انتباه احمللل لكن امللفت يف هذه 

 :القصيدة هو تكرار الكثري من اللكامت مرتني يف املنت الشعري مثل
مر�ن، البعاد 2مر�ن، الوجد 2ن، ا موعمر�2مر�ن، حيا 2قلب (
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  )مر�ن 2مر�ن، الصرب2مر�ن،الفراق 2
  .مرات3مرات، الهوى 3رب  :و قل ما تتكرر اللكمة ٔاكرث من ذ`

  .واملالحظ لهده اللكامت ٔاهنا تسـتجيب جلو القصيدة املفعم »لشوق والوجد
  
    املسـتواملسـتواملسـتواملسـتوىىىى الرصيف الرصيف الرصيف الرصيف    ))))2222

  . حروففعال و ويشـمتل بنية النص الرصفية من ٔاسامء و أ 
   :أالسامء

و تعرف بعالمات مهنا التنوين و الكرس و دخول أاللف و الالم علهيا 
و الظاهر ٔان أالسامء اكن لها احلظ الوافر يف بناء قصيدة ٔايب . وكذا حروف اجلر)التعريف(

واجلدول . و o` دال� ستتضح ٔاكرث عند مقارنهتا بنسـبة ورود أالفعال مدين شعيب 
  املوايل فيه

  : املعرفة والنكرة ٔالسامءلتفصيل 
 أالسامء املعرفة النكرة ا±موع

  عددها 41 14  55
%100  %25,46  %

74,54  
  النسـبة املئوية

 واملعرفة »ٕالضافة) ال(واجلدول املوايل فيه تفصيل لٔالسامء املعرفة ب
 أالسامء املعرفة املبدوءة »ٔاللف و الالم املضافة ا±موع

 عددها 18 23 41
  النسـبة املئوية  %43,90  %56,10  %100

 :}سـتغراق يفيد اكلتنكري اoي)ال(ب التعريف
 ٔان بدون) ال(ب والتعريف) (ال( بأداة }مس تعريف مدين ٔايب شعر عىل يغلب 

 ليست الظاهرة لهذه وهذه النحاة عبارة حد عىل }سـتغراق يفيد وٕامنا احملض التعريف يفيد
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 املطلق التحقيق ٕاىل فيحتاج دامئا املعرفة هبا ليوسع أالشـياء يسمي ال ٔالنه للشعر مالمئة ٕاال
 »لقوة »طهنا يف موجودة بعوامل توT ؤاشاكل بصور الشعر يف أالشـياء يسمي ما ٔاكرث وٕامنا

  )28( )»لفعل ظاهرها يف موجودة وليست
 .التحديد و القصد تعين كذ` املعرفة وأالسامء

ويه ٔادوات للوصف الوايف كام . يف سـتة مواضعٔاما الصفات و النعوت فقد وردت 
  .ٔاهنا تعرف ٔاكرث وتزيل الغموض و الضبابية

        ::::ال ال ال ال ــــأالفعأالفعأالفعأالفع
        ةيشرتك الفعل مع }مس يف بناء النص، ويف قصيدة ٔايب مدين تواردت أالفعال ٔاربع

  :و عرشين مرة تأرحجت بني املايض و احلارض و أالمر ويف اجلدول املوايل ٕاحصاء لها
 عدد أالفعال املايض املضارع  أالمر موعا±

 عددها 11 10 03  24
  النسـبة املئوية  %45,83  %41,66  %1,25  %100

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول إالحصايئ ٔان الشاعر قد وظف مجيع ٔازمنة الفعل 

مع تفاوت يف نسب اسـتخداCا فالشاعر حني ركز عىل ) املايض واملضارع و أالمر (
املضارع يفيد معىن  حلدث الصويف يتجدد »سـمترار حيث ٕان الفعلٔالن ا((احلارض 
و }متداد ٔايضا وكذ` فعل أالمر اoي يفيد طلب حتقيق الفعل يف املسـتقبل  }سـمترار

وهبذا ينفذ الشاعر للتعبري عن الزمن إاللهـي املمتد خالفا للزمن البرشي احملدود املتغري 
اعر وتعقيد مشاعره ومغوضها واسـمترارها ٔاما فأالبيات ٕاذا تكشف رصاحة انفعال الش

املايض فقد جلأ ٕاليه الشاعر ليعرب عن شوقه وحرقته ؤانه قد ذاب عشقا وحبا حملبوبه ليس 
فقط يف هده اللحظة وٕامنا اكن ذ` منذ زمن بعيد ؤامام اتساع حضور املضارع وأالمر وما 

فيه متخلصا بذ` من  هلام من دالالت عىل زمن ٔازيل رسمدي يرغب الشاعر ٔان حيل
الزمن أالريض فهو دامئ االتصال حنو أالعىل يريد الوصول والفناء ٔالن الفناء عنده هو احلياة    

   )29()و التجدد
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و املالحظ ٔاهنا نسـبة  قلي� ،تقارب فهيا عدد أالفعال املاضية و املضارعة و معناه 
ٔان اoات الشاعرة تتأرحج بني املايض و احلارض، بني الزمن اoي اكن فيه أالحبة حارضين 

  .والزمن اoي غابوا فيه حمدثني ٔاملا بثه الشاعر يف هذه القصيدة 
فقد ٔادى غرض ا عاء ] و الترضع Ö يف  فز�دة عىل وروده احملتشم أالمر ٔاما

  .ال هللا عز و جلإ هذه اللجة من املشاعر اليت ال يقدر مسوها و قوة وقعها 
    ::::الرتكييبالرتكييبالرتكييبالرتكييب    املسـتواملسـتواملسـتواملسـتوىىىى) ) ) ) (3(3(3(3
    التأخري و التقدمي ،و قرصها ٔاو طولها ومدى امجلل تركيب اجلانب هذا يف نتناول و

 أالمهية من اجلانب هذا يعد و .مهنا زءج من ٔاو امجل� من ينطلق احمللل ٔان ٔاي... ، فهيا
 . أالديب العمل خصائص معرفة ٔاجل اللغوية من ا راسة يف مباكن

 و  العطف حروف تشمل و ترابطه، و النص متاسك مدى يف Cام عامال تعد و :الروابطالروابطالروابطالروابط
 .ترابطه و النص متاسك عىل دلت النص يف نسبهتا فلكام ارتفعت اجلر، حروف
 والفصل بعض عىل امجلل بعض عطف الوصل: القزويين اخلطيب يقول ::::العطفالعطفالعطفالعطف    حروفحروفحروفحروف

 ما، حىت، ٔاو، مث، ف، و،( يه و العرشة العطف حروف »سـتعامل يكون ،العطف تركه
 البنية يف فعاال دورا يلعب ( طبجون راحب ا كتور يقول كام الوصل و). بل ال، لكن، ٔام

  )30() ميقةالع  ا ال� السـتكامل و الشلك مسـتوى عىل ،ٔاي السطحية
 ، مرة14:الواو : (االٓتية النتاجئ يعطينا اليائية القصيدة يف الربط ٔادوات ٕاحصاء و

  ) مرة1:  لكن ، مرات4:  الفاء
        ::::وفرة العطف حبرف الواو وفرة العطف حبرف الواو وفرة العطف حبرف الواو وفرة العطف حبرف الواو 

الواو ٔاكرث حروف العطف مرونة يف }سـتخدام ؤانه ٔاكرث احلروف شـيوعا يف العطف  
ٕان ترديد الربط »لواو يف (اعر ٔايب مدين وتخداما من قبل الشo` فهو ٔاكرث احلروف اسـ 

القصيدة ال يسامه بوجه خاص يف شعرية القصيدة ٔاما بقية حروف العطف فليست وافرة 
وفرة الواو وال ولع للشاعر برتديد احلرف مهنا يف البيت ٔاو مجموعة أالبيات كثريا ما عدا الفاء 

تدرج هو تدرج مقرون برسعة فٕان الشاعر يردد الفاء يف السـياق احملدود يفيد هبا ال 
31()قضية مما يو  رشيطا بريق الرسعةأالحداث ٔاو رسعة تقدم ال  ِ(  
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  :  التايل الشلك عىل لكه النص يف مرة عرشة ثالث النص يف تواترت وقد:  اجلراجلراجلراجلر    حروفحروفحروفحروف
  )مرة1:  الالم ، مرات3:  من ، مرات4:  يف ، مرات5:  الباء( 

س واحلادي عرش تزامح حروف اجلر مما ومما يالحظ يف أالبيات اخلامس والساد
ه خصائص أالسلوب يف يؤدي ٕاىل ثقل يف الرتكيب كام يقول محمد الهادي الطرابليس يف كتاب

ٕان طاقة ا ال� يف السـياق اoي تسـتخدم فيه حروف اجلر ليست رهينة (:  الشوقيات 
تضعف حبسب  احلروف يف حد ذاهتا واملعاين اليت تؤدهيا حفسب ٕاهنا بعد ذ` تقوى ٔاو

ٔانواع حروف اجلر وحبسب توزيعها عىل شطري البيت ٔاو ا±موعة من ٔابيات القصيدة 
وكذ` حبسب تقارب معانهيا وتباعدها وليست وفرة حروف اجلر يف السـياق ٔاو ندرهتا 
بذات ٔامهية ٕاال اعتربت فهيا عوامل النوع والتوزيع واملعاين فٕاذا كرثت حروف اجلر بدون 

  )32() وزيعها ثقل الرتكيب ٔاشلك املعىن  دالالهتا وساء تٔان تتنوع يه وال
        ::::انز�حهانز�حهانز�حهانز�حه    مدمدمدمدىىىى    وووو    أالسلوبأالسلوبأالسلوبأالسلوب

        : : : : إالنشاإالنشاإالنشاإالنشايئيئيئيئ    أالسلوبأالسلوبأالسلوبأالسلوب     - - - - 1111
Öطبجون راحب ا كتور الطاقة هذه فرس قد و النصوص يف داخلية طاقة و  Öبقو 
 فرصة املتلقي مينح ،مما أالشاكل و أاللوان فهيا تتعدد داللية فضاءات ٕاىل بتجاوزه وذ` (

  )33() المنطية احلدود خارج إالحبار
  ؟ عتيا ٔاهيم ٔاشد:  }سـتفهام*

 هو و ، هواه يف تربيرا Ö جيد ال اoي ٔاعاذÖ عليه قسوة ٔاشد ٔاهيم الشاعر يتساءل
 الصوفية عامل يف ٔاو ، تبارحيه و للهوى جمرب غري فهو احلب عامل يف سواء حما� ال جاهل

 رمبا ٔام أالعظم »حلب ليحس بعد احلجب Ö فتكش مل و الكون نظام خارج مازال فهو
 . يعاتبه و يلومه صاحبه عىل فقسا الهوى حتمل عىل قادرا عاد ما اoي قلبه يكون

   وليا  نك من... يل فهب: أالمر *
 ٔاصل عن أالمر خيرج الصفة وهبذه رؤوف لرب ضعيف عبد من نداء هنا أالمر و    

 .ااسـتعطاف و دعاء و تذلال ويصبح تسميته
  خلييل �: النداء *
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 الشعورية رحلته طوال و الشعرية وصلته طي� Ö املرافقني الشاعر صاحبا ٔان يبدو
 ٔابو مجيعا، فها هو ٔاحداaا و القصيدة وقائع عىل كشاهدين العريب الشعر يف ماثلني ماز}
 شاهدةامل  حد يتجاوزا ٔان يهناهام و هواه و لوعته ٕالهيام يشكو ٕالهيام يلتفت شعيب مدين

 .وجده مع متفردا يبقى ٔان يفضل فهو
        ::::اخلربياخلربياخلربياخلربي    أالسلوبأالسلوبأالسلوبأالسلوب - - - - 2222

 أالمث� ومن. التكذيب كام التصديق حيمتل عنده يكن مل مبا املتلقي يفيد قول لك هو و
 : النص يف الواردة
   الغرام شـيخ ٔا¨/  نورمه اختفي/  الوداع تلوا آية/  أالحباب ٔانىس لست

        ::::الصورالصورالصورالصور    انز�حانز�حانز�حانز�ح
 تسمياهتا مبختلف ا±ازية التعابري عىل لçال� اسـتعامÖ شاع oيا املصطلح هو والصورة
 ... كناية و اسـتعارة و تشبيه من البالغية
        ::::انز�انز�انز�انز�bbbbاااا    وووو    }سـتعارة}سـتعارة}سـتعارة}سـتعارة    ****

 مألوفه عن انزاح هنا ،لكن الفراق ملوقف يكون عادة الوداع: الوداع تلوا آية
 العلو من صفة املوقف هذا عيل ليضفي تتىل، آ�ت الشاعر Ö اسـتعار مقدسا كتا» ؤاصبح

 . القداسة من ها� مشاعره وعىل
 العادة عن الشاعر به خرج لكن النجوم و للكواكب يكون عادة النور :نورمه اختفى

 كثرية صورة ويه.  إالنس من أهنم غري جنوم ٔ<هنم ٔاحبابه من مشعا النور ليصبح واملألوف
 .الصورة هده تناول مسـتوى يف تفاوهتم مع املبدعني بني التداول

 يراها ٕانه و ، تلظى ¨ر صار مث وتعاظم قوي حىت الشاعر فؤاد متÉ الوجد:  وجدي ¨ر
 عن واحض عدول فيه اسـتعامل وهو صليا، هبا الناس ٔاوىل هو و السالم عليه عيىس ¨ر

  املألوف
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        ::::املسـتواملسـتواملسـتواملسـتوىىىى ا اليل ا اليل ا اليل ا اليل))))3333
يتناول احمللل أالسلويب اسـتخدام املنشئ  –و يطلق عليه املعجمي ٔايضا ، وفهيا 

  . و ما فهيا من خواص تؤثر يف أالسلوب ،كتصنيفها ٕاىل حقول داللية    لٔاللفاظ 
        ::::ا الليةا الليةا الليةا اللية    احلقولاحلقولاحلقولاحلقول

        ::::حقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاظظظظ ا ا ا ا ا ا ا ا���� عىل احملبة عىل احملبة عىل احملبة عىل احملبة))))1111
وهذا املعجم . أالحباب ، وجدي ، الهوى ، قليب ،خلييل ،الغرام ،فؤاد ،صبا 

اسـتعمل الهوى و الغرام و الصبا ينهتـي يف مصب واحد هو مدى تعلق الشاعر بأحبابه ف
  .الوجد ولكها مرادفات احلب اoي يكنه هلم يف احلضور والغياب و 

  
  

رمق  السورة
 االٓية

 الفاص� الشعرية  االٓية الكرمية اليت تناص معها

 ماك¨ قصيا  فانتبذت به ماك¨ قصيا حفملته 22 مرمي
 خروا جسدا و بكيا  ٕاذ تتىل علهيم آ�ت الرحامن خروا جسدا و بكيا  58 مرمي
 بكرة وعشـيا  ٔان سـبحوا بكرة و عشـيا ٕالهيام فأوe 11 مرمي
 مكناجاة عبده زكر�ء ذكر رمحت ربك عبده زكر�ء 02 مرمي
 ن العظم وه ...قال ريب ٕاين وهن العظم مين 04 مرمي
 من  نك وليا...هب يل  فهب يل من  نك وليا 05 مرمي
 مل ٔاكن » عاء رب شقيا  و مل ٔاكن بدعائك رب شقيا  04 مرمي
  شيئا فر�  قالوا � مرمي لقد جئت شيئا فر� 27 مرمي
  نداء خفيا ٕاذ ¨دى ربه نداء خفيا 03 مرمي
  ٔامرا مقدرا  مقضيا و اكن آمرا مقضيا  21 مرمي
  رصاطا سو� فاتبعين ٔاهدك رصاطا سو�  43 مرمي
  يوم ٔابعث حيا و يوم ابعث حيا  33 مرمي
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        ::::قل أاللفاقل أاللفاقل أاللفاقل أاللفاظظظظ ا ا ا ا ا ا ا ا���� عىل الفراق و البني عىل الفراق و البني عىل الفراق و البني عىل الفراق و البنيحححح))))2222

 .نأووا للنوى ، قصيا ،آية الوداع ، البني ،ذكرامه ،اشـتقت ،البعاد ،الفراق، اختفى
  .وهو معجم ينسجم مع اللوعة و}شتياق اليت يعيشها الشاعر

        ::::حقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاظظظظ ا ا ا ا ا ا ا ا���� عىل أالمل و احلزن  عىل أالمل و احلزن  عىل أالمل و احلزن  عىل أالمل و احلزن ))))3333
           معا مطيعا ، عاذيل ، حائر، خروا ،بكيا ،دموعي ، وهن العظم ، فرى ،¨ر ، د

  .ٔاشد عتيا  ميت
        : : : : القرآنية القرآنية القرآنية القرآنية     حقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاظظظظ))))4444

وهذا احلقل يلفت انتباهك من الوه� أالوىل اليت تطالع فهيا القصيدة ففواصلها تعرب 
ٓ النص املقدس ـ القر  ٓ ن الكرمي ـ و »ٔالخص سورة مرمي، فالقر ا ن الكرمي حيتل  ماكنة ٔارىق ا
ٓ لصوفية عن طريق التالف بني لغة القر يف بناء القصيدة ا   ن و لغة الشعر ـ الصويف ـا

ويف ذ` دال� واحضة عىل مدى  وانسجام املوضوع الشعري و معادل املضمون القرآين
واجلدول . ارتباط الشاعر ٔايب مدين شعيب »لقران الكرمي كيف ال وهو إالمام املتصوف 

يف سورة مرمي واخلطاب الشعري الصويف ٔاليب املوايل يكشف التطابق بني االٓ�ت القرآنية 
  .مدين شعيب

 يف الشعراء من غريه عن خيتلف ال وجد¨ه التلمساين، مدين ٔايب شعر جئنا ٕاىل ٕاذا
 من والتضمني }قتباس من إالكثار هو شعره، به يمتزي ما ٔان غري والتضمني، }قتباس

 قدرة من لـه وملا الشاعر، نفس يف ماكنة من فيه ملا الكرمي، القرآن:  هو ٔاسايس مصدر
 يرىق ال صورة يف وتتنامغ، فتتوقع مبعانهيا، مبانهيا فهيا تتآلف والصياغة، الرتكيب عىل جعيبة
 ٔاكرث يف معه وتناص مثاÖ، مدين منه ٔابو فاختذ القوايف، ٔاغىن وال الشعراء، ٔاشعر ال ٕالهيا
  .لكه شعره يف بó الواحدة، القصيدة يف موضع، من

    ::::ٔاللفأاللفأاللفأاللفاظظظظ الصوفية  الصوفية  الصوفية  الصوفية حقل احقل احقل احقل ا))))5555
 يف وCميناً  منه شاخصاً  جنده ما العظمي، القرآن من مدين، ٔايب اقتباسات ٔامه مفن(
 }قتباس ٔان نرى واليت لشعره، منوذجاً  مهنا نتخذ اليت) أالحباب ٔانىس لست: ( قصيدته
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 اoي العجيب التنامغ اسـهتواه قد الشاعر ٔالن ذ` ،"الفين" التناص »ب يف يدخل فهيا
 بوجه املمدودة »لياء املنهتية فواصلها ويف عام، بوجه تركيهبا يف" مرمي" سورة تهصنع 

 املوامئة الشجية معانهيا بعض مهنا ويأخذ نسجها، بعض يف يقçها ٔان ٕاال منه اكن مفا خاص،
 الياء بروي املنهتية مجيعًا، قوافيه، رصحي بشلك مهنا ويأخذ الشجية، الصوفية ملعانيه

" مرمي" سورة فواصل ٕاليقاع ومقçّة حماكية والنغم، التوقيع يف بذ` تجفاء املمدودة
 ٔاو فاص� »قتباس مهنا بيت لك ينهتـي بيتًا، عرش ٔاربعة من املؤلفة القصيدة ويه ونغمها،

و ) 34() اقتباس من فهيا جاء ما مع االٓيت، النحو عىل ويه املذكورة، السورة من مهنا، جزء
 مدين املصطلحات الصوفية الواردة يف قصيدة الشاعر ٔايبيشمل اجلدول ٔاد¨ه مج� 

تقسـمي اجلدول مستند ٕاىل ما ورد يف املعجم الصويف لصاحبه محمود عبد الرزاق و اoي و 
  :صنف املصطلحات الصوفية ٕاىل قسمني

... بويةالقرآنية و الن  املصطلحات الصوفية اليت جتزيها أالصول (ـ أالول يشمل
  )35()القرآنية و النبوية  ات الصوفية اليت ال جتزيها أالصولالثاين يشمل املصطلحو 
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جتزيها هذه  اليت ال
 أالصول

  القرآنية و النبوية اليت جتزيها أالصول
 

 البيت

 01 احملبة/أالحباب  فراقال
 01 احلياة/ حيا  يوم الفراق

 02 اخلوف/ خيفة  نورال / نورمه 
 03 ذكر/ oكرامه  ظالمال

 05 البعد/ لبعاد » النار/بنار
 05 اللطف شـيخال 

 06 الهوى وتامل/ ميت 
  07 القلب/ قليب  
  09 البعد 
  09 }ختيار/ »ختياري  
  10 اخل�/ خلييل  
  10 القلب/ فؤاد  
  10 صربا  الصري/   
  12 الصرب/ صربي  

  12 القلب/ قليب  
  13 الهوى 
  14 احلياة/ حيا  
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 النتاجئ ٕاىل نصل ٔان ميكن مصطلحات من مدين ٔايب قصيدة يف ورد ما خالل من
  : االٓتية

 أن الصوفية للمصطلحات التطبيقي إالحصايئ اجلدول هدا خالل من لنا تبني
 اليت أالخرى اجلوانب من بكثري أكرب والسـنة القرآن ٕاىل النسـبة حيث من أالصيل اجلانب
 أالصول ذات وفيةالص }صطالحات مجموع بلغ فقد ، لها ٔاصل وال »لتصوف حلقت
 لها ، مصطلحا عرشة سـبع ، مصطلحا وعرشين ٔاربعة القصيدة هذه يف والنبوية القرآنية
 كام ، الثانية من وجانبا أالوىل مرحلته يف الصويف املعىن تؤيد نبوية ٔاو قرآنية ٔاصول مجيعها
 نأ  يعين وهذا ، مصطلحات سـبعة والعامة الفرعية مداخلها مع املصطلحات هذه عدد بلغ

  .والتصوف الفقه بني جيمع اoي السـين التصوف ٕاىل ينمتي الشاعر
    حقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاحقل أاللفاظظظظ املتناقضة املتناقضة املتناقضة املتناقضة    - - - - 6666

 الشاعر اكن اoي الزمن ٔاي منري، زاهرو أالول متقابلني، بزمنني يوT احلقل وهذا
 عن البعد و الفراق لزمن رمز وهو قامت و مظمل الثاين و  ٔاحبته، مع وصال حلظات يف

 :أاللفاظ املتناقضة الواردة يف القصيدةأالحبة وفB ييل 

  ذكرامه   ≠   ٔانىس

  ميت     ≠  حيا   

  ظالم     ≠ نورمه 

  مقدرا    ≠اختياري 

  عصيا     ≠مطيعا  
اسـتقر عند منظري عمل البالغة من العرب ٔان الطباق من احملسـنات املعنوية 

فلفظ الطباق (الÂم  امجلع بني اللفظ وضده يفا اخ� يف »ب البديع ؤان الطباق هو 
هيمنا  ا املشلك كثريا واoيشـتقاقه ومفهومه وقد عاجل العرب هذيثري مشÂ من حيث ا

}حتفاظ به من نتاجئهم يف د` هو اتفاقهم الغالب عىل ٔان ٔاصل معىن الطباق املناسـبة 
ثل يف واملوافقة ومساواة املقدار من غري ز�دة ٔاو نقصان بدون ٔان يبىن د` حo عىل متا



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                268                                        و اللغاتالٓداب لكية ا

وامللفت يف قصيدة ٔايب مدين هو ندرة الطباق حيث . )36()ا الني ٔاو تضاد يف املدلولني 
»لقدر الاكيف يف شعرية اسـتخدمه سوى يف مخسة مواطن تتقارب يف معانهيا وال تسامه 

هذه النسـبة احملدودة من املطابقة تعود ٕاىل نزعة خاصة ممزية ٔالسلوب  ولعلّ (القصيدة 
ي لشاعر ٕاىل جانب الضغط املعجمي اoربر ذ` الضغط املضاعف عىل اوي... الشاعر 

  .)37()ىل التفنن يف ٕاخراج طباقات ٔاخرى جيعل الشاعر غري قادر ع
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        ::::ثثثثــــة البة البة البة البححححــــخامتخامتخامتخامت

مع هناية هذه اجلو� التحليلية اخلاطفة بني ثنا� قصيدة ٔايب مدين شعيب التلمساين 
سلوبية بلك مسـتو�هتا ، ميكن اجامل ما الحظنا من ،وبني طيات معانهيا، ممتطني مركب االٔ 

Bمعاين ظاهرة و»طنة ف:  
      الشاعر مولوع »لقرآن الكرمي مفتنت به لهذا فانه مضن ٔابياته ٔالفاظ القرآن الكرمي .  1

  و معانيه و يبدو هذا جليا يف قصيدته اليائية اليت اقتبس ٔالفاظها من سورة مرمي
يف  والشعراء الصوفيون ميتازون »سـتعامل الرمز و إالشارةالشاعر كونه صوفيا . 2

أالشعار فيحملون الشعر هذه املعاين  هذه ٔاشعارمه من ٔاجل تبليغ  معاين الصوفية مضن
  .يعد قمية جاملية فنية وٕابداعية   اoيالفلسفية فيالحظ عىل شعرمه الغموض 

ملعاين الشوق يف الشعر فيؤسسون شعراء الصوفية يبدعون أغراض جديدة . 3
  .احلنني لرهبم ويسمى عند الصوفية »حلب إاللهـيو 

املتتبع ٔالشعار الصوفية يدرك ما ميرون به من مراحل السري ٕاىل هللا وقد عرب .4
  .وتشـمتل عىل مرحليت الغياب و احلضور عهنا شاعر¨ ٔابو مدين شعيب بآداب الطريق

  
 
 
 
 
 
 
  

  
  



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                270                                        و اللغاتالٓداب لكية ا

        الهوامــــــــــش و املراجـــــــــعالهوامــــــــــش و املراجـــــــــعالهوامــــــــــش و املراجـــــــــعالهوامــــــــــش و املراجـــــــــع
 58.43.33.27.22.21.11.5.4.3.2سورة مرمي االٓ�ت . القرآن الكرمي* 
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دون �رخي ,دار أالمني للنرش والتوزيع ,الشعر والتصوف , ٕابراهمي محمد منصور -8

 .21/ص
القاهرة ,عبد الرمان بدوي  ترمجة,فلسفة احلضارة , ترسٔالربت ٔاشفي  -9

 .269/ص,1962
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