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بسم اهللا والحمد هللا ، هو الرحمن ، علم القرآن ، ليكون حجة على العباد ،             

  .فمن بُعد عنه ضل وغوى ، ومن تمسك به ُهدي إلى الصراط القويم 

والصالة والسالم على خاتم المرسلين و سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد اهللا وعلى آل 

الغر الميامين وعلى علماء الدين الذين حملوا بيته الطيبين الطاهرين ، و أصحابه 

  .أدوا األمانة و أرشدوا األمة لما فيه من الخير و الهداية و  الرسالة

قبل تذوق ثمار هذا البحث نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لنا يد العون و المساعدة 

  :وشاركونا رعايته و أولهم 

إنجاز هذا البحث سواء فترات  لذي عايشا" جمال مباركي: "المشرف الدكتور  األستاذ

  . بتوجيهاته الصائبة أو بنصائحه التي لم يبخل بها علينا

وٕالى  لنصح و التوجيه لنا ،كما ال ننسى أساتذتنا الكرام ممن كان لهم دور مهم في تقديم ا

  .كل الزميالت والزمالء وعمال المكتبة بالكلية

  .جزيل الشكر وعظيم االمتنانالء نقدم إلى كل هؤ                   
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من الظواهر التي شاعت في شعرنا العربي المعاصر خالل عقوده األخيرة لجوء        

شعرائنا إلى التراث ، وخاصة التراث الصوفي باعتباره تجربة نابعة من اإلنسان أي أنها 

تجربة متميزة عن التجارب األخرى ؛ ومن هذا فإن النص الصوفي مليء ببعض األلفاظ 

ذلك يجد القارئ نفسه أمام خيار البحث عن المعنى وهذا الغامضة من الرموز ومن 

للوصول إلى اللغة الصوفية الرمزية والتي هي الطريق النفسي لإلبداع الفني في األدب 

وهذا ناتج عن التجربة الشعرية الصوفية التي تعد تجربة  ،الصوفي باعتبارها ذوق وحال

  .المعاصرإبداعية في الشعر العربي 

ن للرحلة الصوفية نصيب في القصيدة الصوفية الشعرية ، وهذا باعتبارها ولقد كا       

تمثل عنصرا هاما ثم شكال خالصا ضمن دائرة منفتحة ، فقد كان ياسين بن عبيد من 

الشعراء الصوفيين الذين تناولوا موضوع التصوف من خالل الرحلة أو الطريق الذي كان 

  ."لة الصوفية في شعر ياسين بن عبيد الرح" ب يسلكه ،فكان عنوان بحثي موسوما 

ما التصوف ؟ نشأته : وفي هذا المنحى فقد تبادرت في ذهني مجموعة من األسئلة       

  ؟ عند ياسين بن عبيد وتطوره؟ وفيما تبرز دوافع وخصائص الرحلة الصوفية

ة أما بالنسبة للدافع نحو اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في الغوص في التجرب      

الشعرية الصوفية المعاصرة التي توظف الرحلة الصوفية وخاصة شعر ياسين بن عبيد 

معتمدة على المنهج الوصفي تبعا لطبيعة الموضوع ومحللة العناصر التي تكون هذه 

  .الرحلة 

وقد وقع البحث في فصلين تسبقهما مقدمة وتليهما خاتمة وتفصيل ذلك فيما يأتي         

  .حيث جاء التمهيد تحت عنوان التجربة الصوفية في الشعر العربي المعاصر 
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نشأته وتطوره والذي تناولت فيه مفهوم وجاء الفصل األول معنونا بالتصوف        

شأة التصوف ثم يليه األدب الصوفي التصوف لغة واصطالحا ، وبعدها تطرقت إلى ن

  .وأخيرا أثر الفكر الصوفي في الشعر العربي المعاصر 

أما الفصل الثاني فحما عنوان االرتحال الصوفي في شعر ياسين بن عبيد وهو      

الفصل التطبيقي في دراستي وقد أخذ مني الجهد الكبير وهذا من خالل غموض بعض 

  .ه بواعث الرحلة الصوفية وأبعادها وخصائصها الفنية األبيات الشعرية ، وتناولت في

: أما فيما يخص أهم المصادر والمراجع المتناولة في هذا البحث أذكر منها        

معلقات على أستار " و " وغنائية آخر التيه " أهديك أحزاني " دواوين ياسين بن عبيد 

وكذلك الموسوعة الصوفية لعبد ،س باإلضافة إلى كتاب الصوفية والسريالية ألدوني" الروح 

  .في التراث الصوفي لعبد المنعم خفاجي واألدب  ،المنعم الحفني

ندرة الدراسات حول شعر الرحلة : وككل بحث لم يخل بحثي من صعوبات منها       

وخاصة ياسين بن عبيد رغم تعدد دواوينه ورغم تطرقي لبعض منها ، فإن دراسة التصوف 

  .ست بسهلة و إنما غامضة والشعر الصوفي لي

"  جمال مباركي"  دكتوروفي األخير ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ ال     

مسار هذا البحث حتى آخره ، وٕالى كل من مد لي يد العون والمساعدة  يالذي تتبع مع

  .سواء أكان من قريب أو بعيد
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ة في الحياة الروحية اإلسالمية ، وقد ظهر منذ يشكل التصوف أحد التيارات الرئيس          
  :فجر اإلسالم ، وال يزال قائما حتى أيامنا هذه ، وهو يتميز بجملة من السمات أهمها 

أما بالنسبة للتجربة الصوفية العربية المعاصرة هي . التخلي عن العالم الدنيوي و الزهد فيه 
أدت إلى تغيير ما سار عليه القدامى و ذلك بالخروج حيث كبير لها دور  تجربة لغوية فريدة 

  .عن المألوف ؛ فاللغة الصوفية لغة موحية لها دالالت متنوعة أي تختلف عن اللغة العادية

من  كثير اصر ارتباطا كبيرا لدى تجربة الصوفية بالشعر المعوقد ارتبطت ال         
الشعراء المعاصرين للتعبير عن أبعاد تجربتهم في جوانبها المختلفة ، حيث  أنه ال يخفى 

  .على أي باحث في الشعر العربي المعاصر  تلك الصلة الموجودة بينه والتجربة الصوفية 

) تراثية و حداثية ("عديد من الظواهر الفنية لشعر العربي عبر سيرورته بهتم اكما ا        
ة التي يعود سر االهتمام بها لما يجمع  بينها وبين يو من أهم هذه الظواهر التجربة الصوف

أن أغلب الدارسين للخطاب الصوفي التجربة الشعرية من عالقات و روابط متينة ، كما 
منجزات الفكر البشري تربطه بمختلف المعارف عالقات  أن التصوف باعتباره أحديرون 
  (1)."يتميز بصدق التجربة لكونها وليدة معاناةالنص الصوفي الشعري ف وطيدة 

كما يعد التراث الصوفي من أهم المصادر التي استخدمها الشاعر المعاصر        
فكرية ، : لفة كشخصيات و أصوات يعبر من خاللها عن أبعاد تجربته في جوانبها المخت

                              
الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، منشورات بوبة للبحوث والدراسات ، : السعيد بوسقطة  :ينظر– (1)

  .137،ص2008، 2الجزائر،ط
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روحية ، سياسية ، اجتماعية ، و أنه كلما ازداد تعقد الحياة حول األديب واشتد االبتذال في 
  )1(.محيط السياسي واالجتماعي و الثقافي ازداد إمعانا في التجربة الصوفية ال

من كل ويريد أن يذهب إلى عالم آخر منزه  وكذلك نجد الصوفي يرفض الواقع       
التجربة الصوفية تتضمن الرفض كأساس " لذلك فإن ، لتي تشوب واقعه المعيشي النقائص ا

فالصوفي منخلع عن عالم الواقع ، إذ يعيش و إياه ال في حالة ... لها وكنقطة ابتداء ، 
  )2(."مشتاقة وٕانما في حالة قطيعة

راء إليها وفي حالة توسع التجربة الصوفية في الشعر العربي المعاصر و اتجاه الشع       
باعتبارها لونًا فنيًا جديدًا ، حيث أجادوا فيها أجمل ما قيل من القصائد ، فقد جذبت الصوفية 

الشعراء المغاربة الذين تفطنوا لما تزخر به التجربة الصوفية من طاقات " أيضا أنظار 
  )3(".إبداعات فراحوا يغرفون من ينبوعها الفياض 

فهي مجموعة من التجليات الوجدانية المؤيدة بأطوار " الصوفية أما التجربة الشعرية        
روحانية يسلكها جملة من الشعراء الذين يجتازون مرحلة الزهد إلى مراحل تتدرج حتى تبلغ 

  )4(."بهم مدارج السالكين الواصلين 

  

  

  
                              

 .184الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ص :السعيد بوسقطة  :ينظر- )1(
 .62،ص1،1994الرؤية والتأويل ، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة ، دار الوصال ، ط: عبد القادر فيدوح  - )2(
 .163،ص2008الخطاب الصوفي وآليات التحويل ، موفم للنشر ، الجزائر،دط،: عبد الحميد هيمة  - )3(
 .97،ص2004دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ، دار الهدى ، الجزائر،دط،: أحمد بوقرورة عمر  - )4(
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وكما يحتاج الصوفي إلى الشعر ليصف رؤاه ، يحتاج الشاعر إلى التصوف ليرقى        
ؤيته الشعرية وليتحرر من اللغة اآللية إلى لغة رمزية محاوًال بذلك اإلفالت من عالم بر 

  )1(."المحسوسات إلى عالم المثل العليا و التلطيف من المادية الخشنة

وتتبع القصيدة الحديثة من أعماق الشاعر حين يتأثر بحدث ما ، فتأتي معبرة عن       
بمدى معايشة الشاعر لها و إدمانه فيها مالحظة و  وجدانه وذاته وصدق التجربة مقترنة

  )2(.استغراقًا ثم يبرزها عمال قائما بنفسه له كيانه و صفاته

ومن أبرز مظاهر التجربة الصوفية في الشعر العربي المعاصر في الحزن العميق       
  .الهادئ المتطور عن الحزن الرومانسي القديم

ساهمت ببلوغ مرحلة التسامي ضد الصدمات العاطفية  كما نجد أن التجربة الصوفية      
الذي يتعامل معه في عوالم يات الذاتية والدخول في عالم التوحد مع موضوعه الجوهري والغا

  )3(.وعيه و ال وعيه

الصوفية على عتبة الالشعور لتتوغل فيه ، وتعد عملية التوغل هذه كما تقف التجربة      
ه  بلغة ية اإلبداع ، ويتم التعبير عنفما يشعر به المبدع أثناء عملإلى أعمال الوجود ذاتية ، 

  يستعملون لغة ذات قاموس خاص بينما متقاربة ؛ فالصوفيون

  

  
                              

 .51الرؤيا والتأويل ، ص: عبد القادر فيدوح : ينظر– )1(
 .142،ص2،2003األدبي الحديث ، الدار المصرية اللبنانية، مصر،القاهرة،طمدارس النقد:محمد عبد المنعم خفاجي - )2(
، كلية اآلداب ، جامعة "دراسة في الشعرية العربية المعاصرة"التجربة الصوفية : سالم كاظم األوسي  -  )3(

 .102القادسية،ص
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التجربة الفنية تستعمل لغة اإلشارة و اإليحاء وتهدف كل من التجربتين إلى الكشف عن  
  )1(.أسرار الواقع و التعرف على سر الوجود

و إنما هي ، الصوفية ليست مجرد تجربة في النظر وليست مذهبا دينيا إن التجربة       
  تجربة في الكتابة ، لقد استخدم الصوفيون في كالمهم على اهللا والوجود و اإلنسان ، الفن

يتذوق تجاربهم و  والقارئ الشكل ، األسلوب ، الرمز، المجاز ، الصورة ، الوزن ، القافية 
الذي يدخل إليها معتمدًا على  وهي مستعصية على القارئبر فنيتها يستشف أبعادها ع

  )2(.ظاهرها اللفظي 

أهمية التصوف تتمثل في لحونه نزعة حدسية كشفية ؛ فهو من هذه الناحية وثيق و      
  )3(. الصلة بالفن في مفهومه الحديث

ا فقد حاول متصوفون من شتى األديان شرح خبراتهم الصوفية في ثالث أنماط أوله     
البحث المتواصل عن اهللا كما ُعبر عنه بصور بالغية عديدة كالتدرج و االرتقاء ، وثانيها ما 
عبر عنه بتربية النفس باالبتالءات وتنقيتها بأنواع اآلالم ، كما ُعبر عنه بصورة من فن 
تنقية الذهن وغيره من فنون العلوم الطبيعية المشابهة ، وثالثها إشارات اقتبست من الحب 

نساني ُعبر بها عن لوعة المحب وشوقه إلى التوحد ، وعلى الرغم من أن التجربة اإل

                              
 .143العربي المعاصر،صالرمز الصوفي في الشعر : السعيد بوسقطة  :ينظر- )1(
 .23،ص2،1995الصوفية والسريالية، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ،ط: أدونيس  – )2(
 .26،ص1986الشعر الصوفي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،دط،: عدنان حسين العوادي– )3(
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" أولهما : نمطين رئيسين منها الصوفية تشابهت أوصافها إال أنه من األفضل الفصل بين 
  )1(."صوفية استبطان الذات" وثانيهما " صوفية الالحدود

الصوفي تختلف وتتنوع من تصوف إلى والتجربة الصوفية وحالة الوجد التي يمر بها       
بالشخص ذاته وبمدى درجة استعداده وتهذيب هذا االستعداد و  بطآخر ، وهي بال شك ترت

تطويعه و مواصلة السير في الطريق  وقد ترتبط من جهة ثانية بظروف العصر الذي يعيش 
  )2(.فيه الرجل الصوفي ذاته ، وقد تخضع هذه التجربة الصوفية لعقيدة الرجل

) الشاعر الصوفي ( لقب  متمثل في إطالقالفي الشعر  الخطاب الصوفي إن توظيف      
وعبر عنها وتبناها ومن ثم  امتزج مع الرؤية الصوفية  مثال "فابن الفارض"إطالقًا حقيقيًا 

يعبر  عندما يصير الشاعر صوفيا فإنه": " جان شوفلي"ولذلك يقول  ، أصبح شاعرًا صوفيًا 
يست شاعرية فحسب ، أي أنه يعبر عن تجربة شعرية و صوفية في وقت عن تجربة ل

  )3(".واحد

جميعا فلكل صوفي ، التصوف يعتبر تجربة خاصة و ليست شيئا مشتركا بين الناس       
، وهذا ما قرره ابن خلدون حين  طريقة معينة في التعبير عن حاالته و مشاعره ومواجده

فكل : " صعوبة وضع تعريف شامل للتصوف فيقول عرض للتجربة الصوفية فأشار إلى 
  )4(".واحد منهم عّبر عما وجد وينطق بحسب مقامه

                              
آنا ماري شيمل، االبعاد الصوفية في اإلسالم وتاريخ التصوف، منشورات الجمل ، ألمانيا، :ينظر– )1(

 .08،09،ص1،2006ط
 .32،ص1983رأفت، مصر،دط،التصوف اإلسالمي الطريق والرجال، مكتبة سعيد  :عون فيصل بديع– )2(
 .129،ص1999التصوف والمتصوفة، افريقيا الشرق،بيروت،لبنان،دط،:جان شوفليي : ينظر – )3(
شعر التصوف في األندلس ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  :سالم عبد الرازق سليمان المصري– )4(

 .24،ص2007مصر،دط،
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إن التصوف فلسفة حياة تهدف إلى الترقي بالنفس : "لتصوف جاء في تعريف ا       
اإلنسانية أخالقيا و تتحقق بواسطة رياضيات عملية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض 
األحيان بالفناء في الحقيقة األسمى و العرفان بها ذوقا ال عقال وثمرتها السعادة الروحية ، 

عادية ألنها وجدانية الطابع وذاتية ، وعن هذا ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة ال
التعريف الشامل المبين لخصائص التصوف المختلفة و موضع لعدد من النقاط المهمة 

، هدفها الترقي األخالقي عن طريق المجاهدات و السلوكيات ، ومنها ذاتية التجربة الصوفية 
  )1(."المعرفة ذوقية عن طريق القلب ال العقل 

  :نجد  العربية المعاصرة  الشعرية للتجربة الصوفية ومن النماذج

تجربة معاناة وألم ،وٕان هذه المعاناة تحيا جنبا إلى  الذي عاش صالح عبد الصبور     
جنب مع تجربته ،ومن ذلك فإن صالح عبد الصبور يرى أن التجربة الشعرية والتجربة 

ومن هذا نجده يجسد لنا أبعاد الظاهرة الصوفية في قصيدة  نفسه الصوفية تنبعان من المنبع
  :حيث يقول  "اإلله الصغير"

   هُ يتُ ان بَ ي كَ ذِ الَ ،ومَ  هٌ ا إلَ ي يومً لِ  انَ كَ 

  هَ قيتُ ارتَ فَ  رٌ وعْ  ردِ الوَ  قَ ريْ طَ  إن :ي لِ  الَ قَ 

  هُ دتُ جَ ا وَ ي مَ ائِ ورَ  ي ، وَ رائِ وَ  لفتُ تَ وَ 

 هُ يتُ بكَ ي ، فَ بكِ تَ  يحِ الرِ  وتِ صَ لِ  يتُ غَ م أصْ ث  

  ي دِ وحْ  نتُ ى ، كُ ارِ حَ الصَ  تادُ أرْ  نتُ ، كُ ومٍ يَ  ذاتَ 

                              
 .31ي األندلس،صسالم عبد الرازق سليمان،شعر التصوف ف– )1(
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  ي ردِ ،وَ  ةِ بهَ ر الجَ مُ ي ، أسْ هِ إلَ  رتُ صَ أبْ  ينَ حِ 

  دٍ لخَ ...ادً ى ، خَ حَ ي للضُ هِ ا و إلَ نَ صْ رقَ وَ 

 ووردٍ  واجٍ أمْ  ي بينَ هِ ا ، وٕالَ منَ م نِ ث  

  ه تُ بدْ عَ  فالً ا طِ  ،وأنَ فًال طِ  انَ ي كَ هِ وٕالَ 

   هُ كتُ تلَ ي امْ كن ،ولَ  هواهُ يَ  وضِ ي الر فِ  امَ  كلُ 

   تهُ ثمْ ر ،لَ صفوٌ عُ  ةِ كَ ي األيْ م فِ غَ ا نَ لمَ كُ 

 باحُ نا األشْ بِ  ارتْ ا ثَ و إذ  1(.هُ قتُ تنَ ،اعْ  يلُ والل(  

وكذلك أدونيس من الشعراء المعاصرين حيث أنه دخل الصوفية وهذا من خالل تذوق       
ه الشعري، حيث يرى أن الصوفي ئعلى أنه األساس في بنا تجاربها ،كما نجده استعمل الرمز

  :أدونيس يقول قال ومن هذا ، يكتب باللغة نفسها التي يكتب بها الناس جميعا 

   يِ زالالغَ  بِ وكَ ي كَ فِ ة ٍ ر ذ  ل كُ  جتُ جَ رَ 

   لتُ صَ وانفَ  فضتُ رَ 

 واءِ والهَ  اءِ المَ  ثلَ ر مِ آخَ  الً بوُ ر قَ آخَ  الً وصْ  يدُ ي أرِ نِ ألن  

  سماءَ وال  سانَ اإلنْ  بتكرُ يَ 

  ديدٍ ن جَ مِ  دخلُ يَ  هُ أن كَ  كوينَ والتَ  راةِ والس  مةَ حَ ر اللَ غيُ يُ 

                              
 .47،48ص،1،1972الناس في بالدي،دار العودة، بيروت،لبنان،ط:صالح عبد الصبور – )1(
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  )1(. ينِ كوِ والت  أةِ شْ الن  فرِ ي سَ فِ 

عكس شعرهم التجربة كما يعد مصطفى الغماري من الشعراء الجزائريين الذين       
واإليحاء، وصوفيته في أغلبها كانت ستعمل الرمز يالتصوف، فنجده  الصوفية وقد تناولوا

  :ومن هذا يقول  اثورة وصراع

  ىعاوَ م تَ كَ .. ىاوَ عَ الدَ  نِ مَ ى زَ علَ 

  !اءَ ضَ الفَ  َض رْ األَ  مألُ تَ ..بٌ ئاَ ذِ 

  ىرَ أخْ  عدُ وتَ  بكةً ي دَ غنِ تُ 

  !جاءَ ها فَ بِ  لمُ تُ .. ارئةٍ طَ لِ 

  تْ يسَ دِ  بلُ ن قَ مِ  ةً أمَ  أرَ  فلمْ 

  ا يَ وصِ وا األَ انُ كَ فَ ..وا ادُ كَ  بمنْ 

   تْ هيضَ ا فَ منً ا زَ رهَ وا أمْ ولُ تَ 

  )2(!اء دَ وا الفِ رقُ م سَ وهُ ..ادوهَ وفَ 

  :يقول  ،الرموز الصوفية بولدى عثمان لوصيف تجربة شعرية  تعج 

   ياةِ الحَ  رُ سِ  وجهكَ  ورٍ في نُ  عُ الِ ا أطَ ي أنَ يتِ وفِ صُ  لكَ تِ 

   اتِ وايَ الغِ  رُ سِ وَ 

                              
 .144أدونيس ،تحوالت العاشق ،المجموعة الكاملة،ص– )1(
 .68،ص1985مصطفى الغماري ،بوح في موسم األسرار،الفوميك، الجزائر ،دط ، – )2(
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  )1(. ينيكِ ل عَ ي ظِ فِ  أُ وضَ ا أتَ وأنَ 

  :في قوله  وكذلك

  حارُ إبْ  وىَ والهَ ... فيضِ ا لِ يضً ي        فَ وفيتِ ي صُ فِ  ونِ ذا الكَ هَ  رقتَ أغَ 

   ارُ حت يا قهَ وصَ .. مالُ  الجَ إال          عبادةٍ  لَ كُ  بِ الحُ  اسمِ بِ  سختُ ونَ 

  )2(.ر هاُ األزْ  وهذهِ .. قينَ اشِ ي       للعَ مرتِ ي خَ اء هذِ بيضَ ي َ دِ ي يَ هذِ 

عرف الصوفية هو بدون سبب أصبح سنة أو مذهب في فهنا الحب عند لوصيف       
   .قرب من اهللا والتلذذ بالنظر إلى وجههتللفلما عرفوا حب اهللا لهم أحبوه قاصدين بهذا الحب ،

  

  

                              
 .17.16للنشر ، الجزائر ، دط ، صاإلرهاصات ، دار هومة :عثمان لوصيف – )1(
 .44ص: المصدر نفسه– )2(



  

 

  

  .التصوف  مفهوم: أوال 

  .لغــــــــــة  –أ       

  .اصطالحا  –ب      

  .نشأة التصوف : ثانيا 

  .األدب الصوفي : ثالثا 

  .أثر الفكر الصوفي في الشعر العربي المعاصر :  رابعا
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  :لتصوف امفهوم  -أوال

ورد في معجم لسان العرب ال  وهذا ما) .ف.و.ص :( هو من جذر كلمة صوف:لغة -أ
الصوف للشاة : ه ، أما الجوهري هأن وما أشبالصوف للظ :بن منظور حيث يقول 

الصوف للغنم كالشعر للمعز و الوبر لإلبل ،  :وابن سيدة يقول . والصوفة أخص منه 
  (1).والجمع أصواف 

صاف الكبش صوفا و صووفا ؛ فهو صاٌف و : كما جاء أيضا في قاموس المحيط 
صاٍف و أصوف و صائف و صوف كُفِرَح ، فهو صوٌف ، ككتِف ، وصوفاني بالضم 

  )2(.هي بهاء ، إذ كثر صوفه

صاف : وتطلق كلمة صوف في بعض دالالت استعماله بمعنى الميل و العدول ، ويقال 
  )3(.صاف الشر إذا عدل عنه: ى مال عنه ، كما يقال أيضا السهم عن الهدف ، بمعن

نسبوا إليهم تشبيها بهم في : " كما وردت الصوفية في كتاب أساس البالغة للزمخشري 
النسك والتعبد أو إلى أهل الُصفة ، فقيل مكان الصوفية بقلب أحد الفاءين و اللتحفيف أو 

  )4(.عإلى الصوف الذي هو لباس الُعباد و أهل الصوام

  

  

                              
  .199، ص ) ف.و.ص(، مادة 9لسان العرب،دار صادر ، بيروت ،لبنان ،مج:ابن منظور – (1)

 .829،ص8،2005المحيط ، مؤسسة الرسالة ، ط: الفيروز آبادي – )2(
 .19،ص1،1985الصوفية ، كلية أصول الدين ، الرياض ، السعودية ، ط: صابر طعيمة – )3(
أبو القاسم جار اهللا بن أحمد الزمخشري ، أساس البالغة ، تح محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ،  – )4(

 .564،ص1998، 1،ج 1بيروت ،لبنان ، ط
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  :اصطالحا - ب

أن نعثر على  لذا صعب علينا، صوف بمفاهيم متعددة لقد ورد مصطلح الت        
 جامع للتصوف ، ومن هذا سنذكر أو نستعرض مجموعة من التعاريف ، وأغلبمفهوم 

العكوف على العبادة و االنقطاع إلى اهللا  ": على أن التصوف هو  يف استقرتهذه التعار 
و الزهد فيما يقبل عليه الجمهور على لذة و , وزينتها عراض عن زخرف الدنيا اإلو تعالى 

  )1("مال وجاه و االنفراد على الخلق في الخلود و العبادة

هللا فهو عيش مع اهللا و ,ع اهللا تعالى و كما عرف عن التصوف هو االسترسال م       
, و رجاء في اهللا , وف من اهللا و خ, سقاط للتدبير إوهو حفظ لألوقات و , باهللا و وفي اهللا 

و هو بعد كل , باألوصاف المحمودة  و تحليها , ة وهو سلب ألوصاف النفس المذموم
وهو  ، وال هوى فيظلمه, ب القلب خاطر شيطاني فيفسده ينتا فال, ذلك تجريد للتوحيد 

فيسترسل مع ما هو حق , و كل ما يخطر على سر الصوفي , كشف عن الخواطر 
    )2(.ا هو باطل ويتجنب م

  )3(."أنه فلسفة المسلمين ، وهو علمهم في األخالق " وقد قيل عن التصوف 

  

  

                              
 .19، ص1981،بيروت، لبنان ،1التصوف في اإلسالم ،دار الكتاب العزي ، ط: عمر فروخ – )1(
 .78،ص1987، مؤسسة مختار ، القاهرة ، مصر ،دط ،معجم ألفاظ الصوفية : حسن الشرقاوي – )2(
 .5،ص1،1992الموسوعة الصوفية ، دار الرشاد ، ط: عبد المنعم الحفني – )3(
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ك فالتصوف هو التخلق باألخالق اإللهية ، بالوقوف مع اآلداب وباإلضافة إلى ذل
  )1(.الشرعية ظاهراً 

أن التصوف علم من العلوم الشرعية في الملة و أصله أن  : " ويرى ابن خلدون       
فلما نشأ ...طريقة هؤالء القوم لم تزل عند سلف األمة و كبارها من الصحابة و التابعين 

  )2(".على الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية و المتصوفة 

لعكوف على العبادة و عني بعزوف النفس عن الدنيا و ا"  قد كما نجد التصوف      
و الزهد فيما يقبل عليه الناس ، االنقطاع إلى اهللا و اإلعراض عن زخرف الدنيا و زينتها 
  )3(."من لذة ومال وجاه و االنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 

و إيثار لما ، والتصوف في حقيقته إيثار وتضحية ؛ تضحية باللذائذ و الشهوات        
   .وائها ر آلجل مجاهدة للنفس و مغالبة ألهفنى ، تضحية بالعاجل و إيثايبقى على ما ي

  )4(.والتصوف هو روح لمجموع حقائق اإلسالم من عبادة و إيمان ويقين و عرفان        

والتصوف معراج روحي في مقامات يستهدف غاية مخصوصة ، والصوفي الذي "      
نفسه سالكا يتقدم في مقامات أشبه باألودية يبدأ رحلته بغية الوصول إلى المعرفة يدعو 

  )5(."والعقبات خالل طريق طويل ينتهي به إلى الفناء في الحق 

                              
 .45،ص2،1987معجم مصطلحات الصوفية ، دار المسيرة ، بيروت ،لبنان ،ط: عبد المنعم الحفني – )1(
الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي المقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ أو :ابن خلدون– )2(

 .381،ص1،1993السلطان األكبر،دار الكتب العلمية، بيروت،ط
 .34،ص1،2004التصوف في الجزائر ،دار الهدى،عين مليلة، الجزائر،ط:الطاهر بونابي– )3(
، اإلسكندرية في رياض األدب الصوفي،دار نهضة الشرق: الخطيب علي أحمد عبد الهادي – )4(

 .08،ص1،2001،مصر،ط
 .141،142،ص1،1993نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، دار الجيل،بيروت، لبنان،ط:عرفان عبد الحميد فتاح– )5(
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كذلك نجد التصوف هو رعاية حسن األدب مع اهللا ، في األعمال الباطنة والظاهرة 
بالوقوف عند حدوده مقدما االهتمام بأفعال القلوب مراقبا خفاياها حريصا بذلك على 

   .النجاة
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  : نشأة التصوف -ثانيا

أنه : " التصوف هو علم الباطن و حقيقة الشريعة ؛ حيث أن هناك طائفة تقول        
، فلهذا اختلفت " أنه ظهر قبل اإلسالم: "و البعض اآلخر يقول " ظهر بعد اإلسالم 

  .معانيه 

التصوف قد أصابه تطور سريع منذ ظهوره في بداية القرن الثالث هجري إلى أن        
وصل إلى أوجه في القرن السابع هجري ؛ بحيث بدا لنا في كل قرن و كأنه موضوع 
جديد له تمام االستقالل عن صورته في القرن الذي سبقه ، فالتصوف في القرن السادس 

تمد عناصرها من األفالطونية الحديثة هجري مثال بدا في صورة فلسفية بحتة تس
والغنوصية كما في حكمة اإلشراق للسهروردي ، وهو في القرن الخامس هجري مزاج من 
الزهد الشديد  علم الكالم و الفلسفة التي أخذت تتسرب إليه في إبانه و بلغت هذه أوجها 

هكذا إذا تقدمنا ه ، و كامال بنفس على يد ابن سينا الذي كان في مرحلة من حياته صوفيا
فيه وجدنا الطابع العام للتصوف في تغير مستمر خصوصا إذا بلغ و تأخرنا في الزمان أ

األمر بنا في القرون المتأخرة و العصر الحاضر حين فقد التصوف أصالته وصار في 
المشرق على األقل مجموعة من األفكار الساذجة مقرونة بمظاهر مادية يعدها الصوفية 

امات و خوارق تتصل بصدق توجههم أو ثبات قدمهم في التصوف و المحدثون كر 
  )1(.صدورهم عن جوهره بوصفه اإلنسانية الكاملة

نتشر في اإلسالم إال في القرن الثاني وما بعده ، أما لم تفاستعمال لفظة صوفي        
   .د ذلكلفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورًا في القرون الثالثة و إنما اشتهر التكلم به بع

                              
 .97،98،ص10مجلة حوليات التراث،كلية األدب والفنون ،جامعة مستغانم ،الجزائر،ع: محمد عباسة – )1(
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عن غير واحد من األئمة و الشيوخ كاإلمام ابن حنبل و أبي سليمان وقد نقل التكلم به 
  )1(.الدارني و غيرهما 

صوفية " و " تصوف " ٕان من الصعوبات التي تواجه الباحث هنا في تحديده للفظ و       
ا من وتناقضهوبحثه عن األصل الذي نشأ عنه هذا المصطلح أو ذاك تضارب اآلراء " 

هذا الموضوع ، ذلك أن التصوف اإلسالمي كظاهرة إنسانية تأثر و أثر ، أفاد من 
الثقافات السابقة عليه وأثر فيمن جاء بعده من متصوفة وعلماء الهوت ، وهذا التأثير و 
التأثر يضاف إليه بطبيعة الحال عنصرًا أساسيا وهو الدين اإلسالمي نفسه ، وهناك من 

  )2(.التصوف إلى عوامل إسالمية وهناك من يرده إلى ثقافات أجنبية  القائلين يرد مصطلح

أما التصوف فقد نشأ و ترعرع في صفوف طائفة من المتعبدين و المتزهدين الذين       
خلطوا عمال صالحًا وآخر سيئا واتصفوا بشيء من الغفلة أو السذاجة أحيانًا مع بعض 

الجملة محبين للخير راغبين فيما عند اهللا تعالى ، الجهل في السنن و اآلثار وٕان كانوا في 
  )3(.مع خطئهم في سلوك المنهج والسبيل ن وفي تطبيق شرع اهللا تعالى 

أما بالنسبة لمبدأ نشأة التصوف فإنه محل خالف بين العلماء و المؤرخين بل حتى      
يما وحديثا ، بين المتصوفين المنتسبين ؛ فمنهم من كتب في تاريخ التصوف وفكره ، قد

فاختلفوا في مبدئهم من الناحية التاريخية وكذلك في مكان نشأتهم وكان سبب اختالفهم أن 
  الصوفية

                              
 .54،55،ص1،1984التصوف،مكتبة المدرسة ، بيروت ، لبنان ، ط: الرزاقماسينيون و مصطفى عبد : ينظر – )1(
 .42،43فيصل بديع عون،التصوف اإلسالمي الطريق والرجال ، ص:المرجع السابق :ينظر– )2(
العالقة بين التشيع والتصوف ،رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراه شعبة : فالح بن اسماعيل بن أحمد – )3(

عبد اهللا بن محمد الغنيمان ، قسم الدراسات العليا ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية السعودية العقيدة 
 .86ه،ص1411،
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مبدئهم أنهم كانوا ينتشرون هنا وهناك في أطراف البالد اإلسالمية ال تربطهم رابطة في 
  )1(.وال تجمعه ضوابط سلوكية وال أخالقية 

من فارس إلى بغداد عاصمة الفكر في ذلك الوقت قد انتقل  وكما نجد التصوف       
وقبله كل عظيم ، حيث أرسى قواعد وحط رحاله عند جماعة من العلماء و األدباء فأعلنوا 
سلطة التبين له واحتضنوه بروحهم ال بأجسادهم ، كما سار به الحال إلى بقاع األمة 

األلف سنة حيث أنه  اإلسالمية حتى يسيطر على عقول المسلمين ردحا من الزمن قارب
العصر الذي بلغ فيه التصوف أوجه واكتمل نموه ، والعصر الذي شهد األعالم األئمة 

  )2(.الكبار الذين يدين لهم التصوف بخطوطه العريضة 

في كل الحضارات و األديان منذ قديم الزمان ، وتستخدم كلمة  والتصوف معروف "     
ى الصوفية بوجه عام ، أما كلمة تصوف فهي كلمة صوفية في اللغات األوربية للداللة عل

كما يقول إدريس شاه ، وقد شهد القرن  1821حديثة استخدمت أول مرة في ألمانيا سنة 
  )3(."العشرون عودة االهتمام بالصوفية في الغرب ألسباب تتعلق بالغرب نفسه 

وبالد فارس ومن في اليونان القديمة ومن قبلها الهند  أول ظهور للتصوف كانو         
قبلهم جميعا مصر القديمة ، وكذلك في سائر الديانات حيث أنه بدأ مع البواكير األولى 

  )1(.للحضارة العربية اإلسالمية وامتد معها حتى يومنا هذا 

  
                              

 .87العالقة بين التشيع والتصوف،ص: فالح بن اسماعيل بن أحمد– )1(
 .449،ص1993المصرية،دط،تاريخ األدب العربي ،ترجمة أحمد فهمي حجازي،الهيئة : كارل بروكل مان :ينظر– )2(
األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،دار "الشعر والتصوف: إبراهيم محمد منصور – )3(

 .21،ص1995األمين،دط،
 .7،ص1،1998المتواليات دراسة في التصوف ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،مصر، ط:يوسف زيدان:ينظر– )1(
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  :األدب الصوفي -ثالثا

لقد كان للصوفية أدب غزير شعر أو نثر ينطق بما تنطوي عليه سرائرهم ، وتخفيه 
  ضمائرهم 

نتاج ويشف عن حكمة بالغة ، وفهم واسع وعقل راجح وخيال خصب ، فلقد جاء أدبهم 
شراقات إلهية ميزته عن سائر المدارس األدبية وذلك لعنايته قرائح صافية و قلوب واعية وا

لغموض واإلشارة ، وقد كانت له ألفاظه الخاصة به و أساليبه وتناوله الفائقة بالرمز و ا
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للمعاني واألفكار بطريقة تتدفق عن قرائح بقية الشعراء ، فيقد تناولوا أغراض الحب 
اإللهي والحنين والوجد والبقاء والغناء ووصف الخمر والغزل اإللهي والزهد بصورة ال 

اريعهم فجاء أدبهم شعره ونثره طابع خاص جعله يفهمها إال من سلك طريقهم ونهل من مش
ذا سمات تحدد معالمه وتبين رسومه بحيث ال يخفى على األديب أن يميز بينه وبين غيره 

  )1(.من ألوان األدب

كثير من  للشريف الرضيوالرمز هو األساس الذي يقوم عليه األدب الصوفي و       
ك مديح بالرمزية ولشهرة الصوفيين كذل ابن خفاجة األندلسيالشعر الرمزي و شعر 

بالغموض عاب الثعالبي ما في شعره من غموض وأرجع ذلك إلى استعمال ألفاظ 
  )2(.المتصوفة وٕالى استعمال كلماتهم المعقدة 

سالمي رفيع على اعتبار اختالف طبقات الصوفية إن األدب الصوفي أدب إ       
كل أغراض األدب ومنزلة عالية في  ومجاله واسع في النثر والشعر ، وباع طويل في

التجديد في معاني األدب و أخيلته وأساليبه ، ويحتوي األدب الصوفي على عاطفة 
  .صادقة ، وتجربة عميقة 

وطالما كانوا يحافظون في شعرهم على الوحدة العضوية و على الفكرة و المضمون مع   
  )1(.االهتمام بالصورة وبالشكل 

                              
 .85الصوفي بين الحالج وابن عربي ، دار المعارف، القاهرة، مصر ، دط،ص اتجاهات األدب: علي الخطيب – )1(
 .14ص:المرجع نفسه: ينظر – )2(
األدب في التراث الصوفي ، مكتبة غريب ، القاهرة، مصر  : نقال عن أحمد أمين  محمد عبد المنعم خفاجي: ينظر– )1(

 .63دط،ص
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أدب غني في :"متحدثا عن األدب الصوفي باعتباره :" مد أمين يقول األستاذ أح      
فلسفته ، شعره من أغنى ضروب الشعر وأرقاها ، وهو سلس واضح وٕان شعره  غني في 

غمض أحيانا ، وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة اإللهية وأدقها ، ومعانيه في نهاية السمو 
وب لها من األلفاظ ، خياله رائع يسبح بك تقرؤها فتحسب أنك تقرأ معاني رقيقة عارية ال ث

في عالم كله جمال وعواطف صادقة يعرضها عليك كأنها كتاب إلهي تقلبه أنامل المالئكة  
يقدس الشعراء فيه الحب والبد أن يكون اإلنسان هائما أيضا مسلحا بكثير من األذواق و 

  )2(. "فهمالمواجيد والحاالت التي يعتقدها المتصوفة حتى يسايرهم في ال

وتعتبر رابعة العدوية هي أول من دعا إلى حب اهللا لذاته ال لرغبة في الجنة وال      
  .لخوف من النار 

أما النثر الصوفي الذي أثر عن الصوفية متعدد الجوانب ، مختلف األلوان من رثاء       
نشأه الصوفية ونصائح ووصايا ودعوة إلى الزهد في الدنيا وأدب المناجاة هو األدب الذي أ
ز الحالج عن يفي مناجاة اهللا عز وجل والحديث إليه وهو أدب بليغ وهو الطابع الذي م

: ه بأكمله تحت هذا العنوان غيره  حيث كان نثره كله أو جله مناجاة ، لقد جاء كتاب
  )1(.أخبار الحالج أو مناجيات الحالج وهو من قدم األصول التي كتبت عنه 

ياض ، صيغ بأسلوب استخدمت فيه ألفاظ صوفية فيقول زكي وللصوفية أدب رقيق ف
  :مبارك

من االعتراف بأن الصوفية كان لهم وجود أدبي ملحوظ ، وكيف ال يكون األمر  بدال "
وتلك األلفاظ والتعبيرات هي ثروة  ، ها المؤلفونكذلك وقد عرفت عنهم ألفاظ وتعابير دونّ 

                              
 .73ص:المرجع نفسه– )2(
 .247اتجاهات األدب الصوفي بين الحالج وبن عربي،ص: علي الخطيب : ينظر – )1(
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إن لكل قوم ألفاظا وتعابير : وقد يقال  لغوية يقام لها وزن حين تدرس المصطلحات ،
حتى النجارين والحدادين وال يكون ذلك عنوانا على سلطتهم األدبية ، ونجيب بأن ألفاظ 
الصوفية جرت في األغلب حول معان وجدانية وروحية ونفسية واجتماعية فهي ألصق 

  )2(."بالحياة األدبية

دونوه وخلدوه في آثارهم شعرا ونثرا واألدب الصوفي هو أدب الصوفيين الذين          
وحكمة ونصيحة وموعظة ومثال وعبرة ويحتوي على عاطفة صادقة وتجربة عميقة ، وقد 
تناولوا في آدابهم الكثير من دقائق الحكمة والتجربة والفكر والمعاني واألخيلة وأعمق 

  )3(.مشاعر اإلنسان ، وحفل أدبهم بروائع المناجاة والحب اإللهي 

إن األدب الصوفي كله شعره ونثره يتجه هذا االتجاه ، حيث الدعوة إلى اإلصالح         
حتى امتزاجه بالنقل في أرقى منزلته   والتربية وٕاعالء شأن العقل اإلنساني إلى أسمى مراتبه

وٕان أول ما يسعى إليه في أدبهم هو تبيان سبيلهم وٕاجالء الغموض الذي قد يكتنف 
  .نهجهم

  

  

  

  

                              
ألفاظ المتصوفة دراسة داللية في أعمال ابن عربي النثرية و الشعرية،مقدمة لنيل : حلمي عبداهللا حسين عدوي– )2(

 .11درجة الماجستير في اللغة العربية،أ يحي جبر،قسم اللغة العربية ،جامعة النجاح الوطنية ،ص
 .59مجلة حولية التراث،ص:عباسةمحمد – )3(
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  : أثر الفكر الصوفي في الشعر العربي المعاصر- رابعا

لديه مكانة عالية في تاريخ الشعر العربي  أصبح اً إن التصوف باعتباره فكر         
  .المعاصر وخاصة في التراث وهذا من خالل التمثيل به 

أول من " واألثر الذي تركته هذه التجربة الصوفية في شعرنا العربي المعاصر هي كونها 
أشار إلى أن التجربة الروحية شبيهة بالرحلة حيث في سعيها وراء الحقيقة سفرا مضنيا 
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مليئا بالمفاجآت والمخاوف في طريق موحش طويل ، قد ينتهي بسالكه إلى النهاية 
  )1(".السعيدة

يصطنع لنفسه " نه ألاستخدم الرمز الصوفي وهذا الرتباطه بالتراث أدونيس وٕان        
يعرفها غير أصحابها وال يفك رموزها إال عارفوها ، وهو يتعامل مع الرموز لغة خاصة ال 

ألنه يضعها في مدارات خاصة به ، فالصوفي مصدر فيض  ، الصوفية بطريقته الخاصة
نوراني وهو الذي يمنح الضوء كي يتمكن من رؤية األشياء التي ال يراها اإلنسان 

  )2(."العادي

،وهذا أمر مفهوم من ية بعضها في بعض ال يخفىوٕان تأثير النصوص الصوف      
المتوقع أن يتوارث المتصوفة بعض التقنيات األدبية ، وقد التزم المتصوفة كذلك رموزا 
معينة كرمز الخمر ورموز الحروف ، إال أن الصوفية قد اعتادوا أيضا على استعمال 

  )3(.الشخصيات الصوفية نفسها رموزا 

ر معاصر استفاد من تراث الصوفية وتأثر به ، فنجده وظف أدونيس أكبر شاع ويعد     
  : والتي يقول فيها " تحوالت العاشق " الرمز الصوفي في قصيدة 

 ي فِ تَ ر واخْ هَ ط واظْ سِ نبَ واْ  ْض بِ قَ انْ  دُ سَ ا الجَ هَ أي  

  )1(.ىتفَ واخْ  رَ هَ وظَ  طَ سَ بَ وانْ  َض بَ قَ انْ فَ 

                              
 .24،ص1977،دار العودة،بيروت،لبنان،دط،3حياتي في الشعر، مج: صالح عبد الصبور – )1(
 .245بداع ومصادره الثقافية والفنية عند آدونيس، الدار العالمية، القاهرة،مصر،دط،صاإل:عدنان حسين قاسم– )2(
 .29ر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،صاألث"الشعر والتصوف : ابراهيم محمد منصور – )3(
 .144تحوالت العاشق، ص: أدونيس - )1(



 ا	���ف ����� و ��ره :                                                  ا	��� ا�ول 

 

27 
 

بين نصوص النفري ونصوص أدونيس من خالل  ت يوجد تداخال والالفت أنه       
وأشار إلى االقتباسات فإن أدونيس ال يخفي إعجابه بالنفري واهتمامه به وقد كتب عنه 

  :النفري يقول أهميته مرارا ، ومن هذا 

  .ي لِ  الَ قَ وَ  وْر ي نُ ي فِ نِ فَ قَ وْ أَ 

   ْر شِ تَ انْ وَ  وِ طَ انْ وَ  طْ سِ بَ انْ وَ  ْض بِ قَ نْ اِ  ورُ ا نُ يَ 

  )2(. رَ هَ ظَ وَ  يَ فِ خَ وَ  رَ شَ تَ انْ وَ  طَ سَ بَ انْ وَ  َض بَ قَ انْ فَ 

  .فنجد تشابه بين األلفاظ التي استعملها  النفري والتي استعملها أدونيس

يعد الحزن من أهم الركائز في التجربة الشعرية لصالح عبد الصبور حيث يعرض لنا 
  :والتي يقول فيها " الحزن " قصيدة 

  ينْ زِ ي حَ ن ي ، إِ بِ احِ ا صَ يَ 

  اَح بَ ي الصَ هِ جْ وَ  ْر نِ يُ  مْ لَ وَ  تَ مْ سَ تَ ا ابْ مَ ، فَ  احُ بَ الص  عَ لَ طَ 

  احَ تَ المُ  قَ زْ الر  بُ لُ طْ أَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ  فِ وْ جَ  نْ مِ  تُ جْ رَ خَ وَ 

  افَ فَ الكِ  يامِ ي أَ  زَ بْ خُ  ةِ اعَ نَ القَ  اءِ ي مَ فِ  تُ سْ مَ غَ وَ 

   وُش رُ ي قُ بِ يْ ي جَ فِ  رِ هْ الظ  دَ عْ بَ  تُ عْ جَ رَ وَ 

   يقِ رِ ي الط ا فِ ايً شَ  تُ بْ رَ شَ فَ 

  ي لِ عْ نَ  تُ قْ تَ رَ وَ 
                              

 .72،ص1934المواقف، مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، دط،: النفري – )2(
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   يقُ دِ الصَ وَ  يْ ف كَ  نَ يْ بَ  عِ ز وَ المُ  دِ رْ الن بِ  تُ بْ عِ لَ وَ 

  نيْ تَ اعَ سَ  وْ أَ  ةَ اعَ سَ  لْ قُ 

  )1(. نْ يْ تَ رَ شْ عَ  وْ أَ  ةَ رَ شَ عَ  لْ قُ 

شخصية " مذكرات الصوفي بشر الحافي " وقد استعمل عبد الصبور في قصيدته      
  صوفية والتي تمثلت في أبو نصر ، وبشر بن الحارث اللتان استلهمهما من التاريخ 

  :ويقول 

  : يقول" بسام الدين" شيخي 

   ْر بِ اصْ ... رشَ ا بَ يَ 

  ْر كُ ذْ ا تَ م مِ  لُ مَ جْ ا أَ انَ يَ نْ دُ 

   كَ دِ جْ وَ  ةِ م قِ  نْ ا مِ يَ نْ ى الد رَ تَ  تَ نْ ا أَ هَ 

   اءُ دَ وْ اض الس قَ نْ  األَ ال إِ  ْر صِ بْ  تُ َال 

  خُ يْ الش ا وَ نَ أَ  وقِ الس  وَ حْ ا نَ نَ لْ زَ نَ وَ 

   انِ سَ نْ ى اِإل لَ عَ  تفَ لْ يَ  نْ أَ  دُ هَ جْ ى يَ عَ فْ األَ  انُ سَ نْ اإلِ  انَ كَ 

   بُ لَ عْ الث  انُ سَ نْ ا اإلِ مَ هِ نِ يْ بَ  نْ ى مِ شَ مَ فَ 

  ...ابً جَ عَ 

                              
 .36صالح عبد الصبور،الناس في بالدي ،ص– )1(
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  : ويقول 

   دِ هْ الفَ  انِ سَ نْ اإلِ  اتِ وَ طُ خُ بِ  وقُ الس  ز تَ اهْ وَ 

   بِ لْ الكَ  انِ سَ نْ اإلِ  نَ طْ بَ  رَ قِ بْ يُ لِ  اءَ جَ  دْ قَ 

  بِ لَ عْ الث  انِ سَ نْ اِإل  اعَ خَ نُ  ُص مُ يَ وَ 

  )1(.ينَ الد  امُ سَ ي بَ خِ يْ ا شَ يَ 

عارض مع كثير من المذاهب التي ظلت تأما الفكر الصوفي الذي يحمل سمات ت     
تالزمه العداء ، فإنه ظل يواجه تلك العقبات إلى يومنا هذا ، وقد استفاد من تلك المعارك 

حدا به إلى أن أسس لنفسه صرحا ال تطاله ألسنة المتزمتين ممن  المواجهات الفكرية مماو 
  .نصبوا العداء له مذ كان ممارسة سلوكية 

المعاصر هو رمز شعري مشاع يحمل مخزونه المعرفي و الفلسفي الرمز الصوفي و      
متنقال في كل الفضاءات والتجارب الشعرية ، وبقدر ما يرتبط بالتجربة الصوفية يرتبط 
بالتجربة الشعرية ، وهذه الخاصية الجديدة للرمز الصوفي كانت من ابداع الشعراء 

ومن الصعب القول بأن  التجارب  المعاصرين الذين عمدوا إلى كسر القوانين وهدمها ،
  )1(.الشعرية المعاصرة هي تجارب صوفية بحتة 

  

                              
 .267،168الناس في بالدي،ص: صالح عبد الصبور - )1(
وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر،دار بهاء التأويل :محمد كعوان– )1(

 .188،513،ص1،2010الدين،قسنطينة،الجزائر،ط
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الرحلة في األدب عامة و الشعر خاصة قد شغلت مساحة واسعة وأهمية       
كثير من الشعراء واألدباء ، فالرحلة ال تعني غير االنتقال  وظفها كبيرة

سدي فحسب و إنما والحركة وهذا االنتقال وهذه الحركة ال تختص بالجانب الج
  . والصفاءقد يكون ارتحاًال روحيًا حيث عالم الطهارة و النقاء 

  : الصوفية الرحلة دوافع-أوال

من الفنون التي أبدع فيها العرب فن الرحالت و تسجيلها ؛ فالرحالت        
 لة هي االنتقال من مكان إلى آخر ، فالرحتعددت بتعدد أهدافها ووسائلها 

وهي التي يحكي فيها الرحالة أحداث سفرهم و ما شاهدوه من أحداث مازجين 
  (1).ذاتية ، فالرحلة إذن تمثل منزلة رفيعة في األدب العربي انطباعاتهم ال

دارستنا للرحلة الصوفية في شعر ياسين بن عبيد يجدر بنا معرفة  وقبل       
البواعث و األسباب التي دفعت ياسين بن عبيد إلى الترحال و تحمل مشاق 

اعث التي السفر وكذلك الحزن و األلم الذي عانى منهما ، وٕان األسباب والبو 
لديه أحالم و طموحات الشاعر أن  الروحي  لاحتر حملته على اللجوء إلى اال

الشعور بالغربة و الشوق والحزن : وقيم يريد تحقيقها ، ومن هذه األسباب نجد 
عن هذا العالم المتكلس الجامد الذي ذوت و الحنين و السفر و الهجرة و البعد 

  .نسانفيه قيم الطهارة والعدل وٕانسانية اإل

  

                              
عر المتنبي، دار مجدالوي ، عمان الرحلة في ش: منتصر عبد القادر الغضفري: ينظر– (1)

  .17،ص1،2012األردن،ط
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  : الشعور بالغربة -1

 نها تمثل أكبر مشكل لدى اإلنسان الغربة ظاهرة قديمة جديدة ، حيث أ      
إحساسه فاالغتراب نمط من التجربة يعيشه اإلنسان المغترب من خالل 

  .بالتشيؤ والمادية وفقدان القيم ، أو إلحساسه بغياب قيم يؤمن بها 

هذه الغربة هي التي تجعل الشاعر يعاني و يشعر بالوحدة من خالل و       
الرحلة  و هذا من خالل الطريق أو الشرب من منابع القيم األصيلة حنينه إلى 

  : في قوله  تبعها في أشعارهالتي ا

  )1(بُ خَ صَ  ىَ دَ والمَ  ابُ رَ غتِ ا اِ ينَ فَ ختَ اِ  ومَ يَ          هُ عُ ابِ نَ مَ  الً الَ ك شَ زنَ ت حُ بَ رِ شَ أَ 

الذي انتابه نتيجة واقعه المرير الفاقد لقيم يتحدث عن الحزن  فهنا الشاعر     
بين طول يوهذا يدل على أن الشالل رمز للتدفق و الحياة لالعدل واألصالة ، 
  : لعالم الطهارة ومنابع النقاءالغربة ومدى شوقه 

  : ونجده كذلك يقول 

   يْر جِ ن هَ ا مِ عً الِ ي طَ لِ  حَ و ولَ     ي           نِ مِ  قَ دفَ ا تَ ربً سِ  قُ حِ الَ أُ 

   )2("يْر َمصِ لي اع بِ تسِ م يَ ت لَ قْ ضِ ن إِ ي        فَ رحِ جُ ي بِ نِ عيِ ي سَ دِ الَ بِ : "ي نِ غَ يُ 

القحالة  يدل هذا البيت على أن السرب كأنه طالع أو آت من هجير     
وحيدا وقسوة حرارة الهاجرة و شدتها ؛ فهذا دال على تجربة الشاعر  الروحية

                              
 .102،ص1،2007ارستيستيك،الجزائر،طغنائية آخر التيه،منشورات : ياسين بن عبيد – )1(
 .23،ص2003معلقة على أستار الروح ،منشورات دار الكتاب ، الجزائر، دط،: ياسين بن عبيد – )2(
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لمنابع التي اعتمدها عن طريق رحلته و شعوره بالغربة وذلك عن طريق حنينه 
  .اإلسالم التي تترقرق بالُحُنو والرأفة والرحمة 

  : الحنين -2

إلى ما مضى أو إلى شيء مفقود وهو  الحنين هو الشوق و العاطفة     
اإلحساس الذي من خالله أي شاعر أن يعتمده في شعره ويتمثل ذلك في قول 

  :بن عبيد 

   انِ مَ أَ  ربُ ا وسِ هَ لُ ا ظِ هَ وقَ ى       فَ شَ طْ ل عَ وافِ ت القَ رّ ا مَ نَ هُ  نْ مِ 

  )1(يانِ هَ دَ  وبِ رُ الغُ ن َ ا مِ اهَ هَ ا دَ ن         مَ كِ لَ .. يالَ وْ لَ  ينُ نِ ا الحَ اهَ دَ ا حَ مَ 

أن سبب رحلته هو الحنين واعتماده على القوافل الدالة ويعني في هذا     
على رحلته و الحنين إليها حيث نجده شبه نفسه بالقوافل التي يعتبرها مثله 

  .تشتاق و تحن 

  : وفي قوله أيضا 

  واكِ كْ شَ ي لِ غِ صْ أُ ..ه تُ للَ خَ تَ  لٌ ي        ظِ نِ بْ عَ تْ ي أَ لبِ ا قَ يَ  لْ اح وقُ رَ الجِ  نِ غَ 

  )2(ياكِ الذَ  كِ نِ ي سِ فِ .. ي رِ رمَ المَ  دكِ ي قِ ي      فِ رِ فَ ل سَ مِ تَ كْ ي أَ ينِ عِ ين دَ نِ ي الحَ دِ زاَ 

فهنا يدل حنينه إلى امرأة لم تدع له مجال للرحيل وهذا عن طريق تخيله 
  .ووصفه لها

                              
 .89غنائية آخر التيه،ص: ياسين بن عبيد– )1(
 .96ص:المصدر نفسه– )2(
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وهذه كلها رحلة روحية إلى عوالم الطهارة والنقاء ، ال وجود فيها لوطن   
معين فالشاعر إسالمي يؤمن بالقيم اإلسالمية السمحة المفقودة في عالمنا 

  . المعاصر

  :الحزن-3

من األسباب التي دفعته إلى االرتحال ؛ إذ هو  فالحزن كذلك هو سبب     
الحسن إلى السيئ ، وهذا نجده في  تغير حالة اإلنسان أي غير مزاجه من

  :قوله 

  )1(لقْ عَ التَ  و ىَ الهوَ  ابيَ طْ ي أَ اسِ رَ ي        مَ قِ نتَ وتَ  ولُ طُ ان تَ زَ حْ ك أَ زنِ حُ لِ 

وهذا يدل على سبب تعلقه التي أدت إلى حزنه الطويل مما جعله دائم    
 عقيدته اإلسالمية التي غابت قيمها في عالمنا المادي المتشيأالحزن على 

الذي أصبح فيه اإلنسان مجرد رقم أو شيء من األشياء الجامدة التي ال 
  .التي ارتحلت وسافرت وتركته  إحساس لها 

  :وكذلك في قوله أيضا 

  ا ي فِ  مُ والِ ي العَ وِ تنطَ ا َ دمَ نَ ي       عِ نِ مِ  ةُ افَ سَ ذ المَ أخُ ي تَ ا الذِ مَ 

  ا ي دِ بَ ي األَ زنِ ي وحُ ينِ قِ ي      ويَ كِ شَ  دُ ائِ صَ القَ  بُ سكُ ا تَ مَ ندَ عِ 

  )2(اي دَ ى لَ قَ بَ ا تَ ي ومَ يدِ شِ ي             ونَ ايِ ة نَ آبَ ه الكَ ذِ هَ .. ه ذِ هَ 

                              
 .75غنائية آخر التيه،ص: ياسين بن عبيد – )1(
 .24أستار الروح،ص معلقات على: ياسين بن عبيد– )2(
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وتعتبر الكآبة هي السبب الوحيد التي أدت إلى حزنه وأنها أصبحت      
تعيش معه ، حيث أصبح الفرح و الحزن مثل بعضهما البعض على حد سواء 

  .فالكآبة كأنها فرح عنده والتي تعبر عن حزنه وألمه
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  :في شعر ياسين بن عبيدالصوفية أبعاد الرحلة - ثانيا

البعد في الرحلة و هذا عن طريق بنا اإلشارة إلى يجدر  قبل البدء     
محدوديتها و عمقها ومن هذا تجسد بعدين من خالل رحلة بن عبيد في شعره 

  )1(.والمكاني  الزماني ينوالتي تمثلت في البعد

  :البعد الزماني-1

من خالل هجرته  الزمن من أهم األبعاد التي اتخذها بن عبيد في رحلته      
وهذا بارتباط الزمان بالتغير و الحركة ، فالزمان يقسم  إلى اهللا وعدم استقراره ،

  .إلى الماضي

  :الزمن-أ

حيل أي زمن ر ، فإن ليس معلما و إنما يعتمد على الزمن الروحي  الزمن      
شاعر يذكره من خالل رحلته وهذا عن طريق اإلشارة إليه في شعره الذي 

  .ويدل عليهيوحي له 

  :وهذا نجده في قوله

  اكَ ت إيَ نْ ي كُ تنْ رَ صَ تَ ا اخْ إذَ  ىَ ولة        طُ نَ مِ وأزْ  انٌ زَ أحْ  نكَ يَ ي وبَ ينِ بَ 

  اكِ بَ لَ  رِ مْ العُ  يدِ عِ بَ  نْ مِ  ..تهاُ تَ شْ ه     أَ دُ حِ ا توُ يفً ا طَ ت أنَ نْ ت أَ نْ كُ  أوْ 

  شواكِ أْ  ربِ ن دَ مِ  ..يةٍ افِ قَ  ضِ بْ ن نَ ه      مِ عُ ابِ نَ مَ  ن الَغيَمىمَ الزَ  نَ مِ  آتٍ 

                              
 .188الرحلة في شعر المتنبي،ص: منتصر عبد القادر الغضفري– )1(
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  )1(اكِ غنَ ي لمَ ينِ طوِ يَ  لمِ ي الحُ ي يدِ وفِ     ِفيِ تِ لى كَ ي عَ مِ أياَ ل ُ مِ أحْ سَ  ..آتٍ 

االتصال باهللا و عن  في هذه األبيات الشاعر هنا يتحدث عن الزمن      
وعن مرارة ومعاناة الحياة التي يعيشها عن  لحظات العشق بين المعشوق 

ي أصبح شبه متوقف ، حيث أصبح الزمن هو السبب طريق طول الزمن الذ
في معاناة هذا الشاعر باعتباره هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رحلته التي 

  :و كذلك في قوله  باعتباره زمن روحي عانى منها

  يانِ طَ ج غَ الَ ى الحَ دَ ان صَ ا و كَ مسً ية     هَ نِ أغْ  بُض ى نَ عرَ ي تَ ي يدِ وفِ 

  )2(ى القافيحَ الض  الَ ..ييومِ ن غُ ي مِ فتنِ عَ أسْ  منِ ن زَ مِ  جرِ الفَ  فونُ جُ  ناتُ اكِ الس  الَ 

حيث تطرق في هذا البيت إلى الزمن و يتمثل ذلك في الهدوء و السكينة      
التي أدت بالشاعر إلى الترحال ، فأسعفته إلى الكآبة أي أخرجته منها في 

  .الليل قبل بزوغ الضحى

ي تسمو فيه قيم اإلنسانية الحية عن قيم إنه يتحدث عن عالم صوفي نق      
  .الجمود والتحجر الذي أصاب اإلنسان المعاصر

  :وفي قوله أيضا 

  

  

                              
 .97ياسين بن عبيد غنائية آخر التيه ،ص – )1(
 .24،ص1،1998أهديك أحزاني، المطبوعات الجميلة ، الجزائر،ط: ياسين بن عبيد – )2(
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  )1(الَعبقِ  ىدَ الن  رَ حاَ إبْ  بيَض الِ  اركِ مَ ا       أقْ ديً رتَ ر مُ ضِ الخُ  ينواتِ ي سَ فِ  تُ حرَ أبْ 

السنوات ويعني بهذا أنه سافر سالما بدون عوائق تعرقل سفره من خالل     
ات من التي كان يعمها األمن والسالم ، أي ال توجد حروب فهو يرمز للسنو 

خالل سرعة األيام التي مرت، واللون األخضر في اإلسالم يرمز إلى اإليمان 
، فاألبيض يدل على البعث والحياة والحضور األبدي بالقيم اإلسالمية النبيلة

  .للروح بعد الموت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 29أهديك أحزاني،ص: ياسين بن عبيد– )1(
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من األرض ، حيث اتخذه بن المكان بقعة أو مساحة  يعد:  المكانيالبعد -2
عبيد في رحلته باعتبار المكان هو وصف طبيعي في معظم القصائد الشعرية  

  .إذ أن الترحال يكون من مكان إلى آخر

  :ويقول بن عبيد

  ابُ عَ ي األتْ حلتِ رِ  ي فيِ بسِ ي     ومَال تاعبِ مَ  باكِ ى رُ علَ  شتُ رَ فَ )ارتَ سِ (

  بابُ وعُ  ..خلةٌ نَ  كِ ونَ ي ودُ ونِ ي       دُ مِ ن دَ عَ حث ُ أبْ  يكِ ب ي حُ فِ ..  واكِ أهْ 

  ابُ عتِ  ليّ ا عَ ومَ  نينُ الحَ ك ِ ي      فيِ اننِ خَ )ارتَ سِ (نيِ ينَ العَ  يةُ وفِ صُ 

  )1(ابُ دَ ه األهْ وئِ ن ضَ ي مِ لِ  يءُ ضِ ي     وتُ وارحِ جَ  )األميرُ ( رُ صِ عتَ ويَ ) ارتَ سِ (

خر فيها كل متاعبه التي س) قسنطينة(حيث تناول المكان وهي سرتا        
خيانة الحنين الذي جعله ال  عبر عنوأخذ أغراضه كلها في رحلته ، وبعدها 

  .يحن إلى سرتا ، فإن مدينة سرتا بالنسبة له رمز للحلم الذي سيستيقظ منه

  :ويقول أيضا 

  ناءْ فه للورطَ تَ  ذرتُ نَ 

  نوِب للجَ  عبرٌ ا مَ نَ لَ  ولَ 

  ن األرض عَ  اعيدً بَ 

 عَنانابِ ا مَ ينَ تلَ ا اعْ كن  

                              
 .16،17،أهديك أحزاني ،صياسين بن عبيد – )1(
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  ا بنَ حَ وانسَ 

  )1(تاءْ ثام الشِ ي لِ ا فِ ستويً مُ  يلَ الل  رفُض ن يَ خر مَ آلَ 

ومن هذا يبين لنا الشاعر أنه سلك طريقا آخر غير طريق األرض ، أي      
  .يةمن خالل تغنيه وتمسكه بالعقيدة اإلسالم بعيد عنها و هذا دال على علوه

  :وتحدث عن المكان أيضا في قوله

   فرُ الس  انكِ ي أحضَ فِ  ى ويكبرُ جوَ ة    نَ لَ آيِ  ي أنِت ارِ حَ الصَ  تلكَ  نخلِ لِ 

  )2(رهُ ا السَ ي بهَ نِ غريِ يُ  عةِ األشِ  ينَ ت    بَ ربَ ورة غَ ي صُ وجهِ ا ولِ ا أنَ هنَ 

حيث تحدث في هذا البيت عن الواحة التي امتطاها رحلة له، والتي      
الناس إليها ومع حلول الظالم تبدأ فترة السهر على أشعة النار ، فإن يحضر 

  .والسمر  الواحة تدل أو ترمز للسكينة و الهدوء

  :ويقول أيضا 

  يسانِ ها و لِ ي بِ دِ يَ  حمتْ ا      استَ شمسً  كَ دونَ حاب ِ الس يع َ رضِ  ايَ 

  )3(ينانِ بَ دت بنهَ ي تَ وافِ وقَ        يالً ا نخِ هَ ين يدمِ  وءَ ب الضَ شرِ ا

إن هذا الضوء ال تحتويه ساعة من ساعات الليل حيث أن مصدره الدائم 
  . واألبدي هو الشمس 

                              
 .42معلقات على أستار الروح،ص: ياسين بن عبيد – )1(
 .50غنائية آخر التيه،ص:ياسين بن عبيد – )2(
 .90ص:المصدر نفسه– )3(



 ا�ر���ل ا�	��� �� ��� ����� �� ���                        : ا�
	� ا����� 

 

42 
 

  :وفي محاولة أخرى حيث يجد نفسه يحس بالوحدة فيقول

 ررُ ي شَ دِ ي يَ ي فِ دربِ  حملُ ى وَأيرَ حَ        هِب ى شَ ي إلَ وئِ ن ضَ مِ  اجرُ ي أهَ إن  

   )1(رُ مِ ينهَ  ضِ الغُ  بايَ ي صِ انِ األمَ  خلفَ ا        مبتئسً  يلَ الل  وبُ أجُ  ي صبايَ معِ 

فهنا الشاعر يبحث عن الضوء في الليل من خالل الشهاب فيضل طريقه 
  .وأحالمه كلها تزول وأمانيه يلفها الظالم فيشعر بالوحدة 

ومن الرموز التاريخية التي وظفت والتي توحي بالمكان نجد أنه وظف مدينة 
  : إليها ويقول  يثرب وهذا ليجعل الهجرة منها ال

  ا كلمَ ها فتَ ا خانَ وحً غالب بَ ها       تُ ن ا فإِ يَ ثربِ ا يَ إليهَ  اجرَ وهَ 

  .حيث أنه هنا نجده يهاجر إلى يثرب وهذا من خالل رؤيته إلى من حوله 

  :وكذلك وظف مدينة لبنان والتي اعتبرها متكأ الراحلين فشد الرحال إليها 

  فُ جِ ر ترتَ مِ ا العُ ظايَ وشَ  ضرمتْ تَ       ذاكرةٍ  بوحُ .. ي راحِ يا جِ  هناَ  انتْ كَ 

  )2(!وا فُ ها وقَ اعَ ى أوجَ علَ  لينَ احِ للرَ             تكأُ مُ  بنانِ ي لُ فِ  ي إن ل  فقيلَ 

  

  

  

                              
 .48غنائية آخر التيه ،ص: ياسين بن عبيد – )1(
 .108المصدر نفسه،ص– )2(
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  : الصوفية لشعر الرحلة األسلوبية الخصائص : ثالثا 

عند ياسين بن عبيد  الصوفية لشعر الرحلة األسلوبيةإن من أبرز الخصائص 
  .التي لفتت انتباهنا هي اللغة والصورة والموسيقى 

  : اللغة -1

فإن   أم نثراً  كان شعراً أتعد اللغة الركن األساس في بناء أي عمل أدبي سواء  
  )1(.أي شاعر تكمن مهارته في استعماله أللفاظه الدقيقة في بناء وحدته الفنية 

لتفكير البشري بناء على الرموز اللغوية التي فاللغة ترتكز على دراسة ا      
ومع ذلك  فإن األديب يتعامل مع اللغة بوصفها  ،يستطيع العقل تشكيلها

  :تراكيب وكذلك بوصفها مفردات وهذا ما سأتطرق إليه 

  : اللفظ -أ

هو مجموعة من  باعتبار اللفظ هو األساس في بناء القصيدة ؛ فاللفظ
  )2(.على نحو منسجم  األصوات التي تحدثها الحروف

فاللفظ يعطي أشكاال للقصيدة تمنحها سالسة وسهولة وجماال يجعلها      
تؤدي المعنى المطلوب إذ أن لكل شاعر أسلوبه وطريقته في اختيار األلفاظ و 

  .التعبير عما يجول في نفسه من أحاسيس ومشاعر وتجارب عاشها 

                              
 .103،ص1974، 4الجامعة المستنسرية ،عفي شعر المتنبي ، مجلة : هادي الحمداني :ينظر– )1(
مفهوم األخالق في الشعر العربي ،كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، رسالة : محمد شحادة تيم– )2(

 .516،ص1994مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، السعودية،
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نجده تناول في مجموعاته  وفي شعر بن عبيد من خالل دراسته للرحلة      
الشعرية مواضيع تتضح في نفسه أنها كانت تحن وتشتاق إلى وطنها وتحزن 

  .عليه وروحه التي تعشق هذا الوطن

بن عبيد قد أشار إلى رحالته في بعض قصائده من خالل استعماله اف      
 قبلة" لبعض األلفاظ و المفردات الدالة على ذلك و هذا ما سنجده في قصيدة 

  :في قوله" على جبين القمر األخضر

  )1(ابُ طَ وخِ  يةٌ جرِ ة فَ يدَ صِ وقَ       هابُ ة وشِ غيمَ  كَ ربُ ي ودَ ربِ دَ 

ويقصد في قوله هذا أنه هو و رفيقه لهما األهداف نفسها و الطموحات 
  :وأنه كان مسافرا في األحالم في قوله) اإلحساس(

 2(ابُ حَ ورِ  ربةٌ ي تُ وحِ ببَ  اقتْ ضَ       رٌ سافِ مُ  موشِ ى الرُ علَ  كَ ي إليْ إن(  

وهذا يدل على اعترافه بأنه يسافر في األحالم كما كان يحب وطنه ويحن إليه 
  :و ذلك في قوله

  يطنِ وَ 

  ايفَ منْ  بينكَ ي جَ فِ 

  نطَ ن وَ ي عَ لِ  ثُ أبحَ  دتُ ا عُ مَ 

  هاِت الجِ  هِذي لُ كُ 

                              
 .15أهديك أحزاني ،ص:ياسين بن عبيد– )1(
 .15المصدر نفسه،ص– )2(
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  يا بِ لمَ  احتواءٌ 

  نفَ ي كَ عنِ سَ م تَ ي لَ التِ  الدِ البِ  لُ وكُ 

  )1(يلِ  عدْ م يَ لَ 

  .فهنا الشاعر مشتاق لوطنه

  : التركيب- ب

الجملة : يعد التركيب من أهم عناصر شعر الرحلة ويتجلى في قسمين هما 
  .الفعلية واالسمية و األخرى الخبرية و اإلنشائية 

  :الجملة الفعلية و الجملة االسمية -1- ب

النص  الجملة وحدة كالمية تؤدي معنى ، باعتبارها أصغر وحدة تركيبية في
  )2(.وقد تكون مركبة أو بسيطة وهذا ينطبق على نوعيها الفعلي و االسمي

إن الجملة الفعلية تعتبر أساسا في شعر الرحلة عند بن عبيد ؛ فهي تدل عن 
كثرة األحداث و استمراريتها ، فإن رحالته كانت ينبوعا دائم التدفق من اإللهام 

  :جده في قولهو المشاعر و الطموحات  والشوق و هذا ما سن

  وتشرب من مائي و ضوئي و خضرتيوترحل في روحي وفي جسدي رؤى    

  

                              
 .38معلقات على أستار الروح،ص :ياسين بن عبيد– )1(
 .11الرحلة في شعر المتنبي،ص: منتصر عبد القادر الغضفري– )2(
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   )1(يرحلتِ  ةِ القديمَ  بالنارِ  وأكتبُ            ار عطّ ا مُ جً وهْ  يلَ ا الل ر إليهَ يُ أسِ 

فإن استخدام األفعال المضارعة ترحل ، تشرب ، أسير ، أكتب ، تدل على 
الترحل و االنتقال من عالم إلى عالم ومن الحركة كثرة األحداث وكذلك على 

  .حلم إلى حلم آخر

  :كما نجده أيضا يقول في قوله

  )2(تاءُ د شِ جوُ ي الهُ امِ أيَ  ُس لبَ ى      ويَ طَ ا الخُ هَ لُ حمِ ان تَ األحزَ  رِ ى آخِ إلَ 

في هذا البيت يجسد غربته من خالل تعبيره عن مدى حزنه كأنه يمشي على 
  .خطى اآلالم و المعاناة

أما بالنسبة للجملة االسمية في شعر الرحلة الدالة على الثبات وهذا من        
خالل قصائد الشعر الحر ، وكذلك القصائد العمودية وقد جاء على أنماط 
كثيرة منها الجملة الخبرية و الجملة اإلنشائية كما أن الشاعر استعمل الجمل 

  .االسمية للتعبير عن حاالت الثبات ووصفها 

  :عن غربته فيقول ويتحدث 

  )3( سيْر المَ  ولِ الطُ  ة بعدَ جهَ وِ  ي       وهلْ دِ ن بالَ مِ  مةٌ غيْ  فهلْ  عيدٌ بَ 

هذا نجده قد استعمل األسماء الدالة على رحلته وبعده عن وطنه من خالل 
  .وداره وأهله 

                              
 .104أهديك أحزاني،ص:ياسين بن عبيد– )1(
 .17معلقات على أستار الروح،ص:ياسين بن عبيد– )2(
 .23ص:المصدر نفسه– )3(
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  :ونجده أيضا يقول 

 عَ       رتْ سَ ا انكَ مَ عدى بَ هَ أشْ ع ِ واجِ المَ  أي ينَ ت بَ اقَ وضَ .. ا هَ فيِ  يناي 1( بلُ نا الس(  

حيث نجده استعمل االستفهام وكذلك األسماء والتي ترمز إلى آالمه ومواجعه 
  .التي عاشها الشاعر

  :نشائية الجملة الخبرية واإل -2- ب

لقد تم ورود ذكر الرحلة في الجملة الخبرية و اإلنشائية ،أما بالنسبة للجملة 
متنوعة في القصائد الشعرية البن عبيد الخبرية فهي تحتوي على مؤكدات 

  .التي توحي عن تجربته 

  :فنجده يقول 

  بْ ر غَ تَ 

 فإن قانِ شرِ المَ  فأَ ا انطَ ي إذ   

  ي بضِ نَ  اودُ ى أعَ أبقَ سَ 

  ي نِ حزْ  رجُ وأسْ 

   اتِ مَ اثِ الجَ  انَ ارِ صَ أعَ  رِ خِ آلَ 

  )2(!!! اتحينْ الفَ  بوةِ ى رَ علَ 

                              
 .71غنائية آخر التيه،ص:ياسين بن عبيد– )1(
 .39أهديك أحزاني،ص:عبيدياسين بن – )2(
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رغم بعده عن وطنه والحنين إليه حيث نجد هنا يؤكد على بقائه في الغربة 
ودائم اإلحساس به وهذا من خالل استعماله أدوات التوكيد الدالة على تجربته 

  .التي عاشها بعيدا عن وطنه 

أما بالنسبة للجملة االسمية فقد تنوع اإلنشاء في القصائد الشعرية ، كما 
  .تنوعت أغراضه البالغية مما تقتضيه خصوصية التجربة

  :في ذلك وكما يقول 

  )1( عبُ ر والتَ مُ الجَ  وراكُ  يلِ ستحِ للمُ      بهُ وكِ مَ  يحُ ي والرِ مغتدِ ها الُ ا أي يَ 

اعتبر الرياح موكبا  لبيت مقتصرة على مناداة المسافر الذي ظاهرة النداء في ا
  .له رغم استحالة سفره 

فللرياح دالالت متعددة فهي تعبر عن التحول والتغير كما ترتبط بالرحلة 
  .الصوفية

  : الصورة -2

الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ و العبارات بعد       
أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب 
التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدما طاقات اللغة وٕامكاناتها في 

وغيرها من وسائل التعبير الفني و ....الداللة و التركيب و اإليقاع والمجاز 
  .األلفاظ 

                              
 .101غنائية آخر التيه،ص: ياسين بن عبيد– )1(
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و العبارات هما مادتا الشاعر األولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو 
  )1(.يرسم بها صورته الشعرية 

  :حيث نجد بن عبيد يقول 

  )2(رتحلْ ي ويَ راسِ أعْ  بَ يكتُ لِ  إالَ     لهُ امِ ت أنَ ضَ يَ ا ابْ ر مَ مُ و العُ ا هُ هذَ 

تضمنت في محتواها أن الشاعر يضرب بالعمر كأنه إنسان يكتب هذه صورة 
  .أفراحه وسعادته وبعدها يرحل 

  :ونجده كذلك يقول 

  )3(برِ ن خَ ومِ  لمٍ ن حُ ي مِ ر َال  ..ي     إليكَ تفِ ى كَ ي علَ أساتِ مَ  أحملُ  يرانٌ حَ 

وهذا البيت صور لنا حيرة الشاعر حيث جعل المأساة و المعاناة كأنهما طفل 
على كتفيه باعتبار المأساة أنها تحمل في األيدي مثل الطفل وهذا على محمل 

  .سبيل االستعارة 

  :وكذلك يقول في قصيدته التي يتحدث فيها عن عودته من سفره 

  يمانِ زَ  غيرُ  ي إلي بورِ ي     وعُ صيدِ قَ  غيرُ  ي إلي ريقِ ا طَ مَ 

  ييانِ ن كَ ت مِ وهجَ تَ  صولِ ن فُ ا    مِ قايَ ي البَ هذِ  تاتُ ي الشَ منِ  اغَ صَ 

                              
الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي،المركز الثقافي العربي ، بيروت ، : الولي محمد– )1(

 .19ص،1،1990لبنان، ط
 .37غنائية آخر التيه ،ص: ياسين بن عبيد – )2(
 .40الروح ،صمعلقات على أستار :ياسين بن عبيد– )3(
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  )1(وانِ فعُ ة األُ مِ ض كَ  متْ م ض ا       ثُ داهَ يَ  تاهِ ى المَ ي إلَ لقتنِ أطْ 

هنا يصف لنا الطريق من خالل تبيان هدفه وقصده وهذا ما وضحه في 
الصورة التي تبين أن الفصول ال تتوهج حيث جعلها كأنها نبراس من كيانه و 

  .أحاسيسه

  :ويقول أيضا 

  يي بلدِ بدِ ى كَ علَ 

  مًأظَ  هُ فوقَ  تْ مَ و ي حَ ر التّ يوُ والطُ 

  يي يدِ فِ  متْ ثَ لَ 

  )2(! ابرينْ العَ  رَ أثَ 

فإن الشاعر هو أحد هذا الشعب ، حيث أنه يقاسمه همومه وآالمه ، حيث إن 
  .ويهاالطيور أو الشعوب تبحث عن وطن يأ تلك

لنزول الحكمة وارتباطه بالظمأ دليل على وكذلك رمز للحرية  يرمزفالطير هنا 
هذا ألن الشاعر غير منسجم مع واقعه فهو رافض  دم عثوره على الحكمة ،ع
  .له

  

  
                              

 .24معلقات على أستار الروح،ص: ياسين بن عبيد – )1(
 .34أهديك أحزاني ،ص: ياسين بن عبيد– )2(
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  :الموسيقى -3

القصيدة بنية موسيقية ، وهذا من خالل تشكيل الشاعر لهذه البنية التساقها و 
انسجامها مع مفردات القصيدة وهذا باعتبار اإليقاع هو أهم عناصر الشعر 

هود في اإليقاع يميزها عن اإليقاع المعن فال قصيدة تخلو من نمط معين م
  )1(.النثر فهي ال تخرج عن نطاق النثر

سوف ندرس مجموعة من النماذج الشعرية لشعر الرحلة الصوفية عند ياسين 
بن عبيد دراسة موسيقية وهذا من خالل التمثيل بالبحور الشعرية التي هي 

  )2(.خمسة عشر بحرا عند الخليل وستة عشر عند األخفش

د توزع شعر ياسين بن عبيد بين مجموعة من البحور التي اختلفت درجة وق
البحر الطويل ، ثم شيوعها إذ نجد البحر البسيط هو أكثر استعماال ثم يليه 

  .تأتي البحور األخرى 

ومن أمثلة البحر البسيط نجد مجموعة من القصائد المختارة من بعض 
ا يشتهينا الموج ، أغنية مجذوب ، كم....كالريح هي " الدواوين المتمثلة في 

الليل ، أهديك أحزاني وغيرها من القصائد ومن ذلك نجد البحر البسيط 
  .المتمثل في بعض األبيات

  

                              
القصيدة العربية المعاصرة دراسة تحليلية في البنية الفنية والفكرية ، دار : كاميليا عبد الفتاح – )1(

 .226،ص2007المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،دط، 
 .21،ص2002دار هومة،بوزريعة، الجزائر، : تاريخ العروض العربي: محمد بوزواوي: رينظ– )2(
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 1(عبُ ه شَ لَ  مدْ ضْ تَ  مْ ى لَ رحِ جُ  رحِ ا     بالجُ هنَ  حتٌ بَ  ينيكِ ي عَ فِ  رُ افِ سَ ي المُ إن(  

  :ومفتاح البسيط الذي يتمثل في 

  )2(األمل      مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلنإن البسيط لديه يبسط 

فإن هذا البحر من طبيعته متعدد التفعيالت ، وكثير المقاطع وهذا البحر لم 
يرد صافيا في بعض القصائد ،وٕانما دخلت عليه بعض التغيرات فإن الشاعر 
هنا استعمل هذا البحر ألنه بحر سهل ومن خالله أي شاعر يستطيع أن 

  .ينظم

  :ذلك نجدومن أمثلة 

   )3(يزانِ أحْ  قاتَ ا دَ يَ  مرَ ي العُ الِ مَ ي      فَ شانِ غَ يَ  ينيكِ ي عَ فِ  ةِ هلَ األَ  بُض نَ 

  : وفي قوله أيضا

  )4(مِ مَ ى شَ ا علَ لتمً مُ  رائطِ الخَ  فوقَ        جِ ن وهْ مِ  متدُ المُ  اتحُ و الفَ ا هُ ذَ هَ 

أخرى التي اختلفت من قافية إلى عبيد و لقد وردت قوافي متعددة في قصائد بن 
و المتمثلة في الالم وكذلك الباء والقاف والنون وغيرها من القوافي التي ظهرت 

  .في القصائد

  
                              

 .101ياسين بن عبيد، غنائية آخر التيه،ص– )1(
 .148،ص2007المنار في اللغة العربية ، دار العلوم، عنابة ، الجزائر، : عيسى مومني– )2(
 .23أهديك أحزاني،ص:ياسين بن عبيد– )3(
 .26معلقات على أستار الروح،ص: عبيدياسين بن – )4(
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  :وذلك في قوله 

  )1(رُ طَ والمَ  يلُ والخَ  هوةٌ ي صَ ا دمِ لهَ      رةٌ افَ سَ مُ الم ٌ حْ أ يهِ ك التَ ي لَ يهِ تِ 

فهنا الشاعر قام بتكرار كلمة تيه والتي من خاللها الشاعر حيث يجد نفسه 
ضائع  في أحالم راودته في سفره ، ومن البحور أيضا التي استعملت البحر 
الطويل وهو أيضا متعدد التفعيالت حيث أن طول الوزن ووفرة مقاطعه 

  :يمنحان الشاعر مزيدا من المرونة ومن أمثلة  ذلك نجد 

   عِ ائِ ضَ  ا إثرَ ائعً ا ضَ نَ رُ سِ  ريبينِ غَ       وىَ و الهَ هُ  نوبُ ي والجَ رياحِ  ملتُ حَ 

  )2( عِ نابِ المَ  وءِ ضَ  اقاتُ ه بَ بِ  ي      ـــــنُ سَ الحُ  دَ نهّ ا تَ ر وردً الحُ  نوبُ الجَ  وايَ هَ 

استعمل هذا البحر لكثرة تفعيالته وأنه مركب ويستعمل في الشعر العمودي 
  .لهذا اعتمده بن عبيد من خالل رحلته في بعض قصائده

هي أساس التجربة الصوفية  وفي األخير نستنتج أن الرحلة الصوفية          
  ...فأطلق على الرحلة عدة اصطالحات هي السفر ،الطريق ،االغتراب 

فكان لها دور أساسي في شعر ياسين بن عبيد من خالل الخصائص 
  .في شعره  توفرتوالجماليات التي 

  

                              
 .50غنائية آخر التيه،ص:ياسين بن عبيد– )1(
 .59ص:المصدر نفسه – )2(
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وفي نهاية هذه الدراسة لشعر الرحلة لياسين بن عبيد تم تسجيل أهم النتائج التي         

  : تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة 

 .التصوف باعتباره رعاية حسن األدب مع اهللا في األعمال الباطنة والظاهرة  -

 .األدب الصوفي هو أدب يوحد بين هدفين ؛ هدف التعبير وهدف المعرفة  -

 .التجربة الصوفية هي تجربة شعورية حيث تستمد طاقتها من فعالية الرمز  -

الرموز الصوفية سجلت حضورا  مكثفا في دواوين بن عبيد ، حيث تعددت بشكل  -

 .أكسبها المتعة 

مثلت الموسيقى عنصرا هاما في دواوينه ، حيث نوع في قصائده بين البحور  -

 .للشاعر والقوافي والتي مثلتها الحالة النفسية 

إن القصائد في دواوين ياسين بن عبيد تبين التجربة الشعرية الصوفية في األدب  -

 .العربي المعاصر 

يلجأ الشاعر الصوفي  المعاصر إلى استخدام لغة الرموز من أجل التعبير لحبه  -

 .هللا تعالى وهذا ما نجده عند ياسين بن عبيد 

 .لتها في الشعر الصوفي استعمل بن عبيد رموز الطبيعة وذلك لتبيين دال -

 .اعتبار الصورة شكل فني التي تتخذه األلفاظ بعد أن ينظمها الشاعر  -

 .اللغة الصوفية في شعر ياسين بن عبيد كان لها دور أساسي من خالل أشعاره  -

تغني بن عبيد بالعقيدة اإلسالمية التي غابت قيمها في عالمنا المادي الذي أصبح  -

 .شيء من األشياء الجامدة التي ال إحساس لها فيه اإلنسان مجرد رقم أو 
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  : نبذة عن الشاعر 

م بقرية ماوكالن ، دائرة بوقاعة والية سطيف ، 1958ولد الشاعر ياسين بن عبيد عام    

  .نشأ في مدينة برج زمورة 

  .أستاذ مساعد بجامعة سطيف -

  .عضو فريق بحث في معهد اللغات والحضارات الشرقية في باريس-

  ).1995(الجزائر / ليسانس آداب من جامعة سطيف -

 I N A L C Oمن معهد اللغات والحضارات الشرقية  D E Aشهادة الدراسات المعمقة 

  ).2002/2003(فرنسا / بباريس 

  ).2003/2004(ماجستير آداب من جامعة سطيف -

  ).باريس( مسجل للدكتوراه في النقد المعاصر ، بمعهد اللغات و الحضارات الشرقية -

  :صدر له 

  .1995 - شعر–الوهج العذري -

  .2000-شعر–أهديك أحزاني -

  .2003-شعر–معلقات على أستار الروح -

  .2007-شعر–غنائية آخر التيه -

  ).دراسة في سيرته الفكرية وٕانتاجه الشعري(الحالج شاعرا-

  ).بالفرنسية(الشعر الصوفي المعاصر في الجزائر -
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  ).عمر أبو حفص نموذجا/ المفاهيم واالنجازات (الشعرية الصوفية -

-المساء( المقاالت في النقد النظري و التطبيقي منشورة في الصحف الوطنية عشرات -

  ").المغرب " المشكاة ( ، والعربية ) الخبر-الشروق-النصر-الشعب

  (1)"...).األردن " الفينيق –" الكويت " الكويت –" السعودية " عالمات في النقد األدبي -

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                              

  .6،ص2007، 1غنائية آخر التيه ، منشورات ارستيستيك ، الجزائر ، ط: ياسين بن عبيد – (1)
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  : المصادر 

  ).ص ، و ،ف(مادة.9لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،مج: ابن منظور -

  .8،2005المحيط، مؤسسة الرسالة، ط: الفيروز آبادي-

  .1،1993المقدمة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: ابن خلدون -

  .تحوالت العاشق ، المجموعة الكاملة : ادونيس -

 يةباسل عيون السود، دار الكتب العلمأساس البالغة، تحقيق محمد : الزمخشري -

  .  1998، 1،بيروت ،لبنان ،ج

  .3،1977العودة، بيروت، لبنان، مج حياتي في الشعر، دار: صالح عبد الصبور-

  .1،1972الناس في بالدي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: صالح عبد الصبور-

  .1997هاصات، دار هومة للنشر،الجزائر،ر اإل: عثمان لوصيف-

  .1985بوح في موسم األسرار، الفوميك، الجزائر،: مصطفى الغماري-

  .1934المواقف، مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، مصر،: النفري-

  :الدواوين 

  .1،1998أهديك أحزاني، المطبوعات الجمياة،الجزائر، ط:ياسين بن عبيد-

  .1،2007التيه، منشورات أرستستيك،الجزائر،طغنائية آخر :ياسين بن عبيد-

  .2003معلقات على أستار الروح، منشورات دار الكتاب، الجزائر،:ياسين بن عبيد-
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  :المراجع

  .2،1995الصوفية والسريالية، دار الساقي،بيروت، لبنان، ط:أدونيس-

األبعاد الصوفية في اإلسالم و تاريخ التصوف،منشورات :ماري شيملا آن-

  .1،2006الجمل،ألمانيا،ط

الشعر و التصوف،األثر الصوفي في الشعر العربي :ابراهيم محمد منصور-

  .1995-1945المعاصر،دار األمين،

  .1999التصوف و المتصوفة،افريقيا الشرق،بيروت، لبنان،:جان شوفليي-

  ..1،1987معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار،القاهرة، مصر،ط:حسن الشرقاوي-

شعر التصوف في األندلس، دار المعرفة :بد الرازق سليمان المصريسالم ع-

  .2007الجامعية،االسكندرية،دط،

الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات :السعيد بوسقطة-

  .2،2008بوبة،الجزائر،ط

  .1،1985الصوفية ، كلية أصول الدين ، الرياض ،ط: صابر طعيمة -

الجزائر ، دار الهدى ، عين مليلة ،الجزائر ، التصوف في : الطاهر بونابي-

  .1،2004ط

موفم للنشر ، الجزائر ، الخطاب الصوفي وآليات التحويل ، : عبد الحميد هيمة -

  .2008دط،

معجم مصطلحات الصوفية ، دار المسيرة ، بيروت ، لبنان ، : عبد المنعم الحفني -

  .2،1987ط
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  .1،1992دار الرشاد ، طالموسوعة الصوفية، : عبد المنعم الحفني -

الرؤيا والتأويل ، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة ،دار : عبد القادر فيدوح -

  .1994، 1الوصال، ط

الشعر الصوفي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق، : عدنان حسين العوادي -

  .1986دط،

عند أدونيس ، الدار العالمية ، اإلبداع ومصادره الثقافية والفنية : عدنان حسين قاسم-

  .مصر 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان، : عرفان عبد الحميد فتاح 

  .1،1993ط

في رياض األدب الصوفي ، دار نهضة الشرق ، : علي أحمد عبد الهادي الخطيب -

  .1،2001اإلسكندرية ، مصر ، د

وفي بين الحالج وبن عربي ، دار المعارف اتجاهات األدب الص: علي الخطيب -

  .،القاهرة ، مصر 

دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ، دار الهدى ، الجزائر : عمر أحمد بوقرورة -

،2004.  

  .1981التصوف في اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، : عمر فروخ -

  .2007لعلوم ، عنابة ، الجزائر ، المنار في اللغة العربية ، دار ا: عيسى مومني -

  .1983التصوف اإلسالمي ، مكتبة سعيد رأفت ، مصر ، دط،: فيصل بديع عون -

  .1993تاريخ األدب العربي ، الهيئة المصرية ،: كارل بروكل مان -
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القصيدة العربية المعاصرة ، دراسة تحليلية في البنية الفنية والفكرية : كاميليا عبد الفتاح -

  .2007مطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، دار ال

التصوف ، مكتبة المدرسة ، بيروت ، لبنان : ماسينيون و مصطفى عبد الرزاق -

  .1،1984،ط

  .2002تاريخ العروض العربي ، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر،: محمد بوزواوي -

المصرية اللبنانية ، مدارس النقد األدبي الحديث ،الدار : محمد عبد المنعم خفاجي -

  .2،2003القاهرة ، ط

التأويل وخطاب الرمز ، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي : محمد كعوان -

  .1،2010المعاصر ، دار بهاء الدين ، قسنطينة ، الجزائر ،ط

الرحلة في شعر المتنبي ، دار مجدالوي ، عمان ، : منتصر عبد القادر الغضفري -

  .1،2011األردن ، ط

الصورة الشعرية في الخطاب البالغي و النقدي ، المركز الثقافي العربي : الولي محمد -

  1990.،1، بيروت ، لبنان ، ط

المتواليات دراسة في التصوف ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، : يوسف زيدان -

  .1998،  1مصر ، د

  :الرسائل الجامعية والمجالت 

ي ، ألفاظ المتصوفة ، دراسة داللية في أعمال ابن عربي حسين عدو حلمي عبد اهللا -

يحي جبر ، قسم / النثرية والشعرية ، مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية ، أ

  .اللغة العربية ، جامعة النجاح الوطنية 
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التجربة الصوفية ، دراسة في الشعرية العربية المعاصرة ، كلية : سالم كاظم األوسي -

  .اآلداب ، جامعة القادسية ، 

العالقة بين التشيع و التصوف ، رسالة مقدمة لنيل درجة : فالح بن إسماعيل بن أحمد -

عبد بن محمد الغنيمان ، شعبة العقيدة ، قسم الدراسات العليا ، /العامية الدكتوراه ، أ

  .الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية ، السعودية

هوم األخالق ، الشعر العربي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مف: محمد شحادة تيم -

  .كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، السعودية 

 ،10مجلة حوليات التراث ، كلية اآلداب والفنون ، جامعة مستغانم ،ع: محمد عباسة -

  .2010الجزائر، 

  .4،1974المستنصرية ، عفي شعر المتنبي ، مجلة الجامعة : هادي الحمداني -
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  : ملخص 

إن التجربة الصوفية ارتبطت بالشعر العربي المعاصر ارتباطا وثيقا وذلك لنفور الشعراء    

  .من الواقع المرير والبحث عن االستقرار الروحاني 

والتصوف هو العكوف على العبادة واالنقطاع عن العمل واإلعراض عن زخرف الدنيا     

  .وزينتها 

وتكمن خصائص الرحلة الصوفية في اللغة والصورة والموسيقى ومن أبرز دوافعها الشعور    

 .بالغربة والحنين والهجرة

 

 

Summary  

 The mystical experience related closely to the contemporary arabic 

poetry because the poets turned away from their bad reality to 

search for spiritual stability  

Mysticism is getting down in worship and stop working and turning 

away from enjojing life  

Mysticism is specialised in language image and music and its most 

principal reasons are immigration and desire. 

  


