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إالنساين اUي يتجاوز فيه  الفعل حدود 
 االٓ_ر املعنوية لتجيل املقبول ،للبحث  يف

وقد وقع , هذه أالهواء يف اخلطاIت 
عىل نص صويف يفرتض البحث ٔانه  hختيار

يسـتجيب ملقتضيات سـميياء أالهواء لريصد 
ٔا_ر الهوى الصويف وحتولها من مسـتوى 
سطحي ٕاىل مسـتوى معيق خاصة ؤان الهوى 

                                      .يف املعجم الصويف هو ٔاول مقامات احملبة  

  

  

  

  

   Abstract : 

   The semiotics of passions 

treats  the passion of human 

when it passed   the limits it 

also analyse the passion as 

aspeech acts and it study  its 

efects on the descoure. 

   The articale  choose a poetry 

from  « turjuman alashwaq » 

and try to see the language of 

sufi  which was builden  from 

the language  of love poetry 

but it changed  the beloved and 

the goales . 
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اهمتت السـميياء Iلعالمة و نظرت ٕاىل الكون بأرسه عىل ٔانه جمرة من العالمات اليت                                 
تنوب مناب  املصاحبة � من ٕاشارات و حراكت  تتفجر دالليا، فعاجلت العمل و العنارص

ٔاعطت سـمييائة العمل ٔامهية كبرية للتحول و العامل، و مل تول " اللغة يف ٔاداء الرسا� ،وقد
،رمغ ٔان 1 "لـه� اليت تعتربها اUات الفاع{ ٕاما بدايـة العـمل ٔاو هنـاية ٔادىن اه�م للحا

احلاالت النفسـية ٔاو الشعور غالبا ما يكون حمفزا عىل الفعل ،ٔاو متجليا فيه ،ٔاو دافعا ٕاليه، 
فاحلاالت النفسـية تشلك حمراك للعمل والتلفظ جتسد ¥تلف الرغبات ،ٕاذ  نتلكم دامئا قصد 

العاطفي مضن    هذا  العامل"و يتكون . از يشء ما حتركه رغبة ٔاو ٕاحساس معنياجن
السـياق الرتكييب للخطاب ،وقد ال يكون الفعل العاطفي ٔاو الهووي مرتبطا Iخلطاب ٕاذ  
يرتاءى يف ٕاطار اجلسد ٔاو السلوك إالنساين؛ فاحلب مثال � عالمات جسدية دا� تتضافر 

اخل، و الغضب ٔايضا � دوال جسدية قد ...ت العني للكشف عنه كتبدل اللون وحراك
ترتبط بتغري اللون ٔاو ممارسة  سلواكت معينة اكلرصاخ ٔاو التكسري ٔاو الرضب ،و يه 

و رمغ ٔان أالهواء و العواطف عالمات دا� ،ٕاال ٔان   سلواك جتسـيدية مردها حا� نفسـية
ق إالشارة ٕاىل ذ¿، وقد اختلف  hه�م العميل هبا و بلورهتا مهنجيا اكن متأخرا كام سـب

املنطلقات املؤسسة للبحث يف سـÁئية أالهواء و العواطف؛ ٕاذ  ربطت ٔاحياI Àلتلفظ 
ينطلق من املنجزات التلفظية و التداولية "وعوجلت يف ٕاطار الفعل الÄيم، فباريت 

تلكم يف لنظرية أفعال الÄم للتدليل عىل القوة العاطفية اليت تكشف حضور ذاتية امل 
، 2" اخلطاب و بيان ٔان درجة القوة ٔاو الهوى يه اليت تسـتويف ٔاحد رشوط الفعل الÄيم

فأالهواء  و العواطف حمفزات عىل إالنتاج التلفظي من Çة و من Çة ٔاخرى يه فضاء 
  .للكشف عهنا فالتلفظ يفضح الكوامن النفسـية وقد قيل تلكم ٔالراك

وة عاطفة معينة، تطفو للسطح عىل حساب عاطفة ٕان الفعل الÄيم مبكوÀته يكشف ق 
  :ٔاخرى كام يف املثال التايل

  ).يف الصباح ( صباح اخلري\\\\أ أ أ أ     
  )بعد تأخر خشص يف فهم قضية ما( صباح اخلري \ب 
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توجد  يف املثالني حتية صباحية ،و لكن حتليل الفعل الÄيم يكشف اختالف القوة     
سـية ٔاو أالهواء اليت حتركها، ففي املثال أالول قوة الفعل إالجنازية الناجتة تبعا للحاالت النف 

عاطفة (hجنازية يه التحية الصباحية، و يتوافق فهيا املعىن احلريف للمنجز مع داللته 
  ٔاما املثال الثاين فٕان التحليل يكشف ٔان العبارة ليست للتحية ).   اج�عية تواصلية 

صبح يه القوة hجنازية و السخرية  لت  و لكن لالسـهتزاء ،فتظهر عاطفة hسـهتزاء
لقد ركز Iريت عىل بعد التداولية و قدرته عىل الكشف عن البعد العاطفي، ٔاما  .املتوخاة

انطلقا من "قرايس و جاك فونتاين فقد نظرا ٕاىل سـميياء أالهواء من منظور خمتلف ٕاذ 
اخلطاب أالديب .خالق خطاب علامء االٔ . خطاب املعجم (معاينة و حتليل اخلطاIت املنجزة 

يف " لتحليل السـÁيئ لعاطفتني هام البخل و الغرية و  استمثرت سـمييائية أالهواء3).
  ٕاذ تعىن مبساء� مجموعة من الرشوط و الرشوط القبلية (  ...  ) الرشوط القبلية لÞال� 

                    .           و الرشوع بعد ذ¿ يف وضع صورة للمعىن سابقة و رضورية لمتفصلها 
كام تعمل سـميياء أالهواء عىل حتليل العاطفة ٔاو الهوى يف عدة مسـتوäت و جماالت، 
راصدة حركية خروجه من أالعامق ٕاىل  السطح عرب متظهراته يف خمتلف اخلطاIت اليت 

  .حتف Iلبعد الهووي املدروس 
ت بكيفية بروز عالمات اليت اهمت )وبعد معل جاك فونتاين و قرمياس جاء دور آن اينو  

احملسوس كتابة و يف ٔاي رشط ميكن للبعد hسـهتوايئ التلقايئ   و اخلفي و املستمثر ٕاىل 
  4".حد ما يف معق اخلطاب ٔان يصبح عيانيا

ارتباط سـميياء \1: و لعل ٔامه املالحظات اليت ميكن ٔان نسـتخلصها مما سـبق ما ييل 
لف من نص ٕاىل ٔاخر بل ٔاكرث من ذ¿ خيتلف أالهواء Iلسـياق فتحليل البعد الهووي خيت

  .من لغة ٕاىل ٔاخرى
تتباين املنطلقات يف سـÁئية أالهواء ٕاذ ينطلق البعض من الهوى و جتليه يف اخلطاب  \2 

  .و ينطلق البعض االٓخر من اخلطاب للكشف عن البعد الهووي 
عىل املعارف  يرتبط البحث يف البعد الهووي Iالفرتاض و يتأسس يف كثري من جوانبه\3

  .   املسـبقة
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        :                                                          :                                                          :                                                          :                                                          ة ة ة ة ــــــــــــــــــــرة التطبيقيرة التطبيقيرة التطبيقيرة التطبيقيــــــــــــــــاملغاماملغاماملغاماملغام
تسعى هذه املداخ{ للبحث يف النص الصويف من منظور سـميياء أالهواء، مستندة يف     

ن مدار أالمر ذ¿ ٕاىل طبيعة املوضوعات اليت يعاجلها الصويف يف نصوصه إالبداعية، ٕاذ أ 
حاول الصوفية ٔان يرتقوا "و العروج ٕاىل علياهئا، فقد  إاللهيةهو التغين حبب اUات 

بتجربهتم من املسـتوى البرشي العادي ٕاىل مسـتوى خصويص جدا ،هو التشـبه Iحلب 
إاللهـي أالزيل و ميزي ابن عريب بني نوعني من احلب إاللهـي، حب هللا للعامل و املوجودات 

ىن سـيكون احلب صفة ٕالهية ٔازلية ،   و حب الصوفية ö وهنا سـيكون احلب و هبذا املع
  5".صفة ٕانسانية غري ٔان غايهتا يه التعلق Iٔاللوهية

كام يتوسل النص الصويف عىل مسـتوى ٔانساقه اللسانية بنصوص قبلية مدارها الهوى،  
لس{ من عرب س  ولكنّ  اط اكحلب، امخلرة ،الرح{، الطللاUي يتجىل  يف عدة ٔامن

التحويرات تنقü من احلدود املعقو� ٕاىل فضاء التجاوز ،  فالنص الصويف نص يف هوى 
        احلق يبىن عىل نصوص يف هوى اخللق كام ٔانه يتشلك لسانيا وفق تركيبة معقدة كام سرنى

  ::::ة ة ة ة ــــــــــــــــــــة املضاعفة املضاعفة املضاعفة املضاعفــــالنص الصويف و اللغالنص الصويف و اللغالنص الصويف و اللغالنص الصويف و اللغ
اللغة مþ شاع  ٔالداء لقد عرف الشÄنيون أالدب بأنه اسـتعامل خاص للغة ، ف  

التواصل اليويم ،غري ٔان التواصل الفين يفرض منطية اسـتعاملية ممزية، تنقل اللغة من طور 
hسـتعامل hعتيادي، ٕاىل طور hسـتعامل التغرييب اUي هيفو لكرس أاللفة  خللق 
ا2هشة ، غري ٔان النص الصويف شلك اسـتثناء؛ ٕاذ يتوسل  بنصوص ٕابداعية ٔاخرى و ٕاذا 
سلمنا ٔان هذه النصوص يه اسـتعامل خاص للغة و الشعر الصويف اسـتعامل لها ،فان 
تعريف أالدب الصويف يتضاعف من منظور اخلصوصية hسـتعاملية، فيغدو النص الصويف 
اسـتعامال خاصا السـتعامل خاص للغة، اذ يسـتدعي الصويف نصوصا يف الغزل و امخلرة و 

القصيدة يف احلب إاللهـي اليت ال تباين " ٕان اكنتالطلل   لنقل جتاربه و ٕاحساساته و 
قصيدة احلب إالنساين يف البناء و ا2ال� ٕاال من حيث اعتبار السـياق الصويف ٔاو من 
حيث بعض القرائن اللفظية و ا2اللية القلي{ اليت تسـتوقف القارئ املتأين من حني ٕاىل 

  6".آخر
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و hنغالق ،ٕاذ ينفتح   ائييت hنفتاح ووفق هذا التوجه يغدو النص الصويف خاضعا  لثن 
عىل النصوص القبلية مسـتلهام عنارصها و متوسال بآليهتا، مث يتحول هذا hنفتاح ٕاىل 
انغالق حيتاج فيه القارئ ٕاىل اسـتحضار السـياق الصويف، و املعجم الصويف ٕالعادة النص 

و عىل هذا . السابقة ٕاىل املسار اUي ينأى فيه عن مطابقة التوÇات احلرفية للخطاIت
فالنص الصويف حيول النصوص السابقة و يتحول بفضلها ٕاىل عالمة سـمييائية تقوم عىل 

فالصويف يسـتعني بتجربيت احلب والسكر من خالل العودة ٕاىل معمل  hسـتدعاء التكثيفي ؛
حمدد داخل ّهذه التجارب ،هو معمل القمة ٔاو اUروة يف احلب و هو العشق اUي يبىن 

وهو يبىن عىل تغييب   7"فاحلب اUي يدبره العقل الخري فيه"جتاوز حدود العقل  عىل
ذات احملب وذوIهنا يف احملبوب ويمت هذا عن طريق حتويل جتربة احلب الطبيعي ٕاىل حب 

وهللا ؛فإالنسان خليفة هللا يف أالرض وعليه يتوسل  إالنسانٕالهـي استنادا ٕاىل العالقة بني 
ة لبناء مسار عكيس يف احلب، ينطلق من املوجود العيين ٕاىل املوجود الصويف هبذه التجرب

  .الغييب 
ٔابو مدين : وال خيتلف أالمر كثريا Iلنسـبة للنصوص امخلرية كام  يف املثال التايل يقول    

ٕان مفهوم    8فنحن ٔاÀس ال نرى املزج مذكنا  و دع مزÇا عنا  التلمساين ٔادرها لنا رصفا
الصويف ،يبىن عىل التحول ا2اليل ملفهوم السكر العادي ،اUي يتأسس  السكر يف مسـتواه

و اغتنا�ا، بي� يتحول هذا املفهوم عىل مسـتوى الهوى  عىل الرشب املرتبط Iللحظة االٓنية
، و فعل الكينونة فعل متجذر، سابق عىل )مذ كنا(الصويف لالرتباط Iلزمن املطلق 
  :فعلها يف السكر العادي يقول معر بن لكثوم اخللق، كام ٔان املزج خاصية تفعل 

  . 9ٕاذا ما املاء خالطها خسينا    ان احلص فهيمشعشعة �ٔ 
  .بي� الصفاء و النقاء هو املطلب أالسايس داخل املنظومة الصوفية الهووية  

ٕاذن يف ضوء املعطيات املتعلقة بسـميياء أالهواء و املعطيات املتعلقة بطبيعة النص الصويف  
وم بتحليل نص البن عريب للبحث يف كيفية حتول الهوى من شلكه املادي ٕاىل شلكه سـنق

  .العرفاين و جتليـات هذا نصـيا
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        ::::النصالنصالنصالنص
        و لو الح غربيا حلن ٕاىل الغربو لو الح غربيا حلن ٕاىل الغربو لو الح غربيا حلن ٕاىل الغربو لو الح غربيا حلن ٕاىل الغرب                                        رٔاى الربق رشقيا رٔاى الربق رشقيا رٔاى الربق رشقيا رٔاى الربق رشقيا حفحفحفحفن ٕاىل الرشق              ن ٕاىل الرشق              ن ٕاىل الرشق              ن ٕاىل الرشق              

        و ليس غرايم Iٔالماكن و الرتبو ليس غرايم Iٔالماكن و الرتبو ليس غرايم Iٔالماكن و الرتبو ليس غرايم Iٔالماكن و الرتب                                                                            فٕان غرايم Iلربيق و حملـــــــــه         فٕان غرايم Iلربيق و حملـــــــــه         فٕان غرايم Iلربيق و حملـــــــــه         فٕان غرايم Iلربيق و حملـــــــــه         
        روته الصبا عهنم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن احلزن عن كريبروته الصبا عهنم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن احلزن عن كريبروته الصبا عهنم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن احلزن عن كريبروته الصبا عهنم حديثا معنعنا                      عن البث عن وجد عن احلزن عن كريب

        قليبقليبقليبقليب    عن ا2مع عن جفين عن النار عنعن ا2مع عن جفين عن النار عنعن ا2مع عن جفين عن النار عنعن ا2مع عن جفين عن النار عن    عن السكر عن عقيل عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقيل عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقيل عن الشوق عن جوى      عن السكر عن عقيل عن الشوق عن جوى      
        تقلبه أالنفاس جنبا ٕاىل جنب تقلبه أالنفاس جنبا ٕاىل جنب تقلبه أالنفاس جنبا ٕاىل جنب تقلبه أالنفاس جنبا ٕاىل جنب                             بأن اUي هتواه بني ضلوعبأن اUي هتواه بني ضلوعبأن اUي هتواه بني ضلوعبأن اUي هتواه بني ضلوعمكمكمكمك                                                                                        

        هو املوقد النار اليت داخل القلب هو املوقد النار اليت داخل القلب هو املوقد النار اليت داخل القلب هو املوقد النار اليت داخل القلب                                     فقلت لها بلفقلت لها بلفقلت لها بلفقلت لها بلغغغغ ٕاليه بأنه                          ٕاليه بأنه                          ٕاليه بأنه                          ٕاليه بأنه                         
                       Þفٕان اكن ٕاطفاء فوصل خم                       Þفٕان اكن ٕاطفاء فوصل خم                       Þفٕان اكن ٕاطفاء فوصل خم                       Þ10101010و ٕان اكن ٕاحراق فال ذنب للصب و ٕان اكن ٕاحراق فال ذنب للصب و ٕان اكن ٕاحراق فال ذنب للصب و ٕان اكن ٕاحراق فال ذنب للصب                 فٕان اكن ٕاطفاء فوصل خم        

التأويل الباطن ،ٕاذ يشري يعمل السـياق الصويف عىل ٕاخراج النص من طبيعته الظاهرة ٕاىل 
جتسـيد حا� "الصوفية ٕاىل ٔاهنم ٔاهل ٕاشارة، و يقوم الصويف بعمل هيفو ٕاىل تصوير ٔاو 

،ٕاىل جانب  11"  نفسـية معينة و ذوقا معينا تصويرا لغوä ٔالحد املوضوعات املسـتعارة
  .السـياق تسامه الرشوح اليت تلحق عادة Iلنصوص الصوفية يف توجيه النص وÇة معينة 

  و النص حمل ا2راسة مزود Iلرشوح اليت تنأى عن املعاين 
الظاهرة و تنحو منحا تأويليا خاصا، يتأسس عىل املنطلقات الصوفية  و لعل اخلاصية اليت 
تكتسـهبا هذه الرشوح يه ٔاهنا Àبعة من القائل اUي  يفرس لغري العرفاء لئال خيرج النص 

  .عن املقصدية اليت انشأ لها
ل اUي يطرح هنا ، هو هل ضيق املبدع عىل القراء برشح نصه ،و تعيني ولعل السؤا 

ا2الالت املقصودة؟ ٔام  انه وسع ا�ال ٔامامه حني ٔاشار من خالل رشوحاته ٕاىل ٕاخراج 
القارئ من دائرة ٔاحادية اخلطاب تبدي غزلية النص و ارتباطه هبوى مادي ٕاىل دائرة انفتاح 

  .ى املادي ليعرب عن هوى عرفايناخلطاب ،اUي يهنل من معني الهو 
  يف الواقع ٕان النص الشارح املرفق Iلنص يغري بوص{ القراءة ، 

و حيدد طبيعة الهوى املقصود ،كام ٔانه  يقدم للقراء مفاتيح تساعدمه عىل ارتياد ا�هول يف 
  .هذه التجربة 
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        ::::للللــــــــــــــــــــــــــــالتحليالتحليالتحليالتحلي

حلن \حفن \ارة ٕاىل االٓخر رٔاى  الربق يبدٔا النص Iال ش: التطابق بني احملبوب و احملبالتطابق بني احملبوب و احملبالتطابق بني احملبوب و احملبالتطابق بني احملبوب و احملب    \\\\1
، مما جيعل الضامئر متطابقة عىل مسـتوى النص " فٕان غرايم Iلربيق "لينتقل ٕاىل املتلكم 

  اليت جتمع العارفني Iٔالمر،  و تتجاوز أالÀ احملددة" هو "شارحة حلا�  -ٔاÀ–ٔاÀ و = هو :
خل النص و توزع ا2وال الهووية و ميكن ٔان نضع الرتسـمية اليت توحض اUوات املوجودة دا 

  :علهيا وفق ما ييل 
  حفن              /حن /رٔاى الربق                    1هو

  Àلربيق                   1ٔاI غرايم  
  ولها امتداد رشيق مرتبط Iلربق-روته       الصبا             

   حالها مجوع العرفاء اUي يشاطرون أالÀ  مه                   
  )بأن اUي هتواه(احملبوب بني ضلوعمك ٔانمت ٔاÀ عىل املسـتوى النيص                  2هو 
 À2موقد الناراليت داخل القلب  واليت متت بفعل هو                  2ٔا  
  2و يطابق ٔاÀ 1يطابق ٔاÀ                   1هو
  موقد النار داخل القلب / يطابق أالÀ ٔالنه بني الضلوع                  2هو
Àاحملبوب– 2يطابق هو  -احملب-أال-  

ٕان الضامئر متارس لعبة ٕاشارية ،تتبادل فهيا العنارص املواقع ،فيتحول أالÀ ٕاىل هو،وهو ٕاىل 
  .ٔاÀ ،مما يفيض ٕاىل فناء احملب يف احملبوب وهو فعل تأسييس داخل الهوى العرفاين الصويف 

        ::::لسانية لسانية لسانية لسانية وجود احملبوب و دوا� ال وجود احملبوب و دوا� ال وجود احملبوب و دوا� ال وجود احملبوب و دوا� ال / / / / 2222
يتجىل احملبوب ٔاو اUات إاللهية يف املوجودات الكونية ، ٕاذ أن حمريك احلب يف التجربة 
الصوفية ، هام السامع و الرؤية ؛سامع %م هللا ورؤية خلقه ، وقد اختار بن عريب الربق  
ن وهو ذو طبيعة ساموية و� امتداد ٔاريض ،كام ٔانه رشيق ولكنه مبين عىل فكرة جتاوز املاك

ليس الرب "وهذا مؤرش ٕالهـي )رآه رشقيا حفن ٕاىل الرشق ولو اكن غربيا حلن ٕاىل الغرب (
كام ٔان الربق ال حيتويه ماكن حمدد  12"ٔان تولوا وجوهمك قبل املرشق ٔاو املغرب
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ٔاعىل أسفل و� وجود خاطف يرتبط بطبيعة الوصل  وبفكريت التجيل  غرI،/رشقا
موقد النار –خالل الربق ويتجىل فعال من خالل النار والغياب ٕاذ يتجىل احملبوب حملا من 

ولكنه )رٔاى الربق(فاللمح ٔاو التجيل متضمن Iلقوة يف الربق املرتبط Iلرؤية  –يف القلب 
،ٕاذ ٔان ) روته الصبا عهنم حديثا معنعنا(يف البيت الثالث ينتقل للتحقق عن طريق الرواية 

ية اللمح حيدث الغياب اUي يعاد� الصمت فعل الرواية دال لغوي  عىل التجيل ،فبعد رؤ
ٕان يل عبادا صامتني رٔاو جاليل فال يسـتطيعون ٔان يلكموه ورٔاو هبايئ "، وهو دال صويف 

مل يذكر الصمت رصاحة و لكن ذكر عن طريق ٕاحا�  13"فال يسـتطيعون ٔان يسـبحوه
شرتاكها الÄم ٕاىل ذات ٔاخرى يه الصبا ؛ويه رحي رشقية حتمل خربا عن فعل الوصل ال

من Çة ،وجتاوزها لفكرة املاكن افرتاضا وحتيينا )  رٔاى الربق رشقيا(معه يف ماكن التحقق
  .من Çة ٔاخرى 
،ويبدو ٔان السكر الوارد ٔافىض ٕاىل )عن السكر عن عقيل (الرواية Iلسكر /ترتبط الرؤية 

) ه الصباروت(حصو الرتباطه Iلعقل ،ولكن نصيا السكر والعقل حيد_ن يف ٕاطار الرواية 
اليت اكنت دh لغوä عىل التجيل ؛ ٕاذن السكر الوارد يف البيت هو السكر اUي يفيض 

  . خيلف الشوق ،اجلوى ،ا2مع   والنار) العقل(ٕاىل حصو يف احلرضة إاللهية فالصحو 
ٕان النار ترتبط Iلرغبة يف جتدد الوصل ولها مدلوالت ٔاخرى ترتبط بلحظة التجيل ولنا يف 

Àموىس دليل عىل ذ¿  قصة سـيد  
كام ٔان النار دال عىل الرغبة املسـمترة يف معاودة الوصل اUي ٔاعقب الغياب يف ملكوت 

  .اUات إاللهية ،فهـي متأججة تنتظر إالطفاء ٔاو إالحراق  
ä عبدي ٕاذا بدت الرؤية تبقي  وتذر مفا "يعد إالحراق ذروة مبتغى الصوفية ففي احلديث 

  "ي وال تذر فقد رٔايتين رٔايتين ،وٕاذ بدت ال تبق
الرواية، /ٕاذن يبىن الهوى الصويف عرب سلس{ من املراحل ترتبط Iلرؤية 

  الصحو /الصمت،السكر/احلديث
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و تسامه هذه احلاالت يف hرتقاء ٕاىل حا� الغيبة املتعلقة Iلتجيل،    و فÁ ييل خطاطة 
رشي ٕاىل املسـتوى إاللهـي اسـهتوائية  تبني مراحل تدرج الهوى من املسـتوى السطحي الب 

  :العميق عرب الوسائط الرشحية  و السـياق الصويف 
  

    املسـتوى البرشياملسـتوى البرشياملسـتوى البرشياملسـتوى البرشي    املسـتوى إاللهـياملسـتوى إاللهـياملسـتوى إاللهـياملسـتوى إاللهـي
  رٔاى الربق–الرؤية موصو� Iلتجيل 

و الربق دال صويف عىل اUات hلهية و 
هو ذو طبيعة ساموية و منه فاحلب موصول 

 -الربق و حمله–Iلتجيل و الغياب 

 لغراما-احلنني–الرؤية 

الرح{ الهووية ٔاو hسـهتواوية للوصول ٕاىل 
احملبوب اUي يتجىل فيحدث الوصل و 
يغيب فيبقى الشغف ٕاىل الوصل فتبىن 

 الرح{ ٔالجل التجيل 

رح{ البحث عن احملبوب و ما  –الفراق 
 يرافقها من حزن و مكد

الوصل مرتبط بغلبة احلال من شدة الوجد 
 و الشوق ٕاىل اUات إاللهية 

 البعد ٕاحراق /الوصل ٕاطفاء 

   
  ميثل ا2ور hسـهتوايئ مقطعا حساسا داخل املسار املوضوعايت و لكن أالمر "ٕاذن قد   

خمتلفا Iلنسـبة للنص الصويف ٕاذ ال جيسد الهوى مقطعا موضوعاتيا بل هو املوضوع يف حد 
  . ذاته
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    و املراجـــــــع و املراجـــــــع و املراجـــــــع و املراجـــــــع     ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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                                     123تار جبار ، شعر ٔايب مدين التلمساين ص خم   11
  177سورة البقرة االٓية   12
  199ص /بريوت دط/نصوص صوفية  غري منشورة حتقيق بولس نوI ،دار املرشق   13


