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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تعد �سـتعارة ٔامه وسائل التعبري 

يس الشعري لقدرهتا عىل تصوير أالحاس 
وجتسـيد املشاعر، ومبا تضفيه عىل التعبري من 
شعرية وحيوية؛ وسأحاول يف هذا املقال 
الكشف عن شعرية �سـتعارة يف النصوص 

من خالل ا,ور الباهر  )∗(الصوفية للششرتي
لالسـتعارة يف لغة إالبداع الفين؛ كوهنا املنبع 

ويه اليت جتعل من الشعر  ،الرئيس للشعرية
  .وطبيعته الفنيةشعرا q خصوصيته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: Résumé  

La métaphore est un 

procédé d’expression 

poétique par  son aptitude 

à imiter les émotions, et 

son caractère vital, 

poétique et expressif. 

Dans cet article, l’objet 

essentiel analysé du texte 

mystique du point de vue 

métaphorique, entant que 

source première de 

poétique. 
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حظيت �سـتعارة �ه�م الفالسفة واملناطقة والبالغيني والنقاد، فهـي من بني ٔامه وسائل 
التعبري الشعري لقدرهتا عىل تصوير أالحاسيس وجتسـيد املشاعر، ومبا تضفيه عىل التعبري من شعرية 

�سـتعاري قميته امجلالية من قدرته عىل نقل حا� شعورية  يكشف ا�از "وحيوية ووضوح وعليه 
حيباها أالديب، وهذا يتطلب خلق تصورات غري مألوفة يف سـياق القصيدة ٔاو العمل النرثي 

عىل درجة من درجات التقمص الوجداين متتد فيه "؛ فاالسـتعارة رهان نبوغ الشاعر ٔالهنا تقوم )1("الفين
ياة من حوq، فيلتحم هبا، ويتأملها كام لو اكنت يه ذاته، ويلغي الثنائية مشاعر الشاعر ٕاىل اكئنات احل 
، ولقد تبىن اجلرجاين مصطلح الشعرية يف حبوثه وذ� من خالل )2("التقليدية بني املوضوع وا�ات

ا,ور الباهر لالسـتعارة يف لغة إالبداع الفين �� فهـي منبع رئييس للشعرية، ويه اليت جتعل من ((
فكيف جتلت شعرية �سـتعارة يف النص الصويف؟ ) 3(شعرا q خصوصيته وطبيعته الفنية الشعر

وكيف يسـتطيع الشاعر الصويف الكشف عن حا� شعورية معينة حيياها مبا يتطلب معه خلق 
تصورات غري مألوفة يف سـياق النص الشعري؟ وكيف جتسدت شعرية �سـتعارة يف أالشاكل 

  ؟)لقصيدة العمودية واملوحشات وأالزجالا(الشعرية الثالث للششرتي
ٕان املتأمل يف شعر الششرتي، ٔاول ما يكشف عنه ٔان �سـتعارة ٔاكرث تواترا يف شعره 
مقارنة مع نسـبة تواتر التشبيه، وهذا ما يؤكد سعي الشاعر الصويف  خلف ٔامرين يتحققان رمبا 

  .�السـتعارة ٔاكرث منه يف التشبيه
مجلالية وشعرية اللكمة؛ ٕاذ لكام زاد التشبيه خفاء ومغوضا ازداد املعىن حسـنا السعي وراء القمية ا ::::أالولأالولأالولأالول

ؤاعمل ٔان من شأن �سـتعارة ٔانك لكام زدت "وجامال وٕاحياء وشعرية، يقول اجلرجاين يف هذا الشأن 
ٕارادتك التشبيه خفاء، ازدادت �سـتعارة حسـنا، حىت ٔانك تراها ٔاغرب ما تكون ٕاذا اكن ال¶م قد 

  )4("أليفا ٕان تفصح فيه �لتشبيه خرجت ٕاىل يشء تعافه النفس ويلفظه السمعٔالف ت
حتقيق شعرية إالجياز عىل مسـتوى الرتكيب النحوي، فالفرق واحض جدا عندما نعرب عن املعىن  ::::الثاينالثاينالثاينالثاين

رٔايت رجال مساوÃ : رٔايت ٔاسدا ٔاو ٔان نعرب عنه مبجاز تشبهيـي فنقول: الواحد مبجاز اسـتعاري فتقول
  .يف البطش والشجاعةلٔالسد 

        ::::شعرية الصورة �سـتعارية يف القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية يف القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية يف القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية يف القصيدة العمودية     ----1111
ٕاذا اكنت شعرية �سـتعارة منطا من التشكيل اجليد للعالقات بني أالشـياء عىل مسـتوى 
الواقع، فٕان اليشء نفسه قد حتدثه �سـتعارة عىل مسـتوى اللغة من خالل تشكيل وشاجئ غري مألوفة 

حدة حبيث يسـتعىص عىل  العقل ٔان يقبل اقرتاهنا واقعا، ومن ٔامثu ذ� ٔان بني عنارص امجلu الوا
يرتبط الفعل بفاعل ال ميكن يف أالصل ٔان يقوم به، ٔاو يرتبط مبفعول ال ميكن يف الواقع ٔان يقع عليه ٔاو 



 اة معاشحي/ د                                                           شعرية الصورة �سـتعارية يف النص الصويف

 2018جانفي                                103                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

اخل، ...ٔان تضاف اللكمة ٕاىل ما يسـتحيل ٔان تضاف ٕاليه ٔاو ٔان توصف مبا ال ميكن ٔان توصف به
  )5( :ن ٔان نقسم �سـتعارة تقسـÔ حنوÃ دالليا عىل النحو االٓيتوعليه ميك

  .ٔارشق أالمل، تغين الشمس: مركب اسـتعاري فاعل مثل -

 .زرعت ٔاحاليم، دفنت ذكرÃيت: مركب اسـتعاري مفعويل مثل -

 .زرعمت جشر احلزن، شـيدÙ قصور أالمل: مركب اسـتعاري ٕاضايف مثل -

 .ة، احلزن أالسودأالحالم الوردي: مركب اسـتعاري وصفي مثل -

  .الليل يطيل غضبه، الشمس تغرد، الربيع يبتسم: مركب اسـتعاري امسي مثل -
ولعل ٔاول مالحظة من شأهنا ٔان تلفت �نتباه يف شعر الششرتي غلبة املركب �سـتعاري 
إالضايف، ولعل ذ� يعود ٕاىل ما تتيحه إالضافة من توليد معان جديدة دقيقة من خالل الربط بني 

متجاورين، وكذ� ما هتيئه من نفاذ ٕاىل اجلزيئات واملعاين اخلفية اليت قد ال تؤدهيا اللفظة لفظني 
املفردة، و�� يعمد الششرتي ٕاىل ما يبيحه هذا الرتكيب من تداخل بني أاللفاظ، بغية الوصول ٕاىل 

امات جديدة معانيه البعيدة هذا من ãة، ومن ãة ٔاخرى فهو يف كثري من هذه الرتاكيب يو, اسـتخد
عندما يؤلف بني ٔالفاظ متباعدة، فينتج تعابري تتناسب مع جتربته، وتعرب عن مداده، كام ٔان ٔاكرثها 
يظل غامضا عصيا عىل الفهم الرصحي، لغرابته وجدته، والرتباطه  بتجربة خاصة يه جتربة الشاعر 

  .الصوفية يف رحيلها وعروãا ٕاىل ما ال يدرك ٔاو يفهم
� ٔاكرث لنا ٔان نسـتأنس ببعض الصور �سـتعارية الواردة يف قصائد ولتوضيح هذه املسأ 

من تذوق "الششرتي الصوفية حماولني كشف ما فهيا من شعرية وجاملية، وللوقوف عىل ذ� البد لنا 
لغوي ومعايشة للمجاالت ا,اللية ورموزها يف لك جانب من جوانب احلياة املادية والفكرية 

للكمة املسـتعارة وٕاشعاع داللهتا ال ينكشفان ٕاال ملن يعرف وحيس بأهنا والنفسـية، ذ� ٔان ٕاضافة ا
ليست من هذا احمليط ا�ي حلت به، وعند ٕادراك هذه احلا� ا,اللية يتحقق عنرص املفاجأة واملباغتة 

و�لتايل يوقظ الشعورية واملوقف  )6("مما يكرس أاللفة والتتابع العادي لسلسة ا,الالت يف السـياق
  .ي يف آن واحدالشعر 

   )7( :يقول الششرتي
ا õغَهيِب التّفريِق قد زال وامشط úَاُد õغَهيِب التّفريِق قد زال وامشط úَاُد õغَهيِب التّفريِق قد زال وامشط úَاُد õغَهيِب التّفريِق قد زال وامشط úَا* * * * ُد õاَؤاقْبََل ُصبُح اجلَمع ِمن بَعد َماشط õاَؤاقْبََل ُصبُح اجلَمع ِمن بَعد َماشط õاَؤاقْبََل ُصبُح اجلَمع ِمن بَعد َماشط õَؤاقْبََل ُصبُح اجلَمع ِمن بَعد َماشط        
        فأصَبحُت َال ٔاْشكو فَراقًا َال َشطحافأصَبحُت َال ٔاْشكو فَراقًا َال َشطحافأصَبحُت َال ٔاْشكو فَراقًا َال َشطحافأصَبحُت َال ٔاْشكو فَراقًا َال َشطحا* * * * ؤاْدَحَض نوُر أالنِس ِسْدف ُدُجنõيتؤاْدَحَض نوُر أالنِس ِسْدف ُدُجنõيتؤاْدَحَض نوُر أالنِس ِسْدف ُدُجنõيتؤاْدَحَض نوُر أالنِس ِسْدف ُدُجنõيت

يِس الّزجنجنجنِجن ِحني يرى اِ ِحني يرى اِ ِحني يرى اِ ِحني يرى ا* * * * وولõت جيُوش الّشفعِ عْند ِلقَائهوولõت جيُوش الّشفعِ عْند ِلقَائهوولõت جيُوش الّشفعِ عْند ِلقَائهوولõت جيُوش الّشفعِ عْند ِلقَائه يِس الّزَ يِس الّزَ         لقبَطالقبَطالقبَطالقبَطاَكفْعل َكفْعل َكفْعل َكفْعل مخمخمخَمخيِس الّزَ
   )8( :ٕاىل ٔان يقول
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يان عْنِدي الُبعد َوالُقرب َوالنõوى يان عْنِدي الُبعد َوالُقرب َوالنõوىفسـَ يان عْنِدي الُبعد َوالُقرب َوالنõوىفسـَ يان عْنِدي الُبعد َوالُقرب َوالنõوىفسـَ بتغي بْسطابتغي بْسطابتغي بْسطابتغي بْسطا* * * * فسـَ ��         وَما َهابَين قَبض وَال اوَما َهابَين قَبض وَال اوَما َهابَين قَبض وَال اوَما َهابَين قَبض وَال ا��
        من الَومه حبر َوقد َوجدت qَ َشطامن الَومه حبر َوقد َوجدت qَ َشطامن الَومه حبر َوقد َوجدت qَ َشطامن الَومه حبر َوقد َوجدت qَ َشطا* * * * بَيين َوبَيبَيين َوبَيبَيين َوبَيبَيين َوبَيهنهنهنهنَاَاَاَا) ) ) ) َاكنَاكنَاكنَاكن( ( ( ( وَوَوََومهمهمهْمهت ِبذَاتْت ِبذَاتْت ِبذَاتْت ِبذَات

اعمتد الشاعر يف هذه أالبيات عىل مجموعة من �سـتعارات اليت تاكملت وتضافرت صورها 
دú غهيب التفريق، ٔاقبل صبح امجلع، ٔادحض نور أالنس، (زئية من اجل تكوين الصورة العامة، اجل

، فلكها اسـتعارات تضافرت صورها اجلزئية من ٔاجل تشكيل ...)ولت جيوش الشفع، حبر الومه
الصورة اللكية العامة اليت تكشف عن تفاعل الشاعر واحلقيقة املطلقة اليت يبحث عهنا ويسعى 

  .لبلوغها
حياول الششرتي ٔان يقمي مقارنة يف هذه أالبيات بني مقام امجلع والفرق موحضا ٔان البعد غري 
املعبور بني هللا وإالنسان ال وجود q عند العارف ا�ي يشهد نفسه بأفعال احلق ؤاوصافه، وقيامه ال 

أالول من حيث  يكون ٕاال عند من يثبت اخللق وتدور عليه ٔاحوال البرشية، وهذه املقارنة حتيل ٕاىل
   )9( :هو متاهة وضالل ويمكل هذا املعىن البيت ا�ي يأيت بعد هذه أالبيات فيقول

        من الومه حبرقة وجدت q شطامن الومه حبرقة وجدت q شطامن الومه حبرقة وجدت q شطامن الومه حبرقة وجدت q شطا* * * * وووومهمهمهمهت بذات اكن بيين وبيت بذات اكن بيين وبيت بذات اكن بيين وبيت بذات اكن بيين وبيهنـهنـهنـهنـاااا
" الشاطئ"بـ " صبح امجلع"وارتباط " حبر الومه"بـ " دú التفريق"فهنا يبدوا واحضا اقرتان 

ئ ٕاال جتاوز لٔالوصاف البرشية، وصوال ٕاىل املطلق ا�ي مينح �سـتقرار وما جتاوز البحر ٕاىل الشاط
والطمأنينة، وذ� ما مينحه الشاطئ، وجيد الضوء و�نكشاف والتحقق، وذ� ما مينحه صبح امجلع 

  )10( .فزتول احلرية وتتبدد مظاهر �ضطراب
q11( :ويف تعبري آخر عن ما متلكه الهوى ا�ي لعب بقلبه ؤاسكره قو(   

اااا يقُت ��س��س��س��س الْهََوى قَدمي الْهََوى قَدمي الْهََوى قَدمي الْهََوى قَدميــــ يقُت سـُ يقُت سـُ يقُت سـُ ايئيئيئيئ* * * * سـُ اِ وَال َمسَ اِ وَال َمسَ اِ وَال َمسَ رْرْرْْريضيضيضِيض وَال َمسَ ��         ِمن غَري اِمن غَري اِمن غَري اِمن غَري ا��
صَبحُت ِبه فَريَد َعصـِريصَبحُت ِبه فَريَد َعصـِريصَبحُت ِبه فَريَد َعصـِريصَبحُت ِبه فَريَد َعصـِري ��         بَني الَْورى َحامًال لَوائِــيبَني الَْورى َحامًال لَوائِــيبَني الَْورى َحامًال لَوائِــيبَني الَْورى َحامًال لَوائِــي* * * * اااا��

الشاعر يف هذه أالبيات  رمز امخلرة الروحية وهو عند الصوفية يعين العمل ا�ي  اسـتخدم
هذا الرشب ال يكون ٕاال للعارف  يعطي �بهتاج والرسور؛ فيصبح من تذوقه فريد عرصه؛ ٔالن

  .�حلقيقة الر�نية
   )12( :كام اعمتد عىل الصورة �سـتعارية يف تعبريه عن احلب إاللهـي يقول

ةةةة ّ سْقم َوِذلـــّـ ّ سْقم َوِذل ّ سْقم َوِذل َاَاَاَاسسسس سْقم َوِذل اِين ِلباِين ِلباِين ِلباِين ِلبــــ         ُحب غيَدا ِ�جلَامَل ُمدلُحب غيَدا ِ�جلَامَل ُمدلُحب غيَدا ِ�جلَامَل ُمدلُحب غيَدا ِ�جلَامَل ُمدلــــهههه* * * * قَْد َكَسقَْد َكَسقَْد َكَسقَْد َكَســــ
هههه* * * * َسلَبْتنــي َوغَيبتِنـي َعنـِّـيَسلَبْتنــي َوغَيبتِنـي َعنـِّـيَسلَبْتنــي َوغَيبتِنـي َعنـِّـيَسلَبْتنــي َوغَيبتِنـي َعنـِّـي         َوغَدا الَعْقُل ِمْن َهواَها ُمولَوغَدا الَعْقُل ِمْن َهواَها ُمولَوغَدا الَعْقُل ِمْن َهواَها ُمولَوغَدا الَعْقُل ِمْن َهواَها ُمولــــ

تتتت هههه* * * * َسفَكْت ِيف الهَوى َديم َسفَكْت ِيف الهَوى َديم َسفَكْت ِيف الهَوى َديم َسفَكْت ِيف الهَوى َديم مثمثمثُمث قَالُ قَالُ قَالُ قَالــــ بلبلبلبلــــ �� نت انت انت انت ا�� �� َا طفيَا طفيَا طفيَا طفييليليلِيل َعشقتين اِ َعشقتين اِ َعشقتين اِ َعشقتين ا��         ييييــــ
ك َشـرك َشـرك َشـرك َشـرطططط ا ا ا ا مفمفمفمفوتوتوتوتــــ ْن تُرْد وْصلنَْن تُرْد وْصلنَْن تُرْد وْصلنَْن تُرْد وْصلنـــَـ

    
هههه* * * * اااا         َال ينَال الوَصال من فيه فَْضلَال ينَال الوَصال من فيه فَْضلَال ينَال الوَصال من فيه فَْضلَال ينَال الوَصال من فيه فَْضلــــ

اااا ع سكبع سكبع سكبع سكبــــ َدامَدامَدامَدامــــ ََطهّر الَعيـن ِ�ملـــَـ ََطهّر الَعيـن ِ�مل ََطهّر الَعيـن ِ�مل         ِمن شهُود الّسوى يزل ُلكّ عِمن شهُود الّسوى يزل ُلكّ عِمن شهُود الّسوى يزل ُلكّ عِمن شهُود الّسوى يزل ُلكّ ع!!!ّ! ّّ  ّ * * * * َطهّر الَعيـن ِ�مل
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ات اليت تلونت  وتشلكت اعمتد الششرتي يف هذه أالبيات عىل مجموعة من �سـتعار 
لتكّون صورة اكمu تعرب عن مشاعره املتدفقة اجتاه ا�ات العليا، وعن هيامه وعشقه للمحبوب 

ٕاال من اجتاز الطريق (أالعىل، فغدا فيه العقل هامئا راغبا يف الوصول واللقاء ولكن ال ينال هذا اللقاء 
، فهو جترد )مقام الفناء يف ا�ات العليا(ة والزتم الرشوط ومن بني هذه الرشوط الفناء يف املشاهد

عن أالغيار، وجترد عن لك م$ات احلياة ا,نيا وتطهري للنفس من لك أالدران، وارتىض الفقر 
و�نقطاع معن سوى هللا تعاىل، وهذه املعاين لكها جسدهتا هذه الصور اجلزئية اليت ذكرها الششرتي 

طهر العني " ،"سفكت يف الهوى ديم"و" غيبين عينسلبين و "، و "كساين لباس سقم وذq"مثل 
  ".�ملدامع سكبا

q13( :املعاين نفسها  جندها يف قو(   
'' نشـُره نشـُره نشـُره نشـُره ّال الْرتُك للَطّيِ والّال الْرتُك للَطّيِ والّال الْرتُك للَطّيِ والّال الْرتُك للَطّيِ والننننرشرشرشرش* * * * َطَويُت ِبسَاَطَويُت ِبسَاَطَويُت ِبسَاَطَويُت ِبسَاطططط الْكَون َوالطي الْكَون َوالطي الْكَون َوالطي الْكَون َوالطي''

    
        َوَما القَصد اَوَما القَصد اَوَما القَصد اَوَما القَصد ا

ب ِ�لغَيــرب ِ�لغَيــرب ِ�لغَيــرب ِ�لغَيــر* * * * )∗(َمغõضُت عَني القَلب غَري مطلـقَمغõضُت عَني القَلب غَري مطلـقَمغõضُت عَني القَلب غَري مطلـقَمغõضُت عَني القَلب غَري مطلـق         فألَفْيتين ذَاك املُلقفألَفْيتين ذَاك املُلقفألَفْيتين ذَاك املُلقفألَفْيتين ذَاك املُلقــــ
ممتثل يف الظاهر ٔاو املسـتوى  أالولأالولأالولأالول    :لشعر الششرتي جيد مسـتويني لالسـتعارة املتأمل

        .أالفقي لقارئ شعر الشاعر، وذ� يف نسـبة أاللفاظ لغري ما وضعت q يف اللغة
هو اجلانب ا,اليل إالحيايئ اجلديد يف رشح النصوص الشعرية، ٕاذ تنسجم يف مسـتواها : والثاينوالثاينوالثاينوالثاين

�ي يضفي عىل اللكامت تأويال صوفيا  يعمتد يف الوصول ٕاليه عىل القلب العميق مع التفكري العرفاين ا
  .واحلدس، مما يكسب الصورة �سـتعارية  شعريهتا وقميهتا امجلالية

وسأحاول اسـتقصاء البعد امجلايل الناشئ عن توظيف املكىن من �سـتعارة بشلك غالب 
سعى الشاعر ٕاىل ذ� خلدمة جتربته الصوفية عىل ٔالترصحيي مهنا يف القصائد الصوفية للششرتي، ورمبا 

وصف يلقاك من "؛ ٔالن �سـتعارة الترصحيية متنحنا ا,ال� احملددة اليت ال حتتاج ٕاىل التأويل، فهـي 
، فيقول )14("املسـتعار نفسه ال مما يضاف ٕاليه ٔاي ٔان الشـبه موجود يف اليشء ا�ي اسـتعرت q امسه

   )15( :شاعر مثال
َرار        ****ب َصهَبا ُمزِجتب َصهَبا ُمزِجتب َصهَبا ُمزِجتب َصهَبا ُمزِجتَهل لََهل لََهل لََهل لَمكمكمكُمك ِيف ُرش ُ ِيف ُرش ُ ِيف ُرش ُ ِيف ُرش  َرارِ َرارِ         فَهـي مَا بَني اْصفَرار َوافَهـي مَا بَني اْصفَرار َوافَهـي مَا بَني اْصفَرار َوافَهـي مَا بَني اْصفَرار َوامحمحمحِمحَرارِ

   )16( :وقوq ٔايضا
ْم ُكُؤوْم ُكُؤوْم ُكُؤوْم ُكُؤوسسسس        ****        Ãَ َصاح َهل َهذه ُمشوÃَ َصاح َهل َهذه ُمشوÃَ َصاح َهل َهذه ُمشوÃَ َصاح َهل َهذه ُمشوسسسس ��         تَلُوح ِللحي اتَلُوح ِللحي اتَلُوح ِللحي اتَلُوح ِللحي ا��

" امخلرة"ودقق املسـتعار q وهو " صهباء"فقد اسـتعار الشاعر يف البيت أالول صورة 
qما بني اصفرار وامحرار:(بقو.(  
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ودقق املسـتعار q يف جعز البيت بقوq " مشوس"لخمرة صورا ٔاما البيت الثاين فقد اسـتعار ل
، فاالصفرار و�محرار وكذا الكؤوس لكها من متعلقات امخلرة، وهذا ما يؤكد ٔان املشاهبة )ٔام كؤوس(

  .بني طريف �سـتعارة واحضة جلية، ال يكتنفها الغموض ا�ي يدفعنا ٕاىل التأويل
التدقيق ا,اليل ا�ي يصنع تعدد ا,ال� واسـمترارها من ٔاما �سـتعارة املكنية، فٕاهنا متنحنا 

وصف ال يلقاك من املسـتعار نفسه "خالل قابليهتا للتأويل، ٔالن التشبيه يف هذا النوع من �سـتعارة 
  .)17("بل مما يضاف ٕاليه، وال يرتاءى � ٕاال بعد ٔان خترق ٕاليه سرتا، وتعمل تأمال وتفكرا

   )18( :ومن ذ� قول الششرتي
مسَ سَ سَ سَ  õمون نُـو õمون نُـو õمون نُـو õون نُـو '' مُ مُ مُ مُ * * * *         هرُت غََراما َواِخلليهرُت غََراما َواِخلليهرُت غََراما َواِخلليهرُت غََراما َواِخللي'' õــــ اُم املتَيõاُم املتَيõاُم املتَيõاُم املتَي هتـــَـ هتََوكَيَف ينَاُم املُسـْ هتََوكَيَف ينَاُم املُسـْ هتََوكَيَف ينَاُم املُسـْ         َوكَيَف ينَاُم املُسـْ

ةةةة قاُم ا1مي1مي1مي1ميõ ُõ ُõ ُõُ * * * *                 َوÙََدَمِين بَعد احلَبِيب ثََالثَوÙََدَمِين بَعد احلَبِيب ثََالثَوÙََدَمِين بَعد احلَبِيب ثََالثَوÙََدَمِين بَعد احلَبِيب ثََالثــــ õقاُم اغَرايم َووْجدي َوالس õقاُم اغَرايم َووْجدي َوالس õقاُم اغَرايم َووْجدي َوالس õغَرايم َووْجدي َوالس        
فتفسريÙ لالسـتعارة املكنية الواردة يف البيت الثاين ال ميكن حرصه يف جتلهيا اللغوي عرب 

وي املسـتوعب لها، بل ٕاننا خنرتق هذا الرتكيب ونزحي ٔاسـتاره حبثا عن ا,الالت عنارص الرتكيب النح
  .املاورائية ومك يه متعددة ومتجددة ٕاىل حد تتعدد فيه القراءات فتختلف منه متلقي ٕاىل آخر

ٔان العارف �4 ا�ي يسعى للوصول ٕاىل ا�ات العليا دامئا هو يف : فالقراءة أالوىل مثال
عىل العموم . غرامه ووجده وسقمه: من فرط غرامه وعشقه، وندماؤه يف سهره ثالثةحال يقظة وسهر 

فٕان معظم أالمثu السابقة املتعلقة �السـتعارة جاءت مكنية؛ بل ٕان املتصفح لشعر الششرتي يكتشف 
ذ�، وعليه نسـتطيع القول بأن سـيطرة �سـتعارة املكنية عىل حساب الترصحيية يف ديوان الشاعر 

نا عن قدرته عىل توظيف املعاين اخلفية من خالل أالنساق التعبريية القابu للتأويل ا�ي حيدد يفرس ل 
نبض احلياة يف ٔاشعاره، ومينحها خصوصية وشعرية، ٕاضافة ٕاىل حيوية ا,ال� اليت تغري وحتفز عىل 

و القراءة، كام القراءة املسـمترة واملتجددة، وهذا شان الشعر الصويف معوما، فهو يسـتدعي القراءة تل
  .يسـتدعي التأمل والمتحيص والتأويل

        شعرية �سـتعارة يف أالزجال واملوحشاتشعرية �سـتعارة يف أالزجال واملوحشاتشعرية �سـتعارة يف أالزجال واملوحشاتشعرية �سـتعارة يف أالزجال واملوحشات: : : : 2222
تفنن الششرتي يف رمس الصورة �سـتعارية عرب ٔازجاq وموحشاته الصوفية معربا يف ذ�    

ة عن عواطفه ومواجده ؤاحواq، كام عرب عن مذهبه يف الوحدة املطلقة، وجاء هذا التعبري يف بساط
Ùدرة ولغة قريبة سهu، حيث نزل هبا ٕاىل العامة يف أالسواق والطرقات، مما سهل عىل الناس حفظها 

  .وترديدها
   )19( :ومن صوره البديعة يف وصف امخلر الصوفية يف هذا الزجل يقول

ا اَ اَ اَ ــــَ ناه ناهدام بِسـَ ناهدام بِسـَ ناهدام بِسـَ دام بِسـَ الم                ****        مُمُمُُمــــ õالمَمزقَْت ِسْرت الظ õالمَمزقَْت ِسْرت الظ õالمَمزقَْت ِسْرت الظ õَمزقَْت ِسْرت الظ        
اااا هر بَْدُر التõَمام                ****        َومْن نُوِر ُهَداَهَومْن نُوِر ُهَداَهَومْن نُوِر ُهَداَهَومْن نُوِر ُهَداَهــــ هر بَْدُر التõَمامَ هر بَْدُر التõَمامَ         قَد قَد قَد قَد ظظظَظهر بَْدُر التõَمامَ
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اااا ÙَهÙَهÙَهÙَهــــ �� امامامام                ****        َوِمن اخمت اَوِمن اخمت اَوِمن اخمت اَوِمن اخمت ا�� '' فَهَ فَهَ فَهَ فَهـــَـ         َسِكر الصبَسِكر الصبَسِكر الصبَسِكر الصب''
فالششرتي يف هذا املقطع من الزجل الصويف يصف لنا امخلرة إاللهية، مسـتعينا مبجموعة من 

الية وإالحياء �سـتعارات اليت تظافرت لتشلك لنا صورة اكمu لرمز امخلرة  فأضفى عىل صوره امجل
والشعرية فتجلت ؤ�هنا مخر نورانية تشع نورا، وسـناها ميزق الظالم، ويكشف احلجب حىت يسـتطيع 
العارف احملب احملقق الوصول ومعرفة احلقيقة، فهـي هادئة، ومن نورها يظهر بدر ال�م حيث احلقيقة 

امات الصوفية؛ ال تدركها العقول؛ والكامل واجلالل وامجلال والهباء، ومن وصل سكر وهام وارتقى يف مق
ٔالهنا ابنة النور، ابنة الالوعي، ابنة الوجدان، وحاالت الرسور، وال تدركها أالبصار؛ فأالشعة حتجهبا 
عن أالنظار، فهـي بكر تبدي ظاهرها وتسرت �طهنا؛ فامخلرة لها ظاهر و�طن، وال يدرك اخللق ٕاال 

لحب إاللهـي؛ ٔالن هذا احلب هو الباعث عىل ٔاحوال ظاهرها؛ هكذا تكون امخلرة الصوفية رمزا ل
  .الوجد والسكر املعنوي والغيبة �لواردات القوية، ويفىن لك ما يف الكون وال يبقى سوى هللا تعاىل

وال يزال الشاعر احملب املتمي �مجلال أالبدي، يعرب عام يشعر به من حرقة وجوى، ملا ياكبده 
يف مداومة الوصال والقرب، يلجأ فهيا الشاعر ٕاىل اسـتخدام من عشق ووجد وهذه الرغبة امللحة 

الرمز للتعبري عن ت9 املعاين السامية كام يلجأ ٕاىل توظيف �سـتعارة  ملا فهيا من جاملية وشعرية يف 
   )20(:رمس هذه الصور وتشكيلها؛ فتعينه عىل جتربته الشعرية والشعورية، يقول يف هذا الزجل

َاِدي    Ãَ َكْعَبَة الُْحْسنِ Ãَ َكْعَبَة الُْحْسنِ Ãَ َكْعَبَة الُْحْسنِ Ãَ َكْعَبَة الُْحْسنِ  اِديِ َ اِديِ َ اِديِ ''ُبـوْت ُبـوْت ُبـوْت ُبـوْت             ****        Ãَ Ãَ Ãَ Ãَ معمعمعِمعَ         فَنَانـي ِفيك غَايَة الثفَنَانـي ِفيك غَايَة الثفَنَانـي ِفيك غَايَة الثفَنَانـي ِفيك غَايَة الث''
ِي Ãَ َمْذَهب اْعِتقَادي ِي Ãَ َمْذَهب اْعِتقَاديْ ِي Ãَ َمْذَهب اْعِتقَاديْ '' قـُوْت  قـُوْت  قـُوْت  قـُوْت             ****        Ãَ َكÃَ َكÃَ َكÃَ َكزنزنزنْزنِي Ãَ َمْذَهب اْعِتقَاديْ لللل''         ِذكـُرَك ِلقَلِذكـُرَك ِلقَلِذكـُرَك ِلقَلِذكـُرَك ِلقَليبيبيبِيب ٔاَجِ ٔاَجِ ٔاَجِ ٔاَجــــ

اااا ال نُقول لَوَال َمال نُقول لَوَال َمال نُقول لَوَال َمال نُقول لَوَال َمــــ كُوْت كُوْت كُوْت كُوْت             ****        ٔاْش َحٔاْش َحٔاْش َحٔاْش َحــــ ''         أالعَاِدي َوٕاِنَما نَلَزُم السأالعَاِدي َوٕاِنَما نَلَزُم السأالعَاِدي َوٕاِنَما نَلَزُم السأالعَاِدي َوٕاِنَما نَلَزُم الس''
ََ  ََ                      ****        َوَخْوِيف ِمنْك مَسْكِين َمْسكَةَوَخْوِيف ِمنْك مَسْكِين َمْسكَةَوَخْوِيف ِمنْك مَسْكِين َمْسكَةَوَخْوِيف ِمنْك مَسْكِين َمْسكَة         امِ امِ امِ امِ فَِرصُت َاكملُهْـِر ِ�للّجفَِرصُت َاكملُهْـِر ِ�للّجفَِرصُت َاكملُهْـِر ِ�للّجفَِرصُت َاكملُهْـِر ِ�للّجــــ

ي يك َحّدِ يك َحّدِ يك َحّدِ ك َحّدِ ُت ِفيُت ِفيُت ِفيُت ِفيــــ ن تََعدين تََعدين تََعدين تََعديــــ
    
        تَقُتلِين َهيبَتََك  ُدوَن ُحَسامْ تَقُتلِين َهيبَتََك  ُدوَن ُحَسامْ تَقُتلِين َهيبَتََك  ُدوَن ُحَسامْ تَقُتلِين َهيبَتََك  ُدوَن ُحَسامْ                                         ****        َواَواَواَوا

اِدي ِفيك ِيف الَوَرى َكِثريْ             ****        Ãَ َمشِس Ãَ بَْدِري Ãَ َحيَاِيت Ãَ َمشِس Ãَ بَْدِري Ãَ َحيَاِيت Ãَ َمشِس Ãَ بَْدِري Ãَ َحيَاِيت Ãَ َمشِس Ãَ بَْدِري Ãَ َحيَاِيت  õاِدي ِفيك ِيف الَوَرى َكِثريْ ُحس õاِدي ِفيك ِيف الَوَرى َكِثريْ ُحس õاِدي ِفيك ِيف الَوَرى َكِثريْ ُحس õُحس        
  )21( :ٕاىل ٔان يقول

هههه ررررضضضَض َمَكَ َمَكَ َمَكَ َمَكــــ �� ْن ِجْن ِجْن ِجْن ِجئئئئت ات ات ات ا��
    
ــــَالمَالمَالمَالم            ****        �4444�ِِ�ِ�ِ ا ا ا ا õَا الس ِõَا الس ِõَا الس ِõىل قُطىل قُطىل قُطىل قُطهبهبهبِهبَا الس

    
        بَلبَلبَلبَلغغغغ ا ا ا ا

َ ُهوَ  َ ُهوَ َ َ ُهوَ َ َالم َســــَالمَالمَالمَالم            ****        ِعنِديِعنِديِعنِديِعنِدي    عَاطر ُمَجّدد عَاطر ُمَجّدد عَاطر ُمَجّدد عَاطر ُمَجّدد <<<َ<َ ُهوَ َ õَالم َسورد بَعد الس õَالم َسورد بَعد الس õَالم َسورد بَعد الس õورد بَعد الس        
فالقارئ لهذا املقطع من الزجل جيده نفسه؛ ٔامام شاعر عذري وليس صويف من خالل هذه 
الصفات احلسـية املتتالية اليت راح الشاعر خيلعها عىل حمبوبه؛ فالشاعر يعانق العامل اخلفي من خالل 

عينا �ملادي احملسوس يف التصوير الروA احلب إاللهـي؛ هذا احلب النابع من ٔاعامق الروح مسـت 
 )22("احلب إاللهـي ال يغزو القلوب ٕاال بعد ٔان تكون قد انطبعت عليه اBٓر اللغة احلسـية" ا�رد؛ ٔالن

فهو كعبة احلسن، وهو كزنه ومذهب اعتقاده، حبيث ملكه هذا احلب وم9 عليه كيانه، فأصبح مثل 
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فظ عىل صلته وعالقته مبحبوبه، فهيبته تسـتطيع قت! يف ٔاي املهر املمسوك �للجام، وصار  احملب حما
وقت دون حاجة ٕاىل سـيف، وهذا احملبوب هو مشسه وبدره وحياته، وهو ال ميل من الثناء عليه، 

  .حبيث يسـتطيع بسـيف هذا الثناء ٔان يرضب رقاب ٔاهل املالم واالهتام
ؤاجاد يف رمسها وتكويهنا     تعاريةواملعاين نفسها جندها يف موحشاته اليت اعمتد الصورة �سـ             

qذ� قو u23( :ومن ٔامث(        
خفيُت ِمن وْجِديخفيُت ِمن وْجِديخفيُت ِمن وْجِديخفيُت ِمن وْجِدي                            ****        ُمقلِتــي تُبُمقلِتــي تُبُمقلِتــي تُبُمقلِتــي تُبــــدددد ��         َما اَما اَما اَما ا��

هيهيهيهيــــ ��         َرجعت َككشِجيةَرجعت َككشِجيةَرجعت َككشِجيةَرجعت َككشِجية            ****                                                                            ففففِباِباِباِبا�يب�يب�يب�ِيب اِ اِ اِ ا��
ْوطف ْوطف ْوطف ْوطف  �� هههه            ****                                                            َشدن اَشدن اَشدن اَشدن ا��         بَدا َوْرُد َخّديبَدا َوْرُد َخّديبَدا َوْرُد َخّديبَدا َوْرُد َخّديــــ
ى ِ ىْ ِ ىْ ِ ىْ ا الْما الْما الْما الْم$$$ْ$ِ ََاكلْقَنََاكلْقَنـــَـ ََاكلْقَن         الَوردالَوردالَوردالَورد    َحيُوم عَىلَحيُوم عَىلَحيُوم عَىلَحيُوم عَىل            ****                                                                َاكلْقَن

ِب ِب ِب ِب  َانَانَانَان                            ****                                                                        ُمنْيُمنْيُمنْيُمنْيــــة القَلْة القَلْة القَلْة القَلـــْـ م َهميــــ م َهميُ م َهميُ م َهميُ ــــُ         َعِبيدكَعِبيدكَعِبيدكَعِبيدك
فالششرتي يف هذا املقطع من املوحش الصويف ٔاعطى لنا صورة لهذا العبد الهامئ بعشقه 
حملبوبه،  فاحلب عند الصويف  حيقق القرب والنشوة و�نعطاف، و�� جتري اللكمة الوجدانية عند 

من معناها �عتيادي، وترتاوح ٕاىل معان تأويلية خفية الكتشاف املطلق، ؤالن الشاعر الصويف 
الغزل يف ٔابعد ٔابعاده رمز مليالد حياة جديدة يف اجلنة الطهور بني آدم وحواء، وسـيظل حمور احلياة 

ود إالنسانية يف جتددها اخلالق، فعامله ومحلته العواطف النبيu اليت تسمو �ٕالنسان ٕاىل غاÃت ال حد
��  ،)24(لها، وليس الغزل كام عند البعض خطيئة ومرادفا ملعاين �نتقاص والتضليل وقضاء املآرب

راح الشاعر يضفي ها� من الصفات احلسـية حملبوبه فهو اكلغزال امجليل العينني، حنيل اخلرص يمتتع 
ا ٔاحد ليقطفها قام حبمرة خد واحضة جلية تشـبه الورد ومن شدة خوفه عىل هذه الورود ٔان يقرتب مهن
  .حباميهتا بعينيه؛ ؤ�هنا تشـبه الرماح اليت تقوم جبوالت حراسة عن ذ� الورد وحتميه

  )25( :يقول) مخرة املعرفة(ومن الصور البديعة ٔايضا وصف الشاعر للخمرة الصوفية 
َرة َؤاّي َخامر     َرة َؤاّي َخامر    َ َرة َؤاّي َخامر    َ ّي ّي ّي ّي مخمخمخَمخَرة َؤاّي َخامر    َ �� '' مَدامة َوا مَدامة َوا مَدامة َوا مَدامة َوا�� يييي'' �� اااا        ****اااا�� ّي َعنّي َعنّي َعنّي َعنــــ �� '' َطرب َوا َطرب َوا َطرب َوا َطرب َوا�� يييي'' ��         َواَواَواَوا��

َ ِ تَ  َ ِ ت َ ِ ت َاَاَاَاضضضِض ت ار      ار      ار      ار      ِيف ِريِيف ِريِيف ِريِيف ِريــــ ْزَهْزَهْزَهْزَهــــ �� ت ات ات ات ا�� اااا        ****َفتَّحَفتَّحَفتَّحَفتَّحــــ اَرت لَنَاَرت لَنَاَرت لَنَاَرت لَنـــَـ ََؤانـــَـ ََؤان ََؤان         َؤان
ار  ار  ار  ار   ــــ يـور ِفـي َمنَاِبـر اْالْٔجشَيـور ِفـي َمنَاِبـر اْالْٔجشَيـور ِفـي َمنَاِبـر اْالْٔجشَيـور ِفـي َمنَاِبـر اْالْٔجشَ '' اااا        ****َوالطَوالطَوالطَوالط'' ََنـــَـ ََن ََن ب بَْيب بَْيب بَْيب بَْيننننَن ُطــــ ْ ُطَ ْ ُطَ ْ ُطَ         ختختختَختْ

فالششرتي يف وصفه لهذه امخلرة يسـتعني جباملية �سـتعارة يف رمس صوره ملا تكسـهبا من 
؛ تنري اجلالسني والطيور شعرية يف ا,ال� والتأويل، مفجلسها وما حييط به من ٔازهار ؤاطيار ورÃض

تقف خطيبا يف منابر أالجشار، ٕاهنا من الصور الرائعة اليت اسـتقاها الشاعر من الطبيعة معمتدا يف ذك 
التشخيص والتجسـيد، فهـي ليست اكمخلر العادية ا,نيوية؛ مخرة ٔايب نواس، وٕامنا يه مخرة املعرفة؛ 

ني وامخلريني للتعبري عن مشاعرمه ومواجيدمه اليت فالشعراء املتصوفة اسـتعاروا ٔاساليب الشعراء الغزلي
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رٔاوها ٔانسب وسـيu لبلوغ غايهتم؛ فاملرٔاة وامخلرة عندمه وسـيلتان ال غايتان؛ فاملرٔاة يف الشعر الصويف 
وما ينسب ٕالهيا من ٔاوصاف حسـية؛ ٕامنا يه تلوحي ٕاىل ذات احملبوب أالعظم وصفاته، ؤان امخلرة 

 شاء الروA، وٕامياء ملا حيسه الصوفية من ٔاذواق عالية ؤاوصافها؛ ٕامنا يه رمز لالنت 
        ::::وخالصة القولوخالصة القولوخالصة القولوخالصة القول

ٕان التعبري �لصورة اكلتصوير املريئ يعمتد عىل القوة إالدراكية؛ وملا اكن الشاعر يدرك ٕاما 
�حملااكة وٕاما �لرؤÃ، فٕان ٕاظهار مدى براعة هذا إالدراك موكو� ٕاىل الصورة مبختلف ٔانواعها و مكوÙهتا 

ء ٔااكنت Jسـيكية ٔاساسها التشبيه وا�از ٔاو اجلديدة اليت تضم اخليال والرمز والششرتي مجع سوا
بيهنام �� جتلت الصورة �سـتعارية عنده ٔاكرث تأنقا وجامال وشعرية، وعليه نسـتطيع القول بأن صوره 

يف التحليل بقدر  يتوازن فهيا مسـتوى الواقع ومسـتوى اخليال، فهـي ال تتطلب من القارئ جمهودا كثريا
ما ترتك q جماال ل$ة �كتشاف، فهو بذ� قد مجع فهيا بني الشعرية والرمز وجامل الصورة وٕاحياءاهتا 

        .ا1تلفة
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

هو ٔابو عيل بن عبد هللا النّمريي الششرتي اللويش، ويكىن ٔا� احلسن، و, سـنة (∗) 
وهو واحد  ،م، حفظ القرآن منذ صغره مث س9 مسا� علامء املسلمني يف دراسـهتم1212/هـ610

من كبار صوفية وحدة الوجود يف أالندلس وشامل ٕافريقيا q ديوان شعر خضم مجع فيه القصائد 
ديوان ٔابو احلسن الششرتي، حتقيق وتعليق عيل سايم : لالطالع ٔاكرث ينظر...وحشات وأالزجال وامل

. 185، ص2ونفح الطيب للمقري، مج. 6، ص1960، منشأة املعارف، إالسكندرية، 1النشاري، ط
  .209وعنوان ا,راية للغربيين، ص

، 2، دار الفكر املعارص ط"ريبالصورة الفنية يف أالدب الع"جامليات أالسلوب  فايز ا,اية، -)1(
 ،Ã114ص. م1996بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سور.  

، بريوت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، املركز الثقايف العريب ط -)2(
  .205، 204ص. م1992ا,ار البيضاء، 

 -، ٔاربد1ط ،دار جرير ،لنقد العريب القدميمحمود درابسة، مفاهمي يف الشعرية دراسة يف ا: ينظر -)3(
  . 26، ص2010 ،أالردن

 -، بريوت3دار املعرفة، ط ،تعليق محمد رشـيد رضا ،اجلرجاين، دالئل إالجعاز،يف عمل املعاين -)4(
  .287م، ص2001هـ، 1422لبنان، 

جدة ) د ط(سعد مصلوح، يف النص أالديب، دراسة ٕاحصائية، النادي أالديب : ينظر -)5(
  .202، ص1990) السعودية(
  .120، 119فايز ا,اية، جامليات أالسلوب، ص -)6(
  .53ا,يوان، ص -)7(
  .53نفسه، ص -)8(
  53نفسه، ص -)9(
دار املعرفة  ،سامل عبد الرازق سلÔن املرصي، شعر التصوف يف أالندلس،: ينظر -)10(

  .301، 300م، ص2007مرص، ) ط.د(اجلامعية،
  .33ا,يوان، ص -)11(
  58، 57نفسه، ص -)12(
  .51نفسه، ص -)13(

  .املقصود هنا الطالق الرشعي ٔاي ٔانه مل يسـتخلص من الكون أالريض: مطلق  -)∗(
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، القاهرة )د ط(عبد القاهر اجلرجاين، ٔارسار البالغة، حتقيق محمد شاكر، مكتبة اخلاجني،  -)14(
  .42ص ،)د ت(، )مرص(
  .44ا,يوان، ص  -)15(
  .51نفسه، ص  -)16(
  .45القاهر اجلرجاين، ٔارسار البالغة، ص  عبد -)17(
  66ا,يوان، ص  -)18(
  .322نفسه، ص  -)19(
  .230نفسه، ص  -)20(
  203.نفسه، ص -)21(
 1404عيل اخلطيب، اجتاهات أالدب الصويف بني احلالج وابن عريب، دار املعارف، القاهرة،  -)22(

  .12هـ، ص
  128،129.ا,يوان، ص -)23(
، ٔاول ٔاكتوبر 82ار، شعر الغزل ومهوم إالنسان املعارص، جمu الهالل، سمحمد ٔابو أالنو : ينظر -)24(

  .74،75، ص1974
  .90ا,يوان، ص  -)25(

        ::::قاقاقاقامئمئمئمئة املصادر واملراجعة املصادر واملراجعة املصادر واملراجعة املصادر واملراجع
، بريوت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، املركز الثقايف العريب، ط .1

  .م1992ا,ار البيضاء، 
، )د ط(رسار البالغة، حتقيق محمود محمد شاكر، مكتبة اخلاجني، ، أ )عبد القاهر(اجلرجاين .2

  ).د ت(، )مرص(القاهرة 
دار املعرفة،  ،تعليق محمد رشـيد رضا ،، دالئل إالجعاز،يف عمل املعاين)عبد القاهر(اجلرجاين .3
  .م2001 - هـ 1422لبنان،  -، بريوت3ط
، 1ة املعارف، ط، حتقيق وتعليق عيل سايم النشاري، منشأ )ٔابو احلسن(الششرتي .4

  .1960إالسكندرية، 
، )ط.د(سامل عبد الرازق سلÔن املرصي، شعر التصوف يف أالندلس، دار املعرفة اجلامعية،  .5

  .2007مرص، 
  سعد مصلوح، يف النص أالديب، دراسة ٕاحصائية، النادي أالديب، .6
  .1990، )السعودية(، جدة )ط. د(
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 .2010أالردن، 
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