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 ص:    ــــــملخ
ّن ابن عريب يف ديوان ترجامن الأشواق اكن  اإ

انقدًا، نظم قصائده، مث حدث هل من الظروف ما  شاعرا، مث

مل يقف  -يف بعض قصائده -محهل عيل تفسریها، وقد رحج أأنه

يف احلالتني موقفًا واحدًا، ذلكل وفق يف بعض املواطن 

 واعتسف يف الأخرى.

معین الأبيات الغزلية يف ترجامن الأشواق، احلب 

لهي  ونرى بعض القصائد أأكرث انس ياقًا مع التأأ  ويل الصويف االإ

منها مع الغزل املبارش، كام أأن فئة من القصائد ياكد يتوازن 

 فيها الاجتاهان موازنة عادةل.

كرث ما ميزي يف شعره أأن لغته الغزلية يف هذا و أأن أأ 

طار الشعر الصويف لغة صعبة وثقيةل  حيث وظف الصوفية اإ

ولكنه يمتكن من أأن جيسد عرب املصطالحات الفلسفية الشائعة 

ير ادلقيق وامجليل فيه، كام نرى بأأنه يقوم بترصحي لفظ التصو 

املرأأة يف غزلياته ويؤكد عىل خصوصية احلوار الصويف الفنية 

 وامجلالية.

هتدف هذه ادلراسة أأن تقف عىل أأبعاد توظيف 

الغزل الصويف و تبیني مالحمها الأساس ية عند ابن عريب يف 

لوصف  ترجامن الأشواق معمتدة يف خطتها عىل املنهج ا

 التحلييل.

 الغزل الصويف،، ، ترجامن الأشواقابن عريب اللکامت الرئیس ية:

 التحليل.املالمح الأساس ية، 

 

Résumé : 
« TardjomanAshvaghe » d'Ibn 

Arabidans le recueil 

« TardjomanAshvaghe »  est à la fois 

poète et critique, il trace les odes mais les 

conditions l’obligent parfois à interpréter 

ses propres poèmes et il préfère ne pas 

prendre des positions uniques dans ses 

poèmes, car ses interprétations ont tantôt 

des partisans et tantôt des détracteurs. 

Le sens des vers d’Ibn Arabi dans le 

« TardjomanAshvaghe » est l'amour divin 

et certains de ses poèmes ont plutôt de la 

relation directe avec l’interprétation soufie 

qu’avec les gazelles. 

En dehors de cela, le langage de ces 

gazelles, dans le cadre des poèmes soufies, 

est un langage extrêmement complexe. 

Car, il les exprime à l’aide des concepts 

philosophiques d’autant qu’il précise le 

terme « femme » et il insiste également sur 

le dialogue soufi.  

Cette recherche descriptive et 

analytique, tente de faire une étude de ce 

genre de sonnet et de présenter ses 

particularités fondamentales et ses beautés 

artistiques dans le « Tardjoman A 

shvaghe » d'Ibn Arabi 

 Mots clés : Ibn Arabi, 

TardjomanAshvaghe, gazelle soufie, 

particularités artistiques, analyse. 
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 ة:ـــقدمـــامل

اكن الشعر الصويف كثریا وغزيرا غزارة النرث الصويف، وشعراء الصوفية كثریون يف 

لك عرص، ومهنم شعراء قالوا فأأفاضوا واعمتدوا عيل الارجتال والبدهية وأأحس نوا، وأأتوا يف 

شعرمه بغرر املعاين، وروائع اخليال، وبدائع الصور، ومجيل التشبهيات، ولطيف اجملازات. 

نالحظ أأن الشعر الصويف اكن من جانب أ خر حتوال للشعر ادليين االإساليم والغزل و 

 العذري املتصوف العامئ يف مسارح امجلال الرويح.

يعد ابن عريب من الشخصيات اليت أأاثرت الكثری من النقاش حولها، فانقسم بني 

روج عن مةل موايل متشدد هل وعدو دلود يناصبه أأشّد العداء وحيمك عليه ابلكفر واخل

 االإسالم.

وحيامن تصفحت كتب الرتامج الحظت معامل مثل هذه املناكفات يف شذرات 

اذلهب حيث يقول املؤلف يف ترمجته البن عريب:"وقع هل يف بعض تضاعيف تكل الكتب 

واكنت سببا الإعراض كثریين مل حيس نوا الظّن به، ومل  لكامت كثریة أأشلکت ظواهرها،

ن ما أأومهته يقولوا كام قال غریمه م ن اجلهابذة احملقّقني، والعلامء العاملني، والأمئة الوارثني: اإ

منا املراد أأمور اصطلح علهيا متأأخر وأأهل الطريق غریة  تكل الظواهر لیس هو املراد، واإ

علهيا، حّّت ال يّدعهيا الكّذابون، فاصطلحوا عىل الكناية عهنا بتكل الألفاظ املومهة خالف 

 1بذكل، لأنه ال ميكن التعبری عهنا بغریها. املراد، غری مبالني

ذ يرى بعضهم  ن موقف الباحثني من ابن عريب ميكن وصفه بأأنه اكن متأأزمًا، اإ اإ

 أأعاد عبادة أأجحار ووثنية اجلاهلية وعبادة احليواانت اليت اكنت أ لهة الفراعنة والهيود.

ربه أأن يرى بأأن  يكون سبب هذه املوقف العدايئ مقوةل ابن عريب مذ وقد

 يتجيل أأعظم جتل يف صورة أأنيث ينتهبا ذكر.

ن ترجامن الأشواق مل يكن عبارة عن اجملموعة شعرية خاطفة مثل  يف احلقيقة اإ

كثری من مجموعات الشعر الصغریة، بل هو أأثر ارتكز عليه أأعداء ابن عريب وأأيضًا 

طاهبم ومنظر التصوف، ليبنوا عليه الهتم اليت جتعل من املتصوفة، وابن عريب قطب من أأق
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هنا اختذت  لهًا من دون هللا، ومثل هذه الهتمة تكف  بتكفری  املرأأةرؤيهتم وأأفاكرمه، ويقال اإ اإ

خراجه  من املةل وجعهل دمه همدورًا. واإ

نمتكن ابلقول أأن النص الشعري ترجامن الأشواق يدور يف فكل التغزل بفتاة 

لغزل العذري والتصوف حبيث حمددة الهوية والشخصية واخلصائص، ويربط ادلارسون بني ا

رهاص للغزل الصويف.  يبدو الغزل العذري وكأنه اإ

  الإجابة عن بعض التساؤالت التالية:اوقد هدف  هذا البحث 

 الأول: ما يه أأمه املفاهمي الغزلية اليت يتبناها ابن عريب؟

عبری احلب يف غزلياته لت  الثاين: ملاذا وظف ابن عريب الغزل الصويف كرمز للعالقة مع املطلق

لهي   ؟االإ

الثالث: ما الأثر اذلي تركه ابن عريب يف الغزل الصويف وما طبيعة وحدة الوجود يف 

 غزلياته؟

 يتناول الباحثونهذه ادلراسة اعمتدت يف خطتها عىل املنهج الوصف  التحلييل و 

 الغزل الصويف من خالل شعره.

 نبذة عن حياة ابن عريب:

التصوف، فهو سلطان العارفني والش يخ الأكرب يُعّد ابن عريب من أأبرز خشصيات 

لُقّب ابن  2وهذان اللقبان يشریان اإىل ماكنة ابن عريب وأأمهيتها يف جمال التصوف ورجاهل.

ذ بلغت حنو أأربعامئة كتاب، ويعرف ابلأندلس ابمس  عريب بـ"حميي ادلين" ابعتبار مصنّفاته اإ

 3ابن رساقة.

من رمضان عام مخسامئة وس تني جهرية يوم االثنني السابع عرش ابن عريب ودل 

  4ابلأندلس، ويه مدينة أأنشأأها املسلمون يف عهد بين أأمية. هـ( يف مدينة مرس ية560)

ترىب ونشأأ ابن  -الزهدي -نشأأ يف أأرسة ثقافية نبيةل زاهدة و يف هذا اجلو الثقايف

شبيلية، وفهيا تزوج مبرمي ىل اإ  بنت محمد بن عريب وملا بلغ من العمر مثاين س نوات انتقل اإ

 .عبدون بن عبد الرحامن البجايئ

ىل أأن حّل مبرص.  ىل بالد خمتلفة کتونس و العراق و مدن أأخری اإ  5مث سافر اإ
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وهناك التقى مع فريق من الصوفية حفاكوا حوهل وحول أأحصابه لوال نفوذ أأحد 

ىل مكة س نة  ىل قونية يف نو 604أأصدقائه لوقع يف اخلطر، وفر اإ ايح هـ، مث واصل سفره اإ

هـ دخل بغداد عىل أأن تكون أ خر رحالته، ومن بعدها عاد 608أ س يا الصغرى ويف س نة 

ن يقظة أأو مناما،  عىل مكة، واكن يف لك ذكل يكتب رسائل وكتبا تلخيصا ملا يرد عليه اإ

 .وهكذا توالت الرحاالت والأسفار حفق عليه القول: الرحاةل قبل العالمة

هـ ومل يغادرها حّت تويف فهيا 620ن س نة اس تقر به احلال يف سوراي ابتداء م

هـ ودفن بسفح 638واكن ذكل:"ليةل امجلعة الثامن والعرشين من شهر ربيع ال خر س نة 

 6قاس يوس.

 موقف العلامء عن ابن عريب:

ليه عىل أأنه أأحد فالسفة  اختلف العلامء فيه اختالفًا كثریًا، مهنم من نظر اإ

مام أأهل الكشف، خ امت الوالية كام أأن محمد بن عبد هللا خامت الأنبياء االإسالم، فهو عندمه اإ

 واملرسلني؟

واحلق أأن الفلسفة الصوفية اكمتلت ابلش يخ الأكرب والكربيت الأمحر ابن عريب، 

ىل العقل.لتفأأصبحت فلسفة صوفية ذات مهنج واحض تسع  ا  قريب ماوراء العقل اإ

ليه عىل أأنه رأأس الضالةل واالإحلاد. وعىل  رأأسهم ابن تميية، وعىل ومهنم من نظر اإ

 7القاري اذلي هل رساةل يرد هبا عىل كتاب "فصوص احلمك" البن عريب.

 أأمه مزيات الغزل واملالمح البن عريب يف ترجامن الأشواق:

ىل ديوان ترجامن  يتكون الغزل احملور الأسايس اذلي ميكن ادلخول منه اإ

هو السبب اذلي دعا ابن  الأشواق، فالغزل أأي تعبری عن مشاعر احلب ووصف احلبیبة،

ىل نظمه وذكل تعبریًا عن حبّه لفتاة عذراء تسمی ابلنظام وتلقب بـ"عني الشمس  عريب اإ

والهبا" مجلالها، ويه بنت زاهر بن رس مت بن أأيب الرجا الأصفهاين، أأهنا شاعرة، وأأديبة 

فصيحة، أأخالقها كأهنا روضة من الرايض، أأما خطة لدليوان فاكن عندما نزل مبكة 

 8. 598عام

ن ابن عريب ذكر أأسامء املواضع اليت ذكر شعراء الغزل يف الأدب العريب، مثل: رامة،  اإ

هتامة، حاجر... وذكر أأسامء تغّزل هبن الشاعر العريب، حنو: لييل، زينب، سلمى. وجعل 
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العبارات بلسان الغزل والتش بیب لتعشق النفوس هبذه العبارات فتتوفَّر ادلواع  عيل 

ل هيا. مّضن ابن عريب بعض قصائده يف الرتجامن أأبيااًت لبعض شعراء الغزل الرصحي االإصغاء اإ

يف الأدب العريب، مثل معر بن أأيب ربيعة كام يقول يف البيتني الأخریين من قصيدة" مرىض 

 من مريضة الأجفان": 

رك هللا كيف يلتقياِن؟  "أأهيا املنِكح الرثاي ُسهياًل!            معم

ذا ّل مياين" يه شاميّة، اإ ذا اس هتم  9ما اس هتلّْت           وُسهيٌل، اإ

ورّصح أأنه قدّلها يف ترجامن الأشواق أأحسن القالئد بلسان النسیب الرائق 

وعبارات الغزل الالئق. لكنه مل يبلغ بعض ما جتده النفس ويثریه الأنس. وجعل ابن عريب 

لهي ، فهو يف أأشعاره يويم  لهية والتزنالت من املرأأة البتول رمزام للحب االإ ىل الواردات االإ اإ

 10الروحانية واملناس بات العلوية جراًي عىل طريقته يف التصوف.

ن الشوق واحلنني والتعلق والافتتان يه الروابط الرئیس ية اليت شدت الصويف  اإ

ىل املرأأة اليت ترك غياهبا عن انظره جماال للحمل وللخيال اخلالق، وهو اخليال اذلي شلك  اإ

جارة املكومة يف جتارب الغزل، خاصة منه العذري، يقول ابن الفارض يف املرأأة من احل

حدى مقاماته العشقية:  اإ

تالف رويح يف هوى رشــاإ   حلو الشامئل ابلأرواح ممتـــزج        من يل ابإ

ما بني أأهل الهوى، يف أأرفع ادلرج                        من مات فيــه غرامـا عاش مرتقيــا

 أأغنته غرته الغرا عن الســـرج فـ  مثل طرتــــه           حمجب، لو رسى 

ن ضللت بليــل مـن ذوائـبـــه   أأهدى لعيين الهدى صبح من البلج              واإ

ن تنفس قــال الـمسك معرتفـــا  لعاريف طيبه، من نرشه أأرجــى               واإ

رشاق العبارات وتوجه العواطف وخساؤه ا يه املقوالت الكربى فهباء اللکامت واإ

ن–يف هذا املقطع الشعري اذلي  اسرتفد من جتارب شعرية سابقة، واستنار بفضل من  -واإ

نه اس تفرد ابالإحلاح عىل ثنائية النور والظلمة، احمليةل عىل قضية اخلری والرش  قبسها، فاإ

ذه الأخالقية، فاملرأأة حسب الشاعر جامعة بني قوانني احلياة ونوامیسها، وما جتمع ه

ال دالةل عىل تعالق مجيع القمي لتشكيل امجلال الأنثوي اذلي هام به  املتناقضات يف املرأأة اإ

 11الشاعر الصويف. 
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احلقيقة أأن العالقة بني املتصوف واملرأأة تبدو أأكرب وأأمشل وأأمعق من هذا الأس ئةل 

ذ أأهنا ابتدأأت ببداية اخللق ذاته، وتشلکت حمبة وشوقا وحنينا، يقول ا بن عريب: وغریها، اإ

ذ ال يبقى يف الوجود  لهيا اإ "ومعر هللا املوضع من أ دم اذلي خرجت منه حواء ابلشهوة اإ

ىل نفسه". لهيا حنينه اإ ذن هو امليثاق اذلي يربط –فاحلنني 12خالء، فلام معره ابلهواء حن اإ اإ

لهيا ال ابعتبارها ذاات،  ولكن الرجل ابملرأأة يف العرف الصويف، وجيمع بیهنام، وهو حنني يزنع اإ

ابعتبارها اجلزء املفتقد من االإنسان الاكمل، كام اكنه االإنسان الأريض، وذلكل فقد دخلت 

 املرأأة مع الرجل يف عالقته الفاعلية والانفعال.

لهي  فقد اكنت املرأأة ابعتباره حمتضنا لفعل 13وكام جعل هللا الناكح عبادة للرس االإ

ثریا ما سدت مسده، فتولت الوجوه الناكح عتبة أأوىل وأأساس ية ملعانقة هذا الرس بل ك 

لهيا "وميكن القول تأأسیسا  حنوها، وتعلقت اخلواطر بقبلهتا، ونفخت مزامری الشوق واحلنني اإ

عىل ما تقدم أأن املرأأة بوصفها احملبوبة، رمز الأنوثة اخلالقة، للرمح الكونية، ويه بوصفها 

ب أأن يغيب عن نفسه. كذكل عةل الوجود، وماكن الوجود، والعاشق ليك حيرض فهيا جي

ذ أأن وجوده متعلق  14عن صافته، جيب أأن يزيل صفاته ليك يثبت ذات حبيبته. اإ

ذ ال وجود للثنائية والتعدد يف هذا املقام. يقول  بوجودها، وكينونته رهن لامتهيه فهيا، اإ

 15(.526)ت. العريف ابن

لهي  للكامل جتّل   وأأمجل أأى يه،فاملرأأة  نصافاإ  أأرادوا الكون،وكأنمي يف االإ

 املتأأخرة،م فمبّجلوها االإسالمية العصور طوال اجلاهلية،ومغّيبة يف ّظلت همانًة املرأأة،اليت

ن جّتليات الوجود،حّت أأمجل جبعلها  أأرشان أأن س بق كام جند وقد.ذلاهتا مقصودة تكن مل واإ

 عريب:  ابن قول يف جند واحدة،مثلام قصيدة يف الشاعر حمبوابت أأسامء تعدد

 ا ولبین                وسلميى وزينب وعنانذكرا يل هندً وا

 16وانُْدابين بشعر قیس ولييل            ومبّ   واملبتىل غيالنِ 

شارة اإىل حمبوبة واحدة، لأن  فهذه الأسامء، "أأسامء حمبوابت الشاعر، ويه طبعا اإ

 الصويف ال يرشك يف احلب أأبدا، حمبوبه واحد اليرمي عنه، ومعشوقه اثبت ال يتغری، وال

يتبدل بل يعرّب عنه بتعابری خمتلفة، ملاذا؟ الإهبار الهيام والصبابة، قد يكون ذكل، وقد 
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ىل اليقني. ىل احلریة، كام يراتح اجلاهلون اإ ظهار احلریة، والصويف احلق يراتح اإ  يكون سببه اإ
17 

ّن الشعراء اذلين تقدموا عيل ابن عريب قد توزعوا يف تغزهلم اإىل غزل بدوي  اإ

  الغزل البدوي يف ترجامن الأشواق وقف ابن عريب عىل الأطالل وأ خر عذري؛ فف

يتحرّس عىل الأماكن اليت معْرهتا احملبوبة، مث يتغّزل هبا حبسب معايری امجلال البدوّي كام 

 يقول يف قصيدته أأسقفة من بنات الروم: 

ملوا ما رّحلوا يوم اينوا الُُبّل                             اّل وقمْد محم ااإ اِويسم  ِفهيما الّطوم

ّرِ بلقیسا    مْن لّكِ فاتكة ِ الأحلاِظ مالكة                ختالها فوقم عرِش ادلُّ

ْت عىل رصحِ الزُّجاجِ ترى          مشسًا عىل فكِل يف جحِر أأدريسا       ذا متشَّ  اإ

ذا قتلْت ابللَّحظِ منطقها            كأهنا عندما حتيَّ بِه عیىس ،حتّيِ   18اإ

ّن احلبیبة قلام  أأما للغزل العذرّي فهو النوع ال خر للغزل يف ترجامن الأشواق، فاإ

تظهر من خالل وصف احملّب لها، بل حتتّل مشاعر الأیس واللوعة اليت تنتاب الشاعر 

جّراء فراقة للحبیبة املساحة الأوسع، و هذه الأبيات التالية تلتبس بشعر الغزل العذري أأياّم 

 ّ ه ليخّيل لنا أأنّنا كام نقرأأ يف شعر مجيل بثینة وقیس بن ذرحي وقیس ابن التباس حّت أأن

ذ قلام تظهر احلبیبة بل تظهر مشاعر الأیس واللوعة واليت  امللوح اذلي يعرف ابجملنون، اإ

 تصل حد املوت.كام يقول يف قصيدته "سالم عىل سلمى": 

 يُسلاّم سمل عىل سلمى ومن حّل ابمحلى         وحّق ملثيل ِرقّة أأن

ىم   وماذا علهيا أأن ترّد حتية           علينا ولكن ال احتاكم عىل ادلُّ

 رسوا وظالم اليل أأريخ سدوهل             ققلت لها صّبا غريبا متامي 

َّام    أأحاطت به الأشواق صوان وأأرصدْت       هل راشقات النبل أأاّين مي

ن شّق احلنادس مهنامفأأبدت ثناايها وأأومض ابرٌق                فمل     أأدِر مم

 19وقالت: أأما يكفيه أأيّن بقلبه                 يشاهدين يف لك وقت.. أأما أأما؟

انعكس امجلال يف الصور فوقع الهيام والعشق عند ابن عريب فأأْورت عندمه الفناء 

ننا يف قصائد الشعر الصويف  جند عند املشاهدة لهذا العامل لأنه يعكس هل مرأ ة احلقيقة. اإ

تقنيات عديدة وظفها اخلطاب الشعري يف الغزل العذري، مهنا عىل سبيل املثال جتس يد 
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عطاؤها الصفات احلس ية والبرشية" لقد اكن الشعر الصويف معجبًا  وصف احملبوبة واإ

ويس تعری مهنا الصور والتشبهيات 20 ابلشعراء العذريني يردد هلم أأشعارمه وكأهنا صادرة عنه"

جفاءت نصوص الشعر الصويف متقاطعة  .مله اخلاص يف التعبری والتوصيفاليت تتنامغ مع عا

ىل احلد اذلي  مع نصوص شعر الغزل العذري يف لغهتا وصورهتا وجتس يدها للمحبوبة، اإ

لهي  وأأدخهل يف س ياق احلب  أأخرج بعض نصوص الشعر الصويف عن س ياق احلب االإ

 21االإنساين احليس. 

 . يقول يف قصيدة "ال عزاٌء وال صرٌب"

ذ ابنوا        ابنوا ومُه يف سويدا القلب ساّكن  22ابن العزاُء وابن الصرُب اإ

لهي  عند ابن عريب من مفهومه حول وحدة  هذا و وقد انطلقت جتربة احلب االإ

الوجود" جفعل من احلب دينًا، فنظر اإىل خمتلف الأداين عىل أأهنا دين واحد تشرتك يف 

ىل ذكل احلب من خالل خماطبة يشء واحد فيه  أأصل واحد هو احلب، وتدعو االإنسان اإ

 23هو القلب".

ويرى ابن عريب:" أأن هللا يتجيل للك حمب حتت جحاب احملبوبة اليت ال يعشقها 

ال بقدر ما يتجيل فهيا من مشاهبة الألوهية".   24اإ

ّن ابن عريب اش تغل يف ديوانه عىل الغزل الصويف ابعتباره صورة ينفذ  وابمجلةل فاإ

معرفة املطلق، جفاء ديوانه" غنيا حبراكت مشاهدة املتنوعة ممتلئًا ابلأبعاد من خاللها اإىل 

 25الروحية السامية واملعاين الصوفية العميقة". 

ولكننا حيامن نقرأأء الشعر الصويف أأننا نقرأأ شعرًا يتغزل الشاعر مبحبوبته من بين 

فقدم بعضهم بني يدي  االإنسان، وذكل لصعوبة المتيزي بیهنام وقد فطن شعراء الصوفية ذلكل

 26ديوانه مقدمة يرشح فهيا غايته، دفعًا لسوء الظن.

ن ابن عريب اكن من أأحرصهم عىل ذكل وقدم رشح ديوانه وسامه ذخائر  اإ

لهية والزتالت الروحانية. قد نبّه يف شعره  الأعالق يف رشح ترجامن الأشواق عن احملبة االإ

ىل أأن لك ما يذكره من صور حس ية اكملعاين وو منا هو تلوحي اإ رق امحلا والسحب الباكية، اإ

ال من  ىل أأرسار وأأنوار ال يعلمها اإ مياء اإ ىل ما جيد من احملبة، واإ شارة اإ ىل تقلبات أأطواره واإ اإ
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اكن مثهل، وقد طلب من يقرأأ ديوانه أأن يرصف اخلاطر عن الظاهر وأأن يطلب الباطن 

 حيت يقف عيل حقيقة ما يعرب عنه، وذكل يف قوهل: 

 ره من طلل   أأو ربوع أأو مغان لك ما...لك ما أأذك

 لك ما أأذكره مما جرى    ذكره أأو مثهل أأن تفهام

 منه أأرساٌر وأأنوار جلت   أأو علت جاء هبا رب السامء

 لفؤادي أأو فؤاد من هل   مثل ما يل من رشوط العلامء

 27فأأرصف اخلاطر عن ظاهرها    وأأطلب الباطن حّت تعلام

رجاع يقول ادلارسون لرتاث ابن عر ن مفهوم وحدة الأداين عنده يقوم عىل اإ يب اإ

حقيقة لك دين اإىل جوهره الأسايس, وهو يعتقد أأن لك الأداين يف جوهرها واحدة. ويرى 

ذ أأن احلق  بأأن الفروقات بني الأداين يف العبادات والطاعات جمرد فروق ال متس اجلوهر اإ

يب من الأنبياء, حبسب لغة قومه واحد يف أأصهل غری أأنه يف لك عرص امنا يتجىل عىل لسان ن

 .وعىل هيئة ما يفهمون وطبقًا ملا يعقلون

ذ ظهر  نظن أأن ابن عريب قد اس متّد عنارص غزهل من هذا التيار اليت مت ذكره، اإ

دخاهل بعض العنارص الأخرى. كام  نالنا من خالل اس تقرائ  لدليوان تأأثره بلك واحد مهنا مع اإ

ىل ل ىل لقاء يرى:" فالشوق حركة روحانية اإ قاء احملبوب، وحركة طبيعية جسامنية حس ية اإ

ذا اكن من شلکه ذكل احملبوب، وجيد احلركة الاشتياقية تطلب اس تدامة حاةل  احملبوب اإ

ذا أأبرص احملب دار احملبوب،  الوصةل. وذلكل هييج ابللقاء فاإن الشوق أأبرح ما يكون اإ

ن الشوق أأمر ذويق يعرفه لك والشوق املربح هو املظهر ملا يكنه اجلنان من الهوى، فاإ 

 28مش تاق من نفسه".

 الغزل املاجن)الغزل احلرضي(:  

فهو غزل اإابيح فالشاعر يعرب عن حب عابث مس هترت يف معظم الأحيان کام 

نری يف غزليات معر بن أأيب ربيعة و ال خرين من الشعراء اذلين تعاطوا ابلغزل املاجن 

كام فعل ابن أأيب ربيعة، وخاصة يف موامس احلّج؛ فاإهنم قالوا شعرمه يف لّك فتاة س نحت هلم 

فتعددت أأسامء الفتيات الاليت قال معر ابن ايب ربيعة فهيّن الشعر وهكذا تعددت أأسامؤهن 

 29 يف شعره مثل زينب،و سكينة وعائشة.
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نه ال يأأيت عىل ذكر  أأما ابن عريب يف غزهل اذلي وضعه يف ترجامن الأشواق، فاإ

سوی أأماكن حمدودة يذكر فهيا امس حمبوبته املنفردة أأي النظام ومن لأسامء من تغّزل هبّن ما

 قوهل: 

 30نُظمت نظام الشمل فهي  نظامنا    غريبة جعامء تلهي  العارفا

ديوان ترجامن الأشواق يعّد شاهدًا عىل أأن جتربته الشعرية الصوفية صدرت عن حب 

س يدًا ذلات احملبوبة، كام حقيق  الفتاة يه ابنة ش يخة يف مكة، وتعد أأكرث حس ية وأأشد جت 

  يف قوهل:

 مرىض من مريضة الأجفان   علالين بذكرها علالين

 هفت الورق ابلرايض وانحت   جشو هذا امحلام مما جشاين

 31بأأيب طفةل لعوب هتادي   من بنات اخلدور بني الغواين

فذلا يتفق غزل ابن عريب مع غزل الشعراء احلرضيني يف عدد من النقاط 

؛ فغزهل وغزل احلرضيني الأخرى، ول  كنه ال يعرّب يف حال من الأحوال عن حب عابث اله 

يف كثری من املواضع عند ذكرهام ملرسح الأحداث ومشاهدها، أأي أأماكن املقّدسة املوجودة 

  يف احلجاز مثل أأماكن ومواطن يف مكّة ومدينة كقول ابن أأيب ربيعة:

 32تهتادي عامدا للجمرات  صاد قليب اليوم ظيّب مقبٌل من عرفات  يف ظباء 

 وقد تطرق ابن عريب اإىل هذه املعاين يف الأبيات ومهنا:

 33ومك قد قتلنا ابحملّصب من ميًن   نفوسا أأبيات دلى امجلرات

 وأأيضًا من قوهل: 

 34رحي صبا خيرب عن عرص ِصبا           حباجر  أأو مبیًن أأو بقبا.

ن غزل ابن عريب يف هذا ادليوان قد شهد بعض مال مح اجلّدة اليت تعطيه هويته اخلاصة اإ

 عىل الرمغ من تواصهل الوثيق مع العرشين البدوي واحلرضي والعذري القدمي.

دريس  مفن مالمح اجلدة اقتباسه من الرتاث االإساليم وقصص الأنبياء كذكر الأنبياء اإ

  ومویس و عیىس:

اّل وقدمحلوا فهيا الطواوي   ساما رّحلوا يوم ابنوا الُّبل العیسا  اإ

 35من لك فاتكة الأحلاظ مالكة    ختالها فوق غرس ادلر بلقیسا
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لهي  ويضم الهنايئ والالهنايئ،  فشخصية املس يح رمز يس تقطب االإنساين واالإ

وحيتضن ادلائر والأبدي، والشخصية من هذه الوهجة تبدو عىل حد تعبری ايس يریز شفرة 

هذا التشكيل الرمز لشخصية من شفرات العلو اليت يتلکم هبا الوجدان االإنساين، وعن 

 36 املس يح اذلي جيمع بني متقابلني.

بلیس الذلين لو رأأاي هذا امجلال  ىل ذكره لشخصيات قرأ نية أأخرى مثل بلقیس واإ ابالإضافة اإ

 اذلي ابن عريب يف حمبوبته:

بلیس رأأي من أ دم    نور ُمحياها عليه ما أأيب  37لو أأّن اإ

ىل غ زهل تشبهيه حلركة مشاعره داخل قلبه ومن الظواهر االإسالمية اليت أأدخلها اإ

 بطواف الرسول ابلكعبة، وذكل عندما يقول:

 تطوف يقليب ساعة بعد ساعة            لوىج وتربجي وتلمث أأراكين

 38كام طاف خری الرسل ابلكعبة اليت     يقول دليل العقل فهيا بنقصان

ليه يلخص بعض مالمح الغزل اذلي ظهرت يف د ن ما متت االإشارة اإ يوان اإ

 ترجامن الأشواق، ولكنه يطرح السؤال التايل:

هل ميكن تطبيق مجيع الصفات اليت يضيفهيا ابن عريب عيل احملبوبة يف عزهل عيل فتاة 

واحدة فقط يفرتض أأن تكون نظام، أأم تويح القصائد املتعددة بشخصيات متعددة يتغزل 

 هبا، وختتلف الواحدة مهنا عن الأخرى؟

 39ظم هذا ادليوان اكن للتغزل ابلنظامفابن عريب يدع  أأن ن

شارة واحضة رصحية يف  ىل النظام اإ ومن خالل اس تقراء أأبيات ادليوان. أأشار اإ

 الأبيات التالية: 

 طال شويق لطفةل ذات نرث       ونظام ومنرب وبيان

 من بنات امللوك من دار فرس      من أأجل البالد من أأصهبان

مايم       وأأ   40ان ضدها سليل مياينيه بنت العراق بنت اإ

 الغزل العفيف)الغزل العذري(:

أأبدى ابن عريب كأسالفه من الشعراء العذريني، مشاعر اللوعة والأیس عىل فراق 

وذلا احملبوبة؛ فدموعه مهنمرة، ولغزارهتا اس تطاعت أأن تكون هنرا غرق الشاعر العاشق فيه.



 والعرشون لثالعدد الثا                                                        جمةل لكية ال داب و اللغات

 2018 جوان                                        100                                        لكية ال داب و اللغات

اللطيفة والصورة التقليدية يف انطلق ابن عريب لُيطلقم عنان اخليال ملشاهداته الغزلية 

 الأبيات التالية:

 فأأرسلت دمع  أأمام الراكب        فقالوا مين سأأل هذا الهنر     

  وِقفا يب عيل الطلوا قليال             نتبايك بل أأبِك مما دهاين   

 41من ظّل يف عرباته غرقًا ويف           انر الأيس حرقُا وال يتنفّس       

ذري نفس ممزقة بني الاجنذاب املادي للجســد والتعلــق الرويح الغزل العــ

ال نتيجة تلقائية  نسان ابلروح قبل اجلسد وما العفة يف ّ شعرهن اإ ابحملبوب من حيث هو اإ

ميان ابلقمي ّ االإسالمية.أأما المتنع عند املقدره عىل الوصال وهو ما يســم  عادة  لالإ

ال ّ أأن ابلأفالطونية يف احلب، تعبری عن عواط  فها وأأحاسیسها االإنسانية اليت فطر علهيا ّاإ

التطبع والتخلق بأأخالق ادلين والتحيل بســامت همذبة جيعالن هذا احملب متعفف مرتفع 

يســمو يف حبه عن العالقةاجلنس يةواحلق أأن أأحصاب هذا احلب شطحوا شطحات صوفية 

لهي . لهي  أأو العشق االإ  42يف أأشعارمه ونظموا ما يسم  ابحلب االإ

وأأّما ختلل الأمل نســيج التجربة الشعورية عند العذريني، أأصبح ّ احلب عندمه 

مرادفًا للأمل وهو الأثر النفســ  احلاد يف نفوس فشلت يف أأن حتب وفشلت يف أأن تنىس 

ال أأن تظــل يف عذاب مقمي، عذاب لیس من هناية لــه. وقد ّجتىل القلق يف  ومل يبق لهــا ّاإ

والعالقة بــني القلق والأماين عالقة قوية، فالأمنيــة رغبة غری حمققة، أأمنيات الشــعراء 

ويرتبط مبحاولــة حتقيقها اإحســاس القلــق أأو أأن بواعهثا داخل النفس بواعــث قلق وأأمل عىل 

وضع قامئ يراد تغيریه أأو اإصالحه وقد فشــل العذريون يف حهبم وأأحسوا يف أأوقات أأّن 

ىل عامل الأماين ّحيققون فيه ما االإرتباط الطبيع  مبحبو ليه وذلكل فقد جنحوا اإ ابهتم ال سبيل اإ

 كام يقول ابن عريب: .قد جعزوا عن حتقيقه يف الواقع

ندب أأحبتّنا بذاك البلقع  قف ابلطلول ادلراسات بلطع         واإ

 43اي طلال عند الأثيل دارسا               العبُت فيه خّردا أأوانسا

ن ابن عريب من ي  ىل اإ رضب حلبيبته موعدا يف ماكن حمدد رامزًا بذكل اإ

لك ذكل بقالب الغزل العادي أأّما مسحة البداوة فقلام تغيب عن هذا 44معین صويف خاص
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ذ يس هتل ابن عريب قصيدته مثال ابلباكء عيل الأطالل، والطلول هب  الغزل الصويف، اإ

ىل  لهية بقلوب العارفني وادلراسة صفة اإ  انتقالها من حال اإىل حال.رمز لأثر املنازل االإ

 كام أأّن ابن عريب يذكر هؤالء الّشعراء العذّريني مرّصحًا بأأّن هل فهيم أأسوة وذلـك بقوهل: 

 45لنا أأسوة يف برش هند وأأخهتا     وقیس وليىل مث يّم وغيــــالن

وهو يتّفق أأيًضا مع الّشعراء العذرينّي يف تعبریه عن أأمل الفراق، ولكنّه خيتلف عهنم 

  تغنّيه بأأوصاف احملبوبة اجلسديّة؛ مفن املعلوم أأّن مّه العذرينّي الأسايّس اكن وصف فـ

مـايصيهبم من أأمل الفراق، وقّل اهامتهمم بوصف احملبوبة. أأّما عندما اكنوا يصفوهنا، فقـد اكن 

ذكل الوصف حيتّل ماكنة اثنويّة يف شعرمه، وذلكل اكنت احملبوبة اندرا ما تظهر يف شعر 

 ريني، بل اكن خشص الّشاعر املتأألّم املش تاق حيتّل ساحة الواهجة الأكرث بروًزا.العذ

من املالحظ أأنّه قلاّم يوجد يف غزل الّشعراء العذرينّي حديث عن هبجة اللّقاء أأو 

الكم عن فرحة الوصال أأو عن حتقيق احلّب لغاايته، مثلام ياُلحظ عند الّشعراء اجلاهلينّي 

نّه يكون لقاء عابرا رسيعا ال يروي غةّل وال اكمرئ القیس والأعىش ذا حدث اللّقاء فاإ . فاإ

يطفئ لهيبا، بل أأكرث ما يكون اللقاء مناس بة لتبادل النّجوى والّشكوى، وزادا حلزن أأكرب 

ذ  .46قادم، ويأأس وتشاؤم تزخر هبا أأشعارمه هذا ماال يلحظ يف ديوان ترجامن الأشواق،اإ

 والأیس وادلموع والباكء، مثلام نرى يف قوهل: عىل الّرمغ من وجود مشاعر احلزن 

 من لفيت دمتعه حمرقة            أأسكرة مخر بذاك الفلج

 من لفيت زفرته حمرقة            تّيمه جامل ذاك البلج

 47قد لعبت أأيدي الهوى بقلبه         مفا عليه من حرج

اّل أأنّه يظّل هناك تعبری س مثل هـذه الأجـواء عن فرحة اللّقاء ابحملبوبة. وتنعك اإ

ذ يصری قطعة مـناجلنّة  الّزاهرة يف ترجامن الأشواق يف وصفه املاكن اذّلي تطأأه احملبوبة، اإ

 ماؤها وفری واخلرضة تزيهّنا، فهو ماكن تعّج فيه احلياة. هذا واحض يف قوهل: 

 فلّك خراب هبا عامر          ولّك رساب هبا غادق

 48 رشاب هبا رائقولّك رايض هبا زاهر         ولكّ 

ذا حلّقنا يف أأجواء الغزل الصويف لوجدانه يقرتب من تكل العوامل  ،عىل نذرته ،واإ

لهاماهتا لیست وليدة عاطفة  غيبية حفسب ،الش يقة الفيّاضة ذ أأن اإ ن معامل هذا  ،اإ بل اإ
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الشعر الرويح الرمزي الرقيق يه وليدة معرفة ذوقية أأيضًا،حيث تأألق هذا اللون من 

 .العرصين الأموي والعبايس بعد تطور احلياة الروحية يف االإسالمالشعر يف 

ذن فالغزل الصويف لیس وليد عاطفة دينية جمردة بل هو نتاج مراحل معرفية،  ،اإ

يلتقطها بقلمه الساحر العفوي  ،مّر هبا الشاعر عرب تطورات معينة ،وجتليات ذوقية حبتة

مْيد أأنه ال يصورها كام حيدث يف امل  ،التلقايئ والقواعد  ،سائل الفكرية والنظرايت الفلسفيةب

منا يعرّب عام خيتلج يف نفسه ويضطرب يف قلبه، وجواحنه من خلجات  ومشاعر  ،املنطقية واإ

ذ يصوغها بقالب فين مهبر نعم ،غری مأألوفة حيث  ،. ملست فيه غليااًن يفور يف أأعامق ذاته.اإ

ولسان حاهل ميوج وهيدر، وقد  ،. هبدوء ونقاء رتیب جعيب.يرى يف داخهل ما ال يُرى

 ،والرس اذلي نتكئ عليه ،جفعلوا منه النور اذلي يُس تضاء به ،اإىل احلب ابن عريبتطّرق

 واملشعل اذلي يسری الصويف عىل هداه.

حيتل ابن عريب مزنةل عالية بني أأعالم التصوف وبني شعراء عرصه، وميتاز شعره 

، فرناه يف ديوانه ترجامن الأشواق، قد ابجلودة والبالغة وبروعة كبریة جتذب القاري

 اس تولت عليه النشوة وموهبة البيان يف لك جانب، فأأنطقته هبذه احلمكة الرائعة.

لقد اكن ابن عريب يفيض ابلوجد واحلب والشوق ويتجيل هذا احلب غب كتابته 

أأدبية  دليوان ترجامن الأشواق، وهذا ادليوان قد احتل مزنةل رفيعة يف احلّب وال ريب ثروة

وصوفية كبریة، وفيه قصائد يف حب هللا تعاىل، يعّد ابن عريب صاحب مذهب ومؤسس 

مدرسة، فيلسوف ولعّل تفكریه الفلسف  يتيكء عىل العقل وغزهل مملوء ابلصور الصور 

 الشعرية العربية واملعاين الصوفية العميقة.

 النتيجة:

ىل سلوك سبيل الرمز يف  ّن ابن عريب يتيك يف شعره اإ غزلياته، ونرى بأأنه عالقة اإ

وطيدة بني جتربته الصوفية وتوظيف للرمز يف غزهل، انطالقا من أأّن رؤيته الصويف للكون 

طار الشعر الصويف لغة  مغايرة لرؤية الشاعر، وأأكرث ما ميزي يف شعره أأن لغته الغزلية يف اإ

ّن الصويف، صعبة وثقيةل ولكنه يمتكن من أأن جيسد التصوير ادلقيق وامجليل يف غزهل  فاإ

كام نرى بأأنه شعر حم  ادلين ابن عريب ميلء بروح صوفية رفيعة، وفيه اإرشاق الصوفيني،

يقوم بترصحي لفظ املرأأة يف غزلياته ويؤكد عىل خصوصية احلوار الصويف الفنية وامجلالية، 
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 مذ أأن ترجامن الأشواق يف لغته ومضامينه مأألوفة ومعانيه،واليت تثبت هل انامتءه الأديب

بداع يف التصوير واخليال يف أأكرث الأحيان. ولكنه ابن عريب من رواد  واحضة وعار عن اإ

املتصوفة اذلين قدموا غزال صوفيا ال خيتلف يف وجه من الوجوه عن الغزل احليس عند 

العرب ولقد عرضت نوعية الغزل اذلي اعمتده ابن عريب يف ترجامن الأشواق، اذلي أأىت 

مشواًب ابملذاهب الغزلية اليت اكنت سائدة، حبيث اكن غزهل مزجيا  غزل ابن عريب يف ديوانه

من الرصحي والعذري، اإىل جانب بعض مظاهر اجلدة اليت مزيت غزل ابن عريب وقد يكون 

شعر ابن عريب أأوحض تعبریًا ومن كتاابته النرثية، ويركّز يف ديوانه ترجامن الأشواق وهو 

مل الروحاين، اللغة فيه أأداة أأساس ية لصياغة عامل رمزي التوازي ما بني العامل البرشي و العا

اّل  ليه اإ ذي دالالت كثيفة حتيل اإىل عامل أ خر مفارق لها، ولكنه عامل خفّ  ال ميكن الوصل اإ

  من خالل أأداة التأأويل.
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 واملراجع واملصادر : الهوامش

 املراجع واملصادر:

الأعالق رشح ترجامن الأشواق، بریوت:دار (، ذخائر 1978ابن عريب حميي ادلين.) -1

 صادر.

 (، ديوان ترجامن الأشواق، بریوت:دار املعرفة.2005ابن عريب حميي ادلين.) -2

(، رسائل ابن عريب، وضع حواش يه محمد عبدالكرمي 2004ابن عريب حميي ادلين.) -3

 ، بریوت:دار الكتب العلمية.2المنري، ط

 ،1املكية، حتقيق امحد مشس ادلين،ج (، الفتوحات1999ابن عريب حميي ادلين.) -4

 ،بریوت: دار الكتب العلمية.1ط

لهي ، حتقيق موفق فوزي اجلرب، ط1998.)حميي ادلين ابن عريب -5 ، 1(، لوازم احلب االإ

 دمشق:دار معد والنرش والتوزيع.

 حماسن اجملالس، حتقيق أ سني بالتيوس، ابريس: املكتبة الرشقية. (،1933ابن العريف.) -6

(، شذرات اذلهب يف 1986العكري احلنبيل، عبد احل  بن أأمحد بن محمد.)ابن العامد  -7

محمود الأرانؤوط،  -أأخبار من ذهب،  أأبو الفالح، بتحقيق عبدالقادر الأرانؤوط 

 اجملدل السابع، مىشق: دار ابن كثری.

، القاهرة: 3(، حتقيق عبد اخلالق محمود، ط2007ديوان ابن الفارض.)،ابن الفارض -8

 ب.مكتبة ال دا

(، الصوفية والسورايلية، بریوت:دار 1992).أأمحد سعيد اإسرب عيل املعروف بـ أأدونیس -9

 السايق.

(، ابن عريب حياته ومذهبه، ترمجة عبدالرمحن 1898أأس يني ) ميجلبالثيوس  -10

 بدوي، لبنان: دارالقمل.

(، ابن عريب، حياته ومذهبه ترمجة عبدالرمحن بدوي، اجلزء 1956بالثيوس أأسني.) -11

 .الأجنلو املرصيةمكتبة ة: لقاهر الأول، ا

 ، مكتبة الهنضة.3الغزل يف العرص اجلاهيل، ط(، 1972احلويف، أأمحد محمد.) -12
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 دارغريب.

، القاهرة: املكتب 1(، الرمز الشعري عند الصوفية، ط1978عاطف جودة نرص.) -14

 توزيع املطبوعات.املرصي ل 

(، شعر معر بن الفارض دراسة يف فن الشعر الصويف، 1994عاطف جودة نرص.) -15

 بریوت:دار الأندلس.

(، ابن عريب)حياته، مذهبه، زهده(، سلسةل الأعالم من 1993عبداملعط ، فاروق.) -16

 ، بریوت: دار الكتب العلمية.1الفالسفة، ط

ل مدرسة بغداد وظهور الغزايل، (، الشعر الصويف حّت أأفو 1986عدانن العوادي.) -17

 ، العراق:وزارة الثقافة واالإعالم.1ط

(، ابن عريب وديوانه ترجامن الأشواق، اجلزائر: دار الكتاب 2005قدور، رحامين.) -18

 العريب.

، القاهرة: 2(، احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية،ط1976محمد، غنمي  هالل.) -19

 مطبعة هنضة مرص.

لهي  يف التصوف االإساليم،القاهرة: دار القمل.محمد مصطفى حلم .)د. -20  ت(، احلب االإ
                                                                        

عبد احل  بن أأمحد بن محمد ابن العامد العكري احلنبيل، شذرات اذلهب يف أأخبار من  - 1
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 ة،. القاهر الأجنلو املرصية
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