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ال ا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذواللهم لك الحمد حتى ترضى، 

.يحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

بارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصالةاللهم و صليو

.أزكى التسليمو

أتقدم بالشكر الخالص

الناصح،المشرف الذي كان لي نعم الموجه وإلى األستاذ 

الذي كان بمثابة الشعلة التي أنارت دربي،و

حفظه من كل سوء األستاذ المحترمحماه اهللا و

."قريش بن علي"األستاذ الدكتور 

جنة المناقشةلكما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء ال

.ين تقبلوا عناء مناقشة هذا العمل المتواضعالذالسادة األساتذة 

أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد  أخيراو

.في إنجاز هذا العمل المتواضع



إذا كان يرضيكما هذا العمل المتواضع كهدية، 

فأنا أهديه إليكما ألنكما في سمائي أغلى الناس، 

وفي الحب كنتم لي أوفى الناس، وفي القرب أقرب الناس يا أغلى الناس 

اوالدي.……

.مرثكما الفرع و منكما الل و عنصإال ثماركما فأنتما األ فما أنا أقدم

.فأتمنى أن تعجبكما هاته الهدية

كل من ساعدني هل واألصدقاء وال أنسى في هذا المقام األو 

.في إنجاز هذا البحث المتواضع
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  ةــــــــمقدم

�ǎ ىطتخالذات اإلنسانية لت تسعى ǴƼƬǳ¦�Ŀ�ƢȀǼǷ�ƨƦǣ°�ƨȈǟ¦Ȃǳ¦�ƢēƢǇ°ƢǸŠ�ƨȇǂǘǨǳ¦�ƢǿǄƟ¦ǂǣ

حاولت  ويف هذا الصدد. تهمأساويّ  أو على األقل التخفيف من وطأة من سيطرة الواقع املرير،

االنسالخ عنه بتحويل كل ما هو مثايل إىل معتقد ممكن باالنغماس يف التأمل احلسي من أجل 

ĿȂǐǳ¦�Âǀū¦�¦ǀđ�ÂǀƸƬǳ��ȆƷÂǂǳ¦� ƢǬƫ°ȏ¦�ƨƳ°®�¹ȂǴƥ.

عن جوهر للبحث ا فضاء رحبا وخصيبوقد وجدت الذات الشاعرة يف املنحى الصويف 

املذهب الصويف يف الشعر  وما من شك أنّ  .ليهاإلضفاء األصالة ع سعيا منهاالذات اإلنسانية، 

من أزمات  كابدهملا   أنساهو األقرب من نوازع اإلنسان النفسية، لذلك جيد الشاعر فيه سلوة و 

عامل  ليخترب سكينةفيحاول بذلك اخلالص من هذا العامل املادي املدّنس  ؛ونكبات يف حياته

يعرب عن اللحظة اإلبداعية روحي، من خالل خطاب صويف متميز مبعجم لغوي ،نقّي،مثايل

  .شفافية الباطن وفيوضات الروح بتوهج يسمو بالرؤى حبسب ما جيسد

 أن تتفتح فيه ذات الشاعرل ؛ يتيحمتفرد خبصوصياتهفضاء رحب و امليدان الصويف ّمث إّن 

وإن بدا جماال ��ƨȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȈǼǗƢƦǳ¦�ƢēƢǻƢǰǷ¤�ŐƬƼƬǳعلى عوامل متنوعة وجدانيا وفكريا وفنيا،

من خالل اآلالم ، يعمق التجربة ويثريها معريفلالنفصال الظاهري، فهو يف العمق اتصال روحي و 

�ǞǸƬĐ¦�ǆواألفكار اليت يتأملها اليت يعيشها Ƴ¦Ȃǿ�ǞǷ�ȐǏÂ�ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦Â��

  .ماديتهاش مجة عن قساوة احلياة وتوحاالن ومواجعه

تشكلت ف، مآسيه¦�Â�ǞǸƬĐبليغا مبقتضيات اهتماما  أوىل قد الشاعريف هذا السياق، يكون 

وإّمنا يتبصر  فحسب؛ فهو ال يبصر األشياءرؤية خاصة ختتلف عن رؤى غريه،  مبقتضى ذلك لديه
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درجات  مسىأ لبلوغ كل ذلك يهيئه. ومعرفته العميقة الرهيف إحساسه و النافذة ببصريته باطنها

  .كل ما هو خفي ومكنون  الباطنية ليكشف برؤيته احلدسية ،االرتقاء الروحي

الرؤية بينهما يعرب عنها فتماثل تبدو مسات التوافق جلية بني الشاعر واملتصوف، ،إذن

بالتوغل يف عمق ، شفافووجدان  ثاقب ومضمر حبدسحمجوب املطلق مع كل ما هو  هماتعامل

 أغوار تستبطن رحلة استكشافكل ذلك كون  لي، احملجوبة عن احلقيقةللكشف عامل املثل احلسي 

  .سر الوجود واإلنسانعن  حبثاروحية، ال لتجربةا

�ƨȈǧȂǐǳ¦�²الشعراء من  اوألّن كثري  °¦ƾŭ¦�ǺǷ�¦ȂǴĔÂ�¦ÂǂƯƘƫ�śƯƾƄ¦  جالل كتابات من مثل

 لدى النزعة الصوفية، ارتأيت تناول ؛ وغريهمبن عريب، احلالج، عمر اخلياماالدين الرومي، 

األحيان التعبري عن اإلنسان ، فهو شاعر رومنسي حاول يف كثري من الشابيالقاسم أبي الشاعر 

  .وهو من أكثر الشعراء اهتماما بذات اإلنسان يف زمن طغى فيه االهتمام باملادةومهومه، 

�ǂǠǋ�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀđÂ بعامة،ونزوع نزوع ديين على كان منطوياالشايب  أيب القاسم

.إذ جّلى هذا النزوع الروحاين جانبا مهما من تكوينه النفسي والوجداين واملعريف خباصة؛ صويف

ƨǼǸǔƬǷ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾǏȂǐǻ�ƪوعلى هذا األساس  ƸƦǏ¢  فضاء لتمثل مسات

  .سةر مماتأمال و وعناصر النزعة الصوفية كما اختربها جتربة و 

-في شعر الشابي النزعة الصوفية" :اخرتنا هلذا البحث العنوان التايلوبناء على ذلك 

".ةمقاربة تحليلي

اليت نتصورها عصب البحث؛ ولعل  اإلشكاليات صدنا جمموعة منر  ضمن هذا األفقو 

للبعد الصويف يف شعر الشايب؟ وما هي  لفكريةوا التارخييةما هي الروافد  :أهم هذه األسئلة ما يلي

  ؟هذا الشعراملالمح املميزة للتجربة الصوفية يف شعره؟ وما هي خصائص أسلوب 
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ت

فصول وأربعة  مدخلاستوى هذا البحث على  السابقة اإلشكالياتوتأسيسا على 

.خاتمةو

، وكان اهلدف من ذلك أن  هصادر مو أهم مفهوم التصوف، إىل  المدخل تطرقت يف

أحدد اإلطار املعريف الذي سيشتغل فيه البحث؛ وأيضا معاينة املرجعيات واآلليات اليت تسمح يل 

  .بفهم وحتليل أبعاد التجربة الصوفية لدى أيب القاسم الشايب

الروافد التاريخية والفكرية للبعد الصوفي في شعر "ـــ ب تهعنون الذي الفصل األولفي 

والسّيما العوامل  ؛اليت سامهت يف تشكل البعد الصويف لديهأهم العوامل تناولت ، "الشابي

  .القاسم الشايب الشعرية تأصيل هذه الظاهرة يف مدونة أيب التارخيية والفكرية ودورها يف

أهم مالمح وقفت على "التجربة الروحية في شعر الشابي"املوسوم الفصل الثانيأّما يف و 

وباألخص كيفية من خالل خطاب احلب وعالقته بتصوره الصويف،  التجربة الروحية يف شعر الشايب

انتقاله من احلب العادي للمرأة إىل حب هو يف اجلوهر قبس من األلوهية؛ فضال على االختالفات 

كما تطرقت يف هذا الفصل أيضا إىل .بني احلب يف مستواه الرومنسي، واحلب يف مستواه الصويف

عن اغرتاب وجودي الشايب، حيث تكشف نصوصه الشعرية  لدى أيب القاسم الغربة الروحية

مرتبطة من جهة باملصادر الصوفية اليت استلهم معارفها،  يتأسس على قلق إنساين ومعرفة صوفية

  .وبتجربته اخلاصة من جهة ثانية

ت فيه تناول فقد ،"النزعة التأملية في شعر الشابي"المعنون بـــــ  الفصل الثالثوأّما

الكون ومظاهر  لتأمل يفواليت متظهرت غالبا من خالل ايف شعر الشايب،  النزعة التأمليةمالمح 

ألنّه ال حييل فقط على اخلارج، وإّمنا أيضا على الداخل الذي  الغابالتأمل يف  الطبيعة، وباألخص

ȂȀĐ¦Â�¾Ƣ¾�والعميقة وما تشري إليه من إحياءات االنفتاح واجلميتقاطع مع الغابة يف أبعادها الكثيفة 
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 وحتوالته بعده الصويف، وتتبعت جتّلياته وبالتساوق مع ذلك قاربت اخللود يف .والظالم واألسرار

  .وبواعثه وشفراته املضمرة

الضوء على  تسلط، إذ "الشابيشعر خصائص " الفصل الرابعيف  درستيف حني 

اإليقاع الصويت، وانصب اهتمامي يف هذا السياق على السمات األسلوبية خلطابه الصويف، 

ارتباط هذه اخلصائص الفنية بالبعد اجلمايل للنزعة ، وراعيت يف ذلك التناصو الصورة الشعرية، و 

  .الصوفية يف شعر الشايب

  .البحث أهم النتائج املستخلصة من هذا البحث خاتمة تضمنت بينما

ظاهرة النزعة  من أجل معاينة ،وقد اعتمد هذا البحث على املنهج التحليلي الوصفي

�ȄǴǟ�Ƣē¦ǂȀǜŤ�ƾǏ°Â��ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�ĺ¢�ǂǠǋ�Ŀ�ƨȈǧȂǐǳ¦الوقوف على ستوى املضامني، مث م

ń¤�¦®ƢǼƬǇ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢũ انطالقا من نصوصه ذات الطابع الصويف خصائص شعر الشايب  .  

ديوان، نذكر منها المصادر والمراجعجمموعة من على وإلجناز هذا البحث اعتمدنا 

، مذكرات الشابي ورسائله، وكذا "اخليال الشعري عند العرب"، وكتابه أيب القاسم الشايب الشاعر

"الشابي النبي المجهول": نذكر منهامنجزه الشعري، و املراجع اليت اهتمت بدراسة  فضال على

"هالشابي حياته وشعر "وكتاب لعمر فروخ، "شاعران معاصران"ملصطفى حبيب حبري، وكتاب 

  .أليب القاسم حممد كرو

نذكر منها  ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƣē®ƢǷ�ǺǷ�ƢǻƾǨƬǇ مراجع أخرى ذلك، نستحضر باإلضافة إىل

إليليا "الرومانسية في األدب الغربي والعربي"حملمد خليفة التليسي، وكتاب "الشابي وجبران"

لعز الدين  "الشعر العربي المعاصر وقضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"احلاوي، وكتاب 

مالمح الموت "، وكتاب لعبد العزيز النعماين "رحلة طائر في دنيا الشعر"إمساعيل، وكتاب 

  .ان طنوسجل" والحياة في شخصية الشابي وشعره
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املوضوع يف متناول يدّي، إّال أنين حني مضيت يف طريقي أمجع وبدا يل بادئ األمر أنّ 

شىت،  صعوباتاعرتضتين  ومراجعه ملقاربة اخلطاب الصويف يف شعر أيب القاسم الشايب مصادره

قلة املراجع اليت تناولت النزعة الصوفية فضال على أوهلا عمق موضوع التصوف وغموضه، كان 

  .عند الشايب

ولقد كفاين مؤونة البحث وأراحين من النصب ما وجدته من صادق إرشادات أستاذي 

قد كان معينا ال ينضب من اإلرشاد والتوجيه، هلذا أقدم خالص ف، ''ش بنعليقري''املشرف 

توجيهات شكري له بعد املوىل عّز وجّل، والشكر اجلزيل لكل من قدموا يل يد العون مبصادر أو 

  .مفيدة
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  :تمهيد

وعدوه جانبا ،ارسني والباحثني على دراسة التصوف والتعمق يف معانيهعديد من الد دأب

عز شرع اهللا العبد  اتبعإذا  وصورة للصفاء الروحي ونقائه، الروحية ألنه صميمها احلياة من جوانب

�Ǯافوق كل ماديات  روحهليسمو بوجلأ إليه يف كل شؤون احلياة ، وجل ǳ̄Â�Ƣē¦ȂȀǋÂ�µ °ȋ

النور الساطع يف قلب   فالتصوف هو مبثابة ة،بالتحلي باألخالق السمحة الكرمية والصفات الرفيع

  .دين كل

ألنه  1"اجلسدنسبة التصوف من الدين نسبة الروح من " إىل أنّ زروق أمحد ذهب  وقد

2الروحانية) حممد صل اهللا عليه وسلم(مثار لرسالة النيب إفهو أوال وقبل كل شيء  ،ظاهرة روحية

  .وهذا هو مقام اإلحسان 3"تعبد اهللا كأنك تراه "أن 

كمال اإلنسان باإلسالم واإلميان   هو: "اري بقولهوأكد هذا ابن رضوان جنا األبي

.4"واإلحسان

له العديد من املرادفات والبدائل من القران ) التصوف(هذا فإن مصطلح  لىوفضال ع

يت ظيل الداللة اللغوية للفصلذلك وجب تأ، 5وغريها ...التزكية ،الربانية ،الوالية: والسنة منها

  .الصوفية التصوف و 

.23، ص 1،2004عثمان احلوميدي، دار الوحي القلم، بريوت، لبنان، ط:أمحد زروق، قواعد التصوف، تح-1
يوسف بدر، دار عويدات للنشر :نصري مروة وحسن القبسي، تقدمي:، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، ترنرباكو هنري   - 2

.295، ص 2004ط، .والطباعة، بريوت، لبنان، د
.23، ص50، حديث رقم 2002، 1بريوت، طحممد ابن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق، -3
منشورات اجلزائر  الرتمجة الفرنسية للسيد أرنو،،) فرنسي-عريب (فن التصوف  عبد اهلادي ابن رضوان جنا األبياري،-4

 .03ص ،2012ط،.د للكتاب،
، 1جودة حممد أبو اليزيد املهدي، موسوعة التصوف روح اإلسالم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط-5

.18، ص 2007
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  مفهوم التصوف: أوال

  :لغة- أ

ىل حتديد مفهوم إومعهم علماء اللغة   وبعض املفكرين ،العديد من أئمة الصوفيةذهب 

_  االسموالظاهر يف هذا " ،ىل ذكر أهم اشتقاقاته يف اللغةإ ىأو باألحر  ،ملصطلح الصوفيةقار 

تعددت بذلك ف، 1"أنه كاللقب هواألظهر فياشتقاق، ليس له يف العربية ال قياس وال _ صويف 

  .حتديد مفهومهاآلراء يف 

الرأي األول:  

وهو أبو حي ) صوفة(إىل أن نسبة مصطلح الصوفية يعود إىل  أصحاب هذا الرأييذهب 

نت أمه قد نذرت إن عاش هلا ولد امن مضر أبو متيم، عاش يف العصر اجلاهلي وامسه الغوث ،ك

�ª ƾŢ�ƾǫÂ��ƨƦǠǰǴǳ�ÅƢǷ®Ƣƻ�ǾǴǠšÂ��ƅ¦�ƪ ȈƦǳ�ÉǾƦÈēلسان العرب"قاموسه ور عن هذا يف ابن منظ  :"

2).أي من خدمة بيت احلرام (عمل البيت شيئا من كل من وىل :الصوفان

نسكون، ولعل الصوفية يكانوا خيدمون الكعبة و :صوفان البالغة وآليف كتاب أساس ء وجا

ƾƦǠƬǳ¦�Â�Ǯ ǈǼƬǳ¦�Ŀ�Ƕđ�ƢȀȈƦǌƫ�ǶȀȈǳ¤�ƪ Ʀǈǻ3.

أقوام "وأُطلق على منذ القدم،كان معروفًا ،هو كاللقب االشتقاقواملالحظ هنا أن هذا 

�ƢǫȐƻ¢�Ƣđ�¦Â®ǂǨƫ�ǪȇǂǗ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦Âǀţ¦Â�̈®ƢƦǠǳ¦�ń¤�¦ȂǠǘǬǻ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ǻǟ�¦ȂǴƼƬǧ�ƾƦǠƬǳ¦Â�ƾǿǄǳƢƥ�¦ȂǬǴǠƫ

Ƣđ�¦ȂǬǴţ"4.

ط، .،  دار جوامع الكلم، القاهرة، داألنصاريالقاضي زكريا بن حممد : القشريي أبو القاسم ، الرسالة القشريية، تعليق-1

.311، ص 2007
.239، ص 2002، 1ط.دلبنان، ، بريوت، الكتب العلمية، دار 9ابن منظور، لسان العرب، ج-2
.32، ص 1923ط، .د ة، القاهرة، مصر،ار الكتب املصري، د2الزخمشري، أساس البالغة، ج-3
ط، .حممد عبد القادر الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د:اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن، تلبيس إبليس، تح-4

.156، ص 2012
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يالرأي الثان:

،مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم )ُصفَّةِ ( إىلرجع أصحاب هذا الرأي نسبة الصوفية يُ 

أو إىل أهل الُصّفِة،فيقال مكان الصُّفِّيِة ،بقلب أحِد  : (...ما ذكره الزبيدي يف قوله وهذا

.1)الفاءين واواً للتخفيف

األنصار اعتكفوا يف موضع قد بناه عليه أفضل و  ،صُّفِة مجاعة من فقراء املهاجرينوأهل ال

¦�Äƾđ�ǶđȂǴǫ�©ȌƬǷ¦�Â�ƢȈǻƾǳ¦�¦ȂǳǄƬǟƢǧ���Ǿƥ�¦ȂǸȈǬȈǳ�ƨǼȇƾŭƢƥ�ƾƴǈŭ¦�̈ǂƻƚǷ�Ŀ��ǶȈǴǈƬǳو الصالة 

لعشي وقد نزل فيهم قول اهللا تعاىل إىل اهللا يسبحونه بالغداة وا باالنقطاعوعكفوا على العبادة  ،اهللا

2}.رِيُدوَن َوْجَههُ َوَال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُ ...{

الرأي الثالث:  

وهي النقاء والوضوح، وهذا ما ) الصفاء(نسب أصحاب هذا الرأي كلمة الصوفية إىل 

الصويف من صفا من الكدر وامتأل من الفكر وانقطع إىل :"أكده سهل بن عبد اهللا الصويف بقوله

.3"اهللا من البشر، واستوى عنده الذهب واملدر

مأخوذ من الصفاء وهو القيام هللا عز "، فقالالطوسي ذلك يف اللمعوقد أوضح سراج 

4".وجل  يف كل وقت شرط الوفاء

.176ت، ص .ط، د.، دار صادر، بريوت، د6، تاج العروس، جيالزبيد - 1
.52سورة األنعام، اآلية -2
حممد بن عبد الرمحن بن احلسني غان، الفتوحات اإلهلية يف نصرة التصوف احلق اخلايل من الشوائب البدعية، دار كتاب -3

.14، ص 2012، 1ناشرون، لبنان، ط
، ص 2001، 1كامل مصطفى اهلنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:السراج الطوسي، اللمع يف التصوف، تح-4

 .47 -46ص
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يف ) Nicholson(سون واملستشرق نكل 1القشريي يف رسالتهكل من ويرجح هذا الرأي    

نظريته عن التصوف حيث وجد أن كل نسبة إىل الصوف يقع يف مقابلها اثنا عشر تعريف يعتمد 

ألن حقيقة التصوف صفاء النفس  ،وهذه النسبة هي أقرب من غريها نوعًا ما، 2على الصفاء

  .وتطهريها ورجوعها إىل اهللا 

الرأي الرابع:  

) صوفيا(أصلها هو يرى أبو الرحيان البريوين أن جذور كلمة الصويف تعود إىل اليونانية ، و 

املستشرق فون هامر، وكذا حممد لطفي مجعة ، وعبد العزيز  إليه، وهذا ما أشار ) احلكمة( وتعين 

وقد عارض الكثري على هذا الرأي ، بقوهلم لو    .صاحب جملة املعرفة) 1964(اإلسالمبويل 

.كانت ذات أصل يوناين لبقيت على حاهلا، و ذهبوا إىل أن أصل حروفها تتوافق مع العربية 

من  أنفسهمليل اعرتاض الكثريين حىت الغربيني بد ا ميكن القول أن هذا الرأي مستبعدوهن

.) م1868-1945(  (Nicholson) سونأمثال نيكل

الرأي الخامس:  

أهل اد و بكثري من الدارسني على أن التصوف مشتق من الصوف الذي هو لباس العأمجع  

.4"تقمص إذا لبس القميص": تصوف إذا لبس الصوف ،كما يقال:، إذ يقال3الصوامع

، ويكثر يف ذلك ، وشعار األولياء واألصفياءسالمدأب األنبياء عليهم ال"ولبس الصوف  

مجيع ا جممال عاما خمربا عن كان ذلك امس  هم إىل ظاهر اللبسةفلما أضفت"... ، الروايات واألخبار

ط، .د،دمشق،سورية نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،ر، أمحد علي زهرة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة، دار الينظ - 1

.13، ص 2011
.28، ص 2، ط2002نور الدين شريبة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، :رينولد نكلسون، الصوفية يف اإلسالم، تر-2
.32، ص 2الزخمشري،أساس البالغة، ج-3
.27، ص 1993، 4يح عاطف الزين، الصوفية يف نظر اإلسالم، الشركة العلمية للكتاب، بريوت، طمس - 4
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 األحوال الشريفة احملمودة أال ترى اهللا تعاىل ذكر طائفة من خواصالعلوم واألعمال واألخالق و 

1}...ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّونَ {:، فنسبهم إىل ظاهر اللبسة فقال عز جلعيسى عليه السالم بأصحا

م إىل نوع من العلوم و األعمال ، ومل ينسبهكانوا قوما يلبسون البياض، فنسبهم اهللا تعاىل إىل ذلك

ÄƾǼǟ�ƨȈǧȂǐǳ¦�Ǯو  ǳǀǰǧ��śũŗǷ�Ƣđ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦ -2"وا إىل ظاهر اللباسنسب -واهللا أعلم

  . ومن أتى هذا ليس فيه شيء من الكربالتواضع ، ن لبس الصوف دليل على الزهد و فإ وعليه

ما أشرُت إليه يف هذا الوجه من وجوه التصوف ،أن لبس الصوف دليل قسوة احلياة 

�©¦ȂȀǌǳ¦�ǲǯ�Ǻǟ�ƢȀƦƴƷÂ�ƢēƾǿƢƴŠ�ǆ ǨǼǳ¦�ǂȀǫÂ�ƢȈǻƾǳ¦�©¦ǀǴǷ�ǲǯ�Ǻǟ�ƾǠƦǳ¦�Â��ƢȀȈǧ�ƾǿǄǳ¦Â

الزهد ،أم أنه أعمق ف و ، فهل التصوف جمرد لبس الصو ، إن كان  هذا فعًال عني الصواب املادية

  وأمسى بكثري ؟

  :اصطالحا- ب

أما الداللة االصطالحية فنستطيع القول أن التصوف  ،للتصوفهذا عن الداللة اللغوية 

،أو فن عبادة اهللا ،حرى هو فن الوصول إىل اهللا تعاىلهو جتربة روحية بكل أمسى معانيها ، أو باأل

بوجوه تبلغ وفسر حدد و " هألن ،ث عنهالبد احلدي، ومن َمثَ كان أو هو حب اهللا تبارك وتعاىل

.، وهي صدق التوجه إىل اهللا تعاىل مرجع كلها ينصب حول حقيقة واحدة 3"األلفني

ومعىن هذا  4."تكون مع اهللا بال عالقة": يف قوله) أبو قاسم اجلنيد(منها ما جاء  به 

مبا حيب ويرضى، مع التسليم ، وأخالقك وأحوالك،الكأن تكون مع اهللا يف سائر أعم :القول

  .األهواء واالختيارات ض، ورفهالتجرد لو 

.112سورة املائدة، اآلية -1
.107، ص 2، ط1984حممد مصطفى حلمي، احلياة الروحية يف اإلسالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، -2
.3أمحد زروق، قواعد التصوف، ص -3
.17، ص 1997، 1كامل مصطفى، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف اإلسالمي، دار املناهل، بريوت، طالشييب   -4
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هو أن مييتك احلق " :آخر للتصوف فيقولأيضا يف تعريف  )أبو قاسم اجلنيد(ويذهب  

، أي عن النظر إىل نفسك أن احلق مييتك عنك ويشري هذا القول إىل. 1"عنك وحيييك به

  .وعبادتهمناجاته و االشتغال حببه أي بذكر اهللا احلق و  ك به،يوحيي وأهوائها،

:، فيقولويضيف أيضا تعريفا آخر للتصوف 

وإمخاد الصفات  ،ةيطبيعوافقة الربية،ومفارقة األخالق الالتصوف تصفية القلب عن م"

واستعمال  ،والتعلق بالعلوم احلقيقية ومنازلة الصفات الروحانية،،ة الدواعي النفسانيةوجمانب ،البشرية

تباع الرسول صل اهللا والوفاء هللا على احلقيقة واألمة اما هو أوىل على األبدية ، والنصح جلميع 

.2عليه وسلم يف الشريعة

«�¢ƢǬǼȇ�ȏ�À¢Â��Ƣē¦ȂȀǋÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ȄǴǟ�ǲƦǬȇ�ȏ�À®�و  ȂǐƬŭ¦�ȄǴǟ�Ǿǻ¢�ǾǷȐǯ�ǺǷ�ǂȀǜȇ�Äǀǳ¦

أيدي متنعه من الوصول إىل احلق تعاىل،وكذا اليأس مما يف  اĔȋبالسوء،إىل مآرب النفس األمارة 

على املتصوف اإلقالع  ، إذ جيبطمع، واستعالء على اخللقجمانبة األخالق الطبيعية من اخلالئق و 

سنة نبيه  وإتباعبتصفية القلب هللا تعاىل  عن كل هذا حىت تسمو النفس إىل الصفات العلية،

ين واستعمال كل خلق ُسين وأن ل خلق داجتناب ك"املصطفى وهذا ما أكده يف نفحة صوفية 

، ووجد مع استماع، التصوف ذكر مع اجتماع" :ويضيف قائال. 3ترى أنك عملتتعمل هللا مث ال 

.4"وعمل مع إتباع 

  .قاسم اجلنيد مسو روحي وختل عن الدنايا أيبذه هي حقيقة التصوف من منظور ه

.31، ص روح اإلسالم جودة حممد أبو اليزيد، موسوعة التصوف-1
.34، ص 2001ط، .الكالباذي أبو بكر ، التعرف مبذهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بريوت، د-2
.151املرجع نفسه، ص -3
240أبو القاسم القشريي، الرسالة القشريية، ص -4
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حقيقة التصوف أيضا ما جاء به بشري بن  ملفاهيم أو التعاريف اليت تناولتومن أبرز ا

.1"الصويف من صفا هللا قلبه:"احلرث احلايف يف قوله 

، ويصفو به كل الصويف ال يكدره شيء: "هلذا فقال كما أن أبا تراب النخشي ذهب

، وشهد حكمته يف الرجل الصويف الذي صفا قلبه هللا ر فيه صفاتهذا النص حيض، 2"شيء

فصفا من خالل عينه كل شيء حىت الكدر ذاته ألن  ،أمور الدنيا الكون،فلم يكدره شيء من

  .                  اجلنة يف صدره

األخذ باحلقائق واليأس مما يف "لتصوف على أنه وقال معروف الكرخي يف تعريف له ل

يأس يف الوقت نفسه، عروف الكرخي يرى أن التصوف أخد و وعليه فإن م، 3"أيدي اخلالئق

واليأس من دنيا الناس بالزهد  ،ك العبد مبا يقربه من اهللا تعاىلئق يستدعي بتمسفاألخذ باحلقا

  .فيها

يد احلسن البصري ما جاء به أبو سععريفات التصوف من ميت بصلة الزهد، ذلك ومن ت

ȂǬǨŭƢƥ�¾ƢǤƬǋȏ¦�½ǂƫÂ���®ȂȀĐ¦�¾ǀƥÂ��®ȂƦǠŭƢƥ�ǆ®األ :التصوف" :يف قوله ǻ"4 ،ح من خالل ويتض

«��ȂȀĐ¦�¾ǀƥ�ǞǷ®�ام اهللا عز و األنس مبق أنّ هذا التعريف  ȂǐƬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǄƟƢǯǂǳ¦�Ƕǿ¢�ǲƳ

  .مع الزهد  ةمن خالل رياضات روحية، وجماهدات نفسية، وعبادات ديني

1-¶��©ÂŚƥ��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�» °ƢǠŭ¦�ƨǈǇƚǷ��ƨȈǧȂǐǳ¦�ƾǼǟ�Ƥ ū¦�°ƢŞ��ƪ ƴđ�ƾŧ¢2 ،1984 42، ص.
.40املرجع نفسه، ص -2
.15حممد بن عبد الرمحن احلسني، الفتوحات اإلهلية يف نصرة التصوف، ص -3
.36، ص روح اإلسالم اليزيد، موسوعة التصوفجودة حممد أبو  - 4
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عالقته بالزهد يف قول إبراهيم بن أدهم يف التصوف و إىل كما ميكن اإلشارة هنا أيضا 

ال والزهد فيما أحل اهللا  مم عما تنافست فيه األمم،التصوف علو اهل" :، فيقول فيهتعريف له

.1"حرم

مهة الصويف عن حب الدنيا  األول من القول جنده يشري إىل علو زءاجل إىل تأملنافإذا 

وهو  ،ل، الزهد يف احلالا إليه هو زهد الفضيلةالزهد الذي دعو  غال عنها بالزهد فيها،واالنش

  .زهد الفريضة فإنه الزهد يف احلرام  عكسعلى  الدرجة العليا للصويف،

التصوف مرتبط باجلانب األخالقي، وهذا ما أكده حممد ابن أمحد الفارسي فإنّ ،وعليه

جتريد التوحيد، مث فهم السماع وحسن املعاشرة، وإيثار "ذكر أركان التصوف العشرة أوهلا  حينما

كثرة األسفار،وترك االكتساب  واإليثار، وترك االختيار وسرعة الوجد،و الكشف عن اخلواطر،

.2"وحترمي االدخار

بالزهد والعبادة والتزام وجند ابن خلدون يف مقدمته،يرجع التصوف إىل األخالقي املرتبط 

، واإلعراض عن زخرف الدنيا وأصلها العكوف على العبادة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل"، ةريعالش

واإلنفراد عن اخللق يف اخللوة  ومال وجاه،لذة، الزهد فيما يقبل عليه اجلمهور منها، و توزين

3"العبادةو 

بالتواضع وعدم الرياء إىل "مراحله بتقومي السلوك األخالقي حيث يبدأ التصوف يف أول

والشعور  ،ي إىل السكر املفقد للوعيدحبا يؤ ومداومة العبادة،مث أخريا حب اهللا الزهد يف الدنيا،

اهللا  وغايته السامية، وهي رؤيةا وصل إىل بغيته املنشودة،احملب، إال إذ هالذي ال يفيق من

.37، ص روح اإلسالم جودة حممد أبو اليزيد، موسوعة التصوف-1
.103الكالباذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، ص -2
.467، ص 1984،  5ابن خلدون، املقدمة، دار القلم، بريوت، ط-3
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بصدق التوجه إىل خالهلا روحيا،وتسمو نفسه، وتصفو  لتليها مراحل أخر يرتقي من 1"ومشاهدته

  . تعاىل من حيث يرضاه مبا يرضاهاهللا

�Ãǂů�Ŀ�Ƥتكاثرتدال فيه أن تعاريف التصوف تعددت و مما ال ج ǐƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤��

االلتجاء إليه مع شرع اهللا وتسليم األمور كلها له، و  مستضيئة مبشكاة واحدة هي إتباع، واحد

  .الرضى

.70، ص 1984ط، .النهضة العربية، بريوت، دحممد جالل شرف، دراسات يف التصوف اإلسالمي، دار-1
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  :مصادر التصوف: ثانيا

ŚƦǠƬǴǳ�ǾȈǧ�ǢǳƢƦǷ�ňƢǈǻ¤�¶Ƣǌǻ�ƢǿƾƳÂ¢�ƨȈƷÂ°�ƨǯǂƷ�ƢĔȂǯ�ƨȈǧȂǐǳ¦�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋȏ�ƢŲ  عن

ت مبثابة العوامل و األسباب اليت كانلديه، تعود كينونتها لتضارب العديد من  ارتقاء اجلانب الروحي

انتشار احلركة الصوفية، باعتبارها نزعة مشرتكة بني مجيع الشعوب على العجلة الدافعة لتطور و 

�©Ƙǌǻ�ƾȈƷÂ�°ƾǐǷ�Â¢�ƶǓ¦Â�ǲǏ¢�®ƢŸ¤�ƢǷ¢�ƢǬƟƢǟ�Ǧ Ǭȇ�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦�ǶēƢǻƢȇ®Â�Ƕē°ƢǔƷ�» ȐƬƻ¦

روحي بليغ جيسد اجلانب الذايت املنغمس ساحة ذات غىن تعد واليت  و منت من خالله هذه احلركة ،

  .يف الكون و الذات اإلهلية

 عن األسبقية الزمنية وعليه فإن البحث يف أصل ظاهرة التصوف،مرتبط حبتمية تارخيية تعّرب 

بالرغم من أن التجربة الصوفية منبثقة من الذات اإلنسانية،ولكن اإلشكال يتمحور حول التجارب 

  .الصوفية السابقة

  :المسيحي المصدر- أ

املؤكد هو أن مسألة التثليث اإلهلي صبغت الديانة املسيحية بشيء من اللون الصويف،

يف روح مطلق هلاتني الروحني املقدستني  حلوليد املبالغ فيه لروح املسيح ووالدته مرمي، دفع إىل مجفالت

ȈǻƢǈǻȍ¦�śƷÂǂǳ¦�¦ǀđ�ǲƻ¦ƾƬƬǳ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�Ǿǳȍ¦ا،هلذا متيزت طقوس الديانة ني بروح اهللا فتضحى إهلا واحدت

الطقوس، فالتشابه الكبري بني  املسيحية بالروحية، وارتبطت ارتباطا وثيقا بتعاليم احلركة الصوفية ،

جعل الكثري يعتقد ويسلم تسليما كبريا أن الصوفية مصدرها مسيحي ال غري، فالنفحات الصوفية 

سيح عيسى عليه السالم اعتمد الصوف يف فنجد امل تبدو جلية من خالل ممارسات الديانة املسيحية،

عليه السالم كان إن عيسى :"يف حديثه ) صل اهللا عليه وسلم(هذا ما ذكره املصطفى احلبيب لباسه،

.1"يلبس الصوف والشعر، ويأكل من الشجر ويبيت حني أمسى

.26، ص 1986، 1إحسان إهلى ظهري، التصوف املنشأ واملصادر، إدارة ترمجان السنة، بكستان، ط-1
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والشيء الذي ال ميكن إنكاره أن  1"كان أصل اشتقاق تسمية التصوف"لعل امللبس الصويف و 

على ضرورة االنصراف عن ملذات  هافلقد حثت تعاليم ،يحيةالزهد أخد حصة األسد يف الديانة املس

من أجل بلوغ هذه الفضيلة كان لزاما على اإلنسان أن و  وذلك بالتوكل املطلق على اهللا،الدنيا،

ويكون هذا تعاىل فكل بيد اهللا ،  وحده القادراهللا ، ألنّ ه هللا فقط دون أن يفكر يف القادميكرس حيات

إذا أردت أن " ح عيسىيففي هذا املقام يقول املس طبعا بصرف النظر عن الغىن وتفضيل الفقر عنه،

وبعُد فيكون لك كنز يف السماء،،ه وتصدق بثمنه على الفقراءمتلك ذهب وبع مااف تكون كامال،

وال  تأكلون،ƢŠ�ǶǰǈǨǻȋ�¦ȂǸƬē�ȏ" :يقول املسيح عيسى ابن مرمي ،ويف ذات الصدد 2".اتبعين

.Ƣē"3وِّ أبوكم السماوّي يـُقَ �ÀǄŢ�ȏÂ�̧°Ǆƫ�ȏ�ƢĔƜǧ، انظر إىل طري السماء،ألجسادكم مبا تلبسون

إذا حقيقة األمر هنا أن الزهد الذي نادت به املسيحية هو ذاته الذي دعت إليه الصوفية إىل 

طوىب طوىب للمساكني بالروح ألّن هلم ملكوت السموات، ": وهذا ما ورد يف اإلجنيلدرجة التبجيل 

ȇ�ǶĔƜǧ�Ň¦ǄƸǴǳون،عزّ تµ °ȋ¦�ÀȂƯǂȇ�ǶĔȋ� Ƣǟ®ȂǴǳ�ĹȂǗ�ǶĔƜǧ�Őǳ¦�ń¤�³ ƢǘǠǳ¦Â�̧ ƢȈƴǴǳ�ĹȂǗ

ƅ¦�ÀȂǼȇƢǠȇ�ǶĔȋ�Ƥيشبعون ǴǬǳ¦� ƢȈǬǻȋ�ĹȂǗ��ÀȂŧǂȇ�ǶĔȋ� ƢŧǂǴǳ�ĹȂǗ��"4.

و إليه الصوفية هو حب اإلله وحتليل الذات اإلنسانية يف الذات اإلهلية، ومن أبرز ما تدع

معبوده كما خياطب  اطبفهي تدعو العابد ألن خي فنظرية احلب اإلهلي واردة يف الديانة املسيحية،

.5العاشق معشوقه

  .هذا ما عربت عنه الروايات اليت اهتمت بسرية املسيح عليه السالم

، 2010عادل حممود بدر، جوزيىب سكاتولني، قراءات يف التصوف اإلسالمي من النص إىل التأويل، دار مصر احملروسة، -1

.16، ص 1ط
 .17ص ، رجع نفسهامل - 2
، 2007، 1إبراهيم حممد تركي، التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته، دار الوفاء دنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط-3

 .74ص 
.، العهد اجلديد، إجنيل مّىت، اإلصحاح اخلامس-أي كتب العهد القدمي والعهد اجلديد– مقدس كتاب - 4
.85، ص 2007، 1اإلسالمي، دار نيسان للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طصهيب الرومي، التصوف -5
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ألي شيء  حنن عباد اهللا، :على طائفة فسأهلم ما أنتم ؟ قالوا مرّ  عيسىفذُكَر أن املسيح 

مث مر على  ،حق على اهللا أن يقيكم ما خفتم:الخوفا من النار ، فخفنا منها ،فق: عبدمت ؟ قالوا

ما أعد ألوليائه،وحنن نرجو شوقنا إىل اجلنات و  :ألي شيء عبدمت؟ فقالوا:دة فسأهلمآخرين أشد عبا

حنن  :فسأهلم ما أنتم ؟ قالوا ،على طائفة ثالثة مث مرّ اهللا أن يعطيكم ما رجومت،حق على :ذلك،فقال

لكن حبا هللا وتعظيما جلالله، فقال أنتم أولياء ،مل نعبده خوفا من ناره وال شوقا إىل جنته،احملبون هللا

.1اهللا، حقا معكم أُِمرُت أن أقيم

خوفا من عذابه وال طمعا يف  حبا ال أن تعبد اهللا ،وهذه حقيقة الصوفية اليت ال جدال فيها

تعاليم  الديانة املسيحية  هذا ما يدفعنا إىل القول أن تعاليم احلركة الصوفية كان هلا انبثاق من ،ثوابه

  .ظهور الصوفية ة األوىل لتبلور و اليت أضحت اللبن

اآلراء حول اربت غري أن هذا ال جيعل من املسيحية مصدرًا مطلقا للمذهب الصويف فقد تض

  .هذه املسألة

  :الفكر اليوناني و األفالطونية المحدثة - ب

فلسفة  إىلي ترجع بذور أفكاره فهو الوحيد الذ ،ه الفلسفيطابعهذا املصدر  إن املميز يف

فنجد يف الصدارة  يونانية قدمية،ويف هذا الصدد كان لزاما علينا أن نستشهد بآراء اليونان القدامى ،

اتصال النفس يف الذي اجته اجتاها صوفيا دعمه بتقشىف شديد، وكان له رأي  )م.ق 6( فيتاغورس 

وأن النفس  Ƣđ�ǽ يا نورانيا ال يدرك العقل حسنه و  الطبيعة عاملا روحملأن فوق عا" ذلك باملأل األعلى

الرياء واحلسد العجب والتجرب و  الزكية تشتاق إليه، وأن كل إنسان أحسن تقومي نفسه بالتربؤ من

يطلع على ما يشاء من أهال أن يلحق بالعامل الروحاين و وغريها من الشهوات اجلسدانية فقد صار 

سيقية إىل حاسة السمع فال وأن األشياء امللذة للنفس تأتيه حينئذ إرساال كاألحلان املو  احلكمة األزلية،

 .75ص ، التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته إبراهيم حممد تركي،-1
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يف أن اهللا هو النظام ) م.ق480-570(وجند كذلك رأي تزانوفس  .1"أن يتكلف هلا طلباحيتاج إىل 

فقد بل جارى قومه اليونان . فقط ومل يكن اهللا عنده روحا العامل،هو بل يرى اهللا نفسه  األزيل للعامل،

متناه مبعىن أنه يرى اهللا غري " مشويل"أن اهللا هو الطبيعة احلية املفكرة، فهو إذا "يف اعتقادهم املادي 

.2"ليس مثة ما عداه

ل أفكاره يويل اهتماما كبريا لعامله املثايل من خال) م.ق 348- م .ق428( وجند أفالطون

فالنفس قبل اتصاهلا باجلسد كانت "، مسألة هبوط النفس من املأل األعلىحيث يركز على  الفلسفية،

«�¦ȋ،)اهللا( يف عامل الصور املطلقة أي يف املأل األعلى ǂǠƫ�ƢĔ¤Â��ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�ƪ ǘƦǿ�ƢĔ¢�Ľ مور

لتنغمس كليا يف التأمل إليه للرجوع  فتتوق ،3"وجودة هنا عن طريق تذكرها ما رأت يف املأل األعلىامل

احلسي من أجل بلوغ درجة االرتقاء الروحي بصرف النظر طبعا عن ملذات احلياة،وذلك مبمارسة 

ÀȂǰȇ�ŚǰǨƬǳ¦�¦ǀđÂ��ƾǈŪ¦�ȄǴǟ�̈ȂǈǬǳ¦�ǺǷ�ǲǰǋ  جسدها أفالطون صاحب جتربة صوفية حسية

ن خالل عامل املثل الذي نادى إليه، الشيء الذي نلمسه لدى الصويف من خالل ممارساته ملذهبه، م

ليكون بذلك املثايل امللموس الذي سعت أفكار أفالطون ألن جتسده على أرض الواقع إن صح 

 .القول

عن أفكاره الصوفية بثوب أفالطوين، إال أنه كان  )م.ق 322-384(  أرسطووبدوره عّرب 

وهو  :املعقول علمنا األرضي، والعلم وهو"ب إىل احلقيقة منه، فقد اهتم أرسطو بالعامل احملسوس أقر 

الغائي الذي ينجذب إليه العامل بالضرورة طلبا للكمال، سببواهللا عند أرسطو هو ال 4"عامل العقول

Ȇǋ�ǲǯÂ��ǾƦƦǈƥ�Ƣē¦̄�ǪȈǬŢ�ń¤�¼ȂƬ �ت�ÀƢǈǻ¤�Â¢�ǶȈđ�Â¢�©ƢƦǻ: ن مجيع ما يف العامل من حياةوإ

باملعىن الذي تعرفه -ممكن الوجود متحقق فيه، إنه منزه عن كل أمل وعاطفة، وعن كل رغبة أو حاجة 

.78صهيب الرومي، التصوف اإلسالمي، ص -1
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -2
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -3
.33وسبيلها إىل احلقيقة، ص أمحد علي زهرة، الصوفية -4
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وهذا ما يود الصويف أن يكون خليفا به .. .ما يتوق الفيلسوف إىل أن يكون إنه كل -بني البشر

.1به االتصالنه حتقيق ذاته يف اهللا من كِّ الذي ميُ ) باجلذب(

بني  تفقو اليت  ، أو ما يعرف باملذهب اإلسكندراينأيت بعد هذا األفالطونية احملدثةلت

Ĕ¢�» ÂǂǠŭ¦Â��ƢȀƬǬƦǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦تزامنت مع الديانة املسيحية يف بداية انتشارها،فأبدت  ا

فقد ) 269- 204( أفلوطنيم هذا املذهب الفيلسوف ظاهتماما بالغ األمهية بوحدانية الوجود، ومن

وأفالطون مبدع  ،امليتافيزيقيالعامل الطبيعي و سفة توحيدية توفيقية بني أرسطو و جاءت فلسفته كفل

2.املثالية األول، وصاحب نظرية املثل ، فقد وجدت األفالطونية نفسها بني عاملني متناقضني

عن كل شيء، والبد أن يتفق أصحاب هذا املذهب على أن اهللا هو األول واآلخر، واملسؤول

يكون هدف النشاط اإلنساين  ساميا يف هذه احلياة،وبلوغ درجة السمو واالرتقاء ال يكون إال 

�����ƢȀǼǟ�¬Ƣǐǧȍ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ƨǬū¦�ƨǧǂǠŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ǢǴƦȇ�¦ǀđÂ) اهللا(بالتمكن من االتصال بالواحد 

 .نال بالذوق هذا ما ذهب إليه أفلوطنيوإمنا تُ 

واليت  اليت تعرف حبالة اجلدب،و  إىل تلك احلالة الصوفية ايناملذهب اإلسكندر  ويشري رائد  

وإمنا  ،يفقد من خالهلا الشعور نتيجة االستغراق يف الوجود اإلهلي، واحلقيقة العليا ال تدرك بالفكر

.4ع مراتبب أفلوطني أر ، وقد ُجذ3باملشاهدة يف حالة الغيبة عن الذات وعن العامل احملسوس

، وهو العلة األوىل اليت ال علة ، إنه غري متناهءديثة يشمل كل شياهللا عند األفالطونية احلإن 

�Ƣđ�ǾǨǐǻ�À¢�ƾȇǂǻ�ƨǨǏ�ǲǯ�Ǻǟ�ǽǄǼǷ�ƅ¦�À¤��ǒ ȈǨȇÂ� Ȇǋ�ǲǯ�°ƾǐȇ�ǾǼǷ���ƢŮ  إنه أمسى من اجلمال

 نتعاىل اهللا ع"لقه  منه فإنه مل خيمل، ومع أن العااإلرادة، ألن هذه مجيعا منهواحلقيقة واخلري والشعور و 

.78صهيب الرومي، التصوف اإلسالمي، ص -1
.33أمحد علي زهرة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة، ص -2
.21، ص 1، ط2003إبراهيم تركي، فلسفة املوت عند الصوفية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، -3
.77، صأصوله وتطوراتهالتصوف اإلسالمي إبراهيم تركي، -4
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فهو الينبوع ...إن العامل فيض من اهللا...ه لكان ذلك يقتضيه شعور أو إرادةألنه لو خلق، "قوهلم

1.الذي تتدفق منه املياه من غري أن ينفذ، والشمس اليت يشع منها من غري أن تنقص

مصدر  البدن هوأّن  حني يفيرى أفلوطني أن النفس هي مصدر اخلري ، ويف هذا الصدد، 

  .ها كان نتيجة جلهلها واشتياقها للبدن طوهبو  الشرور، فهذه النفس هبطت إىل عامل احلس،

ويكون هذا اهلبوط من أجل خلق عالقة بني العامل املعقول الذي تنتمي إليه النفس أصال  

والعامل احملسوس الذي هبطت إليه بشكل اضطراري،هلذا كانت صلتها بالبدن أو اجلسد مؤقتة غري 

فخالء .السعادة والكمال والبقاء  الصلة بعامله األصلي املعقول عامل ائمة،فجوهر النفس يظل دائمد

  . هذا العامل احملسوس من هذه الفضائل جيعل النفس تسعى جاهدة للعودة إىل العامل املعقول

 تنبذ اليت تكون من طرف النفس الزكية الطاهرة اليتدة ال تتحقق إال باملعرفة احلقة، وهذه العو 

ǳ�©ƢƳ°ƾǳ¦�Ȅǫ°¢�ƪالعامل املادي وملذاته مبمارسة الرياضة النفسية ǤǴƥ�¦ǀđ�ÀȂǰƬǧ� تتحد بالواحد

"هذا ما عّرب عنه أفلوطني بقوله األعلى، كثريا ما أتيقظ لذايت تاركا جسمي جانبا ، وإذا أغيب عن  :

أكون على يقني من  وعندئذ ... مجاال بلغ أقصى حدود البهاءكل ما عداي، أرى يف أعماق ذايت

.2فيكون فعلي هو أعلى الدرجات، وأحتد باملوجود األعلىأنين أنتمي إىل جمال أرفع،

بينما ينادي املذهب  ،لذات اإلنسانية يف املذهب اإلسكندراينحيث يكون هناك إلغاء كلي 

.̄¦Ǿǳȍ¦�©¦ǀƥ�Ƣē من خالل التزامها بتعاليم اهللا وحلولالصويف إىل ضرورة إثبات الذات ، 

  :المصدر البوذي الهندي- ت

اجلدير بالذكر هنا أن التفكري الصويف مل يكن بعيدا عن الفلسفة اهلندية القدمية،فقد نادت إىل 

ȂǴǔǧ�Äǀǳ¦�ĿȂǐǳ¦�Ƕđ°®�Ŀ�¦ȂǔǸǧ�ƢȈǻƾǳ¦�¦ÂǂǬƬƷ¦Â�Ǧ¦�د ، فاهلنود القدامى كانوا شديديالزه ǌǬƬǳ¦

.79صهيب الرومي، التصوف اإلسالمي، ص -1
.29، ص من النص إىل التأويل ، قراءات يف التصوف اإلسالميتولنياسك جوزيىبعادل بدر، -2
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عن هذا كان من خالل تعذيب اجلسد مبمارسة بعض  من خالله النفس على اجلسد، وتعبريهم

وكذلك اإلكثار من التأمل وتفضيل الفقر على الغىن ، *الرياضات الروحية ، كالصوم مثال، اليوجا

�ǺǷ�ƢȈǠǇ�© ƢƳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�̈ƾǿƢĐ¦�ǽǀǿ" أجل سيطرة الروح على اجلسد سيطرة تامة بإتباع أساليب

انعدام ، اإلحماء ، السكون مث التربد واالنتعاش : هااين من معانيوهي كلمة متعددة املع' النرفانا'طريقة 

.1"والراحة والصفاء

وجند فكرة الفناء الصويف اليت تعين الغيبة عن احلس وانسالخ النفس عن اجلسم، يقابلها يف 

وهي  2املطلقواليت تعين امنحاء الذات الفردية يف الكل " النرفانا"الثقافة البوذية اهلندية الصوفية فكرة 

سعادة مطلقة مأنينة و الطعد مسار طويل من الزهد والتأمل والرتكيز و يصل إليها الناسك ب ةحالة متعالي

.3"وخروج روحي من الوجود

" سدهارتا غوتاما"م وامسه احلقيقي .ق 6ش يف القرن وهذه الفكرة نسبت إىل بوذا الذي عا

، واختذ النسك جمربا كل الطرق ه ختلى عنهايف نيبال لكن )ساكيا(يروى أنه كان صاحب مملكة 

واملعتقدات السائدة يف بلده ستة أعوام دون أن يصل إىل مبتغاه، ويف سن اخلامسة والثالثني مت تنويره 

ȈǴǠƫ�² °ƢǷÂ��ƨǜǬȈǳ¦�řǠȇ�Äǀǳ¦�¦̄Ȃƥ�ǶǇ¦�ǀţƢǧ�¦°Ƣš ¦Śǻ�ǂĔ�§ǂǫ�̈ǂƴǋ�ƪ Ţ م مذهبه لكل الطبقات

الشائع  االعتقادعلى خالف  - نني يف كوسينارا واجلدير بالذكر وتويف عن عمر الثما. دون استثناء

مصطلح سنسكرييت وهو رياضة خاصة تستهدف السيطرة على اجلسد وإخضاعه لإلرادة والتغلب على األمراض العضوية  - *

�ƢēƢȈǼǬƫ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ�Őǐǳ¦Â�ŚǰǨƬǳ¦Â�ǄȈǯŗǳ¦Â�ǽƢƦƬǻȏ¦�©ƢǰǴǷ�ƨȇȂǬƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�®Âǂǌǳ¦Â�ǪǴǬǳ¦Â�ǂƫȂƬǳƢǯ�ƨȈǈǨǼǳ¦�µوالتخلص  ¦ǂǟȋ¦�ǺǷ

 .التحكم يف التنفس
.66صهيب الرومي، التصوف اإلسالمي،ص -1
.19إبراهيم تركي، فلسفة املوت، ص -2
، 1، منشورات االختالف، اجلزائر، ط- د الصويف عند أدونيس مرجعا وممارسةقراءة يف البع – سفيان زدادقة، احلقيقة والسراب-3

.74، ص 2008



  المفهوم والنشأة: التصوف......................................:.....................................................................مدخل

18

فإن بوذا مل يدع األولوهية والنبوة مطلقا، بل اعترب نفسه دائما رجال بسيطا جيهد  -لدى غري البوذيني 

.1نفسه بالتأمل و التفكري

لدين فريد ا"وكذلك جند قصة إبراهيم بن أدهم اليت تتشابه نوعا ما مع قصة بوذا يرويها 

فرتاءت له . 2بلخ، وكان يعيش يف قصرعلى إذ كان أبوه ملكا '' كتابه تذكرة األولياء ''يف " العطار

أمور كانت مبثابة رسالة روحية تلقاها من اخلالق عن طريق رجل كان دائم الظهور واالختفاء املفاجئ 

كليا يف التأمل فيرتفع لينغمس ذهنه   يف حياته، يشحن ذهنه بأفكار صرفت نظره عن العامل املادي،

يف معرفته رغبة منه يف الوصول إىل احلقيقة، ليحقق السعادة باإلحتاد مع اخلالق فكان له يف هذا 

  .مذهب طوره أتباعه بعده 

د إىل آخر ولقد اهتم التصوف اهلندي الربمهي بفكرة التناسخ ، أي انتقال الروح من جس

ها بني األجساد وتناسخها تنزعج فان، والروح يف تقلبخالدة واجلسد ) أمتان(بعد املوت، فالروح 

تناسخ النفس العاقلة يف أجسام خمتلفة مزعج هلا، وهو حال من أحوال الشقاء فإن حلول و  ،3تشقىو 

ومن أجل ختليصها من هذا كان لزاما على الربمهي أن يرتقي بروحه عن طريق التأمل وختليصها من 

�ȄǴǟ�ǺƠǸǘȇ�¦ǀđÂ��ƅ¦�ǞǷ�ȐǷƢǯ�ƢȈƷÂ°�¦Å®ƢŢ¦�ǪǬŹ�ǲƥ�ƅ¦�ǺǷاستعباد اجلسد هلا ، ليحقق التقرب

هذا ما تنكره ، 4روحه ألن لن تتقمص جسدا آخر بعد موته يف زمن ومكان آخر بل ستتحرر

والبوذية وحدها يف تاريخ الفكر اإلنساين هي اليت "، فهي تنفي وجود النفس وتنكر وجود اهللا البوذية

، فبحسب تعاليم بوذا فإن فكرة الذات هي اعتقاد ماننفس أو الذات أو األنكار وجود التتجه إىل إ

Ƣǻȋ¦�Ǻǟ�̈ǂǘŬ¦�°Ƣǰǧȋ¦�Ƥ ƦǇ�ƢĔ¢Â�Ǟǫ¦ȂǳƢƥ�¦ƾƥ¢�Ǿǳ�ƨǫȐǟ�ȏ�ȆŷÂÂ�ƞǗƢƻ5.

.76، ص - قراءة يف البعد الصويف عند أدونيس مرجعا وممارسة – سفيان زدادقة، احلقيقة والسراب-1
.65إبراهيم تركي، التصوف اإلسالمي، ص -2
.76، ص -لبعد الصويف عند أدونيس مرجعا وممارسةقراءة يف ا –سفيان زدادقة، احلقيقة والسراب-3
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -4
.77املرجع نفسه، ص -5
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فعلى حسب اعتقادهم أن ختوف اإلنسان على ذاته وعجزه على محايتها دفعه لتصور وجوه   

رضاه طبعا بطقوس أو عبادات ولتحقيق هذا آمن اإلنسان إله قوي حيقق له احلماية واألمن، إذا أ

�ǶȈǠǼǳ¦�Ƣđ¦ȂƯ�ÀȂǰȈǇÂ��ƢȀƦƷƢǏ�ÉŐǣ�Ȃǳ�ŕƷ�ƾǴţ�¬Â°�®ȂƳȂƥس ن هي ارتقت إىل األحسن والعكإ

ǎفاهللا والنفس جمرد أوهام.صحيح  ǴƼƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷÂ��°Âǂǌǳ¦�Â�Ńȋ¦�Ƥ Ʀǈȇ�Ƣđ�®ƢǬƬǟȏ¦Â��  من هذا

  .رفانا تباع النوالتغلب عليه كان لزاما ا

ناء متوائمني فاألوىل تنكر الوجود اإلهلي ، بينما الثانية تبدو فكرة النرفانا، وفكرة الفوهكذا 

  .تؤمن بوجوده وترتقي لتنحل فيه

  :التصوف في الثقافة العربية اإلسالمية- ث

أم أن حضورها يف الدين اإلسالمي كان  احتدم اجلدال حول إسالمية الصوفية من عدمه،

�ƨȈǨǈǴǧ�°Ƣǰǧ¢�ƢȀƬǴŧ�Â¢��ƢŮ�ƨǬƥƢǇ�©ƢǻƢȇ®�ƢēȂƬƷ¦�ƨȈǧȂǏ�§°Ƣšية ذنتيجة لتغ �¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨȈƦǼƳ¢

  .قدمية

اد احلركة اإلستشراقية هم أول من شكك يف أصولية التصوف اإلسالمية، فنجد ولعل روّ 

يرى أن الزهد يف اإلسالم ال يعُد أن يكون نقال عن الزهد يف ' تور آندري'املستشرق السويدي 

يتفاخر يف احلاالت العامة  ،الزاهد املسلم شأنه يف ذلك شأن الزاهد النصراين" :فيقول ،املسيحية

نس والشهوات مع اجلألنه حقق انتصارات وأعمال بطولية يف صراعه ، راط ويتباهى بإسراففبإ

وأن جممل األفكار . الزهد املسيحي علة لوجود الزهد اإلسالمي يكون قد جعلفهو  1"األخرى

يب اجلسد وترديد ذتع إىل، وامليل الفقر عن الغىن واحتقار اجلنس"الصوفية مسيحية املنشأ كتفضيل 

.21، ص 2003، 1عدنان عباس علي، منشورات اجلمل، كولونيا، أملانيا، ط:تور أندري، التصوف اإلسالمي، تر-1
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الذي يقابل ) املسلم املثايل (أوراد وأذكار خاصة خارج النص القرآين، وظهور مفهوم الويل الصويف 

.1)"سيحية القديس يف امل(لفظ 

املسيح كان  وفيما خيص اعتماد املتصوف على الصوف يف لباسه فهي ميزة مسيحية األصل ،

، ومل تقف التيارات اإلستشراقية عند صبغ التصوف اإلسالمي بلون إليهاعيسى عليه السالم سباقا 

ية احملدثة اعتماد أفكار أفالطون الصوفية، وكذا املدرسة األفالطونتعدت هذا ببل  مسيحي فحسب،

مهدا للصوفية اإلسالمية ، وذلك نظرا إلعجاب املسلمني بتجربة أفالطون الصوفية، وتأثرهم الكبري 

ȂǠǳ¦�Ŀ�ƨƦƟ¦ǀǳ¦�ƢȀƬƦǣ°Â�ȄǴǟȋ¦�Ȍŭ¦�ǺǷ�ǆ®̈�'' بنظريته اخلاصة  ǨǼǳ¦�¶ȂƦđبقمع الشهوات .... إليه

يرى أن العرب '' ديالس أولريي'' وكذلك جند املستشرق  2''وحتقري اجلسد وإدمان التأمل والتفكري

هذا التأثر كان ف ،املسلمني تأثروا باألفالطونية اجلديدة قبل الفتح اإلسالمي للشام وقبل عصر الرتمجة

3''احلضاري بني الشام واحلجاز واالحتكاكزمن اجلاهلية عن طريق القوافل التجارية  ذموجودا من

4''من عرف نفسه عرف ربه''  إليهافأضافوا "نفسكاعرف نفسك ب"وأعجبوا مبقولة أفلوطني املشهورة 

األفالطونية احلديثة قد صبغت على اإلسالم صبغة ": ويف ذات السياق يؤكد نيكلسون جازما فيقول

 إىليرجع نيكلسون حب اهللا  اكم  5"من العنصر الصويف عينه الذي ُصبغت به املسيحية من قبل

املسلم املتصوف تعاليمها من املدرسة اإلسكندرانية  ذة أخينسب اسكندراين وكأن هذه احملبة السام

ومحاس بسبب الوقوع حتت  اجنذاب إىلاملسيحية قد انقلب و وحب الصوفية هللا يف اإلسالم  : "فيقول

.6وغريه من كتاب األفالطونية احلديثة'' ديونيسوس''تأثري 

.67عند أدونيس مرجعا وممارسة، ص سفيان زدادقة، احلقيقة والسراب قراءة يف البعد الصويف -1
.73، ص املرجع نفسه - 2
.71ينظر، املرجع نفسه، ص -3
.74-73املرجع نفسه، ص ص -4
.25، ص ولد نيكلسون، الصوفية يف اإلسالمرين - 5
.109املرجع نفسه، ص -6
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ئه اليت اقد تراجع عن أر "مثال نيكلسونإذ جند ، تشرقني مل يثبتوا على هذا املوقفإال أن املس

أيه ر نافيا : ثقافات أجنبية فيقول  إىلب فيها التصوف اإلسالمي نسِ م واليت يُ 1906أعلنها سنة 

فلو أن املعجزة وقعت وانقطع اإلسالم متاما عن كل صلة باألديان والفلسفات األجنبية ، " السابق 

ون فإنه يرى يأما ماسين ،1"بذورهاذلك ألن فيه  لكان من احملتم أن يقوم فيه لون من التصوف،

  :مصطلحات التصوف أربعة 

 .وهو املصدر الرئيسي للمصطلحات الصوفية: القرآن الكرمي-1

 .كاحلديث والفقه وغريها :العلوم العربية اإلسالمية-2

 .مصطلحات املتكلمني األوائل-3

�ƨȇƢĔ�Ŀ�Śǌȇ�Ľ،وأصبحت لغة العلم والفلسفة ،كاليونانية والفارسية وغريها: ة اللغة العلمي-4

أن التصوف اإلسالمي قد نشأ من صميم اإلسالم نفسه على األقل يف القرون  إىلاألمر 

.3ن بعض املستشرقني يروا أنه ال صوفية من غري إسالمإبل ،2الثالثة األوىل

ي هندي، وذلك بإتباع ذأصل بو  إىلرد فكرة التصوف اإلسالمي  إىلوهناك من يذهب     

وحلقات الذكر اليت هي من أصل  4ية كاستخدام املسابحذاإلسالم بعض عادات النساك البو صوفية 

لدى متصوفة اجليل ''خاصة  اوحمدود اضعيف اميكن اعتبار التأثري اهلندي تأثري و  ،على األغلب 5هندي

اهلنود نظرة  إىل¢�ÀÂǂǜǼȇ�ƨǷƢǟ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ÀƢǯÂ���ƾǼǈǳ¦�ǂĔ�ǺǷ�ƾǠƥ إىلاألول،حيث مل تصل الفتوحات 

.6"ريبة باعتبارهم وثنيني

.31رينولد نيكلسون، الصوفية يف اإلسالم، ص -1
.23،  ص 2008،  1أمني يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، عامل الكتب احلديث، األردن، ط-2
.24املرجع نفسه، ص -3
.19، ص لرتكي، فلسفة املوت عند الصوفيةإبراهيم ا - 4
 .22ص ،من النص إىل التأويل قراءات يف التصوف اإلسالمي عادل حممود بدر، جوزيىب سكاتولني،-5
.80سفيان زدادقة، احلقيقة والسراب قراءة يف البعد الصويف عند أدونيس مرجعا وممارسة، ص -6
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فاملعروف أنّ ذا مصدر صيين ، اإلسالميوليس من املدهش أنه هناك من يعترب التصوف 

الصلة مع الصينيني،هذه الصلة اختذت طابعا جتاريا يف األول  يب قبل اإلسالم وبعده كانوا وطيدالعر 

ر العرب بطريقة التصوف الصينية املعروفة لتتخطى هذا باختاذها طابعا روحيا جتسد من خالل تأث

لكن غياب األدلة التارخيية الدالة و  اليت تتوافق أفكارها ظاهريا وأفكار التصوف اإلسالمي،بالتآويه،

إن دل على ، الباهت يف كتب النقاد واملتصوفة وحضورهم  على اتصال العرب املسلمني بالصينيني،

 .ين شيء إمنا يدل على سطحية التأثري الصي

معاجلة أي مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين يستدعي  أنّ وبناء على ما تقدم ميكن القول ب

بالضرورة إمعان النظر يف العمق الداخلي له،فأي جتربة إنسانية تكون وليدة دوافع داخلية تتطور يف 

ȈƳ°ƢŬ¦�Ƣē¦ŚǜǼƥ�Ƣđ°ƢǔƫÂ�ƢȀǷ¦ƾǘǏ¦� ƢǼƯ¢�Ǫǧȋ¦أجنيب كان بعد فتأثر التصوف اإلسالمي بتصوف  ،ة

«�¦�ƢĔ¢�ÃȂǇ�ȆǷȐǇȍ .ويف مراحل متأخرة نشأته اإلسالمية احملضة، ȂǐƬǳ¦�®Ǆƫ�Ń�ƨȈƦǼƳȋ¦�©¦ǂƯƚŭƢǧ

ه املعريف وطورت نظريته اليت دَ عْ أضافت يف دائرته الفكرية أفكارا ومصطلحات جديدة وسعت بُـ 

عترب لنفس ومن املعيب أن تُ اقتصرت يف بادئ األمر على الزهد لتتعدى بذلك أسرار الوجود وخبايا ا

األسبقية الزمنية هلا دورها الفعال يف كل  ولعلّ ، المية ترمجة ملعرفة صوفية أجنبيةاملعرفة الصوفية اإلس

فستكون  اليت سبقته، ةجنبيسابقا لتلك املصادر األ - على سبيل املثال فقط–فلو كان اإلسالم  هذا،

  .له صوفيته طبعا

تأمل ، فقد كان النيب العريب حممد عليه السالم ذا اجتاه تأملي الزهد وال ةإن أساس الصوفي

  .زهدي قبل أن يوحى إليه وتبعه يف هذا الصحابة وخلفاؤه الزهاد املتأملني 
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ل إىل حقيقة الوجود اإلله إن التأمل يف الكون يشكل قاعدة التصوف من أجل الوصو 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت أَفَ :، وهذا ما جاء يف اآليات الكرمية التالية األوحد َوِإَىل )17(َال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

1)".18(السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت 

لَِقْوٍم َأملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ ُمَسخََّراٍت ِيف َجوِّ السََّماِء َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ اللَُّه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت "

.2)"79(يـُْؤِمُنوَن 

ēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨȈǻ¡ǂǫ�©Ƣȇ¡�ƢȀǼǟ�ŐǠƫ�ƨȈǧȂǐǳ¦�Ŀ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�¾ȂǏȋ¦Â ا تعبريا واضحا

"، قال تعاىلأنه الباقي اخلالد على وجود اهللا و  َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ :

َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء ُهَو اْألَوَُّل َواْآلَِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطنُ  : "ل أيضاوقا 3)115(اللََّه َواِسٌع َعِليٌم 

".4)3(َعِليمٌ 

 النورففي سورة  - واملمارسة الصوفية بطابعها الروحي الراقي نلمسها من خالل اآليات القرآنية

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصَالَتُه َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِيف السَّ "  :قال تعاىل َماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّيـْ

"42(َولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصُري )41(َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن  (5 ،

)36(َع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَُّه َأْن تـُْرفَ  : "وقال أيضا

ًما َخيَاُفوَن يـَْوًما رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَوْ 

لَِيْجزِيـَُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه يـَْرُزُق َمْن )37(وُب َواْألَْبَصاُر تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقلُ 

"38(َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب  (6.

.18-17سورة الغاشية، اآلية -1
.80-79سورة النحل، اآلية -2
.115سورة البقرة، اآلية -3
.3سورة احلديد، اآلية -4
.42-41سورة النور، اآلية -5
 .37- 36اآلية سورة النور، -6
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 :قال تعاىل وعديد اآليات تدل على ذلك،¦±®°¦ ��Ƣē¦ǀǴǷÂ�̈ƢȈū¦�ǺǷموقف وقفت الصوفية 

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثلِ اْعَلُموا أَمنََّ " نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َغْيٍث ا اْحلََياُة الدُّ

�ÆƾȇÊƾÈǋ�Æ§ ¦ÈǀÈǟ�Ê̈Èǂ
ÊƻÈÌȉ¦�ÊĿÈÂ�ƢÅǷƢÈǘÉƷ�ÉÀȂÉǰÈȇ�ċÉĽ�¦čǂÈǨÌǐÉǷ�Éǽ¦ÈǂÈºƬÈºǧ�ÉƲȈ

ÊȀÈȇ�ċÉĽ�ÉǾÉƫƢÈƦÈºǻ�È°ƢċǨÉǰÌǳ¦�ÈƤ ÈƴÌǟÈ¢ َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه

نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  .1)"20(َوِرْضَواٌن َوَما اْحلََياُة الدُّ

  .جحيم إىلفاحلياة الدنيا تبدأ بظاهرها املغري مبلذات احلياة لينقلب هذا النعيم 

املعرفة  إىلالسفر والتجوال من أجل كشف حقيقة اخللق ، والوصول  إىلودعا بدوره اإلسالم  

ُقْل ِسريُوا ِيف ":احلقة، هذا ما نادت به الصوفية بدورها،وجند له تعبريا من خالل هذا النص القرآين 

.2")20(َقِديٌر اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ اْخلَْلَق ُمثَّ اللَُّه يـُْنِشُئ النَّْشَأَة اْآلَِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 

ألن  هم أركان التصوف اإلسالمي،أاهللا تعاىل أرقى و  إىل االنقطاعكوف على العبادة، ميثل الع

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن "غري عمال بقوله تعاىل  اخللق وجد لغرض العبادة ال .3")56(َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

هلدف األمسى للمتصوف وهذا هو ا اهللا تعاىل، إىل االنقطاعىل إإن اإلكثار من العبادة يؤدي 

 اإلهلييعقبه احلب  االنقطاعهذا ، 4"))41(َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي " :املسلم ليتصل باحلق يقول تعاىل

 " :هريرة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أيبالذي يناله الصويف بعد الرقي الروحي، عن 

أنا عند ظن العبد يب، أنا معه حيث يذكرين، واهللا هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم : قال عز و جل

تقربت إليه باعا،ذرعا،ذرعا، ومن تقرب إيلّ  إليهشربا تقربت  يلّ إجيد ضالته بالفالة ، ومن تقرب 

.20سورة احلديد، اآلية -1
.20سورة العنكبوت، اآلية -2
.56سورة الداريات، اآلية -3
.41سورة طه، اآلية -4
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يَا أَيـَُّها " :ية الكرمية، ويتأكد ما سبق فيما انطوت عليه اآل1"أقبلت إليه أهرول ميشي،إّيل وإذا أقبل 

.2"الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه بَِقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ 

ية حفقد حيا حياًة رو لقد كان الين صلى اهللا عليه وسلم أسوة الصوفية، ونرباسا يستضاء به،

đ�ǢǴƦȈǳ�ǾƬưǠƥ�ǲƦǫ�ƨȈǫ¦° اإلهلي ا النور�ƨǼƦǴǳ¦�ǽƾǿ±�¦ǀđ�ÀȂǰȈǳ�ǾȈǴǟ�¾Ǆǻ¢�Äǀǳ¦�ňƢƥǂǳ¦�ȆƷȂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

  .األوىل اليت بىن عليها الصرح الصويف

ىل مصدر وحيد ، فالصوفية باعتبارها حركة روحية عريقة إنسب التصوف نإنه ملن الصعب أن 

�Ƥ نمل تكن وليدة جمتمع ما، وال ثقافة خاصة بشعب ما، ومل ترتبط بدي ǿǀǷ�°Ƣǰǧ¢�Ƣđ�©Ƙƫ�ŃÂ��ƢǷ

غاية وهدف واحد وأمسى يعرب عنه التشابه املسنون  إىلما، وإمنا توافق بني خمتلف املتصوفة يف الوصول 

  .فلكل دين وتفكري صوفيته اخلاصة به يف األساليب،

ت، .ط، د.حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د:مسلم بن احلجاج النيسبوري، صحيح مسلم، تح-1

 .2102ص
.54املائدة، اآلية-2
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  :تمهيد

تشكِّل املعطيات التارخيية جبوانبها املختلفة الّلبنة األوىل اليت يقوم عليها النتاج األديب، فهي 

�ÀƢǯ�¦ǀŮ��Ƣđ�ƨǘȈƄ¦�» Âǂǜǳ¦Â��ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷƢǰǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ȄǴǟ�̈°®ƢǬǳ¦�ƢǿƾƷÂ

القاسم الشايب من أجل إبراز  م اجلانب التارخيي حلياة شاعرنا أيبلزاما علينا أن نقف مطوًال أما

  .مظاهر نزعته الصوفية

فعدم اإلملام جبّل أطوار حياتـه ال ميكننـا مـن دراسـة نتاجـه األديب مبوضـوعية صـحيحة إىل حـدٍّ 

ما، فاللمحة التارخيية ضرورية الستيعاب مدى حجم امليل الصويف لدى الشايب خصوصاً أمام قصر 

الفـــرتة الزمنيـــة الـــيت عاشـــها، والـــيت قابلهـــا إنتـــاج أديب وفـــري راجـــع لنضـــجه الفـــين املبكـــر رغـــم تشـــابك 

الشايب مل يكن ومضة يف حياة الشعر العريب، وإّمنـا كـان حبياتـه القصـرية "ذلك أّن  .الوقائع يف حياته

�¦Â¢°�Ǻȇǀºººǳ¦��Ǻȇ®ƾºººĐ¦�°ƢºººƦǯ�ǺºººǷ�ÀƢºººǯ�ƾºººǬǧ��ĺǂºººǠǳ¦�ǂǠºººǌǳ¦�Ŀ�¾ȂºººŢ�ƨºººǘǬǻ�ƨºººǴȇȂǘǳ¦يف الشـــعر العـــريب 

مثّ إّن شـــعره مل يكـــن بعيـــدا عـــن الـــرتاث 1".القـــدمي تراثـــا جيـــب احرتامـــه ولـــيس منهجـــا جيـــب اختـــاذه

  .منه شعريالصويف؛ السّيما ال

الشـعرية، الـيت تتـيح للمتلقـي أن  نفتاحه على هذا الرصيد العرفاين قد أغىن جتربتـهوالشك أّن ا

، الــيت تتــوهج بشــكل واضــح انطالقــا مــن مظــاهر الطبيعــة يالمــس مــن خالهلــا جتّليــات نزعتــه الصــوفية

نّنــا ال نســتطيع معاينــة ذلــك غــري أ .وجتربــة الكتابــة واالغــرتابوموضــوعات احلــب واجلمــال والتأّمــل 

ذلـك مـا نسـعى إليـه يف هـذا . الروافد التارخيية والفكرية للنزعة الصوفية عند الشايباستكشاف دومنا 

ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƣē¦°ƢǈǷ��ǶǇ°Â��ƨȈǧȂǐǳ¦�ǾƬǟǄǻ�ǲȈǰǌƫ� ¦°Â�ƪكشف العوامل من أجل   الفصل ǻƢǯ�Ŗǳ¦.

جمدي كامل، أبو القاسم الشايب، الشاعر الذي أشعل ثورة ببيت شعر، وأحلى ما كتب يف احلرية واحلب واجلمال، دار -1

 .6ص ،2011، 1.الكتاب العريب، دمشق، سوريا، ط



  الروافد التاريخية والفكرية للنزعة الصوفية عند الشابي................:.......الفصل األول

28

  في تونسواالقتصادية األوضاع السياسية واالجتماعية : أوال

  : لوضع السياسيا-1

تعاقبت على القطر التونسي فرتات حكم عديدة عاشت بسببها تونس االضطهاد والقهر 

اإلسباين إىل حكم األتراك الغري املباشر فمن حكم الدولة احلفصية إىل االستعمار "والظالم، 

وتعيني الوالة والبايات من قبل العثمانيني، حىت أضحت تونس والية وراثية ) حكم امسي شكلي(

.1"ذات حكم ملكي، وبعدها صار احلكم فيها مجهورياً 

عليه البند الثاين "عقب هذه الفرتات جاء االحتالل الفرنسي باسم النظام واألمن كما نّص 

ن االتفاقية اليت وقعها كل من حممد الصادق باي تونس، واجلنرال بريياد املفّوض من رئيس م

.2"اجلمهورية الفرنسية آنذاك

لتصدر بعدها حكماً "م تواجدت القوات الفرنسية بتونس باسم احلماية، 1881يف ماي 

ام األمور، ، استولت من خالله على زم3"م، حيث فرضت على تونس وضعاً جديداً 1912عرفياً 

فانتزعت السلطات من يد أصحاب البالد وحمت الكيان التونسي، حاولت فرنسا أثناء الفرتة اليت 

قضتها بتونس ممارسة سياسة قاضية على كل حماوالت النهوض واالنفكاك من قبضتها 

  .االستعمارية

1-�ĺ¢�ǂǠǋ��ȆƳƢǻ�ƾǸŰ�®ÂÂ¦®� ȏ¢�ƨȈǴǯ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈƳƢǷ�̈ǂǯǀǷ��ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ� ȂǓ�Ŀ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦

.10، ص 2012-2011اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
جامعة  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري دراسة يف حياته وأدبه،-فخري أمحد حسن طملية، أبو القاسم الشايب-2

.13، ص 1974-1973لية اللغة العربية، األزهر، ك
عزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايب، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، معهد اآلداب -3

.12، ص 1980والثقافة العربية، جامعة قسنطينة، 
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ضع الشعب التونسي جهوده من أجل إرجاع االعتبار هلويته وعروبته، وو  عفرغم هذا ضا

حد جلهله الذي كان اهلدف األمسى لسياسة فرنسا االستعمارية، فقد سعت فرنسا لتجهيل 

¯�ƾȇƾƳ�¬ƢǨǯ�ƨǧƢǓ¤�̈°Âǂǔƥ�ǺǷ¡�Äǀǳ¦�ȆǈǻȂƬǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ǌ ȈǸēÂطابع ثقايف تعليمي، فبدأ  و

�Ƥ ǳƢǘƫ�ƨȈǼǗÂ�©ƢǯǂƷ�¿ƢǫƘǧ��Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǆ ȈǸǘƬǳ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ƢȀǴǔǨƥ�̧ ƢǘƬǇ¦�Ŗǳ¦�ǾƬǔĔ

اليت  1"كجمعية قدماء الصادقية"بالتحرر، وبرزت مجعيات تطالب بإحياء ثقافة عربية إسالمية 

ƾƟƢǈǳ¦�ǞǓȂǳƢƥ�ȆǷȂǫ�ȆǟÂÂ��ƨȇǂǰǧ�ƨǔĔ�ǪǴƻ�ƪ ǳÂƢƷ. ّفرنسا عمل لت ولكن سرعان ما عط

.هذه اجلمعيات، وأعلنت حصاراً على معظم الصحف العربية ليعود الوعي التونسي من جديد

فظهرت يف األفق نوادي ومجعيات، وأسست املدارس واملعاهد احلرة، وأنشئت املكتبات 

الذي كان داعيا دينيا، ومصلحا ) م1919(حركة الشيخ عبد العزيز الثعاليب "الشعبية، فنذكر مثال 

جتماعيا ساهم يف احلركة الفكرية والسياسية الشاملة للشعب التونسي، وطالب من خالل حركته ا

وعادت مجعية قدماء الصادقية . 2"بتحرير الصحافة، ورفع احلصار الفرنسي املفروض على تونس

  .إىل الوجود حتت رئاسة حسن حسين عبد الوهاب

تور يهدف إىل إقامة نظام م، أنشأت الشبيبة التونسية حزب الدس1920يف سنة "و

م، ونفت العديد منهم 1925دميقراطي الذي قابلته فرنسا بسياسة القمع، فاعتقلت زعماءه سنة 

، فسرعان ما جتمع الشباب التونسي املثقف 3"وسلطت على الشعب ضروبا من التعذيب والقهر

  .لتونسيةللقيام مبحاوالت إحيائية تسعى لتشجيع التعليم بأسس جديدة ختدم القضية ا

م اليت قامت جبهود من 1928جند شاعرنا أبا القاسم الشايب الذي ترأس جلنة الطلبة عام 

�ȆǨǧ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©¦ǂǓƢŰ�ƪ ǸǜǼǧ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�̈ƢȈū¦�¿ƾţ�ƨȇǂǰǧÂ�ƨȈƥ®¢�ƨǯǂƷ� ƢȈƷ¤�ǲƳ¢

.12، ص نفسهرجع امل عزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايب-1
 .13ص  ،  نفسهاملرجع  -2
.19، ص دراسة يف حياته وأدبه -أبو القاسم الشايبفخري أمحد حسن طملية، -3
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 اضرات اليت ألقيت يفاحمللقدماء الصادقية حماضرة من ) النادي األديب(م قدم 1929نوفمرب 

�À¦ȂǼǠƥ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ȃƥ¢�ƢǿƢǬǳ¢�ƨȈǻÂƾǴŬ¦�ƨǟƢǬƥ�¿Ƣǟ�ǞǸů�Ŀ�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǈǴƳ) اخليال الشعري

هذه احملاضرة أحدثت صدًى كبريًا يف الرأي العام التونسي نظرًا ملا احتوته من جتديد ) عند العرب

املقابل عرفت يف األفكار، وقد القت نقدًا الذعًا يف األوساط التونسية احملافظة، ولكنها يف 

.1بالشايب يف املشرق العريب

إذن هذه هي احلياة السياسية اليت عاشها الشايب يف بلده، فأوقدت فيه ملكة أدبية جعلته 

مل يكن الشايب من رجال السياسة أو اإلدارة فيسعى لقلب « . يقول من الشعر ما يثري اجلماد

�¬ǄƷǄȇ��ƨȈǷ¦®�̈°ȂƯ�ƢȀƦǌǼȇ�Ƣȇǂǰǈǟ�¦ƾƟƢǫ�Â¢��¿ƢǜǼǳ¦�ƶƬǨȈǳ��ƢȀǋÂǂǟ�Ǻǟ�̈ŐƴƬŭ¦�ǲǯƢȈŮ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ

للشعب طريق التحرر واحلياة، حياة إنسانية كاملة، وإمنا كان شاعرا، والشاعر ال ميلك سوى 

  . و يراعه للنهوض بشعبه .2»قلبه

طاقات الباطنية لديه، ليثور الهذا الوعي كفيل لشحن  ،ميتلك الشايب وعيا لواقعه املادي

عري الذي تضمن كل معاين إبداعه الشمن خالل  وهذا ما جتسد ش،ياملععلى هشاشة الواقع 

  .العصيانالتمرد و 

اءِ ـــــــــمَّ الشَ ةِ مَّ القِ قَ وْ فَـ سرِ كالنِّ       اء        دَ عْ األَ و  اءِ الدَ مَ ــــــــــــــــــغْ رَ يشُ عِ أَ سَ 

3نواءِ واألَ ،واألمطارِ ،بِ حُ السُّ بِ     ا    ئً ازِ هَ ..ةِ يئَ ـُضِ الم سِ مْ لى الشَ و إِ نُ رْ أَ 

.14، ص مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايبينظر، عزيز لعكايشي، -1
.35، ص 1952، 1ط لبنان،بريوت،حممد كرو أبو القاسم، الشايب حياته شعره، املكتبة العلمية ومطبعتها، -2
.440، ص 1972، ط.د لبنان،،بريوت، دار العودة،  أبو قاسم الشايب  ديوان، لشايبا أبو القاسم -3
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  :واالقتصادي الوضع االجتماعي-2

�ƪ ǴǠƳÂ��ȆǈǻȂƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲǿƢǯ�ƪ ǨǠǓ¢��ƨȇ°ǄǷ�̧ ƢǓÂƘƥ�ƨȈǈǻȂƬǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠȈƦǳ¦�©ǄȈŤ

وسط هذه البيئة . منه جمتمعا ضعيفا تسيطر عليه أفكار عتيقة، وآراء قدمية، وحتيط به أوضاع مريرة

ه تأمل وشارك أبناء وطنه فرغم قصر املدة اليت عاشها شاعرنا إال أنّ اليت يغمرها الظالم نشأ الشايب، 

املعاناة، وبنضوجه األديب ووعيه العقلي وخياله الواسع دافع عن الكرامة اإلنسانية والعدالة 

  .االجتماعية وسط بلد سادت فيه كل أشكال الظلم واإلبادة

التونسي، فاستنزفت خريات سعت فرنسا جاهدة لتعكري صفو احلياة االجتماعية للشعب 

�ǞǸƬĐ¦�©ƢǘǴǇ�ËǲƳ�ȄǴǟ� ¦ƾƬǟȏƢƥ�Ƣǈǻǂǧ�ƪ.بالده، وأوجدته يف بيئة ملؤها التعاسة والبؤس ǷƢǫ

التونسي، فأحكمت القبض على السلطة القضائية، فأقامت حماكم فرنسية إىل جانب احملاكم 

التونسيني  التونسية ذات اختصاص واسع خمتص مبنازعات الفرنسيني واألجانب، وكذلك

ومل يبق لتونس إال ما خيص التونسيني وحدهم  ،واألجانب، واملسائل املتعلقة بالعقار املسجل

  .والقضايا اخلاصة بالعقارات غري املسجلة

أضيف إىل اختصاص احملاكم الفرنسية قضايا اجلرائم السياسية،  1926سنة انطالقا من 

النوع من اجلرائم حياكمون أمام القضاء الفرنسي، وقد وحىت املواطنني التونسيني املتورطني يف هذا 

بالغت فرنسا يف سياستها االستحواذية على القضاء التونسي إىل درجة ممارسة نوع من التعسف يف 

خيول املقيم العام حق  1933ماي  06حق حريات الشعب التونسي، فأصدرت أمرا بتاريخ 

، وهذا إن عّرب 1ديد دون أية حماكمة ولو صوريةاعتقال أي مواطن تونسي ملدة سنتني قابلة للتج

ا يعرب عن تعّدي القضاء الفرنسي على العدالة االجتماعية اليت تعترب من حدود شيء فإمنّ  نع

  .اختصاصه

.15، ص دراسة يف حياته وأدبه - أبو القاسم الشايبينظر، فخري أمحد حسن طملية، -1
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�¾ƢĐƢƥ�ǶƬē�ƨȈǳƢǷ�ƨȈǻ¦ǄȈǷ�Ǿǳ�ǎ ǐţ�ǶǴǧ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǾƬǴŷ¢�ȆƸǐǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ŕƷ

رة ستشفيات احملرومة من األجهزة الطبية واألسِ الصحي ومستلزماته، وهذا عّرب عنه قلة امل

عن الطرق والسبل الوقائية من األمراض املعدية والفتاكة كمرض واإلسعاف، كما ابتعدت فرنسا 

السلطة الفرنسية مل ختصص  وبالرغم من تفشيه إال أنّ ،السل الذي شاع يف الوسط التونسي

 ¦ƾǳ¦�¦ǀǿ�«ȐǠƥ�ǶƬē�©ƢƸǐǷ.

لت إىل جانب الشيوخ والعجزة التونسيني، كل هذا عّربت عنه نسبة بدورها الطفولة أمه

إىل جانب الصحة عاىن الشعب التونسي من  .الوفيات يف تونس آنذاك اليت فاقت حدود املعقول

ƾǈŪ¦�®ȂǫÂ�ƨȇǀǤƬǳƢǧ��ƨƠƥÂȋ¦Â�µ ¦ǂǷȋ¦�°ƢǌƬǻ¦�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°ƾƥ�ƪ ŷƢǇ�Ŗǳ¦�ƨǟƢĐ¦Â�ƨȇǀǤƬǳ¦� ȂǇ.

ية تأخذها من مقابل هذا كله خصصت فرنسا مؤسسات صحية عديدة تنفق عليها مبالغ مال

ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�Ǧ مل يعانويف هذا السياق، ، امليزانية التونسية ǈǠƫ�ǺǷ�ȆǈǻȂƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦،فقط

.1بل عاىن أيضا من والء وتواطؤ ذوي النفوس الضعيفة مع سلطة االستعمار

اش الشاعر أبو القاسم الشايب وشارك شعبه املعاناة، فانتفض على يف غمرة هذه املعاناة ع

ودعا الشعب إىل اإلميان حبقوقه املهضومة والسعي إىل إرجاعها من أجل العيش  ،االستعمار

هذا ما جسده الشايب و بسالم، وهذا ال يكون إال باالحتجاج والثورة على كل موروث استعماري، 

 .من خالل أفكاره وآرائه اجلريئة

ƢǏ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ä°Ȃưǳ¦�ȆǟȂǳ¦�ȆǷƢǼƫ�ǞǷ°�(يف ظل هذه الظروف السياسية الصعبة و

وجتاوزها إىل  نظر إىل التصوف على أنه رمز للتسامي الروحي على اآلالم و اهلموم الفردية ،يُ 

.2)واالضطهاديت جتسدها الثورة على العبودية القضية الكربى ،قضية احلرية ال

 .19 -18 .ص ص، حياته وأدبهدراسة يف  - أبو القاسم الشايبينظر، فخري أمحد حسن طملية، -1
، اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، الشعر الصويف حىت أفول مدرسة بغداد وظهور الغزايل، عدنان حسني العوادي - 2

.268، ص 1979ط،.د
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الفن و - رد الثوري، وتأكيد لدور الشاعرموقف املتم(شايب من شعبه إذ جاء موقف ال 

لذي يزاوج فيه الشاعر بني إنه املوقف ا.يف التعبري الثوري القائم، ويف فعل املتمرد اخلالق-بعامة

وحني تتخلى الصوفية عن وجهها .مبقدار ما ينغمس فيه.فالفن بطبيعته يرفض الواقع .وااللتزامالفن 

ƢǼǧ�Ǯ،لكي تنغمس يف الواقع الذي ترفضه السليب ǳǀƥ�ƶƦǐƫ�ƢĔƜǧ�ǾǼǟ�ƾǠƬƦƫÂ�ƢĔ¤��¦ǂǠǋ�ƶƦǐƫ��

فالتصوف يف  .1)وهي تغيري هذا الواقع بالكلمة الشاعرة الواقع،جتعل من كشوفها وسيلة لتغيري 

  .حقيقته رغبة يف جتاوز الواقع وفساده

  ):إرادة احلياة(وهذا ماجتلى من خالل قصيدة 

رْ دَ القَ يبَ جِ تَ سْ يَ نْ أَ دَّ بُ الَ فَ اةَ يَ الحَ ادَ رَ ا أَ مً وْ يَـ بُ عْ ا الشَ ذَ إِ 

.2ــــــــــــــــرْ سِ كَ نْ ن يَـ أَ دِ يْ قَ لْ لِ دَّ بُ ي              وَال لِ ـــــــــــــــــجَ نْ يَـ نْ أَ لِ يْ لَّ لِ دَّ بُ َال وَ 

�ËĔ¤ لذوي النفوس الضعيفة، الذين استسلموا  ةدعو دعوة جريئة من أيب القاسم الشايب؛ ا

لإلرث االستعماري ورضوا بالعبودية، فارمتوا يف أحضان املاضي ومل جيعلوا ألنفسهم وجوداً، بل 

®ȂǸŪ¦�ƢȀǼǰǇÂ�̈ƢȈū¦�Ƣē°®Ƣǣ�Ʈ ưƴǯ�ǶȀǧ��ƨƬȈŠ�¦ȂǠǼƬǫ¦Â�¦ȂǨƬǯ¦.

من يتمسك  فالشاعر احلقيقي هو" ،هذا ما جسده الشايب من خالل أفكاره وآرائه اجلريئة

باملبادئ اليت يرى فيها خري اإلنسانية، كالدفاع عن احلرية ورفع االستغالل ومقاومة االضطهاد 

.3"والتمييز العنصري، والدعوة إىل السلم والسالم على كوكبنا الصغري

، 1981، 3لبنان، طقضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة، بريوت، ، الشعر العريب املعاصر، عز الدين امساعيل - 1

 .414ص 
.406، ص أبو قاسم الشايب ديوان ، الشايب أبو القاسم - 2
، 2009، 1االختالف، اجلزائر، طعبد اهللا العشي، أسئلة يف الشعرية، حبث يف آلية اإلبداع الشعري، منشورات-3

 .249ص
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وراء كل استعمار مطامع، ولعّل املطمع األول هو املطمع االقتصادي، فنجد فرنسا قد 

�ǺǷ�¼ǂǗÂ�Ƥأحكمت السيطرة عل ȈǳƢǇ¢�ƪ ǰǴǈǧ��ȏÂ¢�Ƣē¦ÂǂƯ�ȄǴǟ�̄¦ȂƸƬǇȏ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǆ ǻȂƫ�Ȅ

أجل توجيه السياسة االقتصادية يف تونس لصاحلها، فأتاحت الطريق للفرنسيني وسهلت هلم سبل 

�°¦ǂǬƥ�śȈǈǻǂǨǴǳ�ƢȀƸǼǸƬǳ�śȈǈǻȂƬǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�ǺǷ�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�ƪ ǟǄƬǻƢǧ��Ƥ ȀǼǳ¦Â�§ ƢǐƬǣȏ¦

đÂ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǺǷǼǟ�ƲƬǻ��ƨǴǷƢǯ�̈ǂǘȈǇ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ȄǴǟ�Ƣǈǻǂǧ�©ǂǘȈǇ�¦ǀها 

فرنسا على كل  ةاختالل اقتصادي حيث تدىن املستوى املعيشي للشعب التونسي، خصوصا سيطر 

مها الالحمدود والالمشروع للمستوطنني دعو ،1"تاج، الزراعة، الصناعة والتجارةاإلن"قطاعات 

  .الفرنسيني

الشايب فإننا جندها حياة بائسة ملؤها اآلالم واألحزان، تواقة لألفراح، إذا ما تعرضنا حلياة 

وعلى شعره  وبطبيعة احلال، انعكس ذلك كله على نفسيته.تداخلت فيها كل أشكال املعاناة

فمن جهة جنده غارقا يف غمرة األمل  :ومع ذلك، ألفيناه ممزقا بني رغبتني متعارضتني. بشكل واضح

، حملقا يف األعايل نلفيه متقمصا روح النسر اجلبار الذي يأىب االنكسارالفائض، ومن جهة ثانية 

لذلك، ميكننا النظر إىل شخصية الشايب من خالل هذه ". شغوفا بالشمس وبرحابة السماء

املادة، بني حاجته امللحة إىلاجلدلية العميقة، وعرب هذا التخبط الدامي بني عامل الروح وعامل 

األمان والثقة، وبني الواقع القاسي، وقد حتطم على صخرته سقيما، وحيدا، أعزل من كل سالح، 

، ألّن كانت حياته مأساة حقا. مفتقرا إىل احلب والرعاية، وسط تعنت اجلامدين وشراسة املقلدين

دا وكان الشايب روحا قلقة، عنيفة، لبست جس...عناصر املأساة تربز عندما تتفتح طاقات الروح

ومن الطبيعي أن يعمق هذا التمزق الداخلي للشاعر معاناته وغربته اليت كثريا ما   2."رقيقا ضعيفا

.16، ص دراسة يف حياته وأدبه -أبو القاسم الشايبفخري أمحد حسن طملية، -1
، 2001، 1جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، دار عالء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، ط-2

 .32 -31ص ص
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كان يسمها باألليمة؛ السّيما حني يؤكد على وحدته بني قومه، الذين أرغموه على العيش يف 

¾ȂȀĐ¦�ȆǏƢǫ¢.

الشاعر وترعرع، وفيها نضج فكره وصقلت موهبته الشعرية، وزاده تأمله يف  ايف هذه البيئة من

.غا، هذا ما قاده إىل أن يعيش حياته مبقامات أشبه ما تكون باملقامات الصوفيةو خيال الوجود نب

لقد وجد الشايب يف الطبيعة خري ميدان تتفتح فيه ذاته الشاعرة باالنغماس يف التأمل احلسي 

.ĿȂǐǳ¦�Âǀū¦�¦ǀƷ�ƾǫ�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��ȆƷÂǂǳ¦� ƢǬƫ°ȏ¦�ƨƳمن أجل بلوغ در 
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  البيئةأثر : ثانيا

القاسم الشايب بن حممد بن أيب قاسم بن  اليت ينسب إليها مولد الشاعر أيب تعددت التواريخ

إبراهيم الشايب، إالّ أن االختالف خص اليوم والشهر فقط، أما السنة فقد جرى االتفاق على عام 

أنه ولد يف شهر مارس، والبعض اآلخر أنسبوا ميالده إىل يوم األربعاء "م، هناك من قالوا 1909

هـ، وهذا هو 1327صفر  03ريل املوافق لـ الثالث من أف"، وهناك من ذهب إىل 1"فرباير 24

.2"التاريخ املرجح ألنه ورد يف مذكرات زين العابدين السنوسي أحد األصدقاء املقربني للشاعر

  :الموقع-1

ولد الشايب بقرية الشابية إحدى ضواحي مدينة توزر هذه كربى مدن منطقة اجلريد باجلنوب 

 - نفتا -توزر: النخيل، وهي عبارة عن أربع واحاتبالد : الغريب لتونس، وبالد اجلريد معناها

اجلريد وغرسه، على ختوم : املديان واحلمة وكلها تقع يف الربزخ الذي يفصل بني السبختني الكبريتني

، فبالد اجلريد بالد مجيلة فاتنة ملا 3الصحراء وقفا رها املرتامية، وهذه الواحات األربع تلفت األنظار

رائعة، فهي واقعة بني بساتني الربتقال، ووسط غابات شاسعة من شجر  احتوته من مناظر طبيعية

النخيل، ومن حواليها عيون ذات ماء زاخر عذب، وإىل اجلنوب الغريب من ذلك متتد الصحراء 

.4ذات الرمال الذهبية احلمراء، ومن اجلنوب الشرقي فالغريب يبدو شط اجلريد مبائه اهلادئ العميق

� Ƣũ�©¦̄�ƨǬǘǼǷ�ƢĔ¤�¹ȂƦǼǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�Ƥ Ǵǘǳ�ȆǠǈǳ¦Â� ƢǯǀǳƢƥ�ƢȀǴǿ¢�ǄȈǸƬȇÂ��» ƢƳ�°ƢƷ�ȂƳÂ�ƨȈǧƢǏ

.5فيه

.21، ص دراسة يف حياته وأدبه -أبو القاسم الشايبفخري أمحد حسن، -1
.10عزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايب، ص -2
.08، ص 1972بريوت، لبنان،عبد اللطيف شرارة، الشايب، دار بريوت للطباعة والنشر،-3
.25، ص حممد كرو أبو القاسم، الشايب حياته شعره-4
، 1997، 1اللبنانية، القاهرة، ط، الدار املصرية -نيا الشعررحلة طائر يف د-أبو القاسم الشايب العزيز النعماين، عبد  -5

 .21ص
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الشايب وترعرع وسط هذه البيئة الساحرة الفاتنة، اليت أوجدته يف عامل يستحق اإلجالل  شأن

يف هذا الوسط الشعري البديع، جلست ...«:ه وسطه الشعري، فيقول يف مذكراتهوالتقديس، ألنّ 

ة صغرية، تتصل بتالل كثرية، أفكر يف أحالم احلياة، وأتأمل مجال الوجود، وطافت منفردا، على ربو 

.1»نفسي ذكريات كثرية متتالية كأسراب الطيور، وغصُت يف عامل الذكرى البعيد

يسمع الشعر «موهبة الشايب الشعرية، فقد كان لقد سام مجال الطبيعة بشكل كبري يف صقل 

سمة الوردة احلائرة وقد حتلق فوقها النحل، كان الشعر عنده يف ضجة الريح، وهدير البحر، وب

، لاملرتمن بني احلقو  نغمة مغردة يرسلها الطائر يف الفضاء الفسيح، وحتدثها وسوسة اجلدول احلامل

وهدير النهر املتدفق، وطلوع الشمس، وخفوت النجم، إنه يف كل ما يرى ويسمع، ويكره 

.2»وحيب

أعماق الوجود والكون، فالشاعر لصيق بالوجود، بل هو روح خص الشايب شعره للغوص يف 

هو ذلك اخلالق الذي يبعث يف آثاره شعلة من « :هذا ما قاله الشايب عن الشاعر هذا الوجود،

روحه، ونسمة من حياته، فإذا هي ناطقة تعرب عن قوة وإبداع عما يف هذا الوجود من سحر وفن 

لب البشري من عطف وبغض، ويأس وحنني، ولذة وأمل، ومجال، وتتغىن مبا يزخر يف أعماق الق

وإنه ذلك اجلبار الذي يرتفع بقلبه فوق البشر، ليتحدث بلغة السماء عن نشوة . وغايات ومثل

.3»الروح، وحرية الفكر التائه بني نواميس العامل ومجال الوجود

إىل أعلى هذا هو الشايب الذي ال يبصر األشياء وإمنا يتبصرها بإحساس عميق ليصل 

درجات االرتقاء الروحي، ولعّل تعامله مع كل ما هو مضمر وخفي حبدس إجيايب عميق، ليتغلغل 

  .به يف عامل املثل احلسي يعرب عن رؤيته الصوفية السامية

.8، ص -نيا الشعررحلة طائر يف د-أبو القاسم الشايب يز النعماين، العز عبد  -1
.35املرجع نفسه، ص -2
 .36ص ، املرجع نفسه -3
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  :والده-2

هـ، من أسرة اشتهرت 1296/ م1870الشيخ حممد بن بلقاسم الشايب، املولود بتاريخ "هو

نوابغ علوم الدين، بدأ أوال حبلقات الدراسة وجمالس التعليم، ويف سنة بالعلم، وهو نابغة من 

سنة، باحثًا عن العلم واملعرفة فوجد ضالته  22م سافر إىل مصر وهو يبلغ من العمر 1892

�ǞƦǇ�Ƣđ�Ʈ) حممد عبده(باجلامعة األزهرية بالقاهرة، تتلمذ على يد  ǰǷ�ƾǫÂ��½¦ǀǻ¡�ǂǐǷ�ŖǨǷ

ƾǳ¦�ń¤�ƢǿƾǠƥ�®Ƣǟ��©¦ȂǼǇ�śƬǼǇ�Ƣđ�² °®��ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ƨǠǷƢŝ�ǪƸƬǳ¦��Ǿƫ®Ȃǟ�ƾǠƥ�̈ǂǋƢƦǷ�«ÂǄƫÂ�°Ƣȇ

ليحصل على شهادة التطويع أعلى شهادة متنحها اجلامعة آنذاك، وقد كان ابنه الشايب يومها يف 

'' سليانة''كانت "، 1"السنة األوىل من عمره، فعمل قاضيا شرعيا يف العديد من املدن التونسية

، بعدها عني بقفصة 1910مارس  22ربيع األول املوافق لـ  �ƺȇ°ƢƬƥ�Ƣđ�ǲǸ11أوىل البالد اليت ع

صفر  15، مث انتقل إىل قابس يف 1911سبتمرب  14هـ املوافق لـ 1329رمضان  21يف 

، وقد صحبته أسرته يف 2"هـ1335رجب  22هـ، لينتقل بعد ذلك إىل جبال تالة يف 1332

  .تنقله هذا

إنه كان يقضي يومه بني احملكمة واملسجد واملنزل، «: والده حممد األمني الشايب عن يقول

حيث ينبسط مع أهله، ولقد نشأ أبو القاسم يف سين تكوينه الفكري واخللي يف كنف رعاية 

صادق التقى، قوي العقيدة، ال خيشى يف ) الوالد(والده، يقتبس من علمه وآدابه، كان رمحه اهللا 

املسلمني واإلسالم، تنفعل نفسه مبا جيري آنذاك من أحداث احلق لومة الئم، له غرية على شؤون

.3»بالشرق العريب

.10، ص مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايبعزيز لعكايشي، -1
 . 22 -21ص  ، صدراسة يف حياته وأدبه -أبو القاسم الشايبينظر، فخري أمحد حسن طملية، -2
تونس،،بقلم أخيه حممد األمني، تونس، الدار التونسية للنشر والتوزيع) أغاين احلياة(ديوان الشاعر أبو القاسم الشايب، -3

 .12ص ،1970ط،.د
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مل يسخر والد أبو القاسم الشايب نفسه للعمل فحسب، وإمنا اهتم باألمور الداخلية لوطنه، 

فاستمع إىل انشغاالت طلبة الزيتونة الذين طالبوا بإصالح الربنامج التعليمي التقليدي، وإرساء 

له، فقام باإلشراف على الربنامج املطالب باإلصالح، يف الوقت الذي كان ابنه أسس جديدة بد

.1أبو القاسم الشايب رئيسا للجنة الطلبة

داهم والد الشاعر مرض عضال أقعده عن عمله، فطلب إعادته إىل  1929يف صيف "و

م الشايب، القاس و، بني يدي ابنه أب2"1929سبتمرب  08ليموت فيها بتاريخ ) الشابية(بلدته 

.الذي تأثر تأثراً كبرياً بفقدان والده الغايل

من هذا العرض البسيط يتضح لنا أن والد شاعرنا كان نابغة من نوابغ عصره دينًا وعلماً، 

ه كان دائم الصلة مع والده القاسم الشايب ألنّ ولعّل هذا ما ساهم يف النبوغ املبكر للشاعر أيب

إنه أفهمين معاين الرمحة واحلنان « : حياته، يقول أبو القاسم يف والدهالذي كان له نرباسا منريا يف 

حىت يف تنقالته ورحالته عرب البالد . 3»وعلمين أن احلق خري ما يف هذا العامل وأقدس ما يف الوجود

شعبه اآلالم واهلموم  هنفس وقاسم يف الوقت ،رفقة الوالد استطاع أن يطلع على ثقافات عديدة

  .دمته وبعث اهلمم فيهفسخر قلمه خل

تأمل الشاعر تأملا عميقا على فراق والده، فتجمعت يف داخله أحاسيس كلها أوجاع وأمل، 

هذا األمل الذي زاده نبوغًا وعبقرية، وصهر موهبته، فأبدع يف خطابه الشعري الذي جاب من 

  .خالله كل أسرار الوجود

 .12-11ص  ، صمظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايبعزيز لعكايشي، ينظر، -1
.28، ص حياته شعرهالشايب حممد كرو أبو القاسم، -2
ط، .احلب واحلزن والطبيعة، نوميديا للطبيعة والنشر والتوزيع، د-حمفوظ كحوال، أبو القاسم الشايب، من روائع شعره-3

.09، ص 2011
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ومصريه من خالل إبداعه الشعري سواء  أمام هذا األمل كان لزاما على الشاعر أن جيابه قدره

إذن . باهلروب من احلقيقة أو خبوض غمارها من خالل التسامي الروحي لتخفيف وقع املعاناة

كانت وجودنا الفردي يف حدة قاسية تتمزق معها الرابطة اليت  عن فإن األمل هو الذي يكشف لنا «

.1»حينما يدفعه الكون بقسوة، وآية ذلك أن املرء إمنا يشعر بذاته توثقنا بالكون

إذ الذات أثناء تواجدها مع اآلخرين ال تدرك ذاتيتها، ولكن بتفردها وانعزاهلا ترقى إليه، ففي 

القاسم  غمرة اإلحساس باألمل تستشف الذات وجودها البعيد، هذا ما نلمسه لدى شاعرنا أيب

واملوت خبطاب صويف من خالل لغة الشايب الذي عّرب عن احلقائق الظاهرة يف الوجود فغىن للحياة 

  .الشعر

إفهامه معاين القيم قيفه كبريا و ثتو عالقة الشايب بوالده مل تقف عند حد تربيته صغريا  غري أنّ 

قد برز هذا "بل  ،خري ومجال مثلما رصدنا ذلك يف اإلهداء آنفااإلنسانية والروحية من رمحة وحق و 

للحياة اليت طبعت أشعار الشايب مبيامسها إذ كان الوالد كما ري جليا كالرؤية الصوفية للكون و التأث

�ǂǜǻ�Ŀ�ÄÂƢǈƫ�ȏÂ�Ƣđ�ǲǨŹ�ȏÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǒ ǤƦȇ�¦ƾƦǠƬǷ�ƢǰǇƢǻ�ĺƢǌǳ¦�ǾǼƥ¦�ǾǨǏÂجناح بعوضة وكان  ه

وكان متأثرا بالشيخ التربيزي وغريه من  '' اإلحياء للغزايل '' صاحب طريقة وقد حفظ غالب كتاب 

عتناق ما جاء يف  ابنه وحفزه على ال على حتبيب هؤالء املتصوفة إىل وقد عم ،كبار املتصوفني

�Ȃƥ¢�ǾǬȇƾǏ�ǂǯ̄ �ƢǸǯ�ƢŮÂƢǼǷ�ȄǴǟ�ƲǈǼǳ¦�ȄǴǟ�ǾưƷÂ�ÀƢǠǷ�ǺǷ�ǶēƢƥƢƬǯ رقعة أحد الذين أرخوا

هو طفل حضرها الشاعر الشايب و  ،مريديهإنشاد مع أنصاره و وكانت للوالد جمالس ذكر و . حلياته

2."معها ه كان يتفاعلويذكر أنّ ،غرً 

نفتاح سواء أكان ذلك من خالل اال ،بنه الشايباوهكذا تبني التأثري الصويف للوالد على 

من خالل التفاعل مع البيئة  مأ ،نعكاس ذلك على كتاباتهاساسية يف التصوف و أعلى كتب 

،السماعخص حني كان يتصدر حلقات الذكر و وباأل ،الصوفية اليت كان فيها والده عنصرا مركزيا

.32ت، ص .ط، د.زكرياء إبراهيم، مشكلة اإلنسان، مكتبة مصر، الفجالة، القاهرة، د-1
 .57ص ،وأحلى ما كتب يف احلرية واحلب واجلمال ،الشاعر الذي أشعل ثورة ببيت شعر ،أبو القاسم الشايب ،جمدي كامل 2
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تبع زهد والده يف الذي كان يت ،دومنا أن ننسى الرياضة الروحية اليت خيتربها الوالد أمام نظر الشايب

  .الدنيا

ÀȂǰȇ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđÂ يكتف برصد حيث مل ،قد تشبع بالتجربة الصوفية احلية الشايب 

�Â�ƨȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�ƢēƢȈǴš ّته املتنوعة على دالالما وقفنا  الذي كثريا ،ا عايش بعمق املعىن الصويفإمن

  .يف شعره

ميكن أن نعاين مالمح احلالة الصوفية اليت تلبست أبا القاسم الشايب من خالل ما أفصح و 

فقد ": حيث قال ) م1930جانفي  04السبت ( ـــوبالتحديد يف اليوم املؤرخ بــ ،عنه يف يومياته

،نا يف هذه الدنياأشعر بأنّ و . س بوحدة احلياة يف هذا الوجودكنت أحس بروح علوية جتعلين أح

حتركها  ةالت وتريآلسنا سوى - أو الغادة اللعوب ،أو املوجة الزاخرة ،سواء يف ذلك الزهرة الناضرة

حدة عاملية نا و أو بعبارة أخرى أنّ ،ها متحدة املعاينولكنّ ،فتحدث أنغاما خمتلفة الرنات ،يد واحدة

القته  نلفي الشايب يعرب عن عمثومن  1."ا الوجودختلفت فينا قوالب هذاإن جتيش بأمواج احلياة و 

قاسم الشايب يف جتربته الشعرية الصوفية ينطلق من حقيقة الأبا  إنّ ،إذن، الوجودية باحلياة وما فيها

�ƾǌǼȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǻȍƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�®ȂƳȂǳ¦ فة رغم ما يثري جتربته من كتشاف احلقيقة وبلوغ املعر ا

  .توترات

أو  ،عن البعد الديين املألوف لدى أيب القاسم الشايب الصوفيةوهكذا خترج التجربة 

فهي تقام بعدد الذين يعانون  ،التجربة الصوفية جتربة فردية يف املقام األول"ذلك أّن  .التقليدي

 ...ليس هي بالضرورة التجربة الدينيةالتجربة الصوفية يف واقع احلال ...على مجيع املستويات

ولكن الذي يعنيها  ،ستمرارااليقني معىن يشغلها ب ألنّ ...هذه العتبات  ة الصوفية تتخطىالتجرب

ا جتربة يلتقي فيها اإلنسان مع اخلالق يف وحدة ال تعرتف بسبل العقل النسبية �ËĔ¢�¾Âيف املقام األ

تنطوي على جتارب متعددة سلوكية التجربة الصوفية هي حالة إنسانية  أنّ معىن هذا  2."واحملدودة

  .ومجاليةومعرفية 

   .17-16ص  ص ،2013ط، .، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، دمذكرات ،أبو القاسم الشايب 1
 ص 2017 ،1ط ،مصـر ،القــاهرة ،رؤيـة للنشــر و التوزيـع ،يقا التصــوف عنـد حميــي الـدين بـن عــريبطإسـت ،حممـد خطـاب 2

  .17-16.ص
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قاسم الشايب ليس اليب أالشعر الصويف لدى  أنّ يرى جند جمدي كامل  ،ويف هذا الصدد

ا لذلك أيضا عالقة باستعداداته ذات الصلة العميقة وإمنّ  ؛ثره بوالده الصويفأتنامجا فقط عن 

أشعار الشايب هي نتيجة لتأثر الشاعر  القول بأنّ  يمن غري املنطق"،لذلك .خبصوصيته الشعرية

وما تربية والده  .وهو حيمل معه مضامني أشعاره ه الصويف فحسب، ألّن الشاعر ولدلداو بسلوك 

له إال عنصر من جمموعة عناصر رافدة جلودة أشعاره أفادته إفادة كبرية يف إغناء هذه املضامني 

.   الصوفية  �Ƣēȏȏ®�ȄǴƷ¢�ȂŴ�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦"1ية و لالقو 

 .58ص  ،وأحلى ما كتب يف احلرية واحلب واجلمال ،الشاعر الذي أشعل ثورة ببيت شعر أبو القاسم الشايب ،جمدي كامل 1
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  :الثقافيتكوينه : ثالثا

اب، فقد حرص والده على تدريسه بدأ أبو القاسم الشايب أوىل مراحل حياته الثقافية بالُكتّ 

وهو يف اخلامسة من عمره، وكان القرآن أول نبع ينهل منه الشاعر العلم، فأمت حفظه وهو يف 

وتدريسه حىت بلغ احلادية عشر من العمر، إذ التاسعة من عمره، وقد أشرف الوالد على تثقيفه 

�Ǣƥ¦Ȃǻ�ǺǷ�ƨǤƥƢǻ�ǽƾǳÂ�ƶƦǐȇ�À¢�®¦°¢�¦ǀđ�ǾËǴǠǳÂ��Ãǂƻȋ¦�¿ȂǴǠǳ¦�¥®ƢƦǷÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǸǴǟ

�ǂǸǠǳ¦�ǺǷ�ǂǌǟ�ƨȇ®Ƣū¦�ǾǣȂǴƦƥÂ��ǾƟƢǿ®Â�ǾƬȇǂǬƦǠƥ�½¦ǀǻ¡�Ǿǧǂǟ�ǺǷ�ǲǯ�ǂđ¢�ƾǫÂ�ȏ�Ǧ Ȉǯ��Ǻȇƾǳ¦

�ȆǿÂ��ǽƾǳ¦Â�ƨƦƬǰǷ�Ƣđ�ǂƻǄƫ�ƪاطلع على عديد الكتب الدينية والصوفية و  ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȈǨǈǴǨǳ¦

أهم ما حتتويه مكتبة رجل متدين صويف، حىت حلقات الدروس اليت كان يلقيها علماء بلده آنذاك 

ƢēËȂǨȈǳ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ȃƥ¢�ÀƢǯ�ƢǷ
1.

، التحق الشايب جبامعة الزيتونة اليت شكلت منعرجا مهما يف 2"م1920-10-11"يف 

التعليم فيها كان معصرناً، واحلياة خمتلفة يف العاصمة التونسية، فكانت كلها حرية حياته، ف

.وانطالق، حىت نشاطه األديب وجد مساحة كافية ينشط من خالهلا، فال وجود لرقابة أو قيود

كان الشاعر أبو القاسم الشايب حمبًا للمطالعة، فقد كان يقضي جّل وقته مبكتبة اخللدونية، 

 جربان(قدماء الصادقية، وأوىل مطالعاته كانت على إنتاجات أدباء املهجر من أمثال أو مبكتبة 

��ŚƦǯ�Å¦ǂƯƘƫ�ǂƯƘƬǧ��ÀƢǷ®ȍ¦�ƾƷ�ń¤�ƢȀȈǴǟ�¾ƢĔƢǧ¦�)اضيمأيب إيليا نعيمة، و ميخائيل ، خليل جربان

Ū¦�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�̈ƾǯ¦ǂǳ¦�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�Ƣē°ȂƯÂ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȀƬȈǧȂǐƥ�±ƢƬŤ�Ŗǳ¦�ƨȇǂƴȀŭ¦�ƨǇ°ƾŭƢƥ�¦ǀǿÂ��̈ƾǷƢ

  . ما عرب عنه إبداعه الشعري والنثري آنذاك

.26، ص الشايب حياته شعرهينظر، حممد كرو أبو القاسم، -1
.23فخري أمحد طملية، أبو القاسم الشايب دراسة يف حياته وأدبه، ص -2
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بل عكف على دراسة املوروث "ومل يقف الشايب عند مطالعة األدب املهجري فحسب، 

للقلقشندي، وكتاب ) صبح األعشى(أليب فرج األصفهاين، و) األغاين(فقرأ "األديب القدمي، 

أليب علي القايل، ) األمايل(الرشيق القريواين، والبن ) العمدة(أليب هالل العسكري، و) الصناعتني(

، وكان ولوعًا بالقواميس، ...للمقري) نفح الطيب(للمربد، و) الكامل(البن األثري، و) املثل(و

للفريوز آبادي، كما اطلع على دواوين ) القاموس احمليط(البن منظور، و) لسان العرب(وخباصة 

.1"ص املعري وابن الفارض وابن الرومي واملتنيبالشعراء العرب قدميهم وحديثهم، وبوجه خا

�ƢēƢǤǴƥ�ƢȀƬǠǳƢǘǷ�¿ƢǷ¢�ÅƢǬƟƢǟ�Ǧ ǫÂ�ƢǷ�¦ǀǿ��ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�ǲȀŸ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ȃƥ¢�ÀƢǯ

األصلية، فذهب إىل قراءة ما ترجم منها ليستوعب تاريخ وفنون األدب الغريب، وتأثر الشايب 

اين، فأصبح واسع العلم باألدب الفرنسي واالجنليزي،  األمل'' جوتة''الفرنسي و'' المارتني''بكتابات 

يؤكد هذه احلقيقة الدكتور حممد مندور  ،كما يتحدث من نال أكرب الشهادات يف اآلداب الغربية

ومن الغريب أنين عندما طالعت بعض قصائد الشايب، ومقاالته النقدية، كنت أجزم بأن « : بقوله

متكنه، ال من اإلملام بآداب الغرب فحسب، بل من تذوقه هذا الشاعر قد كان جييد لغة أجنبية 

��ƨǌǿƾǳ¦�řƫǀƻƘǧ��ǾƫƢȈƷ�ƺȇ°Ƣƫ�Ǻǟ�Ƥ ÊƬÉǯ�ƢǷ�ń¤�©ƾǟ�Ľ��ƢŮ�ǾǴưŤÂ�Ƣđ�ǾǇƢǈƷ¤Â�§ ¦®ȉ¦�Ǯ ǴƬǳ

وعندئذ أننا أمام إحدى تلك ... كل الدهشة عندما علمت أنه مل يكن يعرف أية لغة أجنبية

.ƅ¦�ǺǷ�ƨƦǿ�ƢĔȋ��¦Śǈ«2العبقريات اليت ال يستطيع البشر هلا تف

ولقد اجنذب الشايب ملؤلفات العقاد وطه حسني وأمحد حسن الزيات، وكل ما خطته أقالم 

�¾ȐŮ¦Â�Ǧ ǘƬǬŭ¦�ƢǏȂǐƻÂ�ƨȇǂǐŭ¦�©ȐĐ¦�ǶǜǠǷ�ŚƦǯ�Ǧ Ǥǌƥ�ǞƥƢƫÂ��¼ǂǌǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦

  .والسياسة األسبوعية والبالغ

الدار العربية أبو رقعة، حياة أيب القاسم الشايب، ضمن كتاب دراسات عن الشايب، إعداد أبو القاسم حممد كرو،إبراهيم  -1

 .72ص ،1984ط،.د ماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية،اجل للكتاب،
.24.فخري أمحد حسن طملية، أبو القاسم الشايب، ص-2
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ة، فخطابه الثوري لفت األنظار اجتاهه، تصدرت أشعاره الصحف التونسي 1927يف عام 

األدب التونسي يف القرن الرابع عشر ''ويف نفس العام ظهرت جمموعة كبرية من شعره يف كتاب 

، بشهادة 1928خترج الشايب من جامعة الزيتونة عام . وكان عمره آنذاك دون العرشني'' هجري

الزيتونة التحق بكلية احلقوق، ليتخرج وبعد خترجه من جامعة . 1التطويع أكرب شهادة متنح آنذاك

  .1930منها سنة 

كانت هذه حياة أيب القاسم الشايب الثقافية، اليت قسمها الشاعر إىل ثالثة أطوار على 

حسب حديث األستاذ إبراهيم أبو رقعة، فورد أن الطور األول قطعه من حياته الفكرية يف 

ال خيرج من معبده، وميكث زمنا طويال من دون  أو يومني ااالنقطاع إىل العبادة، فكان يقضي يوم

طعام أو شراب تعذيبا للنفس، وكرها هلاته الدار، وكان يؤمن أن يأتيه يف وحدته طائف خيربه 

.2بالغيب

ويأيت الطور الثاين بالتحاقه باجلامع األعظم، وتأثره بالتعليمات اليت قررها حجة اإلسالم 

بوجه و ،ين بن عريب، وتأثره باألدب املعاصر وأدب املهجرالغزايل، والشمس التربيزي، وحمي الد

  .خاص زعيم املدرسة املهجرية جربان خليل جربان

والطور الثالث هو طور النضوج يف التفكري والرأي، وفيه طالع أبو القاسم الشايب كتب 

وكل ما وصلت إليه من كتب املتأخرين ومطالعة ما ترجم من الكتب الغربية كرتمجات  ،األقدمني

.3العقاد وهيكل واملازين

.22، ص -رحلة طائر يف دنيا الشعر -القاسم الشايبأبو ينظر، عبد العزيز النعماين،-1
.25ينظر، فخري أمحد حسن طملية، أبو القاسم الشايب، ص -2
 .26 -25ص  ، ص، املرجع نفسهينظر -3
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نتيجة لدراسته املعمقة لكم هائل من   ثريحظي الشاعر أبو القاسم الشايب بتكوين ثقايف 

املألوف، كتب األقدمني واحملدثني، األمر الذي دفعه إىل التجديد يف شعره من أجل اخلروج عن

فاتسم إبداعه الشعري مبجموعة من الظواهر الفنية حاول من خالهلا حترير الذات من سيطرة 

.آالمها، ولعّل ذات الشاعر وجدت يف املنحى الصويف مالذاً هلا للتعمق يف جوهر الذات اإلنسانية

Ȃƥ¢�Ƕđ�ǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦Â�ƨǧȂǐƬŭ¦�Ƕǿ¢�ǂǯ̄ �ǺǷ�² Ƙƥ�ȏ��ǽǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ  القاسم

.الشايب، أو كان لديهم الفضل يف تشكل أو بروز النزعة الصوفية والتأملية لديه

  :محي الدين بن عربي-1

هو حممد وكنيته أبو بكر ولقبه حمي الدين، ويعرف باحلامتي الطائي نسبة إىل حامت الطائي، 

  ).الشيخ األكرب(وأطلق عليه أتباعه اسم 

هـ، وانتقل إىل إشبيلية يف سنه الثامنة، درس فيها الفقه 560ولد يف األندلس مبدينة مرسيه 

مث '' ابن مسرة األندلسي القرطيب''واحلديث واطلع على الفلسفة ودرس التصوف على يد شيخه 

مث إىل بغداد وحلب  ،سافر إىل تونس، وبعدها ذهب حاجًا إىل مكة، وانتقل منها إىل املوصل

، ودفن يف سفح 638ولكنه استقر به املطاف أخريا يف دمشق حىت تويف فيها  ،وعاد إىل مكة

  .جبل قاسيون

وجمموعة رسائل وديوان شعر حتت ) فصوص احلكم(و) ةكيالفتوحات امل(آثاره  "ومن أهم 

.1")ترمجان األشواق(عنوان 

.107أمحد علي زهرة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة، ص -1
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 ابن عريبول أنّ بن عريب يف فلسفته الصوفية بعامل اخليال اهتمامًا بالغاً، إىل حد القااهتم 

بن عريب للخيال، لكونه أداة اومرد هذه القيمة اليت أعطاها . 1"فيلسوف اخليال بال منازع"هو

القول بأّن اخليال عند  وهكذا نستطيع .معرفية، وموضوعا للمعرفة وجتاوزه املطلق لكل حدود العقل

بالنسبة إىل  مرحلة أساسية بل يعدأداة للمعرفة فقط كما أشرنا إىل ذلك سابقا،  ابن عريب ال ميثل

  .العقل والكشفنظره برزخ بني مرحليت املعرفة؛  ألنّه يف السالك الذي يطلب االتصال باملطلق

يشكل ابن عريب منوذجا ملن أعطى للخيال معاين متعددة أو متباينة "ومن هذه الزاوية 

إىل أنّه عمل على أن ينتهي بنا إىل مقام يزول معه أي تناقض وتعدد ظاهر مع اإلشارة أحيانا، 

أّن اخليال هو إحدى قوى النفس اليت تقوم بعملني حيث يرى ابن عريب . بني تلك املعاين

عمل اسرتجاعي متثيلي حيث حتفظ قوة التخيل ما يدركه احلس، فعملها : العمل األول. متميزين

والعمل  الثاين، عمل إبداعي  ...ة يف النفس بعد غياب احملسوسهنا  متثيل حسي وصور باقي

إىل االستفادة من مدركات احلس يف إبداع صور ال وجود  يعمل فيه  اخليال على  جتاوز االسرتجاع

...ابن عريب أّن اخليال هو مىن أعظم القوى اليت خلقها اهللا يف اإلنسانهلا يف البواقع، هلذا يرى 

، فاخليال عند ابن عريب أوسع من األرواح يف التنوع يف سلطان وملا يدركه من حقائقنظرا ملا له من 

أن يكون  اخليال الشعري من القضايا املركزية لدى الشايب السياق، هذا  غرابة يف وال 2."الصور

 ؛ وذلك مااالنغماس يف اخليال يتطلب لغة تناسب قوته وطالقتهذلك أّن  .شعرية تنظريا وممارسة

.اليت تؤكد أّن اخليال فعل سحريّ  الشايب لغة شعرنلمسه من خالل 

�ƢȈǇƢǇ¢�Å¦°ȂŰ�ǲǰǋ�Äǀǳ¦��Ƣđ�¾ǄǤƬǳ¦Â�̈¢ǂŭ¦�̧ȂǓȂǷ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�©ƢǟȂǓȂǷ�±ǂƥ¢�ǺǷ�ËǲǠǳÂ

املرأة من أهم القضايا اليت  نّ ويف هذا اإلطار، نسجل أ .وميدانا للتجلي اإلهلي يف نظر املتصوفة

 .221ص ،1،2010طساعد مخيسي، ابن العريب املسافر العائد، منشورات االختالف، اجلزائر، -1
حممد املصباحي، :ما بعد احلداثة، تنسيقاخليال والعقل يف نظرية املعرفة األكربية، ضمن ابن عريب يف أفق ،ساعد مخيسي -2

  .124 -123 ص ص ،1،2003.طاملغرب، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 
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ƥ¦�ƨǨǈǴǧ�Ƣđ�ƪ ǸƬǿ¦�ƨƳ°®�¹ȂǴƥ�ǺǷ�ǺǰŤ�Äǀǳ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǽǂǜǻ�Ŀ�ȆȀǧ��ƨȈǧȂǐǳ¦�ĺǂǟ�Ǻ

.الكمال، فرمزية أنوثتها هي األصل يف األشياء وأعظم دليل للحق، وفيها يتجلى اجلمال اإلهلي

دراسته الفلسفية عن خلقتها وأنوثتها كشفت  تفاىن ابن عريب يف حب املرأة وعشقها، ألنّ حيث 

  .يعد رمزا للعشق اإلهليتبعا لذلك ا، وعشقها عن التجليات اإلهلية فيه

احلب مصدر إهلي، ألّن اخللق ظهر بفعل احلب نّ نلفيه يقر بأويف حديثه عن احلب، 

ففعل احلب ناجم عن جتليات "، فاحملبة يف أصلها إهلية، واستدل هنا باحملبة بني آدم وحواء ياإلهل

منهما فيعشقان بعضهما حمبة يف اهللا ويف مجاله اجلمال واجلالل والرمحة يف آدم وحواء فيدركها كل 

.1"وجالله وسائر صفاته وأمسائه املتجلية فيهما، ويف حواء أكثر من آدم

بن عريب هي أصل الوجود، ويدرج حب الرجل للمرأة ضمن احلب ااحملبة عند وهكذا، فإّن 

رجل حنني هللا أيضا، والعشق اإلهلي، فالرجل حين هللا أصله واملرأة حتن للرجل موطنها، ويف حنينها لل

.2واحلنني يف كل األحوال إهلي وجيب أن يكون كذلك

بن عريب فرقًا بني احلبيب وحمبوبه، فكل منهما هو ذات اآلخر، ويعرب عن هذا اومل جيعل 

ورؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة، فإن تظهر ": بقوله

ة يعطيها احملل املنظور فيه مما مل يكن ليظهر له من غري وجود هذا احملل وال جتليه له نفسه يف صور 

من حد احلب ما عرفه ومن مل يذقه شربا ما عرفه ومن قال ": ومل جيعل حدا للحب فيقول 3".له

عند ابن  والالفت لالنتباه يف هذا السياق أّن األنوثة.4"رويت منه ما عرفت، فاحلب شرب بال ري

.180، ص اخليال والعقل يف نظرية املعرفة األكربية ،ساعد مخيسي -1
.182املرجع نفسه، ص ينظر، -2
.108، ص الصوفية وسبيلها إىل احلقيقةأمحد علي زهرة، -3
.108، ص املرجع نفسه -4
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يف النساء، فهي الكون كله، وإذا كانت تتجلى أكثر�Ŀ�Äǂǈƫ�ƢËĔ¤�ǲƥ��̈¢ǂŭƢƥ�ǖǬǧ�ǖƦƫǂƫ�ȏعريب 

  .واملخلوقات 1ماثلة يف كل املوجودات

تنطوي مقولة األنوثة عند شيخ  املتصوفة على تصور خاص "وانطالقا من هذا التصور 

اإلنسان، باعتبار هذا األخري تركيب بني األنوثة والذكورة، وبذلك  يبلغ الكمال  للمرأة والرجل أي

جيعل من  هذا املنظور. املوجودات وسائر ظهر اإلنسان ويستحق مرتبة اخلالفة، إذ بفضل الرتكيب

يسريان يف الكون كفاعلية وانفعال، من منطلق أّن الفاعلية ذكورة وتأثري  والذكورة مبدآن األنوثة

���ƢËĔ¢�ƢǸǯمثلت األنوثة لدى ابن عريب قوة للخلق ومن هذا املنطلق،2."االنفعال أنوثة وتلقي لألثرو 

  .علة وجود العامل يف الوقت نفسه امتداد للحق

بالقطبية يف اإلجياد،  إرجاع أصل الوجود إىل احلب والرؤية واجلمال هو اعرتاف"ّمث إنّ 

وليس هناك ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǸȈǬǯوإعطاء لألنوثة دور اخللق واإلبداع، ومهما يعاد االعتبار لالنفعال،

اآلخر كانت مقصاة، يف هذا التصور سوى املرآة، ألّن مقولة ما يقبل االنفعال ويعكس مجالية

فصل احلب  وعلى هذا النحو، ال ميكن3."كإقصاء النساء واألنوثة  ،الفكر املعاصر البن عريب

  .واجلمال عن األنوثة

ضح لنا جليًا تأثر أيب القاسم الشايب بن عريب الصوفية، يتّ البعض أفكار  معاينتنامن خالل 

بن عريب، وهذا يعرب عنه التشابه يف لغة الشعر ا، إىل درجة تقارب خياله وخيال تهالكبري بصوفي

ēǂǜǻ�ƪ Ƿ ¦Ȃƫ�Ǧ ȈǯÂ��ƢǸȀȇƾǳاهتمامهما بالعالقة اليت جتمع الرجل  عن فضالللمرأة واحلب،  ما

  .مصدرها إهلي باملرأة إىل حد اعتبارها عالقة مثالية ألنّ 

.3/256،صادر، بريوت، لبنان، الفتوحات املكية،  دار حمي الدين ابن العريب،ينظر، -1
 صحممد املصباحي، :، ضمن ابن عريب يف أفق ما بعد احلداثة، تنسيقاملرآة أو حضرة األنوثة عند ابن عريب ،نزهة براضة -2

 .48 -47 ص
 .59.ص، املرجع نفسه -3
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كليهما يستوحي أفكاره من   جند أنّ ،أفكار أيب القاسم الشايب وابن عريب تفحصناوإذا ما 

�ƨǈǯƢǟ�̈¡ǂǷ�ȏ¤�Ȇǿ�ƢǷ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ȃƥ¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǲǰǧ��ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦�ǾƫƢȈƷ

احتد فكره بوجوده حبيث إننا كثريا ما نكمل حبثنا لفكرة من «بن عريب املا عايشه وعاناه، حىت 

  .وجتربته الروحية 1»أفكاره بالنظر يف تفاصيل حياته

القاسم الصوفية تتطابق إىل حد ما ونظرية زعيم التصوف اإلسالمي ابن عريب،  زعة أيبن إنّ 

التطابق عند حدود النزعة والفكر، بل مشل حىت اهلدف فكالمها عمل على حتقيق ما مل يقف  و

سعت وال زالت تسعى اإلنسانية لتحقيقه من عدالة وحق ومساواة بني الرجل واملرأة، والعمل على 

  .عدالة احلقةحتقيق ال

  :ابن الفارض-2

Â��ĺƢǌǳ¦�Ƕđ�ǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�» ȂǐƬǳ¦� ¦ǂǠǋ�±ǂƥ¢�ǺǷ�µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦�ƾǠȇ" عمر بن احلفص هو أبو

، من قبيلة بين سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة رسول اهللا صلى اهللا 2" علي بن املرشدنياحلس

م، ترىب يف  1181/ هـ576عليه وسلم، محوي األصل، ولد بالقاهرة يف الرابع من ذي القعدة 

كنف والدين زاهدين، عاش معهما حياة زاهدة متقشفة، زمان صعود صالح الدين األيويب 

وحروب الصليبيني، كان وطيد الصلة بوالده الفقيه الذي عمل قاضيا شرعيا، وكان يرافقه إىل 

  .جمالس احلكم ومدارس العلم

بن الفارض احلديث على يدي العالمة الشافعي أبو حممد القاسم اتعلم وفضال عن ذلك، 

بن علي بن عساكر الدمشقي، آثر ابن الفارض الزهد واالنقطاع للعبادة، وكان دائم العزلة 

واالنطواء، سواء يف البيت أو يف جبل املقطم الذي يعرف بوادي املستضعفني، واصل ابن الفارض 

  .174صساعد مخيسي ، املسافر العائد،-1
.27، ص 1954لبنان،نور سلمان، املعامل الرمزية يف الشعر الصويف العريب، ماجستري، اجلامعة األمريكية، بريوت،-2
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كة املكرمة، فجاور البيت احلرام مخسة عشر سنة تعبريا عن سياحته الصوفية وحياته الروحية مب

يف هذه الرحاب الزكية نضجت شاعريته ومارس صوفيته، .احلب اإلهلي، وحبثا عن الفيض اإلهلي

  :يقول يف هذا املقام

  يا سحيري روح بمكة روحي 

م، ودفن يف1235/ هـ632تويف ابن الفارض يف الثاين من مجادى األوىل سنة "ولقد 

.1"القرافة بسفح املقطم

القاسم  فارض قطبا من األقطاب اليت كانت موضع إعجاب واهتمام الشاعر أيباليعد ابن 

�ƪ ƥ°ƢǬƬǧ��µ °Ƣǧ�Ǻƥ¦�©¦ŚƦǠƫÂ�Ǿƫ¦ŚƦǠƫ�ƪ đƢǌƬǧ��ǾƫƢƥƢƬǰƥ�Ƥ ƴǟ¢Â�µ °Ƣǧ�Ǻƥȏ�¢ǂǫ�ƾǬǧ��ĺƢǌǳ¦

التكوين الثقايف لديهما،  هوالتشابه  هذا ة، ولعل مرددلغة الشعر لديهما يف مستويات عدي

ابنيهما إىل درجة مصاحبتهما  ممها كان فقيهان يف الدين، وعمال بالقضاء وأشرفا على تعليافوالد

  .يف جمالس العلم والعمل

 التشابه ميكننا القول أنّ  ناومن ه .ويف املقابل تأثر الشاعران بالرتبية واإلشراف األبوي 

وعلى هذا النحو، فإّن ابن الفارض ملهم بالنسبة إىل  .العطاءيف األخذ جنم عنه تشابه يف  بينهما

وعمر بن «: يقول أبو العالء عفيفياإلطار،  هذا ويف. الشايب ملا يتمتع به من شعرية صوفية

.2»الفارض أحد أقطاب العاشقني اإلهليني وأعظم شاعر صويف يف اللغة العربية على اإلطالق

الصوفية من خالل خطابه الشعري الذي وجهه للتعبري عن فارض المتظهرت جتربة ابن ولقد 

فاهلوى هو السبب الذي يتحد به اإلنسان احملب « .ومن مث االحتاد به .احلب اإلهلي والتفاين فيه

.182ولني، قراءات يف التصوف اإلسالمي من النص إىل التأويل، ص تسكا عادل حممود بدر جوزيىب - 1
.103أمحد علي زهرة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة، ص -2
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بذات احملبوب وتصبح هذه الصفات واحدة يف كل من احلبيب واحملبوب، وكل ما يصدر عن 

.1»احملبوب جنده يف احملب

ألفاظ احلب اإلنسانية وما يتصل « فارض كغريه من شعراء الصوفية على لالقد اعتمد ابن 

الكبرية بالطبيعة ومجاهلا، وقد جاب رحاب  ته، وعرف بتأمال2»به من وصل وهجر ولوعة وحتول

تائيته الكربى كانت تزخر باملبادئ الصوفية اليت ركزت على العشق اإلهلي «اجلمال املطلق ولعل 

��3�ƢēƢȈƷ�°¦ȂǗ¢�°ȂǏ�ƢȀȈǧÂ»الطبيعة املادية والطبيعة الروحانية ،ة لإلنسانوعلى الطبيعة املزدوج

.4الروحية يف طريق احملبة اإلهلية

مالمح التجربة الصوفية لدى أيب القاسم الشايب تتقاطع يف نقاط عديدة مع  إنّ وهكذا، ف

:فارض الصوفية، فقد متظهرت جتربتهما الصوفية عرب حماور عديدة اشرتكا فيها وهيالرحلة ابن 

.5"احلب اإلهلي، رؤية اجلمال املطلق، جتليات احلق يف مظاهر الكون والطبيعة"

احلب  أنّ ذلك  غرابة أن نرصد هذا االشرتاك بني الشاعرين يف تصوير عاطفة احلب؛ وال

، كانت من األلفاظ األساسية يف شعر والصبابة، والشوق والقرب والبعد، والوصل والفراق والعشق

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾƬƥǂš �Ǻǟ�ŚƦǠƫ�ƢËĔ¤�̄¤��µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦. كما أنّه قد يعرب عن حمبوبته صراحة، وقد

ومن هذا املنطلق، هناك خصوصية لأللفاظ اليت يتحدث من خالهلا عن حمبوبته؛ . يكين عنها

  . للحب اإلهليّيما حني تتخذ عنده اخلمرة بعدا روحيا جمسدة من وجهة ما تصوره الس

 .96 - 95ص  ، صة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقةأمحد علي زهر  -1
2-�śǨǳƚǷ�ƨǟȂǸů�ǺǸǓ��¦ǂǠǋ�ƢēƢȈǴšÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦��ȆǴƟ¦Ȃǳ¦�ƾȇ±�ƾƦǟ�ǂǷƢǟ��ÀƢǷȋ¦�°¦®��©ƢǇ¦°®Â�ª ƢŞ¢�» ȂǐƬǳ¦

 .110ص ، 2015، 1طالرباط، 
3-�ǺǸǓ��¦ǂǠǋ�ƢēƢȈǴšÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦��ȆǴƟ¦Ȃǳ¦�ƾȇ±�ƾƦǟ�ǂǷƢǟ©ƢǇ¦°®Â�ª ƢŞ¢�» ȂǐƬǳ¦�śǨǳƚǷ�ƨǟȂǸů 110، ص.
.141، ص التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراتهإبراهيم حممد تركي، -4
.109املرجع نفسه، ص -5
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��®ƾǐǳ¦�¦ǀđÂ" ليس ما مينع فوق هذا كله من أن يكون الشاعر قد عرب عن حبه اإلهلي يف

لغة الغزل اإلنساين متأثرا يف ذلك طريقة الصوفية يف الرمز واإللغاز، ومن مث اختلط احلبان، وتشابه 

هل حنن حيال شعر يتغىن فيه صاحبه  ...وأصبحنا يف أكثر األحيان حيارى ال ندري الغزالن،

�Ʈ ȇƾƷ�ǺǷ��ƢēƢƦƷƢǏ�ń¤�ǾƳȂȇ�ƢǷÂ� Ƣũȋ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ËÀ¢�Â¢��ƨǬȈǬƷ�®ƢǠǇ�Â¢�ȄǸǴǇ�Â¢�ȄǴȈǳ�Ƥ Ʒ

واإلقبال، والود والوصال، واهلجر والصد، وغري ذلك، ليس إّال لونا من ألوان التعبري الرمزي  احلب

من أن تنكشف لغري  الذي آثره الشاعر غرية على حمبوبته احلقيقية وصيانة ألسرار حمبته اإلهلية

Ƣđ�ƢǬȈǴƻ�ȏÂ��ƢŮ�¦ƾǠƬǈǷ�ǆ Ȉǳ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�Ǧ Ǭȇ�Â¢��ƢȀǴǿ¢".1لتجربة وهنا، نستطيع القول بأّن ا

الذاتية البن الفارض حاضرة يف تشكيل حبه اإلهلي، وإن كان هذا التأثري يتفاوت من مرحلة إىل 

  .يف جتربته احلياتية والشعرية والروحية أخرى

بشكل ما  رهوالشك أّن هذه الصورة اليت يتداخل فيها احلب اإلهلي باحلب اإلنساين تتمظ

حقيقة الوجود  يف النصوص الشعرية الغزلية أليب القاسم الشايب عندما يصبح احلب لديه حبثا عن

، وإن كان احلب لدى ابن الفارض كثريا ما يغدو حبا إهليا خالصا؛ الغائبة البعيدة وحقيقة احملبوبة

هلية؛ وال يتأتى له ذلك إالّ سواء تلبس بالغزل أو باخلمرة ألّن غايته السامية التعبري عن احلقيقة اإل

  .من خالل ما يتمتع به من ألق روحاين وصفاء باطين وختل عن الشهوات

جيعلنا ال نتعامل باملطلق مع الغزل الصويف لدى أيب القاسم الشايب؛  مرولعل هذا األ

وجه إنساين من جهة، وحب إهلي من جهة ثانية؛ :السّيما حني نتبّني احلدود بني وجهيه

 ابن الفارض أيضا ونعتقد أّن ذلك جعل شعر.Ƣǋȍ¦Â�±ƢĐ¦Â�ƨȇƢǼǰǳƢƥ�ǲǇȂƬȇ�ƢǷƾǼǟ�ǎ̈°وباألخ

ويبدو ذلك جبالء حينما جيّلي .حيتمل وجهني، األّول إنساين مثلما أشرنا إليه سابقا، والثاين صويف

نظره ليست من الكرم يف شيء، بل هي موجودة يف حقيقة مخرته، اليت يصفها بالقدم، وهي يف

-150.ص ، ص1985، 2.حممـــد مصـــطفى حلمـــي، ابـــن الفـــارض واحلـــب اإلهلـــي، دار املعـــارف، القـــاهرة، مصـــر، ط-1

151.
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ومن مث، فهذه األوصاف هي يف اجلوهر رموز حتيل على احلب اإلهلي كما يتمثله .األزل، وأبدية

.وهكذا، فإّن مخرته لطيفة، نورانية، شفافة ال متت بصلة إىل اخلمرة املادية .الشاعر ابن الفارض

. لالشايب يف متثله للحب، وهي مسة اجلما أبو القاسم ّمث إّن هناك مسألة مهمة استمدها

انتهى أّن حب شاعرنا قد ويكفينا هنا أن نعلم " .ساسي أيضا يف شعر ابن الفارضأوهذا التالزم 

دون مظهر، أو منجذبا ، أو مقبال على مظهر صورة دونيصبح فيها حمبا لصورة به إىل مرحلة مل 

من اجلمال يف كل  بل هو يتخذ موضوع حبهومعرضا عما عداه،  إىل جملى من جمايل الذات اإلهلية

ال  صفة من صفات الذات اإلهلية املطلقةفهو هنا حيب اجلمال الذي هو : ومظاهره وجماليه صوره

ليس يف احلقيقة إذ أّن حسن كل شيء خصائص الكائنات املعينة،  احلسن الذي هو خاصة من

ومن هنا، قد 1".احلقيقية وهي الذات العلية إال معىن من معاين مجال حمبوبتهعند ابن الفارض 

يصبح احلب اإلنساين معربا حنو احلب اإلهلي، وقد يكون حب الكون عند أيب القاسم الشايب كما 

  .لدى ابن الفارض مظهرا من مظاهر اجلمال اإلهلي

فارض غلب على شعره أسلوب عصره آنذاك، الوإذا ما حتدثنا عن القيمة األدبية، فإن ابن 

البديعية، ودقق يف الوصف والتشبيه والتمثيل وأكثر االعتماد  فقد اعتمد الصور البيانية والصناعة

، يف املقابل جند أبا القاسم الشايب كان ابن مرحلته، ومثل 2على الرمز للتعبري عن فلسفته الصوفية

ميزة الرمز، وما أمساه أيضا باخليال  أيضاعصره، من خالل حضوره الشعري الذي اعتمد فيه 

لذي اعتمد فيه قواعد تعبريية تلتقي فيها الروح الفنية والفلسفية يف آن الشعري أو اخليال الفين ا

.3واحد

.165،164.ص صحممد مصطفى حلمي، ابن الفارض واحلب اإلهلي، -1
.217ينظر، حممد عبد املنعم خفاجي، األدب يف الرتاث الصويف، مكتبة دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص -2
، ص1984، 1ط لبنان،ينظر، عبد العزيز املقاحل، عمالقة عند مطلع القرن، منشورات دار اآلداب، بريوت،-3

 . 200 - 197ص
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  :جبران خليل جبران-3

شاعر املهجري جربان خليل جربان، عديد من الدراسات بتأثر الشايب الكبري بالالأقرت 

يقف ولعّل هذا يبدو جلّيا من خالل كتابات الشايب النثرية والشعرية، وأثر جربان يف الشايب مل 

عند حدود اخلصائص الفنية من صياغة وطريقة األداء، بل تعدى ذلك، فاملتصفح لكتاب الشايب 

يبدو له جليا األثر اجلرباين واضحًا من خالل األفكار حول ) اخليال الشعري عند العرب(املشهور 

اسات بناء على در  1"الشايب تلميذ نابغ جلربان" وهناك من يقول أنّ  .اخليال واخليال الشعري

واعية، وهذا التشابه يشمل لغة الشاعر وفلسفته وأفكاره حول احلياة، حياة اجتماعية راكدة، 

مستغلة من طرف األجانب عايشها كل من الشايب وجربان كانت هي السبب الرئيسي لتطبع 

  .الشايب إن صح القول بطابع جربان

" سه الذي مييل له جربان حىت النزوع الصويف لدى الشايب كان نف ويف هذا املضمار، نلفي

كاإلميان بسالمة املعرفة القلبية وعقم االجتهاد العقلي، واالستكشاف الباطن بالصدوف عن 

املظاهر اخلارجية العارضة واالهتمام ببواطن األشياء وبباطن الذات، وهاجس الشوق واحلنني 

الوضيع، مث اعتماد احلب املؤدي إىل اليقظة الروحية، والسعي إىل الكمال الشخصي بتجاوز الواقع

 قامت فلسفة الشايب وجربان على حماور عديدةولقد  .2"أو احملبة كصفته خليفة أساسية للتكامل

.احلب، احلرية، التمرد، الثورة والطبيعة:مشرتكة، أمهها

وجه جربان فنه األديب إلشعال فتيل الثورة، بإعالن التمرد على احلياة اجلامدة اليت توارثتها 

�ËĔȋ�ǾǼǗÂ� ƢǼƥ¢�ǂǬƬƷƢǧ��¾ƢȈƳȋ¦واحلياة عزم يرافق الشبيبة، وجّد " .وفقدوا احلياة ام كانوا مجاد

.47، ص 1978، 4ط ليبيا،طرابلس،خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، الدار العربية للكتاب،-1
غسان خالد، جربان الفيلسوف شخصية العبقري يف منافذ خالصها النقد االجتماعي والبنية الفردوسية جدلية اإلنسان -2

.252، ص 1983، 2ط لبنان،واأللوهة، مؤسسة نوفل، بريوت،
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، مث صغرت ولدمت شيوخاً عاجزينا أنتم يا بين أمي فقد يالحق الكهولة، وحكمة تتبع الشيوخ، أمّ 

.1"نفوسكم وتقلصت جلودكم، فصرمت تتقلبون على األوحال، وترتامون باحلجارة

ه وأقواله موجهة لبعث ئالشايب كذلك على أبناء وطنه وثار عليهم، فكانت كل آرا مترد

لقد أصبحنا نتطلب حياة ): "اخليال الشعري عند العرب(الروح واحلياة يف جسد ميت يف كتابه 

أما من ... قوية مشرقة، ملؤها العزم والشباب ومن يتطلب احلياة فليعبد غده الذي يف قلب احلياة

من أبرز أمارات  وهكذا، يغدو التطلع إىل املستقبل.2"وينسى غده فهو من أبناء املوت يعبد أمسه

  .احلياة

بلية : "دعا جربان يف أدبه إىل التجديد والثورة على كل عتيق فيقولوفضال إىل ما تقدم، 

األبناء إمنا تأتيهم من مرياث اآلباء، ومن ال حيرر نفسه من عطايا آبائه وأجداده يظل عبداً 

.3"لألموات حىت يصري من األموات

ثار الشايب على كل موروث إيديولوجي ال ينفع، حماوًال جتديده يف  وانسجاما مع ما سبق

ذات الوقت من أجل خلق آفاق جديدة وجديرة باالهتمام ملا حتمله من إفادة دون معاداة 

نت أدعو إىل التجديد إذا ك: "ومقاطعة كل ما هو قدمي ألنه يظل موروث األجداد، يقول يف ذلك

من كل ؤ األديب وأعمل به، فإّن ذلك ال يدفعين إىل اهلزء والسخرية بآداب األجداد، بل إنين أل

�ƢǷ�ǲǯ�Ƣǻ®¦ƾƳȋ�ƨȈū¦�Ƣǿ°Ȃǐǟ�Ŀ�ƪ ƫ¢�ƾǫ�ƢĔ¢�ƾǬƬǟ¢Â��ÄȂǫ�ǂƸǇÂ��řǧ�¾ƢŦ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ÀƢŻȍ¦

لك أن يف احلياة آفاقاً من إىل جانب ذؤ طمحت إليه أشواقهم من غذاء معنوي دسم، ولكنين أ

.4"جمهولة ساحرة غري ما يف األدب من آفاق

.48خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، ص -1
.69، ص 2013أبو القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، -2
.49املرجع نفسه، ص -3
 .18ص  ،- رحلة طائر يف دنيا الشعر -أبو القاسم الشايبعبد العزيز النعماين،-4
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�ǶēƢǧ��ƨǜǧƢƄ¦�ƢǸȀǗƢǇÂ¢�Ŀ�ƨȇȂǫ�¾ƢǠǧ¢�®Â®°�ƪ ƯƾƷ¢�À¦ŐƳÂ�ĺƢǌǳ¦�ǺǷ�Ëǲǯ�®ǂŤÂ�̈°ȂƯ

�ǽƢǬǴƫ�̧ ¯ȏ�ƾǬǻ��ƨǈȈǼǰǳ¦�ƨƥ°ƢŰÂ�» ǂǘƬǳƢƥ�À¦ŐƳ�Ƕē¦�ƢǸǯ��Ǻȇƾǳ¦�Ǻǟ�«ÂǂŬ¦Â�Ä®ŗǳƢƥ�ĺƢǌǳ¦

يعّرب ويف هذا السياق،.ما، فباتا حيسان بالغربة ومها يف أحضان الوطناألديبان أثر على نفسيته

أنا غريب يف هذا العامل، ويف الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة، : "جربان عن أمله بتغربه يف وسطه

řǴǠš �ƢĔ¢�Śǣ�Ƣē¢°�ƢǷ��ƨȈǐǫ�µ °¢�¬ƢƦǋƘƥ�ȆǷȐƷ¢�ȌŤÂ��Ǿǧǂǟ¢�ȏ�ÄǂƸǇ�ǺǗȂƥ�¦ƾƥ¢�ǂǰǧ¢

وليس يف الوجود كله من يعرف كلمة نفسي، أنا شاعر أنظم ما تنثره احلياة، وأنثر عيين، أنا غريب

إال أن ذاته . 1"ما تنظمه، وهلذا أنا غريب، وسأبقى غريبا حىت ختطفين املنايا وحتملين إىل وطين

أفضل ما أستطيع فعله هو ما أفعله وأنا وحيد، إن املرء : "يقول ،تتحقق من خالل وحدته وتغرّبه

ولو الوحدة ملا  : "ويقول أيضاً .2"يكون قريبا إىل كل إنسان عندما ال يكون قريبا إىل أي إنسان

.3"كنت أنت أنت وأنا أنا

  :فيقول ،حيسها الشايب ماحقة وغربة حمرقة وحشةإذن، هي 

يبْ رِ ا غَ يَ نْـ ي الدُ فِ لُّ ــــظَ يَ ي سَ الذِ وحُ ا الرُّ نَ ي أَ نِّ إِ 

4.يبْ ــشِ والمَ ةِ ــيبَ بِـ الشَ انِ زَ حْ أَ ا بِ عً لِ طَ ضْ مُ يشُ عِ يَ وَ 

  :ويقول أيضا

  يــــــــــسِ فْ نَـ ةِ بَ رْ غُ ى بِ قَ شْ أَ يبْ رِ ا غَ يَ نْـ ي الدُ ا فِ نَ أَ مْ كَ اةِ يَ حَ ال يمَ مِ ا صَ يَ 

.5يــــــــــــــــــسِ ؤْ ي بُـ ــــــــــانِ عَ  مَ َال وَ ،ي ادِ ؤَ فُـ يدَ اشِ نَ أَ ونَ مُ هَ فْ  يَـ َال ،مٍ وْ قَـ نَ يْ بَـ 

 .51 -50ص  حممد التليسي، الشايب وجربان، ص خليفة1
.155، ص 1966توفيق صايغ، أضواء جديدة على جربان، الدار الشرقية، -2
.14، ص 2002ط، .مها خري بك ناصر، جربان أصالة وحداثة، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د-3
.213، ص  الشايبن أبو القاسم ديواأبو القاسم الشايب، -4
.283، صاملصدر نفسه -5
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  :فيقول، هذه الغربة واالنطوائية جيد الشايب موطنا آخر يسعد فيهيف غمرة 

1.ودِ جُ ا الوُ ذَ هَ لِ هْ ي أَ ا فِ يبً رِ غَ لِ يْ اللَ كَ اشَ عَ نْ مَ يدُ عِ السَ يدُ عِ السَ وَ 

من جربان والشايب للسفر إىل ما وراء الوجود، والعيش مع  هذه هي الغربة اليت قادت كال

العامل املتعايل املثايل، ولعّل الصوفية كانت احلقل األنسب لتتفتح فيه ذاتية الشاعر، فأنشد الشايب 

�ƨǐǫÂ��ǂȇǂŭ¦�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ƨđƢů�ȆƟ¦°ÂƢŭ¦�ŃƢǠǴǳ�À¦ŐƳÂ''عن جلربان هي خري تعبري '' البنفسجة الطموح

معرفة أسرار الوجود ألن اهلدف من حياة اإلنسان أن يسعى « ية لديه خبصوص لفلسفة الصوفا

ويعين .وهذا األمر ينم عن جتاوزه نسبيا االنبهار بالغنائية الرومانسية، 2»ليكتشف ما وراء الوجود

قائم على نظرته إىل  لديه ذات تصور خاص أّن فلسفة احلياةذلك يف منظور جربان خليل جربان 

  .اإلنسان والوجوداهللا و 

ابتعد جربان والشايب يف نظرتيهما للمرأة عن كل املظاهر املادية، فنجد جربان قد ترفع عن 

�̈ȂȀǋ�ÀÂƾƥ�Ƣđ�¾ǄǤƫÂ�̈¢ǂŭ¦�ƨǷȂǷȋ�ŘǤǧ��ǲȈŦ�ȆƷÂ°�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǰƥ�ǶƬǿ¦Â�̈¢ǂǸǴǳ�ÄƾǈŪ¦�¾ƢǸŪ¦

ينظرون إليها من وراء إن الكتاب والشعراء حياولون إدراك حقيقة املرأة، ولكنهم « : دنيئة يقول

�ƢȀȈǧ�ÀÂǂȇ�Ȑǧ��ǽǂǰǳ¦�©¦ŐǰǷ�ƪ Ţ�ƢĔȂǠǔȇ�Â¢��ƢǿƾǈƳ�¶Ȃǘƻ�Śǣ�ÀÂǂȇ�Ȑǧ��©¦ȂȀǌǳ¦�§ ƢǬǻ

أنا مديون بكل ما « ، يعرتف جربان بفضل املرأة إىل درجة تقديسها 3»غري الضعف واالستسالم

بصري واألبواب يف روحي  إىل املرأة، منذ كنت طفال حىت الساعة، واملرأة تفتح النوافذ يف) أنا(هو 

ولوال املرأة األم، واملرأة الشقيقة، واملرأة الصديقة لبقيت هاجعا مع هؤالء النائمني الذين يفسدون 

.4»سكينة العامل بغطيطهم

.379، ص ن أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب، ديوا-1
ƢǏ�°¦®��Śǌƥ�²®°��: ينظر-2 ȂȈǻȂǘǻ¢�ƪ ȇ°ƾǼſ°ȋ¦�Ƥ ȇǂǠƫ��ƨȇǄȈǴųȏ¦�Ǻǟ�ƨƥǂǠŭ¦�ǾƫƢǨǳƚŭ�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��À¦ŐƳ�ǲȈǴƻ�À¦ŐƳ

.283، ص 1964لبنان،بريوت،
 .50 -49ص  ، الشايب وجربان، صالتليسيخليفة حممد  -3
.257، ص 1983، 1ط لبنان،مجيل جرب، جربان يف عصره وآثاره األدبية والفنية، مؤسسة نوفل، بريوت،-4
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يذهب الشايب إىل مناصرة جربان يف نظرته للمرأة، فهي ذلك الطيف الساحر اجلميل، 

ته هلا عن نظرة القدامى فهو ال يراها ذلك اجلسد وتشكل مثله األعلى يف احلياة، وترتفع نظر 

والشهوة واملتعة بل هي أمسى وأنقى من ذلك، فال بد للحب هلا أن يقرتن باإلجالل والتقديس 

اليت امتألت ) صلوات يف هيكل احلب(وشغف العبادة، وقد جمد الشايب املرأة من خالل قصيدته 

صوفيًا سامياً، فأقام يف خياله املرأة اإلهلة، اليت تستحق باملعاين الروحية، وأبدع فيها الشاعر إبداعاً 

كان واضح املعامل يف نظرته السامية ) األجنحة املتكسرة(صلواته وتسابيحه، ولعّل تأثره الكبري بـ 

  :يقول الشايب .للمرأة

  دـــــــيرِ الفَ يِّ جِ ا الشَ هَ رِ حْ ي سِ فِ وَ ،يامِ ا السَ هَ سِ دُ ي قُ فِ اةُ يَ الحَ تِ نْ أَ ، ..تِ نْ أَ 

  دــــــــــــــــيلِ الوَ عِ ـــــــــيبِ الرَ قِ ــــــــنَ وْ ي رَ فِ رِ ــــــجْ الفَ ةِ ــــقَّ ي رِ فِ ،اةُ ـــيَ الحَ تِ نْ أَ ،..نتِ أَ 

  جديد،ابِ بَ الشَ نَ مِ اءٍ وَ ي  رُ فِ انٍ وَ أَ لَّ ــــــــــكُ ،اةُ يَ الحَ تِ نْ أَ ..تِ نْ أَ 

يدِ دِ المَ الِ ـــَــ يالخَ وَ رِ حْ ـــــالسِ وَ مِ حَال واألَ يدِ اشِ نَ األَ نَ ا مِ يَ نْـ دُ تِ نْ أَ 

ودِ دُ ـــالحُ قَ وْ فَـ وَ  ىهَ النـُّ  قَ وْ فَـ وَ نِّ الفَ وَ رِ عْ الشِّ وَ الِ يَ الخَ قَ وْ فَـ تِ نْ أَ 

1.يودِ ــــــــلُ خُ وَ ،يتِ وَ ــشْ نَ وَ ،ييعِ بِ رَ وَ           ي احِ بَ صَ وَ ،ي دِ بَ عْ مَ وَ ،يسِ دُ قُ تِ نْ أَ 

طغى الرمز واإلحياء والتصوير على تعابري جربان، ميزة وجدت يف إبداعات الشايب أيضا، 

:ولعّل مرّد هذا عكوفه الكبري على كتابات جربان، يقول جربان

2."اهُ هوَ يَ ورُ النُ فَ ورَ ى النُ وَ هْ يَـ نْ مَ "

 .309 -308ص  ص ،،ديوان أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب -1
 .53ص  ،الشايب وجربان خليفة حممد التليسي،-2
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  :ويقول الشايب

1.رْ هَ ى ظَ نَ أَ ورُ النُّ  هُ كْ اِر بَ ه، يُـ مُ الَ حْ د النور أَ بُ عْ تَـ نْ مَ وَ 

 .لطبيعةباتعابري روحية تعرب عن النزعة الصوفية جلربان والشايب خصوصا من خالل تغنيهما 

�ŚƦǠƬǴǳ�ƢŶ¤Â�Ƣē¦ǀǳ�ǆ،وامليول الصويف يبدو جليا من خالل التأمل يف الطبيعة Ȉǳ�ƢȀȈǧ�ǂǜǼǳ¦�ÀƢǠǷ¤Â

صويف اعتمدها الشاعران  نزوعالذات من أحاسيس، كلمات ذات يف عن اخليال وما خيتلج 

طبيعة كالفناء، املوت، الظلم، الوجود، املأل األعلى، الوحاوال التعبري عنها من خالل مظاهر 

وما إىل  ،اهلياكل، اآلهلة، الصلوات، التسابيح، الروح، النور، النفس، الرب، اإلله، اجلمال، القدر

  .ذلك

يتجاوز متثل الطبيعة واحلب  قاسم الشايبغري أّن التقاطع بني جربان خليل جربان وأيب ال

ƅƢƥ�̈ƾƸƬǷ�Ƣē¦̄�ƨȈǻ¦ŐŪ¦�©¦ǀǳ¦�±ÂƢƴƬƬǧ��ƢȈǧȂǏ�ƢȈËǴš �Ǯ ǳ̄�ƶƦǐȇ�ƢǷƾǼǟ�ƢǸËȈǇȏ��ƨȇǂū¦Â . هذا

، البعد حيضر يف شعر أيب القاسم الشايب، ولكن بتكييفه مع خصوصية منظوره إىل احلياة

.ّلت بوضوح فيشعرهوباألخص املكابدات واألوجاع اليت عاىن منها، وجت

ثابت إالّ  كمبدأ  اما انتهى جربان إىل احللولية واستقّر فيه"أنّ ويف هذا الصدد، نالحظ

مبدأين خالدين الثنائية تقول بتواجد ...ة وما فيها من متّزق وصراع داخليبعد أن عاىن جتربة الثنائي

واإلنسان يف نشدانه ...وترمز إليهماوواجيب اخللود يتعاونان على خلق العامل مها الكمال والنقص 

ومع ذلك، االختالف بني جربان 2".النقيضنيالكمال ال بّد أن يكون مسرح الصراع بني هذين 

، ال ينفي متاثلهما يف اختاذ احلب عمقا خليل جربان وأيب القاسم الشايب يف تصورمها للتصوف

.412، ص أبو القاسم الشايب ديوانأبو القاسم الشايب، -1
 .164ص مجيل جرب، جربان يف عصره وآثاره األدبية والفنية، -2
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حبثا عن جمتمع مثايل ال ميكن بلوغ حدوده القصوى إّال باحلب  واختبار العامل للتأمل يف الوجود

.والسلم والعدالة والصفاء الروحي الذي جيّلل داخل اإلنسان

��Ǻǟ�¦ƾǠƬƥ¦Â��ƨȈǼǨǳ¦�ǎوالشيء الذي ال ميكن إغفاله أنّ  ƟƢǐŬ¦�Ŀ�ƢđƢǌƫ�ĺƢǌǳ¦Â�À¦ŐƳ

 .فحسب كل قدمي ال ينفع غري مركزين على مجالية األلفاظ والبديع
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  :المرض وتأثيره في نزعته الصوفية: رابعا

جتمعت يف حياة الشايب ضروب وألوان من العذاب والشقاء جعلته حيي حياة صوفية متيزت 

بثورة عنيفة عّرب عنها من خالل إبداعه الشعري الذي سرعان ما انطفأت شعلته بفقدان والده 

من داء تضخم "الشايب  عاىن أوال، وبظهور أعراض املرض اليت أرهقت جسمه النحيف، فقد

القلب، ضيق األذنية القلبية أي دوران دمه الرئوي مل يكن كافيا، وهذا املرض جيعل سيالن الدم يف 

إىل جانب األذى اجلسمي الذي . 1"الشرايني من األذنية اليسرى حنو البطنية اليسرى سيالنا صعبا

.يض، وهذا ما حصل مع شاعرنا الفنانه يؤثر بشكل كبري يف نفسية املر يسببه هذا املرض، فإنّ 

بنية ضعيفة، عاىن املرض منذ الصغر، وقد منعه  اأبا القاسم الشايب كان ذ املعروف أنّ 

 .م نفسيته بشكل كبريه، وهذا الشيء الذي أزّ ؤ األطباء من اجلري واللعب كما كان يفعل أصدقا

¤ƢȀǬǷ�ƢĔ̈�: قالف) يديرفالبل( اعتزمت الذهاب إىل حديقة": يقول يف مذكراته ويف هذا السياق،

واملشاهد  لةميفة باألشجار اجلتنة، مكبعيدة عن صخب املدينة وضوضائها قريبة من الربيّ 

فاستهواين الوصف ورافقتهم وما هي إال ساعة حىت كنا نسري بني املزارع اليت تداعب املستحبة، 

ƢđƢǌǟ¢�ǆ Ǹǌǳ¦.

بني احلقول، وهناك طائفة من الشباب كثرية متباينة، ههنا صبية يلعبونوكانت مشاهد

ولكن أىن ، !بأن أكون مثلهملي منو  والسهل اجلميل، ضون يف اهلواء الطلقرتيالزيتوين واملدرسي ي

.ر علي ذلك، ألن بقليب ضعفاضالطبيب حييل ذلك و 

.36أبو القاسم الشايب، دراسة يف حياته وأدبه، ص فخري أمحد حسني، -1
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سى اليت تطغى على األأنت مبعث آالمي، ومستودع أحزاين، وأنت ظلمة  !يا قليب !آه

.1"ية واخلارجيةحيايت املعنو 

� ƢǼƥ¢�ǺǷ�ƾǠȇ�ŃÂ�®ȂƳȂǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�Ƥ ȇǂǣ�ǾǻƘƥ�ǆ Ź�©ƢƥÂ��ƨǨȈǠǔǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǼƥ�µ ǂŭ¦�Ǯ Ĕ¢

أشعر اآلن بأنين غريب عن هذا الوجود، ":1930-01-07احلياة، فورد يف مذكراته بتاريخ 

ن يطوف جماهل وأنين ازداد كل يوم غربة بني أبناء احلياة، وشعورا مبعاين الغربة األليمة، غربة م

�ǶȀǨȇ�ǶȀǼǷ�Å¦ƾƷ¢�ƾŸ�Ȑǧ�̈ƾȈǠƦǳ¦�ǾƫȐƷ°�Ǻǟ�ǾǷȂǫ�ª ƾƸȈǳ�ļƘȇ�Ľ��¾ȂȀĐ¦�ȆǏƢǫ¢�§ȂŸÂ�µ °ȋ¦

.والريب أّن هذا األمر يكشف حدود الغربة اليت يكابدها الشايب بني قومه.2"من لغة نفسه شيئاً 

.واألهم من ذلك كّله متظهر هذه احلالة النفسية يف شعره

النحو، نستطيع القول بأّن النزعة الصوفية يف شعر أيب القاسم الشايب وجدت هلاوعلى هذا 

ويف هذا الصدد، جند حممد بنيس قد أكد على دوراحمليط . خالل الروافد التارخيية والفكريةمن مددا

كان أبو القاسم الشايب يعي ". والشرائط اخلارجية يف إنتاج نصوصه الشعرية بصفة عامة الثقايف

تلك الشرائط اخلارجية لإلنتاج النصي احلديث، يف مرحلته التارخيية، وهو وعي ناتج عن جيدا 

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ƢĐ¦Â��ǾƴƬǼȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǠǌǳ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�śƥ�¿®ƢǐƬǳ¦_ الثقايف لتونس كمحيط ثقايف، مث

نا حماولة القاهرة يف مرحلة الرومانسية العربية، وميكن ارتباط هذا التصادم باملركز الثقايف الذي مثلته

وانسجاما مع ما تقدم 3."إعادة بناء وعي الشايب بالشرائط اخلارجية لإلنتاج الثقايف احلديث وآلياته

يستخلص حممد بنيس بأّن الشايب كان يبحث بدأب عن شرائط مغايرة لتجاوز البنية الثقافية 

كان من مشاريعه امللحة بذر نواة احلياة األدبية يف   وعلى هذا األساس، .تقليدية املهيمنة يف تونس

 .47ص ، أبو القاسم الشايب، مذكرات-1
.156، ص حممد كرو أبو القاسم، الشايب حياته شعره-2
مساءلة احلداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، -4، العريب احلديث، بنياته وإبداالتهحممد بنيس، الشعر -3

 .104 -103 ص ، ص2001، 2ط
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الذي تعثر نتيجة اإلكراهات الواقعية؛ والسّيما العوائق اليت رسختها البنية  تونس؛ هذا املشروع

  . الثقافية واالجتماعية السائدة

؛ ولعل ذلك ما دفع أبا القاسم الشايب إىل خرق احمليط الداخلي املسّيج بالتعامل مع املركز

يف تونس من خارجها،  ونتيجة حماولة اخرتاق البنية الثقافية السائدة". مع جملة أبولو والسّيما

باالنفتاح على مؤسسة املركز، هو االخفاق، فأبو شادي مل يصدر ديوان الشايب يف القاهرة، 

عودة هلا، وتونس مل تقتنع بالوظيفة الرمزية اليت أسندها املركز للشايب، فعاىن من اهلجرة اليت ال 

مؤسسة حرة تستوعب رؤيته فتويف وهو مسافر يف أدغال البحث عن  وكان الداء هّد جسده

خاليا من وبطبيعة احلال، هذه املعطيات تكشف أّن مسار أيب القاسم الشايب مل يكن 1."وكتابته

امجة اإلكراهات، بدءا من مرضه العضال، والصدمات اليت عرفتها عائلته، واإلرغامات الصعبة الن

عن البنية الثقافية التقليدية يف وطنه، واخليبات الالمتوقعة من املركز الذي مل يتخلص من شروط 

  . هيمنته على احمليط

تأسيسا على ما تقدم نصبح بصدد جمموعة من الروافد التارخيية والثقافية والفكرية تتيح لنا 

«�بشكل ما معاينة النزعة الصوفية يف شعر أيب القاسم الشايب؛  ƢǌǰƬǇƢƥ�Ƣǔȇ¢�ƶǸǈƫ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄

ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢȀǐƟƢǐƻÂ�Ƣē¦ǂȀǜŤ.ففي . وإن كّنا نقر بأّن الكتابة الصوفية عملية معقدة جتربة ولغة

اخلطاب الصويف يتجلى منحى حركية الذات الصوفية حيث يتداخل الفكر واللغة والتجربة يف "

الصوفية مبدأ التنوع والتعدد  تركيب متشعب يؤدي بالضرورة إىل اختالف القراءات، فقد رسخ

ذلك ما ميكن أن تسعفنا به املدونة الشعرية أليب  2."الذي متنحه مستويات اللغة يف بناء الداللة

  . القاسم الشايب

.110.، ص مساءلة احلداثة -4حممد بنيس، الشعر العريب احلديث، بنياته وإبداالته، -1
-1432، 1.عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، ط، اإلبالغ النفعي واإلبداع الفينأدبية النص الصويف بني ، حممد زايد -2

 .126 -125 ص ص، 2011
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مالمح التجربة الروحية لدى أيب القاسم  الفصل الثاني، سنتبّني يف ولتحقيق هذا املسعى

خطاب احلب من جتليات ذلك من خالل  هذا الصدد،لذلك ما يعنينا أكثر يف .انطالقا من شعره

، ليكون يتعدى أن يكون جمرد حالة وجدانية يف هذه الوضعية؛ حيث إّن احلب جهة، ومتثله للغربة

�Ȇǿ�Ƥ يف أدب الشايب أفقا يعرب من خالله عن تصوره للحياة واإلنسان؛ أّما الغربة ǈƬǰƫ�ƢËĔƜǧ

وجدير بالذكر أّن هذين  .تتقاطع يف العديد من تفاصيلها مع التجربة الصوفية أيضا أبعادا روحية

�ĺ¢�Ãƾǳ�ƨȈƷÂǂǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǂȀǜǸƬǳ�śȇȂƬǈǷ�ÀȐưŻ�ƢǸËĔ¤�̄ ¤��ǲǟƢǨƬǷ�ǲǰǌƥ�ÀȐǤƬǌȇ�śƸǸǴŭ¦

  .القاسم الشايب

انطوت عليها جتربة الشايب، وعلى هذا األساس، سنكشف الدالالت الروحية اليت 

غىن هذه وهذا يعين أّن التلقي مفتاح أساسي لفهم ،القائمة بني احلب والغربة يف شعرهوالعالقات 

  .االهتمام فقط بالداللة على حساب اجلوانب اجلماليةالتجربة، ولكن دومنا 

 . خصوصيات التجربة الروحية لدى الشايب فضاء الكتشاف الفصل الثانيإذن، سيكون 
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  .الحب الروحي: أوال

  .االغتراب: ثانيا
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  : تمهيد

تتمظهر التجربة الروحية يف اخلطاب الشعري لدى الشايب، من خالل جتاربه الذاتية النابعة 

.من أعماق وجدانه، خصوصا من خالل تعامله مع العامل الروحي

فالتعبري عن التجارب الروحية ال يتواجد إال عند صاحب التجربة، فهو وحده القادر على 

Ƣǿ°¦ǂǇ¢Â�ƢȀȈǻƢǠǷÂ�ƢēƢǻȂǼǰǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƨȈƷÂǂǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�±ǂƥ¢�ǺǷ�§ ¦ŗǣȏ¦Â�Ƥ ū¦�ƨƥǂš �ǲǠǳÂ��

�ÀƢǈǻȍ¦�ƨǫȐǟ�ǶǇǂƥ�ŘǠƫ�ƨȈƷÂ°�©ȏȏ®�Ǻǟ�ŐǠƬǳ�ň¦ƾƳȂǳ¦�ƢȀǠƥƢǗ�©ƾǠƫ�ƢĔȋ��ĺƢǌǳ¦�Ãƾǳ

ǪǴǘŭ¦�ŃƢǠǳ¦�¦ǀđ.
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  الحب الروحي: أوال

�Ƥ Ɵ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�Ƣē¦̄�ǎ ȈǴƼƬƥ�Ńƚŭ¦�ƢȀǠǫ¦Â�ǺǷ�°ǂƸƬǳ¦�ń¤�¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƪ ǠǇ العالقة

�ǺǷ�Ƥ ūƢǧ��ƨƦƄ¦Â�Ƥ ū¦�°ȂǏ�ǺǷ�̈°ȂǏ�ƢȀȈǴǟ�ǆ ǰǠǼƫ�ŕƷ�� ƢǔǤƦǳ¦Â�ƨȈǿ¦ǂǰǳ¦�ǲưǷ�ǺǷ�Ƣđ

أمسى وأرقى العالقات اإلنسانية يف الوجود، ويتأتى نتيجة العالقات الطيبة بني احملب وحمبوبه يف "

ا فيه من شوائب، أول الطريق، وتأيت هذه العالقات اإلنسانية السامية نتيجة صفاء القلب ونقائه مم

�ƨȇƢĔ�ĿÂ�ǾƥȂƦŰ�» ǂǐƫ�ƪ Ţ�Ƥ Ƅ¦�̈®¦°¤�ǞȇȂǘƫ�ń¤�Ä®ƚƬǳ�ǂȀǜƫÂ�ȂǴǠƫ�©ƢǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǜƫÂ

، هذا هو احلب الذي ليس  1"املطاف مينح احملب أغلى ما لديه وأشرف ما ميلكه حملبوبه وهو قلبه

يتنفس باحلب،  إن الوجود بأسره .كمثله شيء، فهو من أرقى وأمسى أنواع العالقات يف الوجود

فاحملبة مقامها شريف وهي أصل "ويعيش له وبه، والكون كله يتحرك به ويستمر، وبه يبقى ويدوم، 

.2"الوجود

وإذا قلنا أن التجربة الصوفية مبينة أساسا على احلب اإلهلي ما خالفنا احلقيقة، وقد عّد 

الصويف من حب الكائنات  احلب اإلنساين جزءا من احلب اإلهلي وطريقا، حيث يرتقي"الصوفية 

إىل حب من أوجد الكائنات، فجمال تلك املخلوقات من مجال الذات اإلهلية، اليت أفاضت من 

مجاهلا على الوجود كله، وما دامت املرأة هي أمجل املخلوقات املعشوقة من الكائنات، فهي مقابل 

.3"للذات اإلهلية

.104، ص 1999، 2عبد احلكيم عبد الغين قاسم، املذاهب الصوفية ومدارسها، مكتبة مدبويل، ط-1
حممود حممود الغراب، مطبعة الكاتب العريب، دمشق، سوريا، :حمي الدين بن عريب، احلب واحملبة اإلهلية، مجع وتأليف-2

.13، ص 1983، 2ط
§�¦��ǂƟ¦ǄŪ¦��Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�°¦®��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ĿȂǐǳ¦�ÄǂǠǌǳ¶-حممد كعوان، التأويل وخطاب الرمز-3 ƢǘŬ¦�Ŀ�̈ ¦ǂǫ1 ،

.196، ص2009
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ونية إىل أن عالقة كل حمب مبا حيبه هي وهذا ما ذهب إليه ابن العريب يف فلسفة احلب الك

فعالمة احلب اإلهلي حب مجيع الكائنات يف كل حضرة معنوية أو "يف حقيقتها حب هللا تعاىل 

فاحلب يف ظاهره العام ضرورة دنيوية، ولكن ينبغي له أن يرتقي إىل .1"حسية أو خيالية أو متخيلة

  .     مرتبة الغوص يف أنوار احلب اإلهلي

.ما تقدم، نرصد تواؤم نظرة شاعرنا أيب القاسـم الشـايب للحـب مـع نظـرة املتصـوفة بناء على

ولعــل هــذا التـــواؤم يعــّرب عنـــه موقفــه مـــن احلــب انطالقـــا مــن نصوصـــه الشــعريّة، فهـــو مل يكــن شـــاعراً 

لـذي كانـت لغتـه متغزًال وال واصفاً، وال مشتاقاً، وإّمنا مسا باحلّب وجمّده من خالل خطابه الشـعري ا

.واإلجالل ملسألة احلب، واليت أوالها عناية فائقـة، وعـّد احلـّب روحـا إهليـة قداسةوي كل معاين الحت

  :ويف هذا املعىن يقول

  ـــــقــفَ والشَ الفـجــــــرِ بـضيــــاءِ ــــهُ امُـ أيَّ ــــــــةٌ حَـ ــــنـَّ ـجَ ، مُ ـــــــــيٌّ هِ لَ إِ وحٌ ـبُّ رُ الحَـ 

  قلِ تَ ؤْ ّد مُ ا، جِ وكً حُ ، ضَ يًال مِ جَ ،ا مً جْ نَ     اــــــــهَ ـلُ عَ جْ يَ فَـ ،ا يَ نْـ الدُ هِ ذِ ي هَ فِ وفُ طُ يَ 

2.قِ ـــــــــفُــ نــــو أُ ـــــا بَ في الدنيَـ فَ آلَ ــوال تَـ غنيةٌ أَ في الكونِ تْ عَ مِ ا سُ ه مَ الَ وْ لَ 

بأكمله، ومن مثّ، فاحلب هو ذلك النور السماوي املقدس الساطع الذي أضاء الكون

انطالقا من التصور السابق، يتغىن الشايب باحلب غناًء شفافا، .وأّلف بني البشر بروحانيته ونورانيته

، خياطب احلب شاكيًا منه )أيها الحب(إذ جنده من جهة يف أوىل بواكري قصائده، وهي قصيدة 

ان بارعًا حني ولذلك ك .إليه، بوصفه سر شقائه ومهومه، ومن جهة أخرى نلفيه يؤمن بقداسته

فاحلّب سر شقائه، لكنه أيضا مرجتى آماله، هو ". واءم بني املتناقضات يف هذا النص الشعري

نشوة اجلمال ولكنه يف املقابل السم الزعاف، لذلك يتساءل الشايب عن جوهره، فهل هو نار 

.76ي الدين ابن العريب، احلب واحملبة اإلهلية، ص حم - 1
 .150ص ، أبو القاسم الشايب  ديوان أبو القاسم الشايب ،-2
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سواء أكان ويف احلاتني، كما نرى ارتبط احلب بالنور، 1"أم نور مساوي يضيء الظلمات...حمرقة

إذ إنّه يبّدد ظلمات الذات والعامل الذي يقيدها بإكراهاته . صادرا عن االحرتاق أم عن اإلشراق

بل يصبح احلب يف هذا املقام سر وجود الشاعر، وجوهر حمنته، ومرة أخرى تندغم فيه . وأثقاله

ا، يغدو احلب حالة ولذ. ثنائية النور والظالم، والبهجة واألمل، واللهب والضياء، والقبض والبسط

  .باطنية تفيض على ما حوهلا من فيوضات متنوعة املشاعر

  يائِ ــــــــــــــــــــنَ عَ ي، وَ تِ عَ وْ رَ ي، وَ ومِ مُ هُ وَ     يئِ َال بَ ــــــــرُّ سِ تَ نْ أَ !بُّ ا الحُ هَ يـُّ أَ 

  يــــــــائِ بَ إِ ي، وَ تِ ـزَّ ـــــــــعِ ي، وَ اتِ ــــــــــــــيَـ حَ وَ     يودِ جُ وُ رُّ سِ تَ نْ أَ !بُّ ا الحُ هَ يـُّ أَ 

يــــــــائِ جَ رَ ي، وَ تِ ـرَّ ـــــــــــــــــــقُ ي، وَ ــــــيفِ لِـ أَ وَ     يـــرِ هْ دَ ورِ جُ يْ دَ نَ يْ بَـ  اي مَ اعِ عَ شُ وَ 

  !يـــائِ خَـ ا رَ يَ  ! يتِ دَّ ا شِ يَ  ! ياتِ يَ ي حَ فِ     يسِ فْ ا ُسمَّ نَـ يَ !ادِ ؤَ الفُ فَ الَ ا سُ يَ 

2؟اءِ ـَـــــــــــــــمالسَ ورُ نُ تِ نْ أَ مْ ى، أَ غَ طْ يَ فَـ ـسِ ـــفْ النَـ ةِ ضَ وْ ي رَ فِ ــــــــورُ ثُ يَـ يبٌ هِ لَ أَ 

مت طهكذا بدت جتربة احلب عند الشايب مزجيا بني السعادة والشقاء، هذه التناقضات ح

من التجّلد هو يف بوتقة األمل، فرّوضت عليه حىت بلغت بصاحبها روحاً "ذاته، وجعلتها تنصهر 

إذ يتفاعل الداخل واخلارج، واملرئي 3."إىل احلاالت الصوفية أقرب منه إىل نوبات الرومانسيني

   .والالمرئي لتجلية هذه اإلشراقات واملكابدات الروحية

غري أّن احلب يف احلقيقة منحه قوة متجددة، فغدا احلب يف منظور الشايب فردوسًا مجيالً 

حتول الدنيا مجاًال ضاحكاً، لذلك هو نشوة شبيهة بالسحر، جتعل الشاعر إنّه نفحة األلوهة «

.112، ص واحلياة يف شخصية الشايب وشعرهجان طنوس، مالمح املوت -1
.53أبو القاسم الشايب ، ص أبو القاسم الشايب، ديوان-2
، 1981ط، .الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون، نشر الشركة التونسية للتوزيع، دعبد السالم املسدي، قراءات مع -3

 .20ص
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خيوض اجلحيم غري هياب، وبعد أن كان الشاعر خياف املوت ويرتعب من اخلطوب، إذا به اآلن 

ǾǳƢǷ¡�ȄȀƬǼǷ�ǽŐƬǠȇ�Äǀǳ¦�ÄȂǴǠǳ¦�ǂƯȂǰǳ¦�¦ǀđ�ȏ¤�ƘƦǠȇ�ȏ.«1 ويف هذه احلالة، يصبح احلب جتربة

��ňƢĐ¦�©Ȃŭ¦�ƾǓŐǬǳ¦� Ƣǔǧ�Ŀ�ÀƢǷ¢�Ȃǿ�ǲƥ��̈ƢȈū¦�ǶȈƸƳ�ǪƟ¦ǂƷ�ǲǯ�ǺǷ�ƢǼȈǐŢÂ . وال يرتدد

  : الشايب يف اإلفصاح عن ذلك يف قوله

ـــــــقِ لَ الفَ ــــــــعَ اطِ سَ تْ انَ ـكَ ، فَ اءِ مَ الـسَ نَ مِ تْ طَ بَ هَ ،رٍ احِ وٍر سَ نُ ةُ لَ عْ بُّ شُ الحُ 

قِ رَ الحَ نَ ق مِ فِ شْ يُ مْ لَ ، وَ يمَ حِ الجَ اضَ خَ ـــــهُ قَ وَّ ذَ ن تَ ٍر، مَ مْ ُل خَ وَ دْ بُّ جَ الحُ 

2ي؟قِ رْ ــــــا فَـ مَ ي؟ وَ رِ بْ ي قَـ نِ مَ ضَ نْ ي إِ فِ ـوْ خَ   امَ ، فَ ـــــاةِ يَ الحَ الِ آمَ ةُ ايَ بُّ غَ الحُ 

وال غرابة أن مينح سحر اهلوى أبا القاسم الشايب نشوة جعلته حيس نفسه فوق البشر، إذ 

يغدو احلب عنده يف هذا املقام قبسا من األلوهية، وهنا أيضا تنتابه رغبة عارمة يف عناق الوجود 

اد ملا والطبيعة، ويف هذا إشارة صرحية إىل التوحد مبا حوله ما دام العناق مرحلة أوىل من هذا االحت

  . فيه من تأشري على الضم

  رطب الزهـــــرا، كَ نً دْ ، لُ لَ امِ نَ أَ وٍّ نُـ ي حُ فِ ،ىوَ ا الهَ هَ يْـ لَ وُيْجِري عَ 

...................................................

  ـــــــرشَ البَ قَ وْ فَـ تُ حْ بَ صْ ي أَ نِّ أَ كَ ـــدُّ حَ تُ الَ ،ةٌ ــــــوَ شْ ي نَ نِ ــــــــــــؤُ لَ مْ تَ وَ 

3.رجَ شَ وْ ، أَ سٍ فُ نْـ أَ نْ يه مِ ا فِ مَ بِ ــــــــودِ جُ الوُ ـــــاقَ ـنَ ـي عِ وحِ رُ دُّ بِ وَ أَ 

.136جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، ص -1
 .151 -150ص أبو القاسم الشايب ، صأبو القاسم الشايب، ديوان-2
.318املصدر نفسه، ص -3
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فاحلب، إذا، مبدأ حياة الشايب وكينونته، وال جرم أن يتضمن معىن احلب عنده معىن 

نتأّمل هذه وعندما . وهكذا، جنده يقرن بني القلب موطن احلب باإلله فضال عن الفجر. األلوهية

وهذا التواشج بني هذه املقومات جيعلنا أمام . الدوال نلفيها تؤشر على النور صراحة أو ضمنيا

وذلك ما نتبيّنه .صورة مشرقة للحب، كما ترتبط يف الوقت نفسه بسمات العلو والسمو والتجّلي

  :يف قول الشايب

1»!هَال إِ -رُ جْ ُه الفَ قَ انَـ ي عَ الذِ  –ي بِ لْ ي قَـ فِ وَ هُ وَ «

ولعلنا ال نتفاجأ حني يغدو احلب عند الشايب ضربا من اخلالص الذي ينجو به اإلنسان 

من التعاسة والشقاء الدنيوي، ليعيش يف سحر احلياة اجلميلة، لذا جند احلّب عنده أساس وعماد 

ُخِلق باحلب ويدرك باحلب واهللا جّل جالله ال تدركه األبصار، وال حتيط به"الوجود، ألّن الكون 

العقول، ولكن الصويف يوقد مشاعل احلب يف قلبه ووجدانه وروحه، فيمتطي بذلك املعراج األكرب 

وهي الطريق اليت يسلكها كل سالك، ويبدأ هذا األخري بإثبات حبه هللا 2"الذي يصله بربه

وعلى أساس ذلك، يفصح الشاعر عن حتّوله املتحقق، وذوبانه يف . بالتخلي عن كل أهواء النفس

:اجلمال املوسوم بالسرمديّة والنورانّيةفجر 

اءِ ضَ غْ البَـ وَ ــــــامِ اآلثَ مِ الَ عَ نْ عَ لٌ ــــــوِّ حَـ ـتَ ــــــي مُ نِ نَّ ـأَ بِ يـــــــدُ عِـ ـــــــــــا السَ نَـ أَ فَ 

3.اءِ وَ ضْ األَ لِ هَ نْـ مَ نْ ي مِ وِ تَ رْ أَ وَ يِّ دِ مَ رْ السَ الِ مَ الجَ رِ جْ ي فَ فِ وبَ ذُ ِألَ 

:هذا الصدد، أيضاويقول، يف 

4!امِ اآلثَ وَ امِ هَ وْ األَ نَ ى مِ رَ كْ سَ ةٌ ـافَ خَ ي سَ َـ هِ ، فَ اسِ ا النَ يَ نْـ دُ تُ يْ سَ نَ 

.298أبو القاسم الشايب ، ص أبو القاسم الشايب، ديوان-1
.12-11ت، ص ص .ط، د.علي اخلطيب، اجتاهات األدب الصويف بني احلالج وابن عريب، دار املعارف، القاهرة، د-2
.444أبو القاسم الشايب ، ص  ديوانأبو القاسم الشايب، -3
.469املصدر نفسه، ص -4
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وعليه، جند الشايب من هذين البيتني السابقني سعيدا بارحتاله إىل أقاصي الوجود، وختلصه 

فالفناء يف العرف  من عامل الطبيعة واإلنسان، والفناء يف ذات اهللا بإماتة كل رغباته الدنيوية،

فالفناء مقام  1"سقوط األوصاف املذمومة، كما أن البقاء هو وجود األصناف احملمودة" الصويف هو

اّحماء الوجود الذايت والذوبان يف الروح "ويصل إىل ذروته عندما يعين . سام يصبو إليه العاشق

أداة مفهومية خصبة، لتحليل وبالفعل لقد شكل مصطلح الفناء ...الكلية السارية يف هذا الكون

سيما يف اخلطاب الصويف، حيث الفناء هو آخر مقامات احملبة والغاية القصوى من  ...جتربة احلب

ذلك أّن قوام اللذة هو فناء احلب يف .واحلق أّن احلب ال يتصور من دون فناء. أحوال العاشقني

اخلاص الذي يقرأ ويتأمل من  غري أّن الشايب يستثمر مفهوم الفناء حسب تصوره2"موضوع حبه

خالله جتربته ووجوده؛ السّيما حينما يعرب يف بعض احلاالت عن فنائه عن نفسه، ممّا يرتتب عنه 

.فناء عن العامل واألشياء، وإن مل يبلغ ذلك حدوده القصوى

لقد واجه الشايب الكثري من املتاعب يف حياته، فأثرت يف نفسيته احلساسة، وجعلته يعاين 

غوطات نفسية وجسمية، فالضغوطات النفسية نتجت عن مرض والده، وفقدان حبيبته، من ض

فضال عن األوضاع املرتدية اليت عاشها الشعب التونسي، وأما اجلسمية فتمثلت يف مرضه الذي 

.عاىن منه كثرياً 

كل هاته األوضاع جعلت الشايب يتعذب ويتأمل، ممّا زاد من حّدة آالمه أكثر من ذي 

ت والده الذي كان سنده يف احلياة، وملجأه يف الكربات، مزّقه متزيقا نفسيا، وهّده مو  قبل،

  ):يا موت(ويف هذا السياق، يقول يف قصيدة . جسديا

.48راته، ص إبراهيم حممد تركي، التصوف اإلسالمي أصوله وتطو -1
، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بريوت، لبنان، منشورات االختالف، /العداوة/السكينة/ علي حرب، احلب والفناء، املرأة-2

.162م، ص2009-هـ1430، 2اجلزائر، ط
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  يرِ هْ ظَ اءِ زَ رْ األَ بِ تَ مْ صَ قَ وَ              يرِ دْ صَ تَ قْ زَّ مَ دْ قَ !تُ وْ ا مَ يَ 

  رـخَ سَ يَّ نـِّي أَ مِ تَ رْ ـخِ سَ وَ ــــــــــــٍق، ـالِ حَ ـــــــــنْ ــــي مِ ـــــنِ تَ يْ مَ رَ وَ 

  يــثُّ ِســــــرِّ بُـ أَ ــهِ ـيْـ لَ إِ ــــنْ مَ وَ ، ـــــــبُّ حِ أُ ــــنْ يمَ ي فِ ــــنِ تَ ــــعْ جَـ فَ وَ 

1.ـــــرِ مْ أَ لِ ي كُـ ـي فِ تِ ورَ شُـ مَ وَ ــــي،تِـ ــــدَ مْـ ــي عُ ـــــي فِـ ــنِ تَ أْ زَ رَ وَ 

، فبعد أن ضاقت بالشايب )إىل اهللا(ومن أبرز القصائد اليت توشحت بوسام األمل قصيدة 

يكمن يف التوجه إىل اهللا  -كما هو بديهي  –فاخلطاب الصويف إذن "السبل جنده يتوجه إىل اهللا، 

ويف هذا اإلطار، يعلن الشايب من خالل .2"واالنشغال مبخاطبته، والبحث عن الطرق املوصلة إليه

  :مناجاته اهللا ما يكابده من آالم نتيجة اجلراح اليت تغلغلت يف قلبه الكليم

  ياهِ وَ الدَ كَ يْ لَ و إِ كُ شْ ي تَ ادِ ؤَ ي فُـ فِ احٌ رَ ي جِ ذِ هَ !ودِ وجُ الُـ هَ لَ ا إِ يَ 

  ــــياهِ السَ ــــــاءِ ضَ ع الفَ ــــــِـــ مَ سْ ى مَ لَ إِ ــمُّ ـــــــا الـهَ هَـ دْ عِّ ـصَ يُ ةٌ ـــرَ فْ زَ هِ ذِ هَ 

3ـــــــي؟هِ الَ ا إِ يَـ ــــــعٌ ـامِ سَ ــــــــتَ نْـ أَ لْ هَ فَـ ـيكَ اجِ نَ تُـ ـاءِ قَ الشَ ةُ جَ هْ مُ ذهِ هَ 

وقد يفضي التوجه إىل اهللا تعاىل، واالنشغال مبخاطبته يف حالة القلق إىل الزلل، واخلروج 

ه العبارات، وهو يف احلالة القصوى من اتتفّوه به الشايب يف هعن أطوار النفس املؤمنة، وهذا ما

  :اليأس والقنوط

.235-234، ص ص أبو القاسم الشايب ديوان، أبو القاسم الشايب -1
احلياة الثقافية، وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عدد أفريل مالمح صوفية يف شعر الشايب، جملة العزيز املقاحل، عبد-2

.87،ص2009
.240، ص  أبو القاسم الشايب ديوانسم الشايب، أبو القا -3
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اهِ زَ ــاحٍ بَ ي صَ ُت فِ نْ كُ دْ قَ وَ ضِ رْ األَ ةِ مَ لْ ظُ  ىلَ ي إِ نِ تَ لْ نزَ أَ تَ نْ أَ 

..................................................

ــاهِ بَـ تِ االشْ ةُ يــــرَ ـثِ ي كَ ـذِ هَ وَ            ايَ نْـ الدُ لِ بُ ى سُ لَ ي إِ نِ تَ لْ صَ وْ أَ تَ نْ أَ 

ونـاهِ ـاحِ يالر  مـنَ بين داعٍ     ايـــــــدً ـرِ فَ ،ـيـــــــداً حِ ـي وَ نِ تَ فْ لَ خَ مَ ثُ 

   )!آه( ةَ ارَ ــــرَ ـــي مَـ ـنِ ـتَ عْ ـرَّ وجَ نِ زْ الحُ ةِ جَّ ى لُ لَ ي عَ نِ تَ فْ قَـ وْ أَ أنتَ 

...................................................

  ــــياهِ وَ الدَ لِّ كُـ ي بِ ـنِ تَ بْ قَّ َـ عَ تَـ وَ   ــــيسِّ حِ ـــةِ قَّ دِ ــــــي بِ ـــــنِ ـتَ بْ ـذَّ عَ أنـتَ 

1.يــاهِ نَ ـتَـ ا المُ قَـ الشَ ، بِ سِ أْ اليَ بِ ةِ شَ حْ الوِ بِ ،مِ الهَ ،بِ مِ قاالسِ ى،بِ سَ األَ بِ 

بعدما مل يتحمل من جتديفه وزللـه  ربه ولكن سرعان ما يتوب الشايب إىل ربه، ويستغفر

االبتالء بسبب ما أصابه من شقاء وعلل، راجيا السماح عما ارتكبه من إمث، فريتفع من املرتبة 

  :الدنيا اليت احندر حنوها

  يفاهِ يا شِ هِ تِ لْ وماذا قد قُـ ! ــــاكي؟ا قلبــــَي البَــ يَ تَ يْ تَـ ي أَ ا الذِ مَ 

  هيا إاليَ رْ تفِ فاغْ ،..بالذي كانقلبي  مُّ الهَ قَ طَ نْ أَ دْ قَ ؟يهِ الَ ا إِ يَ 

  يالـواهِ ،ريبَ الغَ ، بَ عَ تْـ المُ يَ بِ لْ ت قَـ اسَ دَ ـــــةِ والكآبَ َقَدُم اليأسِ 

2.ياهِ نَ تَـ المُ هُ وطَ نُ قُـ حْ امِ سَ فَ ،..اهْ ايَ ظَ شَ ضُ عْ بَـ كَ لْ تِ وَ ،ىظَّ شَ تَ فَـ 

.242-241-240أبو القاسم الشايب ، ص صأبو القاسم الشايب، ديوان-1
.245املصدر نفسه، ص -2
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من الواضح أّن الشايب مل يتفّوه مبا سبق سوى من شدة وطأة اليأس والقنوط واألسى، 

�ǾȈǳ¤�ǲǏÂ�ƢǷ�ǾȈǧ�°Őȇ�Äǀǳ¦�ǂȇƾǐƬǳ¦�¦ǀđ�Ǯ ǳǀǳ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǫ�ƾǫÂ��ƨǬȈǸǟ�ƨƥǂǣ�ǺǷ�ǾȈǻƢǠȇ�Ƣŭ�ǪǴǬǳ¦Â

تعرض لقلب اإلنسان الذي ال تنتهي أطواره أزمات نفسية ثائرة، يعصف فيها األمل ": من تشظ

نوط بكل حقائق احلياة، وتتزعزع معها كل قواعد اإلميان واحلق واجلمال، فيشعر املرء كأمنا والق

انبّت ما بينه وبني الكائنات من وشائج الرحم والقرىب، فأصبح غريبا يف هاته الدنيا الغريبة يف 

لكن من نفسه، وكأمنا احلياة فّن من العبث املرعب املمّل الذي ال جيدر بالعطف وال بالبقاء، و 

�ń¤�ƨǳƢŦ�ǲȈŢÂ�ǽ ƢǨǏ�°ƾǰƫ��ǂƸƦǳ¦�ƨǨǏƢǟ�¿Âƾƫ�ƢǸǯ�ȏ¤�¿Âƾƫ�ȏ�ƨǓ°Ƣǟ�ƨǳƢƷ�ƢĔ¢�°¦ƾǫȋ¦�ƨŧ°

شناعة، وأنغامه إىل عويل وانسجامه إىل فوضى، مث تقر العاصفة وتسكن ويرجع البحر إىل زرقته 

فسية اجلاحمة نظمت الصافية، وأحلانه املتزنة، ومجاله الساحر األبدي، وحتت تأثري هذه احلالة الن

Ƥ ȈȀǴǳƢƥ�ƨƸǌƬŭ¦�ƢȀǷȏ¡Â�ƨȈǷ¦ƾǳ¦�ƢĔ¦ǄƷƘƥ�ÃǂǰǇ�ȆǈǨǻÂ��ŅƢƬǳ¦�ƾȈǐǬǳ¦".1 وإذن، هناك ذات

وهذا ال . سكرى باألحزان بسبب غربتها، وإحساسها احلاد باالنفصال عّما حوهلا من الكائنات

اليت متنعه من الوصول إىل يفسر احلالة النفسية اليت انتهى إليها الشايب؛ وإّمنا أيضا يكشف العوائق 

  . مبتغاه

وقد حرصنا على إبراز هذه املقدمة رغبة منا يف إثبات حالة القلق اليت تسبق املناجاة، 

وهو قلق يذكرنا حباالت كثرية مماثلة لدى العديد من املتصوفة الذين تنازعتهم الشكوك، وسيطرت "

وتتساقط احلجب وتتفتح عليهم حاالت من القنوط، قبل أن تنكشف ألعينهم الطريق، 

.2"األبواب

دعوة إىل كبح مجاح النفس اليت أدت إىل الوقوع يف  )إلى اهللا(خامتة قصيدة  وردتهكذا 

.-جّل شأنه–اخلطيئة، ونصحها بعدم التمادي يف املعصية، متوسال بذلك إىل اهللا، ومتضرعا إليه 

 .239ص  ،أبو القاسم الشايب ديوانأبو القاسم الشايب، -1
.88عبد العزيز املقاحل، مالمح صوفية يف شعر الشايب، ص -2
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العبد إىل اهللا بالدعاء، كلما أحبه إذ كلما يتقرب . وكل هذا من باب التقرب الذي يالزم التعبد

فحب اهللا هو صورة من صور أخالق السعادة والبحث عن ".ولىب رغباته اليت قد يراها مستحيلة

ولذلك، يظل احلب سبيال لتجاوز الذات، وإنكار النفس بالكلية من أجل معرفة اهللا، 1".اخلري

وبناء على . إىل سّر احلقائق اإلهلية وإذا حتقق ذلك تبددت كل احلجب اليت متنع النفس من النفوذ

ذلك أّن معرفة احملب إنعام حمبوبه "ذلك وجدنا الشايب سرعان ما يعود إىل ذكر اهللا ومناجاته،

مفضية وجوبا إىل طاعته، وإعمال مجيع القوى لتدبر لطائفه ...وإحسانه ورأفته ورمحته

ويف هذا اإلطار، يؤكد أبو  .وعومن مث، يكون القرب من اهللا كفيال بتحقيق اخلش2".وفضائله

:القاسم الشايب بأّن قلبه هو معبد احلق واإلميان، ورمز النور والنقاء، واجلمال واحلب

  يهِ الَ اإلِ ــــــاءِ قَ والنَـ ــورِ والنُـ انِ يمَ اِإل وَ ،ـقِّ الحَ ــــــــدُ ـبَ عْ مَ بُّ ــــا رَ يَ وَ ـــــهُ فَـ "

3".ياهِ وَ الدَ هُ تْ مَ طَّ حَ دْ قَ نْ كِ ، لَ مِ الَ ــحْ واألَ ، بِّ ، والحُ الِ مَ الجَ ايُ نَ وَ هُ وَ 

، نتبني بأّن الدافع إليه هو الشعور باألمل "اهللا"وإذا تأّملنا حالة هذا التمرد يف قصيدة 

إّن ".ولكن ظل كل ذلك مرتبطا بعقيدة راسخة بوجود اهللا، والدعوة إىل اإلميان به وطاعته.الفائض

ولكن الطاعة ... والطاعة ال ميكن تصورها خارج اإلله... الوحيدة للسرمديةاألمل إذًا هو املدرسة 

وال شك أّن وجهة النظر هذه تكشف بأّن األمل هو مقدمة للعالقة 4".يف األمل هي الطاعة احلقيقية

.مع اهللا، فمحبة اهللا ال تنتج إال عن طاعة، وتلك الطاعة اليت ال تنتج إال عن األمل

، 2010، 1منشورات االختالف، اجلزائر، طآمنة بنعلى، حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، -1

 .28ص
أمساء خوالدية، احملبة عند الصوفية بني حتفظ العذريني ورعونة الفتيان، منشورات االختالف، اجلزائر، منشورات ضفاف، -2

.194م، ص2016-ه1437، 1بريوت، لبنان، ط
 .245ص ،أبو القاسم الشايب  ديوانأبو القاسم الشايب، -3
.99، ص 1،1983عادل العّوا، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ط:مسنار بيار، كري كيغارد، تر-4
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الشايب احلب يف خطابه الشعري بشكل خيتلف عن املألوف يف األدب  ويف احلقيقة، تناول

�ǺǷ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦Â��ƢǿƾǈƳ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƬƥ�̈¢ǂŭ¦�¾ƢǸŝ�ǺǠȇ�Ń�ȂȀǧ��ĺǂǠǳ¦

وسائل اللذة الرخيصة واملتعة العابرة، وكل ما يثري الشهوات، بل كانت نظرته للحب واملرأة سامية 

قد جّردها من مظاهرها املادية، بإضفاء السمات الروحية عليها، فاقرتن حبه إىل أبعد احلدود، ف

®ȂƳȂǳ¦�ǲǏ¢�Ƣǔȇ¢�ȆǿÂ��ȆŮȍ¦�̧¦ƾƥȍ¦�Ǻǟ�ËŐǠƫ�ƢËĔȋ��¾ȐƳȍƢƥ�ȄưǻȌǳ.

جــــــــودِ هذا الوُ نِّ فَ نْ مِ يٌّ رِ قَ بْـ عَ         لـــــــيمِ ٌم جَ ـــــــــــسْ رَ ما أنِت؟...أنتِ 

1ودِ ــــــــــــــمعب سٍ دَّ ــــــــقَـ مُ الٍ مَ ــــجَ وَ قٍ ـمْ وعُ ــوضٍ مُ ـغُ ـنْ مِ ــــهِ فيمــا  ـكِ يــفِ 

لقد أضفى الشايب على املرأة صفات جتاوزت الوصف املعهود جلنس املرأة ومجاهلا وفتنتهـــــــا،

وميكن أن نتبّني 2".فكأنّه كان يصف فكرة ال امرأة، ويصّور مثال أعلى ال شخصا من حلم ودم"

  :ذلك يف قوله

  وددُ  و،ـــــوكٍ ـا بين شَ مَ ولكنْ ،ابِ ـي الغَ فِ الـجميلـةِ كالزهرةِ نتِ أَ 

عيدِ البَ مِّ ضِ ي الخِ فِ ،جِ ـوْ المَ كَ ،البيضاءِ الوردةِ ، كَ ـريءِ البَ الكِ كالمَ 

السعيــــدِ البعيـدِ الكوكـبِ كَ رِ ــاحِ السَ قِ فُ الشُ ، كَ يورِ كأغاني الطُّ 

.3يدِ عِ الصَ ارِ ى ُغبَ لَ و عَ وتسمُ ــورُ ا النُـ هَـ ـــرُ ـمُ غْ يَـ ،الِ ـبَ الجِ وجِ لُ ثُـ كَ 

تلك هي نظرة الشايب إىل املرأة، نظرة جتلت فيها كل معاين الرفعة والسمو، حيث جعلها 

:فوق كل الصفات، فهي ملهمته اليت توحي إليه بالشعر

.305-304.، ص ص أبو القاسم الشايب ديوانأبو القاسم الشايب، -1
.71شعره، ص -أبو القاسم حممد كرو، الشايب حياته-2
.379-378، ص ص أبو القاسم الشايب ديوانأبو القاسم الشايب، -3
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يدِ دِ الجَ احِ بَ الصَّ ، كَ نِ حْ اللَّ كَ مِ ـَال ـــحْـ كاألَ ، ذبٌة أنِت كالطفـــولـةِ عَ 

دِ ـــيلِـ الوَ امِ سَـ تِ ، كابْ دِ رْ الوَ ـَـــك              اءِ ـرَ مْ القَ ةِ لَ يْـ اللَ كَ وكِ حُ الضَّ اءِ مَ كالسَ 

........................................................

رودِ الوُ ـاتُ عَ ائِ زُّ رَ ـتَـ هْ تَـ ا فَـ يَ نْـ ـدُ ي الفِ الُ تَ خْ تَ يعِ بِ الرَ وحُ رُ أنتِ 

يدِ ـدِ المَ الِ ـيَ والخَ حرِ والسِ مِ ـالَ حْــ األَ وَ يدِ اشِ نَ األَ نَ ا مِ يَ نْـ دُ تِ نْ أَ 

1ودِ ـدُ الحُ قَ وْ ى وفَـ هَ ق النـُّ وْ وفَـ ــنِّ والفَ ،رِ عْ والشِّ الِ يَ الخَ قَ وْ أنِت فَـ 

�ƢēƢǨǏ�ǺǷ�̈¢ǂŭ¦�®ËǂƳ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ƣƥ¢�ǂǟƢǌǳ¦�ËÀ¢�ƢǼǳ�ȄǴƴƬȇ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ

اإلنسانية املألوفة، فرمز هلا بعذوبة الطفولة، باألحالم، بالصباح، السماء، القمر، الليايل، الورد، 

ȄǴǟȋ¦�Ǫǧȋ¦�Ŀ�ƶƦǈȇ�ŅƢȈƻ�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�Ǻǟ�ËŐǠƫ�©ƢǨǏ�ƢËĔ¤��̈ ¦Őǳ¦��ƨǷƢǈƬƥȏ¦ .هي املرأة  هذه

��ǂȀǘǳ¦Â�Ƥ: عند الشايب ū¦�ǄǷ°ǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ƢȀǠǧ°Â�Ƣđ�Ƣũ�Ŗǳ¦كيف ال وهي اليت حركت قداسة ،

.اجلامد، وبعثت فيه الروح املتوهجة بشفافيتها

  لمَ األَ احُ بَ ي صَ سِ فْ نَـ َألُ مْ يَ وَ       ــــاةيَ الحَ يَّ ـدَ ــــــو لَ لُ ـحْ ـتَ فَ ،أراكِ 

لْ عِ تَ شْ المُ يَ بِ لْ ى قَـ لَ و عَ نُ حْ تَ وَ ابْ ذَ عِ ،ودٌ رُ ي وُ رِ دْ ـصَ و بِ مُ نْ تَـ وَ 

........................... ............................

2لضِ ، الخِ يـــــعِ بِ الرَ دِ رْ وَ ةَ قَّ رِ وَ ،اءِ مَ السَ الَ ـمَ جَ يـكِ فِ ـدُ ـبُ عْ أَ فَ 

 .307 -305 -303ص ص ، أبو القاسم الشايب  ديوانأبو القاسم الشايب، -1
 .316 -315ص املصدر نفسه، ص-2



التجربة الروحية  في شعر الشابي................................:................................الفصل الثاني

80

ومن مثّ، فإنّ . من فنون هذا الكونهكذا تغىن الشايب باملرأة، فهي يف منظوره قطعة فنية 

فهي ذلك املخلوق املالئكي الذي يعربٍّ عن 1".مجاهلا ما هو إال أمارة على اجلمال الكلي الدائم"

واجلمال عند الشايب مجال . إبداع اخلالق اجلميل، احملب للجمال، فأينما يوجد اجلمال يوجد احلب

وتصوره . درجة التقديس، والعبادة والتفاين روحي استحق احلب احلقيقي الصادق الذي وصل إىل

.هذا ال يدل على العبادة الدينية اليت نعرفها، وإمنا املقصود به احلب والوالء الدائم ملن أحب

النصف اجلميل الذي حيمل يف قلبه "أحّب الشايب املرأة بوصفها كيانا مجيال، واعتربها 

ليؤجج نريان السماوي الذي هبط األرض  رحيق احلياة، وسلسبيل احملبة، واملرأة هي الطيف

فهي يف فكره مثال للجمال اإلهلي، وهذا 2"البشرية طهارة النفس ومجال احلنانالشباب ويعلم 

وال غرابة أن تتماهى مع  3".أّن املرأة خالقة وليست خملوقة" يتساوق مع الرأي الذي ذهب إىل

  :يف هذا الوجود الغارق يف عتمات تعاسته ، طافحة باحلياة، وبأسباب البعث"نيسيف"آهلة اجلمال 

  يددِ جَ ـــــنْ ى مِ رَ بــين الوَ تْ ادَ هَ تَـ     "نيسيف"ل أنِت يُّ شيٍء تُراِك؟ هَ أَ 

  ! ميــــدالعَ يسِ عِ التَ المِ ـول للعَّ ـسُـ ــــــــــعْ المَ حَ ــرَ والفَ ابَ بَ يَد الشَ عِ تُ لِ 

4.يدهِ العَ مِ الَ السَ وحَ ـِض لُيحيي رُ رْ األَ ى لَ إِ اءَ ِس جَ وْ دَ رْ ُك الفِ الَ مَ مْ أَ 

ومن هنا كان حبه للمرأة ".هكذا، إذن، شغف الشايب باحلب إىل درجة العبادة والتقديس

ويف  5".ونظرته إليها من ذلك النوع الذي ختتلط فيه العفة بالتصوف، فإذا املرأة يف منزلة العبادة

¦��ȄưǻȌǳ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ƾǠƬƦȇ�Äǀǳ¦��ĿȂǐǳ هذا إشارة صرحية إىل قرب املرأة من الشاعر

.58، ص1، ط2014ف، اجلزائر، أمساء خوالدية، الرمز الصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصداً، منشورات االختال-1
، 2013، ط.د ،القاهرة، مصر، ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةأبو القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب-2

 .46ص
.233، ص 1986، 5دار الفكر، بريوت، لبنان، ط،1أدونيس، الثابت واملتحول، ج-3
.304أبو القاسم الشايب ، ص  ديوانأبو القاسم الشايب، -4
.119خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، ص -5



التجربة الروحية  في شعر الشابي................................:................................الفصل الثاني

81

ومن مث، هي من آيات اهللا، بل خلقت لتعبد من بعيد، وهذا . اليت تربطها غالبا باجلنس والغواية

ƨȈǻƢǈǼƳ�ƨȇ£°�ǲǯ�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�Ƣđ�ȆǷƢǈƬǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ.

رودِ الوُ يرِ بِ عَ نْ اهللا مِ هُ اغَ صَ يلٌ مِ جَ وحٌ رُ اءِ مَ السَ تَ حْ تَ تِ نْ أَ 

  يدبِ العَ لِ هْ جَ ا لِ مَ نِّ السَ فَ ي بِ قِ لْ  تُـ َال فَ ،هَال اِإل ةِ يشَ رِ نْ ِت مِ نْ أَ 

1.دــــــــيعِ بَ نْ ي مِ دِ بَ تـُعْ لِ نْ كِ لَ اُس وَ قُربِك النَ يَ ي لِ قِ لَ خْ تُ مْ ِت لَ نْ أَ 

  ):أراك(ويقول يف قصيدة 

  لمَ اُح األَ بَ ي صَ سِ فْ نَـ َألُ مْ يَ وَ       ـــــاةيَـ الـحَ يَّ ـدَ و لَ لُ ـحْ ـتَ فَ اكِ رَ أَ 

  ليع، الخضِ بِ الرَ دِ رْ وَ ةَ قَّ رِ وَ ،اءِ مَ السَ الَ ـمَ جَ يكِ فأعـبُد فِـ 

ـــــاع الطََّفـــلعَ شُ بِ ـــةٌ ـحَ َوشَّ مُ       وجرُ المُ رَ حْ ، وسِ وجِ لُ الثُـ رَ هْ طُ وَ 

َحْرب الوجودلُ بْ أَ مْ لَ  ينِّ ـأَ كَ يداً دِ ـقاً جَ لْ خَ قُ ـلَ خْ ـأُ فَ ،اكِ رَ أَ 

...................................................

2.َق الَبَشروْ فَـ تُ حْ بَ صْ ي أَ نِّ أَ كَـ دُّ ــحَ تُ ي َنْشـوٌة الَ نِ ؤُ ـلَ مْ تَ وَ 

):صلوات في هيكل الحب(ويقول أيضا يف قصيدة 

  يـــــــــــودِ لُ خُ وَ ،ـيتِ ــــــوَ شْ نَ وَ ،ـــــييعِ بِ رَ وَ       ياحِ بَ صَ ي وَ دِ بَ عْ مَ ي وَ سِ دُ ِت قُ نْ أَ 

ـــودِ بُ عْ المَ ـــــةَ عَ وْ رَ ـيكِ ى فِ أَ رَ ـــــنْ مَـ       يدِ حْ ـا وَ نَ ي أَ نِ نَ إِ ورِ النُ ةَ نَ ا ابْـ يَ 

.380-379أبو القاسم الشايب ، ص ص  ديوانأبو القاسم الشايب، -1
.318-316-315، ص ص  املصدر نفسه -2
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ودِ ـــــــــهُ شْ ِك المَ نِ سْ حُ بِ رْ ي قُـ فِ وَ ِب الَعذْ كِ لِّ ي ظِ يُش فِ عِ ي أَ ينِ عِ دَ فَ 

...........................................................

يدِ دِ الشَ ولِ هُ ِة الذُّ وَ شْ بَّ في نَ ي الــرَ اجِ نَ ول يُـ تُ البَ كِ اسِ النَ ةَ يشَ عِ 

..........................................................

  ودهُ جْ المَ  ي ـــــمِ زْ عَ نْ ي مِ دِّ شُ وَ             ا ــيَ نْ الدُ حَ رَ ي مَ رِ اعِ شَ ي مَ ي فِ خِ فُ وانْـ 

يــدْ دِ جَ ـــنْ ـــى مِ نَ المُ ــــعَ ى مَ ـــنَّ غَ تَـ أَ ليَّ عَ ،ةَ ارَ رَ ي الحَ مِ ي دَ ي فِ ثِ عَ ابْـ وَ 

..........................................................

  يــدغِ رَ شٍ يْ عَ ــو لِ بُـ صْ تَ سٍ ـفْ ـــي آمـاَل نَ ـقِ حَ سْ تَ نْ أَ كِ ــيْ لَ عَ امٌ ـــــرَ حَ 

الُوجودِ رِ حْ سِ ى وَ رَ الوَ اةِ يَ ي حَ فِـ       اهَ دْ ـجِ تَ مْ لَـ ةً ادَ عَ و سَ جُ رْ تَـ نكِ مِ 

1ــودِ جُ السُ لِ ـالَ ـي جَ فِ ــــــانَ ا كَ ذَ إِ دَ بْ العَ ـمُ جُ رْ يَـ الَ يـمُ ظِ العَ هُ الَ اإلِ فَ 

يف إرثه الشعري مبكانة شبه مقدسة، فكانت نظرته إليها هكذا حظيت املرأة عند الشايب 

مرآة ينعكس عليها احلسن " فهي نظرة سامية امتزج فيها احلب باإلجالل، والشغف بالعبادة،

  -يف بعدها الرمزي طبعا- واجلمال اإلهليان، مما ينقلها من وضعها البشري الناسويت ليجعل منها 

ومن مث، فإّن املرأة خملوق مقدس، ما دامت جتلّيا 2".ة ماديةكائنا إهليا، وإن تبدى يف صورة دنيوي

  . للجمال اإلهلي

.314-313-311-309.، ص ص أبو القاسم الشايب ديوانأبو القاسم الشايب، -1
  .306ص  لصويف عند أدونيس مرجعا وممارسة،البعد اسفيان زدادقة، احلقيقة والسراب، قراءة يف -2



التجربة الروحية  في شعر الشابي................................:................................الفصل الثاني

83

صالة أّداها الشايب يف أدبنا  شرفأ) صلوات في هيكل الحب(ومن هنا كانت قصيدة 

¤Ȃǧ�Ȅưǻ¢�ƢËĔ¼�.العريب، رّتل من خالهلا تسابيحه احلارة إىل تلك املرأة اليت أقامها إهله يف خياله

مل تعد . كذلك عينه تنظر إىل املشهود، فرتى عوامل من الغيب"و. جدها الشايباخليال، كذلك و 

كانت غادة من النساء فصارت مطلق املرأة . ارتقت يف أفق خياله طيفا من السحر. من حلم ودم

ومن . أعاد بالفن إنشاءها، فصورها بلون األشواق.من مطلق احلسن، مثاهلا يف املهجة، بل متثاهلا

وهكذا، أصبح فضاؤها هيكال ȆËǴǐȇ�Ƣđ¦ǂŰ�Ŀ�ƢưƳÂ�ƨƦǫ�ƢŮȂƷ�ŘƦǧ��ƨƥ°�ǺǈƸǴ."1إنس جعلها ل

.للحب، ويف رحابه الروحاين تؤدى صلوات بصيغة اجلمع كما أفصح عن ذلك عنوان القصيدة

�̈°Ƣǋȍ¦�ń¤�ƶǼš �ƢËĔ¤�̄¤��́ ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƥ ū¦�ƨǤǳ�ń¤�ǾȈƦǼƬǳ¦�ǶȀŭ¦�ǺǷ��®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

والتلميح والتكثيف اللغوي انسجاما مع اخلطاب الصويف عامة، ومع التجربة الباطنية أليب القاسم 

الشايب خباصة، والسّيما حني يتلون احلب عنده مبشاعره الطافحة باللوعة واألسى وحرقة 

املشكلة هنا هو كيف شكلت اللغة ودورها يف التعبري عن التجربة الصوفية ونقلها "لذلك .الغرتابا

من حيزها الفردي إىل احليز اجلمعي، فهي حتقق تسجيل وإشاعة تلك التجربة وبالتايل تدخلها يف 

تعبري عن جتربة العلم احلصويل القابل للتداول والدراسة، لكنها من ناحية ثانية تبقى لغة جمازية يف ال

ومن مث، ألفينا لغة خطاب احلب عند الشايب يطاهلا االنزياح، فالدالالت غالبا ما يكون 2"متعالية

، "صلوات في هيكل الحب"فيها عدول عن معناها األصلي، ولقد حملنا ذلك جبالء يف قصيدة 

متناه، واجلسد فاملرأة معبودة، واحلب يف كنفها عبادة، واجلمال جالل قدسّي، والفضاء بعيد

مثايل، ساحر غري أرضي، بل تتحد األنثى بالوجود، فتغدو معبدا، وصباحا، وربيعا، ونشوة، 

¤��Ȅưǻ¢�ƢËĔ.كما يتمىن الشايب وصاهلا مادامت ليست من دنيا الناس، وال من سحر الوجود. وخلودا

.والتخوم كما قال الشاعر فوق اخليال، والشعر، والفن، وفوق املعقول، وفوق كل احلدود

.125،ص2000، دار اجلنوب للنشر، تونس، 1توفيق بكار، شعريات عربية، ج-1
2-ǋ�ƢēƢȈǴšÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƾȇ±�ƾƦǟ�ǂǷƢǟ©ƢǇ¦°®Â�ª ƢŞ¢��» ȂǐƬǳ¦�ǺǸǓ��¦ǂǠ�́ ��106.
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  االغتراب: ثانيا

إذا كانت التجربة الصوفية يف جوهرها العام تدعو إىل االرتقاء بالذات البشرية يف مدارج 

روحية رغبة منها يف االتصال بالذات اإلهلية، فمن اإلجحاف أن نستثين جتربة االغرتاب، 

  .أحوال الصوفية فاالغرتاب ظاهرة جندها عند الشاعر كما جندها عند الصويف، فهي حال من

ومن مث كان التصوف مبثابة البيئة اليت نشأ فيها االغرتاب، فاستخدمه الصوفية مبعاين خمتلفة 

ƨȈǬȇǄȈǧƢƬȈǷÂ�ƨȈǼȇ®�®ƢǠƥ¢�©¦̄��ƨȇ®ȂƳÂÂ�ƨȈǻ¦ƾƳÂ�ƨƥǂš �ǽȂǌȇƢǟÂ��ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ.

ظاهرة االغرتاب يف الشعر العريب احلديث مل تأت من عدم، بل هلا جذور ممتدة والواقع أنّ 

أول  ": يف القدمي، منذ أن أحس آدم بالغربة عندما هبط األرض، وهذا ما عّرب عنه ابن عريب قائالً 

غربة اغرتبناها وجودًا حسيا عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند اإلشهاد بالربوبية هللا علينا، مث 

عمرنا بطون األمهات فكانت األرحام وطننا، فاغرتبنا عنها بالوالدة، فكانت الدنيا وطننا، واختذنا 

فيها أوطانا، فاغرتبنا عنها حبالة تسمى سفراً وسياحة إىل أن اغرتبنا عنها بالكلية إىل موطن يسمى 

لساهرة، فمنا من إىل األرض ا بالبعث الربزخ، فعمرناه مدة املوت، فكان وطننا مث اغرتبنا عنه

جعلها وطنا، أعين القيامة، ومنا من مل جيعلها وطنا فإنه ظرف زمان، واإلنسان يف تلك األرض  

فال خيرج إما اجلنة وإما النار، :كاملاشي يف سفره بني املنزلتني، مث يتخذ بعد ذلك أحد املوطنني

بعدها وطن مع البقاء  ليس بعد ذلك وال يغرتب، وهذه هي آخر األوطان اليت ينزهلا اإلنسان

.1"األبدي

§���ƾǼǟ�ÇÀƢǠǷ�ǺǷ�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷÂتعلى ما تقدم نروم كشف اللثام عن  بناء ¦ŗǣȏ¦�ƨǸȈ

.الشايب، فهي موضوعة حتضر بكثافة يف شعره

، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، طإبراهيم حممد تركي، يف الفكر الصويف قضايا ومناقشات، دار -1

.64، ص 2006
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النهضة العربية احلديثة مجلة من التغريات متكنت من كيان  عرف الوطن العريب مع مطلع

ŭ¦�ȄǴǟ�Å ¦ȂǇ��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦ ستوى السياسي أو االجتماعي، أو االقتصادي أو الفكري أو

احلضاري، وأثرت يف نفسية الشاعر وولدت لديه رغبة جاحمة يف التعبري عن خلجات ذاته، وقضايا 

فانغمس الشعراء يف احلياة العربية العامة، وشاركوا "جمتمعه بعيدا عن أغراض الشعر التقليدية 

ƢǿƢȇƢǔǫÂ�ƢȀǷȂŷ�ǶēƢǠǸƬů"1وهكذا تبىن الشاعر بفكره وفنه قضايا أمته، اليت حوت .املختلفة

.طموح اإلنسان، وتبنت آماله، ونادت حبقوقه، وصرخت بآالمه، وصدحت بأفراحه

نتيجة ورمبا كان اليأس الذي غلب على كثري من الشعراء احملدثني واخليبات اليت أصابتهم 

ƠƬǯȏƢƥ�°ȂǠǌǳ¦�ń¤�Ƕđ�ƪحتق عدم Ǡǧ®�ǶēƢƷȂǸǗ�Ǫ�¦ǀǿ�Ǻǟ�Ȑǈǻȏ¦�ń¤�Ǯ ǳǀƥ�¦ȂǠǈǧ��§ Ƣ

للتعويض "الواقع املأساوي بتحويل كل ما هو مثايل إىل معتقد ممكن، فحذوا بذلك احلذو الصويف 

.2"عن العالقات الروحية، والصالت احلميمية اليت فقدها الشاعر

بة هم الشايب كغريه من شعراء عصره يف إثراء جتربة الشعر الصويف من خالل جتر سأوقد 

االغرتاب اليت كابدها يف نفسه بكثري من املعاناة واألمل، وذلك حلسه املرهف وجتاربه القاسية 

.3"فنحن أمام شاعر شاّب صريع، صريع املسؤولية، وصريع احلب، وصريع املرض"إذن،

فكانت هذه أهم األسباب اليت دفعت بالشايب إىل االعتزال واالغرتاب عن احلياة، وقد برز 

أشعر اآلن أين غريب يف "، وكثريا ما صرّح بذلك يف مذكراته من خالل أدبه شعراً ونثراً هذا جلياً 

هذا الوجود وأين ما أزداد يومًا يف هذا العامل إال وأزداد غربة بني أبناء احلياة وشعورا مبعاين هاته 

  .الغربة األليمة

.387، ص 1979، 1أمحد أبو حاقة، االلتزام يف الشعر العريب، دار العلم للماليني، بريوت، ط-1
.164، ص 1978ط، .إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، عامل املعرفة، الكويت، د-2
، 1996، 1النشر، صيدا، بريوت، طوازين نقدية يف النص الشعري، املكتبة العصرية للطباعة و يوسف الصميلي، م-3

 .86ص
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�ª ƾƸƬȇ�ļƘȇ�Ľ�¾ȂȀĐ¦�ȆǏƢǫ¢�§ȂŸÂ�µ °ȋ¦�ǲǿƢů�» Ȃǘȇ�ǺǷ�ƨƥǂǣ إىل قومه عن رحالته

.1"البعيدة فال جيد واحداً منهم يفهم من لغة نفسه شيئاً 

هذا االعرتاف يؤكد قساوة الغربة على الشايب اليت أفقدته نفسه، وأصبح غريبا يف جمتمعه، إنّ 

أشد أنواع االغرتاب قسوة، فهو االغرتاب داخل الوطن، فأغرب الغرباء من "فهذا االغرتاب من 

.2" وطنهصار غريبا يف

أن تيمة االغرتاب احتلت مكانا مهما يف موروثه الشعري، ومن إىل وأحب أن أشري أيضا 

قليب (، 4)م1929أغاين تائه (، 3)م1928صوت تائه (أهم القصائد اليت تناولت هاته الفكرة 

عناوين كّلها توحي 7)م1930األشواق التائهة ( 6)مȂȀĐ¦�œǼǳ¦1930¾�(، 5)م1930التائه 

،و يف هذا الصدد،يتحدث عن تشرده بعيدا عن ب الوجودية الشايب الغريب التائه يف غياهبصور 

  :وطنه السماوي السعيد

  ـــاومَ مُ غْ ا، مَ مً ــــــــــــاجِ ماً وَ وْ يَـ انَ ا كَ مَ     يذِ ـــــال يِّ ــاوِ مَـ ي السَّ نِ طَ وَ ــــنْ ُت عَ دْ رِّ شُ 

  اـــــيمَ تِ يَ ادِ ؤَ الفُ ورَ ــــــُـــ طشْ مَ تُ شْ عِ فَ ،يُّ قِ ا الشَ نَ أَ ..يلِ مِ ي الجَ نِ طَ وَ نْ عَ تُ ُشرِّدْ 

  ..ايمَ ا، هِ اشً طَ ي عِ ــــــــــضِ قْ ا تَـ هَ اقُـ وَ شْ أَ ةٍ ونَ ــــــعُ ـــلْ مَ ـةٍ ـــــــــــــيَ وحِ رُ ـــــــــــةٍ ـــبَ ـرْ ي غُ ــــــــــفِ 

  اومَ ؤُ سْ ا، مَ مً ائِ ا، سَ يَ حْ يَ اسِ ي النَ فِ هُ نَ إِ !ـــِرـــــــــكِّ فَ المُ وحِ ـرُّ ـــــــــــــالــ ةَ بَ ــــــرْ ا غُ يَ 

8.اـــــــــــــــيمَ قِ مُ وَ ـــــــالً احِ رَ عُ وَّ رَ ا يُـ هَ ـــــــيفِ ـهٌ ـــائِ تَ ــلّ كُ وَ ... ـــاــيَ نْ دُ ـــــــــــــــــــــــلـلِ ُت ـــرِّدْ شُ 

.26الشايب، مذكرات، ص -1
.22، ص 2000، 1مسرية سالمي، االغرتاب يف الشعر العباسي، دمشق، ط-2
.202، ص 1972ط، .أبو القاسم الشايب، دار العودة، بريوت، لبنان، دأبو القاسم الشايب، ديوان-3
.222، ص املصدر نفسه - 4
.226، ص نفسه - 5
.281، ص هنفس - 6
.246، ص هنفس - 7
.204-203، ص ص نفسه - 8
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الشقّي إن املتأمل يف هذا النص الشعري يدرك مقدار صعوبة الغربة على نفسية الشايب، فهو 

.الروح والتفكريغريب اإلحساس و ... الغريب

على أرض الواقع مبثابة غربة عن عامل اجلمال يرى الشايب أن وجوده  يف هذا السياق،

ينشد (، فهو إىل ذلك الوطن احلقيقيالسرمدي املثايل، الذي ظلت روحه تتوق ملعانقته والعودة 

.1)العودة إىل أصله األزيل متاما كاإلنسان الصويف

مل يكن حنني الشايب إىل األصل وإحساسه بصعوبة االتصال وليد العدم، وإمنا تعود جذور 

األفالطونية واألورفية واألفالطونية "أبرز مظاهرها هذا اإلحساس باالغرتاب إىل تعاليم الصوفية 

ثة والغنوصية، باإلضافة إىل الصوفية اإلسالمية والفلسفة السينوية اليت تعترب أن هذا العامل احملد

سجنت فيه حىت تتحرر من اجلسد اآلمث فتعود  نيةاألرضي موطن فساد وخطيئة، وأن النفس الروح

الشاعر إذا قبل والدته يف العامل، مجيل ألنه متصلماضي إىل اخلالق حرة سامية متأهلة، إن 

.2"عودة ثانية إىل هذا املاضي والتحام باأللوهة من جديدفهو باخلالص، أما مستقبله بعد املوت 

الغربة يف أدب  -من الغربة إىل الثورة''من خالل مقال له بعنوان  "أمحد خالد"ويتحدث  

 يف حديثه عن) جان طنوس(ا ذهب إليه مّ ذا ال يبتعد ع، وهو يف ه)االغرتاب(فكرة  عن'' الشايب

 مغرتابه عن واقعه مستمدة من تعاليغربة الشايب الروحية، فقد أشار إىل أن صوفية الشايب يف ا

إىل الفردوس املفقود  برحلة اخليال"املعاش  صوفية إسالمية، فالشاعر حاول االنسالخ عن واقعه

ما قص حمنته فتأثر بفكرة اخلطيئة األوىل، مث بفكرة اإلسراء واملعراج عندعن طريق التجربة الصوفية 

.3"الكونية املتمثلة يف مأساة سقوط نفسه من عاملها السماوي وحلوهلا يف سجن العامل الرتايب

.61، ص2007قيا الشرق، املغرب، د ط، ، إفري)احلب، اإلنصات، احلكاية(عبد احلق منصف، أبعاد التجربة الصوفية -1
.77يف شخصية الشايب وشعره، ص جان طنوس، مالمح املوت واحلياة -2
.98-97أمحد خالد، الغربة يف أدب الشايب، ضمن دراسات عن الشايب، ص ص -3
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الشايب كان ينشد العودة إىل عامله املثايل  أول مالحظة تسجل عقب هذا الطرح، هي أنّ 

عور، أو ومن هنا ال بد من التساؤل عن سر هذا الش. الذي افتقده أو أصبح موصول الوشائج إليه

!! واقعه؟؟باألحرى ما هي الدوافع أو الظروف اليت أملت بالشاعر وجعلته غريبا عن 

رجة عنيفة عريب عامة، والتونسي خاصة أصيب بǳ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�ÅƢȈƥ®¢Â�ÅƢȈź°Ƣƫ�Ǿƥ�Ƕمن املسلّ 

وأوضاع استبداد، بعد احلرب العاملية الثانية، وما دار فيها من وقائع وأحداث سلبية من ظلم وقهر و 

ƨŻƾǫ� ¦°¡Â��ƨǬȈƬǟ�°Ƣǰǧ¢�ǾȈǴǟ�ǂǘȈǈƫ�ƢǨȈǠǓ�ƢǠǸƬů�ǾǼǷ�ƪ مزرية أضعفت ǴǠƳÂ��ȆǈǻȂƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦.

يف العصر احلديث ،و يف وسط هذه البيئة اليت يغطيها الظالم شعر الكثريون باالغرتاب 

  .تمع¦Đ¦�Ŀ�ƨȈǳȐǤƬǇȏ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǾƫƾǈƳ�Äǀǳالالإنساين معظم األحوال كان ذلك رفض للطابع 

احمليط غالبا ما يكون « هر ركوده، فـ ظاايب تأمل لظروف جمتمعه، وحزن ملوال شك أن الش

وبذلك مل يستطع الشايب التكّيف مع .1»سببا رئيسيا يف مرض الفنان، بل هو مرضه احلقيقي

Ǧ«ش يف تونس، فجنح إىل اهلجرة الروحية حماوًال بذلك يالواقع املع ƸĐ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�©ȐǨǻȏ¦��

ومن اإلحساس األليم بالغربة بالفرار إىل الغاب، أو االنسحاب داخل النفس، أو التفكري فيما وراء 

.2»الطبيعة

سعيداً ِبِوْحــَدتي وانْــــِفرادي    اـــــــليــَْت لِــي أْن أِعــيَش ِفـــي َهــِذِه الدُّني

ادِ ــــــــــالــــــَصنـــوبِر المـيبْيــــن أصِرُف الُعمر في الِجبال وِفي الغاباتِ 

اِدياِع فــُــؤَ مَ ــتِ اسْ نْ ـــِسي عَ فْ نَـ فُ رِ صْ ا يَ ِش مَ يْ العَ لِ اغِ وَ شَ نْ لْيَس ِلي مِ 

.........................................................

.67، ص1999ط، .ددمشق، سورية، ، منشورات احتاد الكتاب العرب، ماجد قروط، املعذب يف الشعر العريب احلديث-1
.81ت، ص .ط، د.دالقاهرة، مصر، أنس داوود، التجديد يف الشعر املهجري، دار الكتاب العريب، -2
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ِديالَ بِ ـتِــي وَ مَّ ــيـــداً عــْن أُ عِ بَ             اـــــــــــــيهَ غِ بْ ، أَ ، والَفــنِ للـَجـــَمـــالِ ــةِ شَ ِعــي

!الجمادِ ِعيشحّي، يعيشُ و فه         ـبيـــــــــــــــنَــْفــِسـي بأْحــزان َشـْعـ يال أعــنّ 

..............................................................

1.ــاِدينَ ا وأُ هَ دِ ـــجْ مَ ــــــو لِ عُ دْ وأَ       يـــــــــــــتُــقــدِّســهــا نــْفــــِســَهــِذه ِعــيشة 

الغرتاب نتيجة حتمية آل إليها الشايب بعد أن فقد الثقة يف النهوض بشعبه، افإذن ،

غاب وبذلك مل يستطع تغيري هذا الوضع بل اكتفى بتصويره فقط، ومن مث أعلن فشله وهروبه إىل ال

:ب،و هذا ما عرب عنه يف قولهليعيش عيشة العابد يف احملرا

ِميَال حْ أَ نْ يُق عَ ضِ فأَرى الُوُجوَد يَ رٍ ــــــــــــــــــاعِ شَ ةِ رَ ـــــــــــــــــكْ فِ وأوَُّد أْن أْحــــيَـــا بِ 

  ــيــــــــــــمِ َال ظَ ـــي وَ تِ دَ حْ وِ ـــــُت لِ ـشْ عِ وَ     ايَ نْـ الدُ عَ ي مَ ـابِ ـــــــَـــ ــبسْ أَ ــتُ ـــعْ ــطَّ ا قَ إذَ إالَّ 

اِميالسَ الُ مَ الجَ ، وَ ةُ يعَ ـبِ الطَ ثُ يْ حَ   ىرَ الوَ نِ عَ يدِ عِ البَ لِ بَ في الجَ ،ابِ ي الغَ فِ 

امِ ذَ ــــــــــــــــاة بِ ــيَ الحَ ـهُ ـسْ نِّ ــدَ تُ نْ ــا إِ مَ ســـِكٍ نَ تَـ مُ دٍ ـــــاِهـــة زَ ـــــــــــــــــــــيــشَ ــيــُش عِ عِ أَ وَ 

2.يامِ الدَ اةِ ـــيَ الحَ شِ ـطْ بَ نْ عَ ا وَ هَ نْـ عَ رُّعاً ـوَ تَ ـلِ ـبَ جَ ـــــــــــــــــــــــلْ لِ ةَ ـــــــاعَ ــمَ الجَ َهَجـــرَ 

الواقع بكل معطياته السلبية يعّد سببًا رئيسيا يف تبلور فكرة االغرتاب لدى الفرد، إنّ 

ليست تفاعلية، وإمنا هي عالقة صدامية تتمثل يف رغبة الفرد ...�ǞǸƬĐƢƥ�ÀƢǈǻȍ¦�ƨǫȐǟ«فـ

  .و هذا ما جيعل الصراع بينهما حمتدا.ǞǸƬĐ¦«3/املستمرة يف التخلص من القيد

 .286 -285ص ص ، قاسم الشايبالأبو  أبو القاسم الشايب، ديوان-1
2

.289-288، ص ص املصدر نفسه-
.73، ص 1996ط، .سوريا، دعبد اهللا عساف، الصورة الفنية يف قصيدة الرؤيا، دار دجلة، القامشلي، -3
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معاناة الشاعر من خالل وعيه لذاته يف ظروف اجتماعية صعبة غالبا  وعلى إثر هذا تشتد

ما تقف حاجزاً دون حتقيق هذه الذات بالصورة اليت تريد، وأول ما يتبادر إىل أذهاننا يف هذا املقام 

ف عنه يف الرؤى رهافة حّس الشايب وشعوره بالغربة وسط جمتمع ال يفهمه فحسب، بل خيتل

  :هذا املعىن يقول،ويف واألهداف وامليول

  ييرِ مِ ضَ رُّ سُ يَ وْ ي أَ ادِ ؤَ فُـ  ىضَ رْ يَـ هِ بِ  يـــــــن شَ مِ اسِ النَ ودِ جُ ي وُ ا فِ مَ 

  ورـــــــــتُ فُ وَ ـةٍ ــــــــكَ ِر ــيــض بِــ ـفِ يَ ،ا ـــثً غَ هُ تُ ــــيْ ـَـــ فلْ م أَ هُ يثَـ ــدِ حَ تُ ـعْ مَ تَ ا اسْ ذَ إِ فَ 

  ــورسُ أْ المَ ـلِ ـلبُ ـالبُ م كَ ـــــــــــنـهُ َـ ـيْ ـا بَ مَـ   يـنِ تَ يْ فَ لْ م أَ ـــــــهُ موعَ جُ ا حضرتُ إذَ وَ 

  يورِ رُ ــــــــــي وسُ ـتِ آبَ وكَ ،ي رِ اطِ وَ وخَ   رياعِ ــــــــــشومَ ،ــيـعواطفِ داً بِ حِ وَ تَـ مُ 

  خـورـــــة جنــدل وصــدَ هْ وَ بِ ـمْ هُ نْـ مِ   يــــــِـــ ننَ أَ كَ اةِ ــيَ الحَ جُ رَ ــــــــــــــي حَ نِ ابُ تَ نْ يَـ 

1.يورِ عُ ي وشُ تِ رَ كْ فِ نْ وا مِ رُ ـــــتذمَّ وإذا نطقتُ ،وا رُ جَّ ضَ تَ فإذا سكتُّ 

ونتاج الشايب معرٌض حافٌل بأمثال هذه املعاين الثائرة على مجود الشعب أو باألحرى 

إنين شاعر، «:،يف هذا السياق يقولتفاهته، وهو كثريًا ما يعلن خمالفته لتقاليد الناس وسننهم 

وللشاعر مذاهب يف احلياة ختالف قليال أو كثريا مذاهب الناس فيها، ويف نفسي شيء من الشذوذ 

جيعلين أتبع سنناً ورسوماً حتبها نفسي ورمبا ال حيبها ...والغرابة، أحس أنا به حني أكون بني الناس

الناس شاذة عن الناس، وأفعل أفعاًال قد ال يراها الناس شيئًا حمبوبا وألبس ألبسة رمبا يعدها 

ǂǌƦǳ¦�ǾȈǳ¤�ȆƷȂȇ�ƢǷ�ȏ��̈ƢȈū¦�ǾȈǳ¤�ȆƷȂƫ�ƢǷ�ƾƦǟÂ��ǾǈǨǻ�ƾƦǟ�ǂǟƢǌǳ¦Â�ǂǟƢǋ�Ƣǻ¢��ǶēƢǧȂǳƘǷ«2.

.188-187، ص ص قاسم الشايب الأبو  ديوان ،أبو القاسم الشايب - 1
.59أبو القاسم الشايب، مذكرات، ص -2
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غربة الشاعر الذي « انه وبني شعبه، فهو يرى نفسه غريبأدرك الشايب مدى الفجوة بي

ذا جاء استيقظ قلبه يف أسحار احلياة حينما تضطجع قلوب البشر على أسرة النوم الناعمة، فإ

الصباح وحدثهم عن خماوف الليل وأهوال الظالم، وحدثهم يف أناشيده عن خلجات النجوم 

.1»ورفرفة األحالم الراقصة بني التالل، مل جيد من يفهم لغة قلبه وال من يفقه أغاين روحه

هذا التجاهل هو من يعزز االغرتاب لدى الشاعر، فالشايب عاش يف بيئة مل تقّدر سعيه، 

:،إذ عرب عن ذلك قائالك قيمة فنهومل تدر 

  يسِ فْ نَـ ةِ بَ رْ غُ ى بِ قَ شْ أَ  ! يبرِ ا غَ يَ نْـ ي الدُ ا فِ نَ كم أَ !ياةِ الحَ يمَ مِ ا صَ يَ 

2.يسِ ؤْ ـــــــي بُ انِ ـــــــــــــــــعَ  مَ َال ي، وَ ادِ ــؤَ فُ يدَ ــاشِ نَـ أَ ــونَ مُ هَ فْ  يَـ ٍم، َال وْ قَـ نَ يْ بَـ 

ش، فهو يرى جمتمعه ين واقعه املعنستشف من خالل هذا النص أنه مل يكن راضيًا ع نإذ

.رديفاً للمادة والشرور

وَس شيئاً حقيراً فُ ُت النُـ دْ جَ وَ فَـ ارٌ بَ كِ وسَ النـُفُ اَن ظَنِّي أنَّ كَ 

3.ورارُ شُ يضَ رِ العَ مَ الَ العَ رُ ذُ بْ تَـ تْ رَّ ــمَ تَ اسْ مَّ ثُ اةُ يَ الحَ هُ تْ ثـَّ وَ لَ 

فالشايب يشكو الغربة يف جمتمعه، إنه شقي بغربته، وآالمه تزداد كلما خاب أمله بقومه 

ما زالت تلك « الذين حتركهم بواعث املال وشهوات اجلسد، وقد أشار إىل هذا يف مذكراته 

ȂȀǋÂ�̈®Ƣŭ¦�Ʈ¦©�... النفس ǟ¦Ȃƥ�ǶȀǯǂŢ�̈ƾǷƢƳ�§ Ƣǐǻ¢�śƥ�̈ƾȈƷÂ��ƢĔȂǸȀǨȇ�ȏ�¬ƢƦǋ¢�śƥ�ƨƦȇǂǣ

.4»عيدة جداً عن ذلك املأل السعيد الذي عرفته يف عهدها املاضياجلسد، ب

.26، ص أبو القاسم الشايب، مذكرات-1
..283،  ص  أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-2
.302املصدر نفسه، ص -3
.7-6القاسم الشايب، مذكرات، ص ص أبو  - 4
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يرى شاعرنا أن نفسه غريبة وتائهة يف األرض تعيش الشقاء واهلموم، وحتنُّ إىل زمنها 

األول، فالشايب كغريه من الصوفيني يتجه يف حياته اجتاها روحيا جعله يتسامى عن احلياة املادية 

¤�Ë�ǺŹ�ǽƾų�ƢǸǯ��ƢēƢȇǂǤǷÂ ّجرعة ختدير الذات، إنه «ا هو ىل ماضيه، فاملاضي بالنسبة له إمن

¸ƢǬǳ¦�Ŀ�ƢĔ¦ǄƷ¢�§ǂǈƬƫ�ŕƷ�ƢȀǈǨǻ�Ǿƥ�©¦ǀǳ¦�ǲǤǌƫ�̧ȂǓȂǷ«1.يف هذا اإليطار ،يقول الشاعر:

غُـيـومالوبـــــحاٌر، ال تغشِّيــها ي فجٌر، ونُجوملبِ ـي قَ فِـ ـــانَ كَ 

  يلمِ جَ ٌو،ـــلْ ، حُ قٌ رِ ـشْ مُ ،يعٌ بِ رَ وَ       ـــومــــــــــــُـ حوأنــــاشــيٌد، وأطــياٌر تَ 

  ! وا أساه... وابتسامات، ولكن      ه، وإيّااحٌ ـــبَ ــي صَ بِ لْ ي قَـ فِ كانَ 

 ! آه !اسِ النَ وبَ لُ ى قُـ قَ شْ ا أَ مَ ! آه      ! هايَ الحَ ارَ صَ إعْ ما أهولَ  ! آه

ومْ جُ نُ ٌر وَ جْ ي فَ بِ لْ ي قَـ فِ انَ كَ 

،...يمدِ ٌم وسَ َال ا الكلُّ ظَ ذَ إِ فَ 

  ومجُ ٌر، ونُ جْ ي فَ بِ لْ ي قَـ فِ انَ كَ 

..................................................

..................................................

2.يدقِ الفَ ــــسِ مْ ن األَ ي عَ ينِ زِّ عَ تُـ وَ        اةدَ ي الغَ ينِ لِ سَ تُ سَ لْ ي هَ رِ عْ شِ تَ يْ لَ 

.370قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، صعز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر -1
.224-223-222، ص ص قاسم الشايب الأبو  أبو القاسم الشايب، ديوان-2



التجربة الروحية  في شعر الشابي................................:................................الفصل الثاني

93

فقد عامل املثل العامل املطلق، «وجد نفسه يعيش يف غري وجوده احلقيقي، لقد  إن شاعرنا

إنه ينشد العودة إىل أصله . 1»وبات يعيش حياة أرضية ناقصة زاُده فيها ما يتذكره يف العامل األزيل

شوق الظاهر إىل الباطن، وحنني الفرع لألصل، «األزيل، وهذا هو املبدأ الذي يقوم عليه التصوف 

  .اجلوهري2»عودة الصورة إىل معناهاو 

كثريًا ما حّن الشايب إىل عامله األول، فهو يرى أن روحه قد ُرِسفت يف سجن املادة، 

  :هذا ما نستشفه من األبيات التالية.ويتمىن أنه مل خيلق أصًال، ومل يأت إىل هذه الدنيا التافهة

  ! ــيلِ وْ ـُب حَ اكِ وَ ـبـح الكَ َـ سْ تَ مْ ــا، ولَ يَ نْـ الدُ هِ ـــذِ ــى هَ لَ إِ ــــدْ فِ أَ مْ ي لَ نِ يتَ لَ 

  ! ــــونيـاء ُجـفُ ـيَ ـم الضِ ْـ ثَ لْ يَـ مْ ِمي، ولَ الَ حْـ ُر أَ ــجْ الفَ قْ ــانِ عَ يُـ مْ ي لَ نِ تَ يْ لَ 

3! ينجِ سَ يرُ غَ ،ودِ ي الُوجُ ضوءًا، شائعاً فِ -تُ نْ كما كُ –زلْ أَ مْ لَ  ينِ تَ يْ لَ 

مثل هذه النصوص الدالة على اغرتاب الشايب يف جمتمعه تكثر بقوة يف إرثه الشعري، إنّ 

«وكثريا ما استبد اليأس بنفسيته، فساورته الرغبة يف االنفالت من هذا الواقع املادي بالتسامي عنه 

.4»إىل املثل املطلق ألن كل واقع نتجاوزه يوصلنا إىل واقع أغىن وأمسى

باالغرتاب متشابكة وليس مثة عامل واحد، ومل  الشايب شعور أدت إىلإن البواعث اليت 

تكن األحوال السياسية وحدها املوقظة ملشاعر األسى والشعور بالغربة والسعي يف التغيري، ونشدان 

عامل أفضل، فهناك دوافع ذاتية وفكرية كان هلا أثر كبري يف أدب االغرتاب عند الشايب متثلت يف 

، 1للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، طهجران عبد اإلله الصاحلي، اإلنسان واالغرتاب يف فلسفة نيتشه، دار الفرقد-1

.38م، ص 2015

 .92ص ، م1977، 1دار العودة، بريوت، ط، 2، جأدونيس، الثابت واملتحول-2
.284، ص قاسم الشايب الأبو  الشايب، ديوان أبو القاسم- 3
.120م، ص 1980، 2إيليا احلاوي، الرومنسية يف األدب الغريب والعريب، دار الثقافة، بريوت، لبنان، ط-4
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دبية اليت نادى هلا ال ألجل النهوض بالفن، وإمنا كان ينشد من ورائها بلوغ رسالة الشايب األ

  ).رسالة الدنيا(غايات إنسانية مساها الشايب 

إنه ال حيزنين شيء يف هذه الدنيا أكثر مما حيزنين التفكري يف أنين أموت قبل أن أؤدي « 

هذا هو املبدأ الذي سار عليه  .1»رسالة الدنيا اليت أحس أنين مل أخلق لغريها يف هذا العامل

  .الشايب يف أداء رسالته

رِ ـــــــــــيمِـ األَ ـــاءَ ضَ ِبه رِ ُجـورْ َر أَ عْ الشِ مُ ظُ نْ  أَ َال 

  يرـــرِ السَ بِّ رَ ى لِ دَ هْ تُـ ـــــاءٍ ــــــــــــثَ رِ وْ أَ ـــةٍ دحَ مِ بِ 

يِريمِ ضَ يهِ ضِ تَ رْ يَـ نْ أَ       ارً عْ ُت شِ لْ ا قُـ ذَ ْسبــِي إِ حَ 

***

  يــــــالِ ـقَ مَ يــهِ فِ فُّ رِ يَ اءٌ ــضَ  فَ َال إِ ـرُ عْ ا الشِ مَ 

  ــيالِ عَ المَ ــرُّ ـــسُ ا يَ مَ وَ            يدِ ــالَ بِ ـــــرُّ سُ ــا يَ يمَ فِ 

ـاِلييَـ اِت خَ قَ ــــافِ خَ نْ مِ           يــورِ ـيُر ُشعُـ ـــثِ ا يُ مَ وَ 

***

به اقتِـــنــاَص نــــوالِ ِغيبْ أَ رَ عْـ أقرُض الشِ الَ 

ذا جـــــاللِ ــــهِ ــمالِ جَ            ـيفِ ـنْ ـكُ يَ مْ لَ إنْ رُ عْ الشِ 

2.لِ ـالَ ي الظِّ ادِ وَ ى بِ عَ سْ يَ فٌ ــيْ طَ ــوَ ـــا هُ ــمَ نَ إِ ـــــــــــفَ 

، رسالة رقم 1994، 2أبو القاسم الشايب، ديوانه ورسائله، قدمه وشرحه جميد طراد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-1

.262، ص 22
.62، ص قاسم الشايب الأبو  أبو القاسم الشايب، ديوان-2
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األصعدة كغريه من أبناء وجد الشايب نفسه يرزح حتت أوضاع خمتلفة من املعاناة على مجيع 

زيادة « أدت إىل  وف جديدة، تلك املعاناةأمته، وأصبح لزاما عليه أن يعيش مشكالت وظر 

احتكاك األديب مبشكالت احلياة اليت يعيشها، وإدراكه خلطورة دوره يف مواجهة هذه املشكالت 

.1»والتزامه بواقعه، وقضايا شعبه

ياته، وضاقت عليه رقعة هذا الوجود مبا رحبت هذا ما حّز يف قلب الشاعر ونغص عليه ح

مطالب من أعماقه أن "وهذه هي ميزة الفنان احلقيقي، فهو ملا آلت إليه األوضاع يف تونس،

واالستغراق يف الصالت  حيرتق مع اآلخرين عندما يراهم حيرتقون، أما الوقوف على الضفة األخرى

وشاعرنا أبو القاسم  2"أي عصر من العصورفليس من صفات الفنان احلقيقي يف  ية،نوتوالكه

لنتحمل يا صديقي كل شيء " : قائال صديقه حممد حليويالشايب جتشم عناء هذه املعاناة ودعا 

�śƥ�ǾǻƘǋ�ǺǷ�Ǟǧǂǳ¦Â�ǺǗȂǳ¦� ƢȈƷȍ�ƾǿƢų�ƢŶ¤�ƢǼǷ®�ƢǷ��Ƣđ¦®¡Â�ǆ ǻȂƬƥ�µ ȂȀǼǳ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ

.3"الشعوب

إيصال رسالته، وخلدت صاحبها يف عامل  هذه املعاناة فتحت للشايب آفاقا يف ال شك أنّ 

وليس هناك ما أدل على عبقريته األدبية وموهبته الشعرية، وطول باعه وجودة . الكتابة واإلبداع

�ǺǨǳ¦�̈ƾǸǟ¢�ǺǷ�ÆŚưǯ�Ƣđ�®Ƣǋ¢�ƨȈǳƢǟ�ƨȈƥ®¢�©ƢǨǏ�ǺǷ�Ǿƥ�ǄȈǸƬȇ�Ƣŭ�ÄǂǠǌǳ¦�¾ƢȈŬ¦�ǾƥƢƬǯ�Ǿǟ¦ƾƥ¤

.يد، وتقييم جريء للشعر العريبواألدب آنذاك، ملا جاء فيه من دعوة إىل التجد

على أنه مل يتقيد يف «: يقول زين العابدين السنوسي يف حديث له عن رسالة الشايب

�ǄȀǧ��Ǿƥ¦®¡Â�ǽƾƟƢǐǫ�ƢēȐůÂ�ƢȀǨƸǏ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂǌǼȇ�ǂǐǷ�ń¤�̧Ǆǧ�ƾǬǴǧ�ȆǈǻȂƬǳ¦�ǖȈƄƢƥ�ǾƬǳƢǇ°

�ƢȈǻ®�Ŀ�½ƢǼǿ�À¦Ȃƻȍ¦�Ƣđ�ǾǴمن اهلمم يف تونس بعد أن رأى الناس مبلغ الِبشر واحلفاوة اليت تقبّ 

.231، ص 1983، 2مصر، طالسعيد الورقي، لغة الشعر العريب احلديث، دار املعارف، اإلسكندرية، -1
.246عبد اهللا العشي، أسئلة الشعرية حبث يف آليات اإلبداع الشعري، ص -2
.246أبو القاسم الشايب، ديوانه ورسائله، قدمه وشرحه جميد طراد، ص -3
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�̈ŚǤǳ¦�©°ƢƯ¢�ƨǘȈǈƥ�̈°ÂƢǼǷ�®ǂƴŠ�ǶȀȈǴǟ�ǂǐƬǻ¦Â�ǾǷȂǐƻ�¦Ǆǣ�¦ǀǰǿÂ�ǂǓƢū¦�ƢǼǴȈŪ�ĺǂǠǳ¦�ƾĐ¦

.1»فاجتهت إليه أنظار مواطنيه من جديد ودوت رسالته من جديد بأعظم مما كانت عليه

احلديث مل تعرف شاعر وأكاد أجزم أن العربية يف شعرها « : ويف هذا الشأن يقول التليسي

اختذ من الشعر قضية يعيش من أجلها كما اختذها الشايب وذلك سر من أعظم أسرار الشهرة اليت 

Ƥ Ǵǫ�ǲǯ�Ŀ�ƢǻƢǰǷ�Ǿǳ�ƾȀŤ�Ŗǳ¦Â�Ǿƥ®¢�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ«2كل من يتذوق الشعر بشغف.  

ظهر الشايب يف تونس فلم يفهمه إال أفراد قالئل ألن « : وحتدث صديقه احلليوي قائالً 

نس قبل عشرين عاماُ مل تكن ناضجة لفهم الشايب، مث ظهر يف الشرق فإذا الشرق يشرئب هلذا تو 

الشاعر اجلديد ويتقبل ظاهرة جديدة يف األدب العريب احلديث، وإذا به يضعه يف طليعة املدرسة 

احلديثة يف الشعر، أضراب إبراهيم ناجي، وإيليا أبو ماضي وعلي حممود طه ويوسف غصوب 

.3»موأمثاهل

�ǺǷ�ǾȇǂǏƢǠǷ�ËǲƳ�À¢�ȏ¤��¼ǂǌŭ¦�Ŀ�ĺƢǌǳ¦�Ƣđ�ȆǜƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǷƢǈǳ¦�ƨǻƢǰŭ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

أبناء وطنه جتاهلوه وغمطوا حقه، ويطالعنا يف هذا املقام حديث احلليوي بشأن احتقار وازدراء 

م، ولو أّن هذا الكتاب صدر مبصر مثًال لكان له دوّي وصدًى عظي« : التونسيني لكتاب الشايب

�Ŀ�ǶĔƘǋ�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ƣǿ£Ƣƥ®¢Â�ǆ ǻȂƫ� ƢǼƥ¢�ǾȈǴǟ�ǲƦǫȋÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢȀȈǧ�¢ǂǬƫ�®Ȑƥ�ǲǯ�Ŀ�ǂǯ̄ �Ǿǳ�ÀƢǰǳÂ

اإلقبال على ما تقذفه مصر من دّر مثني وغثاء تافه، ولكنه صدر يف تونس وألفه أديب تونسي 

ونا شيئاً وقد تعودنا أن نزدري كل عمل خيرجه أدباؤنا كما تعودنا أن حنسب كل ما يأيت به مواطن

.4»حقرياً ال قيمة له وال شأن

1-®��Ƣȇ°ȂǇ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǜǬȈǳ¦�°¦®��¾ȂȀĐ¦�œǼǳ¦�ĺƢǌǳ¦��ÄǂŞ�Ƥ ȈƦū¦�ȄǨǘǐǷ. ،17م، ص 1960ط.
.26يفة حممد التليسي، الشايب وجربان، ص خل - 2
3-�́ ��¾ȂȀĐ¦�œǼǳ¦�ĺƢǌǳ¦��ÄǂŞ�Ƥ ȈƦū¦�ȄǨǘǐǷ18.
.13، ص املرجع نفسه - 4
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تنكرت الساحة الفنية آنذاك للشايب، ومل تعرتف به الصحافة من خالل متنعها عن نشر 

تألق جنمه حني ظهوره « : قصائده، وكثرياً ما القى نقداً قاسياً، ويف هذا يقول حممد البهلي النيال

وأِنف فيه أن يتبع خطى من سبقوه وحيذو بنوع جديد من األدب مل يكن معهوداً يف ذلك الوقت 

�ȆȀƬǼƫ�ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ ǳƢǣ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�Å¦Śưǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢȇƾƬǼŭ¦Â�ǆ ǳƢĐ¦�Ʈ ȇƾƷ�ÇǀƠǻ¡�ÀƢǰǧ�ǶǿÂǀƷ

.1»بإمجاعها على مروق هذا الشاعر

عندما دعا الشايب إىل ضرورة إجياد أدب جديد يتصل « : ويف هذا السياق يقول حممد كرو

�ǶǿÂ�śǳÂǂȀǷ�ǾȈǳ¤�¦Â ƢƳÂ�ǶȀǇÂƚǧ�ÀȂǷ¦ƾŮ¦�ǲŧ�ǾŰƢǘǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǲǯƢǌǷباحلياة ويعرب عن 

وعبثًا حاول ... أين الكافر؟ أين هو اخليايل؟ أين هم الناعي علينا الركود واجلمود؟: يتصاحيون

فقيدنا أن يُفهمه حقيقة األدب وواجب األدب يف هذا العامل احلديث وحضارته الشاخمة وذهب 

.2»هم من مفاهيم جديدة لألدب وقيم حقيقية للشعر ورسالة الشاعرسدى كل ما أعلنه في

ويذهب حممد الفاضل بن عاشور إىل أن احملاضرة اليت ألقاها الشايب لقيت ضجة كبرية يف 

§��ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēȏƢǬŠ¡°¦ �« فاألوساط التونسية  ƢƬǰǳ¦�ǞƦƬƫÂ�¬®ƢǫÂ�¬®ƢǷ�śƥ�² ƢǼǳ¦�ƢȀȈǧ�ǶǈǬǻ¦

لصحف الدستورية مثل جريدة الندمي باالستخفاف والتهكم والتشهري احملاضر واجتاهاته، وهامجته ا

¿Ƣēȏ¦�ǞȈǜǧÂ«3. من يتوغل يف نتاج الشايب الشعري، ويتصفح رسائله، ويتطلع على تاريخ حياته

.الشايب من تنّكر معاصريه من أبناء تونس لرسالته عاناهيستطيع أن يدرك مدى ما 

اسي أدبه وّلد لديه شعور بالتوتر والقلق، وعّمق للشايب وتن تنكروما من شك أن هذا ال

  ):يتةامل دنياال(إحساسه بالغربة، ويكفي للتدليل على ذلك قوله يف قصيدة 

1-�́ ��¾ȂȀĐ¦�œǼǳ¦�ĺƢǌǳ¦��ÄǂŞ�Ƥ ȈƦū¦�ȄǨǘǐǷ63.
.64نفسه، ص املرجع  - 2
.65، ص املرجع نفسه - 3
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تابِ ـــهَدراً على األقداِم واألعْ        هــنَّ ـــق فَ ـــرِ هْ يُـ وبُ هُ وْ المَ رُ اعِ الشَ 

ـابِ ـــــــقَ حْ األَ ةُ ـــاوَ بَـ غَ هُ تْ دَ يَّ شَ دْ قَ يٍِّت،، مَ مٍــ قيـوٍن عَ ي كَ ويعيُش فِ 

ابِ ــــ، ودرس كـتاظِ فَ لْ ِم أَ هْ ي فَـ فِ َرهـــــــــــــمْ عُ قْ ـفِ نْ يُـ يرُ رِ حْ ُم النَّ الِ والعَ 

اِبياِد الخَ مَ الرَ مِ ي ِحمَ كالدُّوِد فِ            ىوَ تَـ جْ يم المُ دِ القَ مِ مَ ى رِ لَ ا عَ يَ حْ يَ 

رابِ ــــــــكـــــــل وشــأْ ا مَ ــــَـ ينْ ُدنياُه دُ ــعٌ ـــــائِ ضَ ـيعٌ طِ ا قَ مَ هُ نَـ يْـ ُب بَـ عْ والشَ 

1!ن أَسى وعذابِ ي مِ قِ ا ُيالَ اذَ مَ        مــاهُ ــَـــ ــيي ُدنْ فِ اسِ ـسَّ للحَ الويْــلُ 

أن هذه النغمة احلزينة مبعثها نابع من اإلحساس بالغربة والضياع والتمزق وسط  ريب ال

  .عى عليه الركود واجلمودعر وجهوده الفنية، و كثرياً ما نشعب ال يدرك سعي الشا

  يــــــــــــسِ فْ نَـ ةِ رَ مْ ـخَ ـا بِ ـــهَ ـــتُ عْ ــرَ تْ أَ وَ     يابِ وَ كْ أَ تُ خْ مَّ اِة ضَ يَ الحَ احِ بَ ي صَ فِ 

  ! يسِ أْ كَ بُ عْ ا شَ يَ تَ سْ دُ ي وَ يقِ حِ رَ تَ قْ رَ هْ ــأَ ، فَ ـكَ يْـ لَ ــا إِ ــــــهَ تُ مْ دَّ قَ مَّ ثُ 

سِّيحِ ي وَ ورِ ُشعُ نْ ُت مِ ــفْ كَ فْ كَ وَ ــي،مِ ْسـَكــتُّ آَال أَ مَ ثُ ...تُ مْ لَ أَ تَ فَـ 

ِسيـــــإنْ يُّ ــا أَ هَ ـــسَّ مَ يَ ــمْ لَ ــــةٌ اقَ بَ ـلـــِْبيــيِر قَ اهِ زَ أَ نْ مِ تُ دْ ضَّ نَ مَ ثُ 

سِ وْ دَ يَّ ا أَ هَ ـــــــــــتـَـــوِدي، وُدسْ رُ وُ تَ قْ زَ مَ ، فَ ــيكَ لَ ـــا إِ ــهَ ــتُ مْ ـدَّ قَ ــمَّ ثُ 

َت رأِسيـــــــوَّجْ تَـ الِ بَ ْوِك الجِ شَ بِ وَ       اـــــــــْوبً ِن ثَ ــزْ الحُ ــنَ ي مِ نِ تَ سْ بَ لْ أَ مَ ثُ 

سِ أْ يَ ِدي، بِ ــــْحـــوَ اةَ يَ الحَ يَ ضِ قْ ِألَ ِبيعْ ا شَ ، يَ ابِ ى الغَ لَ إِ بٌ اهِ نَِّني ذَ إِ 

 .483  -482ص  ، صقاسم الشايب الأبو  بو القاسم الشايب، ديوانأ - 1
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1.ْؤِسيُن بُـ فُ دْ اِت أَ ابَ الغَ يمِ مِ ي صَ فِ ــــــــــيَّ لِ عَ ـاِب ــى الغَ لَ ٌب إِ اهِ ي ذَ نِ نَّ إِ 

وهو مصطلح كثريا ما وظفه الصوفية " اخلمر"رمز ) ¦ȂȀĐ¦�œǼǳ¾(الشايب يف قصيدته  وظف

حاول أن يقدمه  ،يف أشعارهم، ملا حيمله من داللة النشوة والُسكر، فكان شعره مبثابة الرحيق

شعبه أىب أن يشاركه نشوته ألنه جتاوز ما تعارفوا عليه، فهو يفالشاعر لشعبه ليطرب مسعه، إال أنّ 

  .نظرهم كافر ساحر جاء هلدم التقاليد واألعراف

�ƢȀǼǷ�ǲȀǼȇ�Ŗǳ¦�°ƢĔȋ¦�Ǯمخرته تلك ليس بأم اخلبائث، وإمنّ ولو عرف شعبه أنّ  Ǵƫ�Ȇǿ�Ƣ

  . الشاربون يف جنات النعيم ملا عابوه ونعتوه بالكفر

رهفة، فتغرتب عن هذا العامل يفهذا االزدراء يؤرق ذات الشاعر احلساسة، ويفجع روحه امل

ربط بني فعل «من هذا املنطلق تقمص الشايب دور النبوة فهناك دوما . وق لعامل املثل والفضيلةت

الشاعر والفيلسوف والنيب فهم مجيعًا يسعون إىل ختليص اإلنسانية من خللها وفوضاها وتنافرها، 

.2»واالرتقاء باإلنسان إىل املستوى اإلنساين األمثل

والتجديد اليت اختارها الشايب حمفوفة مبخاطر التهكم واالحتقار لكن هذه طريق التغيري 

�Ǧ ǫȂŭ¦�¦ǀǿÂ��ƨǫƾǻǄǳ¦Â�ǂǨǰǳƢƥ�¿Ƣēȏ¦Â-¿Ƣēȏ¦- مل يسلم منه شاعرنا، فهو كالفراش أحب النار

  :يف هذا املعىن يقول.وملا اقرتب احرتق

سِ أْ ــــــــِر كَ يْ ي خَ ـاِة فِ يَ ــيَق الحَ حِ رَ اسَ ــــــــالنَ لَ ــــــاوَ ٌر، نَ اعِ شَ الَ ا قَ ذَ كَ هَ 

:سِ أْ يَ وا بِ الُ قَ ، وَ هِ ـــوا بِ ـفُ خَ تَ اسْ وَ     اــــــابَ ـــــضَ رُّوا غِ ــــــــمَ ا، وَ هَ نْـ وا عَ احُ شَ أَ فَ 

ــسِّ ــــــــمَ بِ ـــيبَ صِ ، أُ َســـهُ ؤْ ا بُـ يَ فَـ نِ ـــــِب الجِ عَ لْ ي مَ الرشاَد فِ اعَ ضَ أَ دْ قَ 

.249-248، ص ص  قاسم الشايبالأبو  بو القاسم الشايب، ديوانأ - 1
.157عبد اهللا العشي، أسئلة الشعرية، ص -2
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سِ ــنْ جِ لِ كُ نْ مِ احَ وَ رْ ى األَ اجَ نَ وَ لِ ــــيْ ي اللَ َف فِ اطِ وَ َب العَ اطَ ا خَ مَ الَ طَ 

سِ ـــنْ جِ لِ كُ نْ مِ احَ وَ رْ ى األَ ادَ نَ وَ ابِ ـــــــــــــــى الغَ لَ م إِ َال َق الظَ افَ ا رَ مَ الَ طَ 

سِ رْ ــــــــجَ بِـ احِ ـــــــــيَ الرِ عَ ـــنَّى مَ غَ وَ     يادِ ي الوَ يَن فِ اطِ يَ الشَ ثَ دَّ ا حَ مَ الَ طَ 

سِ ــمْ شَ عَ لَ طْ مَ لَّ ، كُ ينُ اطِ يَ الشَ رَ ـــــــــــــــــحْ السِ هُ ـــــــــــمْـ لِّ ـــعَ ــٌر، تُ ــاحِ سَ هٌ نَّ إِ 

ــسِ ــــــــــــــجْ ـــُع رِ بَ ــنْ يَث مَ ــبِ الخَ نَّ إِ لِ يكَ الهَ  نعَ يثَ بِ الخَ رَ افِ وا الكَ دُ عِ بْ أَ فَ 

ـسِ حْ نَ اتُ ذَ ةٌ يرَ رِّ شَ وحٌ رُ وَ هُ ــــفَ ـهِ ـــــــــــيْ لَ وا إِ خُ ــيــــصِ  تُ َال ، وَ وهُ دُ ـرُ ـــــــــــــــطْ أُ 

سِ عْ تَـ بِ يِّ بِ الغَ هِ بِ عْ ي شَ فِ اشَ ــــــعَ ،ــوفٌ سُ لَ ــيْـ ــٌر  فَ ـاعِ ــــــــــشَ ــالَ ـــــــا قَ ذَ كَ هَ 

سِ خْ بَ مَ وْ سَ هُ ورَ ـــــــــــعُ وا شُ امُ سَـ فَ     اهَ ـــــــيــانِ غَ أَ ، وَ ـهُ ـــــــــــــــوحَ رُ ــاسُ النَ لَ هِ جَ 

1.َمسِّ اٌب بِ صَ مُ هِ بِ عْ ي شَ فِ ـوَ هُ وَ يٌ ـــــــــــــِـ بنَ اةِ ــيَ الحَ بِ ـــــهَ ـذْ ــي مَ فِ ـــوَ هُ فَـ 

مبعاين الغربة النفسية بعد أن شعر "امتأل الشايب شعر نرى من خالل هذه األبيات أن 

واألحزان، يف هذا العامل املوبوء، حيث مل جيد فيه استقرارا، وخال بالوحدة، وعششت فيه الوحشة 

لذا آثر ... من العدالة والتكافؤ، حني وجد العدل ال يشاركه حظه، وال يتعامل معه بإنصاف

يف كنف  2"االنطواء وانكماشه على نفسه لينسي به مهومه يف ميله إىل العزلة، والرضا باخللوة

  .الغاب

األشياء وإمنا يتبصر  يرى زل عن األحداث وإمنا هو شاعر متأمل المبعالشايب مل يكن 

�©ƢƳ°®�Ȅǫ°¢�ń¤�Ƣđ�ǲǐȇ�Ŗǳ¦Â��ƨǬū¦�ƨǧǂǠŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǾǇƢǈƷ¤�ǪǸǠƥ�ƢȀǼǗƢƥالروحي  االرتقاء

 .253 -252 -251ص ص ، قاسم الشايبالأبو  أبو القاسم الشايب، ديوان-1
  : من املوقع اإللكرتوين .6ص  عبد القادر فيدوح، ارتعاشات القلق الصويف يف شعر التيجاين يوسف بشري،-2

sudan-forall.org/.../Abdelkadir-Fidouh-altijani-youssif-bashir-02.p.
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يبصره الناس وتشعر  الفنان الذي يكون يف روحه شيء من طبع النبوة اليت تبصر ما ال"فهو ذلك 

احرة وفلكا دائرا، من معىن األلوهية اليت ختلق من املادة الصماء حياة س بأمسى مما يشعرون وعنصر

الذي يبعث يف آثاره فلذة من روحه ونسمة من حياته فإذا هي حية ناطقة ، تعرب  قأما ذلك اخلال

يف قوة وإبداع عما يف هذا الوجود من سحر ومجال، وتتغىن مبا يزخر يف أعشار القلب البشري من 

.1س وحنني ولذة وأمل وغايات ومثلعطف وبغض، ويأ

فهو  Ƣēȏ¦Â¿من هذا املنطلق يكون من البديهي أن يعاين الشايب يف جمتمعه اإلمهال 

صاحب رسالة علوية والبد له أن يعاين مأساة الشعراء والفالسفة واألنبياء، فهو حيمل بني جواحنه  

هي القوة الدافعة يف حياة  إن شهوة إصالح العامل"شهوة إلصالح العامل ) شللي:" قالكما 

الفيلسوف والنيب والشاعر، ألن كال منهم يرى النقص فال حاول أن خيدع عنه نفسه بل جيهد يف 

Ƣđ�ǂǌƦȇ�À¢�Ǿƥ¢®�ǲǠŸÂ��ǾƷȐǏȍ�ƨǴȈǇÂ�Ãǂȇ�À¢"2.

وصفوة القول أن الشايب عاىن غربة فكرية وسط جمتمع شغلته متطلبات العيش عن غذائه 

الروحي،  االغرتابوالثقايف يؤدي إىل  االجتماعي االغرتاباقم وتصاعد الفكري ومن مت فإن تف

.3"يفهمون أغاين الطيور طائر غريب يرتمن بني قوم ال "فالشايب ليس إال

به اليأس واألمل نتيجة خيبات كربى  فاستبدشتد إحساس الشايب بالغربة وسط قومه ا

،وهذا سواء أقبلت عليه الدنيا أم أدبرت وإحباطات متالحقة يف حياته، وظل يفتقد معىن السعادة

  :ما أفصح عنه بقوله

.227الشايب وجريان، ص،سييخليفة حممد التل -1
  .136-135ص  ص، 1977، 12ط، دار العودة، بريوت، من ديوانه 03حيايت يف الشعر مج  ،صالح عبد الصبور -2
  .29ص  مذكرات ،،أبو القاسم الشايب -3
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يبْ ئِ ا كَ دً بَ ي أَ نِ نَ إِ فَ اةُ ـــــَـ يالحَ تْ كَ ــــــــاحَ ضَ ا تَ مَ هْ مَ 

يبْ جِ تُ َال ةُ آبَ ــــــالكَ ، وَ ةِ آبَ ـــــــــالكَ اعِ جَ وْ ي ِألَ غِ صْ أُ 

يبْ حِ النَّ  جُ ــــــــلِ تَ عْ يَـ ى ، وَ وَ لْ البَـ هُ وَّ أَ تَ ي تَـ تِ جَ هْ ي مُ فِ 

  وب رُ الكُ اجُ وَ مْ أَ يشُ جِ تَ ى، وَ سَ األَ ارُ بَّ جَ جُّ ضِ يَ وَ 

يبْ رِ ا غَ يَ نْـ ي الدُ فِ لُّ ظَ يَ ي سَ الذِ وحُ ا الرُّ نَ ي أَ ـــــنِّ إِ 

.1يبْ شِ المَ وَ ةِ يبَ بِ الشَ انِ زَ حْ أَ ا بِ عً لِ طَ ضْ مُ يشُ عِ يَ وَ 

باألمل وتشري  نضحتحلزن والكآبة، وعناوين قصائده كل هذا أدى بالشايب إىل الشعور با

��ǲȈǴǳ¦�ƢȀȇ¢��ƨǷƢǈǳ¦��ȄǇȋ¦�ƾȈǌǻÂ�ƨǳȂȀĐ¦�ƨƥƖǰǳƢǧ( إىل ما ينطوي عليه داخله من جرح عميق

Ƣ̈ǇƘŭƢƥ�ƨǸǠǨǷ�ǆ......)أغنية األحزان، يف فجاج اآلالم  Ǩǻ�śǻ¢�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ȆǨţ�ǺȇÂƢǼǟ�ƢȀǴǯ.

ابْ بَ الشَ رَ جْ فَ تُ زْ اوَ جَ تَ نْ ا إِ ومَ اةِ يَ حَ ي الا فِ مَ وَ ،اةَ يَ الحَ تُ مْ ئِ سَ 

يق بصابحِ رَ نْ مِ تْ عَ شَ عْ ا شَ مَ وَ       ا هَ اعَ جَ وْ أَ ي، وَ الِ يَ اللَ تُ مْ ئِ سَ 

  ابذَ يم العَ حِ جَ ى وَ سَ ي األَ ادِ وَ ـــــبِ       ا هَ تُـ يْ قَ لْ أَ ي، وَ سِ أْ كَ تُ مْ طَّ حَ فَ 

  ابا الحبَ هَ نْـ مِ اضَ فَ دْ قَ ، وَ تْ رَ قَـ وَ       وعمُ ا الدُ هَ تْـ رَ مَ غَ دْ قَ وَ تْ نَ أَ فَ 

ابْ ئَ تِ كْ واال  تُ مْ ا الصَ هَ رَ ــــــــــــــبَ قْـ أَ وَ هُ بَ وْ ـــــَـ ى ثسَ ا األَ هَ يَـ لْ ى عَ قَ لْ أَ وَ 

2ابْ حَ تِ نْ اال هُ وُ دْ ، شَ هِ مِ الَ ــــــــــحْ أَ وَ هِ ــــــــــــــمِ آَال بِ دٌ ــــــــيحِ وَ يبٌ ئِ كَ 

  .213 -212ص ص  ،قاسم الشايب الأبو  قاسم الشايب ، ديوانالأبو  -1
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باملاللة  شعورالشايب تنتابه رؤى كئيبة متجهمة أذاقته أالم نفسه، وولدت لديه يبدو وأنّ 

  . والسأم من احلياة على الرغم من تنوعها وثرائها فهي يف نظره دائما وأبدا أنشودة احلزن

  يـــــــــــبِ ــــــــيـــــحِ نَ اةِ يَ ى الحَ لَ عَ لْ ـــــــتِّ رَ فَـ نِ زْ الحُ ةُ ودَ شُ نْ أُ اةَ يَ الحَ نَ إِ !احِ صَ 

  يــــــــيبِ بِ حَ احِ بَ ى الصَ لَ عَ بْ كُ سْ ا، فعِ مْ دَ       ــــــــــــــــالبِ ةٌ عَ رَ ــــتْ مُ اةَ يَ الحَ سَ أْ كَ نَ إِ 

  بـــياللهِ ذعُ ـــعاع لـــــــــالشُ فَ لْ ـــــــخَ فَ ضِ                   ي األرــــنِ بَ امُ ــسَ تِ بْ ا كَ نَّ رَ غُ يَـ َال 

1وب؟ــــــــــــــطُ اة القُ ـــــيَ ا حَ مَ ، فَ وبْ طُ ــــــخُ وَ       وبطُ قُ اةَ ـــــَـ يالحَ نَ ي أَ رِ دْ تَ تَ نْ أَ 

كآبة تكتنفها   ،عميقا يف نفسية الشايب جعلته يشعر بالكآبة جرحاتركت ظروف احلياة 

  .املرارة واحلزن

يبْ رِ ا غَ نَ ، أَ يبْ ئِ ا كَ نَ أَ 

  ن ــــــمَ ةِ آبَ الكَ مِ الَ عَ نْ مِ سَ يْ لَ وَ 

دُ جِ ا أَ مَ بعضِ ارَ شَ عْ مِ حملُ يَ 

تْ ــــــخَ رَ صَ نْ إِ ، وَ ةٌ رَ ي مُ تِ ــــــآبَ كَ 

2دْ سَ ا الجَ هَ نـَّ عَ مَ سْ يَ الَ ي فَ وحِ رُ 

بنربة  اتسمتناته وكآبته فهي منذ البدء ايعرض الشاعر مع) ¦ƨǳȂȀĐ¦�ƨƥƖǰǳ(يف قصيدة 

�ŃƢǟ�Ŀ�ǆ Ȉǳ�ƨǨǴƬű�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�®Âƾū¦�ǲǯ�±ÂƢƴƬƫÂ�Ǧ ǏȂǳ¦�ǲǯ�¼ȂǨƫ�ƨƥƖǯ�ȆȀǧ��̈ǂȇƢǤǷ�̈ƾȇƾƳ

:مغايرة،ويف هذا السياق يقولاحلزن فحسب بل يف عامل الزمن أيضا، حىت أنه يرها فكرة
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  ا هَ رَ ئِ ظاَ نَ تْ فَ الَ ي خَ تِ آبَ كَ 

نْ زَ الحَ مِ الِ وَ ي عَ فِ ةٌ يبَ رِ غَ 

ةٌ دَ رِ غَ مُ ةٌ رَ ــــــــكْ ي فِ تِ آبَ ــــَـ ك         

1نْ مَ الزَ عِ امِ سَ مَ نْ مِ ةٌ ولَ هُ جْ مَ 

س يوما ما لتكون نارا جباألمل وقسوة الكآبة اليت سوف تن إن أكثر املقاطع تعبريا عن شدة

:،ذلك ما عّرب عنه الشايب يف قولهتضطرم يف كل شيء

تْ رَ هَ ـــــصَ ةٍ وَ سْ قَ اتُ ذَ ي،تِ آبَ كَ 

مْ ــــــــــلَ األَ مَ نَّ هَ ي جَ ي فِ رِ اعِ شَ مَ 

  اهَ تِ وَ سْ قَ لَ ثْ مِ رُ هْ الدَّ عْ مَ سْ يَ مْ لَ 

    م حلُ ، وَال َال ،قطُّ ةٍ ظَ قَ ي يَـ فِ 

ةٌ ــــــــــــجَ ــــــــجَّ ؤَ مُ ةٌ لَ عْ ي شُ تِ كآبَ 

رْ ـــعِ تَ سْ تَ نِ وْ الكَ ادِ مَ رَ تَ حْ تَ 

  اهَ تُـ يقَ قِ ا حَ مَ نُ وْ الكَ مُ لَ عْ يَـ سَ 

2رْ جِ فَ نْـ تَـ مَ وْ يَـ الفجرُ عُ لُ طْ ويَ 

91-90ص ص، قاسم الشايبالأبو  قاسم الشايب ، ديوانالأبو  -1
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�Ƥفسيل ُ  ǴǬǳ¦Â�ǆ ǨǼǳ¦�©ǂǫÂ�ƨƥƖǯ�ƢĔ¤�ǾǼȈȇ¦ǂǋ�Ŀ�Äǂš �ÀǄū¦�°ƢĔ¢Â�Ǿƫ®°ÂƘƥ�¾ȂǏȂǷ�ƨƥƖǰǳ¦

  .فهي باقية خالدة يف روحه خلودها األبدي األزيل

  ىــــــــــَـ تمَ وَ ،ةٌ لَ عْ شُ اسِ النَ ةُ آبَ كَ 

دْ األمَ عَ ت مَ بَ خَ الٍ يَ لَ تْ رَ مَ 

تْ ــنَ كَ سَ ،ةٌ عَ وْ لَ فَـ  يابِ ئَ تِ اكْ ا مَ أَ 

1.دْ بَ ى األَ لَ ا إِ هَ ى بِ قَ بْـ تَـ ي، وَ وحِ رُ 

بالغربة فحسب، وإمنا  وإحساسهمل يقف نزوع الشايب الصويف عند تقديسه لروح املرأة   

تعدى ذلك إىل تأمله يف مظاهر الكون مبا فيه الغاب، حيث تتجلى قدرة اخلالق ويتجسد اجلمال 

هذا ما دفعه للنظر يف هذه الفكرة املثالية حبثا عن  اخللودوظل الشايب باحثا عن . ي املطلقاإلهل

  .الراحة األبدية والسكينة السرمدية

الفصل الثالث الذي عاجل النزعة التأملية يف شعر ن خالل سنفصل فيه القول مهذا ما   

  .الشايب

 .94ص ، قاسم الشايبالأبو  قاسم الشايب ، ديوانالأبو  - 1
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  : تمهيد

يعد التأمل من أبرز  ، إذاإلنسان عن سائر اخللق بالعقل وقوة التفكري، وعمق التأمل فضلت

آليات العقل اليت من خالهلا يتواصل اإلنسان مع الوجود، وكان له الفضل العظيم يف بروز مجيع 

.العلوم، وامليدان األديب من امليادين اليت ازدهر فيها التأمل وبان

.1"تثبت يف األمر ونظر: التثبت، وتأمل الرجل":إذا ما حتدثنا عن التأمل ومعناه فلغًة هو

والتأمل يف األدب هو التفكر العميق الذي يصل إىل درجة التحلل مع اخليال، حبيث 

تسمو الروح على كل حمسوس، باعتماد الطبيعة وتشخيصها، وهذا االنتقال ال يكون مبثابة هروب 

من الوجود، وإمنا يكون على شكل اندماج وحتلل يف روح الطبيعة، من أجل حتقيق الراحة 

  .يواالستجمام الروح

والتأمل يقوم على االضطالع الواسع، والنظر الثاقب من أجل بلورة فكرة أساسها اخليال 

  .باإلنسان وجماالت حياتهوبنائها الطبيعة، وأمهية األدب التأملي تكمن يف اهتمامه 

ومن هنا كانت التجربة التأملية من أرقى التجارب األدبية، إذ تتدخل يف تشكيلها آليات 

لية الروح، فاملتأمل يكون حكيما بفلسفته، ورقيقا يف لغته ابساحاته الشعورية ومج العقل اإلنساين

2.الشعرية، ومتصوفا يف نزعته

1-�ƾǴĐ¦��§ǂǠǳ¦�ÀƢǈǳ��°ȂǜǼǷ�Ǻƥ¦11 32، ص.
ينظر، صابر عبد الدامي، أدب املهجر دراسة تأصيلية حتليلية ألبعاد التجربة التأملية واألدب املهجري، دار املعارف، -2

.41، ص 1993، 1القاهرة، مصر، ط
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  :التأمل في الغاب: أوال

¸ǂǟǂƫ�ƢĔƢǔƷ¢�ĿÂ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�Ƙǌǻ1 فال يوجد أعظم من تصوير ومتثيل الشعر ،

�¾ƢǸŪƢǧ��¾ƢȈŬ¦Â�̧ ¦ƾƥȍ¦�ǽ®ƢǸƬǟȏ�Ǯ ǳ̄Â��§ ƢǤǴǳ�� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨŹǂǫ�Ãǀǣ�§ ƢǤǳ¦�Ŀ�ƾǈĐ¦�ȆŮȍ¦

  .ووضعهم أمام مصطلحات ومفردات تنتمي جلها إىل احلقل الصويف وختدم الرياضة التأملية

شغلت احلديقة فكر متصويف اإلسالم، أكثر مما شغلت فكر « : ثروت عكاشة يقول

، متجيد 2»ري يف اآلخرةغريهم من املسلمني، فهي مفزعهم األول يف احلياة الدنيا، حلمهم الكب

مطلق خصه املتصوفة للطبيعة، اليت تعترب رمز يتجلى من خالله اجلمال واحلب اإلهلي، فكل ما 

�ƢȀƦǔǣÂ�ƢĔȂǰǇ�ŕƷ��§ ƢǔǿÂ�¾ƢƦƳÂ�©ȏȐǋÂ�ÀƢȇ®ÂÂ�°Ƣǿ±¢Â�®Â°ÂÂ�§ Ƣǣ�ǺǷ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǾȇȂƬŢ

يتجسد من خالهلا اجلمال ة يمجيعها تعرب عن اجلمال والصمود واحملبة واخللود والفناء، مظاهر طبيع

املطلق الذي ميثل اجلمال اإلهلي، وجيسد قدرة اخلالق القادر، تثري يف الذات رضا  وحب وإجالل 

ابن (وتقديس هلذه الطبيعة الفذة، وقد امتزج متجيد الطبيعة حبب مطلق للذات اإلهلية، فنجد 

:يصور لنا حّبه للطبيعة فيقول) فارض

لُّ جـــارَِحةٍ تـََراُه إْن غاَب َعنِّي كُ 

في كـــّل َمْعنى َلطيٍف راِئٍق َبِهجٍ 

إَذاالرَِّخيمِ والّنايِ نغمٍة الُعودِ ِفي

تألََّفـا بَيــْن أْلحــــاٍن ِمَن الَهـــّرجِ 

، 2011، 1محيدة صاحل البلداوي، فلسفة التصوف يف الشعر األندلسي، الدار العربية للموسوعات، بريوت، لبنان، ط-1

  .155ص 
للنشر  إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر،دار األمني-2

.68، ص 1،1999والتوزيع،القاهرة،ط
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َوِفي َمسارِِح ِغْزالن الَخماِئِل في

األَصاِئِل واألْصَباِح في البَـَلجِ بـََرِد 

َوِفي َمساِقِط أْنداِء الَغماِم َعلـــَى

ِبساِط نُــوٍر ِمَن األْزهـــاِر ُمـْنَتَسجِ 

وفي مساِحـــــِب أذيَال الَنِسِم إَذا

رً  أْطيَـــَب األرَجِ  اأْهَدى إَليَّ ُسَحـــيـْ

ثـَْغَر الكْأِس ُمْرَتَشَفااْلِتثَاِميوِفي

1.جِ الُمداَمِة، ِفي ُمْستَـــــْنـَزٍه فـَرَ رِيَق 

Ƣđ�řǟ�ǲƥ��ǖǬǧ�ƨȈǧȂǐǳ¦� ¦ǂǠǋ�ȄǴǟ�ƨǠȈƦǘǳƢƥ�řǤƬǳ¦Â�ǲǷƘƬǳ¦�ǂǐƬǬȇ�Ń  العديد من الشعراء

ظهر يف األفق أدب يهتم باإلنسانية، ويدعو إىل الثورة، م 18ع مطلع القرن املعاصرين، م

�© Ƣƴǧ��ƨǠȈƦǘǳ¦�Ŀ�ǲǷƘƬȇÂ�¾ƢȈŬƢƥ�ƾƴǼƬǈȇÂ�ǺǴǠƬǳ�½¦ǀǻ¡�̈ƢȈū¦�» ÂǂǛ�ƢēƾƳÂ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǰȈƬǼǷÂǂǳ¦

ثورة ضارمة على النظام الكالسيكي من أجل التغيري، الذي بدوره مس األدب وفنه، فكانت 

واقع، الرومنتيكية هي األنسب لتأدية وظيفة سامية، لطاملا سعى الشعراء لتجسيدها على أرض ال

ومنتيكي يعلي األحاسيس على القوى العقلية، فالر "واألحاسيس  وذلك العتمادها على اخليال

.2"والغريب على املعهود، واحليوية على اخلمول، والبحث عن املطلق فوق ما هو موجود اآلن وهنا

ن ملعانقة املأل األعلى، وذلك خبوض غمار كل ما هو باطين، و الشعراء الرومنتيكي سعى

فكرة غامضة إىل حد عضال، يرجع إىل إخفاء « هذا ما جعل الغموض يلف الرومنتيكية لتصبح 

.86م،ص 1913، 1ن عمر ابن فارض، املطبعة احلسينية  املصرية،مصر،طابن فارض، ديوا-1
.84إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف، األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر، ص -2
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التجارب اليت تتحدث عنها، وحتدى لدى استعماهلا بوجه عام لوضع أو مناظر معينة توحي 

ة، واجلبال وغدير املياه والكهوف، واجلبال املكسوة بدورها جبو معني، فالغابات والشواطئ الصخري

باجلليد، والرحاب الفسيحة يف البحر أو السهول ورعب القبور يف الليايل املقمرة، كل هذه املشاهد 

.1»توحي برحابتها أو وحشتها باجلو الرومنتيكي الصميم

العقل، ألن اخليال  وابتعادهم عن ة قضاياهم باعتمادهم عامل اخليالعاجل شعراء الرومنتيكي

��ƢēƢǿƢǔǷ�ǲǬǠǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ƨǫ°Ƣƻ�ÃȂǫ�Ǯ ǴŻ»�ǺǷ�ƢǟȂǻ�Ǧ ǌǰȇ�ƢŶ¤�¾ƢȈŬ¦�À¢�ÀÂǂȇ�ǶĔ¤

احلقيقة، وهم يرون أنه حني ينشط يرى أشياء يعمى العقل العادي عن رؤيتها، وإنه يتصل اتصاال 

.2»وثيقا بالبصرية أو الشعور أو احلدس

�ƨǟǄǻ�ǶŮ�ƪهذا ما يدفعنا إىل القول أن الروم ǻƢǰǧ��śȈǧȂǐǳ¦�ƲĔ�ȄǴǟ�¦Â°ƢǇ�śȈǰȈƬǼ

  .صوفية حىت وإن مل تكن دينية حمضة

شكلت الطبيعة ميداناً مناسبا للرياضة الروحية لدى الرومنتيكيني، فكانت املخلص هلم من  

، تتمظهر من خالل اجلبال تراتيلههلا مبثابة دين جديد له طقوسه و  كل الضغوطات، فكان فناؤهم

.ƢĔȋ¦Â�ÀƢȇ®Ȃǳ¦��°Ƣƴǋȋ¦Â�ǪƟ¦ƾū¦Â°والبحار 

را للروح واجلسد، فوجد الشاعر الطبيعة املكان األنسب الذي يناسبه قم« تعد الطبيعة 

�ƢǈǨǻ�Ƣđ�ǲŹÂ��ƨǠȈƦǘǳ¦�ǞǷ�ǶƴǈǼȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦Â��̈ƢȈū¦�̈ȂǈǫÂ�Ǌ ȈǠǳ¦�ǪȈǓ�ǾǼǟ�Ǧ ǨźÂ

الشاعر يستلهم منها احلياة وجسدا، جزءا منها يعيش معها وتعيش معه، والطبيعة مصدر إصدار 

وكل ما فيها من تأمل وفكر وفلسفة، فهو يضفي على الطبيعة احلياة بل ويتصور فيها روحا  

3.»كاإلنسان يناجيها فتتجاوب معه، ويناقشها فرتد على نقاشه

.84إبراهيم منصور، الشعر والتصوف، األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر، ص -1
.املرجع نفسه، والصفحة نفسها-2
.159، ص 1988ط، .واصف أبو الشباب، القدمي واجلديد يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة، بريوت، د-3
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، وذلك بإضفاء احلياة على الطبيعة على اإلحيائية والتشخيصيعتمد الشاعر عند تأمله يف 

ǟ¦Â��®ƢǸŪ¦�¦ǀđ�ÀȂǰȈǧ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǨǐǳ¦�ȄǴǟ�ǶƟƢǬǳ¦�ǄǷǂǳ¦�®ƢǸƬ» جتانس بني العامل الكبري

1.»، فالكمال اإلهلي يدرك تفصيال يف األول، ومجلة يف الثاين)اإلنسان(والعامل الصغري ) الطبيعة(

إال مظهر التجلي « مييل الشعراء للنزوع إىل الغاب والتأمل يف صور الوجود واليت ما هي 

3.»كلمات اهللا اليت ال تنفذ« ، فكل ما فوق الوجود 2»وظل احلق اإلهلي

�®ÂƾƷ�ƾǼǟ�Ǧ ǫÂ�Ƣđ�ǶȀȈǼǤƫ�À¢�Ëȏ¤��ƢǿǂǛƢǼǷÂ�ƨǠȈƦǘǳƢƥ�¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�§ǂǠǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǶƬǿ¦

وصف امللموس، دومنا اعتماد اخليال، فكانت جممل تعابريهم جمرد تصوير خارجي ال نشوة فيه، 

ن الطبيعة وتتحلل فيها، فالشاعر يتجاوز احملسوس إىل فجاءت الرومنتيكية لرتمتي يف أحضا

الالحمسوس، لينغمس يف عامل الشعور واملثل، فرومانسية وعبقرية الشايب دفعته إىل الغاب، ألنه 

وأنتم ... أما أحسستم... «: يدرك أن الروح اإلهلية تتجسد من خالل املشاهد الطبيعية، فيقول

قوي الغامض الثمل يستحوذ على مشاعركم ويستويل على بني أحضان الطبيعة بذلك الشعور ال

الساحرة  ةترى هذه القو  نفوسكم فيجعلها أدىن إىل اخللود منها إىل هذا العامل الفاين؟ أي شيء يا

� ƢǸǈǳ¦�Ŀ�ǾǻÂǂǐƦƫ�Äǀǳ¦�ǲȈƦǼǳ¦�ȆŮȍ¦�¬Âǂǳ¦�¦ǀǿ�ƢĔ¤�� Ȇǋ�ǲǰƥ�Ʈ ƦǠƫÂ� Ȇǋ�ǲǯ�ǂǰǈƫ�Ŗǳ¦

إنه  واملاء والنور والفضاء، ويف الوردة الناضرة والنسمة الطائرة ويف حالة املوج ووميض النجوم،

فقدسوه يف  وشعر به اليونان) وترت عش(به أهل بابل فعبدوه يف اجلمال اخلالد املعبود أحس 

�Ŀ�ƾĐ¦�ƾƥƢǠǷ�ƢȀǴǯ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�Ǿǳ�ƪ) فينيس(واستفز قلوب الرومان فمجدوه يف ) أفروديت( ǷƢǫ¢Â

4.»...أعماق القلوب

.157محيدة صاحل البلداوي، فلسفة التصوف يف الشعر األندلسي، ص -1
.156املرجع نفسه، ص -2
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.28–27ب، ص ص أبو القاسم الشايب ، اخليال الشعري عند العر -4
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إن الشايب يف كتابه اخليال الشعري عند العرب يدرك أن مجال الكون هو الذي يستفز 

ة أقرب إىل العرف الغريب األحاسيس والشعور، وينطق الشاعر، ويرى أن التغين والتغزل بالطبيع

الرومانسي منه إىل العرف العريب، فالشعر العريب الكالسيكي اهتم بالطبيعة مظهرا دون إعطاء 

تبينوا الفرق بني الرنة «: اعتبار للعالقة اليت تربط روح الشاعر بروح الطبيعة، هذا ما عّرب عنه بقوله

إّن الطبيعة « : معجبا بقول المرتني 1»ة الداويةالعربية الساذجة البسيطة وبني الرنة الغربية العميق

أكرب قساوسة اهللا وأمهر مصوريه وأقدر شعرائه وأبرع مغنيه، وإنك لتجد يف عش العصفور تتناغى 

�ǲƦŪ¦�̈ǂȇ®¢�ń¤�ƨǴǷƢƷ�ǂƸƦǳ¦�ǺǷ�Ƥ ē�¬Ƣȇǂǳ¦�² ƢǨǻ¢�ǾȈǧÂ��² °¦ƾǳ¦�ǲǰȈŮ¦�» ǂǧ°�ƪ Ţ�Ǿƻ¦ǂǧ¢�ǾȈǧ

ناء الصيادين، ويف الزهور ينتشر أرجها يف الفضاء وينتشر املقفرة خفوق الشرع وأنني األمواج وغ

ورقها على القبور، ويف صدى أقدام الزائرين تقع على مضاجع املوتى من هذا الدير، جتد يف كل 

2.»هذا من التقى والروعة والتأثري ما كان يف هذا الدير منه وهو يف إبان عهده وعنفوان جمده

بيعة من جانبها السطحي فقط، فرياها حقل من اللوحات هناك من الشعراء من يتغىن بالط

ǪǳƢŬ¦�Äƾȇ�ƢēƾƳÂ¢��̈ǂȀƦŭ¦�ƨȈǼǨǳ¦ إحساس «، غري أن هذه اللوحات الرائعة تفتقر إىل املبدع

الشاعر اخلاشع املتصوف الذي يصف الطبيعة وصف العابد لروعة معبوده، ويف هذا اإلحساس 

.3»املعاصريناألخري يقف الشايب قمة شاخمة بني الشعراء 

أثار الشايب اخللوة واعتزال الناس، وذلك لعمق اجلفوة بينه وبني جمتمعه، فالركون إىل 

الطبيعة مزاج ميز الشايب الذي يطمح إىل املثالية وطهارة العيش من أجل حتقيق السعادة األبدية، 

فيه قرحيته، ليتأمل وال بديل لغري الغاب ألنه هو امليدان الذي تتنفس فيه ذاتية الشاعر، وتسرتيح

.39، ص ، اخليال الشعري عند العربالشايب  لقاسمأبو ا -1
.39، ص املرجع نفسه -  2
.75خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، ص -3
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��®ȂƳȂǳ¦�ƨǬǻƢǠǷÂ�¾ȂȀĐ¦�°Ȃǣ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�̈ȂǴƻ��Ǿƥ�ǖȈŹ�ƢǷ�ǲǯ�ĿÂ�ǾǈǨǻ�Ŀ

):¦ȂȀĐ¦�œǼǳ¾(يقول يف قصيدة 

يَّ لِ ــــاِب عَ ى الغَ لَ ٌب إِ اهِ ي ذَ نِ نَّ إِ 

  يؤسِ بُ نُ أدفُ اتِ ابَ الغَ يمِ مِ ي صَ فِ 

تَ نْ أَ ا َ ُت، َفمعْ طَ تَ ا اسْ مَ اكَ سَ نْ أَ مَ ثُ 

سِ ـــأْ كَ ي ولِ تِ رَ ــــمْ خَ لِ لٍ هْ ــأَ بِ 

وِ لُ الحُ ،رِ اضِ النَ ،رِ بَ وْ نَـ الصَّ تَ حْ تَ مَ ثُ 

  ــيسِ مْ فرة رَ حُ ولُ يُ السُ طُّ خُ تَ 

  يرِ ــــــــــــبْ ـى قَـ لَ و عَ غُ لْ ور تَـ يُ الطُ لُّ تظَّ وَ 

1.سِ مْ هَ ي بِ قِ وْ يم فَـ سِ و النَ دُ شْ يَ وَ 

عاىن الشايب من تنكر شعبه له، ووصفهم إياه باجلنون، هذا ما أوجد لديه ظمأ شديد إىل 

��¾ƢȈŬ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ��°ƢĔȋ¦Â�¾Â¦ƾŪ¦�ǽƢȈǷÂ��°ȂǿǄǳ¦�¦ǀǋÂ�ǲȈǴǳ¦�ǂƸǇÂ��¬ƢƦǐǳ¦�ǶȈǈǻ�Ʈ ȈƷ��§ ƢǤǳ¦

ه يف الطبيعة كما حتل الروح يف حتاداحيث يطمئن الشاعر ويسكن، يف هذا العامل السامي، ليعلن 

:اجلسد، وتصبح الطبيعة حمرابا والشاعر كاهنا أو ناسكا متعبدا يقول الشايب

لِ ليْ ي الَ فِ فَ اصِ وَ العَ بَ طَ اخَ ا مَ الَ طَ 

سِ مْ رَ رِ يْ ي غَ فِ اتَ وَ مْ ى األَ اجَ نَ وَ 

.250–249، ص ص أبو القاسم الشايب الشايب، ديوانأبو القاسم-1
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ابِ ى الغَ لَ م إِ َال الظَ قَ افَ ا رَ مَ الَ طَ 

سِ ــــنْ جِ لِ كُ نْ مِ احَ وَ رْ األَ  ىادَ نَ وَ 

  يادِ ي الوَ فِ ينَ اطِ يَ الشَ ثَ دَ ا حَ مَ الَ طَ 

.سِ رْ ـــــــــجَ بِ احِ يَ الــــرِ ـــنْ ى مِ ــــنَ غَ وَ 

رَ حْ السِ هُ مْ لِّ عَ تُـ رٌ احِ سَ هُ ِإنـَّـــــــــــــ

  شمـــس عِ ـــلَ طْ مَ كــــلّ ،ينُ اطِ يَ الشَ 

تْ سَ مْ أَ م وَ َال الظَ لَ بَ قْـ ا أَ ذَ إِ فَ 

  يسِ غْ تُـ ضِ رْ ي األَ فِ ودِ جُ الوُ اتُ مَ لَ ظُ 

  ايمً قِ مُ يلِ مِ الجَ هِ وخِ ي كُ فِ انَ كَ 

سِ مْ هَ وَ وعٍ شُ ي خُ فِ نَ وْ الكَ لُ أَ سْ يَ 

  ؟اهدَ مَ نَ يْ أَ ،اةِ يَ الحَ بِّ صَ مَ نْ عَ 

1ي؟ــــسِ رْ ان يُـ يَّ أَ ،ودِ جُ الوُ مِ يمِ ـــــــــــــصَ وَ 

خرج عن املعهود، فلم يغين جلمال الصورة  ألنهشعر الشايب غينٌّ مبحطات اجلمال، 

والشكل، وإمنا ذهب إىل اجلمال السرمدي حيث الصياح اجلديد، والسماء الضحوك، والليلة 

والورود الغصة، ووهج الصيف اري، وشفق السحاب، القمراء، واألفق اجلميل، واجلدول اجل

.، ونور الضحى، واملروج اخلضراءج األزهاري، والربيع اجلديد، وأر واخلريف احلزين

.254-252-251، ص ص  أبو القاسم الشايب الشايب ، ديوانأبو القاسم-  1
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يتأمل الشايب يف الطبيعة بإضفاء أحاسيسه عليها، فهو يبدع يف وصفها املعمق وهذا 

يعبد الطبيعة عبادة عميقة تصل «، ويدل على أن الشاعريكشف عن سيطرة الغاب على الشايب

ƢƦŭ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ȆǈǻƢǷÂǂǳ¦�Âǀū¦�ÂǀŹ�¦ǀđ�ȂȀǧ®¥���1»إىل درجة الفناء يف مجاهلا األخاذ

فثمة اعتبارات «الصوفية اليت تناشد احلب اإلهلي، وتقاطع احلياة املادية، وتسمو باحلياة الروحية، 

.2»دينية وميتافيزيقية تؤكد إمكانية التشابه بني الرومانسيني ومتصوفة اإلسالم أمثال ابن عريب

إىل الغاب، هروبا من املدينة، فقد وجد يف  به مانسية هي من دفعتية الشايب الرو إن عبقر 

الغاب زادا حلياته املضمحلة، فانعزل يف الطبيعة البكر، وأعلن هيامه بالغابات، وعشق الوحدة 

والتأمل، وذاب يف اجلمال، فحيث اجلمال يقيم اهللا، كل هذه الطقوس تتماشى وطريقة احلياة 

  .الصوفية

كون واحملبة واخللود يف األبدية، فهو احلديقة املثلى اليت متثل رياض إن الغاب رمز للس

اخللد، كل هذه الرموز متثل رموز الصوفية الشعرية، اليت نتنسمها يف شذا الورود، ونسمعها يف 

.3»...أشبه شيء بدين جديد، أو حكة صوفية«األوراق، إن رجوع الشايب إىل الغاب  ثيثح

، فهو معبده الذي ينعزل فيه، بديجية للشايب، والغاب موطنه األالنموذ األرضتعد الطبيعة

وتغرتب فيه روحه لتسبح يف فضاء الغاب األسطوري، فتصل جتربته الروحية إىل درجة التوهج 

):¦ȂȀĐ¦�œǼǳ¾(الصويف، يقول الشايب يف قصيدته 

ــابِ الغَ ،ِفي َمْعَبِد ..اكَ نَ هُ ،ً .داوبعي

سِ ـــؤْ ــــــــــــبُ أيَّ ِظـــلُّه َ يَ ي َال الذِ 

.75خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، املرجع السابق، ص -1
.84إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف، ص -2
.85املرجع نفسه، ص -3
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ونِ تُ يْـ ، والزَ وِ لُ الحُ رِ بَ وْ نَـ الصَ لِ َال ي ظِ فِ 

سِ رْ حَ ا بِ سً رْ حَ  :اةيَ ي الحَ ضِ قْ يَـ 

ــابِ الغَ يمِ مِ ي صَ ٍة فِ يشَ عِ مَ نْ ا مِ هَ ا لَ يَ 

  ! يسِ مْ تُ وَ ورِ يُ الطُ نَ يْ ي بَـ حِ ُتضْ 

نِ ـــوْ ي الكَ فِ يَ ٍة، هِ يشَ عِ مَ نْ ا مِ هَ ا لَ يَ 

1.سِ ـــدُ اُت قُ ، ذَ ةٌ يبَ ـــــرِ غَ اةٌ يَ حَ 

اتصل الشايب بعامل الطبيعة من أجل تبديد غربته، وشوقه الدائم ملعانقة عامل الكمال، 

الفردوسية، ، وأضفى عليها أفكاره )اجلنة األرضية العجيبة(فامتأل فراغه الروحي بركونه إىل الغاب 

صورة مصغرة عن اجلنان القرآنية املسكونة باحلب اإلهلي « فجنة الشايب جنة مثالية، فهي 

.2»والسعادة

تناولتها أساطري القدامى من احلضارات السامرية واليونانية واملصرية، حىت  ! أفاعي اجلنان

ألواين، فنقشت األفعى قصة خروج آدم وحواء من اجلنة مثلتها العديد من النقوش على اللوحات وا

، األفعى كانت رفيقة إبليس، Paradise Lostالضائع ) فردوس ميلتون(تالزم الشجرة، ويف 

وهذا داللة ورمز على وجود قوى الشر داخل اجلنة، مثلت من خالل إبليس واألفعى، هذه القوى 

لف، فهو أراد للخري هي من تثري الصراع بني اخلري والشر، وتنشر الدمار، ولكن أسطورة الشايب ختت

أن ينتصر يف جنته، بل أراده أن يرتبع عليها وحده، لذلك جعل جنته يف منأى عن عناصر الظلم 

الضعيفة، ليضع حدا للصراع يف فردوسه الذي كان أرضا للخري والطهارة والنبل والرباءة واحلب 

3.واجلمال فقط

.256-255أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -1
.222أبو القاسم حممد كرو، دراسات عن الشايب ، ص-2
.21، ص 1975جانفي  4ينظر، سلمى اخلضراء اجليوسي، أبعاد الزمان واملكان يف شعر الشايب ضمن جملة الفكر، ع -3
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دينة الشعور والعواطف، ويدعو الناس يناشد الشايب احلياة املثالية، وجيعل مدينته الفاضلة م

لتشييد هذه املدينة العظمى بناء على العاطفة، كيف ال وهو ينتمي إىل عصر الرومنتيكي عصر 

  ):فكرة فنان(، يقول الشايب يف قصيدته 1)إرفنج بابيت(الشعر والعاطفة على حد تعبري 

  ا مَ نَّ ــإِ ، فَ ورِ عُ ، وللشُّ ورِ عُ الشُ بِ شْ عِ 

  ورــــــــوشع فٍ اطِ وَ عَ نُ وْ كَ اكَ يَ نْـ دُ 

  اهَ نـَّ إِ وَ ميقِ العَ فِ طْ ى العَ علَ ِشيَدتْ 

2.يركِ فْ تَـ ى اللَ عَ تْ يدَ شِ وْ لَ فُ جِ تَ لَ 

إن تغزل الشايب بالغاب ارتبط بعاطفة احلنني إىل العامل السرمدي وإىل الروح اإلهلية، 

إىل األلوهية، هذا احلنني املزدوج الذي يغذي جتربة احلب فاحلنني إىل الطبيعة يرتبط باحلنني «

الصويف يعين إحساسا بغياب ما أو بوجود فراغ يف الوجود اإلنساين ووعيه وحياول الصويف مأله، 

ومن هنا كان كل تأمل وافتنان مبشاهد اجلمال الطبيعي يعين يف عمقه كما يرى باشالر تعويضا 

.3»نسان ووجدانهلغياب مؤمل ومأل لفراغ ينخر اإل

قامت فلسفة الشايب التأملية على اخليال، هذا العامل الباطين الذي يعلي األحاسيس 

�ǺǷ�Ȑǰǧ��ȆǈǻƢǷÂǂǳ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǾǿƢš ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ĿȂǐǳ¦�ǽƾǠƥ�Ǻǟ�ĺƢǌǳ¦�ƶǐǧ¢�¦ǀđÂ��Ƣđ�ȂǸǈȇÂ

افل عن الدور يرفض التفسري امليكانيكي للعامل على أساس أنه تفسري يتغ«الصوفيني والرومانتيكيني 

بات العامل ووصول إلنسان، وكال الفريقني يرى أن إثالذي يلعبه الوعي الداخلي والتجربة الروحية ل

.84إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف، األثر الصويف عند الشعر العريب املعاصر، ص -1
.319، ص  أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-2
.80-79آمنة بلعلى، اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، ص ص -3
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إىل إدراك املطلق، إمنا هو أمر يعتمد على الذوق والتجارب الروحية أكثر مما يعتمد على العقل أو 

  ):الغاب(الشايب يف قصيدته كل هذا موجود يف الغاب، بالد اخليال واإلبداع، يقول 1»املنطق

  ى، وللرُّؤَ الِ يَ ا للخَ يَ نْـ ، دُ ابِ ي الغَ فِ 

2.مِ الَ حْ ، واألَ يرِ كِ فْ ، والتَـ رِ عْ والشِ 

تشتمل الطبيعة خفايا ومكنونات، تعجز الذات عن فهمها وتبصرها، إال إذا حتصنت 

األدران بلغت النسبة النورانية فالنفس إذا جتردت من هذه « النفس بابتعادها عن الرذائل والعيوب، 

.3»الكاملة، بلغت مستوى الطبيعة، بلغت ذات اهللا

جاءت دعوة الشايب القتحام أسرار هذا الوجود، من أجل بلوغ ذروة التصوف، فيقول يف 

  ):فكرة الفنان(قصيدته 

َتحْ  ــورِ جُـ يْ ، للدَّ اجِ ــــــوَ مْ لألَ ،لليمِّ وِد، وخلِّهللُوجُ كَ ادَ ــــــــؤَ فُ وافـْ

ورِ ــدُ ــقْ ، للمَ مِ ، لآلَال لِ ــــوْ للهَ ،ــىـــــــسَ الزوابــــُع لألَ هُ تنثــُـرُ جِ لْ للثـَّ 

ورِ ــــرُ قْ ، المَ دِ بِ لَّ تَـ ا، المُ هَ قِ فُ ي أُ فِ     ائمً اِ ، هَ فَ اصِ وَ العَ مُ حِ تَ قْ يَـ هُ كُ ُر و اتْـ 

ورِ ـــذُ حْ ، المَ بِ يِّ هَ تَـ ا المُ هَ لِ يْ ي لَ فِ     ارً امِ ، ُمغَ ودِ جُ الوُ اءَ شَ حْ أَ وضُ خُ يَ وَ 

رِ جوُ سْ ، المَ جِ جِّ أَ تَ ا المُ هَ رِ غْ ثَـ نْ مِ       يوِ تَ ـــــرْ يَ ، وَ اةُ ــيَ الحَ هُ نقْ اِ عَ ى تُـ تَّ حَ 

ـورِ حُ سْ ، مَ مٍ الِ ، حَ رِ اعِ شَ ِظ المَ قِ يَ اِخــرٍ زَ ـــبٍ لْ قَ ـا بِ يَ نْـ ي الدُ فِ يشُ عِ تَ فَـ 

.85إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف األثر الصويف عند الشعر العريب املعاصر، ص -1
.463، ص  أبو القاسم الشايب الشايب، ديوانأبو القاسم-2

.11، القاهرة، مصر، ص 2012ط، .للتعليم والثقافة، دإلياس أبو شبكة، أفاعي الفردوس، مؤسسة هنداوي -3
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1.ورِ ظُ نْ المَ مِ الَ ي العَ ا فِ مَ رُ يْـ خَ يَ هِ ةٍ يَّ سِ ، قُـــــدُ ـةٍ ـَّ يَ فِ و صُ ةٍ وَ شْ ي نَ فِ 

تغرب الشايب واعتزل جمتمعه الدينء، فأعلن نزوحه على الغاب ليحي حياة صوفية، يتواصل 

من خالهلا باملأل األعلى فتتبخر غربته، ومتتلئ روحه، وتندمج مع العامل السرمدي اجلميل حيث 

  :''اخلريفبقايا ''احلب والسكينة، يقول الشايب يف قصيدته 

  يفـــــــــــــــــنِ عَ اعٍ ـــــرَ صِ نْ ا مِ هَ لَ وْ ا حَ مَ ا، وَ هَ انَـ طَّ قُ ، وَ ورَ صُ القُ تُ هْ رِ كَ 

يفْ عِ الضَّ دِ هْ جَ بِ يِّ وِ القَ فِ صْ عَ ، وَ يِّ وِ القَ يِ عْ سَ لِ يفِ عِ الضَّ دُ يْ كَ وَ 

وفْ رُ اح الصُ يَ ي رِ بِ لْ قَ ت بِ جَّ عَ اة، وَ يَ الحَ وعُ مُ ي دُ سِ فْ نَـ بِ تْ اشَ جَ وَ 

يفْ رِ ني الخَ اِ مَ ي أَ وِ ذْ تَ يع، وَ بِ ني الرَ اِ غَ ي أَ وِ أْ تَ ثُ يْ ى حَ لَ إِ تُ رْ سِ فَ 

2فــــــــــيرِ طَ ـــــــيِ حْ وَ ول بِ هُ ي السُ اجِ نَ ، يُـ مٌ حالِ شاعرٌ  ءاضَ الفَ ثُ يْ حَ وَ 

يف معبده، ويناجي الغاب مناجاة روحية، ليتخلص من غربته، فنفسه ) الشايب(ينسجم 

حلصن األم، فالغاب هو مالذه السامي الذي يقيم فيه عباداته ومناسكه، تتوق للغاب كشوقها 

  ):قيود األحالم(يقول الشايب يف قصيدته 

  ىرَ الوَ نِ اِب، في الجبِل البعيِد عَ ي الغَ فِ 

  يامِ السَ الُ مَ والجَ ،الطبيعةُ حيثُ 

ــــــكٍ سِّ نَ تَـ مُ دٍ اهِ زَ ةَ يــــــشَ عِ ـــيشُ عِ أَ وَ 

امِ ذَ بِ اةُ ـــيَ الحَ ــــــــهُ نِّسْ دَ ْن تُ ا إِ مَ 

.323-322، ص ص  أبو القاسم الشايب الشايب، ديوانأبو القاسم -1
.171املصدر نفسه، ص -2
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ِل تورُّعاً اـبَـ للجِ ةَ ــــــاعَ مَ الجَ رَ جَ هَ 

1.يامِ الدَ اةِ يَ الحَ ــشِ طْ بَ نْ عَ ا وَ هَ نْـ عَ 

يناجي الشاعر معبده الروحي، من أجل أن تتجانس روحه وروح الطبيعة، فتتطهر نفسه 

  :''الغاب''يف قصيدته ) الشايب(ومجاال ونوراً، يقول  ومتتلئ سكينة وحبا وعطفا

(تُ فْ تَـ هَ وَ    ــيقِ فَّ دَ تَ الِ مَ الجَ وحَ ا رُ يَ :

  )يمِ الَ حْ ي أَ فِ ري، وَ كْ ي فِ فِ رِ نّـهْ كالَ 

  تيي الِ وحِ ي رُ ، فِ ورِ ي كالنُ لِ غَ لْ غَ تَـ وَ (

).مِ واآلَال انِ زَ حْ األَ نَ مِ ـــــــتْ لَ بُـ ذَ 

  )يامِ النَ دِ جوُ الوُ وحِ ي رُ ، فِ الّنارِ قاً كَ افِ دَ رُ خَ زْ يُّ يَـ الحَ ورُ عُ ِت الشُّ نْ أَ (

امِ غَ نْـ األَ رَ احِ يداً سَ شِ ي نَ ـــــرِ مْ حالم الطبيعة فاجعلي، عُ أَ وغُ صُ ويَ 

2).يامِ السَ يلِ لِ قِّ الجَ الحَ دِ بَ عْ ي مَ فِ        ى    والرُّؤَ ةِ عَ شِ األَ عَ مَ وغُ صُ يَ  ىذَ شَ (

يشكو الشايب اآلالم واهلموم، من واقع مرير أدركه البلى، فلبست روحه األسى والضياع، 

فالعزلة مقام من  ،فتجرد من هذا العامل، ليجعل له موطنا يف الغاب يراقب احلياة من خالله

يتوق إليها ليحيا حياة " أحالم شاعر"املقامات الصوفية اليت عزت على نفس الشايب فظلت 

  .قدسية

289-288، ص ص  أبو القاسم الشايبالشايب، ديوان أبو القاسم-1
.472 -471ص ص  املصدر نفسه،-2



  النزعة التأملية في شعر الشابي:..................................................................... الفصل الثالث

121

  اــيَ نْ الدُ هِ ـــذِ ـــي هَ أعيــــَش فِ نْ ي أَ لْيَت لِ 

  يي وانفرادِ تِ دَ حْ وِ سعيداً بِ 

،اتِ ابَ ي الغَ فِ ، وَ الِ بَ ي الجِ فِ رَ مْ العُ فُ رِ صْ أَ 

ادِ يَّـــــــــالمَ رِ بَ ـــــــوْ نَ الصَّ نَ يْ بَـ 

فُ ـــــــرِ صْ ما يَ شِ يْ العَ لِ اغِ وَ شَ ِمنْ  يلِ ْيسَ لَ 

  يادِ ؤَ فُـ اعِ مَ تِ اسْ نْ ي عَ سِ فْ نَـ 

  ـــيــــــــــــــغِ صْ أُ ، وَ ــــــاةَ يَ ، والحَ تَ وْ المَ بُ قُ رْ أَ 

ــادِ ــــــــــــواآلبَ الِ اآلزَ يثِ دِ حَ لِ 

،ابِ ـــي الغَ فِ ــــــلِ بِ ـــالَ البَـ عَ ي مَ نِّ غَ أُ وَ 

  يادِ الوَ يرِ رِ خَ ــي لِ ــــــــــغِ صْ أُ وَ 

ارَ ـــيَ طْ ر، واألَ جْ والفَ ومَ جُ ي النُ اجِ نَ أُ وَ 

  يادِ الهَ والضياءَ ،رَ ـــــــهْ والنَـ 

  ـــايهَ ـــغِ بْ ، أَ ــنِ ، والفَ الِ مَ لجَ لِ ةَ يشَ عِ 

  يدِ َال بِ ي وَ تِ مَّ أُ نْ ا عَ يدً عِ بَ 

  ـــيسِـ نفْ ا َ ــــــــهَ دِّسُ قَ تُـ ةٌ يشَ عِ هِ ذِ هَ 

1.يادِ نَ أُ ــــا وَ هَ دِ جْ مَ و لِ عُ دْ أَ وَ 

.287–285، ص ص القاسم الشايبأبو  الشايب، ديوانأبو القاسم -1
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يتجسد الكون من خالل اإلنسان، فالكون هو العامل الكبري، واإلنسان هو العامل الصغري، 

  .حيدث فيه ما حيدث يف الكون

الِ مَ ــــَـــ لجلِ ـــــــدٌ بَ عْ مَ          يبي الرَّحِ ادِ ؤَ ي فُـ فِ 

الِ ــــــيَ الخَ ى وَ ؤَ الــرُّ بِ         اةــــــــيَ الحَ هُ ـــــــــتْ دَ يَّ شَ 

  الظالل وعِ شُ ي خُ فِ          ةَال الــــــصَ تُ وْ لَ تَـ فَـ 

1.وعمُ الشُ تُ أْ ضَ أَ وَ ورْ ــــخُ البُ تُ قْ رَ حَ وَ 

ميضي الشايب إىل الغاب بعد أن أسقمه واقعه املرير، ليبحث عن فردوسه املليء بآهلة احلب 

أرض عجيبة ال يندثر ربيعها الزاهي بأوراق السعادة األزلية لتتحقق األسطورة الصوفية يف واجلمال، 

  ):الغاب(

  يامِ قَ ء سِ بْ عِ تَ ـــــــــحْ أرزُح تَ اِب،لغَ لِ ةٍ ــــــرَّ ــــــمَ لَ وَّ أَ ـــــــــتُ ْـ َضيمَ مَ وْ يَـ هِ لَّ لِ 

ـــــــامِ ــــــــــــــــهَ وْ واألَ مِ َال ــــــحْ األَ نَ مِ ،هزجٌ بٌ كِ وْ ي مَ لِ وْ حَ وَ ،يدِ ـحْ وَ هُ تُ لْ خَ دَ وَ 

مِ َال سْ تِ ي اسْ فِ ، وَ تٍ مْ ي صَ فِ ،لِ فْ الطِ كَ بًــــــاــيِ هَ تَـ مُ هِ لِ َال ظِ تَ حْ تَ تُ يْ شَ مَ وَ 

  يــــامِ مَ أَ اءِ ــــمَ ـــــــــالسَ دَ مَ ا عَ هَ الُ خَ أَ ـــــــــــفَ      اهَ ـــوتِ رُ بَـ ي جَ فِ احِ وَ دْ ى األَ لَ و إِ نُ رْ أَ 

مِ ــــــــَال ـــــــــحْ األَ ةِ نَّ ي جَ فِ تْ لَ ــــــــــــــايَ مَ ــــتَ وَ تْ قَ رَ وْ أَ ، فَ اةِ يَ الحَ رُ حْ ا سِ هَ سَّ مَ دْ قَ 

ـــــامِ ــــــــــــــغَ نْـ األَ ئبِ غراِ عي بِ ــــــــِـــ مَ سْ ي مَ فِ   اتفً اِ ، هَ كرِّ فَ المُ تِ مْ للصَّ خُ يصِ وأُ 

ــــــامِ ـــــــــــــــــهَ لْ واإلِ يِ حْ وَ ــــــــــــــــالبِ ضةٍ ـّياف    ــةٍ ــــــــــــــَّ شعري نشـــــــوةٍ ا في نَ ا أَ ذَ إِ فَ 

.397أبو القاسم الشايب، ص الشايب، ديوانأبو القاسم  -1
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................................ةٍ ـورَ حُـ سْ مَ ةٍ ظَ قَ ي يَـ ي فِ رِ اعِ شَ مَ وَ 

  يــــــــــــــــامِ النَ اةِ يَ الحَ وحَ رُ هِ مِ سْ ي جِ فِ ــــا َسرىمَّ لَ مَ آدَ ةٍ ظَ قَ يَـ كَ   ىنَ سَ وَ 

  مـــــــَال سَ وَ ةٍ قَ ي رِ ه فِ مَ َال حْ أَ تْ قَ نَـ ا،وعَ ـــــودِ جُ ى الوُ يقَ وسِ مُ تهُ جَ شَ وَ 

امِ ــــــــــــمَ كْ واألَ األزهارِ فِ رَ تْـ ي مُ فِ ،ي ـــــــــنِ ثَ نْ تَـ  ةقَ يناألَ ،يسَ ادِ رَ ى الفَ أَ رَ وَ 

  ــامــــــــــــظَ نِ رِ يْ غَ ، بِ ةً حَ ابِ سَ ابُ نسَ تَ      اضَ ي الفَ فِ  ةعَّ شِ األَ كَ كَ ئِ الَ ى المَ رَ أَ وَ 

1.امِ سَ نْ ، واألَ اءِ وَ ضْ واألَ ،لِّ ي الظِّ فِ هُ ــــــــلَ وْ حَ قُ فُ خْ ن تَ وْ الكَ وحَ رُ سَّ حَ أَ وَ 

عانت روح الشايب من اخلواء والفراغ، حىت العياء، فهرب إىل الغاب لرتتاح روحه وجسده 

  .اجلمال بعيدا عن املدينةيف عامل 

  ايهَ غِ بْ أَ ،ـــــنِ والفَ ،الِ مَ لجَ لِ ةً يشَ عِ 

  يدِ َال ـــــبِ ــــــــي وَ تِ مَّ أُ نْ ا عَ دً ـــــــيعِ بَ 

  يبِ عْ شَ انِ زَ حْ أَ ي بِ سِ فْ ي نَـ نِّ عْ  أَ َال 

!ادِ مَ الجَ شَ يْ عَ يشُ عِ ، يَ يٌّ حَ وَ هُ فَـ 

  يسِ فْ نَـ ا بِ ى مَ سَ األَ نَ ي مِ بِ سْ حَ بِ وَ 

دِ َال تِ ف ُمْسَتْحَدٍث، وَ ـــــــيرِ طَ نْ مِ 

اسِ ، والــــنَ ةِ ينَ دِ المَ نْ ا عَ يدً عِ بَ وَ 

  يادِ وَ ـــــــــــالنَ كَ لْ تِ وِ غْ لَ نْ ا عَ يدً عِ بَ 

  ــيسِـ فْ ا نَـ ـــــهَ سُ دِّ قَ تُـ ةٌ يشَ عِ هِ ذِ هَ 

2.يـــــادِ نَ أُ ا، وَ هَ دِ ــــــــــــجْ مَ و لِ عُ دْ أَ وَ 

265-264-263ص ص،  أبو القاسم الشايبالشايب، ديوان  القاسم أبو-1
.287-286، ص ص املصدر نفسه -2
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وال جيد الشايب أقدس من الكون ليقيم فيه عباداته  الكون مقدس بطهارته، وحمرابه الغاب،

  .وصلواته

1.ـالمحرابكهو معبٌد، والغاب    والكون من طهر الحـياة كأنما

ƢǻÂ±ȂǷ�ƢǼū�ƪ ǻƢǰǧ��ƅ¦�̈°ƢƬȈǫ�Ƣººººººººººēƾǌǻ¢�ƨǸǤǻ�ÀȂǰǳ¦�ËÀ¤

2.علـــــوّي، منـــــــغم، موزون      فإذا الكون قطعة من نــــــشيد

  ):نشيد اجلبار(العلوية، أحبها الشايب، وذاب يف سحرها، فهي هذه األحلان 

3.يائِ شَ نْ ي إِ فِ نِ وْ الكَ وحَ رُ يبُ ذِ أُ وَ       اهَ يِ حْ وَ وَ اةِ يَ ا الحَ يقَ وسِ مُ ي لِ غِ صْ أُ 

فهو سعيد ألنه ترك عامل اآلثام والبغضاء، لريمتي يف أحضان الغاب الذي سيحفل فيه 

  :حجارة األعداءبالوحي املقدس، ليكون يف منأى عن 

اءِ ضَ غْ البَـ وَ ثامِ اآلَ ــــــــمِ الَ عَ نْ عَ لٌ ـــوِّ ــــــــــــــــــــــــــــــحَ تَ مُ الَسِعيُد بِأَنَِّنيا نَ أَ فَ 

اءِ وَ ضْ األَ لِ هَ نْـ مَ نْ ي مِ ــــــوِ تَ رْ أَ وَ يِّ دِ مَ رْ السَ لِ ماَ الجَ رِ جْ ي فَ فِ وبَ ذُ ِألَ 

4.اءِ تَ لْ الفَ ةِ ـــــــارَ جَ حِ ل بِ فِ تَ ـــحْ يَ مْ لَ     هـــــــبَ لْ قَـ سِ دَ قَ المُ ي ِ حْ الوَ بِ ــــاشَ جَ نْ مَ 

.عشق الشايب الغاب وعبده، ألنه رحُب مل تدسه الذئاب وتدنسه

ابْ ذَ ا عِ ابً ــــــــشَ عْ أَ ، وَ ايرً اهِ زَ أَ ابِ ي الغَ فِ نَّ إِ 

.486، ص أبو القاسم الشايبالشايب، ديوان  القاسم أبو -1
.415املصدر نفسه، ص -2
.441، ص املصدر نفسه-3
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ابْ ــــــــرَ ا طِـ يجً ازِ هَ ا، أَ يهَ الِ وَ حَ لُ حْ نّ الَ دُ شِ نْ يُـ 

ابْ ئَ ــــــــاس الذِ فَ نْـ ر أَ اهِ ا الطَ هَ رَ طْ عِ سْ نِّ دَ تُ مْ لَ 

1.ابْ الصِّحَ ضِ عْ ي بَـ ب فِ لَ عْ ا الثَـ هَ بِ افَ  طَ ، وَال َال 

وجد الشايب يف الغاب الدعة واالطمئنان الذي أطلق العنان لقرحيته الشعرية، فجاءت 

�ǪǬƸƬƫ�Äǀǳ¦��§ ƢǤǳ¦�ƢđƢƷ°�ƨȇǂǠǋ�̈Ȃǌǻ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦȇ�ǂǟƢǋ�ǲǰǳ�ƨŹǂǏ�ǾƫȂǟ® السعادة(فيه.(  

ـةٍ عَ ي دَ فِ شِ يْ العَ اءَ ضَ قَ تَ دْ رَ أَ نْ إِ وَ 

مُ دَ ا نَ هَ وَ فْ شِّي صَ  يـُغَ َال ةٍ ريَّ ِـــ عْ شِ 

مْ هُ تَـ جَّ ضَ وَ مْ اهُ يَ نْـ دُ اسِ ى النَ لَ إِ كْ رُ اتْـ فَ 

  وامُ سَ رَ  وأَ شِ يْ العَ امِ ظَ نِ وا لِ نُ ا بَـ مَ وَ 

  اـــرً هِ زْ ـــــــا مُ حً وْ دَ كَ اتَ يَ حَ لْ عَ واجْ 

2.مُ دِ عَ نْـ يَـ مَ و ثُ مُ نْ يَـ ابِ الغَ ةِ لَ زْ ـــي عُ فِ 

يف (نفسه مهومها بعدما كانت تعيش  نفمن خالل الشعر يستطيع الشاعر أن يروح ع

  ):فجاج اآلالم

  ةيبَ ئِ الكَ اةِ يَ ى الحَ لَ عَ حْ وِّ رَ !الّشعررَ ائِ ا طَ يَ 

  ةيبَ رِ غَ ــــيَ هِ فَ بِ لو القُ دمعَ كَ يشِ رِ بِ حْ سَ وامْ 

.376-375، ص ص  أبو القاسم الشايبديوان  الشايب، القاسم-1
.370، ص نفسه املصدر -2
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  ةيبَ ـــــــصِ ا المُ هَ تْـ هَ دَ دْ قَ ا فَـ اهَ سَ أَ نْ ا عَ هَ زِّ عَ وَ 

  ةيبَ ـــدِ الجَ ابِ ضِ الهِ نَ يْ بَـ ،ميلٌ جَ روحٌ تَ نْ أَ وَ 

  ةيبَ ضِ ا خَ وحً رُ اءِ مَ السَ يبِ هِ لَ نْ ا مِ هَ خ بِ نفُ فاْ 

1.ـــةيبَـ بِ ا ضرام الشَ هَ بِ لْ ي قَـ فِ كَ رِ حْ سِ بِ ثْ عَ وابْـ 

حتت (له وحلبيبته، ألن احلب فيه نرباس منري، والسكن  جعل الشايب من الغاب معبدا

  .مثري) الغصون

  ونصُ الغُ يفُ فِ ى حَ تَ ى حَ غَ صْ أَ ، فَ ابِ ي الغَ فِ بُّ الحُ دَ رَّ غَ وَ ،انَ تْـ كَ سَ وَ 

  ونـــــــــــُــ كى والسُ ؤَ والرُّ رِ حْ السِّ نَ ا مِ نَ ـــــــيْـ الَ وَ حَ يعُ بِ والرَّ لُ يْ ى اللَّ نَ بَـ وَ 

ينْ نِ السِ اجِ جَ ى فِ لَ ا عَ يدً ــــــــشِ ººººčȇ�ÉǷ��Ƣººرِ عْ شِ بِّ ، والحُ الِ مَ لجَ لِ ا دً بَ عْ مَ 

ونْ صُ ى، والغُ رَ ، والثَـ رِ خْ ى الصَ لَ عَ رُ هْ ه الزُّ رُ اخِ بَ ا، مَ رً ا ساحِ دً بَ عْ مَ 

  نتوُ الفُ جمُّ يع،ِ بِ الــــــــرَ ورِ خُ بُ نْ مِ أريجٌ هُ نْ مِ ُضــــــــوعُ يَ رٍ هْ زَ لَ كُ 

2.ونرُ القُ وحُ رُ بِّ ا للحُ ـــــــــهَ تْ دَ قَ وْ أَ وعٌ مُ شُ يهِ اء فِ مَ السَ ومُ جُ نُ وَ 

�ƢǷƢǬǷ�ƢǸē¦ǀǳ�ȐǠƴȈǧ��ƾǴŬ¦�ÀƢǼƳ�Ŀ�ÀƢǌȈǠȇ�ƢǸĔȋ��ȆƷÂǂǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ǾƬƦȈƦƷÂ�ĺƢǌǳ¦�ǪǻƢǠȇ

  .أشبه مبقامات الصوفية يعزفان فيه أحلانا سكرى

....بعيدِ ،...بعيدٍ ـــــمٍ ــــــالَ ـــــي عَ فِ رِ حْ السِ انِ نَ جِ ــنْ مِ ةِ نَ ي جَ فِ  ايَ حْ نَ نُ حْ نَ 

.184ص ، أبو القاسم الشايبالشايب،ديوان أبو القاسم-1
.422 -421ص ص املصدر نفسه، -2
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يدِ عِ الــــــــسَ ابِ بَ للشَّ بِّ سور الحُ    وــــلُ ــــــــتْ نَـ ورّد،ــــا الــــــــمــنَ ـــــشِّ عُ  يفِ نُ حْ نَ 

  وا؟ادُ رَ أَ ــــفَ يْـ اة كَ يَ وا الحَ ضُ قَ يَـ لْ فَـ ،ـــــــاسِ لـلـــنَ ـــــــودَ جُـ لوُ ا انَ كْ رَ تَـ دْ قَ 

1.ادمَ جَ يَ هِ ، وَ ورَ شُ ــــــا القُ وتركنَـ وحٌ رُ ـــــوَ هُ ه، وَ بِّــــــــــــــــــلُ ا بِ ــــــنَ ـــبْـ هَ ذَ وَ 

إّن نزعة التصوف نزعة أصيلة يف ذات الشايب، فقد أقام حياته على قواعد احلياة الصوفية، 

  :وعاش جتربة صوفية حقيقية

الِ مَ لجَ لِ ـــــــدٌ بَ عْ مَ        يبي الرَّحِ ادِ ي فـُؤَ فِ 

الِ يَ الخَ ى وَ ؤَ الــرُّ بِ        اةــــــــيَ الحَ هُ ـــــــــتْ دَ يَّ شَ 

  الظالل وعِ شُ ي خُ فِ ةَ َال الــــــصَ تُ وْ لَ تَـ فَـ 

2.وعمُ الشُ تُ أْ ضَ أَ وَ ورْ ــــخُ البُ تُ قْ رَ حَ وَ 

بزمن الرباءة ويف موقف آخر جند الشايب يتحسر على اجلنة الضائعة، وهذه اجلنة اقرتنت 

والنضارة بني أحضان الطبيعة بعيدا عن كل ما ينكد العيش ويفسد الوجود، ولكن سرعان ما 

  .هوت اجلنة وضاعت ألن صاحبها ابتعد عن مثله العليا ونزل إىل حضيض الواقع الشقي

تتبخر أحالم الشايب بضياع فردوسه، الذي كان حيسبه سرمديا، فأصبحت أغانيه أشبه 

  .الذي تاه بعدما أضاع حمرابه الذي كان يسجد فيه'' لتائهأغاين ا''بـ

  ؟احْ يَ الرِ هُ تْ امَ رَ تَـ لْ ي؟ هَ ايِ نَ نَ يْ أَ 

3؟...ودجُ السُ ابَ رَ حْ مِ نَ يْ ي؟ أَ ابِ غَ نَ يْ أَ 

  .403 -402ص ص أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب -1
.397، ص املصدر نفسه -2
.223، ص  املصدر نفسه - 3
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الشايب فلسفة حياته من خالل تأمله يف الطبيعة، فمظاهرها تتماشى وأحاسيسه،  بىن

فصبغها بألوان جتاربه فهي سعيدة بسعادته، وشقية بشقائه، كيف ال والشعر وليد الطبيعة ويف 

¸ǂǟǂƫ�ƢĔƢǔƷ¢.
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  :الخلود في شعر الشابي: ثانيا

تتمظهر من خالل إحساس حتضر فكرة اخللود يف شعر الشايب بشكل جّلي، وغالبا ما 

الشاعر بالزمن واملوت والطبيعة؛ وإذا شئت قل إّن هذا التمثل يعكس جانبا مهما من جتربته يف 

نزعة صوفية مرتبطة : والالفت لالنتباه يف هذا السياق أّن موضوعة اخللود يتنازعها نزعتان. احلياة

معاناته من املرض وغربته ممّا جعله باملوقف الفكري للشاعر ورؤيته للوجود، ونزعة رومانسية جتسد

وبطبيعة احلال، كل ذلك أسهم يف كتابة كينونته وهواجس .يشعر باستمرار أّن هناك خطرا يتهدده

.مصريه شعرا

خيتلف مفهوم اخللود يف شعر الشايب اختالفا بّينا عّما هو عليه يف النصوص الشعرية 

البحث عن اخللود؛ وباألخص  مغامرة القدمية كما هو احلال يف ملحمة جلجامش حني خاض

بعد موته حبثا عن سر احلياة واملوت واخللود، مث رجوعه إىل "عندما فقد صديقه أنكيدو، فانطلق 

واقتنع باحلدود اليت ال جيوز " فتطهر"اخللود الشائكة " نبتة"موطنه ومسقط رأسه بعد أن أضاع 

و أيضا يف استكشاف معىن اخللود الكامن يف غري أّن الشايب، ال يتواىن ه1."إلنسان أن يتخطاها

.أغوار احلياة، فيستلهم الروح الصوفية يف شعره حني يصبح ما يكتبه ذا صلة بالوجود اإلنساين

وهنا يصبح اخللود ذا مستويني، األول ظاهري نرصده من خالل املظاهر الرومانسية اليت ينشد من 

 هو موضوع اشتغالنا، إذ يتجاوز فيه الظاهر املتصل خالهلا الشاعر التشبذ بأشواق احلياة، والثاين

بالذات احلاملة إىل مستوى أعمق خيترب من خالله الشايب العامل انطالقا من الباطن، فيغدو اخللود 

  . مستنبطا من خالص جتربته الصوفية

ولعل هذا األمر هو الذي جعل اخللود لدى الشايب يتخذ مستويات متعددة، تتنوع 

النفسية، فضال عن قناعاته الفكرية، بل ال يسلم تصوره هذا من اإلكراهات حبسب حالته 

عوين عبد : عبد الغفار مكاوي، مراجعة:عبد الغفار مكاوي، تقدمي ملحمة جلجامش، ضمن ملحمة جلجامش، ترمجة-1

.19، ص1994الرؤوف، جامعة الكويت، الكويت، 
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السياسية واالجتماعية اليت عاشها حبدة ومرارة حتت سطوة االحتالل، الذي كان يف احلقيقة ضد 

�Ǿǳ�ƨȈǴƥƢǫ�Â¢�ƨƥƢƴƬǇ¦�ǲǯÂ��ǾǈǨǻ� ƢǼǨǳ¦�Ȃǿ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ËÀ¢�Ä¢��ƢǠǷ�ÀƢǈǻȍ¦Â�̈ƢȈū¦

ومن مث كان ألدب الشايب، شعره . "وبال شك كان الشايب واعيا بذلك. د إىل الزواليعين االنقيا

وكتاباته النثرية، وجهه الفكري والفين، كما كان له وجهه السياسي واالجتماعي؛ فلم تكن التجربة 

. الذاتية اليت يعرب عنها هذا األدب مبعزل عن الواقع االجتماعي الذي عاش الشاعر يف إطاره

ǂǨǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǆ®فالقيو  Ź�Ŗǳ¦�® _مكبلة لروحه هي نفسها القيود اليت تشل روح _ الشاعر

وال خيفى ما  1."اجلماعة وتعوقها عن االنطالق وممارسة احلياة كما ينبغي للمجتمع احلر أن ميارسها

وده، هلذه األوضاع القاهرة من آثار سلبية؛ ال سّيما فيما يتعلق بإعاقة الشايب من حيث حتقيق وج

وما من شك يف أّن هذه اإلرغامات التارخيية والسياسية . فتغدو إرادة احلياة يف اختبار عسري

والنفسية ستنعكس على تصور الشايب عن فكرة اخللود اليت استشعرها ومتثلها يف شعره من خالل 

  .الظروف السابقة

يب، واليت كان للشا "فلسفة الثعبان المقدس"ويف هذا اإلطار، ميكن أن نستحضر قصيدة 

ونستطيع بسهولة أن نتبّني من خالل النص الشعري التداخل بني . فيها اخللود موضوعا ديناميا

. وهذا يكشف ما يعرتي اخللود الصويف من التباسات. السياسي والصويف، والتارخيي والفلسفي

دة من جهة واملهم يف هذا السياق، أنّنا نعاين ذلك من جهة انطالقا من التصدير، ومن القصي

وبناء على ذلك، إذا عدنا إىل التصدير الذي صّدر به الشاعر قصيدته يّتضح لنا جبالء . أخرى

ويف هذا . من يتفحص ذلك ال جيد عناء يف معاينة البعد السياسي للخلود واحلقيقة .رؤيته للخلود

ا تحدث وكم. فلسفة الثعبان المقدس هي فلسفة القوة المثقفة في كل مكان": املعىن يقول

الثعبان في القطعة التالية إلى الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة حينما حاول أن يزين له 

، 1972أبو القاسم الشايب، دار العودة، بريوت، لبنان، أغسطس :عز الدين إمساعيل، دراسة وتقدمي، ضمن ديوان-1

 . 15.ص
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يّتضح 1..."وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس" تضحية"الهالك الذي أوقعه فيه، فسماه

ممّا سبق أّن اخللود يف منظور الثعبان املقدس هو أن يسوق ضحيته حنو املوت، وباألحرى صوب 

�ƨǤǳ�ǺǷ�ƢđƢǘƻ�ƶƬŤ�ƨǤǳ�Ȇǿ�ÀƢƦǠưǳ¦�ƨǤǳ�Ľ�ǺǷÂ.الك القسري، مادام ذلك يتم بالقوة القهريّةاهل

الفلسفة املتصوفة؛ ولكّنها يف العمق هي لغة مزيّفة، تروم اإلفناء احلضاري والتارخيي والثقايف، وإن 

وت الصويف يف بينما امل. باغتياله جسديا" الشعب املستعمر"الشحرور /تلبست صورة قتل الضحية

  .وجه من وجوهه حياة متجددة

يف نص الشايب السابق لغة إشارية، تنهض على الرمز حني تستدعي الثعبان املقدس 

والشحرور واخللود، ولكن سرعان ما تنكشف لغة اخلطاب الصويف حني يعمد الشايب يف املقطع 

: ويظهر ذلك يف قوله. الثاين من التصدير بتفكيك الرموز، فتحيل على دالالت سياسية صرحية

كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى الشعوب الضعيفة بلغة الشعر واألحالم حيثما "

سياسة : "تحاول أن تسوغ طريقتها في ابتالعها والعمل لقتل ميزاتها القومية فتسميها

وتتكلم عنها كالسبيل الوحيد الذي ال معدى عنه لهاته الشعوب إذا أرادت نيل " اإلدماج

وقها في هذا العالم، وبلوغ الكمال اإلنساني المنشود، ولكن الفناء حقيقة شنيعة، حق

مبغضة، ال ينقص من فظاعتها وكرهها كل ما في التصوف والفلسفة والشعر من خيال 

هكذا، إذن، تصبح داللة اخللود حمددة سلفا من خالل التصدير الذي تقدم النص 2."وأحالم

ومن هذا املنطلق . زعوم زيّنه الثعبان املقدس بفلسفته للشحرورالشعري، إذ تؤشر على بقاء م

. والفلسفة والشعر من خيال وأحالم يتحّول اخللود إىل فناء ال يعصم من بطشه ما يف التصوف

فالشحرور رمز . يكشف هذا التصدير عن داللة احلكاية وعن طابعها الرمزي"وتأسيسا على هذا، 

الشعوب الضعيفة اليت حتيا على الفطرة والثعبان رمز لالستعمار الغاشم املدّجج باملعرفة والثقافة 

.484أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص-1
.484-485املصدر نفسه، ص ص -2
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يتبدى، يف ضوء 1."تالع املستعمر للمستعمروافرتاس الثعبان للشحرور رمز لسياسة اإلدماج أو اب

وهكذا . ما سلف، أّن اخللود توق ورط صاحبه يف التهلكة، واملهم أيضا أّن له محولة سياسية

يكون التصدير قد استوىف وظيفته التعليقية على النص الشعري، فكشف داللته املباشرة، وحدد 

  .نظور احملتل؛ والسّيما موضوعة اخللود من م2عالقته مبضمون النص

يتجسد اخللود يف النص الشعري برمزية أكرب من التصدير، ولكّنه يظل متشبعا بالروح 

، حيث نلفيه يفصح "فلسفة الثعبان المقدس"الرومانسية؛ وميكن أن نرصد ذلك بداية من العنوان

وة، ه بالفلسفة، وكما رأينا سابقا، هي فلسفة مبنية على القيعن خطاب الثعبان املقدس، ويسم

وعلى تزييف معىن اخللود، وحتوير داللته اإلجيابية إىل داللة سلبية تؤشر أساسا إىل ما هو ضد 

ويف ذلك، يستهل أبو القاسم قصيدته مبشهد احلياة واالنبعاث، فالربيع حي الروح، . اخللود نفسه

.حامل، غض، معطر، متحرك وسط موكب خّالب، يف أفق طافح بالرقة واحلنان، والعطاء

بالتساوق مع ذلك، بدا الكون معبدا ملا يكتنفه من نقاء وصفاء، حىت أّن الغاب حتّول إىل حمراب و 

الشاعر راقصا، متطلعا إىل /، جتّلى الشحرورويف خضم هذا االخضرار والتطهر .طهرا وقداسة

وعندما نتأمل هذا . أشواق الشمس، وإىل أنوار السعادة والسالم، ونفسه سكرى ببهاء الوجود

شهد جنده مرتبطا يف عمومه بعالمات دالة على الشغف بالبقاء واخللود؛ إذ إّن هذه العالمات امل

ومن مث فهذا النظام .تؤشر على احلياة واحلركة والعلو واالخضرار واإلشراق والطهر والسكر الروحي

باخللود؛ غري أّن هذا املشهد يتبّدد من حيث هو احتفاء . اإلشاري له صلة وثيقة بدالالت اخللود

حني ينقض عليه الثعبان القادم من اجلبال كما لو أنّه سوط القدر، أو لعنة اآلهلة، فلم ميلك 

الشاعر سوى صرخات الشكوى واألمل، بل أعلن أّن ما كان يصبو إليه من حلم وسالم /الشحرور

  :يقول ويف هذا املعىن. وعدل وخلود هو جمرد أكذوبة ووهم

ة يف الشعر احلديث، الدار التونسية للكتاب، تونس، فتحي النصري، شعرية األليغوريا، مدخل إىل دراسة الصور السرديّ -1

.105، ص2015، 1ط
2- Gérard Genette, seuils, ed.du seuil, Paris,1987.p.163.
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اب جَ عْ اإلِ ةَ عَ وْ رَ اب، وَ بَ الشَ مَ لْ حُ اهَ تُـ يْ نـَّ ي غَ التِ ا يَ نْـ الدُ دْ هَ شْ تَ لْ وَ "

"يابِ يب الخَ هِ اللَّ ةُ فَ سَ لْ فَـ لُ دْ والعَ ةٌ وبَ ذُ كْ مَ ةٌ يقَ قِ حَ مَ الَ السَ نَّ أَ "

1"ابِ هَ رْ اإلِ بِ ابُ هَ رْ اإلِ مَ ادَ تصَ وَ القوى  تْ لَ ادَ عَ تَـ نْ إِ الَّ ، إِ لَ دْ عَ الَ "

الشعوب املستضعفة من اإلفصاح عن / احملتل بعد خيبة الشحرور/املقدسوال يرتدد الثعبان 

تصوره للخلود، فهو موسوم بالتعايل، واهليمنة، وتذويب اآلخر يف ذاته؛ ممّا يعين أّن اخللود يف هذه 

كما أنّه يعين يف .احلالة يعادل السلب والغياب، أي الكف عن الوجود عرب نشدان خلود ومهي

مّلك واإلخضاع بالنسبة إىل املستعمر، الذي نسب إىل نفسه األلوهية؛ وهذا من الوقت نفسه، الت

متكننا هذه املعطيات من رصد خلود قائم على الغلبة، وعلى مرجعية . شأنه أن يرسخ خلوده

ويف هذا الصدد، يقول الثعبان خبطاب متضخم، كاشفا منظوره إىل اخللود، الذي .سياسية تسلطية

:ألوف، املوسوم بالدميومةخيرجه عن إطاره امل

: ابذَ كِ طِ رْ ، وفَـ تٍ مْ ي سَ فِ وأجابَ ازئٍ هَ ةَ مَ سْ بَ انُ بَ عْ الثُـ مَ سَّ بَ تَ فَـ 

"ك التّالبلِ هْ ة جَ رَ وْ ثَـ ي لِ ثِ رْ أَ ينِ نَّ ، إِ المثرثرُ رُّ ا الغِ هَ ا أيُـ يَ "

" يابِ قَ عِ ي وَ تِ نَ عْ وا لَ افُ خَ ي، وَ لِّ ظِ ى رَ الوَ دَ بَ ا عَ ، طالمَ ي إالهٌ نِّ إِ "

"ابِ وَّ األَ العابدِ ، شأنَ حينَ رِ فَ مْ هُ نْـ ا مِ ايَ حَ الضَ ي بِ وا لِ مُ دَّ قَ تَـ وَ "

"ربــــــــــــابِ األَ يةَ حِ ضَ تكونُ ا ـــــــــمً وْ يَـ اهَ أنـَّ التقّيةِ النفسِ ةُ ادَ عَ وسَ "

"ابِ شَ وْ خلصت من األَ ، ةٍ يَّ سِ دُ قُ بضعة األلوهةِ ي روحِ فِ صيرَ تَ فَـ "

"يي وفي أعصابِ مِ حْ ي لَ فِ لَّ حُ تَ فَـ يتِ يَّ حِ ضَ أن تكونَ "كَ رُّ سُ يَ الَ فَ أَ "

"ابيي نَ فِ ةً دَّ ، وحِ ي ناظريَّ فِ اي، وتوّهجً مِ ي دَ ا فِ عزمً وتكونَ "

"؟..يابِ بَ ي وشَ ــِـ توهَ لُ أُ ير  بعضَ صِ وتَ يهِ تَ نْ ي ال تَـ وحي التِ ي رُ فِ وبَ ذُ وتَ "

2"ـابِ قَ ى األحْ لَ عَ  ياقِ ـي البَـ ي روحِ فِ مؤّلهاودَ لُ الخُ لكَ ي أردتُ نِّ إِ "

.488أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص-1
 .490 - 489 -488 ص، ص املصدر نفسه -2
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عن رؤية خمتلفة للخلود رغم التباسه بالبعد "فلسفة الثعبان المقدس"تكشف قصيدة 

السياسي؛ حيث تتنازعه ثنائية احلياة واملوت؛ فمن جهة يستشرف الشحرور ختوم احلياة يف 

حدودها القصوى طاحما بلوغ اخللود، ولكّنه ينساق إىل حتفه كرها، ومن جهة ثانية يتبىن الثعبان 

وهذا االنزياح يؤكد اخلطاب . د هو املوت بعينهوهنا، يغدو اخللو . اخللود بوصفه مرادفا لإلبادة

فإذا كان . املضمر يف نظرة الشايب إىل مفهوم اخللود؛ السّيما حني حيدد موقفه الرافض للمحتل

. باإلمكان أن يكون املوت سبيال إىل اخللود؛ فهو يف هذا النص الشعري طريق مفتوح إىل الفناء

ويف هذا . احلاضر، فضال عن تسليمه مبوت مستقبله ويتعزز هذا املنظور باستسالم الشحرور يف

  :يقولالصدد، 

:""إليك جوابي: "يخنقه والموتىدَ الرَ صِ صَ ي غُ فِ ورُ رُ حْ الشُ ابهُ جَ أَ فَ 

"، رأي القاهر الغّالبِ والّرأيُ ،وال صدىالضعيفِ ال رأي للحقِّ 

1"يخطابِ من سماعِ لك َال وارحم جَ ا هَ تَـ ئْ شِ دْ ي قَ التِ كَ تَ يئَ شِ فافعل مَ "

أليب القاسم الشايب مبعىن آخر  "حديث المقبرة"ويف السياق نفسه، تطالعنا قصيدة 

:يتواىن أن يعلن عن ذلك يف التصدير الذي صّدر به القصيدة، فيقولللخلود لدى الشاعر، إذ ال

"وهو حوار فلسفي، مداره احلياة" هكذا، إذن، تصبح املقربة 2"."واملوت، واخللود، والكمال"

عالمة على املوت وما حيمله من مؤشرات الصراع بني البقاء والفناء، والزوال واخللود؛ فيغدو 

�©ƢȈƟƢǼƯ�Ƣđ̄ ƢƴƬƫ�Ŗǳ¦�ǆ Ƴ¦ȂŮ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ŐǠȇ�Äǀǳ¦�ǽǂǠǋ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�ȐǷƘƬǷ�ǂǟƢǌǳ¦

األحالم واألفكار  بنفسه"يف هذا املوقف اجللل طافت . واحلركة الظالم والنور، والسكون

والذكريات، وتقلبت أمامه صور املوت وأمواج احلياة، وتتابعت أمامه رسوم األيام الكثرية، ما نام 

منها يف قلب األزل وما مل يزل ينمو يف أحشاء األبد الكبري، وجاشت يف قلبه هاته العصور 

.491-490، ص ص أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-1
.334املصدر نفسه، ص-2
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  .عرب نشيد حديث املقربة 1"واخلواطر، وعجت يف صدره عجيج األمواج الثائرة، فألقاها إىل الليل،

  .املقربة

هو احلياة " حديث المقبرة" وبناء على ما تقدم، سيصبح املوضوع الدينامي لقصيدة

وال غرابة أن يفتتح الشايب نصه . واملوت، واخللود والكمال متاما مثلما أفصح عن ذلك التصدير

ابتسامات اجلفون، : منه شيء يسلم مل الشعري مبجموعة من األسئلة احلائرة أمام الفناء؛ الذي

وريدات الشفاه، النهود، القوام الرشيق، الصدر البديع، اجليد اجلميل، الوجوه توهج اخلدود،

املضيئة، السماوات، الفضاء، النجوم القدمية، الزمان، الصباح، الليل، الشمس، البدر، الغيم، 

ممّا الشك فيه 2.لزهور العبقةالضوء، البحر، الريح املالئكية، العاصفة الشديدة، الطيور املغنية، وا

أّن هذا املشهد املأساوي الذي بدأ به الشايب قصيدته جيسد صورة فجائعية للفناء الذي يتهدد 

احلياة، ومن خالهلا يصبح اخللود مهددا بالتالشي الذي طال الوجود بكل متظهراته اليت رصدناها 

  : ةذلك ما يؤكده أبو القاسم الشايب يف األبيات اآلتي. سلفا

..ودجُ الوُ فَ لْ خَ تُ وْ ا المَ هَ و بِ هُ لْ يَـ لِ اءنَ الفَ لُ يْ لَ لِّ ى الكُ لَ و عَ طُ سْ يَ أَ 

ودرُ شَ يحٌ رِ دَ رْ الوَ رُ ثُـ نْ ا تَـ مَ كَ يفِ خِ المُ اغِ رَ ي الفَ ا فِ رهَ ثُ نْ يَـ وَ 

ود لُ الوَ الربيعِ روحُ دُ مُ خْ يَ وَ اة الخضّم يَ الحَ مُّ يَ بُ ضُ نْ يَـ فَـ 

3ود؟رُ الوُ غضَّ ضُ رْ األَ تُ بِ نْ  تُـ وَال وددُ الخُ رَ حْ سِ ورُ النُ مُ ثُ لْ يَـ الَ فَ 

من الواضح أّن االستفهام املشبع باحلرية والتعجب املر مل يغادر صدمة الشاعر أمام سطوة 

نالحظ أنّه حييل على "يسطو"وعندما نتأمل الفعل . الفناء الذي هيمن جبربوته على الوجود كّله

�ƨǤȈǐƥ� ƢƴËĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�Ȑǔǧ��̈ȂǬǳƢƥ�ǀƻȋ¦"اإلفناء،بل /الدال على جتدد فعل السطو "المضارع

.335أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب، ص-1
.338-335ينظر، املصدر نفسه، ص ص -2
 .339 -338 صاملصدر نفسه، ص -3
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من خالل أفعاله عن التشتت )املقطع الثالث(ويكشف املقطع السابق. هو يف العمق سطو وسرقة

أفعال املقطعني األّول ويف الواقع هذه الدالالت نرصدها أيضا يف . واجلفاف، واالنطفاء، واجلدب

وميكن أن نستحضر يف هذا الصدد األفعال . والثاين، إذ تؤشر يف معظمها على التبدد والزوال

��Ǯ: التالية Ǵē��Ƥ ǿǀȇ��ÃȂǘƫ��§ ƢƴǼȇ��ËŐǤȇ��Ëƾƥǂƫ��ËǲƸǼȇ��ËƾȀǼȇ��ÄȂē��ÄÂǀƫ��ȂƦź��ŘǨƫ

حتّرك احلدث، وحترك  الصيغ الفعلية بأزمنتها املختلفة"من الواضح، إذن، أّن .يهرم، يقضي

أّما اجلمل .لكّنه زمان جامد يف حركته، مييل حنو الفناء يف هذه احلركة.اخلطاب، وترتبط بزمان

إذ أحالت على ضحايا الفناء، 1."االمسية فقد ناسبت وصف حال الشاعر، وفلسفته يف احلياة

  .وغالبا ما كانت مرتبطة باحلياة واجلمال

مشهد االستهالل جيزم باحلضور الطاغي للفناء واخلراب، يف حني ّمث إّن املقطع الرابع من 

يصبح اخللود مستحيال يف هذا الزمن املفجع، بل يصبح املوت مسلكا حتميا لبلوغه، وكأّن القدر 

ولذا، فاخلطاب املضمر يف مأساوية املوت هو البحث العسري . يف نظر الشاعر يتلذذ بنوح اإلنسان

ويف .ستمرار عّمن ينشده سالكا مسالك األهوال والصعاب والفجائععن اخللود، الذي ينأى با

واضحة هي  إسرتاتيجيةالصويف له . "هذا املقام، نلفي الشاعر والصويف يلتقيان ويفرتقان يف آن معا

ȆƟƢĔȐǳ¦�ǾǳÂ��¾ȂȀĐ¦�ǾǳÂ��ǽƢƬŭ¦�Ǿǳ�ǂǟƢǌǳ¦Â".2.الوصول إىل املطلق، االحتاد باملطلق، باحلق

لشاعر يف القصيدة، انطلق ليال وحيدا من األسفل حيث تنام قريته الصغرية، كذلك كان حال ا

ليعتلي الربوة حيث توجد املقربة، هناك املوت سيد املقام، واملعرب اجلليل حنو املطلق، واألزل؛ ولكن 

�©ƢǸǴǛ�Ŀ�ǾƬǴƠǇ¢�ƪ ǟƢǓ�Ʈ ȈƷ��ǾȈƬǳ¦Â�̧ ƢȈǔǳ¦�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Ǌ ȈǠȇ�ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ

وهنا تكمن املفارقة، حيث خيترب الشاعر . ال يسمع وال جييب على حد تعبري الشايب الليل الذي

1-®��ǪǌǷ®�ƨǠǷƢƳ�ƨǴů��ŅǀŮ¦�Ƥ ȇ£̄�ĺ¢�ƨȈǼȈǟ�Ŀ�®ȂǴŬ¦Â� ƢǼǨǳ¦�ƨȈǳƾƳ��§Ȃȇƾǳ¦�ǂũƾǴĐ¦��ǪǌǷ27 العددان الثالث ،

.97،  ص2011والرابع، 
الكتابة واجلسد، منشورات جمموعة من الباحثني الشباب يف اللغة واآلداب، كلية اآلداب والعلوم :حممد بنيس، حممد بنيس-2

.130.، ص2007اإلنسانية، مكناس، املغرب، 
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وليس أدّل على ذلك من أن يصبح املوت ممرا مفروشا .املمكن والالممكن، الوصول واالنفصال

:ذلك ما نتبّينه من املقطع الرابع. باآلالم حنو اخللود الدامي

!ا الهمودذَ هَ بِ لْ ى القَ لَ عَ بٌ عْ صَ وَ !ا العفاءُ ذَ هَ سِ فْ ى النَـ لَ عَ يرٌ بِ كَ 

ودلُ الخُ مَ عْ طَ اسُ النَ أَ رَ مْ تَ اسْ وْ لَ رِّ مِ تَ سْ المُ رِ دَ ى القَ لَ ا عَ اذَ مَ وَ 

وددُ الوَ يبِ بِ ي الحَ وا فِ عُ جَ فْ يُـ مْ لَ وَ يطِ حِ المُ ابِ رَ الخَ وا بِ رُ فَ خْ يُ مْ لَ وَ 

دحوُ م اللُّ الَ ى، وظَ دَ الرَّ يل بِ سَ ىود المرجَّ لُ وا للخُ كُ لُ سْ يَ مْ ولَ 

ودرُ ـــــــــوُ الــــ ، ولطـــــــــفُ ـعِ ــيــــبِـ الرَ ــنُّ وف،الغرامِ سحرُ ، وَ بابُ الشَ امَ دَ فَ 

؟يدٍ غِ ، رَ يٍّ خِ ، رَ يرٍ ضِ غَ شٍ يْ وعَ ينٍ مِ ، أَ مٍ َال ي سَ ى فِ رَ الوَ اشَ وعَ 

1!يدِ شِ النَّ ا، كَ نَ حُ وْ نَـ هُ لَ لذُّ يَ دّ بِ تَ سْ المُ رُ دَ القَ وَ هُ نْ لكِ وَ 

ميكن القول، إّن إحساس الشايب باخللود هو إحساس مرير مشوب تأسيسا على ما تقدم، 

باألمل العظيم، وقيمة ذلك أّن باطنه هو الذي يتكلم، وباألحرى املوت الذي يسكنه، ويبّدد 

من الذات املفجوعة؛ جسده اهلش هو الذي يكتب هذا اخللود املهدد دوما باخلطر الداهم بدءا 

البقاء والفناء صنوان ال ينفصمان، "ومع ذلك، . لعل ذلك هو الذي جعلنا أمام مرثية للخلود

ينسجان الوجود يف مقابل العدم، وعلى قدر انشغال اإلنسان بقضية اخللود كان انشغاله بقضية 

ومن  2."ري يف اهلروب منهااألوىل، كان تأريق الثانية له، والتفكاملوت، وبقدر أرقه يف احلصول على

مثّ، فإّن النتيجة اليت نصل إليها، هي أّن شعور الشايب بالفناء كان حادا، لذلك اّتسم حبثه عن 

وانطالقا من ذلك، ألفيناه ينفذ إىل .اخللود باألمل العميق، الرتباط ذلك بتجربته الشعرية والوجودية

  . جوهر اخللود رؤية وجتربة وتصورا

 .340 -339. صأبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص -1
إحسان الديك، أسطورة النسر والبحث عن اخللود يف الشعر اجلاهلي، جملة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، -2

ƾǴĐ¦37360، ص 2010، 2، العدد.
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جند أبا القاسم الشايب ينوع يف الضمائر "حديث المقبرة"وإذا أمعنا النظر يف قصيدة 

واألصوات، ممّا جيعله يقدم منظوره للخلود من زوايا متعددة، حيث تبّينا من املقاطع األربعة اليت 

تشكل اللوحة األوىل أّن الشاعر هو الذي كان يتكلم، فأفصح عن خواطره لليل حول احلياة 

بينما يضطلع باحلديث يف اللوحة الثانية . ت، واخللود والكمال عرب نشيده الرباعي املقاطعواملو 

روح فيلسوف قدمي جمهول عادت تتفقد جسمها الذي حتّول إىل : ذات املقاطع الثالثة صوتان

ريب أّن هذا  وال. رميم يف أعماق الرتاب، وشاعر متأمل، حائر، وتائه بني اهلواتف واألشباح

جيّلي بعمق االنشطار الداخلي الذي يكابده الشاعر؛ وهذا التمزق يؤكد مرة أخرى وقوف  املشهد

ومن مثّ، ال مفر أن ينعكس .ƢǼǨǳ¦�ƨǰǴē�Ŀ�¿ƾǫÂ�̈ƢȈū¦�ƨƴđ�Ŀ�¿ƾǫ : الشاعر على حافة اهلاوية

، ميكن أن نصف جتربة الكتابة، جتربة الذات الكاتبة. "هذا التشظي على التجربة الشعرية نفسها

°̈ƢƦǠǴǳ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨǳȏƾǳƢƥ��©ȂǷ�ƨƥǂš �ƢËĔƘƥ : موت عن الظاهر االجتماعي مبختلف مستوياته

والبد من جتاوز . لذلك البد من جتاوز الظاهر وهدمه. وعالقاته، من أجل احلياة يف الباطن الكوينّ 

عّرب عن ت" لغة كونية"واحلق أّن لكّل كاتب صويف هدفا أّول هو اكتشاف ...لغة الظاهر، وهدمها

هكذا تتيح لنا هذه اللغة أن نضع الالمنتهي )...الّصورة(واملنتهي ) املعىن(املطابقة بني الالمنتهي 

.وبناء على ذلك، يصبح الشعر جسرا بني املنتهي والالمنتهي، بني الفناء واخللود1."يف املنتهي

ت روح بصو "حديث المقبرة"يستهل أبو القاسم الشايب اللوحة الثانية من قصيدة 

̧�¦��ǂƟƢū¦�ǂǟƢǌǳ، الفيلسوف Â°�ǺǷ�¥ƾē�À¢�ń¤�ƪ ǠǇ�ƨȇ£°��®ȂǴƼǴǳ�̈ǂȇƢǤǷ�ƨȇ£°�ƪ Ƿƾǫ�Ŗǳ¦

الشك أّن خطاب روح الفيلسوف ينطوي على وعي خمتلف مبسألة .ومتأل قلبه بسكينة اليقني

هذه احلقيقة غابت عن الشاعر . اخللود، إذ يصبح الفناء حمكا له، فمن رحم مأساته يتحقق اخللود

  :ذلك ما يتكشف لنا من ملفوظ روح الفيلسوف القدمي. يف اللوحة األوىل، حني تربم من الفناء

.160-159، ص ص 2010، 4أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بريوت، لبنان، ط-1
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ود لُ الخُ تَ مْ ئِ ا سَ �čȈحَ تَ مْ دُ ولوْ اءِ نَ الفَ فَ وْ خَ شِ يْ العَ بِ تَ مْ رَّ بَـ تَـ 

1يدحِ ا، وَ يبً رِ ا، غَ يبً هِ ، رَ يالً لِ جَ الِ ى اَألْرِض ِمْثَل الِجبَ لَ عَ تَ شْ عِ وَ 

ال خيفى على من يتأّمل البيتني السابقني أّن هناك منظورين خمتلفني إىل اخللود؛ فالشاعر 

الذي كان بني القبور ليال تربّم من احلياة خشية الفناء؛ بينما الفيلسوف الذي يتحدث بعد املوت؛ 

هول وحتديدا بعد زمن طويل ألّن الشايب ومسه بالقدم لتحّول جسده إىل رميم، فضال عن أنّه جم

حني يقول له هنا جند الفيلسوف يعدل منظور الشاعر، .داللة على أنّه قد مات منذ زمن بعيد

والظاهر أّن ، ."ولو دمت حّيا سئمت الخلود":بأّن اخللود يف احلياة حيمل يف طياته السأم منه

ز وجهة الفيلسوف ال يكتفي بذلك، إذ إنّه يستعني حبكمته اليت اكتسبها قبل وبعد املوت، فيعز 

نظره جبملة من احلجج إلقناع الشاعر الذي يقف موقفا سلبيا من اخللود؛ فيعلمه بأنّه لو خلد 

ويف هذه احلالة يغدو اخللود . لكان مثل اجلبال عظمة ورهبة، غري أنّه سيكون أيضا غريبا ووحيدا

ياة، ولن لن يرتشف من رضاب احل: ذلك أنّه سيحرم من أسرار الوجود اجلميلة. مأساة بعينها

يتمتع من رحيق الوجود، كذلك لن يكتشف نشوة احلب، ولن خيترب سحر الربيع اجلديد، بل لن 

ونتيجة هذا احلرمان . يدر فتنة الكائنات، ولن يعرف صرخة قلب احملب حني يصدم باهلجر

ويف ضوء ما تقدم،.سيحجب عنه املستقبل، فال يفكر بالغد، وال حيتفي باملقاصد البعيدة املدى

يؤكد الفيلسوف أّن نشوة احلياة تتحقق من خالل الفناء، فاملوت هو الذي يزين الوجود، لذلك 

على الشاعر يف القصيدة أن يتخفف، وباألحرى يتحرر من هواجسه اليت وصلت إىل أقصى 

:وبوسعنا أن نتبّني ذلك من املقطع التايل. احتدامها

 ؟-دِ يـعِ البَ يــمِ قِ المُ ـوَ وهُ -نِ وْ الكَ نَ مِ ودلُ الخُ يبُ بِ ي رَ جَّ رْ ا يُـ اذَ ومَ 

؟-يدبِ األَ يمُ قِ المُ وَ هُ وَ -نِ وْ الكَ نَ مِ افُ خَ ا يَ ماذَ ، وَ دُّ وَ ا يَـ اذَ مَ وَ 

، فريد، بديعٌ ، دقيقٌ ظامٌ نِ اةِ يَ الحَ امَ ظَ نِ نَّ إِ ، فَ ..لْ مَّ أَ تَ 

.341وان أبو القاسم الشايب ، صأبو القاسم الشايب، دي-1
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خوف اللحود غيرُ هُ انَ وال زَ إّال الفناءُ شَ يْ العَ بَ بَّ ا حَ مَ فَ 

ــــودـــى الســـعــــــــنَـ ـعْ مَ اسُ النَ كَ رَ دْ ـا أَ مَ لَ ـــــيـــــــــمِ لِـ ــــــــــاة األَ يَـ الحَ ــاءُ َـ ـــق شَ َال وْ ولَ 

1.يددِ الجَ احِ بَ الصَ بِ طْ بِ تَ غْ يَـ مْ لَ يرِ الدياجِ قطوبُ هُ عْ رِ يُ مْ لَ نْ مَ وَ 

حبيس هواجسه امللتبسة وأسئلته الوجودية، وتبّدى ذلك جبالء من والواقع أّن الشاعر ظل

خالل حواره مع روح الفيلسوف، فرغم أنّه جتاوب معها تفاعال إّال أنّه بقي حتت وطأة الرهبة من 

ممّا يعين . ويظهر ذلك بوضوح من خالل املفارقات والتضادات اليت أفصح عنها يف حواره. الفناء

وهنا نالحظ أّن اخلوف . تنازعه قد طالت نفسيته وروحه وفكره ورؤيته للحياةأّن التناقضات اليت ت

��ƨƦȇǂǳ¦Â�ǂƫȂƬǳ¦Â�ǪǴǬǳƢƥ�ƢƥȂǌǷ�ǺǷǄǳƢƥ�ǾǇƢǈƷ¤�ȆǨǴǻ�̄¤��ǂǟƢǌǴǳ�Őǯȋ¦�ǆ ƳƢŮ¦�Ȃǿ�¾ȂȀĐ¦�ǺǷ

فالزمان يف نظره واد؛ وهذا الفضاء حييل على العمق والوعورة واملشقة؛ وعبوره رغم ذلك يتم بسرعة 

وهذا مايقوله الشاعر يف . لى عناء مضاعف؛ وما يزيد هذا املشهد مأساويّة هو الالعودةداللة ع

  :اللوحة الثانية

ودجُ ا الوُ ذَ هَ لَّ حَ نْ مَ لِ مناصٌ ــــــا ـــــــايَ نَ المَ اءِ ــــقَ ـــــــن لِ مِ نْ كُـ يَ مْ ا لَـ ذَ إِ 

الشديد، العنيفُ وهذا الصراعُ اةيَ ي الحَ ذِ هَ لِ غناءٍ فأيُّ 

يد؟؟شِ النَ اكَ ي، وذَ انِ غَ األَ كَ لْ تِ وَ ،لُّ مَ يَ ي الَ الذِ الُ مَ الجَ اكَ وذَ 

ا الصعيدم، وهذَ جوُ النُ كَ لْ وتِ ،اءُ يَ الضِ ، وذاكَ ا الظالمُ وهذَ 

ـــــــــــــــــودعُـ نَ ـــــــــــا الَ ـنَ ــــــــنَّ كِ ـا، ولَ ـــاعً ــــــرَ سِ انِ مَ ي الزَ ادِ وَ بِ رُّ مُ ا نَ اذَ مَ لِ 

ودعُ تَـ ي الَ ود التِ هُ العُ لكَ تِ وَ ـــــــــاتِ يَـ ــــرَ كْـ الذِ ــنَ ــا مِــ ــئً بْ عِ ــــلُ مِ حْ ونَ 

2ودجُ ا الوُ ذَ هَ ي بِ رِ مْ عُ لَ يبٌ رِ غَ _اةَ يَ ا الحَ نَ لْ أَ ا سَ ا مَ إذَ _وكلٌ 

 .343 -342 صأبو القاسم الشايب، ديوان  أبو القاسم الشايب، ص -1
 .344 -343 ص، ص املصدر نفسه -2
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الفيلسوف كثرة األسئلة، السّيما ويستوقفنا يف املقطع السابق من حديث الشاعر مع روح 

وترسخ هذه االستفهامات املتواترة يف خطاب الشاعر؛ إن يف ). 14، 13، 5، 2، 1(يف األبيات

أو يف اللوحة الثانية معاناة الشايب مع جتربة املوت الفاجع؛بل مع احلياة نفسها؛ ألّن  اللوحة األوىل

ّمث إّن . فيه األشياء اجلميلة بشكل سريع ومؤملأسئلته ارتبطت أساسا جبدوى الوجود الذي تتالشى 

فمعظم الكلمات تؤشر على الالجدوى، والضياع، والالمعىن، . معجمه هو معجم املوت بامتياز

.والتناقض، واالغرتاب، والتنافر، والتيه، والتبدد، والزوال

لود ويف هذا الصدد، تذهب روح الفيلسوف يف إطار هذه احلوارية إىل مقاربة فكرة اخل

مبنظور إجيايب، متحرر من الرؤية التشاؤمية ومن أثقال اليأس والقنوط؛ إذ يصبح اخللود هدفا أمسى 

إذن، املوت هو مصعد .لإلنسان، ويغدو التطهر بنار األسى واختبار احملن معراجا حنو جمد اخللود

ذلك رمزيا  للتسامي، ومكابدة رعبه وقسوته بعنفوان هو ذروة االنفالت من قبضته، ولو كان

  :ذلك ما ينفتح عليه خطاب روح الفيلسوف. وجمازيا من خالل الشعر وممكناته اللغوية والتخييلية

ودِ لُ الخُ دِ جْ مَ  لِ ًال هْ أَ حَ بِ صْ نُ وَ الِ مَ الكَ وَ أْ شَ غَ لُ بْـ نَ ا لِ نَ قْ لِ خُ 

.  ....ىسَ األَ ارِ نَ بِ اةيَ ي الحَ ا فِ نَ احُ وَ رْ أَ رَ هَ طْ تَ وَ 

ودعُ الصُ دأبِ بِ دُّ هَ ى، ال تُـ وَ قُـ يقِ ـــــــــــرِ الــطَ اتِ رَ َـ ـــثعَ نْ مِ ـــبَ ـسِ كْ ونَ 

1ودرُ الوُ اتِ عَ ائِ رَ نْ مِ يلَ الِ كَ أَ ودِ لُ ي الخُ ا فِ لنَ ونُ كُ ا،يَ دً جْ مَ وَ 

والظاهر أّن الشاعر مل يتخلص من األسئلة اليت استبدت به، فهو ما زال يعاين من فظاعة 

الفناء، رغم خطاب الفيلسوف املشبع باألمل وحب احلياة، ونظرته املتفائلة اليت املوت ومن قساوة 

جتد يف تطويع اآلالم وجتاوز املآسي سبيال للخالص من الشك واحلرية ووحشة املوت؛ وجحيم 

¾ȂȀĐ¦�Śǐŭ¦.يستقبل املوت بفرح، فهو يعرف اآلن، بعدما ذاق إذن، إّن الفيلسوف املّيت

تفال مبباهج احلياة هو املسلك اآلمن والفعال لبلوغ أمان اخللود؛ مع أنّه يقر بأّن املوت، أّن االح
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هلذا، يبدو الشاعر مهتما بوجهة نظره، ويظهر ذلك بوضوح حني يردد بيتا . هذا املسار مضين

.شعريا من ملفوظ الفيلسوف، فيه إقرار بأّن اإلنسان خلق ليبلغ مقام الكمال ومنتهى اخللود

 هذا السياق أن نستحضر تردد الشاعر، وتشتته بني خيارين متباينني؛ خياره املتشائم وميكننا يف

  :وخيار الفيلسوف املنفتح على اخللود عرب حمنة األمل

ومر بالمقبرة سرب من األرواح، في طريقها إلى العالم المجهول؛ فطارت معها روح "

وظل الشاعر يردد بينه وبين . الفيلسوف، وخلفت عالم الشك والكآبة ألبنائه البائسين

  : نفسه

1"ودِ لُ الخُ دِ جْ مَ لِ الً هْ أَ حَ بِ صْ نُ وَ الِ مَ الكَ وَ أْ شَ غَ لُ بْـ نَ ا لِ نَ قْ لِ خُ "

عندما نتأّمل ترديد الشاعر احلائر البيت السابق، نلفيه ينطوي على عدة افرتاضات؛ فقد 

ينال إّال من خالل اختبار احملن يكون قد تفاعل إجيابا مع موقف الفيلسوف من اخللود، الذي ال 

وعبور صراط املآسي احلارقة؛ إذ إّن ترديد البيت؛ يعين على األقل التفكري يف معناه الذي يرسخ 

وهي بلوغ الكمال، والوصول إىل جمد :فكرة أّن اإلنسان خلق لغاية واضحة، مرسومة املسار

احلائر سؤال معىن اخللود الذي يؤرقه  إذن، هذا افرتاض أّول يرجح إمكانية تعديل الشاعر. اخللود

وأّما االفرتاض الثاين، فيتعّلق حبالة البني بني اليت يرتاوح فيها الشاعر، . املقربة/وهو يف حضرة املوت

الذي يستبد به الشك واحلرية؛ وهذه الوضعية تنم أنّه يتموضع بني خيارين متباينني؛ خياره 

معربا حتميا ملالمسة ختوم اخللود  األمل جبميع متظهراتهاملتشائم، وخيار الفيلسوف الذي يرى يف 

وأّما االفرتاض الثالث، فهو أن يكون ثابتا على موقفه وتصوره، وهنا نقرأ ترديده للبيت . والكمال

وهنا، يصبح املتلقي إزاء . باملعىن الذي يقصده الفيلسوف الشعرى على أنّه إنكار ملعىن اخللود

احلوار، فسيغدو  إسرتاتيجيةوإذ أخذنا بعني االعتبار .لة للتحققثالث احتماالت مجيعها قاب

السؤال اجلوهري لدى املتلقي، هو أّي املوقفني من اخللود، ستكون له الكلمة يف النهاية؟ وما 
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مصري احلوار الذي يتهدده اإلخفاق بسبب أّن كال من املتحاورين يسعى بإحلاح إىل تكريس موقفه 

  ؟.يقي هو اخللودمن سؤال وجودي وميتافيز 

وعلى حنو فيه خيبة كبرية للمتلقي، يتكشف له أّن اخللود بالنسبة إىل الشاعر هو سؤال 

ولعّل ذلك ما جعله رهني األسئلة احلائرة يف املقطع .مأزقي؛ ألنّه أسري نظرته املأساويّة إىل الفناء

زق داخلي وتشتت فكري وهذا يؤكد ما يعيشه هذا الشاعر من عزلة ومت. األخري من النص الشعري

��Ã°¦ȂƬȇ�ƢǸǴƷ��ǾȈǜǌƫÂ�ǽ°ƢȈĔ¦�Ŀ��ǲǰǌȇ�ňƢǈǻȍ¦�ǲǰȈŮ¦�¦ǀǿ�ËÀƜǧ�Ǯ. "وتصدع روحي ǳǀƥÂ

وحني ينجح النص يف وضعنا أمام ما خفي من حقيقتنا، أو ما حاولنا نسيانه منها، ...وعاملا خاويا

وليدة التعرف على فإنّنا نفنت بذلك اخلوف املوقظ للحياة، ونؤخذ بتلك الوحشة، اليت هي 

ƨǠǌƦǳ¦�ƢēȏƢƷ�ƾǋ¢�Ŀ�ȆǿÂ��ƨǬȈǬū¦... وإذا كان املوت يف حد ذاته ميثل جتربة حسية ممّضة

�ǂȀǬǳƢƥ�² ƢǈƷȍ¦Â�Ȇǈū¦�Ńȋ¦�ǺǷ�ƢȀƬǼƸǋ��ǂǟƢǌǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ��±ÂƢƴƬƫ�ƢËĔƜǧ�ƢǷȂǸǟ�ÀƢǈǻȎǳ

بأغالل  ةعر املقّيدغري أّن جتربة الشا1."والفقدان لرتتقي إىل مستوى التجارب الوجودية الكربى

ل؛ ممّا +أسئلة احلرية ارتبطت ارتباطا أساسيا بتصور سليب؛ وباألحرى دراماتيكي عن اخللود والكما

عجل بتضييق أفقها الذي اعرتاه غموض االرتياب وانسداد الرؤية بعتمات الرتدد واحلرية املقفرة؛  

  :املقطع الشعري اآليت وميكن معاينة ذلك من خالل. كل ذلك منعه من إدراك كنه اخللود

ولكن أفكاره الثائرة التي ال تهدأ كانت ال تزال تلح عليه باألسئلة الكثيرة المرهفة، "

  :فقال يناجي روح الفيلسوف التي حسبها ما زالت قريبة منه

يدِ عِ البَ وسِ فُ ال النُـ مَ ا كَ نَ لْ نِ وَ ودلُ ا الخُ نَ سْ بِ ا لَ ا مَ ذَ إِ نْ لكِ وَ 

 جديداًال مَ ّد كَ وَ  نَـ َال لْ هَ وَ ؟اءِ قَ البَـ امَ وَ دَ لُّ مَّ  نَ َال لْ هَ فَـ 

ود؟ــــــــــــــدُ الحُـ ــــفَ ـــــيْـ ؟ وكَ ــراهُ ا تــــاذَ مَــ ":المَ الكَ "ا هذَ نَ ونَّ كُ يَ وكيفَ 

، 1الداللة املرئّية، قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طعلي جعفر العالق، -1
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؟ـــدِ يــــــزِ المَ ـــضِ ــــعْ بَ لِ الخـلــودِ قَ وفـــوْ الكمالِ فوقَ ح النفسُ مَ طْ تَ فالَ 

وددُ الجُ اءُ قَ ي شَ رِ مْ عُ لَ اكَ ذَ فَ ودلُ ي الخُ ا فِ هَ قُـ وْ شَ لْ زُ م يَـ لَ  اذَ إِ 

مديد ، وهمٌّ ، وكسرٌ ونصرٌ -ضروس، كما قد عهدتُ وحربٌ 

1ودلُ الخُ اتِ صَ رَ ي عَ فِ انَ كَ نْ إِ وَ الفناءُ اكَ ذَ ا فَ هَ نْـ عَ الَ زَ إنْ وَ 

اليت تطال فكرة اخللود لدى الشاعر؛ ويف مجيع األحوال ميكن للقارئ أن يتبّني التقلبات 

سواء أ كان الشاعر احلائر الباحث عن حقيقة معىن اخللود يف املقربة حيث املوت شاهدا وفاعال أم  

وعلى هذا األساس فجميع األسئلة مل جتد هلا أجوبة؛ فالشاعر مل يتزحزح ولو . كان الشايب نفسه

ل إنّه هذه املرة يوسع أسئلته بشكل جديل ينتهي هامشا صغريا يف إطار رؤيته التشاؤمية للخلود؛ ب

�¬Â°�ǞǷ�Ƣȇ°¦ȂƷ�ǾǴǟƢǨƫ�ËÀ¢�ƢǸËȈǇȏ��®ȂǴƼǴǳ�ƨȈǻȂǰǇ�̈ǂǜǻ�Ǻǟ�ǶǼƫ�ƨǬǴǤǷ�ƨȇƢĔ�ń¤�ǾƦƷƢǐƥ

إنّه هذه املرة يتبىن منظوره اإلجيايب إىل اخللود والكمال، ولكن بقصد . الفيلسوف مل يكن منتجا

، أال ميل بعد ذلك البقاء؟ مث أال إنّه سرييد كماال فحني ينال اإلنسان اخللود. دحضه وتقويضه

جديدا؟ وإذا ظفر اإلنسان بذلك، فما هي ماهية هذا الكمال؟ وما هي حدوده؟ مث إذا أصبح 

�¼¦Ȃǋ¢�ǲƬǫ�ń¤�Ǯ ǳ̄�ȆǔǨȇ�ȏ¢�ǺǰǳÂ��ǾƟƢđÂ�ǽǂƸǇ�ƨǷȂŻ®�ǺǸǔȇ�Äǀǳ¦�ƢǸǧ��ƨǇȂǸǴǷ�ƨǬȈǬƷ

م؟؟والغريب بعد هذه األسئلة العدمية، هو بلوغ الناس إىل اخللود والكمال وقد أصبحا واقعا لديه

الشاعر احلائر أقصى حدود االنكفاء عن طلب جمد اخللود حني يذهب إىل أّن اإلنسان يف 

ففي احلالة األوىل يكون شقاء للجدود، ويف . خسران؛ سواء مل يزل شوقه إىل اخللود؛ أو زال عنه

ويتأكد هذا االنقطاع، أيضا، من . حاب اخللود بعينهاحلالة الثانية يغدو فناء، ولو كان اإلنسان فري 

�ÀƢǯ�ǾËǻ¢�Ä¦Âǂǳ¦�ƢǼǸǴǠȇ�̄¤��» ȂǈǴȈǨǳ¦�¬Â°Â�ǂƟƢū¦�ǂǟƢǌǳ¦�śƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǲǏ¦ȂƫȐǳ¦�¾Ȑƻ

 يتيح هلا يف املقطع األخري حيدث نفسه؛ بينما كانت روح الفيلسوف نائية، يف مكان قصّي ال

إنّه تيه وجودي . سئلة الشاعر يف ظلمات الليل األصم األبكمويتعزز ذلك بتبعثر أ. مساع مناجاته
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جيسد العالقة املأساويّة بني الشاعر احلائر واخللود بوصفه عالمة خصبة يف منظور الفيلسوف؛ 

لذلك تستحق أن تكون هدفا أمسى تصبو إليه اهلمم بشغف؛ وفاعلية إنسانية رغم ما قد يقدمه 

وهذا . بيد أّن الشاعر ظل سجني رؤيته املغلقة واجلامدة. ااإلنسان من تضحيات يف سبيل بلوغه

وال شك أّن حالة االنفصال . الفعل السليب ضرب من ضروب نفي الذات عن احلياة واخللود

واالنسالخ عّما حوله تربز جوهر رؤيته املتحجرة للخلود؛ رؤية تتآكل بفعل األسئلة العدمية 

  :ذاك ما خيتم به الراوي القصيدة.  وسحر اخللود والاليقني؛ ممّا يفرغها من ألق احلياة،

كذلك ناجى الشاعر روح الفيلسوف، ولكنها كانت إذ ذاك بعيدة عنه في عالم "

بعيد ال يسمع نجواه، وكذلك ضاعت أسئلة الشاعر في ظلمة الليل الذي ال يسمع وال 

1".يجيب

ني روح الفيلسوف والشاعر؛ واملالحظ أّن الراوي قد وّقع خامتة حديث املقربة باالنفصال ب

إذ انقطع التواصل بينهما؛ فلم تكن مناجاة الشاعر للفيلسوف سوى حديث مع نفسه؛ ما دامت 

وبالتساوق مع . الروح قد رحلت بعيدا عن املقربة، والتحقت مبكان ال ميكن أن تسمع منه مناجاته

لشاعر الذي ميثل وجدان خيلص ا"وهكذا . ذلك ذهبت أسئلته أدراج العتمات  اليت ال تأبه به

فاخللود إن خال من الشوق والطموح يغدو نوعا من أنواع املوت، وهو إن . الشايب إىل نتيجة حمرية

ǂ̈ƻȉ¦�Ŀ�ƢȈǻƾǳ¦�ǽǀǿ� ƢǬǋ�°ǂǰȇ�Äǀǳ¦�Ńȋ¦�ǾǷ±Ȑȇ�À¢�ƾƥ�Ȑǧ��ƢǸđ�Àŗǫ¦... والقصيدة إن أخذت

لكن معرفتنا . قيقة املاوراءعلى حدة ال تعرب عن عجز كبري، بقدر ما تتساءل فلسفيا عن ح

بشخصية الشايب تدفعنا إىل الظن أّن القصيدة تتصل خبوف الشاعر من املستقبل وارتيابه يف 

ا زمن اخللود بالنسبة له ري وال خيتلف كث. سعادة اخللود، لكثرة اآلالم اهلائلة اليت أناخت على فؤاده

ته عن الزمن القدمي اهلارب كأنّه حضن عن الزمن األرضي الذي رفضه واعتربه لعنة أصابته وأبعد

لذلك يغدو هذا الزمن، سواء اقرتن بالطموح أو مل يقرتن، صورة أخرى عن زمن . األم الضائع
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والشيء الذي جتدر مالحظته يف هذا املقام أّن الشايب يكابد 1."األرض املفعم بالتعاسة والشقاء

اء؛ ذلك أّن هول املآسي والكارثة اليت تسد حالة من االنشطار الذايت؛ فاخللود واحلياة عنده سو 

أمامه اآلفاق جعلته يفقد اإلحساس بفاعلية الزمن؛ وهو شعور مفرغ من حركية احلياة ومن أشواق 

الشاعر احلائر االنفالت من عبء الوجود، ومن كوابيس تيهه؛ /لذلك مل يستطع الشايب. اخللود

والليل شاهدا على شتاته ووحدته، اليت تفصح وليس أدّل على ذلك من أن تصبح املقربة متاهة، 

يف هذه احلالة، اخللود عند الشاعر موت، . عن قساوة الفناء الذي يتهدده بالرعب واخلوف والزوال

.وحاضره ليس مبعثا لألسى فحسب؛ إنّه خطوة بعيدة املدى يف املوت

ǧ��ƨËȇÂƢǇƘŭ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ƢǷÂ®�ĺƢǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�©Ȃŭ¦�ǆ Ȉǳ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ĿÂ إلى "هو يف قصيدة

خالص من سجن الوجود، ومستودع كل الرغبات، وهو صوت احلياة احلقيقي والرخيم، 2"الموت

وقلب الدهر الرحيم، وهو روح مجيل مرفرف فوق الغيوم، ابتهاجا بفجر اخللود البهيج، وما حييط 

الم، الفرح، به من جنوم مضيئة، وهو أيضا يطفئ الظمأ، وتنام يف حضنه املخلوقات؛ إنّه الس

الدفء، والنور؛ ففي رحابه تبدو احلياة غضة، مبتسمة، مكسوة بظالل اخللود؛ كل ذلك يدفع 

  . الناس إىل اإلقبال عليها بلهفة وشغف

وفضال عن ذلك، نلفي أغوار املوت مضاءة بضياء السماء، ويف أعماقها عذراى تنشد 

:هّن تتحرك يف فضاء عبق بالروائح الذكيةاألحلان العذبة واجلميلة، بينما أغصان النخيل يف أيدي

إذن، هذه القصيدة تقدم صورة مشرقة للموت، الذي يهيئ شروط .حركات بديعة تبّدد األحزان

اليت تواترت يف القصيدة مثاين مرات " إلى الموت"وال شك أّن عبارة . االستمتاع مبباهج اخللود

ثل العنوان الذي جاء بالصيغة نفسها ذروة تشي بالرتغيب على اإلقبال باندفاع على املوت؛ ومي

.98واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، صجان طنوس، مالمح املوت-1
.198-196أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص-2
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وميكن أن نتبّني ذلك بوضوح من خالل املقطع . هذا االستدراج حنو املوت الذي حيتفي باخللود

:"إلى الموت"األخري من قصيدة 

وحْ نُ يَـ ي الَ الذِ الحياةِ ،ونصفُ الجميلِ الخلودِ طيفُ تُ وْ المَ وَ هُ 

وحْ ـــــُــ بالصَّ القويُّ المنونُ ،يعيشُ البعيدِ الفضاءِ فَ لْ خَ ...كَ الِ نَ هُ 

حْ و رُ ـــــــــــجُ نْ ا مِ هَ ا مضَّ و مَ ـــــــُـ سأْ يَ ،لِ هِ رِ دْ ـــــــــــــَـ ص لىَ إِ وبَ ــــُـ لالقُ مُ ــــضُ يَ 

1وحْ رُ الفَ حِ ــــــــــا َـ بالصَ ا بِ هَ جَ ــــــــهِ بْ ،و يُـ اةِ ــــــــــيالحَ عَ ــــــــــيبِ يها رَ فِ ثَ عَ بْـ يَـ وَ 

الشك أّن ما تقدم قد يكشف تناقضا يف منظور الشايب لفكرة اخللود؛ فهو من جهة 

يتذمر منه ويراه ومها؛ ويف أقل تقدير إذا أقر به ال يتحقق إّال من خالل مكابدة ضراوة الفناء؛ مثّ 

ولكن لو تفحصنا . صوبه بلهفة وطموح وإصرار وإحلاحإنّه من جهة ثانية يهفو إليه، ويسعى 

جتربته الشعرية بعمق جند األمر طبيعيا؛ ذلك أّن ما عرفه من حتّوالت وجتاذبات وصراعات يف 

والداخلية؛ ممّا جعل ذلك كله ينطبع على شعره مبا  حياته انعكس بكل ظالله على جتربته الفكرية

هذه الظاهرة يف شعر الشايب انطالقا من التباينات اليت  لذلك نستطيع فهم. حيمل من رؤى متغّرية

:شهدها عرب أطواره املختلفة، وهي

  ...هو طور التشاؤم واليأس :الطور األول"

  ...هو طور التشاؤم املصحوب بالتساؤل واحلرية اليت تسعى إىل اليقني :الطور الثاني

2..."يرتفع من التشاؤم إىل درجات الصفاء الروحي :الطور الثالث

197أبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم الشايب،ص-1
-17، ص ص2008، 1.هاين اخلّري، أبو القاسم الشايب شاعر احلياة واخللود، دار فليتس للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط-2

18.
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ويف هذا املضمار، جند جان طنوس خيتزل األطوار الثالثة السابقة إىل طورين، ممّا يسمح 

يتميز شعر الشايب بطورين "إذ . موقف الشايب من موضوعة اخللود بشكل أكثر حتديدا مبعاينة

يتسم بعبودية داخلية كبرية مظاهرها الكربى األول . متناقضني، وإن كانا إىل حد ما متداخلني

االستسالم دون مقاومة إىل اليأس واألمل واهلواجس واملوت، والثاين على النقيض، ثوري يف كل 

�©Ȃŭ¦�¦ƾƷ��ǂƻ¡�ŚƦǠƬƥ��ƢǸËĔ¤��ƨǠȈƦǘǳ¦Â�Ƥ ū¦�Ŀ�¦ƾƸƬǷ�§ÂǀȇÂ�ǶǴǜǳ¦Â�°ƾǬǳ¦�ǒ ǧǂȇ�� Ȇǋ

 الذي يفصح شعره عن وهن كبري، كما يعرب عن واحلياة، الضرورة واحلرية وقد ترجح بينهما الشايب

الشايب هو إىل حد ما شخصيتان . إرادة تقتحم احلياة لتحظى بالكرامة والقوة والسعادة

متناقضتان، ولو قّيض له أن يعيش طويال لكان أقرب إىل النضوج وتكامل الشخصية باإلضافة إىل 

املراحل مبا فيها من اضطرابات ومسرّات ريب أّن هذه  ال 1."اخللق الشعري الذي يعانق املدهش

قد كان هلا أثر بالغ يف شعر الشايب؛ فليس من الصدفة أن يرى يف املوت حني يفقد والده وحدة 

ولعّل ذلك، يف مثل .وخوفا وأملا وقهرا؛ ومن ّمث يغدو طلب اخللود ضربا من الالأمان واملستحيل

الصدارة؛ بينما يصبح يف مرحلة أخرى ممتلئا  هذه املرحلة هو الذي جيعل فلسفته التشاؤمية يف

بالقوة واإلرادة، حيث يتحرر من االستسالم للموت متقمصا بروميثيوس يف مترده، واجلبار يف صورة 

."نشيد الجبار"النسر احملّلق يف األعايل السامقة كما سنرى ذلك يف قصيدة 

د بوصفه فكرة وممارسة؛ جنده حيتفي باخللو  "نشيد الجبار"عندما نتفحص عنوان قصيدة 

يأخذ مدلوال  "الجبار"يؤشر على الفرح والبهجة والغناء، وحني يرتبط باملضاف إليه "نشيد"فلفظ 

أوسع، فيصبح النشيد عالمة على انتصار اجلبار وقوته؛ إذ إّن اإلنشاد يوحي بتحقق إجناز ما ضّد 

 بالنفس وبأفعاهلا العظيمة؛ اليت بالآخر؛ وأن يكون املنشد جبارا معناه أّن هناك اعتدادا  طرف

ƢȇȂǫ�ǶǐŬ¦�ÀƢǯ�ƢǷ�¦̄¤�ǶǛƢǠƬƬǇ�ƢËĔ¢�Ǯ ǋ . ويتعزز هذا املعىن بالعنوان الثاين الذي وضعه الشاعر

) غىن(ويف هذا العنوان أيضا، يقرتن الغناء،"أو هكذا غنى بروثيوس":الشايب للقصيدة، وهو

.125جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، ص -1
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وهكذا، يتقاطع . طة اآلهلة رغم عقابه العنيفاملعرفة يتحدى سل/بالتمرد؛ فربومثيوس سارق النار

ومن مثّ، .اجلبار وبرومثيوس يف القوة والثورة واالنتشاء بالفعل الذي خيلد صاحبه، ويثبت ذكراه

صوت ممتلئ باإلصرار والتحدي والرفض : ليس من الصدفة أن يهيمن ضمري املتكلم على القصيدة

:ذلك ما نتبيّنه من مطلع القصيدة. والتمرد

اءِ مَّ الشَ ةِ مَّ القِ قَ وْ فَـ رِ سْ كالنِّ اءِ دَ عْ واألَ اءِ الدَ مَ غْ رَ يشُ عِ أَ سَ 

...اءِ وَ نْـ ، واألَ ارِ طَ مْ ، واألَ بِ حُ بالسُّ ائً ازِ هَ ةِ ئَ ضيِ المُ سِ مْ الشَ لىَ إِ  ونُ رْ أَ 

...اءِ دَ وْ السَ ةِ الهوَّ ارِ رَ ي قَـ ا فِ مَ ى     رَ  أَ وَال ...بَ ئيِ الكَ لَّ الظِ ال أرمقُ 

_اءِ رَ عَ الشُ ةُ ادَ عَ سَ كَ لْ تِ وَ _ ا دً رِ غَ ا، مٍ ر حالِ اعِ شَ ا المَ يَ نْـ ي دُ فِ يرُ سِ وأَ 

يـــائِ ـشَ نْـ ـــي إِ فِ ـــونِ الكَ وحَ رُ وأذيــــبُ اهَ يِ حْ وَ ، وَ اةِ يَ ى الحَ يقَ وسِ مُ ي لِ غِ صْ أُ 

1اءِ دَ صْ األَ تَ يِّ ي مَ بِ لْ قَ ي بِ يِ حْ يُ ي الذِ هيِّ الَ اإلِ تِ وْ لصَ لِ يخُ صِ وأُ 

�ÃȂǬǳ¦�ǲƥƢǬǷ�Ŀ�Ƣđ�ĺƢǌǳ¦�ǶǇƢǬǳ¦�Ȃƥ¢�ǪËǴǠƬȇ�Ŗǳ¦�̈ ƢȈū¦�̈®¦°¤�Ǻǟ�¾ËÂȋ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ǺǴǠȇ

املضادة اليت تعرتض طريقه؛ فهو يقر بأنّه سيعيش متحديا الداء واألعداء؛ فأن يتهّدده اخلطر من 

جسده أو من خارجه سواء؛ ما دام موقفه الصارم منهما واحد؛بل األمر أبعد من ذلك، فهو 

الذي يدخل على الفعل املضارع، فيخلصه "السين"شرف دميومة حياته حني جيمع بني حرف يست

كما أنّه يف هذا املقام يتقمص صورة ."سأعيش"والفعل الدال على املستقبل لالستقبال واالستمرار

إنّه اإلنسان النسر يف قداسته .الّنسر الذي يتعاىل على كل اإلكراهات ليعيش فوق القمة الشاخمة

قوة هذا الطائر هي اليت جعلته من عتاق الطري " .وخلوده وعظمته وأسطوريته وقوته وعلويته

وكرامها، وخلقت منه رمزا المتالك القدرة على احلياة، وقرنته بامللك القادر ظل اإلله،بل اإلله 

ياء، وقوة هذا الطائر هي اليت وصلته أيضا بالروح املؤثرة يف األح...نفسه عند كثري من الشعوب

ومثلما متثلت هذه القوة يف القدرة على مقاومة املوت، . وحتوهلا إىل طائر يف كل املعتقدات القدمية

.441-440أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -1
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وإيقاعه  بالبشر، فالقادر على صنع املوت هو القادر على منح  متثلت كذلك يف صنع املوت نفسه

فال عجب، 1."املمات احلياة، لذا اختذت البطولة سبيال للبقاء يف احلياة، وطريقا خللود الذكر بعد

.إذن، أن يغدو أبو القاسم الشايب نسرا متمتعا بكل هذه الصفات اخلارقة والعجائبية

هلذا نلفي أبا القاسم الشايب يرنو من األعايل إىل الشمس وجها لوجه؛ غري مبال بالغيوم 

"واألمطار، موسوما باحلركية والتعايل والقوة .ȏ�̈ȂǬǳ¦�°ƢĔ�ń¤�Ȃǻǂȇ�Àȉ¦�ǾËǻ¤ إىل ليل التعاسة، بل هو

يشيح نظره عن هوة اآلالم هازئا بالصعاب بعد أن كان من قبل يسري يف دروب احلياة نائحا 

لقد حتّول ...صارت احلياة قبلة أنظاره، بعد أن كان املوت واستمراء اآلالم حمجته القصوى. جرحيا

فأصبح اآلن حرا يذوب يف روح  الشايب حتوال نوعيا، كان سجني املوت الروحي والعبودية العمياء،

الكون اخلالقة، وإذا كانت جتربة املوت عنده تتميز باالنفصال والوحدة، فإّن جتربة القوة هنا تتسم 

إنّه اآلن يتحدى القدر فيستشعر ...باالحتاد املعنوي الذي تسقط من خالل الفواصل والعوائق

ويرفعها فوق صغائر الدنيا، كالنسر الذي نشوة القوة ألّن حتدي الصعاب ميأل النفس بسعادة غريبة

ويف هذا املضمار، يرتفع أيضا عن النظر إىل الظل 2".يتعاىل على احلشرات اليت تدب على األرض

الظل احلزين، وإىل قاع اهلّوة السوداء العميقة؛ إنّه مأخوذ مبا هو أهم؛ بآفاق وأشواق الشمس، 

وبذلك تغدو القصيدة تعبريا عن . "اء املّيتة بقلبهبأحالم السعادة، وأنغام احلياة، اليت تبعث األصد

ثورة الشاعر على قدره وقدر اإلنسانية كلها مبا يهيب بالقدرة البشرية أن تصمد لعوادي 

وذاك املوقف متصل باإلرادة ...هذه القصيدة تنقل لنا موقفا جديدا من مواقف الشاعر...الدهر

كان اإلنسان مقيدا جبسده وقدرته املادية، فعليه أن اإلنسانية والفعل الروحي الذي تتجدد به، فإن

احلرية تفد من الداخل، من ذات اإلنسان احلقيقية، . يعتصم باإلرادة وحريتها الروحية اليت ال حتد

فيذعن املرء حلدود جسده القاهرة وقدرته املادية املكبلة، لكّنه يرفضها بإرادته وروحه ويعتصم 

.361إحسان الديك، أسطورة النسر والبحث عن اخللود يف الشعر اجلاهلي، ص -1
 .133 -132ص ص جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، -2
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القاسم الشايب القدر الذي حيارب آماله بضراوة، بدم متوهج باحلريّة، وهنا يتحدى أبو 1."بالكرامة

  : ونستطيع أن نستشف روح املواجهة من خالل األبيات التالية. وبقلب صلد شجاع

:ءَال بَ لِّ كُ ي بِ الِ آمَ بِ رْ حَ نْ عَ ينِ ثَ نْ  يَـ ي َال الذِ رِ لقدَ ل ولُ أقُ وَ 

"موج األسى، وعواصف األرزاءي دميفِ جُ ؤجَّ المُ بُ هَ اللَ  ئفِ طَ نْ يَـ َال 

"الصّماءِ الصخرةِ سيكون مثلَ ، فإنّهُ تطعتَ ي ما اسْ ؤادِ فُ مْ دَ فاهْ "

"والّضعفاءِ األطفالِ وضراعةَ ى الذليلة والبكاوَ ال يعرف الشكْ "

2"يالنائِـالَجميِـِل رِ بالفج،..ـرِ بالفجــــــــــا دائمً ا،يحـــــــّدقُ جبّـــارً ويــــعيــــشُ 

يفعل األطفال، ممّا يعين أنّه يواجه قدره هكذا، إذن، ال يتضرع الشاعر، وال يستسلم مثلما

ولذلك كما رأينا سابقا هو مولع بالشمس، .برجولة وشهامة وقوة، لقد أصبح جبارا جريئا وصلبا

�Äǀǳ¦�řǗƢƦǳ¦�¼¦ǂǋȍ¦�ȄǴǟÂ��̈ƢȈūƢƥ�¬ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ǂǋƚȇ�ƢËŲ��°ƢȀǼǳƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ƢǿȂũÂ�Ƣǿ°ȂǼƥ

وينطوي الفجر على الداللة نفسها؛ فضال عن أنّه مجيل . يليهفو إىل اخللود بعيدا عن أهوال الل

إّن . "الشمس والفجر: ويف احلالتني الشاعر حيدق فقط إىل ما هو منري ومضيء. رغم كونه نائيا

التوق إىل عامل النور ال ينفصل عن طوري الضعف والقوة، ولكن شتان  من يتوق إىل ذلك العامل  

ديدة، و بني من أدى واجبه وقهر االغرتاب، فاستسلم لقدر املوت هربا من ذل احلياة وآالمها الش

.املوت يف الطور األول، استالب عن احلياة احلقيقية غري املعاشة. ليستعيد نقاءه األول

¿ȐǈƬǇ¦Â�ƨȈƦǴǇ�ǲǯ�ȆǨǼȇ�ǶȈǸǐǳ¦�Ŀ�Ƣđ�®ƢŢ¦�ňƢưǳ¦�°Ȃǘǳ¦�ĿÂ... فاملوت هنا خيتلف

وتا يف احلياة يسعى إىل احلياة يف العامل اآلخر، أّما اآلن جذريا عن معناه يف طوره األول، كان م

إيليا احلاوي، الطبيعة والزمن أو رموز احلياة واملوت يف شعر أيب القاسم الشايب، ضمن دراسات عن الشايب، إعداد أبو -1

.253القاسم حممد كرو، ص
.442-441أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -2
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اليت ال ميكن إّال أن تكون معربا 1"فهو احلياة يف ثنايا املوت تسعى إىل جتاوزه طلبا للحياة اخلالدة،

.معربا حنو اخللود السرمديّ 

هكذا تصبح احلركة هاجسا للشاعر، هي حركية مستمرة، فهو دائم املشي منتشيا،مرتمنا، 

حاملا، متوهجا يف ظلمات مآسيه؛ ذلك أّن النور ينبثق من داخله؛ هلذا ال يبايل بالسري يف 

بيد أّن كل هذه الفجائع واحملن هي إحياء مضاعف للشاعر؛ إحياء يفضي به . العتمات احلالكة

ويف هذا الصدد، جند الشايب يعرب عن ذلك يف مشهد يتسم باحلركية والشدو . إىل ختوم اخللود

  :وهج والدميومة والنورانية والتجددوالت

"يائِ نَ غِ ا بِ مً نِّ رَ تَـ قيثارتي، مُ اأمشي رغم ذلك، عازفً أظلُّ سَ "

"اءِ وَ دْ واألَ مِ اآلَال ةِ مَ لْ ي ظُ فِ ، متوهجٍ مٍ الِ حَ وحٍ رُ ي بِ شِ مْ أَ "

"؟اءِ مَ لْ ي الظَ فِ رَ يْـ ى السَ شَ خْ أَ مَ الَ عَ فَـ يحِ انِ وَ جَ نَ يْ ي وبَـ بِ لْ ي قَـ فِ ورُ النُ "

"اءِ يَ حْ ي األَ فِ امَ ، ما دَ هُ أنغامُ يي ال تنتهِ الذِ ا النايُ نَ ي أَ إنِّ "

2"األنـــــــــــــــــــــواءِ سطـــــــــــــــوةُ ــاةً حيــإالَّ هُ ـدُ يـــزِ تَ ــسَ يْ لَ الرّحـــب ،مّ ضلخِ اانوأَ 

وإذن، فإّن النورانية الغالبة يف املقطع السابق، تنم عن ثقة عميقة لدى الشاعر الذي يؤمن  

كل اإلميان بتجاوز ظلمات الداء واألعداء، كما ميكن أن يكون ذلك تبديدا جريئا لسواد الليل 

ساوة الداخلي الذي كثريا ما عرب عنه أبو القاسم الشايب يف شعره استعارة حلالته املتشائمة من ق

الظالم وظالم العامل اخلارجي، العامل الزائف الذي مسخت به . "احلياة ورعب املوت وظالم الفناء

احلقيقة، أّما نور الروح واإلرادة، نور الذات، فريتفع به فوق هاوية العامل، إنّه نور ال ينطفئ ألنّه 

توحد والتضاد قائمني بني وإذا كان ال. نور احلقيقة اإلنسانية الذي ال تطوله اخلطوب واألعاصري

عناصر الطبيعة ومظاهرها، يف وجودها وال وجودها الدائمني، فإّن التعارض والتضاد يقومان مثة بني 

.135شايب وشعره، صجان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية ال-1
.443.أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ،  ص-2
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.الداخل واخلارج، بني الروح والعامل اخلارجي، بني حقيقة اإلنسان الفعلية وحقيقته اخلارجية املزورة

، ولكّنها ال تستسلم للقدر وال تتذلل له، لعله ضرب آخر من الصوفية، فهي تعتصم جببال الروح

�ǂǐƬǼȇÂ� ƢǼǨǳ¦Â�°ƾǬǳ¦�ƨȇ®ȂƦǟÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�ƨȈǸƬƷ�ǒ...بل تثور عليه وترفضه ǧǂȇ�Äǀǳ¦�®ǂǨǳ¦�̈°ȂƯ�ƢËĔ¤

ومع ذلك هذا الصراع الذي خيوضه أبو القاسم الشايب ال خيلو من مأساويّة، بل 1."عليهم بالفعل

غري أّن .ياة يف قلبه، الذي كان شعلة متأججة يف دمهبل إنّه يستشرف موته، بعد ما خبا هليب احل

:ذلك، سيكون حتّوال من فناء الدنيا إىل عامل سرمدّي يتجّسد يف الفجر واألضواء واجلمال

"ائينَ ةُ يَّ نِ المَ خرستْ ي، وأَ رِ مْ عُ قضى  ي، وانْ اتِ يَ حَ تْ دَ مَ ا خَ ذَ ا إِ مَّ أَ "

"اءِ رَ مْ الحَ ةِ لَ عْ الشُ لَ ثْ مِ اشَ عَ دْ قَ ي لبِ ي قَ فِ الكونِ يبُ هِ ا لَ بَ وخَ "

"اءِ ضَ غْ والبَـ اآلثامِ عن عالمِ لٌ حوِّ تَ ي مُ أنّنِ بِ فأنا السعيدُ "

2"األضـــــــواءِ مــنــــهــــــــلِ ـنْ مِ  يوِ تَ رْ وأَ الجمالِ رِ جْ ي فَ فِ وبَ ذُ ِألَ "

املوت؛ صورة مشرقة طافحة باألنوار الساطعة، أنوار ال هذه، إذن، صورة مآل الشاعر بعد 

�¦ƾȈǠǇ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢđƢƷ°�Ŀ�ÂƾǤȇ�ƨȈǻƢƷÂ°�ƨǳƢƷ�ƶƦǐƫ�ƢËŶ¤Â��Ƥ ǈƸǧ�ǲƻ¦ƾǳ¦�ǺǷ�ǆ ƴƦǼƫ" فأنا

، ومرتويا يف اآلن ذاته "ألذوب في فجر الجمال السرمديّ "، ذائبا يف فجر اجلمال "السعيد

وأيّا كان الشأن، فإّن النور، هو الغالب يف هذه ".ـــهــــــــل األضـــــــواءوأرتــــــــوي مــــــــــن مــنـ"بالضياء 

النظر إىل الشمس املضيئة،التحديق الدائم يف الفجر، :القصيدة، إذ عاينا بوضوح آيات ذلك

واحلق أّن .االمتالء بالنور، الذوبان والتبدد يف فجر اجلمال السرمدّي، واالرتواء من منبع الضّياء

، هنا، متعدد الدالالت؛ فهو يؤشر على االمتالء واالنتشار واالبتهاج واالنتشاء والسمو "النور"

�ƢȀƬȇƢĔ�ƪ. واالنتصار فيآن ǻƢǯ�Ǯ ǳǀǯ��ƨƠȈǔŭ¦�ǆ ǸǌǳƢƥ� ƢǨƬƷ¦�¨ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯÂ

إيليا احلاوي، الطبيعة والزمن أو رموز احلياة واملوت يف شعر أيب القاسم الشايب، ضمن دراسات عن الشايب، إعداد أبو -1

.254القاسم حممد كرو، ص
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Ǘ��ƢŶŗǷ�¦ǂƟƢǗ�ŅƢǟȋ¦�Ŀ�ǞǴǘŭ¦�Ŀ�ƢǸǯ�ȂǿÂ��ƨËȈđ�ǽ ¦±¤�ǆ: مشرقة Ǹǌǳ¦��¼ǂǌǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƳÂ افح

  :ويف هذا املعىن يقول. القلب بالوحي املقدس، غري آبه بأهوال الزوابع والعواصف

يائِ نَـــــــــبِ رُّ ِخــــــــيَ وْ ي ووّدوا لَــــــــدمِ َهــــــــواالـــــذين تجّشـــــمُ عِ ْمـــــلجَ لِ ولُ قُـــــأَ وَ 

ـــي هَ لِّـــظِ أوا علـــى األشـــواكِ رَ وَ  يذمــــــــائِ تُ يْ َضــــــــي قَ نـِّـــــــفتخّيلــــــــوا أَ ا دً اِم

تـــهــــــزاءِ اسْ ـــةٌ مَـ ـــسْ بَ  ياهِ فَ ى شِ لَ وعَ مشـــرقٌ  ــيووجــهِ لهـم  ــي أقـولُ نِّ إِ 

ــــــــاوِ إنَّ " ــــــــدُّ لَ المع ــــــــاكِ مَ ال ته ـــــي ــــي علــــــــى أعــضــــائِ ـــأتِـ ار ال تَـ والنـيبِ ن

"القبّـــــــــة الّزرقـــــــــاءِ قلـــــــــبُ بـــــــــالهولِ ى وانتَشـالعواصـفُ إذا تمّردتْ و " 

" يالنـــائِ ، فـــي الفضـــاءِ فـــوق الزوابـــعِ اًمـــــــــــــنِّ رَ تَـ ا مُ ي طـــــــــــــائرً ورأيتمـــــــــــــونِ "

واءِ نْـــــــالهـــــــوج واألَ احِ يَـــــــالرِ فَ وْ َخـــــــوافُ تَـ واحْ ةَ ارَ َجـي الحِ لِ ظِ ى لَ وا عَ فارمُ 

ـــفقُ والشــمسُ ـم ــــكُـ ــوقِ ــن فَـ م مِـ يـبـكُـ جِـ ـــا فــأُ ــا أنَ أمَّـ  ـــميلُ والشـ ــالجــ  يإزاِئ

ـــــــم يَ ـــهُ قــــلبُ دسِ قَ المُ يِ حْ الوَ بِ اشَ جَ نْ مَ  ـــــــتَ حْ ل ـــــــلْ الفَ ةِ حجـــــــارَ بِ لْ ِف 1"اءِ َت

قد عزز فكرة اخللود "نشيد الجبار"جتدر اإلشارة إىل أّن أبا القاسم الشايب يف قصيدة

القوة  ، حيث استمد منه مساتتقمص النسر األسطوري الخالدبثالثة عناصر أساسية؛ أّوهلا 

�°ȂǼǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢǿ�Ŀ�ǆ Ǹǌǳ¦�̈¦̄ƢƸŠ�ǪËǴƄ¦�ŅƢǟȋ¦�ǂǈǻ�Ǯ ǳ̄�Ƥ ƳȂŠ�ƶƦǏƘǧ��ƨǠǧǂǳ¦Â�ƾĐ¦Â�̈ǄǠǳ¦Â

القدسّي، أنوار من حوله، وأخرى تشع يف باطنه، ليشرق وجهه من فوق؛ بينما نلفي 

ر إذن الصورة النسريّة تقدم الشاع.مرتبطني بالسفح وباهلّوة السوداء)الداء، األعداء(خصومه

للمتلقي يف حركة صاعدة، بل إّن خطابه للقوى الظالمية املعادية يتحقق فقط من فوقهم 

يا معشر / والعبوا(... يف مقابل اجلمع) أنـــا(وهنا تتعاظم الذات ). فــأجـيـبـكـم مـــن فـــوقــــكــم(

يف هزل وهنا، يبلغ التقابل ذروته، الشاعر النسر يف جد وأعداؤه 2).األطفال تحت سمائي

.447-444أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ،  ص ص -1
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إّن النسر يف حتوالته القائمة على التقابالت واملفارقات ليس إّال مرآة عاكسة رأى فيها . "طفويل

.املتعالية على الصغائر، واملتسامية صوب منبع األنوار ومشس اخللود1"الشاعر نفسه

ورة مبا حيمله من مترد وث بتماهي الشاعر مع بروثيوسأّما التمظهر الثاين للخلود، فريتبط 

ورغم العقاب الشديد الذي . املعرفة اليت سرقها من اآلهلة/وشغف باحلرية؛ إذ قدم نفسه قربانا للنار

بإرادته وطموحه؛ ذلك ما أفصح عنه العنوان الثاين  ناله بروميثيوس، جنده يف قصيدة الشايب منتشيا

"، وعّضده الشاعر بقوله"هكذا غنى بروميثيوس" ؛ ويف هذا املقام "ورأيتموني طائرا مترنّما:

�À¡�Ŀ�ƢǸȀǐǸǬƫ�Äǀǳ¦��ǂǟƢǌǳ¦�®ȂǴŬ�̈°ƢǠƬǇ¦�ƢǸËĔȋ��² ȂȈưȈǷÂǂƥ� ƢǼǣ�ǞǷ�°ƢƦŪ¦�ƾȈǌǻ�ǞǗƢǬƬȇ

  .معا

؛ إذ مل يعد يعين له فيتمثل في عالقة الشاعر بالموتوأّما التمظهر الثالث للخلود، 

يّتخذ من املوت الفجيعة والوحشية واهلزمية واالستسالم والضعف والرعب والظالم، إنّه اآلن

فلقد اكتشف منابع القوة اليت أنقذته من جاذبية الصغائر ورفعته إىل مساء . "مسلكا حنو اخللود

للشاعر اآلن حياته الشعرية اخلاصة اليت ال تؤثر . القدرة واجلربوت، حيث جاذبية اخللق والتحدي

¬ȂǸǘǳ¦�ƢēƢǟƢǧƾǻ¦�ǲǫǂǠƫ�ȏÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�©ƢǿƢǨƫ�ƢȀȈǧ".2 صبح الشاعر يف قصيدة وال عجب أن ي

جبارا يرتّمن بنشيد اجلبارين، ويغين مثل بروميثيوس الذي "يد الجبار أو هكذا غنى بروميثيوسنش"

تشكل هذه القصيدة مرحلة جديدة يف نظرة أيب القاسم الشايب إىل "إذ .سرق من اآلهلة نار املعرفة

�ǺǗȂǷÂ�ƨǐȈǬǼǳ¦�ǲŰÂ�ƨǠȈƴǨǳ¦�ƨǼǜǷ�ƢËĔ¢Â��ƢȀǇƘƥ�̈ƾǋÂ�ƢȀǇƚƥ�Ãǂȇ�ǽƾȀǟ�ǪƥƢǇ�Ŀ�ÀƢǯ�̄¤��̈ƢȈū¦

قد خلع ذاته العتيقة ولبس اإلنسان اجلديد، واعتنق ..ويأمله، لكّنه هناالبالء، فكان يرجو املوت

حممد بازي، تقابالت النص وبالغة اخلطاب، حنو تأويل تقابلي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بريوت، لبنان، منشورات -1

.126م، ص2010_ه1431، 1االختالف، اجلزائر، ط
.136جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، ص-2
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حني حتدى املوت متخطيا فجائعه توقا إىل ألق احلياة، وشوقا إىل 1"إرادة القوة اليت بلغت مداها،

  .سعادة اخللود

وال شك أّن ما تقدم جيعلنا نرى يف الشعر أهم عنصر من عناصر اخللود بالنسبة إىل 

ويف هذا الصدد، يصبح قلب .ذلك أنّه عّرب عن ذلك يف أكثر من موضع يف ديوانهالشاعر،

ّحماء صور الشاعر موطنا للموت والوجود، وللفناء واخللود، وللفجر والليل، بل يغدو فضاء ال

، والطريف "قلب الشاعر"وهذا االنبعاث هو عالمة جوهرية للخلود يف قصيدة . الدنيا وجتددها

 املفارقات؛ اليت مسحت بتصاعد هذا املعىن ومنوه بدءا من مطلع القصيدة إىل أنّه يتحقق عرب

�Ŀ�¼ƾƄ¦�ǂǈǼǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƢēÂ°̄ ��ƨȈǬǧ¢�ƨǯǂŞ�¾ȐȀƬǇȏ¦�ǀǼǷ�ǂǗƘƬȇ�Ǯ ǳ̄�ËÀ¢�ƢǸËȈǇȏ��ƢȀƬȇƢĔ

وتزداد هذه املفارقات . الشمس وأدناها خصومه، الذين يتضاءلون كلما أوغل الشاعر يف عليائه

وميكن أن نتبّني مالمح ذلك من خالل األبيات . بط األعلى بالنور واألسفل بالظالمحدة حني يرت

  : التالية

ودْ جُ الوُ افُ يَ طْ وأَ تُ وْ المَ صُ قُ رْ يَـ يقْ مِ العَ بِ حْ الرَ بيَ لْ ي قَـ ا، فِ نَ هُ هَ 

ودرُ م الوُ الَ حْ أَ قُ فُ خْ ا، تَ نَ هُ هَ ىجَ الدُ الُ وَ هْ أَ فُ صِ عْ ا، تَـ نَ هُ هَ 

ـــــودْ ــــلُـ الخُـ ـــــــانُ حَـ لْ أَ زفُ َـ ـعْ ــــا،تُـ نَ ــــهُ هَـ انَ الفَ اءُ دَ صْ أَ فُ تِ هْ ا، تَـ نَ هُ هَ 

يدْ بِ يَ سَ يْ ي لَ الذِ لُ يْ ا اللَ نَ هُ هَ يهِ تَ نْ  يَـ ي َال الذِ رُ جْ ا الفَ نَ هُ هَ ...

2يدْ دِ جَ نْ و مِ دُ بْ تَـ ا، وَ يَ نْـ الدُ رَ وَ صُ حيتمّ لّ آنٍ ي كُ ا، فِ نَ هُ هَ ...

جمدي كامل، أبو القاسم الشايب، الشاعر الذي أشعل ثورة ببيت شعر، وأحلى ما كتب يف احلرية واحلب واجلمال، ص -1

 .123 - 122ص
.456-455أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -2
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وهكذا، سيكون الشعر عالمة اخللود الفارقة بالنسبة أليب القاسم الشايب، فمن خالله 

يكتب آالمه وأفراحه، فجائعه وأحالمه، بل ينطوي فيه ليكون خالصه من شقاء احلياة ومآسي 

هكذا حيّلق الشاعر بشعره .وحسب الشايب أنّه أصبح بشعره ذاتا كونية ذات رؤية إنسانية. الوجود

يا "لننصت إليه وهو يناجي الشعر يف قصيدته املوسومة بــــــ. آفاق اخللود بعيدا عن جحيم احلياةيف 

:"شعر

  هرَ احِ وب السَ ــــــرُ الغُ اءِ ضوَ أَ الُ مَ جَ تَ نْ أَ !ــــــــرُ عْ ا شِ يَ 

  هــــــرَ ـــائِ الحَـ ـــاتِ مَـ اسِ البَ ــاءِ سَـ المَ اجِ ـــــوَ مْ أَ سَ مْ ا هَ يَ 

*

  ـــيـــــتِ ــابَ بَ صَ ـــيــــقَ فِ يا رَ !ــةيبَـ بِ ـي الحَ مِـ الَ حْ أَ ايَ ا نَ يَ 

  ــيــــتِ ـــــآبَ ــي، وكَ تِ ــــــوَ قْـ شَ بِ ـــي، وَ ــــتِــ عَ ــــــوْ لَ بِ ــــتُّ مِ كَ َال وْ لَ 

*

  يرِ اعِ شَ مَ لَّ كُ تُ خْ فَ نَـ يكَ ي، وفِ سِ فْ نَـ تْ وَ طَ انْ يكَ فِ 

1يِئرِ اا طَ ي، يَ تِ عَ وْ لَ بِ ــــاةِ يَ الحَ ـــمِ مَ ى قِ لَ عَ حْ دَ اصْ فَ 

هكذا، ال يغدو اخللود لدى أيب القاسم الشايب جمرد فكرة مثالية، إنّه يطلبه يف احلياة 

بطموح وإصرار، بل قد يّتخذ من املوت سبيال إليه ما دام أنّه خيّلصه من الشقاء الدنيوي 

املوت يذهب . "وعذاباته، ويفتح له أبواب اجلمال السرمدّي، حيث السكينة يف عوامله القدسّية

اة ويطفئها، مث تعود فتنبعث من جديد وتنهض من رمادها اهلامد الذي كان حيسب باحلي

.117الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، صأبو القاسم  -1
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وحينما ينظر الشاعر إىل واقعه اخلاص، ويتحدق باملوت الذي حيدق به ويتسرب إىل ...عدما

وعندما  ...شبابه، كان يقنط أشد القنوط، ويتمادى يف هذه النظرة الفردية العدمية املتشائمة

من اخللود  لعامل، كان يتبدى له أّن مثة نوعيت واقعه كفرد، ويرنو إىل واقع احلياة وايتناسى واقعه الذا

«°ƢŬ¦�ǺǷ�ƢđƢƬǼƫ�Ŗǳ¦�©Ȃŭ¦�̈ǂǿƢǛ�Őǟ�Ƣē¦̄�̈ƢȈū¦�Â¢�ƨǟƢǸŪ¦�Ŀ...  والروح هي اليت أحلت

الروح هي اليت . الوفاق يف نفسه بني احلياة واملوت، وجعلت شوقه ألحدمها يعادل شوقه لآلخر

ه رداء ولت املوت إىل مالك منقذ، املوت الذي يفتح باب اخللود، حيث ينضو اإلنسان عنح

كذلك كان أبو القاسم الشايب، نسرا حمّلقا يف مساء 1."إىل أصله القدمي األسى وقناع الظالم ويعود

العميقة الشعر، متحررا من اإلكراهات األرضية اليت تكّبله، ومقتنصا بعينه الصقرية وجتربته الشعرية 

  .جوهر احلياة وسر اخللود

إيليا احلاوي، الطبيعة والزمن أو رموز احلياة واملوت يف شعر أيب القاسم الشايب، ضمن دراسات عن الشايب، إعداد أبو -1

.266-265القاسم حممد كرو، ص ص 
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  :تمهيد

واالنتقال من القدمي إىل اجلديد حتمية اجتماعية يف تعّد ظاهرة الصراع بني اجلديد والقدمي، 

حبياة األمة االجتماعية وبالرغبة يف حتول « العصر احلديث، وغالبا ما يكون هذا االنتقال مرتبطا 

ǶēƢȈƷ�©ƢǈƥȐǷ�ǞǷ�ÅƢȈǌŤ�ǂưǯ¢Â�ǶȀǇƢǈƷ¤�ń¤�§ǂǫ¢�̈ƾȇƾƳ�Ãǂƻ¢�©¦°ƢȈƫ�ń¤�ŉƾǬǳ¦�°ƢȈƬǳ¦«1

  .اجلديدة

تكون لدى أدباء العصر احلديث عامة ومدرسة أبولو خاصة رغبًة يف لذا بات من املفيد أن 

ة التقدم، وهذا ما أشاد به زكي أبو شادي مي، والدعوة إىل أدب حديث ملواكبالتحرر من قيود القد

إين أوقن أن الكون يف حتول مستمر، وأن الفكر اإلنساين يف تبدل وتطور، وإن ما نراه « : بقوله

ى عنه جيل مقبل كما أننا مل نرض عن كثري مما استحسنه أسالفنا، ولكنّ حسنا اآلن قد ال يرض

جهدنا عدمي اجلدوى، ولن يطالبنا العقل بأكثر من الوفاء لعصرنا احلاضر يعين أنّ ال هذا  كلّ 

هكذا جاء رفض أدباء العصر احلديث لتقاليد السلف . 2»خاصة وجلوهر الفكر اإلنساين عامة

  .عوا إىل التجديد يف الشكل واملضامني مبا يواكب عصرهموثاروا على كل قدمي، ود

وإذا كانت مدرسة أبولو صاحبة الثورة على القدمي، فإن الشايب باعثها ومغذي روحها، 

خالصًا بقلقه، صادقًا حبريته، عنوانه الطبع « فأعلن مترده على املضامني القدمية فجاء أدبه 

كان أدب ... فكان أدب التحدي لألمناط الزائفة األصيل، ووجهته حنت ما يف الذات املوجعة،

تكوين األدب التونسي احلي اجلدير « لكل موروث قدمي داعيًا من خالله الشايب إىل 3»الرفض

، 1981ط، .للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، دحممد زكي عشماوي، األدب وقيم احلياة املعاصرة، دار النهضة العربية -1

 .96 -95ص ص 
ُعِين بنشره حسن صاحل اجلداوي، املطبعة السلفية، ، -نظيم من شؤون وعواطف -أمحد زكي أبو شادي، الشفق الباكي-2

.40م، ص 1926  -هـ1345مصر، 
.17عبد السالم املسدي، قراءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون، ص -3
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األدب جيب أن حيتله األحياء الذين  منصنام اخلشبية اليت حتتل مكاناً حتطيم هاته األ... باخللود و

.1»يعلمونه حمبة احلق والقوة واجلمال... اة ويعرفون كيف ينفخون يف الشعب روح احلي

أعلن الشايب ثورته على الشعراء املقلدين الذين حصروا الشعر يف موضوعات معينة وقاموس 

ألنه مل خيلق ... يف األدب العريب القدمي« شعري معني، وتطلع إىل أدب جديد خيتلف عما جنده 

  .اخلاص Ƣđ®¢�̈Ƣ«2لنا حنن ألن لكل عصر حياته اليت حيياها ولكل حي

ومن مظاهر التجديد يف شعره اعتماده وحدة املوضوع كما هو احلال بالنسبة للشعراء 

احملدثني الذين التزموا بالوحدة العضوية يف القصيدة مما جيعلها وحدة متكاملة مرتابطة ترابطا 

والكامل مل خيرج عن نظام البحور الشعرية القدمية، كالطويل  - الشايب -عضويا، كما أنه 

وحنو ذلك من البحور اخلليلية، إال أن التجديد عنده مّس التنوع يف القافية، ... والبسيط

  .وباألخص يف حرف الروي

يوفق إىل املعادلة بني نسب الفكر واخليال واألسلوب « وهنا تكمن عظمة الشاعر الذي 

.3»والوزن

مييزها عن غريها من التجارب وعليه فإن جتربة الشايب الشعرية هلا طابعها اخلاص الذي 

الشعرية يف عصره، من جتديد يف الشكل واملضمون فجاء أسلوبه عامة، وذو النزعة الصوفية خاصة 

مميزاً مبيزات خاصة حناول رصدها من خالل العالقة اليت تقتضيها اللغة واألسلوب، وهذا ما ذهب 

.إليه ريفاتري حينما قال اللغة تعربِّ واألسلوب يربز

.246أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ورسائله، تقدمي جميد طراد، ص -1
.68ال الشعري عند العرب، ص أبو القاسم الشايب، اخلي-2
، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، د -دراسة عروضية لديوان الشايب –الطاهر اهلمامي، كيف نعترب الشايب جمددًا -3

.24، ص 1985ط، 
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تايل أضحت الدراسة األسلوبية من أهم املناهج اليت سلطت الضوء على اخلطاب وبال

الشعري، وهذا ما حاولنا التطرق إليه من خالل الكشف عن مكامن مجالية اخلطاب الشعري عند 

  .الشايب ذو امليل الصويف
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.1اإليقاع العروضي: أوالً 

أنّه )الرسول صّلى اهللا عليه وسلم(شغف العرب من سائر األمم بفن الشعر، وقد روي عن 

رأس  -إذ الشعر كما قال األقدمون . »ال تدع العرب الشعر حىت تدع اإلبل احلنني« : قال

لذا اهتموا به وتفانوا فيه من دون سائر فنون التعبري، فذهبوا إىل صقل 2- اآلداب عند العرب

ألفاظه وعباراته وصوره، وحتديد مقاييسه الفنية، واخلروج عندها ُعّد يف نظرهم خرقا لضروبه 

  .وصناعته

مقفى، فهو يشمل إذن على عنصر و والتعريف الشائع ملعىن الشعر أنه كالم موزون 

ما جعل مسائله «دارسون عناية بالشعر وموسيقاه، والقافية، وقد أوىل الاملوسيقى، ومها الوزن 

.3»موزعة على مخسة علوم كاملة، اثنان منها خيتصان بالشعر، ومها علم العروض، وعلم القوايف

  :اإليقاع الخارجي-1

�ǶƟƢǫ�ȂǿÂ�ƢȀƦȈǯǂƫ�ƨȈǨȈǯ�ĿÂ��ƢȀƬȇƢĔÂ�©ƢȈƥȋ¦�§ǂǓ¢�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ȆƳ°ƢŬ¦�̧ ƢǬȇȍ¦�ƾǸƬǠȇ

.على التفعلة والبحور، وهو بذلك يشمل الوزن والقافيةأساسا 

.أنت معي يف عروض ال تالئمين، أي يف ناحية:الناحية، من ذلك قوهلم: العروض لغة -1

.به صحيح الشعر من فاسده، وما يعرتيه من زحافات وعللعلم يُعرف :اصطالحاً 

م، 2004، 1مية، بريوت، لبنان، طحممد بن حسن بن عثمان، املرشد الوايف يف العروض والقوايف، دار الكتب العل: نظري

 .152ص
.06، ص 1994، 5ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بريوت، لبنان، ط-2
.19، ص 1981ي الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجلامعة التونسية، حممد اهلاد - 3
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:1البحور.أ 

اعتمدنا يف دراستنا هذه ضبط أألوزان املستعملة ونسبة تواترها، وقد أقمنا بذلك إحصاءات 

متنوعة، ووضعنا يف ذلك جداول خمتلفة، مما مكننا من وصف البحور املستعملة، واستخالص 

  .ام البحور يف شعر الشايب وعالقتها بنزعته الصوفيةالنتائج الكاشفة عن خصائص استخد

) كيف نعترب الشايب جمددا(هذه الدراسة اإلحصائية لديوان الشايب مأخوذة من كتاب 

  .43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35ص ص '' الطاهر اهلمامي''لـ

  تاريخ الكتابة  البحر  الموضوع  القصيدة

  م1923  اخلفيف. مج  غزيل  الغزال الفاتن

  م1924  اخلفيف  غزيل  أيّها احلب

  م1924  الرمل  وطين  خله للموت

  م1925)موشح(الرمل . مج  وطين  النجوى

  م1925  اخلفيف  وطين  تونس اجلميلة

Ʈ  بياين  شعري ƬĐ¦  1925م  

Ʈ  اجتماعي  الصيحة ƬĐ¦  13  م1925جوان

م1925جوان  13)موشح(الرمل . مج  ذايت عام  يف الظالم

  م1925  الرمل. مج  يف الطبيعة  احلياةمجال 

  م1925  الطويل  تأملي  من حديث الشيوخ

Ʈ  تأملي  نظرة يف احلياة ƬĐ¦  1925م  

  م1925  اخلفيف  تأملي  احلياة

  م1926  الرمل. مج  يف الطبيعة  أنشودة الرعد

  م1926  البسيط  تأملي  غرفة من مي

البحر هو الوزن اخلاص الذي على مثاله جيري الناظم، ومسّي حبراً ألنه يوزن به ما ال يتناهى من الشعر، فأشبه البحر الذي -1

  .ال يتناهى مبا يغرتف منه

.28م، ص 2000ط، .رب، دار الكتب العلمية، بريوت، دصناعة شعر الع أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف: نظري -
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  م1926  )وشحامل(الرمل . مج  غزيل بكائي  مأمت احلب

ƨǳȂȀĐ¦�ƨƥƖǰǳ¦  م1926  املنسرح  ذايت عام  

  م1926  املوشح املتقارب  ذايت  شكوى اليتيم

  م1926  املتقارب  يف الطبيعة  الزنبقة الذاوية

  مǲǷƢǰǳ¦� ÂǄĐ¦  1927  بياين  يا شعر

    الطويل  وطين  إىل الطاغية

  م1927  املتقارب  ذايت عام  السآمة

  م1927)موشح(الرمل . مج  ذايت عام  أغنية األحزان

  م1927  اخلفيف  ذايت عام  الدموع

  م1927  اخلفيف  ذايت عام  أيها الليل

ƾĐ¦  م1927  الطويل  تأملي  

  م1927  البسيط  تأملي  احلب

  م1927  مج الكامل  غزيل بكائي  جدول احلب

  م1927  اخلفيف  تأملي  سر مع الدهر

  م1927 مج الكامل  غزيل بكائي  الذكرى

 م1928 مج الكامل  ذايت بكائي  الطفولة

 م1928  السريع  وطين  قالت األيام

 م1928 املتقارب ذايت يف الطبيعة  املساء احلزين

 م1928 املتقارب ذايت يف الطبيعة  بقايا اخلريف

 م1928  البسيط  ذايت  أغنية الشاعر

Ʈ  اجتماعي  األياميف فجاج  ƬĐ¦  1928م 

 م1928  الكامل  ذايت يف الطبيعة  مناجاة عصفور

 م1928  اخلفيف  ذايتتأملي   يا رفيقي

 م1928  املتقارب  ذايت  إىل املوت

  م1928  خملع البسيط  تأملي اجتماعي  إىل عازف أعمى

 م1928  الكامل  تأملي ذايت  صوت تائه

 م1928  مج الكامل  تأملي  قبضة من ضباب
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 م1928  مج الكامل  ذايت  نشيد األسى

  م1928  اخلفيف  بياين  قلت للشعر

 م1929  املتقارب  وطين  يا ابن أمي

 م1929)موشح(الرمل   ذايت  أغاين التائه

 م1929  مج الرمل  ذايت  إىل قليب التائه

 م1929  السريع  ذايت  أكثرت يا قليب فماذا تروم

 م1929  مج الكامل  رثائي  يا موت

  م1929  اخلفيف  ذايت  إىل اهللا

¾ȂȀĐ¦�œǼǳ¦  م1930  اخلفيف  وطين 

 م1930  البسيط  تأملي ذايت  األبد الصغري

 م1930  املتدارك  ذايت  صفحة من كتاب الدموع

 م1930  اخلفيف  غزيل  اجلمال املنشود

 م1930  اخلفيف  غزيل تأملي  طريق اهلاوية

  م1930  الطويل  اجتماعي  يا محاة الدين

 م1930  اخلفيف  تأملي  شجون

  م1930  اخلفيف  ذايت تأملي  األشواق التائهة

  م1932  اخلفيف  غزيل  الّساحرة

  م1933  الكامل. مج  ذايت بكائي  اجلنة الضائعة

 م1933  البسيط  تأملي  السعادة

 م1933  الرمل. مج  يف الطبيعة  من أغاين الرعاة

 م1933  اخلفيف  غزيل تأملي  أيتها احلاملة بني العواصف

 م1933 الكامل  وطين  للتاريخ

 م1933 الكامل  تأملي  صوت من السماء

 م1933  اخلفيف  غزل بكائي  ذكرى الصباح

 م1933  الطويل  تأملي  الرواية الغربية

 م1933)موشح(املتدارك . مج  ذايت  الصباح اجلديد

 م1931  اخلفيف  ذايت اجتماعي  أحالم شاعر
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 م1931  الكامل  ذايت  قيود األحالم

 م1931  الطويل  تأملي  هيكل احلياة

 م1931  الكامل. مج  ذايت يف الطبيعة  رثاء فجر

 م1931  الرمل .مج  غزيل بكائي  أنا أبكيك للحب

 م1931  اخلفيف  اجتماعي تأملي  أبناء الشياطني

 م1931  اخلفيف  غزيل  صلوات يف هيكل احلب

 م1931  املتقارب  غزيل  أراك

 م1931  الكامل تأملي  فكرة الفنان

 م1931  البسيط تأملي  سّر النهوض

  م1931  الكامل. مج  رثائي  قلب األم

  م1932  املتقارب  تأملي  حديث املقربة

  م1932  اخلفيف  تأملي  ظل وادي املوتيف 

  م1933  اخلفيف  غزيل  أحلاين السكرى

  م1933  املتقارب  وطين  إرادة احلياة

  م1933  اخلفيف  غزيل  حتت الغصون

 م1933  اخلفيف  وطين  إىل الشعب

 م1933  البسيط  تأملي  الناس

 م1933  الطويل  تأملي  متاعب العظمة

 م1933  الكامل  فخر  نشيد اجلّبار

  م1933  السريع  تأملي  يف الظالمزوبعة 

 م1934  الكامل  ذايت  االعرتاف

 م1934  الرمل  ذايت  قلب الشاعر

 م1934  املتقارب  وطين  إىل طغاة العامل

 م1934  الكامل  يف الطبيعة  الغاب

 م1934  الكامل  تأملي  حرم األمومة

 م1934  البسيط  تأملي  شكوى ضائعة

 م1934  الكامل  اجتماعي  الدنيا امليتة
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  م1934  الكامل  تأملي سياسي  فلسفة الثعبان املقّدس

  ؟  اخلفيف  ذايت  قال قليب لإلله

  ؟  الطويل  وطين  زئري العاصفة

 م1927قبل   الكامل. مج  غزيل  إياك

 م1927قبل   اخلفيف  غزيل  كهرباء الغرام

 م1927قبل   الرمل  غزيل  صيحة احلب

 م1927قبل   الرمل  غزيل  وعود الغواين

 م1927قبل   الرمل  غزيل  احلبيبليلة عند 

 م1927قبل   الرمل. مج  ذايت وطين  ليت شعري

  م1927قبل )موشح(الرمل   ذايت تأملي  يف سكون الليل

 م1928نشرت   الرمل. مج  ذايت يف الطبيعة  إىل البلبل

 م1928نشرت   اخلفيف  ذايت  دموع األمل

 م1928نشرت   الكامل  تأملي  األديب

  م1928نشرت   اخلفيف  ƨƠǼē  أنسيم يهب

هذا البحر مزدوج التفعلة، ويرد تاما وجمزوءاً، وقد استخدمه الشايب يف ستة : الخفيف-1

.%26,60وعشرين قصيدة، وقطعة، ونتفتني، وجممل هذا االستعمال ُقدِّر بنسبة 

هذا البحر موّحد التفعلة، وقد استخدم يف شعر العرب تامًا وجمزوءاً، وقد :1الكامل-2

، فقد أقام عليه واحد وعشرين قصيدة، وثالث %22,01استخدمه الشاعر بنسبة 

  .قطع

وهو من دائرة املشتبه واليت تضم « هذا البحر موّحد التفعلة، ويرد تاما وجمزوءاً، :الرمل-3

ƨđƢǌƬǷ�ƨȈǟƢƦǇ�ƢȀƟ¦ǄƳ¢�ǲǯ�Àȋ�Ǯاهلزج والرجز وال: ثالثة حبور ǳǀƥ�ƪ ȈũÂ��ǲǷǂ«2 وقد ،

.21حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، ص -1
.38، ص 2006، 1رضوان حممد حسني النجار، الدوائر العروضية، مكتبة الشمس، تلمسان، اجلزائر، ط-2
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استخدمه الشايب يف ستة عشرة قصيدة، وقطعة، ونتفة، وُقّدر هذا االستعمال بـ 

16,51%.

مل  أو مشطوراً، إّال أّن الشايبهذا البحر موّحد التفعلة، ويرد تاما وجمزوءاً :المتقارب-4

.%10,09يستخدمه إال تاماً، وذلك إال يف إحدى عشر قصيدة، أي بنسبة 

هذا البحر مزدوج التفعلة، ومل يرد يف شعر العرب إال تاماً، فالشاعر الشايب :البسيط-5

استخدمه إال يف سبع قصائد، أما دون القصيد فقد استعمله يف قطعتني بنسبة 

8,25%.

هذا البحر مزدوج التفعلة، ومل يرد يف شعر العرب إال تاماً، وقد استعمله الشايب :الطويل-6

.%7,33يف أربع قصائد، وثالث قطع، ونتفة، مبعدل مثان مرّات، أي بنسبة 

  .منها أربع قصائد %3,66جاء استعمال هذا البحر بنسبة : المجتث-7

هذا كذلك مزدوج التفعلة، وال يرد إال تاماً، وقد بىن عليه الشايب ثالث قصائد، :السريع-8

.1»وُمسّي سريعا لسرعته يف الذوق والتقطيع«، %2,75وهذا البحر استخدم بنسبة 

أو مشطوراً، ومل يستعمله الشايب هذا البحر موّحد التفعلة، ويرد تاما وجمزوءاً :المتدارك-9

.%1,83هذا البحر بنسبة  إال يف قصيدتني، وجاء

نستطيع القول أن استعمال هذا البحر يكاد يكون منعدما، والشايب :المنسرح-10

  .استعمله يف قصيدة واحدة

، 1، طنإبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا:والقوايف، تحاخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض -1

.95، ص 2003
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  :النتائج المستخلصة-

من  - نستخلص من هذه لدراسة أن الشايب مل خيرج يف بناء شعره عن حبور اخلليل فهو 

¦��ÀƢǯ�Ƣđ�ǽƾȈǬƫ� ƢƳ�¦ǀǳ��śƯƾƄ¦�śƥ�ƨȈǓÂǂǠǳمن احملافظني على قيود القدماء  - هذه الناحية

.كامال واحرتامه هلا كان مطلقاً 

إال أنه مل يستخدم البحور الستة عشر كلها، فلم حيظ كل من املديد واهلزج، املقتضب، 

والوافر والرجز جبانب من هذه الدراسة، وإذا تأملنا سلم التواتر الذي توزعت فيه البحور 

  :املستخدمة تبني أن

أقل فالبحر اخلفيف أكثر البحور تواترا يف شعر الشايب، بينما ظهر أن البحر املنسرح هو 

الكآبة (ة عشرة حبور، إذ مل ينب عليه إال قصيدة واحدة بعنوان لالبحور عنده استعماًال من مج

).المجهولة

  القصائد  البحور

  ما دون القصائد

  القطع

  أبيات 06 -04

  النتف

  أبيات 03 -02

  02  01  26  اخلفيف

  00  03  21  الكامل

  01  01  16  الرمل

  00  00  11  املتقارب

  00  02  07  البسيط

  01  03  04  الطويل

Ʈ ƬĐ¦040000

  00  00  03  السريع

  00  00  02  املتدارك

  00  00  01  املنسرح
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واألمل، إن املتأمل يف أشعار الشايب يدرك أنه كان يشكل قصائده حتت ضغط الثورة، والغربة 

مما دفعه إىل التمسك بعوامل فنية وفكرية ونفسية دفعته هو وغريه من الشعراء احملدثني إىل اإلقبال 

إذ اعتمد الشايب يف تشكيل ميزان قصائده على جمموعة من . على نظام موسيقي دون غريه

.البحور، وجاء توظيفه هلا مرتبط حبالته الشعورية

األحرى أوزانا تتالءم وطبيعته الشعورية والوجدانية، واستعمال اختذ الشايب لنفسه أشكاالً أو ب

كان « البحور دون غريها يف الشعر العريب ذهب بالكثري إىل معرفة خبايا نفسية الشاعر، فإذا 

الشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخري عادة وزنا طويال كثري املقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس 

يل الشعر وقت املصيبة واهللع تأثر باالنفعال النفسي وتطلب حبرًا قصرياً عنه حزنه وجزعه، وإذا ق

معىن هذا أن التشكيل املوسيقي يف جممله ذا  1»يتالءم وسرعة التنفس، وازدياد النبضات القلبية

  .صلة وثيقة باحلالة النفسية أو الشعورية للشاعر

موعة من البحور الشعرية ووظفها ويف هذا الصدد جند أبا القاسم الشايب اعتمد يف ديوانه جم

�ǾƬƥǂš �ǞǷ�ÀƢǸƴǈǼȇ�ƢǸĔȋ�ǲǷƢǰǳ¦�ǾȈǴȈÊǳ�ǾƬǟȂǸů�Ǧ ȈǨŬ¦�ǂƸƦǳ¦�°ƾǐƬǧ��ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ǾƬǳƢƷ�ǪǧÂ

، وكثريا ما يلجأ الشاعر الصويف إىل 2»فاخلفيف يكاد خيتص بالغزل، والكامل بالتأمل«الشعرية، 

  .الصوفية ǾƬȇ£°�ÀƢǈǰǠȇ�ƢǸĔȋ)الغزل والتأمل(هذين املوضوعني 

وتوظيف هذه البحور ذات املقاطع الطويلة يسمح للشاعر بإفراغ أشجانه والتنفيس عن 

فسحة للشاعر « مكبوتاته، فالرتكيبة العروضية للبحر اخلفيف تتالءم وحالته النفسية فهي تعطي 

  .لشايبيتصدر املرتبة األوىل يف إنتاج ا -البحر اخلفيف - هذا ما جعله  3»يف االمتداد واملواصلة

.177م، ص 1972، 3إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، مصر، ط-1
.109الطاهر اهلمامي، كيف نعترب الشايب جمدداً، ص -2
.168يف شعر أيب القاسم الشايب، ص عزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين-3
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يبطئ من تدفق احلالة الوجدانية السريعة، '' فاعالتن''بني '' مستفعلن''وقوع « وعليه فإن 

ويقلل من التصعيد النفسي العنيف الذي تبناه الشاعر إزاء حلظة معينة، كما ينقص من حدة 

لنازل اخللجة الشعورية املتوترة، أمال لفي قدر معني من اهلدوء، وال حيدث ذلك إال باالنكسار ا

�ǶǇǂǳ¦�Ŀ�Ȃǿ�ƢǸǯ�°ƾǐǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Â¢��ǄƴǠǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ� ¦ȂǇ)متفاعلن(الذي حتدثه التفعيلة 

:1»اآليت

إذ يطغى فيه الرمل  وما يعزز هذا الرأي ويؤكده، أن حبر اخلفيف مزيج بني الرمل والرجز،

�Âƾđ�ǶǈƬŭ¦Âه ورزانته، على الرجز املعروف بسرعته وخفتهئ.

أيها احلب، إىل اهللا، (ومن أبرز النماذج الشعرية اليت جاءت على منوال البحر اخلفيف 

ƨȀƟƢƬǳ¦�¼¦Ȃǋȋ¦��¾ȂȀĐ¦�œǼǳ¦Â(... وهي قصائد حوارية نفسية يبث فيها أشجانه وأحزانه، أما

: محلت طابع التوتر واهلدوء مع حمبوبته واليت كان يستحضر فيها ماضيه اجلميل فهيالقصائد اليت 

وعليه فإن تفعيالت ...). أيتها احلاملة بني العواصف، حتت الغصون، صلوات يف هيكل احلب(

البحر اخلفيف كثريا ما تناسب النمو النفسي للشاعر وشعوره بالغربة واالكتئاب فتجعله يسبح 

ضيه أو باألحرى عامله الذي يفتقده وهذا ما يؤكد لنا أن الشايب ميتلك حسا مرهفا خبياله إىل ما

.167-166عزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايب، ص ص -1

النفسيعودة التصعیدالبدایة النفسیة

 مستفع لن

دأ

ج ب
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وذوقا موسيقيا جعاله يكتسب قدرة على التوحيد بني الشاعرية واحلس املوسيقي الذي يتطلبه 

  .الشعور

  :القافية.ب 

َنا َعَلى ُمثَّ ﴿: القافية يف اللغة اسم فاعل من قفاه يقفوه إذا تبعه، قال اهللا سبحانه وتعاىل قـَفَّيـْ

  .تابع الرساالت والرسل على طريق هداية البشرت، فالتقفية تشري إىل 1﴾َآثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا

  .مؤخرة العنق :ومن معانيها اللغوية

آخر ساكن يف البيت إىل أقرب ساكن يليه مع املتحرك الذي قبله وهو : وفي االصطالح

  .قول اخلليل

.2يف البيت¤�ƨǸǴǯ�ǂƻ¡�ƢĔ: وقال األخفش

وأما أبو العباس ومع قطرب النحوي فرييان أن القافية هي آخر حرف من البيت وهو ما 

  .يسمى بالروي

  :فالقافية يف بيت املتنيب

.وإْن أنَت أْكَرْمَت اللِّئيَم َتَمرََّداأْكَرْمَت الَكرِيَم َمَلْكَتهُ إَذا أْنَت 

ند الفراء حرف الدال، وذهب األخفش ، وع)تمرَدا(، وعند األخفش )مّرد(هي عند اخلليل 

.3أيسر، ومذهب اخلليل أصوب، ومذهب قطرب والفراء ضعيف

.27القرآن الكرمي، سورة احلديد، اآلية -1
.105اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، ص -2
م، 2004، 1مية، بريوت، لبنان، طوالقوايف، دار الكتب العلحممد بن حسن عثمان، املرشد الوايف يف العروض -3

 .152ص
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�ƢǸǯ��ƨǳȂǠǨǷ�ŘǠŠ�ƨǴǟƢǧ�ƢĔȋ�Â¢��ǽǂƻ¡�Ŀ�ļƘƫ�Ä¢��¿Ȑǰǳ¦�ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�Ǯ ǳǀƥ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ƪ ȈũÂ

.1مبعىن مرضية، كأن الشاعر يقفوها، أي يتبعها ويطلبها) عيشة راضية: (يقال

يتجلى لنا من خالل دراستنا لديوان الشايب أن كل أشعاره مل ترد موحدة القافية، إن أوىل ما 

، حيث ركزت دراستنا على )التنويع في القوافي(وهذه من أهم مظاهر التجديد يف شعره 

  .دون غريها من القوايف) موحدة القافية(القصائد 

  :القافية المقيدة-

الروي، سواء أكانت مردفة كما يف كلمات إن تقييد القافية وإطالقها مرتبط بسكون 

)حسن، وطن، محن(، أم كانت خالية من الردف كما يف كلمات )زمان، حنان، عيون، قرون(

.2سكون النون

  :واجلدول التايل يوضح تواترها يف شعر الشايب

  ترتيبها  تواترها  القافية المقيدة

  09  01  اهلمزة

  02  09  الباء

  06  04  التاء

  07  03  احلاء

  01  10  الدال

  02  09  الراء

  10  01  السني

  07  03  العني

  09  01  الفاء

، 1إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف العروض والقوايف وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-1

.347م، ص 1991
 .165 -164ص ص ت، .ط، د.ة، دار النهضة العربية، بريوت، دلم العروض والقافيععبد العزيز عتيق، -2
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  09  01  القاف

  08  02  الكاف

  05  05  الالم

  04  07  امليم

  04  07  النون

  03  08  اهلاء

  :القافية المطلقة-

.1وهي ما كانت متحركة الروي بالكسر أو الضم أو الفتح: القافية املطلقة

  ذات المجرى المضموم  ذات المجرى المفتوحذات المجرى المكسور  الروي

  00  00  02  اهلمزة

  01  01  07  الباء

  01  00  00  التاء

  01  00  00  الثاء

  00  01  01  احلاء

  01  03  10  الدال

  00  01  05  الراء

  00  00  00  الزاي

  01  01  04  السني

  00  02  01  القاف

  00  00  03  الالم

  08  01  04  امليم

  00  00  05  النون

  01  00  02  اهلاء

441014المجموع

ينظر حممد كواكيب، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية وتركيبية، دار هومة للطباعة -1

.71، ص 2003، 1والنشر، ط
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لقد ساعدت القافية يف إغناء املوسيقى اخلارجية، إذ مثلت عنصرا فعاال يف تشكيل اجلانب 

،وهذا راجع إىل لشايب على نسبة أعلى يف التواتراإليقاعي، فقد حازت القافية املطلقة يف شعر ا

عمومه،حىت يف حالة الطرب ،و طبيعة اإليقاع العريب نفسه ،فهو أبدا ذو نغم شجي حزين يف "

القوايف املقيدة ال تتماثل يف انسجامها مع الصوت الشجي احلزين،بقدر ما تتماثل معها القوايف 

1"املطلقة

�řǠȇ�¦ǀǿ�À¢�½°ƾǻ�ĺƢǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�ǂǈǰǳ¦�ÃǂĐ¦�©¦̄�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǂƫ¦Ȃƫ�ƨƦǈǻ�ǲǷƘƬǻ�ƢǷƾǼǟ » يف

على واقعه  2»وحالة من التوتر يصل إىل حد التمردالغالب األعم انكسارًا نفسيا وحزنًا شديداً، 

على  ىاملعاش حماوًال بذلك إيصال إحساسه ومكبوتاته، والسعي حنو املطلق وعدم التقيد، مما أضف

  .شعره تنوعا موسيقيا ونغما إيقاعيا

  :اإليقاع الداخلي-2

الطباق  تناول اخلطاب األديب لدى الشايب جمموعة من الوحدات اللغوية اليت ينتج عنها

  .وغريها من الظواهر الرتكيبية اليت تساهم يف تشكيل الشعر... واجلناس والتصريع

إن هذه القيم الصوتية املتداخلة يف نسيج العالقات ميكن أن نطلق عليها اسم اإليقاع 

االنسجام الصويت الداخلي، الذي ينبع من التوافق املوسيقي بني الكلمات «الداخلي، وهو

.3»ني الكلمات بعضها البعضوداللتها أو ب

.147،ص1،2010،دار القدس العريب،وهران،ط-إيقاعه الداخلي و مجاليته-خمتار حبار،الشعر الصويف يف اجلزائر-1
.177العزيز لعكايشي، مظاهر اإلبداع الفين يف شعر أيب القاسم الشايب، ص عبد  - 2
.103م، ص 1981إبراهيم عبد الرمحن، قضايا الشعر يف النقد األديب، دار العودة، بريوت، د ط، -3
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  :ومن أبرز هذه اإليقاعات الداخلية

  :الطباق.أ 

.1»اجلمع بني الشيء وضده« وقد أمجع علماء البالغة على أنه 

:)أيُّها الُحبّ (من أبرز مالمح التضاد يف شعر الشايب، ما جاء يف قوله يف قصيدة 

، ُقْل لِ ا الحُ ا أيـُّهَ يَ  ! يرِ عْ شِ تَ لَيْ  2.ٍم ُخِلْقَت، أم ِمْن ِضياءٍ َال ظَ نْ مِ   يبُّ

الشايب هنا يؤمن بقداسة احلب ويقر بفضله يف هذا الوجود، لذا جنده يتساءل عن سر 

وجود هذا احلّب أكان مصدره من ظالم أم من نور؟ فال مرية أن أصل احلب من نور، وأقّر الشايب 

ǾǳȂǫ�Ŀ�Ƣđ:

َر في الظلماءِ فعالّم النُّوُر في قْلِبي وبين جواِنِحي 3.أْخَشى السيـْ

وتوظيف الشايب لثنائية النور والظالم يف حديثه عن احلب تربز قيمة احلب يف حياتنا الروحية 

.4»التصوف ال يصلح إال بفضل احلب، وال يفسد إال بسبب احلب«ذات النزوع الصويف فـ 

  .يوالشايب اختذ من احلب العام جمرد إطار فين للداللة على احلب اإلهل

:تربز الثنائيات املتضادة اليت تعكس رؤيته للحياة، فيقول)صوت تائه(ويف قصيدة 

، 2ن، طمفيدة قمحية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا:أبو اهلالل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، تح-1

.339م، ص 1989
.54، ص أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب، ديوان -2
.443املصدر نفسه، ص -3
والنشر، صيدا، بريوت، لبنان، املكتبة العصرية للطباعة ، 2زكي مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق، ج-4

.189ت،  ص .د
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ِحيَماالزماِن جَ ِفْرَدوسَ ووجدتُ راَس الُوجوِد مأتمـَاأعْ تُ دْ جَ وَ فَـ 

وَماُمـــــهُ ياةِ الحَ أفراحَ رُ ـــــــيِ صَ ويُ اسِة واألَسىعَ يَص التَـ اصِ قَ و أَ لُ تْـ يَـ 

1.ـــــــايمَ قِ مُ وَ راحالً عُ ــــــــــيها يروَّ ـــفِـ ــهٌ ــــــــــــــــتـائِ وكـــلٌّ ،...ا ــيَ نْ للدُ ُشرْدُت 

، )مأتم ≠أعراس (فهذه األبيات اشتملت على عناصر موزعة فهي بنيات خمتلفة حنو 

هذه املتناقضات تعكس احلالة ) مقيم ≠راحل (، )الهموم ≠األفراح (، )جحيم ≠فردوس (

صورة جتمع بني احلاضر « النفسية للشاعر من قلق وأمل الذي يعيشه، وهذا التناقض ما هو إال 

.2»واملستقبل بني الواقع املظلم والغد املأمول

  :ويقول

، ورواحِ هكَذا الّدهُر بأزياء غــــــــدوٍّ

وصياحِ ،وسكــــونٍ وظالمٍ ،وضيـــــاءٍ 

3.وانشراح ،وانقباضٍ ـــواحٍ وف ،يدٍ ــــشِ ونَ 

:وقوله أيضاً 

4.ِتئاسُ ـروُر واالبْ يه السُّـي فِ دِ نْ عِ َسيَّانَ 

≠ضياء (، )رواح ≠غدّو (هذه األبيات تعكس سريورة الدهر الذي جيري إىل الضد 

�ÄǂǠŭ¦� ȐǠǳ¦�ĺ¢�̈ǂǜǻÂ�ĺƢǌǳ¦�̈ǂǜǻ�ƪ).انشراح ≠انقباض (، )نواح ≠نشيد (، )صياح đƢǌƫ

.204-203-202،ص ص  الشايبأبو القاسم أبو القاسم الشايب،ديوان -1
.73، ص 1995، 2مدحت اجليار، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط-2
 .72 -71ص ص  ،أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-3
.76املصدر نفسه، ص -4
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اهللا تعاىل يف   وهي نظرة صوفية تعكس الرضا عن) واالبتئاس ≠السرور (فيها للحياة، فتساوي 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ﴿: كل ما قضى وقدر مصداقا لقوله تعاىل فالرضا حال من أحوال  1﴾َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .الصوفية

2.َخرا أُ حيَ وتَ ،ي ُصروفٌ وِ ذْ وتَ ، مو ُصروفٌ فتنُ ،نُ ماَ ي الزَ شِ مْ ويَ   :قال

إىل تغري الزمن وتطوره يرمز إىل ذلك مبا ينتاب املرء فيه من صروف، فكأن « يشري  فالشاعر

اإلنسان ال يشعر مبروره إال من خالل أحداثه ومصائبه، فمشي الزمان تصحبه الصروف ال تكاد 

.، ومع ذلك تبقى احلياة يف جتّدد واستمرار3»تزول حىت تعقبها أخر

  :ويقول

4.عينــــــورُدُه مَ والموُت مَ ّنقٌ ــــرْ مُ اةِ ــــيَ الحَ دُ رْ وِ 

يف تناقض شديد يعيش بني احلياة املعكرة، واملوت املعني املورد، إنه يقارن بني «فالشايب 

.5»هاتني احلالتني ليفضل املوت الذي سريحيه،  فاحلياة موردها معطر، واملوت مورده صايف

وهذه الثنائية يربطها املتصوفة ) احلياة ≠وت امل(ويالحظ أن بيته الشعري قائم على التناقض بني 

  .بالفناء واخللود

ويعرض الشايب للتناقض بني األشياء من خالل التضاد، واجلدول التايل يوضح أهم الثنائيات 

  :املوجودة يف الديوان

.08القرآن الكرمي، سورة البينة، اآلية -1
.410، ص أبو القاسم الشايب القاسم الشايب، ديوانأبو  - 2
 .221ص ، 1986، 2طإيليا احلاوي، يف النقد واألدب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، -3
.160، ص أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب - 4
.113مدحت اجليار، الصورة الشعرية، ص -5
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  مالمح التضاد  األبيات

  الليل ≠الفجر   1ههنا الليل الذي ليـــــــس يبيد  هنا الفجر الذي ال ينتهيه

  الطهر ≠اإلمث   2وعيشي يف طهرك احملمود  هم حييون يف ظلمة اإلمث ودعي

  هاــــــــــــال يعرف املرء من

..................

  نبذمت العلم نبذى النوى

لبــستم اجلهـــــل ثوباً 

�Å¦°ƢĔ�¿¢�Ã¢°�ȐºººººººȈǳ

.................

  قلــى وصــــــــــغارا

3شـــــعاراختــذمتـــوه 

ƢĔ°¦≠ليالً 

  اجلهل ≠العلم 

ƢǼǨǳ¦� ¦ƾǏ¢�Ǧ Ƭē�ƢǼȀǿاخللود ≠الفناء   4ههنا، تعزف أحلان اخللود  

  املوت ≠احلياة 5وما فيه من مىن ومنونونسينا احلياة، واملوت، والسكون

  املنون ≠املىن 

  أفراح ≠حزن   6كل ما يف الكون من حزن وأفراٍح، َعداه

  حببتين ≠كرهتين   7وحبَّْبَتين مجود الساهي  احلياة وما فيهاأنت كرهتين 

ƢēȂǈǫ�ǲưǷ�ǂǿƾǳ¦�ǞǸǈȇ�Ń

  احللم ≠اليقظة 8يف يقظة قط، ال، وال ُحلم

ما للمـــنّية مــــــــــا ترِقُّ عـــــــــلى احلياة النائحة؟

9.الشمس أضجرها األسى، يف صحوها وهجوعهاو 

  احلياة ≠املنية 

  هجوعها ≠صحوها 

  القطوب ≠الطروب   10أمل يرنّقـــــــــــــــك القطوب  يا جدول الوادي الطروب

  الضعفاء ≠القوي   11عند القويِّ سوى أشدُّ العقاب، ما له...وسعادة الضعفاء جرمٌ 

.455، ص أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب - 1
.279املصدر نفسه، ص -2
.65، ص املصدر نفسه - 3
.455نفسه، ص -4
.425نفسه، ص -5
.297نفسه، ص -6
.241نفسه، ص -7
.93نفسه، ص -8
.115-110نفسه، ص ص -9

.209نفسه، ص -10
.487نفسه، ص -11
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ضحكنا على املاشي البعيد ويف غدٍ 

وتلك هــــــي الدنيا، روايــــة ساحرٍ 

  ومـــسرح األسىألحيـــــاء اميثلها 

  ستجعلنا األيام أضحــــوكة اآليت

عظيم، غريب الفنِّ، مبـــدع آيات

1مواتووسط ضباب اهلمِّ، متثيأل

  الغد ≠املاضي 

  األموات ≠األحياء 

  مضمحلة ≠سرمديا   2َســــْرَمِديّــــــــــاً، وَلذًة ُمْضَمِحلهَملْ أِجْد يف الُوُجـــــــوِد إالّ َشَقــــــاءً 

3فإَذا َصاَنْت الَفِضيَلة َعابُوَها، وإْن بَاَعْت اخلََنا َعَبُدوَها

وفَتاٍة َحســـــِْبُتها َمْعـــــــَبَد اُحلبِّ فأْلَفْيُت قـَْلبَـَها َماُخوَرا

  اخلنا ≠الفضيلة 

  ماخور ≠املعبد 

السعيدُ ≠الشقيُّ 4وفيها الشقيُّ، وفيها السَّعيدُ وأضغاُث أيّاِمي، الغاِبرات

ȀÉƦȈ:ِت الُوُجودِ يف كلِّ أْصوا
ÊƠǯÂ�ƢÉđÂǂÉǗا  

وَرِخيُمها، وَعِنيُفها، وبَغيُضها، وَحبـــيُبها

َويَراك يف صَور الطبيعِة ُحْلُوها، وَذِميُمها

ƢȀÉǸȈǜÈǟÂ�ƢǿÉŚǬÈƷÂ��ƢȀÉƴȈ
ÊÈđÂ��ƢȀÉǼȇǄÈƷÂ.5

�ƢđÂǂǗ≠  كئيبها  

  عنيفها ≠رخيمها 

  حبيبها ≠بغيضها 

  ذميمها ≠حلوها 

ƢƳƾȈđ≠حزينها 

  عظيمها ≠حقريها 

�ÀÂ®��Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�©ƢȈǼƦǳ¦�ǺǷ�©ƾǳȂƫ�ƾǫ�®ƢǔƬǳ¦�ƨǳȏ®�À¢�©ƢȈƟƢǼưǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǼǿ�ǚƷȐŭ¦Â

).الجنة الضائعة(االستعانة بأدوات النفي كما جنده يف قصيدة 

6.رو دُ  تَ َال وْ ا، أَ هَ لِ هْ أَ بِ ا تدورُ يَ نْـ ، الدُ لْ فَ حْ نَ الَ 

.393، ص يبأبو القاسم الشا،ديوان أبو القاسم الشايب -1
.283، ص املصدر نفسه -2
.301-299نفسه، ص ص -3
.317نفسه، ص -4
.330-329نفسه، ص ص -5
.367، ص نفسه -6
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  :التصريع -ب

يعترب التصريع من أهم السمات األسلوبية، ارتبط بالشعر، وقد عين النقاد به، واهتموا به أّميا 

ما كانت « : اهتمام حماولني بذلك ضبط تعريف له، وقد ذهب القريواين يف هذا الشأن فيقول

يف مواقع كثرية إىل أمهية ، ولقد أشار 1»عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد بزيادته

وسبب التصريع مبادرة «: التصريع الصوتية إذ أعطاه بعدا مميزا للشعر على النثر، وذلك يف قوله

.2»الشاعر القافية ليعلم يف أول وهلة أخذ يف كالم موزون غري منثور ولذلك وقع يف أول الشعر

�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣđ�ǲËȀǇ�ƾǬǧ��ƨȈƫȂǏوقد سّلط الضوء الشايب على هذه الظاهرة ملا حتمله من قيمة 

  :من أشعاره منها

)أيُّها الحبُّ (قصيدة 

3.وُهُموِمي، وَرْوَعِتي، وَعناِئيأيـَُّها الُحبُّ أْنَت ِسرُّ َبالِئي

  )نشيد الجبار( ويف قصيدة

4.كالنِّــــــْسِر فْوَق الِقمَِّة الشَّمَّاءِ َسأِعيُش رَْغَم الداِء واألْعَداءِ 

)يا موتُ (ويف قصيدة

5وَقصـــــَْمَت باألْرزَاِء َظْهِرييَا َمْوُت َقْد َمَزْقَت َصْدِري

، 01م، مج 1988، 1حممد قزقزان، بريوت، لبنان، ط:ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح-1

 .325ص 
.326املرجع نفسه، ص -2
.53، ص أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب،ديوان -3
.440املصدر نفسه، ص -4
.234املصدر نفسه، ص -5
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)وعود الغواني(ويف قصيدة 

1.ِمْن َجنَـــــى ثـَْغٍر َجميٍل أْشَنبِ َعلَّْلَتِني باْرِتشاِف الضَّْربِ 

)ليلة عند الحبيب(ويف قصيدة 

2.بِِنباٍل صـــــُوَِّبْت عْن َكَثبِ أنَا مأُسوٌر ِلذاِت الُحُجبِ 

)دموع األلم(ويف قصيدة 

3.وُدموٌع تُفيُضها الّشَهقاتُ َحَسراٌت ُتِهيُجها الذِْكَرياتُ 

)قلُت للشعر(ويف قصيدة 

4.تـََتغَنى، وِقْطعٌة ِمْن ُوُجوِديأْنَت يَا ِشْعُر، ِفْلَذٌة مْن ُفؤاِدي

)الدموع(ويف قصيدة 

5.والُمَنى بـَْيَن لْوَعٍة وتأسِّ الَعْيُش بـَْين شوٍق ويأسِ َقِضي يـَنْـ 

:)تحت الغصون(ويف قصيدة     

ُتونِ َهُهنا، في َخماِئِل الغاِب، تْحَت الزانِ  ــِّْندياِن، والزيـْ 6.والســ

.504، ص أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب،ديوان -1
.506املصدر نفسه، ص -2
.525نفسه، ص -3
.214نفسه، ص -4
.133، ص نفسه -5
.414نفسه، ص -6



  خصائص أسلوب الشابي ذو النزعة الصوفية:..................................................... الفصل الرابع

184

)ِشْعري(ويف قصيدة 

1.ُشُعوِريإْن َجــــاَش ِفيِه ِشْعـــــــــِري نُفاثــــــَُة َصْدِري

)إلى الموت(وكذلك يف قصيدة      

2.أال قد َضَلْلَت الضالل البعيدَ َصِبيَّ الَحياة، الَشقيُّ العـــــــنيد

)أغاني التائه(ويف قصيدة       

ْلـــــِبي َفْجٌر، وُنجــومْ  3وِبحاٌر، ال تـَُغشِّيها الغُُيومْ َكاَن ِفي قـَ

  :الجناس -ت

عتيق على أنه تشابه لفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن، ويسميان ويعرفه عبد العزيز 

«�ƨǈǻƢĐƢƥ)ركين اجلناس( ǂǠȇ�ƢǷ�ǾƥƢǌƫ�ȆǨƬǰȇ�ǲƥ�» Âǂū¦�ǞȈŦ�ǾƥƢǌƫ�² ƢǼŪ¦�Ŀ�¶ŗǌȇ�ȏÂ��4.

.جناس تام، وجناس غري تام: واجلناس نوعان

أنواع احلروف وإعدادها : ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور هي« وهو  :الجناس التام-

وهيئتها احلاصلة من احلركات والساكنات وترتيبها، وهذا هو أكمل أنواع اجلناس إبداعا 

  .وهو غري موجود يف شعر الشايب 5»وأمساها رتبة

 .61ص  ،أبو القاسم الشايبأبو القاسم الشايب،ديوان -1
.196املصدر نفسه، ص -2
.222املصدر نفسه، ص -3
.152، ص 2004ط، .ع، دار آفاق العربية، القاهرة، دعبد العزيز عتيق، علم البدي-4
.153عبد العزيز عتيق، علم البديع ، ص -5
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جنده يف قول أيب القاسم ، و 1وهو إخالل بقيد من القيود املذكورة يف التام: واجلناس غري التام

  :الشايب

2!إليِك الثَّرى الحاِلم، المزدهرإلَْيِك الفضاء، إليِك الضياء،

).الفضاء،الضياء(واجلناس الناقص هنا بني 

  :وكذلك يف قوله

عاَنَق الكوُن الُخشوعَ في ُسكوِن الليــــــــِل لَما 

3.آفاِق الهجـــــوعِ خلَف واْختَـَفى صوُت األمـاني

).الخشوع، الهجوع(واجلناس الناقص بني 

  :وقوله

4.ينْ نِ وحَ ينٌ نِ ِد أَ عْ الرَ ةُ ُشودَ نْ ى أَ تـُرَ أَ 

).أنين، حنين(اجلناس الناقص بني 

  :وكذلك قوله

! يعرِ مُ وَ ، وهُ األشواكِ وتِ صَ لِ ونَ تُ صِ نْ يُـ وَ 

5.يعُ ــــــرِ ـــم صَ يهُ ـــقُّ فِ ٍم الحَ وْ قَ اِل بِ بَ  تُـ فَال 

ط، .الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دشادات والتنبيهات يف علم البالغة، دارينظر، ركن الدين بن علي اجلرجاين، اإلر -1

.231-230، ص ص 2002
.412، ص أبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم الشايب-2
.79، ص نفسهاملصدر  -3
.80املصدر نفسه، ص -4
.183نفسه، ص -5
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).مريع، صريع(وجند اجلناس يف 

  :ويف قوله

الّرِخيمِ وُت الحياةِ ِت صَ وْ ي المَ فِ يِس، فَ عِ التَ يا اْبَن الَحياةِ !تِ وْ ى المَ لَ إِ 

1.يمحِ هور الرَ الدُ ِت قلبُ ــــــوْ ي المَ فِ ور، فَ الدُّهُ بـَْتكَ ذَّ عَ نْ ؟ إِ تِ وْ ى المَ لَ إِ 

).الرحيم، الرخيم(اجلناس بني 

:أيضاً وقوله 

2.يلِ مِ الجَ ومْسعاكِ اكِ ات مْرعَ ابَ ي الغَ لِك فِ 

).مرعاك، مسعاك(ومتثل اجلناس هنا يف 

:وقال أيضاً 

3.ونْ جُ واْسُكِتي يا شُ اْسُكـِني يَا ِجراح

).اسكني، اسُكتي(واجلناس هنا كان يف 

إليقاع وحدها املشكِّلة )الطباق، الجناس، التصريع(وليست هذه الظواهر الرتكيبية 

:الوحدات، بل كثرة استعمال النعوت واإليضافات، ولعل من أبرزها

.197، ص أبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم الشايب-1
.377، ص نفسهاملصدر  - 2
.395املصدر نفسه، ص -3
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  :النعوت -ث

، )روح حامل(، )الصخرة الصماء(، )الظل الكئيب(، )الشمس املضيئة(، )القّمة الشماء(

الكهوف (، )السماء البامسة(، )فؤاد رحيم(، )فؤاد كئيب(، )الزمان العهيد(، )الفضاء البعيد(

، )قلب كئيب(، )اجلمال اخللوب(، )دهر كئيب(، )اجلبل اخلضيب(، )الزهر الرطيب(، )الوامجة

، )احلياة الشاعرة(، )الشاعر الشحرور(، )الطائر اجلّواب(، )اجلحيم الغضوب(، )واد رهيب(

الفكر (، )القلب الصريع(، )احلياة الرائعة(، )مالكًا ساحراً (، )األغاين احلائرة(، )األماين الناضرة(

ان وغريها، فديو )... الروح احلزين) (الليل الغريب(، )الليل الكئيب(، )اللحد الرحيب(، )الشريد

.1»الستيفاء غرض املعىن وتوضيحه أو الغلو به« ين بالنعوت، وقد توّسلها الشايب غالشايب 

  :ما جنده يف القصائد التالية اإليضافاتأما 

ُهم ِبَوْهَدة َجْنَدِل وُصُخوريـَْنتابُِني َحَرُج الحــَياِة كأنَّنِـــي 2.ِمــــنـْ

  :وقوله أيضا

  ائيشَ نْ ي إِ فِ نِ وْ الكَ وحَ يُب رُ ذِ أُ وَ      ااِة، وَوْحِيهَ يَ ى الحَ يقَ وسِ مُ لِ يغُ صِ أُ 

3.اءِ ْصبَ اِك، والحَ وَ شْ األَ اِبعِ وَ وزَ ، والدَُّجىاِوفِ خَ المَ ي بِ يقِ رِ طَ َألْ مْ وا  

  :ويقول

4.ما إْن ُتدنـِّــــسُه الحياُة ِبذامِ وأِعيُش ِعيَشة زاِهٍد ُمتَــــَنسِّكٍ 

.228، ص 4، جبيف النقد واألد ،إيليا احلاوي - 1
.188، ص أبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم الشايب-2
.441، ص املصدر نفسه - 3
.289، ص  املصدر نفسه - 4
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ركوب (، )أهل الطموح(، )كّبة اللهب(، )شوق احلياة: (نذكر منها وغريها من اإلضافات،

  .إىل غري ذلك)... سحر الغصون(، )قلب الربيع(، )لعنة العدم(، )عيش احلجر(، )اخلطر

  :التكرار -ج

تعد مسة التكرار من أهم السمات األسلوبية لفتًا للنظر، وقد نال هذا النمط األسلويب 

وعملوا على دراسته واالستشهاد به يف كل من الشواهد سواء أكانت اهتماما لدى نقادنا العرب، 

  .شعرية أم نثرية

حيمل مصطلح التكرار يف اللغة معىن الكر مبعىن الرجوع والرتدد واإلعادة، وهذا ما ذهب و 

مصدر  :الكرّ و . كرّه و كّر بنفسه،يتعدى وال يتعدى:يقال.عالرجو :الَكرُّ «: بن منظور يف قولهإليه ا

مكّر، ّر على العدو يكّر،و رجل كرّار و كو  ،رجع:وكّر عنه. و كرورا و تكرارا عليه يكّر كراكرّ 

منه و  الرجوع على الشيء:الكرّ و ...أعاده مرة بعد أخرى:و كركره و كّرر الشيء.وكذلك الفرس

.1»التَّكرار

ن نوعا موال شك يف أن التكرار يضفي على النص مسة مميزة، كما أنه يرتك يف نفس ا ملتلقي 

�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��ŅƢǠǨǻȏ¦�ǂƯȋ¦» التكرار أحد األدوات اجلمالية اليت تساعد الشاعر على تشكيل

.مبديا بذلك رأيه، أو واصفا واقعه النفسي2»موقفه وتصويره

لذي احتوى ظاهرة التكرار، اوهذا ما سنحاول توضيحه من خالل دراستنا لديوان الشايب 

  .سية الشاعر وجانب ما يف حياتهاليت أعربت إىل حدٍّ ما عن نف

وعملنا على الكشف عن حماور هذه الظاهرة عند الشايب، ومتثلت يف تكرار احلرف والكلمة 

  .والبداية والالزمة إىل غري ذلك

.160، ص5، جابن منظور، لسان العرب-1
.74اجليار، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، ص مدحت  - 2
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  :تكرار الحرف-

أما تكرار احلرف فنقصد به تكرار الصوت املهيمن يف بنية القصيدة أو املقطع، إذ يعمل هذا 

الصوت « : أثر موسيقي متنوع داخل القصيدة، حيث يقول إبراهيم أنيسالتكرار على إحداث 

.1»ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها

):المساء الحزين(ومثال تكرار احلرف ما جنده يف قصيدة 

نْ ــــــــــالوجوَد المساُء الحزين، وفي كّفه معــزف ال يُبيأظلَّ 

ينْ ــطرفه حسراُت السِّنوفي ثَغرِه بسماُت الشُّجون، وفي

، وفِ ةُ لوعَ هِ ي صدرِ وفِ  ونْ ــــــــــــالمن صـــعقاتُ ــــهِ بِ ي قلْ ال تقرُّ

ونْ ـــــــــــالـــــموت ورد الـــُغصمُ امتات، كما يلثُ صَ قبالً هُ لَ بـَّ وقَـ 

  ونكُ السُ ، وسّر الظالم، ولحنِ النجومِ يِ حْ وَ بِ ليهِ ى إِ وأفضَ 

زونْ ــــــــــــــزاميره، فغّنت بها في الــــــــظالم الحَ مَ يهِ لَ ى إِ وأوحَ 

ا لديها الحنينْ وسً ؤُ ي يَـ ضِ قْ وس، ويَـ فُ ى النُـ سَ أْ تَ كيفَ هُ لمَ وعَ 

ــــنينْ ... أعاد لنفسي خياال جميال لقد حجبته صروف السِّ

2.فطافت بها هجسات األسى وعادت لها خطوات الحنــونْ 

.09م، ص 2013ط، .أجنلو املصرية، القاهرة، مصر، دإبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة-1
 .167-166 ص،ص  أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-2
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بشكل مكثف وملفت لالنتباه، إذ تكرر هذا احلرف يف يف القصيدة ) الواو(تكرر حرف 

بداية كل صدر وعجز من كل بيت شعري، صّور من خالله الشاعُر مشهد الطبيعة عند الغروب 

  .مبظهر يبعث على التأمل والتفكري يف الكون

:سبعة وأربعني مرة، يقول)الواو(، فقد كّرر حرف )يا موت(أما يف قصيدة 

  يرِ هْ ظَ األرزاءِ بِ تَ مْ صَ قَ وَ     يدرِ َت صَ قْ زَّ مَ دْ قَ !ُت وْ ا مَ يَ 

رْ ــــــــــخَ سَ ي أيَ نِ مِ تَ رْ خِ وسَ قٍ حــــــــــالِ ي منْ نِ تَ يْ مَ رَ وَ 

  كـــــــل وعر  عُ رَ ذْ أَ نِ وْ الكَ  يـــــي فِ نِ تَ يْ قَ بْـ أَ إذْ وقسوتَ 

يرِّ سِ ثُ بُ أَ هِ يْ لَ إِ ـــــــــنْ مَ وَ ـــــــبُّ حِ ن أُ يمَ ي فِ نِ تَ عْ جَ فَ وَ 

1.ريصْ إِ داً بِ رِ فَ نْـ أئِـــــــــنُّ مُ اتِ ـــــنَ ائِ ي الكَ ي فِ نِ تَ كْ رَ تَـ وَ 

عدة مرات على امتداد القصيدة، فنلفيه خياطب املوت، الذي )الواو(كّرر الشاعر حرف 

منفرداً، لقد كان املوت أفقده والده، هذا الفقد قصم ظهر الشاعر، ورماه فأضحى وحيداً يف احلياة 

  .كان غابه وحمرابه... أكثر قسوة ملا فجعه يف والده الذي كان أباً وأخاً وحبيباً، رفيقاً وندمياً 

أيتها الحالمة بين (أما حرف الكاف فنجده مكرر عدة مرات يف كل من قصيدة : حرف الكاف

ا الحالمة بين أيته(، حيث يقول يف قصيدة )صلوات في هيكل الحب(وقصيدة ) العواصف

  :متغزال باملرأة) العواصف

ودٍ دُ وَ كٍ وْ ـــــشَ نَ ــــــيْ ا بَ مَ نْ كِ لَ وَ ابِ ــــي الغَ فِ ةِ ميلَ الجَ ةِ رَ هْ كالزَ أنتِ 

ودِ مُ حْ المَ كِ رِ هْ ي طُ ي فِ يشِ عِ وَ مِ ــــــثْ اإلِ ةِ مَ ـــلْ ي ظُ فِ نَ وْ يَـ حْ يَ مْ يهِ عِ دَ وَ 
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يدِ عِ البَ مِ ضَ ي الــــــخِ فِ جِ وْ المَ كَ اءِ ضَ يْ البَـ ةِ دَ رْ ، كالوَ يءِ رِ البَ كِ الَ كالمَ 

يدِ عِ الــــــــسَ يدِ عِ البَ كبِ و ـــــالكَ كَ رِ احِ السَ قِ فُ ، كالشُ ورِ يُ ي الطُ كأغانِ 

ـــعيدِ ـالصـ ارِ بَ ى غُ لَ و عَ مُ سْ وتَ     ورـــها الـــــنُ رُ ـــــُـ مغْ ، يَـ بالِ الجِ وجِ لُ ثُـ كَ 

ودِ رُ وُ ــــال يرِ بِ عَ نْ مِ اهللاُ هُ اغَ صَ يلٌ مِ جَ وحٌ رُ اءِ ــــمَ السَ تِ حْ تَ تِ نْ أَ 

1.ودِ رُ القُ بينَ ودِ رُ الوُ رَ طْ عِ عَ يَ ضْ ا أَ ومَ ،ودِ رُ كالـــــــقُ رضِ و األَ نُ وبَـ 

لقد كان الشايب مثاليا يف نظرته للكون، حىت نظرته إىل املرأة كانت نظرة حب وإجالل، 

الطفولة، (�ƨǴȈǸŪ¦�©ƢȀȈƦǌƬǳ¦�ǽǀđ�ǾƬƥȂƦŰشّبه )صلوات في هيكل الحب(ففي قصيدة 

مستعينا حبرف ) األحالم، اللحن، الصباح اجلديد، السماء الضحوك، الورود، الليلة القمراء

  :فكرر عدة مرات مفصحا بذلك عن تقديسه للمرأة فيقول) الكاف(

يدِ دِ الجَ احِ بَ صَّ ال، كَ نِ حْ اللَّ كَ مِ ــــَال حْـ كاألَ ، ذبٌة أنِت كالطفـــولـةِ عَ 

دِ ـــيلِـ الوَ امِ سَـ تِ ، كابْ دِ رْ الوَ ـَـــك             اءِ ـرَ مْ القَ ةِ لَ يْـ اللَ كَ وكِ حُ الضَّ اءِ مَ كالسَ 

2.يدْ نِ العَ يِ ـــــقِ الشَ ةِ جَ هْ ي مُ ـس فِ       يـدِ ـقْ التَ ثُ عَ بْـ تَـ ةٍ ارَ هَ طَ نْ ا مِ هَ ا لَ يَ 

ƢǨƬƷ¦�ƢŻ¢�Ƣđ�ȄǨƬƷƢǧ�ƨȈƷÂǂǳ¦�ǾƬƥǂš �ألبس الشايب املرأة صفات روحية عرض من خالهلا 

وعليه . فهي رمز الكمال اليت تسطع فيها آيات الطبيعة، ألن فيها أكمل مظاهر اجلمال اإلهلي

  .فإن تغزل الشايب باملرأة وحبه هلا يشبه حب العارف الصويف للمرأة

  .379 -378ص  ، صأبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم الشايب-1
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  :تكرار الكلمة-

العريب املعاصر، وقد جلأ إليه يعد تكرار الكلمة من األمناط التكرارية الشائعة يف الشعر 

أغلب الشعراء آنذاك من بينهم الشايب، فغالبا ما وظف التكرار بشكل يتوافق وحالته النفسية 

املوضوعات اليت تناوهلا الشايب وأعلى احلب من ساعيا بذلك إىل تأكيد بعض القيم يف احلياة، و 

):الحب(من قيمتها، فيقول يف قصيدة 

أربع مرات، هذا التكرار يعكس لنا نظرة الشايب للحب فهو )الحب(كّرر الشايب لفظة 

أللوهية، وهذه الرؤية الرومنتيكية للحب هي أقرب من انه فردوسه اجلميل، بل يراه قبس يقدسه أل

  .إىل الرؤية الصوفية للحب

  :أخرى من صور تكرار اللفظة يف شعره إذ يقولوجند صورة 

اسٍ بَ تِ الْ نُ وْ كَ نُ وْ الكَ اءٍ قَ شَ نُ وْ كَ نُ وْ الكَ 

1.سٍ َال تِ واخْ ةٍ جَ وضَ قٍ َال تِ اخْ نُ وْ كَ نُ وْ الكَ 

يف كل شطر مرتني، وهذا النوع من التكرار مصنف عند )الكون(يكرر الشايب كلمة 

مل  واختالس قواختال الكون كون شقاء  والتباس": لشاعربعض الدارسني بأنه ساذج، فلو قال ا

هلذا املقطع  2"تتغري الداللة، بل ألراحنا الشاعر من هذا امللل والرتابة الذين جندمها عند مساعنا

  .75 ص أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ،-1
.55مدحت اجليار، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، ص -2

غابة آمال الحیاةجدول خمرنور ساحرشعلة  روح إلھي

الحب
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كما اعتمد الشايب بعض صور من التكرار للتعبري عن واقعه النفسي احلزين، فهو كئيب . الشعري

كآبتي،  (غري أن كآبته خالفت نظائرها، حيث كرر كلمة الكآبة وغريب كغريه من الرومنسيني، 

ثالث عشرة مرة، وهذه النسبة من التكرار تعكس شعور الشايب باالغرتاب )كئيب، اكتئابي

  .رت بروحه إىل األبدقناس تنصرف مع األيام، أما كآبته الروحي، فهو يرى أن كآبة ال

  ــىتَـ ٌة، ومَ لَ عْ شُ كآبة الناسِ 

  ــدمَ األَ عَ مَ تْ بَ خَ الٍ يَ لَ تْ رَّ مَ 

تْ نَ ـــكَ سَ ةٌ عَ وْ لَ ي فَـ ابِ ئَ تِ ا اكْ مَ أَ 

1.دْ بَ ى األَ لَ ا إِ هَ ى بِ قَ بْـ تَـ ي، و وحِ رُ 

ما ) الفعل(وديوان الشايب مكتظ بالكلمات املتكررة من أمساء وأفعال، ومن مناذج تكرار 

  :جنده يف القصائد التالية

).غنني(يف هذه القصيدة جنده يكرر فعل  2)يا رفيقي(

يشكو الشايب وحدته وغربته وشقاءه يف احلياة، فيطلب من رفيقه أن يغين له ويطربه، ففي 

  .الغناء راحة للنفس

ست مرات، ويكرر  كل من الفعل )فقدتُ (يكرر الشايب الفعل  3)يا موت(ويف قصيدة 

  .ثالث مرات) خذني إليك(و) أعدهُ (

  .92 ص، لقاسم الشايبأبو القاسم الشايب، ديوان أبو ا-1
.192، صاملصدر نفسه -2
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أغنية (، 1)صفحة من كتاب الدموع: (ر األفعال يف كل من القصائد التاليةويتواىل تكرا

، 6)أراك(، 5)صلوات يف هيكل احلب(، 4)أنا أبكيك للحب(، 3)اجلمال املنشود(، 2)األحزان

.9)الدنيا امليتة(، 8)إرادة احلياة(، 7)ذكرى الصباح(

اع التكرار األخرى، ألنه كان هلذا النمط من التكرار حضور قوي عند الشاعر مقارنة بأنو 

يتالءم وآالم الشاعر وصرخاته اليت يسعى من خالهلا وصف حالته النفسية، وما يكابده من 

  .معاناة

وهو نط تتكرر فيه اللفظة أو العبارة يف « ويسمى أيضا التكرار االستهاليل  :تكرار البداية-

أن التكرار االستهاليل ، ومعناه 10»بداية األسطر الشعرية بشكل متتابع أو غري متتابع

  .يكون يف مستهل األبيات الشعرية

�ƨđƢǌƬǷ�ǢȈǐƥ�©¦ǂǷ�̈ƾǟ�ƢǿƾȈǯȂƫÂ�ƨȇȂǤǳ�ƨǳƢƷ�ȄǴǟ�ǖǤǔǳƢƥ«:ويعرّفه حممد صابر عبيد

.11»وخمتلفة من اجل الوصول إىل وضع شعري معني قائم على مستويني رئيسيني إيقاعي وداليل

):شعريا(وهذا ما جنده يف قصيدة 

  .263 صأبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ،-1
.125املصدر نفسه، ص-2
.267نفسه، ص-3
.296نفسه، ص-4
.303نفسه، ص-5
.315نفسه، ص-6
.386نفسه، ص-7
.406نفسه، ص-8
.480نفسه، ص-9

.90م، ص 2001حسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، بريوت، لبنان، د ط، -10
د الكتاب العرب، دمشق، سوريا، حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، احتا-11

.116م، ص 2001ط، .د
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بِ ـــــيئِ الكَ وحِ الرُ ةُ خَ رْ ور، وصَ عُ فُم الشُ أنتَ رُ عْ ا شِ يَ 

يبِ رِ الغَ والصبِّ القلبِ يبِ حِ ى نَ دَ صَ ُر أنتَ عْ يا شِ 

اةِ ـــــــــــــــــــيَـ الـــــحَ ابِ دَ هْ أَ بِ تْ قَ لِ عُ عٌ امِ دَ مَ تَ ُر أنْ عْ يا شِ 

  اتــــــــــــــــــنَ ائِ الكَ ومِ ـــــــــــلُ كُـ نْ ٌم تفّجر مِ دَ ُر أنتَ عْ يا شِ 

مٌ لِ ــــــــــظْ يٌّ مُ قِ ــــشَ  -يرِ دْ ا تَ مَ لَ ثْـ مِ  -ي بِ لْ قَـ !رُ عْ يا شِ 

كْ ئِ َال ــــمَ الـــ ةَ غَ يا لُ !يِّ الحَ ودِ جُ الوُ يَ حْ ا وَ ُر يَ عْ يا شِ 

1.كْ ـــــــــــــــــيِ ـــــــــــــــــــــانَ اعِ يقَ ى إِ لَ ي عَ كِ بْ ا تَـ نَ ي أَ امِ أيَ فَ دْ رِّ غَ 

هذا املقطع خياطب الشاعر شعره، فهو أصل الشعور، وصرخته عند شعوره بالكآبة يف 

يف بداية كل بيت شعري، يناجي الشعر ويبث له )يا شعر(واحلزن، فنجده يكرر صيغة النداء 

.شكواه وأحزانه، فشاعرنا كأي شاعر ميجد الشعر ويراه لغة املالئكة اليت تعرب عن آماله وآالمه

  .اية جند تكرار الضمريومن مناذج البد

شكل تكرار الضمري ظاهرة بارزة يف شعر الشايب، إذ وظفه بشكل متتابع :تكرار الضمير-

تلك ) احلب، الشعر، القلب(يف بعض قصائده عكس من خالله رغبته وحبه هلذه األشياء 

  .اليت متنحه اهلدوء وتشعره بوجوده وإنسانيته

)أنتِ (إىل تكرار الضمري ) هيكل الحبصلوات في (وقد عمد الشايب يف قصيدته 

:للتأثري يف نفس املتلقي من خالل متجيده للمرأة واحلب، فيقول

  .108 -107 -102ص  ص، ديوان أبو القاسم الشايب، أبو القاسم الشايب  -1



  خصائص أسلوب الشابي ذو النزعة الصوفية:..................................................... الفصل الرابع

196

يـــدِ دِ الجَ ـــــاحِ بَـ ، كالصَ نِ حْ اللَ كَ مِ َال حْ األَ ، كَ ةِ عذبٌة أنِت كالطفولَ 

ـــــودِ جُـ ا الوُ ذَ هَ نِ فَ نْ مِ يٌّ رِ قَ بْـ عَ يلٌ مِ جَ ـــمٌ سْ أنِت ما أنِت؟ أنِت رَ 

ودِ مُ عْ ــالمَ يَ بِ لْ قَ ى لِ لَ جَ تَ رِ حْ السِ ما أنِت؟ أنِت فجـــٌر من...أنتِ 

  ودرُ الوُ ـاتُ ـــــــــــــــعَ ائِ رَ ــــزُ ـــتَ ـــهْ تَ فَـ  ايَ نْـ ي الدُ فِ الُ تَ خْ ، تَ يعِ بِ الرَ وحُ ِت رُ نْ أَ 

دِ يقِ الفَ يدِ عِ ي السَ سِ مْ ي أَ فِ اتَ مَ دْ ـــا قَ ي مَــ ادِ ؤَ ي فُـ فِ ينَ يِ ِت تحْ نْ أَ 

ـدِ ـــــــــــــــــيـــــــــصِ القَ بُ رَ ــــــاءِ نَـ الفَ هُ إالَ ــــاكِ نَـ غَ يدِ اشِ نَ األَ ةُ ودَ شُ نْ ِت أُ نْ أَ 

يدِ رِ الفَ يِ جِ ا الشَ هَ رِ حْ ي سِ ي وفِ امِ السَ  اَـ هسِ دُ ي قُ فِ الحياةُ نِت أنتِ أ        

يدِ لِ الـــوَ عِ ـــــيــــبِ الرَ ــقِ ـــــــــنَ وْ ــي رَ فِ وَ رِ جْ الفَ ةِ ـــقَ ي رِ فِ اةُ الحيَ أنِت أنتِ 

يـــدِ دِ الجَ ـابِ بَ الش نَ مِ اءٍ وَ ي رُ فِ انٍ وَ أَ ـــلِ ي كُ فِ اةُ يَ الحَ أنِت أنتِ 

ودِ دُ ـمْ ا المَ هَ ـرِ ــحْ سِ اتُ آيَ كِ يْ نَـ يْـ ي عَ فِ وَ يكِ فِ ةُ ايَ الحَ تِ نْ ِت أَ نْ أَ 

يدِ دِ الــــــمَ الِ ـــــــيَـ الخَ وَ رِ حْ والسِ مِ َال ــحْ واألَ يدِ اشِ نَ األَ ِمَن ا يَ نْـ دُ تِ نْ أَ 

ودِ دُ الــــحُ قَ ـــــــوْ فَ وَ  ىهَ النُـ قَ وْ فَـ وَ نِ الفَ ر وَ عْ والشِّ الِ يَ الخَ قَ وْ فَـ تِ نْ أَ 

1.يودِ ـلُ ــــــــــــي وخُ تِ وَ شْ نَ ي وَ يعِ بِ رَ وَ     يـاحِ بَـ صَ وَ ،ي دِ بَ معْ وَ ،يسِ دُ قُ تِ نْ أَ 

يف كل بيت شعري، ويبين عليه صوره ) أنت(نلفي الشاعر يف هذه القصيدة يكرر الضمري 

حىت أنه ال يستطيع أن يضع هلا وصفا وإمنا «وصف حمبوبته وانبهاره جبماهلا  الشعرية املختلفة يف
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هنا هي أقرب إىل ة، وصورة حمبوبته ق، فهي يف نظره األنثى اخلال1»يقوم بالصلوات اليت تقربه إليها

اإلهلة املعبودة، والشاعر يف تصوير حمبوبته كثريا ما أشار إليها بضمري املخاطبة دون أن يسميها 

  .بامسها

  ).إىل اهللا(ومن أشكال تكرار الضمري ما جنده يف قصيدة 

عندما فقد الشايب جنته والنعيم الذي كان يعيشه استوىل عليه األمل والقلق واليأس، مما دفع 

  .كلما اقرتب العبد من اهللا ازداد إميانابه األمر إىل عصيان اهللا، ولكن سرعان ما يتوب إىل اهللا، ف

  ! يهِ َال ا إِ يَ رْ فِ تَ اغْ ، فَ ..اني كَ الذِ بي بِ لْ قَـ مُّ الهَ قَ طَ نْ أَ دْ ي؟ قَ هِ َال ا إِ يَ 

  يـــــــاهِ ، الوَ يبَ رِ ، الغَ بَ عَ تْـ المُ يَ بِ لْ قَـ تْ اسَ دَ ةِ والكآبَ سِ ــــأْ َدُم اليَ قَ 

.64مدحت اجليار، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، ص -1

)أنتَ (

أنزلتني على ظلمة األرض

أوصلتني إلى سبل الدنیا

خلفتني وحیداً فریداً 

ة الحزنأوقفتني  على لُجَّ

!)آه(جرعتني مرارة 

أنشأتني غریبا بنفسي

كرھتني الحیاة وما فیھا

عذبتني بدقة حّسي
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  يـــــــــاهِ نَ تَـ المُ هُ وطُ نُ قُـ حْ امِ ــــــسَ ، فَ ...اهايَ ظَ شَ بعضُ كَ لْ تِ ى، وَ ظَّ شَ تَ فَـ 

1.يهِ َال اِإل اءِ قَ ـــــــــــوالنَ ــــورِ والنُـ انِ يمَ اِإل ، وَ قِّ الحَ دُ بَ عْ مَ بُ ا رَ يَ وَ هُ فَـ 

غري أن هناك شكل آخر من أشكال التكرار، وهو تكرار شبه اجلملة، حيث يقول الشاعر 

  :الشايب

دْ ــــــــــــيـــرِ ـــــا تُ ى مَ دَ الرَ مِ الَ ظَ فَ لْ خَ فَ اةِ يَ الحَ نَ وْ هَ تَ ئْ شِ نْ إِ !تِ وْ ى المَ لَ إِ 

يمْ خِ الرَ اةِ يَ الحَ تُ وْ صَ تِ وْ ي المَ ففِ  يسعِ التَ اةِ يَ ا ْبَن الحَ يَ !تِ وْ ى المَ لَ إِ 

ــيمِ حِـ الرَ ورِ هُ الدُ بُ لْ قَـ تِ وْ ي المَ فِ فَ  ورهُ الـــدُ كِ تْ بَـ ذَ عَ نْ ؟ إِ تِ وْ ى المَ لَ إِ 

  ومــــــــــــــــيُ الغُ كَ لْ تِ قِ وْ فَـ نْ مِ فُ رِ فْ رَ يُـ ،يلٌ مِ جَ روحٌ تُ وْ المَ فَ !تِ وْ ى المَ لَ إِ 

....ومِ جُ النُ ــــاتِ نَ بَـ نْ مِ هُ لَ وْ ا حَ ومَ ،ـجِ ـــــــــــــــيـهِ البَ ودِ لُ الخُ رِ جْ فَ وحاً بِ فـَرُ 

  ةَال ــــــــــــــــــــالفَ ـــــــــومُ مُـ سُ هُ تْ أَ مَ ظْ أَ نْ مَ لِ رويٌّ جامٌ تُ وْ المَ ، فَ تِ وْ ى المَ لَ إِ 

مِ الَ ـــسَ ل اليبِ سَ كَ يْ لَ عَ تْ دَّ سَ وَ ،وبُ طُ الخُ كَ تْ ـرَ اصَ حَ نْ إِ تِ وْ ى المَ لَ إِ 

عِ ــــــيــــــدِ الوَ اءِ ــــــــــَـ مالسَ اءُ يَ ا ضِ يهَ فِ فَ هُ ــــــــــــــاقَ مَ عْ أَ شَ خْ  تَ َال تِ وْ ى المَ لَ إِ 

2.وحْ ـــــنُ  يَـ ي َال الذِ اةِ يَ الحَ فُ صْ نِ وَ يلِ مِ الجَ ودِ لُ الخُ فُ يْ طَ تُ وْ المَ وَ هُ 

هنا الشايب ينشد املوت أمًال يف التخلص من عتمة الواقع املعاش وقهر الظروف، والعودة 

.إىل فردوسه املفقود، إنه ينشد العامل اآلخر، فاملوت يف نظره ليس فناء، بل بقاء وخلود

  .245 ص أبو القاسم الشايب،أبو القاسم الشايب، ديوان -1
  .198 -197ص  صاملصدر نفسه، -2
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، 2)األشواق التائهة(وقصيدة  1)الصيحة(جنده يف قصيدة  ومن مناذج تكرار البداية ما

جلوء الشايب إىل . 6)نشيد األسى(، 5)النبي المجهول(، 4)مناجاة عصفور(، 3)األبد الصغير(

التكرار االستهاليل واختاذه بداية وفاحتة النطالقاته الشعرية جيسد حالته النفسية املضطربة، وشعوره 

.الوجود، وافتقاده زمن السعادة الذي حين لهبالضياع يف غياهب هذا 

  :تكرار الالزمة-

لقي تكرار الالزمة اهتماما كبريًا لدى شعرائنا املعاصرين، ويعمل هذا اللون من التكرار 

�ƢĔƘǯÂ��ƨǘƥ¦ŗǷÂ�ƨǴǷƢǰƬǷ�̈ƾƷÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǲǠƳ�ȄǴǟ » قالب فين يف نسق شعري متناسق جتعل

�̈ƾƷÂÂ�ƨȈƟƢǼƥ�̈ƾƷÂ�ƢĔƘƥ�ǆ Ź�ƢȀƟ°Ƣǫ7»موسيقية ذات إيقاع واحد.

):الصباح الجديد(ومن مناذج تكرار الالزمة قصيدة 

ونْ جُ ا شُ ي يَ تِ كُ واسْ احْ رَ ا جِ ي يَ نِ كُ اسْ 

ونْ ـــــــــــــــنُ الجُ انُ مَ زَ وَ   احوَ النُـ دُ هْ عَ اتَ مَ 

8.ونْ رُ ـــــــالقُ اءِ رَ وَ نْ مِ احْ ـــبَ الصَّ لَّ طَ أَ وَ 

.64، صأبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان -1
.281املصدر نفسه، ص-2
.257نفسه، ص-3
.185نفسه، ص-4
.246نفسه، ص-5
.208نفسه، ص-6
رسالة ، إشراف حممد خان، -أمنوذجاً -ليلى سهل، اخلطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية، ديوان أغاين احلياة-7

.160، ص م2012-2011،بسكرة - مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف اآلداب واللغة العربية، جامعة حممد خيضر
  .395 ص أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ،-8
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عن سعيه حنو التحرر املطلق من تبعات املاضي وآالمه، وإقباله يف هذا املقطع يعّرب الشايب

  :على احلياة بنشوة صوفية وقدسية

الْ مَ ــــــــجَ لْ لِ دٌ بَ عْ مَ يبْ حِ ي الرَ ادِ ؤَ ي فُـ فِ 

الْ ـــيَ الخَ ى وَ ؤَّ الرُ بِ     اةــــــــــــيَ ـحَ الــــــ هُ تْ دَ يَّ شَ 

  الظالل وعٍ شُ ي خُ فِ     ةَال الــــــصَ تُ وْ لَ تَـ فَـ 

1.ـوعْ مُـ الشُ تُ أْ ضَ أَ وَ ورَ ــــخُ البُ تُ قْ رَ حَ وَ 

جدول الحب بين األمس (وهذا النوع من التكرار ميكن مالحظته أيضا يف قصيدة 

):واليوم

  ةمَ ـــــاسِ البَ اءِ ـــــمَ ي كالسَ اتِ يَ حَ تْ انَ كَ دْ قَ سِ مْ األَ بِ 

  ةمَ اجِ الوَ وفِ هُ الكُ اقِ مَ عْ أَ كَ تْ سَ مْ أَ دْ ، قَ مَ وْ واليَـ 

لُ وَ دْ ــــَـ ج ةِ يـــــلَ مِ ي الجَ مِ حَال أَ نَ يْ ا بَـ ي مَ لِ انَ كَ دْ قَ 

2.لُ ــــــــسَ ــــــــــلْ سَ تَ رًا، يَـ ـــــاهِ طَ ةِ بَّ حَ المَ اءُ مَ هِ ي بِ رِ جْ يَ 

جّسد التكرار الالزمة يف هذه األبيات حنني الشايب إىل ماضيه اجلميل، و أحالمه النضرة، 

والشايب شأنه  3،»وسيلة تطهري النفوس وصفائها« عاشها، فاحلب واستذكاره حلظات احلب اليت 

  .شأن الصوفيني يف متجيده للحب

.297أبو القاسم الشايب، ديوان أبو القاسم الشايب ، ص -1
.152، صاملصدر نفسه  -2
.169ت، ص .ط، د.¾��¦��ǂǐǷ��̈ǂǿƢǬǳ¦��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��ƨȈǰȈƬǻƢǷÂǂǳ®حممد غنيمي هال - 3
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  :الصورة الفنية: ثانيا

مبا حتوزه من « إن معايري اجلودة يف الشعر العريب تكمن يف مدى تأثري الصورة يف املتلقي 

حيذو باملتلقي إىل استكناه إمكانات هلا فاعليتها اخلاصة يف عرض املعاين ملتئمة بألفاظها مما 

العالمات أو رصد معطيات االتساق يف العمل اإلبداعي من ألفاظ ومعان وشكل ومضمون إىل 

Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ƾȀǌŭ¦�Ƣđ�ǂȀŸ�Ŗǳ¦�¾¦Âƾǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Śǣ«.1

�ƢĔȂǯ�®ƢǬǼǳ¦Â�śǇ°¦ƾǳ¦�¿ƢǸƬǿƢƥ�ƪ ȈǜƷ�¦ǀŮÂ��ǾƷÂ°Â�ǂǠǌǳ¦�ǂǿȂƳ�Ȇǿ�ƨȈǼǨǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�À¤

من املنظور  -األديب على اإلطالق، وهي بأنواعها البالغية املختلفة  أعظم مكونات األسلوب

ليست سوى أدوات لغوية يستطيع املؤلف باستخدامها أن حيقق مالمح التضاد « - األسلويب

فهي بذلك تعد ركن أساسي من أركان  2،»والتناسب يف النص مستثريًا عاملًا خياليًا جديدا

فإمنا الشعر صناعة، وضرب من ... «: اجلاحظ يف قوله اخلطاب الشعري، وهذا ما ذهب إليه

3.»النسيج، وجنس من التصوير

ولعل من أبرز أساسيات الصورة الشعرية جتسيد التجربة الشعورية، ونقلها إىل املتلقي من 

فالشعر من غري جماز يصبح كتلة « خالل مكانة البيانية يف الشعر ودورها يف التأثري النفسي، 

�Ǯ ǳ̄Â��̈ƾǷƢƳ¨ƢȈūƢƥ�ǂǠǌǳ¦�ƾŤ�Ŗǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ǺǷ�Ä°ÂǂǓ� ǄƳ�ƨȇ±ƢĐ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Àȋ«.4

��Ʈةحممود سليم حممد هياجن -1 ȇƾū¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ŃƢǟ�°¦®��Äǂƴǿ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ȆǇƢƦǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�řȇƾǳ¦�§ ƢǘŬ¦��

.282، ص 2009، 1إربد، األردن، ط
.137، ص 1985، 2صالح فضل، علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط-2
 -131ص ص، 1996ط، .عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، د:، تح3اجلاحظ، كتاب احليوان، ج-3

132.
.237، ص 1997ط، .ورات جامعة باتنة، دعمر بوقرورة، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث، منش-4
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¢®¦̈�¦�ǾƬȈǳƢǠǧ�ƢŮȐƻ�ǺǷÂ�Ƣđ�Ä°ƢŻ�Ŗǳ¦�ƨǷƢŮ¦�Ǿƫ®ƢǷ�Â¢�ǾƬǴȈǇÂÂ��¾ƢȈŬ« الصورة هي 

1.»ونشاطه

وتعّرب الصورة عن أفكار الشاعر الفلسفية، وتأمالته الشخصية، وجتاربه احللوة واملرة، وقد 

الشاعر من التعبري عن أفكاره بطريقة ال ميكنه أن يعتمد فيها على غري الصورة للتعبري  متكن الصورة

  .عن تلك األفكار

وهذا ما جتسد لنا يف شعر الشايب مبختلف أغراضه إذ يقوم خطابه الشعري على االنفعال 

فمن وعي «  ثر الكبري يف بناء صورته الشعريةوالصورة، فالواقع الذي عايشه الشايب كان له األ

سياسي بواقع األدب العريب يف عصره وقد رآه مريضا، أو بواقع األدب العريب القدمي وقد تراءى له 

جافاً إىل وعي سياسي بواقع شعبه املذعن يرزح حتت كابوس املستبد إىل وعي وجودي هو تأمالت 

.يف منزلة اإلنسان، ووضع الكائن البشري املمزق بني مقتضيات اجلسم والروح

كست كل هذه اخلصائص على شعر أيب القاسم الشايب فجاءت به أدبا خالصا بقلقه، انع

2.وصادقا حبريته، عنوانه الطبع األصيل ووجهته حنت ما يف الذات املوجعة

وقد ركز الشايب على الصورة كغريه من الشعراء احملدثني، ألنه وجد فيها الطريقة اليت 

ويقدمها لآلخرين مدركة حمسوسة، وجتلى هذا يف كل من يستطيع أن حيسم أحاسيسه الداخلية 

  .التشبيه واالستعارة والكناية

لقد أبدى النقاد والبالغيون اهتمامًا كبريًا بالتشبيه ، وهو لديهم صفة الشيء : التشبيه-أ

ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه  مبا قاربه وشاكله من جهة أوجهات كثرية ال من مجيع جهاته،

.7، ص 1974، 1جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، دار الثقافة، القاهرة، ط-1
.17-16عبد السالم املسدي، قراءات مع الشايب واملتنيب وابن خلدون،  ص ص -2
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ǂ̈ǨǏ�ǺǷ�Ǯإّمنا أردوا محرة أوراق الور )خٌد كالورد( ترى قوله   أال ǳ̄�ÃȂǇ�ƢǷȏ�ƢēÂ¦ǂǗÂ�®  وسطه

  .وخضرة كمائمه

ه مستدع طرفني ال خيفى عليك أن التشبي« ويذهب السكاكي يف تعريفه للتشبيه إىل قوله 

يف احلقيقة وخيتلفا يف  واشرتاكًا بينهما من وجه وافرتاقًا من آخر مثل أن يشرتكا،مشبهًا ومشبهًا به

.1»الصفة أو بالعكس 

�Ȃǿ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ǾȈƦǌƬǳƢǧ » كهما يف عالقة مقارنة جتمع بني الطرفني الحتادمها أو اشرتا

.2» أو جمموعة من الصفات واألحوال  ،صفة أو حالة

ذلك،وأعلى من شأن ) التشبيه(فيما نّوه عبد القاهر اجلرجاين إىل قيمة التباعد بني طرفيه 

وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كلما كان أشد كانت إىل « فقال 

.3»النفوس أعجب ، وكانت النفوس هلا أطرب 

�Ŀ�¼¦ŗǧ¦Â��Ƣđ�ÀƢǨǐȇÂ��ƢǸȀǸǠƫ�ÀƢǠǷ�Ŀ�ÀƢǯŗǌȇ�śƠȈǋ�śƥ�ǞǬȇ�ǾȈƦǌƬǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ

 يصر عليها النقاد والبالغيون ئص اليت، كل هذه اخلصاياء ينفرد كل واحٍد منهما بصفتهاأش

اثنان : خالل الرتكيبة الّلغوية للتشبيه، فهي بذلك تتشكل من أربعة أركان تتضح بشكل جلي من«

، أو حيضران يف ن قد يتناوبان يف احلضور والغياب، واآلخراا احلضور ومها املشبه واملشبه بهالزم

وهكذا مل يأخذ التشبيه يف أشعار  4»ووجه الشبه أو يغيبان بكلية ومها أداة التشبيه  ،الرتكيب

  .الشايب صورة واحدة بل تنوعت أشكاله وضروبه

،1ط، بريوت، لبنان، املعرفة، دار قزقزانحممد : تح ،1نقده، جو آدابه العمدة يف حماسن الشعر و ابن رشيق القريواين، -1

.488 ص ،1988
.188، ص جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي-2
.109ص  ت،.ط،د.حتقيق  حممد رشيد رضا ،دار املعرفة ، بريوت ، لبنان دأسرار البالغة ،،عبد القاهر اجلرجاين -3
عامل  رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي البالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث،التفكري األسلويب ،سامي عبابنةمد حم -4

.165ص ، 2007ط،.د ، عمان األردن ،الكتب احلديث
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،وهو بدوره أربعة 1وهو ما ذكرت فيه العناصر األربعة دون استثناء  :التشبيه العادي-

، اثنان يعنيان بأداة التشبيه ،األول حتذف فيه األداة ويسمى مؤكدًا ، والثاين تذكر أقسام

�ÅȐǐǨǷ�ċȆÉũ�ǂǯ̄.فيسمى مرسالً فيه  �ƢǷ�¦̄¤Â���ǾƦǌǳ¦�ǾƳÂ�ǾȈǧ�» ǀƷ�ƢǷ�ǲǸĐ¦�ƢËǷ¢.

  :من أمثلته         

كــــالنَِّشيدِ ع ٍ ـــَوقَّ مُ ـــوٍ ِبُخطُ ـَن أْبَصَرْتِك َعْيناَي َتْمِشيـُكلَّما

2.ـزَّْهُر في َحْقِل ُعْمِري الَمْجرودللَحيـاِة ورقَّ الـَخَفَق الَقْلبُ 

  .هذا النوع من التشبيه يسمى مرسال مفصال

  :وكذا قوله

ْلــــِبي رِ ــــــــوتهتَـزُّ ِمْثَل اْهِتزاِز الَوتَ أرَاِك، فتْخفُق أْعَصاُب قـَ

3.أنامَل، لُدنَا، َكَرْطِب الَزْهرِ وُيْجري َعليها الَهَوى، في ُحنـُوٍّ 

  :كقولهوهناك بعض التشبيهات ما ُحِذف فيها وجه الشبه  

ــَْت َحياِتي كالسَّماِء الَباِسمَ    ةـــــــــــــــــبِاألْمــــِس َكانــ

4َواليَـْوَم، َقْد أْمَسْت َكأْعَماِق الُكُهوِف الَواِجَمة

بريوت، حممد العظيم ،يف ماهية النص الشعري إطاللة أسلوبية من نافذة الرتاث النقدي، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، -1

.89م، ص 1994، 1ط
.305، ص  أبو القاسم الشايبديوان  أبو القاسم الشايب،-2
.318-317، ص ص املصدر نفسه-3
.152ص ،املصدر نفسه-4
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:وكذا يف قوله

كاللحِن، كالَصَباِح الَجديدِ َعذبٌة أنِت كالطُّفَولِة كاألْحـــالمِ 

َلة القْمراءِ َكالسَّماِء الَضُحوك   1اِم الَوليدِ ــَكــــالَوْرِد، كابِتسَ كالَليـْ

  .ويسمى هذا النوع من التشبيه مرسل جممل

هو التشبيه الذي جتّرد من األداة ومن  وجه الشبه معاً، وقام على :التشبيه البليغ-

العنصرين اجلوهرّيني فحسب ، فهذا األسلوب خبلوه من األداة يتميز باملطابقة التامة بني 

املشبه واملشبه به وبتجّرده من وجه الشبه، يتميز بإمجال التقريب بينهما ،ممّا يسمح باعتبار 

ملشبه به واملشّبه جة يف التشبيه الصريح من حيث هو يسّوي  بني االتشبيه البليغ أمسى در 

.تسّويًة تامةً 

  :ومن أمثلة هذا التشبيه ما يلي

2قِ لَ الفَ ـــــعَ اطِ سَ تْ انَ كَ اِء، فَ مَ السَ نَ مِ تْ ـــطَ بَ هَ ،رٍ احِ سَ ورٍ نُ ةُ لَ عْ شُ بُ الحُ 

، وهنا ميزج »احلب نور إهلي« أشاد الشايب باحلب فهو مبثابة النور الذي أضاء الكون كله، 

  .الشاعر بني احلب مبعناه القليب اإلنساين ومعناه التصويف

:ويف تغنيه بالغاب وسحرها جنده يتمىن العيش يف عزلة عيشة هادئة للجمال والفن، فيقول

َعِدمُ َواْجَعل َحَياَتَك َدْوحاً ُمْزِهراَ َنِضراً  في ُعْزَلِة الَغاِب يـَْنُمو ثَُم يـَنـْ

3.إنَّ الحـــَياَة وَما َتْدِوي ِبِه ُحُلمُ واْجَعْل لََيالِيــَك أْحـــــالماً ُمَغرَِّدةً 

.303ديوان أبو القاسم الشايب، ص أبو القاسم الشايب،-1
.150، ص نفسه املصدر-2
.371ص ، املصدر نفسه -3



  خصائص أسلوب الشابي ذو النزعة الصوفية:..................................................... الفصل الرابع

206

  :ومن أمثلة التشبيه البليغ أيضا قوله

  يـــــــــــــــــــــهِ فـَُهَو يَا َربُّ َمْعبــَُد الَحقِّ، واإليَمـــاِن والنُــــوِر والنَّقاِء اإلَال 

، واألْحالِم، َلِكْن َقْد َحطََّمْتُه الَدَواِهيوُهَو نَاُي  1.الَجَماِل، والُحبِّ

  :وقوله أيضا

2.ورَبيـــــِعي وَنْشَوتي وُخُلوديأْنِت ُقُدِسي، وَمْعَبدي وَصباِحي

، فيكون وجه الشبه متعدد ه كما هو معروف تشبيه صورة بصورةفهو تشبي :تشبيه تمثيلي-

  .العناصر

  :من أمثلته

3.، والغاُب كالِمْحرابِ ُهَو َمْعَبدٌ ِمْن طُْهِر الَحيَـــــــاِة َكأنََّماالكْونُ 

:وقوله أيضاً 

َيا َمَحجَّبَ كَ !بُ ا قـَلْ يَ  4).إرَمُ (َكأنـََّها، حيَن يـَْبُدو َفْجُرها ةٍ ْم ِفيَك ِمْن ُدنـْ

وهو تشبيه غري ظاهر األركان بل حنس أن تشبيها تضمنها وقد قل  :تشبيه ضمني-

  .هذا النمط من التشبيه لدى الشايباستخدام 

َوَحراٌم َعَلْيِك أْن تســَْحِقي آَماَل نـَْفـــٍس َتْصُبو لَِعْيٍش رَِغيدِ 

.245الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ، ص أبو القاسم  -1
  .309ص  املصدر نفسه،-2
  .486ص  املصدر نفسه،-3
.257نفسه ، ص -4
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في َحياِة الَوَرى وِسْحِر الُوُجودِمْنِك تـَْرُجو َسعاَدًة لْم َتِجْدها

1.إَذا َكــــاَن في َجالِل الُسجودِ    دُه الَعِظيُم ال يـَْرُجُم الَعْبـفاإلَال 

حمتوى األبيات فيه تشبيه ضمين للمحبوبة باإلله، والشاعر بالعبد املتجهد اخلاشع ويدل 

يظل حمققا ملثاليته « ) صلوات يف هيكل احلب(على ذلك تضرعاته وابتهاالته، فالشايب يف قصيدته 

وحه احلثيث حنو الفضيلة واحلب الالمادي، فنخاله قبسا من نور أو روحا من أثري، وهو وانطالق ر 

  .يف تغزله باملرأة» يف هذا املعىن يتسربل بسربال الصوفية املثالية

¢ƢĐ¦�ǲǔǧ±��«جتسد اإلستعارة عند العرب مسة أسلوبية هامة ، فهي : اإلستعارة  -ب-

حماسن الكالم إذا وقعت  وهي من ،وليس يف حلي الشعر أعجب منها ،وأول أبواب البديع

.يستعري الشيء، وليس منه وال إليهمنهم من : والناس خمتلفون فيها ،ونزلت موضعها ،موقعها

  :كقول لبيد

  إذا أصبحت بيد الشمال زمامها   وغداة ريح قد وزعتُّ وقرة    

،وجعل زمام الغداة ليد الشمال إذا كانت للغداة زماما  ،فاستعار للريح  الشمال يّدا

ومنهم من خيرجها من خمرج ، وال الزمام من الغداة ، بة عليها ، وليست اليد من الشمالالغال

  :كقول ذي الرمة   3»تعتمد التشبيه أبداً «�ƢËĔȂǯ.2»التشبيه

وساق الثريّا في مالءته الفجُر   أقامت به حتى ذوى العود والنوى 

4.فاستعار للفجر مالءة ،وأخرج  لفظه خمرج  التشبيه 

.314-313، ص ص ديوان أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب،-1
.269-268، ص ص 1لقريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، جا -2
.41يف علم البيان ، ص  أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين -3
.461العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ص ،لقريواينا -4
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املستعار عن   باالسمما اكتفى فيها «إىل ) االستعارة(وذهب القاضي اجلرجاين يف تعريفها 

، ومناسبة املستعار قلت العبارة فجعلت يف مكان غريها، ومالكها تقرب التشبيهون ،األصلي

1.» ال يوجد بينهما منافرة للمستعار لُه ،وامتزاج اللفظ باملعىن حىت

يف نفس املتلقي عن إن أهم ما يرمي إليه الشاعر يف الصورة االستعارية هو تأكيد املعىن 

ون إال للمبالغة ،وإال االستعارة ال تك« ، ويف هذا يقول أبو الفتح عثمان بن جين طريق املبالغة

مل يسم استعارة ف نفسه ضعه ألن الشيء إذا أعطى وصحسن يف مو : وقال أيضا ،فهي حقيقة

.2»،فإذا أعطي وصف  غريه مسي استعارة 

، من خالل لى نقل األثر األديب إىل املتلقييقوم األسلوب كقوة كامنة يف النص ع

:ن خالل مستويات النص الّلغوية، وذلك مسية املرافقة لعملية قراءة الشعر أو تلقيهاالستجابة النف

".، تركيبية صوتية، داللية"

هذه اخلصائص واإلجراءات األسلوبية ما هي إال قوة تتموضع يف النص،وتأخذ كل 

وهذا ما سنحاول  ، ذلك مبا نسميه باألثر األسلويبفعاليتها لدى تلقيها من القارئ حمدثة يف

�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ȄǴوبشكل خاص االستعارة اليت أع فعالية مباحث البالغة املختلفة، توضيحه من خالل

وأعجُب حسناً ،ƢčǻƢȇǂƳ�ǂưǯ¢Âأمدُّ ميدانًا ،وأشد افتناناً،(���ƢËĔ¢�ǂǯǀȈǧعبد القاهر اجلرجاين

�Å¦°ȂǣÂ�ƨǟƢǼǐǳ¦�Ŀ�¦čƾų�Ƥ،أوسع سعًة وأبعُد غورأ وإحسانا ǿ̄ ¢Â... بكل ما وأسحر سحراً،وأمأل

وهذا القول يثبت أن لألسلوب وظيفة  .3)ويوفر أنساً ، ويؤنس نفساً،ميأل صدرّاً، وميتع عقالً 

ية، فاالستعارة إىل جانب ما تعطيه من معان هي قوة تأثريية تعمل يف اخلفاء عمل السحر، تأثري 

، فما زال يشيع بينهم قول الرسول صلى اهللا عليه رة ليست جبديدة على نقادنا العربوهذه الفك

.462، ص لقريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقدها - 1
.271، 270،ص املرجع نفسه  - 2
.32، ص .عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة يف علم البيان-3
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حر فصاحة منه صلى اهللا ، فقرن البيان بالس1)وإن من البيان لسحرًا ومن الشعر حكماً (وسلم 

و جعل من الشعر حكماً  وهذا ما يعرف باالستجابة املصاحبة للشعر ،سواًء أكانت ،ه وسلمعلي

.الّلذة أو املنفعة أو كلتيهما معاً 

وقد ظهر هذا يف اإلدراك ملهمة خصائص األسلوب يف حديث نقادنا القدماء عن 

رة يف قول الوأواء االستعارة شكل خاص ، وهذا ما نراه عند عبد القاهر اجلرجاين بشأن االستعا

  :املشقي 

  .ت على العناب بالبرداً من نرجس ، وسقت     ورداً، وعضفأسلبت لؤلؤ 

أفادك يف إثبات شدة ....اعلم أّن سبب أن راقك، وأدخل األرحيية عليك ،«: إذ يقول 

2.»ح هلا،وجيد يف نفسه هزًة عندها ، وأوجدك فيه خاصة ُعزز يف طبع اإلنسان أن يرتا الشبه مزية

دمي ال حيتاج إىل إن احلديث عن فعالية االستعارة وأثرها األسلويب يف الفكر النقدي الق 

، فقد جند من يشعر  حقيقتها متكن النقاد من التعبري عنه وإدراك مَ لَ قَـ ولكنه أثرٌ ،تدليل أو إثبات

ƥ�ƨǷƢǇ¢�¾Ȃǫ�Ŀ�ƾų�ƢǸǯ�ǂƯȋ¦�ȄǴǟ�ǽƾȇ�ǞǓÂ�ǺǷ�ǺǰǸƬȇ�À¢�ÀÂ®�ƨȇŚƯƘƬǳ¦�̈°ƾǬǳ¦�ǽǀđ ن منذر

،وبذلك 3)واالستعارة أوكد يف النفس من احلقيقة ، وتفعل يف النفوس ما ال تفعله احلقيقة :(

.تكون االستعارة شكالً من أشكال االحنراف األسلويب 

إما «وقد يظهر األثر األسلويب لالستعارة من خالل الغرض الذي تستوفيه والذي يكون 

أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ ، أو .بشرح املعىن وفضل اإلبانة عنه ، أو تأكيده واملبالغة فيه 

.254سامي عبابنة،التفكري األسلويب، ص حممد  -1
، 1مكتبة سعد الدين، دمشق، طفايز الداية،ز، حتقيق و تقدمي رضوان الداية و عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجا-2

.287م، ص 1994
.256حممد سامي عبابنة ،التفكري األسلويب ص -3
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على أو كل ما كان فيه  ،ما حتدثه كل من الكناية والتمثيلوهذا . 1»حتسني املعرض الذي يربز فيه

، فكل هذه األقوال تشري إىل أن فعالية النص 2واتساٌع ،وعدوٌل باللفظ عن الظاهر،اجلملة، جمازٌ 

وبية واملتمثل وهذا يظهر جلّياً أثر هذه اخلواص األسل،تواه، وإّمنا يف أسلوبه وصياغتهال تكون يف حم

لق االنسجام النفسي وإثارة العجب يف النفس وإيالعها أي أن األسلوب خي ،يف إدخال األرحيية

  .لدى املتلقي

تنظر كل من البالغة واألسلوبية إىل املتلقي كمحور هام يف العملية اإلبداعية ،إذ ميثل 

ر األسلوبية إليه بأنه منتج القارئ جانب من جوانب مقتضى احلال يف نظر البالغة ،بينما تنظ

يه بعض اجتاهات األسلوبية إذ وهذا ما ذهبت إل3،يبعث احلياة فيه بتقبله وتّذقه، فهوللنص

جعلت القارئ وردود أفعاله جتاه النص جزءًا من األسلوب ،فاملخاطب طرف أساسي يف عملية 

،فهام أو تأثري أو تواصل بال قارئال يوجد نص بال ُمنشئ  كذلك ليس مثة إ(التواصل فكما أنه 

4).فهو احلكم على اجلودة والرداءة

يف بعض األحيان  ُعرفت أسلوبيته« تلقي أمهية بالغة، حىت أنيويل امل "ريفاتري"فقد كان 

فأسلوبيته إذن ) املخاطب واخلطاب(، إال أنه ال يهمل ركين التواصل اآلخرين 5»بأسلوبية التلقي

وإن  ) واملَخاَطبواخلطاب،،املخاِطب(ألساس يف عملية التواصل تنظر يف العالقة بني األركان ا

، وإن كانت مالمح اك أن املنشئ ينتهي بإنشائه النصمن النص،ذكانت هذه العالقة تنطلق 

، ال أن الذي يبقى هو النص والقارئ، إ"مبوت املؤلف"شخصيته تنطبع فيه وهذا ما يسميه النقاد 

الظاهرة األدبية ليست هي النص فقط،لكنها القارئ أيضا : "يقول ريفاتري. يقرؤهُ ويتأثر به الذي 

. 295ص الكتابة و الشعر، أبو اهلالل العسكري ، الصناعتني-1
.275عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز، ص -2
21م ،ص 2010،    1حممد بن حيي،حماضرات يف األسلوبية ،مطبعة مزوار ، الوادي ، اجلزائر ، ط-3
.22،ص 2000فتح اهللا سليمان، األسلوبية مدخل نظري و دراسة  تطبيقية،مكتبة اآلداب ، القاهرة ،مصر ، د ط،-4
5-´ ���ƢēƢȈǴšÂ�ƢȀǸȈǿƢǨǷ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƨǠƥƢƥ°�ƶǷƢǇ�ȄǇȂǷ18.
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ريفاتري باخلصائص  ، من هذا املنطلق كان اهتمام1"د أفعاله إزاء النصباإلضافة إىل جمموع ردو 

  . األسلوبية اليت يضمنها املنشئ نصه للتأثري على املتلقي

�ǶđƢǘƻ�Ŀ�ƨȇ°ƢǠƬǇȏ¦�̈°ȂǐǳƢƥ�¦ȂǻƢǠƬǇ¦�Ǻȇǀǳ¦�śƯƾƄ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ"الشايب " والشاعر

،اطها ومها االستعارة التصرحييةأمنالشعري ،حيث اقتصرت دراستنا لباب االستعارة على منطني من 

  .واملكنية 

بذلك تعد أبسط «، وهي اليت يصرّح فيها بلفظ املشبه به وهي: االستعارة التصريحية  -

.2» مظهر خيرج فيه هذا النوع من التصوير يف الكالم 

  :يف قوله

3الَعهيدِ ي رُوَح الَسالِم يِ ُيحْ ِض لِ لى األرْ اَء إِ جَ سِ الِفْرَدوْ كُ َال مَ مْ أَ 

وجاء مبتعلقات تالئم املستعار منه بقوله ) مالك الفردوس(صورة ) للمرأة(فقد استعار 

  ).ليحيي روح السالم العهيد(

:وقوله أيضاً 

4.مِ غاَ نْ واألَ اءِ وَ ضْ واألَ والِظلِ الَشَذىاُة ِمنَ يَ ي الحَ ، بَنْتُه لبيتٌ 

بنته يل احلياة (تالئم املشبه به بقوله وذكر متعلقات ) البيت(صورة ) للغاب(فقد استعار 

).من الشذى والظل، واألضواء، واألنغام

  : املوقع اإللكرتوين منطارق البكري،األسلوبية عند ريفاتري، -1

www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/...and.../587-o
2

.163حممد اهلادي الطرابلسي ، خصائص األسلوب يف الشوقيات، ص -
.304، ص أبو القاسم الشايب الشايب، ديوانأبو القاسم  - 3
.460ص  املصدر نفسه،-4
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، بشيء من لوازمه وهي اليت حيذف منها املشبه به ،ولكن يرمز إليه:االستعارة المكنية -

تتميز بدرجة أوغل يف العمق مرجعه إىل خفاء لفظ املستعار وحلول بعض «بذلكوهي

على املتقّبل ختّطي مرحلة إضافية يف العملية الذهنية اليت حمّله ،ممّا يفرض مالئماته 

.1»يكشف إثرها حقيقة الصورة 

ومن شواهد أّما حظ هذا النمط االستعاري كان بنسبة كبرية مقارنة باالستعارة التصرحيية

:قولهذلك

َالَحْت تـََباِشيُر الَصبَــــــاحِ ِسْرُت فـِي الَرْوِض َوَقدْ 

َرنَـــْت َنْحَو َجالِل الَكــْوِن َجـــْونَـــاُء اللــــــ .ـِياحــــفـَ

ضاحِ ــــــفاِضـــــٍح أيَّ افْـــتِـــثَُم بانَــْت ِفــي ُســـُفورٍ 

ـاحِ ِمِس ِمْن كـأِس األقــالدَّا يدَ فاْحَتَسْت َخْمَر نَ 

َش الَليــــِْل في تِْلَك الَنواِحيواْعتَـَلْت بـَْلـقيُس َعــرْ 

ــاحِ ــــــــبـَْعــــــَد إْضـــراِم الِكـــفـثَُم مــــــاَلْت ِلغُـــُروبِ 

2.الَشْمَس ِفي الَعْرِش الُفساحِ مِ غْ رَ بِ واْستَــــَوى اللْيُل 

لرتسم ظاهرة كونية لتعاقب الليل والنهار فيتعجب ) مجال احلياة(جتلت الصورة يف قصيدة 

ونسبه إىل )  رنا(حيث استخدم الفعل . الشاعر من جالل الكون، فيصورها أحسن تصوير

ƫ�ƢǸǼȈƷ�ǆ Ǹǌǳ¦�¼Âǂǌǳ�ǽǂȇȂǐƫ�ǞƥƢƬȇ�Ľ��ǲǷƘƬȇ�ÀƢǈǻ¤�ƢĔƘǯÂ�ǆ Ǹǌǳ¦ رسل خيوط أشعتها يف

بامللكة ) الشمس(ُسفور وافتضاح، واحتسائها الندى املرتاكم على الزهور، مث يذهب إىل تشبيهها 

.166لقريواين ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ص ا -1
.71-70، ص ص أبو القاسم الشايب الشايب، ديوانأبو القاسم  -2
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بذلك يضفي «بلقيس يف اعتالئها العرش لتذوب بعد ذلك أمام سيطرة امللك أال وهو الليل، و

1»بعداً إنسانيا ورمزياالشاعر احلياة على استعاراته وجيسد ويشخص حركة الليل والنهار، ويعطيها

  . الكونيفجتلى يف آيات السر اإلهلي العظيم 

  :ومن النماذج اليت أضفى عليها األفعال واحلركات اإلنسانية على املستعار له ما يلي

2احِ َسْعَي َغْيــــــــداٍء َردَ والُدَجى َيْســـــــَعى ُرَوْيداً 

:ويقول أيضاً 

3في الَكْوِن بـَْيَن ُدْجَنٍة وَضبابِ     الُمتَـَهلِّ ْجُر يُوَلُد بَاِسماً والفَ 

  : ويقول أيضا

4ِمــــــْن َوراِء الُقـــــــــرونِ وأطَــــــلَّ الّصــــــــَباحُ 

  :ويقول أيضا

5ـــى َعَبرأنَّ ،ويَـــــْدِفُنها الَسْيُل ،ِفي ُكِل وادٍ ريح وتـَْلُهو ِبَها ال

  : ويقول أيضا

وتـَْنُمو ِمْن فـَْوِقهــــَا األْوهامظُْلَمة الَواِديَوَحياة تَناُم ِفي 
6

.139مدحت اجليار، الصورة الشعرية، ص -1
.70، ص الشايب، ديوان أبو القاسم الشايبأبو القاسم  -2
.385املصدر نفسه، ص -3
.395، ص املصدر نفسه -4
.410نفسه، ص -5
.427نفسه، ص -6
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لقد جسد الشاعر مشاعره عرب شعره بصور كثرية، مؤكدًا تالمحه بالطبيعة، هذا ما نلمحه 

ƢƦǐƥ�ǾǈǨǻ�ƞǴƬǸƬǳ��ƢđƢȈǤƥ�̈ǂǷ�ƪ¬�)أراكِ (يف قصيدة  ǻƢǯ�À¢�ƾǟ�̈ƢȈū¦�Ǿȇƾǳ�ȂǴŢ�ǾƬƥȂƦƄ�ǾƬȇ£Őǧ��

مل «فحبه . كل ما متتلكه احملبوبة من مجال روحي يفتنه بسحره. بةاألمل، وتنمو بصدره ورود عذ

بل كان قلبه خيفق حبب روحي علوي، ...يكن حبا ماديا، يبغي به قضاء وطر أو وصال حبيب

، وهذا ما نلمسه من خالل هذه 1»يتمثل له يف مشاهد الطبيعة الساحرة ويف مناظرها البهيجة

  :األبيات

َتْحُلو لَــــ نـَْفِسي َصباُح األَملْ َوَيْمألُ َديَّ الَحيــــــَاةأرَاِك فـَ

وتْحُنو َعلى قـَْلِبي الُمْشَتِعلوتـَْنُمو ِبَصــْدِري ُوروٌد ِعذابٌ 

َذاًك الَشـباُب الَوِديع الَثِملويـَْفتِـــنُِني فيــــِك فـَْيُض الَحَياة

2.تْحَت ِظالِل الَقَمرِ ى         تغّرُد فـََتْخطُو أنَاشيُد قـَْلِبي َسكـــــْر 

أن (لقد نال هذا اللون اهتماما كبريا من النقاد و علماء البالغة، وهي يف اللغة : الكناية -ت

.3)تتكلم بشيء وتريد غريه ، وكىن عن األمر بغريه يكين كناية

  .أما اصطالحا هي لفظ أريد به غري املعىن الذي وضع له 

أن يريد املتكلم إثبات معىن من "هر اجلرجاين أكثر دقة فهو عنده القاويأيت تعريف عبد 

املعاين ، فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن هو تاليه ورد يف الوجود 

."ومئ به إليه ، وجيعله دليال عليهفي

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )إبراهيم ناجي، أبو القاسم الشايب، األخطل الصغري(نعمات أمحد فؤاد ، شعراء ثالثة -1

.167، ص 1987ط، .مصر، د
.318-315، ص ص أبو القاسم الشايب أبو القاسم الشايب، ديوان-2
.532، ص8ابن منظور ، لسان العرب ،مج-3
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  ومن أبرز الصور الكنائية املستخدمة يف شعر  الشايب

  :موصوفالكناية عن -

  :ويتجلى ذلك يف قوله...) عروس اجلبال، ذات احلجب، ابنة النور(كىن عن املرأة بـ 

1ودِ بُ عْ المَ ةَ عَ وْ رَ ـــــيكِ ى فِ أَ رَ نْ مَ   ي ــــدِ حْ ا وَ نَ ي أَ نِ نَ ، إِ ورِ النُّ  ةَ نَ ا ابْـ ي

:وقوله أيضاً 

2.يدِ بِ العَ لِ هْ جَ لِ اءِ مَ  تـُْلِقي ِبَفّن السَ َفَال هِ الَ اإلِ ِت ِمْن رِيشـــَةِ نْ أَ 

:ويف موضع آخر كىن عن جزٍء منها

3بِ َكثَ نْ عَ ــــوَِّبتْ صُ الٍ ِنبَ بِ الُحُجبِ اتِ ذَ وٌر لِ سُ أْ أنَا مَ 

وذلك يف ) عروس النور(عشق الشايب الكون ومظاهر الطيعة، فكىن عن الشمس بلفظ 

  :قوله

4الُنورِ َحتَّى ترشقها عروُس واتْـُرك ُدموَع الفْجِر في أْوراِقها

  ):القبة الزرقاء(وعن السماء بعبارة 

َتَشى،فُ صِ اوَ َدِت العَ وإذا تَمرَّ  5.بالهوِل قلُب الُقبة الزرقاءوانـْ

 .309ص  أبو القاسم الشايب،أبو القاسم الشايب،ديوان-1
.380نفسه، ص املصدر - 2
.506، ص نفسهاملصدر  - 3
.191، ص  نفسه -4
 .445ص ، نفسه - 5
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  :التناص في شعر الشابي: ثالثا

ستقى احظي التناص يف الشعر العريب احلديث حظوة كبرية، حيث تعددت املصادر اليت 

الديين أو الثقايف، إذ يشكل التناص أمهية بالغة بالنسبة منها الشعراء نصوصهم سواء من الرتاث 

.لدارسي الشعر، ونقطة ارتكاز مهمة ينطلق منها الدارسون لفهم الشعر

وقد أطلق النقد األديب املعاصر على هذا احلضور واالستدعاء الفعال للموروثات اإلنسانية 

يد به تعالق النصوص وتقاطعها وأر « ، Intertextualityوالثقافية داخل النص مصطلح التناص 

Julia)، وهو عند جوليا كريستيفا 1»وإقامة احلوار فيما بينها Kristeva):» قراءة أقوال متعددة

يف خطاب أديب واحد، حتيلنا إىل خطابات أخرى متعددة، ميكن أن تتطابق مع النص األديب 

يدة، بل تتقاطع فيها عدة شفرات، املتعّني، ألّن الشفرة الشعرية ال ميكن أن تكون رهينة شفرة وح

́�¢�Ãǂƻ.2»وكل منها ينفي اآلخر Ȃǐǻ�ǞǷ�ƨǫȐǟ�Ŀ�ǎ ǻ�¾Ȃƻ®�Ȃǿ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�́ ƢǼƬǳƢǧ�À̄¤

  .سابقة عليه يف الوجود أو معاصرة له

Julia)وتؤيد جوليا كريستيفا  Kristeva) يف تعريف آخر هلا للتناص بأنههذه املقولة :

وعليه فالتناص . 3"ى أدجمت يف نص جديد بتقنيات خمتلفةعبارة عن فسيفساء من نصوص أخر "

  .ألن أساس إنتاج أي نص أديب هو استدعاء لنصوص أخرى سابقة منه شيء ال مناص

عملية التناص يف فضاء النص تتقاطع مع أقوال عديدة مأخوذة «ويرى صالح فضل أن 

يميولوجية لألقوال Ǉ�ƨǇ°ƢǸǸǯ�ȄǘǠŭ¦�ȆǐǼǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ǞǗƢǬƫ�ÀƜǧ�¦ǀđÂ... من نصوص أخرى

ط، .ابطة إبداع الثقافية، اجلزائر، دالتناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات ر ينظر، مجال مباركي، -1

.37م، ص 2003
2 - Julia Kristeva, Sémiotica, Madrid, 1981, p 66.

، 1ط دراسة مجالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،–رمضان الصباغ، يف نقد الشعر املعاصر -3

.378م، ص 1998
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�̈ƾƷÂ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ�Ƣē¦̄�́ ȂǐǼǳ¦� Ƣǔǧ�ƢȀȈǳ¤�ǲȈŹ�Ŗǳ¦�Â¢�ǾƟƢǔǧ�Ŀ�ƢȀǴǸǌȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳƢƬƬŭ¦Â

وهذه الوحدة هي وظيفة مالئمة لبنية كل نص ممتد على مداره مما جيعلها تشكل ... إيديولوجية

.1»سياقه التارخيي واالجتماعي

�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�ǲǧƢƷ�ĺƢǌǳ¦�ǂǠǋÂ-نتيجة تشرّبه جلملة من البىن اللغوية والفنية -التناص

�́ Ȃǐǻ�Ŀ�ƢȀǨǛÂÂ�Ƣđǂǌƫ�°®Ƣǐŭ¦�̈®ƾǠƬǷ�ƨȈǧǂǠǷÂ�ƨȈǧƢǬƯ�©¦ǂƯƚǷ�ǺǷ�ǾǼǿ̄ �Ŀ�©ǂǬƬǇ¦�Ŗǳ¦

  .شعرية

  :األصداء القرآنية في شعر الشابي- أ

تشبع الشايب بالثقافة القرآنية اليت رضعها من بيئته اخلاصة، وترسخت فيه بفعل حفظه 

الكرمي وهو مل يبلغ التاسعة من عمره، فتكونت لديه ملكة لغوية من خالل اتصاله الوثيقة للقرآن 

بلغة القرآن وقد جتلى ذلك يف شعره حيث حفل بعديد من مفردات القرآن الكرمي، والقارئ لشعره 

  .يستحضر من تلك األلفاظ

  :من ذلك قوله

  هرَ اهِ الظَ اةِ يَ الحَ يدُ ارِ غَ أَ ــــتْ اضَ غَ دْ قَ ى، وَ ضَ قَ فَـ 

2ه؟رَ اسِ البَ ورِ هُ زُ ال نَ يْ ا بَـ مَ ،ــــانِ صَ غْ األَ نَ ى مِ وَ هَ وَ 

.3﴾َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ بَاِسَرةٌ ﴿: هنا مأخوذة من قوله تعاىل) الباسرة(فكلمة 

.154م، ص 1997، 1صالح فضل، مناهج النقد املعاصر، دار اآلفاق العربية، القاهرة، مصر، ط-1
.111، ص الشايبأبو القاسم  ديوانالشايب، أبو القاسم  -2
.24سورة القيامة، اآلية -3
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﴾ ُمثَّ َعَبَس َوَبَسرَ ﴿: الكاحلة، مصداقا لقوله تعاىل»الوجوه العابسة«والباسرة هنا هي 

.1)أي أظهر العبوس(

يا (امللفوظات اليت تعلن عن تناص اقتباسي من القرآن الكرمي قول الشايب يف قصيدته  ومن

):شعر

يدْ لِ الجَ ة الَصْبرِ ينَ كِ سَ ودِ جُ الوُ اقِ مَ عْ أَ طَِفحْت بِ 

2.يُضمُّه اللَّْحُد الكنـــــود لما رأى عـــــدل الحياة

ْنَساَن لَِربِِّه ﴿: فهو ينفتح على قوله تعاىل .3﴾َلَكُنودٌ ِإنَّ اْإلِ

��ǂǨǫ�µ °¢�Ƣđ�ƾǐǫÂ��®ȂǼǰǳ¦�ƨǜǨǳ�ǂǸưƬǇ¦�©Ȃŭ¦�ȄǴǟ�Ǿƫ°ȂƯ�Ŀ�ĺƢǌǳ¦�À¢�Ãǂǻ» كقوهلم

ْنَساَن لِرَبِِّه ﴿: ووردت يف القرآن الكرمي مبعىن كفور لقوله تعاىل 4»أرض كنود إذ مل تنبت شيئا ِإنَّ اْإلِ

النص القرآين مل تكن جمرد زينة لفظية، وعليه، فإن إفادة الشايب من ، أي الكافر النعمة 5﴾َلَكُنودٌ 

  .وإمنا استقى منه التعبري املوحي فأكسب نصه قوة وجزالة

�ȆǨǔȈǳ�³ ƢǠŭ¦�ǾǠǫ¦Â�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ǂƫ�ǽǂǐǟ� ¦ǂǠǋ�ǺǷ�ǽŚǤǯ�ĺƢǌǳ¦�ǲĔ

قا النص الذي ال يزال عال« على نصوصه جانبا من القدسية والروحانية، فالقرآن الكرمي هو ذلك 

  .عن النصوص األخرى بغناه الداليل والتارخيي 6»بالذاكرة العربية خلصوصيته ومتيزه

.46م، ص 1991القاهرة،الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، كتاب اجلمهورية،-1
.112، ص الشايبأبو القاسم  أبو القاسم الشايب، ديوان-2
.06سورة العاديات، اآلية -3
.443الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص -4
.06سورة العاديات، اآلية -5
، 1979، 1دة، بريوت، لبنان، طعو ، دار ال-مقاربة بنيوية تكوينية –حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب -6

  .285ص
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  :يف قوله) كأسا دهاقا(ولقد استثمر الشايب 

  اهَ ــــــــــــــوعِ مُ دُ بِ ةٌ ورَ ــــمُ غْ مَ ،يبةٌ ـــــــــــئِ كَ اةِ يَ الحَ نَ إِ 

1.قْ فَ الشَّ ة ِ عَ شَ عْ شَ مُ نْ مِ   ـاقً اهَ دِ كأساً تجرعتُ فَ 

.َحَداِئَق َوأَْعَنابًا.ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا﴿: مستوحاة من قوله تعاىل) كأسا دهاقا(وهذه العبارة 

.3، أي مفعمة2﴾وََكْأًسا ِدَهاقًا.وََكَواِعَب أَتْـرَابًا

عمل الشايب على توظيف تراكيب القرآن الكرمي يف نصوصه وفقًا ملا يتالءم مع جتربته 

جنده يشخص الظلم ملصعِّر خّده استكبارا ويوجه له ) زئري العاصفة(ففي قصيدة  وحالته الشعورية،

خطابا بأن الدهر يبين ويهدم، وأن الفجر سوف ينبلج، وسيظهر رجال أجالء يعيدون للوطن عزه 

:وجمده املسلوب، فيقول

مُ دِ هْ ي ويَـ يبنِ ـــــــرَ هْ الدَ إنَّ !كَ دَ يْ وَ رُ عِّــــر خدَّهُ صَ المُ مُ لْ ا الظُ هَ يـُّ ا أَ يَ فَـ 

رجال إذا جاش الّردى فــــــــُهُم ُهمُ سيثأر للعّز المحـــــّطم تاجــه

4.مٌ دِ قْ ُت مُ وْ ، والمَ تَ وْ المَ ونَ بُ هَ رْ  يَـ وَال وُسـبَّةً عاراً لَّ الذُّ نَ وْ رَ يَـ الٌ جَ رِ 

ُتَصعِّْر َخدََّك َوَال ﴿: إن هذا امللفوظ يستدعي إىل الذهن قوله تعاىل على لسان لقمان

.6، والصعر هو ميل يف العنق، والتصعري إمالته عن النظر ِكرباً 5﴾لِلنَّاسِ 

.115، ص الشايبأبو القاسم  أبو القاسم الشايب، ديوان-1
  .34إىل  31سورة النبأ، اآليات من -2
.173الراغب األصفهاين، املرجع السابق، ص -3
.496، ص الشايبأبو القاسم  أبو القاسم الشايب ،ديوان-4
.18سورة لقمان، اآلية -5
.271الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص -6
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:ويتابع الشايب استثماره للنص القرآين يف شعره، فيقول

1.ابجَ العُ نَّ هُ رَ حْ ى سِ دَ ى الرَّ وَ ذْ أَ وَ ـــيرُ بِـ العَ اضَ وغَ ،الُ مَ الجَ الَ حَ فَ 

ويرى أن املوت يذهب باجلمال وخيفي عبريه، ويذبل الشاعر هنا يعرب عن كآبته وآالمه،

للشيء الذي يستعجب منه «سحر الوجود العجيب، فكلمة عجاب هنا مبالغ فيها وهي تقال 

.3﴾َأَجَعَل اْآلَِهلََة ِإَهلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ ﴿: ، كما ورد يف قوله تعاىل2»العجب

ة فهو ال يزال ذلك النص املقدس أكسب شعره قوة وقداسهذا التوظيف للقرآن الكرمي 

يتعلم منه وحيلم به، فهو منتهى البالغة ومستقبل الكتابة مهما كان ... عند الشاعر املعاصر«

  .ألنه املنهل العذب الذي ال ينضب 4»نوعها وتارخيها

مد إىل توظيفها واليت ع) يا ليتين ِمتُّ (ومن التناص اللغوي مع القرآن الكرمي توظيفه عبارة 

  :لريوي لنا مأساة فتاة فقدت أبويها فيقول

  اهَ يْـ لَ عَ انُ مَ الزَ ارَ جَ اةٌ تَ فَـ ـورِ بُ القُ نَ يْ بَـ 

  اهَ يْـ و بَ ى أَ دَ الرَ كفُّ فٍ نْ عُ ا بِ هَ نْـ مِ كْ تُ فافْـ 

  :اهَ يْـ لَ ْصٍغ إِ ُر مُ بْـ والقَ اجٍ سَ لُ يْ واللَ ولُ قُ تَـ 

  ياتِ يَ حَ ــــــــوءَ سُ تَ نْ أَ لِ بْ قَـ نْ تُّ مِ ي مِ نِ تَ يْ ا لَ يَ 

  ! اتيرَ سَ حَ نْ مِ ي، وَ تِ عَ وْ لَ نْ مِ عُ مْ الدَ بُ ضُ نْ يَـ وَ 

.124فهاين، املفردات يف غريب القرآن، صالراغب األص -1
.300املرجع نفسه، ص -2
.05سورة ص، اآلية -3
م، 1979، 1ودة، بريوت، لبنان، ط، دار الع-مقاربة بنيوية تكوينية –حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب -4

  .267ص
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1.ـــــــــياتِ كَ ُضمَّني وشَ تَ رٍ بْ قَـ ةٍ رَ فْ حُ ي بِ لِ نْ مَ 

يَا لَْيَتِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا ﴿: والشاعر يتناص مع قوله تعاىل على لسان مرمي عليها السالم

ƢčȈÊǈÌǼÈǷ�ƢÅȈÌǈÈǻ�Éƪ ÌǼÉǯÈÂ﴾2.

خصوبة «ومن هنا كان القرآن الكرمي مصدر الكلمة املوحية عند الشاعر فأكسب نصه 

وثراء كبريين من خالل ما حتمله اآليات واأللفاظ القرآنية من طاقات إحيائية وإشارات ختدم غرض 

الشاعر وتكشف عن حمور رؤيته األساسية، فهو يستلهم ما من شأنه أن حيفز القارئ ويدفعه إىل 

  .الشعري 3»ثر اتساعا مع النصتفاعل أك

جلأ الشايب إىل القرآن الكرمي يف كثري من نصوصه الشعرية، والالفت للنظر يف تناصه أنه مل 

صوت (يعمد إىل اقتباس آية بكاملها، بل أخذ جزء منها ويدجمه يف ثنايا شعره، فيقول يف قصيدته 

  ):تائه

، معذباً، مهموماً ــــناتِ ائِ ي الكَ فِ مــــــفّكـــِراً ، الحـــــياةِ ُت أدوارَ ـــــــقضي

  احيمً جَ الزمانِ ردوسَ فِ ووجدتُ مآِتماً الوجــــودِ اسَ ــــرَ ـــــــفوجدُت أعْـ 

ايمَ شِ هَ الَ بَ الجِ رُ ــــــــذَ ، تَ ةٍ بوبَ شُ مَ ــــرِ ـــــــــــــــصَ رْ صَ ةٍ جَّ ضَ بِ هُ مُ ارِ خَ ي مَ وِ ذْ تَ 

  اومَ ــــــغمكان يوماً واجماً، مـ   ما     يالــــــذِ السماويِّ  يعن وطنِ شّردتُ 

  ا، يتيــــــمَ الفؤادِ فعشُت مشطورَ أنا الشقيُّ يلِ مِ ي الجَ وطنِ دُت عنشرِّ 

  .181 -180ص  ، صالشايبأبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم -1
.23سورة مرمي، اآلية -2
م، 1992، 01، عدد19عة، االقتباس والتضمني يف شعر عرار، حملية دراسات اجلامعة األردنية، جملد بموسى ربا -3

  .226ص
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1ايمَ ا، هِ ي، عطاشً ا تقضِ هَ أشواقُـ ـونةٍ ــــــــ، ملعــــــــــــةٍ روحيَّ في غــــــربةٍ 

كلها تعبريات ذات دالالت وإحياءات قرآنية ) عطاشا، هيماصرصر، هشيما، (فاملفردات 

.استخدمها الشاعر للتعبري عن مكنونات نفسه املعذبة، ونظرته للحياة املليئة بالتعاسة واألسى

نـَْيا َكَماٍء أَنـْزَْلَناُه ِمَن السَّمَ ﴿: وردت يف قوله تعاىل) هشيما(فلفظة  اِء َواْضِرْب َهلُْم َمَثَل اْحلََياِة الدُّ

فهي صفة للريح ) صرصر(أما لفظة . 2﴾فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرِّيَاحُ 

.3﴾َوأَمَّا َعاٌد َفأُْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ ﴿: الشديدة اليت ال تبقي وال تذر، ومنها قوله تعاىل

  :ويف قوله

.4ايمَ ا، هِ ي، عطاشً ا تقضِ هَ أشواقُـ ـونةٍ ــــــــ، ملعــــــــــــةٍ روحيَّ في غــــــربةٍ 

، 5﴾َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيمِ .َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احلَِْميمِ ﴿: هذا القول يتواشج مع قوله تعاىل

به واهليام داء يأخذ اإلبل من العطش ويضرب «هي مبعىن العطش الشديد، ) عطاشا هيما(فعبارة 

وقد استخدمها الشاعر جمازا لألشواق ألنه . 6»املثل فيمن اشتد به العشق، واهليم اإلبل العطاش

.يشتاق إىل وطنه السماوي الذي شرِّد منه

كثريا ما اعتمد الشايب يف نظم أشعاره على ذخريته اللغوية اليت تكونت لديه بفضل حفظه 

:آن الكرمي، من ذلك قولهللقرآن، واملتأمل يف شعره يدرك تأثره بلغة القر 

  مونــــــــــــــنا الميبُرَده في مسائِــ     ــالبسنَـ ـــدْ ، قــمقّدسٍ إثمٍ أيُ 

  .204 -203ص  ، ص الشايبأبو القاسم  الشايب، ديوانأبو القاسم  -1
.45سورة الكهف، اآلية -2
.06سورة احلاقة، اآلية -3
  .204 -203ص  ، ص الشايبأبو القاسم  الشايب، ديوانأبو القاسم  -4
.55-54سورة الواقعة، اآليتان -5
.548الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص -6
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  القنون ا، قويِّ عذٌب على ثغرهَ بسمٍة، ساحٌر،ا طيفُ فبدَ 

  ونـــــــــــــــــُـ نبل بالجُ غري بالحبِ وتُ تغــــوي،ا فتنةٌ هَ وكلُّ وأجابتْ 

1.ينِ اليقِ لمُ ع الظالمِ فعندِ الليلَ ســــــألْ فا، ا أنت حالمٌ أبدً 

إمث، فتنة، علم (يظهر من هذا النص احلضور الواضح لبعض مفردات القرآن الكرمي مثل 

ُمثَّ لَتَـَرُونـََّها َعْنيَ .لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ ﴿: نراه يتناص مع قوله تعاىل) علم اليقني(ففي عبارة ) اليقني

.2﴾اْلَيِقنيِ 

األلفاظ اليت اختزنتها ذاكرة الشايب للتعبري عن جتربة االغرتاب اليت عاشها يف جمتمعه ومن 

�ǂǨǰǳƢƥ�ǽȂǸē¦�ƢǸǼȈƷ�ǾƫƢǇƘǷ�ƢǼǳ�°ËȂǐȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣǿ°ƢǠƬǇ¦�Ŗǳ¦Â) مس(وبني قومه، جند لفظة 

فنجده يقول يف قصيدة . واجلنون وهذه هي معاناة الشعراء والفالسفة واألنبياء يف كل زمان ومكان

):النبي المجهول(

3.مصاٌب بمسِّ هِ في شعبِ وهوَ نبيٌّ الحياةِ ي مذهبِ فِ وَ فهُ 

َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم ﴿: هنا اجلنون وهو يتناص مع قوله تعاىل) املسّ (ويقصد بكلمة 

.5»من أذىكل ما ينال اإلنسان « ، ويقصد باملس 4﴾الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 

أن «وظف الشايب األلفاظ القرآنية ليمنح خطابه الشعري بعدا إشراقيا ومسة قدسية، لـ

ويغدو توظيف ما حتويه تلك املصادر سببا يف إضفاء ... القداسة تتجسد يف املصادر الدينية، 

  .421 -420ص  ، ص الشايبأبو القاسم الشايب ،ديوان أبو القاسم -1
.6-5سورة التكاثر، اآليتان -2
.253، ص الشايبأبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم -3
.275سورة البقرة، اآلية -4
.420الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص -5
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بالواقع القدسية على القضية موضوع التناول، وخصوصا إذا ما كانت القضية ذات ارتباط مباشر 

  .للشاعر 1»اليومي املعيش

  :التناص الصوفي- ب

وغريهم من شعراء ... اطلع الشايب منذ يفاعته الشعرية كتابات ابن عريب وابن فارض

الصوفية الكبار، حبيث شكلت تلك القراءات املصدر األول يف تكوين ثقافته الصوفية، اليت 

الصوفية، وانعكس ذلك يف  تجربة تأثر بالشكلت فيما بعد بعدًا هاما يف بنياته الشعرية، حيث 

  .كثري من موضوعاته منها املرأة واحلب

تغين الشاعر باملرأة والختذ من حبها مالذا روحيًا حيتمي به من بؤس احلياة وشقائها، فّر 

��ƨǰƟȐŭ¦�ǺǷ�ǂǷǄƥ� ȆǴǷ�°ȂƸǈǷ�ŃƢǟ�ń¤�ƢǸēǀƻ¢� ¦ȂƳ¢�Ŀ�ƢȀǠǷ�Ǌ ȈǠȈǳ�ǾƬƦȈƦƷ�§ ƢƷ°�ń¤

وجعلته  ! عبقرية، وارتشفا مخرا مشتعلة أي نشوٍة هذه اليت أسكرت الشايب؟ وغنت شفتيهما قبال

  :ينشد

  يينِ ، بل قّبلالحياةِ بلهيـــــبِ     يرِ ــــــــــــثغ الروحِ ي يا شقيقةَ هرِ طَ 

زينِ ـــــــــــ، الحالشهيِّ في ثـغركِ المنشودِ وثرِ ــــوالك الحياةِ إن نارَ 

!السكونِ في خشوعٍ رنة اللثمِ     ىوأحــــلَ !رامَ ــــــــالغ ما أعذبَ آه

تحت السماء تحت الغصونِ في عالم األحالمِ ... وسكرنا هناك

2...مفتونٍ ا في عالمِ ـــــــنَ بْ وغِ     ...ا بما فيهعنَّ  ودُ ـــــــــــــــــــــوتوارى الوج

1-�±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�ÄÂȏƾĐ¦��̈ǂǏƢǼŭ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ǆǟ�ǂǠǋ�Ŀ�ª ¦ŗǳƢƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦��°ȂǔŬ¦�ȄǈȈǟ�¼®ƢǏ¶��À®°ȋ¦��Ǟȇ1 ،2007 ،

 .54ص 
  .424 -422ص  ، صالشايبأبو القاسم  أبو القاسم الشايب، ديوان-2
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معا يف عامل اخليال تنصهر روحه بروح حمبوبته وحيلقان «الشايب هنا يف وجد حبيبته 

واألحالم، يف عامل روحاين ال يوجد فيه إال  احلّب احلقيقي الذي هو رمز السعادة األبدية 

  .يف هذا الكون 1»اخلالدة

2.األبيدِ ى الزمانِ الروِح غضاً علَ إال جمـــالُ غيُر باٍق في الكونِ 

غذت احلبيبة رمز للذات العلوية اليت يذوب  3)صلوات في هيكل الحب(أما يف قصيدته 

الشاعر فيها ويهاجر إليها بكل مشاعره وأحاسيسه، فهي عامله اخلاص احملاط بسياج من القدسية 

  .واجلالل

الفقيدِ ي السعيدِ في أمسِ ماتَ   ادي ما قــــدؤَ في فُـ أنِت ُتحيينَ 

  ي المجدودى في عهدِ ما تالشَ     ـــيروحِ في خرائبِ وتشيدينَ 

  يودِ لُ ي وخُ تِ ي ونشوَ يـــــعِ بِ ورَ   يي وصباحِ دِ بَ عْ ي، ومَ دسِ قُ أنتَ 

المعبودِ روعةَ ــــيكِ من رأى فِـ     يي أنا وحــــدِ ، إننِ يا بنة الّنورِ 

ودِ شهُ المَ ــِب وفي ُقرِب ُحسنكِ     ي ظلم الـــــعذفِ ي أعيشُ فدعينِ 

4.الشديدِ الذهولِ ي نشوةِ فِ الربَ     ــياجِـ نَ يُـ ولِ تُ البَ الناسكِ عيشةَ 

نظر الشايب إىل احلب نظرة مثالية فهو عنده فضيلة من الفضائل، بل هو رأس الفضائل  

إن مثاليته هذه تدنو به . كلها، وهو النور القدسي والنشوة الروحية، احلب عنده هو أصل الوجود

، السنة األوىل، )فصلية حمكمة(عبد احلميد أمحدي، مظاهر رومانسية يف شعر أيب القاسم الشايب، جملة إضاءات نقدية -1

.19م، ص 2011العدد الرابع، كانون األول، 
.270، ص الشايبأبو القاسم  الشايب، ديوانأبو القاسم  -2
.303، صاملصدر نفسه -3
  .309 – 306ص  ، صاملصدر نفسه -4
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قلبه، منبع حبه،  الشاعر الصويف مثايل ورمزي يستمد عناصر فنه من« من مرتبة الصوفيني، فهو كـ 

اليت تواكب  1»ومنارة علمه الذايت، وهو يدين بدين احلب، وينشد اجلمال املطلق يف أمسى معانيه

  .مسو الروح

ـــــــقِ لَ الفَ ــــــــعَ اطِ سَ تْ انَ ـكَ ، فَ اءِ مَ الـسَ نَ مِ تْ طَ بَ هَ ،رٍ احِ وٍر سَ نُ ةُ لَ عْ بُّ شُ الحُ 

قِ رَ الحَ نَ ق مِ فِ شْ يُ مْ لَ ، وَ يمَ حِ الجَ اضَ خَ ـــــهُ قَ وَّ ذَ ن تَ ٍر، مَ مْ ُل خَ وَ دْ بُّ جَ الحُ 

.2ي؟قِ رْ ــــــا فَـ مَ ي؟ وَ رِ بْ ي قَـ نِ مَ ضَ نْ ي إِ فِ ـوْ خَ   امَ ، فَ ـــــاةِ يَ الحَ الِ آمَ ةُ ايَ بُّ غَ الحُ 

�Ŀ�Ƕē¦°ƢƦǟÂ�ǶȀǛƢǨǳ¢�ǆ ǸƬǳƢǧ��Ƥ ƸǴǳ�Ƕēǂǜǻ�Ŀ�ƨȈǧȂǐǳ¦� ¦ǂǠǋ�Ǧ ǫȂǷ�ȆǯƢŹ�ƢǼǿ�ǂǟƢǌǳ¦

)...النور، السحر، الجحيم، الخمر، اإللهي(من الكلمات التالية  تغنيه باحلب الروحي، فكل

  .كلها ألفاظ جندها منبثة هنا وهناك يف روائع الشعر الصويف

تأمل الشايب يف أعماق الكون ومظاهر الطبيعة ليصل إىل كنه احلقيقة يف احلياة واملوجودات 

اء الصوفيني، ففيها تتفتح ذاته الشاعرة والوجود، والشايب يف تأمله ألسرار الطبيعة شأنه شأن الشعر 

  .من أجل بلوغ درجة االرتقاء الروحي

، واألنغامِ ، واألضواءِ والظلِّ   ابيٌت، بنتُه لي الحـياُة من الّشذَ 

واإللهامِ ، واألحالمِ للــــــحبِّ مشّيدٌ الجميلِ رِ حْ السِ نَ ، مِ بيتٌ 

3.واألعوامِ علــــــى األيامِ باٍق حٌر رائــــٌع متجدِّدٌ سِ ابِ ي الغَ فِ 

.14-13نور سلمان، معامل الرمزية يف الشعر الصويف العريب، ص ص -1
 .151 -150ص ص ، الشايبديوان أبو القاسم ، أبو القاسم الشايب -2
.460، صاملصدر نفسه -3
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النور، العطر والشذا، العشب، الزهر، األفق، الشفق، اجلداول، (كل شيء يف الطبيعة 

مظاهر كلها تبعث إىل التأمل والتفكري واإلهلام، ...)املاء، الشجر والروح، املخارق، النسيم

  .واالستمتاع مبوسيقى احلياة

  يي إنشائِ الكوِن فِ وأذيُب روحَ وَوْحِيهااِة، يَ ا الحَ يقَ وسِ مُ ي لِ غِ صْ أُ 

1.األصداءِ ي ميِّتَ ي بقلبِ ُيحـــــــيِ   ي الـــذيهِ اإلال تِ وْ للصَ وأصيخُ 

عمد الشايب يف تشكيل ديوانه إىل استحضار لغة الصوفية يف التعبري عن حالته الشعورية 

��ȆŮ¤�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ ƳƢȀǧ��Ƕē¦°ƢƦǟÂ�ǶȀǛƢǨǳ¢�ÅȐǸǠƬǈǷ واإلهلي حيضر يف كل شيء

أراد أن يرى صورة نفسه فخلق آدم على « يف املرأة، يف مظاهر الطبيعة، فاهللا يف العرف الصويف 

  .يف الكون 2»صورته فكان كاملرآة له، وما اإلنسان وما العامل إال جتّل من جتليات اهللا

Ƣǫ�Ƣē¦ǀǴǷÂ�ƢȈǻƾǳ¦�Ǻǟ�ǶȀǧÂǄǟÂ�ǶȀǨǌǬƫ�Ŀ�śȈǧȂǐǳ¦�ÂǀƷ�ĺƢǌǳ¦�¦ǀƷ ًئال:

  واأو رسمُ العيشِ وا لنظامِ نُ ا بَـ ومَ ّجتهمم، وضَ نياهُ دُ ى الناسِ إلَ اتركْ ف

3.و، ثم ينعدمُ ينمُ الغابِ زلةِ ي عُ فِ     ارً ــظِ ا، نَـ رً هِ زْ ا مُ وحً دَ حياتكَ واجعلْ 

�©¦ǀǴǷ�Ǻǟ�ƾǿǄǴǳ�ƨȈǼȈǼŪ¦�©ƢǏƢǿ°ȍ¦�ǒ Ǡƥ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ĺƢǌǳ¦�ƨȈǈǨǻ�ƪ ǻƢǯ�¦ǀǰǿ

ياة، فالزهد يف مفهوم الصوفية والتوحد وطلب العزلة يف الغاب بعيدا عن الناس وصخب احلالدنيا 

هو العزوف عن الدنيا والزهد يف املطعم واملشرب وامللبس والزهد يف الناس ويف املنزلة والرياسة «

  .العالية 4»وهكذا يصبح الزاهد مقاما من مقامات التصوف... واجلاه والشرف ولزوم قصر األمل

  .441 ص ،الشايبديوان أبو القاسم  ،الشايب أبو القاسم -1
، 1996ماي  75قافية، تونس، عدد حممد الكحالوي، الرمز والرمزية يف النص الصويف ابن عريب منوذجاً، جملة احلياة الث-2

  .28ص
  .371 -370ص  ، ص الشايبأبو القاسم  الشايب، ديوانأبو القاسم   -3
املغرب اإلسالمي الوسيط اجتاهاته ومدارسه، أعالمه، عامل الكتب احلديث، إربد، محيدي مخيسي، نشأة التصوف يف -4

.13م، ص 2010ط، .ألردن، دا
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وبذلك كان الرتاث الصويف من أهم املصادر اليت انفتح عليها الشايب، واستمد منها ما 

  .يثري قصائده ويغذي جتربته الفكرية والروحية متكئا على مفردات ومصطلحات صوفية

  :التناص التراثي- ت

يعد توظيف الرتاث رافداً مهما من روافد الشعر العريب احلديث مبا حيمله من رموز متعددة 

ذات دالالت إنسانية تعمق التجربة الشعرية لدى الشعراء، وتوسع من )ارخيية، طبيعية، أسطوريةت(

دائرة الوعي والشعور باحلياة اإلنسانية اجلماعية، فهي مورٌد غين استقى منه الشعراء لطرح أفكارهم 

.، ومن أبرز هذه الرموز الرتاثية األسطورةموالتعبري عن مشاعره

األسطوري يف مواقع متعددة من ديوانه، وقد استقى ذلك من منابع   وظف الشايب الرمز

إذ يعد توظيف األسطورة من شانه أن . كثرية ووظفها من اجل إبراز البطولة والتجدد واالنبعاث

فضاءا واسعا يسمح للشاعر بأن ينقل أحاسيسه وجتاربه يف قالب رمزي شعري يؤثر يف «يفتح 

.1»ألسطوري الذي يصل الشاعر جبمهورهذات القارئ وبذلك يكون الرمز ا

اليونانية Hustoriaتشبه كلمة هستوريا « واألسطورة يف تعريفها االصطالحي هي كلمة 

فهي يف األصل تدل على معىن القصة أو الرواية أو التاريخ وقد تدل أيضا على ما كتبه األقدمون 

.2»للعادة وأباطيل أو ما تركوه من روايات وحكايات وهي يف األغلب أحداث خارجة

Ƣē¦ǂǷƢǤǷÂ�ƢŮƢǠǧ¢Â�ƨŮȉƢƥ�ǎ« ويف العصر احلديث أخذت معىن  Ƭţ�Ŗǳ¦�ƨȇƢǰū¦«3  وهي

  .يف ذلك تعتمد عنصر اخليال

.224، ص ''قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية''عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر -1
، 2، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، ط-نظريات يف النقد واألسطورة واألدب الشعيب -طالل حرب، أولية النص -2

92م، ص 1999
.13م، ص 1989عبد امللك مرتاض، امليثولوجيا عند العرب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د ط، -3
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والشايب كغريه من الشعراء استخدم األسطورة يف أشعاره لرتمجة أحاسيسه ومشاعره، إذ 

اإلشارة العابرة إىل امسها، أو عرب جاء تعامله مع الشخصيات األسطورية بشكل جزئي ال يتعدى 

برومثيوس، فينيس، (ختصيص عنوان لقصيدة، حيث وظف الشايب يف شعره أعالم األسطورة مثل 

هذه الشخصيات احملدودة العدد، اليت طفرت على سطح التاريخ اإلنساين، « وما ) أفروديت

�ǀǼǷ�ǾƬƥǂš �Ǻǟ�ǺǷǄǳ¦�ǂǷ�ȄǴǟ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�Őǟ�©¦Â®¢�ȏ¤�ƪ ǈȈǳ بدايتها يف حضن العقيدة ويف

�ÀȂǰǳ¦Â�ƅƢƥ�Ǿǘƥǂƫ�Ŗǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�Ƣđ�ËŐǟ��ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�» ǂǠǳ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�Ƣǿ®¦ƾƬǷ¦

وبنفسه، وعما تضمنته هذه العالقات من معاين احلياة واملوت، واخللود والفناء، الشجاعة 

.1»...اخلوف

نشيد الجبار أو (، وخباصة يف قصيدته ومن األساطري القدمية اليت وظفها الشايب يف ديوانه

وبروميثيوس إله النار وموجد احلضارة اإلنسانية، وبعد أن صنع «، )هكذا غنى بروميثيوس

�̈°ȂǏ�Ƣđ�ƢȈƷ¢�ŕƷ� ƢǸǈǳ¦�ǺǷ�ƨǇƾǬŭ¦�°ƢǼǳ¦�¼ǂǇ�µ °ȋ¦�śǗ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�̈°ȂǏ�² ȂȈưȈǷÂǂƥ

وهي  - أن يعاقبه فأرسل إليه باندورا  -كبري اآلهلة عند اليونان   - )جوبيترأو (اإلنسان، وأراد زفس 

وكانت قد جاءت معها من عند زفس إال زوجها أبيميثيوس بعلبة فيها  -املرأة األوىل يف األرض

فلما وصلت العلبة إىل أبيميثيوس فتحها فانتشرت منها الشرور كلها ومل يبق يف قعر . مجيع الشرور

أفسد املكيدة وحال دون  -والد بروميثيوس-على أن تينانيوس  ''األمل''العلبة املشؤومة إال 

ر سىل جبال القوقاس حيث انقض عليه نوأخرياً أمر زفس بإرساله مقيداً إ. وصول باندورا إىل ولده

.2»والتهم كبده، ولكن هركيوليس قتل النسر وأنقذ بروميثيوس

الديين املقدس يف الشعر العريب، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، كامل فرحان صاحل، الشعر والدين فاعلية الرمز -1

.264م، ص 2005، 1بريوت، لبنان، ط
عمر فروخ، شاعران معاصران إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشايب، منشورات املكتبة العلمية ومطبعتها، بريوت، لبنان، -2

.249م، ص 1954، 1ط
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�ǶǴǜǳ¦Â�ǂǌǳ¦�ÃȂǫ�ƨǟ°ƢǐǷÂ��ƨǷÂƢǬŭ¦�°Âǀƥ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�°ƢƦŪ¦�ƾȈǌǻ�̈ƾȈǐǫ�ǲǸŢ  والوقوف

  .يف وجه املوت واألعداء بقوة اإلرادة بالرغم من الداء واألعداء

الشّماءِ مـــــّةِ القِ فوقَ ـــــرِ سْ كالنِّ واألعداءِ الــــــــــداءِ رغمَ سأعيشُ 

...، واألنواءِ ، واألمطارِ بالسُّحبِ هازئاً ..ةِ يئَ ضِ المُ ى الشمسِ لَ و إِ أرنُ 

...اءِ دَ وْ السَ ةِ ــوَّ ـــالهــــ ي قرارِ ا فِ مَ     ىوال أرَ ...الظلَّ الكئـــيبَ أرمقُ ال 

بالءِ ـــــــــــلِ ي بكُ آمالِ حربِ عنْ     ــــــــينِ ثَ نْ ي ال يَـ ذِ ـــــــال درِ ـــــــــللق وأقولُ 

األرزاءِ األسى، وعواصـفُ موجُ ال يطفُئ اللهب المؤّجج في دمي

الصماءِ الصـــــخرةِ مثلَ سيكونُ ، فإنّهي ما استطعتَ فؤادِ فاهدمْ 

اءِ ـَــــبصْ ، والحَ األشـــــواكِ وزوابعِ ، والدُّجىفِ ي بالمخاوِ طريقِ امألْ و 

واعق البأساءِ ـــــرُْجم الرَّدى، وص    هـــــــــعليه الرُّعـب، وانثر فوقوانثرْ 

اءِ استهـــــزَ ي بسمةُ اهِ فَ وعلى شِ رقٌ ـــي مشووجهِ  -لهم  إّني أقولُ 

  ائيــــــــــــــــــــــــال تأتي على أعضــــ    والنار منـــــاكبي دال ته المعاولَ نَّ إ

  يائِ دَ ـَـــــــــبع مْ ــــــئتُ وتجاهروا ما شِـ     ـيـــــــمِـ بشتائِ -ما شئتمْ -وترنّموا 

  يإزائِ الجميلُ والشفقُ والشمسُ     مــــــــكُ قِ وْ فَـ نْ م مِ كُ بُ ــــــــــا فأجيا أنَ أمَ 

1.الفلتاءِ حجارةِ بِ لْ فِ ــــــــــــتَ حْ يَ لمْ بهُ لْ دَِّس قَـ ـــالمق يِ حْ بالوَ جاشَ منْ 
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عاىن الشايب من القسوة اليت أملتها عليه الظروف اليت عاشها يف وطنه، وكان هذا الصراع 

يثين مع أعدائه أشد وقعا على نفسه من املرض، وهذه القصيدة صرخة يف وجه كل من حياول أن 

ضحية واملعاناة يف تآماله ويهددها متقمصا بذلك شخصية بروميثيوس اليونانية اليت ترمز إىل ال

فالرمز األسطوري بطقوسه، والفن بإجنازاته، هلما وظيفة « سبيل الدفاع عن احلق واإلنسانية 

ǞǸƬĐƢƥ�ǪȈǫƾǳ¦�°ȂǠǌǳ¦Â�½¦°®ȍ¦�Ȇǿ��̈ƾƷ¦Â«1 إزاء قضيته.  

يستدعي الشايب شخصية أفروديت، '' إىل عذارى أفروديت أو اجلمال املنشود''ويف قصيدة 

ƾǳÂ�ƢĔ¢�¾ȂǬƫ�̈°ȂǘǇȋ¦Â©�. وأفروديت هي آهلة احلب واجلمال والرومانسية يف األساطري اليونانية

يف قربص بعد أن قام كورنس بقطع العضو التناسلي ليورنس فسقط مع الدم واملين يف البحر فتكون 

، وتكونت أفروديت من كامل الرغوة، وظهرت داخل صدفة يف البحر كاللؤلؤ (APHRO)رغوة 

.وكانت يف غاية اجلمال وعارية اجلسد لتظهر مجاهلا ومن هنا اختذت الصدفة رمزاً هلا

كانت أفروديت حمبوبة من قبل اآلهلة والبشر على حد سواء، كان لديها القدرة الفريدة 

أفروديت على مجيع « رجل األعمق مثل احلب أو العاطفة وهكذا تفوقت للسيطرة على مشاعر ال

، وهذا ما عّرب عنه الشايب يف 2»اآلهلة، واستأثرت باحلب املقدس وصورت انبعاثا جديدا للحياة

  :قصيدته

!ا الوجودِ هذَ ــــــــــــا بهاءَ ي لْ بَ ،، واألحالمِ بِّ ، والحُ ى الجمالِ يا عذارَ 

3.األبيدِ ا على الزمانِ غضً الروحِ إال جــــــــــــمالُ نِ وْ ــــــــــــــــــي الكَ فِ غيُر باقٍ 

، 1شاكر النابلسي، جمنون الرتاب، دراسة يف شر وفكر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط-1

.665م، ص 1987
2-©ȏƢǰǋ¤�ƨǴů��ǂǏƢǠŭ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƢēȏȂŢÂ�°ƢƬǌǟ�ƨȇǄǷ°�� ¦ǂǿǄǳ¦�ƨǸǗƢǧ�Ƥ ȇƢǟ :مة تصدر عن دورية نصف سنوية حمك

.51، ص 2016ديسمرب / 10معهد اآلداب واللغات باملركز اجلامعي لتمنغاست، اجلزائر، العدد 
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  :فيقول) طريق اهلاوية(، بقصيدة )اجلمال املنشود(ويتمم ما ذهب إليه يف قصيدة 

!ودِ ــــجُ ا الـــــوُ ذَ ــــــــه يا بهاءَ بلْ ، واألحـالمِ بِّ والحُ لِ امَ ى الجَ ارَ ذَ ا عَ يَ 

دِ ـــــيعِ السَ امِ رَ ُخِلْقُتنَّ للــــــــــــغَ و             ودُ ـــــــــــــــــــــــــــليش الجميلُ البلبلُ ُخــــِلقَ 

.ما ُتجلين من قطوب الوجود    والــــــ، لكالقبرِ الرحيب ُ  والوجودُ 

1.ودِ رُ وُ ــــــــــــــــبال هُ فرشنَ اللواتي تُ ـتنّ ــــــــــرحٌب وأنــــالحياةِ وسبيلُ 

ويتمكن الشايب هنا من دمج القيمة اليت متثلها هذه الشخصية األسطورية يف الداللة اليت 

  .يريد التعبري عنها

بالتجربة الروحية املعربة عن مشاعر احلب والوالء يف ) فينيس(كما التحم الرمز األسطوري 

  .مسات القدسيةفجعل من املرأة إهلة وأضفى عليها ) صلوات يف هيكل احلب(قصيدة 

  :التناص األدبي- ث

لقد شكل النص العريب القدمي جزءًا أساسيًا من بنية القصيدة العربية احلديثة، حيث 

استخدمه الشعراء كأداة من أدوات التشكيل الفين اجلمايل، وأرضية خصبة لنصوصهم الشعرية، إذ 

يب لتخصيب نصوصه عن طريق يعد التناص مع الشعر العريب القدمي أحد اآلليات اليت توسلها الشا

  :ومن مناذج هذا التناص ما جنده يف قوله. تشرُّبه لنصوص أخرى سابقة

، َوَما ، وَما َدبَّ نَاَم، أْو َحاَم َعَلى َهَذا الُوُجودِ ُكلُّ ما َهبَّ

  دــــــــــــــــويَنــــابِيــَع وأْغــَصاٍن تمــي    ىذَ ــــــــِمْن طُُيوٍر وزُهوٍر، وشَ 

دــــــــــٍن، وِوْدياٍن، َوبِيــــــــــوبَــراكِـــي    ىوٍف، وُذر ــــــــــــوِبحــاٍر، وُكه

.274-271، صالشايبأبو القاسم  الشايب، ديوان أبو القاسم -1
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  ــودــــــُوٍم، ورُعــــــــــــــــــوُفصوٍل وُغيَوِضياٍء، َوِظالٍل، َوُدَجى

  ودــــــاٍر تجُ ـــــــــــــوأَعاِصــيــــٍر وأْمطَوثُلوٍج، وَضبــاٍب َعــاِبرٍ 

  دـــــْمٍت وَنِشيـــــوأَحاِسيٍس، وَصــوتـََعالِيم، وِديـــٍن، وُرَؤى

1.َغّضة السِّحر، كأْطفاِل الُخُلودُكلُّها َتْحَيا ِبَقلــــــِْبي ُحرَّةً 

  :حييلنا هذا املقطع إىل قول حمي الدين بن عريب

...ان، كلماـــــــــــرُبُوٍع أْو معأوْ ُره مــِْن طَـــــَللٍ ـــــــــــــــــــــُكَلَما أذُْكــ

ـــَسَماـــــــوَكَذا الزهُر إَذا ما ابـْتَ وَكَذا السحب إَذا قُلُت َبَكتْ 

أو رياٍح، أو جنوٍب أو شماباً ــــــــــأْو بُروٍق أْو رُعوٍد أْو صَ 

ُدمىطاِلعاٍت أو ُشموٍس أو دٍ ـــــــــــــاٍء كـــاعبــــات نهــــــــأو نس

  دماــــــــأْعلَـــَمْت أنَّ ِلِمثْـــــِلي قــــوِيةـــــــلَ ــــــــــــــــِصَفــُة قُــُدِســـَية عُ 

2واْطُلب الباِطَن َحَتى تـََعلََّمافاْصِرْف الَخاِطَر َعْن ظَاِهرِها

ايب بتجربة نالحظ حضورًا قويا لتجربة ابن عريب يف نصوص الشايب، وهو دليل تأثر الش

  .ابن عريب الصوفية اليت ترى أن مزاهر هذا الوجود هي جتلي من األلوهية

استلهم الشايب أسعار غريه ما يصنع جتربته الشعرية غناء وخصبا، من الشعراء الذين يتناص 

معهم الشاعر العباسي أبو الطيب املتنيب، الذي يعد واحدًا من أهم الشخصيات األدبية اليت تأثر 

Ƣǧ�Ƣđ إىل الشعب(ستثمر منه ما يثري شعره فيقول يف قصيدته:(  

.454 -453. ص ص ،الشايبأبو القاسم  أبو القاسم الشايب،ديوان-1
.11م، ص1992ط، .شواق، دار صادر، بريوت، لبنان، دحمي الدين ابن عريب، ترمجان األ-2
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1اممَ بَّ َعْيٍش أَخفُّ ِمْنه الحِ رُ ٍة؟أيُّ عيٍش َهَذا، وأّي حيا

  :جنده قد تأثر باملتنيب يف عجز البيت فقال

لِيَل ِبَعْيشٍ  .2مامربَّ َعْيٍش أَخفُّ ِمْنه الحِ َذلَّ َمْن يـَْغَبط الدَّ

:الشايب عن معاناة وشقاء العامل التحرير يف جمتمعه الذي حيتقر جهوده ومسعاه، فيقولكما يعّرب 

ــــر إنـَّـه في الَناِس َيْحَيا َساِئماً مْسؤوماً يَا ُغْربََة الُروِح الُمَفكِّ

3قيَماِفيهــَا يُـــَروُّع راِحــــالً مُ وُكــُل تَـــــائِهٍ ...ُشرِّْدُت للُدنْيا

:وهو يتناص مع املتنيب يف قوله

َعمِ ُذو الَعْقِل َيْشَقى ِفي النَِّعيِم ِبَعْقِلهِ  4.وأُخو الَجَهاَلِة في الَشَقاوِة يـَنـْ

  :ويقول الشايب يف موضع آخر

َعْب، وَلْم يـََتَشَجمِ إَذا َصُغَرْت نـَْفُس الَفَتى َكاَن َشْوقُهُ  َصغيرًا، فـََلْم يـَتـْ

َيا َضراَوة َقْشَعمِ يـََزلْ المطامع لم بَّاَر جوَمْن كاَن  5ُيالِقي ِمَن الُدنـْ

  :هذا املقطع الشعري يستحضر مقطع آخر من قصيدة املتنيب

وتَأِتي َعلى َقْدِر الِكراُم الَمَكارِمُ َعَلى َقْدِر أْهِل الَعْزِم تَأِتي الَعَزاِئمُ 

.427ديوان أبو القاسم الشايب ، أبو القاسم الشايب،-1
 - احلمام :©Ȃŭ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ.
.164، ص 1973ط، .املتنيب، ديوان املتنيب، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د-2
.204أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ، -3
.570املتنيب، ديوان املتنيب، ص -4
.439أبو القاسم الشايب،ديوان  أبو القاسم الشايب، -5
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1.في َعْيِن الَعِظيِم الَعظاِئمُ وَتْصُغرُ َوتـَْعُظُم في َعْيِن الَصِغيِر ِصغارَُها

  :ويف نظرته للحياة والكون يقول الشايب

الكْوُن كْوُن اْلِتباسْ الكْوُن كْوُن شــــقاءٍ 

وَضجٍَّة واْخِتالسْ الكْوُن كْوُن اخِتالفٍ 

2ـُروُر، واالبِتئاسْ َسيَّاَن ِعْنِدي ِفيه السـ

  :املعريفهو حييلنا يف هذا املقطع الشعري إىل قول 

ـــَرَنٌم َشـــادِ ـــــــــــــــــنُوٌح بَـــــاٍك الَ تَـَغيُر مجٍد في ِمَلتـِي واْعِتَقاِدي

ي ُكِل نادِ ــــــــَصْوُت الَبِشـــيِر فـــَوَشِبيُه َصْوِت الَنعـْـِي إَذا ِقيسَ 

3.ِع ُغْصِنها الَمَيادِ َغنَّْت َعَلى فـَرْ ــة أمْ ـــــلـــــــُْكُم الَحَمامَ أبَكـــْت تِ 

كما تغىن الشايب باحلب واحملبوب، فربؤية احلبيب حتلو احلياة لديه وتنمو بصدره ورود 

كل ما فيها يسحره يفتنه فتملكه بذلك نشوة يود من خالهلا معانقة الوجود، بل ينسى . عذاب

  )أحلاين السكرى(وجوده يف حضرة وجودها، ففي قصيدته 

!ـرارِ ـــــــــــقَــإلى َغْيِر ِوجَهٍة وَ أيـَُّها الزََّمُن الَجاِري!أيـَُّها الَدْهرُ 

!بِالَفْجِر والُدَجى، والنَـَهارِ أيـَُّها الَفَلُك الَدوَّار!أيـَُّها الَكــــْونُ 

ُتمْ !أيـَُّها الَقَدُر األْعَمى!أيـَُّها الَمْوتُ  ِسُرواف أوْ !ِقُفوا َحْيُث أنـْ

.385املتنيب، ديوان املتنيب، ص -1
.75ديوان أبو القاسم الشايب، صأبو القاسم الشايب،--2
.197م، ص 2007، 2أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:العالء، سقط الزند، شرحاملعري أبو  -3
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، والُوُجوُد، الَكِبيرُ تـَُغنَّى لََنا األْحالمُ :نـــَاَوَدُعونَا هُ  والُحبُّ

َناتُــــْم، فـــاْحــِملُــــونَاَوإَذا َما أبـَيْ  وَلِهيُب الَغراِم في َشفــَتَـيـْ

1.في َيَديْنا باصِّ وبِالسَّْحِر، والَياِة تـَْعبَـــُق بِالِعطْــروزُهوُر الحَ 

أيُتها األرض أوقفي دورانك، وأنت أيتها « ): المارتني(قول فهذا النص حييلنا إىل 

.2»الساعات أوقفي جريانك،  ودينا نتمتع بعاجل لّذاتنا، وننعم بأمجل أيام شبابنا

الوجود جبانب احملبوب جعل من الشايب ال يعبأ بسريورة الزمن أو توقفه ألن سكرة احلب 

  .أنسته مضي الزمن

قدمية هو املرجعية الوحيدة اليت اعتمدها الشايب يف تشكيل مل يعد التناص مع النصوص ال

  :يف قوله) مطران(نصوصه، بل راح يستلهم نصوص معاصريه أمثال 

3.بـــكآبــــَتِــــــي ِبَعَناِئيُمَتفـــٍَرٌد ِبَصَبابَــــِتي ُمتَــــَفٍرٌد 

  :وقال الشايب

.4َوَخَواِطِري وَكآبَِتي، وُسُروريُمتَوٍحداً ِبَعواِطِفي، وَمَشاِعِري

اطلع الشايب على تراث جربان الصويف، وأخذ منه ما يالءم جتربته، ورؤاه الفنية، فتغىن 

بالغاب، وكثريا ما كان يروق له الوحدة واالنطواء على ذاته، فهجر الناس إىل الغابة العذراء وارمتى 

.405-404أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -1
.38، ص -رحلة طائر يف دنيا الشعر-عبد العزيز النعماين، أبو القاسم الشايب -2
.145، ص 1949، 2، مطبعة دار اهلالل، مصر، ط1ج - ظم خليل مطرانن–مطران خليل مطران، ديوان اخلليل -3
.188أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ، ص -4
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ƢȀȈǨǧ��ȆǇƾǬǳ¦�ƢēȂǐǳ�ƪ ǐǼȇ�ƢĔƢǔƷ¢�Ŀ  من السحر واجلمال ما جيعله يتأمل لساعات طوال يف

  ):أحالم شاعر(مناظرها ويتعمق يف أسرار مجاهلا، فقال يف قصيدة 

نــــْيلَْيَت ِلي أْن أِعيشَ    يَسِعيداً ِبِوْحَدِتي واْنِفرادِ     ــــــافـــي َهــــِذِه الدُّ

  دـْوبَِر الَميّــــــــَاـــــــــــــــالَصنَ بـَْيَن أْصِرُف الُعْمَر في الِجباِل، َوفي الَغاباتِ 

وأْصِغي إَلى َخرِيِر الَواِديابِ ــــــــــــــــَوأَغنِّي َمَع البَـــالبِــــِل، فـــــي الغَ 

والنـَّْهُر، والِضياُء الَهــــاِديارَ ـــــــوأنَاِجي الُنُجوَم والَفْجَر، واألطْـــــيَ 

1وأْدُعو ِلَمْجِدها وأنَــــاِدي    يــــــــٌة تُقــــــــــَدُِّسها نـَْفسِ َهـــِذِه ِعـــيَشــــ

  )جربان(ففي هذه القصيدة يتناص مضمونيا مع قول 

َمْنزِالً ُدوَن الُقُصورْ َهِل اَتَخْذَت الَغاَب ِمْثِلي

ــ تَـــتَــــبَـْعَت السَّ وَتسلَّْقـــَت الصُّخورْ ـَواِقيـــــــــــــــفـَ

مشوبة « ففي الطبيعة من اجلمال ما جيتذب إليها الشاعر اجتذابا فتعرتيه بذلك نشوة 

الطبيعة هي الصورة احملسوسة ... بشعور ديين عميق فهي الشعر اإلهلي، وهي صنع اهللا الدال عليه

  .فيتحول حبه هلا بذلك إىل عبادة  2»لأللوهية

:جند قوله) إرادة احلياة(يدته ويف قص

3.َفال بُدَّ أْن َيسَتِجيَب الَقَدرإَذا الَشْعُب يـَْوماً أرَاَد الَحياةَ 

287-286-285أبو القاسم الشايب،ديوان أبو القاسم الشايب ، ص ص -1
.162-161غنيمي هالل، الرومنتيكية، ص ص -2
.406القاسم الشايب ،صأبو القاسم الشايب،ديوان أبو -3
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ألمحد ) النهضة إرادة(هذا البيت الشعري جنده يتجاوب يف مغزاه مع الشطر األخري من قصيدة 

  :زكي أبو شادي

َتَل والَشْعُب إْن اَتَخَذ اإلرَاَدَة عمَدةً  1الَزماَن إَذا تـََهجَّم َصاِبراً قـَ

.88أمحد زكي أبو شادي، الشفق الباكي، نظيم من شؤون العواطف، ص -1
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  ةـــــــــخاتم

   :النتائج اليت توصل إليها البحث يف النقاط اآلتيةتلخيص  نميك

أن النزعة الصوفية يف شعر الشايب ظاهرة ثابتة و بارزة ،و بصفة خاصة يف قصيدته الطويلة -

�ƢĔȋ )اجلمال املنشود(وقصيدة  )الغاب(وقصيدة  )صلوات يف هيكل احلب(مثل قصيدة 

 .عناوين بارزة على نزعة الشايب الصوفية

اخلروج �Â�ƨǫƾǻǄǳƢƥ�ǾǷƢē¦Â،ناء وطنه لهر أبتشكيل النزعة الصوفية لدى الشايب مرده أوال إىل تنك-

 .عن الدين

  . تكوينه الثقايف وتأثره بوالده الذي كان ذا اجتاه صويف-

.اإلسالم من أمثال ابن عريب، وابن فارض ةتأثره بأبرز متصوف-

  .تأثره البالغ جبربان خليل جربان صاحب النزعة الصوفية يف اجتاهه األديب-

تتعلق بأحوال وطنه وقومه يف أرض وطنه  من الظروف والعوامل اليت عايشهاجتمع جمموعة -

حث عن مدينته فعا له لالنعزال والباجعلته يعاين من االغرتاب النفسي والوجودي فكانت د

 . الغاب/ الفاضلة

.حساسية الشايب جعلته ينزع إىل الصوفية، إضافة إىل مرضه الذي جعله مرهف احلس-

أو انطواء انزواء و ليست ، و رمز للتسامي الروحي الصوفية عند الشايب هيميكن القول أن  و

  .ثورة شعرية لتغيري الواقع والسمو بالذات اإلنسانيةشطحا إمنا هي 
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 .صويف يف هربه من الواقع طلبا ملا هو أمسى منه وأقرب إىل جوهره الذايتالشايب -

 .الشايب صويف يف استسالمه لألحالم والتأمالت حيث تتالشى قوى عقله أمام قوى خياله-

نزعة الشايب الصوفية هي ليست جتربة كتجربة املتصوفة، وإمنا هي جتربة وجدانية تسعى إىل -

من خالل متجيده للحب، فهو عند قبسا من األلوهية، وكذا نظرته  إحياء اجلوهر اإلنساين

إىل املرأة نظرة إجالل وتقديس، نظرة تتعاىل عن النظرة احلسية املعهودة، فصورة حمبوبته هي 

صورة أقرب إىل صورة األنثى اخلالقة، فهي ذلك املخلوق املالئكي السماوي الذي هبط 

 .األرض وعشقها عشقا صويف

شايب الراحة والسكينة يف حياته، وظل يائسا غريبا ينشد العودة إىل أصله األزيل مل يعرف ال-

.الصويف، فهو يرى أن نفسه غريبة على وجه األرض وهي تتوق العودة إىل موطنها السماوي

.تعلق الشايب بكل مظاهر الكون والطبيعة، وتغىن جبماهلا ونظر إليها نظرة اخلاشع العاشق-

حمضنا له، واملالذ الذي جيد فيها السكينة واهلدوء وهو متنفس مهومه، يعد الشايب الغابة -

 .ومصدر إهلام وتأمل

 .فيه احلرية واجلمال املنشود والسعادة عامل مثايل يتوق إليه الشايبالغاب -

 .أخذ املوت عند الشايب صورة مجيلة عندما حبث عن اخللود يف ما وراء املوت-

نزعته الصوفية وبني خصائصه الفنية للشعر، فكانت جتربته استطاع الشايب املواءمة بني -

ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢũ�Ŀ�ƨȈǳƢǟÂ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȀƬǳȏƾƥ�ƨǬȈǸǟ�ƨȈǧȂǐǳ¦.

حضور فعال وتأثري بارز يف نزعته الصوفية، حيث كان لإليقاع بنوعيه الداخلي واخلارجي -

 .منحها أبعادا فنية وداللية عميقة
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لقرآين باعتباره نبعا أصيال، كما أنه استلهم نصوص غريه جلأ الشايب يف ديوانه إىل التناص ا-

، كما أنه استخدم التناص األسطوري وذلك .من األدباء ليضفي إىل شعره قيمة ومجاال

.باستدعائه آلهلة فينيس، وشخصية بروموثيوس من أجل إثراء جتربته الصوفية

.ّرب عنه التناص الصويف لديهالقاموس اللغوي للشايب يتماثل وقاموس الصوفية، وهذا ما ع-

ساهم الصورة الشعرية يف التعبري عن رآه وجتاربه، فمن خالهلا استطاع الشايب أن جيسم -

أحاسيسه الداخلية مؤكدا تالمحه بالطبيعة فهي املعني الذي ال ينضب يف تشكيل صوره، 

 .ورسم إبداعه الفين

املتواضع وما أخال نفسي  هذه هي أهم النتائج اليت خلصت إليها من خالل عملي هذا

 . بلغت فيه الكمال وأنا أول من يعرتف مبا فيه من نقائص وعيوب
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  .عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن 

  قـائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أوال

أمحد زكي أبو شادي، الشفق الباكي نظيم من شؤون وعواطف، ُعين بنشره حسن صاحل .1

.م1926 -هـ1345اجلداوي، املطبعة السلفية، مصرن 

ط، .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، دإلياس أبو شبكة،أفاعي الفردوس،.2

 .م2012

3.�ƪ ȇ°ƾǼſ°ȋ¦�Ƥ ȇǂǠƫ��ƨȇǄȈǴųȏ¦�Ǻǟ�ƨƥǂǠŭ¦�ǾƫƢǨǳƚŭ�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��À¦ŐƳ�ǲȈǴƻ�À¦ŐƳ

  .م1964ط، .أنطونيوس بشري، دار صادر، بريوت، د

 .م1984، 5خلدون، املقدمة، دار القلم، بريوت، ط ابن.4

  .ت.ط، د.الزبيدي املرتضى، تاج العروس، دار صادر، بريوت، د.5

.1984ط، .الزخمشري، أساس البالغة، دار بريوت للطباعة، د.6

حممد طراد، دار الكتاب العريب، بريوت، :الشايب أبو القاسم، ديوانه ورسائله، تقدمي وشرح.7

  .م1994، 2ط

عز الدين إمساعيل، دار العودة، بريوت، لبنان، : أبو القاسم، ديوانه، دراسة وتقدميالشايب.8

  .م1972ط، .د

ط، .الشايب أبو القاسم، مذكرات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د.9

 .م2012
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  .م1977، 2صالح عبد الصبور، حيايت يف الشعر، دار العودة، بريوت، ط.10

 . م1913 ،1املطبعة احلسينية  املصرية،مصر،طابن فارض،  مرع ديوانابن فارض، .11

.1973، .املتنيب،  ديوان املتنيب، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د.12

.1992ط، .حمي الدين بن عريب، ترمجان األشواق، دار صادر، بريوت، لبنان، د.13

مطبعة دار اهلالل، مصر، ، 1مطران خليل مطران، ديوان اخلليل، نظم خليل مطران، ج.14

.1949، 2ط

أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، :املعري أبو العالء، سقط الزند، شروح.15

.2007، 2ط

  .ت.ط، د.منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، د ابن.16

17.

  المراجع: ثانيا

 .م1972، 3إبراهيم أنيس،  موسيقى الشعر، مكتبة أجنلوس املصرية، القاهرة، مصر، ط-1

  .م2013ط، .، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

إبراهيم تركي، فلسفة املوت عند الصوفية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، -3

  .م2003، 1مصر، ط

.1981ط، .يا الشعر يف النقد األديب، دار العودة، بريوت، دإبراهيم عبد الرمحن، قضا-4
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إبراهيم حممد تركي، التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، )1

  .م2007، 1اإلسكندرية، ط

، دار الوفاء لدنيا الطباعة -قضايا ومناقشات -الصويف ، يف الفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2

  .م2006، 1والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط

، دار -األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر -إبراهيم حممد منصور، الشعر والتصوف)3

.1999، 1األمني للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، 1ترمجان السنة، باكستان، طإحسان إهلي ظهري، التصوف املنشأ واملصادر، إدارة )4

  .م1986

  .م1978ط، .إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، عامل املعرفة، الكويت، د)5

 .م1979، 1أمحد أبو حاقة، االلتزام يف الشعر العريب، دار العلم للماليني، بريوت، ط)6

وت، ط أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، دار الكتب العلمية، بري )7

2000.

8(��ƨȇ®ȂƳȂǳ¦�Ƣǿ®ƢǠƥ¢Â�ƨȈǻȂǰǳ¦�ƢēƢǬǴǘǼǷ�¾ƢǸƴǴǳ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦��¿Ƣǿ°¦Â�ƨȇ¡�«ƢƸǴƥ�ƾŧ¢

  .م2014، 1منشورات االختالف، اجلزائر، ط

9(¶��©ÂŚƥ��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�» °ƢǠŭ¦�ƨǈǇƚǷ��ƨȈǧȂǐǳ¦�ƾǼǟ�Ƥ ū¦�°ƢŞ��ƪ ƴđ�ƾŧ¢2 ،

  .م1984

احلوميدي، دار الوحي القلم، بريوت، لبنان، عثمان : أمحد زروق، قواعد التصّوف، حتقيق)10

 .م2004، 1ط
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ط، .أمحد علي زهرة، الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة، دار النينوى للدراسات والنشر والتوزيع، د)11

  .م2011

  .م2010، 4أدونيس، الصوفية والسريالية، دار الساقي، بريوت، لبنان، ط)12

.2م، ج1977، 1الثابت واملتحول، دار العودة، بريوت، ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)13

.1م، ج1986، 5الثابت واملتحول، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)14

ختالف، أمساء خوالدية، الرمز الصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصداً، منشورات اال)15

  .م2014، 1اجلزائر، ط

، احملبة عند الصوفية بني حتفظ العذريني ورعونة الفتيان، منشورات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)16

  .م2016، 1االختالف، اجلزائر، منشورات ضفاف بريوت، لبنان، ط

صويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، منشورات االختالف، آمنة بلعلى، حتليل اخلطاب ال)17

  .م2010، 1اجلزائر، ط

أمني يوسف عودة، التصوف شهوداً وحّباً وخطاباً وأثره يف روحه اإلنسانية والتقريب بني األنا )18

  .م2016، 1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط''مقاربات صوفية أخرى''واآلخر و

، 1، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، عامل الكتب احلديث، األردن، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)19

  .م2008

  .ت.ط، د.أنس داوود، التجديد يف الشعر املهجري، دار الكتاب العريب، د)20

، 2الرومنسية يف األدب الغريب والعريب، دار الثقافة، بريوت، لبنان، ط، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)21

  .م1980
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 .م1986، 2يف النقد واألدب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط، أنس داوود)22

عجم املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، إمييل بديع يعقوب، امل)23

  .م1991، 1بريوت، لبنان، ط

عدنان عباس علي، منشورات اجلمل كولونيا، أملانيا، :تور أندري، التصوف اإلسالمي، ترمجة)24

  .م2003، 1ط

.1م، ج2000ط، .توفيق بكار، شعريات عربية، دار اجلنوب للنشر، تونس، د)25

  .م1966غ، أضواء جديدة على جربان، الدار الشرقية، توفيق صاي)26

، 1جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي البالغي، دار الثقافة، القاهرة، ط)27

  .م1994

ط، .عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، د:اجلاحظ، البيان والتبيني، تح)28

.3م، ج1996

عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، :، حتيق3كتاب احليوان، ج،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)29

  .م1996بريوت، لبنان، د ط، 

جان طنوس، مالمح املوت واحلياة يف شخصية الشايب وشعره، دار عالء الدين للنشر )30

  .م2001، 1مجة، دمشق، سوريا، طوالتوزيع والرت 

مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، )31

.2003ط، .اجلزائر، د

 .م1983، 1مجيل جرب، جربان يف عصره وآثاره األدبية والفنية، مؤسسة نوفل، بريوت، ط)32
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التصّوف روح اإلسالم، دار غريب للطباعة والنشر، جودة حممد أبو اليزيد املهدي، موسوعة )33

  .م2007، 1القاهرة، مصر، ط

حممد عبد القادر الفاضلي، املكتبة :اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن، تلبيس إبليس، حتقيق)34

  .م2012ط، .العصرية، صيدا، بريوت، د

ط، .بريوت، لبنان، دحسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، )35

  .م2001

، إفريقيا الشرق، )احلب، اإلنصات، احلكاية(احلق منصف، أبعاد التجربة الصوفية عبد )36

  .م2007ط، .املغرب، د

  .م1999، 2احلكيم عبد الغين قاسم، املذاهب الصوفية ومدارسها، مكتبة مدبويل، طعبد )37

لدار العربية للموسوعات، محيدة صاحل البلداوي، فلسفة التصوف يف الشعر األندلسي، ا)38

 .م2011، 1بريوت، لبنان، ط

محيدي مخيسي، نشأة التصوف يف املغرب اإلسالمي الوسيط اجتاهاته ومدارسه أعالمه، عامل )39

  .م2010الكتب احلديث، إربد، األردن، د ط، 

اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، حتقيق إبراهيم مشس الدين، دار الكتب )40

  .م2003، 1، بريوت، لبنان، طالعلمية

 .م1978، 4خليفة حممد التليسي، الشايب وجربان، الدار العربية للكتاب، ط)41

ط، .الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، كتاب اجلمهورية، القاهرة، مصر، د)42

  .م1991
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بريوت، حممد قزقزان، :رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيقابن )43

 .م1988، 1لبنان، ط

، 1رضوان حممد احلسني النجار، الدوائر العروضية، مكتبة الشمس، تلمسان، اجلزائر، ط)44

 .م2006

ركن الدين بن علي اجلرجاين، اإلرشادات والتنبيهات يف علم البالغة، دار الكتب العلمية، )45

  .م2002ط، .بريوت، لبنان، د

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، -راسة مجاليةرمضان الصباغ، يف نقد الشعر املعاصر د)46

 .م1998، 1اإلسكندرية، مصر، ط

 .ت.ط، د.زكريا إبراهيم، مشكلة اإلنسان، مكتبة مصر، الفجالة، القاهرة، د)47

زكي مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، )48

.2ت، ج.صيدا، بريوت، لبنان، د

  .م2010، 1مخيسي، ابن العريب املسافر العائد، منشورات االختالف، اجلزائر، طساعد )49

كامل مصطفى اهلنداوي، دار الكتب العلمية، :السراج الطوسي، اللمع يف التصوف، حتقيق)50

  .م2001، 1بريوت، ط

51(» °ƢǠŭ¦�°¦®��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ��Ʈ ȇƾū¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ��Ȇǫ°Ȃǳ¦�ƾȈǠǈǳ¦��

  .م1983، 2اإلسكندرية، ط

دادقة، احلقيقة والسراب قراءة يف البعد الصويف عند أدونيس مرجعا وممارسة، ز سفيان )52

  .م2008، 1منشورات االختالف، اجلزائر، ط
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السالم املسدي، قراءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون، الشركة التونسية عبد )53

  .م1981ط، .للتوزيع، د

، 4الزين، الصوفية يف نظر اإلسالم، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، طمسيح عاطف )54

  .م1993

مسرية سالمي، االغرتاب يف الشعر العباسي القرن الرابع هجري، دار الينابيع، دمشق، سوريا، )55

  .م2000، 1ط

، املؤسسة العربية -دراسة يف شعر وفكر حممود درويش - شاكر نابلسي، جمنون الرتاب )56

  .م1987، 1لنشر، بريوت، طللدراسات وا

الشييب، كامل مصطفى، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف اإلسالمي، دار املناهل، )57

  .م1997، 1بريوت، ط

صابر عبد الدامي، أدب املهجر دراسة تأصيلية حتليلية ألبعاد التجربة التأملية واألدب )58

.1993، 1املهجري، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط

اخلضور، التواصل بالرتاث يف شعر عز الدين املناصرة، جمدالوي للنشر صادق عيسى )59

.2007، 1والتوزيع، األردن، ط

، 2صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط)60

  .م1985

، 1، مصر، طةمناهج النقد املعاصر، دار اآلفاق العربية، القاهر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)61

  .م1997
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، 1صهيب الرومي، التصوف اإلسالمي، دار نيسان للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط)62

  .م2007

لديوان الشايب، الدار التونسية  -دراسة عروضية -الطاهر اهلمامي، كيف نعترب الشايب جمّدداً )63

  .م1985ط، .للنشر، تونس، د

طالل حرب، أولية النص نظريات يف النقد واألسطورة واألدب الشعيب، املؤسسة اجلامعية )64

  .م1999، 2للنشر والتوزيع، ط

جوزييب سكاتولني، قراءات يف التصوف اإلسالمي من النص إىل التأويل،  - عادل حممود بدر)65

  .م2010، 1دار مصر احملروسة، ط

أفول مدرسة بغداد وظهور الغزايل، دار الرشيد عدنان حسني العوادي، الشعر الصويف يف )66

 .م1979ط، .للنشر، اجلمهورية العراقية، د

عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة، )67

  .م1981، 3بريوت، ط

لشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة، ا ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)68

.1981، 3بريوت، لبنان، ط

، 1بريوت، طالعزيز املقاحل، عمالقة عند مطلع القرن، منشورات دار اآلداب، عبد )69

  .م1984

العزيز النعماين، أبو القاسم الشايب رحلة طائر يف دنيا الشعر، الدار املصرية اللبنانية، عبد )70

 .م1997، 1القاهرة، ط

 .م2004ط، .العزيز عتيق، علم البديع، دار آفاق العربية، القاهرة، دعبد )71
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  .ت.ط، د.علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بريوت، د، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)72

ط، .علي اخلطيب، اجتاهات األدب الصويف بني احلالج وابن عريب، دار املعارف، القاهرة، د)73

  .ت.د

علي جعفر العالق، الداللة املرئية قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة، دار الشروق للنشر )74

  .م2002، 1زيع، عمان، األردن، طوالتو 

العداوة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، /السكينة/علي حرب، احلب والفناء، املرأة)75

  .م2009، 2لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، ط

ط، .عمر بوقرورة، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث، منشورات جامعة باتنة، د)76

  .م1997

، منشورات املكتبة العلمية )إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشايب(شاعران معاصران عمر فروخ، )77

  .م1954، 1ومطبعتها، بريوت، لبنان، ط

غسان خالد، جربان الفيلسوف شخصية العبقري يف منافذ خالصها النقد االجتماعي والبنية )78

  .م1983، 2الفردوسية جدلية اإلنسان واأللوهة، مؤسسة نوفل، بريوت، ط

حي النصري، شعرية األليغوريا مدخل إىل دراسة الصور السردية يف الشعر احلديث، الدار فت)79

  .م2015، 1التونسية للكتاب، تونس، ط

القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، أبو )80

 .م2013، .ط.د

  .م1994، 5ت، لبنان، طقتيبة، الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بريو ابن )81
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القاضي زكريا بن حممد األنصري، دار جوامع :القشريي أبو القاسم، الرسالة القشريية، تعليق)82

  .م2007ط، .الكلم، القاهرة، مصر، د

كامل فرحان صاحل، الشعر والدين فاعلية الرمز الديين املقدس يف الشعر العريب، دار احلداثة، )83

  .م2005، 1لبنان، بريوت، ط

، الشعر والدين فاعلية الرمز الديين املقدس يف الشعر العريب، دار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)84

  .م2005، 1احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

 .والعهد اجلديدأي كتب العهد القدمي  -كتاب املقدس)85

  .م2001ط، .الكالبذي أبو بكر، التعرف مبذهب أهل التصّوف، دار الكتب العلمية، د)86

  .ت.ط، د.كولن ولسون، الشعر والصوفية، مؤسسة جواد للطباعة، د)87

.1972اللطيف شرارة، الشايب، دار بريوت للطباعة والنشر، عبد )88

الشعري، منشورات االختالف، اجلزائر، اهللا العشي، أسئلة الشعرية حبث يف آلية اإلبداع عبد )89

  .م2009، 1ط

ط، .اهللا عساف، الصورة الفنية يف قصيدة الرؤيا، دار دجلة، القامشلي، سوريا، دعبد )90

  .م1996

ط، .ماجد قروط، املعذب يف الشعر العريب احلديث، منشورات احتاد الكتاب العرب، د)91

  .م1999

أشعل ثورة ببيت شعري، وأحلى ما كتب يف جمدي كامل، أبو القاسم الشابني الشاعر الذي )92

  .م2011، 1احلرية واحلب واجلمال، دار الكتاب العريب، دمشق، سوريا، ط
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، ابن العريب يف أفق ما بعد احلداثة، تنسيق حممد املصباحي، منشورات كلية  مؤلفنيجمموعة )93

.2003، 1اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، املغرب، ط

الكتابة واجلسد، كلية اآلداب والعلوم :يف اللغة واآلداب، حممد بنيس جمموعة من الباحثني)94
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