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أوزان)ه ل)ى إيقاع)ه الموس)يقي وإإن قراءة النص الّص)وفي تحيلن)ا أو� وقب)ل ك)ل ش)يء 

ض النظ))ر ع))ن الغ))رض ال))ذي ھ))و غ))ل))ى معجم))ه وص))وره الش))عرية، بإالت))ي يبن))ى عليھ))ا، ث))م 

نفس))ية، واجتماعي))ة، : المح))ور اDس))اس ال))ذي أنش))ئ م))ن أجل))ه ، إض))افة إل))ى مكون))ات أخ))رى

  .ودينية وغيرھا

ربم)ا  «لعل الجزء الكبير من قيمة الش)عر الجمالي)ة ي)رد إل)ى ص)ورته الموس)يقية، ب)ل 

فإنه ما يزال ھن)اك مي)دان ...من ھذه القيمة مرجعه إلى ھذه الّصورة الموسيقية كان أكبر قدر

»النشاط الشاعر تبرز فيه موھبته الشعرية
)1(

.  

وھو ميدان التشكيل الموسيقي للقصيدة العربي)ة، ويعتم)د بالدرج)ة اDول)ى عل)ى ال)نفس 

  .الشاعرة التي تتحدد وتتلون مع كل عاطفة، ومع كل شعور

بحثا عن موسيقى ھذه النونية، أو ا يق)اع ال)ذي  -ھنا-لق ستكون الدراسةمن ھذا المنط

وغيرھ)ا مم)ا ...، دون إغف)ال ال)وزن والقافي)ة وال)رويينظم المسافات الزمانية بين اDص)وات

  .سيأتي عرضه

 ):البحر(الوزن -1

إيقاع اللح)ن والغن)اء، وھ)و أن  «جاء ا يقاع عند العرب مرتبطا بالموسيقى، فھو من 

»Dلحان ويبينھايوقع ا
)2(

. 

وبات معروفا أن لIيقاع صفة كونية، وظھوره في الطبيعة عبر أشكال مختلفة، وھ)و 

  .في عمومه يتشكل من الّصوت والحركة والزمن المتحكم فيھا

وب))العودة إل))ى الش))عر، نلق))ى ا يق))اع مرتبط))ا باس))تمرار ب))الوزن عل))ى ال))رغم م))ن أن 

وح)دة النغم)ة الت)ي تتك)رر عل)ى نح)و  «الشعر، فھ)وا يقاع ظاھرة أشمل وأعم من الوزن في 

ما في الك)Jم أو ف)ي البي)ت، أي ت)والى الحرك)ات والس)كنات عل)ى نح)و من)تظم ف)ي فق)رتين أو 

أكثر من فقر الك)Jم، أو ف)ي أبي)ات القص)يدة، أم)ا ال)وزن فھ)و مجم)وع التفع)يJت الت)ي يت)ألف 

»منھا البيت
)3(

.  

                                                 
 .124، ص1967الشعر العربي المعاصر، دار الكتب العربي للطاعة والنسر، القاھرة، : عز الدين إسماعيل )1(
 ).و ق ع( مادة ، 6جلسان العرب، : بن منظورا )2(
 .435، ص2004النقد اDدبي الحديث، نھضة مصر للطباعة والنشر، مصر، : محمد غنيمي ھJل )3(
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وھو مشتمل عل)ى ...به ھاحّد الشعر، وأو� الوزن أعظم أركان «وجاء في العمدة أن 

على أن لم ي)ذكر  -وعّد الخليل أجناس اDوزان فجعلھا خمسة عشر جنسا...القافية وجالب لھا

».المتدارك
 )1(

.  

على أن)ه اختل)ف ف)ي تقس)يم ال)دوائر العروض)ية، وإض)افة بح)ور، وإس)قاط أخ)رى م)ن 

ھ)و بح)ر الطوي)ل ال)ذي التحف)ت ب)ه  -ھن)ا–غي)ر أن ال)ذي يس)تدعيه ا�ھتم)ام . باحث إل)ى آخ)ر

  :قصيدتنا لما جاءت على التفعيJت

�������������������� �
��������������� �������������������� �
���������������   ���������������������� �
����������������� ���������������������� �
�����������������  
وسمي ھذا البحر طويD Jنه أم البحور استعما�، إذ � يدخله ج)زء ، و� ش)طر و� نھ)ك،  «

وأربعين حرف)ا و� مش)ارك ل)ه ف)ي  وقيل Dنه أكثر البحور حروفا، Dنه إذا صرع كان ثمانية

»ذلك
)2(

.  

 «في كل ش)طر، فإن)ه  اثنينولما كان الطويل متكونا من فعولن مفاععيلن أربع مرات 

وھ))ي من))ه ...م))ن البح))ور المركب))ة أو الممتزج))ة، وھ))ي البح))ور ذوات التفعيلت))ين المتك))ررتين

والمدي)))د  الطوي)))ل: والت)))ي تش)))تمل عل)))ى بح)))ور" دائ)))رة المختل)))ف"بح)))ور ال)))دائرة اDول)))ى

»والبسيط
)3(

.  

لعله من المعتاد أن يتطرق الباح)ث إل)ى عJق)ة ال)وزن بموض)وع القص)يدة، ھ)ذا ال)ذي 

)4(تعرض له اDقدمون بداية من الخليل إلى الباحثين المعاصرين
.  

ھو إن كان ھناك م)ن س)بب جع)ل الشش)تري يخت)ار  -ھنا –غير أن الذي أحب أن أركز عليه 

ھ))و ط))ول تفعيJت))ه  -العJق))ة ض))رورية ب))ين ال))وزن والموض))وعإن ص))ّح اعتب))ار  -ھ))ذا البح))ر

ف)إلى جان)ب . وأنفاسه وس)عتھا، م)ا يناس)ب ش)اعرا ف)ي مق)ام ع)رض فلس)فته، وفك)ره الّص)وفي

                                                 
، 2001، لبنان، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق عبد الحميد ھنداوي، المكتبة العصرية، ط: ابن رشيق )1(

1/121. 
، 2004، ا سكندرية، 1علم العروض وتطبيقاته، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: أبو شواربمحمد مصطفى  )2(

 .271ص
 .271، صم ن )3(
، 3محمد زغلول سJم، منشأة المعارف، ط:عيار الشعر، تحقيق: كابن طباطبا: أشار إلى ذلك عدد من نقادنا القدماء )4(

الشكر والكتابة، تحقيق محمد علي البحاوي ومحمد أبو : الصناعتين كتاب: أبو ھJل العسكري - 43ا سكندرية، ص
: أحمد الشايب: ومن الباحثين المحدثين. 1/122العمدة،: ابن رشيق -139الفضل إبراھيم، دار الفكر العربي، د ت، ص

Dمصار الشعر الغنائي في ا: شوقي ضيف -.324، 323، ص1973، 8أصول النقد اDدبي، مكتبة النھضة المصرية، ط
موسيقى الشعر، مكتبة اDنجلو مصرية، : إبراھيم أنيس -117، ص1949، القاھرة، 1ا سJمية، دار الفكر العربي، ط

 ، وغيرھم175، ص1988، 6ط
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بيت)ا، فم)ن الطبيع)ي أيض)ا أن يخت)ار بح)را ) 68(طول القصيدة والت)ي ج)اوزت ثماني)ة وس)تين

يم ك)ل م)ا يري)د أن يبث)ه ف))ي ية، الش)يء ال)ذي يمكن)ه م)ن ش)رح وتق)دتع)ريض الوح)دات الّص)و

ة للب)وح عّم)ا يخ)تلج ف)ي ل)قصيدته، دون أن يجعل ھذا الوزن يقي)ده، ب)ل يت)يح ل)ه الفرص)ة كام

وق)د كان)ت الع)رب تطي)ل ليس)مع منھ)ا،  «جبته من حّب إلھي، وفلسفة صوفية، وفكر متمي)ز، 

»وتوجز ليحفظ عنھا
)1(

.  

ب في)ه الش)اعر قص)يدته، وأن يوظ)ف وإذا كان الوزن ھو ا طار العام أو الخارجي الذي يكت)

إمكانات ذلك الوزن، فيلونه بلون عاطفته، ويصبغه بما يوافق حاله الش)عورية، فالج)دير إذن، 

أن تك))ون الّدراس))ة مرك))زة عل))ى تل))ك اDج))زاء الت))ي يحتويھ))ا ال))وزن مم))ا ق))د يحق))ق الرؤي))ة 

  .الجمالية التي يطمح إليھا البحث

، ل))ذلك سنس))لط بع))ض الض))وء عليھ))ا لنتع))رف عل))ى إن أول اس))م يق))رن ب))الوزن ھ))و القافي))ة

  .خصائصھا، ودورھا في تحقيق جمالية ا يقاع وتنمية ا حساس بالقصيدة بعد ذلك

 :القــافية -2

إذا كان الشعر كJما موس)يقيا، تنفع)ل لموس)يقاه النف)وس، وتت)أثر بھ)ا القل)وب، ف)الوزن 

ع)دتان � يمك)ن أن يق)وم بناؤھ)ا إ� والقافية ركنان أساسيان من أركان القصيدة العربية، أو قا

حج))ر اDس))اس ف))ي موس))يقاھا  «:كم))ا يعتب))ران -ب))الطبع إض))افة إل))ى مقوم))ات أخ))رى -عليھم))ا

»الخارجية التي يقيسھا على العروض وحده
)2(

.  

وقد �قت القافية أبحاثا واھتمام)ات متع)ددة م)ن قب)ل الّدارس)ين ف)ي مض)مار الع)روض 

ذل)ك العنص)ر اDھ)م ف)ي موس)يقى الش)عر العرب)ي عل)ى وعلوم اللسان، ينظرون وي)دققون ف)ي 

وجه خاص، ذلك أن لھا قيمتھا في الوحدة الموسيقية من جھة، وقيمة أخرى ثانية، فھ)ي مث)ل 

النقرات الموس)يقية الت)ي تتك)رر إث)ر ك)ل بي)ت مم)ا يجع)ل الق)ارئ يس)تأنس لمث)ل ھ)ذا ا يق)اع، 

يك)ون ق)د فق)د ) القافي)ة(ھ)ذا العنص)رويتواعد معه عند نھاية كل بيت شعري، وبفقدان الش)عر ل

  .أحد حبات الّدر المشكلة لجماليات القصيدة

                                                 
 .1/168العمدة،: ابن رشيق)1(
 .241، ص1969الفن ومذاھبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر، : شوقي ضيف )2(
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آخر حرف في البيت إلى أول س)اكن يلي)ه م)ن قبل)ه م)ع حرك)ة «وقد حددت القافية من 

»الحرف الذي قبل الّساكن
)1(

.  

أ� ت)رى أن العناي)ة ف)ي الش)عر إنم)ا ھ)ي «:لى أھمية القافي)ة فق)الإولقد أشار ابن جني 

»افي Dنھا المقاطعبالقو
)2(

.  

  القافية على القصيدة؟ عكسهولكن ما الجمال الّصوفي الذي ت

ي))رى بع))ض المح))دثين أن القافي))ة إيق))اع، ويع))رف ھ))ذا ا يق))اع بأن))ه تنظ))يم اDص))وات 

المكون))ة Dي لح))ن إل))ى وح))دات زمني))ة متس))اوية، وإذا ص))ّح أن))ه القافي))ة إيق))اع أنطب))ق عليھ))ا 

ليس)ت القافي)ة إ�ّ ع)ّدة اص)وات تتك)رر ف)ي أواخ)ر  «:ھيم أن)يسالتعريف الذي وضعه لھا إبرا

اDشطر أو اDبيات من القصيدة، وتكرارھ)ا ھ)ذا يك)ون ج)زءا ھاّم)ا م)ن الموس)يقلى الش)عرية، 

فھي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددھا، ويستمتع بمثل ھذا الت)ردد ال)ذي يط)رق 

دد مع))ين م))ن مق))اطع ذات نظ))ام خ))اص يس))مى اSذان ف))ي فت))رات زمني))ة منتظم))ة، وبع))د ع))

»"الوزن"
)3(

.  

وإذا كان ھذا ھو مفھوم القافي)ة ووض)عھا الجم)الي، ف)إن وظيفتھ)ا ا يقاعي)ة ق)د ح)ّددھا 

" مح))او� تحليلھ))ا ص))وتيا، وموس))يقيا ف))ي دراس))ة عنوانھ))ا) Henry Lanz(نسھن))ري �ن))

.في الحرف الّصائت، وأشار إلى أن وظيفة القافية تتمثل "اDسس الطبيعية للقافية
)4(

  

وھ))ذه المق))اطع تعتم))د أساس))ا عل))ى الل))زوم الكم))ي والكيف))ي لعناص))ر القافي))ة الّص))امتة 

والّصائتة على حّد سواء، وذلك م)ا تنب)ه إلي)ه النق)اد الق)دماء، مث)ل م)ا يق)ول ح)ازم القرط)اجني 

ن، �بّد فيھا م)ن الت)زام ش)يء أو أش)ياء وتل)ك اDش)ياء ح)روف وحرك)ات وس)كو «:عن القافية

فقوافي الشعر يجب فيھا ض)رورة عل)ى ك)ل ح)ال إج)راء المق)اطع، وھ)و ح)رف ال)روي عل)ى 

»الحركة والّسكون
)5(

.  

                                                 
 .1/135العمدة، : ابن رشيق )1(
 .1/84، بيروت، لبنان، 2الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الھدى للطباعة والنشر، ط: ابن جني )2(
 .246موسيقى الشعر، ص: إبراھيم أنيس )3(
 .243، ص1995محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، دار المعرفة الجامعية، مصر، : ينظر )4(
، 2لغاء وسراج اDدباء، تقديم محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب ا سJمي، لبنان، طمنھاج الب: حازم القرطاجني)5(

 .271، ص1981
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نتيجة لھ)ذا، ك)ان مي)زان القافي)ة، وھ)ي الت)ي تتطل)ع إليھ)ا اDذن آخ)ر ك)ل بي)ت ش)عري 

وذل))ك لحساس))ية اDذن للقافي))ة، ف))أي انح))راف ف))ي  « وتتوقعھ))ا أدق بكثي))ر م))ن مي))زان اDبي))ات

»الّسمعي في القافية تشعر به اDذن و� تكاد تستسيغه الوضوح
)1(

.  

وDن القافي))ة ج))زء � يتج))زأ م))ن المعن))ى، تعم))ل ملك))ة الش))اعر عل))ى التوفي))ق ال))ّدقيق 

وا�ختي)ار المقص))ود ال))واعي للكلم))ات الت))ي تش))كل قافي)ة، حت))ى تس))اھم ھ))ذه اDخي))رة ف))ي تم))ام 

ھا المعن))ى بحق))ه قعود المنتظ))ر يتش))وك))المو «المعن))ى المقص))ود م))ن الك))Jم الش))عري، فت))أتي 

»واللفظ بقسطه، وإ�ّ كانت قلقة في مقرھا، مجتلبة لمستغن عنھا
)2(

.  

ما ت)والى فيھ)ا «وبالتوجيه إلى قصيدة الششتري، نJحظ أن القافية جاءت متواترة أي 

»متحرك بين ساكنين
)3(

.  

، ولع)ل ھ)ذا م)ا وقد اس)تخدم ك)ذلك القافي)ة المطلق)ة، والت)ي يك)ون فيھ)ا ال)روي متحرك)ا

فالشعر العربي ينزع إلى القافي)ة المطلق)ة أكث)ر م)ن نزوع)ه «يتفق واستخدام القدماء للقوافي، 

»لى القافية المقيدة، فالقافية المطلقة � بد أن تكون منتھية بحركة طويلةإ
)4(

  :كقوله 

 �� �� �� � �
�������������� �� � ��
� ��������������������������� ��� ��  ��  ��
������������  ! ��"  
  

  �� ����������  # $�  ���������� ���������� �! "  % �� � ����������� ������������ � �& ���  ��������� ��
)5(  

ج)اءت طويل)ة أو مم)دودة بواس)طة الفتح)ة وح)رف الم)ّد اDل)ف ) الن)ون(فحركة الروي  

الذي يناسب الغناء وترجيع الّصوت، خاصة إذا علمنا أن الّصوفية يھتمون بالغناء وا نش)اد، 

طريق)ة  فشاعرنا شيخ وإم)ام. وھذا يدخل ضمن طرق التعليم في الزوايا، والمجالس الّصوفية

له مريدون وتJميذ، يعلمھم ويلقنھم أساسيات الطريق الّصوفية مثل ما يرى ھو، وي)دعو إل)ى 

  :ھذا الّسبيل فيقول

 ������� ��  � ������ �# ���  ��  ������� �'�������!
� (  � ��  �
  � �)��������� �*  �+������
�,  
  

  �-��������������������. �� �/  �  ����������������������  0 �1  �  � ��  0������������������� �2  + �3  ������������������������)6(  
لنوني)ة أنھ)ا ج)اءت كلم)ات تام)ات إن من المJحظات التي تبدو كذلك على القافية في ا  

  :أحيانا، وبضع كلمات أحيانا أخرى، مثل ما يبينه الجدول اSتي

                                                 
 .348موسيقى الشعر، ص: إبراھيم أنيس )1(
 .1/67، 1967شرح ديوان الحماسة، تحقيق أحمد أمين وعبد الّسJم ھارون، القاھرة، : أحمد محمد المرزوقي )2(
 .1/147العمدة، : ابن رشيق )3(
 .340، ص2007شعر التصوف في اDندلس، دار المعرفة الجامعية، مصر، : سالم المصري )4(
 .72ديوان الششتري، ص )5(
 .76، صم ن )6(
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  قافية بضع الكلمة  قافية الكلمة التامة  حرف الروي

ون
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
نــ
ال

  

  )أسنى(ـال  عدنا

  )فينا(ـأل  عنا

  )ّسجنا(ـال  دنا

  )أمنا(ـال  كنا

  )عونا(ـال  أبنا

  )يمنا(ـال  ھمنا

  )ابنّ (ـال  ضعنا

  )لدنا(ـأخ  حينا

  )أدنى(ـال  ُجبنا

  )ھرنا(ـأظ  ِحْصنا

  )نايأ(ـال  حلنا

  )فينا(بحر  تجنى

  )معنى(ـال  تمنا

  )ناير(ـأس  تھنا

  )بطنا(ـأھ  قلنا

  )دھنا(ـال  يفنى

  )مينا(ـال  حرنا

  )مثنى(ـال  عمنا

ا(ـال  فرنا Xن Yد(  

ا Xحسنى(ـال  ِمن(  

  )عينا(ـال  أغنى

ا Xكونا(ـال   ضن(  

  )مزنا(ـال  َمْعنى
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  )حينا(ـال   غنىّ 

  )ردنا(ـال  ِخدنا

  )وھنا(ـال  غصنا

  )حزنا(ـال  لكنا

ا Xربنا(ـأع  ِمن(  

  )ّدجنا(ـال  مدنا

    أُذنا

    تبنا

    ظّنا

    حّنا

    خدنا

    غينا

    بطنا

    ھدنا

    عّنا

  30  39  المجموع

  

ظ مزاوج))ة اس))تخدام الش))اعر للقافي))ة الكلم))ة وبض))ع الكلم))ة، ولع))ل م))ا يفس))ر ھ))ذا نJح))

التزاوج ھو ما يقتضيه المقام نفسه لعرض المعنى من ناحية، وللوف)اء للقافي)ة واحترامھ)ا م)ن 

  .ناحية أخرى

بض)ع كلم)ة، ) عونا، أمنا، سجنا: (ثلمبعض الكلمات  اعتبارولعله تدعو ا شارة إلى 

م)ع أنھ)ا ليس)ت �زم)ة للكلم)ة، بمعن)ى أن اللفظ)ة ت)ؤدي ) اDل)ف وال)Jّم(عري)فذلك أن أداة الت

كلم))ة Dن معناھ))ا ف))ي ص))يغة النك))رة � ش))ك يختل))ف  ھ))ا بض))عرمعناھ))ا دونھ))ا، إ�ّ أن))ي أعتب

  .ويتحّول عنه في صيغة المعرفة
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وھ))ذا ض))من م))ا تحقق))ه النك))رة م))ن تقيي))د وتخص))يص، وم))ا تفي))ده المعرف))ة م))ن معن))ى 

)1(وما طJق والعم
.  

 :الـــروي -3

التأس))يس، وال))دخيل، وال))ردف، والوص))ل  «:إذا علمن))ا أن للقافي))ة حروف))ا كثي))رة، منھ))ا

»...والخروج
، إذ ھ)و أول م)ا يراع)ى تك)رره، ال�روي، فإن أھم ھذه الح)روف ھ)و ح)رف )2( 

  .وما يجب أن يشترك في كل قوافي القصيدة فتبنى عليه اDبيات، وإليه تنسب القصيدة

ا لھ))ا، وھ))و م))ن الح))روف ي))بالنوني))ة، Dنھ))ا اعتم))دت ح))رف الن))ون رو س)ميت قص))يدتنا

اDكثر انتشارا في نسبة شيوعھا في الش)عر العرب)ي، والت)ي ق)ام إب)راھيم أن)يس بإحص)ائھا، إذ 

)3(جعلھا من حروف القسم اDول
.  

ولعل اختيار ھذا الحرف رويا يعود إلى ا�لتزام بما اش)تھر عن)د الع)رب ف)ي القص)يدة 

ص))وتا مجھ))ورا  وع))دم الخ))روج ع))ن تقالي))دھا، م))ن جھ))ة، ث))م ك))ون ح))رف الن))ون العمودي))ة،

اDصوات المجھ)ورة أوض)ح م)ن  «متوسط الشدة لخروجه من طرف اللسان، فضJ على أن 

»اDص))وات المھموس))ة
، فاعتم))اد ح))رف بھ))ذه المواص))فات يواف))ق نزع))ة الش))اعر الّص))وفية )4(

والم))نھج الس))ليم  -ف))ي نظ)ره -لّص))حيحةال)ذي يح))اول ف)ي ھ))ذه القص))يدة ش)رح وتق))ديم الط)رق ا

لسلوك الّصوفي الحق، فكانت ھذه الّدعوة جھرية، دون أن يحاول إخف)اء أي عل)م م)ن العل)وم 

  .فقد احتوت القصيدة على مقاصد طريق العارفين، وتعريف أحوال الرجال. التي بلغھا

ل)ى مس)افات ھذا إضافة إلى القيمة ا يقاعية الت)ي يحققھ)ا ال)ّروي م)ن خ)Jل تك)راره ع

  .ثابتة ھي الحركات التي يكونھا البيت

                                                 
من د��ت النكرة ا بھام والتقييد والتخصيص، فأما ا بھام فھو معنى غير غريب عن الفكر الصوفي، بل إنه أحد  )1(

وأما التقييد فإن أحد الطرق الكفيلة بوصول الصوفي إلى حضرة الذات وذلك بتقييد النفس الخصائص المميزة والJزمة له، 
وضبطھا وعدم تركھا لشھواتھا ونزواتھا البشرية، فيما يكون التخصيص لھذا العلم المنفرد، ولشخصية الصوفي الخاصة 

إن : فتكمن في الوضوح وا طJق وأما د��ت المعرفة. من خJل فكره وطقوسه المميزة له عن غيره من اDدباء
 Jحاتھم ونمط تفكيرھم الموحد بينھم، وبالتالي فJبد يتفقون في اصط Jالوضوح بين أفراد الطريقة الصوفية نفسھا، ف
غموض و� إبھام، وأما ا طJق فھو إطJق لعنان الفكر ليصل إلى ما يعجز على إدراكه الفكر البشري العادي، وھو 

 .ي أقصى صوره لمحاولة التشبث بخيوط الروحانيات التي تعلو حياة البشر عامةإطJق للخيال ف
 .1/135العمدة، : ابن رشيق )2(
موسيقى : إبراھيم أنيس). الراء، الJم، الميم، النون، الباء، الّدال، الّسين، العين: (يحتوي ھذا القسم على الحروف )3(

 .248الشعر، ص
 .27، ص1999وية، مكتبة اDنجلومصرية، اDصوات اللغ: إبراھيم أنيس )4(
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لقد جاءت حركة الروي ھي الفتح)ة المص)حوبة بم)د، وإن ج)از لن)ا تس)ويغ ھ)ذا اDم)ر 

ن الش)اعر ي)دعو بش)كل متك)رر إل)ى قيم)ة القص)يدة المض)مونية، إذ إوتخريجه، ف)إنني أرجع)ه 

فالطلب ) أرى طالبا':يقولھو وشيوخه، وھذا ما يؤكده افتتاح القصيدة لما  تهإلى سلوك طريق

بالدعوة الّص)ريحة ھ)ذه الم)رة،  -كذاك -ھو الدعوة إلى الشيء بأحد المعاني، ثم يختم قصيدته

  :لما قال

 ������� ��  � ������ �# ���  ��  ������� �' ���������4!
� (  �)�
��������� �* ,4+������
�  
  

  �- �/4��������������������.  �  ����������������������� �� �3  +������������������� �2 0�� �� �10��������������������)1(  
ونھج الّصوفية مم)ن ذك)رھم دعوة صريحة منه إلى كل من يريد سلوك ) فليأت(ففعل   

إذن فال)دعوة إل)ى ا قب)ال تناس)بھا . ، ويخص بال)ذكر نفس)ه وأس)تاذه اب)ن س)بعين)2(في قصيدته

  .الفتحة الممدودة أكثر من غيرھا مثل ما ھو حال النداء

وھ))و  -ربم))ا يك))ون في))ه ش))يء م))ن المبالغ))ة -وق))د نتج))اوز ھ))ذا الط))رح إل))ى ش))يء آخ))ر

عدم انغJقه وتقوقعه، ودليل  ذل)ك غ)زارة ثقافي)ة م)ن خ)Jل انفتاح فكر الششتري واتساعه، و

)3(شيوخه الذين كانت لھم رعاية وتبني ھذا التلميذ الفذ
.  

دھا ف)ي أواخ)ر القص)يدة، تعزي)زا ج)توا رإذن فاعتماد الفتحة من ھذه ا�نطJقة قد يب)ر

 .لتفسيرھا تفسيرا جماليا فنيا

 :التكــرار -4

د كلم)ة أو عب)ارة، أو معن)ى ف)ي القص)يدة، ويمت)د وھو الذي يأتي لرسم صورة أو لتأكي

إث)ارة  «ھذا التكرار ليشمل تكرار الحروف واDصوات أيضا، ولع)ل الغ)رض الع)ام من)ه ھ)و 

لحظ)ة التكيي)ف الش)عوري، بالمتلقي وتوجيه ذھنه نحو الّصورة المستحضرة لخل)ق م)ا يس)مى 

»أو لحظة التوافق الشعوري بين المبدع والمتلقي
)4(

.  

بح التكرار مشكJ  يقاع موسيقي، يمكن بواسطته نق)ل التجرب)ة الش)عورية، عندئذ يص

  .بجعل الّصوت المكرر أو الكلمة المكررة مفتاحا آخر للولوج إلى عالم النص الّداخلي

                                                 
 .76الديوان، ص )1(
 .26-25ينظر ھذا البحث ص )2(
 .76الديوان، ص )3(
  .1ص، ظواھر أسلوبية في شعر بدوي الجبل: عصام شرتح )4(
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، إ�ّ أنن)ا س)نتوجه )1(ومع أن التكرار كان معروفا في الشعر العربي منذ أي)ام الجاھلي)ة

وتن)اول تك)رار الّص)وت منف)ردا، ث)م تك)رار ال)ّدال والم)دلول  به إلى منحى جديد، يھتم بدراسة

  .في إطاري ا�شتقاق وا�تفاق

  :تكرار الّصوت المنفرد -أ

تحت ھذا العنوان، نھتم بالّصوت الذي � يكون وحده دا� و� م)دلو� إ�ّ إذا ك)ان م)ع 

ظ، ونح))ن ف))ي إط))ار د�ل))ي أدن))ى، وال))ذي يع))رف ب))اللف -والت))ي � تھمن))ا اSن -أص))وات أخ))رى

اSن في مستوى بعيد عن الصلة الّد�لية الت)ي تك)ون ب)ين ال)ّدال والم)دلول لن)رى م)ا إذا كان)ت 

اDصوات المعزولة عن ا طار الّد�لي تكون إطار جديًدا يخلق بينھا وبين الم)دلو�ت عJق)ة 

  ما؟

 :ا$صوات المجھورة ∗∗∗∗

فھ)ذا إب)راھيم أن)يس  اھتم الدارسون قديما وح)ديثا باDص)وات ومس)توياتھا ومخارجھ)ا،

ع ا�عتم)))اد ف)))ي بح)))روف أش))) «:اDص)))وات المجھ)))ورة ھ)))ي أن ،بويهييق)))ول عل)))ى لس)))ان س)))

»أن يجري معھا حتى ليقضي ا�عتماد عليھا، ويجري الّصوت موضعھا، ومنع النفس
)2(

.  

إننا نحاول بالحديث عن اDصوات المجھورة وصفاتھا ربط)ا ب)ين طبق)ة الّص)وت وم)ا 

 «للشاعر، ووضعه الفكري والشعوري أثناء أدائه للقص)يدة، م)ن حي)ث يتصل بالحالة الراھنة

إن الّصوت ھو آلة اللفظ، وھو الجوھر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد الت)أليف، ول)ن تك)ون 

»حركات اللسان لفظا و� كJًما موزونا و� منثورا إ�ّ بظھور الّصوت
)3(

.  

ابق للمجھور، ووافقه إلى حّد بعي)د، ذل)ك لقد تنبه إبراھيم أنيس في تعريف سيبويه السّ 

  :أنه اتفق مع ما تبرھن عليه التجارب الحديثة، وتبين له في تعريف سيبويه أمران متميزان

التي أراد بھا أن يصف المجھور بأنه صوت " إشباع ا�عتماد"عبر عن أولھما بعبارة -1

اDوروبي)ون بق)ولھم  متمكن مشبع فيه وضوح، وفيه قوة، وتلك ھ)ي الص)فة الت)ي يش)ير إليھ)ا

)Sonority(ه المھموس، فالمجھور أوضح في السمع من نظير.  

                                                 
 .2/92العمدة، : ابن رشيق: ينظر )1(
 .101اDصوات اللغوية، ص: إبراھيم أنيس )2(
 .220جمال اللغوي، صعلم ال: محمود سليمان ياقوت )3(
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  :اDم))ر الث))اني ال))ذي تبين))ه إب))راھيم أن))يس م))ن تعري))ف س))يبويه ھ))و م))ا عب))ر عن))ه بقول))ه -2

أن  -في رأي أن)يس –، ومعنى ھذا »مع النفس أن يجري معه حتى ينقضي ا�عتماد عليه «

المجھ)ور ب)اقتراب ال)وترين الّص)وتيين أح)دھما م)ن الحس المرھف لسيبويه جعله يشعر م)ع 

اSخر، حتى ليكادان يسدان طريق النفس، مما يضطر ھواء النفس إل)ى ا�ن)دفاع م)ن بينھم)ا 

.في قوة تحرك الوترين الّصوتيين
)1(

 

وإذا كان ھذا رأي إبراھيم أنيس حول ما قاله س)يبويه، فإنن)ا نس)تنبط فيم)ا قال)ه ا�ثن)ان 

القوة والوضوح، فھل تحقق ھذان اDم)ران ف)ي قص)يدة  :المجھورة، ھماأمرين من اDصوات 

إذا م))ا علمن))ا أن اDص))وات المجھ))ورة ق))د ت))رددت ف))ي النوني))ة بمق))دار الشش))تري خصوص))ا 

  .مّرة )942(، والتي وردت تقريبا ضعف اDصوات المجھورةأي مّرة، )1733(

  :وفي الجدول اSتي توضيح لتواتر الحروف المجھورة كما يلي

                                                 
 .102 -101اDصوات اللغوية، ص: إبراھيم أنيس: ينظر الّدال )1(
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  تكراره  الّصوت  تكراره  الّصوت

  43  الجيم  387  اDلف

  32  العين  250  الJم 

  40  القاف   188  النون

  20  الذال  141  الواو

  18  الطاء  128  الميم

  08  الضاد  125  الياء

  07  الغين  106  الراء

  06  الطاء  91  الباء

  04  الزاي  80  الھمزة

  1733  المجموع  59  الّدال
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ثبتت الحروف الجھرية تواجدھا بقوة في النونية، مع ما تحمله ھذه الح)روف م)ن لقد أ

  .صفات القوة والوضوح، الشيء الذي يبرره موضوع القصيدة وطريقة طرحھا

فمع أن الموضوع فلسفي صوفي معقد مرتبط أساًسا بطريق)ة الّص)وفية الع)ارفين، م)ن 

يح آي)ات العق)ل َمَحاس)ن ومس)اوئ، وتوض) المحب والمحبوب(خJل تعيين الطالب والمطلوب

كان)ت النوني)ة ق)د ج)اءت لتوض)يح  م)الفاع اSخ)ر بانتھ)اج ھ)ذه الطري)ق، ن)وھي كلھا طريقة إق

وتب))ّين م))نھج الشش))تري الّص))وفي الفلس))في وتع))رض لمدرس))ته الت))ي احتض))نته ف))ي س))بيل تعل))م 

أن  -يكن لزاما عليهإن لم  -، ومن ثم ركائز الّسلوك الّصوفي القويم، فقد كان مناسباھاأبجديات

اع، الذين تتميز بھما اDص)وات المجھ)ورة، فك)ان إذن ھ)ذا الت)زاحم نيعتمد الوضوح وقوة ا ق

  .لھذه الحروف في القصيدة مبررا جماليا ومنطقيا أيضا

دة في ت)ذوق اDبع)اد المترامي)ة ف)ي القص)يدة الّص)وفية، كونھ)ا تعبي)را دؤية المتجرإن ال

قف عند حدود مرسومة، بل تعي)د التجربة الفذة، ھي رؤية � ت وجدانيا عن تضاريس تحتويھا

إنتاج نفسيا م)ع ك)ل ق)راءة، الش)يء ال)ذي يب)رر اھتمامن)ا ب)الحرف ف)ي ھ)ذا الّس)ياق، Dن)ه عن)د 

 ،...)الصيرورة، ا�نح)Jل، التركي)ب، التحلي)ل،(معشر الّصوفية رمز للوجود وعنصر للكون

حين أمسك بأعن)اق الح)روف جميع)ا بالش)كل ال)ذي  وبيان ھذا كله نلتمسه بقوة عند ابن عربي

.جعلھا تصرخ بحقيقة المعاني التي تحملھا
)1(

  

را ف)ي ومن ھذا المنطلق ارتأيت مJحقة بعض معاني الحروف اDكث)ر تواج)دا وحض)

القصيدة، و� أزعم في ذلك سلوك منھج ابن عربي في ذلك، بل ھو مزيج من قراءة ص)وفية 

  .ذاتهوحداثية وجمالية في اSن 

م))ّرة، وھ))و رق))م قياس))ي م))وازاة م))ع بقي))ة  )387(تك))رر ھ))ذا الح))رف ف))ي القص))يدة: ا$ل��ف -1

 -الح))روف، مم))ا جعل))ه يش))كل إمكان))ات إيقاعي))ة مھم))ة، إذ يس))تمد ھ))ذا الح))رف قوت))ه التعبيري))ة

داخل البيت من معانيه المتميزة، والتي اكتسبھا في التجربة الّص)وفية،  -إضافة إلى الموسيقية

إشارة إلى الذات اDحدية أي الحق تعالى، م)ن حي)ث كون)ه ھ)و أول م)ا «Dن يكون  مما خوله

»اDزل أزل في
  :خصوصا إذا علمنا أنه عند ابن عربي ،)2(

                                                 
الفتوحات الكية، ضبط وتحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب : ابن عربي: ينظر ھذا الموضوع مفّصJ في كتاب )1(

 .1/106العلمية، لبنان، 
 .644الموسوعة الّصوفية، ص )2(
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 �1�+����������������������
� �5�����������������������
��  �- �� �������������������������6 �1  �  7����������������������%  
  

  �������������������#8� (��������������� �9���������������
 ��������������� ��  � :�  �� ����������������� ��  7  
  ����������������������; �7�  ��  ������������������������<  ��  
 �-����������������������� �-������������������������0 (�  

  
   �- �5������������������������  0 �� $�������������������������  �-����������������������� �= ��  � �8� �1 ��  7)1(  

ية تتحدد في كونه من ح)روف توإذا كانت ھذه ھي ميزاته الّصوفية، فإن ميزاته الّصو  

مجرى الھواء معھا � تعترضه حوائل في مروره، ب)ل ين)دفع ف)ي «اللين المجھورة، بحيث إن

ا طليقا »الحلق والفم حّرً
)2(

.  

ل)ف جع)ل منھ)ا مرك)زا ف)ي اD، والتي وج)دت والصوتية إن كل ھذه الميزات الّصوفية

  :لتكثيف د�لي عميق، أحس به الششتري حين قال

 �� ������������������� - :>  � �8������������������  �? �9 ������������������ �) �� �6� �� �3  �+������������������
�,  
  

  ����������������� �@ �# �� �& ���������������� �! A� ���������������� ��
� �� �5�  �� ��  � �  ��������������������)3(  
Dن جل أسرار الحروف راجعة في المعنى إليھما،  «إذ فّسر الحرفان باDلف والباء،   

»حدة الذاتذلك أن اDلف يشير إلى و
)4(

.  

ف)إني  -ف)ي النوني)ة -وإن كان المقام يضيق ھنا لعرض كل الكلمات التي اش)تملت أل)ف

سأتناول بعضھا، وفي ذلك محاولة  ب)راز حقيق)ة الط)رح ف)ي قض)ية مع)اني اDل)ف، وم)ن ث)م 

  :فھو تبيان لجماليات وضعھا ھناك

1 / ����������� ����������
�� ���������������
�  �"��������!�
� �  
  

  �� $���������#� �������� ���  %��������! " ���  ����������� ���������� �� &��������� �  � ���)5(  
. ھ))ي المقص))ودة ف))ي البي))ت، م))ن حي))ث اش))تمالھا عل))ى اDل))ف ف))ي وس))طھا" الزي))ادة"إن  

تثب)ت  -ومن خJل استقصاء ھذه الكلمة ومعانيھا في القرآن الك)ريم، ومعناھ)ا الّص)وفي أيض)ا

) أرى(أنھا تعني النظر ورؤية ^ عز وجل ودوام شھوده، وھي مرتبط)ة ك)ذلك بفع)ل الرؤي)ة

ر به الشاعر قصيدته، Dنه أول ما يريد الّصوفي تحقيقه منذ ابتدائ)ه س)لوك الطري)ق الذي صدّ 

  .الّصوفي الوعر

                                                 
 .1/106كية، الفتوحات الم: ابن عربي )1(
 .36اDصوات اللغوية، ص: إبراھيم أنيس )2(
 .74الديوان، ص )3(
 .1/106الفتوحات المكية، : ابن عربي )4(
 .72الديوان، ص )5(
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Dبمعن)ى يحي)ل مباش)رة )الزي)ادة، أرى(ل)ف المتواج)دة ف)ي كلمت)ي من ھن)ا ارتبط)ت ا ،

إلى الذات اDحدية، والتي لھا م)ن الص)فات واDفع)ال م)ا تحوي)ه ك)ل الح)روف والكلم)ات، ب)ل 

  :عظم، مصداقا لقوله تعالىوأ

 ﴿ ����� C �)  ����
 �� (���� �� �1��� �����# ��������- ��� �7��  ��; ����  ��� 
� ���������
 (���� �� �1��� �����#�
 �������� �� ����  ��� 
� ����� �#  ����
 7���; �&���� D ����
 ������� ﴾)1(

.  

2 / �� A7�������������#  ����������������. $E�  �- ���������������.  E  �&��������������F &��������������  
  

  ��������� �) :*�  �������� �) ����������4!
� �� �������  !�� ��)�-  ��
�  �����������)2(  
مق)ام العب)دين  «يعن)ي  -وھو المشتمل عل)ى ح)رف اDل)ف ك)ذلك ف)ي الوس)ط -إن المقام  

»يدي ^ عز وج)ل بم)ا يق)وم ب)ه م)ن مجاھ)دات ورياض)يات وعب)ادات
)3(

إذن فالمق)ام س)لوك . 

متعلق بالذات اDحدية، وھو ما يقصده المتصوفة بعي)دا ع)ن المق)ام المعتم)د ف)ي لغ)ة الخط)اب 

يشتمل معناه على عّدة أنواع من المقامات التي تتعلق بأمور تف)ارق بش)كل أو  العادية، مما قد

  .بآخر ھذا المعنى الّصوفي

3 /  ���������#� E��������
 ��C���������@ ������������ ����  �����������<  $��������� �����  
  

  �1�-����������@ �����������%� $G������������!� �H������������� 
�0��  ��
�  � �"�����������)4(  
اس))م ال))ذات، والوحداني))ة اعتب))ار ال))ذات م))ن حي))ث  «: عن))د الّص))وفية) الواح))د(إن لف))ظ  

»انتشاء اDسماء منھا وواحديتھا بھ)ا م)ع تكثرھ)ا بالص)فّات
، فك)ل اDش)ياء ھ)ي ف)ي الحقيق)ة )5(

Dش))ياء فيھ))ا، فس))ميت ال))ذات الّص))وفية ش))يء واح))د أو ذات واح))دة باعتب))ار اتح))اد اDس))ماء وا

  .عندئذ با�عتبار الذي صار به الكل متوحًدا في الّد�لة عليھا واحًدا

4 /  �����������
�  �������������# ���������� �! A�I� ������������ �9��  �+����������#6�  
  

  �7��������.
 ���������
 ����������%� �)
� � ��������6 �� ��������  � �� ������� ������������ � �2 �  
     �����#� ��������< �������!
� (����  1�������- ��- ?���������� A7  

  
  ����������� �! �I� �����������  J �� �3���������# �+  +��������2-�� :����������<)6(  

مرتين في القصيدة، وھو اس)م ال)ذات ا لھي)ة اDعظ)م، وھ)و ) ^(لقد كرر لفظ الجJلة  

Dن اD ،قبل الھاء ثابتة في اللفظ، و� يعت)د بس)قوطھا ف)ي الخ)ط، وال)ذي لف التي اسم خماسي

التي ھلكت فيھا الكثرة ول)م يب)ق لھ)ا وج)ود اDحدية اDولى وھي عبارة : يعنينا ھنا ھو اDلفين
                                                 

 .109/ 18، الكھف )1(
 .72الديوان، ص )2(
 .963الموسوعة الصوفية، ص )3(
 .74الديوان، ص )4(
 .995الموسوعة الّصوفية، ص )5(
 .73الديوان، ص )6(
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بوج))ه م))ن الوج))وه، ل))ذلك ك))ان م))ن أول ھ))ذا ا�س))م وانف))راده، بحي))ث � يتعل))ق ب))ه ش))يء م))ن 

Dحدية، وأّما اDالّساقطة م)ن الكتاب)ة ولكنھ)ا  -التي قبل الھاء -لف الثانيةالحروف تنبيھا على ا

المس)توعب ال)ذي � نھاي)ة و� غاي)ة ل)ه، وإل)ى ع)دم غايت)ه  الكم)الثابتة ف)ي اللف)ظ، فھ)ي أل)ف 

ا شارة بسقوطه في الخط، ذلك أن الّس)اقط � ت)درك ل)ه ع)ين و� أث)ر، وف)ي ثبوت)ه ف)ي اللف)ظ 

)1(الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى حقيقة وجود نفس الكمال وذات
.  

Dل))ف خزان))ا تجم))ع في))ه ك))ل ص))فات ومتعلق))ات وبھ))ذا الش))كل، يجع))ل الّص))وفيون م))ن ا

 مال)ذات م))ن أوص)اف وأفع))ال والش))يء ال)ذي يؤھل))ه �حت)واء ك))ل ھ))ذه المع)اني، كي))ف �؟ وھ))

يؤمن))ون بأس))رار الح))روف العميق))ة والخطي))رة، والت))ي � تتحق))ق و� تظھ))ر إ�ّ للعارض))ين 

  .المحققين

بالنس))بة  -م))ّرة، فق))د احت))ل المرتب))ة الثاني))ة بع))د اDل))ف 250تك))رر الّص))وت بمق))دار : ال��)ّم/ 2

ح)))رف مجھ)))ور متوس)))ط الش)))دة، ش)))كله ف)))ي الّس)))ريالية يش)))به  «وھ)))و  -لت)))واتره ف)))ي النوني)))ة

»وصوت ھذا الحرف يوحي بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك وا�لتصاق...اللحام
)2(

.  

ح)رف ال)Jّم الّص)وفية والمعجمي)ة، ف)ي ح)ين نج)د ل)ه معطي)ات ھذا م)ن ناحي)ة طبيعي)ة 

عب)ارة ع)ن الج)Jل، ولھ)ذا ك)ان ال)Jّم مJحق)ا  «د�لية أخرى تحويھا معاجم الّصوفية، فيكون

وال)Jّم ...؛ Dن الجJلة أعلى تجليات الذات، وھو أسبق إليھا من الجم)ال)^(لbلف في كلمة 

ري في مظاھر الحق س)بحانه، وجمي)ع أوص)اف الجم)ال عبارة عن الجمال المطلق الّسا كذلك

العظم)ة : العلم واللط)ف، وأوص)اف الج)Jل ترج)ع إل)ى وص)فين ھم)ا: ترجع إلى وصفين ھما

»وا�قتدار
)3(

.  

  :وھذا ابن عربي يناجي حرف الJّم فيقول

                                                 
 .646، 645الموسوعة الّصوفية، ص: ينظر )1(
 : الموقع.53، ص1998منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -دراسة -خصائص الحروف العربية ومعانيھا: حسن عباس )2(
 .645الموسوعة الصوفية، ص )3(
 .1/111الفتوحات المكية، : ابن عربي )4(

 �E4?������������������
� �������������������
 �K �� �7 ������������������A!
� �� �(  �8������������������� ; �� �/  
  

  �� �� �.����������������� ��� �&  �8�  �������������������� ��
� "������������������% �(  �8�  �������������������� �/  
  �������������� ��%� �� ����������������.  E  �&��������������-�+ ����������������#�
� ,����������������-  

  
  �E
������������������
��  ��������������������#
� �( ���������������� ��%� �� �  )������������������� �/)4(  
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ومن خJل ھذه المعاني القوية لحرف ال)Jّم، س)نحاول تتبعھ)ا ف)ي اDلف)اظ ال)واردة ف)ي 

  .القصيدة، وذلك بإسقاط ھذه الّد��ت عليھا، وسنرى إذا ما تحقق ھذا الطرح أم �؟

د�لة ا�لتصاق لحرف الJّم ف)ي ع)ّدة مواض)ع ف)ي القص)يدة، لع)ل تتحقق  :د0لة ا0لتصاق/ 1

  :أبرزھا

��  A,��  ������������ �J $7�  �.
� (���������� �L�����������= ������������ �� ��"  
  

  ���  #���� �� �7   �������  �/�������
� (����   E����
 ������� �� �M  �8�  ���������)1(  
  &������
�;� : ���������. �� ��  �?������J�  ����������  $7������J  �&������-�+
  

  
 �����������  � �O  ����������� �! �� $1�  ������������ �) A+  �
����������% ������������
� �  6 ���)2(  

ض)من ھ)ذه الد�ل)ة ا�لتص)اقية، Dنھم)ا )ال)وِصْ◌ل(و) الوصال(درج لفظتييمكن أن ن  

يحمJن معنى التقارب، فالوصال ھو ربط الّصلة بين المتحابين بع)د الھج)ران، والوص)ل ھ)و 

مرادف للوصل وا�تصال، وھ)و  «أّما الوصال الّصوفي فھو. ضم الشيء بالشيء وجمعه به

ب)ه اتص)ال ال)ذات بال)ذات، Dن ذل)ك إنم)ا يك)ون ب)ين ا�نقطاع عّما سوى الحق، ول)يس الم)راد 

وأدن))ى الوص))ال مش))اھدة العب))د رّب))ه بع))ين ...جس))مين، وھ))ذا الت))واھم ف))ي حق))ه تع))الى كف))ر

»القلب
)3(

.  

فحا�ت ا�تصال في طريق الّسالكين منطقة محظورة تماما عل)ى غي)ر الواص)لين م)ن 

توفيق ا لھ)ي اDس)مى أن يقطع)وا الّصوفية، الذين أتيح لھم بعد الجھد المضني المصحوب ب)ال

ة، حت)ى تنتھ)ي بھ)م ف)يخلة، ويقتحموا الّصخور ال)وعرة، ويجت)ازوا المزال)ق الميالمراحل الطو

الخط))وات الJھث))ة إل))ى أقص))ى م))ا رس))موا Dنفس))ھم م))ن آم))ال، وأس))مى م))ا طمح))وا إلي))ه م))ن 

تجلي)ات ا لھي)ة، الرحاب المقدسة العليا التي يق)ع لھ)م فيھ)ا م)ن ال ،غايات، إنھا فيما يصورون

والفيوضات الربانية، بقدر ما تھيأت أنفسھم له من أنس يغمر القلوب بألذ المشاعر وأس)ماھا، 

من عJئق وشواغل إل)ى فن)اء ف)ي خض)م التجلي)ات إلى سكر يذھل عن كل ما سوى الحضرة 

  .يتحقق به شرف الّصوفي وكماله

                                                 
 .73الديوان، ص )1(
 .74، صم ن )2(
 .645ية، صالموسوعة الصوف )3(
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* / ������������� ��
 �E�������������6�8��� �1��������������.-  1�2��������������-  
  

  �9������������  ���������������
�7��������� .��   ��� ������������D���  )��������� �!
� �9)1(  
      ������������������� �� �> �M���������������)  �.
�������������� �= �� �L ���6���������������H  

  
  �� �◌ �1 ��������� ���������;� �Q������� ��  ) �◌ �72�����������- �R  �  �����������)2(  

ف))J يخف))ي معن))ى ت))داخل اDش))ياء بم))ا فيھ))ا م))ن ارتب))اط والتص))اق، كم))ا أنن))ا نس))تطيع   

معن)ى ال)ربط، : ي اDوليحمل في معناه اللغ)و) العقل(لھذا المعنى، كونه ) العقل(إخضاع لفظ

  .والربط يفيد بالضرورة التJحم وا�لتصاق

S / ������������������ ��(����������������-
� �L����������������������
� ��������������������  !�� ��  
  

   ������ ����������� E�����
 �������%�����  ��F  �/ ��������
� ���������  )��
�)3(  
، وفي ك)ل م)ن الش)بھة، والخل)ط ت)داخل وع)دم )4(فاللّبس ھو الشبھة، واللّجن ھو الخلط  

اDشياء بعض)ھا ب)بعض مم)ا يحيلھ)ا إل)ى معن)ى الت)رابط وا�لتص)اق وضوح، ومن ثم التصاق 

  .مّرة أخرى

قلنا أن حرف الJّم يحمل د��ت الجJل والقوة، وذل)ك ح)ين إس)قاط : د0لة القوة والج)ل/ 2

عل))ى ك))ل مع))اني ھ))ذه الكلم))ة بم))ا يض))يق ل))ه عق))ل أي بش))ر عل))ى ) ^(ارتباط))ه بلف))ظ الجJل))ة

ونتتبعھا في اDلفاظ المعتمدة ف)ي  ركز على معنى الجبروت والقوة،إدراكھا جميعا، غير أننا ن

  .القصيدة

�T ��%�
�������������� �J�� ����������������  ��%� $����0��������������� �1�������������  � �6��  
  

  ���� � �� ��  ����������� �����������% ������������  ��6 ���������� ��� �����������# ����������� ���)5(  
ھ))و الھداي))ة، ص))ول Dفاص))ل ا ،وھ))و الش))يء يك))ون ل))ه تزاي))د «:لأص))ص))ول جم))ع Dا  

»ھ))ي مس))ماة ك))ذلك لتزاي))دھا وزي))ادة فروعھ))او...والف))رع م))ا تزاي))د ع))ن اDص))ل
)6(

ف))J تن))تج  

Jصل قويا جليDصل إذن إ� إذا كان ھذا اDالفروع والزيادات عن ا.  

*T  :7  �����������6 �9��������� ��� ���� (�-����������� �J ���
  Q�-���������!�  
  

 ��������� ��-  ��������; &�������� ,+������
� �7������ .��
� �������� :7��������. ��)7(  
ع))ن النف))وذ إل))ى الش))ديد والمخي))ف، وھ))ذا الھ))ول ھ))و عق))ال الفك))رة ف))الھول ھ))و الف))زع   

فمث)ل م)ا يوص)ل العق)ل . ميادين الغيوب، وفضاء الشھود، من حيث إن ھ)ذا العق)ال ھ)و العق)ل
                                                 

 .72الديوان، ص )1(
 .74، صم ن )2(
 .76، صم ن )3(
 .لبس، لجن: مادة/5ج، لسان العرب: ابن منظور )4(
 .72الديوان، ص )5(
 .642الموسوعة الّصوفية، ص )6(
 .73الديوان، ص )7(
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 -وھ)ي أح)د مس)اوئه –اDعلى إل)ى المرات)ب المعنوي)ة مرتقي)ا م)ن مرات)ب الح)س، فھ)و أيض)ا 

  .)الحقيقة(راك الغايةرباط وثيق يشكل ھو � أمام تخطي الّصعوبات  د

S/ ���������������; �E�  �� �������������� � ��  ��������������
� ��6 ������������ �!  � ���  �&������������-�+  
  

  ��������� ����  J�� �5  �7����#
�  �� (��������  J �� �&  ��  ��������)1(  
ى، فھ))و أح))د ، والواح))د المطل))ق ھ))و س))بحانه وتع))الوحدت))ه الكامل))ة: يءنق))ول ك))ل الش))  

الك)ل عن)د ف. الواحدي)ة الجامع)ة لbس)ماء كلھ)اباعتب)ار الحض)رة ا لھي)ة بالذات، كل باDس)ماء 

عل)ى الوج)ه ال)ذي عرفت)ه م)ن كونھ)ا الجم)ع، فإنھ)ا ك)ل ش)يء اسم لحضرة أحدي)ة «: الصوفية

»ةيغير و� تفرق و� تشتت فيھا، �التي  والجمعية ا�شتمالحضرة 
)2( 

.  

  ا لھي))ة والج))Jل م))ن حي))ث كون))ه يعب))ر ع))ن ال))ذاتك))ل حام))ل لمع))اني الق))وة الوبت))الي ف

وف)ي الجم)ع  -ث ھ)و يعب)ر ع)ن الجم)ع � التفرق)ةومن حي) من ناحية، - ىقواDجانب الوھو  -

  .من ناحية ثانية -قوةكل الطبعا 

أيض)ا  تفق)د حقق) لل)روي،والد�لي)ة  ةت الوظيف)ة الموس)يقيإضافة إلى كونھا قد حقق :النون/3

ب)أن  «ص)وتيا ك)ون ح)رف الن)ون تم)رة، وي )188(، فتك)ررت بمق)دارقويا في القصيدة اتواجد

ف)ي بھا ھذا الوضع، غي)ر أن)ه ، ويلزم الناطق حكمام التقاءً  أصول الثناياتقي طرف اللسان بيل

»رب الھواء منهتسالحنك فينتج طريق اDنف ل ىلوقت يھبط أقصنفس ا
)3(

.  

وأقربھ)ا  ،وضوًحاأن النون أكثر اDصوات الساكنة ومن النتائج التي حققھا المحدثون 

)4(أصوات اللينإلى الطبيعة 
.  

ك)ان لھ)ا ص)فات ص)وفية أخ)رى ح)رف الن)ون الص)وتية، فق)د  ولما كان)ت ھ)ذه ص)فات

والقل)م ھ)و التفص)يل، فتك)ون العلم ا جمالي في الحض)رة اDحدي)ة «تكون دالة علىن تھا Dأھل

»الذي ھو منظر الحضرةحسب ما جرى به القدر في لوح محفوظ المخلوقات على 
)5(

.  

                                                 
 .74، صم ن )1(
صم الدرقاوي، دار الكتب العلمية، لطائف ا عJم في إشارات أھل ا لھام، ضبط و تصحيح عا: عبد الرزاق القشاني )2(

 .372، ص2004لبنان،
 .101اDصوات اللغوية، ص: إبراھيم أنيس )3(
 .27اDصوات اللغوية، ص: إبراھيم أنيس :ينظر )4(
 .988الموسوعة الصوتية، ص )5(
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�� ﴿: تع)الىقول)ه  م)ن ق)د أخ)ذولعل ھذا ا�ستخJص ال)د�لي لح)رف الن)ون  �� �� �E����. 
��� �

 ��� ���� !��﴾ )1(
  :روت، قال فيهبمن عالم الملك والج يون عند ابن عربوالن .

  اَھ))))))))عبودِ ا عل))))))))ى مَ ا عيًن))))))))ينَھ))))))))ف))))))))ي عَ    اذاتَھ))))) قط)))))ةُ نُ  ت)))))دلe  ج)))))ودِ الوُ  ونُ ُن)))))/ *
  اودَھ)))))جُ  نْ ِم))))) Jَ الُع))))) واِن◌ِ ْك)))))مي)))))ع أَ◌َ وجَ    ◌� مين)))))))هِ ويَ  ودهِ ا م)))))))ن ُج)))))))َھ)))))))جودُ وُ فَ      
  اودَھ)))جُ وُ  ينِ َع))) ص)))فَ نِ  بعين)))كَ  انظرْ َف)))     

  
  )2(اقودَھ))))))فْ عل))))))ى مَ  رْ عُث))))))ا تَ ودَھ))))))جُ  نْ ِم)))))) 

ح)رف الن)ون حقيق)ة والمكاش)فة، ج)اءت اDلف)اظ المحتوي)ة عل)ى وتحت معاني العلم وال  

  :تيذلك في الجدول اS خص ثبات ما وصفت به، نل

  د0لة الكلمة  الصفحة في الديوان  رقم البيت  الكلمة

  حقيقة الشيء الكاشفة للمستور  73 -72  09 -8  نور، أنوار

  مخرج الشيء ومصدره  73  09  منبع

ا X72  02  عن  Jظھر وبدا وج  

  ملك حكيم  75  43  ذو القرنين

  ذات الشيء الذي تبدو منه اDشياء  75  44  العين

  م نحويلعا  75  50  ابن جني

  الحقيقة  76  56  برقال سنا

  العقول  76  56  النھى

  ار المعانيأمط  75  55  المزن

  فيلسوف وصوفي  76  58  يقظان

ب))التمعن ف))ي كلم))ات ھ))ذا الج))دول ود��تھ))ا اللغوي))ة والّص))وفية مًع))ا، نتب))ّين ا ط))ار 

، ومحاول)ة الش)اعر ص)نع كلم)ات )الن)ون(لھ)ذا الح)رف) ب)المعنى الّص)وفي(العرفاني والعلم)ي

ح))رف، وم))دى ض))من المض))مار ال))ذي س))ّنه الّص))وفيون لھ))ذا ال -إن ص))حت التس))مية -النوني))ة

ارتباط)ه ب))العلم ال))ذي يخ)ص الحض))رة ا لھي))ة، عل)ى أن))ي � أزع))م أن ھ)ذه المع))اني ق))د توج))د 

                                                 
 .68/1سورة القلم،  )1(
 .02، ص26عوى، نزتضاريس ا بداع الحرفي التجربة الّصوفية، مجلة : ھيثم الجنابي )2(
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بشكل مطلق في كلمات أخرى، في نصوص أخرى، إنم)ا ھ)ي ق)راءة خاص)ة، بش)كل خ)اص، 

  .لقصيدة خاصة

عنص)ر المعان))اة المخلص)ة، ونغم)ا ف))ي  «لق)د ح)دد الّص)وفي عJقت))ه ب)الحرف باعتب)اره

»)بطونھا(لكلمة وأسرارھاإبداع حقائق ا
 )1(

.  

معرف))ة مرات))ب الح))روف  ح))ولم))ن ھن))ا كان))ت تص))وراتھم الرمزي))ة للح))روف ت))دور 

والحركات في الع)الم، م)ن حي)ث إن لك)ل ح)رف ص)فات وخص)ائص وأدوار مح)ددة ومعّين)ة، 

  .من ھنا كانت نقطة التقاطع بين التحليل الّصوفي والّصرفي للحروف

  :طار ا0شتقاق أو ا0تفاقتكرار الّدال والمدلول في إ -ب

ھ))ذا الن))وع م))ن التك))رار ل))م يقتص))ر عل))ى تك))رار ا ط))ار ال))د�لي بص))ورته الّص))وتية 

اDولى، ولكن يمكن أن يكون بفارق قليل في ترتيب أص)واته، إم)ا بنقص)ان أو بزي)ادة ص)وت 

وذلك تبعا لصرف ا طار الد�لي وتغييره م)ن ص)ورة د�لي)ة . آخر، أو إبدال صوت بصوت

قت ما إلى صورة د�لية أخرى دالة عل)ى ح)دث، أو زم)ن يخ)الف الّص)ورة اDول)ى م)ن في و

  .ھذه الوجوه

وھذا النوع م)ن التك)رار تزخ)ر ب)ه القص)يدة الّص)وفية النوني)ة، وبالت)الي تك)ون دراس)ة 

اDص))وات ھ)))ذه متمثل)))ة ف)))ي الوق)))وف عن))د الخص)))ائص الموس)))يقية ف)))ي اس)))تعمال اDص)))وات 

إن)ه . ن متساويين أو متقاربين في اDصوات، مختلفين في المعنىالمشتركة بين إطارين د�ليي

  ).الجناس:(ما يعرف في النقد العربي القديم بـ

وقد أفرد القدماء أبوابا كثي)رة لھ)ذه اDن)واع م)ن عل)م الب)ديع وغيرھ)ا، وم)ن بي)نھم اب)ن 

"التجنيس"رشيق الذي خصX له بابا أسماه
)2(

.  

ال)ذي يحدث)ه  يا يق)اعيدة، تنبھت إل)ى الف)ارق من خJل تتبع ظاھرة الجناس في القص

ف))ي ك))ل حال))ة م))ن الح))ا�ت أو اDش))كال الت))ي يك))ون عليھ))ا الجن))اس، وذل))ك راج))ع إل))ى موق))ع 

                                                 
 .1/112الفتوحات المكية، : ابن عربي )1(
 .1/283العمدة، : ابن رشيق: ينظر )2(
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أو يض)عف م)ن إيق)اع الجن)اس اللفظين، كل بحسب وضعه في البيت الشعري، مم)ا ق)د يق)وي 

  .في النص

لمJمس)ة الف)وارق  لذلك كان جديرا بأن توضح مواض)ع الجن)اس ب)ين الّص)در والعج)ز

ث))م محاول))ة تب))ّين وظ))ائف الجن))اس ف))ي ھ))ذا ال))نص م))ن خ))Jل تل))ك المواض))ع . ا يقاعي))ة أو�

  .والحا�ت ثانيا

  :درجات ا7يقاع في الجناس -ج

ويمكن أن نطلق عليه جناس التص)دير، : ما كان لفظه في نھاية الّصدر ونھاية العجز -1

اللف)ظ ال)ذي تخي)ره الش)اعر ليك)ون  وھو مظھ)ر م)ن مظ)اھر الحش)و عن)د الع)رب، ويك)ون ف)ي

خاتم)ة للبي))ت، وإط))ار يجم))ع ألفاظ))ه ف))ي الم))رة اDول))ى عن))د اس))تخدامه كخاتم))ة للص))در، وف))ي 

 :المّرة الثانية كحد ينتھي عنده البيت أو العجز، وفي مثل ھذا قول الشاعر

 �9������������������ �@
�� �������������������%.���� �� ����������������� ��  � L�������������������� ���� D ��   ����������%� �U������������� ������������6� �   D���������� ��
�� �U���������������
� �◌ ���)1(  
ولقد شذX ھذا ا�س)تخدام ف)ي القص)يدة، ف)ورد فق)ط ف)ي ھ)ذا البي)ت، م)ع أن)ه يش)كل أكث)ر 

  .المظاھر الموسيقية جذبا لbذن

 :ورد في قوله: ما كان لفظه في بداية الّصدر ونھاية العجز -2

  E�������������
 ��  �5������������ ���  ��������������� �#
� �&������������ ��# ������������� ���6��- ��F    �/������������
�  �+�����������#6 $1�������������D $G(�����������@��������������� ��� 
�� �)2(  
 �� �1����������������  � �6  $����0����������������� ��%�
����������������� �J�� �������������������  ��%�    ���� � �� ��  ����������� �����������%  ��������������  ������������#  ���������� ���������������  ��6)3(  

 �◌ �◌ �1 �D�����"  �;��� �= �*� �����
� ���   ����� ����@  � �*  �2���  � �� �3    �����������������#  �# ���������������� D �7  �'
��������������� � ��  �
 �#���������������� �&  �D�����������������)4(  
يقاع)ه كان استخدام ھذا النمط من الجناس أكثر من سابقه، غير أنه كان أقل من)ه ف)ي إ

الموسيقي، ذلك أنه يعي)د الكلم)ة نفس)ھا بتغيي)ر نس)بة الفع)ل إل)ى الض)مائر ت)ارة، وتغيي)ر زمن)ه 

 .تارة أخرى

 :وذلك في قوله:ما كان لفظة في بداية الّصدر وبداية العجز -3

                                                 
 .74الديوان، ص )1(
 .72، صالديوان )2(
 .73، صم ن )3(
 .75، صم ن )4(
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���������������- �) ���� �������������� A) �� ������������6� ������������ �) ��
� �Q�������������;  
  

  ���������������������- �)�� ������������������ %�- ����������������%� :G������������������ �3�����������������-�-)1(  
   �� �V�����������  �� ���������  E-���������� �!  ���������; ��������� �*���������!  

  
 � �V�����  ���
��� �◌ �����
� "��������< �◌�Q �3�� ��  +F ��� ��������� �<)2(  

   �� ���������������  J �� �W ��������������!
� &��������������  % ��  ��  � �� A, ������������� ��C� ����  
  

  �◌������� �J� �W� ���������  ��  ���������.(  ��
�������� �) ��� ��������
 �& ��  +����������)3(  
فھذه درجة أخرى للفظ المج)انس، وھ)ي انتقال)ه م)ن نھاي)ة الّص)در ونھاي)ة العج)ز إل)ى   

وھو شكل له قيمته ا يقاعية التي � يمك)ن إنكارھ)ا، و� يمك)ن التقلي)ل م)ن موقعھ)ا  بدايتيھما،

 .في صدارة الشطرين

 :كقوله: ما كان لفظه نھاية الّصدر وبداية العجز -4

 �7���������������������!
� �5������������������ ��# �&���������������������#�
 �� �&������������������ �=  ���
  
  

 �������������# ������������ ������������� �O�������������
� �&��������� �=���� ��
)4(  

  ���������������- �) ���� ������������6� ������������ �) ��
� �Q�������������; �������������� A) ��  
  

  ���������������������- �)�� ������������������ %�- ����������������%� :G������������������ �3�����������������-�-)5(  
تكمن ھذه الّدرج)ة م)ن الجن)اس ف)ي الم)وقعين المتق)اربين ب)ين النھاي)ة والبداي)ة، بحي)ث   

ا، لكنھ)ا تت)يح  يكون في الّص)در نھاي)ة، وف)ي العج)ز بداي)ة تفص)لھما مس)افة زمني)ة قص)يرة ج)ّدً

 .للقارئ استرجاع النفس ليستأنف المتابعة

 :كقوله: كان لفظه نھاية الّصدر وحشو العجز ما -5

 �� A,����������������� $7���������������J �L���������������=.
� ( "��������������������  
  

  �������� �� �7������#  E������
 �/��������
� (�����  � �M��������� ��������  ��8�)6(  
   ���������� �#  E  ������������;� $5   E���������#� ���  ���  $�C����������! �������������6  

  
   E������#�  $L������ ��  # �� ��������� ���   E������#�  $>��������  ��� "��������  <��)7(  

   $���������������  @�� ������������������ $7������������������� ������������������ ���������������- �.� �H  
  

  �L
���������!�  ��  .���������H ���  ��  ;�������� �= � "  -�������� �� �&  ��
�  ������������)8(  
  

                                                 
 .73، صم ن )1(
 .75، صم ن )2(
 .75، صم ن )3(
 .72، صم ن )4(
 .73، صم ن )5(
 .73الديوان، ص )6(
 .74، صم ن )7(
 .76، صم ن )8(
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وھي درج)ة تتمث)ل ف)ي الحف)اظ عل)ى موق)ع اللف)ظ المج)انس ف)ي آخ)ر الّص)در، وتغيي)ر 

 .موقعه في العجز من البداية إلى الحشو

 :كقوله: ما كان لفظه حشو الّصدر وبداية العجز -6

 �� ��  )���������������� �� �7   �◌ �/   �� �������������������%�  �������������������� �6� �E ����������������4��&  
 �◌  

  �
�������������!  � �� �� �&   )�
� �7��������������  �+������������
�� �1�  ��  6 ��  ����������������)1(  
   ������������������) �
 "�������������������������������� �  � �� 
������������������� �L �������������� �@ A# �&  

  
   ��ٕ�  �
  1���������������  �� �&��������������  �  � �-  �������������� �� �◌�>  ��
�  �����������������)2(  

وفي ھذه الم)رة يص)بح موق)ع اللف)ظ المج)انس ال)ذي ك)ان ف)ي نھاي)ة الّص)در ينتق)ل إل)ى   

  .حشوه، والذي كان في حشو العجز ينتقل إلى بدايته

 :كقوله: اللفظ المجانس يحتل جل البيتما كان  -7

 �7��������������������!
� �5������������������ ��# �&��������������������#
� �&������������������ �=  ���
  
  

 ��������������# �������������� �������������� �O���������������
� �&����������� �=���� ��
)3(  

   ���������#��-��������H��H��  �������� �
 �O������� �= �� �� �H����������  
  

  ��
� Q���  .�� �J ��  �8�  ;�� �J  ��
� "��
F " �*��� ��  !8� ��")4(  
   �E�?������������  ��� ���������������  ������������� �! �� ������������������
� �������������%��`  

  
 �����������%� :7�������������� �! ������������  ��� :�  �9������������� -�- ?�������������������������  ���
�)5(  

  ���������������- �) ���� �������������� A) �� ������������6� ������������ �) ��
� �Q�������������;  
  

 �������������������� %�- ������������������%� :G�������������������� �3�������������������-�- ���������������������- �)����
)6(  

   ����������������� �� ��
  �+F  1�������������� ���� �����������������������# �����������������!  
  

  �����������6� &����������� &����������
 �U�������������
� "������������  ��8� �E�����������.
��)7(  
   �7���������.  ����������  Q�������� �) �� &��������
 �9���������
��. ��  �7����������; �  

  
  �1�  ◌  ◌ �������� �@  A7������# � ����������� ��   �������� �������� �< ��������%�;��+")8(  

إن تع))دد اللف))ظ المج))انس ف))ي م))دار البي))ت يجعل))ه يت))وزع ب))ين الش))طرين توزع))ا غي))ر   

منسجم، إ�ّ أنه يعطي لIيقاع الموسيقي كثافة ص)وتية تمي)زه كثي)را ع)ن اDبي)ات الت)ي تح)وي 

  .لفاظ واDصواتومنھا يبرز دور التكثيف ودور التخفيف بين اD. لفظتين متجانسين فقط

                                                 
 .75، صم ن)1(
 .74، صم ن)2(
 .72، صم ن)3(
 .72، صم ن )4(
 .73، صالديوان )5(
 .73، صم ن )6(
 .74، صم ن )7(
 .75، صم ن )8(
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  :وظائف الجناس -د

بعد التمعن في درجات الجناس ومواضعه، خطر لي أن تكون ھناك فروقا د�لية ب)ين 

استعما�ت اDلفاظ المتجانسة من مقام إلى آخر في القصيدة؛ بمعنى أن الجناس مع م)ا يحقق)ه 

غ)رض المرم)ى م)ن من زينة إيقاعية في القصيدة، فھو أيضا يساھم مس)اھمة د�لي)ة لت)دعيم ال

م)ن ھن)ا ك)ان . قبل الشاعر، أي أن � يكون عنصرا شكليا فق)ط، ب)ل وداخلي)ا مض)مونيا ك)ذلك

  :في محاولة البحث عن ھذه الوظائف المحققة في ھذه القصيدة، فكانت كما يلي المنطلق

إن التوكيد من الوظ)ائف الجمالي)ة الت)ي حققھ)ا الن)اس ف)ي القص)يدة، إذ إن  :وظيفة التوكيد/ 1

لشاعر وھو يورد فك)رة م)ا، فيت)وجس م)ن أن يتحي)ر المتلق)ي وھ)و يق)رأ نص)ه، الش)يء ال)ذي ا

يجعله يبحث باستمرار عن طرق إزالة تلك الحيرة عن قلوب القراء الذين يش)كلون المري)دين 

بص))فة أول))ى، فت))راه يؤك))د الفك))رة تل))و اDخ))رى بطري))ق الجن))اس ت))ارة، وبط))رق أخ))رى ت))ارة 

طالما أن الشاعر في معرض طرح فك)ره الّص)وفي والفلس)في وھو حق مشروع ھنا، . أخرى

العمي))ق، وال))ذي � يتس))نى ولوج))ه وف))ك رم))وزه م))ن ش))فرة واح))د مبھم))ة، ودون أن يخ))وض 

الشاعر الفيلسوف في ابتذالي)ة اللغ)ة وبس)اطتھا، نج)ده ي)داعب أس)رار اللغ)ة، باًث)ا إياھ)ا ض)من 

فم)ا التعبي)ر الّص)وفي بمروح)ة . ذ الممي)زةتعابيره وأساليبه، لتصل إلينا الفكرة عبر ھذه المناف

  .للكسالى النائمين، و� حتى للقراء العاديين

من الوقوف م)ع المقام)ات  -مثJ –لقد احتذى الشاعر التوكيد بطريق الجناس ليحذرنا 

  :فيقول

 �&�����������������4�F &������������������  E������������������.�- �� $E�������������������. �� A7������������������#�    :*��������) ��������� �)� ��  �����������!
�  �� �) ��-�������  !�� �������������
�)1(  
يج)ب عل)ى المري)د أن يرتق)ى م)ن مق)ام إل)ى آخ)ر، و� يتوق)ف عن)د أح)دھا، فيك)ون بل 

حجابا يسد طريقه إلى الذات العليا، فيؤكد مّرة ثانية بأن يجد الّسلك في الّسر، والع)زم وطل)ب 

اره لbص))وات الع))ون م))ن ^ تع))الى، ولع))ل م))ا يؤك))د إلح))اح الش))اعر عل))ى ھ))ذه الفك))رة تك))ر

)))د" حينم)))ا يك)))ون ) اس)))تنجدِ (و) دX ِج)))(ال)))واردة ف)))ي كلمت)))ي  Yھ)))و ا�جتھ)))اد والمث)))ابرة، " الج

  .ھو ا لحاح في الطلب" ا�ستنجاد"و

                                                 
 .73الديوان، ص )1(
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  :وغير بعيد عن الفكرة نفسھا يقول

 ����������������  ������������� �! ��  �E?��������������� ��������������� ����
�  ��������������%4�`    ����������%� :7������������ �! :����������  ���  �?���������  �-��������� - �� �9������������  ���
�)1(  
الّص)وفي  الت)زامالش)اعر عل)ى  وھو ليس بالتكرار ا�عتباطي، إنما ھو ھادف لح)رص

، )الذين يؤتون كتابھم بيمينھم بمعنى الملتزمين بالشريعة ومقاص)دھا( بطريق أصحاب اليمين

  .!يمة، ومن عساه يترك اليمن والبركة؟فإن ھذه الطريق كلھا َبركة وَنجدة وَغن

ع)ن ض)من مج)ال مس)تقبل يبح)ث " التض)اد"قد كان با مكان إفراد عنصر :وظيفة التضاد/ 2

المتضادات في القصيدة، ومقابلة المعاني المتقابل)ة بعض)ھا ب)بعض، غي)ر أن البح)ث اس)تھدف 

: أن يكون التضاد وظيفة ضمن وظائف الجناس ليحقق ب)ذلك وظيفت)ين ب)د� ع)ن واح)دة، ھم)ا

الوظيف))ة الّص))وفية الموس))يقية، والوظيف))ة الد�لي))ة المعنوي))ة، وب))ذلك يك))ون عنص))را م))زدوج 

  .عالجةاDھمية ومفيد الم

إن التص))ور النفس))ي لمفھ))وم التض))اد يع))ود حقيق))ة إل))ى ت))أثيرات متض))ادة متزامن))ة،  «

وواح))د م))ن ھ))ذين . غري))زيين مختلف))ين يوقظ))ان ا حس))اس نولك))ن ھ))ذا يع))ود إل))ى ش))عوريي

»الشعوريين فقط ھو الذي يستثمر نظام ا دراك في الوعي، والثاني يظل في الJّوعي
)2(

  

ن م)ن الح)روف ب)ين كلمت)ين، إ�ّ مع)يّ  ا، ھو التطابق في ع)ددضاد الذي نعنيه ھنإّن التّ 

أن ھذا التطابق الذي يحق)ق جمالي)ة إيقاعي)ة، � يمنع)ه م)ن أن يق)وم بوظيف)ة د�لي)ة أخ)رى، إذ 

بعد ھذا التطابق الموسيقي نرى تضادا معنويا تحققه نفس الكلمات، وھو ليس باDمر اليسير، 

يدة، غير أن الJّفت والمحقق للغاية الجمالية أن يك)ون كون اتخاذ الكلمات المتضادة في القص

  .ھذا التضاد مرفقا بتطابق صوتي، وھذه ھي الفائدة الفنية

  :ومن أمثلة ھذا ما يقول الششتري

 ������������������������ ������������������������C ������  ������������������������� AJ
� &����������������������8  
  

   �������������
 A� ����������������  4�� ��� �������������� �J��
���  ���������������  2��  �������������;)1(  
  

                                                 
 .ن ، صم ن  )1(
شر، احمد درويش، دار غريب للطباعة والن\: النظرية الشعرية، بناء لغو الشعر، اللغة العليا، ترجمة: جون كوھين )2(

 .416، ص2000القاھرة، 
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م)ن تط)ابق ص)وتي ف)ي معظ)م الح)روف،  )عودالص)عيد، الّص)(فمع م)ا يحق)ق اللفظ)اّن 

نصطدم بتقابل د�لي بينھما، Dنه غير خاٍف ، كون الّصعود يعن)ي ا�رتف)اع والعل)و والّس)مو، 

في حين يكّون الّصعيد د�لة النزول والدونية والھب)وط، فمس)افة لغ)ة التض)اد ھن)ا تخل)ق نوًع)ا 

  .من الفجوة التي تولد طاقة أكبر من الشعرية

  :الشاعر بتضاد آخر يقع بين ھذين المدلولين في قوله ويفاجئنا

 $5����������;���  E��������� �#����  ���  ���C���������� �! E���������#��������������6  
  

 "��������  <�� $>��������  ��� E������#� ��������� ��� $L�������# �� E������#�)2(  
أردى، وھ)))دى، فاش)))تراك وتج)))انس ھ)))اتين : إن اللفظ)))ين المقص)))ودين ھم)))ا الفع)))Jن  

) أردى(بلين، فف)ي ح)ين يعن)ي فع)ل الكلمتين في نسبة من الحروف، لم يمنع من وقوفھما متق)ا

  .الرشاد والحكمة: ليقابله في الد�لة من حيث يعني) ھدى(أھلك، يأتي فعل

ويزي))د الش))اعر م))ن إع))Jن القطيع))ة ب))ين الكلم))ات الت))ي تتش))اكل ص))وتا وحرف))ا، وھ))ي 

  :القطيعة الد�لية فيقول

  ���������� �V�������� �� ����  ��  ���������; ���������� �*����������! �������� �!  E-��  
  

 �����������< �V�����������
��������������
� "  � �� F�������������< �3�� ��  +)3(  
»ذات الشيء الذي يبدو منه اDشياء «:فلما كانت العين عند معاشر الّصوفية  

، فھ)ي )4(

  .حقيقة المعلوم الثابت

»لك)ن م)ع ص)حة اعتق)اد وإيم)ان حجاب ع)ن الح)ق «:الغين بأنه افقد فّسرو
، فش)تان )5(

  .بين العلم الحق، وبين حجاب يحول دون الوصول إلى ھذا الحق

الي تقف ھذه الكلمات جميعا متقابل)ة م)ع بعض)ھا أحيان)ا ومتض)ادة أحيان)ا أخ)رى، وبالت

  .لتشكل في اDخير حضورا جماليا فنيا ترق له اDذن ويأنس له الذوق مًعا في آن واحد

لق)د لج)أ الش)اعر ف)ي بع)ض المواض)ع م)ن القص)يدة باش)تقاق الفع)ل م)ن : وظيفة ا0ش�تقاق/ 3

  :لية، مثل قولها�سم، ليرسم صورة إيقاعية جما

                                                                                                                                                         
 .73الديوان، ص )1(
 .74، صم ن )2(
 .76، صالديوان )3(
 .886الموسوعة الّصوفية،  )4(
 .342لطائف ا عJم، ص: القاشاني )5(
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  ����������;� ��������� �@ �+ ���������A@
�� �+� �,   �����������  �� �&�����������   E����������  
  

  ����������� ��  7  �����������  � ��  �� $������������2  ��#����������! �� ��������� ��  � ���)1(  
  ������������� &�������������� ���������������
� � �C� A(  �������������  ! ��  �# �&��������������  

  
 ���������� �&��������� �! �# �� �� ��������� �2
� �? �M   +F   +� �*���������6  ��
�  6������������)2(  

، )لط)ائيا(والعلَ)م" ط)وى"، وك)ذلك م)ع فع)ل "الش)وذي"فاشتق فع)ل ش)ذ م)ن اس)م العل)م  

وضمن اختJف أو انسجام الد��ت والمدلو�ت، فھو تحقيق لحسن اس)تخراج أو ص)نع كلم)ة 

من مواد وح)روف كلم)ة أخ)رى، ث)م إن)ه جل)ب  يق)اع موس)يقى متمي)ز تلھ)ف ال)نفس �لتقاط)ه 

حال سماعه، وفي ھذا استغJل لطبيع)ة ومرون)ة اللغ)ة وتوظيفھ)ا توظيف)ا جمالي)ا بع)د أن ك)ان 

  .د�ليا وظيفيا

  

  :ريعـالتص -ھ

ك)ل م)ن الش)عراء والنق)اد الق)دامى،  اھتماميعد التصريع ميزة صوتية بJغية استدعت 

  ،تنھ)))اافب)))ل ھ)))ي ش)))يء ج)))وھري يس)))اعد ف)))ي نس)))ج النظ)))ام الع)))ام للقص)))يدة مب)))رزا أول م

واش))تقاق التص))ريع م))ن مص))رعي الب))اب، ول))ذلك قي))ل لنص))ف البي))ت وص))راع، كأن))ه ب))اب  «

»القصيدة ودخلھا
) الض)رب(و) الع)روض(ن يتوخى الش)اعر تحقي)ق التس)وية ب)ين  ، وھو أ)3(

 «:أو ھو كما يقول اب)ن رش)يق. من حيث الوزن والتقفية والحركة ا عرابية والحرف اDخير

»م))ا كان))ت ع))روض البي))ت في))ه تابع))ة لض))ربه، ت))نقص بنقص))ه وتزي))د بزيادت))ه
)4(

وعلي))ه ف))إن . 

 مراع)اةبين الع)روض والض)رب، م)ع  يللتصريع أھميته الموسيقية من خJل التجانس الوزن

  .تردد صوت الروي في كليھما

الق)دماء أھمي)ة كب)رى، فالتص)ريع  أو�هإن التصريع ظاھرة متص)لة با�س)تھJل ال)ذي 

عنصر من عناصر بن)اء وتص)عيد ش)اعرية ال)نص وتفجيرھ)ا، إن)ه قط)رة الم)اء  «بھذا المعنى

                                                 
 .75الديوان، ص )1(
 .75، صم ن )2(
 .1/156ابن رشيق،  )3(
 .م ن، ص ن )4(
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ا�س)تھJل وا�نعط)اف مؤدي)ا إل)ى  اDولى، نطفته الت)ي بھ)ا ينش)أ وم)ن ھن)ا يك)ون تس)ربه إل)ى

»أكثر من وظيفة
)1(

.  

ل))م يش))ذ الش))اعر ع))ن بقي))ة ش))عراء القص))يدة العمودي))ة، إذ اعتم))د التص))ريع ف))ي أول 

  :قصيدته

 �� �� �� � �
�������������� �� � ��
� ��������������������������� ��� ��  ��  ��
������������  ! ��"  
  

   �� ����������  # $�  ���������� ���������� �! "  % �� � ����������� ������������ � �& ���  ��������� ��
)2(  

فكJھم))ا ينتھ))ي ) ع))دنا(الت))ابع لض))ربه) الحس))نى(تمث))ل التص))ريع ف))ي ع))روض البي))ت   

  .بحرف النون المتحركة بفتح مما يحقق تجاوبا موسيقيا بين صدر البيت وعجزه

وإذا ك))ان تص))ريع المطل))ع يك))اد يك))ون س))مة �زم))ة للقص))يدة العمودي))ة ف))إن الج))دير 

ثناي)ا  بالمJحظة في النونية أن الشاعر لم يكتف بتصريع ا�فتتاح فحسب بل صرع كذلك ف)ي

القصيدة بالدرج)ة الت)ي تجع)ل من)ه س)مة أس)لوبية ب)ارزة فيھ)ا، وتأكي)دا لھ)ذه المJحظ)ة نس)تدل 

  :باDبيات المصرعة اSتية

 �� �� �
� ��������������������� �� �  � �� ���������������������� �� ������������������� � �) �����������������������  
 �◌  

  �� �*�������' ��������� &������������� �J
� ��������
 �  � �>   +F  �����������)3(  
ا(و) وجودنا(فالتصريع حصل بين    Xمباشرة يت الثالث، ثم يقول في الب)إذ عن:  

 ���������#��-��������H��H��  ����������������� �H����
 �O������� �= ��  
  

 ��  !8� �*��� ��
� "��
F "�� �J ;�8� ���� �J .��
� Q��� ��")4(  
 الظ)اھرة وكأن الشاعر اعتاد استعمال ھذه). اDسنى( و) لحوظنا(فكان التصريع بين   

س)تخدامھا ف)ي �الصوتية ولم يشأ ا�ستغناء عنھا، ولعل ما يؤكد ھذا مرة أخرى ھو معاودته 

  :البيت الخامس

����������� ��   �O ���������� �!
� ������������� �  � :O ��������������� 4�8 � ������������  
  

  ������������� �L  ����������  � �� �������� �@
�  � �9 ���������@
�� �9   ���������;  �������������)5(  
  

                                                 
 .133، صالشعر العربي الحديث، التقليدية: بنيسمحمد  )1(
 .72، صالديوان )2(
 .72، صالديوان )3(
 .72، صم ن )4(
 .72، صم ن )5(
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ث)م يتجاھ)ل الش)اعر ھ)ذه الظ)اھرة ليت)ذكرھا م)رة ). دّن)ا(و) Dننا(فنJحظ التصريع بين

  :أخرى في البيت الحادي والعشرين والخامس والعشرين على الترتيب
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الت)ام  وإدراك)ه بإجادت)هيجعلنا نطمئن إل)ى أن نق)رر ھذه الظاھرة الششتري ب ءإن اعتنا  

يفص))ل ف))ي أھمي))ة ھ))ذه ) قدام))ة ب))ن جعف))ر(، خاص))ة إذا علمن))ا أن ور الھ))ام للتص))ريعال))دقيم))ة 

بأن بنية الش)اعر ) يعني التصريع( وإنما يذھب الشعراء المجيدون إلى ذلك  «:الظاھرة بقوله

إنما ھ)ي التس)جيع والتقفي)ة فكلم)ا ك)ان الش)عر أكث)ر اش)تما� علي)ه ك)ان أدخ)ل ف)ي ب)اب الش)عر 

»وأخرج عن مذھب النثر
)3(

.  

 أن، بي)د وأس)اليبهفيكون التصريع بھذا دليل نباغ)ة الش)اعر وم)دى تحكم)ه ف)ي بJغت)ه 

ھذا ليس المقياس اDوحد أو اDساس للحكم على الشاعر وش)عره، ب)ل ھ)و عتب)ة وج)زء واح)د 

  .فيهن رأينا النھائي لعدة عناصر تكوّ 

م)ن الش)عر، و�  إن ھذه اDلوان المتعددة من التكرار � يسيء إل)ى جمالي)ة ھ)ذا الن)وع

إلى قيمته الفنية، ولكنه يضفي عليه جم)ا�ً مش)رقا ويعطي)ه بھ)اَء، وق)وة تتجل)ى ف)ي الت)أثير ب)ه 

ف)إذا ك)ان  «، من قبل الّصوفي المتلقي، كما أن التكرار في الشعر مس)لم ب)ه عن)د معظ)م النق)اد

الخط)اب  في الخطاب العلمي وفي أنواع الخطاب اDخرى يعتب)ر حش)وا � قيم)ة ل)ه، فإن)ه ف)ي

الشعري ليس كذلك، Dن الش)عر عب)ارة ع)ن إطن)اب معن)وي ن)اتج عن)ه، ويقص)د الش)اعر إل)ى 

»ذلك قصدا
)4(

.  

 يحي)دهمن ھنا كان تلوين الش)اعر لIيق)اع ف)ي أبي)ات ھ)ذه القص)يدة، بوج)ه يفرض)ه أو 

المنطل))ق الش))عري، والتجرب))ة الّص))وفية وا�تج))اه الفلس))في، ورغ))م أن ھ))ذا التل))وين ق))د ك))ان 
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ا بين الّصعود والنزول، إ�ّ أنه في اDخير قد حقق صوًرا إيقاعية جمالي)ة فني)ة تمك)ن متأرجح

  .بفضلھا النص الّصوفي الشعري �رتياد مراتب مرموقة في ساحة النصوص المتألقة

 


