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شكــر كلمــة

فيي"حن المشرف: الدكتور أستاذي إلى أول بالشكر أتوجه    

كان إذ معرفته، من إفادتي قابل أخلقاه من أفدت بناصر" الذي

ررا يي، صبو رعا عل رل اب،عالص مهونا لي، مشج رما محاو يجلو أن دو

يل عني و الثناء آيات أسمى الفاضل أستاذي ... لكم غمامة ك

العرفان.

يد عن العاجز اعتراف أعترف كما     الساتذة من للعديد الجميل ر

منهم: نذكر و الفاضل،

لزعر. - د. مختار

يسال. - د. لخضر الع

يشو. بن - د. الجيللي

مالك. بن - د. حسن

بلقاسم. - د. إبراهيم

لطروش. - د. الشارف

مسعود. - د. أحمد

يباس. - د. محمد ع

مرتاض. الجليل - د. عبد

بوشفرة. - د. نادية

ين و     يي الفضل أيادي ل بالوقاوف المقام يسمح ل عديدة، عل

ردا أصحابها عند ردا، فر ررا فر رل فشك يل جزي يد من لك يي م يد إل العون ي

يل أملك ل لذا البحث، هذا مسيرة في المعنوي و المادي أن إ

الشاعر: مع أنشد

تأملـه مـا *****   إذا  يبين شخص للشكر كان " فلو           

الناظــر

يى لك لمثلتــه              يي *****   لتعلم  تـراه حتـ رـــشاك امرؤ أن

  "...



إهـــداء

فقــــط إليــك

وحـــدك إليــك

يلــــك إليــك ك

اقاات..االحتر هذه أرفع
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ججه أن اعتزمنا للخطاب، التداولي التحليل لهأمية         لل خطابال في للبحث جن

وفق مقاربته إمكانية و التداولي، اللساني المنظور من الشعري الصوفي

ارتباطها في اللغويآة الدآلة حركية على التركيز حاولنا و المنهج، هأذا

مراء خصوصيات..ول من تتطلبه ما و الشعريآة اللغويآة التواصلية بمقتضيات

النقد و الدراسة، و القراءة إلى يآكون ما أحوج الجزائري الشعر أن

دل و عنه، المعتمدة مدونتنا تخرج ل أن قررنا ولذلك والتحميص، الشاعر لع

ففا أقرانه بين الكثر الغماري محمد مصطفى المعاصر الجزائري للثأر توظي

بتجارب مروره إلى نعلم فيما يآعزى ذلك و الشعري، إنتاجه في الصوفي

باكورة في خاصة الصوفية التجارب هأذه آثأار تجلت متميزة. وقد صوفية

وقت أثأار الذي الشعري الديآوان هأذا ،الغربة" "أسرار الشعريآة دآواويآنه

دجة  م1978 عام صدوره مستحسن، بين النقد و الدآب عالم في كبرى ض

ومستهجن.

دنا لما و     بـ يآتعلق العربي الدآب و اللغة في ماجستير مشروع إلى ننتسب ك

و التواصلية، النظرية ضوء في الصوفي الخطاب "تحليل

فل الجزائري الدآب في وجدنا ،اللغة" وظائف فبا، حق شعر في و حص

النقدي. و اللغوي بالدرس جديآرة صوفية تجربة الغماري

لشاعر الصوفية، الشعريآة هأي واحدة تجربة في بحثنا حصرنا قد وهأكذا

"أسرار دآيآوان هأو واحد إنتاج في الغماري، محمد مصطفى هأو واحد

.الغربة"

دنا واقتضت     الخطاب "تداولياتبـ:  الموسوم البحث موضوع طبيعة م

محمد لمصطفى – الغربة أسرار – ديوان في الصوفي

فصا التداولي المنهج على العتمادآ ،الغماري" الثالث الفصل في خصو

منظور من ،الغربة" " أسرار دآيآوان نصوص يآقارب الذي التطبيقي

فما تداولي إجرائي دننا .. عل منها أخرى مناهأج بين المراوحة إلى لجأنا قد أ

 الوصفي و التاريآخي



الذي النظري المدخل في كذا و الثاني، و الول الفصلين في والتحليلي

 للتداولية، يآؤرخ

درفّ ييآع في الصوفي الثأر يآقتفي و المعاصر، اللساني الدرس في بماهأيتها و

... المعاصر الجزائري الشعر
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ما و اللساني، الدرس إلى المعاصرة النقديآة المناهأج غالبية وتستند    

ددمه دن بيد ، دآراستها و اللغة تحليل في نتائج من ق فضا أ ددآا نشأ إنما منها بع ر

عرضته مما أمكن ما جمع الخر البعض و سبقته، أخرى مناهأج على

فما المنهجية المنظومة جعل الذي المر سالفة، إجراءات دآائم، تغير في عمو

بعيد. أمد منذ الستقرار تعرفّ لم إذ

دد و     فل خاصة منه الشعري و عامة الدآبي النص يآع فبا حق المناهأج، لهذه خص

الظاهأرة معالجة في قصور أو إبداع من تحتويآه ما يآبين الذي المحك هأو و

فء المناهأج معظم باحتواء لغته حظيت لذلك الدآبية السياقية بالدراسات بد

فرا النص، ملبسات مختلف تتناول التي في تنظر التي بالنسقية مرو

على تقف التي الدللية إلى التركيب، في تعالقها و اللغويآة الوحدات

دتي التداولية الدراسة إلى النص، تراكيب طيات بين المعنى محصول ال

دله ذلك تتجاوز دم ك بالظروفّ لتحتفي تعودآ و مقاصده، و المتكلم بنوايآا لتهت

تلقيه. و النص بإنتاج المحيطة

دل    دفزتنا التي الدوافع أهأم من ولع العميق إيآماننا الدراسة هأذه إنجاز على ح

ددمه بما اقتراحات من لساني مولودآ آخر بوصفها التداولية اللسانيات تق

و النص، أنفاس في الكامنة الدللة استنباط محاولة و الدآبي، النص لقراءة

و إنجازه بعملية المحيطة المتعددآة السياق عناصر في و متلقيه، و منتجه

صلحية بعدم القائلة الصوات بعض إسكات محاولة ذلك إلى أدآائه.أضف



دن و الدآبي، النص لدراسة التداولي المنهج رأسها وعلى المناهأج، هأذه مثل إ

دبما و الشهاريآة النصوص و للفرادآ اليومية الحادآيآث تتجاوز ل صلحيته ر

المسرحية. العروض
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دل وفي     دآيآوان( البحث مدونة على الملحوظ الصوفي المعرفي التراكم ظ

الجرائي المنهجي التهافت و )،الغماري محمد لمصطفى الغربة أسرار

دبق أن يآمكن الذي نتساءل: أن .. يآمكن نصوصها على يآط

اللساني؟ الدرس في التداولية ماهأية - ما

الصوفي؟ الشعري الخطاب دآراسة على قدرتها مدى ما - و

العربي؟ التراث في التداولية للنظريآات تأصيل من هأل - و

الجزائري الشعر في صوفية نزعة عن فعل الحديآث يآمكن هأل - و

المعاصر؟

محمد " لمصطفى الغربة " أسرار دآيآوان في الصوفية ملمح هأي ما - و

الغماري؟

الصوفي؟ الرمز توظيف إلى الغماري لجأ لم - و

دكلت كيف - و الصوفية؟ القصيدة تواصلية تش

بغض التواصل لحداث كافية الصوفية المؤشرات و الملفوظات هأل - و

المتلقي؟ لها يآضفيه ما عن النظر



وظائف و الكلم أفعال لنا تكشف أن يآمكن التي الجرائية الليات ما - و

فة؟." الغربة " أسرار دآيآوان في و عامة الصوفي الشعر في اللغة دص  خا

البحث، هأذا في عنها الجابة إلى سعينا استشكالية، أسئلة وغيرهأا هأذه      

 نحن و

دننا – بشغف المبارك العمل هأذا على نقبل إذا – دن مؤمنون فإ الدآب بأ

دلق عندما خاصة غيره، من البحث و بالدراسة أجدر الجزائري المر يآتع

يي  ، جزائري بباحث جلدته، بني أمجادآ ييآحي و وطنه، أدآب يآدرس أن به حر

دل في دح ظ الغماري لنتاج و عامة الجزائري لشعرنا المعاصرة الدراسات ش

خاصة.

دل الجزائريآة ل و العربية المكتبة في نعثر فلم     من و اليسير، النزر على إ

ذلك:

يآحياوي، للطاهأر الغماري مصطفى الشاعر عند الفكري و الفني البعد-

 م.1983 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة

درادآ، عبودآ لشلتاغ السلمية العقيدة شاعر الغماري- مدني، دآار ش

 م.1985 الجزائر،

ماجستير، رسالة دآللية، دآراسة و الغربة" معجم "أسرار دآيآوان-

علي الكريآم دآ. عبد إشرافّ بوعويآس، الحكيم عبد للطالب مخطوطة

باتنة. جامعة عوفي، عثمان
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التداولية الدراسات في ملحوظة ندرة العربية المكتبات تعاني كما    

دكل مما خاصة، منه الصوفي و عامة، الدآبي للنص ومقاربتها البحث لهذا ش

التحليل تتناول قليلة دآراسات على سوى نتحصل لم إذ كثيرة، عوائق

فنا التشويآه حد مترجم معظمها و للخطاب، التداولي ذلك: من و أحيا

دلشّا للجيللي التداولية اللسانيات إلى مدخل- يآحياتن، محمد ترجمة دآ

 م.1991 الجزائر، الجامعية، المطبوعات دآيآوان



النماء مركز علوشّا، سعيد ترجمة أرمينكو، لفرنسواز التداولية المقارنة-

 م.1986 الرباط، القومي،

الجمعية منشورات المتوكل، لحمد العربية اللغة في التداولية الوظائف-

 للتأليف المغربية

 م.1985 ،1ط البيضاء، الدار النشر، و الترجمة و   

2009 الجزائر، الحكمة، بيت ، بوجادآي لخليفة التداولية اللسانيات في-

م.

ط بيروت، الطليعة، دآار صحراوي، لمسعودآ العرب العلماء عند التداولية-

 م.2001 ،1

زيآد، أبو سعودآي لنواري الجراء، و المبادآئ الدآبي، الخطاب تداولية في-

 م.2009 الجزائر، الحكمة، بيت

دسمنا وقد     ددمة، تسبقها فصول ثألثأة و نظري مدخل إلى بحثنا ق و مق

هأما: عنصريآن المدخل في فتناولنا خاتمة، تعقبها

اللساني. الدرس في التداولية ماهأية-

المعاصر. الجزائري الشعر في الصوفي الخطاب-

درسنا و أدآرجنا و الغماري شعر في الصوفية للمفاهأيم الول الفصل ك

مباحث: ثألثأة تحته

الحوال. و - المقامات1

الصحو. و - السكر2

الغتراب. و - الغربة3
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تناولنا و الغماري، شعر في الصوفية للتجليات خصصناه الثاني والفصل   

مباحث: ثألثأة فيه



العنونة. - صوفية1

الصوفي. الرمز - تمظهر2

الصوفية. الكتابة - خصائص3

دما     "ديوان المدونة في التداولية أبعادآ حول فكان الثالث، الفصل أ

في الصوفي الخطاب "تداوليات عنوان تحت جاء و ،الغربة" أسرار

مباحث: ثألثأة على بدوره احتوى  و"– الغربة أسرار – ديوان

الشعريآة. التواصلية-1

(المؤشرات) المفصلية. الملفوظات-2

اللغة. وظائف و الكلم أفعال-3

بملحقين: بحثنا تذيآيل نغفل لم و

الصوفية. للمصطلحات - قاموس

الغماري. محمد لمصطفى موجزة - ترجمة

فعل يآصير أن و غيرنا، فيه يآنبش لم فيما نبشنا قد تكون أن نأمل و     

اللمبدعة. الفعال أضاعته الذي زماننا مكان القراءة

دوه أن يآفوتنا ول      دل بجهودآ نن دد من ك و الكرام كأساتذتنا العون يآد لنا م

دزاء زملئنا دما استثناء بدون الع دكننا .. م أو القراءة، هأذه إنجاز من م

بالذات. الموضوع هأذا في المقاربة

ددعي ل ونحن دنما الفصل، بالقول التيان هأذا بحثنا في ن مازال موضوعنا إ

فرا بالمزيآد تتلقفه أن شأنها من جديآدة، و جيدة و جادآة أخرى جهودآ يآنتظر بك

... والثأراء والتحميص والدرس النقد من



اللســـــــاني. الدرس في التداولية ماهية1-

الجزائري الشعر في الصوفي الخطاب 2-

.المعاصـر

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -14-  اللساني



Iاللساني. الدرس في التداولية - ماهية

التداولية: مفهوم-1

فثا التداولية تعد     دبان تطورت التي اللسانية الدراسات مباحث من مبح إ

بعضهم الناس فهم كيفية يآدرس المبحث هأذا و العشريآن، القرن سبعينيات

محددآ، و ملموس موقف إطار في كلمي تواصلي لفعل إنتاجهم و لبعض،

الدللة... و علم عنها يآتغاضى التي المعاني مع تتعامل مفصلة دآراسة فهي

الفلسفية البحاث طرق مفترق في حيويآة الدروس كأكثر الدللة تقع

لنها المعاصر الدآبي النص في الجوهأريآة التداولية أهأمية تأتي اللسانية. و

مصدر هأو ما و يآتكلم؟ مثل: من السئلة، من بالعديآد الحاطة تحاول

شيء قول نريآد و بشيء نتكلم كيف و الكلم؟ في التشويآش و اليآضاح

 آخر؟

نن مادآة"دآول"إلى من المشتق للتداولية اللغوي المفهوم يآنصرفّ و     معا

المر التنقل... فقولهم: تداولنا و النصرة، و النزاع، و منها: التناوب، كثيرة

دآالت و المر، على مداولة أي قالوا: دآواليك بالتداول... و أخذناه معناه

مرة هأذه اليآدي: أخذته تداولته و الناس، بين يآداولها الله و دآارت، أي اليآام

و مرة هأذا فعمل عليه، تعاوننا بمعنى بيننا العمل تداولنا ...و مرة وهأذه

) 1(مرة. هأذا عمل

 التداول طرفي لوجودآ تؤسس جميعها اللغويآة الحالت هأذه وتكادآ    

يي و ، Emetteur(الباث مثل. المال ) كتداول Récepteurالمتلق

دم     دن ثأ فقد عديآدة، معرفية مصادآر تتقاذفه للتداولية الصطلحي المفهوم إ

إلى إضافة حصرهأا، يآصعب مختلفة تأملت و أفكار لمصادآر ملتقى اعتبرت

فعا ثأريآا مجالها جعل مما أخرى، علوم مع تتداخل أنها فا. و وواس ) 2(عسير

ـــــــــــــــــــ

.252مادآة"دآول"،ص ،11مج ،1990 ،1ط بيروت، صادآر، دآار العرب، لسان منظور، - ابن1



. 63ص ،2009 الجزائر، الحكمة، بيت التداولية، اللسانيات في - بوجادآي(خليفة)،2

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
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من الكثير تعني إنها بل بالتداولية، المعنيين وحدهأم ليسوا فاللسانيون    

 الفلسفة،

إلى اهأتماماتها تتجاوز و السيكولوجيين و السوسيولوجيين، و المناطقة، و

لتصبح الخطاب موضوع على تطغى و التواصل، و بالدللة المتعلقة البحاث

)1(النساني. للنشاط عامة نظريآة

فا     در حدودآهأا، لتساع ونظر فهي معالمها، غموض الدارسين من العديآد أق

 جديآد دآرس

فا يآملك ل أنه إل غزيآر و التي الصعوبات أهأم من لعل واضحة... و حدودآ

مقولتها يآشمل مصطلح، على استقرارهأا عدم بالتداولية التعريآف تصادآفّ

الجنبي للمصطلح العربية التسميات تعددآت حيث العديآدة مجالتها و

Pragmatique *.

 الجنبي، المصطلح عن حرفيا نقل بعدهأا فقيل: البراغماتية

و الذرائعية، و السياقية، و الوظيفية، و المقامية، و قيل: التداولية، و  

باستعمالها تسمح ل أمرهأا- فروق حقيقة في – اللفاظ هأذه بين النفعية. و

فل لتكون مترادآفة الجنبي.  للمصطلح مقاب

و المتكلمين، عند اللغة استعمال بخصائص تعنى البراغماتية كانت فإذا     

فيما تحولت للخطاب... ثأم الجتماعية النماذج و المستقبلين، أفعال ردآودآ

و ذلك بعد تدتما ثأم اللغة، أفعال دآراسة إلىAustin  أوستين مع بعد

التحليل و الصحة شروط و التلفظ و الستعمال نماذج لتشمل اتسعت

)2(الحواري.

تعتبر و لصدقها، كمعيار للفكرة العملية بالفائدة تهتم الذرائعية فإن      

المتخيلة. فهي الوقائع لكل أفكار مجموعة إل هأي ما الموضوع فكرة

دح فلسفية نظريآة بلوغ قصد للنسان الفاعل العملي المكون على تل

 )3(المعرفة.



ـــــــــــــــــــ

. 63ص التداولية، اللسانيات في - بوجادآي(خليفه)،1

.Pragma اليوناني اللفظ إلى المصطلح تأصيل * يآرجع

مختار، باجي جامعة منشورات المعاصرة، اللسانية المدارس في محاضرات،بوقرة(نعمان)-2

 171،ص2006عنابة،

المطبوعات دآيآوان يآحياتن، محمد ترجمة التداولية، اللسانيات إلى مدخل دآلشّا(الجيللي)،-3

 54،ص1992 الجزائر، الجامعية،

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -4-  اللساني

الدارسين، استعمالت على مهيمنا صار الذي هأو التداولية مصطلح لكن      

التداولي، الفكر فيه نشأ الذي المعرفي التنوع تعكس متنوعة بتعريآفات و

قمة في أنها مع بعد تتحددآ لم تداوليات أمام يآقف الباحث جعل مما

 )1(ازدآهأارهأا.

الحقول إلى تصنيفها من التداوليات تعريآفات مدونة فحص مكننا لقد و

الموالية:

 التداولي التفكير نشأة بحقل ترتبط أ- تعريفات

:Charles Morris موريس تشارلز تبناه - تعريف1

الحديآث بمفهومه التداولية مصطلح المريآكي، الفيلسوفّ هأذا استخدم     

فل م،1938سنة أو العلمات علم عليها يآشتمل ثألثأة فروع من فرع على دآا

 *. Sémiotiqueالسيميائية

بين العلقة تعالج التي السيميائية من جزء التداولية موريآس اعتبر و

كان كاتب....) و قارئ، سامع، مفسريآها( متكلم، أو مستعمليها و العلمات

الثلثأة:  السيميائية أبعادآ شرح حينما ذلك

الدللة علم به يآهتم دآللي بعد ذلك و بالموضوعات العلمات - علقة1

Sémiotique



التراكيب علم به يآهتم تركيبي بعد ذلك و بينها، فيما العلمات علقة-4

Syntaxe .
(2)

و النفسية بالظواهأر و بالمتلقي و بها بالناطقين العلمات علقة-5

تهتم تداولي بعد ذلك و توظيفها و العلمات لستعمال المرافقة الجتماعية

التداولية.. به

حين كبيرا إسهاما قدم  الذي Perceبيرس إلى أصل التصنيف هأذا يآعودآ و    

في تقع و مثالي مجردآ كيان لها علمة هأو فالنمط الورودآ، و النمط بين ميز

الستعمال هأو الورودآ أن حين في اللغوي، الوضع في أي اللسان،

بالوضوح بيرس تقسيم يآظهر لم لكن و السياق، في للنمط الملموس

موريآس. ذكره الذي التداولي

ـــــــــــــــــــ

الرباط، القومي النماء مركز علوشّا، سعيد ترجمة التداولية، المقاربة أرمينكو(فرنسواز)،-1

 09،ص1986

مصطلح مبتدع ) هأو1913-1957سوسير( دآي فردآيآناند السويآسري اللساني أن المعلوم * من

Sémiotique، كل دآراسة هأو المرادآ و الجتماعية الحياة صلب في العلمات حياة يآدرس علم هأو و

نجد: الخط، العلماتية النظمة من و اللغوي، التواصل نظام على القتصار دآون التواصل، أنظمة

المرور...الخ. البكم،إشارات و الصم

 .67ص التداولية، اللسانيات في - بوجادآي( خليفة)،2

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -5-  اللساني

 Searleسيرل تلميذه  و Austinأوستين تبناه - تعريف2

مصدرهأا يآحددآ و التداولية، لتأسيس نواة العادآيآة اللغة فلسفة حقل يآجعل و

اللغة: الحجاج، معالجة آليات طورت التي الكلم أفعال إشكالية من انطلقا

)1(الخطاب. أنواع

و لذاته النسان " فهم أن مفادآهأا مقولة التعريآف هأذا روادآ عند تجمعت و    

الفهم"  هأذا على تعبر التي فهي اللغة على الول المقام في يآرتكز لعالمه



تأثأر  - الذي L.Wittgnsteinفيتغنشتايآن لودآفيغ الفيلسوفّ لعب ثأم    

اللغة.. على التحليلية الفلسفة إسقاط في هأاما دآوار – التحليلية بالفلسفة

مدرسة فلسفة تبناه بعدما إل الحقيقية العنايآة يآكتسب لم تراثأه لكن و

.P غرايآس بول تبعهما ثأم سيرل، جون و أوستين جون سيما ل و أوكسفوردآ،

Griceفدا بذل  الذي فرا جه حديآثه عند خاصة التداولي الدرس تطويآر في جبا

)2(المحادآثأة. مبادآئ عن

ووظيفتها: التداولية موضوع بحقل ترتبط ب- تعريفات

تعتبره: تعريآفات المضمار هأذا في التداولية مصطلح اشتمل قد و    

مطابقة و اللغة استعمال دآراسة في لسانية و منطقية بحوث - مجموعة

المتخاطبين. بين العلقات و الفعلي الوصفي للسياق الرمزيآة التعبيرات

 ذلك عن المترتبة الثأار و الخطاب في اللغة استعمال - دآراسة

حجاجية. خطابية، اجتماعية، تواصلية، ظاهأرة بوصفها اللغة - دآراسة

التي الستعمال بفكرة ترتبط جميعها التعريآفات هأذه أن الواضح من و    

النتباه تركز التي اللغة دآراسة هأي فالتداولية بآخر، أو بشكل تردآدآت ربما

فل اللغوي، الستعمال سياق و المستعملين، على على التركيز من بد

النحو. قواعد أو الحقيقة، أو المرجع،

ـــــــــــــــــــ

 68التداولية،ص اللسانيات بوجادآي( خليفة): في-1

 13بيروت،ص الجديآد، الكتاب دآار التخاطب، و الدللة علمي في مقدمة علي)، - يآونس( محمد2

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
-6-  اللساني

مظاهأر شتى توقف السياق،و في اللغة استعمال تدرس فالتداولية    

نن عن تعبر أن يآمكن الواحدة فالجملة السياق، على اللغوي التأويآل معا

شتى في استخدامها هأو عمليا اللغة تداول آخر.و إلى سياق من مختلفة



النظر بغض يآستخدمها بمن ذلك علقة و الواقعية، المواقف و السياقات

دآللتها.  و اللفاظ نظم عن

تشرح و التداولية حدودآ ترسم أن شأنها من التي المثيرة السئلة من و    

فسا اللغة دآراسة و جهة، من الراهأن الدآبي الخطاب تناول في وظيفتها أسا

ثأانية: جهة من

 نتكلم؟ من مع و بالضبط؟ نقول ماذا و نتكلم؟ حين نصنع - ماذا

 نتكلم؟.........الخ لماذا و
)1( 

و الفلسفية و الجتماعية العلوم نحو عدة أطرافّ ملتقى إذن فالتداولية    

الشمولي الطابع يآجسد ما هأو و المعرفية، و النقديآة و التربويآة و اللغويآة

إليه. تنزع الذي

الداء: و التواصل بحقل ترتبط ج- تعريفات

في اللغويآة للدآلة الناس استخدام كيفية يآدرس لساني تخصص التداولية    

 أحادآيآثهم صلب

و الحادآيآث لتلك تأويآلهم بكيفية أخرى جهة من يآعنى كما خطاباتهم، و

)2(الخطابات.

معرفة إلى تسعى  لنها)3(التبليغية.. الملكة و الحوار لسانية هأي أو    

 المتكلم، مقاصد

اللغوي الجانب هأي و حدهأا، و البنية من يآستقى ل فالمعنى كلمه أغراض و

فرا، المتكلم يآذكر كأن أيآضا، السياقي الجانب من بل منه، فرا يآعني هأو و أم أم

فحا: أل الباب يآترك و المكتب عليه يآدخل لمن أحدهأم قول نحو آخر مفتو

يآدرك أن السامع على الباب. و ذلك: اغلق في قصده و باردآ؟ الجو أن ترى

التفاعل. إحداث و التواصل لنجاح القصد ذلك

تفتح و سياقه، و التواصل، وضعية تشرح التداولية بعضهم جعل قد هأكذا و

)4(الحديآث. من الضمني الجانب و عنه المسكوت دآراسة أبواب

ــــــــــــــــــ

 07التداولية،ص المقاربة أرمينكو( فرنسواز)،-1

01التداوليةص اللسانيات إلى مدخل دآلشّا(الجيللي)،-2



نفسها الصفحة نفسه، المرجع-3

71التداولية،ص اللسانيات في بوجادآي( خليفة)،-4

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -7-  اللساني

يد التداولية كون هأو المضمار هأذا في تصادآفنا التي التجاهأات أول و     تع

فدآا  )1(الوليديآة.. الدللة و باللغة الدللة لمفهوم و التلفظ للسانيات امتدا

ديز حيث     المقترح حسب باللغة ترتبط دآللتين: دآللة بين الدارسون م

المقترح حسب الكلم بلسانيات ترتبط دآللة و السويآسري،

التداولية. مفاهأيم أحد يآمثل الوستيني،الذي

درفها قد و     أي  بكونها Dominique Maingueneauمانغونو دآومنيك ع

المكون و الدللي، المكون جانب إلى اللغة مكونات من مكون التداولية

سياقها، في الملفوظات معنى وصف تعالج تداولي كمكون فهي التركيبي،

كملفوظ السياقات، حسب يآؤول هأنا) مثل ليس ( الوالد نفسه فالملفوظ

 لمحاججة....الخ كنتيجة أو النظام، لحترام كدعوة أو تهكمي،
)2( 

أن على اتفاقها لحظنا التداولية، تعريآفات لمدونة عرضنا ختام في و    

الخطاب قواعد وفق المجتمع، في يآعيشون أناس يآمارسها اجتماعية اللغة

أن الفكريآة....ذلك والخلفية النشأة، بظروفّ ارتباطها كذا و عليها، المتفق

تفسيراتها و بإجراءاتها بل بماهأيتها، تعرفّ الغالب- لم التداولية- في

تعريآفها:  في نقول كأن للخطاب،

في الخطاب بفعالية يآتعلق ما و اللغوي، التفكير على تقوم التداولية    

المعيش. الواقع

فرا الجدل من للكثير مثير الحقيقة في هأو التداولية موضوع و  لطبيعته نظ

فل لحد أنه إذ الجرائي و المفاهأيمي جهازه حيث من ثأم التناول، حيث من أو

علميته. أجزاء يآجمع لم الن

و اللسانية المناهأج و التوجهات من مزيآج إلى أصولها في التداولية ترجع و

( بول  وGottlobe Frege(  فريآجة، رائدهأا( غوتلوب كان التي الفلسفية

) P.Griceغرايآس،



الفعل نظريآة أو التواصل فلسفة ).. و Ch. Morrisموريآس، ( شارلز و

لـ التواصلي

( أوستين. لـ الكلمي الفعل نظريآة في أسهمت ) التي A. Masse( أ. ماس.

Austin ،(

ـــــــــــــــــــ

 09،ص نفسه المرجع أمينكو(فرنسواز)،-1

منشورات يآحياتن، محمد ترجمة الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغونو( دآومينيك)، -2

 101،ص2008الجزائر، الختلفّ،

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -8-  اللساني

اهأتماماتها تفرعت قد و )، Searleـ( سيرل. الفعل لذلك النجازيآة القوة و

يآلي:  ما في

* 1صحراوي)  الكلمية(د. مسعود الفعال-1

إلى: فقسمها الصوليين  عندActes de parole الكلم أفعال على ركز

 Acte locutoire أو Acte de direالقول فعل-

 Force illocutoire القول في المتضمنة القوة-

  Acte perlocutoireالقول عن الناتج الفعل-

*Van dick (2 ديك التداولية( فان الوظائف-2

النحو نظريآة أسماه لساني نمودآج ضمن التداولية اللغويآة الوظائف رصد

 )1(المتوكل. أحمد المغربي الباحث العربية إلى نقله قد و الوظيفي

* 3القول(ك. ك. أوركيوني)  متضمنات-3

الحرفي المظهر من يآعرفّ تصريآحي جانب من العادآي كلمنا يآتكون

فجا يآفهم ضمني آخر جانب و للملفوظات، " مثل ذلك.. فقولنا من استنتا

يآدخن"  كان " فلن أن ضمنا منه التدخين" نستنتج عند فلن أقلع

) oswald Ducrotديكروا. صوالد (أو الحجاج-4



هأذا في الهأتمامات و القول بمتضمنات العترافّ على المخاطب حمل

فدا كثيرة الصددآ منها شائع هأو ما ذكرنا إنما و كلها، لذكرهأا المجال يآسع ل ج

فقط...

ــــــــــــــــــ

مؤلفاته" التداولية من الغواط( الجزائر)، بجامعة اللغة علم أستاذ صحراوي، مسعودآ  الدكتور1*

العربي. اللساني التراث في الكلمية الفعال لظاهأرة تداولية دآراسة العرب"، العلماء عند

النص، نحو نظريآة معالم وضع الفرنسية، و بالنجليزيآة يآكتب هأولندي  لسانيVan dick دآيآك  فان2*

التداولي...ألخ. السياق السردآيآة،و البنية و النص أعماله: نحو من

و للتأليف المغربية الجمعية منشورات العربية، اللغة في التداولية الوظائف - المتوكل(أحمد)،1

 08،ص1،1985،ط البيضاء الدار النشر، و الترجمة

العليا، المعلمين دآار في دآراستها من العلمي مشوارهأا ابتدأ لسانية باحثة أوركيوني  ك.ك3*

:  كتبها من الفرنسية ليون بجامعة أستاذة منصب شعلت و اللسانيات، في دآكتوراه على فتحصلت

L'implicite, les interactions verbales, la connotation… 

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -9-  اللساني

التداولية: - روافد2

دن   دل العنوان بمثابة هأي البشريآة اللغة إ غير الخرى الدللية النظمة لك

هأذه أن ذلك الشارات، و مثل: الرموز التواصل تتضمن التي اللغويآة

اللغة. إلى بتأويآلها إل تؤدآي ل النظمة

فء اللغة علم  اعتبرSaussure سوسير كان فإذا     العام الشارات علم من جز

Roland Berthsبارت منهم: رولن و اللسانيين بعض فإن العلمات، علم أي

فعا العلمات علم جعلوا دن إلى ذلك يآعودآ ربما و اللغة، علم من فر اللغة  أ

زاويآتين البلغ) من و (التعبير ووظيفته الوحيد التواصل علم نظام هأي

سوى الخرى النظمة تملك ل بينما الدللية، و هأما: الشاريآة مختلفتين

اللغة بهما تختص اللتين الصفتين هأاتين أن  غير)1(واحد. دآللي نظام

 البشريآة

بين ناجح و تام تواصل لضمان كافيتين غير الدللية) تبقيان ( الشاريآة،

الظروفّ تفرضه مما لغويآة غير أخرى عناصر يآستدعيا لم إذا المتخاطبين،

)2(غيرهأما.. و استعمال، وسياق تأويآل، من الخارجية



اتجاهأين:  في حديآثا اللسانيين مجهودآات تلخيص يآمكن و    

 عدت اللغة أنساقا مجردآة، يآمكن وصفهاصورية:     لسانية     - نظريات1

فا على فيآا محظ فل صور بمعزل عن وظيفتها التواصلية، و تناولها تناو

المستويآين: الدللي و التركيبي.

 تتجاوز سابقاتها إلى الهأتمام بظروفّوظيفية:     لسانية     - نظريات2

اللغة في إطار وظيفتها الساسية أي التواصل.

النظريآات: التداولية. هأذه نماذج من و    

ددة إلى التداولي التفكير يآستند و منها:  نذكر الباحثين، ذكرهأا روافد ع

تشمل أعمال روادآ فلسفة اللغة الطبيعية، و اللغوية: - الفلسفة1

فرا Russel و روسل Fregeالفلسفة التحليلية مثل: فريآج  اللذيآن طورا كثي

من القضايآا الفلسفية التي أنتجت فيما بعد الفلسفة الوستنية في اللغة،

و التي عالجت الظواهأر اللغويآة من قبيل الحالة، و أفعال الكلم و

 )3(الستلزام الحواري...

ـــــــــــــــــــ

 47التداولية،ص اللسانيات في (خليفة)، - بوجادآي1

 48ص نفسه - المرجع2

 51ص نفسه - المرجع3
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تجريآدهأا دآون استعمالها في اللغة وصف على العلماء هأؤلء مثل ألح كما    

منهم:   و العادآي، تداولها من

و هأو من الفلسفة الوائل الذيآن نظروا إلى :Wittgenstein     أ- فيتغنشتايآن

الجانب الستعمالي للغة، و اهأتم بمدى صحة الملفوظات أو خطئها، و بعد

ذلك قال بعدم النفصال بين اللغة و الفكر، و إن اللغة اجتماعية إذ ل

وجودآ للغة خاصة بالفردآ و انتهى إلى استبدال معنى تواصلية اللغة

بالتعبيريآة، فاللغة في نظره ليست وسيلة لفهام الناس بقدر ما هأي

 و تطرق في ذلك إلى فكرة ألعاب اللغة، فكشف)1(وسيلة للتأثأير فيهم.

مفهوم التلعب بالكلم الذي أصبح فيما بعد أحد دآعائم ظهور التداولية. و



خلصة هأذا المفهوم أن الفعال التي نتلفظها ترتبط بأشكال الحياة و

الممارسات التي نحياهأا.

يعرفّ من خلل محاضراته في فلسفة اللغة:   Austin      ب- أوستين  

فل باللفاظ 1962المنشورة عام  How to doم بعنوان " كيف ننجز أفعا

things with wordsو اللغة في مفهومه تتجاوز وظيفة التصال إلى " 

وظيفة التأثأير و تغيير السلوك النساني من خلل مواقف كلية. و جسد

بعد ذلك فكرته القائلة إن كل قول ملفوظ يآعد عمل، و ميز بين نوعين

من الملفوظات: 

الخطأ. و الصواب تحتمل و أشياء حالت تمثل و تقريآريآة ثأابتة - ملفوظات

افتتاح عن مثل: أعلن تحقيقها بشروط ترتبط و إنجازيآة*، - ملفوظات

الجلسة.

 اهأتم بدراسة العلمة انطلقا من مفاهأيمها الفلسفية،:   Perce      ج- بيرس

إلى حد أنه اعتبر النسان علمة، و حين نفكر فنحن علمة. كما ربط فهم

اللغة بحال التواصل، و المعنى بظروفّ الستعمال، و هأو من أهأم ما

 )2(أسهم به في نشأة الدرس التداولي.

ـــــــــــــــــــ

  22ص التداولية المقاربة )، - أرمينكو( فرنسواز1

 النشاء و الخبر بين العربي للتمييز تماما مشابه التمييز *- هأذا

 16،ص نفسه - المرجع2
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ديز و     شروحا قدم و اليآقونة، و الشارة و الرمز و العلمة من كل بين م

التأويآل. مبدأ على يآقوم حيث الدليل، مفهوم في وافية



بمفهوم يآرتبط ما الدارسون استخلص التأويآل، عن حديآثه خلل من و    

بين و للمؤولت، دآراسة باعتبارهأا الدللة بين ميز حيث عنده، التداولية

رواسبها. و المؤولت، هأذه بقايآا بها تدرس التي التداولية

 تصنف جهودآه ضمن البحوث الفلسفية التي دآرست:   Morris      دآ- موريآس

دنها تعد امتدادآ لبحوث علم النفس الدليل و تصوراته الواسعة، كما أ

دنه أسهم السلوكي المهيمنة على اللغة في فترة سابقة، إضافة إلى أ

 رفقة بيرس في تأسيس الدرس السيميائي.

و العلمات بين العلقة يآعالج السيميائية، من جزءا التداولية اعتبر و    

فسا تواصلي نشاط بأنها للغة تداولي تعريآف إلى خلص و ، مؤوليها ذو أسا

 )1(اجتماعية. طبيعة

فرا النظريآات أكثر من و هأذا     على المطبقة التداولية الدراسات في انتشا

implicature conversationnel الحواري الستلزام نظريآة اللغات مختلف

سنة هأارفاردآ جامعة  فيGrice غرايآس محاضرات إلى نشأتها ترجع التي

العلقة تنظم التي السس من مجموعة إلى النظريآة هأذه تقودآ و م،1967

فدا يآبرمون الذيآن المتكلمين بين الحواريآة كل إسهام يآحددآ ضمنيا حواريآا عق

 اسم العقد هأذا على غرايآس أطلق و الحواريآة، العملية تنمية في منهم

كل يآستطيع المبدأ هأذا خلل من  و Principe de cooperationالتعاون " مبدأ

 )2(المسلمات. من بجملة يآلتزم أن الخر من يآتوقع أن الحوار في طرفّ

و ، Quantitéالقدر في  غرايآس Maximesمسلمات نجمل أن يآمكن و    

الكيف

Qualité ، الملءمة و Pertinence، الجهة و Modalité.

في تتحكم ضوابط المسلمات هأذه يآعتبر الغرايآسي، الطرح هأذا إن    

المحادآثأة. أثأناء للغة المتكلم استخدام

ـــــــــــــــــــ

 174 ص المعاصرة اللسانية المدارس في محاضرات -بوقرة( نعمان)،1

 33،34  ص2005 بيروت ،1ط الطليعة دآار العرب، العلماء عند التداولية - صحراوي( مسعودآ)،2
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التداولية: الدراسات في كذلك الشائعة النظريآات من و    

من كل معالمها أرسى  حيث Theories de pertinenceالملءمة نظريآة

دآيآردآر البريآطانية

هأذه حملت  و D. Sberberسبربر دآان الفرنسي و ، Deider Wilonيآلسن و 

معرفيين: رافديآن طياتها في النظريآة

 المختلفة السياقات في للملفوظات البنيويآة الظواهأر تعالج نظريآة - هأي1

فكرة خاصة المعرفي، النفس علم من لستفادآتها إدآراكية نظريآة - هأي2

. Fodor لفودآور Modularité القابلية
(1) 

البحوث فيها نشأت التي الثقافية و الفكريآة الخلفية أن القول خلصة    

للغة. الفعلي الستعمال و بالتواصل، الهأتمام من جميعها تنطلق التداولية

وفق كلمه يآبني المتكلم أن إلى إضافة التركيبية، بنيتها يآحددآ ذلك لن

ظل في التداولية نشأت قد هأكذا المتلقي.. و طبيعة و التواصل، ظروفّ

 بالتنوع وسمها مما البلغية و الفلسفية و اللسانية المعرفية المكاسب هأذه

الثراء. و
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 37،ص السابق - المرجع1
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التداولية: - مقومات3

فما، النسانية الدراسات من كبير عددآ مع التداولية تتعامل     و عمو

 خاصة، اللسانيات

و الخطابية و المكانية و الزمانية و الشخصية التأشيريآة المفردآات منها و

إمكانات تمتلك لكونها أخرى حقول في تطبيقات لها الجتماعية... و

لغويآة مسائل بحل تقوم المسرح...) حيث و القصة و (الروايآة في تطبيقية

 اللقاءات في تظهر التي التواصلية بالصعوبات تتعلق لسانية

التواصل. إلى المتصلون فيها يآتوجه التي و

فصا النفسية اللسانيات مع علقات كذلك تمتلك و     مجال في خصو

 اللغة إنتاج نظريآات

بفعل تطورت قد و المسبقة الفتراضات و النجازيآة القوة مفاهأيم تطور و

 اللسانيات تطور

نظريآة التداولية إن القائلة كالستراتيجية التداوليات من عددآ الفلسفة و

بدراسة تعنى التي الحواريآة و المتعالية و الخطابية، للمقصديآة ذهأنية غير

دم التواصلية الشروط دن القبلية. ثأ ذات نظريآة بوصفها سواء التداولية إ

محللي تساعد إجرائية، خطوات ذا منهجا أو فكريآة، و تصوريآة خلفية

البعادآ، مختلف فيها المدمجة التواصل لمقصديآة الدقيق الفهم في الخطاب

(بمكان. الهأمية من تعد ثألثأة مقومات على مقارباتهم في تقوم حينئذ هأي و

1( :

و يآعني أن اللغة ل تستعمل فقط لتمثيل العالم، و لكن الفعل:     - مفهوم1

تستعمل بالمقابل في إنجاز أفعال، أي إن النسان المتكلم و هأو يآستعمل

فرا... و اللغة، ل يآنتج كلمات دآالة على معنى، بل يآقوم بفعل و يآمارس تأثأي

 ليؤسس لنظريآة مهمة في المقاربة Austinهأذا المفهوم رسخه أوستين



، و المقصودآ بأفعال الكلم)2(التداولية هأي نظريآة أفعال الكلم.

الملفوظات المتحققة فعل من قبل مستعمل اللغة في موقف و معطى

دد محددآ دآون إغفال الملبسات، لن التداولية بمستويآاتها الثلثأة*... تع

تكملة لتوجيهات المدرسة الوظيفية التي حاولت الثورة على النموذج

التقليدي في تفسير عملية التواصل.

ـــــــــــــــــــ

 26ص2009الجزائر، الحكمة، بيت الدآبي، الخطاب تداولية في سعودآي(أبوزيآد)، - نواري1

 07الخطاب،ص لتحليل المفاتيح المصطلحات - مانغونو(دآونينيك)،2

طابع ذا كلميا فعل بوصفها اللغة في أو التلفظ، لسانيات خلل من تتجلى و الولى، الدرجة * تداولية

بأفعال فتعنى الثالثة، الدرجة تداولية أما التعبير، بكيفية تهتم و الثانية الدرجة تداولية فردآي.. و

م.1974 عام هأانسون اقتراح من التصنيف هأذا الكلم..و
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فجا الكلم أفعال نظريآة إطار  في Austinأوستين يآقترح و ثأنائي نموذ

فنا التركيب و زوج، : باع،  مثل Actes performatifsالنجازيآة الفعال من مكو

دل، Actes constatifs الواصفة أو ، التقريآريآة الفعال دج.  مثل: ح خر

: )1(أقسام. خمسة النجازيآة  الفعال Austin أوستين يآجعل و    

يحكمية  وصف وعد،  مثل: حكم، Verdictifsأ- ال

 طردآ قادآ،  مثل: أسس، Exersitifsب- التمرسية

 التزم أقسم، تمنى،  مثل Comessifsج- التكليفية

دوت، أكد، أنكر،  مثل: أجاب، Expositifsدآ- العرضية دكك ص  ش

دنأ،  مثل: شكر، Comportementauxه-السلوكية اعتذر انتقد، هأ

دما     خمسة إلى النجازيآة الفعال بدوره  فصنف Searleسيرل تلميذة أ

هأي:  أصنافّ

  مثل: التشكيAssertifs أ- التأكيدات

 مثل: الطردآ Directifsب- الوامر

  مثل: الوعد Commissifsج- اللتزامات

  مثل: التصويآت Expoessifsدآ- التصريآحات



 مثل: العتذار Declaration ه- الدآلءات

ـــــــــــــــــــ

 97التداوليةص اللسانيات في - بوجادآي(خليفة)،1

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -15-  اللساني

    

 و يآعني الموقف الفعلي الذي توظف فيه الملفوظاتالسياق:     - مفهوم2

و المتضمن كل ما نحتاجه لفهم و تقييم الكلم.

فيا مع المعنى الصلي للكلمة، إنجاز الكفاءة:     - مفهوم3 و يآقصد بها تماش

الفعل في السياق.

الفعل محور إسقاط حصيلة هأي الكفاءة القول: إن يآمكن أخرى بصياغة و 

و مستويآاته، في المتكلمون يآختلف الذي السقاط هأذا السياق، محور على

فء Austinأوستين أن إلى الشارة تجدر التواصلية. و تهماكفاء تتحددآ عليه بنا

: )1(هأي و اللساني الملفوظ في مستويآات ثألثأة بين يآميز

 تشكيل سلسلة من الصوات اللغويآة لها انتظامالتعبير: أ- مستوى

معلوم و ثأابت.

 و هأو ما يآقوم به المتكلم من أمر، أو استفهام، أوالنجاز: ب- مستوى

غير ذلك 

 و يآعني الثأر الذي يآتركه المتكلم بفعله فيالستجابة: ج- مستوى

السامع ضمن الموقف المعين و هأذا المستوى يآخرج عن الطار اللغوي



 بين المتكلم و Griceليرتبط بمبدأ التعاون الذي أرساه غرايآس

المخاطب في العملية التواصلية .

ـــــــــــــــــــ

 30ص الدآبي، الخطاب تداولية في سعودآي( أبوزيآد)، - نواري1
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للتداولية:  العربية - الجذور4

جديآدا، لسانيا مبحثا باعتبارهأا الهين بالمر ليس التداولية به جاءت ما إن    

بما أو كلم إلى اللغة بتحويآل تقوم الكلمية، للممارسة كمفهوم هأي و

التلفظ.  عملية يآسمى

حجاجي بأسلوب المخاطب إلى ما رسالة إيآصال ذلك من والهدفّ    

دد ل شروط هأناك تأثأيري. و الرسالة في و الرسالة صاحب في تتوفر أن ب

الطرافّ بين التفاعل من نوع يآحدث حتى المخاطب في كذا و نفسها،

هأـ).255الجاحظ( أمثال العرب العلماء بعض عند وجدناه ما هأذا و جميعها

قدمه ما النصافّ باب من نسجل فإننا التداولية، أمام نقف إذ نحن و   

للذات التنكر عدم قبيل من و أننا إل أهأدافهم، و توجهاتهم تعددآ على روادآهأا



لو و العربي، تراثأنا في حاضر الحديآثة التداولية مبادآئ جل أن إلى نشير

سيبويآه( مع اللغوي الدرس طلئع بدايآة منذ ذلك و مغايآرة، بمصطلحات

فل180 المتأخريآن. النقادآ و البلغيين إلى هأـ) وصو

أثأرا له نجد التداولية في الجرائية الدآوات قمة هأو الذي القصديآة فمبدأ    

فنا المتعديآة الفعال عن حديآثه معرض هأـ) في180( سيبويآه عند بي

يت) 1(لمفعولين. يت أو سهل، المتحان نحو: علم فوا، الجو ظنن هأذا و صح

يآخضع إذ الولى، الدرجة تداولية أو التعبير مستوى تسمية تحت يآقع الحديآث

حال من عنده وقر ما حسب المتكلم لمرادآ الول المقام في الكلم

فنا به المفعول فكا.. و و يآقي فدا الفكرة هأذه تأخذ ش فيآا بع نظريآة ضمن نظر

بمقاصد ربطهما و للمعاني، اللفاظ إلحاقه هأـ) في471للجرجاني( النظم

 به المفعول ذكر عن حديآثه عند المستعملين

تحت المتكلم عند القصديآة يآذكر قد  و)2(يآعقد. و يآحل مثل: فلن حذفه و

النفس".  " معاني تسمية

ـــــــــــــــــــ

 40 ص1988 ،القاهأرة،3خانجي،ط مكتبة هأارون، السلم عبد تحقيق الكتاب، - سيبويآه،1

ص1962بيروت المعرفة، دآار الرضا، رشيد محمد تحقيق العجاز، دآلئل القاهأر)، - الجرجاني(عبد2

118 
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شروط من جعل هأـ) الذي255الجاحظ( عند نجده نفسه المر و    

بكلم المة سيد يآكلم مخاطبه،" فل المتكلم يآراعي أن الناجح التواصل

) 1(السوقة..." بكلم الملوك ل و المة،



بن بشر صحيفة هأي البلغة في مشهورة وثأيقة من الجاحظ نهل قد و

أقدار بين الكلم في الموازنة ضرورة على فيها حث هأـ) التي220المعتمر(

انتقاء إلى المتكلم يآعمد أن الحالت... فالعبرة و السامعين و المعاني

مراعاة مع الكلم في مبتغاه و مقصده يآقتضيه ما على نظمها و ألفاظه

فنا، الكلم معيار السامع هأذا يآغدوا قد بل السامع، كلم من يآفهم مثلما أحيا

وردآ العذوبة.. و جمع قد الكلم كان هأـ): " إذا395العسكري( هألل أبي

و يآمجه، لم و المصيب السمع على و يآردآه، لم و قبله، الثاقب المعنى على

( الصلب)  الجاسي من تقلق و الغليظ، عن تنبو و اللطيف تقبل النفس

) 2(البشع..."

المعنى شرفّ و اللفظ، بلغة القصد يآحركه الذي النظم في اجتمعت فمتى

التاريآخ لنا يآحفظ و السامع، في المرغوب التأثأير له كان الشذوذ عن البعد و

بن جعفر و الفرس، ملك مع عامر بن ربعي كقصة التأثأير هأذا لمثل ضروبا

النجاشي. مع طالب أبي

كل في الغايآة هأي التأثأير أي التداول طرفي بين التواصل عقد محصلة إن   

للتأثأير:  هأـ) نموذجين684القرطاجني( حازم ذكر قد موقف. و

للحجاج. ملزمة خاصية هأي و القناع  استعمالالول:

الستعمالين هأذيآن غايآة و الشعر قوام هأو الذي التخييل  استعمالالثاني:

القبول بمحل النفوس من الكلم إلقاء في الحيلة هأي: "إعمال و متحدة

الغرض و المقصد اتفاق لجل متوخيتين الصناعتان فكانت لمقتضاه، للتأثأير

 )3(فيهما."

ـــــــــــــــــــ

 95 ص1ج م1988 بيروت ،1ط الهلل دآار ملحم، أبو علي تحقيق التبيين، و - الجاحظ،البيان1

إبراهأيم، الفضل أبو محمد و البجاوي محمد علي تحقيق الصناعتين، كتاب - العسكري(أبوهألل)،2

 57،ص1988بيروت، العلمية، المكتبة

الغرب دآار الخوجة، بن الحبيب محمد ،تحقيق الدآباء سراج و البلغاء منهاج - القرطاحني(حازم)،3

 361،ص1986  ،بيروت،3السلمي،ط



الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -18-  اللساني

التحليل في مراعاتها الواجب الجوانب أهأم بعض إلى رجعنا إذا و    

الجاحظ( نجد فإننا التخاطب، في اللغوي غير الجانب هأو و التداولي،

مختلف إلى انتبه حينما إليه، الشارة في السبق قصب يآحوز هأـ) يآكادآ255

أنماط خمسة إلى الدللة بيان أرجع حيث اللغويآة، غير التعبيريآة الوسائط

النصبة. و الشارة المقام هأذا في منها تهمنا

و بالحاجب و الرأس و " باليد الجاحظ ذكرهأا التي الشارة أضرب من و    

السوط رافع يآتهددآ قد و السيف، و بالثوب و الشخصان، تباعد إذا المنكب،

فرا ذلك فيكون السيف و  زاج

فعا و فعا، و مان فدا يآكون و رادآ فرا..." و وعي  )1(تحذيآ

دما     و اللفظ، واسطة غير من نفسها عن المفصحة الحال فهي النصبة أ

فءا فما كان بأنه ندرك الجاحظ كلم على بنا العملية جوانب بشتى عال

التخاطبية.

البلغيين لدى التواصلية العملية نجاح تتضمن التي الشروط من و هأذا    

الناجح التواصل.. فالتواصل بها يآتم التي اللغة خصوصيات معرفة العرب،

هأذا و المشتركة)، (اللغة السنن هأي أساسية ركيزة على قائم السليم

اللغوي التنظير مستوى إلى ارتقت نوعية شمولية تراثأية نظرة يآعكس

المرسل و المرسل بين السنن مستوى على الشتراك جعل الذي الحديآث

 )2(التواصلية. العملية نجاح ضرورات من ضرورة إليه

مناص ل و المشتركة، اللغة استخدام قيمة تظهر التجليات هأذه ضوء في و

الناجح. الخطاب أولويآات ضمن إدآراجها من



ـــــــــــــــــــ

 83ص1،ج التبيين و - الجاحظ،البيان1

 118الجزائرص الدآيآب، دآار مبادآئها، و أعلمها اللسانية، المدارس - عزوز(أحمد)،2

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -19-  اللساني

حني( ابن هأو آخر عربي لغوي عند التخاطب أبعادآ حضور نسجل و    

الله و قولنا: كان مثل في الصفة تحذفّ قد أنه إلى أشار هأـ) عندما392

رجل. 

على البنية انفتاح من نابع الدللي غموضها و غامضة المحذوفة فالصفة    

الجللة( لفظ أدآاء أن يآرى جني ابن لكن الذم، أو متضادآيآن: المدح احتمالين

دده الله) بزيآادآة دآور تؤدآي الصوتية قيمته تتطلب مما أو يآستحق، مما أكثر م

فما. رجل الله و قلت: كان المدح. فكأنك معنى عن الفصاح كريآ

قولهم: سألناه مثل في التعبير أو الدآلء مقام الوجه تقاسيم تقوم قد و     

و دآللة، و بنية الناقصة و العبارة هأذه المتكلم يآؤدآي إنسانا. فحينما كان و

اللؤم. و بالبخل يآصفه فكأنه وجهه يآقطب

العملية بأطرافّ العنايآة في الطولى اليد الصوليين و للفقهاء كان و    

– محالة ل – فاق اهأتماما بها فاهأتموا المختلفة، الكلم أبعادآ و التواصلية

العملية أطرافّ عن الحديآث في وجدوا الصوليين لن ذلك اللغويآين اهأتمام

فا لمقاصدهأم. و خدمة التواصلية انشغال انصب الخدمة، هأذه لعظم نظر

هأي:  و الشرعي الحكم أطرافّ على الصوليين

الحاكم أو الشارع و هأو الله تعالى.  أول:

 الحكم و هأو مضمون خطاب الله تعالى للمكلفين من عبادآه. ثأانيا:

 المحكوم فيه، أو الشأن المتعلق به الحكم. ثأالثا:

فعا:  )1( المحكوم عليه، و هأم المكلفون المتعلق الحكم بفعلهم.راب

يآميز الكلم دآللة تبيان في بمكان الهأمية من كونها القصد قضية في و     

فيظل به، يآتلفظ ل الكلم: كلم من ضربين هأـ) بين505الغزالي( حامد أبو



ليست دآللته و فعليا متحقق منجز كلم الكتمان. و طي و الذات حبيس

القول: إن يآصدق ما هأو و حزم ابن إليه ذهأب ما هأذا من قريآب و ذاتية،

 )2(بالقصد. المفيد القول هأو الكلم

ـــــــــــــــــــ

 42ص الدآبي، الخطاب تداولية في سعودآي(أبوزيآد)، - نواري1

1986 ،2للكتاب،ط العربية الدار العربية، الحضارة في اللساني التفكير السلم)، - المسدي( عبد2

 146ص

الدرس في التداولية ماهأيةمدخـل:                                                     
 -20-  اللساني

الدعامات يآزرع المغني كتابه هأـ) في415الجبار( عبد القاضي هأذا و    

فطا القصد فيجعل للكلم الساسية فيا شر عملية في توافره يآنبغي أساس

دن ذلك ،)1(اللغويآة. المواضعة مسألة إلى بالعودآة الكلم مؤهأل غير الكلم أ

المواضعة* عليه.  شرط استوفى قد و إل فائدة على للحتواء

دل و     العلماء عند التداولي البعد عرض في كافية ليست الشارات هأذه لع

دسع الهأتمام حقيقة إلى ترشد لكنها و النصوص مع تعاملهم في العرب المو

دسع أن يآريآد لمن طويآل لطريآق بدايآة كانت قد كما لديآهم، ابحث آفاق يآو

بين و العربي التراث نصوص بين المقارنة و التحليل من بشيء التداولي

الراهأنة. التداولية المقاربات

الساسية مفاهأيمها و بمقولتها التداولية أن إليه ننتهي ما خلصة و    

بين العلقة مراعاة و السامع إفادآة و المتكلم، غرض و الحال، كسياق

أدآوات من أدآاة تكون أن يآمكن الكلمية الفعال مفهوم و الخطاب، أطرافّ

فهمه. مفاتيح من مفتاحا و مناحيه شتى في العربي التراث قراءة
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 96،97ص2006الجزائري الدآيآب، دآار العتزالي، الفكر في اللغوي - لزعر(مختار)،التصويآر1

هأذا يآعتبر حيث سيرل، عند الكلمي الفعل تكتنف التي الساسية البعادآ من اللغويآة المواضعة * تعتبر

(التعاقد اللغوي العرفّ على كذلك العتمادآ يآجب بل يآكفي، ل وحده المتكلم قصد أن الخير

الكلمي.  الفعل ) في الجتماعي

 -37-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

IIالمعاصر: الجزائري الشعر في الصوفي - الخطاب

للتصوفّ إذ الصوفية، عن بمعزل الجزائري الشعري الخطاب يآكن لم    

أن  غير)1(السلمية. الفتوحات مع الجزائر أرض في جذوره السلمي

بعد ما شعر في إل حقيقي حضور له يآذكر يآكادآ ل الصوفي الخطاب

فء و الستقلل، دثلهم السبعينيات..و شعراء من بد يآم

فل المعاصريآن الشعراء أبرز " كأحد الغماري محمد " مصطفى  مع تعام

 الصوفي، الرمز

على الموضوعية الدراسة إلى يآجنح الرموز من النوع لهذا توظيفه كان وإن

)2(الجمالي. الفني الجانب حساب

دثل قد الصوفية الرؤيآة و     منه محاولة في الشاعر إليه يآلجأ ملذا تم

فل العليا المثل عالم إلى التسامي و المحسوسات عالم من للفلت في أم

فثا و الخلص هأنا المتلء.و و بالسمو المفعم لكيانه الوحداني المعادآل عن بح

و روحية، تجارب عن تعبير أنه باعتبار الشعر مع تماس في الصوفية تقع

الجزائري الشاعر أرادآ ما هأذا لعل و  المطلق، عن للكشف محاولة

قوله:  في عنه "التعبير حمادآي الله " عبد المعاصر



رر بب " الشعـ جج على ووثَ رر ومــار وسـ رقا ول  ا

رل رطو قق و ولى وشو جق جإ وطا رن جت رس ) 3( ." وأفكار ا

معاني أعمق نحو النساني بالوعي يآتوغل أن الصوفي الخطاب أرادآ لقد    

يآخرجها و أسرهأا، من الذات يآخلص أن و تفاهأتها، و الحياة رتابة على السمو

قصد اللمتناهأي، المطلق سماوات في بها يآحلق و الواقع هأشاشة من

) 4(المتعالي. نحو الصعودآ موجات أعلى ارتقاء بغية و الروحي، النبض تجديآد

ـــــــــــــــــــ

2004 الجزائر، الهدى، دآار  الهجريآين،7و6القرنين خلل الجزائر في التصوفّ - بونابي( الطاهأر)،1
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مخطوط، ماجيستير، رسالة المعاصر، الجزائري الشعر في الصوفي الرمز بنية - بلعلى( ربيعة)،2

 80ص2005 الجزائر، باتنة، جامعة

 216ص الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة يآاليلى، العشق تحزب الله،)، - حمادآي( عبد3

 56 ص1994الجزائر، الوصال، دآار التأويآل، و الرؤيآا القادآر)، - فيدوح( عبد4

   

 -22-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

كحل المعاصر الجزائري الشعر في الصوفية التجربة تؤسس بذلك و     

و مجاهأدتهما، و رفضهما خلل من الحياة بؤس و الواقع، لتعاسة فردآي

لمعانقة النفسي الظمأ و بالغربة الحساس معاني شيوع في ذلك يآتجلى

إلى تصل ل للشياء العادآيآة الرؤيآة أن بما و الشعري، المتن في المطلق

يآنشأ الذي الحدس مسلك تسلك أن الصوفية على المطلق. كان إدآراك

الوجودآ وحدة من نوع ثأمة و الموضوع، بين و الذات بين مباشر اتحادآ نتيجة

الروحية.

على ومستعصية بالضرورة، غامضة تكون الحال هأذا مثل في الكتابة و    

و بالعصاب كتابة الوضوح... إنها سهولة و العقل برودآة ألف الذي القارئ

كتابة الزفير، و بالشهيق كتابة الروحية، و الجسمية التوترات و الرتعاشات

 )1(اليأس. حدودآ على أمل و المل، حدودآ على يآأس



فبا السلمية العقيدة في فناء لحظة هأي الكتابة فلحظة     اللم من هأرو

يآتم حين المتكررة العالم خيبات من الصوفي الشاعر نصيب هأو الذي

) 2(المواجهة. عن تراجع أو عجز عن الناتج انكسارهأا مواجهة في النا إحباط

اعتناق و المحسوسات، عالم تخطي الصوفي كما الشاعر يآحاول لذلك    

المتمردآة الوجدانية الرؤيآة ذلك إلى ووسيلته تجلياتها، بكل الروح عوالم

التعبير من خالية رتيبة يآومية ممارسة بوصفه النساني الواقع على

من بها علق مما الذات تنقية و التعبير في الرغبة يآولد الوجداني،مما

بها.  مسلم و ثأابتة مبادآئ من فيها اختمر ما و شوائب،

في برز و المعاصر، الجزائري الشعر في الصوفي الرمز تغلغل قد و

أساسيين: نمطين في فتجلى متنوعة، تمظهرات

الغزل.  ألوان من به يآتعلق ما أو الصوفي أولهما: الحب

إلى إضافة بوح، و شطح و سكر من يآصحبها ما و ثأانيهما: الخمريآات و

الغربة. و النمطين: كالسفر هأذيآن بين تتأرجح أخرى أشكال

ـــــــــــــــــــ

 58،59،ص1992 بيروت، السريآالية، و الصوفية - أدآونيس،1

ص2005 هأومة،الجزائر، دآار الجزائري، الشعري الخطاب في الفنية الصورة الحميد)، - هأيمة(عبد2
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 -23-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        
    

كما المعاصرة الجزائريآة الشعار من كثير في الرموز هأذه تجلت قد و    

قصيدة في نجد

عنده الحبيبة ترتبط حيث عجالي، " لكمال البحر و الحبيبة إلى " موال 

فإن الجلل، و الغربة و بالقلق يآرتبط و المجهول إلى يآرمز  الذي بالبحر

دوض فزا صار ر و المغامرة و الطويآل بالسفر البحر يآتعلق كما للبركة، رم

 )1(الباطنية. السرار



فزا " البحر الصوفية وظف السياق هأذا في و     العلقة للمحدودآيآة " رم

فقا المولى إلى النقطاع و اللهي الحب بين الرابط هأذا بالخالق. و في غر

نل شكل " في عجالي " كمال الشاعر يآصوغه وجده، اثأنين:  بين يآجمع موا

النورس يآأسر الحبيبة طيف حيث رائع، صوفي تناغم في البحر و الحبيبة    

ليولد المحبوبة طيف صخوره على يآقبع الذي الشاطئ فيلثم الحزيآن،

الغريآب:  يآبتهج و الحب،

جك ره رج وو رر " رح وب رم وال ري والحل رق و المنف  الف

رس ور رو ونــ رن وال رزو رحــ وم  ال

رب رقا رر وج وي ومو رم ال رث رل  ، الشاطئ وي

رق... جبــــ وت رس وي

رف هناك كان  الحبيبة طي

رمو رن ولى وي جة وع رخر وبر وص  ال

وها وومن وتي وف رد وش ول رو رب، ري رح ال

رن جمــ وهـــا و وتي ول رق  رم

جي جق وت رس ونه وي رس وك رح رب وذا  الغري

رق وفــــ وش   )2( .. " وال

ـــــــــــــــــــ

بحر) (مادآة183،184،ص1981بيروت، ،1ندرة،ط دآار الصوفي، المعجم (سعادآ)، - الحكيم1

 28،ص2003الجزائر، ،1للمعلوماتية،ط باتنة إرهأاص، و حدس - عجالي(كمال)،2

 -24-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دوضه البحر، معها يآنسجم الحبيبة هأذه و ثأم العطاء و البركة على ليحيل فتر

به يآؤدآي الذي الشاعر، وجد على يآدل الذي البحر وجد مثيرة الحبيبة تغيب

القهر، لسلطة مناهأضة جديآد من الحبيبة فتتجلى الصحو، يآعقبه البوح، إلى



فدآا سكره في الشاعر فيغرق كؤوس يآتبادآل حيث صحوه، ألم عن غائبا مجد

القهر:  سلطة و السلطة قهر من غفوة في محبوبته مع الهوى

رب ور رش رن ون جب جم وخ ولى ون ري  ول

ويا وقا وب جس وو وأ جمير وك ول  ا

رع ود وص وت رم وت ول رح  ال

رن جم جك و رس جد وم رب الشي وطي وسة." تت رل ) 1( جخ

يآنتظر فتراه الصحو، حالة لديآه يآولد الذي هأو الشاعر عن الحبيبة غياب إن 

فيناجيها:  انتظاره يآطول و

ونا " و رم وأ وي وت رم جك في ال ووا  وه

ول وطا رن... جك ول وظاري و جت رن  ا

ول وطا جي و ول ري ول ول  وطـــا

ول وو وها وطا رت وي رء أ رمرا وس  ال

رم وو جري.. أنت..  ول رض تح

رم ول رد وف رق..." نع جثـ ون
)2 (

الظفر دآون الحرقة و الشوق " تحمل " عجالي عند الحب فدللة هأكذا و

الفني، العقم حالة و تتلءم صحو حالة في يآجعله مما المحبوبة بلقاء

فدا "، الشعر " ربة يآناجي كأنه متشوقا سمراءه فيناجي اللهام. و واردآ مناش

الصوفية. عند اللهي الواردآ إلى يآوميء ذلك

ـــــــــــــــــــ

.30إرهأاص،ص و - عجالي(كمال): حدس1

 .31ص نفسه، - المرجع2

 -25-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

" يآوسف عند نجده الخمرة، و المرأة رمزي بين نفسه التزاوج و     

قصيدته " في وغليسي



و الوله و الوجد عنده يآشتد التجلي) حيث و الغناء وحي من ( شطحات 

فدا منه ليعودآ مداه يآبلغ صوفي سفر في السكر به يآنأى فرا شاهأ الله بتجلي مق

شيء:  كل في

رن ونا جج يب "  جمي انتصبت الر وما يب ***     أرى   وأ جن ر ججنا ل و ال

أراهــا؟؟

رب جغي رح وت رهجْ في الرو وجلي وو وت رق  ال جر رتب ول ***     و جس جمث رم وش

وهــا في وحا رض

وة أ يي جف جك الهوى رصو ووا ره رحا أ يلى  رو وج وت ره ***      وهـا الل في

وهـــا فـي ووا  وه

وما رب وو جشفاه رح ون ال رف وغ جبي وش رل ون   وقا جك ول وو رب ***      رن رح وم

وق ول  )1(الشفاه؟....."  وخ

الرواح على تردآ التي الكرامات على يآحيل الصوفية عند السكر و    

الجللية النوار من  ترتوي و الملوكات، سيد بمشاهأدة فتسعد الطاهأرة،

فرا الصوفي ازدآادآ المقامات. فإذا إحدى في لتثبت ازدآادآ صحو، بعد سك

فءا منه صحا كلما الذي الصوفي السكر هأو هأذا لخر. و مقام من ارتقا

محبوبته. ذلك في بما به يآحيط ما كل في المولى تجلي ليشهد عادآ الشاعر

عن الصوفية الرمزيآة إحالته في يآختلف عبيد بن يآاسين شاعرنا أن غير    

الروحي الصوفية. فالواردآ و الشعريآة التجربتان عنده فتتعانق سابقيه،

:  الشعري اللهام واردآ مع يآتماهأى الصوفي

جمن ردئي رمنتهى "  رء وب وهايتي ابتدا جي    جن جي رملتقى ف درب

وقة ري جق  واردي وح

رلت وك وتآَ وق وو جلم فو وعوا جتي ال وج جه ودت       رم وه ون رء وت رد مل المرا

جدي جص وقا  وم

رت وع وج ور رن وو جب رروم جم ور ومآَ ردا ال جش ونا    رمن رر وأ رع جش بر.. وال جع وشا

رح رر جدي وص جئ وقا  وع

وف جقاي، وطا رفر وم جب رب.. ولمشي رت ا وهاطل وت رن   وف جم ريا.. رح رحي وو وو رل ا

ريق جت وع رل جهدي ا  وشوا



وب وت رد وك جصي وق ييي ال ول يل وع قة رك رت      وصغير وو وه وف قة.. وكبير رب وو وحا جر

جدي.." جب وعا وم
)2 (

يآمنحها مما تفردآهأا و الشعريآة تجربته تميز إلى الشاعر يآوميء و    

المتميزة. الصوفية التجارب مصافّ إلى الرتقاء استحقاق

ـــــــــــــــــــ
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 -26-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        
    

في الصوفي المعراج رمز فيوظف حمادآي الله عبد الدكتور الشاعر أما    

بمثابة ليجعله المقاطع من عددآ في السكين" كلزمة و "البرزخ قصيدته

القصيدة تبدو و انتظاره، أفق ليحطم المتلقي ذهأن في يآدق الذي الناقوس

فا اللغة غامضة سفر أو صوفي معراج إلى يآشير الذي موضوعها مثل تمام

الضدادآ:  فيه تتماهأى المجاهأيل أغوار يآسبر

قء " في جر عما رص وق يد و بال ولم  ا

رل لنا رعراج؟؟ له و النزو جم  ال

جة فــي ما يبـــ رج  ال

رة جء عاقابــ رد  البـــ

رة و السكيـن... خاتم

بل..فـي  خيــال خيا

بل  خيــال فـي سؤا

بل وماء..؟ في وخيا  )1(" وع

حسه مستغل التلميح من كثيرة أشكال الشاعر وظف فقد هأكذا و     

أحيانا. كما إشاري و حينا تراكمي شكل في الرموز عنده فتوالت الصوفي،

ساعيا نفسه " فيتصور عربي "ابن   بفكر ما حد إلى متأثأرا الشاعر يآبدو

أردآفّ قد و المطلقة، الحقيقة عن بحثا الكشف بسكين صوفي برزخ لعبور



لتواصل طلبا ذلك و غوامضها، بعض فيه يآوضح بملحق قصيدته الشاعر

القراء. جمهور مع ناجح

فدا و      الخطاب علقة و التواصل إشكالية بشأن القائم الجدل عن بعي

توظيف في الغموض نماذج من نموذجا يآعد ل بالجمهور. فحمادآي الصوفي

" رأسهم على و المعاصر العربي الشعر روادآ عند كما الصوفي، الرمز

فظا يآظل أنه " إل أدآونيس تعددآت مهما التأويآل حقيقة من معين بجانب محتف

الشعري.   خطابه قراءات تنوعت و

ـــــــــــــــــــ

.132 ص ،2000 الجزائر قسنطينة، جامعة منشورات السكين، و البرزخ الله)، (عبد - حمادآي1

 -27-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

المعاصر، الجزائري شعرنا في الصوفي الخطاب نماذج من آخر نموذج    

دشي، الله البوح" لعبد دآيآوان"مقام     في يآتمثل أحوال من كحال فالبوح الع

فما، الشاعر مع يآغدو الصوفية قصائد عبر أشكاله كل استيفاء بعد ذلك و مقا

مقام. إلى الحال فيتجاوز الكشف ثأبات بلوغه و الديآوان،

الصوفي المعراج و الشعري البوح بين تعالق إلى الشاعر يآحيل و    

دشي البوح) يآستحضر قصيدة(أول الكشفي. ففي و الكشف نحو العبور الع

غيرهأا: و نشر و وطي بسط و قبض، من المتصوفة أحوال تعتريآه و التجلي،

جتني روقاف  مولتي يا البوح في " أ

جتني، رض وب جتني وقا وسط  وب

جتني، ووي جتني وط  ونشر

جتني، رخفي جتني......" وأ وهر رظ ) 1(وأ

فإنا الحقائق قسم في متواليتان منزلتان هأما البسط و القبض أن كما و    

دفق فقد هأكذا و البسط" السكر"، يآعقب أن نفترض دد إلى الشاعر و ما ح

 الصوفي، الرتقائي الترتيب ذلك في



نصه. على أسقطه و

ـــــــــــــــــــ

. 05 ص2002الجزائر لمعلوماتية، باتنيت البوح، مقام الله)، - العشي( عبد1

 -28-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دن     دعد المقدسة الصوفية الرؤيآة إ دب تجربة تص الكون و النسان لتشمل الح

دب تصعيد هأناك آخر بمعنى دب مستوى إلى النساني للح سعي و اللهي، الح

النسانية الذات واقع بين الملءمة مبدأ تعتمد جديآدة روحية قيم طرح إلى

منسجم.  جديآد عالم خلق أجل من الروحية ورؤاهأا

و الوجودآ، عناصر بين التشاكل عن دآائما يآبحث الصوفي نجد لذلك و    

الوجودآ، وحدة من انطلقا الشياء بين الظاهأر التناقص يآنفي لذلك نتيجة

معرفة في رغبة النفس و الوجودآ حقائق استبطان إلى تنزع الصوفية لن

يآقول  و)1(الخارج. من تبدو كما ل حقيقتها على الداخل من الشياء

العالم خلل من الداخلي العالم عن يآعبر أن يآستطيع الشاعر الرمزيآون: إن

العقلية، ل و الحسية، المادآة ليست لكنها و المادآة، خلل من أي الخارجي،

النماذج في استشففناهأا التي الروحانية المادآة هأي وإنما العلمية، ل و

المعاصريآن: الغماري، الجزائريآين الشعراء لبعض الذكر سالفة الشعريآة

الخطاب على المرأة رمز يآهيمن و غيرهأم و وغليسي حمادآي، العشي،



الشاعر" عثمان عند نجده ما هأذا و المعاصر، الجزائري الشعري الصوفي

خاصة، نزعه عن تنم كبيرة بنسبة شعره في المرأة تحضر " الذي لوصيف

في تتحول التي المرأة البديآع الحسن أمام يآذهأل و الجمال يآعشق فهو

الشوق و بالغربة، الحساس و بالدللت: الحزن مفعم رمز إلى أشعاره

المطلق.. مع التوحد و البدايآات، إلى

صوفيتي":  قصيدته" تلك في الشاعر يآقول و

ييتي " تلك جف  رصو

وع أن جر في أطال وك رنو جه رج  وو

يير  الحياة جس

ير جس  الغوايات و

وضأ أنا وتو يل في بالعشق أ جك..." ظ  )2(عيني

ـــــــــــــــــــ

ط الردآنيين الكتاب رابطة منشورات الصوتية، عند فلسفة و الشعر تأويآل يآوسف)، - عودآة(أمين1

1995عمان ،1

. 149ص –    

 .44 ص– 1977الجزائر، دآارهأومة، براءة، - لوصيف(عثمان)،2

 -29-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

الصوفي المعجم في يآعني لفظ( العشق) الذي النص هأذا في يآستوقفنا    

دم المفرطة.. فإذا المحبة أو المحبة، إفراط دب ع و بجملته، النسان الح

دل عن أعماه  محبوبه، سوى شيء ك

مجرى جرت و روحه، و قواه، و بدنه، أجزاء جميع في الحقيقة تلك وسارت

عانقت و بوجودآه، فاتصلت مفاصله، غمرت و لحمه، و عروقه في الدم

فما أجزائه جميع فحا، و جس ذلك يآسمى لغيره....حينئذ متسع فيه يآبق لم و رو

دب  )1(عشقا. الح



يآوحد نراه لذلك و عربي، ابن عند الصفات من لعددآ جامع اسم المحبة و    

دب، و الهوى ددآ و الح تختلف واحدة طبيعة لها عاطفة في و العشق، و الو

 السماء عليها فتتغير بالصفات
)2( 

دن لنا يآبدو هأكذا و دنها و واحدة، عاطفة المحبة أ دور، لك دل في و تتط مرحلة ك

المحبة. في إفراط هأو رأيآنا كما فالعشق خاصا، اسما تأخذ تطورهأا من

ــــــــــــــــــ

 303ص الصوفي - الحكيم(سعادآ):المعجم1

 302نفسه،ص - المرجع2

 -30-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دل و     لفظ(العشق) يآستحضر لوصيف عثمان الشاعر جعل الذي هأو هأذا لع

دد إلى لديآه الصوفية التجربة عنف على للدللة السابق النص في دن ح أ

بالماء المصلي يآتطهر كما الواقع أدآران من ليتطهر بالعشق يآتوضأ الشاعر

روحيا عشقا عشقه يآغدو المادآي. لذلك الواقع عن يآسمو أنه أي الطهور،

دنه المادآيآة، الغراض تشوبه ل طاهأرا دب إ دب أصيل، جوهأري ح خالص إلهي ح



فزا المرأة جمال يآغدو و الوجدان، و بالعاطفة الرتقاء إلى يآسعى للجمال رم

دل في المبثوث اللهي تولد المرأة( النثى) و فتغيب الوجودآ، عناصر ك

الكون. تغمر و الوجودآ تتقمص ) التي المرأة(الرمز

رلك وما وج رمر "  رغ يل وي جر ك رج وف  ال

جك   سس جح جة في رأ روع جر ير رج وف  ال

رع وم رس جك وأ وت رو رجوم بين وص رن  ال

رس وم رل جك وأ وح لل في جري قة رك يتح..." زنبق  )1(تتف

دس الشاعر و الوجودآ كل يآغمر اللهي الجمال إن     دل في به يآح مظاهأر ك

 الفجر، في الكون،

دل في و النجوم، بين و بها قال التي الوجودآ لوحدة تأكيد هأذا و تتفتح، زنبقة ك

 عربي، ابن

أعظم و تجليه، مظاهأر أفضل هأي بل المطلق، الكون لهذا تجلي المرأة و

 أكمله، و الشهودآ

دل يآعشق و المرأة الشاعر يآعشق لذلك و الوجودآ. في جميل شيء ك

رمز المحبوبة بوصفها المرأة القول: إن يآمكن تقدم ما على تأسيسا و    

دلة هأي الكونية، للرحم الخالقة النوثأة لكي العاشق مكانه. و و الوجودآ ع

و حبيبته، ذات يآثبت لكي صفاته، عن نفسه، عن يآغيب أن يآجب فيها يآحضر

 )2(الذات. بهذه يآتواجد

دب رمز شتى: المرأة دآللت على المرأة رمز يآنفتح هأنا و     و اللهي، للح

 الصل

الجوهأر و الخفية، الحقيقة و الواقع، على السمو و الحياة، في الجوهأر و

المفقودآ.......ألخ.

بعد / الجسد) و محسوس( المرأة ظاهأري بعد للمرأة يآصبح هأكذا و    

التأويآلية. بالقراءة إليه يآتوصل خفي باطني

ـــــــــــــــــــ

 44ص براءة - لوصيف( عثمان)،1

 107ص السريآالية و الصوفية - أدآونيس،2



 -31-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

        

دل       ديز ما ولع و المرأة بين المزج هأو شعره في لوصيف عثمان الشاعر يآم

 الطبيعة،

المرأة فروح المختلفة، الطبيعة عناصر على النثويآة الصفات إسقاط و

دل في حال دن كما الوجودآ، عناصر ك دن أو الوجودآ، في حال اللهية الذات أ أ

فة فني قد الشاعر يآرى ل و ، ذاته يآرى ل فأصبح النثوي، الجوهأر في كلي

دون فقد الجوهأر، هأذا خارج الواقع جح و المرأة، بلون تل جش تت لحها، ا فحيثما بوشا

دجه واضح بشكل يآبدو للطبيعة الحضور هأذا المرأة. و وجه فثمة ببصرك تتو

يآمثل ذلك الفيض" و" اللؤلؤة". و هأذا لعينيك " و الشاعر دآيآواني في

فرا ما و تجلياته تعددآت إن و واحد فالوجودآ الوجودآ، وحدة مظاهأر من مظه

دل المختلفة الطبيعة مظاهأر دق. تجليات إ للح

بل سلبيا، موقف يآقف ل ،*الطبيعة لمظاهأر توظيفه في الشاعر إن    

فثا معها يآتفاعل هأذه المستترة، روحها عن بداخلها، القابع الجوهأر عن باح

جميعها الكائنات فتضم الطبيعة عناصر وفي الوجودآ، في تسري التي الروح

دن و متلحم، واحد نسيج في ل و لها، ننتبه ل جعلتنا الرتيبة المادآيآة النظرة لك

دن و حضورهأا، ندرك دسه الشاعر لك بشعوره يآتغلغل أن يآستطيع المرهأف بح

دلد بذلك و المختلفة، أشكالها و الطبيعة صور في جديآدة صوفية رموزا يآو

الجامدة. و الحية بمظاهأرهأا الطبيعة مصدرهأا

الرتباط هأذا و بتراثأه، و بماضيه الشاعر يآرتبط أن الصدق علمات من و    

هأم و يآنسون ل الذيآن المعاصريآن الجزائريآين الشعراء عند بجلء يآظهر

دن الماضي أبواب يآلجون التي الصوفية بالرموز زاخرا شعريآا تراثأا هأناك أ

في الفعالية من المزيآد إلى بالتالي تدفع و الوجدان، تهز و الوصال، تكهرب

) 1(الروحي. الهبوط و النحلل و التفكك مواجهة

و روحية أزمة وليدة كانت إنما و عابرة نزوة مجردآ الثورة هأذه تكن لم و

في الرغبة بواعث فيه حركت و النسان و للواقع صدمة شكلت فكريآة

الذات. تنقية و التغيير،



ـــــــــــــــــــ

 306ص الصوفية، عند الشعري الرمز نصر، جودآة عاطف - يآنظر1

أن إلى يآهدي ..مما النثوي الجوهأر رمز عن بمعزل الصوفي الشعر في الطبيعة رموز تكن * لم

و للفعل رمزا بوصفها الشياء نسيج في بها امتدوا و المرأة، في شعرهأم بسطوا قد الصوفية

عالية. إستطيقية قيمة إلى احتلويآ و النفعال،

 -32-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

أقطابها" أحد لسان على المتـأججة الرغبة هأذه عن الصوفية عبرت قد و    

الناي هأذا في أنفخه الذي الهواء :" إن يآقول الرومي" الذي الديآن جلل

دل و هأواء، ليس  )1(فليمت...." النار  هأذه له ليست من  ك

شعري بديآوان باكريآة الديآن نور المعاصر الجزائري الشاعر علينا يآطلع و  

 موسوم

تبشر متوثأبة شعريآة تجربة على مؤشر هأو  و)2(الشياء".. "مسميات بـ

شعريآة باقة على يآحتوي و الفني، التدفق و البداعي العطاء من بالكثير

يآنثال بوح أو وجدانه من قطعة و تكلف، أو تعثر دآون الشاعر يآقدمها جميلة

في نلمسه الفن و الجمال، من ملحوظ بقدر يآشي سلس إنساني بشكل

نصه" معبر في كما الذات، و الوجودآ و اللغة مع الشاعرة الروح مغامرة

اللهفة": 

رت رح وم ول وو وهك "  رج ررؤى وو وفا بال جه ول وت  رم

جك فاغرورقات وفتي ب ره  ررؤايا و ول

رحنا تعانقت و جتني أروا ري وس ون  ف

رت و كفايا.."  فارتمت كفك رأي

تحمله ما توظيف في يآجتهد صوفيا نزوعا " التجليات" نلحظ نص في و

جنة أجل من فنية و روحية قيم و جماليات من الصوفية الرؤيآة جح وو نصوصه، در

ددهأا و الصوفي. الخطاب يآختزنه الذي الدللي بالثراء م

دلى و دد الذي العنوان "تجليات" منذ نص في الصوفي الخطاب تشغيل يآتج يآع

الخاصة. دآللته يآمنحه و له قراءتنا يآوجه و النص، يآفتح الذي المفتاح بمثابة
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 -33-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

"تجليات" القصيدة عنوان في الصوفي الخطاب تشغيل يآقتصر ل و    

ساري الصوفي الخطاب يآغدو بحيث النص، نسيج إلى يآتجاوزه بل فحسب،

دلها. و القصيدة ثأنايآا في المفعول دل ك و الوصف، رتابة من أخرجها ما هأذا لع

دولها الرمز. مما شفافية من تدنو جعلها اللهام، بحر إلى العلم دآائرة من ح

دبر ل شعريآة قصيدة فهي دنما و تصف، ل و تع نن إلى تشير و تومئ إ معا

الشياء:  مظاهأر خلف مستترة

يني ونا " إ وقابي ره وتر ويا ف  رلقيا

يني جك إ رت وتوي رح رذ ا جصيدة ألف من    وقا

رت و جك عزف ون رح وتين ول وم رج ويا ون ونا  و

رت و رث جع جك رب رن وكي جم وم جل جقاي  وشرائعي رأ

رق و وذا رأذي ون ه وض الكو وذايا بع  وش

يبة جمن جج رج رقا الحل جش  وعا

سم و وذا أض ون ه وت الكو رح ويا...." وت ودا ور
)1( 

بل أشعاره من نماذج هأذه و باكريآة"، الديآن "نور شاعريآة هأي فهذه    

دنها أحسب التي روحه شموع ديز، تنطق و العوالم، من الكثير تنير أ و بالتم

البداعي. العطاء من بالكثير تشي

الشعريآة نصوصه " في ميهوبي الديآن المعاصر" عز الجزائر الشاعر يآبدو و

يآكادآ ولهانا  عاشقا)2(أوراس". كان البدء دآواويآنه" في باكورة في المبثوثأة



صوفيا آخر حينا يآبدو و حينا، العذريآين طريآقة على الفراق على حزنا يآذوب

عرفانية على الحسية الصورة يآحيل هأذا المحبوب. و حضرة في متهجدا

العقل. و العاصفة تياري بين تمزج صوفية

عند نجده الذي المتدفق الصوفي الوجد ذلك إلى بنا يآعودآ الموقف وهأذا    

ربيعة و عربي، ابن و الفارض، أمثال: ابن الصوفية أقطاب مشاهأير

أقاصي إلى السفر و الرحلة إلى يآدفع الذي البدي الشوق إنه العدويآة،

النسانية. الذات
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20 ،ص1985الجزائر، باتنة، الشهاب، دآار الوراس، كان البدء في الديآن)، - ميهوبي( عز2

 -34-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دآيآوان" في على المهيمنة السمة يآعد الذي الوجداني الجيشان يآزدآادآ و    

فالشاعر الموالية، البيات في ملموسة بكيفية يآتجلى و أوراس"، كان البدء

دلي الفناء من حالة تعتريآه و الصباح فيه يآغتسل (الوراس) الذي في الك

النجم:  فيه تذوب

بس جحف " أورا جره ويلت رخ وص جب رد.. وشهي  ال

رر و جطي يف جمن وت جهيد وك يش رم ال  ؟ السه

وناك و رل ره جس وت رغ رح وي وصبا جره ال رنو  جب

رب رذو وت ررطْ جمن و جضياء  وف رم.." ال  )1(النج

عالم تخطي الصوفية حال هأي كما ميهوبي الديآن عز يآحاول هأنا و    

دل عوالم واعتلء المحسوسات، دول تجلياتها، بك روح إلى الوراس فتح

نن و سامية أصيل. جوهأري كيا

إليها نزع التي الحلم بفلسفة أخرى تجارب (الورس) في رمز يآرتبط و     

دم كما المعاصرون، شعراؤنا منحوهأا و البدايآة، في الرومانسيون بها اهأت

دل كبرى، قيمة دنهم إ إلى الغوص دآون الظاهأرة سطوح على يآتحركون ظلوا أ



نظريآات و الرومانسية تراث من مستفيديآن الرمزيآون بلغها و العماق،

فبا عندهأم غدا الذي الحلم معالجة  في Fredفرويآد الممارسة من ضر

الشعري. للخيال منبعا و الصوفية

لعالم أدآاة بوصفه بالحلم الشعراء لذ المعاصر الجزائري شعرنا في و    

 بالمكانات، مليء

دل في الروح بعث الدآاة هأذه شأن من و  )2 (التقليديآة، الرؤيآة في جمد ما ك
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 -35-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دد ل لذا الحقيقة، غياب حالة السياق هأذا في اليقظة عالم و جديآد وعي من ب

ذاته عن يآفصح الذي اللشعور تيار في دآمجها و الحقائق، احتضان يآستطيع

دل نافذة يآعد الذي الحلم بالحلم. هأذا و النفسي، عالمه على الشاعر منها يآط

فة يآصبح هأكذا دلق الجامح للخيال المكان(أوراس) مادآ عن الناجم الخ

قذيآفة": الكريآم الشاعر" عبد ويآقول الحلم في الستغراق

يني....... رأغ  "

جذ لهذا يم الذي الرذا وب وض وساء هذا القل وم  ال

ررا رش إيه(أوراس) يامط جع رن رغرباء ري  ال

رق جويل الطري وط بل.. طوي

وت وها رن رر أ رح وخم...." وب يز ال
)1( 



فطا ثأمة أن ندرك النص هأذا نقرأ عندما و     الواقع، و الحلم بين تراب

دسر فالشاعر دنه الواقع على يآتح بعثه و تجديآده و واقعه تغيير في يآرغب ل

فقا فدا. خل جديآ

در شاعر كل ملذ كان نرى مثلما فالحلم أرادآ و الحياة، وحشة من بجلده ف

فقا خلقها فدا خل دنة أحمد عند الحال هأو كما جديآ يآقول:  حيث ش

رس رد " أورا جم من يول  حروفنا حطا

رح و جتنا من يفو  القرآن بصما

رس رج أورا جئنا بخار ريخر  ما

ررا يم شج  )2(الرحمان....." صهيله يض

فبعد الجمالية، الناحية من يآتطور الوراس رمز نرى أن نستطيع هأكذا و    

دجه الجزائريآة للثورة مكاني إطار مجردآ كان أن تجارب مع المباركة،ات

رمز إلى ليتحول الحسية، المادآيآة الطبيعة نحو المعاصرة الجزائر شعراء

بين الربط إلى بعضهم لجأ حين في باطنية، إيآحاءات و دآللت يآحوي صوفي

فل باعتباره الحلم و الوراس، رمز فيا معادآ بالخلو المفعمة لنفسياتهم موضوع

المتلء. و
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 -36-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

فدا الصوفي الخطاب نجد كما     دس من المعاصر، الجزائري الشعر في متج

دل على يآنفتح الذي شكيل" الشعري الحميد عالم" عبد على إطللتنا خلل ك

الحميد فعبد اللغة، و السلوب حيث من غنية شعريآة تجربة في العرفانيات

 النصوص مغاليق يآفتح بها و اللغة، يآراوغ شكيل

و الرمز عتبة على تضمحل اللغة العتبات. و وراء المدفون يآستنطق و

الصوفية. السطورة



نصوصه تستدعينا حيث اللذة، مبدأ وفق إغراء شكيل الحميد عبد يآمارس و

يآتحول فيها و العرفانية، التجربة من جزء تصبح هأنا و كقراء، دآاخلها لنتموقع

موضوع. إلى الذات و ذات إلى الموضوع

فحا شكيل الحميد عبد يآقول و في الصوفي الملمح لتوظيف رؤيآته موض

المبنى، يآسمي و المعنى يآقول جمالي لغوي تصوفّ هأو نصوصه:" تصوفي

و التحديآد تعني التسمية لن تسمي ل و تشير لغة تواشيح في يآذهأب و

 تقول ل ،و تسمي ل أفهمها كما الصوفية و التقييد،

* 1 ظلله.." و المعنى إلى تشير لكنها و

دن في شك من ما و و الذات ترتيب إعادآة عند" شكيل" تفرضها الكتابة أ

" دآيآوان في قوله مثل أيآضا. لنقرأ بالفوضى التناغم واسطة إلى تحتكم

الماء":   مرايآا

رس يس وح وت وأ يتي فوضاي "   الزحام في اقاترعت ال

 الصباح هذا شهوته يفتح أحد ل

 الوقات ريح باتجاه يسرع و

 أحد أل

 الريح هذا صهوة يسرج اليوم

ررا يطلقني و )1( الشبح....." غابات في أصهل مه

عن المؤسس النظام تشويآش بغية الفوضى إلى هأنا يآلجأ فالشاعر     

المتخيل. الوعي الذات) في * (سريآان1السريآان طريآق

ـــــــــــــــــــ
1

 2009 مايآو07الخميس الحرار، صوت الصديآق، رجاء أجرته الشاعر مع * حوار

 70الماء،ص مرايآا الحميد)، (عبد - شكيل1
2

أو المحبة سريآان بالسريآان، التناغم هأو الكون انتظام فلسفة في المتضادآات بين الجامع * إن

بين واسطة مثل: المحبة المخلوقات، بين الواسطة هأو إذن فالسريآان الكمال، أو الجلل أو الجمال

المحبوب. و المحب

 -37-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        



فا الخيال يآنفتح و فدآا بوصفه شموليا، كليا انفتاح عوالم على ميتافزيآقيا وجو

فقا نفسه، الوجودآ فدا عربي ابن نظرة من إنطل دن( الوجودآ ترى التي تحديآ بأ

دنما المعرفية، الحقيقة إنتاج على الخيال فعل قدرة و خيال)، في خيال إ

دس بين جمعه من أي برزختيه من تتأتى  الح

)1(العقل. و

شكيل، الحميد الماء" لعبد دآيآوان" مرايآا على الماء عنصر هأيمنة و هأذا    

الدائم المقام سيد فالماء العلويآة، مقاماتها في العارفة الذات مركزيآة يآدل

للكينونة. الشاغل الشغل و

العدول أشكال من شكل خلق قد المعاصر الجزائري الشاعر أن ذلك    

و الشعريآة، للنصوص المصاحبة الرمزيآة العلمات في تجلى ما أكثر تجلى

فدا العلمات، تلك بعض على القبض في الجتهادآ القارئ على على معتم

استبطانها أثأناء المبدعة الذات وعي  بتحليل تعنى التي التأويآلية، القراءة

دم من للشياء...و النص.  يآقتضيها التي الستراتيجية وفق تأويآلها تحاول ثأ

مجموعته خلل بوزوالغ* من علي المعاصر الجزائري الشاعر يآنقلنا و    

الشعريآة

الشارة إلى أقرب آخر عالم إلى العبارة عالم من ،)2(المجاز" " فيوضات

قديآمة، فلسفية امتدادآات له مصطلح فالفيض الصوفي، الرمزي بالمفهوم

بن الديآن محي عند الفيض الصوفية. فنجد أقطاب عند متميز حضور له و

الفيض المقدس، الفيض القدس، مستويآات: الفيض ثألثأة يآأخذ عربي

و مخلوقاته، صور في يآتجلى الحق كون من نظريآته تنطلق حيث الدائم،

دهأاب تعالى الحق المكية:" و فتوحاته في يآقول يض الدوام، على و على فيا

 .)3(الستمرار"
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في له صدرت الثمانينيات نهايآة في الشعريآة الكتابة بدأ معاصر، جزائري شاعر بوزوالغ * علي

المجاز"  بعنوان" فيوضات الشعريآة مجموعته  أولى2001 مارس

 2001 الجزائر، ، الختلفّ كتاب رابطة المجاز، - بوزوالغ( علي): فيوضات2
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 -38-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        
 

دآللة السالم المؤنث الجمع المجاز"صيغة مجموعة" فيوضات في و    

دنه و دآوامه، و الفيض استمراريآة على المجاز. هأو و آخر بمصطلح مرتبط لك

دد على الغربية و العربية البلغة في يآبرره ما له الخير هأذا و فهو" سواء ح

فرا تحتوي التي البلغية الصيغ كل  )1(المعتادآة" اللفاظ دآللة في تغيي

بين علقة وجودآ مع له وضعت ما غير في المستعملة الكلمة هأو أو   

 الصلي المعنى

الحقيقي. المعنى إيآرادآ من تمنع قريآنة و المرادآ، المعنى و

دن    به، يآعتز و الخير، هأذا يآملكه ما أكبر هأو بذاته المعاصر الشاعر إيآمان إ

دير أن يآستطيع خلله فمن النطق من يآمكنه كما ورؤاه، بأحلمه العالم يآغ

سكر لحظة وليد متعال أنا عن المعبرة الصوفية الشطحات ببعض

دل أن الشاعر صوفية... فقدر فرا يآظ يآعتبرهأا التي و المقدسة لرسالته ناش

دنها السماويآة، الرسالت لثأر مقتفية دب تنشد ل في الجمال و الخير و الح

" فطنة قصيدة في بوزوالغ علي يآقول و العبارات أبهى و المظاهأر أرقى

": الموج

ييها رل " أ رج ور رر ال جته في الخي  قابيل

رع ول رط ولى جا جش وع جة من العر وهب خيم وم  ال

رتها يي رة وأ رة المرأ جخير ول جي ا ودج ف رو ومال وه جت رح جل  ا

ييها رل أ  الطفا

سيها وحاري قابضة من القادمون وأ وص  ال

تنسوا ل

 شاعر من خذوها النبوءات قارية

يبه...يكرهه...يسمعه...يجلده عاد ما  يح

عليه... رأسه...يخلع يقطع



 )2(أحد..." يحبه عاد ما
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 -39-  الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصرمدخـل:                                        

دن     دب إ دل الحامل الهودآج هأو و البدايآات، كل بدايآة هأو الح و النبوءات، لك

دب، بين يآساوي المعاصر الجزائري الشاعر ( الحياة، الكره)، متناقضين(الح

دن الحقيقة، قمة ذلك يآعتبر بل )، الموت المتناقضات، بين مزيآج الحياة ل

ضمن العيش الخصوص وجه على الشاعر و المعاصر النسان اعتادآ فقد

در – الخاص برزخه صراع في فهو – أخرى جهة من الخير و جهة من الش

دل في أساسية تيمة أضحت التي الثنائية هأذه مع دآائم كتاباته، و تصوراته ك

فضا أضحت بل فعا أيآ لحلمه.  موضو



الحوال و لمقاماتا-1

رسكر-2 الصحــو و ال

الغتراب و الغربة-3
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الحوال: و المقامات-1

 زمانها و القامة  موضعلغويا: المقام
)1(.

يآقوم فيما جل، و عز الله يآدي بين العبد قيام بالمقام الصوفية يآعنيو    

إلى النقطاع و الريآاضات و الروحية ،والمجاهأدات العبادآات من به

لكل الميسر ل و الهين بالمر ليس ما مقام إلى الوصول أن الخالق.بيد

صرامة المرء على رضويآف جساما، تضحيات يآتطلب ذلك لن نفس،

يآعمل بأن وتعالى سبحانه لله يآتعهد أن على النفس مع التزاما و مريآرة،

المميزة أو الخالصة، الفضيلة مقتضيات وفق إل يآتحرك ل و الصالحات،

 ذاك أو المقام لهذا
)1(.

درفّ     من بمنازلته العبد به يآتحقق فقال: "ما المقام القشيري وع

دصل مما الدآاب و تطلب، بضرب به يآتحقق و تصرفّ، بنوع إليه به يآتو

.)2(تكلف"  مقاساة

يآرتقي ل أن عليه بل واحدة دآفعة المقامات هأذه المريآد يآكسب ل و    

لفّ لم ما آخر، إلى مقام من دآرجة إلى يآصل و المقام، ذلك أحكام يآستو

المقامات، عددآ في أنفسهم الصوفية شيوخ اختلف قد و فيه، الكمال

الصبر، الفقر، الزهأد، الورع، هأي: التوبة، و سبعا الطوسي فجعلها

الزهأديآة الخلقية التربية تجمع السبع المقامات هأذه و الوعظ، التوكل،

.)3(للصوفي



من مقام أول و السالكين، منازل من منزلة أول فهو التوبة مقام أما    

من القلب التوبة: انتباه تحديآد و الله، إلى المنقطعين الطالبين مقامات

"الرجوع هأو أو الحالة، سوء من عليه هأو ما العبد رؤيآة و الغفلة، رقدة

دما فما كان ع في التوبة وتتمثل ،)4(فيه" محمودآ هأو ما إلى بالتسرع مذمو

أو جميل، وجه برؤيآة مصحوبا المنام، في أو الصحو في يآزور هأاتف شكل

يآتطهر حين الصادآقة التوبة طريآق عن الشراقة تلوح عندما رخيم صوت

دب القلب يآمتلئ و الباطن و الظاهأر الله. بح

ـــــــــــــــــ

.504 ص ،12"قوم" ج:  مادآة العرب، لسان-1

ص ،2009 الجزائر دآ.م.ج، العربي، المغرب شعراء عند الصوفية التجربة (محمد)، مرتاض-2

27.

.191ص ،1ج القشيريآة، الرسالة الكريآم)، (عبد القشيري-3

.71-70ص ،1960 القاهأرة، التصوفّ، في اللمع (السراج)، الطوسي-4
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دما  في الوقوع من خوفا الشبهات ترك فهو التقوى أو الورع مقام أ

دم من و المحرمات، دفف و حرام، كل عن المريآد يآمتنع أن فالورع ثأ عن يآتع

 عليه، المر تشابه إذا شبهة، كل

لت حيرته، من يآنقذه أن أحد يآستطع لم و  قلبه فليستف
)1(.

دما     معناه هأذا و شهواتها، فوق بنفسه النسان ارتفاع معناه الزهأد مقام وأ

في أساسه يآحكم لم إذا الصوفي إن حريآته، يآعيق ما كل من تماما يآتحرر أن

دصح ل الزهأد دما شيء له يآ دل رأس الدنيا حب لن بعده، م الزهأد و خطيئة، ك

درفه طاعة، و خير كل رأس الدنيا في دوفة بعض وع لذائد ترك بأنه المتص

الخرة لذائد في طمعا – المشروعة غير و المشروعة – الفانية الدنيا

زيآادآة، و فقر لنه الفقر من أفضل بعضهم عند الزهأد كان لذا الخالدة،

يم فالفقير لدآ الفقر اختيارا.ومقام للشيء تارك الزاهأد و اضطرارا، للشيء عا

الفقر يآعني ل و الله، إلى الدائم الفتقار إلى الصادآقة الرادآة توجيه هأو

الدنيويآة، المور في الرغبة انعدام يآتضمن بل فقط الملكية انعدام الصوفي



دنه على الله في الرغبة و الدنيويآة، الملكيات في المشاركة من اليد نفض و أ

 فيها، المرغوب الوحيدة الغايآة

   :":تعالى قوله إلى الكريآم القرآن في يآستند الفقر و

 " 
(2)، 

       " تعالى: قوله و

  " 
من فهو الصبر مقام             أما.                       (3) 

دتي المقامات دمل قدرة السالك تمنح ال دل ما جميع تح و مصائب من به يآح

و لله و الله في السالك صبر أن كما الله، مشيئة عن صادآرة لنها نكبات،

يآشمئز ل و يآسخط ل و يآتبرم ل و يآعجز ل البلء كل عليه وقع لو فهذا بالله،

نر هأو كما دن العرفّ في جا .. الزاهأديآن صبر من أعنف و أقوى المحبين صبر أ

و مقام
 

الصبر مذكور في القرآن الكريآم في قوله تعالى: "
  

  
"
 
(4)

ــــــــــــــــ

.253ص ،1ج القشيريآة، الرسالة الكريآم)، (عبد - القشيري1

.38 محمد: اليآة - سورة2

.273 البقرة: اليآة - سورة3

.127 النحل: اليآة - سورة4
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 " :" جل و عز قوله في و
(1)

 

دكل بمقام يآتعلق فيما و     الله، لمشيئة استسلمه و السالك خضوع فهو التو

دكل في أمر فأول قد و شاء، كيف .. يآقلبه ربه يآدي بين العبد يآكون أن التو

 " :تعالى قوله منها عديآدة آيآات في الكريآم، القرآن في التوكل ذكر

   "
دكل ،(2)  . بالله وثأقة قلبي عمل هأو إذن فالتو

دم المقامات، آخر إنه نقول أن فحسبنا الرضى مقام إلى اتجهنا إذا و      ثأ

المصري: النون ذو فيه قال قد و القلوب، أرباب أحوال ذلك بعد يآقتضي



در القلب سرور "هأو دن رابعة قالت قد و ،)3(القضاء"  بم العبد العدويآة: "إ

فيا يآكون .)4(بالنعمة"  كسروره بالمصيبة سروره كان إذا راض

أعلى هأو و المحبة، ثأمار من ثأمرة الرضى في الغزالي حامد أبو يآرى و    

   "تعالى: قوله في مذكور الرضى و المريآديآن، مقامات

  ""
دبه، و العبد بين المتبادآلة المحبة أيآضا هأناك ،(5)  مشار هأو و ر

        "تعالى: قوله في إليه

      " 
(6).

إلى أشار كما ترتيبيا ارتباطا ببعض بعضها ترتبط فالمقامات هأذا على و    

رسالته. في القشيري ذلك

ــــــــــــــــــ

 .155 البقرة: اليآة سورة-1

. 51 التوبة: اليآة سورة -2

.80ص التصوفّ، في اللمع (السراج)، الطوسي-3

.424ص ،2ج القشيريآة، الرسالة الكريآم)، (عبد القشيري-4

.119 المائدة: اليآة سورة-5

54 :اليآة المائدة -سورة6
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دمة و  هأي: و الصطلحي، معناه من تستخلص للمقام إضافية صفات ثأ

دنأول: المقام شروط بإحكام إل يآتم ل أخر إلى مقام من النتقال شرط  إ

السابق.

اللهي الذن أو الشارة له تحصل لم ما جديآد مقام ولوج لحد يآصح  لثأانيا:

شهودآ. و علم عن ليكون بالولوج

قال الول، ترك يآعني ل أخر إلى النتقال و المقام أحكام استيفاء  إنثأالثا:

 عربي ابن



دن638 (ت إنما و المقام، تترك بأن هأي ما المقامات في النقلة  هأـ): "فإ

دن هأي دذي للمقام مفارقة غير من منه، أعلى هأو ما تحصل بأ فيه، تكون ال

.)1(كذا" مع بل كذا من ل كذا إلى انتقال فهو

و الحال بين التفريآق في أساسية تعد مهمة، صفة عربي بن  يآضيفرابعا:

دن هأي و المقام، فالله ،)2(يآكتسب"  مقام فهو به مأمور هأو: "كل المقام أ

دكل و الورع و الزهأد، و الصبر، و بالتوبة أمرنا تعالى هأذه كل ... و التو

دتي للحوال خلفا المقامات للمر تخضع فل المنة، و الجودآ عين من تأتي ال

عربي: بن يآقول المقام وصف في و النهي، أو

ين يمق له       يكتسـب العمـال من المقـام " إ في التع

الطلـب و التحصيل

يدهـم        مـا و العارفيـن كمـال يكون بـه ل و ستـر ل ير

حجــب

و له فيـه الحكم       عجب من الغيب في ما و الدوام لـه

النـدب و الفضل

و الكد إل يجعلـه ما و       تابعـة الحـوال و النهايــة هـو

ينصـب ال

عله و أقادامـه         ورمت قاد الشكر لجل الرسول لن

 ) 3(التعـب" و الجهـد

ــــــــــــــــــ
.225ص ،3ج صادآر، دآار المكية، الفتوحات عربي، ابن-1

.157ص ،2ج نفسه، المصدر-2

.385ص ،2ج نفسه، المصدر-3
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هأي: المقامات هأذه خلصة و

- المجاهأدة5         - الرادآة4       - التوبة3        - النابة2         - النية1

- مخالفة10         - الرضا9       - الذكر8         - الصبر7     - المراقبة6

 النفس

-15       - الزهأد14     - التوكل13        - التسليم12   - الموافقة11

العبادآة

- الرجاء20      - الخوف19ّ     - الصدق18    - الخلص17     - الورع16

-25   اليقين - حق24   اليقين - علم23         - البقاء22     - الفناء21

 المعرفة

- القرب30          الوجد29      - المحبة28        - الوليآة27     - الجهد26

- البجر35      - الخدمة34      - الكشف33       - الوصال32    - التفكر31

يآد

-40      - النهايآة39      - التحقيق38       - النبساط37   - التفريآد36

)1(التصوفّ

دلى المقامات هأذه خلل من و     دن يآتج دلما وضع الصوفي الشيخ أ ففا س دل مؤ

و النية، أدآناهأا حلقة أربعين من مؤلفة سلسلة أو دآرجة، ) أربعين40( من

النية بدايآتها أو التصوفّ، أعلهأا

دن يآعني ما هأو و التصوفّ، نهايآتها و دلها المقامات أ كل بينها، فيما متلحمة ك

لكل أول النية توفر ضرورة تعني أيآضا هأي و الخرى، تظاهأر منها واحدة

ديما ل و عمل، دمر من إل يآبلغها ل التصوفّ دآرجة و التصوفّ، س على يآ

دكات دتر نفسه على متقشف كل ليس و المجاهأدات، و المح يآستحق عليها مق

دن بل الصفة، هأذه القتادآ.  أشواك ذلك إلى الوصول دآون إ

          



ــــــــــــــــــ
.32ص العربي، المغرب شعراء عند الصوفية التجربة (محمد)، مرتاض-1
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 فيه أنت الذي الوقت هأو و موضع، إلى موضع من  التنقللغويا: الحال
)1(.

دمد غير من القلب، على تردآ معان الصوفية عند هأو و و استلب ل و منهم تع

الحال صاحب و الشوق، و البسط، و الحزن، و مثل: الطرب، اكتساب، ل

دحل كما الحوال إذ حال، إلى حال من يآنتقل الوقت بين عنه تزول بالقلب ت

الخر. و

دحل "ما فهو الطوسي عند الحوال معنى أما و     جل أو بالقلب يآ به تح

دل طريآق من للحال ليس و ،)2(الذكار"  صفاء القلوب: من و المجاهأدات ا

دتي العبادآات ذكرناهأا. ال

الكسبية، و الثابتة الصفة ذات بالمقامات باقترانها غالبا توصف الحوال و    

دصح و دديآن بكونهما بينهما المقابلة ت و الزوال و الكسب، و الوهأب جهة من ض

دل الثبات، دن إ هأي و الوهأب، صفة إلى تضافّ للحوال أخرى صفة هأناك أ

243 (ت المحاسبي الحارث يآقول المضمار هأذا في و الحال، بدوام القول

دن دآوامها كان فإذا أحوال، كلها البسط و القبض و الشوق و المحبة هأـ): "إ

الحال هأذا يآصر لم إذا و مشتاق، المشتاق ل و محب، المحب فل جائز غير

دد قد و ،)3(اسمه"  عليه يآقع فل للعبد صفة هأي و الحوال، الطوسي ع

عشرة: 

- الرجاء5      - الخوف4ّ          - المحبة3         - القرب2       - المراقبة1



-10     - المشاهأدة9       - الطمأنينة8         - النس7         - الشوق6

 اليقين
)4(

دن تيقن و علم قد لعبد إل تكون فل المراقبة أما    دلع تعالى الله أ ما على مط

 قلبه في

للقلب المشغلة المذمومة الخواطر يآراقب فهو بذلك، عالم و ضميره، و

دبه، ذكر عن  ر

الشيطان وساوس تجد ل بحيث التيقظ، و الفكر تركيز من نوع المراقبة و

 سبيل، القلب إلى

درق ل و درذائل تستأصل فالمراقبة الثأيمة، الفكار إليه تتط النفسية، ال

 الكبر، و كالجهل

حميدة. صفات من أضدادآهأا بها تستبدل و الحسد، و

دم     دن ثأ الجمال هأو فالله الله، إل كائن من ليس أنه يآعتبرون الصوفية إ

دل الله إلى سبيل من ليس و السرمدي، الحب. إ

ـــــــــــــــــــ

.190ص ،11 مادآة"حول" ج العرب، لسان-1

دلمع (السراج)، الطوسي-2 .66ص التصوفّ، في ال

ديات يآوسف)، (أمين عودآة-3 .26ص ،2001 عمان م.ع.دآ.ن، الصوفي، الشعر تجل

.82ص نفسه، المصدر الطوسي(السراج)،-4
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ددم خلق الكون و وجماله، الله جلل سببه فالحب     دب آيآات ليق و لله، الح

در ذلك  الحياة، س

دنته، في طمعا ل و ناره من خوفا ل الله يآحبون الصوفية و دبونه بل ج لذات يآح

دنه و الحب، دب.وقد أهأل ل التوبة بمنزلة الحوال في الخالص الحب أعتبر للح

، المقامات سائر له تتحقق الكمال، على توبته صحت فمن المقامات، في

دب بهذا الصوفية و دحلون الح دتي الكبرى الفلسفة مسألة يآ عن تستفسر ال

دل الحياة معنى عليه، يآبقى و الحب على يآقوم المتصوفة عند شيء ... فك

دبهم في ويآصلون دموه ما إلى ح النشوة في تام استغراق هأو و بالوحدة، س



الشعراء من كثير فيه غرق الصوفي الوجد بالفناء.وهأذا يآسمى ما أو العلويآة

هأؤلء: من و تعالى، لله حبهم عن أشعارهأم خلل من فيه عبروا الصوفية،

 الرومي، الديآن جلل و الفارض بن عمر

عربي. بن الديآن محي خاصة و العدويآة، رابعة و

دب يآقتصر لم و     دداه بل وحده الله على الصوفي الح مخلوقاته جميع إلى تع

دن على دب فالمتصوفّ فيها، تتجلى الله صفات أ يآحب و خلقه في الله يآح

الجمال مظاهأر من مظهر شيء فكل لهذا و خالقها، في المخلوقات

دل و اللهي، دبة، و عشق موضوع شيء ك دب مح عند السلوك جوهأر إذن فالح

دصوفية، دبة، يآقابل حال كذلك الخوفّ و ال درب فإن المح كان إن و الله من التق

دبة و الترغيب يآبعث عن الناجم الخوفّ يآثير كذلك فهو النفس، في المح

 الله، خشية

دم من و قال قد و ذاته، الله إلى لجوء إنما و نفورا، الصوفي خوفّ فليس ثأ

دل يآطير ل العمل جناحا والرجاء "الخوفّ بعضهم هأو الرجاء و ،)1(بهما"  إ

دذي بالمحبوب النفس تعلق المحبة إنه إليه، للوصول المتصوفّ يآسعى ال

منها معروفة آيآات في القرآن في والرجاء الخوفّ ذكر وردآ الواثأقة.وقد

"     ": تعالى قوله
  أيآضا:" قوله و ،(2) 

          "  
(3)

ــــــــــــــــــ

دلمع الطوسي-1  .91ص التصوفّ، في (السراج): ال

.16 السجدة: اليآة سورة-2

.05 العنكبوت: اليآة سورة-3
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دم  أن شأنها من أحوال عليه العتمادآ و به النس و الله إلى الشوق إن ثأ

دذيآن المتصوفة قلوب إلى الطمأنينة من مسحة تجلب إلى يآذهأبون ل ال

دل الستئناس دذي لله إل الطمئنان على قادآرة غير قلوبهم أن لعلمهم إ هأو ال



دل قال كما تدرك ل غايآة      ""جلله:  ج

" 
 (1

دن هأكذا و    يآجعل و نفسية، قوة عليه يآضفي بالطمأنينة الصوفي تحلي فإ

دننا به يآأنسون الخريآن دذيآن المحافظين مع نقف الحالة هأذه في .. إ ما ال

المور من ليس الرض عالم في مباشرة بالله التصال بأن يآؤمنون يآزالون

و النفسي الكمان من العليا الدرجة في كانوا لو و البشر، على اليسيرة

رؤيآة و العيان رؤيآة بين الوصل فهي المشاهأدة ...  أما الذاتي الستعدادآ

يآعتبر و اليآمانية، الحقائق زيآادآة لوائح من لئحة و رفيعة حال هأي و القلب

دن الطوسي قلوب مشاهأدة أعلهأا أوجه ثألثأة على المشاهأدة أهأل أ

و شيء، كل في  مشاهأدوه فهم تثبيت، مشاهأدة هأي و لله العارفين

 به الكائنات كل شاهأدوا
دما)2( ارتفاع هأو قيل و المكاشفة، فهو اليقين .وأ

دتي الحوال جميع أصل واليقين الشك، اليقين، نهايآة و تنتهي، إليه ال

القلوب بمشاهأدة الله إلى النظر وصفاء المفاجأة، وحلوة الستبشار،

اليآمان. بحقائق

دن  يآصل اليقين) ل حالة و المشاهأدة (حالة في المتمثلتين الحالتين هأاتين إ

دل إليهما تن من إ دما و مصطفاة، صفوة و نادآرة قلة هأم و بهما، عليهم الله م ل

دذي الفناء حال إلى نصل ما و لله، المحبة به تشتد حين الصوفي يآبلغه ال

دمنا دذي الوجداني الفناء هأو هأنا يآه و بالنا، شعوره مؤقتا الشخص فيه يآفقد ال

من بشيء ل و بنفسه، الشخص شعور الصوفية: "عدم اصطلح في هأذا

الفناء في و يآدوم، ل عارضا حال الصوفية عند الفناء يآعتبر و ،)3(لوازمها" 

نفسه، حتى ل و الله، إل يآرى فل السالك قلب على الخالق عظمة تتجلى

دل الكائنات من الوجودآ في يآجد ل و أثأرا، لها يآرى فل  وحده الوجودآ واجد إ
)4(،

 عند الوجودآ وحدة نظريآة ظهرت ثأم من و

ـــــــــــــــــــ

.11الشورى: اليآة سورة-1

دلمع الطوسي-2 .101 ص التصوفّ، في (السراج): ال

.49 ص ،1ج القاهأرة، الكامل، الكريآم): النسان (عبد الجيلي-3

.193ص ،2ج ،1983 المقتطف، مجلة السلم، في (أحمد): التصوفّ علواشّا-4
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جميع أثأار تمحو نظريآة هأي و سبعين، بن و عربي، بن الديآن محي

الصوفي يآدرك هأذه الفناء مرحلة في .. و تعالى وجودآه في الموجودآات

دل ما المعاني من يآتذوق و لدآراكها، النسان لعقل سبيل ل التي الحقائق يآك

دلسان دجه قد و شرحه، عن ال فدآا الطوسي و القائلة النظريآة لهذه شديآدا انتقا

 الغفلة، و المعصية، و الجهل، فناء في الفناء حصر و البشريآة، بزوال

دد يآأتي المرحلة هأذه بعد و المذمومة، البشريآة الخلق من وغيرهأا الض

أن الواضح من و المحمودآة، الوصافّ قيام هأي و البقاء مرحلة في المتمثل

الله برضوان بعدهأا يآعودآ الوصول و الفناء، مرحلة اجتياز بعد السالك المريآد

دتي بالسوء المارة الولى نفسه إلى ل نفسه، إلى فضله و في يآجاهأد كان ال

المطمئنة الكاملة المهذبة المرضية الراضية النفس إلى بل تهذيآبها،

بأوصافّ البقاء مقام إلى يآعودآ بذلك و الشرع، لحكام الراضخة باليآمان،

الرذائل عن بعيدا الستقامة و التقوى بأنوار مستنيرا الصدر، منشرح الحق،

الدنايآا.   و

و أهأمها: الذكر العملية، الصوفية الريآاضات بعض إلى الشارة تجدر و    

دبها و الصوفي إلى الروحية الريآاضات أقرب فالذكر الدعاء، لنه إليه أح

 تصفو حتى يآنقيها و نفسه يآواجه

تنجلي. و

دد و     هأذا و يآتوقف ل دآعاء من يآتكون و للتصوفّ، الرئيسي المنهج الذكر يآع

النفرادآ أي بالوحدة مرتبطان الذكر و الخلوة و لله، ذكر جوهأره في الدعاء

و الشيخ هأي الصحبة و الذكر، يآكون المريآد دآرجة حسب التعبد، في

أسماء بتردآيآد الذكر حلقة تبدأ و شيخه حول المريآد يآجلس حيث المريآدون،

... القرآن قراءة أو الحسنى الله
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ددم مما نخلص و     الحال: مفهوم خصائص بعض إلى تق

دول (حول) بمعنى جدر من مشتقة  الحالأول: زال. و تح

نفسي. شعوري وجداني نعت  الحالثأانيا:

اجتلبها. في له تعمل ل و للعبد الله من هأبة  الحالثأالثا:

يآنتج أن يآمكن و دآائم، حال و مؤقت، حال قسمين، إلى يآقسم  الحالرابعا:

الحال: وصف في عربي بن قال قد و للعادآة، خارق فعل عنها

يرحمن يهب ما "الحال ل و كسب ل منه عناية                  منح من ال

طلـب

يير الحـال فإن ثَبات على                   فكن عليه برهان الوصف تغ

تنقلـب

قالتـه ما إلى قاوما فإن                    دائمـة الحـال إن تقولن ل و

 )1( ذهبـوا"

درق قد و     دن الحال، و المقام بين الصوفية ف السالك يآنالها المقامات ل

دل للنسان تأتي ل فهي بجهده قيل: "المقامات لهذا و العناء، و التعب بعد إ

.)2(الجهودآ" ببذل ... تحصل مكاسب

دما      و الله، من توفيق هأي قل أو روحية مشاعر و رتب فهي الحوال أ

يآملك ل يآشاء، من عن يآمنعه و يآشاء من في الله يآهمسه الضمير في هأمس

 شيء، أمرهأا من الشخص

.)3("  الجودآ عين من ... تأتي مواهأب قيل: "الحوال لهذا و



ـــــــــــــــــــ

.284ص ،2ج المكية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-1

.193ص ،1ج القشيريآة، الرسالة الكريآم)، (عبد القشيري-2

نفسها. نفسه،الصفحة المصدر-3
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دن على      للتجربة الدارسون بينهما يآخلط ما كثيرا الحوال و المقامات أ

أفاضت و الشكالية لهذه تصدت المتخصصة الدراسات أن مع الصوفية،

كلمة أن ذكر و ذلك إلى الغزالي تنبه فقد عليها، التعليق و شرحها في

و الحوال الغزالي يآعرفّ ثأم الروح، حالة عن للتعبير أحيانا "حال" تستخدم

دلغوي و الصوفي الفني المعنى موضحا المقامات دل ال هأو و منهما، واحد لك

دنما بينا، تفريآقا بينهما يآفرق أن شأنه من ما الوصف يآسمى فيقول: "إ

 أقام، و ثأبت مقاما: إذا

يآسمى ثأابت غير هأو فالذي الزوال"، سريآع عارضا كان إذا حال يآسمى إنما و

دول لنه حال و القلب، أوصافّ من وصف كل في جار هأذا و القرب، على يآح

دمة يآقوم المقامات، و الحوال بين العلقة سياق في إليه يآشير آخر أمر ثأ

حقيقة أن ذلك الرجاء)، و (الخوفّ للحوال الضديآة الثنائيات بنية على

نفسية طاقة بالضرورة تنتج الحالين هأذيآن بين القائمة الجدلية العلقة

بقية على أيآضا المقولة هأذه تنطبق و الترقي، إلى السالك تدفع محركة

و البقاء) ... إلخ، (الفناء، السكر) و (الصحو، البسط) و (القبض، الحوال



دن المعلوم من فالشيء المعرفة، بإمكانية مرتبط للضدادآ، الثنائي الوجودآ أ

المقامات و الحوال نظام اشتمال على يآدل الوصف هأذا و بنقيضه، يآعرفّ

فحسب.  ذاتي ل موضوعي، معرفي نسق على
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الشعر: في الحوال و المقامات

العام المفهوم حيث من يآصعب التدقيق و يآعسر التعريآف كان إذا    

دن للمقامات دد يآكون التأريآخ تحديآد فإ تكادآ ل المصادآر لن ذلك و عسرا، أش

تضييق و معانيها تحديآد و المقامات إنشاء إلى السباق كان من على تتفق

عاشّا الذي المصري النون ذي عهد إلى ذلك بعضهم أرجع قد و مجالتها،

هأينا ليس المقام على الحصول كان إذا و الهجري، الثالث القرن في

توجد مقام كل دآاخل لن المقام، لهذا ميزةم أو خاصة، بفضيلة للستمساك

دما و الفضيلة، مراتب تناظر للكمال منازل دن هأو تأكيد، إلى يآحتاج ل م ذا أ

دول كان المصري النون بصورة لكن و المقامات و الحوال حددآ من أ

دل تتألف تكن لم لنها بسيطة، دما قليلة، عناصر من إ (ت الغزالي جاء فل



و ذلول السبيل ألفى الذي عربي بن حذوه حذا و بتطويآرهأا،  هأـ) قام505

فء النهج دوق و إبداعا فازدآادآ مضا الشعار أشهر من و سابقيه، على تف

الدآبية الدراسات في يآعرفّ ما الحوال، و المقامات تناولت التي الصوفية

بالمنفرجة:

يدي بالبلــــــجْ ليلك آذن قاد              تنفرجــي أزمة " اشت

أبو يخشاه حتى                ســرج له الليل ظلم و

يســـرج ال

تــــجْ البان جاء فإذا              مطـــر لها الخير حساب و

و النفس لسروح                 جمـــل مولنا فوائد و

المهــجْ

يبما يلجــجْ من الموج ببحور                  المحـــيا فاض فلر ال

حـــرج ذو و سعة فذو                يـــده في جميع الخلق و

درج. إلـــى و درك فإلى                 طلوعـــهم و نزولهم و

المشي في ليست               عواقابـــهم و معايشهم و

عوج على

انتسجت ثَم                حكـــمت بيد نسجت حكم

بالمنتســـجْ

و فبمقتصد              انعرجــــت ثَم إقاتصدت فإذ

)1( بمنعــــرج"

ـــــــــــــــــــ

.40ص العربي، المغرب شعراء عند الصوفية (محمد): التجربة - مرتاض1
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دن هأكذا و  يآطفح لنه الصوفية شعر هأو مبالغة دآون من شعر أروع فإ

دذي المر لكن و بالوجدان، يآفيض و بالرمز يآترنح و بالحيويآة أن يآجب ال

تأويآلته و فلسفية أفكاره و عميقة معانيه أن الشعر لهذا الدارس يآعرفه

مصراعيه على الباب يآفتح مما للعيان، بادآيآا يآكون ل ما فغالبا متبايآنة،

للتأويآل. 
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الصحو: و السكر-1

الكريآم القرآن في السكر لفظ ووردآ متلزمتين، لحالتين مصطلحان هأما    

دز الله قول في دل: ع        " وج

 "
دلذيآن الصوفية عند المتداول المعنى غير على هأذا  و.(1) يآتمثل ا

صاحب القيامة،فترى يآوم أهأوال شهودآ في عندهأم للسكر المؤدآي السبب

قد و الدوران أو القفز، أو كالرقص، جسديآة، بحركات حاله عن يآعبر السكر

يآعرفّ ما هأو و الشرع، أو العقل لمنطق خاضع غير بكلم يآتفوه أو يآصرخ

دن المر هأذا في بالشطح.والمهم الصوفية عند في تشبه الشخص هأذا حال أ

وعي. بغير الكلم في يآهذر الذي الخمر سكران حال ظاهأرهأا

معناه يآشبه ما وردآ إن و الكريآم، القرآن في لفظه يآردآ فلم الصحو، أما    

     :"تعالى قوله في ذلك و الصوفية، مرادآ على

          "
(2
اليآة فهذه

كان إن و الغيبة ومصطلح السكر، ل الغيبة يآتبع الذي الصحو معنى على تدل

متبوع غير فإنه السكر مصطلح إلها يآنتمي التي الدائرة نفس إلى منتميا

دن يآعني مما السكر، خلفّ على شطح أو بحركة عن يآختلف الغيبة واردآ أ

دنما النوع،و في ل السكر واردآ  بيانه سيأتي كما الدرجة، في إ
)3(.

ــــــــــــــــــ

دج: اليآة سورة-1 .02 الح

.23سبأ: اليآة سورة-2

.269ص الصوفي، الشعر تجليات يآوسف)، (أمين عودآة-3
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السكر:

من جوانب تناولت التي المصادآر في مبثبوثأا نجده الصفة هأذه مصطلح    

دل أشهرهأا من و الصوفية، المصطلحات الذي يفنالح المنعم عبد كتاب تداو

درفّ هأو و يآقول، دنه: "سكر السكر يآع در يآلحق بأ دب س جمال مشاهأدة في المح

دن فجأة المحبوب دما العقل، جوهأر هأي التي النسان روحانية ل إلى انجذبت ل

دس ذهأل و النفس، عن العقل شعاع بعد المحبوب، جمال عن الح

دم و المحسوس، يح بالباطن أل فط و فر دزة و نشا عالم عن التباعد انبساط و هأ

 التفرقة،

دشر أصل و دير وهأيجان وله و دآهأش ال و الحق، جمال  شهودآ في نظره لتح

فرا الحالة هأذه تسمى الوصافّ في الظاهأر السكر لمشاركتها سك

.)1(المذكورة" 

دسكر كلمة و     دفرة ال دنها لول و للشمئزاز، مثيرة من لتجنبها التأويآل تقبل أ

دنها عنها الحديآث في لنا يآشفع الذي لكن و الباحثين، من العديآد من جزء أ

 جهة، من الصوفي، المعجم

دمة المباحث أحد و دنها كما أخرى، جهة من بحثنا في المه أحوال أحد أ

دل يآبلغونها ل التي الصوفية دنفس، مع معاناة بعد إ دتى الهوى، مع جهادآ و ال ح

دبذة الصفة صارت دمة الصوفية لطائفة المح دن دآرجة إلى عا يآستطيع ل من أ

دنه الحال هأذا إلى الوصول فنا أقل و مدركها عن قاصرا يآكون فإ من شأ

الخريآن.

دن إلى الحفني المنعم عبد يآذهأب الصددآ هأذا في و     نور لستتار السبب "إ

غشيان الظاهأر السكر في و الشهودآ، نور غلبة المعنوي السكر في العقل

دن الطبيعة، ظلمة دنور يآستثار كذلك بالظلمة، يآستثار كما النور ل الغالب بال

.)2(الشمس"  نور بغلبة الكواكب نور كاستثارة



ـــــــــــــــــــ

،131ص ،1ط ،1980 بيروت المسيرة، دآار الصوفية، مصطلحات معجم المنعم)، (عبد الحفني-1

132.

.132 ص نفسه، المرجع-2
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ل و مذمومة صفة هأو الذي العادآي السكر بين الشاسع الفرق يآتضح و    

دنفوس ذوو و الفضل أولو عنها يآبحث المعنوي السكر حين في الكريآمة، ال

فيا يآسعون فهم مقصدهأم، و الصوفية رجال غايآة (الصوفي) هأو إلى حثيثا سع

دنحهم التي الخمرة هأذه عن البحث عبد قول في كما وجدهأم، فيجدون تر

دسكر الحفني: " و المنعم وهأو قبله صحو صحوان، عنه يآنجم شريآف حال ال

الصحو يآسمى و بعده صحو و شيء، في الحوال من ليس محضة تفرقة

 الثاني

دما يآصير حال هأو و المحو بعد الصحو و الجمع صحو و دز يآكون و مقا من أع

دسكر .)1(التفرقة"  و الجمع على لشتماله ال

دن إلى الشارة تجدر و     دسكر صاحب أ واحدة، صورة على حاله يآدوم ل ال

دنه بل درة يآصحو إ مصطلحات صاحب يآجلبه ما ذلك و أخرى، يآسكر و م

يآفقد و تارة يآجد بل وجدانه، يآدوم ل السكر صاحب يآقول: "و إذ الصوفية،

فرا يآكون و أخرى،  التلويآن، تصرفّ تحت مأسو

دول الصحو مثار هأو الذي الوجودآ تلويآنه مناط و عن يآستغني ل السالك و ال

دول، الصحو عن يآخلص لم ما السكر دلص فإذا ال صار الثاني الصحو إلى خ

.)2(السكر"  عن غنيا
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.132 ص الصوفية، مصطلحات المنعم): معجم (عبد الحفني-1

نفسها. الصفحة نفسه، المرجع-2
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الصحو:

دن نفسه، الوقت في قريآنه و السكر نقيض هأو و دل ل دل و صحوا، سكر لك لك

فظا غيبوبة دل استيقا الن فيه نخوض الذي المفهوم هأذا و الموت، غيبوبة إ

فما ليس فيا، مفهو دن صوف دن يآرون الصوفية ل دصحو أ إلى العارفّ رجوع "هأو ال

من قريآب معناهأا و السكر، عكسه و إحساسه، زوال و غيبته بعد الحساس

دن الصحو و الحضور بين الفرق و الغيبة، و الحضور معنى و حادآث الصحو أ

ددوام على الحضور دسكر و الصحو و ال دم و أقوى ال  الحضور من أقهر و أت

.)1(الغيبة"  و

دصة المفاهأيم بعض قليل أوضحنا فقد هأكذا و     دسكر، الخا أن تعمدنا و بال

العرفّ - في فالصحو بعده، من نقيضه إدآراك ليسهل الترتيب في به نبدأ

دل يآكون ل – الجتماعي دسكر، بعد إ دن بيد الخر، يآغيب أحدهأما بانعدام و ال أ

فيا المتصوفة،فالصفتان عند معكوس المر في منعدمتان و قائمتان، ضمن

فدا لنهما صحو، ل و الحقيقة وجه على سكر فل ذاته، الن نشوة في أب

دنهم و بهم يآحيط بما آبهين غير الله مناجاة فل كأ دنهم و سكارى، فع لك

فحا مستيقظون دبحون فهم رو النهار. أطرافّ و الليل آناء يآذكرونه و الله، يآس



ددون و المكتوبة، الصلوات في دآائم حضور في المتصوفة و     بالليل، متهج

دن ذلك و و أخرى، يآفقد و تارة يآجد بل وجدانه، يآدوم ل السكر "صاحب ل

فرا يآكون مثار هأو الذي الوجودآ تلويآنه مناط و التلويآن، تصرفّ تحت مأسو

دسالك و الول، الصحو الصحو عن يآخلص لم ما السكر عن يآستغني ل ال

السكر". عن غنيا صار الثاني، الصحو إلى خلص فإذا الول*،

    

ـــــــــــــــــــ
.49ص العربي، المغرب شعراء عن الصوفية (محمد): التجربة مرتاض-1

دنقصان حضيض هأو الول *الصحو دسكر و الحدث، إثأبات لفادآته ال محو لفادآته السالكين معراج ال

دما دل الحدث، محو السكر إفادآة و القدم، إثأبات لفادآته الكمال أوج فهو الثاني الصحو الحدث...أ دن إ أ

ديار وجودآ ظلمة نوره يآزيآل فل كالبوارق، سريآعا وتخفى تلوح بل البدايآة، في تدوم ل الشهودآ حال دس ال

دية، دل ... أخرى يآعودآ و تارة يآزول بل بالك
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خلط إلى أحيانا تفضي التي بالمصطلحات مليء الصوفي الشعر و هأذا     

دآارس على الصعب من و التمثيل، و التأويآل في وتعمية المفاهأيم في

ددم أن الصوفي الشعر فرا يآق فيا تفسي دنما و له، قراءته في نهائ إلى يآقرب هأو إ

التي الدراسات يآسودآ الذي هأو الحذر كان إن و معانيها، بعض الذهأان

ددت دصة الصوفي للشعر تص دمة الصوفي الدآب و خا كثيرة، لعتبارات عا

دونات الدقيق الفهم في أكثر تكون قد نعنيها التي  والصعوبة الشعر لمك

وخصائصه.  الصوفي

يآذكر إن فما الصوفية، القصائد بين الصحو و السكر مصطلحا يآتناثأر و    

و عربي بن أنشده ما ذهأنه إلى يآطير حتى الصحو و السكر شعر الدارس

دلج دنهما حيث المقام هأذا في الح في الصفتين بهاتين بالغة عنايآة عنيا إ



ففا يآقول إذ السمة هأذه في عنهما الفارض بن يآختلف ل و قرضهما، واص

 بالميمية شهيرة خالصة، روحية قصيدة هأي و خمريآته في مدامة
)1(.

، أجل خبير،            بوصفها فأنت صفها لي يقولون

علم بأوصافها عندي

و نار، ل و نور، و         هوى ل و لطف و ماء، ل و صفاء

جسم ل و روح،

يدم رما،                    حديثها الكائنات كل تق شك ل و قادي

رسم ل و هناك،

كل عن احتجبت بها              لحكمة ثَم الشياء بها قاامت و

فهم له ل ما

بم، ل و فخمر رب لي آدم و كر و خمر، ل و كرم و               أ

يمها لي يم أ أ

المعاني، للطف             تابع الحقيقة في الواني لطف و

تنمو بها المعاني و

و خمر، فأرواحنا             واحد الكل و التفريق، وقاع قاد و

رم أشباحنا كر

البعاد قابله من و               بعدها بعد ل و قابل، قابلها ل و

ختم لها فهي

بيننا عهدا و        عصرها كان قابله من المدى عصر و

)2(.. اليتم بعدهم

ـــــــــــــــــــ

.152ص العرب، أعلم اللهي: سلسلة الحب و الفارض ابن مصطفى)، (محمد حلمي-1

.142 ص ،1957 بيروت صادآر، الديآوان،دآار (عمر)، الفارض ابن-2
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دنها القصيدة هأذه من ونستشف ددنيويآة الخمر إلى منصرفة تكن لم أ ال

دله و طوره، عن تخرجه و عقله، شاربها تفقد التي المسكرة السبيل عن تض

دسوي، دنها و ال لم ... فإنه مبناهأا في سامية معناهأا، في عميقة خمر لك

نح، أو كأس في يآشربها دذات محبوبته وجه هأي كأسه لكن و قد و اللهية"، "ال

دن علمنا لو دن و الله، صفات من أزلية صفة الجمال أ دصة الحسن أ من خا

يآجل الذي المحيا على لثبتت تناسب فيها كان إذا المحسوسات خصائص

الله. وجه هأو و الحسن من

دصوفي الشعر في الخمر و     دذة هأي ال المطلب هأي و لها، حدودآ ل التي الل

لوفون أجله من يآتنافس الذي دهأادآ من المتص دبادآ، و ز دل باذلين ع في ما ك

لذلك نشوة، بعدهأا ما نشوة فيه يآجدون الذي بسكرهأا الظفر بغية وسعهم

دصوفي، الشعري خطابهم في يآذكرونها تراهأم الروحية مجالسهم في و ال

دح لها ليس التي الخمرة هأذه عالم في للذوبان يآعقدونها التي يس، ل و قد كأ

ددآي البدن على تأثأير لها ليس و دنما و الما دروح منها تشرب إ إلى لتتسامى ال

دنور، صفاء المقصديآة إدآراك من القتراب جميل و الستمتاع، عظيم و ال

دصوفية، هأدفّ هأي التي الجيلني. القادآر عبد الشيخ يآقول هأذا نحو في و ال

الحيرة هي        ظلمة الليل هي بل نور الشمس هي

تتلعثم التي العظمى

جقاعة قل كل دونها من مبر ل كالبدر مستقرة و                 حائ

يتم تتك

ريا ل و عين ل و فنور و وجه، ل و حسن و                   ض

ملثم وجه

كأس، ل و خمر و         شذا ل و عطر و عطر، ل و شميم

يتم كأس و  مخ
)1(.

ددآة، فيها أثأر ل الجيلني الشيخ ذكرهأا التي فالخمر     من مشمومة فهي للما

دنها عطر بدون لكن و بعيد إدآراك و فهمها إلى يآرقى ل غامضة رموز ... إ



دل بغيتها فها حاله كان من إ لغة يآتكلمون الذيآن المتصوفة أولئك بأحوال شبي

وو في يآعيشون و بهم خاصة ييزهأم، ج  يآم

ـــــــــــــــــــ

.88ص ،1976 القاهأرة الحلب، البابي طبع الحكم، فصوص الديآن)، (محي عربي ابن-1
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دنماذج ومن  ددليل مقام لتقوم بها، الستشهادآ يآمكن التي ال توظيف على ال

دسكر جدلية  ال

يآقول: إذ شعيب مديآن أبي منظومة الصحو و

رت وك رء وب وما يل رت ا وك وح رض وأ ور                      وف ره جض وز ييا جر رت وو ال وض وفا

وها جئ وكا رب رر جل وها رن ول ا

رد وو رت وقا ول وب رقا رس وأ رم جر وش وها ين قة ال يل رح ورا،            جب وض جفي وو وخ

وها جر ورا رس رر وأ ورا رس وأ

رس وو رأ وك رص ال رقا رر رر وو وت وقا وع رت ال وع وش رع وش رو وو       وت يج رك ال وح رض وو وي

رب جبي وح رر ال  ريزا
)1(.

دسحر بماء تسيل هأذه فالبيات     يل فهي الشعر، عذوبة و ال أرادآ لمن جما

دبث لمن مؤثأر دآرس هأي و الريآاض، في سياحة و الخرة هأجر و بالدنيا تش

فة هأي  أخرى تار

دهأم هأو هأذا و - دذة تبرز و الصحو، و السكر أدآوات توظف – ال لذة بعدهأا ما ل

دين و دشاعريآة الجلسة بتلك استمتاعها بعد تب الشاعر يآحياهأا التي الرائعة ال

ملكوت خالق محراب في و جل، و عز الله بمناجاة الستمتاع دظل في

دنح إلى به أفضى الذي التأثأر صاحبها فأصاب الرض، و السماوات ذات التر

دنه و الشمال، ذات و اليمين دنح لك ددآة أثأر ل روحي تر دن فيه، للما هأذا ل



دل هأو ما الشراب دهار للواحد مناجاة إ دنه و الكفر، لعبادآه يآرضى ل الذي الق لك

رأيآناه ما عكس على قائمة هأنا الخمريآة ،فالدآوات يآحمد و يآشكر أن يآحب

فئا يآذكر يآكن لم الذي عربي بن عند شعيب مديآن أبو ذكره الذي ذلك من شي

دنه ... و الشراب و العقار و الكأس أي دنه المتلقي على يآستدرك لك يآريآد ل بأ

نم الروحي الصفاء و النقاء بل العربدة و الفجور يا متصوفين لقو وهأبو

دبهم، مهجاتهم فدا يآذكرونه لر دل على و سرم حال. ك

 

ـــــــــــــــــــ

.53ص العربي، المغرب شعراء عند الصوفية التجربة (محمد)، مرتاض-1
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دن عربي،على بن قبل الصوفية يآجمع يآكادآ و دي السكر أ دنه كذلك سم غيبة ل

دل قوي، بواردآ دن إ دوة يآعتبر ل و يآخالفهم، الشيخ أ يآحددآ و عدمها، أو الواردآ ق

دل غيبة هأو بقوله: "فما السكر دل عن إ و الطرب و السرور يآناقض ما ك

تلي و الفرح فل:  يآضيف  و)1(..."  الماني تج قائ

دل "و فبا يآورث ل حال ك فطا، و طر فل، و بس نر إفشاء و إذل فليس إلهية أسرا

دنما و بسكر، و بالطرب منوط عنده  فالسكر)2(محق"  أو فناء أو غيبة هأو إ

دن الشيخ ذوق صحة يآثبت ما و الستار، هأتك و البسط ل السكر حال الشعر أ

دل يآنتج يآكادآ دل حال سكران تجد فل المعاني، هأذه مثل إ دلت إ نفسه منه يآتف

دلت دنى الروح، سلعة احتوته ما فإذا القفص، من العصفور تف ،و وطرب غ

دوج غايآة في أخرى رؤيآة على تحيلنا عربي ابن الشيخ ملحظة ،و عربد و تم



دن هأي و الهأمية، ذوق عن الوجداني التعبيري النمط كونه الحوال شعر أ

معنى عن يآكشف أن يآحاول نثري كلم أي من صدقا أكثر يآبدو نفسه الحال

ذاك. أو الحال هأذا

ـــــــــــــــــــ

دية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-1 .544،ص2ج المك

.544 ص نفسه، المصدر-2
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الغتراب: و - الغربة3

دريآن، و الشعراء بعض العربية الثقافة تراث في الغربة شعلت     المفك

 بدللت غنية فكانت

التي العرفانية الغربة و الستئصال، عن النابغة الغربة منها متنوعة ورموز

عربي. بن كتب ما بعض في بها نظفر

ددآ و     دم أن قبل بإيآجاز نشير أن نو في معانيها و العرفانية الغربة بأبعادآ نل

ديان أبي و عربي بن غربة مثل السلمي، التصوفّ أسهب الذي التوحيدي ح



معنى يآسيطر و اللهية، بالشارات الموسوم كتابه في تناولها في

دن التوحيدي عند الغربة مفهوم على الستئصال ددآي الوطن بقوله: "إ ل الما

،)1(الشاردآة"  النفوس تلك تقطنه الذي الروحي بالوطن قيس إذا له معنى

دلنا هأذا و فيه كانت للذي ضروريآة نتيجة كان الذي الستئصال معنى على يآد

المتعارضة الثقافات و المتأخرة المدنية دآور أي آنذاك العربية الحضارة

فل دما فض في هأو من فالغريآب القومي، الشعور انعدام من ذلك إلى يآضافّ ع

ددآي المعنى يآتجاوز المعنى بهذا هأو و غريآب غربته في المتمثل للغربة الما

دسفر دنزوح و ال نعته ما أو الباطنية الغربة به تتحقق معنى إلى الهجرة، و ال

الغربة. عن بالغربة التوحيدي

يآتزعزع لم و رأسه، مسقط عن يآتزحزح لم من غريآبا يآكون أن فيمكن    

تب عن فبا صار من الغرباء أغرب و أنفاسه، مه البعداء أبعد و وطنه في غريآ

فدا كان من تل في بعي دن قربه، مح و الموجودآ، عن يآسلو أن المجهودآ غايآة ل

موضوع التوحيدي تناول لئن و المعهودآ، عن يآغضي و المشهودآ، عن يآغمض

الداخلي اليآقاع بتوفير و بالسلوب، يآحتفي الذي الفني التناول هأذا الغربة

دذاتي، المستوى على التجربة بمعاناة المصحوب هأذا عربي بن تناول فقد ال

تأسيس إلى يآطمح يآفتأ لم و العرفاني التحليل من بضرب نفسه الموضوع

دذاتي، الوعي أحوال في المتمثلة الشعوريآة الظاهأرة ماهأية بن يآستعين و ال

هأكذا و أنطولوجية، أخرى و نفسية بتحليلت الغايآة هأذه تحقيق على عربي

عربي) إزاء بن و (التوحيدي النموذجين خلل من نفسه الباحث يآجد

دن الحق و العرفاني، التحليل مستوى و الفني، التعبير مستوى مستويآين، أ

ظواهأر بوصفها الغربة و الفرار و السفر بين كتابته في يآميز عربي بن

 الحركة، طابع يآجمعها

ـــــــــــــــــــ

ديان)، (أبو التوحيدي-1 بدوي. الرحمن دآ.عبد المحقق مقدمة اللهية، الشارات ح
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دد ل تمييز وهأو دم أن ب بوصفها للغربة العرفاني تحليله على لنقف به نل

دلها ظاهأرة دلل و الوضعي الشعور يآتأم من بأنواعه السفر معنى عربي بن يآح

دباني" إلى "العلم الستواء". "عرشّا الر

السفر هأو و المر و الخلق سفر يآليه الرحماني، السفر هأو عنده هأذا و

دروحي سفره في للصوفي و البداعي دد ل مراحل ال في تتلخص يآجتازهأا أن ب

محطات: ثألث

فل: معينة. دآيآنية  غايآةأو

السالفة. الغايآة تحقق للصوفي فيها يآتكشف نفسية  حالةثأانيا:

دصة  طريآقةثأالثا:  السالفة النفسية الحالة له تنتج أو تورثأه، لكي يآسلكها خا
)

دذاتها قمع و مجاهأدتها و النفس، ريآاضة فهي الطريآقة أما ،)1 محاسبة و ل

دل من القلب تصفية و الضمير الله.   سوى ما ك

في أخذه عند القلب سير عن عبارة هأو الحقيقة أهأل عند السفر و     

 بالذكر الحق إلى التوجه
يآلي:  فيما نوجزهأا أربعة السفار و ،)1(

من التعشق بإزالة الوحدة وجه عن الكثرة حجب  رفعالول:     السفر

فرا الغيار و المظاهأر الفق إلى العبد يآصل أن إلى – - تعالى الله إلى سي

المبين.

و الباطنية العلمية الكثرة وجوه عن الوحدة حجاب  رفعالثاني:     السفر

تق في السير و بأسمائه، التحقق و بصفاته بالتصافّ الله إلى السير الح

تق العلى. الفق إلى بالح

على بالحصول و الباطن، و بالضديآن: الظاهأر التقيد  زوالالثالث:     السفر

إليها. والترقي الجمع عين

و الستقامة مقام في الخلق إلى الحق عن الرجوع عند هأو  والرابع:     السفر

الجمع هأو

الحق. في الخلق اضمحلل و الخلق، في الحق اندراج بشهودآ الفرق و 

دن على المتصوفة أجمع قد و     دموا أ دروحية الحياة يآس فرا، ال الصوفي و سف

فكا، يآسمى الله إلى للوصول السعي في يآأخذ الذي فرا. أو سال مساف
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دصوفي ويآبدأ    تلحة برغبة بشعوره الطريآق هأذا سلوك عادآة ال تستولي م

الوقوفّ عدم و بالوجدان، اليآمان تذوق نحو نشوة فيه فتبعث قلبه، على

و بالتوارث، عليه حصل الذي التقليدي اليآمان أو التصديآق، حدودآ عند

دلم، و التلقين  المنطقية، و العقلية الستدللت و التع

إلى نفسه استعدادآ و روحه، صفاء بمقدار بالزدآيآادآ الرغبة هأذه تأخذ و

دروحي، الرقي دنفس هأذه فيمتلك ال دشوق و الحنين ال خالقها، معرفة إلى ال

 عقلية، ل و نقلية، ل ذوقية معرفة

دلق فيما خفية أوهأام و شكوك هأذه حالته في الصوفي يآساور أن يآغلب و يآتع

دديآنية، بالمور  ال

فيا دآليل عقله من يآجد أن دآون المعتقدات بعض و تل كاف و المعضلت، هأذه لح

دظنون طريآق عن جاءته التي الحيرة ظلمات من الخروج دشكوك، و ال ال

دصوفية. مشايآخ من المرشديآن أحد إلى فيلجأ ال

ففيها المسالك، وعرة الطويآلة الطريآق هأذه نهايآة يآبلغ من قليل و    

دسالك،وهأو طريآق تعترض مراحل، بمثابة هأي مقامات بحاجة مجاهأدته في ال

يآعينه. و يآرشده شيخ إلى

النتقال هأو و بالبدن قسمين: السفر على الصوفي السفر أن الثابت و    

فنرى صفة، إلى صفة من الرتقاء هأو و بالقلب السفر و بقعة، إلى بقعة من

 بأجسامهم، يآسافرون الكثيريآن

بقلوبهم. يآسافرون القليلين و

في عميقا  تتبعا Aliénation الغتراب مفهوم جذور تتبع الممكن من و     

دم أفلوطين و سقراط من الغريآق المفكريآن أوائل كتابات الفلطونية، ثأ

دم المسيحي، اللهأوت إلى بعد فيما فانتقالها قدما الموضوعات هأذه سارت ثأ



التغيرات مع القديآمة الميتافيزيآقية التفسيرات أبعدت حين المام إلى

التنويآر. عصر في الوربي الفكر على طرأت التي العلمانية

ـــــــــــــــــــ

ص ،2003 بيروت العربي، التراث إحياء دآار ،1ط التعريآفات، كتاب محمد)، بن (علي الجرجاني-1

98.
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بل تعددآ نلحظ النساني الفكر مسيرة عبر الموضوع هأذا قلبنا فإذا    

دما المضامين، و التفسيرات في تشتت دكب: طابعه يآؤكد م المر

الحساس افتقادآ و الواقع، و الذات بين النفصال بمعنى الغتراب-1

الواقع. تبديآل على بالقدرة الشعور انعدام بالتالي و      بينهما، بالعلقة

فيا المجتمع، على النفسية العزلة و المعايآير تلشي بمعنى الغتراب-2 حيات

فيا. و ثأقاف

فجا كونه حيث من الغتراب-3 درض عن نات نتيجة نفسية، لرضوض الفردآ تع

...). العمل المدرسة، (السرة، محيطه من انتزاعه

دلغوي مفهومه ضمن الغتراب-4 أشياء من النسان حرمان عن المعبر ال

دبها دبه شيء أو شخص عن ابتعادآه أو يآح بفطرته. يآح

دصص و معرفية ساحة من أكثر استوطن مصطلح الغتراب و     علمي تخ

فل دم مفاهأيم ثألثأة على الدللة صلحية يآمتلك فهو متغايآرة، بدللت مح

أساسية:

-  الغتراب3الجغرافي.         - الغتراب2الفكري.            - الغتراب1

دنفسي. ال



دننا دوفّ عالم ولجنا ما إذا إ للغتراب سنلقى المسلمين عند النظري التص

فدآا نفّ غير وجو  خا

نن، غير تمكنا و بمفاهأيمه الغتراب وجودآ تأكيد إلى تقودآنا دآرجة إلى واهأ

فة جميعا الذكر سالفة الثلثأة دلت في النظريآة، الصوفية الساحة مستوطن تنق

الظاهأرة تلك ممثلي و أقطاب بين واقعة نسبية تفاوتات و نسقية، غير

فل نجد حيث التصوفية، دم بعضهم، عند فقط الول المفهوم مث و الثاني نجد ثأ

دم آخريآن عند الثالث دول نجد ثأ  بعضهم يآلبس قد كما غيرهأم، عند الثالث و ال

فنا المفاهأيم تلك أحد أبي حال هأو كما غيره إلى عنه يآتنحى ثأم عمره، من حي

دم الفكري و النفسي الغتراب عايآش الذي الغزالي حامد درر ثأ بعد عنهما تح

 حين
)1(.

الصوفية ساحة تستوطن أن الغرابة و الغربة مفاهأيم كل كادآت لقد    

و الغربة و الغرابة و الغتراب و الستغراب، و الغراب فيها فوجد النظريآة،

يب در دل إلى و التغريآب و التغ قبيل من مقتضياتها وجدت المصطلحات هأذه ك

البداع. و الشذوذ، و التميز، و القلق، و التوتر،

ـــــــــــــــــــ

.10ص تونس، المعارفّ، دآار الضلل، من المنقذ حامد)، (أبو الغزالي-1
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دل     التراث بحيرة في به فألقت النظري التصوفّ محابر به سالت ذلك ك

دبت و العقول به فانزعجت السلمي عليه تأسست و القلوب إليه اشرأ

 المناتج إليه ارتفعت و المناهأج

دودآت و رأسي هأنا لنستذكر و الرؤوس فيه قطعت و الطروس منه س

دلج، السهروردآي. و الح

مستنقع من للنبعاث وسيلة بوصفه الغتراب إلى كثيرون لجأ لقد    

دلف دمة فيه تخبطت الذي التخ فنا السلمية ال عن هأنا بحثنا في و طويآلة، قرو

دما واسع معنى إلى نهدفّ الغتراب ماهأية هأو و المصطلح هأذا يآحمله م



الجتماعي و الفكري الصعيديآن على الثقافي للمألوفّ ما مفارقة اجتراح

دصة. خا

دن     دديآني الموروث يآحوي نعنيه الذي الثقافي المألوفّ إ الجتماعي القيم ال

فل التقليدي و فدا و التعبيريآة الوسائل عن ... فض دلغة تحديآ ل السلوب. و و ال

دم النظري التصوفّ كان إن جرم دونات أهأ واقعية حققت التي التراثأية المك

دددآة، بمعانيه الغتراب دن المتع دصوفي الغتراب إ فصا يآأتي ال صورتين في شاخ

التعبيري. الغتراب و التفكيري الغتراب هأما

الثقافة عن غريآبة فكريآة عوالم إلى  النزوعالتفكيري:     الغتراب-

دتصال ذلك و السلمية تطلع غبر حاصل الفكري ال على السالكين ا

درومان. و الفرس و اليونان ثأقافات ال

دلجوءالتعبيري:     الغتراب- عهد ل مبدعة، ظافرة تعبيريآة عوالم إلى  ال

دوغ ما هأذا و المألوفة، بدللتهم تربطها وشيجة ل و بها العرب لساليب س

دن القول بهم. خاصة لغة ابتكروا قد الصوفية بأ

دلت أولى قامت قد و     نظريآات و أفكار على التفكيري الغتراب تشك

دم فنشأت السلمية الثقافة ساحة على دآخيلة دورت ثأ و الفكار تلك تط

درعت أسس: ثألثأة منها تف

و الفناء كنظريآتي الشرق فلسفة و الغريآق عن ورثأت جاهأزة - نظريآات1

الوجودآ. وحدة

دصوفي استشعرهأا شخصية دآاخلية - مواجيد2 دبر ال هأيئة في فظهرت عنها فع

التقليديآة. بمعالمها عقيدته ثأوابت و ثأقافته مألوفّ عن مغتربة أفكار

دلق الخيال ذلك المبدع الخيال مساحات عن تنجم ذاتية - تأملت3 الذي الخ

روادآه. أقطاب و أربابه رؤوس من عربي ابن كان
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و الشرق فلسفات به جاءت ما التفكيري الغتراب روافد أهأم من كان و    

يآلي: ما النظريآات تلك أهأم من و التصوفية السلمية الساحة إلى الغرب

ما مفادآهأا و الهنديآة، أصولها نكران وسعنا في ليس التي الفناء - نظريآة1

دبر درفّ حين بإيآجار الجرجاني عنه ع بعالم الحساس "عدم بأنه الفناء ع

في  و)1(الحق"  مشاهأدة و الله عظمة في بالستغراق الملكوت و الملك

فرا الذات عن الغياب و الذهأول فيتحقق الرتقاء يآتم الطريآقة هأذه و ظاهأ

فنا  باط
ويد، عند يآتضح ما هأذا و ،)2( الشبلي. و البسطامي و الجن

التي الغريآقية الفلسفية الموروثأات من هأي و الوجودآ وحدة نظريآة-2

دن إلى تذهأب درح قد و ذاته، الله هأو الوجودآ مجموع أ النظريآة بهذه ص

في حاضرة اللوهأية جعل حيث ، ق.م)590/480"أكسنوفان" (

 يآتبدل ل الذي الثابت للوجودآ مطابقة و العالم
)3(.

بها عبث أن بعد المسيحية بتراث التأثأر عليها يآغلب الحلول نظريآة -3

سياق في المسلمين الصوفية بعض تلقفها صوفية شذرات هأي و بولس،

دل كثيرة ذلك على الشواهأد و التفكيري، اغترابهم نلقاه ما أصرحها من لع

فزا قوله منه و الفارض بن أشعار في دذات رام المؤنث: بضمير اللهية لل

وها جتي ول ووا ول جم وص وقا وم وها جبال رم جقاي رد وو                      رأ وه رش وها وأ وها جفي ين جلي وأ

رت يل وص

ونا يل قل جك وص بد رم جح بد ووا جج ولى وسا جه                    جإ جت وق جي جع وحق رم وج يل جفي جبال رك

يدة رج وس

ون وما وو يلى جلمن وكا وي وص ووا رم وو جس رن ول رك جتي            وت ول جري وص ري وغ جفي جل

جء ودا يل وأ وعة رك رك  ور
)4(.

فبا الصوفية أنجز لقد و     فيآا و التعبيري المستوى على ذريآعا اغترا في حصر

دلغة  ال

مسبوكات في جاءت و العربي يآألفها لم متميزة لغة فظهرت السلوب و

ففا صار حتى تقليديآة غير أسلوبية دصا تطالع أن مستأل لك يآسنح فل صوفيا ن

دل صار فقد معنى بارقة منه لك تظهر ل و استيعابه، يآمكن ما فيه كلمهم ج



قد و أصحابها بطون في دآللتها غابت ألغاز أو طلسم إلى شيء أقرب

دلغة تلك حققت فبا ال فيآا اغترا بامتياز. تعبير

ـــــــــــــــــــ

.192ص التعريآفات، محمد)، ابن (علي الجرجاني-1

دلب-2 دصوفّ (محمد)، غ .144ص القاهأرة، النهضة، مكتبة المقارن، الت

دروخ-3 ديآام على العربي الفكر تاريآخ (عمر)، ف .60 ص خلدون، ابن أ

.87ص ،1994 بيروت النجم، دآار الديآوان، (عمر)، الفارض ابن-4
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فدآا اللغوي الصوفية تميز جاء و     هأما: باعثين لجل مقصو

إدآراك عن بمعزل طائفتهم نطاق في معانيهم و أفكارهأم تبقى - كي1

به المضنون نطاق في دآاخلية تصاريآف و تعابير فهي المخالفين و الغيار

دكد قد و القشيري، نرى و أهأله، غير على رسالته في قال حين الغرض هأذا أ

دنهم المتصوفة عن فظا "يآستعملون إ عن الكشف بها قصدوا بينهم فيما ألفا

لتكون طريآقهم في بايآنهم من على الستر و الجمال و لنفسهم معانيهم

.)1(الجانب"  على مستبهمة ألفاظهم معاني

دم     دن ثأ عالم إلى أحوجنا يآقول: "ما التوحيدي جعل كلمهم معاني خفاء إ

.)2(الطائفة"  هأذه كلم لنا يآكشف منطق

دلغة -كون2 الفصاح عن عاجزة أو قاصرة أساليبها و بتعابيرهأا التقليديآة ال

نن من فيها يآدور ما و الصوفية، للمواجيد الكاشف لما متجاوزة أفكار و معا

در  المتصوفة، غير عقول في استق

نطاق عن الخارجين من  خواصهم و الناس عوام استألفه لما مفارقة و

 النظري التصوفّ

 بالجانب القشيري وصفهم الذيآن أولئك أعماقه، و
دماهأم ،)3( عربي بن س

من الفراعنة كموقف الصوفية، من موقفهم جعل و ،)4(الرسوم"  "علماء

الرسل. 
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،1953 القاهأرة، ل.ت.ت، صقر، أحمد و أمين تح: أحمد  النخائر و البصائر حيان)، (أبو التوحيدي-1

.48ص

.218ص ،1ج القشيريآة، الرسالة الكريآم)، (عبد القشيري-2

نفسها. الصفحة نفسه، المصدر-3

.264ص ،4ج المكية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-4
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يلغة التمويه: و الغرابة مكمن ال

دسم     دلغة خاصة، لغة و عامة لغة إلى اللغة تق يآشترك التي هأي العامة فال

دما عامة استعمالها في تشترك معينة جماعة لغة فهي الخاصة اللغة الناس،أ

المهندسين و كالطباء الفكريآة المذاهأب من مذهأب أو المهن من مهنة في

درزة الجماعة لغة فتكون أضرابهم و الشتراكيين و ل معينة بمصطلحات يمط

دل يآفهمها الجماعة. تلك أفرادآ إ

دوفة و     يتها، و عباراتها حيث من الخاصة لغتهم للمتص حتى و بل مصطلحا

دردآوا عبارات الكلباذي: "للقوم يآقول هأذا في و تراكيبها، و بها، تف

.)1(غيرهأم"  يآستعملها يآكادآ ل بينهم، فيما اصطلحات

دبر أن الجيد المصطلح في يآشترط المصطلح علم لكن و     مفهوم عن يآع

دن و واحد، دبر ل أ ذلك "و واحد، مصطلح من بأكثر الواحد المفهوم عن يآع

دل و اللفظي، الشتراك و الترادآفّ من بالتخلص و الغموض إلى يآؤدآي ما ك

دلغة في اللتباس .)2(التقنية"  و العلمية ال

دن بيد     لسببين: الغرابة و اللتباس و الغموض يآشوبه الصوفي الخطاب أ



درة علقة وجودآ - الول: عدم مفهومه، و الصوفي المصطلح بين مستق

دن لهذا و نفسه، الصوفي مقامات بتفاوت يآتفاوت المصطلح فمفهوم فإ

دذ الصوفي المعجمي درزاق عبد الف دسم *، الكاشاني ال من الثاني الجزء ق

ددة صوفية" إلى "اصطلحات معجمه بحيث المقامات، حسب أقسام ع

فما الواحد للمصطلح يآكون ففا مفهو دل في مختل  المقامات من مقام ك
)3(.

لسبب التصريآح تجنب و التلميح و الغموض إلى المتصوفة الثاني: لجوء و

الذكر. سالفة السباب من

ـــــــــــــــــــ

ص ،1980 بيروت العلمية، الكتب دآار التصوفّ، أهأل لمذهأب التعرفّ محمد)، بكر (أبو الكلباذي-1

111.

.35ص ،1987 القاهأرة النهضة، مكتبة المصطلح، علم في مقدمة (علي)، القاسمي-2

هأي: التصوفّ في معاجم ثألثأة الكاشاني الرزاق *- لعبد

الصوفية. أ- اصطلحات

الحوال. و الذوق أرباب بين المتداولة اللفاظ في الزلل ب- رشح

اللهام. أهأل إشارات في العلم ج- لطائف

مجمع مجلة العربية، المعجمية تطويآر في إسهامه و الكاشاني الرزاق عبد (علي)، القاسمي-3

.716 – 715ص ،4ج ،77مج دآمشق، العربية، اللغة
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دن القول، إلى نخلص و     ديزه جوهأريآة خصائص له الصوفي الخطاب إ عن تم

من قصيدة في الخصائص هأذه اجتمعت فإذا الخطابات أصنافّ بقية

ددهأا أن للدارس يآمكن القصائد، الصوفي. الشعر مصافّ في يآع

الساليب عن تميزهأا لغة الصوفية التجربة هأذه خصوصية افترضت قد و    

المعهودآة الطرق بعض عن و المجردآ، العقل أصحاب يآنهجها التي التعبيريآة

دلغة استخدام في خاصة طريآقة بأنها عرفت لقد التعبير، في مميز نمط و ال

و بالحادآيآة الموسومة المباشرة، الدللة عن تخرج بحيث الدللة، بناء في

اليآحاء*. و التعددآ سمتها مباشرة غير دآللة إلى المحدودآيآة،

عن يآخفى "ما هأي و الشارة، لغة و العبارة لغة بين الصوفية ميز لذلك و

.)1(معناه"  للطافة بالعبارة كشفه المتكلم



عربي: بن يآقول الشارة، بأهأل الصوفية عرفّ لذلك

و إشارات تنوب قاد و                    ألفاظ و عبارات الكلم إن          

إيماء

دية تجربة الصوفية، التجربة مادآامت و     بالمعاني مفعمة باطنية و ح

 الروحية
)2(، 

دلغة وضعت التي العادآيآة التجربة على المتعالية اللطائف و أصل المتداولة ال

دلغة إلى المتصوفّ لجأ عنها، للتعبير المعاني نقل على أقدر لنها الشاريآة ال

دسل قد و الروحية، في عربي بن يآقول الذي الرمز كلمهم في الصوفية تو

يآقول و ،)3(قائله"  يآقصد لم ما ظاهأره يآعطي الذي الكلم هأو "الرمز تعريآفة

في المغيب المعنى على     صدق دآليل الرموز إن آخر: "أل موضع في

.)4(الفؤادآ" 

ـــــــــــــــــــ

دن دلغة هأذه *- إ الشعراء أغلب جعل ما هأو اللغة مع النوعي التعامل بالحرى أو النوعية، الصوفية ال

بعد. فيما سنبين كما المعين هأذا من يآنهلون المحدثأين

.114ص التصوفّ، في اللمع (السراج)، الطوسي-1

.587ص ،13 السفر المكية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-2

.196ص نفسه، المصدر-3

.196ص نفسه، المصدر-4
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دم، من و     و باطني بمعنى يآوحي إنما و معلوما، شيئا يآناظر ل الرمز فإن ثأ

تما يآعبر حتى الصوفي فإن هأكذا و سري، دب من يآخالجه ع فإنه إلهي، ح

 أتم باعتبارهأا المرأة، برمز يآتوسل

نل أكمل و } للحق الصوفي { أي عربي: "فشهودآه ابن يآقول و لللوهأية، تج

 أتم المرأة في



فدآا الحق يآشاهأد ل أكمل... إذ و فدا الموادآ عن مجر  أب
ل التصور هأذا مثل و ،)1(

فرا يآعتبرهأا إنما و للمرأة، النثويآة النسانية الخاصية حدودآ عند يآقف من مظه

 اللهي الجمال مظاهأر

در شكل و العالم. في النثوي للس

فزا المرأة من يآتخذ الذي العرفاني النسق هأذا من انطلقا و     عن للتعبير رم

و عامة الغزل شعر إلى الصوفي الشاعر يآعودآ اللهية، المحبة مواجيد

انتظار أفق خلل من تأويآله و إنتاجه إعادآة على عامل خاصة، العذري الغزل

جديآدة. دآللة لبناء سعيا المرأة لرمز العرفاني المصدر عمدته مغايآر

ـــــــــــــــــــ

بيروت العربي، الكتاب دآار عفيفي، العل أبو تحقيق الحكم، فصوص الديآن)، (محي عربي ابن-1

.317ص ،1ج ،1980

مصطفى شعر في صوفية مفاهأيمالول:                                         الفصل
 -72-  الغماري

أساسية: ثألثأة ببواعث العذري الغزلي الشعر إلى العودآة تلك ترتبط



و المتلقي استمالة أجل فمن إمتاعي، طابع ذو هأو  والول: الباعث-1

دب بتجربة الستئناس إلى دآفعه الغزل إلى الصوفي يآلجأ الصوفي، الح

دتى العذري، دبر و إليها، يآتوجه التي العقول يآلئم بما نصه يآبني ح عربي بن ع

يت بقوله: "و الباعث هأذا عن البيات من المشرفة بمكة نظمته ما شرح

و روحانية، أسرار و إلهية، أنوار و ربانية، معارفّ إلى بها أشير الغزلية،

و الغزل بلسان ذلك عن العبارة جعلت و شرعية، تنبيهات و عقلية، علوم

الصغاء إلى الدواعي فتتوافر العبارات بهذه النفوس لتعشق التشبيب

.)1(إليها" 

دلقالثاني: الباعث-2 و العذريآة التجربة بين متقاربة ملمح بوجودآ  يآتع

فبا شخصية معها أضحت التي الحدودآ إلى الصوفية، التجربة فنا "قيس" قال مر

يآلي: فيما الملمح تلك نوجز و الصوفية، للراء

يب:     غائية-1 يآقوم حين الصوفي الشعر من يآقترب العذري  الشعرالح

دب" الذي هأي و الروحية، المشاعر أسمى على و ذاته، في غايآة يآصبح "الح

دن يآعني هأذا فء تعد لم المرأة أ فيا وعا جذة، أدآاة و جنس و الروحانية أصبحت بل لل

دفة بقوله: "و نصر جودآت الباحث إليه يآشير ما هأذا و العشقي، النقاء و الع

دم مما دب شعر و العذري الغزل شعر بين التناظر يآتم دنهما الصوفي، الح أ

دنهما قل أو الموقوتة، العاجلة المآرب عن بمعزل دب مقولة يآحققان إ (الح

دب) بحيث دب تكون ل للح .)2(محبوبه"  وراء غايآة للمح

دلل أن شأنه من  الذيالنفصام:     هأاجس-2 اختلفتا إن و التجربتين، كل يآتخ

فرا العذري الغزل شعر كان فإذا عنه، المفصوم الطرفّ في مأساة عن تعبي

المحبوبة، و العذري العاشق بين القطيعة بعمق مفجع شعور و النفصام،

دن دب شعر فإ الصل عن الصوفي العارفّ ذات لنفصام ترجمة الصوفي الح

ميله و بالغربة إحساسه هأنا من و التجلي، و اليآجادآ طريآق عن اللهي

قبضة من التحرر و العالم، هأذا عن الرحيل إلى شوقه يآذكي الذي الجامح

دن بل ، حريآته يآسترجع حيث الكلي، الكمال و الحقيقة عالم إلى قيودآه، إ

المرأة عن الرجل انفصام



ـــــــــــــــــــ

.10ص ،1966 النشر و لطباعة بيروت دآار الشواق، ترجمان الديآن)، (محي عربي ابن-1

ص ،1983 بيروت ،3ط الندلس، دآار الصوفية، عند الشعري الرمز نصر)، (جودآت عاطف-2

132.
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دن باعتبار ذلك و اللهي، أصله عن النسان بانفصام الصوفي العارفّ يآذكر أ

من خرجت حينما الرجل عن حواء، صورة في انفصمت الصل في المرأة

آدآم. ضلع

دن لذلك و و بالحزن مفعمة الصوفية التجربة و العذريآة التجربة من كل فإ

إلى العارم الشوق و بالحنين مشوبة و المحبوب، لفراق الكتراث و الغربة

الكينونة. و الصل زمن الماضي،

دسل الغربة، و النفصام هأاجس عن الحديآث صددآ في و     الشاعر يآتو

و المهلكة الرحلة كوصف الغزل، شعر عن موروثأة أسلوبية قوالب الصوفي

هأذه لجمع و الشاسعة، الصحاري و الودآيآة و الماكن ذكر و الضامرة، البل

دجج كونها هأو و واحد، مقصد الطبيعية المشاهأد الشاعر ذات في الحنين تؤ

الفارض: بن الكآبة،ويآقول و الحزن مشاعر توقظ و الصوفي،

وب ويا جك جء ورا ونا رج وت الو رغ ول ونى وب رم وجْ                   ال ومى وع جح ون جبال جإ

رزت وعاء جج رر وج بال

رما وي وت رت رم وعا رل جدي وت قج ووا جر ونــا رنا                    م جم ويا وت رن رم جة وع وع وقاا

جء وسـا رع وو ول  ا

وذ وو رت جإ ول وص جثَيل وو وقا سلـع وأ جن رين جف                   فال وت وم رقا ور ال

رع جل رع ول جء وف وظـا رش وف

ور رقا وم وفا ول وس وب ال جري وياك وع جلوى جذ دنف معرم من                   ال

جء كئيب  ونــا
)1(.

دن      اغتراب على تحيل علمة هأو المواضع و الماكن ذكر على التأكيد إ

دبة، مواطن إلى الحنين من النابع المكان و العاطفي الغتراب هأذا ما و الح

دل الوجداني نب رمزيآة صورة إ الوجودآي، الغتراب هأو أوسع و أعمق لغترا



كدراسة الطلل على الوقوفّ الشاعر يآستغل الموروثأة القوالب ضمن

دمق حيث الماضي، على تحيل الذي المنفلت بالزمن الحساس الطلل يآع

اتصال. أي معه يآغيب

ـــــــــــــــــــ

.74 – 73ص ،1988 حلب ،1ط العربي، القلم دآار الديآوان، (عمر)، الفارض ابن-1
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في العاشق ذات لستغراق نتيجة و النفصام، تلطيف في رغبة و    

اللقاء تحقيق على الصوفي و العربي الشاعر من كل يآعمل المحبوب،

الرادآة لتحري فعالية باعتباره الخيال طريآق عن المفقودآ استردآادآ و بالخر،

دلص و دراء من العارفّ أو الشاعر يآكتنف الذي التراجيدي الحس من التخ ج

الفارض: بن يآقول المعنى هأذا في و الفراق و الحرمان

رد وو وق رت ول رو ول وع وخ رب وم جبي وح ونا وو ال ون ري رر       وب سق جس ور أ
جم من و جسي ون ال

وذا ورى وإ وس

وح وو وبا جفي وأ ور رة وط ور رظ وها ون رت ول رم رت         وأ رو ود وغ رفا وف ررو رع رت وو وم رن رك

ررا يك رمن

وشت وه ود ون وف ري جه وب جل وما جه وو وج جل ول ودا وو        وج رن وغ وسا جل جل وحا يني ال وع

ررا جب رخ  رم
)1(.

دس يآحضر الحالة هأذه في و      دس هأو و مقابل ح ددم الذي الجمالي الح يآق

فن، مجال و سعادآة جرعة بوصفها المرأة تسي الوصف حيث افتتا المغرق الح



في عربي بن يآقول و الصريآح الغزل في كما فتنتها، و المعشوقة لجمال

محبوبه: جمال وصف

رما ويا وس رب ربت وم وب رح يب رمنه وأ ربا ويا وو            الح وضا رت جر رقا ره رذ رن جم

وبا رر وض  ال
)2(.

الصوفيين غرار على العذريآن بعض شخصية : اتسمتالجنون خاصية

 جنوني، بطابع

ددة نتيجة الشعوريآة القوى في عميقة خلخلة و دصراع ش و العشق مبدأ بين ال

دوح بن قيس من فكل الواقع، مبدأ بن قيس و ليلى، بمجنون الملقب المل

دن بل الجنون بصفة عرفا ذريآح دمي قد الول إ فل، بها س الطابع هأذا يآناظر و فع

 الغيبة و الوجد أحوال من الصوفية عند شاع ما

دوة نتيجة المحبوب في الستهلك و الذهأول و هأي و اللهية، الواردآات ق

فريآد شعر من بنموذج الصددآ هأذا في لنكتف و الصوفية، عند تتجلى أحوال

دطار الديآن يآقول: الذي الع

رل سقط لقد جقك من العق سروح صارت و         عش ال

رة يص جن خل  للجنو
)3(.

دن الساس هأذا على و     دب في يآرى الصوفي الشاعر فإ من فرع المرأة ح

دب دلي ح  ك

دب هأو و يآحتويآه وأصلي اللهي. الح

 

ـــــــــــــــــــ

القاهأرة المعارفّ، دآار الحديآث، الدآبي النقد ضوء في الفارض ابن شعر الخالق)، (عبد محمودآ-1

.46ص ،1984

.105ص الشواق، ترجمان الديآن)، (محي عربي ابن-2

دصوفّ تاريآخ (قاسم)، عني-3 ،1970 القاهأرة النهضة، مكتبة نشأت، صادآق ترجمة السلم، في الت

.869ص
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دصلالثالث: الباعث فل فيعتبر اللهي للحب العرفاني النسق بصميم  مت أص

فء الخرى الحب لنواع دب اتصلت سوا الرواح و للمعاني بحب أو طبيعي، بح

دردآة  الفلسفة عند كما المج

تعد ما ذلك و دب بقوله: "ما عربي بن له يآق احتجبت لكن و خالقه غير أحد أح

دب تعالى عنه دل و الجاه و الدراهأم و الدنيا و ليلى و هأند و سعادآ و زيآنب بح ك

يآعلمون، ل هأم و الموجودآات في كلمها الشعراء فأفنت العالم في محبوب

فرا يآسمعوا لم العارفون و فزا ل و شع  لغ

فحا ل و فل ل و مديآ دل تغز دصور"  حجاب خلق من فيه إ .)1(ال

دم من و     دصوفي يآصبح ثأ دددآ لله ال دب التجاهأات: "فهو متع من   لللوهأية ح

نل عبر تجلياتها و جهة، فضا، العالم موجودآات أشكا فضا كان هأنا من و أيآ يآجمع أيآ

دروحاني و اللهي الحب بين الكون مراحل كل مادآامت الطبيعي و ال

دروحية و الطبيعية هأذا ضمن و ،)2(اللهية" المعاني و للسماء مجالي ال

 هأـ):309 (ت عطاء بن سهل بن أحمد يآقول العرفاني التصور

رت رس ور جل وغ ره يب ول رح رنا ال رص ون رغ ووى جم وه رم يو      ال رك ول جري وي رد وما وي

ووى وه بد ال جلي أح رب وقا

وق ور رو وأ رنـا وفـ وصا رغ وع و وأ ونـ ري رة وأ وب و       صبـو وق رع ررا جلي وأ من م

جر يلي التم المح

يل و ون جميـع ك جقيـ جش وعا وذا هـواهـم ال ره جإ ربـو وس ون ون مـن وكـا

وك جل جل وذ رصـ . )3(ال

دم البيات فهذه      ني عن تن دب مفهوم لنتزاع سع الختلفّ و التعددآ من الح

الجامعة. الكونية التجربة مستوى إلى



ـــــــــــــــــــ

.83ص الثاني، السفر المكية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-1

دجا، عربي ابن الديآن محي الصوفية، التجربة و الكتابة الحق)، (عبد منصف-2 منشورات نموذ

.387ص ،1988 البيضاء الدار عكاظ،

دصوفية، عند الشعري الرمز نصر)، (جودآت عاطف-3 .146ص ال
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دن الفارض بن عمر يآرى نفسه، المسار في و     للجمال العشقية التجارب أ

ديد، دل هأي ما العربي، الديآوان بها حفل التي و المق متنوعة مظاهأر و تجليات إ

و الشمول و بالوحدة الموسوم الحقيقي بالجمال المرتبط اللهي للحب

يآقول: و الزلية،

رل بتقييده              تقل ل و الجمال بإطلق صرح و مي

زينــة لزخرفة

قح فكل وهـا مـن حسنـه ملي بر              جمال رل له رمعـا حسن ب

لل مليحة ك

وم لبنى قايس بها سل بل ها قق  ك رنون              عاش رج وم ليلى وك

رر أو ري عــزة كث

جفـي قة وف ير رسا م ري ورى و وقا رخ ررا رأ بة و              كثيـ ردوا آونـ وي وأ

ول  بثينــة جمي
)1(.

مظهر جهة من فهو الواحد، للموجودآ الدللة ازدآواجية البيات هأذه تجلو و    

فل أكثر باطنية لدللت رمزيآة صورة و التنزه، و العلو على يآحيل شمو

فة، يل مظهر أخرى جهة من هأو و الرمزيآة، الدللة يآمثل ما ذلك و وسع محي

 وجودآي، شكل مجردآ هأو حيث من ذاته على

دن هأكذا و الوجودآيآة، دآللته يآمثل ما هأو و دصة الجمالية فإ بالشكل الخا

الذات جمالية هأي أوسع جمالية نحو الصوفي العارفّ تدفع للمرأة الوجودآي

المحدودآ.        الكائن ذلك عبر تتجلى التي اللهية



فة، الغزل يآعتبر الذي التصور هأذا من انطلقا و دم دصة منه العذري و عا ما خا

دل هأو يق إ دزة لبنى، (ليلى، النثويآة السماء و الصور تلك عليه تحيل بما تعش ع

نن ...) من الشعار من مجموعة بإنشاء الصوفية من عددآ اكتفى إلهية، معا

خلل من الغزلية القصيدة بمقصد اللهي المقصد مستبدلين الغزلية

دسية "روحنة" الكائنات ددآيآة، و الح فثأا مبارك زكي يآقول و الما عن متحد

موقفين عنها التعبير في الصوفية وقف قد اللهي: "و الحب عاطفة

دما المنشديآن، موقف و المنشئين موقف مختلفين، الدآباء فهم المنشئون فأ

دما و اللهية، الذات إلى التشوق في الشعر قرض استطاعوا الذيآن الكبار أ

تحويآل عن يآعجزوا لم لكن و النظم، عن عجزوا الذيآن فهم المنشدون

نن إلى الحسية الشياء دنهم و ملذهأم، النسيب الشعراء فكان روحية، معا لك

دسية الشعار على يآضفون فبا الح دروح و الذوق من أثأوا من يآنقلونها حين ال

دسماء"  عالم إلى الرض عالم .)2(ال
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دب عن للتعبير الغزلية الشعار إلى استند قد الصوفي كان إذا و     أسمى ح

دنه اللهي الحب هأو و الوجد عن للتعبير آخر شعري متن إلى سيتجه فإ

دصوفي  الحب، بذلك التوله و ال

دزاق عبد يآقول الخمري، الشعر هأو و للتائية شرحه مقدمة في الكاشاني الر

الكبرى:

فة، المحبوب جمال مشاهأدة في المحب سر يآلحق دآهأش " السكر  لن فجأ

دما العقل، جوهأر هأي التي النسان روحانية المحبوب، جمال إلى انجذبت ل

دنفس، على العقل شعاع بعد دس ذهأل و ال بالباطن ألم و المحسوس، عن الح

نط و قرح و دسر أصاب ... و نش في نظره لتحير وهأيجان وله و دآهأش ال

دمى و الجمال شهودآ فرا، الحالة هأذه تس في الظاهأري السكر لمشاركتها سك

.)1(المذكورة"  الوصافّ



فدآا الصوفي الشعر في نلحظ لذلك و فة التي اللفاظ من عد تنسب ما عادآ

دراح و الكأس و النديآم من الخمر معجم إلى دصوفي بها ... يآتوسل ال ليعبر ال

دما  معنوي، سكر من يآستشعره ع

درومي: الديآن جلل بقول الصوفية الخمريآات لتلك نمثل و ال

جني رقا جذ وأ ورة وف رم جل وخ وصا جو وتى              ال وم وح رك رح ون وأ رج جة وس وي جد وب ول .. ا

ردا جب رر وع رل رم رم  وثَ
)2(.

نن الصوفي يستعير من المقروء الشعري الخمري الخمرة و ما تثيره من نشوةة لدى     و هكذا فإ

شاربها للتعبير عن نور الشهود و نشوة الوصال بالكينونة الزألية و تحقيق الوثبة من الوجود

نزمان و المكان باعتباره اغتراب و انفصام و فراق، و التحقق بحالة الثمالة  الخاضع لشروط ال

و العربدة هو ما يخرج الصوفي من طور التعقل إلى طور الوجدان، و يجعل من كلمه هذياننا 

نحا يستبشعه المتلقي العادي.  و شط
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و في هذا السياق يرمز إلى المرشد الذي يأخذ بأيدي السالكين و المريدين إلى حضرة العلو    

نن بناء الننصّ الصوفي تنم انطلنقا حيث يدير عليهم شراب الوجد اللهي المسكر، و هكذا يتضح أ

نل من الننصّ الغزلي و الخمري محورها المركزي، و ما من تلقي نصوص شعرية سابقة يشكل ك

نل نل دليل على أوجه التناظر بين التجربة الشعرية و التجربة الصوفية حيث تحافظ ك هذا التنلقي إ

نل من التجربتين تحتفي بلغة إبداعية و رمزية، و من ثنم تجربة على خصوصيتها و تميزها، فك

نء في هذه التجربة أو تلك تتننوعّ دلليا فتنتقل من أحادية المعنى و تصريحيته نن الكلمات سوا فإ



نن إلى تعدديته و إحصائيته، كما تعتمد كل من هاتين التجربتين على الدراك الخيالي، بل إ

الخيال في التجربة الصوفية يصبح حقيقة  وجودية وقوة إسقاطية مؤسسة للفعل المعرفي، فهو

الذي يمنكن الصوفي من إدراك اللمرئي عن طريق الصورة، يقول ابن عربي:

ططرَ طو ضض ففيِطناَ و ل  طضىَ غرَ طعطدفم                     ولننطق لل طلككطناَ الطيِوَطم في  طخطيِاَ طل ال نوَ  طل
)1(

.

و استناندا إلى ما ذكرناه من خصائصّ للتجربتين، الشعرية و الصوفية و نهل المتصوفة من

نن التجربة الصوفية متوافرة على مجموعة من الملمح التي تقربها نف أ صفوة الشعراء نستش

نرا من الفعل الشعري الغربي و العربي على حدد سواء. كثي

نن الكثير من القراءات التي تصندت للتصوف، قد حصرته في جانبه الديني     و هكذا نجد أ

المحض، و لم تلتفت إلى أبعاده الخرى، و هي أبعاد مهنمة و جديرة بالدراسة، و فقر مثل هذه

القراءات يقتضي من الباحث أن يخترق الصورة الظاهرة التي يقندم بها التصوف نفسه، و أن

نح لنا أن نطرح يعمل على استكشاف جوانبه الخرى التي لم يتوصل إليها بعد .. و من هنا يص

العديد من علمات الستفهام الستشكالية: ما هي الصوفية؟ و هل يتعنلق أمرها بالمعنى الديني؟
)

2(
.
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.406 ص الرابع، السفر المكية، الفتوحات الديآن)، (محي عربي ابن-1

.9ص ،2000شّا.ن.ت.م. ، المعاصر، المغربي الشعر في الصوفية (محمد)، بنعمارة-2

مصطفى شعر في صوفية مفاهأيمالول:                                         الفصل
 -79-  الغماري

نن مثل هذه السئلة تحتمل إجابة بالنفي، الذي نلتمس بعده الفني و الذوقي بتوسعنا في سبر     إ

 هم أصحاب أذواق، و ما مجاهداتهم – كما سبق القول –أغوار التصوف، فالمتصوفة 

نل لتصفية أذواقهم  و إلزام نفوسهم سلوكات معينة تتسم بالمبالغة في جلد الذات و تعنيفها إ

و تهذيبها فالقمع و المجاهدة و التطهير توطئة لولوج عوالم الروح  
)1(

.



نك في أن هذه الرياضيات و المجاهدات كان لها أثرها النفسي و الخلقي في     و ليس من ش

نس الصوفي، و تهذيب نفسه، و تنقية طبعه، و تصفية نبعه، و طبع ذوقه بهذا الطابع ترقيق ح

نرا ل يكاد يخلو منه بيت من الذي ظنل مسيطنرا على نفسه و قلبه و عقله، و مرددا ترديندا، ظاه

نب اللهي، و الوجد الروحي  أبيات الشعر الصوفي، و هو طابع الذوق الصوفي، و الح
)2(

.

نل ظاهر باطنه هو تنقية الروح     نن العبادات و المجاهدات ما هي إ و من هنا يمكن أن نحدس أ

نن الصوفية كانوا في من شوائب الجسد و تخليصها من رواسبه مما يجعلها تسمو و تترقى، بل إ

سعيهم للباس الروح حالة السمو تلك، يقيمون شعائر و طقوس معينة تغادر مغزاها الديني

لتتعالق مع مغزى فني و ذوقي و جمالي صرف .. فالصوفية كانوا يعمدون إلى استدعاء

مواجيدهم و إلى الوصول حالة النشوة ،و الطرب بالذكر، و تلوة القرآن، و غيرها ... و هذا ما

يجعلنا ننزعّ عن التصوف حجب العبادات و التزهد و العتكاف لنصير وجهه البهى و العنمق

و هو الفن، فالفن و التصوف صنوان، و الفنان شبيه المتصوف، و الحالة التي تجمع بينهما

واحدة، لنن مجالها الروح، و مصدرها خالق الرواح و طبيعتها الرتقاء و السمو، و إدراك

الحقائق الجوهرية العميقة و الخفية 
)3(

.

نمة تقاطع معرفي بين التصوف و الفن في جوانب شنتى، منها جانب الثر الذي     و هكذا، فث

يحدثانه من نشوة الوجدان و سمو الروح.
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.36 ص ،1،2000ط شّا.ن.ت.م.، المعاصر، المغربي الشعر في الصوفية (محمد)، بنعمارة-1

ص ،1963 القاهأرة مصر، مطابع العاشقين، سلطان الفارض ابن مصطفى)، (محمد حلمي-2
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والصوفي و الفنان يتشابهان في لحظات كثيرة منها: التلقي عند الفنان مثله مثل الوارد    

نعا ينطلقان من تجربة ثوابتها الولى و الساسية والشراق و الفتح عند الصوفي، لننهما م

التحرير من الحاسيس المعنرضة للخدعة، و من قيود المادة، و النفصال عن العالم الملموس



المشهود، و التصال بالعالم الغيبي، الذي تتسع فيه الرؤية و يتحنرر فيه الصوفي، و الفنان على

نن حند سواء من ضيق الرتباط بالشياء الحسية، و المكان المحدود و الزمان المحسوب، إ

تجربتهما هذه تثمر لحظات روحية يلتقيان فيها دون تهيؤ مسبق، ويستمتعان بالنفراد الذي

يحرك مكامن التذوق .. 
)1(

.

نن المتصوفة انفتحوا في تصوفهم على     و الذي يؤنكد هذا التقاطع بين الفن و التصوف، هو أ

عندة فنون، فاستخدموا في حديثهم عن ال و الوجود و النسان الفن (الشكل، السلوب، الرمز،

فف أبعادها المجازأ، الصورة، الوزأن، القافية ...) و القارئ سرعان ما يتذنوق تجاربهم، و يستش

عبر فنياتها و جمالياتها، 
)2(

 و المتصنوفة لم يكن تلقيهم للفن تلقيا سلبيا يقتصر فقط على

الستهلك، بل أنثروا في الفن، و زأنودوه بالكثير من تصوراتهم، و على سبيل المثال الخط، لم

يكن المتصوفة في منأى عنه، إذ أمدوه باجتهاداتهم الذوقية التي دارت حول وحدة الخط التي

منثلت قاسنما مشترنكا بين المتصوفة و الخطاطين، و بقي رواد الخط يغترفون من وقفة المتصوفة

الحروف التي جلبت اهتمام الفكر الصوفي، و انطلقت أول ما انطلقت علقة المتصوفة

بالحروف من خلل تفسيرهم لفواتح سور القرآن الكريم، و انشغالهم بالتأويل، و استقصاء أوائل

السور 
)3(

.
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و كذلك عملهم على تفسير وضعية الحرف و هيئته، ساهم بحظ وافر في إغناء الوعي الفني    

عند الخطاطين الذين تحنقق لهم التخطيط باليحاء الدللي الروحي 
)1(

، و كذلك امتند تأثيرهم إلى



نل معادل الرسم، بتأملتهم في دللة اللوان و إيحاءاتها، و معادلتها المعنوية، فإيقاعّ الفرح مث

لللوان الهادئة، التي تكتسب الفضاء المرسوم صوتا بصرنيا ينتقل لحظة الفرح النساني من

واقعيتها الشعورية إلى واقعية جمالية ملونة و ناطقة، عبر هدوء الصباغة الذي يخاطب العين،

و يحمل إلى المتلقي معاني السكون و الطمأنينة و الرضى ... 
)2(

ععاددل للون مم  و إذا كان الفرح 

نما –البيض و اللوان الفاتحة، فإن إيقاعّ التعاسة   إذ يرتبط باللوان القاتمة– عكس ذلك تما

نرم،  كالسواد و ما حوله من اللوان التي تخلق في إيقاعّ اللوحة اضطرانبا ناطنقا بالسخط و التب

والحتجاج و التشاؤم. 
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بقيودآ المأسورة و بشهواتها، المثقلة النفس يآصفون المتصوفة كان إذا و    

دن الظلمة، و بالكثافة رغباتها يآجعل بالسوادآ البياض مزج و الرمادآي تراكم فإ



فما اللون من ددة وجدانية أحاسيس مجردآ منه أكثر صوفيا مفهو من مستم

 مرئية صباغة
دن كما ،)1( ارتبطت الصوفية مصطلحات دآللت من الكثير أ

نفّ فغير باللوان، بآخر أو بشكل الصوفية لمصطلحات المتتبع على خا

دن المسلمين فما اهأتموا هأؤلء أ فغا اهأتما اللونين: بالخص اللوان بدللت بال

 السودآ

دبروا البيض و الخلق من الذى احتمال بعد الله في الفناء فكرة عن ... فع

التدرب و الستغناء و التزهأد على أطلقوا كما السودآ، الموت بمصطلح

درر لقد ... و البيض الجوع: الموت على ففا للسوادآ استخدامهم تك مرادآ

الذي الداريآن في الوجه سوادآ مصطلح بتوظيفهم الله في الفناء لفكرة

فرا لصاحبه وجودآ ل بحيث بالكلية، الله في الفناء به قصدوا فنا و ظاهأ  دآنيا باط

دن  كما)2(آخرة...  و مزج عملية بفكرة نربطها أن يآمكن الفناء فكرة أ

 تنمحي التي اللوان

فنا لتعطينا لحدة على الممزوجة اللوان خصائص فيها تتماهأى و ل آخر لو

دن إذ مزجها، قبل منفردآة هأي و السابقة، باللوان له علقة بين المزج أ

الفيزيآائية الخصائص فيها تذهأب التي الغريآب الطمس تجربة هأو اللوان

دل دحادآه بفعل سوادآه على يآبق لم ... فالسودآ لون لك و سوادآ فل بالبياض، ات

... السوادآ البياض أفنى و البياض السوادآ أفنى لقد إذن، بياض ل

دنما الديآني، بعده في ليس التصوفّ مقارنة يآنبغي هأكذا و     أبعادآه في إ

 الجمالية و الفنية

و خط و شعر من تجلياتها أسمى في بالفنون ربطه خلل من الذوقية و

 رمز و رسم

ذلك.     غير و مجاز و

نل من أمتع المور و أكثرها فائدة بحث المتصنوف الشهير محي الدين بن عربي في     و لع

مفهوم الغتراب فعلى الرغم من أننه لم يستخدم هذا التعبير بذاته، فإننه لم يدفع بنظريته عن

نل ليتحدث عن تحقق صلة النفس بالعقل، بحيث ل ينظر إلى الننفس بمفردها بل الفناء و البقاء إ

نجا عنها، أو غريبا عن طبيعتها على الرغم من تحكمه فيها ،وتواصليته باعتبار العقل شينئا خار

معها، فتفنى ذاتها باتصالها التام به.
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إذن يتلخصّ هدف النسان من المعرفة النسانية عند ابن عربي في خلصه من غربته،     

و في تحقيق تلمس النذات بأعمق أعماقها، و بهذا المعنى يبدو الغتراب الندافع الساسي 

و المحنرك الهم للمعرفة البشرية.

نن المنهج المعرفي لبن عربي هو منهج إشراقي، تلعب فيه الخبرة     ةل يقول: إ نب قائ مر و 

الصوفية ل العقلية دور الداة المعرفية، و لكي نزيل هذا اللبس أو  لكي نقلل منه ل بند أن

نن نسترسل في استعراض مفهوم  بن عربي عن وحدة الوجود، و وحدة الشهود، فهو يرى أ

نن نظرت إليها من منظور وحدتها نل اسمان أو وجهان للحقيقة الكونية فإ الوجود بأسره ما ذلك إ

بدت لنا حنقا و إن نظرت إليها من منظور كثرتها و تعددها بدت لنا خلنقا.

نما حقيقة الموجودات فواحدة،      نن ما يحدث التصور بالكثرة في الوجود هو العقل، أ و إ

نصل بها، و ل تعرفها بوجه من الوجوه،  و الحق في ذاته عند بن عربي حقيقة مطلقة ل تت

نق والحق هو كما يبدو لنا في تجللياته في الوجود، و هو بهذا المعنى مرادف للوجود، يأتي الح

هنا بمعنى الحقيقة المطلقة، و الوجود بمعنى الرؤية العقلنية الشمولية للكون! 

نن ما يبدو في الدهشة العرفانية مرضنيا، ليس     و إذا تجاوزأنا السطح إلى العمق سوف نرى أ

نصوفي، ينشد العارف من خلله تحقيق سوى علمة على موقف متوتر من مواقف الوعي ال

مستوى خاصا من الوجود، و ما من معرفة ترد عليه و تدهشه لعظيم ما يرى منما هو أعلى منما

حصل له و أمكنه، فيتغرب عن الحق الذي كان بيده، و يحصل من هذه المعرفة حنقا يقوم به إلى

نضا عن الحق الذي حصل له في الصوفي وقت تجدل آخر يعطي فيه معرفة تدهشه، فيتغرب أي

هذه المعرفة أبد الدنيا و الخرة 
)1(

، و بذلك نلحظ ذلك الجهد المعرفي العقلني الكبير الذي

أبداه ابن عربي في فكره الصوفي، فهو يحاول تفسير العلقة بين الخالق والمخلوق، بين الوحدة

والكثرة و إن كان في حجاجه يضرب الكثير من المثال، فإننه كان أبعد ما يكون عن الخذ

بالعقائد الرائجة بأوصافها و تشخيصاتها، و التجربة الصوفية عنده هي الداة للخلص من

الغتراب حيث تتحقق فيها الوحدة الذاتية بين الحق و الخلق، دون أن يحنل، أحدهما في الخر،



و في هذا المر يربط  بن عربي بين نظريته، في وحدة الوجود و وحدة الشهود: "حيث يزول

الفرق بين مقصدي العقل و الكشف".
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دد النسان جهد يآتلخص و     دذات تلمس تحقيق في غربته ض مع النسانية ال

دن و النساني، جوهأرهأا عبر أعماقها أعمق هأذا من استخلصه يآمكن ما أهأم إ

دذات من اليآجابي الموقف ذلك هأو للغتراب المفهوم من و النسانية ال

موقف كان لئن و ناجح، بشكل المعرفة تجربة في الخوض على مقدرتها

تسم عربي بن دذاتية، التجربة إبراز في بالمبالغة الصوفية ككل يآت دن ال بن فإ

دذات عربي فة، أكثرهأم من كان بال المتأثأرة حكمتة كانت لكن و عقلني

فسا تتسم القديآمة اليونانية بالفلسفة النسان موقف لتحديآد بالسعي أسا

دل إليها يآنتسب ل كلية إلى بالنسبة كانت – ذلك إلى إضافة – فإنها لحظة، إ

دن تؤكد دات على السيطرة للنسان تنتج التي هأي المعرفة أ إلى تقودآه و الذ

دده ما هأذا و السعادآة دما أرسطو أك فكر قانون هأي العالم عقلنية إلى ذهأب ل

وعيها هأو المعرفة هأذه في الجوهأري الشيء يآصبح حيث ذاته، النسان

 لذاتها

بذاتها. و

فشا الغتراب هأذا يآبدو و     ية الدهأشة تصبح و المعرفة، حقيقة عن مدهأ غرب

دما بالمباعثة، مشروطة دن يآعني م دربة الدهأشة أ دنما المغ سبيل على تكون إ

دنه و تقاوم، ل التي المفاجأة و الوهألة للنية التاريآخي الطابع اختبرنا متى – أ

ود على غيابها وفي حضورهأا في الوعي لحظات من لحظة – من و سواء ح

دلدة الدهأشة هأذه شأن دن للغربة المو عليه وتهجم تفاجئه و الشعور تغزو أ

نب دآون نع، أو احتسا درر وتنفي المألوفّ، المفاجأة تدفع عندئذ و توق المك

دطم دصة غربته المدهأش الشعور فيعايآن المعتادآ، وتح دنما الخا فة يآعايآنها كأ بدايآ

بوصفه عدم من يآحجبها ما النية الدهأشة تميط الولى.. وهأكذا للوهألة



فنا، ماهأية بن يآتحدث الغريآبة الدهأشة أو المدهأشة الغربة هأذه عن و ووط

دنها فيذكر عربي إليه وصل ول المقام بهذا يآأنس لم رجلين: "رجل كحال أ

نفّ و استدراج بطريآق نل من تر نل، إلى حا فة، أتاه بل حا يآألفه لم ما فجاءه بغت

فيدهأش عينه عدم من فيخافّ حمله، عن تضعف نفسه فرأى عهده، ل و

تسه إلى يآرجع و المعرفة، تلك تحصيل عن فل، ح في الحق عن فيتغرب عاج

.)1" (الرجعة تلك
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تأخذ دآهأشة هأي و المعرفة، دآهأشة إلى عربي بن يآشير السياق هأذا وفي 

 الحركة طابع

در التعالي و التجاوز و و سكون، أو فتور لفترة فيه وجودآ ل الذي المستم

المعرفة دآيآمومة إلى الغتراب و الدهأشة دآيآمومة تؤول النحو هأذا على

حيث من بالتجليات تربص وضع في فالصوفي الوقتي، بالتجلي المرتبطة

دل تشرق ل غيبية لنوار انكشافّ هأي تبدي ل و شعوريآة، لحظة هأيئة على إ

لعرفاني للوعي نفسها دل ال دسر مما و البصر، كلمح إ الغربة و الدهأشة يآف

دن المعرفة، من النابعين دن يآؤكدون الصوفية من العارفين أ بمثابة التجلي أ

دم و جديآد، خلق دن نرى ثأ في يآساهأم أن شأنه من الغتراب من الرصيد هأذا أ

المعرفة. تجلي

فرا يآضع عربي وبن     النقص و الكمال، دآرجات بين المفاضلة و للتقويآم معيا

و الثبوت شأن من فيها يآعلى مفاضلة هأي و الصوفية، التجربة هأذه في

دن اعترافه برغم السكون و الستيطان و حركة و سفر، وضع في النية بأ

اغتراب.



و العدم و المعرفة تستوجبه ما حيث من الدهأشة و الغتراب كان إذا و   

فرا الوجودآ، دهأج للقلق مثا دياشة، الحركة و المتو التجربة صميم في نحن و الج

دبث الصوفية العرفانية الكمال عدم من القلق و الوعي بخصوبة نتش

دما المعيار: "و بفكرة آخذا عربي بن يآقول الصددآ هأذا في و الروحي، أ

دنهم و أصل، غربة عندهأم فليس المكملون العارفون في ثأابتة أعيان أ

دما و وطنهم، عن يآبرحوا لم أماكنهم دق كان ل صورهأم ظهرت لهم، مرآة الح

يآظهرون لكونهم لعيانهم الصورة تلك هأي المرآة،فما في الصور ظهور فيه

دن المرآة، عين الصور تلك ل و المرآة، شكل بحكم ذاتها في ما المرآة ل

دنما و اغتربوا، فما منهم، ظهر ما تفضيل فأضيف وجودآ، في شهودآ أهأل هأم إ

.)1(الحكام"  حدوث أجل من الوجودآ إليهم

غربة بل الوطان، و المنازل عن ليست الغتراب و الغربة فمرتبة هأكذا و

المدونات ثأنايآا في به نظفر عرفاني اغتراب و الستئصال، عن نابغة

دل تأويآل يآمكن ... و الصوفية دور إلى ذلك ك المفهوم يآتجاوز للوطن تص

دلق آخر مفهوم إلى المادآي القبلية النماذج و والماهأيات الكلية بالصور متع

دنها و العالية، الثابتة دن على يتحيل العدم إلى العودآة في جامحة رغبة إ أ

دنما العارفّ دظل أن في يآرغب إ فدآا يآ ... خالصة ماهأية و صرفا وجو
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العنونة: صوفية-2

عتبات من عتبة و نقدي مصطلح و إعلن و علمة عن عبارة العنوان    

يآكتب ما آخر هأو و النص، هأويآة بمثابة هأو و مفاتيحه، أهأم من مفتاح و النص،

عقلي عمل أنه كما لنصه، المبدع بها يآقوم شخصية قراءة هأو لذلك و ، همن

من بؤرة يآكون قد و مضمونه، و محتواه في تفكير بعد المبدع يآختاره خالص

الوظيفة أهأمها متعددآة، وظائف للعنوان و نواه، من أونواة النص بؤر

النص. مضمون إلى يآشير فهو الشاريآة،



دل و     القديآمة الشعار بعض في فالعنوان المفضلة، عناويآنه عصر لك

هأو و الخ، … زيآدون ابن نونية البحتري، سينية العرب، مثل: لمية صوتي

دمق القديآم النثر في الجريآرة، أهأل محاسن في شاكلة: الذخيرة على من

الخ. … الصحابة تمييز في الصابة

دكل و الخ، … كآبة هأجر، مثل: حنين، تعبيري الرومانسيين عند هأو و     يآتش

و النص، آخرهأا و العنوان أولها متكاملة معادآلة من المعاصر البداعي النص

دلل، و يآدرس أن العنوان أي الصدارة له كانت لمن جديآر من يآنظر و يآح

دن منطلق من النص، إلى خلله الساسية للمضامين مكثفة حمولة العنوان أ

دد لذا للنص، فما يآع فيا نظا الباحث تغري رمزيآة، أخرى و دآللية، أبعادآ ذا سيميائ

المفاهأيم استجلء  بغية)1( الرامزة شفراته فك محاولة و دآللته، بتتبع

النصي. الحيز دآاخل المتراكمة النصية

أساسي مفتاح و الدآبي، النص مقاربة في ناجج إجرائي مصطلح العنوان و

دلح دلل به يآتس تأويآلها و استنطاقها قصد العميقة النص أغوار إلى للولوج المح
إن تجاهألها، ل و تخطيها، يآجوز ل التي النص عتبات أولى لكونه كذا و ،)2(

ددقة التحليل في العلمية التماس القارئ أرادآ شيء فل التأويآل، في وال

ددنا كالعنوان دنه نصرح هأنا و دآراسته، و النص لتفكيك ثأمين بزادآ يآم ددم إ لنا يآق

.)3( منه غمض ما فهم و النص، انسجام لضبط كبرى معرفة
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شعر في الصوفي الخطاب تداولية على الوقوفّ محاولتنا في و    

"أسرار دآيآوان أهأمها النصوص من عددآ خلل من الغماري، محمد مصطفى

فرا باعتبارهأا العنونة قضية استوقفتنا الغربة"، فما مؤش عوالم إضاءة في هأا

فدآا خفايآاه، و النص فالعنوان "التكثيف"، "الختزال" و مقولتي على اعتما

العنوان. لدللت  تكثيف النص و للنص، اختزال

دل     دتها لها العنونة صوفية لع فعا، و تكثيفا دآراستنا في أهأمي وجبت لذا تنويآ

إن المعاصرة الجزائريآة الشعريآة الكتابات من عددآ في تجلياتها إلى الشارة

دم الواحد، الديآوان مستوى على أو المتفرقة النصوص مستوى على ثأ

قصائدهأا. بصوفية الصوفية عنونتها علقة مدى ملحظة

دد و     فيها يآتقاطع شائعة ظاهأرة قصائده، إحدى بعنوان الديآوان عنونة تع

في حمادآي الله أمثال: عبد المعاصريآن الجزائريآين الشعراء من العديآد

الغائب بضمير "هأموم في عميش العربي السكين" و و "البرزخ دآيآوانه

الغماري محمد مصطفى و بالنار"، "الكتابة في لوصيف عثمان الحاضر" و

مأتم في "عرس الغربة" و "أسرار الرفض" و دآيآوان من "مقاطع

غيرهأم. الحجاج" ... و

تمثل عنوانها، الديآوان يآحمل التي القصائد أن الذهأن إلى يآتبادآر ما عادآة و    

فة نماذجه، أرقى فء، و لغ دن غير إيآحا ل ذلك و ثأابتة، قاعدة ليس المر هأذا أ

دن القول مع يآتنافى تسليط في رغبة من يآخلو ل العنونة في النمط هأذا بأ

بحيث فيه مركزيآة وظيفة منحها أو الديآوان، في بذاتها قصيدة على الضواء

دما الديآوان، عنونة اعتلئها فور القصائد مختلف على بإشعاعاتها تلقي م

بين و بينها التعالق تحقيق مدى لملحظة تجلياتها، في البحث يآقتضي

دل على الرؤيآة هأذه تنسحب فهل غيرهأا، ؟. الشعريآة الدواويآن ج
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دن نؤكد الجزائري الشعر في العنونة لصوفية ملحقة و     من كثيرا أ

دمص التي الدواويآن دل صوفية، عناويآن تتق دنها إ الصوفية إلى بصلة تمت ل أ

فل فخذ الرمزيآة، الذي هأذا المقام"، و القدس و "العيد الغماري دآيآوان مث

دل مقاماتها، في الصوفية مع بعلقته بدء ذي بادآئ أوحى دن إ التصور ذلك أ

دددآ ما سرعان إلى "المقام" مشيرا يآتجلى حيث الديآوان، تصفح بعد يآتب

فما العنونة  لتظل)1( تذكر صوفية رمزيآة غير في القدس فكا قاس بين مشتر

فما و الشعريآة، منها خاصة الخرى، المعرفة فضاءات و الصوفية دن عمو فإ

لمقولتي: "الختزال" و وفقا المعاصر الجزائري الشعر في العنونة دآراسة

في الصوفي المسار حركة طبيعة و تتلءمان حركتين في "التكثيف" تسير

والتفككي. البنائي حركتي:الصعودآ بذلك أعني سبحانه المولى نحو السفر

ددونة الغماري الغربة"لمصطفى "أسرار دآيآوان يآعد و     الشعريآة الم

و الصوفية، الرموز توظيف إلى الغماري يآجنح وفيها بحثنا، في الساسية

فحا ذلك يآبدو و الصوفي، بالحس تصطبغ و الديآوان عنوان من بدايآة واض

فل صوفية)، الخضر) و(ثأورة (عودآة نحو قصائده، بقية عناويآن إلى انتقا

دل أملك (ل و التي)، و(الشوق دوال لك) و إ دنا إن و ... الخ، عاشق)، (م در ك نق

دبقا، دن مس صوفية بالضرورة يآعني ل صوفي، وقع ذات العناويآن كون بأ

دل قصائدهأا، دول ولع هأو: الديآوان عنوان قراءة عند الذهأن إلى يآتبادآر تساؤل أ

دي - و ؟ الصوفية لدى التركيب هأذا عليها يآحيل أن يآمكن التي الدللة - ما أ

؟. أسرارهأا ما - و ؟ دآيآوانه في الشاعر يآعنيها غربة
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دن الحقيقة في و     دلف الذي الديآوان هأذا إ ل قصيدة، ثألثأين و اثأنتين من يآتأ

فل يآظهر فا تواص في تلحمها حيث من قصائده، بين ل و عناويآنه بين جوهأريآ

دصا لتشكل كبرى بنية فدا، ن دنها ذلك مع واح دب فإ هأو و واحد محور في تص

دنى التي السلمية العقيدة ل كان إن و متميزة، كمعشوقة الشاعر بها تغ

دني بأسلوب يآعني دنما هأويآتها، عن الكشف في التدرج و التأ بها يآصدح هأو إ

دل في فزا قصائده ك عليها فيطلق تسميتها، و وصفها، في الصوفية حيرته مبر

درة درة "ليلى" و اسم م حيرته ... ليبدي هأكذا "هأيلنا" و أخرى "سمحاء" و م

فل المقدسة العقيدة إزاء الصوفية: اللغة بذلك مشاك

ردا وغ يصتي ويا "  وراء جقا رم يس جني ال رج وأ جك *  رن جدي جم ووعا رس جإ

رر   يض رخ وي رم وف يل رن ا ومآَ وظ جق جفي ال وما رع جدي وأ وجا رم وا

رن وو  جلي جم رو جك وح رف وتا جوي ره وت رر رن وي جه جم جم رر جدي وك ووا ال

رم  سص ره وي رة الل ول جص سر وفا يط وع رت ونا ...  وب رر جدي يد يصا ال

جت وو  رن ونا وأ ولى وأ وع جك ...  ري وت وف ونا ويا وش ول ري جدي وه ورا رو وأ

وء وو  رل ودي جم جك وي رل جئ ودا رء وج وضا جو رم ال سل جدي" وت وعا رب .)1( وأ

يآردآهأا ل و عادآة واحدة مقطوعة في السماء تلك بين يآجمع ل كان إن و    

دل  ،)2( الفارض بن عند كما واحد بيت في متوالية دنه إ فرا يآظل أ ينم تعبي عن يآ

ددسة، بالمعشوقة الحاطة عن اللغة عجز دزة في ممثلة المق اللهية الع

الغماري.  للشاعر بالنسبة السلمية العقيدة و للصوفي بالنسبة
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دما     دنا الديآوان، في القصائد عنونة إلى عدنا إذا أ دن نلحظ فإ ل الشاعر أ

دما يآبدو دن إذ قصائده، عناويآن بين الروحي بالربط مهت ددالة إ على منها ال

فيا تتعالق ل المقدسة المعشوقة قصائده: مثل بذلك نعني بينها، فيما فن

مسافة في (سفر الشوق)، في (مسافر ليلى)، و قيس (بين (هأيلنا)،

يسم ل إذ ... الخ، ليلى)، يآا المجنون (أنا شوق)، نة الديآوان يآت ل عضويآة بوحد

دل و نصوصه، خلل من ل و عناويآنه خلل من دد ما هأذا لع فذا يآع فيا مأخ على فن

فا قصائده تبدو إذ الشاعر، الديآوان في يآتكرر واحد، فني لنموذج نسخ

دتى بأشكال دما ش اتساع في ومازادآ الديآوان في الدللت تطور دآون يآحول م

دصها التي القصائد تلك الفنية، الفجوة هأذه معينة، لمناسبات الشاعر خ

إلى (نجوى و إقبال)، يآدي مثل: (بين النصوص، قبل العناويآن تكشفها

ذكراه): في آزادآ الكلم أبي إلى عاشق (موال إقبال) و

رن رح ون ون "  جذي وبا ال وأ جم -  ول وك – ال

رم جه جض رف ور ور جب وك رن وس وما يز ال

رم وو جه جح رر رج رت جب ور رض بب وخ ررو .. رد

يب وو وأ ور رش وها ا رن" جب وما ول )1( ا

دل هأذا مع و     الديآوان قصائد مختلف على بظللها الغربة) تلقي (أسرار تظ

دصة عنونتها. بصوفية منها المتسمة خا

دن غير بالغياب المرتبطة الصوفية، دآللتها عن تتراوح الغماري عند الغربة أ

دل إلى بالغربة "يآشيرون الصوفية القوم إذ الحق، مع للحضور الخلق عن ك



يآسمى الشخص ذلك و جنسه، أفرادآ دآون الموصوفّ به يآنفردآ شرفّ وصف

فبا .)2( غريآ

دسالك تمنح معانيها، إحدى في الغربة كانت فإن     فة ال فة راح طمأنينة و نفسي

... و الحيوانية مآربها عن النفس "انفصال من به ترتبط لما روحية،

دصالها و الشهوانية"، مرادآاتها دنها باطنها، حضرة و بخالقها ات عند تؤول فإ

فزا الغماري والتيه. للضياع رم
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" غزبة المقدسة العقيدة عن نأيآه بفعل الشاعر فيها يآحل التي الغربة و     

بقاع كل في للمسلم مصغرة صورة سوى فيها الشاعر ما و سودآاء"،

الرض" 

بد جعي وب ولتي "-  جح ورا جك...  رن رب وع رجو ول وت ري ول ورا و ال وف وس ال

واكل وت وها -  رو رط جي وخ جة وف وب رر رغ ورا ال وثَ ود رن جء...وا ودا رو وس  ال

بد جعي وب ريا -  ونا ول جك... رن جني وع رد جع رس ري ورا ل وف وت  و

وج وماو وت ره -  رم ور جفي وك سصو جق في ال رما وع ول ورا ا وه ود رز )1("  ووا

ية تلفه الهموم. كما و المعاناة على المحيل هأنا اللغة رمز يآرتبط من هأال

لتمثيل الحنين، و الشوق و اللم و كالمعاناة للغتراب، المصاحبة المحاميل

تتى أمامنا" الغربة" مقرونة لدللة" المناقضة السلبية الدللة ألوان بش

النورانية التجلي عوالم إلى السالك نقلت طالما الصوفية" التي الغربة

دما العاقة أشكال كل على محيلة تجيء الطمئنان. إنها و السكينة حيث م

عليها:  الثورة يآستوجب

رت يل وج وو وة "-  وغ ري بء وص ورا رذ وما      وع وو وها...  رلو رموا وقاا وز وه رن  ا

رض رف رر ون وس ره -  رج ره     غربتنا وو رض روف رر ون ول وس وم" وو ود ) 2(ون



ددس الغربة فعلقة إذا تنافر، علقة الديآوان، في تظل العقيدة، من بالمق

قصيدته( أنا في نلحظ مثلما الولى محل الثانية لحلل يآسعى الشاعر

ليلى):  يآا مجنون

رق  جر ريو وس وحى "-  سض جبي جبال رر ونى ود رف رت رة وو وب رر رغ رر ال رك رذ  ال

رع                 ور رز أ
و وو وف -  رل قة وأ ولى رأغني سر وع وض رخ وت وف ويا...  رق رل  ال

جفي                وو جك -  ون ري رر ويا وع جح رب ري رء...  وحا رم ووى وس وه ور" جبال رم رع  )3(ال
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يل في الشاعر تلحق "الغربة" التي هأذه إن     هأو- على يآلحقها بل دآيآوانه، ك

يضم التي الحجب، و العاقة بدللت مقترنة - تظل الرجح و الشاعر واقع ت

تم من و السلمية، العربية أمته واقع بالتالي در الشاعر نرى ثأ على يآص

فل الخصب، مكمن باعتباره المحوري، الرمز استدعاء العقيدة في متمث

و العطاء على المحيلة الوصافّ و السماء بشتى يآغرقها التي السلمية

"ليلى"... الخ. "خضراء" و نحو:" سمحاء" و النشوة و الخصب

دن بذلك الشاعر ليصرح      ددسة المحبوبة بأ مركز تمثل محوري كرمز المق

دفا الديآوان في الشعاع حميمية علقة على تظل الرمزيآة البنية بأن معتر

دن اللهية بالعزة علقته في يآرتبط الصوفي كان الفكريآة.  فإن بالبنية فإ

في المتمثل المقدس ذلك تجليات بإحدى شعره "الغماري" يآربط شاعرنا

يآكتسبها التي المحوريآة هأذه من الرغم السمحاء.وعلى السلمية العقيدة

تما الديآوان، بعنونة تحض لم فإنها الغماري، المقدس( العقيدة) عند الرمز إن



تما النصوص ثأنايآا في بالظهور اكتفت فرا إ فحا ظهو قصائد: في كما صريآ

لك)، أملك ( ل ليلى) و يآا المجنون ( أنا ( هأيلنا) و دل فحا أو إ نحو تلمي

يآنسحب وبذلك )، التي ( الشوق الواعد) و الحب إلى شوق نصوص( وثأيقة

يآقاسمه الذي المضادآ للرمز الديآوان واجهة ليترك المركزي الرمز هأذا

"الغربة". يآبدو ما على هأو و المركزيآة

تن     جل ليظهر كان ما الشاعر، عند الصوفية الغربة لدللة العدول هأذا إ ما لو

في العنونة لتركيب الصوفية القراءة كانت إن النصوص. و أكدته

ل لذلك ،)1( الصوفي الرتقاء منازل بعض على تحيل )، الغربة دآيآوان( أسرار

دد درج أن ب السلبية الدللة ثأبوت مدى الغربة) لنستقصي نص( أسرار على نع

فرا سجلت لرمز" الغربة" التي ففا حضو سبق قد الديآوان. و طيات بين مكث

(هأيلنا)  ليلى) و يآا المجنون قصائد( أنا مثل من منها لبعض التمثيل

لهذا العنونة تجليات لقراءة سعينا في و ،)2(الشوق)  مسافة في (سفر و

المحيطة السرار طبيعة حول الستشكالية السئلة بعض تستوقفنا الديآوان

فل الشاعر أرقت التي للغربة أسرار أهأمها: أتراهأا بالغربة، إنها أم طويآ

ير الغربة؟ من آخر نوع على تحيل أسرا
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للكشف رحلة بخوض توهأمنا ما الغربة) سرعان قراءة( أسرار أن مع    

تل أغوارهأا، سبر و الغربة هأذه طبيعة عن دن إ ما سرعان القراءة هأذه أ

علقة غير على السرار فتغدو ماء"، الظمآن يآحسبه على" سراب تنكشف

دبما بل بالغربة القصيدة:  هأذه مطلع في كما نقيض طرفي على تصبحان ر

ونا وأ جمير جفي " جر وض رج وف رر ال ره جفي                لس ويا ونا  نشيــــــد وح

رر جص وت رخ وي وف رروي.... ودى وي وم رم وو               ال سض ره وت وت وع رو رد ور ردو رحـــ  ال



رر رك رس وي رج..... ررو وي رب           ضحاه من وو رر ود ره ال وق رعشــ وت .....

يد ررو رو  ال

ره رر تشتاقا رم جشي رس وت رن وت وو جل......                وما جر ره ال رن جم

 النجــــود

رم وج ين رك و وال رل رف رط ال ره المحي وب رجـــــــــو رجْ وي يه وو رد ال رمريـــ  ال

رجْ ره رنو وو وع وت ووى..... وه رر ال رخو رص رق لـــــه.......و ال جر وت رح وي

قد". جدي وح ) 1(ال

جدل ذا: الستار هأو هأا     لل على إذن يآس ند أو التي السرار مشاهأد من مشه

درا يآمثل الذي الشاعر و الغربة، لنا لتنكشف الشاعر بها لنا يآبوح في س

فل يآتجلى القصيدة مطلع الحب. رسالة يآحمل رسو

فبا الحب معه يآصطحب إذ فهو فيا و كتا ليصبح الموجودآات كل به تنتشي وح

يل فيا مفع دنص:  في للحركة أساس ال

سب رح ول " ال سب ولو رح رء يا ال ونا رس يل ما                  وح وض رخ رد أ روجـــو ال

سب رح ولى ال رغ ووت ما وأ وما                  وحــــ سه.. و وف ينى وش رد وغ جصي  وقا

ربا......أ وج رك وع جل وره؟ وتمــ سل                   ونا وظ وت ونا وو رك جل وع يد رت ريــو رق  ال

سب رح ييرنا ال ردا وص رد                    ججيــــا ررو وت رزو..  رغــ وت جني.. وت رب  وت

جنه و رت  جبدو وقا جر جت                    بنا وشـــ وض جه رج رأ رت..  وها ال

رعود." رر ال
)2( 
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ففا القصيدة مطلع في بدا إن و الغماري فالشاعر     در، مرادآ درح فقد للس ص

در بهذا دب في المتمثل الس يعل، الح فرا" سكرة المف الماضي" مستحض



فل المجيد، فرا منها جاع ذات في تتماهأى التي التفعيل عناصر من مدعما عنص

التغيير:  على القدرة و القوة فتمنحه الشاعر،

ونا وأ جء جفي "  ويا يض رق ال رش جع ون و            ال رعو ينا بة ال ور وب رق رد وم ردو  و

ونا رة وأ ور رك ويا وس جضين..... وما ول         ال رم رد ور رجو رن ويا وصحاري.....  ال

بة لي ركر ويا رس بة.....               وربي رس وع رد جك رقا رن رد  جم رستزي  سأ

ووى ره ود وأ رجو رو رن ال جإ رت ف رر وك رت        وس رس ول رل.....ما وف وأ رس وأ

رد.؟" رجو رو  )1(ال

ل القصيدة قراءة عند و بالغربة، السرار ارتبطت النص هأذا عنونة وفي    

فنا نجد إذ الغربة، هأذه أسرار عن نكشف ل و فيها، الغربة حضور لفرضية مكا

يغربة لفظ يآغيب فة ال فرا أسرارهأا تستحيل و النص، عن كلي ذاته. للشاعر أسرا

دن و التي للغربة التصدي في أسراره عن لنا يآكشف أن يآريآد الشاعر  كأ

تلك عن الكشف إلى سعى قد و اللم، و المعاناة و بالمرارة عنده ارتبطت

دده أن شأنها من التي السرار السودآاء. غربته فتزول الفاعلة بالقوى تم

يغربة كانت إن و دن الصوفية، دآللتها عن انزاحت قد ال دل السرار فإ على تظ

الحوال و المقامات تلك على بآخر أو بشكل إحالة هأي إذ بها، وطيدة صلة

دح التي يآحضران اللذان السكر، و المحبة رأسها على و طلبها، في الشاعر يآل

دح الشاعر . إذ الديآوان في بقوة  استدعائهما في ييآل

دتى تمثلهما، و يعلت منهما يآتخذ ح يغربة تفني أن شأنها من قويآة مف السودآاء ال

ددة هأي و المعيقة، فسا مستم هأو و أل الديآوان، في المحوري الرمز من أسا

السلمية. العقيدة

دضح سبق مما و     ددسة العقيدة نحو الغربة)سفر أن( أسرار لنا يآت ، المق

دسل فرا الشاعر فيه يآتو ددهأا صوفية أسرا المقدسة، الجواهأر من يآستم

فبا ليخوض دل مع فيها هأوادآة ل الوطيس، حامية حر التي العاقة أشكال ك

رمز"الغربة". في المتمثلة و للخلص المؤدآيآة العقيدة لواء إعلء دآون تحول

ـــــــــــــــــــ
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دن خلصة و     دس الشاعر تمثل القول: إ دد إلى يآرق لم الصوفي، للح ح

دل بل به، التوحد و فيه الحلول فحا ظ دج التي الصوفية الرموز بين متأرج بها يآع

بعض رموز و السلمية العقيدة المعشوقة رموز منها خاصة الديآوان،

فدا: السفر، و المقامات و الحوال الرموز السكر. هأذه و المحبة، و تحديآ

دلى التي بصوفية تتسم التي تلك منها خاصة الديآوان، قصائد مختلف في تتج

لك) التي أملك مثل(ل من عنونتها، دل در إ هأوى  بطعيان الشاعر فيها يآق

ددسة المحبوبة دب:  و السكر خلل من عليه المق الح

جك ره رج وو رصوفي "  بق ال وثا ونيه.....و جمي ري وع وره ب رض  رورخ

وس يل ولي سب جإ رح بق...... و ال وثا يل جمي رل جإ رص وو وره ال رك  رس

جك ره رج سي وو روئ وض رء ويا ال ورا رض ووى وخ ره وره جفيه وأ رط  جع

سم رض وأ وم ف رل رح ون......و ال ييا ور ون ال رعو ينا وره ال رف  وز

سي رشق أ جك جع رروي جفي جريني......فأ رغ رنه ري رعره وع  جش

ين رن جإ جك وم رهوا رء يا – وي رضرا رك ول – وخ جل رم وره."  وي رم ) 1(وأ

صوفية ثأورة يآعلنها رأيآنا- كي كما – شاعرنا بها يآتوحد التي السرار فتلك     

صوفية) و هأما:( ثأورة دآيآوانه قصائد من قصيدتين عنونة إليها تشير الملمح،

 الوجه صوفية (إلى

فقا بالسرار تعالقها و الغربة لثأر اقتفائنا في و الثورة)، و العنونة من انطل

دلتها و جهة، من النصين هأذيآن في دنا ثأانية، جهة من الصوفية بالدللة ص فإن

دنما و مباشرة، يآظهر ل صوفية)، (ثأورة     الول النص في الغربة رمز نجد إ

نل من المعيقة الغربة يآصاحب ما خلل من ملمحه فقط نلمس و سودآ، ليا

الضحى. مشاويآر و ألحان صلب



دن كما     في "ثأورة" تفتر لفظ بها يآوحي التي النتفاضة و الصخب دآللة أ

في سفره خلل من بتحقيقها الشاعر يآحلم أمنية مجردآ إلى لتتحول النص،

الصوفي. العشق ليالي

ـــــــــــــــــــ
يغربة،ص أسرار )، محمد - الغماري( مصطفى1  136 ال
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السلمية، العقيدة لواء إعلء أجل من الصوفية ثأورته الشاعر ويآواصل

دنها بالمعاناة:  مفعمة هأادآئة ثأورة لك

يبائي....... جح وأ

وذا رت إ وي جل رر رص وشاوي وحى وم سض ينا ال ول جم ينا وف  وك

ويا يباه وف ور

رع جز رن وجتي وأ ره رقاا رم  رشو

رد و ولتي جفي جز رق رقاا رم ور أ
 و

ونى رف جق ليالي في ول رش جع ربا ال رر رضا....... ود جف ورا

رقاا........" ود وح
)1 (

دما المقطوعة، هأذه في وجودآ للسرار نلحظ ل هأكذا و     قصيدة(إلى في أ

 الوجه صوفية

دن الثورة)، و يآبدو و الصوفية، ملمح عن التفتيش على يآحيل عنوانها فإ

دنها غير قويآا، فيها الغربة حضور دل أ دلة تمت غربة تظ بالصوفية، بسيطة بص

القصيدة:  هأذه غير في ذلك ألفنا كما

رنا " تواثَب وفا رطو رض...... رف ور  الغضب من ال

وة يا جد في الروح رغرب وعا رب جرب......" أ وت رغ رم
)2( 



فرا فالغربة الغريآب بالمسافر و جهة، من أسراره و بالسفر ارتبطت ما كثي

دنها أخرى. كما جهة من أن يآفترض الذي الزادآ طبيعة عن تساؤل إلى تشير أ

الغريآب:  ذلك معه يآحمله

رت " كم وقا ور رو وها جفي وأ ودا رس وم رم يش رة ال ول جم  وحا

رة جفر وسا رم جهي.  رج جد وو رر وو جب و بال وه ول  ال

رة جهي وغريب جنها في ال ونا..... .....و أوطا وأ

ونا رل وأ جتي وق بل وما ا جب." من وخوفي وف رش سن  )3(ال

ـــــــــــــــــــ
 76ص الغربة، أسرار )، محمد - الغماري( مصطفى1
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عن و زادآه عن نتساءل أن يآفترض و الوطان، في هأائم غريآب فالمسافر    

دلة  غربته ع

التساؤلت هأذه عن للجابة تسعى القصيدة و غايآاتها، و ووسائلها منتهاهأا و

يولة رسم محا

دنها الغرباء، من روادآهأا و الغربة ملمح بعض الشمس تعيشها روحية غربة إ

المسافرة،

في السلمية العقيدة غربة إلى بوضوح و بذلك، لتشير أوطانها في الغريآبة

المسلمين. بلدآ

دن     فرا إ فة ليمنحها الشاعر يآسوقها كهذه أشعا و الوجه ذات لمقدسته هأديآ

الصوفيين:  الثورة

رت رم ول رم ول وة "  وم رز وعاري.. و رح رش رت أ  لها رقال

جري يدرب..بثي على ثَو ور ال ونا جب في ال وط وح  ال



جكلنا و جفري... ف رده وسا بم زا ول  وأ

بر وص وحا ولنا ..و رم بم جك رس جب بل ا وق  ول

رد ول رو ري رف..  كم وس رر وح ره ال رهوا رقا وأ جل وت رؤ  رم

جض في رف ير ول ال جني جفي .. وغا جد، ال سسو جب و ال وط رخ  ال

رل رف وب جط ير وتش جي وما ..  جس ف رأ وك رن ال جب.." جم وب رح
)1 (

بل )، السلمية ( العقيدة لليله أشعاره بمنح يآكتفي ل الشاعر و هأذا     

دد و السلمية، للمة المشرق للغد فداء بروحه يآضحى صوفية حسناءه يآع

نة الوجه الظلماء.  خناجر وجه في مدويآة كصرخة تنطلق واعدة بصحو

ـــــــــــــــــــ
. 126ص الغربة، أسرار )، محمد ( مصطفى - الغماري1
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دن     منبع ) هأي السلمية ( العقيد بالغضب المفعم الصوفي الوجه صاحبة إ

لواء ليتجلى الغربة، مع المريآر صراعه في قوته، مصدر و الشاعر أسرار

فضا تتلطم خضراء موجة أمته، نشء في  مقدسته في يآلمع أمل و رف

التليد:  المجد لستعادآة سمائها

وع " ما ررو أ
وق و رش جع رهواني ال وي رعنــي و ..  ور رز  وت

جه رد جفي جئــ وصا وق رن  ال جم ررم ..  جب من و وك وض  وغ

وة يي جف جه رصو رجـ وو لدي  ال رم وحى لي ..  جني رض وط  وو



رد رت وقا وش ور جمــي جفي وش رء ود ومـا رل يظ جبـي فـي ال رد  ره

جفـــي وو جنــي.  رت وق ون وعا رلبـي وو وهــا وقا رر جج ونا  وخ

رحمـى ووفي رت ال وخـا رم وصار رهــ وو رب و ال وغـ وش  ال

ولى جمـي وع رض ود رفـ ور رء ويـا ال ونـا رس بب وح جهـ وت رل  رم

جنقني وعا وة وف وج رو رم رلتهبي" ال ووا رء...... رضرا وخ ) 1(ال

دما تل تتجلى فل السرار تلك أ إلى أشرنا ) كما الغربة قصيدة( أسرار في إ

ففا، ذلك فيها يآظهر ) التي قصيدة( مناجاة في لذلك تلميح إلى إضافة آن

تيا الشاعر  بمقدسته ولهان صوف

( الجزائر): 

جفيـة رصــو ررهـا "  ورا رسـ ووى وأ وشــ بي وو الـن ونـا  رصــوفـ  وأ

بة ويـ جر رذ وهـــا رعــ رم وغـا رن رء وأ وضــا ريـ وب يم ويــا ال وسنــى  رأ ولـ  ا

سد وت رم جك ون ريــ رب ويا جف ررو سب رحـ رحــ ونـــا ونــروي ال ير  جســـ

رق جر رتو رر وف وجا رشـ ول رســــا ا رم ون وه جقي جحيـــ رس ونــــا ون وق رش ) 2(" جع

حديآث الرمزيآة البونة في تجلياتها و العنونة صوفية عن الحديآث أن على     

بعض عن نكشف أن فحسبنا مقام، له يآتسع أن يآمكن ل الطرافّ، مترامي

). الغربة ( أسرار دآيآوان خلل من العنونة ملمح

ـــــــــــــــــــ
 .127-126ص الغربة، أسرار )، محمد ( مصطفى - الغماري1
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دضم في و     بعض إلى التطرق يآفوتنا ل العنونة صوفية عن الحديآث خ

عليها تطغى التي الوظائف هأذه الغماري، شعر في العنوان وظائف

كالدللية متفاوتة بنسب لكن و الوظائف بقية حضور مع الغرائية، الوظيفة

التعيينية....... و الوصفية و



دل     ددآ ولع هأذا و العنونة، في الجمالية إلى الغماري جنوح إلى ذلك مر

الدللية. و الغرائية الوظيفتين على باعتمادآه

فيآا يآكون ل فالعنوان     فبا ل و مغر دل جذا كما الجمالية، سمة تعلوه كانت إذا إ

فل يآكون أن يآمكن ل دل جمي فيا كان إذا إ فء موح دب " يآوقظ إيآحا و الستطلع ح

تعالجها التي المواضيع طبيعة و المتلقبن جمهور  لدى)1(الكشف رغبة يآؤجج

و الوطن)، و اثأنان( الديآن موضوعان عليها يآهيمن التي و الغماري قصائد

المة تعني التي المواضيع أهأم من الموضوعين هأذيآن أن المعلوم من

 القراء، انتباه لفت إلى الوسائل بشتى يآسعى الغماري نرى جمعاء. لذلك

دل و هأذه و العناويآن، عبر اليآجادآ و الغراء سياسة هأي الوسائل هأذه أنجع لع

درهأا الفكرة قدرة يآقول:" للعناويآن حيث قبل  من) weinrich(فينريآش قر

 نشتري جعلنا و إغرائنا على

الوظيفتين سيطرة في سببا كانت المواضيع فطبيعة ،)2(الكتب" نقرأ و

الدللية. و الغرائية

فة العناويآن أجمل اختيار دآواويآنه أغلب في الشاعر تعمد و     فء و صياغ و إغرا

فة ودب عامل يآكون كي الشعري، الديآوان رأس على ووضعها غوايآ و ج

الحجاج)،(لن مأتم في الغربة)،( عرس للقراء،مثل( أسرار استقطاب

غيرهأا.  الذاكرة)......و و الشمس يآقتلوك)،( حديآث

دودآ و الغرائية الوظيفة غلبة يآفسر ما هأذا و أن إلى نشير أن الخير في ن

اقتصرنا لكننا و الحد، هأذا عند تتوقف ل الغماري شعر في العنوان وظائف

ددهأا على فء، و بروزا أش دما و جل و الختزالية و كالنفعالية منها تبقى ما أ

دنها اليآديآولوجية و التناصية و البصريآة و الشعريآة في محتواة ....  فإ

التي الوظائف نرصد أن أردآنا فلو هأكذا و السابقة، الساسية الوظائف

)3(الحصر. عن تعسر وجدناهأا بالعنوان أنيطت

ـــــــــــــــــــ
 .49ص ، العنوان سمياء ( بسام)، - قطوشّا1

2 -Joseph besas camprubi les fonction du titres, université de limoges, p 24.

 .52نفسه،ص المرجع (بسام)، - قطوشّا3
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الصوفي الوقع ذات العنونة عن الحديآث أن إلى الشارة بنا تجدر و    

فرا يآستحضر مأتم في الغربة)،(عرس مثل( أسرار الدواويآن من كثي

و غيرهأا السرار) و مواسم في الرفض)،( بوح دآيآوان من الحجاج)،( مقاطع

فل و متأنية قراءة تقتضي هأي فقا تحلي دصة معم الصوفي الثأر أن علمنا إذا خا

الرومانسية في أخرى شعريآة دآوائر مع يآتقاطع ما سرعان العناويآن لهذه

دهات وهأي والسريآالية، والرمزيآة أجواء في البعض بعضها مع تتقاطع توج

فة شعريآة فة لغ فء. وصور وإيآحا
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الصوفي:  الرمز - تمظهر2

محمد مصطفى شعر في الصوفي الرمز على للوقوفّ منا محاولة    

درج الغماري فرا شهدت التي النصوص بعض على سنع فا حضو لهذا متفاوت

فل الصوفي الرمز تناول نموذج إلى ذلك بعد لنخلص الرموز، من النوع تناو

فا و مكثفا البحث هأذا في مدونتنا به أعني الفني الدآاء حيث من متعددآ

". الغربة دآيآوان" أسرار

النورانية عوالمهم و الروحية معانيهم على للدللة الصوفية سعى لقد    

دصة يآبسط كتابته في الصوفي نجد لذا و الغزل، و الوصف استعمال إلى الخا

فدآا فيآا- ل – المحبوبات أسماء من عد تل لشيء ظاهأر و ألوانه و الهيام لظهار إ

ل التي حيرته إظهار تكون قد ذلك علة و العليا، للذات العشق و الصبابة

دردآ الذي محبوبه، إزاء تفارقه يل يآتف إظهار إلى يآرجع كما التميز، أوصافّ بك

لغة خلل من إزاءه، أيآضا شعوره و حقائقه، و بصفاته اللهام عن العجز

تنى محدودآة، ل وجودآه حتى الذي العاجز المحدودآ به يآحيط أن للمطلق فأ

يآقول:  الفارض بن نجد .لذا المطلق ذاك من بل ذاته، من يآستمده

وتب وع رب لم "  جت رع ومى و رت رل رت وس وم ول رس ومى و        وأ جل جح ره ومى وأ جح ال

رة وي رؤ وري"  رر
)1(

و سلمى، و ، هأي: "عتب محبوبات ثألث أسماء الفارض ابن أطلق لقد    

دنها ري" و دحد كأ دن اللهية، الذات هأي واحدة محبوبة إلى لتشير تتو "ل

دب في يآشرك ل الصوفي فدا، الح معشوقه و عنه، يآريآم ل واحد محبوب أب

دير ل ثأابت ددل، ل و يآتغ دنه و يآتب دبر لك الهيام لظهار ذلك و مختلفة بتعابير عته يآع

.)2(ألوانه"  و

دن     دلغة لسمة من وإ دنها الصوفية ال ذلك نشرهأا، في رمزيآة تحولت تشهد أ

دن دد ذاته في التصوفّ أ فل يآع فا تحو نل عن يآكشف ما سرعان سلوكي تحو



دن كما رمزي، دد في الرمز أ دولين بين الجمع و دآلليا، تحول يآعتبر ذاته ح التح

الصوفي. الرمز على يآحيلنا

ـــــــــــــــــــ
.145 ص الديآوان، (عمر)، الفارض ابن-1

دلج بين الصوفي الدآب اتجاهأات (علي)، الخطيب-2 .13ص عربي، ابن و الح
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في برز و المعاصر، الجزائري الشعر في الصوفي الرمز تغلغل وقد 

دلى وقد مختلفة، تمظهرات رئيسيين: نمطين في المتعددآة بأشكاله تج

دب دلق ما و الصوفي، أولهما: الح ثأانيهما: و الغزل، ألوان من به يآتع

رمزيآة أشكال إلى إضافة بوح، و شطح و سكر من يآصاحبها ما و الخمريآات

يآصاحبهما. ما و الغربة و كالسفر النمطين، هأذيآن بين تتأرجح أخرى

تفظنوا الذيآن المعاصريآن الجزائريآين الشعراء أبرز من والغماري   

و الفياضة، يآنابيعها من يآغرفّ فراح الصوفية، بها تزخر التي الفنية للطاقات

دمر إحساس تصوفه كان قد و الوصال إلى دآائم شوق و الغربة و بالنفي مست

للنفجار: منفذ عن تبحث نفسه في متأججة ثأورة

ونا وأ ولى يا المجنون "  ري ول

رنت وو رن وأ رر و الج رح يلس ا

ونا جري وأ وسا يل جل ا ري ول جن جب رز رح ال

بق ول وف وجر ول .. و وش وف

ولى ويا و ري ري الهوى ول جر رذ رع .. ال

رف رشوقاي جع رمر ورا رغ

ولى جدي وع ورى ووا رق قت ال ري وب ل

يما جني ول وج رر وها رك جذ  )1( ..." ال



دودآنا كما النص هأذا في الشاعر يآبدو و     فنا يآذوب يآكادآ ولهان عاشقا ع حز

فنا، العذريآين طريآقة على الفراق على فنا يآبدو و حي فيا آخر حي فدا صوف في متهج

دن نلحظ هأنا و المحبوب، حضرة (ليلى) للدللة المرأة رمز يآوظف الشاعر أ

دب على في الصوفية عند المعروفة الفنية بالتقاليد التزم لقد و اللهي، الح

بناؤهأا حيث من تبدو بتراكيب فيها يآهيمون التي تلويآحاتهم و رموزهأم

دنها و خالصة، حسية سمة ذات الخارجي حركة في المحسوس تتجاوز لك

دب فيها يآنكشف تجليات بوصفها المعاني نحو تبادآلية شموله في اللهي الح

)2( تجردآه و
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دجج الصوفي الشوق بذلك يآذكرنا الشاعر وموقف     عند نجده الذي المتأ

دنه المشهوريآن، الصوفية أقطاب و الرحلة إلى يآدفع الذي البدي الشوق إ

النسانية: الذات أقاصي نحو السفر

رر جف وسا رأ جك "  جري ويا جفي وف وس

جمي ويا وو وو وه جمي ويا ...  ول وأ

رل وو جغ رو جك رأ رل جفي جم رح وأ جتي ...  يص جقا

وء ورا رض وخ وء ال رل جمي جم ود

رر جف وسا وك رت رر جفي وما رس جلي وأ ويا ول ال

جر رم رس ويا ال جمي ..  رل .)1( ..." رح

النزعة عن الناجم العاصي الجيشان ذلك لنا يآتبين النص، هأذا قراءة في و    

...  الصوفية

دب في عشقا يآذوب عاطفته لصدق الشاعر و كليا فناء فيها يآفني و ليله، ح

...



دصته في يآفني و يآتغلغل إذ الغماري الشاعر و     العقيدة أي الخضراء ق

فرا السلمية المتكررة العالم خيبات من نصيبه هأي التي المرارة من فرا

دم حين و ،)2( تراجع أو عجز عن الناتج انكسارهأا مواجهة في النا إحباط يآت

اعتلء و المحسوسات عالم تخطي المتصوفّ مثل الشاعر يآحاول لذلك

دل الروح عوالم  بالوجدان الرؤيآة ذلك في طريآقته و تجلياتها، بك

المعيش النساني الواقع على الثورة مبادآئ معانقة أجل من القلب و

لم الثورة هأذه و الوجدانية، التعابير من خالية رتيبة يآومية ممارسة بوصفه

بها اصطدم فكريآة، و روحية أزمة عن ناجمة هأي بل عابرة، نزوة وليدة تكن

دركت واقعه، في النسان الذات تطهير و التغيير في الرغبة بواعث فيه فح

دسب ما و أدآران، و شوائب من بها علق مما  ثأابتة أفكار من فيها تر

دس نجد الغماري شعر إلى عدنا إذا و ،)3( بها مسلم و الثوري الصوفي الح

 فيه، ماثأل
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التالية: المقطوعة في الظاهأرة هأذه على نقف و

جمي "يلوكني ول ويا وأ جمي ..  جني رأ جمي رد ري  ..

رل وع رج وا ون وف رز رح رض ال رع رن وب جني جم جحي ول وت

رنو رر أ
رر .. و و وحا جق جب رو وش جني ال جصي رق رت

وا رر وأن جف وسا رم ويا ال جقاي ..  رو جلي ويا و وش وم وأ

رن و ودجى جإ جسى وت جل جني – هيهات – ا جني رث ري

جدي جتي وزا وع جري رء وش ورا رض وخ جني ال رم جع رط رت



رن و جمك جم ررو يباه ويا رك جني ور جقي رس .)1( .." وت

دح و     دن القول يآص في الضاربة الفاق و البعادآ يآستوعب البداعي الحدس إ

دكل و الذات، جذور فدا أفقا يآش لتنتفض بالموضوع، الذات فيه تتماهأى جديآ

دججة ثأورة الواقع وجه في الشاعر صوفية تبقى و التغيير، إلى تدفع متأ

فنا آلمها من ييآشق صرخة المذهأب و السلمي الفكر هأو أصيل جوهأريآا كيا

دل متنوعة، لونية بدللت مرتبطة صور في يآظهر الذي القويآم اللون فيها يآحت

".  يتطعمني الخضراء شريآعتي "زادآي الساسي المكان الخضر
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العقيدة على للدللة الغماريآة القصيدة على يآهيمن الخضر واللون 

استعار ... كما الحزن و اللم دآروب في الوحيد الشاعر ملذ السلمية،

فما الشاعر ذلك من و الروحانية، العوالم في بفنائه توحي أخرى صوفية قي

دب و الصوفي الوجد على تحيل التي الخمرة رمز توظيفه اللهي: الح

رت وق ون وعا جر جفي "  رسحا ول وع ا وو رر أ
وية و آ

سد وت رم وها في وي جت ورا وط رء وخ وحا جي جإ



رب وثَ وتوا رء وت ووا رض ول ور ا رب جرها وع جبي  وع

ررها وو جبي بر وع رر ونا رفو وو وت رء ..   وما

رر رك جد رس جج ووا وم كرمها تعبق ال

رم ول رهوة ... ل الهوى وأ .)1( .." حمراء وش

دمة     عرفانية بنية (مادآيآة) و حسية بنية بين الشاعر لغة في تكافؤ ثأ

دل الخمر من يآبقى ل حيث (رمزيآة)، انتشاء، و سكر من يآوحي ما و لفظها إ

دلغة لهذه العميقة البنية تصبح و دل ال دب على تد فرا، يآنشب الذي اللهي الح و نا

دجج فبا يآتأ المقدسة، معشوقته إلى حنينه و شوقه فيزيآد الشاعر، ذات في لهي

دلق مدى نلحظ السابقة البيات في و دب بهذا الشاعر تع دسكه الليم الح ،وتم

دشيوعية يآقصد حمراء بشهوة ليصطدم به، العقيدة مقابل اللحادآ و ال

السلمية.  

دلغوي والنسيج     الدللت حيث من بالوضوح يآتسم منكشف الشاعر عند ال

دنه للصور الظاهأريآة يفه مبهم ولك .. اللمباشرة القصديآة حيث من الغموض يآل
)2( 
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1980، 
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المقطع: هأذا في نقرأ كما

وما رت "  يباه ويا كن ووى ور ره ورة وأ ره وز



ولك رو وما ول رت ...  وب رء جلي وطا وبا ره يص ال

رت رو وم يل ال جك جفي جإ ووا ومة وه جري وج

رر و رع جش يل ال جك جفي جإ ووا رء وه ورا ره

رق رش جع وي ويا ووال ول رو ورم رم وضر وك رخ وأ

رل وتا رن وذا – وت يطر جإ وع وت رء – وي ووا رض ول ا

جه رم جفي جس ووا جل وم وصا جو بة بال وم جري وك

رم وو وك سز ول جع ولى وي جض وع جري وم رء ال ووا )1(.."  ود

دنها تنتظم ألفاظ و مميز، صوفي نسق القصيدة فلهذه     تتداولها تسابيح كأ

الذكر حلقات

دباه"، نحو: "يآا الدعاء و  مولي".. "يآا ر

ـــــــــــــــــــ

الجزائر التوزيآع، و للنشر الوطنية الشركة النار، و الوردآ  أغنيات محمد)، (مصطفى الغماري-1

1980، 

.122 ص
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دسلها التي تلك ليست الغماري شاعرنا عند والصوفية     لبلوغ العارفّ يآتو

لسعادآ يآطمح أرضيا حلما تحمل صوفية هأي ما بقدر العلويآة، المقامات

دنه باعتقادآنا الحلم فهم نسيء أن المضمار هأذا في يآجب ل و البشريآة، أ

فضا يآحمل دل يآبلغه ل بالحلم فالفوز الواقع، مع تعار دلذيآن إ الرادآة امتلكوا ا

"قصائد دآيآوان في يآظهر كما حياتهم، تتجددآ و واقعهم فيتغير القويآة

ففا الغماري نجد مجاهأدة" حيث فرا عاشقا متصو فدآا مساف خارطة في متمر

الكون:

رت رس وم جزي اللم جفي وغ جني اللو ويا رر جش

رت وغ ور رف وأ جمي في وف ون ود وزا رح جني وأ وزا رح وأ

رت و رر وط رم وت رس جء جفي ا ول وخ لر ال رم جتي ال ول جف وقاا

رل وه رن وأ جة جفي وف رحو وص جء ال ورا رض وخ جني ال وما جإي

وب لن جطي وت رس جني وت رفو ور رج ري وها وغ جت ول رص جخ

جمي جفي و وها من ود ووا رق وه رف وحاني ود رل  وأ

وت وو ريس رر ول رك رس يل وأ ووى جمن جإ قر وه جط وع

سث رب جدي جفي وي رل ور رخ وتا رو وأ رن ..  رسا جي .)1(.."  ن

صوفية، عرفانية دآللت أفرزت متنوعة حسية بصور النص هأذا حفل

فل فالسكر الصوفي انتشاء على يآدل أصبح و الحسية دآللته من خرج مث

دنه العيان، في تجليه متابعة و الجمال بمشاهأدة و حيرة و انبهار و دآهأشة إ

يآصل عندما و ،)2(المسكر الحال بقوة العقل قوى فيه تمتزج وهأيمان وله

دبر لشطحاته العنان يآطلق الدرجة هأذه إلى الصوفي بلغة وجده عن فيع

هأي التي اللهية المحبة إلى الشاعر عطش تبرز غريآبة ألفاظ و غامضة،

 العالم قوام

قديآمة أزلية محبة هأي و فيكون، كن خطاب و الوجودآ، باب و الكون مركز و

دنزهأة المتوهأجة الحالمة الصورة تلك يآرسم متعاطيها تجعل العلل، عن م

فها تصنعه و الشراق، بحرارة اللنهايآة. مع لوجه وج

ـــــــــــــــــــ 



،1982 الجزائر التوزيآع، و للنشر الوطنية الشركة مجاهأدة، قصائد محمد)، (مصطفى الغماري-1

.95 ص
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الصوفية: الكتابة - خصائص3

فرا خاصة الشاعر و النسان يآعيش التصوفّ، تجربة في     بين محاص

تستدعيه الذي النطق و الذوقية، الحوال طبيعة تفرضه الذي الصمت

 المشاهأدات، عن الفصاح إلى الحاجة

و المنع و البسط و القبض و الرضى، و اليأس بين الحوال تقلب و الرؤى، و

... العطاء

دن بالتالي و     فعا، النطق و الصمت تجربة هأي الصوفية، التجربة فإ لذلك و م

دن أن منهم، الواحد يآحاول مقالت و مقامات، أصحاب هأم المتصوفة فإ

دم به، ما يآخفي و صمته، في يآستتر فا نفسه يآجد ثأ حاله، يآصف أن إلى مضطر

دد كلما و سيرورته، في بما ويآنطلق دل جهة، من الصمت به استب واشتدت إ

فا النطق إلى حاجته دبر .)1( الصمت ساحة في رآه عما مع

دن غير     دينا كما – المتصوفة شعر أ فقا ب حيرة يآنقل ذاتي شعر هأو – ساب

 الشاعرة الذات

آخر جانب في يآعيشون هأم و رجاءهأا، و خوفها و قلقها، و اضطراباتها و

المختلفة، صوره يآستخدمون و بلغته، يآعبرون و بقصائده، يآنطقون للشعر

دلهم .. الشعري نطقهم بلغة و بيان في صمتهم مشاهأدات يآنقلون بذلك لع

دن هأو إليه ننتهي أن نريآد ما و إذا و ألوانه، و باللم، يآنضح المتصوفة، شعر أ

فها، بالشعر يآنطق غيرهأم كان دخى و ترفي .. المتلقي إمتاع نظمه وراء من يآتو

دن به، المنطوق اللم من يآصوغ الشاعر و متألم، شعر هأو الصوفي الشعر فإ

فقا ففا يآصير الذي المتلقي وجدان إلى طريآ فكا طر دما مشار من الكثير جعل .. م

دل الصوفية التجربة تتمثل المعاصرة الشعريآة البداعات و معانيها بك

دث تجلياتها خللها من لتكشف ترميزيآة شفرات عبر أفكارهأا خللها من تب



( الرؤى بلبلة و الروح إتلفّ إلى الرامية القهريآة و القمعية الممارسات عن

التعبيريآة وسائلها من وسيلة و التجربة، ثأمار من ثأمرة الصوفي الشعر و ،)2

.)3( تختزلها و الخبرة تنقل التي
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تقنية مصطلحات و علمية قواعد على الصوفية الشعريآة الكتابة وتقوم     

دلدت قد و الخاص، منهجها أسس تمثل في المصطلحات و القواعد هأذه تو

فثا معناهأا، و مبناهأا  اشتقاقا و نح

فزا و فها و مجا و استقلت و المتميزة، الصوفية التجربة صميم من تشبي

و الكتاب على مبنية وجدانية، مواجيد و إيآمانية ثأوابت إطار في باستقللها

و مقامات من يآرافقه ما و الروحي الترقي بلوغ عند ذلك و السنة،

يآتلقاهأا التي المعرفية الجوانب إلى بالنظر الصوفية الكتابة أحوال.وتتبايآن

كفاءة و أهألية الصوفي الخطاب متلقي من يآقتضي ما هأو و الصوفي،

دلل روحانية فضا لغيره يآبدو قد ما أمامه تذ بعض في هألوسة و التباسا و غمو

دنه دصرحوا و أمورهأم ضبطوا فقد الفهم أهأل أما الحيان، دل عنهم يآفهم ل أ إ

فيهم. أشرق ما فيه أشرق من

دن على     مهما الصوفي المقام تعريآف عن عبارة هأي الصوفية الكتابة أ

فما لسانا كونها عنها يآنفي مما اختلف، يآكون الذي الثقافي للمخزون مترج

المعرفة، صنوفّ شتى في مطالعاته سابق من نفسه الصوفي اكتسبه قد



فقا ليست هأنا فالكتابة فعا أو للسلوب تنمي فرا أو للبداع تتب لللفاظ عقليا اختيا

الفكر. عليه يآقدر مما الصيغ و

دم كونها الصوفية، الكتابة خصائص بين من و     و الحال و المقام بنصائح تهت

دل متفاوتة بدرجات توظف دسريآة، و الرمزيآة من ك فنا ال الكونية، للحقائق صو

فرا و دنها كما الربانية، السرار على تست اللفظية، الحيل على تعتمد أ

فدآا و كينونة لنفسه يآثبت فالصوفي و تعالى، و سبحانه الحق وجودآ مع وجو

يل الله خل ما كل باط

مستعارة علماتها فأغلب الستعارة أيآضا الصوفية الكتابة خصائص من و     

دسي العاطفي المعجم من يآتخذهأا و الشعراء من الغزليون يآتداولها الح

 ،)1( الصوفية أحوالهم على للدللة لهم جاهأزة قوالب الصوفية
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.49ص     
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الغماري: محمد مصطفى ويآقول

وف وو يص وت رق " رش جع جه جفي ال ري ون ري ررا وع جه ود رز رم  ..

رل وه ورى وف ين ود جقي .. أ رش سر جع جن جس ودا رج رو ال

جه ول جلي وأ رس جن وت جت وع وها ول وها ا وف جر رع وأ  ..

رل رت وه ون يل اله وكا جإ وض ..  رع جني"  وب وحا رل .)1(وأ

تحتجب بل مباشرة هأويآتها عن تكشف ل القصيدة هأذه في فالمعاني    

دل تبدو ول الستار، خلف وراءهأا تختفي التي المجازيآة، الصور هأذه في إ



دردآ فالشياء متعددآة، مدلولت دردآ اللفاظ و تشيئها من تتج من تتج

 الصافية بفيوضاتها مشرقة جديآدة دآللت لتكتسي محمولتها،

دنه احتمالي، المجاز أن بما "و دنه ذلك قاطع، جواب أي تقديآم إلى يآؤدآي ل فإ أ

دولد ل هأكذا و الدللية، المتناقضات لصراع مجال ذاته في دل المجاز يآ فدا إ مزيآ

دنا يآقتضي هأذا و ،)2( السئلة من دص العميقة البنى تشريآح م الكشف قصد للن

المستتر. الحقيقي المعنى عن

دنص المباشرة السطحية فالدللة     دب أو العذري الغزل حول تدور لل الح

دما اللم و اله سبيله في الشاعر يآستعذب الذي العفيف العميقة الدللة .. أ

دصة رمزيآة قيمة على فتنضوي يآجتاح الذي اللهي الحب إلى تشير خا

و السكر حالة دآوام إلى و جارفين حنين و شوق إلى به يآفضي و الصوفي،

دما و اللهي، التجلي دوي م الشاعر استخدام القصيدة في الرمز دآللة يآق

الصوفية القصيدة في الفنية الصورة لتصبح الصوفي القاموس لمفرادآت

و إليه النظر يآمكن كي الشيء تستر التي الشفافة الرقيقة بالسحابة أشبه

دن أخرى بعبارة و الحتراق، نخشى أن دآون فيه، التحديآق هأذه في الصورة إ

دنه المعنى شمس يآغطي "سحاب القصيدة إليها، طريآق نفسه الوقت في لك

دنها دن لهذا و الباطن، إلى يآشير الذي الظاهأر إ إليها بالنظر يآكتفي من فإ

دسي، الظاهأر حدودآ ضمن بالظلم، مرتبطا يآكون و ظلمة، المعنى يآرى الح

دن غير وجودآه و الحق نوره في المعنى يآرى باطنها إلى يآنفذ و يآتجاوزهأا من أ

)3(الحق" 
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ما "و الخمري المعجم استعمال كذلك الصوفية الكتابة خصائص ومن    

و السكر و النشوة و الشرب و الخمر و كالمدام علمات من حكمه في



أهأل يآتداولها التي اللفاظ من أغلبها في هأي ... الخ. و الكأس و الصحو

كعلمات يآأخذهأا الصوفية لكن المادآيآة الخمر معاقرة و المجون، و اللهو

)1(التجلي"  و الحضور وقت العالية الصوفية أحوالهم على بها للدللة جاهأزة

الغماري: للشاعر المقطع هأذا في نجد مثلما

رت رس ول وو رر " جك رس يل وأ رن جإ ووى جم قر وه جط وع

رث رب جدي جفي وي رل وتار رخ رو وأ رن"  ..  ويا رس .)2(جن

دنها مع و النص هأذا فمضامين دل الخمرة وصف في حسية تبدو أ دنها إ في تقع أ

دول الصوفي، بالفيض المتشبعة الشاعر تجربة مدلولت مع تماس فتتح

ددس "موضوع إلى الخمرة تحرج دآون يآستلمونه و العارفون به يآطوفّ مق

نب من طابعي: التجريآد بين شعره في يآجمع إذن فالشاعر ،)3(دآنس"  أو عي

الحس. و

الحسي الطابع                             التجريآدي الطابع       

(العيني)             (الميتافيزيآقي)                                   
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من تجعل التي البنائية السمات ماهأية هأو الن عنه البحث يآنبغي ما و    

فصا الدآبي النص فيا ن فزا صوف يآستطيع بواسطتها التي و النصوص، بين متمي

فئا يآقول أن الشاعر فئا ليقول شي القول: يآمكن و الصوفية، الدللة هأو آخر شي

فل الصوفي الشاعر يآرتادآ أن بمجردآ "إنه الصوفية القصيدة أشكال من شك

دن دل فإ نء ك دوفّ، قصيدته في شي  صوفية أجواء إلى يآرفع أو يآتص

دلها القصيدة بنى تصبح و مصاحبة جديآدة محمولت لها علمات ك

دمة العلمات من علمة نفسه الشاعر إن الصلحية، للمحمولت التي الها

.)1(الصوفية"  القصيدة منصة بناء في تسهم

فرا تحمل الصوفية القصيدة و     المتوهأج الباطني الحس تدعم كثيرة صو

النوار في الغائص بالمتعالي، التوحيد إلى الساعي النوار، بمشارق

نق في تضعنا هأائلة دآللية بطاقات حبلى فيها لفظة كل و النورانية، ل أف

التالي:  المخطط في يآظهر كما يآنتهي

الصوفي: الصور مخطط

           - الطيار- الدال:

يول: المدلول - الحجب اختراق و - التحليق1 ال

دلي2                   النوار. - تج

الروحانية). (الرؤيآة - التفجير1: الثاني - المدلول

الولوهأية حظيرة في الفناء إلى - الظمأ2                  

الشياء). عن (الغيبية - الفناء1الثالث: - المدلول

دشف توليد و المعاني ربط في الفائقة الشاعر قدرة المخطط هأذا من نست

بعين ل القلب بعين الصوفية النصوص هأذه قراءة يآستلزم مما الدللت،

المعلوم. أفق في ل المجهول أفق في و البصر،

ليل و المعنى، ليل في إضاءة الصوفية الكتابية التجربة تبدو هأنا من و    

لكي تستدعينا هأي و السطورة، مستوى إلى الكتابة فترتفع الحياة،

اللشعور. و البراءة عوالم في نذوب و فيها ننصهر و نستوعبها،

 

ـــــــــــــــــــ



دبار-1 .45 – 44ص الصوفية، عند الشعري الخطاب سيميائية (مختار)، ح

مصطفى شعر في صوفية تجلياتالثاني:                                        الفصل
 -114- الغماري

إبراز و الصوفية للكتابة التنظير تحاول التي الخصائص من بعض هأذه    

ددآة باعتبارهأا وذلك أعرافها، بعض لثقافته ليس و الصوفي مقام لتجليات ما

النظر زوايآا كل من منلفتة الكتابة هأذه تبدو وهأكذا الفكريآة، تياراته و

إمكانية هأناك كانت وإن اللغويآة، التنميط أشكال كل رافضة المنهجية،

ل التمييز بعقل حديآثا فسيكون الصوفية، الكتابة هأذه طبيعة عن للحديآث

فما تخلق أن شأنها من الصوفية الصور و التخصيص، بعقل إيآحائيا خياليا عال

حية، كائنات إلى الكلمات فتتحول الواقع، فوق ما إلى الواقع عن بنا يآنفصل

عالم يآعد "ول معنوي إلى والمحسوس محسوس، إلى المعنوي يآنقلب و

فما الصوفي إلى بالنسبة المثال فيا عال فيا، أو خيال دنما توهأم في هأو كما يآتجلى وإ

فما بوصفه حقيقته فخا واقعيا عال عالم ففي الظواهأر، عالم قلب في راس

دسد المثال (ذاتيته) الصوفي يآكون هأنا ... و الجسدي يآتروحن و الروحي، يآتج

فرا المحسوس العالم يآصبح و التناقضات تمحى أن (غيريآته) في و حضو

التي الخيالية الشكال في يآتواجدان و المجازي، و الحقيقي يآتلقى للواحد

.)1(الداخلية"  الحداث عن تفصح

التالي: بالشكل لذلك التمثيل يآمكن و    

دلق) الصوفي الخيال                            (الخ

 اللمحسوس                                  المحسوس              

يآعني الشيء فتصويآر الصوفية، عند الفنية للصورة جديآد تأسيس هأذا و    

فقا الشيء نرى ل فنحن الرؤيآة، معنى يآكمن هأنا "و تصوره نكتفي حين ح

... أشيائه و العالم في نتأمل ل و نتصور ل بالتالي نحن و ظاهأره، برؤيآة

التجربة 
الصوفية



دور أن آخر بتعبير يآنبغي فقا الشياء نص التجربة جاءت قد القلب) و (عين وف

فحا الشراقية الصوفية فنا فت دني. التصويآر عالم في مبي الف
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دلغة وتتخذ     منحنى – معلوم هأو كما – الصوفية التجربة في الشعريآة ال

دسد حيث ازدآواجيا، فل المحسوسة الدللة تج تومئ ما تجاه اشاري بعد ذا شك

دما إليه، نرا يآمثل يآكادآ م فدا تفسي الكلمة أو اللفظة تعد لم حيث إليه نضطر جديآ

دما اللفاظ خلف أخرى دآللت تصطنع بل المعهودآة، الدللة نفس لها يآؤدآي م

و الشاريآة بمبدأ آمن إذن فالصوفي عقلية، بصبغة المصطبغ التأويآل إلى

دروحي النشاط بفكرة عبر يآقوم الذي الرمز و الحدس على اعتمدوا كما ال

التفاعل. مبدأ

دمها كان التي العربية البلغة مبادآئ على الصوفية ثأارت وقد     كشف هأ

دلي اقتصادآ و النص في المتحكمة القواعد دروح لنشاط ك دمق هأكذا و ،)1( ال تع

دلغة، ثأنائية فكرة في البلغي العقل دل هأي ما فالكلمات ال ديز و أدآوات، إ م

دم من و وسائله، و التعبير بين بالمقابل دلغة ثأ دص عالم فال بين و بينه ليس خا

دلغة نظام و صلة، أي النسان العقل بين يآفصل عقلي، نظام البلغة في ال

نظر في الجوهأر ما و العرض، و الجوهأر و والعاطفة، والعقل والجسم،

دل البلغة درة أقل "دآعني للعقل تمظهر إ دن أخرى م ذاتها العربية البلغة إ

دنها و للغة، الداخلي الكيان أو النظام فتنة في وقعت في اتهمت لذلك أ

.)2(السطحية"  و باللفظية القديآم التراث بعض

دلغة كانت حين في      هأي بل الكون في هأائمة إشارات المتصوفة عند ال

دلغة الدآراك، أو التعرفّ في النسان هأذا جهد أو إنساني نشاط عندهأم ال

للكون.. روحانية رؤيآة



دد ل معهما، تعامله كيفية و الصوفي، عند العبارة و الشارة لمعرفة و       ب

 التلميح فهم من

عن الحديآث يآمكن السياق، هأذا في و العربية، البلغة علوم في التصريآح و

دول هأذا لفهم و المتصوفة عند البياني المفهوم في تحول وجودآ يآنبغي التح

كان الذي و المتصوفة، هأؤلء منه نهل الذي البلغي التراث إلى الرجوع

فرا فيا عنص في أساليبهم وتعيين كتاباتهم وتوجيه ثأقافاتهم تكويآن في أساس

دما يآتضح و التعبير دن سبق م دل في أ تؤدآي التي و والبيان الكلم مناهأج ك

تستخدم التصريآح، بدل التلميح و العبارة، بدل الشارة إلى بآخر أو بشكل

فكرة على تقوم الشارة أن أخرى بعبارة أو له، وضعت ما غير في اللفاظ

للحقيقة. المقابلة المجاز
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عصرنا متصوفو يآنبري الواعي، الحلم و الصوفية الرؤى تلك خلل ومن     

الزمن حجاب يآخترقون بذلك هأم و الممكن، الواقع و الكائن الواقع إلى

دوة دآور أدآاء فيحاولون المستقبل، الزمن إلى التي .)1( النب

نصوصه في يآوظفه و أشعاره خلل من شاعرنا يآرتضيه الذي فالمفهوم    

الدنيويآة المفاهأيم على يآثور حيث السلمي، التصوفّ هأو الغالب في

ددآيآة دن و السائدة، الما إطار في ذلك يآأتي و عادآل، إسلمي نموذج إلى يآح

دمة تاريآخ عبر تمتد روحية رحلت ... فالتجربة الحياة بأسباب الزاخر ال

دصة الثقافة من نوع إلى تحتاج الروحية ددآي بين والصراع  الخا  الما

يآعقبه إيآمان إلى بوجودآهأما يآؤدآيآان اللذيآن الثأنين توافر ظل في والروحي

تكون أن يآجب هأكذا و العصيان و العقوق يآعقبه جحودآ أو الصفاء، و الوجد

و روحية لتجربة منظم استبطان فالتصوفّ الشعراء و التصوفّ بين العلقة

،)2( للشياء العقلي الوجودآ عن التجاوز و الحقيقة عن للكشف محاولة



دل يآكون ل الغماري عن التصوفّ تجربة عن فالحديآث الواقع خلل من إ

بعد الجزائر في السائد العقائدي و السياسي و الثقافي و الجتماعي

دسدت الذي الواقع هأذا الستقلل في فصوفيته عديآدة، تناقصات فيه تج

دردآ جاءت معظمها مستويآات شملت التي التناقصات تلك على فعل ك

 صراع و ثأوريآة صوفية فهي متضاربة، معرفية

و بالسلبية اهأتموا الذيآن الشتراكية شعراء بين و بينه احتدم جدال، و

دصة مشاهأدات و تجليات جاءت  كما)3( الهروبية الشاعر بشخص خا

نل رامزة تأتي قد شاعرنا أفكار و الغماري، أو ذاتي سكر أو صوفي بغز

و والصراع الثورة صوفية تجسد التي هأي التجليات هأذه و عرفانية، خمرة

 الثائر الرفض هأو و شعر من الغماري كتبه ما جل في الصل فهي الجدل،
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يآقول: إذ السلمي الحضري الصراع و المعلن

رب جر وحا رأ جني جفي "  جري وو جدي رك جبي وو جف وه رذ وم

جمي وو رر أ
جر و رزو جل جب رو وق لل جفي ال جب رك وع رش رم

ونا وما وو يل وأ بة جإ يص جهم جفي رغ جقا رلو رح

جة وو وج ور رش جر وح ودا رقا ول ردر جفي ا .)1(المذنب"  وص

ددل كأنه و    آمن التي قضيته و يآعيش، أجلها من التي رسالته على بذلك يآ

لها. أخلص و بها



العقيدة خدمة هأي رسالته و رسالة، صاحب  أشعاره خلل من فالغماري

دصة السلمية دمق أن فيجب جمعاء، النسانية وترقية خا الحياة في تتع

دل اليومية التي الرسالة هأذه والفكريآة والسياسية الجتماعية أبعادآهأا بك

فه بها توله و عشقا، الشاعر فيها ذاب طالما فيا تول مثل في جاء كما صوف

قوله:

ونا وأ جك "  رت ويا جفي رن جء جب وما يس بر ال جف وسا جري رم وت جري و و رك جف

بب جثَ وو وت جب جفي رم رر ود ررا ال وصا رع ولى إ جء وع ول رش جري وأ ره ود

جك جفي جل جسي جظ رد رق رت ال رم ول رم وؤى ول رر رت وو ال وك وت جري وه رت جس

ولى وو وك وع ويا وا رر وحن ورا جض رخ يب ا جه وش رب جفي جهي جر ول رم رع

وما وس وو وقا رم ..  ول رع وها وأ ين جء جفي وأ رو وض جتي ال وم رر رك جري وو وم رخ وف

جني جني ول جإ رف جك وأ وو جفي ون ..  وع رم جن جفي وأ جني وح جد ال وزا جر جب رب وص

رف ور جئي وش ونا جك وف جني جفي رد جإ رت وقا رر وذ جمي ون جري" و ود رك .)2( جف

ـــــــــــــــــــ

.41ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

الجزائر ،2ط التوزيآع، و للنشر الوطنية الشركة الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-2

.173ص ،1982
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كثيرمن في يآصوره الذي هأو الغماري نفس يآغمر الذي الحب هأذا إن    

ففا الحيان فدا يآهيم و السلمية، ذاته في عشقا يآذوب متصو إليها، حنينا و وج

دنه بل درح طالما إ دنه ص دل الستقرار يآجد ل بأ دذة يآعرفّ ل و بجانبها، إ و الحب ل

دل الهوى فسا متمثلة السلمية بالشريآعة العميق إيآمانه و أحضانها، في إ أسا



دول لن دآفعه الذي هأو الكريآم، القرآن في دآاعية إلى قصائده بعض في يآتح

دنهم إليه يآخيل الذيآن إلى تلك بدعوته يآتجه إسلمي ما ظلل في يآزالون ل أ

التي قصيدته في بذلك جاء كما الكريآم، القرآن من أفكارهأم يآستمد لم

":نيرودا بابلو" بها خاطب

جه جإي ودا "  ررو ري وت ولو ون رأ ور جبي وقا وتا وت جك ري وأ ور رلود ول رخ وك ال جقي رس قل وي وه ون

رو وت ول رأ ور جن وقا ررآ رق وت وما ال رن يل رك ررا جإ جئ جد جفي وثَا رجو رو رد ال جش رن ول ري رد وع

جبي وتا جك رم وف جظي وع رع ال وب رن ير وي لل جس رن ض رل وم وه رج وقة وي جقي وح ول" ال )1( وض

دن     عالمية، رسالة صاحب السلمي مفهومه خلل من الغماري فإ

و (العرب) بل القليمية (الجزائر) و القطريآة الحدودآ يآتجاوز عنده فالسلم

شعر تقرأ كانت.وأنت ما حيث السلمية القضايآا مع يآتجاوب فهو القاريآة

دنه تشعر الغماري، و جغرافية حدودآ ذات معينة أرض إلى يآنتمي ل إنسان بأ

دنما دنه مواقفه تتبع أنت و يآشعرك السلم، يآكون حيث كائن هأو إ أن يآريآد بأ

فدا، رافض متمردآ ساخط ثأائر فهو ذاته، حدودآ يآتجاوز فما متطلع أب غذ إلى دآو

يآطمئن و ثأوراتهم و انتفاضاتهم في المسلمين مع يآتعاطف هأو و أفضل،

ددل كما والضطهادآ والقهر للظلم الرافض وجهه في للسلم قصائده: عليه ت

(لن الرحيم)، اللهب (أغنية صوفية)، (ثأورة الثورة)، و الوجه صوفية (إلى

(آتون) ... الحقيقة)، تموت

يآقف و بها، يآفاخر بل المندفعة الثائرة الصوفية بهذه يآكتفي ل الغماري و    

فدا بها يآقول: إذ اللهي العشق هأذا يآعرفّ ل الذي للخر ن

وما ورى " ويا وح رل رم وما و ل جه جق رش رع رقوا جل وش وه          وع رج جع وو جقي وص وو ال

ومجاريه جفي وغاصوا

ودوا يب وع جر جفي وت وعا رعوا وما الس ون جلي                وص جه وجا ولى كال وع

وتاب رع جه" وأ جدي .)2( ونا

ـــــــــــــــــــ

.69ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

الجزائر التوزيآع، و للنشر الوطنية الشركة السيف، آيآة في قراءة محمد)، (مصطفى الغماري-2

.45ص ،1983
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خيرات، من يآحمله بما السلم مساحته إيآجابي الغماري عند فالتصوفّ     

بالضرورة ليس فهو متصوفا كان إن خلقية،و ملكة و نفسية طبيعة فهو

إن لنقول نعودآ و ،)1( أحكامه و السلم من إذن عليه حرج رهأبانيا،فل

صفت لمن لزمة نفسية ملكة هأي حيث من صوفية نزعة ذو الغماري

ما أقل ... الذي الديآني العالم ذلك إلى ترنو روحية نزعة هأي و طباعهم،

دنه فيه يآقال المضمار: هأذا في يآقول و الصفاء و الطهر عالم إ

جدي وزا وعتي "  جري رء وش ورا رض جني وخ رم جع رط رن و     رت وك جم جم ررو ره ويا رك يبا ور

جني" جقي رس .)2( وت

دتحد بضيائها، استضاء التي هأي الغماري عند الصوفية فالعوالم بموضوعه فا

 ،)3(فيه ذاب و

الشعر في المميز اتجاهأه و بحياته متصلة أسباب تحددآه به خاص فتصوفه

يآقول:    إذ

ونا، وو            ري ون وا وما وتد رمس وك وه ال

ونا،            ري ود ونا وما وت رلم وك رح ال

ونا            رد وح وت ... ا

ونا وو            رب جر وظات وش وح رمر" ول رع .)4( ال

فدا المغيبة السلمية العقيدة إلى الغماري حنين يآبدو و     العشق في متجس

فبا يآبدو الذي الدهأش أو فيا خص دنه دآرجة إلى ،ومتنام دل عن يآذهأل أ ما شيء ك

بنشاط تغمره التي السلمية العقيدة الحبيبة و الله الحبيب حضور عدا

دفاق: روحي دآ

رر ره ون جن "  جقي وي ولى ال جق وع وفا ول رب ا جك وس رن جن وما         رم رنو رظ جل ود ل جزي وت

ون رو وك وء ال ورا رح وص

رف رش جلى وك وج ولى وت وعاد وع رب ول وف ا وش وك رن ون         وفا جقي جش وعا لل

ين رك ويا ورا وء وم وما وض



رت ري وأ رم وما ور ور ول رل وي وذا رع جري ويا ال وص ومة وما           وب رن جقاي ري وع رن ال وأ

ود وت رر وء وت ويا رم وع

رت        جب جوي وف رر أ
وط و جب ورا جحي جفي ال ور رس رل و            وم جم رح ون وأ جقي جش وعا ال

ور رم وج وء"  و ال وما .)5(ال

ـــــــــــــــــــ

للكتاب، الوطنية المؤسسة الغماري، مصطفى عند الفكري و الفني البعد (طاهأر)، يآحياوي-1

.131 ص ،1983 الجزائر

.31 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-2

دبودآ شلتاغ-3 درادآ)، (ع . ص47ص ،1985 تيارت المدني، دآار السلمية، العقيدة شاعر الغماري ش

50.

.73 ص السيف، آيآة في قراءة محمد)، (مصطفى الغماري-4

.37ص نفسه، المرجع-5
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دنص هأذا ففي  دلغويآة البنية تتشكل ال فلغته الصوفية، التجربة إطار ضمن ال

الحنين و العذال و العشق و اليقين و فالكشف الوائل، الصوفية لغة تشبه

دلها الشقاء و السعادآ و الحزن و واللم النور و الماء و الجمر و تنم ألفاظ ك

دربها صوفية عن دل في و غربته زمن في الغماري ج يآحكمه الذي واقعه ظ

دلص حين الكبرى السعادآة وتسودآ المادآيآات، عالم في الفراط الشاعر يآتخ

دبة عن ليكشف الواقع أدآران من دل اللهية، المح محل الشهودآي الوجودآ ويآح

دل حينئذ يآرى فل الوجودآي، الوجودآ دل يآمارس ل و الله إ دبه إ يآقول:         إذ ح

ول وك ولو رل وما ره ويا وج ول رت إ رك وت جق جمن وه ره جري! ور وتا جس

وك ول جدي ولو ري وأ رت جب وح وف ولى وس جد وع وؤا رف وس ال رؤو جر. رك ونا

وت رن رل وأ وما وج وف و ال ري ويا وك رح ره ويا وأ ول ول جإ جر. جب وها وب

رم وف وأ ري رر وك جح وت رن ررؤى وت وك ... و ال ودا وعا وي ربو رن جر" وي ودا جت رف .)1( ا

دس ل فالشاعر     نل من اللهية بالذات سوى يآح صوفية و جمال، و جل

هأتك و العشق و كالسكر الصوفي الغلو مفردآات على تحتوي عنده التجلي



دنها الستار فيها نجد فل شعره في الصوفية الظاهأرة لتشكل ترقي ل ... لك

و اللهي كالحب الوائل المتصوفة نهجها على دآأب التي المراتب تلك

ذلك. غير و الشهودآ غلبة و الحجة زوال و الصوفي السكر

دن قائل يآقول قد و     ففا حنينا تكون أن تعدو ل الصوفية الغماري تجربة إ جار

أهأل أو البالية الخرق كتصوفّ ليس تصوفه و السلمية، العقيدة إلى

يآقول فانحرفوا بالحلول اعتقدوا قوم نهجها على دآأب التي المكابدات

ذلك: في الغماري

وس وو ري رر ول جد وسا جفي بال رصو ره ال رك جل رع وحة جفي        وت رط جم وش ره وو ال

وراد رو رر و وأ وكا رد .)1( وأ

ـــــــــــــــــــ

.32ص ،1985 الجزائر للكتاب، الوطنية المؤسسة ثأورة، و ألم محمد)، (مصطفى الغماري-1

ص ،1980 قسنطينة البعث، مطبعة طهران، من تشرق خضراء محمد)، (مصطفى الغماري-2

103.  
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في تكمن الصوفية نظيرتها و الشعريآة الغماري تجربة بين الصلة وفكرة     

فل المنطقية غير العلقات ذات الصور و الشفيفة اليآمائية لغته عن فض

علج عن التجربة هأذه أبعدته فلقد الوجودآ، بموجد وصلته الوجودآ من موقفه

 فيه، يآعيش الذي المجتمع علل و الواقع أمراض

ددآ صحبة يآعقد راح و تلك مع سيما ل و الثائرة، السلمية الشخصيات مع و

و المستمريآن، التطور و الثورة معنى أفكارهأا و سلوكها في تحمل التي

عند بالسلم يآقف الذي التقليدي المفهوم ذلك للسلم مفهومها في تتجاوز

بشخصية الشديآد الغماري إعجاب يآندرج الصددآ هأذا في و العبارات حدودآ



دمد استيعابه يآتضح و المعتقد، و الفكار في به  متأثأرا يآبدو الذي إقبال مح

":الديني الفكر تجديد" إقبال محمد المفكر كتاب في جاء لما المفيد

جني ري وب وك وو "  ون ري وا وب رل ي وا رقاب بة جإ وف جط وعا  ..

رت رو جء وص وما وس جر ال ونا جق وب رش جع ونا ال جقي رس وي

ورى أ
وها و رف جب رر وح ونى ال رف وأ جعه جفي ..  جئ ودا وب

ور وو رث رن أ
ود و رج وو رقيا جفي ال رل ونا" ال جوي ووا .)1( ود

المتحمسة الجياشة مواقفه الثائرة الغماري شخصية على دآليل أكبر و    

دم من و السلمية، الثورات جل مع دد ثأائر فهو ثأ يآفهمون ل الذيآن أولئك ض

فسا السلم من يآتخذون الذيآن أولئك و القشور، غير السلم من يآخفون لبو

ل و السلوكية النحرافات يآلحق المسيرة هأذه في هأو و نزواتهم، تحته

ددعون الذيآن الحكام عند سيما بالعقيدة يآتظاهأرون أو الروحية الزعامة يآ

محكوميهم. استبله و رعيتهم، لستغباء السلمية

في يآنغمس لم معاصر، جزائري إسلمي صوفي كشاعر الغماري و    

اتجاهأاتها بعض و صورهأا و لغتها من أفادآ بل علئقها، بكل الصوفية التجربة

الذيآن بعض على الملحوظ الخنوع و التواكل سلوك يآرفض كان لكنه .. و

دنه كما الوجودآ، مع تعاملية كرؤيآة التصوفّ يآدعون و النغلق يآرفض أ

.)2( سلبيات من عنهما يآنجم ما و التقوقع

ـــــــــــــــــــ

.109ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

دبودآ شلتاغ-2 درادآ)، (ع .50ص السلمية، العقيدة شاعر الغماري ش
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دن أن يآبقى و     دم ل قد المشاهأدة و التجلي صوفية نقول:إ الغماري لدى تت

دل فدا الشعريآة الرؤيآة إطار في إ دن الصوفية، الرؤيآة عن بعي واضح الفرق ل

في الفناء حال بلوغ الصوفية التجربة في يآفترض " فبينما الرؤيآتين بين

فيا شيئا يآغدو و تناقصاته، كل تتوحد بحيث به المتزاج و الروحي العالم خال



في المدى هأذا الشعريآة التجربة في يآفترض ل قد الصراع، و العتكار من

دل الحيان جميع .)1(.."  الشعراء من القليل عند إ

روحي و فكري عالم " صوفية إلى تكون ما أقرب الغماري صوفية و    

فما للشاعر الفني النتاج في يآنعكس متكامل، فيآا عال فل شعر إن ... ثأم كام

وجهة ذات الشاعر... لنها به يآصرح قولي انتماء مجردآ ليست الصوفية

دما و أصحابها سلوكات في تظهر عملية دل يآترك ل أعمالهم... م و للشك مجا

.)2(.. "  التخمين

من الغماري لشاعرنا الصوفي المقطع هأذا ندرج ذلك على للتمثيل و    

السرار": مواسم في "بوح دآيآوانه " منحنانيك" قصيدته

رر جم وسا رأ جسي جفي " رل جح وصا رعا وو جت رم رم

رل و ري ول وهى ال رش رذ وما وأ جل رب وي جبي وح

جني وو رب جر رش رق وت ووا رش ول وتى ا جني وح ون وأ وك

رل جصي وو وأ جقاي ..  ووا رش جه وأ ري ود رب" ول ررو .)3( وع

ل المثال سبيل على سقناه الغماري لشاعرنا الصوفي المقطع فهذا    

ددل هأذا و الشعر من الغرض بهذا زاخرة جاءت أشعاره كون الحصر على يآ

أو الفراغ، من يآنطلق ل فهو الصوفية، شعريآته و الحقيقية الشاعر صوفية

الفراغ. في يآكتب ل بالحرى

ـــــــــــــــــــ

.31 – 30ص ،1986 بغدادآ الصوفي، الشعر حسين)، (عدنان العوادآي-1

.132 ص الغماري، عند الفكري و الفني البعد (طاهأر)، يآحياوي-2

.29ص ،1985 الجزائر لفوميك، السرار، مواسم في بوح محمد)، (مصطفى الغماري-3



الشعــــــــرية التواصلية-1

المفصـلية) (المؤشرات الملفوظات-2

يلغة وظائــــف و الكلم أفعال-3 ال

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -158- الغربة"



مقاصده، و الخطاب مقامات تحليل على التداولية اللسانيات قامت لقد    

دآراسة و بالمتكلم، علقتها في المنطوقات معاني بدراسة عنيت إذا

و القول، مجردآ من أوسع شيئا التصال كون كيفية و الحواري، الستلزام

كذا و انجازيآا، ناجحة و مناسبة المنطوقات تجعل التي الشروط تناول

تكتف لم كما اللغويآة، غير سياقاتها و الكلم أفعال بين العلقة دآراسة

و الحضاريآة الفروق و المحادآثأات تحليل على بالنهوض التداولية اللسانيات

فضا نهضت بل اجتماعي، منظور من اللغويآة التفاعلت اللغة فلسفة على أيآ

 خاص بوجه الكلم أفعال و
)1(.

دنو     دل تتضم إلى بالضرورة يتنتم سياقية اعتبارات تداولية مقاربة ك

 اللغويآة، الدراسة

و مؤوليها، و اللسانية العلمات بين العلقات يآدرس جديآد لساني توجه وهأي

و الخطاب، ضمنها يآنجز التي المقامية الطبقات و بنجاح، توظيفها كيفية

من ناجحة تواصلية رسالة الخطاب من تجعل التي العوامل عن البحث

وجودآ ضرورة و للغة الجتماعية بالوظيفة الطاغي الحساس تعيد أن شأنها

دده الذي التواصلي الدور العمليات ثأقل مركز اللسانيات علماء يآع

الجتماعية.

الشعرية: - التواصلية1

دن     دل منها تأخذ التي هأي المشتركة اللغة إ من الرغم على بحظ، جماعة ك

دل استقللية التي المشتركة الفصحى من ملمح فيها خاصة، بلهجة جماعة ك

فبا أنواع بمختلف الشعري النص علقة ... كذلك الخاصة لغة تكون ما غال

فبا فهو التعبير فرا عمله الخاصة في يآعمل إذ الناس، من الخاصة نص غال و تأثأي

فها فل يآكن إن هأو و تعديآل، و توجي فل، عم دعا دل و المتدادآ، محدودآ فهو ف ذلك لع

عدم أي الملحمية خاصية إلى و جهة، من المتعالية لغته إلى نعلم فيما يآعودآ

جهة من العادآيآة الستهلكية اللغة أو النثر يآخوض كما التفاصيل في الخوض

دتد قد ذلك و أخرى، إلى  – النظم ل الحق الشعر عن نتكلم هأنا نحن و – يآر

الرغم على و النتقال، سرعة و النمطية على القائم النفعال سلطان غلبة

دن هأذا، من نحو توجيههم و العامة تحريآك في يآخفق قد الشعري الخطاب فإ



بين المرجى التفاعل من المانعة الحواجز تلك مثل لوجودآ المنشئ رؤى

دل و متلقيه، و الخطاب الجفوة ببدايآة المتبئة الشارات هأذه أولى لع

 المرتقبة

ـــــــــــــــــــ

،2005 القاهأرة الجامعي، لكتاب الحديآثة الكادآيآمية التصال، و الخطاب و النص (محمد)، - العبد1
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دل ،النفس وراق الذن أطرب إن و الذي اليآقاعي، التشكيل أو الميزان دنه إ أ

الخطاب: هأذا من الخاص النوع هأذا إلى للوالج يآقول نفسه الوقت في و

 تألف، الذي الكلم غير كلم شعر،

حيث من ل و معجمية، وحدات هأي حيث من ل تعرفّ، التي اللغة غير لغة و

طريآقة هأي حيث من بل جمل، صورة في تضبطها نحويآة قوانين هأي

خارجية. أو كانت دآاخلية الحقائق، عن التعبير مسلك و التأليف

اللثام إماطة إلى التية الدراسة هأذه تسعى الشكاليات هأاته حدودآ في و    

الغماري محمد مصطفى عند الشعري الخطاب كيان خصوصية عن

و الصوفي النفس و الرمزي الطابع الغربة" ذي "أسرار دآيآوان في المتجلي

لغته محاصرة و بالمتلقي، القصيدة صوت لعلقة تكييفه في الجديآد المسار

الهيكل عبر المتتالية المتجانسة الجمالية التخييلية الطاقة توليد و الدقيقة،

تكتفي و بالسطح تعنى التي النظريآات عنه تعجز الذي للنص، المادآي

نن من بشذرات دل إليه الوصول يآمكن ل لنظام معا و النوعي التحليل عبر إ

التداولي. التأويآل

جعل الغربة" يآحاول "أسرار مدونة في الغماري محمد مصطفى نجد و    

دح إن – جماهأيريآة مادآة شعره لغة ل إذ نخبويآتها من الرغم على – التعبير ص

دد ل هأو و الشاعر، مقاصد ليستوعب نفسه يآجهد أن لمتذوقها بل لقارئها ب

دل ذلك، يآستطيع و الشاعر آراء على ليقف التفكير مشقة كابد إذا إ

فبا المعاني فطبيعة صوره، و أحاسيسه القالب الشاعر على تفرض ما غال



دب الذي الموسيقي أن فيها يآغلب اليأس و الحزن فمعاني ألفاظه، فيه يآص

دب أخرى معان تلبس حين في يآشاكله، ما أو الطويآل، بحر قالب في تص

جم قد و الوافر، أو الهزج أو الرحز لبوس الغبطة و كالفرح جث على المبدأ هأذا جج

دجه الغماري مصطفى صدر الموسيقي القالب من التحرر إلى معانيه ليو

حوله، من المخيم السكون على روحه انتفاضة منطلق ... من المحدودآ

دك بدون فالمعاني ردآيء، واقع من للنفلت وركضه أمة بمصير تتعلق ش

فدآا ليسو إسلمية، دل فقط فر فضا إ الحياة. في بمذهأبه خاص اهأتمام له مما بع

إلى خطابه لتقريآب طريآقته في تتمثل الغماري امتطاهأا أخرى مطية و    

دن ، القصديآة هأي و العموم، القريآبة استعمالتها من تنتقل عنده اللفاظ فإ

التعامل في الجرأة و البتكار فيها تلمس بعيدة أخرى مجالت إلى المألوفة

ذكرهأا التي العلقات على المعتمد القديآم المجاز طريآق عن ل اللغة مع

الحواس، تجاوب على يآعتمد جديآد مجاز طريآق عن بل البلغيون،
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... مزارع العقيم ... الشوك الضياء التراكيب: "وتر هأذه أمثال عنده فتكثر

نحو لتنطلق دآللتها تفعيل إمكانية مع ،)1(... "  السودآاء ... الريآح الطهر

 المتلقي طبقة بحسب رحبة، آفاق

للتذوق. أهأليته و ثأقافته و

دك فالتداولية     المكونة للكلمات المباشرة الدللة من أبعد مدى إلى تتحر

دن أي المكتوب، أو للمنطوق إلى لسانيا النص من يآنطلق التداولي التحرك أ

دكل التي والفكريآة الثقافية النساق عن الكشف تقترح ... و سياقه تش

المعرفي النقدي الفضاء ضمن التداولي التحليل اشتغال إمكانية كذلك

دن إذ الثقافي، النقد أي الخاص قصديآة عن بالكشف تهتم التداولية أ

دن الشعري النص دآراستنا حالة وفي المتكلم، دل الشاعر فإ المتكلم محل يآح

دم التداولي، السياق في دن ثأ إلى يآحيلنا القصديآة لماهأية المعرفي التأمل إ

فعل بإنجاز يآقوم صوفي أكادآيآمي مثقف كفردآ الشاعر عند الوعي منطقة



دسعة، تواصلية ذو إذن الشعري شعري.فالخطاب إبداعي كان إن و مو

دنه المفردآ المتكلم بضمير يآتحدث الشاعر تتوالد التي الجماعة، يآريآد فإ

دنها كما المتلقي، أفق حسب باستمرار دسعة تواصلية أ فضا مو حيث من أيآ

دبر النبثاق مصدر و المتكلم، بياء التواصلي الحيز في عنه (الشاعر) المع

فما ليس هأذا دل و للذات، تعظي الممزوجين الشكوى و النين كان لما إ

القدام: و بالعتاب

رب جر وحا رأ جني جفي "  جري وو جدي رك جبي وو جف وه رذ وو  وم جمي ***    رر أ
جر و رزو جب

جل رو وق لل جفي ال جب رك وع رش وم

ونا وما وو يل وأ بة جإ يصـ جقاهــم جفي رغ رلو وو   رح جة ***   وج ور رش جر وح ودا رقا ول ا

جر جفي رد جب وص ون وذ رم

ونا يما يو يل وأ رر إ ونا جوي ال رشـ وبهــم وت رلو وو   رقا يل ***   وحى إ رض ال

جمي رر جء وي ول رش وأ جب جب وه ري وغ

جني رق جن وعا رم ري رز ولى وع رل رعـوا ا ون ولــى وص رع رف ال جت ره وأ وف جم ***  ول رس جل با

يوم رقا وهب وأ رذ .)2(... وم

دن هأكذا و     الغربة" "أسرار الشعريآة المجموعة على المهيمن المحور فإ

العربي العالم شاعر السمحاء،والغماري السلمية،وشريآعتها العقيدة هأو

دل السلمي وتطلعات حاضره، ومآسي ماضيه بأمجادآ وامتدادآاته، أبعادآه بك

دصة مستقبليه المعاصرة للتحديآات دآائمة مواجهة في المسلمون و ... خا

دل ...  والفلسفية القتصادآيآة و الجتماعية و السياسية وجوهأها بك

ـــــــــــــــــــ

.24ص ،1982 الجزائر ،2ط شّا.و.ن.ت، الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

.31ص نفسه، -  المرجع2
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والثائرة اليآمان لرسالة الناشرة الفاتحة بشخصياته السلمي والتاريآخ     

دد دل يآعرض الغماري الشاعر ... و والنحرافّ الظلم ض خلل من ذلك لك

دياض إحساس دذر ...و عميقة صوفية عارم،ونشوة ف في اللغة تواصلية تتج



دسخ كما الرمزيآة، للعبارات الكبير الحشد خلل من الخطاب عبر تتر

دل في المتلقي مع علقة إقامة إلى تهدفّ إعلمية هأي و أيآضا، اليآحاءات ظ

دم دد التواصلية و الواحد، اله والتواصل فالنسان النسانية العلقات جوهأر تع

دل يآنفصل أن يآمكن ل فيا إ  اصطناع
الممارسة هأو التواصل كان إذا بمعنى ،)1(

دنه الواقع، في للغة الفعلية دل الحالة هأذه مثل في يآكون أن يآمكن ل فإ إ

إنسانيا.  

دم سياق في يآندرج للتواصل المفتاح المفهوم و     يآختزل الذي ذلك من أع

إليه النظر يآنبغي بل النت، و النا محور على معرفة إيآصال مجردآ إلى فيه

دنه على بعين يآأخذ تأدآيآته بشروط الهأتمام و للحظاب، خاص دآاخلي تنظيم أ

في التأثأير و النتاج محوري عند يآتمركز الذي البداعي النشاط العتبار

في المعاصرة النظريآات أغلب عنايآة مجال التواصل أصبح لذلك و الخريآن،

 الخطاب تحليل
)2(.

نظام على قائمتين عمليتين تأويآلها و اللغة إنتاج فليس النحو، هأذا على و    

فرا، ترميزي طابع ذي أمران اللغة في المواضعة و ترميزي نظام فوجودآ حص

دك ل دل فيهما ش دن ... إ "الترميز" عملية مجردآ على يآقتصر ل اللغة استعمال أ

هأذا على زيآادآة و التأويآل، إلى الرموز" بالنسب "فك و النتاج إلى بالنسبة

دن ليست البسيط الترميز عمليات إلى تنضافّ التي الستدللية العمليات فإ

يآجعلها ما الستدلل عملية في "فليس اللغة، استعمال اختصاص من

دن الضروري من لكن و ،)3(لغويآة"  دول عليها يآعتمد أ من كإستراتيجية المؤ

دص ل التي العامة البشريآة القدرات توظف أن شأنها و إنتاجها و باللغة تخت

تأويآلها.

ـــــــــــــــــــ

.44ص ،1994 النجاح، مطبعة التربية، علوم معجم آخرون، اللطيف) و (عبد الفارابي-1
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،1ط الطليعة، دآار دآغفوس، الديآن سيف ترجمة اليوم، التداولية (جاك)، موشلر (آن) و زوبول-1

.15 ص2003، بيروت
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الرحيم" اللهب " أغنية لقصيدة العام المخطط

عام، مخطط على الغماري" قصيدته محمد "مصطفى الشاعر أقام لقد    

دل إليها تعودآ الواقع، في يآقابلها ما لها تجريآديآة صيغة ذي ده الخطاب، أبنية ك إن

دد إلى يآشبه مخطط هأذا يبني قد و المسح، في الجغرافي الملمح كبير ح

التداولية: العملية أعمدة هأي أساسية عناصر على المخطط

له. المقول من جزء سنرى كما هأي و المنشئة  الذاتالقائل:-1

شرك إلى المجرورة المستضعفة السلمية  الشعوبله:     المقول-2

زيآفه. أثأبت الذي المضلل، السياسة

ديزهأا و (شعر)، متميزة لغويآة  بنيةالقول:-3 دنها إلى عائد تم من أخذت أ

دته و موسيقاه، الشعر من و اليآقاعية، النمطية من تحرره النثر و خف

دله هأذا و إيآحاءه، دل إغراء ك المتلقين. طبقات لك

دلق  والمقاولة:     موضوع-4 آفاقهم و المسلمين و السلم بواقع يآتع

فل تمثل التي المستقبلية فرا تحو و مقدسة، قضايآا لمسار معلن غير خطي

فل دق عن تناز دمة ح الممزق. الجغرافي و الروحي ببعدهأا الوجودآ في أ

دن كما احتمالية من يآزيآد مما و متلحقة، نكسات عن تعبير المضمون أ

دضا يآزال ل كونه التواصلية العلقة عرى توثأيق في الموضوع تأثأير فيآا غ طر

فضا، التطبيع حظيرة نحو الساسة هأرولة و المسلمين ذهأول دظل في ناب

وحدانا. و زفرات

أفرزت التي الجتماعية و السياسية الظروفّ  جميعالموقف:     سياق-5

بشأن للمفاوضات الجلوس فجرح المسلمين)، (تنازلت الخطاب هأذا

دلف المزعوم السلم تصنيفات ... و المبادآئ و العرض و  الرض يآك

 المعمورة بقاع مختلف في المسلمين و العرب
علمات تثير ،)1(

... كثيرة استفهام
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دن     تزول حاضرة متشابهة كثيرة مواقف بالفعل يآحدث الشعري التأثأير إ

و متصورات من المتلقين عقول في تولده ما و انطباعاتها، تبقى و أحداثأها

المماثأل، فالتفاعل مشاعر، و عواطف من النفوس في تخلفه ما و حقائق،

دل المتشابه الدآراك أو دتى يآتنامى يآظ فيا و عاطفة، بعد موقفا يآستوي ح دم وع ثأ

سينا بن عليها يآطلق كما المصورة أو الخيال، يآلعب ... و عزم بعد حركة

فرا428 (ت فل  هأـ) دآو دعا  المجال هأذا في ف
تحقق لم إذا حالة في و ،)1(

ل التي الغوغاء ضمن تصنف أن أولى فهي القبيل، هأذا من أشياء التواصلية

ورائها. من طائل

العلقة نشوء بصددآ تكون الموضوع، و له، المقول و القائل، حضور في و    

دب هأي التي المقام. هأذا في افتراضية مقاولة هأي و المقاولة، ل

(الشاعر) المتأثأرة المنشئة الذات أهأمية عن تفصح المدونة ملفوظات و     

دبر و تدركه و التراكمية، الطبيعة ذي الموقف بمرارة تساهأم و بل عنه، تع

تعبئهم و بل السياسي، و الفكري موقفها لمشاركتها الخريآن تحريآك في

المدونة: في نرى كما عبارة دآون الخطاب إليها يآشير حركة إلى

ول ون " جذي ول ون ل جني جم وغا ول جر ا رم رح رغوا ال يل وصا جر رك ره رع

ون ول جذي يل رعوا ل يك وس رقا، وت ره رموا وما وو رر ول جر وح رصــ ون جب

ون ول جذي يل رلوا ل وم رل وم رقا وت وب سجْ وش جض لل وي ركـ جر جب رصـ )2( ..." وقا

فضا دآللته أصل في هأو كما يآكون أن شأنه من فالنفي     فاعلة بأصابع رف

فبا متحركة فبا، ذهأا فضا شأنه ومن وإيآا ديب أن أيآ الفاعلية لكن الصابع حركة يآغ

فرا تزدآادآ بل تغيب، ل المنشودآة، دول حضو يآفهمون ل الذيآن ضد ثأورة إلى لتتح

دل السلم من ... القشور إ



دز العالم جغرافيا فوق تنامت هأذه، الرفض ثأورة و     أقصى من الواقع، ته

و الميتة الجتماعية أنماطه أقصى إلى القتصادآيآة و السياسية حدودآه

عصر مع قفزت التي النفاق قوى الحقيقة بنار يآلفح غضبها بدأ و المميتة،

دى زيآفها تنفث راحت ... و الجموع رقاب فوق الول التزويآر سبغت حت

دلها الحياة ... الباهأت بلونها ك

ـــــــــــــــــــ

العالم، مكتبة الشعر، في التخييل و المحاكاة نظريآة و القرطاجي حازم (سعد)، مصلوح-1

.111ص ،1980 القاهأرة

.172ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-2
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دل في و     نل في تتمظهر ثأورة اليوم هأنالك زمان و مكان ك جماهأيري تج

دلع دك متط دد الستغلل قلع و الزيآف حصون يآد و التكلف و التصنع ... ض

المدونة:  مقاطع بعض في يآظهر كما الريآاء، و النفاق

ره ورا رت أ
و ومى "  رع قم عن وأ جتي وص وي قن في وغا رقر و جطي وف

رن قع وع جئ وذا وجا ول جإ وراه وقاا ومـ رع ربـه را جه رل رجـر ري وز ب

وذا جإ ره وف رت ورام رة وك وح جري وج بة ال وب رر رت رغ وقا جر ردر وش وصـ جب

وذا وو رة جإ ود جقي وع بة ال يص ووى جقا رر قر رت جدي رخ وت ركر و ل .)1( ... " وم

ددى بل السلم، إلى الدعوة عند تكتمل ل الشاعر فرسالة     إلى ذلك تتع

قصائده على يآضفي ما هأو ... و الدخيلة اليآديآولوجيات أصحاب معادآاة

فعا فيا طاب دسد نزال تموت " لن اليآمان" و "ثأورة قصيدته في بجلء يآتج

.)2(الحقيقة" 

التواصل علقة عناصر تحكم التي السس لهذه التمثيل يآمكن و    

 التالية  بالخطاطة)3(الرحيم"  اللهب " أغنية قصيدة في المعقودآة
)4( :

إقناَع

قاَئل
- الشاَعرَ -

قق كلل متل

 الخلفيِة
موَضوَع القوَل

الوَاجهة

مقوَل له



     

 

ـــــــــــــــــــ

.173ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى - الغماري1

.77 – 31ص نفسه، - المصدر2

.171ص نفسه، - المصدر3

.55ص الدآبي، الخطاب تداولية في زيآد)، أبو ي(سعودآ - نواري4

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -131- الغربة"

دنها المعاصرة، النقديآة الرؤى على الملحظ و      بمقولة تسلم مجملها في أ

أن يآستطيع من هأناك ليس الواقع التواصل" و هأي الشعر مؤدآاهأا: "غايآة

دسخت مسلمة أو بديآهية المقولة هأذه من يآجعل النشغال تاريآخ في تر

النقدي.  

إلى تقضي دآروب (المدونة) عبر الشعر جغرافيا إلى الدخول أردآنا فإذا    

دن يآفوتنا ل أن يآنبغي التلقي، نظريآة ضمن تواصلية قراءة إنتاج قراءة أيآة أ

يآاكوبسن منهج عن النظر بغض والنفتاح الحريآة تشترط النوع هأذا من

المرسل). مقابل (المتلقي

معرفية أزمة هأي أم المتلقي مع تواصليته كيفية في الشعر أزمة فهل    

على مقدارهأا وما التكنولوجية؟؟ الطفرة عن ناجمة العالم تجتاح كلية

دد و النسان حاجات إشباع ذكية و طبيعية بمستهلكات المعرفية فراغاته س

؟؟؟.

الخطاب أرادآ التواصل"، هأي الشعر "غايآة بمقولة التسليم منطلق من و    

نحو النساني بالوعي يآتوغل أن الغماري مصطفى عند الصوفي الشعري

من النا يآخلص أن و مادآيآتها، و الحياة تفاهأة على السمو معاني أعمق

موَقف مرَجعي
–واقع المة -

السإلميِة

الشعوَب
المسلمة



دلق الواقع هأشاشة من يآخرجه و سجنه المطلق سماوات في به ليح

المتعالي. الصوفي المعراج ارتقاء و الروحية الحياة تجديآد قصد اللمتناهأي،

دله ذلك يآتجلى و     النفسي الظمأ و الغربة، و الحزن معاني شيوع في ك

دن بما و الشعري، المتن في المطلق لمعانقة ل للشياء العادآيآة الرؤيآة أ

فكا يآسلكوا أن الصوفية على كان المطلق، إدآراك إلى تصل هأو آخر مسل

بين و الذات بين لتحادآ (برجسون): "نتيجة حسب يآنشأ الذي الحدس

دنه التحادآ هأذا وقع فإذا تشغله، الذي الموضوع حدس...فثمة في يآتبلور فإ

دمنا الروحية الوجودآ وحدة من نوع دننا غير الحية، الكائنات سائر إلى تض ل أ

دل الوحدة بهذه الشعور نمارس على القادآر البعض و خاصة، ظروفّ في إ

.)1(فطري..." أساس على قدرتهم تقوم ذلك

ولعب كيان، .. كتابة بالضرورة غامضة تكون الحال هأذا مثل في الكتابة و    

 بالعصاب،

كتابة الزفير، و بالشهيق الروحية، و الجسمية التوترات و الرتعاشات و

اليأس.         حدودآ على أمل أو المل، حدودآ على يآأس

ـــــــــــــــــــ

.181ص المعاصر، الجزائري الشعر في الفنية الصورة الحميد)، (عبد - هأيمة1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -132- الغربة"

دطن قد و      فل الغماري تف الصوفية، بها تزخر التي الفنية الطاقات لهذه فع

إحساس أمره حقيقة في تصوفه و الفياضة، يآنابيعها من يآغرفّ فراح

دمر دججة ثأورة مع الوصال إلى شوق و الغربة، و بالنفي مست نفسه في متأ

للنفجار: منفذ عن تبحث

ونا وأ رن "  رنـو رج وم ولى ويا ال ري ول

جت وو رن سن وأ رر و الجـ رحــ للس ا

ونا جري وأ وسا يل جل ا وليـ رز جب رحــ ال

بق ول ن وف رر ول .. و وش رجـ وف

ولى ويا وو ري ووى ول وه جر ال رذ رعـ ال



جقاي ي رشو بف ..  جغ رر ورا رم رغ

جدي على ورى ووا رق رت ال وبيـ ول

وما جني ول وج رر وها جذكـ .)1(..."  ال

فدا صوفيا الشاعر يآبدو و     ففا المحبوب حضرة في متهج المرأة رمز موظ

دب على (ليلى) للدللة عرفانية على الحسية الصورة يآحيل هأذا و اللهي، الح

فيا بالجمالي توحي و العقل و العاطفة تياري، تمزح صوفية طابع في متجل

فرا بالجللي و جللي، نس في ظاهأ ني لبو ... جمال

ـــــــــــــــــــ

.131ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى - الغماري1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -133- الغربة"

(المؤشرات) المفصلية: الملفوظات

دن     أن يآمكن ل الغماري، شاعرنا عند خصوصية الكثر التعبيريآة المسالك إ

على .. فهي بروزهأا بمواقع ل و ظهورهأا بزمن ل بها، يآتنبأ أن أو لها يآحتاط

دنح و مقام، إلى مقام من يآرتقي الروحي بالتصوفّ شبيهة هأذا حال من يآتر

الملفوظات ظاهأرة على نقف إذ ونحن محددآة، غير أزمنة في حال إلى

دنما مدونتنا، في دآللة الكثر المؤشرات بإبراز المهيمنة إلى نهدفّ فإ

كلمة كانت (المؤشرات) سواء الملفوظات لتلك التداولية الهألية استنطاق



فل أو عبارات أو تابعة، أو مستقلة، يآؤدآي نسق على الكلمات فيها تنتظم جم

الكلمي. الموقف في التأثأير عايآة يآحقق و المقصد

ددة، عبارات على وقفنا للمدونة، تتبعنا خلل من و     حبال ربط في تسهم ع

 التواصل،

دنها على المستهدفة، العلقة عقد و أنها أو سواهأا، دآون الفائدة محط هأي أ

ديز، طابعه عليه تضفي للخطاب تمفصلت تمثل كملفوظات تساعد و المم

و المحددآات بن التوقف مدى على المتوقفة الكفاءة إحراز على المبدع

من لن الخطاب بتمفصلت الملفوظات تلك نسمي أن ...فلنا سياقها

دددآ أن شأنها كذلك نسميها أن لنا و السياق، من الكفاءة إحراز موضع تح

دنها على المؤشرات دددآ و الخطاب دآللت تثير أ هأذه من و توجهاته، تح

المؤشرات:

"أسرار": - مؤشر1

فبا     در"، كلمة تسمع عندما ذهأننا يآراودآ ما غال ل الذي الغموض مفهوم "س

 إيآضاحه، يآمكن

دن غير فهمه، يآمكن ل الذي اللغز أو در أ على يآحيل الغماري الشاعر عند الس

 البعث دآللة

دثل الذي هأو الشاعر و النص، في للحركة مفعل ليغدو التخصيب، و درا يآم س

وناالقصيدة:              هأذه مطلع في وأ جمير جفي "  جر وض رج وف ير ال جس

ره جفي ويا ونا رد وح جشي ون

جوي                        رر رر وي جص وت سم و                 المدى وفيخ رض وته يت وع رو ور

رد ردو رح ال

رح و                        ررو رر وي رك رس وحاه من وي رب             رض رر يد رقه ال وش رع وت

رد ررو رو ال

رقاه                        وتا رش رر وت رم جل رس وما جر جشي ...                و ال وت رن رنه وت جم

رد رجو رن ال

رم و                        رج ون رك و ال رل رف رط و ال جحي رم ره             ال رب رجو رجْ وي ره وو ال

رد جر رم ال



رجْ                        ره ووى وو وه رنو ال رع رر وت رحو رص وو وله ال رق ..  جر وت رح رد وي جدي وح ( .." ال

1(.

ـــــــــــــــــــ

.137ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى - الغماري1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -134- الغربة"

در يآتماهأى وهأكذا من الكون آيآات و الطبيعة مظاهأر مع الشاعر شاعريآة س

 رمال و وردآ

... صخور و فلك و نجم و

"الغربة": - مؤشر2

طمأنينة و نفسية راحة السالك تمنح الصوفية، دآللتها بعض في الغربة    

و الحيوانية مآربها عن النفس " انفصال من به ترتبط لما وذلك روحية،

دنها باطنها، حضرة و بخالقها، واتصالها ،)1(الشهوانية"  مرادآاتها في تؤول فإ

فزا المدونة دل التيهان، و للضياع رم دبر لما وإ السودآاء بالغربة الشاعر عنها ع

دل التي سوى الشاعر وما المقدسة، عقيدته عن نأيآه بفعل الشاعر فيها يآح

دل اختزال المعمورة: بقاع مختلف في مسلم لك

بد جعي وب جك "  رن جتي وع ول جح ورا رب ...  رجو ول وت ري ول ورا و ال وف وس ال

ول وك وآَ وها وت رو رط جة في وخ وب رر رغ وداء ال وسو ورا .. و ال وثَ ود رن . )2( ... ا

الهموم، و الحزن على المحيل الحالك بالليل يآرتبط هأنا الغربة ورمز    

المضادآة السلبية الدللت من بركام " الغربة" مقترنة أمامنا لتنكشف

فما دتي "الغربة لدللة تما إلى مقام من السالك نقلت طالما الصوفية" ال

دولته و مقام، .. لقد الطمئنان و السكينة ارتقاء حال إلى حال من ح

التمردآ إلى يآؤدآي مما الهزيآمة، و العاقة أشكال من شكل إلى استحالت

رفضها: و عليها

رت يل وج وو بة "  وح ري رء وص ورا رذ وها           وع رلو وموا وما و وقاا وز وه رن ا

رض رف رر ون وه وس رج ونا وو وت وب رر رضه           رغ رف رر ون وس رم ل و ..  ود )3( .." ون



النجازيآة،لقتران الفعال عدادآ في تدخل الشاعر يآعيشها التي والغربة

علقة تظل العقيدة و الغربة بين القضوي..والعلقة بالتحقق الكلمي الفعل

العقيدة: وتفعيل الغربة لتجميد يآسعى الشاعر إذ تنافر،

رق جر ريو وس وحى "  رض جبي بال رر ونى و ود رف رة وت وب رر رغ رر ال رك سف ال

وك في و ري ون ري رء ويا وع وحا رم رر وس جح رب ري ووى ...  وه رر بال رم رع .)4( ..." ال

ـــــــــــــــــــ

.439ص اللهام، أهأل إشارات في العلم لطائف الرزاق)، (عبد - الكاشاني1

.13ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى - الغمار2

.99 ص نفسه، -المصدر3

.109  ص نفسه، - المصدر4

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -135- الغربة"

دن     و العاقة دآللت تحمل لها فيتصدى الشاعر، تحاصر التي الغربة هأذه إ

 العرقلة

الغربة ... و السلمية أمته واقع بالتالي و الشاعر واقع على التشويآش و

واقعية غربة و إيآجابية، صوفية غربتين،،غربة بين تتأرجح محوري كرمز

سلبية.

دن      المادآيآة دآللتها من للغربة انزيآاح على الغربة" يآحيل "أسرار قراءة إ

الصوفي.  المعراج مقامات على تنفتح صوفية روحية دآللة إلى الواقعية

يب": - مؤشر3 "الح

فل هأناك ليس     دأن جد دب الله ب الكريآم القرآن جاء بهذا الصالحين،و عبادآه يآح

 "           

   ..." 
دل ،(1) دن إ ددوا المسلمين الصوفية أ دن أك ل أ

دبة بين تشابه دبة و لعبادآه، تعالى الله مح المحبتين بين فالفارق له، عبادآه مح

الغماري شاعرنا نجد أن عجب المخلوق. فل و الخالق بين الفارق هأو

دلح دب يآتس فهو السلمية، الشريآعة بعث إلى الهادآفة رحلته في بالح

دب يآصطحب فبا معه الح فيا و كتا دل له تنتشي وح هأذا ليصبح الموجودآات، ك

دب فدا الح يعلت أهأم من واح الشعريآة: مدونتنا في المف



سب رح ول " ال سب ولو رح رء ويا ال ونا رس يل وما          وح وض رخ رد ا رجـــو رو ال

سب ولى الح رغ رت وما وأ وو بة                 وح وف وو وش ينى وما ..  رد وغ جصي وقا

يب ونا الح ور يي بدا ورص ويا جني                    جج وت رب رزو وت رغ وت رد ..  ررو وت  ..

جه وو جن ردو رت جب وقا جر ونا وش رت                   جب وها رت ال وض جه رج رأ رد ..  رعو سر " ال
)2(.

دب من يآجعل الشاعر     فرا الح دحد التي التفعيل، عناصر من مدعما عنص تتو

أهأم لبعض استعراضنا التغيير.. وبعد على القدرة و القوة صاحبها لتمنح

المدونة، في الشعري الخطاب على (المؤشرات) المهيمنة الملفوظات

دكد بالغياب "فالغربة" مرتبطة صوفية، دآللة إلى للنزيآاح قابليتها على نؤ

دق، مع للحضور الخلق عن دل هأي "السرار" ما و الشاعر، مبتغى هأو و الح إ

دح التي الحوال. والمقامات تلك على إحالة دب" طلبها، في الشاعر يآل و"الح

دبة أو الصوفية. مقامات أسمى من المح

ـــــــــــــــــــ

.54المائدة: اليآة:  سورة-1

.138 -137 ص الغربة، محمد): أسرار (مصطفى الغماري-2

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -136- الغربة"

دن تداولية وجهة من نشير كما     ليست الملفوظات هأذه مثل تكراريآة أ

 فحسب للكتابة الخطي المستوى في تكراريآة
منتظمة متوالية هأي بل ،)1(

ذلك  يآقابل و التلفظ، في الفارق بحكم أخرى، منتظمة غير و أحيانا

دم في اختلفّ الختلفّ بصفة يآعني ل تكرارهأا و  الخباريآة، القيم تراكم ك

دنها مطلقة التأثأير بقصد التقريآري المتكلم فعل يآحركها التي الدللة تحمل أ

دن بل المتلقي، في دل إ غير و المنتظمة المواطن في لعلمة جديآد تواردآ ك

دما يآحمل المنتظمة فيا ك فيا إعلم دل و جديآدة، انفعالية قيمة و إضاف دنا إ أمام ك

 غير تكراريآة و عبثي، لغوي فعل

... قصديآة



ـــــــــــــــــــ

.16ص التداولية، المقاربة (فرانسواز)، أرمينكو-1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -137- الغربة"

الخطاب: عالم في اللغة وظائف و الكلم أفعال

دن     فطا يآعكسان اللغة وظائف و الكلم أفعال إ ازدآهأر اجتماعيا، نشاطا و نم

جزء ليشكل المبحث هأذا غدا قد و اللسانيات، وتطور اللغوي التنظير بفعل

التداولية. اللسانيات من يآتجزأ ل

بوصفها الكلمية الغربة" بالفعال أسرار "دآيآوان مدونتنا حفلت قد و    

و مثل:الطلب تأثأيري انجازي دآللي شكلي نظام على تنهض ملفوظات

 ... الخ الوعيد و الوعد و المر
ففا اخترنا وقد ،)1( فجا المدونة من مقتط نموذ

إقبال". إلى "نجوى قصيدة في يآتمثل

الوصفية: التقريرية الفعال – أ-



خارجية خبرات نقل أو حقائق مجموعة بيان فيها الشاعر يآكتفي التي هأي و

صريآح: موقف إبداء دآون

ونا وأ وك و "  ييا رل ويا جإ وبا رقا بة جإ وم وح رل وم  ..

وها رب ررو رر رد رض رخ رن ال جي جم جد ونا وه جبيي ون .)2( " ال

دلة، هأو و الصريآح الحقيقي الثأبات بين الخطابية البنية تردآدآت قد و     ق

الكثيرة: الكثرة وهأو بالمجاز المشوب والثأبات

رد يقا ود "  وع رق وبا رل وخ جني وما ال ري وو وب رم ... ره ون ري وب

وس ري ول رح وف ول رف وبى وت رر ونا جفي رقا جفي وصا .)3( ..." وت

أخبار من تحمله بما التواصلية الوظيفة مجملها في تؤدآي المثلة وهأذه

دجه دم غايآة إلى الشاعر بها يآتو مطلع بينك" في و "بيني مؤشر إن التأثأير. ثأ

و المشاركة، هأي التداولي القالب مستوى في خاصة دآللة يآحمل القصيدة

( غرايآس ذكرهأما المحادآثأة مبادآئ من آخريآن مبدأيآن الشاعر راعى قد

Grice(يآذكر لم الكيف مستوى فعلى الكيف، مبدأ و الكم  هأما: مبدأ

دل الغماري مصطفى إسلمي لمفكر مناجاته مثل بصدقه، مؤمنا كان ما إ

التأثأير. إقبال" بغرض "محمد بمكانة

ـــــــــــــــــــ

.40ص العرب، العلماء، عند التداولية (مسعودآ)، صحراوي-1

.109ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-2

.113 ص نفسه، المصدر-3

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -138- الغربة"

دما     دم مستوى على أ ددس راح فقد الك هأو و غائبة، و حاضرة الحقائق يآك

دخى ففا ذلك في يآتو لديآها يآخلق مما المستقبلة الذات خلخلة هأو أسمى هأد

الواقع. في يآحدث بما الوعي من شيء

الخباريآة التقريآريآة الفعال على المجاز طغيان النتباه يآثير مما و

عامل و العادآي للقارئ بالنسبة تعمية عامل يآشكل قد هأو و المستعملة،

المتذوق: للقارئ بالنسبة تنويآر

وء وشا ووى "  وه رن ال رح ون رل ويا .. وبا رقا بة جإ ول جف وقاا



ون جء جم ويا جض ولى ال جب وع رر ونا ود جبي جح رم ال

دمنا في الشوق يبث أن الهوى شاء

يسماء عطر المصافينا أنفاس .. و ال

أدمعهم العشاق مقل في تشيخ

يبت مدامعنا من و )1( .." مآَقاينا .. ش

ـــــــــــــــــــ

.110ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -139- الغربة"

النجازية: ب- الفعال -

سبيل على به نقول ما هأي أو بالدآاء، المضمون فيها يآقترب التي هأي و

 اللغوي التمفصل لعملية تأدآيآتنا أثأناء التحقيق
للفعال تتبعنا أفضى قد و ،)1(

على الوقوفّ إلى المدروس، النموذج بالحرى أو المدونة، في النجازيآة



دنها التراثأي الدرس في المتبنى الصطلح وفق صورتين في ظهرت أ

العربي:

دلق الطلب من نوع الصل في هأو  و*- الستفهام: للمتكلم معينة بحالة يآتع

دررت قد و به)، العلم تحصيل بأمر،فيطلب (جهله في الستفهام صيغ تك

عديآدة: مقاطع

أغنيتي الليل في .. سرقات لها " تبا

.. سكاكينا ابتلعنا ؟ فعلنا ماذا

....

لدثِّ ماذا وطن عن إقابال .. يا أح

..؟ المغيرينا غارات فيه تشرشت

....

يدثِّ.. يا ماذا وطني عن إقابال أح

.)2( ..؟" وادينا أعماق في الليل خناجر

فل الستفهامية الصيغ هأذه اعتبار لكن     دل يآكون ل مباشرة، إنجازيآة أفعا إ

يآترتب الذي المر الحقيقة، وجه على يآخفى ما معرفة طلب القصد كان إذا

فقا الجواب انتظار عنه فرا، أو تحقي دما تقديآ من المنشئ من التساؤل كان إذا أ

دن حقيقي، جهل غير ... ضامرة دآللة وراءهأا تخفي الستفهام صيغة فإ

ـــــــــــــــــــ

.61ص التداولية، المقاربة (فرانسواز)، أرمينكو-1

..112 – 111 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-2

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -140- الغربة"

دن*- التعجب: الواردآة للتعبيرات صارمة و دآقيقة تصنيفية بعملية القيام  إ

دسر أمر المدونة في دصة متع دل في خا و الشعريآة، الخطابات احتمالية ظ



على سنقف إذن التأويآل، من أنواع و التوجيه من ضروب على بياناتها انفتاح

بين الرابطة تمتن و الدللة، تخدم كانت وإن التي المجازيآة التعبيرات بعض

دول، من و يآقول من دل يآؤ دنها إ فل تطرح أ قد الذي الوحيد هأو ليس إشكا

درض فما للخطابات التداولية المقاربة ممارس له يآتع منها الشعريآة و عمو

الخصوص: وجه على

أوبئة تندس .. كما فيه " تندس

طاعونا الجسم .. تسقي الجسم تستوطن

قاافلتي ذبح في .. سعوا الذين عن

يبوا جنائزها في و الشياطينا .. ل

تغازلنا عادت .. ما الضوء مساكب

.)1( .." ناعينا .. غير الليالي في نرى فما

دورة التراكيب هأذه تبدو     دك بل تطرح لكنها و له، محاكية بل للواقع، مص ش

دلق ثأانية نظر زاويآة تمزقات و نفسية حالت عن إفصاحات كونها بإمكانية تتع

دنها قل أو دآاخلية، حياته. من ما مرحلة في الشاعر عاشها روحية تجربة إ

في ما قضية تأثأير عن تعبير هأي المتحدة النجازيآة الوجهة هأذه و    

دما منها، له موقف تحديآد و المتكلم، التراكيب هأذه من المجازي الجانب أ

دنه دق تصويآر و   الموقف، عن أكبر دآللت ذو فإ إنجازيآة.. قوة أكثر فهو له، أدآ

ـــــــــــــــــــ

.112ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -141- الغربة"



التي اللغويآة الفعال بعض خروج احتمال عن يآقال المجاز عن يآقال وما    

أكثر دآللت إلى ‘الحرفية، صيغتها عن إخباريآة، أو تقريآريآة ظاهأرهأا في تبدو

و المشاعر، (الشاعر) من المتكلم نفس في يآختلج بما إيآحائية و رحابة

دمص بالتالي  النجازي، الفعل صورة تتق

القناع أساليب الظاهأر: بعض في الخباريآة الساليب و التعبيرات تلك من و

 التوكيديآة،

قوله: في تحديآدا ذلك و التعجب، دآللة تحمل أخرى أساليب و

يذتهم آلم .. في للمحبين " يا ل

يعانونا ما .. يا الهوى سبيل في و

.. ملحمة إقابال يا إياك و أنا

.)1(.."  النبيينا هدى من الخضر دروبها

دذة، و اللم تضادآ من هأنا التعجب ومنشأ     المعاناة.. و الحب و الل

وجهة خدمة بغية المتكلم، يآصوغه ما مجموع به  المقصودآ*- الحجاج:

دحة التسليم على المتلقي حمل طريآق عن نظره، ما تبني و موقفه، بص

 أفكار من يآطرحه
)2(.

دن على وقفنا وقد     دخر الشاعر أ هأذا في بارزة وسائل ثألث لذلك يآس

القناعي: المسلك

الدآاتية:      الولى: التأكيدات     */- الوسيلة

السامع على التأثأير بهدفّ الدآوات بعض بواسطة كلمه المتكلم تأكيد أي    

دحة إقناعه و دثلت و مذهأبه، بص يآلي: فيما الدآوات تم

ينت إذا: "إذا-1 ونا ... يقول تغ جمي سب: آ .." الح

ود إن: "إن-2 وع رس، وبا رن جج .." بينكم و بيني ما ال

ود قاد": قاد-3 وع رق وبا رل وخ .." بينهم .. و بيني ما ال



ـــــــــــــــــــ

.109ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

.96 ص الدآبي، الخطاب تداولية في زيآد)، أبو (سعودآ نواري-2

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -142- الغربة"

السلوبية:     الثانية: التأكيدات     */- الوسيلة

القصر هأي، و تقريآبا واحدة طريآقة في شاعرنا عند انحصرت وقد    

والستثناء:     النفي بتوظيف

وس ري ول وف يل "  رم جإ رجو ون رر ال رض رخ ونا. ال رد وه رش وت

وس وو ري يل ول بت جإ ومل ري وس ونا رن ججي ونا رت  .. ..

...

وما ورى وف جلي جفي ون ويا ول وغير ال ونا ..  جعي .." ونا

الثالثة: المقابلة:     */- الوسيلة

تتفاوت و الخباريآة، المضامين بين المقابلت أزواج في متمثلة هأي    

الحجاج. من النوع هأذا في القناع مظاهأر

النفي: و الثَبات بين المقابلة-1

لن جبا ول دق جفا "  جفا جما .. و جر نة جر .." لغاني

الثَبات: و النفي بين المقابلة-2

جل يث جما "  يد جح ون يأ نض جع به .. شرقت جما

يت وب لر جمه جش جل دما آ يس ينا و ..  يو وفي .." جأ

المنطقية: النتيجة و السبب بين المقابلة-3

جد  " إنالسبب: جع يس جبا ون بينكم" (البعد). و بيني .. ما الج

جناالنتيجة: جل جعة  " لريآ تش لل يس ا ون لج جنا ..  لني جدا بيننا) يآقرب .." (السلم ييآ

دن الواقع و     دن البساطة، هأذه عن بعيد المر أ في الحجاج دآراسة ل

التداولي التخييلي المكون به يآقوم الذي الدور العتبار بعين تأخذ الخطاب

دنما الباحث و القناع، في ددة بنظريآات يآستعين إ دلها دآراسته في ع تسعفه ع

 القناع و التأثأير آليات تحديآد في
)1(.



ـــــــــــــــــــ

.43ص ،2006 العمدة، دآار الحجاج، و اللغة (أبوبكر)، العزاوي-1

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -143- الغربة"

دنها فعلي، و جانبان: لغوي لها ننتجها التي القوال كون هأو عليه والمتفق     إ

 أقوال

دن المهم و أفعال، و ل و فعل، و قول هأي المتكلم عن الصادآرة العبارة أ

الختيار اعتبار من تقلل الوظيفة هأذه و إجرائي، بفعل اقترنت إذا سيما

اللسانيين. من كثير ذلك إلى ذهأب كما للغة الوحيدة الوظيفة

دننا     علقتنا تغيير أو الواقع، لتغيير و عديآدة، أفعال لنجاز اللغة نستعمل إ

 الشياء في و الغير في للتأثأير و معه،
)1(.

طرائق خلل من مضاعفة حجاجية قوة الكلم يآكتسب هأكذا و    

الستقصاء. آليات و الربط، أدآوات و الستعمال،

أن ضروري الغماري، عند الشعري للخطاب تداولية مقاربة أجل من و    

مطابقته على البرهأنة و لمحاصرته تؤهألنا معلومات جملة عندنا تتوفر

القصيدة سياق بالخرى الغربة: أو "أسرار دآيآوان فيه وضع الذي للسياق

إلى " نجوى هأي و تواصلنا، معها التعامل و تداوليا، لمقاربتها ننبري التي

التية. العناصر خلل من إقبال" يآتجلى

Emetteur  - المرسل: 1

دد الذي المرسل على التواصل عملية ترتكز     فدآا يآكون قد و أساسها، يآع فر

فة، أو صانع هأو إذ ذاته، الوقت في إليه مرسل و مرسل يآكون قد و جماع

 ،)2(نفسه الوقت في مؤولها و الدآلة

نسق في المجردآة المتصورات و المفاهأيم صياغة بعملية الباث يآقوم و

 اللسانية القناة عبر يآنقل محسوس كلمي
)3(.



درق أن يآجب خاصة منها الشعريآة و عامة الدآبية النصوص في و     بين نف

دنه مباشر مفعول إلى يآحتاج باعتباره الكاتب فدا معنى يآنقل ل خلل من واح

فل كوسيلة اللغة على اهأتمامه يآقف الذي المؤلف بين و للقارئ، يآكتبه ما جد جب

.)4(..  كغايآة المعنى من

ـــــــــــــــــــ

.126ص ،2006 العمدة، دآار الحجاج، و اللغة (أبوبكر)، العزاوي-1

.37ص ،2004 الشرق، إفريآقيا الخطاب، و اللغة (عمر)، أوكان-2

.58ص ،1977 تونس، للكتاب، العربية الدار السلوب، و السلوبية السلم)، (عبد المسدي-3

،2006ع:  الكويآت، المعرفة، عالم عصور، جابر ترجمة بعدهأا، ما و البنيويآة (جون)، ستروك-4

.30 ص ،1996

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -144- الغربة"

دن عليه و    " الغماري" الشاعر عند التصورات خلق و المفاهأيم، صياغة فإ

عبر المرور خلل من إقبال*" يآتجلى إلى "نجوى الدراسة نموذج خلل من

القرن سبعينيات ثأمار من الشعري النص فهذا استنطاقه، و القصيدة هأيكل

فذا السلمية بالعقيدة يآلهج الشاعر كان حيث الماضي، "إقبال" مثل من متخ

الحياة: في أعلى

جني ري وب وك وو "  ون ري رل ويا وب وبا رقا بة. جإ وف جط وعا  ..

رت رو جء وص وما وس جر ال ونا جق جب رش جع ونا ال جقي رس وي

ورى أ
وها و وف جب رر وح ونى ال جف وأ جه جفي ..  جع جئ ودا جب

رر و رث رن ود أ رج وو ويا جفي ال رق رل ونا ال جوي ووا .)1(.."  ود

على لتحيل الشعر شكلها التي اللغة بنية وراء واثأب المخاطب يآقف    

فرا يآبقى لكنه النصهار، و التماهأي مبلغ أحيانا يآبلغ الذي التحفظ بـ متأثأ

سيادآة و النسان كرامة عن يآبحث يآظل و رحيله، من الرغم "إقبال" على

مناجاة إقبال": ليست إلى " نجوى قصيدته يآجعل ما هأذا و السلم،

إقبال مخيال تمل تكن "قرطبة" لم و عقيدته، و لفكره بل لشخصه

فدا ماضيا كانت بل فحسب، يآلبس الغماري الشاعر و المسلمين، لكل مجي



كل في المسلمين و بالسلم يآلهج كان الذي إقبال عباءة المخاطب خيال

السلمي. المشروع يآحقق أن الحياة في حلمه كان و معمورة بقاع

فرا يآختلف ل الغماري شاعرنا و     "إقبال": العلى مثله عن حلمه في كثي

رت وب وه وو جك "  رت وها رء وآ ورا رض وخ وبة" ال وط رر رقا  "

/ قارطبة الحلم                                           

رة وي جن رغ جد رأ رج وم رت ال وف وج وها ونا" ..  جني وغا ) 2( وأ
.

ـــــــــــــــــــ

توفي  م،1877 سنة سيالكوت في ولد عالمي، باكيستاني إسلمي مفكر و شاعر إقبال *- محمد

ففا  م،1938 سنة منها شعريآة دآواويآن و السلم"، في الديآني الفكر منها:"تجديآد فكريآة آثأار مخل

الذات". إثأبات "أسرار

.109ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

.111 ص الغربة، أسرار (مصطفى)، الغماري-2

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -145- الغربة"

نسيان دآون السلمي الفتح مع العهد تجديآد و السلم ببعث يآحلمان

(الندلس): التليد الماضي

رت ري وك وب رسا "  رل ود رن رل جمن وأ رب رة وقا وي جف وقاا  ..

/ الندلس الماضي

رت ري وك وب ولى حرى..  رع رد و ال رج وم ونا"  ال جدي جل ووا
)1(.

دلمه الذي المشعل بسقوط الشاعر يآصطدم ثأم إقبال: يآدي من تس

وط رق رس وي جل رد " رع رب جفي ال رر ..  رهو ول جتي  ل ون وذ رئ جم

/ (لهور، السقوطْ

الجزائر)

رر جفي وو جئ وزا وج رر ال جبي رك ونا وت جي يل وص رم .)2("  ال



لهذا يآصلح الذي التجريآدي ل التعبيري السلوب يآوظف فالمخاطب    

دنص، السطحي الهيكل مع تنسجم المباشرة الخلفية الرؤيآا لن المقام، لل

دلص بمثابة إقبال فبدا  المنفذ، و المخ

فيا القصيدة، ثأقل مركز يآشكل راح و ذاته. الشاعر مع متماهأ

بطله" إقبال" الشاعر" الغماري" و انتقال عن ضمنيا تكشف النص فلغة

دل وضع و السقوط إلى الماضي إلى الحلم من إطارهأا في مرحلة ك

الجزائر) (لهأور، السقوط (الندلس)، الماضي (قرطبة)، المكاني: الحلم

السقوط                                       الحلم  الماضي

إلى آل الذي المشروع المبين السلمي الفتح بتجديآد الحلم فضياع    

تكون قد التي النكسة، هأذه عن المرسلة الذات تكشف هأنا و السقوط،

دما الوعي، أحادآيآة و الوقوع فردآيآة شأنها فمن ذلك إزاء المخاطب حسرة أ

فجا فيه نندمج و السلمي مشروعه في معه نندرج تجعلنا أن حميميا اندما

البعض: بعضنا عن ابتعدنا مهما بعقيدتنا العميق باليآمان يآحسسنا

رن جإ ود "  وع رس وبا رن جج وما ال جني ...  ري رم وو وب رك ون ري وب

ونا ونا ول رت وع جري رنس وش جج ونا ..  جني ودا .)3(.."  ري
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بعثه محاولة المجيد بالماضي تحلم ذات عن القصيدة لغة تكشف هأكذا و     

 تجديآده، و

شاعريآة على تتأسس و السلمية، العقيدة نشر سبيل في تسعى و

القوة. و العنفوان

دلى ل القصديآة مبدأ إن     دل يآتج الذات بين التفاعل إحداث خلل من إ

دنها و / القصيدة، الرسالة عبر والمتلقي المبدعة مطلقة قصديآة ليست لك



السلطة / المرسل للمتكلم أعطي الذي الجرجاني القاهأر عبد عند هأي كما

دنه الكلية العجازيآة النظريآة مع يآنسجم كان وإن فهذا الحقيقة، مصدر ل

دن الكريآم، القرآن على المطبقة ومنها ، التخيلية النصوص على تطبيقها فإ

و البشريآة البداعية بالمحاولت يآتعلق كونه نظر، فيه أمر الغماري نصوص

 التبليغ قصديآة و الفعل قصديآة بين التمييز يآجب لذلك
أعيد . فالقصديآة)1(

فل التلقي جمالية روادآ عند البداعية الكتابة صارت و النظر فيها تعني ل مث

فما دن دآو دددآة و واضحة أفكار لنا أ سبر هأي فالكتابة الكتابة، ممارسة قبل مح

 الذات عن بحث و استكشافّ و أغوار،
)2(، 

ددم ما ليآضاح و حالت تمثل التي الخطاطة هأذه القارئ على نقترح تق

الشعريآة اللغة خلل من المرسلة الذات انكشافّ

Message  الرسالة: 

دن على سيميائية، أو لسانية تكون أن يآمكن و التواصل تحقق التي هأي     أ

يآجعلها ما وهأو اللغة طريآق عن تؤول اللسانية غير التواصل أنظمة جميع

متكلميها، على تأثأيرهأا تمارس تصويآريآة سلطة تعني فاللغة لسانية، أنظمة

ثأقافية أسس بمثابة تكون معينة ترميزيآة نظم تبني إلى الفرادآ تدفع و

 للتفكير
)3(.

ـــــــــــــــــــ
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السقوَط / (لهاوَر، الجزائرَ) الحلم / قرَطبةالماَضي / الندلس

المرَسإل / الشاَعرَ
نجوَى إلىَ إقباَل



دن     دص إ فجا) لعملية واحد آن في يآعتبر أن يآجب / الرسالة الدآبي الن (نتا

فسا و النتاج، و التواصل نظام دآاخل استعمال و تلق، عمليات و لفعال أسا

التفاعل. 

دل العتبار بعين أخذ يآنبغي و     الذي للنص، المكونة التداولية البعادآ ك

دم حيث تواصلي كفعل الخطاب خلل من يآتجسد و النص بين الربط يآت

 التداولي سياقه
)1(.

دن     الخطاب هأو المعنى بناء و التأويآل و للفهم القابل الرسالة أو الخطاب إ

 سياقه في يآوضع بأن القابل
دنص كون ،)2( دآاخلية بنيات فقط يآملك ل ال

دنما و الشكلني، التصور حسب دنصي التحليل أثأناء تستحضر بينات يآملك إ ال

دن و السياق، يآؤطرهأا التي وظائفه مختلف وتحليل ، فهمه يآجب الذي إ

فل بصفته الغماري عند الشعري النص مع التعامل القصيدة أشكال من شك

و المرجعية الدللت بين التعارض تأكيد على يآحيلنا المعاصرة العربية

دنص قراءة على مجبر القارئ وهأنا السياقية، قراءتين، الشعري ال

تأويآلية. و استكشافية

ددم     إقبال) التي إلى (نجوى قصيدته في خاصة مرثأية أو رسالة الغماري يآق

دشف إقبال، مميزة مناجاة فيها ناجى البشريآة لفقدان الشاعر ألم منها نست

فرا  إقبال، حجم في إسلميا مفك

و المناجي بين وصل هأمزة قصيدته في المديآنة من الشاعر اتخذ و

فما فجعلها المناجى، درك و يآنبض جس الشعراء يآشاكل بذلك هأو و يآتح

المدن" : "رثأاء غرض في القدامى

رت وب وه وو جك "  جت وها رء آ ورا رض وخ رة" ال وب رط رر "رقا

رة وي جن رغ جد رأ رج وم رت ال وف وج ونا وها جني وغا وأ

...

وط رق رس وي جد جل رع رب رر جفي ال رهو جتي ول ون وذ رئ جم

جئر جفي وو وزا وج رر جال جبي رك ونا. وت جلي وص رم ال
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دن على تحيل البنيات هأذه     آن في المشاركة و المشاهأدة يآتبوأ الشاعر أ

دص، تحيط مؤشرات هأي و واحد فء بالن ... النقد أو التلقي مستوى على سوا

ددنا دآللية وحدة بوصفها فالمديآنة دل، القصيدة لبناء الرمزي بالبعد تم و كك

من تخلق و ذاته الوقت في عنه تنفصل و بالشاعر تتصل الشاعريآة المديآنة

فدا المتنوعة الشعر أغراض و التوتر على يآتأسس المتلقي في جماليا بع

"قرطبة" و أمجادآ باستعادآة الشاعر حلم يآؤطرنها التصال فمديآنة القلق،

"لهأور". في السلمي المشروع تبخر النفصال مديآنة

خلل من لئقة منزلة الغماري عند الشعري الخطاب في الوزن يآحتل و

(البسيط)، هأو القصيدة هأذه في الوصفي فالوزن إقبال"، إلى "نجوى نصه

النون)  (حرفّ الروي و القافية، و

و الزحافات بعض / فاعلن) مع (مستفعلن ثأنائية البيات في التفاعل و

دلل التي العلل العروضي. التوزيآع تتخ

جني ري وب وك وو "  ون ري رل ويا وب وبا رقا وعاطفة جإ  ..

رت جء وصو وما يس جر ال ونا جق جب رش جع ونا ال جقي رس وي

ورى أ
وها و وف جب رر وح ونى ال رف وأ جه جفي ..  جع جئ ودا وب

رر وو رث رن أ
ود و رج وو ونا جفي ال جوي ووا ود رقييا..  رل .." ال

فعا يآنزلقا و المدلول الدال المقطوعة هأذه في يآعانق     " لكان" يآقول كما م

LACANEدونا إيآحائية دآللت .. خلق النجدة و الولدآة و الخلق لعبة  ليك

العتباطي و العتيادآي القاموسي اللغوي المستوى من بنا تنتقل جديآدة

و البداع و اللغة به تتسع رمزي مستوى إلى متوترة فجوة إحداث دآون



دددآ دلها .. و المدلولت و الدوال سلسلة تتع خطاب تجعل التي السمة لع

التكرار. من تنقذه التي القراءات تعددآ يآقبل الغماري

ارتقى ما هأذا و "إقبال" العادآي، شخص تتجاوز الشاعر عند فالمناجاة    

الشاعر إحساس أعماق من النابعة اليآحاء مستوى إلى القصيدة بلغة

النزيآاحات. و بالصور معبأة لغته .. فجاءت متلقيه بشاعريآة
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دن     ...) يآضعنا أفنى العشق، (الوجد، الصوفية المعجمية الوحدات إقحام إ

دب صوفي غزل أمام دو في إلهي وح إلى (نجوى السلمية المناجاة من ج

فرا للشاعر الساسي الشعور إلى يآضيف و إقبال)، وحدانيا، تعبيريآا عنص

أن يآمكن حينئذ واحدة، لغة في شعريآتان لغتان تتآلف بل فحسب هأذا ليس

الصوفي. الشعري الخطاب الخطابات من النوع هأذا على نطلق

دتساع، و التوالد و التناسل آفاق برمزيآته يآفتح الغماري نص نجد هأكذا و ال

دن ذلك دل ليست النص حرفية أ دل عن الحقيقة إخفاء إلى يآرمي وهأما إ من ك

فل ليس فقد متلقيه، خيالية المجال تاركا المبدع يآختفي حيث لمعرفتها، أهأ

 المحاكاة تلك وراء التي بالخدعة شعور هأناك كان
)1(.

دن     و التراكيب من نظام شكل في لغته تجلت الغماري عند النص إ

 السياقات

اختيار على متوقف الرسالة تبليغ في عناصرهأا واستخدام الستعمالت، و

 الموضوع،

دتى السياق، ثأم الجتماعي، الموقف و تكون ل أن يآجب الثأر يآحصل فح

محايآدة. الكلمات

Récepteur  - المرسل: 3



من القارئ يآلقيه ما يآضعفه فل القراءات، تعددآ الخالد النص سمات من    

يآمتلك القارئ فصار المتكلم، بقصديآة دآائما متصل النص يآعد لم لذا إعياء،

و أخرى، نصية بقرائن يآرفض أو يآتعارض ل أن شريآطة التأويآل في الحريآة

دن القول يآمكن عليه بين العلقة تقيم معينة إستراتيجية في يآنتظم النص أ

نسق لتحقيق المدعو القارئ بين و النصي للسجل المرجعي السياق

 النصية التوافقات
دن ،)2( موضوعه أو معناه بنفسه  يآومئ ل الجمالي النص إ

دن إليه، يآقصد الذي على متوقف الرسالة تبليغ في اللغة عناصر استعمال ل

دم الجتماعي الموقف و الموضوع اختيار تكون أن يآجب فل السياق، ثأ

 الثأر ليحصل محايآدة الكلمات
)3(.

دنما     تشكيل إلى تنتهي التي البناء و الفهم أفعال بتوجيه النص يآكتفي إ

القراءة. عملية أثأناء القارئ ووعي المعنى
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ففا إليه المرسل يآشكل لذلك     ل فحضوره التواصل، عملية في أساسيا طر

دل دن يآفوقه، ربما أو المرسل، حضور عن يآق دعال مساهأم كليهما ل في ف

الوظائف من مجموعة عنها تنتج التي الفعال تحقيق و البلغية، الحركية

بهما. المتصلة

يآبذل الذي القارئ هأو الغماري عند الشعري الخطاب في إليه المرسل و    

فدا فرا جه القارئة الذات حيث التلقي، و التأويآل و الفهم و الصياغة في جبا

الستجابة). الستقبال، هأي: (القراءة، أساسية ثألثأة عناصر إلى تنشطر

و المنطوق، الكلم في البعض بعضهما يآعرفان المتخاطبان كان إذا و    

عن يآعرفّ ل الشاعر إذ المر يآختلف الدآبية العمال ففي اليومي، الحديآث



دل المفترضين متلقيه كما بعينه، قارئا يآقصد لم .. فالغماري اليسير النزر إ

دنه  الجتماعية و الثقافية السياقات يآجهل أ

دم التي النفسية و و النص فهم على يآنعكس ما هأذا و التلقي، عملية فيها ستت

 تأويآله
الغماري نص يآقرأ ل أن إقبال" يآفترض "محمد يآعرفّ ل فقارئ ،)1(

سليمة. إقبال" قراءة إلى "نجوى

دلى سبق لما كحوصلة و     التوليد و القراءة إستراتيجية خلل من لنا يآتج

دن الغماري، عند الشعري الخطاب في الدللي اللسانيات من النتقال أ

التداولية أو اللغوي الستعمال إلى ذاتها في اللغة على تقتصر التي العامة

البحث في أنفسنا نحصر يآجعلنا للغة اجتماعي استعمال من به تعنى بما

دد التي مدونتنا، في ذاتها الكلمات قوة عن دلغة فعالية فيها تستم دلة من ال ع

الكلم. تفسير

دن ذلك     الغربة" "أسرار مدونتنا منها تتألف التي الشعريآة النصوص أ

بالوجودآ تدفع هأي بل فحسب وواقعية تخييلية مكونات مجردآ ليست

أردآنا ما وهأذا هأوممكن، ما إلى قائم، هأو ما تتجاوز حافات إلى النساني

تتجاوز التي السياق، عناصر مسألة معالجة في هأذا يآتبدى و منه، القتراب

النص، (المتكلم، التواصل أطرافّ بين أخرى علقات إلى النصية العلقات

و بالتواصل تؤمن التي التداولية من نصيبه النص المتلقي) فيكتسب

المثاقفة.
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دما  إلى "نجوى قصيدة الدراسة لنموذج متنوعة قراءات نملك ل كنا ورب

فعا و الغماري، إقبال" لمصطفى افتراضات إلى بالحاجة نشعر فنحن لذلك تب

 الملئمة القراءة معالجة في مفيدة توجيهات أو نظريآة
)1(.

دن وجدنا للغة استعمالتنا في نظرنا وإذا     هأذا في تسودآ قد ما وظيفة أ

أنواع أو الممكنة المواقف نوضح أن – إذن – علينا و ذاك، أو الموضوع

من المتكلم إليه يآرمي الذي الهدفّ بمثابة الوظيفة و الرئيسية، التأليف

وظيفة من أكثر الدآبي الخطاب في تظهر قد و (الخطاب)، الكلمية رسالته

دل و متداخلة، من غيرهأا على ما وظيفة تهيمن قد و الخاص، أسلوب منها لك

مقاربة في استوقفتنا قد و كبرى، أهأمية ذات الظاهأرة هأذه و الوظائف،

منها: وظائف إقبال" مجموعة إلى "نجوى نص

التي المهمة تلك هأي و التأثأيريآة أو اليآعازيآة أو الندائية - الوظيفة1

و الرسالة بين العلقة مدى عن المعبرة المستخدمة المفردآات تؤدآيآها

صرفّ، إفهامي هأدفّ ذات فهي المتلقي،

دجه ... خدمات ليؤدآي يآتلقى جعله و إثأارته إلى كدعوة المتلقي إلى تتو

ويا ون "  جبي جح رم جفي لل جم ..  ول رهم وآ جت يذ ول

جل جفي جبي ووى وس وه ويا ال ونا وما ..  رنو وعا .)2( .." ري

تؤكد حيث المرسل، على المرتكزة النفعالية أو التعبيرية الوظيفة -2

ددث التي القضايآا من موقفه لدى عاطفية معركة إلى تؤدآي و عنها، يآتح

الخطاب في الوظيفة هأذه أثأر اقتفينا قد و رسالته، خلل من المرسل

الغماري: الشعري

جلي وف ون "  جر جم جض وا رزوم الح ره وم بة ال وم وح ول وم  ..

ون جع جم ويا وض وها ال جدي رف رت ونا !!  جني وما .)3(.." وأ

ـــــــــــــــــــ

.09ص التواصل، و التفسير و اللغة (مصطفى)، - ناصف1

.109 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى -الغماري2



.111ص نفسه، -المصدر3
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دن باعتبار الخبار إلى تهدفّ و المرجعية الوظيفة-3 على تحيلنا اللغة أ

لذلك للتمثيل ... و عنها و إليها بالرمز اللغة تقوم ومعلومات، أحداث

المطلع: هأذا سقنا

جني ري وب وك وو "  ون ري رل ويا وب وبا رقا بة جإ وف جط وعا  ..

رت رو جء وص وما يل جر ا ونا جق جب رش جع ونا ال جقي رس )1( .." وي

إستمراريآته تأمين و التصال إقامة على تحرص و النتباهية الوظيفة-4

دل ضمنها يآدخل و    الخطاب، أثأناء حريآصا يآجعله و المتلقي انتباه يآلفت ما ك

جليا: الوظيفة هأذه حضور يآبدو و الطناب، و           ..كالتكرار المتابعة على

رت رك ور وت وف "  رل جني وخ رنو وف رظ رل ورة وأ جط وخا

رجو رر رن وت جك جم رو يش رن ال ول وأ وض رخ ونا وي جري رس جن

رت رك ور جم جفي وت جح جء ور وما رل يظ جفية ال وقاا ..

جرى رغ وها وأ رهم جب وو رت ال وب وسا رن ونا فا جحي ول وت

وء ووى     وشا وه رن ال رح ون رل ويا ..  وبا رقا بة جإ ول جف وقاا

ون جء جم ويا يلض ولى ا جب وع رر ونا ود جبي جح رم ال

وء ووى     وشا وه رن ال يث وأ رب وق وي رشو ونا جفي ال جم ود

رر رط جء جع وما يس رس و ال وفا رن ونا وأ جفي وصا رم )2 (.." ال

ددى التي لسانية وراء ما الوظيفة-5 أو الصطلح تفسير إلى اللغة تتع

در و قائم التواصل أن ندرك خللها من و الرمز، ذلك: مثل وجودآ ثأبت و مستم

ونا وأ وك و "  ييا رل ويا جإ وبا رقا بة جإ وم وح رل وم  ..

وها رب ررو رر رد رض رخ جي من ال رد ونا يه جبيي ون ).3(.."  ال

ـــــــــــــــــــ

.111 الغربة،ص أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1



.110 ص نفسه، المصدر-2

.109 ص نفسه، المصدر-3
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دز و الشعرية الوظيفة- 4 و المصوتات، كذا و اليآقاع، و الوزن على ترتك

دور جمالية وظيفة هأي على التأكيد و رسالة، باعتباره النص حول تتمح

دد و المضمون، من أكثر الشكل الحاسمة، و المهيمنة الشعريآة الوظيفة تع

عليها التركيز و الرسالة استهدافّ في للدآلة المحسوس الجانب تبرز فل

 الخاص لحسابه
)1(.

خلخلة و اغتراب و ثأورة و اضطراب و تفجير هأو الغماري عند والشعر   

هأو الصادآق الشاعر و مضض، على أصحابه به رضي الذي المتردآي للواقع

و الصراحة، يآنتج بل عليها، التدليس و المة على التضليل يآمارس ل الذي

درر فيما الوضوح يآلتزم دصها،ويآق دن على مصيرهأا.. علوة يآخ وظائف من أ

دبر أصوات   هأـ) كونها392 ( ت جني " بن رأي على المألوفة اللغة بها يآع

دل تبادآل به أعني التواصل عليه يآطلق ما هأو و أغراضهم، عن قوم ك

يآكون ما منها متعددآة جوانب ... فللغة والمحاججة الخبار و المعلومات

فحا، فيا، أو إفصا فيآا أو انفعال فيآا أو تأثأير فيا، أو شعر في اللغة تسهم كما إنشائ

.. فهي ووطنه ودآيآنه وحضارته وهأويآته ،وتراثأه بأصوله المتكلم علقة تمتين

دز الذي المقدس الرباط ذاك كيانه ويآغمر بانتمائه، المواطن اعتزاز يآعز

وشهامة.. مروءة ونفحاتها سلم، بردآ نسماتها وارفة، بظلل



ـــــــــــــــــــ

.32ص ،2006 عنابة، جامعة منشورات الخطاب، تحليل و السلوبية (رابح)، بوحوشّا-1
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من مقاربتها إلى الغربة"،سعينا "أسرار مدونتنا قصائد من أخرى قصيدة    

ضوء في ذلك و ،)1(الرحيم"  اللهب " أغنية هأي تداولية نصية لسانية زاويآة

دتساق مقولتي وصف  ال

المقام مع الدالة النساق توازي آلية و الشعري، الخطاب في التداول و

في الدراسات دآرجت قد و النصية، المهيمنات عنه تكشف الذي العام

البنية في ناتئة إستراتيجية فضاءات من النطلق على الخطاب تحليل

فة الداخلية، المواضيع و الخاتمة و المقدمة و كالعنوان النصية مستنجد

إدآراكها يآسمح التي و الكلية، المعطيات وصف في جزئية بمعطيات

دم الكلية، صفته في النص بعالم بالحاطة وصف خلل من ترابطه تأكيد ثأ

مما العمق، و السطح مستويآي في نوعها تحديآد و الجزاء بين العلقات

مجال إلى الضيق الجملة مجال من النحوي بالوصف النتقال ضرورة يآؤكد

الفصاح على قادآرة هأي والتي النصية صورته في الخطاب يآمثله أرحب

 والفعل والتأثأير
العناصر من جملة على انسجامه و النص بناء ويآرتكز ،)2(

دقق النصية، فة الجزئية، أبنيته وتلحم تكامله، تح من جملة تضافر إلى إضاف

بدورهأا تسهم البعادآ متعددآة اجتماعية و ثأقافية طبيعة من الحالية القرائن

 حواريآة تحدث و النسجام، تحقيق في

المساهأمة الربط عناصر إلى انتقلنا فإذا عالمه، و الخطاب بنية بين نصية

دتساق في الرابطة العناصر فمن المركب، منها و البسيط فمنها النصوص، ا

 العطف، حروفّ البسيطة

الضمائر و الموصولة السماء و الشارة أسماء نجد المركبة نظيرتها ومن

 الحالية



دآور تجاهأل الحوال من حال بأي يآمكن ول الظرفية، و الحرفية المركبات و

عليها. المحيلة السياقات في النصية البنى تداولية تحقيق في الروابط هأذه

ـــــــــــــــــــ

.171 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

للكتاب، العامة المصريآة الهيئة فصول، مجلة الشعري، للنص أجرومية نحو (سعد)، مصلوح-2

.153ص ،01،1997ع:    ،16 مج القاهأرة،
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دن     و التركيبية القواعد بين بالضرورة يآجمع النصي اللساني التحليل إ

ددن التداولية، و الدللية الجملي النحوي الوصف يآتجاوز النصوص تحليل ل

بالجوانب عنايآة دآونما المباشرة المكونات إلى التجزئة مبدأ على القائم

المنجز، الخطاب غايآات و المتكلم مقاصد تضبط التي والدللية السياقية

فما دن عل الرسمية السلطة لها تمنح أن شانها من للنصوص الديآنامية السمة أ

الجملي النحو عكس على التحليلية، المعايآير من المثل النموذج فرض في

الكلم مكونات دآارسي جميع على مفروضة جاهأزة قواعد من يآنطلق الذي

الجملية.  أشكاله في

معرفة خلل " من الرحيم اللهب " أغنية القصيدة عالم من اقتربنا ما إذا    

على النصية للبنية وصفنا يآقوم و الظاهأرة، يآؤسس الذي المقطعي تكويآنها

النفس تقطعات على للوقوفّ المنال سهل كمفتاح الضمير تحولت رصد

دل و الشعريآة، التجربة لهذه المصاحب الشعري تقلل الضمائر تحولت لع

واحدة لحمة القصيدة من يآجعل الذي الدللي التكثيف ذلك من ما نوعا

ذلك:  يآوضح التالي الجدول و تقسيمها، يآعسر
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دن التالية: الخطابية المقاطع على قائم القصيدة معمار إ

وصف-1

شعري سردآ-2

مدمج) (خطاب وخطاب وصف-3

مدمج) (خطاب وسردآ وصف-4

دن الواضح من     فيآا هأناك أ على يآساعد مما المقطعية البنية مستوى في تواز

تسلسل على يآقوم متكامل نصي نظام في لبنات جعلها و ببعضها، ربطها

هأذا من القصد و وصفية، فخاتمة فخطاب، فسردآ بوصف، يآستهل واضح

الشعريآة، الرسالة في الحجاج عنصر تحقيق و القناعية، الغايآة تحقيق البناء

المخاطب.  الحجة  النص  الشاعر

تقنية أضحى الذي الشعري السردآ اعتمادآه الخطاب على يآلحظ ما و    

فرا السردآ يآعد لم إذ المعاصر، الشعر عليها يآعتمد فنية، و الروايآة في محصو



فضا هأيمن بل التاريآخي، الخبر دل الشعريآة، النصوص بعض على أيآ دن إ أ

تشكيل بل حكايآة، إنتاج ليس الشعري السردآ هأذا توظيف من الغرض

النفعالية و الغنائية للوضعية متجاوزة متشابكة و معقدة نصية وضعية

 الكلسيكي الشعر في الظاهأرة
دن هأذا على و ،)1( درر النصية اللسانيات فإ تق

دن الساس. في متجانسة غير بنية النص أ

ـــــــــــــــــــ

.224ص ،2001 ،1ط النشر، و للطباعة اتراك الختلفّ، لسانيات فكري)، (محمد الجزار-1
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يتساق قاواعد  ):Cohésion( ال

دن     دن مهم النصية البنية في الربط دآراسة إ النصية صفة يآثبت تأكيده ل

فحا الطريآق يآصبح وبالتالي البناء، ووحدة نصه، يآحاور لكي للدارس مفتو

فقا ويآؤوله إلى الربط يآنقسم و للعالم، ورؤيآته الخلفية معرفته من انطل

دتى أقسام أهأمها: ش

التعليلي. الربط-1

الشاري. الربط-2

الستنتاجي. الربط-3

فل التعليلي فالربط     بأدآاة تامين نحويآين تركيبين ارتباط على يآقوم مث

 للتعليل مفيدة



دن و كاللم، الختصاص و  ل
الدآاة تظهر ل قد كما مقامهما، يآقوم ما أو ،)1(

فل المضموني البناء فينوب الشتراط... أو القيد كدللة التعليل معنى على دآا

دما فسا متصلة فوظيفته الشاري الربط أ نصية يبنى بين الوصل بتحقيق رأ

تحقيق في متمثلة الربط من النوع هأذا مهام يآجعل مما النص، في متباعدة

يبنى بين الدللي النسجام إلى انتقلنا إذا للخطاب...و الصغرى المضمونية ال

أو الستنتاجي الربط في المتمثل الربط أقسام من الخير القسم نوع

دننا الحكمي، فما سنجده فإ إحداهأما متتاليتين نصيتين بنيتين ارتباط على قائ

فء الموجزة النتيجة أو الحكم معنى متضمنة لها اللحقة و عامة و كلية و بنا

فة .." والجدول وبذلك وبهذا، إذن، هأذا، أدآواته: "على و صوره ومن ، دآلل

المختارة: القصيدة في النواع هأذه حضور يآبين التالي

الحكمي الربطالشاري الربطالتعليلي الربط
تروى العقيدة وإذا

ومكر لتخديآر

سكروا .. وما سخروا

دل من سوى و دآاليتي ظ

خمري

مني.. فقد يآسخروا إن

هأامات بهم هأزئت

.فجري

ـــــــــــــــــــ

،1976 الموصل، الموصل، دآار محسن، طه تحقيق المعاني، حروفّ في الداني الجنى المرادآي،-1

.109 ص
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دتضح     دتساق في أسهم مما مختلفة، سياقات في الثلثأة الربط أنواع على النصية البنية اعتمادآ يآ ا

هأذه من النحوي المستوى في نواجه ..كما السردآيآة و الحواريآة و الوصفية مقاطعه تكامل و النص

دتساق حدودآ المقاربة الروابط إبراز خلل من المختار النص من الول المقطع في أدآواته و ال

إليه. تحيل الذي المفترض العنصر إلى الشارة مع وتواترهأا ونوعها المستعملة

البي

ت

عدد

الروابط

العنصر

يتساقاي ال

العنصرنوعه

المفترض



الشاعرمتصل ضميرالمتكلم يآاء12
كأسيعطفو

23

.. سخروامتصل ضميرالجماعة واو

سكروا
.. سخرواعطفو

دآاليتي
.. خمري دآاليتيمتصل ضميرالمتكلم يآاء

سخروامتصل ضميرالجماعة واو32
يآجوبنيمتصل ضميرالمتكلم يآاء

45

يآسخروامتصل ضميرالجماعة واو
.. فجري منيمتصل ضميرالمتكلم يآاء
بهممتصل ضميرهأم
فقدالجزاء فاءفاء
هأزئتمستتر ضميرهأي

دن سنجد فإننا الجدول هأذا تأملنا لو     من المدروس الول المقطع أ

 المقترحة القصيدة

دتع اللهب "أغنية دتساق الرحيم" يآتم من جملة توافر بفعل أجزائه بين قوي با

تقتصر لم التي العطف مثل: واو الربط لوظيفة المؤدآيآة النحويآة الدآوات

الجمل عطف إلى ذلك تعدت بل الواحدة، الجملة في الكلمات ربط على

معناهأا. تمام وعدم النحوي تعالقها مؤكدة الشعريآة
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دم كما بضمير المتتالية الجمل وبين نفسها الجملة عناصر بين الربط ت

المتصل"هأم" والضمير الجماعة واو الغائب "الياء" وضمير المتكلم

معنى المتضمن البيت في كذلك الربط وجاء "هأي"، المستتر والضمير

الجزاء". "فاء بواسطة الشرط



فهو الدآبي، النص معالجة في الساسية المفاهأيم من  يآعتبر- التكرار:1

 المعاصرة التداوليات في الدآبية الواقعة أبعادآ اكتشافّ في مهمة وسيلة
)1(،

دل مختلفة، أشكال في المكرر العنصر يآتمظهر أن يآمكن و ددن إ دآراسة أ

دد عند تتوقف ل الظاهأرة بإبراز المحلل يآعنى بل الخطابي، تواترهأا رصد ح

من الخطابية ووظيفتها المتحول و الثابت جدلية ضوء في الظاهأرة أدآبية

والثأبات. والتقريآر والكشف والفصاح للفهام وسيلة كونها حيث

ديز و     يآقوم الذي الجزئي و التام التكرار بين النصية اللسانيات علماء يآم

دد و نفسها، المعجمية للمادآة اللساني للجذر مختلف توظيف على هأذا يآع

دقق التي اللسانية الليات أهأم من بالذات النصوص في القناعية الوظيفة تح

 الحجاجية
... العبارة أو اللفظة مستوى في الترادآفّ تكرار إلى بالضافة ،)2(

دنها النص، أدآبية على دآالة ملمح التكرار من النواع هأذه كانت فإذا من فإ

دن على المتجاورة، المقاطع تناسق في تسهم بنى أخرى ناحية التكرار أ

تكرارات تحققها وجدانية لمسة فيه يآشيع للشعر المميز المتناسق اليآقاعي

فرا إليه المرسل يآجعل مما والتركيبية اللفظية المتوالية التأويآل، على قادآ

ومن ومتلقيه النص بين الوجداني النسجام ضروب من هأام ضرب وهأذا

المدروس: المقطع في التكرار شواهأد

.مرات أربع..."  - "سخروا

.ترادف..."  ... هأزئت - "سخروا

.واحد مقصود..."  ... خمري ... دآاليتي - "كأسي

.واحد دللي حقل...سكروا..."  - "الندامى

.واحدة غاية...فجري..." - "شعري

ـــــــــــــــــــ

بعدهأا. ما  و230 ص التصال، و الخطاب و النص (محمد)، العبد-1

العلوم، دآار كلية الحديآثة، السلوبية و القديآم الدرس بين التكرار أسلوب الحميد)، (عبد هأنداوي-2
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التداول: قاواعد



دنه ويآبدو     للنص الدآبية الخاصية إدآراك كيفية عن الجابة المستبعد من أ

نظريآة على تقوم والتي التداولية، اللسانيات مقولت إلى العودآة دآون

قد و القناع، فعل خلل من الشعري الخطاب يآنجزهأا التي الكلمية الفعال

القسام على ويآقوم النظريآة، هأذه نضج يآمثل "سيرل" الذي تقسيم اخترنا

التالية: الخمسة

طرفّ من ما واقعة نقل في النجازي غرضها يآمثل  و- الخباريات:1

هأذا ضمن تدرج و معينة، قضايآا أو قضية بواسطة متفاوتة بدرجات المتكلم

دل القسم ديزهأا هأذا الحكام، على الدالة الفعال ك للتصديآق احتمالها ويآم

مثل: فعل القصيدة في كثيرة وهأي بأمانة، الخبر ونقل أوالتكذيآب،

):4)،(3)،(2)،(1( البيات في السخريآة

رروا وخ وس وو "  رروا وما ..  وك ووى وس رن جس لل جم جتي جظ وي ول جري"  وو ودا رم وخ
)

1(.

إلى المخاطب توجيه محاولة على تقوم  و(الطلبيات):     - التوجيهات2

 الصادآقة الرغبة و الرادآة شروطها و المستقبل، في ما سلوك فعل
و ،)2(

دثلها  والمر الستفهام صيغ تم

والسؤال والستثناء والذن والدعوة والتشجيع والنصح والرجاء والنهي

والتحدي.

– السلوكات ضمنه تندرج كما القرار، أفعال من القسم هأذا في تدخل و

دبر التي – أوستين سماهأا كما ددآ عن تع و كالتعاطف الخريآن لسلوك فعل ر

وجواب والوعد الواجب أو كالفرض المر من مختلفة أنواع و العتذار

لفظ و الترك، على الدال مثل: المر النهي من أخرى وأنواع الشرط

دشر والوصف الحلل، نفي و التحريآم  بالوعيد والقتران بال
هأذه ومثل ،)3(

الشرط جواب صيغة الرحيم" في اللهب "أغنية نص في موجودآة الفعال

):17( البيت في

وو رن "  رثوا جإ وح رب جني وت لني وع جإ وف ولم جفي ..  وظ ون ال جهي جر ور رس .)4(.."  وأ
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.171 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

.214 ص التداولية، اللسانيات في (خليفة)، بوجادآي-2

.171 ص المعاصرة، اللسانيات في محاضرات (نعمان)، بوقرة-3

.172 ص نفسه، المصدر محمد)، (مصطفى الغماري-4
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متفاوتة، بدرجات المتكلم يآلتزم  كأنالتعهد):     (أفعال     - اللتزامات3

عن النوع لهذا المميزة والسمة وإخلص، قصد عن مستقبل ما بأفعال

يد، السامع في التأثأير إلى يآهدفّ ل كونه سابقيه جه جع جت جأ أقسم، أضمن، مثل: 

جعاقد جت دقق قد ... و على جأ طرفّ من ضمني بشكل اللتزامي الفعل هأذا تح

شرفّ أجل من فكره و دآمه يآنذر بأن التزم عندما الخير البيت في الشاعر

دبذ: صوفي مقام هأو و السلمية العقيدة في الفناء مح

رف ور وش جئي "  ونا جك وف لني جفي وأ رد ..  رت وقا رر وذ جمي، ون جري وو ود رك (.."  جف

1(.

نفسية مواقف عن التعبير الفعال من النوع هأذا وغرض- التعبيريات: 4

فرا فصا تعبي فقا،   مخل دل ضمنه تندرج و وصادآ والتعزيآة والتهنئة، الشكر، أفعال ك

هأذا تفيد قد ... و والترحيب والحزن والكره والشوق والتمني والحسرة

دنى، مثل: صاح، أفعال المر دسم، غ دسر، اكتأب، رقص، تب ... الخ، اشتاق تح

القصيدة: ) من9( )،7( البيتين، في الشتياق فعل ويآظهر

وها رقا وتا رش وأ رء "  ورا رض رر وخ جص وت رخ ومدى وت رر ال رثو وي وف جري ..  جس

جني رقا وتا رش ره وي سم رض وأ وو وف ونا ..  سم رض رق وت وما رع جر وأ رم .)2(..."  وج

التعيين، الفعال من النوع هأذا  وقوام(اليقاعيات):     - العلنيات5

تعيين فعل الرئيس أدآى فإذا الخارجي، والعالم مقتضاهأا بين تطابق فيحدث

فء ما سفير دقق فقد ناجحا، أدآا مما سفيرا، أضحى المعين هأذا و العلن، تح

القائمة الحالة تغيير شانه من لساني، غير وضع على النوع هأذا قيام يآعني

ددة. حالة إلى مستج



التنازل، الطلق، الزواج، الشراء، العلن: البيع، فعل ألفاظ أمثلة من و    

):31( البيت النص في ذلك أمثلة القرار...  ومن

رك جل وم جك "  رلو رم وذا ال وخى جإ وت رن رب ا رع يش بد فال جق وع رن جر رم رم وأ .)3(..."  جب
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.173 ص الغربة، أسرار محمد)، (مصطفى الغماري-1

.171 ص - المصدرنفسه،2

.173 ص نفسه، المصدر-3

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
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دن والظاهأر  دلب الرمزي اليآحائي بعده في النص أ المباشرة غير الفعال غ

دبرة الصوفية اللغة من نوع مع للنسجام تحقيقا و المثالية العوالم عن المع

دن كما الممكنة،  للمعنى إيآضاحية وظيفة الصوفي التطريآز لظاهأرة أ
و ،)1(

دددآة لغايآات الموظفة الرفض مقاطع بعض في الوظيفة هأذه تظهر مح

 )،28)،(27)،(26( البيات في ذلك و النص، غرض مع تتناسب

ذهأن في الكلم مقاصد توضيح بمهمة الرفض إستراتيجية وتضطلع

دبما و الحواري، التعاون "سيرل" بمبدأ أسماه ما وفق المستمعين أمكننا ر

دعال التواصل تحقيق تأكيد في المقولة هأذه من الفادآة الشاعر بين الف

السلمية. العقيدة عن المنحرفين من متلقيه و مسلم كصوفي

الحجاج:

فرا واضح سردآي إغراء عبر المنجز خطابه في المرسل يآمارس     فيآا تأثأي متلقي على سلوكيا و فكر

فما الرسالة الحجاجي البناء يآوضح الجدول هأذا و *، لستمالته المختلفة الحجج و التعليل مستخد

المختار: للنص

الدعوىالدعامةالتبريرالمقدمات
السخريآة

" اللهب من سخروا

"... الرحيم

ددآ السخريآة على الر

" هأامات بهم هأزئت فقد

"فجري

الشرط

" سخروا...فقد إن

بهم هأزئت ..."

الرفض

" الغاني من للذيآن ل

دل صاغوا الحمر عهر ك "



نفسها، اللفظة إعادآة على الشكلية الدآوات ناحية من الحجاج يآقوم كما    

أو الدعوى تقديآم سياق ففي الدللة، أو الصيغة حيث من مقامها يآقوم ما أو

تحقق أن شأنها من نصية كوسيلة التكرار إلى المخاطب يآميل دآفعها

 معينة مقامات في القناعية الوظيفة
في الفكرة تثبيت تفيد التي ،)2(

فما الحوار محتوى يآجعل مما مقامها المتلقي فهم في يآزيآد و أكثر، مفهو

دز، هأم لما انتباهأه بجلب دآعاوي. من يآخالفها ما دآحض بالتالي و مستف

ـــــــــــــــــــ

ص ،2002 السكندريآة، المعرفة، دآار اللغوي، للدرس جديآدة آفاق نحو أحمد)، (محمودآ نحلة-1

81.

دنه إلى للحجاج تعريآفه "ماس" في *- يآذهأب و فرضيات فيه تعرض الكلمي الفعل من سياق أ

دتة على الحجاجي النص يآبنى و مختلفة، إدآعاءات المقدمات (النتيجة) و هأي: الدعوى مكونات س

التحفظات. و الحال مؤشر و الدعامة و التبريآر المعطيات) و (تقريآر

دتصال، و الخطاب و النص (محمد)، - العبد2 .190ص ال

"أسرار دآيآوان في الصوفي الخطاب تداولياتالثالث:                              الفصل
 -163- الغربة"

دن     مواقف على توافره جانب إلى يآجمع ذلك هأو الحق الفني العمل إ

دتساق عناصر رفيعة أفكار و نبيلة إنسانية و الثأارة و النسجام و ال

فرا بذلك فيكون بالجمال، الحساس يآتجه هأو و القناع، و التأثأير على قادآ

دجر إذ القارئ، إلى أسلوبه و شكله و بموضوعاته دذة القراءة متعة لديآه تتف ول

دبما و الحية، الغزلية بالواقعة تكون ما أشبه هأي دققا المؤثأر الفن يآكون ر مح

الذي العام الشكل و البناء نمط و العرض أسلوب خلل من التداولية لغايآته

دل و ذاتها، الرسالة و الموضوعات من أكثر الفكار ضمنه تصاغ تثمين أهأم لع

المستوى بتقويآم المرتبط "الغماري" هأو الشاعر عند الشعريآة للتجربة

مستوى على الجمال تحقق تقنيات هأي حيث من الدآاء طرائق و الفني،

دددآ مغلق لساني كنص الدآبي النتاج يآمثل ل إذ الدآبي، الشكل متع

فدا الداخل من وصفه يآمكن المستويآات الخارجي، السياقي التحليل عن بعي

فبا الشعري للشكل اللساني التحليل يآكون وبالتالي البنية وصف على منص

التحليل مقولت ضوء في الشعري البناء وقوالب التصويآر و اللسانية



تؤكد التي و خاص، بوجه النص لسانيات منظور من و للنصوص، اللساني

دن دزع عناصر مجردآ ليس و علقات و صلت شبكة عن عبارة النص أ تتو

دن تلقائيا، يبنى بين الحاصل الترابط إ دل لوحده الضامن هأو النصية ال الك

من و فكريآة، و شعوريآة مضامين مع يآتلءم بما الشعريآة التجربة عن المعبر

عند توقفنا النصية بالدللة علقته في للشكل المعتبرة الهأمية هأذه منطلق

"أسرار دآيآوان من أمثل الرحيم" كنموذج اللهب "أغنية قصيدة حدودآ

الغربة".
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دآيآوان في الصوفي الخطاب " تداوليات موضوع على الجادآ اشتغالنا بعد     

الدراسة هأذه خلل من الغماري"، محمد لمصطفى – الغربة أسرار –

الوقوفّ لنا تسنى النتائج من مجموعة إلى هيتنن أن المقتضبة.. يآمكن

يآلي: ما منها نذكر و التحليل، و الختبار منطلق من عليها

دص من جانبا التصوفّ يآعتبر-1 هأو و السلم، في الروحية الحياة جوانب أخ

دنه ذلك فكرا، و مذهأبا يآكون أن قبل سلوك و           تجربة فقا ل تعمي

فطا و العقيدة، لمعاني النسان لحوال تأمل و الشريآعة، لظواهأر استنبا

للرموز. تأويآل و الدنيا، في

دد ل-2 دون طريآق قطع من للصوفي ب و المقامات هأي مراحل من مك

فضائل هأي ... و غيرهأما و الرضا و كالتوبة المريآد يآجتازهأا التي الحوال



كبح و النفس مجاهأدة نتيجة له تتأتى أخلقية، و نفسية حالت و

الريآاضات و  النفسية المجاهأدات طريآق عن السالك فيترقى شهواتها،

دبته. و الله معرفة إلى للوصول الشيخ بتوجيهات اللتزام و الروحية مح

دمد-3 و الشارة و الكنايآة، و الرمز، سبيل سلوك الصوفي الشاعر يآتع

الدللت من له حصر ل ما الشعري خطابه طيات بين ليحمل التلميح

دل .. و الخاصة اللهية للذات إشاراتهم هأي الصوفية الرموز هأذه أبرز لع

... الخ. لبنى سلمى، هأند، مثل: ليلى، شهيرات عربيات بمحبوبات

فدا رسموا معاصرون جزائريآون شعراء ةدثأم-4 دبروا و متميزا، شعريآا مشه ع

العربي للقارئ صوتها أسمعوا و الجزائريآة، الشعريآة التجربة عن

عيسى شكيل، الحميد عبد وغليسي، يآوسف ميهوبي، الديآن أمثال: عز

... إلخ. الغماري مصطفى لحيلح،

دثأر-5 فشهدت الصوفية، بالتجربة المعاصرة الجزائر شعراء من لفيف تأ

فرا دآواويآنهم منهم: مصطفى الصوفي،و للرمز متنوعا و مكثفا حضو

البوح" .. "مقام في العشي الله عبد الغربة" و " أسرار في الغماري

من دآلليا تحول الغماري مصطفى شعر في الصوفي الرمز شهد-6

دل بلوغه يآمكن ل الغيبي، الروحاني إلى الدنيوي البشري خلل من إ

التأويآل.
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و عامة، المعاصر الجزائري الشعر في الصوفي الرمز تمظهرات من-7

دب بارزة أنواع هأيمنة خاصة، "الغماري" الشعريآة تجربة في منها: الح

و الغربة و المقدس السفر و الحوال و المقامات و الخمرة و اللهي

.. الغتراب

في النادآرة الدواويآن من الغماري الغربة" لمصطفى "أسرار دآيآوان-8

ارتبط الذي الصوفي، بالرمز تفردآت التي المعاصر  الجزائري الشعر

السلمية. بالعقيدة غالبا



غير المعاصر، الجزائري النقد من ضئيل الصوفي الخطاب حظ مازال-9

دن العربية المعاصرة القلم من فالعديآد عنه، النقادآ عزوفّ يآعني ل هأذا أ

ددس النص قراءة بإعادآة تطالب فتئت ما المستشرقة، و قراءات المق

متعددآة صوفية شخصيات على البحث تسليط عن فضل حداثأية

للجدل. مثيرة تأويآلية بتخريآجات

دل-10 دنها الصوفي الرمز حقل في فتية الجزائريآة الشعريآة التجربة تظ لك

فبا أبدت ذلك مع فنا، تجاو دن غير الفني أو الفكري المستوى على إن حس أ

المكثفة. النقديآة و البداعية الجهودآ رهأن يآبقى نضجها

هأو و الصوفي بالموروث خاصة عنايآة الغماري مصطفى الشاعر أولى-11

دنما بذلك دبر إ الشعريآة و الصوفية التجربتين بين المتينة الروابط عن يآع

و السكر و الحوال، و كالمقامات صوفية مفاهأيم استدعاء خلل من

عربي. بن و كالحلج متصوفة شخصيات و الغربة و السفر و الصحو

تعددآت و استقرار، غير في – بيانه سبق كما – التداولية نشأت لقد -12

منها جعل و تعريآفها، مدونة أثأرى مما مصادآرهأا، و               روافدهأا

ددة، تداوليات دن و ع التداولية هأي الدآبي النص تعني التي التداولية لك

بين العلقات في تبحث و القناع و المقاربة على تقوم التي اللسانية

التواصل. تحقيق أجل من المعنى و المبنى

دن-13 فجا لتكون تصلح التداولية إ فيا منه فزا إجرائ الخطابات، لمقاربة ممي

المنظومة على المحسوب اللسانيات علم هأو معرفي حقل عن يآتفرع

الغربية. المعرفية

دل-14 هأيمنة من الدآبي النص تخليص هأو التداولي المنهج يآقدمه ما أهأم لع

في به النتقال و الجملة)، (لسانيات تراكيبه و نظامه في التأمل

النظرة إلى الحادآيآة النظرة النص) ليتجاوز (لسانيات إلى المقابل

دد التي التداولية يع فبا النص جت فيا. خطا تواصل
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دمة توجد-15 المباحث سيما ل و العربي، تراثأنا في تداولية ملمح ثأ

دم من و تراثأية، بمصطلحات لكن و الصولية، دن نعتبر ثأ كطرح بريآقها أ

إلينا. بالنسبة محدودآ جديآد

خلل من المتكلم إليه يآرمي الذي المعنى دآراسة على التداولية تقوم-16

هأو و المتلقي بها يآقوم التي الستدلل عمليات تحليل كذا و يآقول، ما

دتى الخطاب يآتلقى المقصودآ. المعنى إلى يآصل ح

دن-17 دم التداولية اهأتمام إ موضوعه الدللة فعلم الدللة، علم اهأتمام من أع

دد في المعنى دما ذاته، ح في اللغوي الستعمال فتدرس التداولية أ

التداول. قبيل من المعنى ذلك تتناول أي المختلفة، المقامية الطبقات

دن الكلمية، الفعال مع اللغويآة الوظائف دآمج يآمكن-18 تلك، من هأذه ل

دن من الرغم على دن هأو هأام مبدأ من تنطلق التداولية اللسانيات أ أ

(ترتكز اللغة لسانيات الفعل)              و على (ترتكز الكلم لسانيات

النظام). على

دن-19 دلغة إ تحتويآه لما غيرهأا، من التداولي للجراء احتمالية أكثر الشعريآة ال

دلغويآة للدآلة يآسمح مما الدللت، و العلمات بين علقات من ال

التأويآل. أبواب أمامها يآفتح و بالتحول،

فحا التداولية خلل من اللساني الدرس شهد -20 فظا انفتا المنطق على ملحو

و الدآراكي النفس علم و الصطناعي الذكاء و              الحاسوب و

و اللسانية للظاهأرة أمثل فهم قصد منهجيا و معرفيا الجتماع علم

البشري. للكائن التبليغية الملكة

دن-21 المقاربة ذلك في بما المتنوعة، للخطابات الجديآدة القراءات إ

دعال الحوار و الخلقة القراءة مبدأ تتبنى التداولية مما النصوص، مع الف

فصا البداع يآجعل فحا ن فل مفتو آفاق بتعددآ المتعددآ اللمتناهأي، للتأويآل قاب

دنه القراء، توقعات فبا ليس لك در، اللعب أو التفسير، فوضى من ضر أو الح

.. التفكيك أنصار عند الحال هأو كما الجناب على الركض

دن-22 نصية إثأبات في تسهم النصية التطبيقات و التداولية الجراءات إ

دنها .. كما الصوفي الخطاب ذلك من و ، المنجزة الشعريآة الخطابات أ



دتساقها أدآوات و الموضوعاتي نموهأا و   بنائها، كيفية تفسر ل فحسب، ا

(المبدع) و المتكلم بين القائمة التواصلية العلقات نوعية تفسر بل

دلغويآة الفعال نوع كذا و المنتج، البداعي النص عبر المتلقي  ال
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"أسرار لديآوان .. فمقاربتنا المختلفة التواصل مقامات في المنجزة

دسكها على علوة الغماري، الغربة" لمصطفى و المفاهأيم بجهاز تم

تحليل مجال في النحوي الدرس أفرزهأا التي النصية الجراءات و المقولت

كيفية .. و النصوص تماسك تفسير إلى مجملها في تقودآ التي و الخطاب،

تثير معينة، تخاطبية أغراض تحقيق نحو الموضوعات نمو و المقاطع بناء

دبر حضاريآة و اجتماعية و نفسية و جمالية مسائل النصوص انسجام عن تع

دبما و العام، السياق مع ددهأا لنا جاز ر فنا و شكل متصلة حلقة ع في مضمو

البنى اختلفّ من فبالرغم الجزائري، الصوفي النصي البداعي المسلسل

دل الظاهأرة، الجزئية دنها إ .. واحدة دآللية بنية إلى تحيل أ

خلل الغربة" من أسرار "دآيآوان لـ مقاربتنا من استخلصناه ما هأذا و    

 تداولي إجراء

دلغة يآخرج نصي تحليل و إلى الكبرى الوحدة بصفتها الجملة إطار من بال

النص. هأو و لبناته من لبنة الجملة تمثل أرحب إطار

فرصدنا الجزائري، الشعري الخطاب أغوار سبر حاولنا فقد هأكذا و    

أسرار " دآيآوان مدونتنا في تجليها مدى و العرفانية، الرموز بعض مفاهأيم

إلى سعينا .. كما العبارة على لتهمين الشارة فيها تمظهرت الغربة" التي

فيا نصوصها بعض قراءة إعادآة أرقى في النقديآة الكتابة دآامت ما .. و تداول

دن نجزم احتمال، كونها تعدو ل مستويآاتها نقديآة رؤى من بحثنا في وردآ ما أ

دل هأو ما ددعي ل .. فنحن خاصة مقاربة إ نحسب بل الفصل، بالقول التيان ن

دن فل يآكون أن شأنه من نتائج من إليه توصلنا ما أ فزا عام دف من المزيآد على مح

...  والثأراء التمحيصو الدرس



للمصطلحات قااموس): 1  (     ملحق-1
الصـــــوفية.

لمصطفى موجزة  ترجمة):2  (     ملحق-2
الغماري. محمد
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الصوفية لمصطلحاتل قااموس

الرحمن خليل إبراهأيم قلب على الولياء فمن رجل ثألثأون- البدال: 1

فل, وقيل مكانه الله أبدل رجل مات السلم, كلما عليه أربعون, وقيل رج

الشام.  البدال ومسكن السبعة، القاليم بهم الله يآحفظ سبعة

ستأنسا النظر من منع ومن زال، قد شيء لباقي علمات- الثَار: 2

دلل الثأر يعدم ومن بالثأر، وجل عز لله التفريآد الخاصة بالذكر. وتوحيد تع

الشياء. آثأار من نفوسهم يآلحق عما الشياء, بالعراض كل في

العبد. على العبادآات أحكام إقامة- الثَبات: 3

والكثيف. اللطيف بنوعية الكون عالم- الغيار: 4

القطب. نظر عن الخارجون الرجال- الفراد: 5

بالله الصلة مقام وهأو وجودآه، رغم النظر عن الشيء غياب- الفول: 6

بانقطاعها. الناس ظن مع

أخرى، مرتبة هأو الذي للقطب وزيآران (الوزيآران) وهأما- المامان: 7

يآخلفان اللذان عنه, وهأما نائب وأنه غيره المام أن يآعرفّ المام ونائب

مات. إذا القطب

تعلق وعدم بانفرادآه الله, ويآشير اسم حروفّ أولالحاطة:  - ألف8

ديآةاالح به: إلى الخرى الحروفّ السماء فيها متندحا التي المحضة دآ

والمخلوقات. والتأثأيرات والفعال والصفات

لة من باليقظة تعالى الله إلى القلب  تحرك:النزعاج- 9 بتأثأير الغفلة لسن



والنس. للوجد تحركه فيه, أو والسماع الوعظ

دآرجة وهأو الرجاء من الناشئ القلب في البسط أثأر- النس: 10

المريآديآن.

الجهات منازل على منازلهم الذيآن الولياء الربعة  الرجال- الوتاد:11

نظره محل لكونهم الجهات تلك تعالى الله يآحفظ العالم, بهم من الربعة

تعالى.

والقامة طاعته عن والتحافي سبحانه الله بمخالفة التدنس- البعد: 12

ذلك. على

طريآق هأو ذلك وسبيل شيء كل على الله قيام العبد رؤيآة- البقاء: 13

المرشد. الشيخ
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فا فيوجب الغيب من القلب يآفاجئ ما:  - البداوة14 فا. أو بسط قبض

دره العبد قلب خلو- التجريد: 15 يآتجردآ بأن الله, وذلك سوى عما وس

عرض من يآأخذ أل هأو العواض, و من بباطنه العراض, و عن بظاهأره

فا, ول الدنيا فا منها ترك ما على يآطلب شيئ آجل, بل ول عاجل من عوض

سواه, ويآتجردآ لسبب غيره, ول لعلة ل تعالى الله حق لوجوب ذلك يآفعل

دره دلها التي المقامات ملحظة عن بس يآنازلها, بمعنى التي والحوال يآخ

لها.  والعتناق ليهاإ السكون

يلي: 16 على الحق وإقبال الغيوب أنوار من للقلوب يآنكشف ما- التج

فهم, والتجلي يآحويآه أو تعبير عليه يآتسلط عليه, ول المقبلين قلوب

حال.  للعبد وبالنسبة لهيإ شأن للحق بالنسبة

دحد في الشكال, ويآنفردآ عن يآتفردآ  أن- التفريد:17 في الحوال, ويآتو

ول نفس رؤيآة فيها يآكون فل وحده لله أفعاله تكون أن الفعال, وهأو

يآرى فل الحوال عن الحوال في عوض, ويآتفردآ مطالعة ول خلق مراعاة



فل, بل لنفسه بها يآأنس فل الشكال عن عنها, ويآتفردآ محولها برؤيآة يآغيب حا

منها. يآستوحش ول

دقل- التلوين:18 حال من يآكون وقد للمبتدئين وهأو أحواله في العبد  تن

دي دي إلى سن فا فيكون دآن فا فيكون ذلك خلفّ أو تدني فا. ترقي وتمكين

وهأو ستقامةاال على ستقراراوال الرسوخ  مقام- التمكين:19 

للمحققين.

دلف يآتضمن والتفكر, لذا بالذكر الوجد ستجلبا - التواجد:20 التك

دنع, وهأو الوجد. بدايآة والتص

وجودآه في الممكن إليه يآحتاج ما كل وصول  تتابعالمداد: - توارد21

يآبقى. حتى الولء على

السماء عالم يآعني العظمة  عالمالعظموت: و - الجبروت22

عالم الكثر القديآمة, وعند الذات عن عبارة هأو اللهية, وقيل والصفات

دمة. مريآاتأبال المحيط البرزخ وهأو الوسط الج

يآحتاج ما كل له ئةالمهي اللهية العنايآة بمقتضى العبد  تقريآب- الجذب:23

دي في إليه منه. وسعي كلفة بل الحق حضرة إلى المنازل ط

بالفناء تحقق وإذا التوحيد تجريآد خلق, وهأو بل الحق شهودآ- الجمع: 24

له. معرفة ل له جمع ل الجمع, ومن جمع هأو قيل
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من كتسابا ول جتلبا ول تصنع غير من القلب على يآردآ  ما- الحال:25

فا, ويآزول بالواردآ الحال وتسمى قبض أو بسط أو حزن أو طرب بظهور أيآض

النفس. صفات

والتدلي. الدنو  مكانالقدس: - حضرة26

فا كان وإن اليقين بصفاء بالحق القلب  حضور- الحضور:27 عنه. غائب

والمعايآنة, وهأو بالمشاهأدة تعالى الله معرفة  هأواليقين: - حق28

السلم. عليهم للنبياء

الفاعل هأو بأنه الله بأوصافّ عنه العبد أوصافّ أثأر سلب- الحقيقة: 29



الصفات. هأي والحقيقة الذات هأو والحق العبد في

والتوحيد له والتصديآق بالله اليآمان القلوب في يآحل  أن- الحلول:30

والمعرفة.

من إل مذموم وهأو شتهاراوال الصيت انتشار طلب  نقيض- الخمول:31

منه. الشهرة طلب تكلف غير من دآيآنه لنشر تعالى الله شهره

سرعة مع الخطاب من والضمير القلب على يآردآ  ما- الخواطر:32

فا, وهأو القلب عن دآفعه على الخاطر صاحب وقدرة آخر بخاطر زواله مرار

مكروه ملك) أو (من مندوب الشيطان) أو (من حرام (الحق) أو واجب إما

العقل, واليقين, خاطر الربعة الخواطر على النفس), وزادآوا (من

قلب إلى يآصل الشيخ من هأمة إمدادآ هأو الشيخ والشيخ, وخاطر والقلب،

من ذلك المريآد باستمدادآ مشكل وحل مفصل لكشف الطالب المريآد

الشيخ. ضمير

وما النفس حظوظ وهأي تعالى، الله عن العبد يآشغل ما هأي- الدنيا: 33

به. تلذذ

بعلمه الله استأثأر موجودآ شيء الجسد, وهأي به يآحي  معنى: - الروح34

فا عليه يآطلع ولم خلقه. من أحد

الدنيا في أي كان، حيث بالبصيرة ل بالبصر المشاهأدة  هأي- الرؤية:35

اليآقان. جهة من إل بالبصار الدنيا في الله ييآرى ل والخرة, وقيل

يرين:36 بالحق. واليآمان القلب بين الحائل الكثيف  الحجاب- ال

فيه المقذوفّ النور وهأو المؤمن قلب في الله  واعظ- الزاجرات:37

الحق. إلى له الداعي

له المقامات على والماشي الله إلى السائر  هأو- السالك:38 ل بحال

السير. في دآام ما والمنتهي المريآد بين المتوسط وتصوره, وهأو بعلمه
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يية: 39 يسبوح تبح. لنه الحق صفات من- ال ييآس



ير: 40 نتائج أو العادآات مع الوقوفّ مثل يآعنيك عما سترك ما كل- الست

العمال.

ير:41 محل وهأو البدن، في كالروح القلب في مودآعة  لطيفة- الس

ما المعرفة, والسر محل والقلب المحبة، محل الروح أن كما المشاهأدة

عن الحق به انفردآ ما السر الحق, وسر إل به يآعلم فل الخلق عن خفي

الحقائق. بتفاصيل كالعلم العبد

يية:42 آخر, ول له أول ل ما تعالى, والسرمدي الله  صفة- السرمد

له. أخر ل ما له, والبدي أول ل ما والزلي

ندآ  غيبة- السكر:43 ني بوار نح قو منها. وأتم الغيبة من أقوى وهأو مفر

بل الله في المعرفة, وسير ونهايآته الله إلى سير نوعان  وهأو- السير:44

نتهاء.ا

نم إما المشاهأدة أثأر من القلب يآحضر ما- الشاهد: 45 ند أو لدني، بعل وج و

نل أو شهودآ. أو تجلي أو حا

ديآة. بالتزام  أمر- الشريعة:46 العبودآ

بينه قوي, والفرق بواردآ الغيبة بعد الحساس إلى  رجوع- الصحو:47

وأتم أقوى الدوام, وهأو على والحضور حادآث الصحو أن الحضور وبين

الحضور. من وأقهر

تعالى، الله إلى للوصول بالسالكين المختصة السيرة  هأي- الطريقة:48

العمال على مشتملة المقامات في والترقي المنازل قطع من

العمال من الشريآعة أحكام وعلى بها المخصوصة والعقائد والريآاضيات

دية, وال الصالحة أحكام العامة, وعلى والمكاره المحارم عن نتهاءاالبدن

من أخص تعالى, فهي الله سوى عما والنتهاء القلبية العمال من خاصة

عليها. شتمالهاال الشريآعة

الربوبية، أنوار صفات في البشريآة الصفات سائر ذهأاب- الطمس: 49

تعالى. الحق صفات في العبد صفات فتفنى

فتطمس المعرفة أهأل قلوب على تطلع التوحيد  أنوار- الطوالع:50



العبد باطن على اللهية السماء تجليات من يآبدو ما أول وهأي النوار سائر

باطنه. بتنويآر وصفاته أخلقه فيحسن
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العقل هأو الول الضياء, والظل حجاب خلف الراحة وجودآ- الظل: 51

ديآة.االح بالحضرة المتحقق الكامل النسان هأو الله وظل الول، دآ

دية والحكام بالتوحيد : العلماليقين - علم52 الفقه أصول من الشرع

بشرط كان والجماع, وقيل: ما والسنة الكتاب طريآق عن وفروعه

للولياء. وهأو البرهأان

دية تتصف ل محض ذات وهأي الحقائق حقيقة- العماء: 53 ول بالحق

ديآةاالح الحضرة يآقابل بالخلقية, وهأو والصفات السماء فيها تضمحل التي دآ

ديآة, أناوالح العماء بين ظهور, والفرق فيه لشيء يآكون ول ديآةاالح دآ حكم دآ

حكم الذاتي, والعماء الظهور وهأو التعالي بمقتضى الذات في الذات

نل منه يآفهم الطلق, فل بمقتضى الذات نن, وهأو ول تعا الذاتي البطون تدا

الخلق, يآخلق أن قبل ربنا كان وسلم: (أيآن عليه الله صلى العمائي. سئل

هأواء فوقه ما العماء والسلم: (إن الصلة عليه عماء). وقال فقال: في

دق ل هأواء) يآعني تحته وما خلق. ول ح

يية - العوالم54 والتي والروحانيات الرواح  عالموالروحانية: الروح

نة, ويآقال مادآة واسطة بل الحق بأمر وجدت دد يم والنفوس. العقول عالم و

لخواص وهأو والنوال الكشف طريآق عن يآحصل  مااليقين: - عين55

الولياء.

الوقت ذلك غير في يآسمى إليه, ول يآلتجأ حينما القطب  هأو – الغوثِّ:56

فا, وهأو القطاب, العالم, وقطب بقطب بعينه, ويآسمى الزمان واحد غوثأ

سيدنا قلب على وهأو المدار، الرشادآ, وقطب الكبير, وقطب والقطب

وسلم. عليه الله صلى محمد



نفسه وحظوظ الخلق أحوال مشاهأدة عن القلب  غيبة- الغيبة:57

للعبد. ظاهأر تغيير بل للحق ومشاهأدته

غليظ إما وهأو ستغفار،ابال ويآرتفع القلوب على يآقع  حجاب- الغين:58

نبي من الله عبادآ خواص من الخلق لكل خفيف أو والكبائر الغفلة لهأل

وولي.

ديآة. ومن حق, وهأو بل الخلق (التفرقة) شهودآ- الفرق: 59 ل العبودآ

له. عبودآيآة ل له تفرقة

المحبوب. من المرجو الشيء فوت- الفصل: 60

وأن حظوظها، من بشيء ول بنفسه الشخص شعور عدم- الفناء: 61

سبحانه. موافقاته و وظائفه في تصريآفه يآتولى الحق
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دلي يآفيده ما- الفيض: 62 بحسب ويآتقيد ذلك ويآتعين اللهي، التج

دلي. المتج

الله. دآون عما نقطاعاوال بالطاعة : القيام- القرب63

العالم من تعالى الله نظر موضع هأو الذي الواحد  الرجل- القطب:64

دصته حيث من السلم عليه إسرافيل قلب على وهأو زمان كل في لح

ينـه إنسانيته، حيث من والحساس, ل الحياة مادآة الحاملة الملكية يآتبع وز

الحق. علم يآتبع وعلمه علمه

نبوة باطن وهأو القطاب، قطب مرتبة هأيالكبرى:  - القطبية65

له، إل يآكون والسلم, فل الصلة عليه محمد سيدنا عليه ختصاصهال لورثأت

على إل القطاب وقطب الوليآة خاتم يآكون بالكملية, فل والسلم الصلة

النبوة. خاتم باطن

تدآ  أن:ة- القهرموتي66 ير مرادآه إلى نفسه مرادآ عن العبد تعالى الحق جيآ

بقمعه. هأواهأا عن نفسه العبد, ويآميت مرادآ بغير سبحانه, ويآقهره

الروح, وقيل: اللهأوت وذلك الشياء في الساريآة  الحياة- اللهوت:67



الخالق.

إلى حال من السمو من الظاهأرة السرار من يآلوح  ما- اللوائح:68

حال.

إلى الخيال من فتنعكس البدايآات لهأل تلمع ساطعة  أنوار- اللوامع:69

الشهب كأنوار أنوار لها فترى الظاهأرة بالحواس مشاهأدتها فتصير الحس

اللوائح. من أظهر حولها. وهأي ما فتضيء والشمس والقمر

والذكر. الفكر دآوام وعلمتها الحق مع القلب  حضور- المحاضرة:70

عندهأا العبد يآغيب أثأر، لها يآبقى ل بحيث العادآة أوصافّ  رفع- المحو:71

لوصافّ بقي فيها, وإذا لعقله دآخل ل وأقوال أفعال منه ويآحصل عقله، عن

فا. كان أثأر العادآة طمس

على يآستتر ما له فيكشف البيان بنعت القلب  حضور- المكاشفة:72

العظمة. كنه في التحير دآوام وعلمتها العين رأي كأنه الفهم

القلب، ببصر الحق ورؤيآة التوحيد، بدلئل الشياء  رؤيآة- المشاهدة:73

بالعين. رآه كأنه ارتياب ول شبهة غير من

بالمجاهأدات وجل عز الله يآدي بين العبد به يآقوم  ما- المقام:74

لفّ لم ما غيره إلى منه يآرتقي والعبادآات, ول والريآاضات أحكام يآستو

السابق. المقام
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والعراض, والجسام الشهادآة عالم  الملكالملكوت: و - الملك75

الصفات والنفوس, وقيل بالرواح المختص الغيب عالم والملكوت

القديآمة.

يهيمون: 76 لم الذيآن الحق جمال شهودآ في المهيمة الملئكة- الم

وهأيمانهم, وهأم الحق بمشاهأدة شتغالهما آدآم, لشدة خلق الله أن يآعلموا

دلفوا لم الذيآن العالون بنور الحق, وولههم سوى عما لغيبتهم بالسجودآ يآك

فا يآعون الجمال, فل ديون. سواه, وهأم مما شيئ دروب الك



البدن, وقيل: الناسوت وذلك الروح به القائم المحل  هأو- الناسوت:77

المخلوق.

بمادآة الحق بأمر يآوجد ما الدنيا, وكل أي الشهادآة  عالم- الناسوتية:78

ددة. وم

قائمون الولياء من ثأمانية وقيل أربعون وقيل  سبعون- النجباء:79

الشفقة بوفور ختصاصهمال وذلك أثأقالهم، وحمل الناس أحوال بإصلح

حظوظهم غير, أما ل الخلق حقوق في إل يآتصرفون الفطريآة, فل والرحمة

مصر. ومسكنهم فيها لهم مزيآة فل أنفسهم

وفس80 ين شرورهأا. ليطفىء القلب نار على الله يآسلطه : روح- ال

رفس81 ين فا كان : ما- ال النفس العبد, وقيل: حقيقة أوصافّ من معلوم

عدة. ضروب على الروح, وهأي

على فأشرفوا الباطن سمابال تحققوا الولياء من  ثألثمائة- النقباء:82

فا عشر ثأناا هأم الضمائر, وقيل خفايآا ستخرجوااف الناس بواطن على نقيب

المغرب. ومسكنهم عشر ثأنىاال الفلك بروج عددآ

وسلم، عليه الله صلى الله رسول محمد سيدنا : هأوالكوان -نقطة83

آخره. إلى أوله من الوجودآ أفلك عليه تدور الذي القطب وهأو

والوتادآ. والمامين القطب يآعرفون الذيآن وهأم القطب نواب-النواب: 84

دلي عالم وهأو النور : عالم- النورانية85 في الظاهأر وجودآه الله, أي تج

كلها. الكوان صورة

وقد العالم صورة فيها الله فتح التي وقيل: الهواء : المادآة- الهباء86

فا سموهأا عينه, في له وجودآ ول ويآعقل بذكره يآسمح لنه بالعنقاء أيآض

دية بالهيولى, ويآدعوهأا الحكماء ويآدعوهأا كل وهأي الثابتة العيان الصوف

صورة. فيه يآظهر باطن
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دلي وقت بقوة القلب على يآردآ  ما- الهجوم:87 دنع، غير من التج تص

وضعفه. الواردآ قوة حسب ويآختلف

دم- الهوت88 إل بها يآحظى ول وحده تعالى بالله الشتغال بدوام ة: اله

 البرار، أشرافّ

ددة. ضروب على وهأي ع

ديآة أبطن وهأو الشهودآ يآصح ل الذي الغيب- الهو: 89 يهو البطون, وال

ديآة الغيب، عالم في الحقيقة يهأو ظهوره, فكأنها يآمكن ل الذي عينه الحق و

ديآة. باطن إلى إشارة الواحد

ومعرفة الله، من الخوفّ من الناشيء القلب في القبض أثأر- الهيبة: 90

العارفين. دآرجة وهأو تعالى، حقه في العبد تقصير

دية المعاني من القلب على يآردآ : ما- الوارد91 المحمودآة والخواطر الغيب

دمد غير من الواردآات. بدايآات العبد, والبوادآي من تع

دلف بل عليه ويآردآ القلب يآصادآفّ ما- الوجد: 92 دنع تك نع من وتص نم أو فز غ

رفع وربه, وهأو العبد بين حالة كشف أو الخرة أحوال من معنى رؤيآة أو

بين الواسطة الغيب, وهأو وملحظة الحق مشاهأدة إلى القلب عن الحجاب

والوجودآ. التواجد

وهأو البشريآة، أوصافّ خمودآ بعد الوجودآ في الحق  وجدان- الوجود:93

الوجد. كفايآة

دكب : ماالسماء - وحدة94 من إسم كل من النسان فطرة في الله ر

الجمالية. الجللية السماء بكل للتحقق بها وهأيأه اللطائف من أسمائه

بنفي الشياء في القدرة جريآان العبد يآرى  أنالفعال: - وحدة95

للحق. وإثأباته العبد عن الفعل

و منها، السماء نتشاءا حيث من الذات  اعتبارالذات: - وحدة96

بالصفات. وتكثرهأا واحديآتها

العبد مشاهأدة الوصال الحق, وأدآنى سوى عما نقطاعا ال- الوصال:97

دلى السالك قلب عن الحجاب رفع القلب, فإذا بعين تعالى ربه يآقال له وتج



واصل. الن السالك أن

الفتوح. أول وهأو الغائب ولحوق الفائت : أدآراك- الوصل98
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الزمان, وعمارة العبد من ختيارا بغير الحال على غلب : ما- الوقات99

والمستقبل. بالماضي له تعلق ول

من لحظة, حفظه نفسه إلى يآكله فل أمره الحق تولى من- الولي: 100

لله العصيان, ولم وخ الرجال, مبلغ الكمال في يآبلغه حتى بالخذلن ونفسه يآ

 ما وصفاته, بحسب بالله والولي: العارفّ

عن المعاصي, المعرض عن الطاعات, المجتنب على المواظب يآمكن،

والشهوات.  اللذات في نهماكاال

درغ فا الحال مستور ويآكون الله، على بوجهه والمقبل لله، نفسه المف أبد

وليآته.  على ناطق كله والكون

جد الذي الولي وبالجملة يع النون: (ل ذو قال المولى، إلى وقرب الدنيا عن جب

جواسيس فإنهم ،والنقاء الطهارة على دإل والصفاء الوليآة أهأل تجالسوا

القلوب).
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ترَجمة موَجزة لمصطفىَ محمد الغماَري:

 بسور1948 نوفمبر 16مصطفى محمد الغماري شاعر جزائري معاصر، من مواليد     

الغزلن التابعة لولية البويرة، ينحدر من أسرة محافظة و متدينة، تعتني عناية خاصة بالثقافة

نب الخير، و غرس فيه نما فيه ح العربية السلمية، لقنه أبوه مبادئ الصلح و الفلح، و ن

الفضيلة .. فتعنلم على يند والده مبادئ اللغة العربية و التوحيد و الفقه و التاريخ.

نمت دراسته العدادية بالجزائر العاصمة في المعهد السلمي لحسين داي على الطريقة     و ت

الزأهرية، ثنم رحل إلى ليبيا لتمام دراسته الثانوية، و كان ذلك في العهد الملكي و بعد حصوله

على شهادة الثانوية العامة المعادلة للبكالوريا الجزائرية، عاد إلى أرض الوطن، و التحق

 بشهادة الليسانس في الدب1972 حيث تحنرج منها سنة – قسم النلغة العربية –بجامعة الجزائر 

العربي.

و بعد ذلك واصل "الغماري" دراسته العليا ما بعد التدرج لينال شهادة الماجستير في النقد    

الدبي الحديث بدرجة مشرف جندا تحت إشراف الدكتور "حامد حنفي داود" عن طريق

أطروحة "الصورة الشعرية في شعر أحمد شوقي"، و واصل بعد ذلك بحوثه، فتحصل على

شهادة دكتوراه دولية بدرجة مشرف جندا عن أطروحة حول " المحاكمات بين أبي حيان 

و الزمخشري و بن عطية فيما اختلفوا فيه من إعراب القرآن الكريم" دراسة و تحقيق لكتاب

العلمة أبي زأكريا يحي الشاوي النايلي الملياني الجزائري.

و قد تعددت بعد ذلك إنتاجات الشاعر مصطفى الغماري الدبية و الشعرية و ازأدهرت     



و مازأال يبدعّ إلى يومنا هذا، و هو أستاذ جامعي لنلغة العربية و آدابها بجامعتي الجزائر

العاصمة و غرداية ..

و تفرعت ابداعاته إلى جانبين الول شعري، و الثاني أكاديمي، و من دواوينه الشعرية    

نذكر:

نرا و أثار ضجة كبرى وقت صدوره1 نرا كثي - أسرار الغربة، يعد باكورة الشاعر، حيث أسال حب

نن فهموا نزعته الصوفية، فاستحسنوه،1978سنة  نن نقاده ما لبثوا أ نل أ م حتى كاد يصادر، إ

.1982وأعيد طبعه من جديد سنة 

.1978- نقش على ذاكرة الزمن 2

.1979- أغنيات الورد و النار 3
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.1980- خضراء تشرق من طهران 4

.1980- قراءة في زأمن الجهاد 5

.1983- قصائد مجاهدة 6

1983- الفرحة الخضراء 7

.1983- عرس في ماتم الحجاج 8

.1985- مقاطع من ديوان الرفض 9

.1985- بوح في مواسم السرار 10

.1985- ألم و ثورة 11

.1986- حديث الشمس و الذاكرة 12

.1995- العيد و القدس و المقام 13

. 1994- و إسلماه 15

.1995- براءة أرحوزأة الحزاب 16

.1995- الهجرتان 17

.1995- بين يدي المام الحسين 18

.1997- مولد النور 19

.2000- أنيها اللم 20



.2001قصائد منتفضة 

نل الجهاد.22 - ليس إ

- صوت التحدي.23

- أشباح و أرواح.24

- ثمار الفاعي.25

- و لك المجد.26

- لن يقتلوك.27

و من أعماله النثرية الكاديمية في التحقيق:    

أشباه مختلفات..1

في النقد و التحقيق..2
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تحقيق شرح أم البراهين في العقيدة للمام أبي عبد ال السنوسي..3

تحقيق تفسير المام الثعالبي (جواهر حسان)..4

تحقيق المقدمات في علم الكلم للمام السنوسي..5

كتاب ملحظات على المعجم الساسي..6

تحقيق نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عنياض في سبعة مجلدات ..7

تحقيق طرازأ المجالس للمام الشهاب الخفاجي..8

تحقيق كتاب السوانح للخفاجي..9

تحقيق الرسائل الكبرى للمام محمد بن عنباد الندلسي..10

نما على ثقافة الشاعر     فهذا الكم الهائل من الدواوين الشعرية و التصانيف الدبية، يدل حت

نسه المرهف، إننه أديب متمكن و شاعر فذ منح مصطفى محمد الغماري الواسعة، و كذا على ح

بلده حصاد فكره، و عصارة قلبه.
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القرَآن الكرَيم علىَ رواية حفص

عرَبيِة  كتب

.1990 دار الكتب العلمية، بيروت، الفتوحات المكية،- ابن عربي (محي الدين)، 1

 تحقيق أبي العل عفيفي، دار الكتاب العربي، فصوص الحكم،،                                   

.1980بيروت،       

.1992، بيروت، الصوفية و السرياليةأدونيس، -2

.1967، دار الكتاب العربي، القاهرة، الشعر العربي المعاصرإسماعيل (عز الدين)، -3

.2004، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، اللغة و الخطابأوكان (عمر)، -4

.2000، 1، دار الثقافة، طالسياق و النصّ الشعريأيت شوشان (علي)، -5

، اتحاد الكتاب العرب، الحركة التواصلية في الخطاب الصوفيبلعلى (آمنة)، -6

.2001دمشق،      

.2003، دار توبقال، المغرب، أدونيس و الخطاب الصوفيبلقاسم (خالد)، -7

.2000، 1، ش.ن.ت.م، طالصوفية في الشعر المغربي المعاصربنعمارة (محمد)، -8

.2001، 1، ش.ن.ت.م، طالثر الصوفي في الشعر المغاربي المعاصر،                      

.2009، بيت الحكمة، الجزائر، في اللسانيات التداوليةبوجادي (خليفة)، -9



.2006، منشورات جامعة، عنابة، الجزائر، السلوبية و تحليل الخطاببوحوش (رابح)، -10

، منشورات جامعية، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرةبوقرة (نعمان)، -11

.2006عنابة، الجزائر،         

.2002، دار الهدى الجزائر، دراسات في الشعر الجزائري المعاصربوقرورة (أحمد)، -12

.2004، دار الهدى، الجزائر، التصوف في الجزائربوناني (الطاهر)، -13

 تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلمالشارات اللهية،التوحيدي (أبو حيان)، -14

.1987بيروت،           

 تحقيق أحمد أمين، ل.ت.ت، القاهرة.البصائر و الدخائر،،                                

تحقيق عبد السلم هارون، مكتبة خانجي،  البيان و التبيين،الجاحظ (عمرو بن بحر)، -15

.1983القاهرة،           

.1974 مكتبة الصبيح، القاهرة، النسان الكامل،الجيلي (عبد الكريم)، -16
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، تحقيق محمد رشيد الرضا، دار المعرفة،دللة العجازأالجرجاني (عبد القاهر)، -17

بيروت، 

        1992.

 الهيئة المصرية للكتاب العنوان و سيميوطيقا التصال الدبي،الجزار (محمد فكري)، -18

.1998القاهرة،         

.2001، القاهرةن 1 إتراك للطباعة، طلسانيات الختلف،،                                  

.  1963 مطالع مصر، القاهرة، ابن الفارض سلطان العاشقين،- حلمي (محمد مصطفى)، 19 

 سلسلة أعلم العرب،دار المعارف،ابن الفارض و الحب اللهي،،                                    

.1971القاهرة،           

.2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، لسانيات النصّخطابي (محمد)، -20
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