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إهــــــــــــــــداء
َوصَ {إلى من قـال اهللا فيهما }  اانَـ سَ إحْ هِ يْ دَ والِ بِ انَ سَ نْ اإلانَـ يْ و َ

و من كان دعاؤهما لي سندا و الزال لطريقي نبراسا  
هذا العمل متواضع ارتأيت أن  ... و أبي  ... ،إليكما أمي  

يكون جم الفـائدة ، كتبته حين رمت التسلل باحتشام ألفتح  
مسلكا إلى عالم الصوفية و أفتح نافذة أخرى على وجه من  

و لئن أنهيناها اليوم أنا      حتها من سبقونيما فأوجهها ك
و الزميلة فهذا يرجع في المقـام األول إلى أستاذتي  

الكريمة بن يمينة زهرة الذي أسدت إلينا النصائح و  
.شجعتنا على الخوض في اتمام هذا البحث  

إلى كل صديقـاتي في األدب  "كساوي  " الشكر إلى عائلة  
بالغ  إلى أستاذتي المشرفة وجميع أساتذتي لهم مني  

أمنياتي و عظيم تقديري ، إليكم كلكم أهدي ثمرة  
جهدي المتواضع وفـاءا و إمتنانا

فـاطيمة كساوي
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ــــــداءــــــــــــــــــإهـــ
الشكر الجزيل ، الحمد الكثير هللا العلي القديرـ ـ أهدي ثمرة  

جهدي إلى أغلى إنسانة في الوجود التي لونت عمري بجمالها  

إلى ذلك الصرح العظيم الذي علمني  "الغاليةأمي"و حنانها  

صاحب الفضل الكبير ، إلى جدي  "أبي  " الخلق الكريم  

أستاذتي الكريمة  إلى  ،أطال اهللا في عمره"مخلوف  " الحنون  

التي علمتني أن تشجيع المعلم لطالبه دافع  " بن يمينة زهرة"

قوي له على تقدم ، إلى من قضيت معها أحلى أيام عمري  

."خديجة  " سندي في الحياة أختي الغالية  

إلى من ذقت في  ،"سجى  " المنزل حبيبتي  كتكوتةإلى  
، حبيبسيد أحمد، جياللي ،  : كنفهم طعم السعادة إخوتي  

.عبد الحميد  
كما أشكر كل من دعمني وشجعني في حياتي وأعطاني  

.دفعة نحو األمام  

أم كـــلثـــــوم هـــــــدروق
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أ

االسالمية فقد تطور واحدا من فنون األدب  اليت ظهرت يف العصوريعد الشعر الصويف ، 

فا إليها ، فقد استفاد من الرتاث الشعري الذي سبقه ، وحاكى أغراضه املختلفة ، مضيتطورا عميقا

السابع الشعرية يف القرن االجتاهاتالصويف أحد أقوى االجتاه، حيث شكل مميزاته و نكهته اخلاصة

، فتهافتت نقدا و حتليالالدراسات اليت تناولت الشعر الصويف نا هذا،وقد تعددت هجري إىل غاية يوم

، ويعترب املنهج السيميائي من أبرز من تناول هذا ملعاجلة و حتليل هذا الفن األديبعليه املناهج النقدية 

، تفكيكه و إعادة  صياغته من جديداجلنس األديب من خالل حماولته التفرد يف حتليل الشعر الصويف و

متجاوزا بذلك البنية السطحية و التفسريات الداخلية إىل البنية العميقة اليت حتاول استجالء مقصدية 

سعت السيميائية لتحديد و عليهاللته االشارية و معانيه اخلفية، و الكشف عن دالنص الشعري 

تفرد مبوضوع حمدد أو مستقل ، فهي مل تبة املعىنمتنوعة تربز فيها لعتصاصاتاخو أهداف جديدة 

.نتمي إىل جمال التجربة االنسانية، بل اهتمت بكل ما يبذاته

المحفزات الذاتية و لعل أبرز الذاتية و الموضوعية من املربرات اليت دفعتنا إىل إختيار هذا املوضوع 

و ، فأدهشنا هذا النوع من املوضوعإلختيارنا هذا املوضوع هو حبنا للموروث الثقايف الصويف الديين

فتنتنا أشعاره الفائقة مبختلف أهواءه و رؤيته اخلاصة باحلب االهلي، و هذا ما نشأ يف داخلنا رابطة قوية 

.الفاتنةمع هذا النوع من اإلبداع الشعري املتميز باجلمال الفين و بعد أن ارتقى تذوقنا لنصوصه 

فيأيت على رأسها قلة اهتمام على اخلوض يف غمار هذا البحثشجعتنااليتالدوافع الموضوعيةأما 

الدارسني بالشعر  الصويف اجلزائري خصوصا القدمي منه، إضافة إىل إملامنا بضرورة إماطة اللثام عن تراثنا 

الشعري العريق، الذي يساهم يف رسم معامل هويتنا كجزائريني وعرب ومسلمني، و حماولة الولوج يف 

، و اخرتاق سطحها الظاهري، و معانيها املباشرة عّلنا أبي مدين شعيب التلمسانيصائد رحاب ق

نقف على بعض أسرارها اليت أهلتها لتصنف ضمن أبرز و أرقى النصوص الشعرية الصوفية، و تزداد 

تواضع ـــــالعنا املــــــإطهي قليلة يف حدودا لعدد من الدراسات السابقة، و غاير ـــة يف مـــــــــــــــأمهية هذه الدراس
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ر من حيث املنطلق الذي يصدر عنه املذكو ديوان الشاعر أبي مدين شعيب التلمساني اليت تناولت 

ا املقتــــــــذه الدراسة بــــهإليه فلم نعثر على منوذج قارب صبوـــــــالذي ياهلدف و  رحة و خطتها املتبعة ـــــصور

ا الباحثة لعله يكون يف تقدمي عرض  موجز ملضمون هذه الدراسات ما يوضح ذلك أول دراسة أجنز

الشعر الصويف املغريب أبو مدين الغوث و عفيف " حتت عنوان  2018نصرية شينة، وقد نشرت سنة 

الرمز " الية منوذج دراسة سيميائية، و ثاين دراسة استمدنا منها حبثنا املوسومة جبم" الدين التلمساين 

و هي رسالة ماجيسرت يف األدب العريب و نقده اجنزها الطالب " مدين شعيب ديوان أبوالصويف يف 

.محزة محادة 

و صعوبة التواصل 19كوفيدأثناء إجناز حبثنا منها الظرف املستجد الصعوباتلقد اعرتضتنا بعض  

ـدم توفرها يف املكتـــبات اجلامــــعية مع األسـتاذة املشـــــرفة، ندرة املواضيع املتخـــصـــصة يف هذا املوضوع و عـــ

وحىت العمومية، و نشري إىل أن مكتبة اجلامعة كانت مغلقة ذلك ألن  مراجعنا كانت قليلة، و مع ذلك 

سيميائية األهواء من " فونتينيو غريماصاستطعنا االستفادة من أهم مرجع يقوم عليه حبثنا كتاب 

مدين شعيب ديوان أبوو أيضا بنكرادلذي ترمجه سعيد ا" حاالت األشياء إىل حاالت النفس 

أضف إىل ذلك ، ما قدمته لنا األستاذة املشرفة من توضيحات مبدئية للموضوع أزاحت  ، التلمساني

يف هذا املوضوع انطالقا ملبدأنا رحلة البحث  والع، و جعلتنا نصر على اختياره، فحولهالغموض من 

من مجلة االستفهامات و التساؤالت اليت كانت تراودنا حول هذا املوضوع و من بني أهم هذه 

و ماهي البوادر األوىل مليالد سيميائية ؟سيمياء العامة بسيميائية األهواءما عالقة ال:التساؤالت

األهواء " فونتاين " و " غرمياس " االهواء على مستوى الفلسفي و النفسيو النقدي ؟و كيف  أسس

ما  وكيف جتلت ، "حالة األشياء إىل حالة النفسسيميائيات األهواء من" و االنفعاالت يف كتا

؟ " ألبا مدين شعيب التلمساين " سيميائيا يف الشعر اجلزائري القدمي األهواء 
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ج

عن االشكاالت اليت طاملا أرقتنا و شغلت إجابةلقد حاولنا أن خنوض هذه املغامرة البحثية علنا جند 

، هذه مجلة التساؤالت اجلوهرية اليت حاولنا من خالهلا أن منذ اصطدمنا باملوضوع ألول وهلةتفكرينا

، و ذلك إلحداث نقلة نوعية نستطيع من ج عامل السيمياء من بابه الواسع، و سيمياء األهواء خاصةنل

، و نظرا لطبيعة املوضوع الذي بني ن منظور صويف و سيميائي حديثة مخالهلا حجز زاوية نظر معين

ك، كون اجلهاز املعريف ، ألن دراستنا نقتضي ذلالسيميائيالمنهجالدراسة إعتمادأيدينا اقتضت 

صور و االجراء ــــقات النص و داللته على مستوى الرؤية  والتـــــــف عن مستغلـــساعد للكشــــــ، يللســــيمياء

على صعيدي التعدد و التنوع معززين النقدية ، وهو ما انعكس ضرورة على الشعر يف اجراءاته و الفعالية

، التطبيقيو النظريث مرتاوحا بني البحا ببعض آليات القراءة التأويلية، حيث جاء هذا دراستن

ا معتمدين يف ذلك ع نظري فرشمبثابة مدخل فصل أول،مقدمةلى خطة عمل ضمت بني طيا

ة ـــــويــــــــلغــــم الــــاهيـــم املفــــاطة بأهــــاولنا اإلحــــــ، و يف املدخل حةـــــــخاتمتطبــــيقي و فصل الثانياســتـــنا لدر 

ال اللغويو االصطالحية للسيمياء مع الوقوف عن وى يف الدرس ، و الديين و اهلد تعاريف اهلوى يف ا

.، مرورا بالشعر الصويف و إرهاصاته النفسيالسيميائي و 

العدة األولالمبحث: مبحثيناملوسوم خبلفيات و روافد سيميائية األهواء األولالفصلتناولنا يف 

نيةــــاطيـــــــملعرفة كل األهواء و خواجل النفس البفونتيينو غرمياصلسيميائية األهواء اليت حددها املفاهيمية

جاء حتت عنوان اجلانب  التطبيقي الثانيالمبحثو ] املصري اإلستهواء، التوتري، التنظري، املآل[ منها

ما  الت سيميائيات األهواء من حاالت األشياء إىل حا" الذي إعتمده غرمياس و فونتاين يف كتا

و بعد هذا الفرش " غرية ال" و هو بيذايتأما الثاين " البخل " األول ذايت و هو :  وينهو إىل " النفس 

جتليات سيميائية األهواء يف ديوان أيب مدين شعيب : املعنون ب التطبيقيالفصلالنظري ننتقل إىل 

ا من خالل هذه  التلمساين طبقنا فيه العملية االجرائية لألهواء يف مناذج من قصائده و تبيان دالال



مــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

د

خلصنا مث ،]مرة و املرأة إىل هوى احلب و اخلوفـاخلهوى [ دونة ــــــــاملن ــــطناها مــــــواء اليت استنبـــــــــاأله

.غها التحليل ـــــــــيت بلــــــــتائج الــــــــن النــــــــة مــــــــــن مجلـــــضمةــــــــــخاتمإىل وضع 

، مت إجناز هذا البحث بفضل اهللا و عونه و عون حيمد على مكروه سواهالكن احلمد هللا الذيل

، حيث كانت السند هذا ال يفوتنا بالشكر اجلزيل هلاو "بن يمينة زهرة " املشرفة الدكتورة األستاذة

ا السديدةاملعني ا، و توجيها ا لتجاوز العقبات ، ومساندالذي ال ينبض إذ خصصت وقتها، وخرب

ا لناليت اعرتضتنا نذ أن كان بذرة إىل أن ا لتجاوز الصعاب و استكمال هذا البحث م، و تشجيعا

اية، بل منه نبدأ، صارة مثرة ، قد حناول من نقائصختلو، فكل بداية ال و لن نعترب ما توصلنا إليه 

.جتاوزها يف املستقبل 

، ل بامسهسنا خالل السنوات اخلمس كيف اخلتام نتقدم جبزيل الشكر و التقدير و العرفان لكل من در 

وعسى اهللا أن يرزقنا ،ا خري ما جيزى به عباده الصاحلني، يف الدنيا و اآلخرةأن جيزينتعاىلو نسأل اهللا 

.علوم نافعة
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احتفت الساحة النقدية جبملة من املناهج املعاصرة اليت استقطبت الدارسني، ومن أمهها املنهج 

السميائي، الذي كان شاغال لدى كثريا من النقاد على الصعيدين النظري و التطبيقي، هذا االهتمام 

الثقافيتني الغربية أدى إىل الوالدة  الفعلية لعلم السيمياء الذي  ضرب جبذوره يف" بالسيمياء " البالغ 

شامال و بعيدا وأكسبها مفاهيم متعددة حيث ورد هذا و العربية، مما جعل هذه األخرية تأخذ منحى

.لة من املعاجم ثيف بلفظه املصطلح 

: ـــ السيمياء في الدرس العربي ــ1

جعل عليه : سَ رَ الفَ العالمة، و َسوََّم :السُّومة  و السَّيمة و السَّيمياُء "ورد  لفظ سيمياء مبعىن 

لم عليه حبريرة ، و سَّوََّم فالن فرسه إذا أعأي املعلمة} و اخليل املسومة { ، و يف التنزيل العزيز الّسيمة

ملصطلح السيمياء أنه يقرتب كثريا من التعريف اللغوي نستنتج من التعريف ،و 1أو بشيء يعرف به 

.العالمة : يلتقيان يف نقطة جوهرية أال وهي فهما اإلصطالحي

، يف جل اآليات" سيماهم "دت بلفظة دون ياء حيث ور " السيمياء " وردت يف القرآن الكرمي لفظة 

لداللة اليت ذكرها ابن منظور يف نالحظ أن الداللة اليت محلتها هذه اللفظة يف القرآن الكرمي هي نفسها ا

البقرة { }تـَْعرفهم بسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس إْلَحافًا { : العالمة لقوله تعاىل : لسان العرب و هي 

نَ {:وقوله تعاىل}272:اآلية الً ـــــــــْعرُِفون كُ ــــــــاٌل يَ ـــــــــــــَلى اَألْعراف رٍجَ ـــَجاب َوعَ ــــــُهَما حـَو بـَيـْ

املراد }تـَْعرفهم بسيَماُهمْ {األوىل اآليةو يتضح مما مت ذكره يف ]48ـــاآلية األعراف[ }ماُهمْ ـــــِبِسيَ 

م2ابـــــبـــــظهر لذوي األلـــــمنها ما ي }يـَْعرُِفون ُكالً ِبِسَيماُهْم {الثانيةةاآلي، أما يف من صفا

بیروت ـــ لبنان، ط ,لسان العرب ]:م1311ـــ1232[  ابن منظور محمد  بن مكرم أبو الفضل ابن منظور األنصاري 1

308ص7، مج 2004، 3

، 1أبو الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ، دار ابن حزم للنشر و الطباعة ـــــ بريوت ــــ لبنان ، ط 2
.....09ـ ص 4، مج 2002
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.و أهل النار  بسواد الوجوه يعرفون أهل اجلنة ببياض الوجوه، أي 

فهناك من يرى بأن النقدية أما مدلول و مفهوم السيميا اصطالحا فقد عرف جدال كبريا يف األوساط 

مبصطلح ، مث إن القول العالمات اللغوية و غري اللغويةعلم يدرس اإلشارات أو: " السيمياء 

semiotique ما يستدعي حتما ادراك املفهوم االغريقي للحدsemeionة ــــمسعلى حييلالذي

"ذرة ــــــــــــة منــــــالمــــــع" indice" ة ـــــرينـــــقtraceأثر  " morque distinctive"" مميزة 

signe precurem " دليل "preuve " عالمة منقوشة أو مكتوبة  "signe grave ou

ecint. "1للغوية [ العالمات ، علم يدرس كل هذا التعريف القول بان السيمياءميكننا اذن من خالل

، العالمة أو األثر، السمةاملنحىن هي ان السيمياء وفق هذا ،]و غري اللغوية، مكتوبة و بصرية أو مرئية 

ا علم غريب اخل..... عالمة منقوشة او مكتوبة، متثيل ، بصمة، الدليل،القرينة ، إضافة اىل ذلك أ

ايات القرن االنشأة و الوالدة ، و ذلك بصفتها لتاسع عشر و بداية القرن العشرين، يعود ظهورها اىل 

النسان و اليت تطبع وجوده اليت يستعملها االداللية علما شامال يدرس كيفية اشتغال االنساق" 

شتغاهلا من حيث اللة أو الفحص ألمناطها و تفسري لكيفية ا، فهي تشمل كل عملية تأمل للدو فكره

جتاهات و كل مناحي احلياة سياسية كانتإلن السيمياء تشمل كل امليادين و اأي أ،"بنيتهاشكلها و 

اخل و تفسر الداللة و تبحث يف انواعها  و وظيفتها يف الشكل ......... أو نفسية 2أو اجتماعية 

.حىت املعىن املوجود داخل النصوص و البنية و 

منشورات اإلختالف ، اجلزائر ، " من أجل تصور شامل " عبد الواحد املرابط ، السيمياء العامة و سيمياء األدب ، 1
07، ص 2010، 1ط
17املرجع نفسه ص2
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:ـ السيمياء في المعاجم الغربية ـــــ2

Ferdinande{ ديسوسريكانت بداية هذا العلم مع اللساين فرديناند Saussure{ و

، اذ أطلق األول على }Bourse Charles Sanders{   الفيلسوف شارل ساندرس بورس 

، لكن طيقاالسيميو يف حني أطلق الثاين عليها مصطلح السميولوجياالسيمياء لفظة علم العالمات أو 

يف ضوء هذا ، واملدلول واحد و هو دراسة العالمةعلى الرغم من االختالف يف التسميات اال ان 

" االختالف يف التسميات شاع استعمال مصطلحني لتعيني علم العالمات يف الغرب األول 

sémiologie " والثاين هو " :sémiotique" يف سابقة و مها كلمتان مركبتان  تشرتكان

ين ويف املصطلح الثا"  logose"" ففي املصطلح األول تعين اخلطاب " suffixe"  واحدة هي 

فمن خالل استقرائنا هلذا القول جند انفسنا امام مصطلحني ،1" " تعمل على نسبة الديداكتيكتية 

" مصطلح السيميولوجيا"" علم العالمات أال و هو \ملصطلح السيمياء الغربية مستعملني يف الثقافة 

ما يتفقان ومصطلحالسيميوطيقا" عند  دي سوسري  عند بورس اذ على الرغم من االختالف إال أ

.العالمةو اليت هي ركيزة و اصل السيمياء أي ] سيمو[ يف أصل الكلمة 

2.بأن السيمياء تعين بكل ما ميكن اعتباره اشارة " Umberto éco" " يكوو إأمربتيرى 

رات من اشكال  سواء تأخذه هذه اإلشاأي  أن السيمياء على حد قول ايكو علم دراسة االشارات مبا

فالسيمياء تنقل لنا رسالة لكن " اخل .............، أشياء امياءات أصوات،صور،تكلما" أكانت 

طور ــــــاء السك قراءة ما ور ـــــحث عن مكونات العالمة حماولة بذلـــــــــهي دوما تسعى للبـبليغة غري مباشرة ف

19المرجع السابق ص 1

Umbertiecio athevry of semiotics ،advznces in semiotics ،umiversity press ،
1976 P 07

بريوت ، 1طالل وهبة مركز دراسات الوحدة العريية ، ط \أسس السيميائية تر : دانيال تشاندلر : نقال عن 2
.28، ص2008
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و شفراته لفهم جمريات األحداث  باعتبارها  عالمة ذات داللة و جزءا ، و فك مستغلقات  النصوص

ا "  بريجربو  " أكد ،قافة االنسان ثمن  علم يدرس أنساق العالمات " :يف تعريفه للسيمياء على أ

، و هناك اتفاقف جيعل اللغة جزءا من السيميائية، وهذا التعريلغات، أمناط، عالمات املرور اىل آخره

ا يف الواقع دراسة: ، إلعطاء اللغة مكانة مرموقة و مستقلة تسمح بتعريف السيميائيات  على أ

كن أن نستنتج يف ضوء هذا مي1.".، الطقوس السيميائية غري اللغوية، من حروف البكم، الصماألنساق

.منها يتجزأا ال املفهوم أن السيمياء تركز على عنصر أخر إىل جانب العالمة و هو اللغة و جعلها جزء

ه ، من بني هذهلا حوايل ما يقارب عشرين ترمجةلقد حظيت السيمياء بتسميات عدة أحصى

وجيا، علم الدالئل علم العالقات، علم ، علم السيميولسيميولوجيا، سيميولوجية{  : التسميات نذكر 

sémiotique".2، كل هذه التسميات تقابل مصطلح األدلة، علم السيمانتيك، علم االشارات

، و بالرغم من تعدد لح السيمياء قد أخذ ترمجات عديدة، ميكن القول أن مصطمن هذا املنطق

،ل فيه احلرب و امتألت به املراجع، الذي سا"السيمياء " ن املعىن واحد و هو املصطلحات إال أ

، هذا ما خلق فوضى للمصطلح حمل للنقاشو شغل فكر الباحثني  وتعددت فيه األراء و أصبح 

مستحدثا يف ان ميدان سيميائية االهواء ليس ميداناو األهواء، و و ارتبط هذا االختالف بالذهنيات 

، لعل أمهها ما أثار اليه اىل حماوالت سابقة عند الباحثني، بل يعود تأسيسهاالدراسات السيميائية

، باعتباره  ]du  sens[ يف كتابه املعىن Greimas] J .A[الباحث السيميائي أج غرمياص 

ا النفسيةاللذات و حاهلوى ظال تابعا  هذه االخرية حيزا واسعا يف حياة االنسان فتحمل ، الت انفعاال

من خالل االفصاح عن مكوناته النفسية و الشعورية و أحاسيسه و الولوج إىل عوامل الباطن و االحنياز 

للدراساتنيتوىمندر عياشي ، دار \بريجريو ،السينيمائيات دراسة  األنساق السينمائية ، غري اللغوية ، تر 1
5، ص2016، 1و النشر و التوزيع ن دمشق سورية ، ط 

ا ص2 101يوسف و غليسي ، مناهج النقد األديب ، مفاهيم ، و أسسها ، تارخيها ، و روادها و تطبيقا
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تم بالبحث يف اهلوى االنساين و يعد هذا نستنتج مو 1،للداخل ن هذا القول أن سيمياء االهواء 

، لكن قبل رصد مدلوله اضيع املطروحة عند العلماء النفس، فتعددت مفاهيمه و مدارسهاملفهوم من املو 

] .لهوىا[ اللغوي لكلمة ذر اجلاالصطالحي البد من البحث يف 

:ـــــ الهوى في المجال اللغوي 3

إذا و ، هوى النفس: ى معناه اهلوى مقصور أن اهلو " اهلوى " يف لسان العرب يف مادة ورد

:و جاء هوى النفس ممدودا يف الشعر قال : قال ابن بري " َهَواَي " أضفته إليه قلت  

َها ، َو الَهَواُء يـَُتوق .َوَهاَن َعَلى َأْسَماَء ِإْن َشَطِت النـََّوى         َنٍحنُّ ِإلَيـْ

أبو ذؤيبر و اهلوّي و املهوّي قال ــــشـــــــل اخلري و الــــــ، يكون يف مداخقــــــــــــشــــــاَهلَوى العِ : سيده ابن 

َقْد َشقَّ َأْكباَدُهَن و اَلهِوُي و المهويفـَُهَن َعُكوٌف َكنَـْوِح الَكرِيِم 

ا: أي فقد و املهوي، و هوى النفس حمبة" اهلََوى " قال اللغويون : التهذيب ، ، و اجلمع األهواء اراد

النازعات ــــــ [ }النـَّْفَس َعِن الَهَوى و نـََهى { :، قال اهللا تعاىل االنسان الشيء و غلبته على قلبه

ا و ما تد: معناه 2] 40آليةا اَها عن شهوا " اهلوى : الليث ، عوا اليه من معاصي اهللا عز وجلَ

:اهلذيل يب ذؤ و، و قول أبسر، يهوى، هًوى أي أَحبَّ الضمري تقول َهِوَي بالكهوى مقصور 

3، َوِلُكِل َجْنِب َمْصَرُع فـََتَخزُِمواَهَواُهمْ لَو َأْعنَـُقوا هوي َسبَـُقوا 

فونتیني ، سیمیائیة األھواء من حالة األشیاء إلى حالة النفس ، ترجمة و تقدیم سعید غریماص و 1

368، 2010ً، 1بنكراد ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، طرابلس ن ط 
مج ] باب الواو ، فصب ، اهلاء [ ، مادة 2004، 1ابن منظور ، لسان العرب ، بريوت ـ لبنان ، ط 22
115ص5
115مرجع نفسه ص3
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.احلزن  واألمل عرتاهإؤيب متحسر على فقدانه ألوالده و ذابوالشاعر 

إن مل نقل يطابقه " لِْلَهوى " نالحظ أن هذا التعريف املعجمي يقرتب كثريا من التعريف االصطالحي 

، مشاعر و أحاسيس و إنفعاالت كاحلب، العشق، الكرهذلك أن اهلوى هو كل ما حيتاج النفس من 

ه املعاجم ، إذ أمجعت هذاهلوى باحلب و العشقهيديربط اخلليل بن أمحد الفرا، و إخل.... الغرية 

شياء ألمصطلح اهلوى مرتبط ارتباطا وثيقا بالعواطف و األحاسيس و حمبته االنسان لان اللغوية على 

بار اهلوى يف ميكن اعت1،اخل....عجاب، االكاحلب، العشق[ على القلب يف غياب العقل و غلبتها 

.اإلنسانية ، و انفعال نابع من الذات االصطالح جمرد شعور، و احساس

:ـــــ الَهَوى في المجال الديني 4

َوَلْن تـَْرَضى { لقوله تعاىل ،مي مبا يقارب اثنان و ثالثون أيةيف القرآن الكر " اهلََوى" ذكرت لفظة 

َأْهَواَءُهْم َولَْئن إتـَبَـْعَت ىدَ الهُ َعْنَك اليَـُهوَد َو ال الَنَصاَرى َحَتى تـََتِبَع ِمَلتَـَهْم ُقْل َإنَّ ُهَدى اهللا ُهو 

وجاء ،]120اآلية:سورة البقرة [ }بـَْعَد الّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َماَلَك ِمْن اهللا ِمْن َوِلٍي و ال نصيٍر 

ذه هلذه  ديد و وعيد شديد اآليةيف تفسري ابن كثري  ،ارىالنصو اليهود يقعن متاع طر لألمةانه يف 

، عياذا باهللا من ذلك فإن اخلطاب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم و بعد ما علموا القران و السنة

لة على أن الكفر حيث افراد امل2"حتى تتبع ملتهم: " و قد استدل كثري من الفقهاء بقوله ألمتهاألمر 

:من سورة املائدة مفردة اهلوى يف قوله تعاىل 48اآليةوردت يف ، كله ملة واحدة

فأمر رسول اهللا تعاىل أن حيكم بينهم مبا يف كتابنا ،}و َال تـََتِبْع َأْهَواءَهمْ َأنـَْزَل اهللاَو َأن َأْحُكَم { 

ا بسببها ما أنزل اهللا على اي أراهم اليت اصطلحوا عليها و تركو }َال تـََتِبْع َأْهَواءَهْم  {  وَ " و قوله 
333ص 4، مج 2002، 1بیروت ، ط: ابن احمد الفراھیدي ، كتاب العین ، دار الكتب العلمیة الخلیل1
1ابو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ، تفسري القرآن الكرمي ، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ، ط2
294، ص1، مج 2002،
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احلق أي ال تتصرف عن احلق الذي أمرك اهللا و ال تتبع أهواءهم عما جاءك من" ، و هلذا قال رسوله

، وقد تطرقت هذه االية مرتني يف نفس السورة و حتمل نفس الداللة إىل أهواء هؤالء اجلهلة األشقياءبه 

اليت  مت ذكرها أن  اتـــاآليمن خالل و 1،و هذا تأكيد ملا تقدم من االمر بذلك و النهي عن خالفه

، و امخاد  جذوة حترض على إرتكاب الكبائر من جهةتعين كل الصفات اليت] اهلوى [ مة ــــــــــــكل

.االميان من جهة أخرى 

: ـــ الَهَوى في الدرس الفلسفي 5

فالطون مث ، و أإسبينوزا، ديكارت" أمثال : مبوضوع األهواء أوىل الفالسفة عناية كبرية 

، و ذلك كبري يف تنوير الفكر األهوائيحد  إذ جند الفلسفة سامهت إىل " لغي، انتهاًءاأرسطو

يصدق ، أي الجعلها تقرتب من حقل السيميائياتوهذا ما، مبنطقيةيتعاملإلرتباطها بطابع صريح 

ا ، حيث تتطلب دراسة خاصةالصنافات االحيائية اليت[، و ذلك من خالل بالسيميائيات يف حد ذا

، مبا أن اهلوى  الصنافة من خالل بعض الفالسفةذه عمليات اشتغال هيوضح كل من غرمياص و فونتين 

اما أرسطوا " يسري ضد العقل جنونابأنه : " ، فقد عرفه كانط و حتذير و شبهةكان دائما حمط دم 

إن األهواء تلعب دورا مهما يف الكشف عن االختالفات : " فقد مثن األهواء و بني أمهيتها حني قال 

خالصة القول اهتم كل من و 2،البشرية و تضعيف الوعي اىل كينونتني تنزعان اىل التوافق والتعارض

ا نقيصته العقل و مفسدة لهب األحيالفالسفة و الفقهاء  باألهواء  و اعتربوها يف أغل ، و يف ان أ

.األهواء السبب الرئيسي وراء ضياع النفس اعتربتأسوء احلاالت 

734، ص السابقالمرجع 1
لس الوطين للثقافة والفنون واالداب،جملة عامل الفكر"سيميائية األهواء  " حممد الداهي، 2 مارس،الكويت،ا

2007
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:ـــــــ الهوى في الكتب السيميائية6

اطو تسعت السيميائية جمال أحباثها و  رة و صــــــــــــ، الكالرموز[ اق الداللة، ــــــلتشمل مجيع األنسر

ومع كل هذا التقدم يف جمال السيميائية اال أن ميدان األهواء،ظل ] اخل ...، الفضاءالعمراناملوسيقى، و 

هو األمر الذي الذي جعل ، ، أو اجلانب النفسي هلابة إليها بإعتباره مرتبطا بالذاتمهمشا  بالنس

ا منذ " ، ع يف الدراسات النفسية التقليديةالسيميائية مرتددة يف دخول هذا امليدان خشية الوقو  إال أ

سد، التوتر، ــــعاالت، اجلــــنفو املرجع االالذاتتاح علىــــشرين بدأت باالنفــــــلعرن اـــــــــــــات القـــــــــــــمانينيـــــالث

مع غزمياص " السيميائية األهواء " و " ،جان كلودكوكي" مع " ئية الذاتية السيميا" ، فظهرت و التأويل

1" .فونتيينجاك " مع  "  السيميائية التوتر " و " فونتيينو 

:ـــ الهوى في الدرس النفسي 7

.، واالنفعالالعاطفة، و الشعور:ل األهواء يف مصطلحات عديدة منهاتتداخ

استعداد وجداين مركب و تنظيم مكتسب لبعض : SENTIMENTالــــعــــاطـــفة1.7

معني ينتج عن فإذا  جتمعت عدة انفعاالت حول موضوع، الت حنوى موقف أو موضوع معنيانفعاال

، أو موضوعات كانت فاحلب مثال لعواطف على عالقة الفرد باألشخاصتبىن ا،و ذلك عاطفة معينة

وسائل و طرق اإلشباع حيب فهو يلجئ إىل ماعندكون الفرد ،الفردو عاطفة الكراهية توسع من دائرة 

نستخلص أن العواطف ما هي إال 2، شخصية الفرد بطابع خاص، و هذا ما يطبعهذه العاطفة

اخل و هذه األخرية ..........و الرغبات كاالنفعاالت و احلاجات و امليولمكونات خفية يف النفس

واطف الفرد حبسب تتلون ع، و ننا من معرفة عواطف حنو موضوع مامتيز و تطور شخصية الفرد و متك

13ص "سيميائية األهواء  من حاالت األشياء إىل حالة النفس  : " عرمياص و فونتاين   1

عماد عبد الرحيم الزغلول ، علي فاحل اهلنداوي ، مدخل إىل علم النفس ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان ، 2
497ص 1،2013األردن ، ط 
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املزاج الفكري خيضر من احلسد و حيمر مع الغضب و يكون ازرقا مع األسى ف، فالفرد تقلباته النفسية

، يف بة تأخذ صفة السرور و الذهول، فمجموعة العواطف االجيابية كاحلب و الرغيتلون حبسب الشعور

النفور ، يف حميطنا بالفزع و السليب كاخلوف و االحباط و الغضبالت و الوجدان احني تنعكس االنفع

.العاطفة هي كل حالة انفعالية إذن1،نبا غري حمتملو جتعله جا

عقولة حيمي يف درجات م، لكثريا ما نسمع فالن سريع اإلنفعا: EMOTIONنفعالا2.7

والنشاط يدفعه على مقاومة االخطار واالعداء ملواجهة يعبئ طاقته للعملاإلنسان من اخلطر، و 

اة اإلنفعاالت إىل مصدر من مصادر اإلضطرابات يف احلييف حاالت كثرية تتحول هذه لكن ،لاملستقب

االنفعاالت : نوعان من االنفعاالت أال و هي و يف  حاالتنا العادية ، النفسية و اإلجتماعية للفرد

، لكن يبقى تؤدي إىل الغضب و االحساس بالقلق، و االنفعاالت السلبية اليت اليت حتقق الرضاةاالجبابي

بول " ، فهو كما يراه فاض و زئبقي  ال ميكن اإلمساك بهالدارسون مصطلح فضمفهوم االنفعال عند 

م  أنه عملية ذات طبيعة مركبة البد من حتليله إىل أجزاء من خمتلف وجهات 1961" توماس يونغ 

ظهر يف اجلسم على ي  ان االنفعال ناتج عن خربة ذاتية شعورية قوية تتجلى يف شكل تأ2،النظر

.اخل.......، حب  فرحشكل خوف ،غضب، 

ذي نطلع به يعرف علماء النفس الشعور على أنه احلدس النفسي ال: conxiousالشعور3.7

ا " هاملتون " ، و أشار على حاالتنا الداخلية إذن 3"أن الشعور هو معرفة النفس بأفعاهلا و انفعاال

كاألفكار و الذكريات و العواطف فالشعور هو معرفة مباشرة إلدراك احلاالت و الصفات النفسية

الشعور " صاحب نظرية سيغموند فرويداختلف بعض املفكرين و فالسفة و الباحثني و على رأسهم 

234، ص 2009، 1سامي حممد ملحم ن أساسيات علم النفس ، دار الفكر للنشر ، ط 1
،2013،ط،دمصر،االسكندرية،اجلامعيةاملعرفةردا،العامالنفسعلميفالوجيزعبد الرمحان عيسوى 2

125ص
61ص2013، 6عبد الرمحان الوايف ، مدخل إىل علم النفس ، دار هومه ، اجلزائر ، ط3
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، فذهب البعض إىل القول بأنه ية و مستقل عنهاحول الشعور و مفارقته بالظواهر النفس" و الالشعور 

، و هو الذي ينسق بني معطيات اخلارجيجوده و تصرفاته و العاملالشعور هو احساس املرئ بو " 

، فهو ليس هناك شعور بأمر أو شيء معنياحلواس و الذاكرة و حيدد موقفه من الزمان و املكان، و

.فالشعور يشمل الوعي والالوعي1." مرادف للتقيظ يرتاوح بني الوعي و الالوعي 

:إرهاصاتهـــــ الشعور الصوفي و 8

، و الشعر من الشعور و لذلك مسته و شعور مرهف و فكر رحبخيال حملق الشعر هو نتاج 

ا شعرت به و فطنت اليه و للصوفية أدب غين مبا فيه من ذاتية ظاهرة و نزعة  وجدانية  العرب شعراً أل

و احتقار دية و خاصة مبا يتعلق بوحدة الوجو و نظرات فلسفقرآنيةقوية وحيمل الشعر الصويف نفحات 

يدهم و أذواقهم اليت ال و قد جلأ املتصوفة اىل الشعر ألنه افضل وسيلة للتعبري عن مواجا،املادة و عامله

، و شعرائهم كثريون يف كل كثريا و غزير غزارة النثر الصويف، و الشعر الصويف  الن يفصح عنهاعقميكن لل

صوير وعات بني ت، فقد خلف الصوفية تراثا شعريا عظيما يتميز بثراء اخليال و الرمز و تنوع املوضصرع

نلخص مما ورد 2، وشرح للفلسفة الصوفية العامة و تعبري عن احلب االهلي،للتجربة  يف الطريق الصويف

و احلياة  اإلهليةة و احملبة يف الشعر الصويف ، فقد عرفنا انه وجداين بطبيعته حممل بالتجربة الصوفي

.باآلخرةملذاته و التفرغ لعبادة اهللا و االهتمام إىلندفاعاالالرتف و على و جاء كردجتماعيةاال

ومن مؤثرات خارجة عنه إشعارهاو اإلسالميةاستمد الشعر الصويف مصادره من مؤثرات داخل البيئة 

الصويف الشعر تأثر ، و صة األناشيد و سفر اجلامعةالشعراء الصوفيون بالكتاب املقدس و خافتأثر، 

نابع األدب الصويف حيث كان هذا الشعر يعرب عن انتصار ل مفهو من أو اإلسالمشعر الديين يف بال

315،ص1984، 2جبور عبد النور ، املعجم األديب ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط 1
، 1404علي اخلطيب ، اجتاهات األدب الصويف بني احلالج و ابن عريب ، د ط ، القاهرة ، دار املعارف ، 2

21ص
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الرسول دحــــــــو مالمـــــــــباإلساإلشادةولة و ــــــالبطمتجيدو ظهر فيه شعر الفتوح و اإلسالميةالدعوة 

الوعظ إىلنستنتج أن الشعر الصويف كان يهدف و 1،صلى اهللا عليه وسلم ، و املهاجرين و األنصار

.و وصفها باآلخرةو الذكر 

:نشأة التصوف  و انتشاره في الجزائر 1ـــــ8

، و أصبح يطلق عليه تصوف الزوايا و الطرق اجلزائر مع القرن العاشر اهلجريبدأ التصوف يف

ا،الصوفية وكانت ،و قد وجد التصوف  و طرقه ألول مرة يف بالد القبائل ببجاية و املناطق احمليطة 

أمثالطرقي صويف لعدة قرون من الزمن فلقد انطلق منها رحالت التصوف من إشعاعجباية مركز 

بد احلق بن رييع ، عحسن اجلراري، عفيف الدين التلمساينوالسطيفي  و حيىي العيديل، أبزكرياءأبو 

م 1197سنة ، وتويفتلمسانإىلالذي انتقل فيما بعد ب،ن شعيمديأبو،الشيخ جائيباالنصاري ال

أوتادو أوائلمدين شعيب احد أبو، و كان الشيخ  األخرىمنها انتقل التصوف اىل بقية املناطق و

مث ] 665ه[سالم بن مشيس ـــــــيذه عبد الــــــــــــالطريقة الصوفية يف اجلزائر فازدادت شهرته  على يد تلم

ابو احلسن الشاذيل نسبته اىل " ابن مشيش ه تلميذالشاذلية و و احياها من بعده الطائفة ورت ــــــتط

از ، حبيث يكاد مهم يف اجلزائرتأثرييم الشاذيل ه وكان لتعال556قرية شاذلية بتونس و تويف بأرض ا

بفضل مدرسة عبد الرمحان الثعاليب جيزم ان معظم الطرق متصلة بالطريقة الشاذلية، كما شاع التصوف 

يدخل من شرق و غرب لشيوخ، و بذلك أخذ التصوف و امحد زروق و غريهم من ا

نستنتج من شواهد ميالد الشعر الصويف يف التعدد الكبري للزوايا املوجودة يف اجلزائر و كذا و 2،اجلزائري

.تعدد الشعراء الصوفني 

28حممد ابراهيم منصور ، الشعر و التصوف ص1
امليالديني ، شركة دار اهلدى للطباعة 13و 12اهلجريني 7و 6الطاهر بونايب ، التصوف يف اجلزائر خالل القرنني 2

47، ص2004التوزيع ، عني مليلة ، و النشر و
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:انتشار التصوف و طرقه في الجزائر أسباب2ــــــــ8

:عوامل فكرية - أ

و وجود أعالم صوفية  عملوا على نشر هذه الطريقة بكامل املغرب االسالمي، أثروا بسلوكه و بعلمهم 

م   بالتصرف املشرقي علمائنا و يضاف  اىل ذلك تأثري كثري من .. أمثال الشيخ أيب مدين،  اامللياين ،الثعاليب مبؤلفا

,الغزايل التوفيق بني الشريعة و احلقيقةاإلمامبدأ يسيطر بدوره على الساحة الفكرية بعد حماولة 

:عوامل سياسية- ب

خلية  و خارجية  ، و ألسباب  دادولة قوية واجهت الغزو االسباينسقوط الدولة املوحدية  اليت كانت متثل

ا عقب سقوط الدولة األمويةو سقوط األندلس نتيجة التدهور السياسي الذي،تدهورت أوضاعها ، ونتج عن أصا

هجرة كثري من صوفية : األمر الثاين ،اإلسالمياين ملعظم سواحل املغرب الغزو االسب: أمران األندلسسقوط 

.أراضي اجلزائرية إىل األندلس 

:عوامل اجتماعية - ج

انتشار البذخ و الرتف عند  طبقة معينة  نتيجة الثراء الفاحش و تراجع القيم الدينية و األخالقية حيث  

بكل قاومواو قد حارب الصوفية هذا االحنراف و ، من مبادئ الدين و سلوكه القوميالعامة الكثريأمهل اخلاصة و 

ما ميكن القول عن عوامل انتشار   التصوف و التأثري الكبري 1.،انتشار مذهبهمإىلالسبل هذه االختالفات مما أدى 

تمعات اجلزائرية الذي قامت به على حياة ا

:أعالم الشعر  الصوفي في الجزائر 3ــ8

، و حاولنا أن نأخذا إقتصرنا على شاعر واحدد مجيع أعالم املتصوفة لكننر ال يتسع املقام لنو 

، هو الشيخ احلكيم، العابد الزاهد:التلمساني شعيبأبو مدين:فكرة موجزة عنه و عن شعره و هو

عبد املنعم القامسي ، عن التصوف و الصوفية يف اجلزائر ، املوقع اإللكرتوين 1
:com://albordji=blogspothttp
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، ذو لقرن السادس اهلجري، قطب التصوفيف اأبرز املشايخ و أشهرهم يف مشال إفريقيا و األندلس

، إنه الشيخ أبو مدين شعيب بن احلسن االنصاري االندلسي االشبيلي املالكي املشهورةالفضائل 

سنة نطانةولد هذا اجلليل يف حصن ق، ه احملدث املشهور بشيخ املشايخالصويف الفقي

عرع يف ظروف قاسية و من بطش ، تر اشيأسرة فقرية، كان راعي للمو نشأ يتيما يف1115ـــــــه509[

عاش الشيخ حياة حافلة : ، فسافر إىل املغرب  بعد هروبه فارحتل إىل فاس حيث جمالس العلم  أخيه

كان الشيخ أبو مدين شعيب من 1،ري من العلوم العقلية و النقليةبالفكر و العلم، إكتسب خالهلا الكث

وقد خلق الشيخ أبو،و قادهم اىل سبيل اهللاإنسانلف أوهدى، و رب املشايخ و تتلمذ  به خلق كبريأك

و " كثري مشهورين الناس " ، و شعره على ما ذكر املقري و  أدعية و شعراعيب الغوت كالما مدين ش

، و هو الشعر ه يغىن به و ينشد يف حمافل الذكر، و البعض منومعىنشعر مستكمل النفاسة لفظاهو

2.دراسته و الذي نسعد اليوم بإعداده 

06، ص 1958،  1العريب بن مصطفى الثوار، مطبعة الشرق، دمشق ،ط : مجع و ترتيب ،أبو مدين، الديوان1
92شيخ الشيوخ أبو مدمي الغوث حياته و معراجه إىل اهللا ، ص 2
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:تمهيد

رفة ذلك ـــــته ليس بالضرورة معــــــو دراساص و فونتيين على أن معرفة اهلوى ـــــــيراهـــــــــــــــــن غرمي

الذي يرتكه ذلك اهلوى يف اخلطاب من اهلوى و صفاته الدالة عليه، بل مهه الوحيد الرتكيز على األثر 

إنطباعات معنوية، لذلك فإن هدف هذه السيميائيات ليس تقدمي مبدأ يتم من خالله إستدعاء 

وى من الناحية مها على ذلك اهلالظواهر يف الذهن كما هو عند الفالسفة و علماء النفس و ال حبك

داليل ال تركييبفهوى السيميائيات هوى "، هجتماعية و األخالقية، و عدم تقدمي أي هوى عن غري اإل

إال للممكنات  الكامنة اليت ميكن أن تتجسد من خالل وجوده األدىن كما يتحقق يف القواميس يلتفت

ية بالغة للمعىن و الرتكيب على حساب الشكل، ــــــــطي أمهـــــــــذلك أن اهلوى السيميائيات هو هوى يع1"

و يتولد هذا املعىن من سياقه الذي ورد فيه وفق ما حتدده القواميس، اليت ترى بأن اهلوى هو مجلة 

االنفعاالت اليت تنشأ بعيدا عن ما هو معريف و تداويل، فسيميائيات األهواء تبحث يف خمزون اهلوى 

عند قيامه بفعل فهو مثالفالفرد اح عن معطياته و كيفية إشتغاله، معتمدة يف ذلك على التطورات لإلفص

.يفعل ويكسب الفعل شحنات إنفعالية، فاهلوى بدوره خاصية لإلستمرارية و الدميومة 

على مالزمة الذات للعامل و احلال على النقيض و عليه فإن فونتينيو غريماصيؤكد 

السيميائيات الكالسيكية { األساسية من السيميائيات العامة سيميائيات األهواء إستنبطت مفاهيمها

ة و احلس و شحنته تقوم على ، فاهلوى هو أداة لتضيق الثغرات املوجودة بني املعرف}فونتينيبتعبري 

تبحث يف الــــذات }فونتينيو غريماص{ ميكن القول أن النظـــــــــــرية اليت أســـــــــــــسها الباحثان 2آليات،

و تبيان العالقة اإلنفعالية بنيبــسيميائيات األهواءو النفس اإلنسانية و هي مبحث جديد مسي 

11من حاالت األشياء إىل حاالت النفس، ص" غرمياص و جاك فوتين، سيميائيات األهواء  1

14ص ، املرجع نفسه 2
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عمدت سيميائيات األهواء على مجلة من األجهزة املفاهيمية كما، مع نفسها و مع العاملالذات

:للحقل األهوائي لسيمياء األهواء 

:لسيميائية األهواء ـــ العدة المفاهيمية1

ياة ـــــــــاد االهتمام للحـــــــــــــــــ، قد أعطف اإلنــــــــسانية يف احلقل السيميائيواـــــــإن ظهور األهواء و الع

االداخلية  املفاهيم عند ، و لعلنا جند من أهم هذه و املكنونات النفسيية للذات، اليت تتميز بغى دالال

:هي}Fontini{ و فونتيين }Grimace{غرمياص

:la phorie:االستهواء 1ــــــــ1

هو املادة اخلام لألهواء و يتمثل يف جمموعة االنفعاالت اخلفية املوجودة سابقا و اليت يستند 

، ملنطلق األول ألي تركيب، فبدون إستهواء ال وجود ألهواء فهو اليها اخلطاب األهواء لرسم معاملهإ

حركة تشمل على االنفتاح و االنغالق فهو مبثابة الدافع احلسي الذي يقدم مثري للحصول "الدال على 

، و يقوم مكوناه الصاحل و الطاحل بتوجيه احلركة فهو يشري إىل جممل استجابة إنه دينامية جسدية1إىل 

لك فاالستهواء الشروط القبلية لتشكل الداللة و احلد األدىن احلسي يف الوجود االنساين  و بناءا على ذ

حركة تقوم هو كل نشاط حسي مسبق مشكل األهواء أثناء حتديد مسارها فهو عبارة عن موجة لكل

.30،ص14من حاالت األشياء إىل حاالت النفس ، ص" سيميائيات األهواء غرمياص و جاك فوتين ، 1
 ـ أج غرمياص " :ajgreimas " باريس : ، و تويف 1917سيميائي فرنسي من أصول ليتوانية ، ولد بروسيا

" اليتواثيةامليثولوجيا " مؤسس مدرسة باريس السيميائية ، و أحد أعضائها ، إهتم الحقا بإعادة بناء 1992
، قاموس السيميائيات باالشرتاك مع 1970، 1، يف املعىن 066من أهم أعماله علم الدالالت البنيوية َ 

1983، 2، يف املعىن 1979جوزيف كوؤتيس 
   جاك فونتاين "jaquefaontanille " سيميائي فرنسي  ، أستاذ اللسانيات و السيميائيات جبامعة ليموج

مدرسة باريس السيميائية من  " من األعضاء الفاعلني يف " 2010ـــــ 2005رئيس جامعة ليموج 
السيميائية اخلطاب 1995، سيميائيات املرئي 1989الفضاءات الذاتية : أهم أعماله 

 ينبثقان عن االستهواء باعتبارمها الشكلني األولني املسؤولني عن االستقطاب اهلووي ، مها : ـــ الصاحل و الطاحل
]طاحل  [  و السلبية من جهة ] صاحل [  بان حدا حبد كل احلاالت االجيابية من جهة يستوع
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وات هــــــــقة أنفس جتردت عن النزاعات و الشــــــــجاء شعر احلب الصويف تعبريا عن حقيا األهواء، و 

، فكان مثال حيا للروح اإلنسانية الصافية اليت تطابقت أفكارها و معانيها النفسية و أهوائها و أمزجتها

، مسايرا للدعوة إسالميالك فإن شعر املتصوفة جاء ، وذاملنبثقة من الدين اخلالصاإلسالميةمع املبادئ 

م و تعرب عن حبهم للاإلسالمية م املتوافقة مع تعاليم الدين يف بناء حياة روحية تسمو  ذات و سري

ااإلهلية م يف سبيلهااليت هاموا  م ، فالصوفية سعداء مبا ، و أفنوا ذوا يتعطف به عليهم حمبو

ابن الكيزاني محمد ونعيش هذه الصورة  مع تسعدهم و تزيد شوقهم إليه،نعمة فاآلالم منه األعلى،

:يف قوله] م  560ت [ بن ثابت إبراهيمبن 

َحــبــيــبــيوَ ـونــيــَدُعـوَ يبيـــــــــــطَـبِـعـنِّياصـرِفـوا

ــَّ َعـل ـبــيـــــــــلهــيـزادَ فـــقـــدبـذكراهُ لبـيـــقـلواــــ

رقـــيـــبِ وَواشٍ بَـــيـــنَ هـواهُ فـيَهـتـكـيطـابَ 

نــصــيــبــيدامَ ــاــــــــــــمسِ ــــــالنَّفبَفَواتأُباليال

1بـيـــــبــنَـحـيـَوُجــُفــونــيبــُســقـمـيراضٍ َجــَســدي

به للحب شري و التلويح على طريقة الصوفية يف الرمز بالغزل الباألبياتفقد صاغ الشاعر هذه 

احلب الصويف جنده تغيريا عن عاطفة إنسانية نابغة من إرادة احملب  و وجد انه عرو إذا تأملنا ش،هلياإل

ا عن احلب و ، احلب الذي ميتلك النفس االنسانية مراتب احلب و أمسى درجاتهيف أعلى  يرتقي 

فس البشري املادي الذي يهدف إىل إشباع رغبات النفس الشهوانية و إمنا احلب الذي يصل بالن

م الديار و تباعدت درجات الكمال، اإلنسانية إىل و هذا ما ذهب إليه الصوفية مهما تناءت 

102دیوان ابن الكیزاني الشاعر الصوفي ، حیاتھ و شعره ، علي صافي حسین ، دار المعارف ، مصر ،ب،ت ص11
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ا عن أحواهلم و مواجيدهم لوبهـــــــــــــــ، ربطت بينهم و ألفت بني قاألوطان فإن لغة احلب اليت عربوا 

خرجت التصوف عن ، حيث أو كانت أول من صرح باحلب] ه 185ت [  رابعة العدويةتقول م

اتعرب عن ذلك بعد جتربة و معاناة مباشرة يف وهي، لعامل احلبأخضعته، تأثر بعامل اخلوف أبيا

:املشهورة اليت تقول فيها 

ال ٌ لـَِذاكـــــاً ألَنَك أْهـــــــْـــ وُحبُحَب الَهـوىٰ : ْينِ ِحُبَك ُحبـَّ أ

اَمْن سـِواكْ ــــــَفُشْغِلي بذِْكِرَك عَ فأما الذي ُهَو ُحُب الَهوىٰ 

فكشفك ِلي الَحَجُب َحَتى أرََكاهٌل لـــــــالذي أْنَت أهوإما

اَك الَحْمُد ِفي ذا وذاكـــــن لولكفال الَحْمُد في ذا وال ذاَك لي

األخرق إىل الذهن عادة من هذه الكلمة اذ متثل الذات اإلهلية الطرف ـــو احلب الصويف خيالف ما يسب

وجهه لذاته عرب عنه بألفاظ مدح جلمال احملبوب فداك اجلمال هو جتليه تعاىل بإنمن هذه العالقة و 

:، و امنا يتجلى هذه اجلمال بظهوره يف الكل كما قيل فلجماله املطلق جالل

و ليس له إال جاللك ساترُ الحقائق سافرٌ جمالك  في كلّ 

هذه العاطفة ، و لذا كان حترك و اجلمال حيرك عاطفة احلب1،فكل مجال جالل و وراء كل جالل مجال

: ملا سئل  عن احملبة فقيل له " ذو النون المصريهلي أي حنو اخلالق و هلذا قال حنو األعلى و حنو اإل

سقوط  احملبة على : حب اهللا الصايف الذي ال كدرة فيه " :فيها ؟ فقالدرةكما احملبة الصافية اليت ال  

2لله فذلك احملب،القلب و اجلوارح حىت ال يكون فيها غري احملبة و تكون األشياء باهللا و اهللا

املصرية العامة اهليئةر، عبد الرزاق القشاين ـــ معجم اصطالحات الصوفية ـــ حتقيق  حممد كمال إبراهيم جعف1
40، ص 1981، 1للكتاب، ط

121، ص1963أبو العالء عفيفي ــــ التصوف الثورة الروحانية اإلسالم ـــ دار املعارف، القاهرة 2
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قرحيتهالعريب فقد وقف ديوانه الشعري و حبس عرعد العفيف التلمساين زعيم هذا الفن يف الشي

: اإلهلييقول مصورا عشقه و لوعته و تفانيه يف احلب ى التغين حببه لربه و عشقه إياه، عل

يفنى الزمان و ليس يفني حبكم                  و على محبتكم َأُموْت و أحَسرُ 

1طبع في االنسان ال يتغير ـــو الــــــّف           لـــــــــــحبي لكم طبٌع بغير تك

ي يف قصائد و مقطوعات شعرية تفيض وجدا و شوقاهلاإلعرب العفيف التلمساين عن احلب و لقد

:دقا يف حب الذات العليا فيقول اصع مجاال و إشراقا و تش،و تزخر حبا و عشقا

إنما يرحم  المحبَّ المحبُّ يصبو   َحبّ فمن ال تـَُلم َصَبوتي 

هبُّ ــــيام ليلى مـــــه في خـــــولي  ــــــكيف ال يوقُد النسيُم  غرام

وابُ ــْـــ خيبي أنوارُُه ليس يَ ــــو حبلي ناٌر  ذاري اذا خبتْ ــــــما اعت

2ب الى معاينة يصبوا ـــــــــــقلكل ّ هذا        ــــــفله سنــــــــــون حــالكمأل 

ذا استطاع عفيف التلمساين أن يصل هم إىل مصاف الشعراء الكبار يف استنبطان أنفسهم و أرواحو 

ا من جتربة حب، عنه قق، و السلو حبيث ذهب الصوفية إىل أن الغرام باحملبوب أم حمو استخراج ما 

متلذذا بالعذاب بني يديه وب ،ــــــــ، وجعله منقادا للمحبقد هذب نفس احملب، فالغرام ضرب من اخليال

دف واحدــــــــــور واحد و هــــــــــــــــــفجعلتها متناسقة مرتابطة تعرب عن شعاألبياتت لروح قد ساداوهذه 

.، الذي شغلهم حبه عن كل ما سواه و طريق واحد هو الطريق إىل اهللا

219، ص 1994ديوان العفيف التلمساين ـ حتقيق العريب دحو، ديوان املطبوعات اجلامعية 1
08جع نفسه، صاملر 2
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:Protensivite: التوتير2ــــــ1

توجه ضمن حقل التوترات احملسوسة " ما ويعين مساك بشيء الذي يؤدي إىل الإلاألساسياحملرك هو

و تشري إىل توجه حنو املوضوع واستهدافه يعترب " ار سهو " " و هي مقولة مستوحاة من فينومينولوجيا 

ا إىل الت رات املرئية و هذه التوترات ـجسيد يف حقل من التوتـــــــــــــــــاستهدافا للكتلة االستهوائية و الدفع 

انفصال عن هواء يفكال الرتكيب املسؤولة عن تشكل األاليت تقوم عليها أشهي البدايات االوىل 

، أرغب يف، أعرف[ روري لوالدة التكليفات ويعد املمر الضاإلستهواء و استنادا إليها يف الوقت ذاته، 

، فهي حركة مكملة لالنفعال ال ة اليت حتدد عالقة الذات بعاملهاو الصيغ األساسي..... ] أستطيع 

على العالقة فهو مقياس احلكميؤدي إىل والدة كل رغبة أو فعل،أي توتري هو جسر رابط1،لهةخالق

سد فاألول متصل بالتوترات أما الثاين مرتبط باجل،، فالتوتري مكمل لالستهواءبني الذات و العامل

و حكم و اشارات جيدمواحيتوي الشعر الصويف على رقائق و رموز و و اجلمع بينهما يعطينا انفعال، 

، ومشرق يف أسلوبه ياق حملبوبه فهو مجيل يف عباراتهتدفع الصويف ملزيد من العشق و احلب و االشت

تعشقوا فيها الذات العليا و كانت فلسفتهم ،شواقهمها عن أذواقهم و أحواهلم  وأـــــو أفكاره عربوا في

ابع االنكسار و اخلضوع ماع الذي يضفي طــــــالغري مقيد بالنغم و السب املطلق ـــــــمبنية بالذات على احل

لذي هو ا،اإلهلياحلب إىلو جتلياته يستند بناءا على ذلك فالشعر الصويف يف حقيقته و 2،هللا تعاىل

يف التجربة الصوفية و تعلق بالذات العليا خاض أبو مدين الغوث أصل وجود احلب يف العامل، و قد 

استشرافصور حياة دون مطالعة أنواره، و اه ال يتالذات فنر ، و صعقته جتليات سواهعمااه تعلقا  أفن

ن احملبوب موت و القرب منه بأن البعد عاإلهليةمدين حبه للذات أبو، فيصف عرفانه، و دوام اتصاله

أنه يصيبه ، فنجد ذكر احلبيب يف  جملسه غياب جتليات الذات عنه لنفس واحد، وال يتصور حياة

.30من حاالت األشياء  إىل حاالت النفس، ص " غرمياص و جاك فونتيين، سيميائيات األهواء 1
.37، ص1، ط1432ـــ 2011أبومدين ــ ديوان أبو مدين شعيب الغوث، شعر و تصوف، لبنان، 2
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، وذلك تعبريا منه عن وجده لقدرة على التحمل و الصربالعدم ستقراربالرعدة و اإلهتزاز و عدم اإل

من حرقة احلب الذي استقر يف قلبه، فإذا ما هتزاز ملا يعانيه إلنعلل هذا ا1بوبه، حمباهتزازه اذا ذكر اسم 

:هلية إلجتاه الذات اصوفية عن مواجيده عذريةفيقول بلغة مسع الشادي يشدو بامسه اهتز شوقا للقاء ،

نـَْيا إذاَ ِغْبُتم َعن اـــــــنَّ ـــــــــَأَرَواَحَنا مَ باألشواقُ ْذَهُب ـــَوتَ ا   ــــــــــــَـــ َتَضيٌُّق بَِنا الدُّ

نَ ـــــــــــا مُ ـــسً ــــــــــَعَنا َوَلْو نـَفْ فَِإْن غبتْم ياـــــــــــــْعدُكْم َمْوٌت َوقـُُربُُكْم حَ َـــ ـــــبــــفَ  اــــــتـْ

اــَـــ ْشنـــــاَءنَا َعنُكْم َبشيَر اللقا عِ ــــَوِإْن جَ مْ ـــــــــــُرِبكُ ــــــنَُموُِّت بِبَـْعدُكْم َوَنحََّيا ِبقُ 

َناـــــــشُ ــــعَ ــْـــ نـــيَ بةاألحاُر ــــــــــــَأَال ِإْن َتْذكَ مــــــــــــا ِبذََكرُِكْم ِإَذا َلْم نراكــــــيَ ــَـــ َوَنحّ 

اــَـــ ننْ ُن َأيَقاُظ َوِفي النـَُّوِم ِإْن غــــــــْـــ َنحإذاَ اـــــَراَها قـُُلوبـَنَ ـِـــ انَِيُكْم تـــــــــــــْوَال َمعَ ـَـــ ــلـــفَ 

ـــعنى َمَعِانيُكْم َمْعنَـــــــــــــــــىلكن في المة           و ـــــابــــــــعدكم و صبــــتنا أّسى من بلمَ 

2انَ عْ ى دَ وَ الهَ ابِ رَ نى شَ عْ مَ قْ ذُ تَ مْ ـــَـإذا لوجد َأْهَلهُ النِ ى عَ ل للذي ينهَ ـــــــقُ فَـ 

ته بذكر حمبوبه ، فحياالفاين عن ذات حمبوبه، فال يرى يف الوجود سواهاشق الواله إنه تعلق ذاك الع

ليات ليبقى قريبا منه على الدوام، و هذه هي ، يعيش مستغرقا استغراقا تاما يف التجو هو غاية مطلوبه

، فكل حركة و سكونا وقته مبحبوبه، تدوم بدوام االتصال اليت جتعل اليت جتعل الصويف معمر احلياة

و جند، اإلهليةالصويف يفىن جبمال الذات ، و احلب ، مهما كان ذلك الشيءيها حمبوبهو شكل يرى ف

:مدين الغوث بقوله حاضرا بقوة يف شعر التلمساين أبوهذا 

الــــــــــــــــعتَ ـــــــــــالمُ رِ بِّ كَ تَ ى المُ وَ يئاً سِ شَ دواـــــــهَ ـــشْ يَ المَّ فوَن فنوا و ارِ لعَ اَ ـــــف

بالـــــقتِ ي واإلسْ اضِ ــــــــــــــال والمالحَ يفاً ـــلكاِ ِة هَ يقَ قِ ى الحَ لَ واُه عَ ورأوا سِ 

.38، ص37المرجع السابق ، ص 1
.59ص، 2896طوط اخلزانة احلسنية ،د ط، أبو مدين ـ ديوان أبو مدين بن شعيب الغوث، جمموع األمداح خم2
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الــــــــــــَــــــــعَن األفْ ل مِ ـــــْـــ عوى فِ ـــــئاً سِ يْ ــــــشَ ىرَ تَـ لْ فك هَ رَ طِ بأوكَ لِ قْ عَ بِ حْ فالمَ 

اللِ دْ ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدُه باإلسْ نظراً تؤيّ هِ لِ فْ ــــــــوسُ ودِ و الوجُ لُ وانظُر إلى عُ 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ ان مَ سَ اٍل أو لَ ان حَ سَ لِ بِ ُيشيُر نحو جاللهِ يعُ مِ د الجَ ِـ جتَ 

1الِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل وُمبِدُعها بغيِر مثفْ سُ ىإلعلوٍ نْ اء مِ يَ سك األشْ مْ مُ وُ هُ 

كالذي أصاب        ،  ال يرى استقرارا و هو مرض العشاق، و حملبني إذا ذكر احملبوب حين شوقاهذا حال ا

، فتأخذه الرعدة و كأمنا أصابه ضخر اهلذيل من زلزال يهز أعماقه، و يرج قلبه، إذا ما ذكرت ليلىأبو

:مس و جنون فيقول 

رُ طِ القَ هُ لَ لَ فور بَـ صْ العُ ضَ فَ تَـ ا انْـ مَ كَ ة   زَ هُ كَ ارَ كْ ذِ وني لِ رُ عْ تَـ ي  لَ و إنّ 

َحْشرُ ك الدوعِ م مَ اِ وة األيَ لْ و يا سَ لَْيلـٍة لَ ـوًى كُ ي جَ نِ دْ فَيا ُحَبها زِ 

2أمات َوَأْحَيا َوالَِّذي أمره اْألَمركى وأضحك َوالَِّذي أما َوالَِّذي أبْ 

، ره كما هو مثبــــــــت يف ديوانه، بل إنه يوافقهم يف شعـــــــدين الغوث مع العذرين جبنون احلبميلتقي أبو

، و هذه املعرفة يف حقيقتها تعبري فهو الذي عرف  حمبوبه حق املعرفة، هذه مسة بارزة يف شخصيتهو 

هلي يشق عظيم من اإلفاحلبحملبوبه، وجداين خالص يصل اليه العبد من كثرة ارتباطه و اشتياقه 

شق و احلب ، إىل معان العب الطريقة الوجدانيةصاحالباطين الذي يسمو به املريد ، اإلحساس الروحي

يشبه ، أنه كانو سريته احلافلة باحلب و الوجدانيستشف من الشاعر الصويف أبو مدين االهلي، 

، حث عنها منذ نشأته، و أنه إستطاع الوصول إىل احلقيقة املطلقة اليت كان يبالعذريني يف حبه هللا تعاىل

113ـــ112ص حياته ومعراجه إىل اهللا، ، أبو مدين بن شعيب الغوث، الديوان  1

114مرجع نفسه، ص 2
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ا بغية استشعار احلب اإلهلي و تذوق  أن هذا ما نستخلص1ناه، معفحاول جماهدة نفسه و مكابد

.وجلجعله يرتقي بشعره الصويف إىل حب ربه حمبة حقيقية خالصة مكنته من العشق اإلهلي للموىل عز

valence:  النظير 3ــــــ 1

يفاجلسم، أماتركيبةإىلوتعين عدد الذرات املضافة " الكيمياء " هو مقولة مستوحاة من 

، أي القيمة اليت متنح للهوى يف االنفعالية اليت يفرضها املوضوعالسياق السيميائي تدل على احملددات

فهو يدل على قيمتني أوهلا القيمة املادية : عل خري مثال على ذلك املنزل مثال و ل" موضوع ما إطار

القيمة املعنوية املتمثلة يف تلك العميق فيتجلى يف، أما املعىن ، و هذا بالنسبة للمعىن السطحيلمثن املنز 

2حيددها مــــــــــــوضوع ما،اليت عىن أن النظري هو تلك اإلنفعاالتمب، الذكريات اليت مرت يف ذلك املنزل

.نفعاالت و األهواء قيمتها و مكانتها الل املوضوع ميكن أن تكتسب تلك اإلأي من خ

:devenir:  ل المصير المآ4ــــــــ1

يف أخرىإىلستهواءات  عرب عملية إنتقالية من مرحلة ما تنتجه التوترات الناجتة عن اإلهو 

مستقبلية االت ـــــــــاط حــــــــسق، فالوليد ليس كذلك إال من خالل إظل مجلة مــــــن التـــــــــــغريات املتــــــــــــــصلة

آل مقولة مركزية يف حتليل اهلوى، من ، فامليليهاتضم الصبا و الشباب و الكهولة و الشيخوخة و ما

أن األهواء قد أمثرت ائية ميكن  القول بما مت ذكره من مفاهيم أهو إىلاستنادا3حيث امتداده املستقبلي،

ـــــــاس ، وعلى هذا األســــــاملصرياملآل،،عناها الداليل مـــــــن خالل االستهـــــواء، التوتري، التنــــــظريطاقتها وم

فهم و حتديد مفاهيمها فشيئا بدأت تتضح معامل سيميائيات األهواء إنطالقا منو،يتحقق اهلوى

.األساسية 

213أبومدين ــ ديوان أبو مدين بن شعيب الغوث، ص 1
33، 32من حاالت األشياء إىل حاالت النفس،ص" غرمياص و جاك فونتيين، سيميائيات األهواء 2
35ص ، ينظر غرمياص و فونتاين3
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عند ، إن يتكون هوى الغضبإىل مكونات كل هوى" فونتيني" و " غريماص" يشري الكاتبان 

مل يستمد أمهيته إال يف اإلحباط، اإلستياء، العدوانية فهوى الغضب : غرمياص من ثالث وحدات هي 

، مضيفا بذلك غرمياص بعد هلا أمهية كبرية يف وصف األهواءظل سيميائيات األهواء اليت كانت بدورها

النفس الذي يركز علىtymiqueأال و هو البعد االنفعايل املعريف البعد التداويلجانب إىل أخر 

pathالذي يتكون من لفظني pathimiqneنفعايل مبصطلح باتيميبدل العقل و ربط البعد اإل

ظلة هذين البعدين ، و حتتل ماليت  تدل على االنفعايلtymiqueاحلاالت الغري الطبيعية و : وهي 

، هذا األخري الذي خيرج عن دوره من حالة األشياء شكل ثنائية بني الذات و العاملمكانة تظهر يف 

حاالت النفس على حد ج معادلة بني حاالت األشياء وهنا ميكننا استنتا من1،الذاتلريتبط حبالة 

.و تلميذه جاك فونتين تعبري غرمياص

: و فوتيني جانب التطبيقي الذي اعتمده غريماصال

ما تناول املؤلفان هووين" حاالت النفس سيميائية األهواء من حاالت األشياء إىل" يف كتا

"" الغرية ""و هو بيذاتي، أما الثاين " البخل " هو ذاتي: األول 

، وهذا بانفراد كل داللة معجمية لقا املؤلفان من التعريف املعجميفقد انط: هوى البخل : أوال 

ا و ترتيب ا داخل ها مفهومهدها يف اخلطاب و هذا من خالل منحا و وجو الوحدها بانتقادا ا خاصة 

على يبخل ،  ليس هو الذي البخيل عند الناسو " ،التحليل الداليل املعجميالقاموس املعجمي، يف ظل 

2وإدخر األجر نفسه فقط، قد يستحق عندهم اسم البخيل، و إمنا يقع عليه البخيل إذا كان زاهدا 

35ينظر غرمياص و فونتاين ص 1
، دط ، 1991عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل بريوت ، لبنان ، / ، تح 3رسائل اجلاحظ، ج , اجلاحظ 2

184ص
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ــــ التبذير 1ـــــ اجلشع 1]                      التعلق [ ـ االجناز 1

ــ اإلسراف 2ــ الشره                                   2"                التخزين ""ـــ التكديس 2

االنفاقـــــــ3ــــ النهم    3ــــ احلفاظ3

االمهال ـــ4الطماع ــــ4ـــ الكسب                            4

الرتكــــ5الضنني                  -5ـــــ األخذ 5

ــــــ السخاء6ـــــالكاسر  6

ـــ االمباالت7الفضويل ــــ7

العطاء/ــــــ اجلودة 8الشح و احلرص ــــ8

التقثريــــ9

التقشفـــ 10

االدخار و االقتصاد ــ 11

هــــوى الـبــخــــل

الـــمـــرتادفـــات  املـــضــادات التمظهرات املعجمية الداللية 
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اشتغاله من زاوية يعد هوى البخل نظاما حكائيا يدور يف جممله على حمور مجع املال و االحتفاظ به من خالل 

ايل التخزين و االستهالك البعد التداويل .، كونه موضوعا قابال بالدراسة 

:ةهوى الغير : يا ثان

اره هوى بيذايت مكمال هلوى من دراسة هذا اهلوى باعتب]غريماص و فونتيني[ يعد  هدف الباحثان 

: [ األساسي ثعلى الثالو و يتمحور هوى الغرية ،، ومبثابة نتائج متوصل إليها لفك شفرات املوضوع ذاتهالبخل

ا والغرية ]  ، الغرمي الغيور، املوضوع ، تكشف منذ التجلي املعجمي للتمظهريف نظرمها تتمحور على امتياز كو

، تفاعل حقيقي يتوفر لق األمر خبليط من اإلسرتاتيجياتهووي بأدوار متعددة مودعة يف اخلطاب و يتععن مشهد 

عاد داللية استهوائيةعالئق و أبيستنتج لنا / الغيور و احملبوبة الغرمي [ خالل العوامل الثالثة من1،على قصة و مآل

الريبة، القلق [ ى حنو واء علــــــــــــــــو من خالل السيمات التوليدية للغرية يف قاموس سيتبني ما يعرتي الغيوم من أه

السيطرة " الغيور " فيفقد "  احملبوب " حتدث تشويشا على هوى احلب و هذا ينعكس سلبا على رغبة و اخلشية 

:هذا املخطط ميكننا تبيان العالقة اليت ينطوي حتتها هوى الغرية و اليت جنملها قيما يلي و من.على موضوع 

215سيميائية األهواء ، ص : حممد الداهي 1
إىل الذات الثالثة                   3و ذ]  املنافس [ إىل الذات الثانية 2و ذ] الغيور [ إىل الذات األوىل 1يرمز ذ

].املرأة ـــــــ موضوع املنافسة [ 
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العالقة بني الفاعل و الفعل و موضوعه 2الفعل                 ذ3الفاعل                                       ذ1ذ 

املوضوع املتنافس عليهباعتبارها] املرأة [ املنافسة اليت تولد الغرية 

الغرية 

الغرمياملوضوع الغيور
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داللة عشق المرأة-2

هوى الحب اإللهي-3

هوى الخوف-4
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:مدين شعيب وأبهواء في ديوان األتجليات-ا

:و دالالتها العرفانيةعشق الخمرةسيميائية-1

الذات اإلهلية إىلشارة لصوفية لفظ اخلمرة وما يف معناه مبفهومات من بينها اإللقد استعمل ا

واإلشارةحقائق الغيب إىلواإلشارة،اإلهلياحلب إىلواإلشارةإلهليةاوالتجليات األسرارإىلواإلشارة 

مدين أبوما يشد انتباهنا وحنن بصدد شعر و أول1،علم التحقيق وغريها من املعاينأوالتصوف إىل

اليت مخريتههيقصيدة مطولة هلذا املوضوع  و أفراد،بل فه لرمز اخلمرة يف  ثنايا قصائدهتوظيشعيب

قد اخذ على يد الصوفية كما اخذ من قبل شعر "شعر اخلمرأنواملالحظ 50" بلغت مخسني بيتا 

، وقد جمموعة ثابتة من املعاين الذوقية، إىل يلوحون به على طريقتهم،رمزيا حافال بالّثراءأسلوباغزل ال

حيث 2"،أعطى الصوفية هذا املعجم اخلمري دالالت جديدة خرجت باخلمر إىل دائرة الرمز الصويف

شف ، كما يكاإلهليةق هلم الوصول إىل احلضرة وجد الصوفية أن اخلمر تعرب عن مرحلة احلضور فهي حتق

ردة واحلسيةلنا هذا التوظيف الصويف للخمر ا .، عن العالقة بني اخلمر ا فهذه األخرية معروف أ

ردة باصطالشريشراب مسكر بسبب التخمر و بسب ختذيرها للوعي الب[  ح الصوفية ، و أن اخلمرة ا

ة يف الفعللعالق، و اهي ذوق احملبة اإلهلية اهية  والتكوين ، ال يف املالناتج عنهما، ة بينهما عالقة متشا

فلعل ذلك التشابه 3] فعل شرب اخلمر املادية عند اخلمار تشابه ذوق احملبة اإلهلية عند الصويف أنإذ

إلهلي، ون بواسطته عن حالة الوجد ااخلمر كرمز يعرب اختياربني احلالتني هو الذي دفع الصوفية إىل 

م .تتجلى هلم أنوار الذات اإلهلية ، لفيغيبون عن ذوا

...178، ص1999، 1ربية للكتاب، ط حسن الفاتح قريب اهللا ـ املفهوم الرمزي للخمر عن الصوفية الدار الع1
1982، 1عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة يف فن الشعر الصويف، دار األندلس، لبنان،ط 2

131ص 
، دمشق ــ ، احتاد الكتاب العرب، احتاد كتاب العرب]الرؤية والتشكيل [ ن التلمساين مديوار حبار، شعر أبتخم3

.100ص 2002
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:اربني إزاء التجليات النورانية يقول أيب مدين شعيب مصورا التفاوت الشّ 

األرواحُ ابهَ ـــــــرْ شُـ بِ تُنيرراً مْ ــــــــــــخَ انَ قِ ــــواسْ ةالُمـدامَ إلىيديمِ نَ ايَ ُقمْ 

حُ ـــــــــباَ صْـ المِ هاأسِ كَ فياهَ أنـَّ كَ فَ اديرهَ يُ ديـــمَ القَ ياقِ السَّ رىتَ امَ أو

ـــــــــــاحُ وشَ وُحلَّةٌ هانْ مِ تهسَ كَ ـــــــفَ ةً رّ مَ آدمَ الُخْلديفِ تْ ـــــرَ كَ أسْ يهِ 

ـــــــــــواحُ ــــــــــــــــــنُـــوتْأَننٌ كاذبِ ولهتْ رَ كَ أسْ نةيَ فِ السَّ فيـوحٌ نُـ اكذَ وكَ 

ألــــــــــواحُ وُكِسّرتاهصَ عَ ىقَ ـــــألْ ــــاــــــــهَ اعِ مَ سْ تَ إلىىوسَ مُ اندَ المَّ 

احُ ـــــــــــــــــَـــ َسيّ اِبَشـــــــــــــــــراِبهَ عٌ ُمتولّ ــــمٌ ائِـ هَ اواهَ هَ فييمرْ مَ ابنُ وكذا

1ــــــــــاحُ ـــــــــــــــالفتــــــِلَشَراِبهاتارهاخْ ىدَ الهُ فُ رَ شَ الُعالفخــــــرُ دٌ وُمحمّ 

ميكن أن نالحظها يف تعامل الشاعر مع هذا الرمز هو استعانته بكل عناصر الصورة خّصيصةفأول 

2.]كالندمان و احلواين و الدنانوظف نفس األلفاظ اليت جندها بشعر اخلمر احلسية[ اخلمرية حيث 

ر  ، دةو أن تفاوت الشاربني يف اخلمر احلسية من حيث درجات السكر كتفاوت الشاربني يف اخلمر ا

نتيجة لتفاوت الصفاء ... بل حىت األنبياء والرسل عليهم السالم يتفاوتون أمام التجليات اإلهلية 

، و نوح عليه احدة يف عامل اخللد  قبل اهلبوطنصيبه إىل مرة و يصبجماليهم فأدم عليه السالم مل 

عليه السالم ، فظل بذلك يأن وينوح عليهما بينما أصيب موسى السالم ذاق منها رشفا يف السفينة

هليةاحملبة اإل" فاخلمر الصويف إذا هو حمبة اهللا تعاىل و بالتايل  فإن .بالصعق  ملا جتلى له ربه يف اجلبل 

، و هي البديل اخلمري الذي يسبب النشوة و الفرح الروحيني و الصويف يف حالة سكارهي موضوع اإل

52ص، الديوان التلمساين،أبو مدين1
131عاطف جودة نصر ، شعر عمر بن الفارض ، دراسة يف فن الشعر الصويف، ص 2
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، اللذة الروحية تطغى على كل كيانه، يغمره فيض من بةباحملبة  أو يف حالة جتلي احلق عليه باحملوجده

وقد يذهب 1] ا حركة يف البطن ال يتمكن من مدافعتها فتظهر العربدة على اجلوارح اإلنشاءويستثري 

، و قد اصطلح د يقول كالما ينكره يف حال الصحوهذه احلال قيف ، و هو م الوجد مذاهب شىت

ّشطح يشطح إذا : ، يقال أن الشطح يف لغة العرب، هو احلركة[ لك يان ذعليه الّصوفية بالّشطح   وب

و اخلمرة .خمتلطا ، ويقول كالمايف يف حال شطحه ختتلط عليه اللغةفاذهب وعيه و الصو 2] حترك 

، و عدم اشتقاقها من احملظئص ومميزات كالقدم والصرفمدين تتميز بعدة خصاأبوالصوفية عند 

ا و مفعوهلا يف ، و املزج ينست كاخلمر احلسية املمزوجةفهي ليمصدر كالكرم مثال  قص من شأ

ا مشتقة من مصدر كالكالشارب ا، كما  أ يقول أبو مدين ، رم وغريها و كل ذلك حيط من شأ

:واصفا خمرته 

اْلَمْزَج ُمْذ ُكنَّافـََنْحُن أُنَاٌس َال نـَْعِرُف ـاــــَأِدْرَها لََنا ِصْرفًا َو دَْع َمْزَجَها َعنَّ 

َها قـَْد رُحـَْنا ِبَها َعـَو َغنِّ لََنا فَاْلَوْقُت َقْد طَاَب بِاْسِمَها نَّاــــــــــــــــــــــألنَـا ِإلَيـْ

:إىل أن يقول 

انَّ دُّ َو َلْم ُيِجْلَها  رَاٌح َو َلم تـَْعِرف الَيُخصُّهَّا       مِهي اَْلَخْمُر َلْم تـَْعَرْف ِبَكرَ 

قـَْلٍب َجاِهٍل للسِّوى َمغَنىَلَها ُكلُّ  ُروٍج  تـَْعِرُف الَعْهد َعْهُدَها          و في ُكل َّ 

3معنىفَِتهااَيْكُسو الُوجوَها َجَمالَها              َو ِفي ُكل َشْي ِمْن َلطَ ُمشْعَشَعٌة 

1والنشر ط املؤسسة العربية للدراسات] مات يف األحوال واملقاقراءة [أمني يوسف عودة ـــ جتليات الشعر الصويف ، 1
338ص 2001ــ

ـــ املع ــ حتقيق عبد احلميد حممود ــ طه عبد الباقي سرور ــ دار الكتب احلديثة  ومكتبة أبو النصر السراج الطوسي 2
453ص 1960/ املثىن 
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، فهذه اخلمرة الصرف رمز راح و مل حتوها دنانجيلهاادة إىل قدمها و صفائها و خلوصها، مل ي زيهف

للوصول بعد جماهدة و مشاهدة ذات احلضرة اإلهلية و نقرأ من خالل تلك األوصاف اليت أضفاها 

نورانية يف ، بأن احملبة اإلهلية بالتشعشع و اللطافة و رقة اجلوهرالشاعر على مخرته العرفانية كوصفها 

:، و يقول متحدثا عن قدمها خالصجوهرها ألن موضوعها نور 

َنىيـُفْ الوالزََّمانَ يـَُغِنيَغَدابـَْقاءً ِبهُشِفَعتْ الِذياَلمْحضُ الِقَدمُ هاــــــــــل

1ىـــــــالمعنَ حازتْ َقد َفهيَقِديمٍ وُكلَّ َدثـــــــــــــــحـــــمُ كلُّ َلهاعْ فِ ويَِبديبَِعيد

أّما مخريته ، يتا معظمها مرتبطة بالغزل االهليورد لفظ اخلمر يف قصائد أيب مدين شعيب يف أربعة عشر ب

ا، ، حيث بلغت مخسني بيتا و هي من أطول قصائده تناول فيها اخلمر من شىت جوانبها، كذكر صفا

معجما ينضوي حتتا م، أمكررب و السّ و الشّ املدامة اخلمر و يندرج حتت رمز،، أوانيهامصادرها

:، قوله املدام يف قصائده

يُب يُزارُ بِ ك والحَ حَ يضْ وُ والجَ تـــــــــترقُص والعقار تشعَشعَ والكأس

ارُ ــــكاُس الكياسِة والمقاُر وقاـــنـــــــــُـــ والعوُد عادات الجميل وكأس

َياَسَقاِني اْلَهَوى َكْأًسا ِمَن اْلُحبِّ َصاِفًيا  لَْيَت َلمَّا َسَقاِني َسَقاُكمُ فـَ

ها األرواحُ ــــــــربِ خمراً تُنير بشُ ــــــــــــــناقِ ة واسْ الُمـدامَ إلىي ديمِ ا نَ ُقْم يَ 

359ص السابقاملرجع1
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:حتت معجمه قوله فينضويأما الشرب و السكر 

وخاَمرنا خمُر الغرام تهتَّكناـــــــــــــــــــــــــاإنّا إذا طبنا وطابت عقولُنف

وإن أنكَرت عيناك شيئاً فسامحناا ـــــــــفصن سرَّنا في سكرنا عن حسودن

1فقد رفع التكليف في ُسكرِنا عّنارِه ــــــــــــفال تلم السكران في حاِل ُسك

2ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي زاد و عـــشــــفمال ــــــــــــــــــــــــــــــلي بجرتـــهــــــــــــــــــــظ

3ارــــــــــــــــــــــــــــنِْعم الَحِبيُب  الَواِحُد الْقهَّ ــــــــــــــــــَاؤنَاَرابـَُنا ِمن ُلطِفه و ِغنـــــــــــــو شَ 

، جند أن الشاعر وظف من املفردات ما يتصل بأمساء ا تقتفي أثر ألفاظ هذين املعجمنيو إذا مارحن

ختص و ألفاظ أخرى ] اخل.......... ، اخلمر راملدامة، العقا[ منها على سبيل املثال اخلمر و قد ذكر

قرين و مفردات تتصل بالشاربني املعا] خلا..... ، الصفاء ، القدم احملض، الصرفاملزج[ أوصافها مثل 

ومن خالل هذا التوظيف الواعي للخمر و كل ما يتعلق ] اخل ....، السايت الندمان، اخلمار[ هلا مثل 

، و لقد كان وضوعات املتكررة يف شعر الصوفيةا جيعلنا نقول أن اخلمر صارت من أهم امل

مواجيدهم و شدة تعلقهم ، و الكشف عن مهم يف التعبري عن أحواهلمث دور الستلهامهم هذا املورو 

.هلية بالذات اإل

:و دالالتهاعشق المرأةسيميائية ـــ 2

، معربين من خالهلا عن حبهم و تعلقهم ملرأة كرمز للجمال األرضي املطلقأهاب الصوفية با

و هذا : وعشقهم للذات العليااإلهلية و اختذوا منها قالبا يصورون من خالله وجدهم بالذات 

ستلهام الصويف ال يتجاوز احلال أي حالة احلب و العشق الشديدين اليت يكون عليها احملب و شعوره اإل

60صأبو مدين التلمساين، الديوان1
62، صاملصدر نفسه2
63ص، املصدر نفسه3
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ااجتاه من حيب فالصوفية أثناء توجههم للذات العليا و ا و ندائها و التعلق  ، يتجاوزون عالقة مناجا

ث تكون رغبة االتصال و التشوق ، حبيعالقة العاشق باملعشوقخلالق إىل العابد باملعبود و املخلوق با

أنأجلمن،احملبوبعداماكلرتكيحىتوأمامهاملنافذكليغلقحىتالصوفيةعلىيغلبأمرا،له

هللاراضي على اعتبار أن حبهم و عشقهم  هو شق األخيالفون العكلهوهم يف ذلك  1،]وحدهلهخيلص

ما ظلت قلوب الصوفية شعيب لنفسه طريقا سالكا يبغي بارتياده الوصول إىلمدين أبوشق، و وحده

فواحتقق ألجله أبو مدين يف هذا املوضوع يشد، ومل  للوصول إليه و هو التجلي اإلهلي، و نفوسهم 

يب يشد انتباهنا يف شعر ألعل أو ماو ،فوظف معجما لغويا يظم معظم ألفاظ احلب املتداولة بني الشعراء

ما فعل  ابن الفارض أو ، أنه مل يوظف املرأة توظيفا مباشرا أي بذكر اسم مؤنث ذكرا صرحيا كينمد

] ية اخلمر [ نونيتهن ــــــم األنثى يف قصائده إال يف موضعني اثنني مــــــــــــــفال نكاد نعثر على اس، ابن عزي

:و اسم يف موضع آخر   يقول 

ُجنَّامنبأّوللىيْ لَ فيتُ سْ لَ لْ أجَ وىـــــــــــَـــ الهتمّلكهدْ قَ سٌ ناَ تقّول

ىـــــــَـــ لبنسوىوالمرادلبنىوُأظِهرُ الورىعلمّلماكنْ عَ اهَ بِ فيتخَ 

الغنَّاالّروضةإلىتمويهاملتوإنـدـــــــــــــــــموحّ الغرامشاءكماوإّني

غنَّىباْسمهــاإذاالحاديويطربِنيــاــــــــــــــــــــبعرفه..النّـسيممرّ يذّكرني

2وال َعَجٌب ِمِني الَحنيُن وذو الَهوى           إذا َشاَقه شوٌق إلى َقصده حنّ 

نون يف قوله ثباتاإلشبه الشاعر نفسه يف  أجل لست يف ليلى بأول من جن ــ:السابقة با

بن منصور العالج ــ دار جمدالوي، عمان ، األردن ، دراسة يف شعر احلسنيصوفية، األسلوبية والأماين  سليمان داود1
155ص ، 2002/ 1،ط
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، ويقول يف مقطوعة ذات العليامدى حّب الصويف و عشقه للحيث صار اجلنون مقياسا داال على 

:أخرى من أربعة أبيات 

ـــــيـــــــــيُوافينــوىهْ نَـ ابمَ انُ مَ الزَ الويـــــــــــــــــــــنِ سُ يُؤانِ لٌ خِ الوياقيتِ إشْ الطَ 

نْ ــــحَ المِ وَ لَ الذُّ وسؤُ كُ تُ ُذقْ ــهيْ لَ عَ هُ نَ كَ سْ مَ بِ لْ القَ يفِ يالذِ يبُ بِ الحَ اذَ هَ 

ـــنـــــــــــطَ وَ والـــــــلأهْ البِ يتُ قَ بَـ تىحَ ـــيـــــــــــــــــــــــنِ فُ رِ عْ يَـ انَ كَ نْ مِ نيـــــرَ أنكَ هِ يْ لَ عَ 

1ينْ انِ ــــــــــــــــــــــجَ مَ لْ لِ إالشيْ العَ ةذَ لَ ما لــهمْ لتفقُ وىهْ تَـ نمَ بِ تنْ ُجنِ االوُ قَ 

نون  عانته تلك الشخصية من فراق استوحى فيها ما" قيس بن امللوح " استوحى  الشاعر فيها جتربة ا

و لعل حتول شخصية قيس بن امللوح يف األدب " و شوق و تبدل حاله و بقاءه أهل و ال وطن 

، بني الغزل العذري و احلب الصويفلنا الصلة الوثيقةالصويف إىل شخصية ذات طابع جنوين يظهر 

حيث مل يكن للمجون يف األصل معىن سوى التعبري عن استغراق قيس يف عاطفته و طغيان هذه 

يقول قيس بن امللوح مصورا عشقه ليلى و استعذابه كل شي يف 2"،العاطفة على جوانب شخصيته

: سبيل حبه هلا 

ــُّ ُأِحب ــَّ بـــــحَ ــــــــــى مَ ـــــيلــــــــا لَ ـــــــــِك يـــــ َعَليِه َجميُع الُمصِعباِت َتهونُ عاِشقٍ َة ـ
ونُ ـــــــــــــــيَّ ُجنــــــــــــَأصاَبِك ِمن َوجٍد َعلَ هــــــَن ِمثلَ ــيّـــ و ُتِحبـــاً لَ ــّـــ بـــِك حُ ــــُأِحبُّ 

بـــمــــِارحَ ـــــَأال فَ  زينُ ـــــنى الُفؤاِد حَ ــــــَحريُق الَحشا ُمضاً ــــي َصّباً َكئيباً ُمَعذَّ

ينُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُلُه فَأَنــــــــــاٍك َوَأّما لَيــــــــــــــفَبارُهُ ـــهـــا نَ ــواِق َأمّ ــــــَن اَألشــيٌل مِ ـــقَت

3ِق الغانِياِت فُتونُ ـــــــــــــــــــــــَعلى َأنَّ ِعشجِّالً ـَـــ الَموَت يَأتي ُمعلَيَت َأنَّ فَيا

66ص، الديوان،مدين التلمساينوأب1
118ــص عاطف جودة نصر ــ الرمز الشعري عند الصوفية 2
.185ص 4199يوسف فرحات ، دار الكتاب العريب ، بريوت ط. د/ شرح : ديوان جمنون ليلى 3
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نون، األمل و املعاناة و القسوة على أنفسهم يف سبيل من  فكما إستعذب العذريون و على رأسهم ا

مدين شعيب معربا يقول أبو ،لكن فسبيل رضا اهللا و نيل قربهحيبون، استعذب املتصوفة األمر  نفسه 

:يقاسيه من لوعة احلب و قسوة اجلفا ماةعن شد

يبِّ مّدعِ ت في الحُ وا أنْ الُ ي وقَ ونِ جفُ تيــــــــــبِّ قُلُت أحبِّ ي الحُ ضِ اَ ت لقِ أتـَيْ 

يــــــــــــعِ إذا جئُت أدَ اعوايَ دونَ ــــــــــتكّ يزـــــــــــَـــ وٌد للَصبابِة واألسهُ دي شُ ــــــنْ عِ وَ 

يــــــــعِ مُ ري وأدْ راِ فَ ي واصْ مِ قَ ي وسَ وقِ وشَ يتِ عَ وْ لَ ئابي وَ تِ ي ووجدي واكْ ادِ هَ ــــسُ 

1يـــــــــــــــــــعِ م وهُم مَ هُ نْـ وقاً عَ واسأُل شَ مـــــــــــــــــــــــهِ يْ نُّ إلَ حِ ٍب أني أُ جَ عَ نْ ومِ 

عاطفته إال براهني تلك الرباهني اليت تدل على قوة ، و ما ر يقدم حملبوبه أدلة على صدق حبهفالشاع

ومن ] ، السقم، اإلصفرار و كثرة البكاء و اللوعة و الشوقاالكتئابالسهاد و [ جسمية متمثلة يف 

، كقوله يف ]كاف اخلطاب [ ا إىل من حيب الضمائر اليت وظفها الشاعر يف شعره الغزيل و يشري

:ه من جفاء حمبوبه و هجره له أملاألبيات معربا عن ههذ

يــــــــــــــــــــــفِ لَ ا يا ُمتَـ فَ فإلى متى هذا الجَ يـــــــــــراِم تلهـّفالغَ نْ َك مِـ يْ فِ ادَ زَ دْ قَــ 

يـــــــــــــِـــ فطَ نْ ي تَـ بِ لْ قَـ نَارُ كَ ــــــــِـــ لصْ وَ ى بِ تَ مَ فَ تْ لَ عِ شْ د أَ ْـ قَ الجفاانُ يـرَ نْ بِ قلْ لَ اْ ي ف

2الَمْعنى ِمْن وَصاِلِك َيْشَتِفيقـََعَسى ىـــــالَتَجني و الِقلَ َهَذامتىو إلى 

لنؤكد على أن ] ، ِوَصاِلَك فيك،َوْصِلكَ [ قوله يف ،اطب حمبوبه بتوظيف ضمري املخاطبفنراه هنا خي

قصائده الغزلية معظمها تنحو هذا املنحى أي بدون ذكر صريح للفظ االنثى فكأنه يتجه خبطابه الغزيل 

60ص ،الديوانأبو مدين التلمساين، 1
موعة النبهانية يف املدائح 165العامل الرباين سيدي أبو مدين شعيب ، ص:حممد الطاهر عالوي 2 نقال عن  ا

مدين ووهي تتسب ألب380/ 379ص 2/ النبوية ج 
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على عكس ما كان شائعا 1"،ن حبه و وجده من غري وسائل رمزيةإىل الذات العليا كاشفا ع"" مباشرة 

ة،رابعة العدوي[  ريح كما فعلت بامسه الصيف بديات شعر احلب اإلهلي من ذكر احلبيب و بوحة 

عدم جتسيم الرمز و " ، كما آثر غريه من املتصوفة رو غريمها، لكن أبا مدين آث] و ذو نون املصري 

ذا األسلوب إىل مستوى داليل  اكتفوا باالسم أو ما ينوب دالليا عن العنصر األنثوي مصعدين رمزهم 

اعاىليفوق املرأة نفسها و يت ابرز  ما ميكن مالحظته يف املعجم أن2" ،عن عنصر األنوثة املقيد 

اللغوي للرمز الغزيل هو أن لغته غزلية حمضى مشكلة من القاموس اللغوي الذي اعتاد شعراء الغزل 

.استعماله عند تعبريهم عن احلب اإلنساين 

:هوى الحب ـــ 3

هلي فوجد ميدان الغزل إلجتربة احلب اعاش الشاعر الصويف أبو مدين الغوث التلمساين 

بده ـــاإلنساين جمال للتعبري عن حبه خلاقه وكان أساس هذا احلب اإلجنذاب الذي يكون بني احملبوب لع

و حب العبد خلالقه و احلديث عن باطن النفس و أسرارها و ما تكنه  من لذة حبها خلالقها، لتحقيق 

كل ما الوصال  و اللوغة وإشعارهلنا الشاعر  من خالل السعادة  والسرور يف صحة احملبوب، فيصف

، وجند أبو القليب و الفيض الربايناإلهلام، حيمل يف طياته الزهد يف الدنيا ومير به من أحوال و مقامات

مدين شعيب كباقي الشعراء الصوفني رمز لوحي تلك التجربة اليت عاشها و عرب عنها بأسلوب خيايل 

3غري مباشر 

157صأماين  سليمان داود ، األسلوبية والصوفية ،1
327ص] قراءة يف األحوال و املقامات [ أمني يوسف عودة ـــ جتليات الشعر الصويف 2
ــ املرزوقي ، األدب الشعيب ، الدار 2004خبوشة حممد ، كتاب احلب و احملبوب ، تلمسان ، دار ابن خلون ، 3

113م ، ص 1967، 5للنشر و التوزيع ، تونس ، ط التونسية 
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:ده يقول فنج

اهُ ــــــــــــــيهتزُّ شوقي إلى لقرُت ربّ ـــــــإّني إذا ما ذك

اهُ ــــــــــــّل ثنــــكِر رّبي جبذِّ بيلْ اتي وضاَء قَـ يَ حَ تْ ابَ طَ 

1َل أو دراُه صْ َف الوَ رَ عَ نْ مِ إالَّ امِ رَ ــــــــــالغَ مُ عْ اَق طُ ا ذَ مَ 

غاب عن نفسه حىتهنا امتزج حب الشاعر بكلمة الذكر و الشوق، حيث ال يرى غري خالقه احملبوب 

الثناء و الشوق للقاء اهللا تعاىل، كما جتلت نزعة الشاعر الغوث التلمساين الصوفية و من كثرة الذكر

ا يف قصائد رات الرمزية الراقية والعبا] الغرام ،ذكر،شوقي[ هخبصوصية األلفاظ الساحرة اليت عرب 

.املوحية لتعبري عن تلك العالقة الروحانية 

املشقة إىل داللة على  كثرة التودد و القرب إىل الذات اإلهلية و]             طابت حيايت [  

.عن الدنيا و ينفي وجوده فيها هإشتغالأي،الفناء

.الروحاين اجلميل باإلحساسيرمز إىل  قلبه العاشق املغمور ]               ضاء قليب [ 

ليحقق رضى إرهاقهانفسه و وإجهادتذوق حالوة اإلميان  إىليوحي]                 طعم الغرام  [ 

فجاءت معظم ، حبه للرسول صلى اهللا عليه وسلمعند الشاعر يف] هوى احلب [ كما يستمر ،  حمبوبه

قصائده مصطبغة باملديح النبوي الذي يعرب عن مقام من مقامات الصوفية، فهو حب روحي ختلوه أي

علة و هذه العاطفة هي عاطفة دينية صادقة تعرب عن إميان الشاعر  القوي و يكون الشاعر بذكر 

:الصدد يقول يف هذا 2، يةقلو اخلُ يةقلاخلَ صفات احلبيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  

46، ص الديوان،أبو مدين شعيب1
371، الرمز الشعري عند الصوفية ص عاطف جودة نصر2
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1َوَصلَّ ِإَلِهي ثَُم َسَلَم على الِذي       َأتَانَا َرُسوالً َداِعَياً و ُمَبِشَراً 

:الشاعر الصفات اخللقية للرسول صلى اهللا عليه وسلم منها دهنا عد

.أمتهالدالة على أخالقه و آدابه و مشائله مع ]                 داعيا ، مبشرا [  

:ويقول أيضا 

المــــــــــــــــلة الظَ يْ اح       لَ بَ صْ ن مِ ي عَ نِ غْ ك يُـ هُ جْ وَ 

2امْ ــــــــــمَ التَ رَ دْ ا بَ اح         يَ تَ رْ ـــــــــــــــــــــــنراك نَ و يومَ 

عليه وسلم و إظهار يتبني من خالل هذين البيتني اهتمام الشاعر بتعداد وصفات النيب حممد صلى اهللا 

مل يصفه واصف قط إال شبهه بالقمر ليلة البدر كان ، فكان أحسن الناس و أمجلهم،الراحة لرؤيته

] بدر ،مصباح[ لفاظ الدالة على ذلك الكواكب ومن األوجها وأنورهم لونا يتألأل تأللؤأحسن الناس 

و يتواصل حديث الشاعر عن سرية الرسول و حبه إليه الذي سكن روحه و جسده و أنه أفضل اخللق 

:تعاىل فهو سيد األمة و خامت األنبياء فيقول اهللا 

إالَك وَ ْـــ حي و جْسِمي       الَ فـَْرَق َعنو فَأْنَت رُ 

3الَّ ــــَهَواَك ِفي قـَْلِبي حَ ى     ـــــــــــَحَتى إَذا َما َتَجلَ 

العبارات ففي هذه األبيات يبني لنا الشاعر أن مدحه للنيب صلى اهللا عليه وسلم خصوصي، ومن 

الغرض منها أن حبه للرسول كسى جسده و روحه ] قليب ،جسدي،روحي[ الصوفية الدالة على ذلك 

األعلى للشاعر املتدين  كما ورد يف شعره املثل و هذا بالتقرب إليه و وصف مواقف الرسول اليت هي 

:ذكر الصحابة و آل البيت اليت ذكرهم فيما يلي 

58ص ، الديوان ،مدين التلمساينوأب1
59ص، نفسهاملصدر2
33ص السابق، املصدر3
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َذوي اْلَمَهابَةَأِبي َبْكر َعِلي َو ُعَمر

1َقَرابَةْ ـْـــ ُعْثَماْن بِإْسِمه  نـَْفَتِخْر       َمَع ال

أيب بكر، علي، عمر، [ خيتزل لنا الشاعر يف هذه األبيات مدحه آلل بيت و األصحاب  فذكر لنا 

، اآلداب يف جمالسهم و مواعظهمرضي اللهم عنهم و يفتخر بصحبتهم و أيامهم، و] عثمان 

فكما يرى الباحثون أن الكثري ،ر أبا مدين التلمساين يفىن يف حب حمبوبه و ال يرى غري جمنونهفالشاع

ب اهللاــــــــــــــــــــــــــزيل أو احلب الصويف من حـــــــمن الشعر يف مدح الرسول الكرمي يندرج مثن الشعر الصويف الغ

دجنده يف هذه التجربة الشعرية يعيش سفرا روحيا خيرج تلك املشاعر عن،و الرسول و األماكن املقدسة

حمسوسات و كانت الرحلة من أكثر  املوضوعات حضورا فكان الشاعر يصف إىلرحلته و يرتمجها 

رد إىل احملسوس فيقول  2تلك الرحلة من ا

يلْ ــــــــــــــــــــَسِفيَنة ِجْسمي الَنحُت َبْحراً ِمَن اْلُدُموْع    رََكبْ 

3.ُمُذ َعَصَفْت  َساَعُة الَرِحيلْ َفَمَزَقْت رََيَحُه قـُُلوِعي      

يف العامل املادي الذي غريبانستنتج من هذه األبيات أن الشاعر الصويف أبا مدين التلمساين يعيش 

دائما إىل عامل يف شوق دائم  للقاء احملبوب اذ يسعى وهو وحي إىل العامل الر يسمو يرغب فيه فهو 

.احملسوسات من خالل وصفه لتلك الرحلة 

:هوى الخوف ــــ 4

إنه انفعال  ،مدين التلمساين هوى اخلوفمن بني األهواء اليت كان هلا حضور يف قصائد أبو

الحساس طبيعي فاخلوف إستجابة،ينتج عن اإلحساس بوجود خطر أو توقع حدوثه،لقوي غري سار

80ص ،الديوان،مدين التلمساينأبو1
81خبوشة حممد ، كتاب احلب و احملبوب ، ص 2
72ص ، الديوان ،مدين التلمساينأبو3
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،اهللع،يف موقف من مواقف اليت حتدد حياته على درجات متفاوتة ترتاوح بني الفزعاإلنسانيشعر به 

ولعل السبب يف ،و جممل االحنرافات السلوكية،و هو حالة من حاالت إضطراب النفس االنفعالية

استشارة هذا اهلوى هو حالة الذات اإلنسانية و ما يعرتيها من تغري هذا الصراع الذي عاناه الشاعر و

إال اإلهليةذات ولد عنده نوعا من التوتر على مستوى ذاته  اليت أرهقت كثريا يف التودد و القرب إىل ال

:ومن املقاطع الدالة على اهلوى اخلوف نذكر 1،تلج نفسه الداخليةأنه يشعر خبوف خي

يــــاْلُطف ِبَحالِ يَا َخالَق الَعْرِش اْلَعِظيْم يَاَذا الَجَالْل       َأْعُف َعِني يَا َكرِْيم و 

ــــــــــــــــــــــــِوْن َعــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيَّ ـــــا    يَا َعاِلم بالـــــــــــــــــــــخـــــــــــــَــــــــــــــَفــــــــ هَّ

2ُأْعُف َعِني يَا َكرِْيْم    و أْلُطْف ِبَحاِليْعٌل َذِميْم إَلى الُمَحاْل  َقد قَاَدِني فِ 

،ينادي الشاعر ربه ذو اجلالل و اإلكرام اخلفي املسرت أن يغفر له ذنوبه فيما معىن حبرمة كل عزيز عنده

دعية اليت استعملها الشاعر أبو مدين  شعيب فتجد نربة اخلوف و الفزع طاغية و ذلك من خالل األ

ب العفو ـــــــغرضها طل]              هون ،الطف،أُعف[ عنها األلفاظ التالية اليت تعرب 

فنجد الذات اإلستهوائية تستشعر ،و ميتد هذا اخلوف و يتسع عند الشاعر أبو مدين الغوث،و املغفرة

كان اخلوف قرة إىل ذات متوترة خائفة، و  ــــمستهادئةاخلوف حيث يرصد فعل حتول الذات من 

ا لذاته و هذا راجع إىل اخلوف واخلشوع من عقاب اهللا الشديد و التوعد  بنار اجلحيم جنده ـــــــــعارض

3:يقول 

2011، دار املسرية للنشر عمان ، األردن ،األطفالالنفسية و السلوكية لدى ، املشكالتسليمإبراهيمعبد العزيز 1
271،ص1،ط 

47، ص الديوان ،مدين التلمساينأبو2
272ص ، الديوان ،مدين التلمساينأبو3
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1ي بحالِ فْ ي يا كريم والطُ عنَ ي          أْعفالِ عَ ا المَ ا ذَ يم يَ حِ ار الجَ نَ نْ ي مِ نِ عْ نَـ إمْ 

طف و النجاة من عقاب نار اجلحيم كما لوالنرى يف هذا البيت أن شاعر يتوسل ويرتجى ربه العفو 

اعر ــــــــيصر الشاعر أبا مدين التلمساين على اظهار شغفه بشفيع يوم القيامة، و هذا دليل على رغبة الش

، كما يبني لنا الشاعر أن ا و إدخالنا مجيعا اجلنة اخلضراءوهليبهاآلخرةامللحة يف شفاعة الرسول من نار 

فنظم يف مواضيع  كثرية واآلخرةالرسول سبب الوجود و أنه أفضل خلق اهللا فيطمع يف شفاعته يف الدنيا 

:ذلك ومنا يقول يرجو 

2ا ينَ فع فِ شْ دا يَ و غَ هُ دْ مَّ حَ بي  مُ يِ بِ ى حَ لَ عَ 

الغرض منها شفاعة الرسول و عطائه وعدله و مساحته }          حبييب ، حممد ، يشفع {  

45ص، الديوان ،مدين التلمساينأبو1
93ص ، الديوان ،مدين التلمساينأبو2
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خـــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــمــــــــــــة 
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لنا من خالل دراستنا هلذا البحث أن الشعر الصويف اجلزائري فيه من الزخم  لقد اتضح 

و التنوع ما يغري الباحثني ببحثه و سري غوره و استخراج ذخائره ولعل أبرز ما يغلب عليه اجلانب  

اء  لذا نالحظ أن معظم الشعر ،يف نفوس أبناء الوطناإلسالميالديين و ذلك راجع إىل تأثري الدين 

:كاآليتهي  جــــــالنتائث إىل بعض ــــــــــــــــــــــــــوقد توصلنا من خالل هذا البحكانوا من الفقهاء و املتصوفة،

يائيات األهواء امتداد للسيمياء العامة ــــــــ، هلذا جاءت سيميمياء حبر عميق يصعب التطرق إليهالســــ

ا يف الكشف عن الدالالت اخلفية للنصوص ،و ليس على أساس نفيها حيث اعتمدت الكثري من آليا

.من بينها النموذج العاملي 

اهتمت سيميائيات األهواء حباالت النفس و من مثة االهتمام باتصال الذات بالعامل اخلارجي يف ـــ 

الذات عن العامل اخلارجي، حيث سيميائية العمل حباالت األشياء ما أدى إىل انفصال اهتمت حني 

ال يفعل نساناإلبعدا جديدا يف دراسة النصوص و حتليل األشعار و هو البعد االنفعايل يكون أضافت

أن أحد الركائز األساسية اليت يقوم عليها األدب و السيميا سب ينفعل و يتأثر يف الوقت نفسه، و فح

.الشعر هي األهواء و العواطف و املشاعر اإلنسانية 

ال خيلو أي شعر من األهواء، وال ميكن للذوات أن تعمل دون أن حتس و تشعر، لذلك كان البد من ـــ

.هلذه البؤرة من خالل تسليط الضوء على دراسة اجلانب االستهوائي للذات االعتبارإعادة 

ال ميكن أن خيلوا أي عمل فين منها فهي ،اإلنساينموقة و مهمة يف وجودنا مكتنة مر األهواءحتتل ــــ

حلب ، قد الحظنا كيف وظف أبا مدين شعيب التلمساين هوى اولة على توليد املعاين و توجيههااملسؤ 

تبدي تيمة العواطف أثرا األهواء الصغرى اليت تندرج حتته، فاالهلي يف مدونته من خالل تشكيلة من 

أن جيسد يف الورق فاملالمح اليت تبدو على الوجه هي احلقيقة على النفس و اجلسد قبل بالغا يظهر 

ا  .دون قصد عالمة سيميائية ترتجم انفعاال  ما قد يظهر جليا عند النفوس السوية لر
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قبل أن ، و هو جتربة و سلوك اإلسالموانب احلياة الروحية يف يعد التصوف جانبا من أخص اجلـــ 

اإلنسانظواهر الشريعة، و تأمال ألحوال استلهامخيوض يف عمق العقيدة و يكون مذهبا و فكرا، ألنه 

نظرا لتداخل بني دول املغرب العريب عرفت اجلزائر التصوف يف فرتة متقدمة يف الدنيا و تأويال للرموز، ف

و أضخت الطرق الصوفية من بني العوامل اليت ساعدت،من حيث التاريخ و الفكر و الثقافة و الدين

سالمية و قد  اإلأحد ينكر أن الشعر الديين ارتبط بظهور الدعوة على استمرار التصوف يف اجلزائر، فال

نسانية إلميزة فسماته االلتزام و الصدق الفين و الديين و اكان الشعر الصويف جتربة روحية و لغوية مت

فقد ترمجها الشاعر باإلبداعالصويف جتربة تداخل فيها الفكر اجلزائري التجربة الصوفية يف الشعر ف

.الصويف معربا عن رؤيته يف قالب فين ديين 

ها تكون أحيانا ببسملة مث يتبعها بدايتما يتكرر بناءها يف سائر القصائدالقصيدة الصوفية غالبا إنـــــ

مدين شعيب أبوللت الرموز الصوفية ملدونة ج الشاعر إىل ذكر موضوعه الديين، ختالتسول و بعد يعر 

و رمز الطبيعة الذي ينصب دائما يف اإلهليةو الرحلة الروحية يف عشق الذات اإلهليفيظهر فيها العشق 

و بعد هذا البحث }تلمسان { مدين بويدي شعيب أو الكرمات اليت تثبت والية ساإلهلياحلب 

اجلزائري نكون فيه قد لرتاثنا املتواضع و ما يعرتي  من خلل و وهن نرجو أننا قدمنا دراسة و لو بسيطة

حنو حبوث قادمة تساهم يف  لالنطالقنفضنا الغبار و لو مبقدار ضئيل على شعرنا األصيل مع التمين 

.و أصالة أسالفناأجدادناي يعرب عن عراقة كشف خبايا هذا املوروث الذ
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تعاجل هذه املذكرة سيميائية األهواء يف الشعر الصويف اجلزائري القدمي، حيث تطرقنا من خالل حبثنا هذا 

إىل دراسة منابع اهلوى من الناحية السيميائية يف الشعر أبو مدين شعيب التلمساين و حاولنا الكشف عن 

ء على ذلك  اإلحاالت بنايف املدونة فرصدنا غوامض دالالت التعابري و األلفاظ ذات طابع الرمزي اإلشاري

و الرمزية، من العالمات الكـــــــــــــــــربى البارزة يف الديوان و هي عالمة احلب و األنوثة و اخلمــــــــــــرة و عالمة احلنني

و مثلت شعر الصوفيني الرحلة و دراسة دالالت هذه األهواء اليت جتســـــــــــــدت إىل حد كبري يف الشاعر الصويف

النضج و منتهى التطور الذي حققته القصيدة الصوفية يف واحد من أكثر احلقبات الزمنية عطاء و إبداعا و بقمة

الوقوف على خصوصية طريقة توظيف الشاعر الصويف لتلك األهواء سبيلإشرافا يف تاريخ اجلزائر اإلسالمي يف 

.السيميائية يف نص الشعري

: مفتاحية الكلمات  ال

.سيميائية، األهواء، الشعر الصويف اجلزائري القدمي 
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