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:ملخص
الرمز يف الشعر الصويف باختاذ شعر عفيف ال ّدين التّلمساين
ّ يسعى هذا املقال إىل دراسة مجالية
 كرمز، حيث سنحاول يف هذا البحث استنطاق أنواع الّرموز اليت وردت يف شعر العفيف، منوذجا لل ّدراسة

 إىل جانب إبراز نقاط اجلمال الفين يف الّرموز اليت وظفت من قبل الشاعر يف، والطبيعة، ورمز اخلمرة،املرأة
.قصائده

. اجلمالية ; الّرمز ; الشعر الصويف ; عفيف ال ّدين التّلمساين:كلمات مفتاحية
Abstract:
This article seeks to study the aesthetics of the symbol in Sufi poetry by
taking Afif al-Din al-Tlemceni's poetry as a model for the study, where in
this research we will try to interrogate the types of symbols that were
mentioned in the poetry of al-Afif as the symbol of women, the symbol of
wine, and nature, in addition to highlighting the points of artistic beauty in
the symbols that were used from Before the poet in his poems.
Key words: aestheticism ; symbolism ; mystical poetry ; Afif al-Din alTlemceni.
املؤلف املرسل
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.1مقدمة
إ ّن ال ّدارس للتّصوف اإلسالمي عامة ،والشعر الصويف خاصة يلحظ أ ّن موضوع التّصوف باملغرب
العريب مل حيظ بالدراسة الكافية ،كما هو الشأن بالنسبة لنظريه املشرقي ،ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل
اهتمام النقاد كان منصبا فقط من ناحية التصوف املشرقي على حساب املغريب.
واحلق أ ّن التّصوف املغريب القدمي كانت له بصمته اخلاصة يف تاريخ تطور الفكر اإلسالمي ،خاصة
خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني ،حيث عرف تطور ملحوظا على مستوى اإلنتاج الشعري الصويف
املغريب عامة واجلزائري خاصة ،فربزت نصوص شعرية تستحق منا العناية والتقدير ،ولعل الفضل يف ذلك
يرجع إىل خنبة من الشعراء املبدعني ،نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر " :الشاعر عفيف الدين
التلمساين" ،والذي سيكون حمور دراستنا.
ويف حبثنا هذا سنعكف على دراسة مجالية الرمز يف ديوان الشاعر " عفيف الدين التلمساين" ،الذي
وظف الرمز يف شعره توظيفا فنيا مجاليا يف ٍ
متنوع.
قالب ٍ
 .2التصوف:
اختلفوا مذاهب كثرية يف اشتقاقه ،فمنهم من قال أ ّن التّصوف مشتق من الصوف ،وهذا الذي نصره
عدد كبري من الباحثني وال ّدارسني يف القدمي واحلديث ،أي أ ّن كلمة التصوف ،مصدر فعل مخاسي من

1
الزهد يف معناها العام ،فقد
"صوف" لل ّداللة على لبس "الصوف"  ،وهذا ما يؤكد الصلة بني التّصوف و ّ

ومظهرا للتّقشف.
كان الصوف رمز حلياة الزهد
ً

وهناك معىن ثاين يربط التّصوف بالصفاء ،يقول الكالباذي " :إّمنا مسيت الصوفية صوفية :لصفاء
أسرارها ونقاء آثارها ،وقال بشر بن احلارث :الصويف من صفا قلبه هلل ،وقال بعضهم  :الصويف من صفت

هلل معاملته ،فصفت له من اهلل عز وجل كرمته" ،2فكلٌّ كان يسمي حسب معرفته اخلاصة ،وخلفيته
الفكرية والدينية.
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أما اصطالحا :فنجد ع ّدة تعاريف له ،ويرجع سبب هذا التّعدد والتّنوع إىل" اختالف رؤى أصحاهبا
وتباين مشارهبم الثقافيّة واالجتماعيّة ،والظروف السياسيّة اليت حتيط هبم ،وقد ذكر أمحد زروق ّأّنا :بلغت

األلفني تعريفا".3

ولكن هذا مل يقف دون حماولة بعضهم وضع تعريف للتّصوف  ،يقول أبو العال عفيفي " :وقد كنا
نطمح بعد دراسة مخسة وستني تعريفا للتّصوف أ ّن جند معىن عاما مشرتكا ينتظمها مجيعا ،ولكننا مل نظفر
وجود " ،فقد
هبذا املعىن على وجه التحديد ،ووصلنا إىل معىن قريب...وهو أ ّن التّصوف يف أساسه " فق ٌد ٌ
ألنية العبد ،ووجود له باهلل ،أو يف اهلل ،أي :فناء عن الذات املشخصة وأوصافها وآثارها ،وبقاء يف اهلل ،أو
أنه بعبارة أخرى ،اجلذبة يف اهلل" ،4كما يعرفه رضوان الكردي " :التّصوف هو علم يعرف به أحوال النّفس

حممودها ومذمومها ،وكيفية تطهريها من املذموم وحتليتها باالتّصاف مبحمودها ".5

الزهد فيها واالتّصال املباشر
إذن التّصوف باختصار نقصد به التّخلي عن ال ّدنيا وملذاهتا وشهواهتا ،و ّ

باللّه عز وجل.

الرمز الصوفي:
 .3دوافع استخدام ّ

مظهرا من مظاهر التّجديد ،وهو أداة للتّعبري يلجأ إليها الشاعر ليسموا ويرتقي بالكلمة
يع ّد ّ
الرمز ً
من مستوى معناها املألوف (العادي) ،إىل مستوى املعىن احلامل لدالالت جديدة ومؤثرة ،ومع استخدام
الرمز مل تعد اللغة العربية لغة تعبريية سطحية بل أصبحت لغة إحيائية معقدة وحمكمة ،فكما يرى بودلري،
فإن الشعر يتطلب شيئان " مقدار التنسيق والتأليف ومقدار من الروح اإلحيائي أو الغموض...والشعر
الزائف هو الذي يتضمن إفراطا يف التعبري عن املعىن بدال من عرضه بصورة مربقعة" ،6فالرمزيون يرون يف
غموض الشعر قيمة مجالية فنية ال يروّنا يف الوضوح ،وبالتايل فإن الرمز يعد مظهرا خفيا خيفي حقيقة
الرمز ،وبالتّحديد شعراء الصوفية ؟.
جوهرية يكشفها الشاعر فيه ،إذن ما أسباب جلوء الشعراء إىل ّ

الرمز يف القصيدة الصوفية دورا متميزا ،فتعددت أشكاله ،وتنوعت من صويف إىل آخر ،وحبسب
لعب ّ

احلال اليت مير هب ا ،حيث شكل منبعا ثرا القصيدة احلديثة ،فوظفه الكثري من شعراء العصر احلديث ،بل
حىت أن بعض أقطاب الصوفية أنفسهم صاروا رموزا يف الشعر احلديث.7
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الرموز يف أشعارهم،
وقد تعددت اآلراء واختلفت حول ال ّدافع الرئيسي للجوء الصوفيني إىل توظيف ّ
فمنهم من ذهب إىل أ ّن " هذه اللغة العادية قاصرة عن إدراك معانيهم ،كما ال ميكنها أن تستوعب جتربتهم
على اعتبار أ ّن التجربة الصوفية حية ومتجددة دائما ،وال ميكن يف حياة الصويف أن تكون لتجربته صورة
واحدة ،فهي خلق جديد حبسب املقامات واألحوال ،ومن مث فهي حاجة دائما إىل لغة جديدة".8

ومنهم من رأى أ ّن سببه قد يكون إظهار احلرية ،والصويف احلق يرتاح إىل احلرية ،كما يرتاح اجلاهلون
الرمز أيضا بكثرة اللّوازم والوسائط املستعملة بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي،
إىل اليقني ،وأحيانا يكون ّ

الرمز أ ّن األديب
وهلذا نظري يف الكنايا البعيدة واالستعارات البعيدة يف البيان ،وأحيانا أخرى يكون سبب ّ
ال يتحدث بلغة العقل ،بل بلغة الروح والباطن واملشاعر اخلفية ،أو أنه يعرب عن معان عميقة ال ميكن أن

يفصحها العامة ،وال كثري من اخلاصة".9
ومن مث استعمل الصوفيون الوصف احلسي والغزل احلسي ،واخلمر احلسي ،وأرادوا هبا معاين روحية،
وسبب ذلك " هو عجز الصوفيني يف طول األزمان عنّ إجياد احلب االهلي ،تستقل عن لغة احلب احلسي
كل االستقالل ،واحلب اإلهلي ال يغزو القلوب ،إال بعد أن تكون انطبعت عليها آثار اللّغة احلسية،
الروحي ،ومعه من عامل املادة أدواته ،وأخيلته اليت هي ع ّدته يف تصوير عامله
فيصغي الشاعر إىل العامل ّ
اجلديد".10
الربانية اليت ال يريدون هلا
ولعل هناك سبب آخر لوجود الرمز يف شعرهم ،وهو غريهتم على األسرار ّ

أن تشيع يف غري أهلها ،حيث يقول ابن عريب يف هذا الصدد " :اعلم أ ّن أهل اهلل مل يضعوا اإلشارة اليت
اصطلحوا عليها فيما بينهم ألنفسهم يف ّأّنم يعلمون احلق الصريح يف ذلك ،وإّمنا وضعوها منعا لل ّدخيل،
حىت ال يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع شيئا مل يصل إليه ،فينكره على أهل اللّغة فيعاقب".11

الروحية هو ما جعلهم يلجؤون
فحسب ابن عريب أ ّن عدم استطاعت الصويف يف التّعبري عن مدركاهتم ّ

الرمز ،ومنع الغرباء من إدراك مغزى كالمهم.
إىل ّ
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 .4جمالية الرمز الصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني:
 1.1رمز المرأة:
لقد شاع استخدام رمز املرأة لدى الشعراء والكتاب والفنانني قدميا وحديثا" ،حيث ال تزال املرأة
رمزا لذلك اجلمال الذي هتيم به القلوب ،وتلت ّذ به األعني ،وتسبح يف حسن خلقته
مر العصور ً
وعلى ّ
كيف ال وال يكاد يدخل الشاعر اجلاهلي يف عرضه من قصيدته حىت يقف على األطالل ،ويبكي ال ّديار،
ويتذكر أيام الوصل ،ومن مثة فقد تبعهم على هذا املنهج من جاء بعدهم من شعراء اإلسالم ،دومنا أن
يكون من ذلك حترج يف شيء فطر اهلل الناس عليه ،غري أنه استشبع أن يتعرض إىل الوصف يف النسيب
العلماء والفقهاء ،وكتبهم شاهدة على هذا مبا حتويه من كم غري قليل من األشعار اليت كانوا يتغزلون هبا،
إما عن أمر واقع ،وإما يف رغبة يف املعارضة لشعراء سابقني".12
وإذا ما رجعنا إىل شعراء البادية " فقد عربوا عن حياهتم القاسية ،وما أخذ عليها يطرأ من كثرة القيود
الدينية واالجتماعية والسياسية يف غزل عفيف صور حرمان الرجل من املرأة تصويرا رومنسيا بديعا ،ويرسم
صورة حزينة هلذا اليأس القاتل الذي استسلم له هؤالء الشعراء ،فاختذ شعراء الصوفية من هذا القالب
أسلوبا للتعبري عن حبهم اإلهلي ،كما اختذوا من أشهر شعراء الغزل العذري رموزا ملعاناهتم يف حبهم
اإلهلي".13
واحلق أن بواكري رمز املرأة يف شعر احلب الصويف ،إمنا تكمن يف طائفة من األشعار والروايات اليت
تناقلها الرواة يف شخصية "قيس ابن امللوح" أو" جمنون ليلى" باعتبار أن شعره ميثل تيار للغزل العذري
العفيف أصدق ما يكون التمثيل ،كما أن شخصيته اليت ظهرت يف الروايات املأثورة متسنة بطابع جنوين
يعد إرهاصا مبكرا ملا شاع عند الصوفية من أحوال الوجد والفناء ،والذهول واالستغراق واجلنون.14
وهناك أشعار ل :أمحد بن سهل بن عطاء وأيب حممد اجلرميي ،وأيب علي الروذباري ،وأيب منصور احلالج
وسري السقطي ،واجلنيد ،وأيب سعيد أيب اخلري ...وغريهم من أشياخ الصوفية وروادهم ،15إىل أشعار هؤالء
البدايات األوىل من خالل اعتمادهم على املرأة كرمز للتعبري عن احلب اإلهلي.
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فرمز املرأة يعد يف األدب الصويف" رمزا لطبيعة إهلية خالقة ،فهي مصدر خصوبة وعطاء ،وصورة املرأة
يف القصيدة الصوفية من أبرز صور التجلي ،وقد كان لذلك انعكاس واضح يف مرآة عالقة الصويف باهلل،
فهي عالقة غنية بزخم عاطفي انتقلت من عاطفة الرجل اجتاه املرأة إىل عاطفته اجتاه اهلل ،ومن مث مل تعد
املرأة سوى رمزا للنفس اليت تصبح معرفته مدخال ملعرفة اهلل والكون" ،16فاملرأة عند الصوفيني أصبحت
مصدر العطاء والتجلي ،حيث جند أن عالقة الشاعر باملرأة قد تطورت من عاطفة احلب اإلنساين إىل
عاطفة احلب اإلهلي.
وقد عرب الصوفيون عن حبهم هلل باستخدام رمز املرأة أسلوب الغزل الصويف هو غزل بتجليات عديدة
حلقيقة واحدة ،وبأمناط خمتلفة ملسمى واحد ،فضال عن كون هذا الغزل رمزا أو تلميحا ألسرار الصوفية
الشاطحة حيلة فنية لوصف حب العبد لربه وصفا أدبيا حياكي الشعور الذايت للعبد وفرديته.17
وميتاز قاموس شاعرنا " عفيف الدين التلمساين"  ،بالرمزية واإلحيائية ،فقد استقى كلماته الغزلية من
الغزلني (الصريح والعذري)  ،حيث أخذ من الصريح شيئا من الشهوانية واحلسية ،بينما استعار من الغزل
العذري لغته املفعمة بالعفة والتعايل.18
واملتتبع لديوان عفيف الدين التلمساين يلمس حضور العنصر األنثوي يف قصائده ،حيث جنده قد
استعار شخصيات من الغزل العذري على رأسهم " ليلى" ،ومن ذلك قوله:
توهمت قدما أن ليلى تبرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

فالحت ،فال واهلل ما كان حجبها
فل ـ ـ ــما محى إنسان عيني دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعا

فوا عجبا من ناظر غي ـ ـ ـر ناظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

وما ذاك إال أن تغوص طرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

وأن حجابها يمنع دونها اللثم ـ ـ ـا

سوى أن طرفي كان حسنها أعمى

رأت م ـ ـ ــا رأت عيني وتم الذي تمـ ـ ــا
وفاقد أبصار رأى القمر األس ــمى
سناها فلم يترك ظالما وال ظلما

19

لقد وظف شاعرنا يف هذه األبيات اسم " ليلى" وهي من األمساء الالمعة اليت تغىن هبا شعراء الغزل،
ويبدوا أن شاعرنا قد تأثر بالشعراء السابقني يف التعبري عن حبه حملبوبته بالرمز األنثوي " ليلى" ،وقد ذكر
"الدكتور يوسف زيدان" أن أشهر الرموز اليت استخدمها الصوفية اإلشارة باحملبوبة العربية " ليلى" ،إىل
الذات اإلهلية ...وهو رمز ال نكاد جند شاعرا صوفيا يف الفرتة املمتدة من القرن السادس عشر اهلجري
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إىل اليوم إال واستخدمه ،حبيث صار هذا الرمز " ليلى"  ،كما وصفناه حبق من تقاليد الرمز
الصويف"  ، 20فيهيب الشاعر هنا برمز " ليلى" ،الذي جيمع بني احملبة اإلهلية والعلو ،إال أن النسق التعبريي
لألبيات على الرغم من تقليديته إال أنه " يكتسب من خالل السياق الروحي للتجربة طابعا رمزيا يلوح
إىل احلكمة واحملبة اإلهليني ،وما تشيعانه من انبعاث وحياة يف النفوس اهلامدة ،واألرواح اليت أنامتها
اجلهاالت واألوهام".21
وقد تطرق الشاعر مرة أخرى ،إىل اسم جديد من املسميات املشهورة يف شعر الغزل " علوة" ،حيث
يقول (املنسرح) :
دعوا إلى باب علوة كرما

ووجها بالجمال محتجب

فقدموا سجدة وهم زمر

لغافر سبح اسمه األدب

22

لقد وظف الشاعر يف هذه األبيات اسم " علوة" ،وهي من بني معشوقات شعر الغزل ،واشتهرت
بأّنا عشيقة البحرتي ،ويشري هبا التلمساين إىل الذات اإلهلية ،وبياّنا ملقام احلضرة اإلهلية اليت يرقى إليها
صفوة الصوفية.
ولعل اسم " سلمى" ،كان هلا نصيب من حب الشاعر ،فيقول (الوافر):
ديار بالعواصف ذات سفح

لسلمى دائم الدمع السف ـ ـ ــوح

تبسم ثغ ـ ـ ــرها والليـ ـ ـ ــل داج

فنبهت الن ـ ــدامى لصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح

أيا لدن القوام عد لجسمي

بكأسك يا فدتك لنفس روحي.23

ومن ذلك أيضا ما نراه عند الشاعر حني أراد التعبري عن رؤيته آلثار مجال الذات اإلهلية يف الكون
حيث يقول( :اخلفيف) :
منعتها الصف ـ ــات واألسماء

أن ترى دون برقع أسماء

قد ظللنا شعرها وهو منها

وهدتنا بها لها األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء

كيف بتنا من الظمأ نتشاكى

يا لقومي وفي الرح ـ ـ ــال الماء
كان من شدة السرور البكاء

كم بكينا حزنا بمن لو ع ــرفنا

في هواها فلييأس األحـ ـ ـ ــياء

نح ــن قوم متنا وذلك فـ ـ ـ ـ ــرض
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ال بنا بل لها ليصفو الصفاء

وأقامت نفوسنا في حـ ـم ـ ــاها

24

ف(أمساء) املذكورة يف األبيات معشوقة عربية يشري هبا املصوفة إىل الذات اإلهلية ،فالفعل (منعتها
الصفات)  ،حتليل على إقامة عذر لعدم ظهور الذات اإلهلية وجتليها ،وهو منع الصفات واألمساء هلا ،ألن
تظهر بارزة واضحة ،فكل رؤية هلا تشرتط الربقع.
كما جند العفيف يوظف ألفاظا تدل على احلب اإلنساين ،وما يتعلق هبا من (مجال ،وعشق وعذاب
الفراق ،)...ليجعلها رمزا داال على شدة عشقه للحب اإلهلي ،حيث يقول( :املنسرح)
قد شاهدوا مطلق الجمال بال

رقيب غي ـ ـ ــرية وال حجـ ــب

فأولعوا بالق ـ ــدود مايسـ ـ ـ ـ ــة

أعطافها والمبـ ــاسم الشنب

وافتتنوا بالعيون إن رمقــت

ترمي قسيا بأسهم اله ـ ـ ـ ــدب

فأسلموا في الهوى أزمته ـ ــم

طوعا لحكم الكواعب العزب

ما في خبايا غراب أنفسهم

شائبتا من شـ ـ ـ ــوائب الريب

قد خلقت للجمال أعينهم

وطهرت بالمدامع الشرب.25

وبالتايل ما ميكن أن نستخلصه من األبيات السابقة أن املرأة تعد من أبرز الكائنات اليت اتكأ عليها
الصوفيني يف التعبري عن حبهم اإلهلي ،ويقول ابن عريب يف هذا الصدد أن " تغزله يف شعره إمنا يقصد به
كشف األسرار اإلهلية ،وأنه جلأ إىل أسلوب الغزل والتشبيب ،رغبة منه يف جذب القارئ ،فالنفوس املرهقة
هتوى حديث العشق واألنس".26
 4.1رمز الخمزة:
من أعجب األمور " أن يكون األدب العريب من أغىن آداب العامل يف اخلمرة مع حترميها يف
اإلسالم ،وحلها يف غريه من األديان ،حيث تعاقب الشعراء على التغزل فيها من أمثال امرئ القيس
وغريهم حىت اآلن ،ونظم فيها الصاحلون من الشعراء نمن مل يشربوها ،ولكنهم رأوها جماال للفن ،فقالوا فيها
تقليدا ،وجاء الصوفية فرأوا فيها العبادة والرياضة النفسية الصوفية تسلمهم إىل الفناء إىل اهلل ،وإىل نوع من
الغيبوبة فيه ،وأن هذه الغيبوبة تشبه ما يتحدث هبا اخلمارون عن اخلمر ،ومل جيدوا هلا امسا خاصا فسموها
سكرا ،ومسوا وسائلها مخرا ،فأغنوا األدب العريب فيها من ناحية األدب الرمزي".27
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ولعل من اجلدير ذكره هنا أن وصف اخلمر يف الشعر الصويف استمد أوصافه من أوصاف اخلمر يف
تلك العصور ،فكانت هي القاموس اليت محل معىن أوصاف الشاعر الصويف ،وأمده باملعني اللغوي الذي
زين به خاطرته ،ووهله يف احلب اإلهلي ،فمازج بني الشعر احلقيقي باخلمرة الدنيوية املعروفة ،وما بني وجده
ووهله باحلب اإلهلي ،فقارن ما بني غياب العقل واخلمر املادية ،وما بني غياب العقل وسكره باحلب اإلهلي،
فكانت الصفات مشرتكة واللغة واحدة يف ظاهرها ،ولكنها ختتلف يف الكيفية واملعىن ،لذلك كان للخمر
وأوصافها يف الشعر الصويف معىن عرفاين ينم عن وجد باطن معلق حبب اهلل نقل غري املعىن الظاهر يف
السكر العادي ،والذي هو معلق حبب اخلمر ،وغياب العقل ،فيما هو منهي عنه ،وفيه تبحث النفس عن
النشوة اليت تسبح هب ا يف عامل خيايل ،ولكن يف الشعر الصويف فإن النفس تبحث عن الصفاء والنقاء ونشوة
عبادة اهلل والشوهان يف حبه ،28وهكذا فإن اخلمرة يف العرفانية الصوفية ليست اخلمرة احلسية ،وإمنا
استعاروا من اخلمرة فقط امسها وصفاهتا ،واختذوها بديال أرضيا موازيا ملوضوع السكر الصويف.
وقدم املتصوفة رمز اخلمرة مستخدمني مفردات عدة ،كالشرب ،والقدح ،والسكر ،والصحو،
والندمي...وغريها ،ومعظم هذه األلفاظ مستقاه من مخريات العصر العباسي " ،فتكلم املتصوفة عن كؤوس
احلب املرتعة اليت جتعلهم يصلون إىل حالة السكر املؤدية إىل الغياب عن الوجود ،والتمرغ يف نعيم املشاهدة
ولقاء احلبيب".29
وجند رمز اخلمرة يف أشعار الصوفيني اختذ بعدا رمزيا مليئا بالدالالت ،ومن بني هؤالء الشعراء نذكر
منهم عفيف الدين التلمساين ،حيث احتوى ديوانه على الكثري من القصائد اليت تغىن فيها باملوضوعات
اخلمرية احلسية من متعلقاهتا املادية ،ورمز هبا للخمر اإلهلية ،يقول التلمساين (املنسرح).
وأشرب الراح حين أشـ ـربها

صرفا وأصحو بها فما السبب

خمرتها من دمي وعاصرهـ ــا

ذاتي ومن أدمعي لها الحبـ ـ ـ ـ ـ ـب

إن كنت أصحو بشربها فلقد

عربـ ـ ـ ــد قوم بها وما شـ ـ ـ ـ ـ ـربوا
وإن غدت في الكؤوس تلتهب

في النعيم المقيم في خل ــدي
فغني لي إن سقيت يا أملي
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إن اخلمرة اليت يتحدث عنها الشاعر هي دمه الذي يسيل يف عروقه ،وال تعصر إال يف ذاته ،فهو ال
يسكر بالصرف* بل يصحو عند شرهبا ،خالفا لشارب اخلمر الذي يسكر بشرهبا ،فقد منت حمبته هلل يف
عروقه ،واملتأمل يف البيت األخري يرى أن الشاعر مل حيقق هدفه املرجو ،أال وهو احلق والفناء فيه ،فكلما
زادت رغبته يف الوصل زاد احلبيب عنه متنعا وحتجبا ،ويف وصف اخلمرة جنده يقول( :الطويل).
إلى الراح هبوا حين تدعوا المثالث

فم ـ ـ ـ ــا الراح لألرواح إال ب ـ ـ ــواعث

هي الجوهر الصرف القديم فإن بدا

لها حبب نيطت به فهو حـ ـ ـ ـ ـادث

تمززتها صرفـ ـ ـ ـ ــا فلـ ـ ـ ـ ــما تصـ ـ ــرفت

تحكم سكر بالترائب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابث

وفاح شذا أنفاسها فتـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـررت

نفوس عليها الجهل عات وعائث

حلفـ ـ ــت لهم ما كاسها غير ذاتها

فقالوا افتد فيها فإنك حان ـ ـ ـ ـ ـ ــث
فقالوا لها في الحسن ثان وث ـ ـ ـالث

وما غير أضواء األشعة أوه ـ ـ ـمت
أقم ريثما تفنيك عنها بوصـ ـ ـفها

وقد هب عما منك فيها يباحث

31

جند التلمساين يف هذه األبيات الشعرية يرسم لنا صورة حية ناطقة عن اخلمرة الصوفية تقرتب
يعرفها بلغة مشحونة بزاد معريف كبري ،وجتربة عميقة باخلمرة الصوفية
يف الصفات من اخلمرة املادية ،واليت ّ
باعتبارها أّنا جملى مهومه ومبعث نشوته ،ولذلك نراه يقدس اخلمرة يف قوله (هي الصرف القدمي) ،وربطها
بأقدمية الذات اإلهلية ،حيث وصفها باجلوهر الصايف األزيل الدائم اللمعان ،رغم متغريات الزمن ،وارتقى
هبا من معناها احلسي ،كوّنا شراب مسكر إىل مجال جوهر النفيس.
وال يفتأ التلمساين يف شعره عن تأكيده على قدم اخلمرة اليت ارتبطت بقدم الذات اإلهلية ،حيث
يقول:
ودارت عليهم من سالفة ريقها

طال قبل اعصار العصير اعتصارها

هدام يديم الصحو إدمان شربها

وإن أسكرت صرف العقار عقارها

وعندي بها صحو أو سكر كالمها

خمـ ـ ـ ـ ــار حواه خمـ ـ ـ ـ ــارها
حب ـ ـ ــانيه ّ

32

يؤكد شاعرنا هنا كعادته على كرم ولطف الذات اإلهلية اليت ساقت عشاقها مخرة قدمية قدم هذا
الوجود ،فالسكر عند العفيف خمتلف عن السكر الناتج عن اخلمرة املادية يف كونه يعقبه صحو وبقاء.
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 3.1رمز الطبيعة:
احتفى الشعر العريب منذ عصره األول بالطبيعة أميا احتفاء ،وتغنوا هبا الشعراء ،ووصفوا مظاهرها
املتنوعة ،و" لقد نظر الصويف إىل الطبيعة بوصفها تعينات وفيوضات مادية للجمال اإلهلي ،فحاول
استنطاقها والتوصل من خالهلا إىل فك شيفراهتا اليت خياطبنا هبا العلو ،وهذا يؤول بنا إىل فرق جوهري
حييل إىل اختالف أساسي بني منطني ،األول عيين حسي خالص يف وضع ال جتاوزي ،والثاين عيين حسي
يتعاىل بواسطة الكيف احلسي اخليايل إىل تركيب شهود عياين لسريان األلوهية يف الطبيعة اليت حتولت من
خالل املوقف الروحي ،والتشكل الغنوصي للتجربة الصوفية يف اهابتها بالعلو احملاديث إىل شيفرة أو
شيفرات يقرأ الصويف فيها ،يضرب من الكشف لغة ذات حدين ،إحاليني أحدمها حسي فيزيائي ،واآلخر
روحي إهلي.33
وبالتايل نظرة الصوفية للطبيعة هي نظرة مادية للجمال اإلهلي ،فرآها رمزا للذات اإلهلية ،و"قد ربطوا
بني التغزل باملرأة ،وذكر مجال الطبيعة من أجل بلوغ اجلمال اإلهلي ذروته".34
وجند شاعرنا العفيف قد استقى العديد من مظاهر الطبيعة ،ونوع يف استخدامها بني حيها
وجامدها ،وركز على هذه العناصر أو املظاهر الطبيعية املهمة اليت أشار إليها الشاعر.
وقد وظف التلمساين من الطبيعة رمز الغزالة ،وهو رمز تعدد يف الشعر العريب إشارة على اجلمال حيث
يقول( :الوافر).
غزال الحي من أثالث نجد

لوجهك وجهتي وهواك قصدي

ودينك في مداومة التصابي

على ولى وفي قلبي وعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
معطرة بمسحب ذيل هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

أحن إذا تبسمت النعامى

35

هناك ملمح مجايل يف لفظة الغزالة ،ورمز للذات اإلهلية اليت يوجه إليها وجهه ،ويدين هبواها ،منذ
أخذ عليه العهد ،وهو يف عامل األرواح قبل خلق األجساد ،ويقول يف موضع آخر( :البسيط).
باهلل بلغ سالمي أيها الحادي

إلى غزال الصديم الرائح الغادي
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ال يكاد الشاعر خيرج يف رمزيته عن الغزل ،إال ويف كل مرة حياول أن يرصد لنا صوره غري املستقرة مثل:
(الرائح ،الغادي)  ،ونراه يؤكد على أن الغزال رمز للحيوية والنشاط واالستمرارية ،فهي صورة فنية معربة عن
الذات اإلهلية ذات احلسن واجلمال اخلارق.
وعن ظيب الفالة يقول( :الطويل)
لرائية عند االلتفات شرود

وظبي فالة آنس وكأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ترقرق ماء الحسن في وجناته

ولبس لضمان إليه ورود

37

يعد حيوان الظيب من أمجل احليوانات أجسادا وأطيبها أفواها وأكثرها نفورا" ،38وجند التلمساين من
خالل أبياته هذه يعرب على رمز من رموز احلب واجلمال الذي جسده يف صورة الظيب ،فالشاعر هنا يرمز
إىل الذات اإلهلية يف حسنها ومجاهلا بظيب شرود نافر لاللتفات رافضا وصل كل من عشقه ،فيربز مدى
تأثره وحزنه ملا كان يشعر مبقربة انقطاع الوصال بينه وبني احلبيب ،حىت أنه كاد يفقد أمل الفوز برضاه.
كما استخدم الشاعر مظاهر الطبيعة الغناء ،ومنها الطري واحلمام يف قوله( :الوافر).
إذا نطقت لها لحن صواب

وورق حمائم في كل فن

وأطواق ومن ورق وثياب

لها بالظل أزرار حسان

39

ويقول أيضا( :الوافر)
حبايب رق بينهم العت ـ ـ ـ ـ ـاب

ولألغصان هيمنة تحاكي

كشرب مدامة شربوا وطابوا

تثنت والحمام لها يغ ـ ـ ـني

40

من خالل هذا النموذج نالحظ يف شعر العفيف أن صورة احلمامة خرجت من شيء ملموس وحمسوس
معروف عند عامة الناس ،إىل وجهة أخرى دالة على احلياة الباطنية ،وما حتمله من أسرار تتعلق بروح
الصويف ،وما تتطلع له من ارتقاء ،فمثلما حتلق الطيور فرحا ومدحا وغناء ،كذلك نفس احلال بالنسبة
للصويف ،ففي اعتقاده أن " احلمامة رمز على وارد من واردات ،وقد تكون رمزا على الروح ،فإذا ما بكت
كان بكاؤها بكاء األرواح اجلزئية حلسن الروح الكلي إليها".41
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 .5خاتمة:
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 2حممد الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ،حتقيق :حممود أمني النواوي ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط ،2القاهرة ،ص .00
 3الفاسي ،أمحد زروق ،قواعد التصوف ،دار الكتب العلمية ،0662 ،ص .60
 4أبو العال عفيفي ،التصوف ،الثورة الروحية يف اإلسالم ،دار الشعب للطباعة والنشر ،د .ط ،بريوت ،ص .12
 5رضوان حممد الكردي ،شاعر التصوف يف القرن العشرين ،دار الفتح ،ط ،2عمان ،0660 ،ص .01
 6ينظر :عبدالرمحن حممد القعود ،اإلهبار يف شعر احلداثة (العوامل واملظاهر وآليات التأويل) ،عامل املعرفة ،د-ط ،الكويت،0660 ،
ص .260
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ينظر :بتصرف-عاطف جودت نصر ،شعر عمر بن الفارض ،دراسة يف الشعر الصويف ،دار األندلس للطباعة والنشر ،ط،2

بريوت ،2100 ،ص .201
 8حممد يعيش ،شعرية اخلطاب الصويف ،الرمز الصويف عند ابن الفارض منوذجا ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس
سلسلة (رسائل وأطروحات) ،رقم ،0661/2ص .210
 9علي اخلطيب ،اجتاهات األدب الصويف بني احلالح وابن عريب ،دار املعارف ،د-ط ،القاهرة2060 ،ه ،ص .21
 10حممد عبد املنعم خفاجي ،األدب يف الرتاث الصويف ،مكتبة غريب ،د-ط ،القاهرة ،د-ت ،ص .200
 11حممد يعيش ،شعرية اخلطاب الصويف ،ص .210
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جمالية الرمز في الشعر الصوفي -عفيف الدين التلمساني نموذجا-
 12أمحد عبيديل ،اخلطاب الشعري الصويف املغريب يف القرنني السادس والسابع اهلجريني ،دراسة موضوعية فنية ،حبث مقدم لنيل درجة
املاجستري يف األدب املغريب القدمي ،باتنة ،0662 ،ص .12
 13ينظر :إبراهيم عبد الرمحان حممد ،النظرية والتطبيق يف األدب املقارن ،دار العودة ،د-ط ،بريوت ،2100 ،ص .220-222
 14عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د-ط ،القاهرة ،2100 ،ص .211
 15ينظر :يوسف هادي بور ّنزمى ،املرأة واخلمرة رمزان يف الشعر الصويف ،جملة الرتاث األديب ،السنة الثانية ،العدد ،0ص -202
.200
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وضحى يونس ،القضايا النقدية يف النثر الصويف يف القرن السابع هجري ،منشورات احتاد الكتاب العريب ،د-ط ،دمشق،

 ،0660ص .222
 17نفسه ،ص .220
 18جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص .210
 19عفيف الدين التلمساين ،الديوان ،تح :العريب دحو ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص .022
 20يوسف زيدان ،التقاء البحرين (نصوص نقدية) ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،2110 ،2ص.202
 21عاطف جودة ناصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص .011
 22عفيف الدين التلمساين ،الديوان ،تح :يوسف زيدان ،دار الشروق ،د-ط ،د-ت ،ص .06
 23نفسه ،ص.220
 24نفسه ،ص .02
 25نفسه ،ص .10
 26حمي الدين ابن عريب ،الفتوحات املكية ،دار الكتب العلمية ،ط ،0بريوت ،لبنان ،0660 ،ص .26
 27أمحد عبيديل ،اخلطاب الشعري الصويف املغريب ،ص .260
 28خالد علي إدريس ،رمزية اخلمر يف الشعر الصويف ،اجمللة الدولية للبحوث األكادميية ،ع ،0جوان  ،0621ص .62
 29علي زيعور ،يف العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ،دار الطليعة ،د-ط ،بريوت ،لبنان ،2101 ،ص .02
 30عفيف الدين التلمساين ،الديوان ،ص 00
* الصرف غري نمزوج مباء أو بغريه.
 31ديوان التلمساين ،ص .200
 32نفسه ،ص .201
 33عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص .016
 34منصف عبد احلق ،الكتابة والتجربة الصوفية ،منشورات عكاظ ،ط ،2املغرب ،2100 ،ص .10
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الدكتورة :نجاة حسين
 35ديوان التلمساين ،ص .210
 36نفسه ،ص .062
 37نفسه ،ص .060-062
 38عبد اإلله الصائغ ،الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم ،دار عصمي للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة ،2110 ،ص .000
 39ديوان التلمساين ،ص .11-10
 40نفسه ،ص .11
 41عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص .160
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