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 في الشعر الصوفي لمحات من المبالغة
 منير عبيد نجم. م

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل
 التمهيد

جتيد في االمر "بالغ يبالغ مبالغة كبالغا اذا ا جاء في المساف المبالغة مصدر الفعؿ )بالغ( :المبالغة في المغة واالصطالح
فيي تشتمؿ بذلؾ عمى  (2)االجتياد فيو كاالستقصاء كالمغاالة ءالشيكالمبالغة في  (1)اف تبمغ في االمر جيدؾ" كالمبالغة

 حد الغمك.إلى  تصؿ الجيد سكاء أكاف جيدا ماديا اـ معنكيا بصكرة استقصائية
البديع شأنيا في ذلؾ شأف التكرية كالطباؽ كفي اصطالح البالغييف صنؼ مف المحسنات المعنكية احد فنكف عمـ 

يذكر ابك ىالؿ العسكرم في كتابة )الصناعتيف( اف المبالغة ىي "اف تبمغ . كالمشاكمة كمراعاة النظير كاالستطراد كغيرىا
عالى "يـك كمّثؿ ليا بقكلو ت (3)العبارة عف ادنى منازلو كاقرب مراتبو"اتو كابعد نياياتو كال تقتصر في بالمعنى اقصى غاي

كعرفيا ابف  (4)تركنيا تذىؿ كؿ مرضعة عما ارضعت كتضع كؿ ذات حمؿ حمميا كترل الناس سكارل كما ىـ بسكارل"
غير  ،(5)"ءالشياغربيا التقصي كىك بمكغ الشاعر اقصى ما يمكف مف كصؼ ك  "فمف احسف المبالغة رشيؽ القيركاني فقاؿ

"اف يدعى  يب القزكيني فقد كاف تعريفو جامعا مانعا فالمبالغة عندهاف ىذا المصطمح كاف اكثر دقة كضكحا عند الخط
كاكثر ما ييمنا في ىذا التعريؼ ، (6)مستبعدا لئال يظف انو غير متناه"أك  في الشدة كالضعؼ جدا مستحيال بمكغولكصؼ 

تعدك ككنيا مجرد ادعاء كقد  التخضع لمعايير الكاقع المادم في االصؿ كانيا  اف المبالغة الإلى  ففييا اشارة كممة )يدعى(
 .اف فرص تحقيقو ضئيمة جداأك  يككف ذلؾ االدعاء مستحيؿ الكقكع

يفكتنا ىنا ما ذكره العمكم في طرازه اف  كال، (7)كلممبالغة مستكيات فنية جمالية ثالثة ىي التبميغ كاالنحراؼ كالغمك
كىذه المذاىب  يا لما تفيده كىؿ تعد مف فنكف البديع اـ ال؟لمعمماء في المبالغة مذاىب في كيفية مدخميا في الكالـ كافادت

 : (2)ىي
 المذهب االول: 

كذب  ألنياىذا الرأم مف رفضيا  مف جممة فضائمو كمف ىؤالء الذيف يركف انيا غير معدكدة مف محاسف الكالـ كال
 .الجارم عمى االساليب المعيكدةكمنيـ مف رأل اف مستعممييا انما عمد الييا لعجزه عف استعماؿ المألكؼ كاالختراع 

 المذهب الثاني: 
اكذبو كافضؿ  ف المبالغة مف اجّؿ المقاصد في الفصاحة كاعظميا في البراعة كحجة مف يرل ذلؾ اف خير الشعرإ

 .الكالـ ما بكلغ فيو
 

 499\8: ابف منظكر: ( لساف العرب1)
  69\1: المعجـ الكسيط: ( ينظر2)
 87: ( الصناعتيف3)
 2: ة الحج( سكر 4)
 97: ( العمدة5)
 373: الخطيب القزكيني: ( التمخيص في عمـك البالغة6)
 221: محمد بف عمي الجرجاني: االشارات كالتنبييات في عمـ البالغة،  95: التمخيص في عمـك البالغة( 7)



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

75 

كينظر شعر محمد  ،456: يحيى بف حمزة العمكم: ينظر الطراز المتظمف باسرار البالغة كعمـك حقائؽ االعجاز( 8)
 .188: حسيف اؿ ياسيف ػ دراسة مكضكعية

 
 المذهب الثالث: 

المتقدميف كمفاده اف المبالغة مف فنكف الكالـ كنكع مف محاسنو كالشؾ في اف لمكالـ بيا  مذىب يتكسط بيف المذىبيف
ية االعتداؿ بالصدؽ فضؿ بياء كجكده كركنؽ كصفاء كلكف ليس عمى جية االطالؽ فاف كانت المبالغة جارية عمى ج

 3فيي حسنو جميمة كاف كانت جارية عمى جية الغمك كاالنحراؼ فيي مذمكمة 
غير اف ىذا المذىب الذم تكسط بيف االثنيف غير متكسط فالمبالغة فف كليست ليا عالقة بالجكانب الخمقية كسيأتي 

 3بياف ذلؾ في اثناء البحث
 : المبحث االول: مبالغة التبميغ

كلكنو مستبعد عقال غير اف  (1)مف المبالغة ىك اف يككف الكصؼ ممكنا عقال كعادة أم ليس مستحيالكىذا الضرب 
فما ىذه حالو فيك محدكد في المبالغة كلكقاؿ ، (3)": "كاخفض ليما جناح الذؿ مف الرحمةكمنو قكلو تعالى (2)كقكعو صحيح

كمنيا قكلو تعالى "ظممات بعضيا  (4)الغة كعاريا مف ثكبياعكض ىذه المقالة تكاضع لكالديؾ لرأيتو خاليا مف ديباجة المب
فعدـ رؤية اليد في الظالـ الكثيؼ ليست مستحيمة عقال كعادة كمنو قكؿ امير  (5)"ؽ بعض اذا اخرج يده لـ يكد يراىافك 

حياة الدنيا كالفساد "اف البيائـ ىميا بطكنيا كاف السباع ىميا العدكاف عمى غيرىا كاف النساء ىميف زينة ال: المؤمنيف)ع(
كمما الشؾ فيو اف ليس كؿ النساء عمى ىذا الحاؿ كلكف ذكره مبالغة كىك ممكف عقال كعادة كمف الشعر قكؿ ، (6)فييا"
 : (7)زىير

 المحـ كالدـ  فمـ يبؽ االصكرة     لساف الفتى نصؼ كنصؼ فؤاده 
يا يحصؿ تميزه عف سائر الحيكانات كلك قاؿ عكض فمقد بالغ في حقيقة االنساف اذ جعميا منحصرة بالمساف كالقمب كب

كالقمب لعزؿ البالغة عف سمطانيا كدفعيا كازاليا عف رفيع  ىذا الكالـ تميز االنساف عف الحيكانات انما يككف بالمساف
 .(8)محميا

 : (9)كليذه المبالغة حضكر متميز في الشعر الصكفي كمنيا قكؿ ابف الفارض
 ارج النسيـ سرل مف الزكراء

 ميت االحياء  فأحياسحرا  
 اىدل لنا اركاح نجد عرفو

 فالجك منو مغبر االرجاء   
اف يككف إلى  غير الممتفت امر ممكف عقال كعادة اال انو يقربأك  الغافؿأك  ميت االحياء الذم ىك النائـ فإحياء 

 اركاح اذ اف اىداء ره في البيت الثانيكالمبالغة نجدىا حاض ليكسب كالمو ركنقا كجماال كسمطانا مستبعدا ككؿ ذلؾ مبالغة
 
 221: االشارات كالتنبييات، 95: التمخيص في عمـك البالغة: ( ينظر1)
 329: عمي الفرج: تككيف البالغة )قراءة جديدة كمنيج مقترح(: ( ينظر2)
  459: الطراز: ( ينظر3)
 459: الطراز: ( ينظر4)
    اية    ( سكرة5)
 153ػ 152: (153)خطبة : نيج البالغة (6)
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 29: ( شعر زىير بف ابي سممى7)
 463: الطراز: ( ينظر8)
 9: ( ديكاف ابف الفارض9)

 : (1)نجد التي اىداىا العرؼ الذم سرل مف الزكراء لـ يكف امرا مستحيال اال انو مستبعد كمثمو قكلو
             بيت الحراـ ممبيا سياحا      اتى اؿ مفك  قسما بمكة كالمقاـ

 اال كاىدت منكـ اركاحا       رنحت ريح الصبا سيح الربا ما
كمف الجدير بالذكر اننا نجد ظاىرة ترافؽ مبالغة التبميغ كىي كثرة اقترانيا بالقسـ عند بعض الصكفية امثاؿ ابف 

 الفارض كما تقدـ في البيتيف المتقدميف 
 : (2)ككما في قكلو

 عى العبادتار كالمركتيف مس قسما بالحطيـ كالركف كاالس
 زاب كالمستجاب لمقّصاد كظالؿ الجناب كالحجر كالمي

 لفؤادم تحية مف سعاد اال كاىدل  )*(ما شممت البشاـ
يتضح مما تقدـ اف ابف الفارض يرسـ صكرة عف طريؽ المبالغة ىذه كقد اتكأ عمييا غير مرة كىذا مما يؤشر عمى 

تنكع الغزير في طرائؽ التعبير كاساليب الصياغة التي حفؿ بيا الصكفية بصكرة عامة اذ انيـ حرمكا شعرىـ "مف ذلؾ ال
 .(3)كاد ػ مف أم تصكير مجازم"أك  الشعر العربي حتى خال شعرىـ ػ

ا منيا عند ابف الفارض كظاىرة اتكاء ىذا النكع مف المبالغة عمى القسـ نجدىا ايضا عند الحالج اال انيا قؿ حضكر 
 : (4)منيا قكلو

 قتمى لما حنثكا أك  مكتى مف الحب     لعشػاؽ انػيػـكاهلل لػك حػمػؼ ا
 ماتكا كاف عاد كصؿ بعده بعثكا   قـك اذا ىجركا مف بعد ما كصمكا
 كفتية الكيؼ ال يدركف كـ لبثكا   ترل المحبيف صرعى في ديارىـ

         سقيا الياـ مضت مع جيرة
 كانت ليالينا بيـ افراحا  

 : يرتو افراحا كلـ يعثر تمؾ الميالي ما يشكبيا مبالغة منو كىك كقكؿ زىير المتقدـاذ جعؿ كؿ لياليو الخالية مع ج
 فمـ يبؽ اال صكرة المحـ كالدـ    لساف الفتى نصؼ كنصؼ فؤاده

 : (5)اك كقكؿ الشاعر
 اف امِكر عنا كاأللؼككاحد         كالناس الؼ منيـ ككاحد

 :(6)كمف مبالغة التبميغ ايضا قكؿ ابف الفارض
د مف الناس مف غير اغراؽ كال كؿ ذلؾ مبالغة في مدح الكاح ذ اف الكاحد بمنزلة االلؼ في ككنو كافيا عنيـإ  

 .(7)غمك
 

 83: ديكاف ابف الفارض (1)
         84: المصدر نفسو (2)
 3شجر زكي الرائحة : )*( البشاـ (3)
 241: عدناف حسيف العكادم: الشعر الصكفي (4)
 127: ديكاف الحالج (5)
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 79: ديكاف ابف الفارض (6)
 463: البيت في الطراز (7)
 463: الطراز: ينظر (8)

 .(1)كشعر الحالج كابف الفارض ككما ىك الشعر الصكفي شعر قائـ عمى غرضيف
نقؿ احكاؿ الكجد كالتجمي التي يستشعرىا الصكفي : كاالخر، شد المجاىدة كحاالت التطيير التي يجتازىا الصكفي ولهما:أ

في الشعر العربي كخصكصا شعر الزىد  ب في صياغتو مف االتجاه الحسي المباشركالضرب االكؿ قري3في باطنو ازاء اهلل
 : (2)الفنية مع ىذا الضرب اال قميال نحك قكؿ ابف الفارض كلـ تجد المبالغة حاضرة بصكرتيا

بيد اننا نجد المبالغة بصكرة عامة حاضرة  لما نظرت عينام مف حسف ذاؾ المنظر البيج   كدعت قبؿ اليكل ركحي
كالتجمي اذ تقـك الرؤية الصكفية كثيرا عمى المبالغة كمنيا مبالغة التبميغ كما في قكؿ   ع الضرب الثاني حالة الكجدم

 : (3)الحالج
 فاذا انت انا ال نفترؽ مسني  ءشيفاذا مسؾ 

 : (4)مثمو ايضا قكلو
 فاذا انت انا في كؿ حاؿ مسني  ءشيفاذا مسؾ 

الشعر -التبميغ ىذا اذا قطعنا الصمة بيف النص إلى  الغمك منوإلى  ا الضرب اقربكيبدك لنا مف الكىمة االكلى اف ىذ
تمتد لو حياة  شأف مف شؤكف الدنيا ال نقيـ احكامنا كفاقا لمكاقع كالحياة التي نعيشيا الف الشعر ألننا -الصكفي–كصاحبو -

نبذ عقمو  ألنوك فالصكفي يعيش عالما اخر بيف النص كصاحبو لتبيف لنا اف ليس ثمة غم بالصمةكلك عدنا  (4)مف دكنيا
استقرائي ال شعكرم دعمتو قركف  فالعقؿ قاصر عف معرفة اهلل كقد استعاض عنو بالحدس القمبي ال بعده ثمرة استدالؿ

طكيمة مف الخبرة البشرية بؿ يعده كحيا باطنيا صرفا حصؿ عميو بالتأمؿ الذم يبمغ ذركتو حيف فناء الصكفي عف العالـ 
 : (6)مثؿ ذلؾ قكؿ الحالج (5)نفسو كقد تكحد مع اهللكعف 

 ؟ىؿ يككف الذاكراف اال معا        ذكره ذكرم كذكرم ذكره
 : (7)كقكلو

 اف يشأ شئت كاف شئت يشأ      ركحو ركحي كركحي ركحو
 : (8)كقكلو

 ككصفو فيك لو كاصؼ         كجكده بي ككجكدم بو
 3ع الذات االليية مف خالؿ رؤية صكفية متفردةكؿ ذلؾ مبالغة في االنغماس كالتكحيد م 
 

 227: الشعر الصكفي: ينظر (1)
 المصدر نفسو: ينظر (2)
 75: ديكاف ابف الفارض (3)
 147: ديكاف الحالج (4)
 247: الشعر الصكفي: ينظر (5)
 476: شكقي صنيؼ، العصر العباسي الثاني، تاريخ االدب العربي: ينظر (6)
 مسؼ ػ الكسائؿ كالغاياتالتصكؼ كالتف: كينظر، 225ػ 224: الشعر الصكفي (7)
 144: ديكاف الحالج (8)

 



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

78 

 المبحث الثاني: مبالغة االغراق: 
كقكؿ االماـ عمي  (1)يقع خارجا كىذا الضرب يعني اف يككف الكصؼ ممكنا عقال كعادة أم ليس مستحيال كلكنو ال

ي ابدا مما ىك ممكف عقال اال انو فعدـ انتياء الحزف طكؿ الحياة كسير الميال، (2)"مد كاما ليمي فمسيد"اما حزني فسر : )ع(
 : (4)كمف قكؿ الشاعر (3)مبالغة في حزنو كغمو ال يقع خارجا فذكره )ع(

 كنتبعو الكرامة حيث ماال        كنكـر جارنا ماداـ فينا
يقعكف عف الحراـ ضيفيـ ما داـ مقيما فييـ  يكتفكف كال اف قكمو مف الجكد في القمة فيـ الإلى  اف الشاعر يذىب

الجكد البالغ  كىؿ ما يزعمو الشاعر لقكمو مف (5)يفعؿ االخركف كانما يتبعكنو كيغمركنو بجكدىـ حيثما تكجو كاينما حؿ ماك
أفميس ممكنا مف المنظكر الكاقعي اف يتتبع المرء ضيفو كيتعيده بالرعاية التامة في الحؿ كالترحاؿ  ؟امر مستحيؿ الكقكع

ننكر ايضا اف ثمة  حدكثو كاقعية غير كىمية كال ننكر اف العادة لـ تجر بذلؾ كال ؟ابمى انو امر ممكف ذلؾ الف مقكمات
حيز الكجكد بالفعؿ بيد انو مع كؿ ذلؾ ممكف إلى  كثيرامف الصعكبات تكتنؼ اخراج ىذا العمؿ مف حيز الكجكد بالقكة

 : (7)الفارض كمف ىذه المبالغة قكؿ ابف (6)الكقكع كلذا فالمبالغة ىنا اغراؽ كىي مقبكلة ايضا
 كسرت حميا البرء في ادكائي       فسكرت مف ريا حكاشي برده

ذلؾ كمف ىنا حصمت المبالغة  امر ممكف الكقكع اال اف العادة عمى غير فالسكر الذم حصؿ لو كسرياف )حميا البرء(
 : (8)كمثمو ػ ايضاػ قكلو

 في كؿ جارحة بو نباذا      مف فيو كااللحاظ سكرم بؿ أرل 
صؿ لو السكر مف في محبكبو كالحاظو بؿ اف في كؿ جارحة منو نباذا مسكرا يسكره كىذا االمر ممكف كلكف فقد ح

 : (9)كمثمو قكلو، ى غير العادة لعدـ حصكلو خارجامع
 كاطرب في سرم كمني طربتيي       فأعجب مف سكرم بغير مدامة

 عبراتو ممزكجة بدمائي      كمـ السياد جفكنو فتبادرت     : (13)كمنو قكؿ ابف الفارض
فالقكؿ غير بعيد الحصكؿ كممكف غير مستحيؿ اال انو عمى غير العادة فميس ثمة دماء تسيؿ مع الدمكع كمثؿ ىذه 

 كمف جفكني دمع فاض كالديـ       فمف فؤادم لييب ناب عف قبس    : (11)المبالغة قكلو
 

: المعجـ المفضؿ في المغة كاالدب، 329: تككيف البالغة، 463: الطراز، 666: التمخيص في عمـك البالغة: ينظر (1)
 1135\2: اميؿ بديع يعقكب، ميشاؿ عاصي

 234: (232خطبة ): نيج البالغة (2)
 329: تككيف البالغة: ينظر (3)
 221، كاالشارات كالتنبييات، 666: المطكؿ ػ شرح تمخيص مفتاح العمـك ػ التفتازاني: البيت في (4)
 231: احمد محمكد خميؿ3د: ة في الشعر الجاىميفي النقد الجمالي ػ رؤي: ينظر (5)
 المصدر نفسو: ينظر (6)
 9: ديكاف ابف الفارض (7)
 9: المصدر نفسو (8)
 9: المصدر نفسو (9)
 13: المصدر نفسو (13)
 124: المصدر نفسو (11)
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 : (1)كقكلو
 منافع  خمره لمعاشقيف كفي    سكرت بخمر الحب في حاف حبيا

بد فيذىمو عف كؿ حس غير حضكر الحبيب كيغمر نفسو بنشاط كالسكر الصكفي "حاؿ مف الدىش الفجائي يعترم الع
كيبدك اف ابف الفارض اكثر اغراقا  ،(2)كما كاف ذلؾ ليحدث بالطبع لكال امتالء القمب بحب اهلل دفاؽ يكقد فيو الكلو كالييماف

مف  الذم كصؿ الينا ككف الشعر: امريف اكليماإلى  مف متقدمو الحالج كىذا ما يظيره االستقراء كربما كاف مرجع ذلؾ
انو تأتى البف : الحالج اقؿ مما كصؿ الينا مف ابف الفارض فاغمب شعر الحالج مقطكعات جمعت مف ىنا كىناؾ كثانييما

"عمالؽ شعر التصكؼ ال يكاد  الفارض مف اساليب البياف ما لـ يتأت لمتقدمو حتى حؽ لبعضيـ اف يقرر اف ابف الفارض
 .(3)كقد تفرد بصكر لـ يسبؽ الييما" المضماريدانيو احد في ىذا 

كتظير المبالغة في االغراؽ في تجربو الصكفي بصكرة عامة كابف الفارض بصكرة خاصة لبياف الكماؿ االعظمي 
الكماؿ إلى  اف الشاعر الصكفي يميؿإلى  دكف اف تركز عمى الحد االخر الذم ىك النقص االعظمي كلعؿ ىذا يعكد

ص الحاصؿ لغيره انما ىك كلو كقسمات في الحبيب كتبعا لذلؾ التصكر جاءت المبالغة الشعرية النقإلى  كينشده كال يمتفت
 : (4)لتميط المثاـ عف المثؿ االعمى الذم يتمثمو الصكفي كمف ذلؾ قكؿ ابف الفارض

 سمعاني ككؿ العاشقيف رعيتي      كممؾ معاني العشؽ ممكي كجندم اؿ
انيا مممكة ىائمة مداىا بعيد كالعاشقكف جميعا ىـ مف رعايا ىذا الممؾ ترل اية مممكة يمتمكيا ىذا الصكفي ؟

شاعر صكفي كال يمكف  ألنوكىذا االمر ممكف الكقكع لمشاعر نظرا اليو كدكف قطع الصمة بيف الشعر كمبدعو  الصكفي!
نو كبيف عمر بف كمثـك كىك مختمؼ كما تقدـ كلكنو عمى غير العادة كلعمو يدعكنا الف نجمع بي فاألمرقياس كاقعو بكاقعنا 

 : (5)بقكمو يفتخر
 كنبطش حيف نبطش قادرينا         لنا الدنيا كمف اضحى عمييا
 كظير البحر نممؤه سفينا          مألنا البر حتى ضاؽ عنا

مبالغة  كلكننا ال نجمع بيف االثنيف ذلؾ الف عمر بف كمثـك ابف الكاقـ لذا نحكـ عمى قكلو ىذا بانو مبالغة غمك اما  
ابف الفارض فيي مبالغة صكفي ال غمكا نظرا لما ذكرناه انفا فضال عف ذلؾ فاف مبالغة ابف كمثـك ىذه لـ يستنكرىا 
الجاىميكف بؿ قد عدىا البعض مف المعمقات كالسر في ذلؾ كاف يرل بعض الميتميف بالشعر الجاىمي ىك "ادراكيـ لمبعد 

تعني القكة  ألنيااالستعالء كيمجد الطغياف كيشيد بالعنجيية القبمية ذلؾ  رادةبإالنفسي في ىذه المزاعـ فالشاعر يمكح 
نفكس إلى  كىذه كميا امكر حبيبة ،الكجكد القبمي االكمؿ كفؽ المعايير الجاىمية ذاتياإلى  كالييمنة انو يعبر عف التطمع

كاقعي ػ الجاىمي ػ فيك مسكغ لمشاعر الصكفي "كاذا كاف االمر كذلؾ مع الشاعر ال (6)كىي محط اعجابيـ كتقديرىـ الجاىميف
بكثير مف ىذه المبالغات  )نظـ السمكؾ(ػكتحفؿ تائية ابف الفارض الكبرل المعركفة ب ،المتجرد الذم ينأل بنفسو عف الكاقع

 ني حزت صحك الجميع مف بيف اخكتي      ككؿ الكرل ابناء ادـ غير اف    : (7)منيا قكلو
 

 99: ديكاف ابف الفارض
 233: الشعر الصكفي (1)
 : مقدمة ديكاف ابف الفارض (2)
 45: ديكاف ابف الفارض (3)
 63: شرح المعمقات السبع (4)
 234: في النقد الجمالي (5)
 46: ديكاف ابف الفارض (6)
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 : (1)كقكلو
 ترل حسنا في الككف مف فيض طينتي   كركحي لالركاح ركحي ككؿ ما

 : (2)كقكلو
 مع مني درت لباف ثدم الج    فعني بدا في الذرفي الكال كلي

يا كانت ػبكصفيا فنا حينما تخضع لمعايير الدائرة االكثر خصكصية دائرة الكاقع النفسي كدائرة الشعكر أ كالمبالغة
كالال شعكر كدائرة التكامؿ كالتداخؿ بيف ما ىك كاقعي كنفسي كجمالي كمثالي كاسطكرم تصبح منجما خصبا لمدالالت 

 .(3)المتنكعة
 الغمو:  المبحث الثالث: مبالغة

كما في ، (4)كىذه المبالغة تقضي باف يككف الكصؼ مستحيال عقال كعادة أم اف حصكلو عمى خالؼ السنف الطبيعية
كمف  (6)ف اضاءة الزيت مف دكف اف تمسسو النار محاؿ عقال كعادةإف (5)"يكاد زيتيا يضئ كلك لـ تمسسو نار": قكلو تعالى

 : (7)ركفىذه المبالغة قكؿ ابي نكاس في مدحو ليا
 لتخافؾ النطؼ التي لـ تخمؽ    كاخفت اىؿ الشرؾ حتى انو

ذ زعـ اف النطؼ ترتعد في االصالب رىبة كخشية مف ىاركف افميس ىذا ىك المستحيؿ عقال كعادة ؟!كلذا فالمبالغة إ
 .(8)ىنا غمك

كنجدىا حاضرة في الشعر  (9)كىذا النكع مف المبالغة يركف اليو الكثير مف الشعراء يستعممكنو في مدحيـ كفي ىجكىـ
 : (13)ابف عطاءإلى  الصكفي بصكرة الفتة لمنظر كمنيا قكؿ الحالج في رسالة

 ركحي بغير كتاب إلى  كانما كتبت    كتبت اليؾ كلـ اكتب اليؾ
بف كىذا التكحد بيف المرسؿ كالمرسؿ اليو مستحيؿ عقال كعادة اال انو منح الكالـ ركنقا كجماال فنيا كمثمو قكؿ ا

 : (11)الفارض
 بما تـ مف نسؾ كحج كعمرة    ككؿ الجيات الست نحكم تكجيت

 قضية الكشؼ كالتجمي التي تحصؿ لبعض المتصكفة إلى  مستحيؿ كمستبعد عقال كعادة كىك ىنا يشير يضان أ كىذا
 

 
 46ديكاف ابف الفارض:  (1)
 58: المصدر نفسو (2)
 235: في النقد الجمالي: ينظر (3)
 .461: الطراز، 221: االشارات كالتنبييات، 666: المطكؿ، 95: ـك البالغةالتمخيص في عم: ينظر (4)
 35: النكر (5)
 329: تككيف البالغة: ينظر (6)
 ديكاف ابي نكاس (7)
 232: في النقد الجمالي: ينظر (8)
 4: الطراز: ينظر (9)
 122: ديكاف الحالج  (13)
 35: ديكاف ابف الفارض  (11)
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كالذم نكد ذكره ىنا اف المتصكفة ال يعتمدكف بالعقؿ فيك عندىـ  (1)الذكباف كالفناء كىذه ىي المعرفة الحقةإلى  كتؤدم بيـ
 : (2)يقكؿ الحالج غير قادر عمى معرفة السر االليي

 أ سرحو في حيرة يميك       مف رأسو بالعقؿ مسترشدا
ػ حالة  مرض ذىني انيا ػ عندىـ كالمبالغة مف ىذا النكع ليست شططا فنيا في االدب الصكفي ػ شعره كنثره ػ كال ىي

االفضؿ كاالكمؿ كاستشراؼ لممثؿ االعمى الذم يمكف اف إلى  مف السمك كرقي في المعرفة كىي في الكقت نفسو تشكؽ
غير اننا نجد مف النقاد مف يأخذ ، دائرة ما ينبغي اف يككفإلى  مف دائرة ما ىك كائف باإلرادةكىي انتقاؿ  ءالشييككف عميو 

كع مف المبالغة حيف خركجيا عف الحدكد الكاقعية االنسانية فيي عنده غمك تمجو النفس عمى البمغاء تعكيميـ عمى ىذا الن
الشعر كقكع الكذب في  "كانما ساغ في: كىك ىنا انما يستنير بقكؿ حاـز القرطاجني (3)كيأباه الذكؽ كيرفضو العقؿ

ؿ تنفر عنو از تمكييو عمييا كالمحاالممكنات كلـ يسغ في المستحيالت الف االمر اذا كاف ممكنا سكنت اليو النفس كج
اف ىذه المبالغة كما يرل بعض الميتميف تختمؼ عند الكذب الذم ىك إلى  "كال بد ىنا مف االشارة (4)تقبمو البتة النفس كال

ة عمى لـ يقع مع استجياؿ السامع كاالبياـ عميو بينما المبالغة نمط مف االنماط البالغية االدبية الشائع ءشياالخبار بكقكع 
المتمقي كلذلؾ تدخؿ إلى  السنة المتكمميف كىي ابداع تصعيد الحدث كتطعيمو كشحنو بشحنات خيالية تنقؿ تفاعؿ المبدع

قبيحة بؿ تككف مما يزيد الكالـ حسنا كيكسكه أك  دكف اف تككف مستيجنة )النص القراني( المبالغة الخطاب المقدس
  .(5)جماالن 

المقبكلية في الكالـ الكاقعي في العالـ المادم فكيؼ يككف االمر مع الخطاب  كاذا كاف ىذا االمر بمستكل مف
 3الصكفي فبال شؾ يككف االمر سائغا كمقبكال

إلى  الصحة كما يقرب بوإلى  مف بيف اقساـ المبالغة يحسف اذا دخؿ عميو ما يقرب بو كيذكر البالغيكف اف )الغمك(
 : (6)الصحة جممو امكر اىميا

( 7)"كتخر الجباؿ ىدا "تكاد السمكات يتفطرف منو كتنشؽ االرض: كما يتصرؼ منو كما في قكلو تعالى )كاد( ػ لفظ1

 : (8)كاد(جعؿ االخبار عمى نحك المقاربة ال الحصكؿ مف ذلؾ قكؿ ابف الفارض)كدخكؿ
 حتى لعمرم كدت عني اختفي          أخفيت حبكـ فاخفاني أسى

االختفاء كىنا مبالغة جميمة فييا غمك مستعذب ككثير ما تكرر ىذا المعنى اذ اف دخكؿ فعؿ المقارنة منع حصكؿ 
 :(9)عند ابف الفارض مف دكف استعماؿ فعؿ المقاربة نحك قكلو

 مالو مما براه الشكؽ في      قد تركت الصب فيكـ شبحا
 
 

 217: الشعر الصكفي: ينظر (1)
 168: ديكاف الحالج (2)
 537: عبد القادرعبد الجميؿ: بية كثالثية الدكائر البالغيةكاالسمك ، 232: في النقد الجمالي: ينظر (3)
 294: حاـز القرطاجني: منياج البمغاء كسراج االدباء (4)
 3 333ػ  329: تككيف البالغة: ينظر (5)
 333: تككيف البالغة، 221: االشارات كالتنبييات: ينظر (6)
 93: مريـ (7)
 134: ديكاف ابف الفارض (8)
 129: المصدر نفسو (9)
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 :(1)كقكلو
 )*(اف عيني عينو لـ تتأم          ؾ لكال انوكيالؿ الش

 :(6)مف قكؿ المتنبي مأخكذكىذا المعنى 
 لكال مخاطبتي اياؾ لـ ترني      كفى بجسمي نحكال انني رجؿ

فالصكفية كثيرا ما اعتمدكا عمى تجارب غيرىـ فقد ال يجدكف في انفسيـ قدرة عمى التعبير عما يعتمج فييـ فيجاركف   
 (7)مقدمتيـ العذريكفعراء كفي غيرىـ مف الش

كال شؾ في اف ، (8)كما في قكلو تعالى "لك انزلنا ىذا القراف عمى جبؿ لرأيتو خاشعا متصدعا مف خشية اهلل" ـ لفظ )لو(:2
 : (9))لك(اخرجت الكالـ مخرج الفريضة ال الحصكؿ كنجد ذلؾ في قكؿ ابف الفارض

 بدر اختؼ يا: ـ لقمتسفر المثا     برح الخفاء بحب مف لك في الدجى
 :(13)كقكلو

 اغنتو غرتو الغرا عف السرج  محجب لك سرل في مثؿ طرتو
 : (11)كقكلو

 لمبدر عند تمامو لـ يكسؼ      كممت محاسنو فمك اىدل السنا
 3قرب الكالـ مف الكاقع فاستعماؿ )لك( 

 : (5)المتنبي المتقدـ كقكؿ ابف الفارضكمنو قكؿ  ـ لفظ )لوال(:3
 نار اليكل لـ اكد انجك مف المجج      مت لكال التنفس مفكادمع ىم

عمى مبدع دكف اخر بؿ ىي منيؿ ثر قديما أك  عمى فئة بعينياأك  كالمبالغة بعد ليست حكرا عمى عصر بعينو
 (6كحديثا حتى اننا نجدىا سمة لالدب عامة كلمشعر خاصة في العراؽ في القرف التاسع عشر عمى ما يذكر احد الميتميف)

الفئة كالنكع ككانت اجمؿ ما تككف في شعر المتصكفةكمحكر المقبكلية كعدميا أك  فيي ال تخضع لمعايير الزماف كالمكاف
 .ىك فنية المبالغة كانسجاميا مع الذكؽ االبداعي ليس غير

 
 
 

 135: ديكاف ابف الفارض (1)
 مف تأييت الشئ اذا تعمدت اف تقصد اليو: )*( تتأم

 ديكاف المتنبي  (2)
 214: الشعر الصكفي :ينظر (3)
 21: الحشر (4)
 134: ديكاف ابف الفارض (5)
 76: المصدر نفسو (6)
 135: المصدر نفسو (7)
 75: المصدر نفسو (8)
 .53-48: عمي عباس عمكاف 3د: تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ ػ اتجاىات الرؤيا كجماليات النسيج: ينظر (9)
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 ةالخاتم
 : جممة مف النتائج نذكر اىمياإلى  تكصؿ البحث

ػ لـ نجد المبالغة حاضرة بصكرتيا الفنية مع حاؿ المجاىدة كحاالت التطيير التي يجتازىا الصكفية كيقرب فييا الشعر 1
 3الصكفي مف شعر الزىد الحسي اال انيا كانت حاضرة بصكرة مميزة مع حاؿ الكجد كالتجمي

 : امريف اكليماإلى  كربما كاف مرجع ذلؾالحالج مف خالؿ االستقراء  متقدمةػ بدا اف ابف الفارض اكثر اغراقا مف 2
ككف الشعر الذم كصؿ الينا مف الحالج اقؿ مما كصؿ الينا مف ابف الفارض فاغمب شعر الحالج مقطكعات جمعت مف 

 3ىنا كىناؾ 
 3انو تأتى البف الفارض مف اساليب البياف مالـ يتأت لمتقدمو: ثانييما

تنشغؿ بالحد االخر الذم ىك  رض الشعرية لبياف الكماؿ االعظمي دكف افػ تظير مبالغة االغراؽ في تجربة ابف الفا3
نقص غيره فجاءت إلى  الكماؿ كينشده كال يمتفتإلى  اف الشاعر الصكفي يميؿإلى  النقص االعظمي كلعؿ ىذا يعكد

  3المبالغة لتميط المثاـ عف المثؿ االعمى الذم يتمثمو الصكفي
مرضا ذىنيا بؿ انيا ػ عندىـ ػحالة مف السمك كرقي المعرفة أك  كفية ليس شططا فنياػ حضكر مبالغة الغمك في شعر الص4

االفضؿ كاالكمؿ كاستشراؼ لممثؿ االعمى كينبغي ىنا اال نقطع الصمة بيف النص ػ الشعر ػ إلى  كفي الكقت نفسو تشكؽ
ػ كربما  كمستيجنة الف العقؿ يرفضياكصاحبو ػ الصكفي ػ فنحكـ عمى المبالغة ػ التي قد تتضمنو ػ بانيا غير مقبكلة 

الصمة بيف النص كصاحبو يتبيف بطالف الحكـ فالصكفي ال يعتمد بالعقؿ الف العقؿ قاصر عف معرفة  كبإعادةالعادة ػ 
 3يمكف قياسو بكاقعنا اهلل فيك يعيش عالما ككاقعا اخر ال

 
 : المصادر والمراجع 

 ػ القراف الكريـ 
 .ـ2332، عماف دار صفا لمنشر، عبد القادر عبد الجميؿ .د: ائر البالغيةػ االسمكبية كثالثية الدك 1
دار ، ابراىيـ شمر الديف: عمؽ عميو، (29ركف الديف محمد بف عمي الجرجاني)ت: ػ االشارات كالتنييات في عمـ البالغة2

 .ـ2332، بيركت الكتب العممية
 .ق1426، قـ، منشكرات ذكم القربى، صنيؼ شكقي .د: ػ تاريخ االدب العربي ػ العصر العباسي الثاني3
 .ـ2335، مكتبة قدبكط، صابر طعيمة .د: ػ التصكؼ كالتفمسؼ ػ الكسائؿ كالغايات4
منشكرات كزارة ، عمي عباس عمكاف .د: ػ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ ػ اتجاىات الرؤيا كجماليات النسيج5

 .ـ1975، بغداد االعالـ
 .ق1379 ،قـ، التراث إلحياءدار المصطفى ، عمي الفرج: ػ قراءة جديدة كمنيج مقترحػ تككيف البالغة 6
عبد  .د: تح، ق(739جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الشافعي الخطيب القزكيني )ت: ػ التمخيص في عمـك البالغة7
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