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  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تقوم هذه الدرسة على البحث فى خصوصية السمات األسلوبية الفنية 

تلك األنا . لتجليات اآلنا فى النص الشعرى الصوفى عند ابن الفارض
الصوفية التى تشكل مركز النص الشعرى، فمنها منطلق الشعرية ومنبعها 

  . نفسهوهى المصب فى الوقت
يجعلنا " المتكلم"إن تركز الخطاب الشعرى فى النص الفارضى حول 

نجزم بأننا مع ديوان ابن الفارض أمام تجربة تجعل من األنا أولوية ومركزية 
فى النص ال تنفصل عن مركزيتها فى البعد الفلسفى للتجربة الصوفية، التى 

 وماالنسبى فيها إال تنزع إلى اعتبار األنا بنسبيتها هى مركز وحدة الوجود،
نافذة نطل منها على المطلق، الذى يتكشف لغويا عبر مستويات أساسها تأكيد 

  .وعى األنا الفارق بنفسها من خالل إشارتها الخاصة لعالقاتها بالوجود
والباحث فى هذه الدراسة، يجعل من النصوص الشعرية الصوفية عند 

تأكيد خصوصية األنا ابن الفارض بؤرة البحث والتحليل الساعى نحو 
  .الشعرية وكشف تجلياتها وسماتها البالغية واألسلوبية فنيا داخل النصوص
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  منهج الدراسة
يعتمد الباحث المنهج التطبيقى التحليلى للنصوص فى سعيه لتأكيد ما 
ذهب إليه من رؤى خاصة فى هذه الدراسة، األمر الذى استدعى فى بعض 

ى السمات البالغية واألسلوبية لعدد من األحيان الرصد اإلحصائى إضافة إل
وقد . الظواهر الفنية واإلبداعية الخاصة فى تجربة ابن الفارض الشعرية

اعتمدت الدراسة على المصادر والمراجع المعرفية الخاصة بهذا الحقل من 
البحوث مجال دراستها الصوفية بوجه عام، وما تناول منها تجربة ابن 

  .ة بوجه خاصالفارض الصوفية أو الشعري
  استنتاجات الدراسة

اصطالحيا " التجربة"صعوبة تحديد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم 
فى حقوق معرفية عديدة، لكن الدراسة تكشف عن وجه الخصوصية الذى 

، إذ تتعلق لديهم التجربة " التجربة"يكمن فى رؤية الصوفية بوجه عام لـ
عرفان الباطنى، والمنطلق من رؤى بطبيعة الفكر الصوفى فنسه، القائم على ال

ال " الحقيقة"نقضية لعدد من األفكار الدينية التقليدية، فهى تجربة تقوم على 
، ومن ثم تصبح تجربة ذوقية فردية تعتمد باالساس على "الشريعة"على 

الذوق والوجدان النسبيين لدى اإلنسان فضال عن تنوع وتعدد الثقافة الصوفية 
  ".للتجربة"اختالف وتعدد الرؤى الصوفية التى تلعب دورا فى 

وقد حرص النص الفارضى الشعرى على تلك العالقة القائمة بين 
باعتباره نفسه وعينه، من خالل تأكيد النص " الحقيقة"واآلخر " أنا"اإلنسان "

الذى ال يخرج عنه شئ مطلقا، أال وهو شهود وحدة " الجمع"على مفهوم 
  .وم فيه الوجود الحق بنفسهالحق فى عين كثرة الخلق، فيق

إن حضور األثنينيات المعرفية واللغوية المتقابلة فى النص الفارضى، 
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واحتواء بنيته على مظاهر عديدة لها، ليس إال التنوع فى إطار الوحدة التى 
وهذه . تتوازى مع تغير األحوال والمقامات صوفيا وصوال إلى االتحاد

ة والمتوازية تثرى التنوع وتضيف إليه الرؤى المتجاورة والمرايا المتعاكس
أبعادا تعمق من خصوصية التجربة الشعرية الصوفية عند ابن الفارض 

مع " األنا"فى نصوصه الالمعة، إدراكا لمعنى اتحاد " األنا"وتؤكد مركزية 
  .الحقيقة، والفناء فيها للبقاء بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


