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  مفھوم التناص: أو�

إّن الكتابة ھي إعادة إنتاج مستمر، ودائمة بأشكال مختلف�ة للك��م ا�ول ال�ذي ل�م يك�ن 

ق ا�فكار والثقافات فيما بعد قد بات أمًرا طبيعيا معروفا؛ حيث ح، مع مراعاة أن ت�مكرورا

وعن�د ت�داخل نص�وص . إن الحوار بين ا�شياء والتفاعل بينھا من خواص النم�و وا8س�تمرار

م��ع ال��نص ا�ص��لي، بحي��ث تك��ون منس��جمة  ،ث��ة، ش��عرا أو نث��رايأدبي��ة مخت��ارة قديم��ة أو حد

)1(فذاك ھو التناص. على الفكرة التي يطرحھا الشاعر مكانا=ظفة ودالة، قدر ووم
.  

�ن م�ع صالتي يطرحھا مفھوم التناص، تتمثل في مسألتين اثنتين تت ا=شكاليةغير أن 

بعضھما البعض اتصا8 وثيقا، وتتحدد المسالة ا�ولى بتعدد المفاھيم والتعريف�ات الت�ي ق�دمت 

والناجم�ة ع�ن ا8خ�ت�ف ف�ي طبيع�ة الفھ�م ال�ذي ) الغربية(لھذا المصطلح في مصادره ا�ولى

يمتلك��ه أص��حاب ھ��ذه النظري��ة ح��ول ال��نص، ف��ي ح��ين أن المس��الة الثاني��ة تكم��ن ف��ي تع��دد 

وغياب الضبط المنھجي المتكامل، والواضح، �سباب تتصل بتع�دد ا8تجاھ�ات المصطلحات 

 ،الفاص���لة والمس���اھمات النقدي���ة المختلف���ة، حي���ث أدى ھ���ذا كل���ه إل���ى ع���دم وض���وح الح���دود

الت�ي تش�كل ا�س�اس ال�ذي قام�ت علي�ه  ،والتحديدات التي قدمت للمفاھيم والمقو8ت وا�نماط

  .نظرية التناص في مدوناتھا المختلفة

، عل��ى ي��د جولي��ا 1965إن التن��اص مص��طلح ح��ديث، ظھ��رت ب��ذوره ا�ول��ى ع��ام 

كل نص ھ�و  «ت، إذ رأ ھا عن دويستوفسكي ورابيليفي دراست -بات معروفاكما - كريستيفا

»تشرب وتحويل لنصوص أخرى
8   وتط�ور ھ�ذا المفھ�وم ليص�بح عن�د ميخائي�ل ب�اختين، )2(

ل��ى إيقتص��ر عل��ى الكلم��ات فق��ط، باس��تعمالھا الّس��ابق ض��من عم��ل خط��ابي، ب��ل إن��ه يتع��داھا 

8 يقتصر ا�م�ر عل�ى ك�ون الكلم�ات ق�د اس�تعملت دائم�ا م�ن  «:ا�شياء بمعناھا ا�وسع بقوله

تحم�ل داخلھ��ا آث�ار اس��تعمال س�ابق، ب��ل إن ا�ش�ياء نفس��ھا ق�د لومس��ت ف�ي حال��ة قب�ل وكونھ��ا 

خطاب���ات أخ���رى 8 يخف���ق الم���رء أن واح���دة عل���ى ا�ق���ل م���ن حا8ت���ه الّس���ابقة م���ن قب���ل 

»يصادفھا
)3(

.  

                                                 
. 2005، دمشق، تحاد الكتاب العربإظواھر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، دراسة منشورات : عصام شرتخ: ينظر )1(

 ww.awu-daw.org/book/05/study05/43-A-slind-book05-Sd001.htm. 2007- 06-13.:موقع
 .09، الكويت، ص2000، نوفمبر 364ظرية التناص، مجلة البيان، عن: محمد عزام )2(
 .242، ص2003عالم النص، دار الكندي، ا�ردن، : سلمان كاصد )3(
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البنيوي��ة، التفكيكي��ة، (لق��د ت��م تبن��ي مص��طلح التن��اص م��ن قب��ل اتجاھ��ات نقدي��ة مختلف��ة

رو8ن ب�ارث، تازفي�دان ت�ودوروف، جي�رار جين�ات، : مث�ل من خ�ل أع��م ب�ارزة)الّسميائية

)1(والذين اجتھدوا في تنمية وتطوير ما جاء مبثوثا في كتب باختين
.  

  وب����ذلك اتس����ع مفھ����وم التن����اص وأص����بح بمثاب����ة ظ����اھرة نقدي����ة ج����ديرة بالدراس����ة

�دب وا8ھتمام، وشاعت في ا�دب الغربي، و8حقا انتقل ھذا ا8ھتم�ام بتقني�ة التن�اص إل�ى ا 

  العرب��ي م��ع جمل��ة م��ا انتق��ل إلين��ا م��ن ظ��واھر أدبي��ة ونقدي��ة ض��من ا8حتك��اك الثق��افي إض��افة

إل�ى الترس��بات القرآني��ة ا�ص�لية، فق��د ع��رف الع�رب ق��ديما ھ��ذه الظ�اھرة بمس��ميات أخ��رى،  

  .وا8ستشھاد وغيرھا وا=دماجوالتضمين  كا8قتباس: ومفاھيم مشابھة

والب�غ�ة تؤك�د مس�ألة ت�داخل النص�وص وتفاعلھ�ا  وھي مفاھيم منتھية إل�ى حق�ل النق�د

  :)س��عيد يقط��ين(وبإض��افة المف��اھيم الغربي��ة للتن��اص عليھ��ا أص��بح يعن��ي عن��د فيم��ا بينھ��ا، 

سمة متعالية ع�ن ال�نص أو إن تجس�ده رھ�ين ب�أي تحق�ق نص�ي، وھ�ذا ھ�و المقص�ود ال�ذي  «

   .ط التناص بالتواصل بوجه عامبوھو ير) جيني(يرمي إليه

حق��ق مظ��اھر نص��ية موج��ودة ف��ي نص��وص س��ابقة لم��ا أمكنن��ا التواص��ل، أو فل��و ل��م تت

إدراك م��ا تقدم��ه نص��وص 8حق��ة تتجس��د فيھ��ا المظ��اھر النص��ية الّس��ابقة نفس��ھا، وإن تع��ددت 

»أشكالھا، وأصنافھا
)2(

.  

وينم�ي فاعليت�ه  ولقد أدرك النقاد أن التناص يتعايش م�ع الش�عر، ويمنح�ه ثوب�ا جدي�دا،

وعلى ذل�ك ف�إن ال�نص يق�وم  « :بقوله )عبد Q محمد الغذامي(ليه إ أشارالتواصلية، وھذا ما 

كرابطة ثقافية، ينبثق من كل النصوص ويتضمن ما 8 يحصى م�ن النص�وص والع�ق�ة بين�ه 

وب��ين الق��ارئ ھ��ي ع�ق��ة وج��ود، �ن تفس��ير الق��ارئ لل��نص ھ��و م��ا يم��نح ال��نص خاص��يته 

»الفنية
)3(

.  

أن القصيدة تتحول بالتن�اص م�ن تجرب�ة مح�ددة إل�ى  -حقا -إليه ا=شارةولعل ما تجب 

مما يفتح قنوات متع�ددة 8 ث�راء ا8نفع�ال  «عمل فني متكامل، يشمل الرؤية الشاملة للوجود؛ 

                                                 
 .15- 14نظرية التناص، ص: محمد عزام: ينظر )1(
ي، بيروت، الرواية والتراث الّسردي، من أجل وعي جديد بالتراث، د ط، د ت، المركز الثقافي العرب: سعيد يقطين )2(

 .10ص
 .57الخطيئة والتفكير، ص: الغذامي )3(
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تتح�ول ب�ه  بالطبع عن صور الفكر المصقولة، مما يجسد القصيدة ويكسبھا نماءً  الذي ينفصل

اللغوي�ة، الت�ي تجس�د  اغة الم�اھر والبراع�ةيّ تعد عن مجرد التناغم اللفظي والصإلى معاناة، تب

وتجمع، بل تتح�ول إل�ى حش�د كثي�ف م�ن ال�ّد88ت وا=يح�اءات الت�ي تغن�ي التجرب�ة الش�عرية 

»ككل
)1(

.  

والج���دير بال���ذكر أن التن���اص 8 يك���ون بالمض���مون فق���ط، وإنم���ا يك���ون ب���المفردات 

فالتن��اص نوع��ان مض��موني ...،وا=يق��اع والّص��ورة والرم��ز)الھيك��ل الع��ام(والتراكي��ب والبن��اء

ف�ي كت�اب  تعن�ي توظي�ف ا�فك�ار أو المعلوم�ات ال�واردة -عن�د كريس�تيفا –فا�ول  «:شكليو

»ياقات التي تقتضي ذلك في التوظيفمعين في الرواية حسب السّ 
)2(

.  

" جيھ��ان ش��انتري" أّم��ا التن��اص الش��كلي فق��د وج��دت كريس��تيفا ف��ي دراس��تھا لرواي��ة 

المؤل�ف ق��د ورث مجموع��ة م�ن التقالي��د عل�ى مس��توى ا�لف��اظ  «ّ◌◌َ أن  �نطوني�و دي 8س��ال

»المستعملة أو الد88ت المعجمية الموظفة أو العبارات أو التراكيب
)3(

.  

ح��وار  «داخل��ي وخ��ارجي؛ فال��ّداخلي ھ��و: إ8ّ أن التن��اص ق��د يأخ��ذ بع��دين آخ��رين ھم��ا

ح���اور، والجم���ل يتجل���ى ف���ي توال���د ال���نص وتناس���له، وتن���اقش في���ه الكلم���ات المف���اتيح أو الم

والمنطلقات وا�ھداف والحوادث المباشرة، فھو إعادة إنتاج سابق في حدود من الحري�ة، أّم�ا 

أخ�رى متع�ددة المص�ادر والوظ�ائف والمس�تويات  الخارجي فھ�و ح�وار ب�ين ن�ص ونص�وص

واستش��فاف التن��اص الخ��ارجي ف��ي ال��نص عملي��ة ليس��ت بالّس��ھلة، وعل��ى الخص��وص إذا ك��ان 

»حاذقةالنص مبنيا بصفة 
)4(

.  

ثم يذھب محمد بنيس ليحدد التداخل النصي تبعا لنوعية قراءة الشعراء لل�نص الغائ�ب 

ث���ث مس��تويات تتخ��ذ ص��يغة ق��وانين، وھ��ذه الق��وانين تحدي��د لطبيع��ة ال��وعي المص��احب لك��ل 

انعك�اس لمس�تويات ال�وعي الت�ي  أص�لهقراءة للنص الغائب؛ �ن تعدد قوانين القراءة ھو ف�ي 

  .كل شاعر لنص من النصوص الغائبةءة تتحكم في قرا

                                                 
 .65، صم ن )1(
 .246عالم النص، ص: سلمان كاصد )2(
 .246، صم ن )3(
 .10نظرية التناص، ص: محمد عزام )4(
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التن�اص ا8جت�راري وا8متصاص�ي : ويتراوح ھذا ا8ستخدام ب�ين طرائ�ف ث��ث ھ�ي

)1(والحواري
.   

. في�ه يعي�د الش�اعر كتاب�ة ال�نص الغائ�ب بش�كل نمط�ي جام�د 8 حي�اة في�ه :فا8جتراري

ال��نص وف��ق  خط��وة متقدم��ة ف��ي التش��كيل الفن��ي، إذ يعي��د الش��اعر كتاب��ة ھ��و: وا8متصاص��ي

 أرق��ى: والح��واري .متطلب��ات تجربت��ه ووعي��ه الفن��ي بحقيق��ة ال��نص الغائ��ب ش��ك� ومض��مونا

أنواع التناص، إذ تعد طريقة الحوار أعلى مستويات التعامل م�ع ال�نص الغائ�ب، حي�ث يفج�ر 

  .فنية الشاعر فيه مكتوبة ونواته، ويعيد كتابته على نحو جديد وفق كفاءة

لى قصيدته نص�ا آخ�ر، ف�� ب�د م�ن ت�ذويب ذل�ك ال�نص أو يستدرج إ «إن الشاعر حين

� ظلم�ة ال�نص الجدي�د Sدمجه ض�من س�ياق جدي�د ليتح�ول ذل�ك ال�نص الغائ�ب إل�ى حرك�ة ت�ت

»فتقترض منه وتضيف إلى جسده أيضا قوة خفية وإلى روحه تواترا جديدا
، بحي�ث يك�ون )2(

اعر، واس�تثماره لطاقت�ه كل نص رحًما لنص آخر في عملية الخل�ق الش�عري وفق�ا لرؤي�ة الش�

  .ود8لي عميق وإيحائيالثقافية المخزونة، والتي تسھم في إغناء النص وشحنه بدفق د8لي 

وأض��واء ذات  =ش�عاعاتال�نص المن�تج يص�بح نقط��ة جامع�ة  «وعل�ى ھ�ذا النح�و ف��إن

مرجعيات مختلفة، فضل المنتج فيھ�ا أن�ه اس�تطاع توليفھ�ا وإحك�ام قبض�ته عليھ�ا، وص�ياغتھا 

»النحو الذي ينسجم، والمعطيات التي يريد التعبير عنھاعلى 
)3(

.  

)أو ما يسميه بالمحاور البعيدة(ويجعل طه عبد الرحمن طريقتين للتناص
)4(

:  

النق�ل والتض�مين : يعرض فيھا المحاور ش�واھد م�ن أق�وال الغي�ر مث�ل: طريقة ظاھرة

 ،ةمتباين�مماثل�ة أو  بھ�ا المح�اور نص�ه عب�ر نص�وص س�ابقة ئش�ينوطريقة باطنة ...والحكاية

  .ويفتح بھا آفاق نصوص أخرى مكملة

إن التناص بوصفه ظاھرة لغوية تعتمد على عمق ثقافة ا�ديب وتنوعھا وقدرته عل�ى 

توظي��ف موروث��ة الثق��افي ال��ذي يش��كل مص��درا ھام��ا ف��ي إنت��اج ھ��ذا التن��اص، ولع��ل أھ��م ھ��ذه 

)1(المصادر ھي
:  

                                                 
 .253، ص1979، بيروت، 1ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، ط: محمد بنيس: ينظر )1(
، 1997، عمان، ا�ردن، 1لشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، طا: علي جعفر الع�ق )2(

 .132ص
 .77فضاءات الشعرية، د ط، المركز القومي للنشر، ا�ردن، د ت، ص: سامح الرواشدة )3(
 .47في أصول الحوار وتحديد علم الك�م، ص: طه عبد الرحمن )4(
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فيھ��ا يك��ون طبيعي��ا وتلقائي��ا  لت��أثراوتس��مى بالض��رورية �ن  :المص��ادر الض��رورية -1

بع����ض الكت����اب الع����رب ف����ي  ف����ي إب����داعات همفروض����ا ومخت����ارا ف����ي آن، وھ����و م����ا نج����د

؛ أي الم��وروث الع��ام والشخص��ي، ويتخ��ذ ف��ي العدي��د م��ن ا�ح��وال س��بي� )ال��ذاكرة(ص��يغة

أو وراثية كتقيد الشاعر غي�ر  -الواعي بنتاج شاعر آخر التأثيركجنوح الشاعر إلى  -اختياريا

ثقافي��ة معين��ة، كم��ا يتض��ح ذل��ك ف��ي الوقف��ة الطللي��ة ف��ي القص��يدة  بح��دود ال��واعي بالض��رورة

  .العربية

=نت��اج الّس��ابق ف��ي ح��دود زم��ن م��ن  8ّ معي��داإإن الش��اعر ل��يس : المص��ادر ال�زم��ة -2

إن : وم�ؤدى ذل�ك أن�ه م�ن المبت�ذل أن يق�ال -ك ا=نت�اج لنفس�ه أم لغي�رهسواء أكان ذل� -الحرية

، آث�اره الّس�ابقة أو يحاورھ�ا أو يتجاوزھ�ا، فنصوص�ه يفّس�ر بعض�ھا بعض�ا الشاعر قد يمتص

 .وتضمن ا8نسجام فيما بينھا أو تعكس تناقضا لديه إذا ما غير رأيه

وھي تشير إل�ى م�ا يطلب�ه الش�اعر عم�دا ف�ي نص�وص مزامن�ة أو : المصادر الطوعية -3

الكش�ف ع�ن البني�ة الفني�ة  ولما كان للتناص أھميت�ه الخاص�ة ف�ي سابقة في ثقافته أو خارجھا،

ال��نص الش��عري  للقص��يدة م��ن خ���ل متابع��ة الظ��اھرة النص��ية، وكش��ف الع�ق��ات الت��ي ت��ربط

الحاضر بالنصوص الغائبة، ليعمد بذلك النص الحاض�ر بتوجي�ه الق�ارئ وف�ق ق�وة ض�اغطة، 

والتض�مينات  ا=ش�اراتخفية، تدفع المتلق�ي إل�ى استحض�ار ال�نص الغائ�ب م�ن خ��ل بع�ض 

ة التن��اص، وذل��ك م��ن لمف��ردات والتراكي��ب والّص��ور، لھ��ذا كان��ت الرغب��ة ف��ي دراس��ل��بعض ا

 .التناص الذاتي والتناص الموضوعي: وجھين

  : التناص الذاتي -ثانيا

الش��اعر ق�د يم��تّص  « ويعن�ي امتص��اص النص�وص الذاتي��ة للمؤل�ف نفس��ه، إذ يق�ال إن

، وتض�من ا8نس�جام ا بعض�اآثاره الّسابقة أو يحاورھ�ا أو يتجاوزھ�ا، فنصوص�ه يفس�ر بعض�ھ

»فيما بينھا أو تعكس تناقضا لديه، إذا ما غير رأيه
)2(

.  

م��ن خ���ل ا=نص��ات إل��ى ص��وت الش��اعر ف��ي ديوان��ه الكبي��ر، والس��فر ف��ي أبيات��ه ب��ين 

ا�ندلس��ية والمغربي��ة والمش��رقية والفص��يحة، : مي، وب��ين مختل��ف اللھج��اتاموش��ح وزج��ل ع��

                                                                                                                                                         
، 1998، ا=سكندرية، 1عربي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طفي نقد الشعر ال: رمضان الّصباغ )1(

 .341ص
 .247عالم النص، ص: سلمان كاصد )2(
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الك�م الھائ��ل م��ن الم�وروث الش��عري، بأفك��اره وفلس��فته رأين�ا الش��اعر م��ا ينف�ك يلج��أ إل��ى ذل��ك 

، بشكل يجعل القارئ وھو ي�حق أبياتھا يلتفت ليستحضر م�ا ك�ان ق�د م�ّر ليوظفھا في النونية

  .عليه في الّديوان

يتب��رأ م��ن كتابات��ه بش��كل نس��لخ أو يوإنھ��ا لظ��اھرة طبيعي��ة، فالش��اعر 8 يمك��ن ل��ه أن 

و8 شعوره ينسحب إلي�ه م�ّرة بع�د أخ�رى، س�واء أك�ان  نھائي، بل إنه يجد ما علق في ذاكرته

��ا ظ��اھًرا، أم أن يك��ون بطريق��ة غي��ر ذل��ك بطريق��ة واعي��ة حاض��رة،  ويك��ون ذل��ك حينئ��ذ تناّصً

ا 8 شعوريا، أم تناص الخف�اء؛ �ن المؤل�ف يك�ون ف�ي حال�ة غي�ر واعي�ة ي، فواعية كون تناّصً

  .بحضور النص أو النصوص ا�خرى في نّصه

الديوان في النونية قد بدا ظاھرا جليا تارة، وجاء خفيا مستترا ت�ارة  إن تمثل نصوص

  .أخرى، وسنوضح ذلك كلما تعرضنا لمثال عن ذلك

   :قوله ففي

 �� �����������������������	 �
 	����������������������� �� �����������������
 	 �� ����������������������	  
  

   �� �� ��������� ��������� ���������������� 	 �������� ���� � �� ��  ���  ����������	
)1(  

)2(ينِ عْ أَ  إّياكْ  وبْ لُ طْ مَ َيا َطالًِبا وھو ال: يقول الششتري في أحد موشحاته -  
  

  ِب إلى الَمْحُبوبْ ِسر] الُمحّْ   :وقوله في أحد أزجاله -

)3(َفاْفَھْم َتِجْد أَْنـَت الَمْطلُوبْ         
  

)4(بْ لَ الّطّ◌◌َ  يكَ فِ  بْ لُ طْ تَ  كْ يْ لَ  ن[ أَ  وْ لَ : وفي زجل آخر -
.  

)5(الْ حَ  ل_ ى كُ لَ ي، عَ وبِ لُ طْ مَ ي وَ بِ الِ ، طَ الْ صَ الوِ بِ  ادَ جَ : وقال في بعض موشحه -
   

الراغ���ب المنض���م إل���ى الطريق���ة الّص���وفية،  لك أواإن الطال���ب ھ���و المري���د أو الّس���

ثنيني��ة، أم��ا دع��اة الوح��دة =والمطل��وب ھ��و الحقيق��ة، لك��ن ھ��ذا الفص��ل يك��ون لل��ذين يؤمن��ون با

ل�دى الشش�تري ب�دا  وا8تحاد، في�رون أن الطال�ب ھ�و ع�ين المطل�وب، وإن تك�رار ھ�ذا المب�دأ

فق�د ك�ان يل�ح ف�ي ك�ل م�ّرة عل�ى فك�رة  -المتقدم�ة وغيرھ�ا -ي الكثي�ر م�ن المواض�عواضحا ف�

  .الوحدة ما بين الطالب والمطلوب، أو المحب والمحبوب

                                                 
 .72الديوان، ص )1(
 .137، صم ن  )2(
 .280، صم ن )3(
 .290، صم ن )4(
 .390، صم ن )5(
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وق��د يعم��د الش��اعر إل��ى الفك��رة نفس��ھا، فيتعام��ل معھ��ا تع��ام�ً حركي��ا تحويلي��ا، 8 ينف��ي 

  :خر، فيقولأصل الفكرة، بل يدّعمھا ويسھم في تكريس وإثبات جوھرھا بشكل آ

 ������������������ �� 	 ������������������ ��  �������������� �! �" ���������������# �� $% ���������������& ��	 �� ����  
  

  �'�������������� �(  �
������������)������������� �' " �	  �
 ���������������� ���"  ���������������� �*"
)1(  

إن ھ��ذا الّس��ياق الغزل��ي ق��د اعتم��ده الش��اعر ليوط��د م��ن آلي��ات التواص��ل بين��ه وب��ين   

محبوبه، انط�قا من الجوھر ا�نثوي، وفعل الحب ذاته، فق�ام يستش�ھد ب�أروع قص�ص الح�ب 

ك�ان تعبي�را ع�ن  «ين قيس وليلى، وھي مفاھيم تحيل إلى التجربة الّص�وفية، أو �ن�هالعربية ب

وھي أولى د88ت قصد التفاع�ل ب�ين ال�نص والمتلق�ي،  (...)فعل الحب، الذي يلتقي به معه، 

وإشارة أخ�رى إل�ى ع�دم ق�درة لغ�ة التواص�ل عل�ى تجس�يد ع�الم المتص�وف ال�ذي ھ�و عن�دھم 

الم الخ��ارجي، �ن�ه وض�ع معرف�ي ع�اطفي 8 يمك�ن للغ��ة أن ، 8 ع�ق�ة ل�ه بالع�وض�ع خ�اص

»هُ ْمِذجَ ُتنَ 
بالضرورة وراءھ�ا عالمھ�ا الخ�اص، ھ�و  تجر، فكانت ا8ستعانة بلغة الغزل التي )2(

  .مرجعھا، لتصبح الع�قة بين ھذا العالم وعالم المتصوف ع�قة تأويلية

تح�ي�ن  وم�ا العش�قية ف�ي القص�ة  )ق�يس وليل�ى( ة كل منھذا من جانب الرؤية =شار

م�ن ) ق�يس وليل�ى(اتح�اد المح�ب والمحب�وب -وھي المھمة ھنا -، وبالنظر من زاوية أخرىله

ھ�ي ھ�و، والعج�ب كي�ف يك�ون ھ�ذا ا8س�تبدال الموض�عي  حيث أصبح قيس ھو ليلى، وبات�ت

ا ومطلقا بين عنصري الطلب   .!)والمطلوب بالطال(الذي يكون في ا�خير تطابقا تاّمً

  :حجاب فيقولأما عن ال

 ��������������������' +,  �
������������������- ./	  �0  �1������������������- �/  �& ��������������������  ��������������������� ��  
  

  �2������� �� $�	  �&������� �� �� ��������3�� �� �4  ��������� �3� �1 �� �� ��  ���� �����������	
)3(  

   �'����������� �5 �6 �� �7 	������������� 89	 ����������� �� � ������������1 �� �:� �, ����������� �3 )4 �!	  
  

  �& �;��������� �� �� �<  �=����������> 84��������� �
 � �4 	 ������������� �1 �/ ����������� ��  �� �������������	
)4(  

ة، ھن�ا يت�دخل الش�يخ ليس�دي يكون الحجاب حائ� بين المريد، والحض�رة ا=لھي�عندما   

، ويحي��ل إل��ى الط��رق الت��ي تزيل��ه وتبع��ده لبل��وغ نص��ائحه، ويح��ذر م��ن مخ��اطر ھ��ذا الحج��اب

  :، فيقول متناصا مع البيتين الّسابقين، لكن بطرق مختلفة متنوعة)الحقيقة ا=لھية(الغاية

                                                 
 .82، صم ن )1(
 .60تحليل الخطاب الّصوفي، ص: آمنة بلعلى )2(
 .73ص الديوان، )3(
 .76، صم ن )4(
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 ��	����������� �� �2���� 	����������� �
  �
����������� �' $	 ������������& �� "����������� �� ��� �' �/  
  

  �� �0  ���������� �3 )4 �������� �2 �4 .(�  ������������= �4  ������������ ����  ���������� �,)1(  
  )باللغة الفصحى( :ويقول في موضع آخر  

������������ �2�
�� �(��������� �5�' �	���������������� "���������������# ������������ ��  
  

 �������������������������)� �
 8?�4��������������������������> ��  ��������������������������� ���1 �� �� " �*"���������������������������  
   �������������������������1���' 	����������������������8�	 �� �2 "����������������������)� �� �@���������������������� ����  

  
  �*A���������������� .B	������������ �� 	�������������� � �������������� �'��  ������������ �5�@�1 ��

)2(  
  )شاميةباللغة الفصحى مع مظاھر (:ويقول في أحد أزجاله  

	������������������������� ���� �C������������������������� �(����������������������� �5�'���� �"����������������������� �'  
  

   ������������������������������������� �2���� �� �!	�������������������������������� �5��  ���������������������������������1 �2
)3(  

  )باللغة الفصحى مع مظاھر مغربية(:وفي زجل آخر  

 ��������������������������������������-��- �2�� "������������������������������������� �D������������������������������������� �������  
  

  �A	�������������������������������� �7 "������������������������������)� �� �(������������������������������ �5�'�����
)4(  

  :وفي أحد الموشحات  

"�������������������������� �� ����������������������� �4�1���������������������� )3�� �(��������������������� �5�'  
  

  �� ���������������������������� ���>�� ),���������������������������' "���������������������������& �������������������������������
)5(  

)6(َطىَوَزاَل َعن_ي َعِيُن الغُ : )بلھجة أندلسية متفصحة( وقال  
.  

  :وفي موشح آخر

  :وبت�عب لفظي باد، مع مراعاة ا8حتفاظ بالفكرة نفسھا، يقول في أحد موشحاته

                                                 
 .63، صم ن )1(
 .80، صم ن )2(
 .140، صالديوان )3(
 .314، صم ن )4(
 .362، صم ن )5(
 .372، صم ن )6(
 .379، صم ن )7(

 �4������������������������������������������������������������������������� 	��������������������������������������������������������������������>��	 �� �2  
  

  �4��4������������������������������������������������������������� �3�� 	�>�6������������������������������������������������������������� �5�' ��
)7(  

  

 �4!	�= ����� ��
 	�  
  

  �411��������������������� �3� ���������������������� �2  
   ����������61 �:���  � ��	����������  

  
  �4���������������������������>�= 	��������������������������� *
�  

   �1 �/��� �D �4��>�= �(�� �:  
  

  ���������������������������� �2��  ����������������������������  
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نلح��ظ ھ��ذه المفارق��ة ب��ين الظھ��ور وا8ختف��اء، وب��ين الحض��ور والغي��اب، ولعلھ��ا ب��ؤرة 

يق��وم عل��ى ھ��ذه الجدلي��ة أساس��ا، ذل��ك أن الحض��ور ف��ي مق��ام الحض��رة  الفك��ر الّص��وفي، �ن��ه

ف�اء خغي�اب و -ب�دوره -غياب عن الوجود العيني، والحضور في ع�الم الح�س ھ�وا=لھية ھو 

  .حيل دون ظھور وتجلي الحقيقةيُ وحجاب 

وإذا ك��ان ھ��ذا حض��ور وغي��اب الص��وفي ف��إن ھن��اك م��ا يقابل��ه م��ن خف��اء وتج��ل ل��ذات 

، وك�ل ھ�ذا م�أخوذ م�ن أس�ماء Q وخفاءھ�ا ف�ي ظھورھ�ا االحقيقة، فإن ظھورھا ف�ي اس�تتارھ

  .الظاھر والباطن، ليحقق بذلك مطلق الصفات وا�فعال :الحسنى

 رؤيت��هلھ��ذا نج��د الش��اعر ل��م يخ��رج ع��ن الع��رف الفك��ري الّص��وفي، ب��ل ھ��و يم��رر 

فك�رة أخ�رى، وھ�ي أن�ه  إب�رازھوتية مح�او8 ب�ذلك �ّ الشعرية ضمن ھذه ا�طر الوجودية وال

، بل للمحقق�ين الع�ارفين ماھيلجن بابي الحضور والغياب الذين 8 يتسنى �ي كان أن تحقق م

  .فقط

ك�ل ش�يء 8 يوص�لك ص�لة ب�ا` تع�الى  «إذا كان الحجاب في اصط�ح الّصوفية ھو 

»كل شيء يحتجب به ، والعارف با` يرى Q في)2(فإنما يختدعك
، فإن ھذا الحجاب بھ�ذا )3(

ة م��ن قص��يد) 63(المفھ��وم ق��د زال ع��ن الشش��تري، ول��م يب��ق ل��ه أث��ر، وھ��و يش��ير ف��ي البي��ت 

ر والح�روف، وھ�و الوق�وف م�ع ا�س�رار، �ن الّس�ر مح�ل المش�اھدة، النونية إلى حجاب السّ 

»م��ا يخاطب��ك ب��ه الح��ق م��ن كلم��ات «والح��روف  ھ��ي 
، لھ��ذا فھ��و يعب��ر ع��ن انكش��اف ك��ل )4(

                                                 
 .135، صم ن )1(
 .وردت ھكذا في مصدرھا )2(
 .716الموسوعة الّصوفية، ص )3(
 .717، صم ن )4(

 �4���>�=1 �/���� �D�����7�  
  

  ),������������������'��   �������������������� �2��
 )1(  
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غطاء وحائل دونه وذات المحبوب، ذلك أنه بلغ ما لم يبلغه أحد من مريدي�ه، �ن ط�ريقھم 8 

  .8 يزال صعبايزال طوي�، ودربھم 

كشاف ھذا الغطاء يك�ون انفتجلى له المحبوب جھرة من غير حائل و8 حجاب، وعند 

ك��ل م��ا يكش��ف  «ق��د تحق��ق م��ن الوص��ول، وق��د يك��ون كش��ف الحج��اب أن��وارا، �ن الن��ور ھ��و

»المستور من العلوم اللدنية والواردات ا=لھية التي ترد على القلب
)1(

.  

 :يشير الشاعر إلى الح�ج بقوله

 �� �� �� ��  �� �@������������������������2� �E ������������������������ ��� �/  )1� �F�	������������������������2  
  

  �&�����������- �,	  �����������
 	������������  �� 0 �������������2  �������������  �
 ��������������   
   �& �- �,���������  �����������  �4��������� �� �G  ����������  �
����������	- �C  �&���������- �,	 0  

  
 ������� �5 �4 �� �D ������� �
 �� 8
� +,�������' 	  ��������
  �� �#���������> �7 	��������� )2(  

8 يس��تطيع أي ص��وفي أن ينس��ى قص��ة الح���ج المأس��اوية، فل��ئن كان��ت قص��ة ق��يس   

وغيرھ��ا م��ن قص��ص الح��ب ...وو8دة واب��ن زي��دون ل��ة، وجمي��ل وبثين��ة،وليل��ى، وعنت��رة وعب

البشري التي قد خلدت في تاريخ ا�دب العربي، فإن قصة الح�ج ومأساته، تعد أحد النماذج 

أقص�ى ) الح��ج(ضمن قصص الحب ا=لھي المأساوي، بلغ ھ�ذا المح�ب الف�ذ -أيضا -الخالدة

عش��وقه، وھ��ي قص��ة تع��ج بمع��اني التض��حية وأس��مى م��ا يمك��ن أن يبذل��ه العاش��ق ف��ي س��بيل م

قض�ى الس�نين الط�وال  «ع ض�روب الش�قاء، أفض�، حي�ث لق�ي ف�ي س�بيل محبوب�ه وا=خ�ص

يظف�ر بش�يء غي�ر  يش�اھد طي�ف الحبي�ب، الحبي�ب الممن�وع ال�ذي ي�راه ك�ل موج�ود، و8 وھو

غش�ي ، ك�ان يح�ب الن�ور ال�ذي يُ كان المسكين يح�ب حبيب�ا 8 ي�درك و8 ين�ال...الوجد والحنين

Qو ،Q بص��ار والقل��وب، ك��ان يح��ب�)3(أكب��ر م��ن أن يح��بّ  -تع��الى -ا
�ن��ه ف��وق ا�وھ��ام  

وق��د طال��ت محن��ة الح���ج ف��ي ھ��واه، وظ��ل يع��اني م�م��ة الع��ذال حت��ى اس��تھدف ...والظن��ون

»للقتل
)4(

.  

                                                 
 .986، صم ن )1(
 .75الديوان، ص )2(
َوال[ِذيَن آَمُنوْا أََشد] ُحّباً {: يقول تعالى.  ρھم أھل الحب والحب عندھم أصناف أع�ھا حب Q تعالى والرسولالصوفية  )3(

 ِّ ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم Qُّ  { :، وقوله)2/165البقرة(}̀_  َمن َيْرَتد[ {: وقوله تعالى). 3/31آل عمران (}قُْل إِن ُكنُتْم ُتِحب]وَن Qَّ َفات[

ُھْم َوُيِحب]وَنهُ  عند - يختلف  اcياتغير أن ھذا الذي تتناوله ھذه  ).5/54المائدة، ( }ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيأِْتي Qُّ ِبَقْوٍم ُيِحب]
 بين كل اثنين إما لمناسبة في ذاتيھما، أو 8تحاد في وصف «الذي يريده الصوفية، إذ المحبة عندھم  عن الحب -أھل السنة

قلب أو يناسبه وبالتالي فا` تعالى أعظم وأكبر من أن يستوعبه . 941الموسوعة الصوفية، ص »أو مرتبة أو حال أو فعل
 .، ولو كان عارفا أو صوفيا مثل الح�جبشر أو كائن

 .1/183 منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشر، لبنان، د ت، التصوف ا=س�مي،: زكي مبارك )4(
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ب��الح�ج ق��د جعل��ه ينس��ج ل��ه مقطوع��ات ف��ي أكث��ر م��ن ) الشش��تري(إن تعل��ق الش��اعر

بيتين الّس�ابقين، فيق�ول ف�ي أح�د أزجال�ه باللھج�ة ا يجعلھا متناصة مع الموضع من ديوانه، مم

  :ا�ندلسية

  

  

  

  

  

الش��اعر ھن��ا  إن 

من أن يفعل شيئا يخ�رج ع�ن الش�رع، كم�ا يح�ذر ) الّسكر الّصوفي(يحذر المستمع حين يسكر

، حت�ى ف�ي التض�حية وقت�ل ال�نفس ين�أى عنھم�ا الّص�وفي )شامة في الب�د(من التشھير بالنفس

 -تع�الى –عاتبه بع�د ذل�ك جم�ع م�ن الّص�وفية أن أطلع�ه Q  الحق، وقد فعل ھذا الح�ج، وقد

لى أن ھ�ذه ا�فك�ار إ ا=شارةعلى سّر من أسراره فأذاعه، فأذاقه Q طعم الحديد، وھنا تجدر 

والت�ي تع�د امت�دادا  أي ينتم�ي عل�ى الطريق�ة المديني�ة(السنية كانت لدى الششتري، وھو م�دني

م��ة أب��ي م��دين التلمس��اني الملق��ب ب��الغوث، وأس��اس لمدرس��ة ش��مال إفريقي��ا الص��وفية، بزعا

).الطريقة يقوم على تربية الّسالك تربية سلوكية تعتمد العبادة وا�ذكار، وقراءة القرآن
)2(  

الح��ج واتح�اده،  إذن، فليس من الغريب أن يرفض الشاعر في ھ�ذه المرحل�ة م�ذھب

نس�بة إل�ى اب�ن (ة الس�بعينيةالطريق� إتب�اعس�يتغير ح�ال ) موقف الششتري(غير أن ھذا الموقف

، و8 ي��زال الش��اعر يس��ند فع��ل الش��رب للح���ج، فيق��ول ف��ي أح��د أزجال��ه المكت��وب )س��بعين

:باللھجة ا�ندلسية
 )3(

  

                                                 
 .345-344، صوانالدي )1(
 .08، صالديوان: ينظر )2(
 .387، صم ن )3(

 C	������������� �D���4���������� �5 ��ٕ��� ��	���������� �2�1  
  

  ���@������� "���& ���
	��� �5 ������'�1�  
   ��	��� �C��# 	' 	
 �,�I �
  

   ���@���� �� D�����#� �E�@����2 �,�����I �
   
  

 ������� �� �������!�� �� ��������� �2 �������)�� A  
   ������� �� ���������� �����������1 �� �������� ������ ���  

  
 ������ �C�����6�1 �� �-�� �,�����' �������� ��� )1(  
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 �E�@���������������������2�� 	�>���4��������������������� �5 .?4���������������������
 �: ����������������������
  
  

  �� �◌ �%" ��	����������������������������������������������������& )4�� A ������������������������������������������������������)1(  
  :نفسه في أحد أبياته فيقول) الح�ج(إن ھذا الشرب يعترف به   

	 �
 ������������
 �D���4����������� �5 �/������������& 4�������������� 	�������������4 �������������K  
  

  �� ��� �4��������� �5�
 �F���&L	���������� 	���������' �����������
 �9	��������� �
��
)2(  

فالش�رب ك��ان للخم��رة ا=لھي�ة الت��ي ھ��ي أق��وى م�ن ك��ل خم��ر، وس�كرھا أمت��ع م��ن ك��ل   

سكر، وإذا كان الخمر البشري بوسع أي كان أن يتناوله؛ فالخمر الّصوفي ھو أعلى المراتب 

أن يس�تمتع بتل�ك النش�وة الت�ي تلح�ق والشقاء، ول�ه  التي يمكن أن يصل إليھا المريد بعد العناء

  .الّسكر، ولكن بعد المجاھدات الكثيرة والمضنية

 :وفي قول الشاعر

 ��������������������' �,  �
 ./	�����������������-  �1 0������������������- �/  ��������������������& ���������������������  
  

  �2������� �� $�	  �&������� �� �� ��������3�� �� �4 ������� �3�� �1 �� �� ��  ���� �����������	
)3(  

تس�تدعي ا8جتھ�اد  عندما يكون المقام عنصرا سلبيا في كون�ه حجاب�ا، فالض�رورة ھن�ا  

  .في الّسير لبلوغ الحقيقة، ولطلب العون من Q تعالى، فإنه ھو المعين على ما نريد

  :فن�حظ أن ھذا يتناص مع قوله في أحد أزجاله باللھجة ا�ندلسية

  

  

  

يلح على فك�رة الج�د ف�ي الّس�ر، �ن طري�ق الّص�وفية ص�عبة مس�الكھا،  -إذن-فالشاعر

وضروري ھو عدم الكسل والتراخي عن بلوغ المراد، �ن الجّد وا=لح�اح ف�ي طل�ب الش�يء 

8 بد يسھم ويساعد في الوصول إل�ى المبتغ�ى، ل�ذلك فالش�اعر يح�رص عل�ى التم�ريض عل�ى 

ة الّرجال والمشايخ، ف� ع�ون أعظ�م بوالدوام على جھاد النفس ومخالفتھا، ولزوم صحالعزم 

 .من ذلك

 :وعندما يتحدث عن ا�نوار يقول

                                                 
ھو أحمد بن علي بن يحي الرفاعي، عراقي ا�صل، نشأ يتيما، وحفظ القرآن، أتقن العلوم الشرعية، توفي : الرفاعي )1(

الحب ا=لھي،  اءمعجم شعر(وأخرى...حالة أھل الحقيقة مع Q، البرھان المؤيد، الطريق إلى Q: ، من مؤلفاتهھ578
 ).70ص

 .121ص: ديوان الح�ج )2(
 .73، صالديوان )3(
 .156، صم ن )4(

 �4	����� �3 ������
 G�����
 �������'� �*������ ���&   
  

  �F�4	������������������ �: �C������������������ ������������������'�1  
   �� �4	����� �:L� �� �M��� �2 "���& ������1 �'�1  
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 )4(  
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 ��������������������� �D����������������� �
 �! �; �� �� .4�  �& �> �
������������������� �� 	����������������� �� ��� �>	  
  

  �� �
 �� �� ������������> ����������
 	  ������������� �  �	���������' ��������� �
& �! 	 �
�����������	
)1(  

حض�رته، وش�ھوده ب�أنوار ق�د  فالعابد المحجوب عن Q تعالى يتيه وھو في سيره إل�ى  

فھ��م الش��اعر أص��ولھا ومنابعھ��ا، ولكن��ه ل��م يت��ه ول��م يِھ��ْم مث��ل المحج��وبين ب��الوقوف معھ��ا، 

إليھا، وذلك كأنوار ح�وة الطاعات، ولذة المناجاة، وظھور الكرامات، والتن�زه ف�ي  والركون

ورأوا غاية الوصول، المقامات للعباد والزھاد والّصالحين، فقد وقفوا معھا، واعتقدوا عليھا، 

  .عن Q ينبوحجالمشد أوھم 

  :فيقول في الّسياق نفسه

 �� �D������������� �
 �! .D�����������������  �	�������������'  �� ���������������� �� �� ��	��������������>  
  

 	�������� �5 �������� �D������� ���� ��������# �4�����2� �/�!��������� ������ �

)2(  

إن الشاعر قد تاه في بداية طريقه، وھ�و ف�ي بحث�ه المس�تمر ع�ن الحقيق�ة، والت�ي ك�ان   

ام، غي��ر أن��ه بع��د جھ��د ش��اق تمك��ن م��ن إدراك الطري��ق الس��ليمة بين��ه وبينھ��ا بح��ر م��ن ا�وھ��

  .للوصول على غايته، فقد وجد أخيرا شاطئ ذلك البحر ونھايته

  :كما أنه قد ھام بذات الج�ل لما شرب جرعة من خمر المعرفة

"�����������������������������������1 ���4�� �	����������������������������������>�
 �D���4���������������������������������� �5  
  

 	��������������������� �C��������������������& �D������������������� �
 �!��  �,�@������������������� ���� ���
)3(  

عندما أمره شيخه ابن س�بعين أن يج�ول ف�ي ا�س�واق  وقد ھام الشاعر في أول طريقه  

  :ويغني

 ���������������������������������������� �2�� �4�' ��������������������������������������� �D� ���������������������������������������  
  

  ������������������������������� ���� "���������������������������� �5������ �D���������������������������� �
 �!��
)4(  

  .فقد أطاع التلميذ شيخه، ولم يستطع أن يضيف على ھذا البيت شيئا إ8ّ بعد ث�ثة أيام  

عن عالم الح�س  ، الشيء الذي يجعله يغيبويزيد الشاعر في تيھانه وھيامه في سكره

  :إلى عالم الغيب، فيقول في موشح باللھجة ا�ندلسية

 ��A�4�'������3 "�����& �D����� �
 �!  
  

  �����������6�� �/��������� ��
)1(  

  

                                                 
 .73، صم ن )1(
 .53، صالديوان )2(
 .139، صم ن )3(
 .09، صم ن )4(
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وإذا كان ھذا ھ�و ھي�ام ف�ي الّس�كر، فھن�اك ھي�ام آخ�ر م�ن الّس�كر، فيعن�ي ا�ول ھياًم�ا 

  :نتيجة لذلك الّسكر، وفي ھذا يقول أثناء الّسكر، والثاني ھيام

 �0�M ���	����������������� "������������������N4 �  
  

  A�4�'����������������3 ���������������
 �D��������������� �
 �!
 )2(  

دھ����ش يلح����ق المح����ب عن����د مش����اھدة جم����ال  «والّس����كر ف����ي ك����ل ھ����ذا وذاك ھ����و  

. فيذھل الح�س ويل�م بالب�اطن ف�رح وھ�زة وانبس�اط لتباع�ده ع�ن ع�الم التفرق�ة) فجأة(المحبوب

�وصاف المذكورة، س�وى أن س�بب وتسمى ھذه الحالة سكرا لمشاركاتھا الّسكر الظاھر في ا

المعنوي ھو غلبة ن�ور الش�ھود، وف�ي الّس�كر الظ�اھر أو الطبيع�ي ھ�و  ل في الّسكرذھول العق

غش�يان ظلم�ة الطبيع��ة والن�ور كم�ا يس��تتر بالظلم�ة، فإن��ه يس�تتر ب�النور الغال��ب كاس�تتار ن��ور 

»الكواكب بغلبة نور الشمس
)3(

.  

ح�ال فالھيام ا�ول كان في الّسكر، لما كوشف بنعت الجم�ال فھ�ام قلب�ه، فل�م يف�ق مث�ل 

ھو حال صاحب الرؤي�ة عن�دما يقھ�ر  -ھنا–الّسكران الذي 8 يسمع و8 يفھم؛ فحال الّصوفي 

ا الھيام من الّسكر فإنه يعن�ي التي�ه بع�د تحق�ق الرؤي�ة والوق�وع تح�ت وأم[ ، تحت سلطة الجمال

وطأة الجمال والتجلي، وكأنه وقع تحت وطأته وقعا شديًدا فصعق من ذلك وھ�ام عل�ى وجھ�ه 

  .اريفي البر

  ):الخارجي(عيوالتناص الموض -ثالثا

محاورة المبدع لنصوص أخرى تنتمي إلى خريط�ة  «ھذا النوع من التناص في يتمثل

��ا م، أو ھ��و مجموع��ة الثقاف��ة ا=نس��انية ن��ا بكوكب��ة م��ن النص��وص يعالع�ق��ات الت��ي ت��ربط نص[

»تتميز ھذه الع�قات بسمات متعددة متغايرة
)4(

.  

مج�رد ) القص�يدة(ھل ال�نص: ه الرؤية إلى مواجھة أسئلة منھاقد يحيلنا التناص من ھذ

، أْم ة ميكانيكي�ة؟دإنتاج عمل أدبي يستعيد بفعل الكتابة عم� أدبيا س�ابقا أو معاص�را ل�ه اس�تعا

تت�وخى الھ�دم والبن�اء إن كان�ت مغ�ايرة ومختلف�ة؟،  ،)تب نفسهاللك(ھو قراءة جديدة معاصرة 

  .طابقة تھدف إلى تحصيل معنى العمل الّسابق ود8لته ذاتھا؟كانت م نْ إِ  ،حيازيةأْم قراءة ان

                                                                                                                                                         
 .139، صم ن )1(
 .392، صم ن )2(
 .795الموسوعة الّصوفية،  )3(
 .247عالم النص، ص: سلمان كاصد )4(
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إن ما أردناه في ھذا الجزء من البحث ھو محاول�ة الكش�ف ع�ن أھ�م نواف�ذ الت�داخ�ت 

  .تحققھا ھذه القصيدة، ثم كيفية التقاط ھذه المعارف وتوظيفھا المعرفية والشعرية التي

ف�إن ال�نص ب�دوره يق�وم  ه،د88ت�ل ئولئن كان القارئ يتوجه إلى النص يستنطق ويس�ا

عل�ى النظ�ر والتفك�ر، ) الق�ارئ(�حقة القارئ فكريا وثقافي�ا، كون�ه يحث�همبعملية ا8ستنطاق و

ليكش�ف تل�ك الع�ئ�ق النص�ية  ،ت�هبطاقات�ه وامتح�ان قدرات�ه وج��ء موھ استفزازويدعوه إلى 

  .المقروء بنصوص أخرى التي تربط نّصه

ا، وأول� إن القرآن :التناص القرآني -1 وق�ارئ ع�ربيين،  لك�ل كات�ب يالكريم مصدر مھم جد[

ولق��د ك��ان . وإن ل��ه ال��ّدور الفري��د والفع��ال، ال��ذي يق��وم ب��ه ف��ي مجتم��ع  النص��وص العربي��ة

ج�ذابا لل�نص القرآن�ي وولَع�ا ب�ه، ذل�ك أن الق�رآن الك�ريم يش�كل نالمتصوفة أشد أنواع الكتاب ا

  .أھم الّدعامات الرئيسية في فكرھم

ِه منھج�ا للمعرف�ة، وبحث�وا في�ه ع�ن ھؤ8ء المتصوفة في القرآن الك�ريم ِبَع�لقد غاص  د_

وبم��ا أن الق��رآن الك��ريم ھ��و ، ...العناص��ر ذات ا�ث��ر ف��ي تص��ورھم للحي��اة والك��ون والخ��الق

خطاب إلھي، فإن الّصوفي يعلم أن Q تعالى يخاطبه ف�ي ك�ل ش�يء، وإنھ�ا مخاطب�ة مس�تمرة 

ھ�ذا الخط�اب، وإن ك�ان رس�وًما ف�ي المص�احف، ف�إن معاني�ه  وإن ن�ص. نا ومكان�اا8 وزماح

  .مودعة في نفسه وسريرته، وفي الكون مما حوله

من ھنا نفھم سّر ما استنبطه المتص�وفة م�ن الق�رآن الك�ريم م�ن أق�وال تكون�ت تجاھھ�ا 

اخت�فات كثيرة ومتضاربة في تأويل ھذا النص ا=لھي، كل بحسب فلس�فته وتوجھ�ه الفك�ري 

 «و. مج�ال فس�يح للتفاع�ل مع�ه؛ �ن�ه يعط�ى بغي�ر انقط�اع) النص القرآني(، فھو إذنوالثقافي

، وھو "النص ال�ّحق"إن المستنبطات من ھذه الّد88ت والمعاني ھي ما يمكن أن نطلق عليه

يقع أمام النص القرآني موقع الزيادة التي تنضوي تح�ت ك�ل ش�يء، 8 تت�أتى ا=حاط�ة ب�ه إ8ّ 

»طلب للزيادات من قبل الراسخين في العلم يھافتفكر يآياته ل عن طريق التدبر في
)1(

.  

إننا نبحث عن أشكال تمظھ�ر ال�نص القرآن�ي ف�ي التجرب�ة الّص�وفية للقص�يدة النوني�ة، 

ال�ّدال اللغ�وي أو اللفظ�ي، ويص�بح الوج�ود ھ�و  «، يص�بح ھ�و�ن القرآن موازاة م�ع الوج�ود

                                                 
 .272الّصوفي، ص تحليل الخطاب: آمنة بلعلى )1(
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»المدلول
ا الشاعر فھ�و ذل�ك المكتش�)1( ف لھ�ذه الع�ق�ة، وال�ذي ينس�ج ك�ل ذل�ك ف�ي نص�ه ، أم[

  .الشعري الّصوفي

غير أن القارئ قد يجد ا�مر عسيًرا إلى حّد ما، حين يعم�د الش�اعر إل�ى عملي�ة تقلي�ل 

تأويلھ�ا  م�ا أو المعاني القرآنية، وإعادة صياغتھا من جديد في عمله ا�دبي قصد تغيي�ر فك�رة

ً◌ا 8 يتأتى إدراكه إ8ّ    .ووعي مذھبه الفلسفي بعد مراجعةتأوي� خاّصً

النص القرآني اللغوية والّد8لية، ويقوم بتحويلھا  إمكاناتيستغل  -ھنا –إذ إن الشاعر 

الذي يخلق بين ھذه الذاكرة وأفق الشاعر سرعان  إلى معان فلسفة ورموز وجودية، فالتفاعل

  .ما ينفصل ليؤسس أفقا جديًدا مرتبطا بأفق النص وحده

ن�ا إل�ى ب لّدخول إلى نص الشاعر من باب التفاعل النصي القرآن�ي، يع�رجإن محاولة ا

المعرف���ي، ول���يس الھ���دف ھ���و اس���تنباط ھ���ذه ال���رؤى  فض���اء الفك���ر والتفكي���ر الوج���ودي و

وإن  -والش��طحات الفلس��فية ق��در م��ا ھ��و الرغب��ة ف��ي الكش��ف ع��ن ال��رؤى والش��طحات ا�دبي��ة

ل���نص ا=لھ���ي وطريق���ة تح���ويره الجمالي���ة؛ أي الكش���ف ع���ن كيفي���ة اس���تخدام ھ���ذا ا -قل���ت

  .واستحضاره في القصيدة

1O  �� �4������8��	� � �?�	�������M�� 	��������
 	  ��������32�� 0     .4��������'6�  �4�������� �
 8
>��������3   *����������& 	�������� �� ���������� � �� ��	)2(  
���  ﴿ :يستلھم الششتري بطريقة غير مباشرة اcية القرآني�ة الكريم�ة �3 �2��� �������3 �2�� �� �����)�

 ����� ���!�4�� �0�� $?��	���M�� ������	 �: 	�>��& �/�! �P�� ����� ��	 �2 ���� �C�K��� ���� $P�� �� �0�� $4�1�# �/�>�!﴾)3(
  

، ا=حس��انإن أص��حاب الجن��ة يف��وزون ب��النعيم الق��يم الخال��د ف��ي الجن��ة، وھ��ذا ج��زاء 

والزيادة ھي تجلي Q تعالى لھم ف�ي الجن�ة فيرون�ه، ويس�عدون برؤي�ة وجھ�ه الك�ريم، ويش�ير 

المعنى القرآني ؛ حيث إن الّصوفية يھدفون من مجاھ�داتھم وس�لوكھم طري�ق  الشاعر إلى ھذا

، فھم 8 يطمعون في جنة، و8 يخافون م�ن ن�ار، وإنم�ا )الزيادة(لى رؤية Q تعالىإالتصوف 

، وغ��ايتھم اللق��اء ب��المحبوب، والّس��عادة -وع��� ج��لّ  –ن��ه Q ُھ��ْم يحب��ون Q تع��الى م��ن أج��ل أ

  .رؤيته تعالى حين يتجلى لھمالعظمى ھي سعادتھم ب

                                                 
 .287، صم ن )1(
 .72، صالديوان )2(
 .10/26، سورة يونس )3(
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2.  ������������ �3 �4  �� �����������2� �/@�����������  ���� ������������
  *�Q&�����������>	  
  

 ��������� �3 $,��  ������������> �� 	��������� �
 $  �@���������&  �1����������1 �4 �C  ���� �
�����������	
)1(  

لما حّرض الشاعر عل�ى الفن�اء والف�رار إل�ى Q تع�الى، أم�ر بالتمس�ك بالش�ريعة، �ن   

ف��ي ھ��ذا المنھ��اج إف��راد القل��ب لغي��ر Q نتيج��ة للتمس��ك بالش��ريعة المحمدي��ة، فص��ار الس��ير 

8 حقيق��ة ب��� ش��ريعة، وك��ل عل��م ع��ن  «ض��روريا، �نھ��ا طري��ق بھ��ا ك��ل ال��يمن والبرك��ة، إذ

طريق الكشف وا=لقاء يأتي بحقيقة تخالف الشريعة المت�واترة، ف�إن ذل�ك العل�م وذل�ك الكش�ف 

»8 يعول عليھما
)2(

.  


� ﴿ :ولع��ل ھ��ذا ا8س��تقاء التناص��ي ج��اء م��ن قول��ه تع��الى��� ��	 �2�� ���;�& ��	 �2�� ���� 	�� �
 �P���� �
��
 �P���
���
� ﴿ :، وقوله عز وجل)3(﴾ �����
����� ��	 �2 ���� 	 �
 ���
����� ��	 �2 ������ ﴾)4(

.  

أھ�ل ": إّن ھؤ8ء ھ�م أح�د ا�ص�ناف الث�ث�ة ال�ذين ذك�رھم Q تع�الى ف�ي ھ�ذه الّس�ورة

 لعل�ى ف�ي الجن�ة، وأّم�االّس�ابقون فھ�م أھ�ل ال�ّدرجات افأّما  «، "اليمين، أھل الشمال، السابقون

Q أھ�ل الجن�ة، ث�م فص�لھم  أصحاب الشمال فھم أھ�ل الن�ار، وأّم�ا أص�حاب اليم�ين فھ�م س�ائر

فھو استفھام للتفخيم والتعظيم؛ أي ھ�ل  ﴾،َفأَْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ﴿ :تعالى بقوله

وص��فتھم؟، إنھ��م ال��ذين يؤت��ون  ح��الھم، م��ن ھ��م، وم��ا ھ��ي أص��حاب الميمن��ة؟ أي ش��يءت��دري 

ص��حائفھم ف��ي أيم��انھم، فھ��و تعج��ب لح��الھم، وتعظ��يم لش��أنھم ف��ي دخ��ولھم الجن��ة وت��نعمھم 

»بھا
، فالحساب يكون بحسب تواجد الكتاب في اليم�ين أم ف�ي الش�مال فيق�ول Q تع�الى ف�ي )5(

����� ﴿ :موضع آخر �
���� ����	�1�' �"�1��� ��
 	�
�;�&  �3	 �2�� �( ���3�& 8�4� �3�� 8	�	�3 �2 �� ﴾)6(
.  

، أن الش��اعر ق��د ق��ام  -ھن��ا–غي��ر أن المفارق��ة ب��ين ال��نص الش��عري وال��نص القرآن��ي 

وذي المع��ارف ) العلم��اء(بإس��ناد اليم��ين وال��يمن لSع���م؛ بمعن��ى الّس��ير يك��ون نح��و ا�ع���م

ا ا�صحاب في اcية؛ فھو كل من حمل كتابه بيمينه نتيجة ل ت�رجح كف�ة والحقائق الّصوفية، أم[

  .الّسيئة ىخر�أعماله الحسنة والطيبة على ا

                                                 
 .73، صالديوان )1(
 .807الموسوعة الصوفية، ص )2(
 .56/08، سورة الواقعة )3(
 .56/27، سورة الواقعة )4(
  .3/306صفوة التفاسير، : الّصابوني )5(
 .08-84/07، سورة ا8نشقاق )6(
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3.  �� �
������������ �
	 �C  $,�������������!  �& �G
1������������3	  ����������������� �1"  
  

  ���������- $,	  �,������-��� ������
  ���������
 A���������  �1 �������# ����������	)1(  
مع النص القرآني ف�ي ع�ّدة مواض�ع، " الوصية"يتعالق ھذا البيت، وبالضبط في لفظة   

ٍة ُيوِصيَن بِ ﴿ :منھا قوله عز وجل ٍة ُيوِصي ِبَھا أَْو َدْي�ٍن ﴿﴾،َھا أَْو َدْينٍ ِمن َبْعِد َوِصي[ ِمن َبْعِد َوِصي[

﴾،﴿ ِQّ َن ًة م_ ، وكان ھذا في س�ياق ذك�ر المي�راث وكيفي�ة تقس�يمه ب�ين الوال�دين، وق�د )2(﴾َوِصي[

�ْيَنا ا﴿: تعالى Q ذكر الحق تعالى لفظ الوصية ضمن وصايا لقمان 8بنه، فقال نَس�اَن =ِ◌ِ َوَوص[

)3(﴾َدْيِه ِبَوالِ 
.  

إن الوصايا المعروفة عن�د الّص�وفية تنص�ب عل�ى أم�ور ذوقي�ة وروحي�ة، فالش�يخ ھن�ا 

يوص��ي مريدي��ه، ويح��ذرھم م��ن الھ��ول العظ��يم، وھ��و عق��ال الفك��رة ع��ن النف��وذ إل��ى مي��ادين 

الغيوب، وفضاء الش�ھود، وھ�ذا العق�ال ھ�و العق�ل، وي�أمرھم أ8ّ يقف�وا م�ع توھمات�ه وتخي�ت�ه 

�ن أسرار المعاني خارجة عن دائرة العقول ھا،من ىنيبُ التي .  

4.  ��������������� 854� 8��������������34'� 	������������� 8�4�� 	�������������8�'�'� 		    �� �2������ �5 8� �� � ��������� �3 �/  �F4������2� "�������& ,������'��  �� �
���������	
)4(  

الع�رش، الكرس�ي، الب�رج، (، أن ي�درك الع�والم العلوي�ة)5(إن من وظ�ائف العق�ل ا�ول

عقل ھنا التفص�يل، وت�دقيق م�ا ويميزه على ما أدركه عن طريق الّسمع، فشأن ال...) الكوكب،

الذي بينھما، وھو الفضاء الذي  الحشو أيضافيھا من عجائب القدرة وأسرار الحكمة، ويدرك 

  .بين العرش والكرسي، وبين كل سماء وسماء، وبين الّسماء وا�رض

فن�حظ اعتماد الشاعر في ھ�ذا ال�ّدفق اللفظ�ي المتت�ابع عل�ى المف�ردات القرآني�ة ك�أداة 

�َماَواِت َوا�َْرَض ِف�ي  ﴿ :يق�ول Q تع�الى .الّص�وفية ي�هنتاج معانصارخة = ُھ�َو ال[�ِذي َخلَ�َق الس[

اٍم ُثم[ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرشِ  ِة أَي[ )6(﴾ِست[
.  

 فلم��ا ك��ان  ،)7(﴾ُذو اْلَع��ْرِش اْلَمِجي�دُ ﴿:وورد لف�ظ الع��رش مرتبط�ا بص��فة ف�ي قول��ه تع�الى

جس���م الحض���رة : جل���ي وخصوص���ية ال���ذات ويس���مىمظھ���ر العظم���ة، ومكان���ة الت «الع���رش 

                                                 
 .73، صالديوان )1(
 .4/12، ورة النساءس )2(
 .31/14،سورة لقمان )3(
 .74، صالديوان )4(
العقل ا�ول، العقل القامع والعقل المصور، فالعقل ا�ول ھو أول جوھر قبل  «:ھناك ث�ث مراتب للعقل عند الّصوفية )5(

 .320لطائف ا�ع�م، ص »الوجود من ربه، وسمى كذلك �نه أول من عقل ربه
 .57/04، سورة الحديد )6(
 .85/15سورة البروج،  )7(
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ع ا�ف��ك المعنوي�ة ي�جمبومكانھا، لكنه المك�ان المن�زه م�ن الجھ�ات الس�ت، وھ�و ب�ذلك يح�يط 

ع��الم أس��ماء الح��ق س��بحانه،  والّص��ورية، ول��ه ب��اطن وظ��اھر، فباطن��ه ع��الم الق��دس، وھ��و

د شيء من الّص�فات ، حتى قيل العرش مطلقا فالمراد به ھذا الفلك المذكور، ومتى قيوصفاته

»فالمراد به بذلك الوجه من الفلك
)1(

.  

وإنم��ا أض��اف  «، معن��اه ص��احب الع��رش العظ��يم﴾ُذو اْلَع��ْرِش اْلَمِجي��دُ ﴿:وقول��ه تع��الى

م�ن الس�موات الّس�بع،  وأوس�ع العرش إلى Q وخّصه بال�ذكر؛ �ن الع�رش أعظ�م المخلوق�ات

ھو تعالى المجيد، العلي عل�ى جمي�ع ؛ أي )المجيد(وخلقه بھذا الوصف يدل على عظمة خالقه

»الخ�ئق المتصف بجميع صفات الج�ل والكمال
)2(

.  

وقد أردف الشاعر العرش بالكرس�ي، وال�ذي ورد ف�ي آي�ات م�ن أج�ل وأق�دس اcي�ات 

�َماَواِت َوا�َْرضَ  ﴿:في القرآن الكريم، وسميت به ُه الس[ ، ف�إذا كان�ت الّس�ماوات )3(﴾َوِس�َع ُكْرِس�ي]

محل مظھر جمي�ع الّص�فات الفعلي�ة، فھ�و  «:وا�رض من صفاته تعالى الفعلية، فالكرسي ھو

»ا=لھ��يمظھ��ر ا8قت��دار 
بالس��ماوات وا�رض لبس��طته ) عمل��ه(؛ بمعن��ى أح��اط كرس��يه أي)4(

، أما ابن كثير ففي رأيه أن الكرس�ي »الكرسي ھو العرش «:قال الحسن البصري «وسعته، و

»غير العرش، وأن العرش أكبر منه، كما دلت على ذلك ا ثار وا�خبار
)5(

.  

�ا َج�ن[ َف◌َ ﴿:وأما الكوكب فقد جاء في مواضع عّدة من القرآن الك�ريم، كق�واه تع�الى لَم[

كوك�ب : الّص�وفية ف�ي ھ�ذا الموض�ع دولقد س�مي ھ�ذا الكوك�ب عن� ،)6(﴾َعلَْيِه الل[ْيُل َرأَى َكْوَكباً 

»م�ا يب�دو م�ن التجلي�ات أول «و الصبح، وال�ذي ھ�
�ا ف�ي قول�ه ع�ز وج�ل)7( َجاَج�ُة  ﴿: ، وأم[ الز]

 gي َھا َكْوَكٌب ُدر_ النفس الكلية، شبه بھا زجاجة قلب الم�ؤمن الت�ي ھ�ي «، فيقصد به ھنا )8(﴾ َكأَن[

»روح�ه الحيواني��ة
، فالزجاج��ة كأنھ��ا ف��ي ص��فائھا وض�يائھا كوك��ب يش��به ال��ّدر ف��ي الّص��فاء )9(

  .والضياء

                                                 
 .871الموسوعة الّصوفية، ص )1(
 .1/163صفوة التفاسير، : الصابوني )2(
 .2/255سورة البقرة،  )3(
 .924الموسوعة الّصوفية، ص )4(
 .1/163صفوة التفاسير، : الصابوني )5(
 .6/76سورة ا�نعام،  )6(
 .1/163صفوة التفاسير، : الصابوني )7(
 .24/35، سورة النور )8(
 .375لطائف ا=ع�م، ص :القاشاني )9(
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5.  �� �&���������������1 ��  �◌ �C@��������������&L �������������� �� �F4!��  )�����������������A  
  

  �� ���'���������������5  +4����������������3 ���������������� �2�� �4 �(�  ���������������������&42	)1(  
م���ن ش���أن العق���ل أن فل���ق ا�ف����ك ال���دائرة بك���رة ا�رض، ذل���ك أن���ه أدرك محاس���نھا   

وخواصھا من منافعھا ومضارھا بقدرة الحكيم العليم، فقد جعل الحق س�بحانه وتع�الى بقدرت�ه 

تص��رف ف��ي ھ��ذا الع��الم الّس��فلي، ذل��ك أن الفت��ق عن��د وحكمت��ه لك��ل فل��ك خاص��ية يق��ع بھ��ا ال

يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة بصورھا النوعية أو ظھور كل ما بطن ف�ي  «الصوفية

ف�ي ال�ذات ا�حدي�ة ع�ن الش�ؤون  س�مائية وب�روز ك�ل م�ا كم�ن8الحضرة الواحدة من النسب ا

»الذاتية كالحقائق الكونية بعد تعينھا في الخارج
)2(

.  

َماَواِت َواْ�َْرَض  أ﴿:و المعنى الذي جاء في قوله تعالىوھ َ◌َولَْم َيَر ال[ِذيَن َكَفُروا أَن[ الس[

 ةعب�دلم�ن ادع�ى م�ع Q آلھ�ة، ورد عل�ى  ي، ففي اcية اس�تفھام ت�وبيخ)3(﴾َكاَنَتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُھَما

كانتا شيئا واح�َدا ملتص�قتين  أولم يعلم ھؤ8ء الجاحدون أن الّسماوات وا�رض «ا�وثان، أي

: وق�ال الحس�ن وقت�ادة. ففصل Q بينھما، ورفع الّسماء إلى حيث ھي، وأقر ا�رض كم�ا ھ�ي

»ملتص��قتين ففص��ل Q بينھم��ا ب��الھواءكان��ت الس��موات وا�رض 
المتط��ابقين ك��ان  ، ففص��ل)4(

  .ابعد الوحدة الملتحمة بينھما، بحيث أظھر لكل واحد منھن مميزاتھا ومنافعھ

6.  �� �� �E4�����������������  � �
�� �E�4�����������������  �������������������
  �� ������������������1��  
  

  �� �F4�����������������1  ���� )A����������������� ����������������� ���	 �/!  ����������������� �3 �4 �� ��	
)5(  

من شأن العقل ا�ول كذلك أن يرفع عالم الحس إلى عالم المعنى، ومن ع�الم ا�ش�باح   

إلى عالم ا�رواح، ومن شھود الملك إلى شھود الملك�وت والجب�روت، وذل�ك بفض�ل عروج�ه 

  .ود معناه، فالعروج وا8رتقاء منه إليهمن رؤية حّسه إلى شھ

بالحادث��ة الت��ي عاش��ھا  لق��د استحض��ر الش��اعر لفظت��ي ا=س��راء والمع��راج الم��رتبطتين

ِ ِذي اْلَمَع�اِرجِ  ﴿:، ووردت في بعض آيات الذكر الحكيم، كقوله تعالىρالرسول ]Q َن� َتْع�ُرُج  م_

وُح إِلَْي���ِه ِف���ي َي���ْوٍم َك���انَ    :وقول���ه ع���ز وج���ل ،)6(﴾ِمْق���َداُرهُ َخْمِس���يَن أَْل���َف َس���َنٍة  اْلَمَ�ِئَك���ُة َوال���ر]

                                                 
 .74، صالديوان )1(
 .897الموسوعة الصوفية، ص )2(
 .21/30سورة ا�نبياء،  )3(
 .2/261صفوة التفاسير، : الصابوني )4(
 .74، صالديوان )5(
 .70/04سورة المعارج،  )6(
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�َماء َوَم�ا َيْع�ُرُج ِفيَھ�ا ﴿ َوُھ�َو َمَعُك�ْم  َيْعلَُم َما َيلُِج ِفي اْ�َْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَھا َوَم�ا َين�ِزُل ِم�َن الس[

)1(﴾أَْيَن َما ُكنُتْم 
.  

ع���ا، ھ���و د8ل���ة الّص���عود ولع���ل المش���ترك ب���ين ال���د88ت ف���ي ھ���ذه ا8س���تعما8ت جمي

قرنھم��ا بلفظت��ي الول��وج والخ��روج، ) ا�رض(وا8رتق��اء، فعن��دما وظ��ف Q تع��الى مص��طلح

ا حينما كان الحديث ح�ول الّس�ماء فك�ان توظي�ف. �نھا منطقة دنيا ل�ى إم�ن أعل�ى (الن�زول: أم[

  :تع��الىبأن�ه  ، ولق�د فّس�ر العلم�اء ھ�ذه اcي�ة)الّص�عود م�ن أس�فل إل�ى أعل�ى(والع�روج  )أس�فل

يعلم ما ي�دخل ف�ي ا�رض م�ن مط�ر وأم�وات، وم�ا يخ�رج منھ�ا م�ن مع�ادن ونب�ات وغي�ر  «

يھ�ا م�ن إلذلك، وما ينزل من الّسماء م�ن ا�رزاق والم�ئك�ة والرحم�ة والع�ذاب، وم�ا يص�عد 

»الم�ئكة وا�عمال الّصالحة
)2(

.  

 «الّصوفية ھووإذا كان ھذا ھو العروج عند مفسري القرآن الكريم، فإن العروج عند 

س�بحانه  سلوك المقربين، وذلك أن كل سالك على طريق كان غايت�ه الح�ق، بش�رط ف�وزه من�ه

»بسعادة ما، فإن ذلك الّسالك صاحب معراج وسلوكه عروج
)3(

.  

ُس��ْبَحاَن ال[��ِذي أَْس��َرى ِبَعْب��ِدِه  ﴿ :وتن��اص الش��اعر ف��ي لف��ظ ا=س��راء م��ع قول��ه تع��الى 

 ً�محم�د  ي�هبعما 8 يليق بج�له، Q تعالى الشأن الذي انتقل بعبده ونتنزه وتقدس : ، أي)4(﴾لَْي

ρ قصى�  .في جزء من الليل، من المسجد الحرام على المسجد ا

أي ) عب�ده(بـ) أسرى(وبالتركيز على أن ا=سراء ھو الّسير لي�، ثم ارتباط ھذه الكلمة

م�ة المع�راج م�ّرة ليؤك�د الع�روج البيت الشعري الذي استغل كل ا8نتقال، والعبودية، نعود إلى

 اcيةمن الدنيا إلى الّسماء، وھذا ما جاء في السياق القرآني، ثم ليوظف ا=سراء المرتبط في 

ل�ى بي��ت المق�دس، وك�ھم��ا أش�رف م��ن اcخ��ر، إم�ن مرك��ز مك�ة المكرم��ة  با8نتق��الالكريم�ة 

ا، �ن الح��ق ك��ان وًج��ا�م��ر 8 تج��د ارتفاَع��ا و8 عر قق��تحت «ك إذاط��ه ب��الوھم، ذل��ك أن��بفير

                                                 
 .57/04سورة الحديد،  )1(
 .3/321صفوة التفاسير، : الصابوني )2(
 .320لطائف ا=ع�م، ص: القاشاني )3(
 .17/01سورة ا=سراء،  )4(
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، وھو باق وحده، لكن الوھم أثبت الغيرية وا8ثنينية، فإذا ارتف�ع ال�وھم والجھ�ل ل�م تج�د هوحد

»إ8ّ الواحد ا�حد في ا�زل
)1(

.  

7.  �� ��������������������	 �
 	 ��������������������� ���������������
 	  ���������������������	  
  

  �� ����������  ���������  ������������������ 	 �������� ���� � ���  �� ��  ����������	
)2(  

حادث�ة ذك�رت ف�ي (باس�تدعاء ال�نص القرآن�ي أووفي تنوع تناصي آخر، يقوم الش�اعر   

، ف��ي موق��ف يتق��اطع م��ع ح��وار النب��ي ف��ي نّص��ه الش��عري) الّص��عق(للمعط��ى ال��د8لي) الق��رآن

�ُه َق�اَل َرب_ أَِرِن�ي  ﴿ :مع Q تعالى، فيقول تعالى υموسى �ا َج�اء ُموَس�ى لِِميَقاِتَن�ا َوَكل[َم�ُه َرب] َولَم[

�ا َتَجل[�ى أَنُظْر إِلَْيَك َقاَل لَن َترَ  اِني َولَـِكِن انُظْر إِلَى اْلَجَب�ِل َف�إِِن اْس�َتَقر[ َمَكاَن�ُه َفَس�ْوَف َتَراِن�ي َفلَم[

ُه لِْلَجَبِل َجَعلَُه َدّكاً َوَخر[ موَسى  ً َرب] ُل اْلُم�ْؤِمِنيَن  َصِعقا ا أََفاَق َقاَل ُس�ْبَحاَنَك ُتْب�ُت إِلَْي�َك َوأََن�اْ أَو[ َفلَم[

﴾)3(
.  

ذل��ك أن معن الجي��د لھ��ذه اcي��ة، يق��وم ب��ربط البيت��ين ا�ول��ين م��ن القص��يدة بھ��ا، إن الم��ت

ل�ى وجھ�ه إوھ�ي الرؤي�ة (القصيدة ابتدأت بفعل الرؤية من جھة، ثم الطلب المتمثل في الزيادة

، تمام�ا مث�ل م�ا ھ�و الش�أن ف�ي طل�ب س�يدنا موس�ى لھ�ذه الرؤي�ة، غي�ر أن الف�ارق أن )الكريم

تھم الخاص�ة عب�ر الّس�فر ف�ي المقام�ات والط�رق الّص�وفية الخاص�ة الّصوفية يطلبونھ�ا بط�ريق

بسلوكاتھم المميزة، في حين نجد سيدنا موسى قد طلب ھذه الرؤية في الدنيا، والثالث أن ھذه 

  .الرؤية تتم في اcخرة يوم 8 ظل إ8ّ ظله

أن  «:لقد أمعن الّصوفية في ھذه اcية، وأعطوا لھا تفاس�يرھم، فھ�ذا اب�ن عجيب�ة يق�ول

�بص��ار م��ن رؤي��ة ن��وركم ا�ص��لي حج��اب القھري��ة وراء الع��زة والكبري��اء ھ��و ال��ذي من��ع ا

الجبروتي، إذ لو ظھر ذلك النور 8ضمحلت المكونات و8حترقت م�ن ن�ور الّس�بحات، ولھ�ذا 

Q تعالى أن  أرادحين طلب الرؤية بالنظر إلى الجبل لما  υالّسر أمر Q تعالى سيدنا موسى

بشيء م�ن ذل�ك الن�ور، فلم�ا يثب�ت الجب�ل بش�يء قلي�ل من�ه، علمن�ا أن 8 طاق�ة للعب�د يتجلى له 

»الضعيف في ھذه الّدار على رؤية الواحد القھار
)4(

.  

                                                 
 .114، صاللطائف ا=يمانية: ابن عجيبة )1(
 .72، صالديوان )2(
 .7/143سورة ا�عراف،  )3(
 .1/41إيقاظ الھمم في شرح الحكم، الفتوحات ا=لھية في شرح المباحث ا�صلية، : ابن عجيبة )4(
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فاقتران الغياب بالّصعق ض�رورة يس�تدعيھا الموق�ف المھ�ول ال�ذي تع�رض ل�ه س�يدنا 

في الحق عند التجلي  الفناء «:موسى، وھا ھو الششتري يذكرنا به، �نه عند معشر الّصوفية

»مطالعة أنوار الحقائق يصيبه الّدھش، وقد يخر صعقا ندعالذاتي، والّصوفي 
)1(

.  

ا=ش�ارة القرآني�ة غاي�ة بح�د ذاتھ�ا،  -ف�ي ھ�ذا البي�ت –ضح أن الششتري لم يتخذ اوالو

قص��ة النب��ي موس��ى ومناجات��ه لرب��ه ف��ي (وإنم��ا قص��د م��ن ورائھ��ا استش��فاف الحادث��ة القرآني��ة

ن)مقدسالوادي ال   .، ومحاولته التعرف على الكون والمكو_

فتجل��ى بھ��ا فاعلي��ة ا8متص��اص الش��عري، وال��ذي وظف��ه الش��اعر بص��يغة جدي��دة، مم��ا 

أكسبه نوعا من الخصوصية والتجدد، فاعتمد في تض�مينه عل�ى ن�وع م�ن التمث�ل الرم�زي أو 

للمح���ات الخف���ي ت���ارة، وعل���ى ا8س���تعانة بش���كل مباش���ر ب���النص القرآن���ي، ذل���ك م���ن خ����ل ا

  .والومضات القرآنية التي توسع فضاء القصيدة، وُتْغِني التجربة الّصوفية بأكملھا

  :التناص التاريخي -2

من الظواھر ال�فتة في استخدامات التناص احتواء النص لمعطيات الت�اريخ ود88ت 

الت��راث، واستحض��ار الشخص��يات التاريخي��ة بغي��ة توظيفھ��ا ف��ي بني��ة ال��نص بم��ا تحمل��ه م��ن 

8ت وإشارات تتيح للش�اعر وللمتلق�ي ا8تك�اء عل�ى م�ا تفج�ره  الشخص�يات التاريخي�ة، أو د8

  .الموقف التاريخي من مشاعر ود88ت تنمي القدرة ا=يحائية للقصيدة

  وتب���ين الق���راءة التحليلي���ة لقص���يدة الشش���تري استحض���اره للشخص���يات التاريخي���ة 

  .ي الفكر الّصوفي والفلسفيوالتي تركت بصمات وإيحاءات خاصة ف -بشكل 8فت –

ط��ون، س��قراط، أف�(لق��د أثب��ت الشش��تري ث�ث��ة وعش��رين شخص��ية فلس��فية وص��وفية 

أرس���طو، ذو الق���رنين، الح����ّج، الش���لبي، النف���ري، اب���ن جن���ي، قض���يب الب���ان، الش���وذي، 

، ابن طفيل، ابن رش�د، أب�و )الغزالي(السھروردي، ابن قسي، ابن مسرة، ابن سينا، الطوسي 

) )اب��ن س��بعين(، اب��ن عرب��ي الط�ائي، اب��ن الف��ارض، الحرال��ي، ا�م�وي، الغ��افقيم�دين ش��عيب

)2(مراعيا في ذكرھم ترتيبھم الزمني
.  

إن أھمية ھذا التناص التاريخي في اس�تخدام الشخص�يات التاريخي�ة ف�ي ھ�ذه القص�يدة 

  :لى أمرين مھمين ھماإيعود 
                                                 

 .830الموسوعة الّصوفية، ص )1(
 .76إلى  74، صالديوان )2(
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الش�ريف، وھ�ي ل�م تفق�د ط�وتھ�ا  أن ھذه الفكرة مأخوذة أساَسا من الس�ند ف�ي الح�ديث: ا"ول

ل��ى أنھ��م 8 ينطق��ون ع��ن إولكنھ��ا اكتس��بت مض��مونا رمزي��ا، يش��ير  عن��د ش��عراء التص��وف،

، ρل��ى الرس��ولإالھ��وى، ول��ذلك حرص��وا جميع��ا عل��ى ذك��ر سلس��لة م��ن ا�س��ناد تنتھ��ي دائم��ا 

ة ن في منزلة رفيعة متسلسلة ضاربة في الق�دم، وھ�ي سلس�لة عالمي�ووأصبح رجا8تھم الّسابق

 ، وإن ك�ان)أف�طونمثل سقراط، أرسطو، (في الزمان من الناحية التاريخية ρتسبق الرسول

  ھ���و أول الخل���ق و8 س���ابق لوج���وده الّروح���اني، وبھ���ذا ظھ���رت العنعن���ة عن���د ρالرس���ول

  :ابن عربي في أكثر من موضع بترجمانه، مثل ذلك

 �4 �� ���������������1 ������������� ���� ��������������� �� 	 �/>� ������������� �2 8I�� �
 	 �� �� ���������������8�	  
  

 �� �� � ������ )R  ����  ���� �� �� ���� A �� �2�� �M  ����  �' �4����"  
   ��� ��+3�� �4'  ���  ������- ���� " ��5�� ���  ���� �� �� 8��  

  
  �����  ������� �G
  �����  �������6 ����� " ������� �4	  �����  �#������"  

  ����������������� �;  )������������������ �1 A����������������> �F��  ������������������ ��������������� �S �� ��� �' �/  
  

  �1 �- )���������������� ��  �L� �%	�������������6�  �� ���������������8� �� 	��������������� ��  ��������������� ��)1(  
ھ�ذه الس�ّنة للش�عراء الّص�وفيين بع�ده، ي�ذكرون  وقد ساھم الششتري ب�دوره ف�ي وض�ع  

)2(س�سل أشياخھم في أشعارھم للتغني بھا
.  

�ھمي��ة الفلس��فة، فھ��ي تكش��ف إل��ى ح��ّد كبي��ر ع��ن ج��ذور المدرس��ة الّص��وفية  :الث��اني

ا�ندلس��ية، وھ��ي ج��ذور فلس��فية وص��وفية مش��رقية ومغربي��ة أيض��ا، ولع��ل ھ��ذا إن كان��ت ل��ه 

  .الشاعر وفلسفته ومصادرھا المتنوعة افةعمق ثق نالّد8لة، فھي تدل ع

وم����ن الم�ح����ظ أن الشش����تري ق����د ح����رص عل����ى أن يجع����ل أس����تاذه وش����يخه اب����ن 

  .والعلماء، إذ كان مفتونا بھذا الشيخ اشد ا8فتتان ختام ھؤ8ء العارفين) الغافقي(سبعين

                                                 
 .415الخيال والشعر في تصوف ا�ندلس، ص : سليمان العطار )1(
نجد الفكرة ذاتھا عند ابن خميس، ولكنه أعلن عنھا قبل ذكر الرجال، فھو خالف الششتري الذي ختم قصيدته، وھو   )2(

  :يوضح ھذا في ا�بيات التالية

1. ��������������������47 B4������������������5�� ��������������������>�� R��������������������	2� ,������������������-���  
  

  � ����������������������������	��������������������������>�	�4 D	��������������������������-I 4��������������������������'��� 	��������������������������>1�  
  2.  	>������������������3;' ?4�������������������� ��4-������������������3  �������������������� D���������������������  

  
  	���������������������>1	�4� ��������������������
 *����������������������� "���������������������& 	��������������������
 ��4;��������������������&

  3. P���������������������26� 	���������������������>�
 ��4	���������������������&  ����������������������� D4���������������������3�  
  

 	�������������������������������������>�N P��������������������������������������:�� D9	�������������������������������������� P��������������������������������������3�#  
  4. D4>��������������������������3;& �4�4>��������������������������3 "��������������������������& D��������������������������-��1�  

  
 	�����������������������������������>�	�: ��4������������������������������������ 	�����������������������������������># *4Y� 	��������������������������������������  

  5. D#4���������������������5� 	�������������������� *
� �*������������������������ �	>��������������������5 	���������������������2&  
  

 	���������������������������>�@� 4������������������������������ D����������������������������I� /����������������������������& 	����������������������������:�  
، تلمسان، 1عبد Q بن خميس، مطبعة ابن خلدون، ط يالمنتخب النفيس من شعر أب: د الوھاب بن منصورعب: ينظر  

 .119-118، صھ1365
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  :ليه، حين قالإثم إنه ينقل ھذه المعرفة من شيخه 

 �' ��6�����������5 �7 	 89	������������  ������������� ������������1 �,:�� ����������� �3 *4 �!	  
  

  �& �; �<�������������  �= 84�����������>����������� �
 � �4 	�������������� �/1  ��������������  �� ���������������	  
   �&������ �
 � ������ �' �	  �������� ����������3�� " �� �4  �� �� ����������	 ��  )���������A  

  
  �1��������������������- �� �%  �& �� �D;��������������������  �& �� �F��������������������:;�  ��	���������������������)1(  

؛ إذ إن أھمي���ة ھ���ؤ8ء الش���يوخ ومن���زلتھم الرفيع���ة وھ���ي فك���رة تؤي���د م���ا بّين���اه س���ابقا  

يك��ون ھ��و اcخ��ر مص��درا م��ن مص��ادر المعرف��ة المتسلس��لة والض��اربة ف��ي الق��دم تؤھل��ه �ن 

  .ا=لھية، كيف 8 وھو قد درس وتعلم على أيدي ھؤ8ء الشيوخ والعلماء

إذن فھو عندما يلجأ إلى ذكر مثل ھذه الشخص�يات التراثي�ة والفلس�فية إنم�ا ھ�و يقص�د 

 ،إل��ى ذل��ك قص��دا فكري��ا ص��وفيا، وھ��و ت��دعيم م��ن جھ��ة أخ��رى لمنزلت��ه الفكري��ة والفلس��فية

  .سيخا لنزعات ھؤ8ء الرجال الفلسفية والعلمية  المتنوعةوتر

ولعل ھذه الشخصيات تكون حي�اة الشش�تري المذھبي�ة، فھ�و دائم�ا يبح�ث ع�ن الحقيق�ة 

متنوع��ة ومختلف��ة لك��ل  لف��اظمعجم��ه الفن��ي يتط��ور مش��تم� عل��ى أ م��ع ھ��ؤ8ء، والم�ح��ظ أن

.ذوق للح�ج طعم اتحاده - :شخصية يذكرھا، مثال ذلك
 )2(  

)3(ثنى قضيب البانت -
. 

.كسا لشعيب ثوب جمع لذاته -
 )4(

 

.وعنه طوى الطائي بسط كيانه -
 )5(

 

 وإن ھ��ذا التوظي��ف اللفظ��ي يتماش��ى وفك��ر ك��ل شخص��ية، فق��د اعت��رف الح���ّج بذوق��ه

وأب�و م�دين ش�عيب ك�ان  وشربه في شعره، وابن عربي كذلك كان يسمى نفسه بروح ال�ّروح،

  :بمؤلفاتھم فقال خاطب الششتري أستاذتهمشھورا بلباس الثياب الحسنة، كما 

)6(خلقهتجريد وأصمت للجني  -
 .تجريد خلق ا=نسان: كتاب ←

)1(و8 بن قسي خلع نعل وجوده -
  .خلع النعلين: كتاب ←

                                                 
 .76، صالديوان )1(
 .75م ن، ص )2(
 .م ن، ص ن )3(
 .م ن، ص ن )4(
 .م ن، ص ن )5(
 .76، صالديوان )6(
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)2(وابن رشد رسالة يقضان و8 بن طفيل -
 .حي بن يقظان) قصة(كتاب ←

 ي�دعو للمل�ل وبھذا يكون قد تنوع أسلوب طرح�ه لھ�ذه الشخص�يات الفكري�ة، بش�كل 8

  .والتكرار

  : التناص الشعري -3

في القصيدة، بشكل ) الشخصيات التارخية(استئثار التناص التاريخي  نعلى الرغم م

واسع، إ8 أن ھناك مساحة أخرى لبعض التناصات الشعرية، والتي سنحاول دراستھا فيما 

  :يلي

لت�ي 8 يمك�ن أن تنس�ى ا من أع��م الص�وفية امً لعَ  –و8 يزال  -لقد كان ابن الفارض 

ول�م يش�ذ . آثارھم الشعرية والصوفية، من حيث كان تأثيره على من عاصره، ومن جاء بع�ده

  :حوار النصوص فيما بين الشاعرين كما يلي نالششتري عن ھذا التأثير، فكا

 : يقول ابن الفارض/ 1

  انعيًم��������� ن���������انِ الجِ  ي م���������نَ ؤلِ ُس��������� ل���������يسَ 
  

������������ غي������������رَ     )3(ااَك������������رَ ا �َ ري������������دھَ ي أُ أن_
  :ھذا البيت عندما يبدأ بقراءة أول بيت في النونية –يستحضر القارئ   

��������ا مِ أََرى َطالًب��������   ىس��������نَ الحُ  8َ  ي��������ادةَ ا الز_ ن[
  

  )4(انَ دْ َع��� ى ب���هِ ع���د[ ا فَ مً ھْ ى ب���ه َس���َم���رَ  فك���رٍ بِ  
ب��ل ھ��م . فالجن��ة ليس��ت غاي��ة المتص��وفة، و8 ھ��ي أملھ��م، و8 الج��زاء ال��ذي يريدون��ه  

وھ�ذا ھ�و  ،أعظ�م وأكب�ر، وھ�و الظف�ر ب�النظر إل�ى وجھ�ه الك�ريم يأملون ويطلبون ش�يئا آخ�ر

ج�زاء  ،مھ�اياك ال�ذين يبتغ�ون الجن�ة والتل�ذذ بنعالفارق الج�وھري بي�نھم وب�ين العاب�دين والنّس�

  .ومكافأة على ما بذلوه من عبادات وطاعات في الدنيا

م�ة الس�وء إن ما عبدت Q خوفا من Q ف�أكون ل�ه كا�«:وفي ھذا تقول رابعة العدوية

م�ة الس��وء إن أعطي�ت عمل��ت، ولكن��ي عبدت�ه حب��ا ل��ه أا للجن��ة ف��أكون كخاف�ت عمل��ت، و8 حًب�

                                                                                                                                                         
 .م ن، ص ن )1(
 .م ن، ص ن )2(
 .75ص. مانيةاللطائف ا=ي: ابن عجبية )3(
 .72ص. الديوان )4(
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»وش��وقا إلي��ه
)1(

وذاك نتيج��ة لني��ران  ،إذن فالرؤي��ة والزي��ادة ھم��ا ا�م��ل والمبتغ��ى والھ��دف. 

  .الحب ولواعج الشوق المكنونة لذات الحضرة ا=لھية

  :يقول ابن الفارض في تائيته الكبرى/ 2

����خَ  سِ اْم����وَ    ع�����نْ  اس����مُ وَ  كَ وِظ����ظُ حُ  ا م�����نْ لّيً
  

  )2(تِ ُب������نْ تَ  ل������كَ ذَ  ع������دَ بَ  تْ ُب������وانْ  كَ يِض������ضِ حَ  
  :يتناص ھذا البيت مع قول الششتري  

  اَن�����وظِ حُ لُ  ض�����يِض حَ  ا م�����نْ ظوًظ�����ا حُ ركَن�����تَ 
  

  )3(ىَس�نْ ا�َ  بِ لَ�طْ ى المَ ى إلَ�قصَ ا�َ  دِ صَ قْ المَ  معَ  
فات إليھا يحيل إلى الحض�يض، وھ�و وا8لت ،فالصوفي يحذر المريد من حظوظ النفس  

لغي�ر Q والتفات�ه إلي�ه، فعب�ر ع�ن حظ�وظ ال�نفس  هظ�وبسبب لح ،التساقط إلى المركز ا�سفل

 ،حظ��وظ جس��مانية: والحظ��وظ ث�ث��ة «. بالحض��يض والت��ي 8 ي��تمكن معھ��ا الفت��وح الرباني��ة

والرياس��ة  كح��ب الم��ال ،وحظ��وظ قلبي��ة ..كحان��مكتمت��ع ال��نفس بل��ذة المط��اعم والمش��ارب وال

وھذه أقبح من ا�ول�ى، وأص�عب منھ�ا ع�ج�ا،  ..والجاه والتقدم وحب المدح والثناء والتعظيم

»كطلب الكرامات والوقوف مع المقامات وح�وة الطاعات ،وحظوظ روحانية
)4(

.  

  : يقول ابن الفارض/ 3

  ������������' +,  �
  )5(ةٍ ودَ ُب����������������عُ ا بِ َھ����������������تُ قْ قَ حَ  بودي����������������ةٌ عُ    طعت���������هُ قَ  لوكٍ ُس��������� م���������نْ  	/. -����������
  :يتقاطع قوله ھذا مع قول الششتري  

 ��������������������' +,  �
������������������- ./	  �0  �1������������������- �/  �& ��������������������  ��������������������� ��    �2������� �� $�	  �&������� �� �� ��������3�� �� �4  ��������� �3� �1 �� �� ��  ���� �����������	
)6(  

ويق�ف عن�دھا  ،يحذر الششتري من الوقوف مع المقامات التي تجع�ل المري�د يس�تحليھا

يؤكد وقوفه مع المقامات، وقطع�ه لھ�ا، أما ابن الفارض ف. الوقت الذي يكون فيه المقام حجابا

أن «وكل مقام قطعه ھو عبودية تحققت بالعبودة، والفرق بينھما ھ�و. ويخص مقامات السلوك

                                                 
 .232الموسوعة الصوفية، ص )1(
، 1المحب المحبوب أو شرح تائية الحراق وابن الفارض في الحب ا=لھي، دار الكتب العلمية، ط: عبد الحق الكتاني )2(

 .66، ص2006لبنان، 
 .72ص ،الديوان )3(
 .78، صا=يمانيةاللطائف : ابن عجبية )4(
 .70المحب المحبوب، ص: تانيعبد الحق الك )5(
 .73، صالديوان )6(
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مر، والعبودية محلھ�ا فالعبادة محلھا البدن وھي إقامة ا�). العبودة(العبودية أعلى من العبادة 

»رالسّ 
)1(

 .  

سابق، فإن اب�ن الف�ارض يحك�ي تجربت�ه وإذ كان الششتري يخاطب مريده في البيت ال

  .ھو في قطع المقامات

  :ويقول ابن الفارض كذلك/ 4

�������ي لُ قِن�������فر_ يُ    يض��������رِ محْ ا بِ لتزاًم�������ي اِ ب_
  

  )2(يِت�����بَ يْ غَ ا بِ ط�حً ْص�����ي اِ بِ لْ ي َس�����ِن�����جمعُ يَ وَ  
  :وھذا ما نستحضره عند قراءة بيت الششتري  

  ااھرً َظ�������� ض��������يةِ القَ  جم��������وعَ مَ  قُ ر_ ُيَف��������
  

  )3(اَن�������زْ فُ  داخل�������هِ تَ  نْ ا ِم�������رًق�������فَ  عُ َم�������جْ تُ وَ  
يج�د نفس�ه لزوم�ا مفترق�ا ع�ن  ،فابن الفارض عن�دما يح�تكم إل�ى منط�ق عقل�ه المح�دود  

جمعت���ه غيبت���ه عندئ���ذ  ،ذات���ه فمحبوب���ه، ف���إذا انس���لخ عن���ه ذل���ك المنط���ق، وتقش���ر م���ن لح���ا

 ري�ق مجم�وع القض�يةفالعق�ل بت -ھو اcخر –بالمحبوب، تماما مثل حال الششتري الذي يتھم 

ولقصوره يعمل على إدراك الفروقات الكوني�ة الحس�ية،  ،)وھي الحقيقة الوجودية المجموعة(

وفات��ه ب��ذلك المع��اني المتص��لة القديم��ة ا�زلي��ة، وھ��ي الم��راد بمجم��وع القض��ية ففرقھ��ا وھ��ي 

  .ھاتمجموعة في فرق

  :ويقول ابن الفارض في بيت آخر من تائيته الكبرى/ 5

  اھَ ر_ ِس������ فُ ْش������ي كَ لِ������ ت������م[  َوَث������م[ أُم������ورٌ 
  

�����غَ تَ  ايَ وَ ِس����� ع�����نْ  في�����قٍ مُ  وٍ حْ َص�����بِ     )4(تِ ط[
  :ھذا البيت يستحضر الششتري وھو في آخر قصيدته النونية  

 �'����������� �5 �6 �� �7 	������������� 89	 ����������� �� � ������������1 �� �:� �, ����������� �3 )4 �!	    �& �;��������� �� �� �<  �=����������> 84��������� �
 � �4 	 ������������� �1 �/ ����������� ��  �� �������������	
)5(  

لفق�دانھم  ،رت عن اcخرينھما أسرار الحقيقة التي تغطت وسلك� الشاعرين تكشفت 

  ).الششتري وأستاذه ابن سبعين(الذين امتلكھما العارفان  ،الكشف والمعرفة

إ8 أننا نلمس فرقا بين استخدامي الشاعرين لھذا الكش�ف ع�ن الحقيق�ة، ف�ابن الف�ارض 

  وھ��و عن��دما نعل��م أن الص��حو ھ��و ،)ص��حو المفي��ق(كش��ف س��تر الحقيق��ة بع��د أن بل��غ مق��ام 

                                                 
 .870الموسوعة الصوفية، ص )1(
 .73المحب المحبوب، ص: عبد الحق الكتاني) 2(
 .74، صالديوان) 3(
 .96المحب المحبوب، ص: عبد الحق الكتاني )4(
 .76، ص الديوان )5(
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»حساس بع�د غيب�ة حص�لت بع�د وارد ق�ويرجوع إلى ا= «
ف�إن ص�حو المفي�ق ھ�و مق�ام  ،)1(

مق��ام ق��رب قوس��ي الوح��دة والكث��رة أو ق��وس الوج��وب  «ال��ذي يش��يرون ب��ه إل��ى) أو أدن��ى(

»وا=مكان
)2(

.  

. فھذا المقام الذي وصل إليه ابن الفارض ھو أعلى المقامات بل ھو مقام أحدية الجمع

العبودي�ة م�ن مح�ل الحقيق�ة م�ن حي�ث إن مح�ل العبودي�ة  أما الششتري فقد انشغل ببي�ان مح�ل

ھ��و الب��واطن، ف��الظھر ھ��و لف��ظ الق��رآن  -وھ��و ش��ھود الربوبي��ة –الظ��واھر، ومح��ل الحقيق��ة 

  .والبطن ھو تأويله

  :ويقول ابن الفارض في موضع آخر من تائيته/ 6

  ىلَ��ا عَ ھَ ض��تُ خُ  لْ َب�� م��عِ الجَ  ارَ َح��َوُغْص��ُت بِ 
  

  )3(م�������ةييت ك�������ل[  تخرجتُ اْس�������ي فَ ف�������رادِ انْ  
  :كما نجد الششتري غاص وعام ھو اcخر في ھذا البحر فقال  

 ������������������ 854� 8�����������������34'� 	���������������� 8�4�� 	����������������8�'�'� 		    �� �2������ �5 8� �� � ��������� �3 �/  �F4������2� "�������& ,������'��  �� �
���������	
)4(  

  ك�����نْ يَ  م�����نْ  ات�����ينِ ذَ  ا ب�����ينَ طيًب�����وَك�����اَن خَ 
  

  )5(انَ ْص���غُ  ق���دْ  ي���هِ ي فال���ذ_  رَ ْح���البَ  رَ ا َي���قي���رً فَ  
ض في بحر الجمع بينه وبين محبوبه، وكان كلم�ا فع�ل ذل�ك اس�تخرج غاص ابن الفار  

  .ءل معاني العمق والتغلغل في الشيمجوھرة قيمة وھي حقيقة التوحيد، إذ إن الغوص يح

الغ��وص والع��وم، ف��إذا ك��ان للغ��وص الد8ل��ة : أم��ا الشش��تري فق��د اس��تعمل لفظ��ين ھم��ا

وب�ذلك ك�ان الت�درج ف�ي قط�ع المس�الك العميقة، فإن العوم يفيد معاني الس�باحة عل�ى الس�طح، 

�ن ؛ع��ن طري��ق بح��ر أس��رار ال��ذات أو بح��ر الوح��دة ،للوص��ول إل��ى ل��ب وج��وھر الحقيق��ة  

بحرھا متصل والخلق في�ه ك�الحوت ف�ي الم�اء، وإن ك�انوا 8 ش�عور لھ�م ب�ذلك، فم�ن ش�عر  «

�ك بذلك واتسعت معرفته حتى خرجت فكرته عن دائرة ا�كوان واتسعت نظرت�ه، وج�د ا�ف�

»تدور في الشمس والقمر، ويشرقان في فضاء قلبه
)6(

  

                                                 
 .268لطائف ا=ع�م، ص: القاشاني )1(
 .360، صم ن )2(
 .151المحب المحبوب، ص: لكتانيعبد الحق ا)3(
 .74، صالديوان )4(
 .75، صم ن )5(
 .109اللطائف الملكوتية، ص: ابن عجبية)6(
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وبما أن مقام الفقر أحد المقامات الضرورية في السلوك الصوفي فإن الفقير الحقيقي 

ھو الذي يرى البحر الذي يغوص فيه الشاعر ويتمكن حينئذ من فھم ا�سرار التي يشير 

  .إليھا في ھذه القصيدة

  : يقول الح�ج/ 7

  اَن������ى أَ وَ ْھ������أَ  نْ َم������ى وَ وَ ھ������أَ  أََن������ا َم������نْ 
  

  )1(انَ دَ ا َب�����������َن�����������لْ لَ حَ  انِ وَح�����������رُ  نُ ْح�����������نَ  
فق�ال . إن إثبات الوحدة ب�دل ا=ثنيني�ة ھ�و ش�عار ك�ل ش�عراء ومتص�وفة وح�دة الوج�ود  

  :الششتري ھو اcخر في ھذا ا=طار

 �� �� ��	 ��������������������� �
 	 �� �� ���������������������� �� �����������������
 	 �� ����������������������	  
 �◌

  �� ���������� ��������� �������������� ���� ��������� 	 �� ��  ���  ����������	
)2(  

وح��ان ف��ي الب��دن الواح��د، اتح��د الطال��ب و المطل��وب عن��د الشش��تري، كم��ا اتح��دت الرّ 

وفي بيت الح�ج إشارة إلى الروح التي . والھاوي ھو المھوي ،وأصبح المحب ھو المحبوب

المعنى القائمة با�ش�ياء، فھ�ي بع�د تجلي�ه، بم�ا أظھ�ر في�ه م�ن أوص�اف العبودي�ة، فف�ي  «:ھي

أص�، وإنما تثبت العبد في عالم الفرق حكمة، وتنفي�ه ف�ي ع�الم الجم�ع  الحقيقة 8 وجود للعبد

 �قدرة، فإذا استولى على العب�د الج�ذب والفن�اء أص��، غ�اب ع�ن مق�ام الف�رق، ف�� عب�د أص�

»فصار الطالب عين المطلوب، والمطلوب عين الطالب
)3(

.  

ين��زع إل��ى عل��ى أس��اس  ،ع�ق��تھم ب��ا` -ض��من فك��رة الوح��دة –لق��د أق��ام المتص��وفة 

لي��نم ع��ن ذل��ك  ،)حت��ى وس��اطة ال��وعي ب��المعنى المتع��ارف علي��ه(المباش��رة وتج��اوز الوس��ائط 

  .مثل ما عكسه بيت الح�ج، وكذا بيت الششتري ،لىاSنا تجاه Q تعلانفجارية مفرطة 

�لما أحدثه م�ن خلخل�ة  ،دب الصوفيثم إن الح�ج قد أثار تيمات أساسية في الفكر وا

ولقد كان لھذا أثره البالغ في ا�دب الص�وفي 8حق�ا، . عھود لع�قة ا=نسان با`في السياق الم

�ع�م البارزة في الفك�ر الص�وفي، خاصة الششتري الذي يستدل بالح�ج في قصيدته كأحد ا

  .واعترافه بوصوله إلى أعلى قمم المعرفة

  :يقول الح�ج / 8

                                                 
 .158ديوان الح�ج، ص )1(
 .72، صالديوان )2(
 .76اللطائف الملكوتية، ص: ابن عجبية)3(
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������َش������ِرْبُت ِم������ْن َماِئ������ِه رَ    مٍ َف������ غي������رٍ ا بِ ي[
  

  )1(◌ُ وبرُ ْش����مَ  اهِ وَ فْ ا�َ ِب���� انَ َك���� ذْ ُم���� اءُ الَم����وَ  
فإن الششتري أخذه وصاغه  ،وإذ كان ھذا اعترافا من الح�ج بشربه من ماء المعرفة  

  :في قصيدته فقال

 �& �- �,���������  �����������  �4��������� �� �G  ����������  �
����������	- �C  �&���������- �,	 0  
  

 ������� �5 �4 �� �D ������� �
 �� 8
� +,�������' 	  ��������
  �� �#���������> �7 	��������� )2(  
ي عل���ى ألس���نة الص���وفية، والش���راب مص���در بح���ار إن الش���رب م���ن جمل���ة م���ا يج���ر  

العارفين، ويكون في حال العلو وا8رتفاع، فھو يعرج بذات الص�وفي إل�ى الح�دود الت�ي تت�يح 

لھا قراءة ما 8 يقرأ اcخرون ورؤية ما 8 يرون، وكأنه حالة مخصوصة من ا8ط��ع عل�ى 

ش�دة واس�تفراغ الجھ�د ومجاھ�دة الغيب، لكنھا ليست متاحة و8 ميسورة، بل إن من لوازمھا ال

فالش��راب الص��وفي ل��يس خم��را ت��دير ال��رأس وتثق��ل الح��واس،  «ل��ذلك . ال��ذات ومغالب��ة ال��دنيا

وتضرب غشاوة على القلب، بل ھي على العكس توقظ النفس وتنعش الوج�دان، وتجل�و ع�ين 

»البصيرة وتفتح أمام القلب أرحب اcفاق
)3(

.  

المتوقع�ة ) الخم�ر(ن م�ب�د8 ) الم�اء(و) الش�رب(في استعماله للفظ ) الح�ج(والشاعر 

في ھذا السياق، 8 يبعد كثيرا عن فك�رة الش�رب ود8لتھ�ا الص�وفية، ب�ل إن�ه يعمقھ�ا بوص�وله 

، ويشير إلى د8ل�ة مخصوص�ة ت�ربط ا8رت�واء ب�الروح م�ن خ��ل م�ا ت�دل )الري(إلى منزلة 

عھ��ده الن��اس م��ن أح��وال  فھ��ذا ال��ري مجان��ب للم��ألوف ولم��ا ،)بغي��ر ف��م(علي��ه ص��يغة النف��ي 

وم�ن اج�ل . الشرب، ذلك أن�ه ش�رب ال�روح، وارت�واء القل�ب المتعب�د ف�ي محاري�ب م�ن يح�ب

يكتفي بد8لة النف�ي لتخص�يص ال�ري، وإنم�ا ي�أتي بجمل�ة تش�به أن  إكمال المفارقة الد8لية، 8

رى وب��ذلك يؤك��د م��رة أخ��) والم��اء م��ذ ك��ان ب��ا�فواه مش��روب(تك��ون تعميم��ا أو ناموس��ا ثابت��ا 

  .اخت�ف شربه ومباينته لمشروب الناس

  :يقول ابن عربي/ 9

                                                 
 .121ديوان الح�ج، ص )1(
 .75الديوان، ص )2(
 .200ي، صالشعر الصوف: عدنان حسين العوادي)3(
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  ُعل���وٌم لََن���ا ف���ي َع���الِم الَك���ْوِن ق���ْد َس���َرتْ 
  

 عِ لَ�����طْ ى إل�����ى مَ َص�����قْ ا�َ  بِ رِ ْغ�����المَ  م�����نَ ◌ِ  
�������������������������������������������������������������������������������� إل�ى ) المغ�رب البل�د(إذا كان ابن عربي قد كانت له علوم سرت من المغرب ا�قصى   )1(سِ مْ الش[

ولعل��ه معن��ى ظ��اھري يفي��د د88ت أخ��رى كا8تس��اع ف��ي ، )المش��رق العرب��ي(مطل��ع الش��مس 

فإن الشش�تري بأخ�ذ ھ�ذا التركي�ب ليوظف�ه ف�ي مس�ار آخ�ر  ،المعرفة وعمق التجربة الصوفية

  :فيقول

  َتركَن�����ا ُحظوًظ�����ا م�����ْن َحض�����يِض لُُحوِظَن�����ا
  

  )2(مَع الَمْقَصِد ا�َقَصى إلَ�ى الَمْطلَ�ِب ا�َْنَس�ى 
وھ�و مقص�د ك�ل ) الجن�ة(س مع المقصد ا�قصى فقد ترك معشر الصوفية حظوظ النف  

وھ���ي النظ���رة إل���ى وجھ���ه تع���الى، وھ���و مقص���د  ،)الزي���ادة(العاب���دين إل���ى المطل���ب ا�نس���ى 

  .المتصوفة

)3(باريذيقول الرو/ 10
:  

�������������فَ    فٌ اِق�������������وَ  بِ اِت�������������رَ المَ  نَ يْ َب������������� هُ كأن[
  

  )4(آبِ َم����������� نِ ْس�����������حُ لِ  وْ أَ  ظj َح����������� الِ َن�����������مَ لِ  
أول ما ينبغي إسقاطه من وسائط ب�ين العب�د ورب�ه، لقد وجد الصوفية أن الشريعة ھي   

فحاولوا أن يتغلغلوا في كل شعيرة م�ن ش�عائر ال�دين ويزيح�وا عنھ�ا ش�كلھا التقلي�دي، ليبلغ�وا 

  ).الحقيقة(وبذلك أقاموا الشريعة على وجھھا اcخر الذي أسموه . منھا جوھرھا ا�صيل

  :وفي ھذا يقول الششتري في نونيته

  يجتلِ�������تَ  رات�������بِ المَ  ل[ ُك�������َوَمْھَم�������ا َت�������َرى 
  

  )5(اَن�����لْ ا حُ ثلَھ�����مِ  نِ ْع�����ا فَ َھ�����نْ عَ  لْ ُح�����فَ  كَ ْي�����لَ عَ  
فإن ظھور الكرامات والكشف عن أسرار  المقامات وح�وة الطاعات وإقب�ال ال�ورى   

مراتب جلية، لك�ن يج�ب أن يح�ول الص�وفي الح�ق بھمت�ه ع�ن ا8لتف�ات إليھ�ا، وع�ن الوق�وف 

  .حجاب عن شھود الحق معھا، فإن الوقوف مع شيء من ذلك

  : يقول الرفاعي/ 11

  اًع������لِ خَ نْ مُ  رَ ْي������الغَ  كَ ْن������عَ  ل_ ي َخ������َوَق������اَل لِ������
  

����� نِ َع�����    )1(انِ َف����� هِ رِ دْ َت����� نْ ى َم�����وَ ِس�����ى فَ وَ الس_
  

                                                 
 .105في التصوف ا=س�مي، ص: قمر كي�ني )1(
 .72ص ،الديوان )2(
بار، موضع عند طوس، بغدادي ا�صل، سكن مصر، وصار شيخا، وصحب الجنيد ذسمي كذلك نسبة إلى رو )3(

 .  243ص  ،معجم شعراء الحب ا=لھي. ھـ322توفي سنة . والنوري
  .435اللمع، ص: الطوسي) 4(
  .73ص، الديوان) 5(
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  :ويقول الششتري في ھذا السياق 

�����������& �4 �& �] ���������� )3�� �������������& � �4 $] ��������������� *�L 	 	�����������    ������������
 �P  �
�������� �2 �� �������� )5�� �4 �C ���������5��� �C  ����������#  ������������	)2(  
ي��ذھب الرف��اعي إل��ى أن الص��دق ف��ي المحب��ة ي��ؤدي إل��ى نس��يان م��ا س��وى المحب��وب، 

 فرفض السوى والغير والغيبة عنه فرض واج�ب عل�ى معش�ر الموح�دين، �ن الك�ون وھ�م 8

  :فيقول في موضع آخر. حقيقة لوجوده

ِت����������ِه َوَدْع َوْھ����������مَ  ���������� واْلَج����������أْ لِِعز[   ىوَ الس_
  

  )3(يو] الَق���� وَ ُھ���� وQُ  زِ ْج����العَ  ضُ ْح����مَ  اهُ وَ ِس����فَ  
أما الششتري فقد جعل رفض الغيرية فرض واجب، وعلل ذلك بالتمسك بملة الحنفي�ة   

، التي جاء بھ�ا رس�ولنا علي�ه الص��ة والس��م، وھ�ي مؤسس�ة عل�ى مح�و الش�رك ا=براھيمية

  .با` ورؤية الغير عن عين القلب

خ�ت ااتس�اع حق�ل الت�دوھكذا قد فتحت بوابة التناص المجال واسعا لفضاء القص�يدة ب  

ك��ان اختي��ار الش��اعر ل��نص مع��ين ك��نص  ،النص��ية المتنوع��ة، ووفق��ا لش��بكة الع�ق��ات المعق��دة

فا إليھ�ا موروث�ه يمض� ،مصدري، وفي ذلك ا8ختي�ار إط�ار لتجربت�ه الش�عرية والص�وفية مع�ا

 ،ثي�ةالثقافي بين القرآن والشعر والتاريخ، مما يجعل القص�يدة تبن�ي ف�وق ھ�ذه القاع�دة المورو

  .والتفاعل والتعالق ا=دماجلتتفجر بعد حين نتيجة لذلك 

     

  

                                                                                                                                                         
 .71ص ،معجم شعراء الحب ا=لھي: رنيقةدمحمد أحمد  ) 1(
 .72ص ،الديوان )2(
 . 71ص ،معجم شعراء الحب ا=لھي: محمد أحمد رنيقة )3(

 


