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  الشعرية الّصورةمفھوم : أو�

يشترك الشعر الّص%وفي م%ع غي%ره م%ن الش%عر الوج%داني ف%ي خطوط%ه العريض%ة، م%ن 

حي%%ث حاجتھ%%ا جميع%%ا إل%%ى خب%%رة جمالي%%ة، ت%%دعمھا موھب%%ة فطري%%ة، تس%%ندھا تج%%ارب ش%%عورية 

  .تمكنھا من إيجاد رؤية فنية خاصة

ھ%ذه  ھذه الرؤية ھي التي توج%ه الفن%انين إل%ى انتق%اء أدواتھ%م وابت%داعھا، وذل%ك لتحقي%ق

أرض يبنى فوق أديمھا المعم%ار الفن%ي  «: الرؤية جماليا؛ إذ المعروف عن التجربة الشعورية

وتبيين دورھا في تشكيل تلك الّصور من ناحي%ة، وتحدي%د فاعليتھ%ا ف%ي نق%ل اھت%زازات ال%نفس 

»الش%%اعرة وخواطرھ%%ا المض%%طربة وأفكارھ%%ا القلق%%ة والرائق%%ة م%%ن ناحي%%ة أخ%%رى
عل%%ى أن ، )1(

النقل ما ينحصر في حاضر الشاعر ووعيه في زمنه الضيق، إل%ى م%ا يعم%ق ف%ي  يتجاوز ذلك

ھاجسه و� وعيه، شريطة أن يتناسق ذلك كل%ه م%ع الرؤي%ة الش%عرية والكلم%ات، وذل%ك بھ%دف 

  .اBبانة عن ا�نساق الكونية عبر النسق اللغوي

ي نش%ط، وإلى جان%ب القص%ائد الت%ي تح%وم ف%ي أجوائھ%ا الرم%وز النابع%ة ع%ن تي%ار تخيل%

بقص%%ائد أخ%%رى أدارھ%%ا الّص%%وفية عل%%ى تجري%%د ميت%%افيزيقي  روص%%ورة حس%%ية متراكم%%ة، نظف%%

خالص، وصور تنحل إلى مقو�ت وأفك%ار ص%وفية خالص%ة، وإذا ك%ان الش%عر الّص%وفي بھ%ذه 

-لى الشعر الميتافيزيقي ، نطرح سؤالنا في جدلية تضمن لھذا الشعر قيمة فنيةإالرؤية ينتھي 

 هاحية الصور والخيال، وھ%و ف%ي بع%ض جوانب%ه أمي%ل إل%ى طبيع%ة ال%نظم من%من ن -على ا�قل

  إلى روح الشعر؟

يتك%%ون م%%ن تي%%ارين  «إن الش%%عر الّص%%وفي باعتب%%اره نمط%%ا فني%%ا م%%ن أنم%%اط التعبي%%ر، 

»تيار وجداني يمثله الشعور، وتيار تأملي تمثله ا�فكار: جوھريين
، وھذا التيار الثاني ھ%و )2(

تحم%%ل رؤى  -موض%%وع الدراس%%ة-ؤ�ت المتقدم%%ة ب%%النظر إل%%ى القص%%يدةالمقص%%ود بتل%%ك التس%%ا

 الش%%%عر يعتب%%%ر) Herbert Read(ي ھ%%%ذا نج%%%د ھرب%%%رت ري%%%دف%%%وأفك%%%ار فلس%%%فية خالص%%%ة، و

فك%%ر متح%%ول عل%%ى مج%%ازات  )دانت%%ي(فھم%%ا عاطفي%%ا للفك%%ر، إن%%ه كم%%ا وص%%فه  « الميت%%افيزيقي

يزيقي بوص%فه ش%عرا تعليمي%ا، أن نتصور الشعر الميت%اف) ريد(وتخيJت، ومن الخطأ في نظر 

                                                 
 .12، ص2000التصوير الشعري، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، : عدنان حسين قاسم )1(
 .322الرمز الشعري عند الّصوفية، ص: عاطف جودة نصر )2(
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على الرغم من أننا نجد قدرا غير قليل م%ن الش%عر الّص%وفي يس%وده ط%ابع تعليم%ي مباش%ر، إذ 

ب%أن نص%نف الش%عر الميت%افيزيقي بأق%ل ) ري%د(و التجريد الفلسفي المح%ض، كم%ا ينف%ي حينزع ن

ن%ة ب%ين الش%عر من الشعر الغنائي من حي%ث ا�فع%ال والعاطف%ة؛ إذ العاطف%ة ھ%ي الرابط%ة الممك

»الغنائي والميتافيزيقي
)1(

.  

إن أفكار الش%اعر الفلس%فية ول%دتھا التج%ارب الش%عورية، ق%د تتحق%ق جمالي%ا ع%ن طري%ق 

تجس%%يدھا أحيان%%ا ف%%ي الّص%%ور الش%%عورية، والت%%ي تكش%%ف ع%%ن ماھيتھ%%ا، وتح%%يط بأبعادھ%%ا؛ �ن 

عطي%ات متع%ددة الّصورة الشعرية في جوھرھا تشكيل لغ%وي يعم%ل الخي%ال عل%ى تخليق%ه م%ن م

يقف العالم المحسوس في مقدمتھا على نحو � تكون الّصورة فيه مجرد تصوير فوت%وغرافي 

تعبيرا عن حال%ة نفس%ية معين%ة يعاينھ%ا الش%اعر إزاء موق%ف مع%ين م%ن  «لLشياء، وإنما تصبح

»مواقفه مع الحياة
)2(

.  

ه إب%داء آراء دون لقد تنبه القدماء إلى جذر الّصورة، ولكن ا�مر ل%م يتع%د ف%ي مجموع%

أن تش%%كل نظري%%ة متماس%%كة، أو تق%%دم مفھوم%%ا ناض%%جا للّص%%ورة، وأذك%%ر م%%ا أورد الج%%احظ ف%%ي 

»فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير «:سياق تعريفه للشعر
)3(

.  

فالنقد العربي القديم درس كل نمط بمعزل عن بقية ا�نماط، مما يجعل الدارس يت%وھم 

الوس%يلة الفني%ة الجوھري%ة : ة وغي%ر متص%لة، أّم%ا الّص%ورة ف%ي النق%د الح%ديث فھ%يبأنھا متجزئ

م%ا التجرب%ة الش%عرية كلھ%ا إ�ّ ص%ورة كبي%رة ذات فلنقل التجربة ف%ي معناھ%ا الجزئ%ي والكل%ي، 

وس%%يلة م%%ن وس%%ائل التعبي%%ر ع%%ن التجرب%%ة الش%%عرية، و�ج%%ل  «:أج%%زاء بس%%يطة، وم%%ن ث%%م فھ%%ي

»كل الحواس، وكل الملكات تحقيق غايتھا يجب أن تتعاون
)4(

.  

ويرى أحمد الشايب أن الصورة محتاجة إلى باعث يثيرھا، والوسيلة في ذلك الخيال، 

ّصورة ا�دبية مھما تكن درجته الفنية ساميا أو عادي%ا، كم%ا أن%ه يحم%ل العواط%ف لا أساسفھو 

عنھ%ا، وعل%ى  المترجمة Bحساس الفنان، والتي تشرح لنا خ%واص الّص%ورة الّص%الحة للتعبي%ر

أولھم%ا الخي%ال وثانيھم%ا العب%ارة : ھذا تعتمد الّصورة ا�دبية في تكوينھا عل%ى أساس%ين مھم%ين

                                                 
 .323الرمز الشعري عند الّصوفية، ص: عاطف جودة نصر )1(
 .108، 1985مة للكتاب، قضايا النقد ا�دبي المعاصر، الھيئة المصرية العا: محمد زكي العشماوي )2(
 .3/131عبد السJم ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، د ت، : الحيوان، تحقيق: عمر بن بحر الجاحظ )3(
 .08، ص1983، بيروت، 3الّصورة ا�دبية، دار ا�ندلس للطباعة والنشر، ط: مصطفى ناصف )4(
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الوس%يلة  «:في حين يذھب جابر عصفور إلى أھميتھ%ا فيق%ول إنھ%ا، )1(أو نظام التأليف اللغوي

ره الھام%ة الفنية التي يستكشف بھا لناقد القصيدة، وموقف الشاعر من الواقع، وھي أحد مع%ايي

في الحكم على أصالة التجربة وق%درة الش%اعر عل%ى تش%كيلھا ف%ي نس%ق يحق%ق المتع%ة والخب%رة 

»لمن يتلقاه
)2(

.  

ولّما كان للصورة الدور البالغ بين عناصر ا�داء الفني، و� يمكن أن نع%دھا عنص%را 

»ع%المإنھا جوھر فن الشعر، فھي التي تحرر الطاقة الشعرية الكامنة ف%ي ال «زائفا، بل
ث%ّم ، )3(

إن ھناك طاقة خفية تحرك الّصورة، وھ%ي الخي%ال ال%ذي يح%دد مج%ال الّص%ورة الش%عرية، بم%ا 

يمك%%ن أن يض%%فيه عليھ%%ا م%%ن ق%%درة تس%%تطيع بھ%%ا أن تتش%%كل أساس%%ا، ث%%م تس%%تطيع أن تت%%رابط 

وقد عني النق%اد بتعري%ف الخي%ال وتقس%يمه إل%ى أن%واع متباين%ة، ، وتنصھر مع الّصورة الجزئية

بعضھم إلى علمي وفن%ي، وتص%ويري ووج%داني، وحس%ي ومعن%وي، وواقع%ي ومث%الي،  فقسمه

  :ويرد كثير من النقاد الخيال إلى أصول ثJثة

وھو الذي يختار عناصره من ب%ين التج%ارب الّس%الفة، ويؤلفھ%ا مجموع%ة : الخيال ا�بتكاري -

  .جديدة

ّصور المتناسبة الت%ي تنتھ%ي إل%ى أو المؤلف وھو الذي يجمع بين ا�فكار وال: الخيال التألفي -

  .أصل عاطفي واحد

وھ%و ال%ذي يعن%ى في%ه ا�دي%ب بتفس%ير المش%اھد أكث%ر مم%ا يعن%ى : الخيال البياني أو التفسيري -

.بوصفھا
 )4(

  

والّص%%وفية ھ%%م ال%%ذين حمل%%وا الخي%%ال مكان%%ة رب%%ت عل%%ى ك%%ل م%%ا منح%%ه ل%%ه غيرھ%%ا م%%ن 

وا الخي%ال أس%مى م%ا يمك%ن أن ين%ال م%ن قداس%ة فھم الذين منح «المتكلمين والبلغاء والفJسفة، 

في الفكر العرب%ي، إن الخي%ال عن%دھم يس%اعد ف%ي الكش%ف ع%ن ن%وع مھ%م م%ن المعرف%ة، ويني%ر 

الطري%%%ق إل%%%ى إدراك طائف%%%ة م%%%ن الحق%%%ائق المتعالي%%%ة الت%%%ي � يص%%%ل إليھ%%%ا العق%%%ل الّص%%%ارم 

لھي%%ة ويح%%وم ح%%ول وبالخي%%ال المطل%%ق ال%%ذي يس%%مو حت%%ى ي%%دنو م%%ن الحقيق%%ة اB(...) للفيلس%%وف

                                                 
 .243، ص1999، مصر، 10صرية، طمكتبة النھضة الم: أصول النقد ا�دبي: أحمد الشايب: ينظر )1(
، الدار البيضاء، 3الّصورة الفنية في التراث النقدي والبJغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط: جابر عصفور )2(

 .07، ص1992
 .356، ص1980، 2مكتبة ا�نجلومصرية، ط: نظرية البنائية في النقد ا�دبي: صJح فضل )3(
 .223إلى  210ول النقد ا�دبي، صأص: أحمد الشايب: ينظر )4(
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»حماھ%%ا
وعل%%ى ھ%%ذا فالخي%%ال عن%%د معش%%ر الّص%%وفية ملك%%ة م%%ن ملك%%ات اBدراك الت%%ي تعل%%و ، )1(

الحواس وتضارع العقل، بل ق%د تس%مو علي%ه أيض%ا، وھ%و أعظ%م مّن%ة م%ن Q تع%الى بھ%ا عل%ى 

أرباب للخيال النابض الحّر، المحل%ق عل%ى مس%توى التنظي%ر والتطبي%ق ف%ي  ةالناس، فالمتصوف

م%ن قداس%ة وأھمي%ة، إذ  ودليل ذلك يلخصه ابن عربي فيما خلعه على الخي%ال، راث العربيالت

يعد الّسابق وبما المؤصل لنظرية الخيال عند الّصوفية، و� نكاد نجد من المتصوفة م%ن اھ%تم 

بدراسة الخيال وتحليله وبيان مستوياته وآفاقه، مثل ما اھتم محي الدين بن عربي ف%ي نظري%ة 

.للخيال
)2(

  

والحق أن الخيال عند ابن عربي انتظم فلسفة شملت الوجود كلّ%ه، وك%ان بمثاب%ة رحل%ة 

صحبت اBنسان و�زمته وارتبطت به في ك%ل ح%ال م%ن أحوال%ه، واحتل%ت م%ن تص%وفه مك%ان 

الّصدارة، إذ يفّسر به تجاربه الّصوفية ويربط بينه وبين الكشف الّصوفي موضحا أن الخي%ال 

 Q لھية فيما أوجدته أعظم وجوًدا م%ن الخي%ال، من%ه  «تعالى، أعظم قوة خلقھاBفليس للقدرة ا

ظھرت القدرة اBلھية وا�قتدار اBلھي، و به كتب على نفس%ه الرحم%ة، وأوج%ب عموم%ا وھ%و 

Q على Q لھي في القيامة وفي ا�عتقادات، فھو أعظم شعائرBحضرة المجلى ا«
)3(

.  

ي يشمل الكون كل%ه، و� يقتص%ر عل%ى مج%ال واح%د م%ن وبالتالي فالخيال عند ابن عرب

المجا�ت اBنسانية، ولع%ل فيم%ا أوردت%ه م%ن ح%ديث اب%ن عرب%ي ح%ول الخي%ال، وازع م%ا عل%ى 

اعتبار اب%ن عرب%ي أح%د أس%اتذة الشش%تري، و� ب%د للتلمي%ذ أن يت%أثر بأس%تاذه بش%كل م%ا، وبق%در 

  .لهحووتصوره به اقتناعه 

ودة للح%%%ديث ع%%ن عناص%%%ر الّص%%%ورة، لنعم%%%ل عل%%%ى وأج%%دني اSن مص%%%روفة إل%%%ى الع%%%

استخراجھا من القصيدة، ووصف طرق رصفھا ووصفھا وتشكل جزيئاتھا الت%ي ص%يرت لن%ا 

  .فيما بعد الّصورة النھائية والكلية للقصيدة

مج%اورة مف%ردات ع%ّدة، تق%وم بينھ%ا عJق%ات  «إن التشكيل اللغ%وي للّص%ورة يبن%ي م%ن 

المعنى الجزئي، كما يقوم بينه وبين المض%مون الكل%ي ارتب%اط  على نحو ما، يتحدد من خJلھا

                                                 
 .48الّصورة الفنية، ص: جابر عصفور )1(
الخيال في مذھب محي الدين بن عربي، : محمود قاسم: قام بدراسة الخيال عند ابن عربي عدد من الباحثين أھمھم )2(

ية، نصر حامد أبو الرمز الشعري عند الّصوف: الخيال والشعر في تصوف ا�ندلس، عاطف جودة نصر: سليمان العطار
 .الّصوفية والسريالية، محمد علم الدين الشقيري، ذخائر ا�عJق، شرح ترجمان ا�شواق: فلسفة التأويل، أدونيس: زيد

 .3/492الفتوحات المكية، : ابن عربي )3(
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»وعJقات
)1(

 «ويكاد يجمع النقاد المح%دثون ف%ي ھ%ذا الب%اب عل%ى أن التجرب%ة الش%عرية كلھ%ا. 

صورة كبيرة ذات أجزاء ھي بدورھا صور جزئي%ة تق%وم م%ن الّص%ورة الكلي%ة مق%ام الح%وادث 

»الجزئية من الحدث ا�ساسي
ة تفريغ للكثافة ا�نفعالية اBيحائية، عن طري%ق ، لتكون بمثاب)2(

لبنات ووحدات صغرى تعمل على بناء الّصرح الّصوفي العام الذي يمث%ل فيم%ا بع%د الّص%ورة 

رغب%%ة ف%%ي تش%%كيل الّص%%ور الش%%عرية عل%%ى أس%%اس م%%ن حق%%ائق الفلس%%فية  «الكلي%%ة، والت%%ي تتفج%%ر

»التعبير الفنيالجمالية النظرية وفقا لثقافة الشاعر ومدى وعيه بحقيقة 
)3(

.  

تم%%ور  «ولك%%ي تك%%ون الّص%%ور الكلي%%ة م%%ؤثرة، يج%%ب أن تك%%ون الّص%%ور الجزئي%%ة ص%%وًرا

ال%نفس ف%ي طبق%ات م%ن  بالحركة الدائبة، يتواصل فيھا الّسريان من العالم الخارجي إلى داخ%ل

»الّصور الجزئية بتراكم بعضھا فوق بعض
)4(

.  

لش%عرية ھ%ي تل%ك الّص%ور الجزئي%ة، إذن فإن أب%رز م%ا يمك%ن أن تتك%ون من%ه الّص%ورة ا

ولع%ل ...حشد ھائل من الّصور التي يتفجر بعضھا بفع%ل بعض%ھا اSخ%ر «باعتبار أن القصيدة

الكتابة بالّصور ھي القانون المحوري الذي تبنى علي%ه القص%يدة، �ن الش%عر ين%زل ف%ي دائ%رة 

»الرؤيا، ويكاد يتوحد بالحلم، والّص%ورة ھ%ي الش%كل ال%ذي يس%تجيب لل%رؤى
وب%ذلك يك%ون ، )5(

الع%الم الخ%ارجي بمثاب%ة الم%ادة الخ%%ام الت%ي � ب%د م%ن ص%%ھرھا وإض%فاء الش%كل المع%ين عليھ%%ا، 

ال%%ذي تملي%%ه رؤي%%ة الش%%اعر لھ%%ذا الوج%%ود، وبالت%%الي تحوي%%ل م%%ا ھ%%و واقع%%ي م%%ادي إل%%ى مث%%الي 

  .روحي

ويبدو أن القطيعة ا�بستمولوجية التي كان%ت تم%س العص%ب الحس%اس ال%ذي ي%ربط ب%ين 

لمتصوف والعامة، قد لعب دوَرا حاسما في جنوح أسلوبه وص%وره الش%عرية لJخ%تJف ع%ن ا

مثيJتھ%%ا ف%%ي بقي%%ة الش%%عر؛ ذل%%ك أن لغ%%ة المتص%%وفة تص%%نع الرم%%ز المت%%درج، وتق%%وم بالتعدي%%د 

أب%رز م%ن  «مويب%دو أن الش%عراء الّص%وفيون ھ%. المتراكم لLفك%ار والمع%اني الّص%وفية العميق%ة

اللغ%%وي ف%%ي الش%%عر ق%%ديما، ع%%ن طري%%ق ن%%زع ال%%د��ت ا�ول%%ى الحس%%ية  م%%ارس إع%%ادة التش%%فير

ي أنس%اق رمزي%ة جدي%دة ف% Bدراجھاات، تتصل بمجا�ت الحب وحا�ت النفس موالدنيوية للكل

                                                 
 .58التصوير الشعري، ص: عدنان حسين قاسم )1(
 .417النقد ا�دبي الحديث، ص: غنيمي ھJل )2(
 .88، د ت، ص4التفسير النفسي لLدب، مكتبة غريب، ط: لدين إسماعيلعز ا )3(
 .26، ص1983، لبنان، 3الّصورة في الشعر العربي، دار ا�ندلس للطباعة والنشر، ط: على البطل )4(
 .92، ص1985محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس،  )5(
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مرتبطة بمواجيدھم وعالمھم، لكن التجربة الكلية ل%واقعھم كان%ت تمث%ل خلفي%ة ض%ابطة تتأس%س 

»ة للمرموز لهعليھا تلك الشفرة الثانية كمرجعية قار
)1(

  

أھمية الّصورة ف%ي  «وفي نطاق الّصورة في الشعر  الّصوفي، ينفي أدونيس أن تكون

س%%طحھا المرئ%%ي، ب%%ل ف%%ي كونھ%%ا عتب%%ة لمعن%%ى م%%ا، وباب%%ا يق%%ود الن%%اظر إل%%ى م%%ا وراء الغي%%ب أو 

»المجرد، سواء ف%ي ال%ذات أو ف%ي الطبيع%ة
، ذل%ك أنھ%ا تحق%ق التجرب%ة الّص%وفية حق%ا، إذ ل%م )2(

ن للغاية اBبداعية في حّد ذاتھا، وإنم%ا كان%ت وس%يلة لتزكي%ة مق%و�تھم الروحي%ة والوجداني%ة تك

  المتعلقة ببل%وغ أرق%ى م%ا يمك%ن بلوغ%ه م%ن درج%ات الص%فاء، فھ%ي ص%ورة روحي%ة باعتبارھ%ا

»نتاج نفسي لتجربة سلوكية اكتسبھا الّصوفي عن طريق الممارسة الفعلية «
)3(

.  

يس%%ت إ�ّ نس%%يجا تش%%د خيوط%%ه بعض%%ه ل%%بعض ف%%ي تن%%اغم ل «وعن%%د م%%ا تك%%ون الّص%%ورة

»وأصالة، من ھنا نتعامل مع نظم الّصورة وليس مع مفرداتھا اللغوية
)4(

.  

وباعتبار كل معطيات الّصورة الشعرية فيما سبق، تشكلت الّص%ورة ف%ي النوني%ة عل%ى 

  :شكل فسيفساء من الّصور الجزئية، والتي تمت ھندستھا على المعمار اSتي

  

  

  

  ور القصيدةـص: ثانيا

 ):ا�فتتاحية(الّصورة ا�ولى -1

ا، والذي أثبته التاريخ فعJ بين الشاعر  يبدو أن القصيدة قد تمخضت عن لقاء مھم جًدّ

ل%ى أب%ي م%دين، وإن إإن كن%ت تري%د الجن%ة فاذھ%ب  «:وابن سعين، حين دع%اه بكلمات%ه الرھيب%ة

»كنت تريد رب الجنة فھلمX إليّ 
)5(

.  

                                                 
 .277، ص1998لشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، أساليب ا: صJح فضل )1(
 .279، ص1991، بيروت، 1الّصوفية والسريالية، دار الساقي، ط: أدونيس )2(
 .571، ص2003، 1بناء القصيدة الّصوفية في الشعر المغربي، مطبعة بني يزنا سن سJ، ط: محمد بن الصغير )3(
 .296، ص2002، منشأة المعارف، اBسكندرية، )المجاز(فنية في شعر المتنبيالّصورة ال: منير سلطان )4(
 .09، صالديوان )5(
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قة أبي مدين تجري نحو التصوف السني، فإن اب%ن س%بعين ك%ان ي%ؤمن ولما كانت طري

دة الوج%%ود، فأج%%اب الشش%%تري دع%%وة أس%%تاذه، ب%%أن ح%%بالتص%%وف الفلس%%في ال%%ذي يك%%رس فك%%رة و

:حّول ھذه اBجابة إلى ھذه الّصورة
 )1(

  

��������������� ���	 � ������������������	 ��������������� ������������������� �����     �� ��������� �� ������������ ������������� � ������������ �� ��������� �� ��  ���������!"���)2(  
وعند محاولة تفكيك عناصر ھذه الّصورة فإننا نجد أنفسنا أمام صورة الرؤي%ة، والت%ي 

اللق%اء  إس%قاطوبعملي%ة ). الزي%ادة(، رؤي%ة Q ع%ز وج%ل)الحس%نى(الجنة: رھا زاويتينوتضم بد

يتحدد أن الجواب كان رب الجن%ة � الجن%ة، وبالت%الي ھ%ي ) صورة البيت(وفحواه على البيت 

  ).ابن سبعين(نية لطلب ا�ستاذإجابة ضم

وجود صورة فنية خالصة الموض%وعية، �ن م%ا ينتج%ه المب%دع  «ولما كان من العسير

م%%ن الّص%%ور مت%%أثر برؤيت%%ه وموقف%%ه مباش%%رة أو غي%%ر مباش%%رة، ول%%يس ثم%%ة ص%%ورة م%%ن أج%%ل 

»الّصورة
  .عمل على تفكيك ھذه الّصور الجزئيةن، فإننا س)3(

ة ثاني%ة لن%رى تل%ك الّص%ورة الكلي%ة فيم%ا بع%د، إن ّص%ورة وبالتالي محاول%ة تجميعھ%ا م%رّ 

رؤي%ا؛ و رؤي%ة: الرؤية في البداية تحيلنا إلى رؤيتين، يتواجد بينھما فرق؛ يبت%دئ بالكتاب%ة أو�

، )4(فأما الرؤيا في اللغة العربية فھي ما يراه اBنسان في منام%ه، جمع%ه رؤى وتعن%ي ا�ح%Jم

  .كلمة رؤية التي تعني اBبصار في حالة اليقظة وھي مميزة با�لف في نھايتھا عن

كم%رادف لھ%ا، ) حل%م(يعطي كلم%ة) رؤيا(وعلى الرغم من أن التعريف المعجمي لكلمة

إ�ّ أن اب%%ن عرب%%ي، وكثي%%را م%%ن الفJس%%فة والمتص%%وفة ال%%ذين تح%%دثوا ع%%ن ال%%رؤى ن%%ادرا م%%ا 

)5(اس%%تخدموا كلم%%ة الحل%%م، وق%%د يع%%ود تحاش%%يھم لس%%ببين
ل%%م � ي%%رتبط فق%%ط بحال%%ة ا�ول أن الح: 

النوم لدى اBنسان، وإنما كذاك بيقظته، والسبب الثاني قد يكون ھو المبرر ا�قوى، والمتمثل 

                                                 
 .72، صالديوان )1(
ابن : ينظر .منه أي جّنات إقامة لمكان الخلد جّنات عدنو. أقام : عدنا، وعدونان ن ويعدُ عدن فJن بالمكان يعدِ : عدنا )2(

 ).نعد(مادة ،4لسان العرب، ج: منظور
 .141الّصورة الفنية معيارا نقديا، دار القائدي للطبع والنشر والتوزيع، د ط، د ت، ص: عبد اBله الّصائغ )3(
بالعين تتعد إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، والرؤية ھي : ما رأيته في منامك، والرؤية: الرؤية )4(

 .)رأي(مادة ،3لسان العرب، ج: ابن منظور. النظر بالعين والقلب
 .165، ص2001، القاھرة،1نظرية المعرفة عند ابن عربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط: ساعد خميسي) 5(
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  :ب%%%%ين الرؤي%%%%ا والحل%%%%م، فيق%%%%ول ρيمي%%%%ز في%%%%ه الرس%%%%ول ف%%%%ي وج%%%%ود ح%%%%ديث نب%%%%وي ش%%%%ريف

﴿ #���$�	 #� %&��	' (	 #� ��)��	﴾)1(
.  

رؤي%ة الح%ق وھ%ي م%ن  «:الرؤي%ة ھ%ي وإذا ما نحن عرجنا إل%ى المعج%م الّص%وفي نلق%ى

إن ل%م ت%ر الح%ق ل%م تك%ن ب%ه، وإن : شواھد ا�حوال والمقامات، وقيل فيھ%ا، وھ%و خي%ر م%ا قي%ل

»رأيت غيره لم تره
  .، في حين تعادل الرؤيا الوحي)2(

المص%%در �بي%%ات القص%%يدة ) أرى(وانطJق%%ا م%%ن ھ%%ذه المعطي%%ات يرج%%ع أن يك%%ون فع%%ل

الج%اري فع%J ب%ين التلمي%ذ وش%يخه، ث%م م%ن ناحي%ة  ھا بالح%دث�رتباط) رؤية(عائدا من مصدر

  .ارتباط فعل الرؤية بالحق تعالى، كما ورد في التعريف الّصوفي

يتطلع من أحدھما الّص%وفي إل%ى مق%ام رّب%ه، فإم%ا أن  نغير أن ھذه الرؤية تتخذ زاويتي

م%%ن خ%%Jل  ة ونعيمھ%%ا، وإم%%ا أن ي%%رى وجھ%%ه الك%%ريم، وھ%%و م%%ا رس%%مه لن%%ا الش%%اعرن%%ي%%رى الج

؛ �نھ%ا غاي%ة )الجن%ة(مثبتا الرؤية للحق تعالى نافيا ورافضا الحس%نى)الزيادة � الحسنى(عبارة

  .العباد والفقھاء ممن يريدون جزاَء على ما قاموا به من عبادات

ف%%المطلوب ف%%ي نظ%%ر الّص%%وفي  الح%%ق ھ%%و النظ%%ر ف%%ي وجھ%%ه الك%%ريم، وبالت%%الي يك%%ون 

دار النع%يم  «ن الكون إلى الكون، باعتبار الجن%ة كون%ا يمث%لرحيJ من الكون إلى المكّون � م

التي أعّد Q فيھا من فضله العميم ما تشتھيه ا�نفس وتلذ ا�ع%ين مم%ا � يحص%ى م%ن وج%وده 

»المقيم
)3(

.  

ن إومما ھو جدير بالمJحظة، أن طلب الزيادة الم%ذكورة يك%ون بفك%ر دلّھ%م عليھ%ا، إذ 

متفرق%%%%ات واس%%%%توت ا�ح%%%%وال وا�م%%%%اكن وس%%%%قطت رؤي%%%%ة إذا اجتمع%%%%ت ال «كم%%%%ال المعرف%%%%ة

»التمييز
، وإنھا أرفع المطالب، فكانت بمثابة قوس رمى سھما، وھ%و نظ%ره الس%ديد، وأمل%ه )4(

، فل%م االمديد الذي لم يزل يجول به حتى انتھى به �رف%ع المطال%ب، فتج%اوز ب%ذلك النظ%ر ع%دنً 

                                                 
الشيخ محمد علي القطب : قيقحمراجعة وتصحيح البخاري، : اBمام الحافظ أبو عبد Q محمد بن إسماعيل البخاري) 1(

 .1244، ص)6984(كتاب التعبير، باب الرؤيا من Q ،2005 المكتبة العصرية، بيروت،والشيخ ھشام البخاري، 
 .775الموسوعة الّصوفية، ص )2(
 .176لطائف اBعJم، ص: القاشاني )3(
اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، مصر، : أبو نصر الّسراج الطرسي )4(

 .62، ص1960
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ش%ھود : ا ھ%و أعظ%م منھ%ا، وھ%و مقص%ودهيلتفت إليھا، و� قصر نظره عليھا، بل جاوز إلى م

  .� الجنة التي ھي نعيم ا�شباح ا�رواح الحبيب الذي ھو نعيم

ق%%ام بتش%%بيه الطال%%ب أو المري%%د ) رم%%ى س%%ھما:(ل%%هووف%%ي الص%%ورة البياني%%ة ال%%واردة ف%%ي ق

) رم%ى، الق%وس(بالقوس الذي يرمي السھام، فحذف المشبه به وترك �زمة من لوازمه وھ%و 

  .مكنيةالعلى سبيل ا�ستعارة ) الطالب(بالمشبهبعد أن صرح 

وفي ھذا مقارنة ب%ين م%ن ي%رى ك%ل ھ%ذه ال%رؤى، وب%ين م%ن يرم%ي بس%ھم، ولكن%ه ل%يس 

ال%%دائرة العادي%%ة ) الس%%ھم(ك%%أي س%%ھم، وال%%رابط ب%%ين الّص%%ورتين ھ%%و تع%%دي الطل%%ب والمنطل%%ق

  .والمعروفة إلى أبعد ما يمكن أن يصل إليه النظر

فتتاحية يفيد ا�ساس الذي يجب أن ينطلق من%ه الّص%وفي الح%ق، فرسم ھذه الّصورة ا�

وھو الرغبة الملحة في رؤية الحق تعالى دون الطمع في الجنة وخيراتھا ج%زاًء عل%ى العب%ادة 

  .و� الخوف منه تعالى عقابا على العصيان ، إنما ھو حّب �جله تعالى وحده خالًصا

 ):دصورة ا�تحاد ووحدة الوجو(الثانيةالّصورة  -2

عن مذھب أستاذه اب%ن س%بعين القائ%ل بالوح%دة  -في رسم ھذه الصورة -يعبر الششتري

ل%يس إ�ّ "أو" Q فق%ط"المطلقة، والتي تقوم على فكرة واح%دة، وھ%ي أن%ه � موج%ود إ�ّ Q، أو

Q" ف في ش%رح موض%وع الوح%دة، إض%افة إل%ى خطورت%ه الديني%ة إ�ّ أنJورغم كثرة ا�خت ،

س%اھم ف%ي ت%دعيم ھ%ذا الم%%ذھب ال%ذي يحم%ل ش%عار الوج%ود الحقيق%ي ^، وم%ا ع%%داه الش%اعر ق%د 

فتتع%دد الموج%ودات بتع%دد التعين%ات تع%ددا حقيق%ا واقع%ا ف%ي نف%س ا�م%ر،  «عبارة عن أوھ%ام، 

»وھذا التعدد � يوجب تعددا في ذات الوجود
)1(

.  

م%%ا يس%%مى بعل%%م  وإن الوص%%ول إل%%ى الوح%%دة المطلق%%ة � ي%%تم إ�ّ بال%%ذوق والكش%%ف، وھ%%و

التحقيق، والذي م%ن ش%أنه إيص%ال الّص%وفي إل%ى أعل%ى مرات%ب التجل%ي اBلھ%ي، وتعتب%ر فك%رة 

تقوم بوحدة الحقيقة الوجودية بين جميع الكائن%ات، وھ%ي  «وحدة الوجود أخطر المذاھب �نھا

عبارة عن جريان الذات اBلھية في صور الموجودات، وطابعھا العم%وم، �نھ%ا تش%مل الك%ون 

»كلّه بما فيه
)2(

.  

                                                 
 .106، ص1962ف اBسJمي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، في التصو: قمر كيJني )1(
 .179بناء القصيدة الّصوفية، ص: محمد بن الّصغير )2(
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تصيير ذاتين واحدة، وھو ح%ال الّص%وفي الواص%ل، وقي%ل ھ%و  «:أّما اBتحاد فھو يعني

شھود وجود الحق الواحد المطلق من حي%ث إن جمي%ع ا�ش%ياء الموج%ودة بوج%ود ذل%ك الواح%د 

»معدومة في أنفسھا
)1(

.  

ان ھ%اتين و� يخفى عل%ى أي دارس ذل%ك الت%داخل الش%ديد والغم%وض الش%د ال%ذين يعل%و

اتح%%اد الخ%%الق  «:الفك%%رتين، لك%%ن يمك%%ن أن نح%%اول التفرق%%ة بينھم%%ا عن%%دما نعل%%م أن اBتح%%اد ھ%%و

والمخلوق مع احتفاظ كل منھا باستقJلية ذاته، بحيث يبقى الخالق خالق%ا، والمخل%وق مخلوق%ا، 

»فيكون ا�تحاد بھذا المعنى معنويا روحيا � حقيقي%ا جس%ديا
اتص%ال ؛ أي أنھ%ا � تعب%ر ع%ن )2(

مباش%%ر وشخص%%ي بال%%ذات اBلھي%%ة، وإنم%%ا ھ%%ي فك%%رة فلس%%فية الط%%ابع ، �نھ%%ا تعب%%ر ع%%ن وح%%دة 

Bثنينيةالخالق والمخلوق دون ا.  

مس%%تقاة م%%ن ا�فJطوني%%ة  «وإن ھ%%ذه ا�فك%%ار الت%%ي ت%%رى الوج%%ود يمث%%ل حقيق%%ة واح%%دة

ول%ون بوح%دة ، وھي تخالف ما عليه جمھ%ور المس%لمين، وبع%د أن ك%ان المتكلم%ون يق)3(الحديثة

 Q لھية، قال الّصوفية بوحدة شاملة بكل شيء، وبعد أن كان ا�ول%ون يقول%ون بفع%لBالذات ا

»في كل شيء، قال اSخرون بوجوده في كل شيء
)4(

.  

كث%%%رة بص%%%فاتھا الحقيق%%%ة الوجودي%%%ة الواح%%%دة ف%%%ي جوھرھ%%%ا المت «وأم%%%ا الوح%%%دة فھ%%%ي

»ب واBضافاتوأسمائھا، � تعدد فيھا إ�ّ با�عتبارات والنس
)5(

.  

ولقد قام الشاعر الفيلسوف بتصوير ھ%اتين الفك%رتين ف%ي أبي%ات، ناس%جا منھ%ا جزئي%ات 

 «تلتحم فيما بينھا لتتحول تلك المفردات والعبارات إلى رسوم ھندسية، والمنطلق ف%ي ھ%ذا أن

الّصور ليست زينة، � معنى لھا، بل ھ%ي تش%كل ج%وھر الف%ن الش%عري نفس%ه، إنھ%ا ھ%ي الت%ي 

»رر الطاقة الشعرية المختبئة في العالمتح
)6(

.  

                                                 
 .628الموسوعة الّصوفية، ص )1(
 .179نظرية ا�تصال عند الّصوفية، ص: سارة آل سعود) 2(
الث للميJد، فاستحدثت تفسيرا لما سبق أن عرضه القرن الث) أفلوطين(ظھرت ا�فJطونية الحديثة التي تنسب إلى ) 3(
فيض عن المطلق الكلي الذي يحوي الالقول ب أساسفJطون من أفكارا حول اBله الصانع، وتقوم ا�فJطونية الحديثة على أ

الواحد لما وجد شيء على  لو�«:فلوطينأيقول . الوجود و� يحويه شيء �ن كل شيء منه وھو مبدأ ھذا الوجود
Bق، فھو الحياة �ن الحياة تفيض منه، كما يفيض الماء من النبعأJنظرية ا�تصال عند الصوفية، : سارة آل سعود .»ط
 .336ص

 .280لغة الشعر، ص: درجاء عي )4(
 .438دراسات في التصوف اBسJمي، ص: محمد جJل شرف )5(
 .69النظرية الشعرية، ص: جون كوھين )6(
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)1(يقول الششتري
:  

 ����� �' ��������������������� �� � �� �& ��'������������������� �' #������������������ � �* �'��������������������  
 �◌  

  �� �,���- ����� �����)2( �� �.�	 ���� �� �/)3(  �01  �������)4(  
يرسم ھذا البيت الشعرية صورة توحد الذات الطالبة والذات المطلوبة من خJل ن%زع   

مباش%رة ودون ) الطال%ب(بس%ابقه ) المطل%وب(ا، إذ أردف لف%ظومحو كل عJقة لغوية تنف%ي ھ%ذ

أي وسائط لغوي%ة، وم%ا اختJفھم%ا وزن%ا ص%رفيا إ�ّ اخ%تJف ش%كلي لغ%وي بح%ت، �ن الد�ل%ة 

أصJ، وإنما تثبت العبد ف%ي ع%الم  � وجود للعبد «ترفض غير ذلك، فJ اثنينية و� غيرية، و

إذا استولى على العبد الجذب والفن%اء أص%J غ%اب قدرة، ف الفرق حكمة،وتنفيه في عالم الجمع

»عن مقام الفرق، فJ عبد أصJ، وصار الطالب عين المطلوب
)5(

.  

وف%%ي ھ%%ذه الّص%%ورة تعبي%%ر ش%%به ص%%ريح ع%%ن فك%%رة ا�تح%%اد عن%%دما ت%%ذوب ك%%ل الف%%وارق 

  .ا، لتبدو شيئا واحدً )الطالب والمطلوب(والمتغيرات بين العابد والمعبود

حضور القلب لما غاب من  «:ّصوفي تعبيرا عن الحضور والغيابولما كان الشعر ال

»عيانه بصفاء اليقين
، فقد جاء الشاعر بصورة الّصعق لّما بداله، فغيبه ع%ن وج%ود العين%ي )6(

ليصيره حاضرا في الوجود اليقيني، ونلتمس تركي%زه عل%ى فك%رة ا�تح%اد ح%ين ق%ام بالتJع%ب 

ا(اللفظي  Xا(والنون ضمير الجمع، و) عن(المكون من حرف الجر) عن Xالقافية، بمعن%ى ب%دا ) عن

وظھر، إذ ھو مّصر على فكرة وصورة الجمع وا�تح%اد، ولع%ل اBدغ%ام الع%الق ب%النون دلي%ل 

  .إصرار وتشديد على ذات الفكرة

فالشاعر قد قام برفض ومحو أي مسافة ذھني%ة وجودي%ة بين%ه وب%ين مطلوب%ه باس%تعمال 

م%%ن جھ%%ة، وبإض%%افة ) طالبن%%ا مطلوبن%%ا(ف%%ع ك%%ل الح%%واجز ب%%ين ميكانيزم%%ات اللغ%%ة، وذل%%ك بر

  .من ناحية أخرى) عنا(اBدغام، وتكرير اللفظ

ويزيد الشاعر اقتناعا بفرض ھذه الّصورة على المتلقي حين يعم%د إل%ى تش%كيلھا ثاني%ة 

  :فيقول

                                                 
 .72الديوان، ص )1(
 .)النون(ضمير المتكلم للجمع)+ عن(حرف جر : اعنّ  )2(
عشي عليه وذھب عقله من صوت يسمعه  كالھّدة الشديدة، والصعق : صعق اBنسان صْعقا وصَعًقا فھو صعق :الصعق )3(

 .)صعق(، مادة 4لسان العرب، ج: ابن منظور .مثل الغشي يأخذ اBنسان
 ).عنن(، مادة 4لسان العرب، ج: ابن منظور. كظھر أمام: عّنا الشيء يعن عننا وعنونا: عّنا )4(
 .76اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )5(
 .721الموسوعة الّصوفية، ص )6(
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������������� 2�3'�4 ��1 �#'������������ �!�	 �����������������! �5�������������&�� �%�������������'  
  

 �����������������"���� 	0�����������!3  6�������������7  89�����������$�� �:�������������')1(  
ينف%%ي الش%%اعر أن يك%%ون ھن%%اك وج%%ود حقيق%%ي عين%%ي، كم%%ا يتوھم%%ه الن%%اس، ف%%الوجود ^   

وحده، وم%ا ع%داه ھب%اء وأوھ%ام، وھن%ا تجس%يد لفك%رة وح%دة الوج%ود، وإن ھ%ذه الفك%رة لج%اءت 

  .إ�ّ + لم : أي) ا�ستثناء+ النفي(بصورة القصر -في ھذا البيت -ملتحفة

يفي%%%د الّد�ل%%%ة عل%%%ى تأكي%%%د  «خصائص%%%ه أن%%%همع%%%اني القص%%%ر ھن%%%ا، إذ م%%%ن  ىو� تخف%%%

»اBنكار
، وإن �جتماع النف%ي وا�س%تثناء إعان%ة عل%ى ذل%ك، م%ن حي%ث أن النف%ي ك%ان ب%أداة )2(

فانص%رف النف%ي إذن . ، فجزمته ونفت%ه ف%ي آن واح%د)نلفي(التي دخلت على الفعل ) لم(الجزم 

ھ%ل : نزاع ق%ائم ب%ين م%ا ن%راهلف%ا ، ولن ليس مطلقا، فاستثنى أن يلفي توھم%ا،)لفاءBا(إلى فعل 

وھ%و رّد ج%ازم غي%ر قاب%ل . ھم حقيقة أم توھم؟ فأجاب الشاعر بأن يكون كل ھذا توھم وھب%اء

  .لJستئناف

خلق%ت ت%وترا خالَص%ا ب%ين الك%ون  -على المستوى ال%د�لي -إن ھذه الّصورة ا�نزياحية

لقي، فكي%ف يتع%ين علين%ا رف%ض والوھم، الشيء الذي وّسع الفجوة مّرة ثانية بين الشاعر والمت

ونفي ھ%ذا الوج%ود ال%ذي ن%راه ونعيش%ه ونلمس%ه ونحس%ه، مم%ا جع%ل مس%افة الت%وتر تحت%د، ولق%د 

  .أعان ھذه الّصورة أسلوب القصر الذي وظفه الشاعر ليثبت الوحدة، وينفي الكثرة

فعندما يك%ون ك%ل ھ%ذا الوج%ود وھم%ا، ف%إن ھ%ذه الّص%ورة لتعم%ل عل%ى خلخل%ة الّص%ورة 

ت%%ة ف%%ي ذھ%%ن المتلق%%ي، فتص%%بح الّص%%ورة المح%%رك ال%%ذي يح%%ول ا�فك%%ار الثابت%%ة المتJحم%%ة الثاب

  .ور بالحركة والتشوشموالّساكنة إلى أبنية جديدة ت

  :ويزداد تعقد الّصورة في قوله

 ������������;�< ��������������&� => �������������� ��'���������� ?��	 �>�� ��������������  
  

 �������������� �����������@ �A�����������$�	' �A ������������ ?$�	 �'���������� ���� �B�����������&���  
   �5�������������������! ����������������������!�'  ��������������������C���� �D�����������������������	  

  

 �������������! �����������' �#����������� �>'�������������	 ����������� �C��	���'
)3(  

فإذا ك%ان المطل%وب ھ%و رف%ض الّس%وى؛ أي ط%رح الغيري%ة، وھ%و رف%ض واج%ب عل%ى   

معش%%ر الموح%%دين ال%%ذين يؤمن%%ون بعقي%%دة مح%%و الش%%رك ب%%ا^، ف%%إن الش%%اعر يس%%تدرك ف%%ي البي%%ت 

                                                 
 .72الديوان، ص )1(
 .396علم الجمال اللغوي، ص: محمود سليمان ياقوت )2(
 .72الديوان، ص )3(
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ف%الرافض ھ%و  «موج%ود أص%J، الموالي، بتساؤل توكيدي، إذ كي%ف ي%تم ال%رفض لش%يء غي%ر 

كّن%ا م%ن جمل%ة الّس%وى فتحص%ل أن الح%ق تع%الى ھ%و  نحن وما كّنا ش%يئا، ب%ل ع%دًما محض%ا، �

»الذي فعل ذلك جميعا
)1(

.  

ا�س%%تفھام س%%بقه ا�س%%تدراك ث%%م اBثب%%ات : لق%%د تش%%كلت ھ%%ذه الّص%%ورة عب%%ر ط%%رق ھ%%ي

البي%ت الم%والي، وكأن%ه  والجواب، فبعدما أقّر الش%اعر أن رف%ض الغيري%ة واج%ب اس%تدرك ف%ي

تناسى شيئا معينا ليضيفه قبل أن يكمل حديثه، وكأنھا عملية تنبيه للمتلقي، فيطرح سؤاله بع%د 

، وھذه طريقة أخ%رى لع%رض ھ%ذه !كيف الّسبيل لرفضه، والرافض ھو عين المرفوض: ذلك

اته، إنھ%ا � لن تغير من طبيعة المعنى في ذ «الّصورة ومھما تنوع ھذا الرسم للّصورة، فإنھا

تغير إ�ّ طريقة عرضه وكيفية تقديمه، إذ تنحصر أھميتھا فيما تحدثه ف%ي معن%ى م%ن المع%اني 

»من خصوصية وتأثير
)2(

.  

  :وعندما يؤكد الشاعر أن الخلق كلھم دائمون وسابحون في بحر أسرار الذات يقول

 �'���������������� �$�� ��������������������!' ����������������� �*��' �������������������!'!' ��  
  

  �' �������� �$ �' �� 	 �*������� �� �% �������� 9�������� D������!�	 �E�  �� ������������)3(  
أي في بحر الكل عمنا، فشبه الخلق )في بحره عمنا(إن المقصود في ھذا التعبير بقوله  

) البح%ر(وت%رك أح%د قرائن%ه) الح%وت(بالحوت والوحدة أو الكل بالبحر، وإن حذف%ه للمش%به ب%ه 

المكني%%ة، وف%%ي تش%%بيه الك%%ل ب%%البحر د�ل%%ة عل%%ى أن بح%%ر الوح%%دة متص%%ل  ا�س%%تعارةيحيلن%%ا إل%%ى 

حوت في الماء وإن ك%انوا � ش%عور لھ%م ب%ذلك، أم%ا ال%ذي يش%عر الوممتد ومتسع والخلق فيه ك

وف%ي تش%بيه الخل%ق ب%الحوت د�ل%ة عل%ى . رهظ%بذلك فقد اتس%عت معرفت%ه وامت%د فك%ره وعم%ق ن

المري%د ببح%ر الوح%دة، وأن%ه إذا خ%رج عنھ%ا س%تكون نھايت%ه تمام%ا مث%ل  اضرورة اقتناع ورض

  .من البحر الحوت الذي يخرج حال

وبالتالي، فإن تعدد الّصور الجزئية لJتحاد والوحدة في القصيدة ھو مج%رد تنوي%ع ف%ي 

  .العرض � تغيير في الفكر، وھو الشيء الذي سنJحظه كذلك في الّصور الموالية

 ):حجاب العقل(الّصورة الثالثة -3

                                                 
 .82اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )1(
 .323ة الفنية، صالّصور: جابر عصفور )2(
 .75الديوان، ص )3(
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ى ي%%رى الشش%%تري أن العق%%ل ع%%اجز ع%%ن الوص%%ول إل%%ى معرف%%ة حقيق%%ة ذات Q، وعل%%

نور يميز به بين النافع والضار، ويحجز ص%احبه  «إدراك الحقائق اBلھية على الرغم من أنه

عن ارتكاب ا�وزار، ونور روح%اني ت%درك ب%ه ال%نفس العل%وم الض%رورية والنظري%ة، أو ق%وة 

»مھيأة لقبول العلم
)1(

.  

ولعل أول صورة رسمھا الشاعر للعقل في القصيدة ھي عل%ى أن%ه ھ%ول عظ%يم، وھ%ذا 

أس%رار المع%اني  «الھول ھو عقال الفكرة عن النفوذ إلى ميادين الغيوب وفضاء الش%ھود، �ن

»خارجة عن دائرة العقول وإحاطة النقول
)2(

.  

  :فيقول الشاعر

9�4�����������������.'�� �F�4������������������� =D �'����������������3 �A��������������� ��� ����  
  

 ������������4 �������@ ��������� G0�������	 D�������H��	 #������� =D��������H ��)3(  
 «جاب تطفو على جميع النظريات الّص%وفية،وتكاد تكون صورة العقل الممثلة في الح  

)4(فقيل للنوري
العق%ل ع%اجز � ي%دل : فما ب%ال العق%ل؟ فق%ال: فقيل. با^: بما عرفت Q؟ فقال: 

»إ�ّ على عاجز مثله
)5(

.  

أّما ابن عربي فھو ينكر على العقل معرفته، ويرميه بالعجز المطلق عل%ى إدراك ھ%ذه 

، ولع%%ل تبري%%ر ذل%%ك ف%%ي )6(بالعق%%ل ا�ول أو العق%%ل الكل%%ي المعرف%%ة الكش%%فية، حت%%ى ول%%و اتص%%ل

  .نظرھم أن العقل قاصر ومحدود وضيق، مما � يؤھله لمعرفة العظيم والمطلق والواسع

عل%%ى أن اBق%%رار بعج%%ز العق%%ل عل%%ى معرف%%ة المطل%%ق ل%%يس حك%%را عل%%ى الّص%%وفية  «

اBنس%اني عموم%ا قيم%ة وحدھم، بل لق%د أي%دھم ف%ي ذل%ك علم%اء أعط%وا للعق%ل واBنس%ان والعل%م 

»عالي%%ة وتح%%و�ت نوعي%%ة ف%%ي مس%%ار العل%%م
، حي%%ث إن العق%%ل البش%%ري مھم%%ا بل%%غ م%%ن عظ%%م )7(

  .التدريب، وسموا التفكير عاجز على اBحاطة بالكون

                                                 
 .54معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص: ابن عجيبة )1(
 .99اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )2(
 .73الديوان، ص )3(
سان، وإن كان قد ولد ونشأ ببغداد وقيل ابخر أحمد ابن محمد النوري، يعرف بابن البغوي نسبة إلى قرية اسمھا بغشور )4(

قته يوطريقته يسمونھا النورية وتشبه طريقة الجنيد فقد كان من أقرانه وأساس طر) نور(النوري نسبة لقرية يقال لھا  اسمه
الموسوعة  .ھ295ويعلم مريديه الصحبة وحسن العشرة، توفي عام  ا�نزواءاBيثار، وھو اجتماعي يكره العزلة ويذم 

 .586الّصوفية، ص
 .876، صم ن )5(
 .2/90الفتوحات المكية، : عربي ابن: ينظر )6(
 .203نظرية المعرفة عند ابن عربي، ص: ساعد خميسي )7(
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غير قادر عل%ى معرف%ة الّس%ر وح%ده، والعق%ل عن%دھم  «وھكذا يغدو العقل عند الّصوفية

»محدث، والمحدث � يدل إ� على مثله سبيل العاقل في حاجته إلى الّدليل، �نه
)1(

.  

)2(ومع كثرة المتصوفة الذين ينكرون معرفة العقل للذات اBلھية، نلتق%ي م%ع الج%وزي
 

الفJس%فة م%ن جھ%ة أنھ%م انف%ردوا ب%آرائھم وعق%ولھم، وتكلم%وا  «الذي يجع%ل العق%ل تلبيس%ا عل%ى

ت عل%ة قديم%ة للع%الم ث%م ق%ال وأكث%رھم أثب%(...) بمقتضى ظنونھم من غي%ر التف%ات إل%ى ا�نبي%اء

»بقدم العالم، وأنه لم يزل موجودا مع Q تعالى ومعلو�ته
)3(

.  

  :وھو ما أشار إليه الشاعر في ھذا البيت

 �%��&�����������������@' �6I!���������������$����� ����'����������������	 ���������������������  
  

  ������������������	' �#������������ �*�	 �A������������&3�� ������������@ �������������� ����3�'�J��)4(  
ن اليوناني%ة، ال%ذين انص%ب اھتم%امھم وطفق بعدئذ يّصور الشخصيات الفلسفية ابتداًء م%  

:على العقل ومقو�ته فقال
 

  

 �%��������������������?&! �:��	������������������������	 �,�������������������������� �%����������������������4'  
  

 ���?�����������	 �����!���������� ���� ��	�H������������ #����������� �A������������ ���'
)5(  

، أي ج%%ّرة كبي%%رة، ف%%إذا ص%%ّحت لق%%د ص%%ور الش%%اعر الفيلس%%وف س%%قراط ق%%د س%%كن ال%%دنّ   

»يھ%%ا ليحص%%ر فك%%ره ل%%ئJ يش%%وش عقل%%هس%%قراط دخ%%ل ج%%ّرة وجل%%س ف «الرواي%%ة القائل%%ة ب%%أن
)6( ،

ك%%ان ف%%ي زم%%ن  «فيك%%ون التص%%وير حقيقي%%ا، وإّم%%ا أن يك%%ون ھ%%ذا التص%%وير مجازي%%ا برواي%%ة أن%%ه

نح%ن ق%وم : ق%ال. ل%و ذھب%ت إلي%ه لتأخ%ذ من%ه الش%ريعة) لس%قراط(موسى علي%ه الّس%Jم، فقي%ل ل%ه 

مھذبون � نحتاج إلى أخذ، فأرداه عقله حيث ص%رفه ع%ن التمس%ك ب%أنوار الش%ريعة فك%ان م%ن 

»الض%الين
، وبالت%الي يك%ون ھ%%ذا التص%وير كناي%ة ع%ن م%%دى حص%ر العق%ل ب%بعض المق%%و�ت )7(

  .قض الشريعة، و� توصل إلى غاية أي صوفي، وھي إدراك الحقيقة اBلھيةالتي تنا

                                                 
 .220عدنان حسين العوادي، الشعر الّصوفي، ص )1(
بغداد حيث كان مولده  أرياضأبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزي، يمتد نسبه إلى مشرعة الجوز من  )2(

، والذي )الذائع الصيت" تلبيس إبليس:("منھا،التاريخ والحديث له نحو الثJثمائة كتاب، وھو علم عصره في ھ508عام 
 .132ص الموسوعة الصوفية،. ينتقد فيه نھج الصوفية ويأخذ عليھم فيه مآخذ يقول إنھا من تلبيس إبليس عليھم

 .61تلبيس إبليس، ص: عبد الرحمن الجوزي )3(
 .73الديوان، ص )4(
 .74، صم ن )5(
 .122اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )6(
 .122، صم ن )7(
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 «ف%ي نم%ط حس%ي م%ادي، حي%ث يس%عى إل%ى) قص%ور العق%ل(لحظ كيفية تجسيم الفك%رةنَ فَ 

جعل المعنوي حسيا، فكأننا بالتجسيم نحو المعنوي المجرد من اللبوس والح%دود المكاني%ة إل%ى 

»...أو تشم لمستسمع أو ت وأحسيات ترى 
 )1(

  

إن أب%%رز خاص%%ية ف%%ي ص%%ورة العق%%ل وتص%%ويرھا بالقص%%ور تتمث%%ل ف%%ي ص%%ياغة طبق%%ا 

لنموذج بنية التوالد المتكاثر، فھو أساسا يتكون من صورة واحدة تتضخم وتتعق%د كلم%ا تق%دمنا 

ف%%%ي ق%%%راءة أبي%%%ات القص%%%يدة، حي%%%ث تت%%%داخل حلقاتھ%%%ا المتش%%%اكلة بش%%%كل يفض%%%ي إل%%%ى التعقي%%%د 

  :ي الّصورة الجزئية اSتيةوالتضخيم، وھذا ما سنقرؤه ف

  :يقول الشاعر

G�0������������	 ����������������.��� ?������������H�	 �'������������ �! �# �����������������   ��������� �� ���������� ��� �*������ �� �������� �. ���	 �F��������� ����������� �.
)2(  

يبدو جليا التش%بيه ال%ذي ج%اء محاط%ا بالّص%ورة، حي%ث ق%ام بتش%بيه النف%وس ب%دود الق%ز، 

    .ووجه الشبه ذلك النسيج

ز لھذا العالم على الفطرة ا�صلية � حجاب عليھا، تمام%ا ومدلول ذلك أن اBنسان تبر

ف%إذا  «مثل ما ھو روح الحال بالنسبة لدود القز، فھي توجد أول مّرة دون نس%يج مح%اط بھ%ا، 

بلغ%%ت ال%%روح، وكم%%ل عقلھ%%ا نظ%%رت إل%%ى ھ%%ذا الع%%الم الّس%%فلي، وعش%%قت فروق%%ه، وتاھ%%ت ف%%ي 

، فمنھ%ا م%ن يت%راكم عليھ%ا حج%اب حجابھ%احظوظھا وشھواتھا، فكلما زادت في تيھانھا ت%راكم 

ة المعاصي والمساوئ، وھم العوام، ومنھا م%ن يت%راكم عليھ%ا حج%اب ا�ن%وار ، مة، كظلمالظل

كا�ش%%تغال ب%%العلوم النقلي%%ة والرس%%مية والعقلي%%ة فتتغلغ%%ل ف%%ي تل%%ك العل%%وم وترس%%خ فيھ%%ا فيعس%%ر 

»انتقالھا عنھا، وھو أشد الحجاب
)3(

.  

ن في أن الّسجن يكون لنا مّن%ا، مث%ل م%ا ھ%و س%جن دودة الق%ز ثم إن جمال الّصورة يكم

أّم%ا س%جننا نح%ن فيتمث%ل ف%ي مق%و�ت العق%ل . الممثل ف%ي تل%ك الخي%وط الحريري%ة الت%ي تنس%جھا

  .ونظرياته واستنباطاته التي تقوم بحصر الكون وتقييده، فيقوم بسجننا

لذي يعد صورة أخ%رى وبالتالي يتحقق التشبيه لرسم صورة حجاب العقل بھذا النمط ا

لبعث الفكرة من جديد، وتصبح وسيلة مھمة لتوضيح المعن%ى فض%J ع%ن كونھ%ا عنص%را م%ن 

                                                 
 .307الصورة الفنية معيارا نقديا، ص: عبد اBله الّصائغّ  )1(
 .74الديوان، ص )2(
: محمد عبد الرحيم الزيني: وفي موضوع مراتب العقل بالتفصيل، ينظر. 118اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )3(

 .128إلى  93، صJ1993م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مشكلة الفيض عند فJسفة اBس
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يكش%ف ع%ن حقيق%ة الموق%ف الجم%الي  «عناصر تزيين المشھد الشعري، فقام التشبيه كتص%وير

الذي عاناه الشاعر أثناء عملية اBبداع، ويرسم أبع%اد ذل%ك الموق%ف ع%ن طري%ق المقارن%ة ب%ين 

ي التشبيه مقارنة � تھ%دف إل%ى تفض%يل أح%د الط%رفين ع%ن اSخ%ر، ب%ل ي%ربط بينھم%ا ف%ي طرف

حال%%ة أو ص%%يغة أو وض%%ع، وھ%%و يح%%دس بج%%وھر ا�ش%%ياء ويجعلھ%%ا ق%%ادرة عل%%ى نق%%ل الحال%%ة 

»الشعورية
)1(

.  

  :لقد اتجه الشاعر في ذكر تطورات العقل وتحو�ته فقال

 =B��������������7I�7 ������������������ ��	�'�����������������<	 ����������������� �K'���������������&�4    ���������������� �!������������������&�@ ��������������� �� B��������������� �) ���' 9��������������L� �� �'  8	)2(  
فالعقل يتطور باعتبار كماله ونقصانه به على ثJثة أطوار؛ فصورة العقل ھنا ج%اءت 

ھو اسم الفاعل، بمعن%ى أن%ه ھ%و : ما للرؤية، فالرائي اماط، كل منھا يشكل محورنعلى ثJثة أ

ي%ة، وأخي%را الرؤي%ة الت%ي ھ%ي أي وق%ع علي%ه فع%ل الرؤ: القائم بالفعل، ثم المرئي اسم المفع%ول

  .المصدر

ھ%%و الن%%اظر ب%%ه، إذ يتط%%ور بوص%%فه، ف%%إن ك%%ان الن%%اظر ب%%ه ك%%امJ،  -ھن%%ا –إن الرائ%%ي 

اتص%%ف عقل%%ه بالكم%%ال، وإن ك%%ان ناقص%%ا، اتص%%ف بالنقص%%ان ف%%ي الرائ%%ي، باعتب%%ار عرفان%%ه 

ه، وزھده وورعه وصJحه وكمال طاعت%ه وقرب%ه م%ن رّب%ه، أو باعتب%ار جھل%ه وض%عف ئوإتقا

فالعقل يزداد نوره بالطاعة، والنزاھ%ة   -يقينه وحرصه وطمعه وفزعه وفسقه وبعده عن رّبه

ي%نقص بالمعص%ية والح%رص، وح%ّب ال%دنيا والحظ%وظ وإتب%اع والعفة والتف%رغ م%ن الش%واغل و

وتارة ينظ%ر في%ه باعتب%ار المرئ%ي أي المنظ%ور في%ه، فيتط%ور بنعت%ه، ف%إن ك%ان علوم%ا  -الھوى

سنية، يريد التجلي بھا فينظر في سببھا، أو مقامات عالي%ة يري%د الرق%ي إليھ%ا نافعة، أو أحوا� 

لكم%ال، أو معرف%%ة كامل%%ة يري%%د الّص%%عود إليھ%%ا، فيتفك%%ر بعقل%%ه ف%%ي معارجھ%%ا، فھ%%ذا العق%%ل كام%%ل 

لكمال المنظور فيه، وھو الم%راد ب%المرئي، وإن ك%ان المرئ%ي أي المنظ%ور في%ه ناقص%ا كعل%وم 

  ق%%%%%%وال فاس%%%%%%دة تس%%%%%%وس ب%%%%%%ذرة اBيم%%%%%%ان، أو أنظ%%%%%%ار تخيلي%%%%%%ةحديث%%%%%%ة أو فلس%%%%%%فية، أو أ

  .أو وھمية � حقيقية، وقس على ھذا، فھذا العقل ناقص باعتبار المنظور فيه 

ف%إن ك%ان ص%احبه مري%دا طري%ق  -كم%ا يق%ول -وتارة النظر باعتب%ار م%ا قلن%ا فيم%ا س%لف

ا تص%حيح مق%ام ا�ذواق والوجدان، فالنظر به نقصان، والوقوف معه خذ�ن، وإن كان قاص%د

اBيمان عن طريق ا�ستد�ل والبرھان، فالنظر به كمال، واعتباره واجب ف%ي البرھ%ان الت%ي 
                                                 

 .53التصوير الشعري، ص: عدنان حسين قاسم )1(
 .73الديوان، ص )2(
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� تدرك إ� به، وإن أيده بأنوار الش%ريعة م%ن الكت%اب والس%نة، فھ%و كم%ا الكم%ال، وھ%ذا معن%ى 

)1(أي تظھر لنا ا�طوار منه ثJثة: تلوح: قوله
.  

ب%%ة ا�ج%%زاء، كم%%ا س%%يأتي ف%%ي ھ%%ذا المخط%%ط ويمك%%ن أن نوض%%ح ھ%%ذه الّص%%ورة المرك

  :التوضيحي

                                                 
 .105-104اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة: ينظر )1(



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

 

 78

 أطوار العقل

  الناظر به

 الرائي

 باعتبار باعتبار

  العرفان -
 ا�تفاق -

 الزھد -

 الورع -

 الص.ح -

 الكمال -

 الطاعة -

 لقربا -

  الجھل -
 ضعف اليقين -

 الحرص -

 الطمع -

 الفزع -

 الفسق -

 البعد -

  المنظور فيه

 المرئي

 باعتبار باعتبار

  علوم نافعة -
 أحوال سنية -

 مقامات عالية -

 معرفة كاملة -

  علوم حديثة -
 علوم فلسفية -

 أقوال فاسدة -

 أنظار تخييلية -

 )وھمية(

 الرؤية

 باعتبار باعتبار

  
  
 ا�ذواق

  و

 الوجدان

  
  

  ا�ستد�ل
  و

 البرھان

 كامل كامل ناقص ناقص ناقص كامل
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إن ھذا التركيب المعقد للّصورة في القصيدة يخلق توترا لدى المتلقي، ثم ما يلبث ھذا 

ا�خي%%ر يتح%%ول إل%%ى رغب%%ة ملح%%ة ف%%ي تتب%%ع ھ%%ذا التوال%%د الّص%%وري ال%%ذي يحي%%ل عل%%ى التجرب%%ة 

ي%ث تص%بح أفق%ا مفتوح%ا عل%ى المطل%ق تحولت إل%ى تجرب%ة لغوي%ة، بح «الرمزية الّصوفية التي

»مو بنا إلى الرؤى والكشوف العلويةيسوالJّنھاية ومعراجا 
)1(

.  

)2(وھذا ما يقوم به الششتري في ھذه الصورة
:  

 �'������������ ���'��  	01 �6����������� ���� ��������������������! �'�������������)3(  
  

  '�������3' ���������� ��������� �K'��������&�	 )4( �%�������&H�	')5(���������� ��<	  
ص%%ل بالعق%%ل ا�كب%%ر فإن%%ه ي%%رى ھ%%ذه ا�ك%%وان إن العق%%ل إذا ص%%فا وتطھ%%ر ن%%وره حت%%ى ات  

ف%ي البي%ت . مكتوبة في اللوح، فيصير عقل العارف حينئذ ھو القل%م والل%وحسطور  عبارة عن

فش%به موج%ودات ھ%ذا الك%ون والوج%ود بس%طور ) �ح%ت س%طور كيانن%ا(صورة بيانية ف%ي قول%ه

ش%%به الكائن%%ات  مكتوب%%ة ف%%ي ل%%وح، فيغ%%دو الك%%ون ھ%%و الل%%وح والس%%طور ھ%%ي الكائن%%ات، وعن%%دما

وم%ن قول%ه ف%ي . فھي استعارة تص%ريحية) سطور(بالسطور حذف المشبه وصرح بالمشبه به 

)6(ھذا
:  

 ������������! M)7(  �N����������� ��'  �����������	 �3 ��  ������������� �  ��	 �4 �"����������4� ��  
  

  �1 �� ������������4 ��  �H�	�������� �. �'���������4�	 � �� 9 �����������)8(  �� �O �� �������������  
عر بتش%بيه ا�زمن%ة فق%ام الش%ا) سطور كيانن%ا(تتشابه صورة خطوط الدھر مع سابقتھا   

فإن ھذا العق%ل  .بالخطوط فحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل ا�ستعارة التصريحية

كبر يمد من خطوط ھذا ال%دھر فيجل%ي في%ه الماض%ي واSن%ي والحاض%ر، فك%ـأن ا�زمن%ة ق%د ا�

إلي%%ه، وھ%%ذه إحاطت%%ه القص%%وى وغاي%%ة  التفات%%هكتب%%ت وس%%طرت ف%%ي مرآت%%ه م%%ن م%%دد ن%%وره عن%%د 

�ننا ظھرن%ا ف%ي ھ%ذه ا�زمن%ة وظھ%ر كه، وأما التفصيJت والكيفيات فمن شأن الربوبية، إدرا

Jوجودنا و� نعرف وراء ذلك تفصي.  

                                                 
 .65الرمز الشعري عند الّصوفية، ص: عاطف جودة نصر )1(
 .74الديوان، ص )2(
 .106، صاللطائف اBيمانية: ابن عجيبة: ينظر. واننا فجمع على أكوان وكوانأصله ك: كياننا )3(
 .380صلطائف اBعJم، : القاشاني. ھو محل التدوين والتسطير المؤجل إلى حد معلوم: اللوح )4(
�على من جھة رمز عند الصوفية وھو علم التفصيل والقلم ا�على ھو العقل ا�ول والروح ا�عظم، وسمي القلم ا: القلم )5(

 .367- 366م ن، ص. كونه واسطة بين الحق في إيصال العلوم والمعارف إلى جميع الخلق
 .74، صالديوان )6(
 .107اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة: ينظر). يمدّ (وردت في شرح ابن عجيبة : يكد )7(
 .م ن، ص ن). فيھا(وردت في شرح ابن عجيبة : فيه )8(
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ھذا الذي يجعلنا نقر مع الشاعر أن للعقل حدودا � ينبغ%ي ل%ه تخطيھ%ا، ب%ل إن%ه ع%اجز 

المعرف%ي  أصJ على تخطيھا وتجاوزھا أصJ، وم%ن جمل%ة ھ%ذه الح%دود ع%دم مج%اوزة مجال%ه

فإّما أن يعجز ع%ن : إلى مجال الكشف، �نه يجد نفسه أمام ثJث حا�ت من العجز والقصور

الوصول إلى ما يعطيه الكشف، أو يعجز ع%ن إدراك%ه، أو ق%د يص%ل إذا رام الوص%ول، ولك%ن 

  .وصوله � يوثق به؛ بمعنى أنه مشبع بالريب والشك

ي فك%%رة الكش%%ف وض%%رورته، �نھ%%ا م%%ن ھ%%ذه النقط%%ة يب%%رز الب%%ديل المعرف%%ي الممث%%ل ف%%

  .الطريقة الوحيدة وا�نفع، والسبيل المؤكد Bدراك ومعرفة ذات الجJل واBكرام

 ):الكشف(الّصورة الرابعة -4

»رفعك الشيء عّما يواري%ه ويغطي%ه «:في اللغة العربية" الكشف" تعني كلمة
، وق%د )1(

ْن َھ%َذا  ﴿:ه تعالىورد ذكر ھذه الكلمة بمعناھا ھذا في القرآن الكريم، كقول cلََقْد ُكنَت ِفي َغْفلٍَة م

)2(﴾َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديدٌ 
.  

ا�ط%Jع  «أّما في اصطJح الّصوفية، فلق%د كث%ر تفس%ير ھ%ذه الكلم%ة، فيق%ال أنھ%ا تعن%ي

»عل%%ى م%%ا وراء الحج%%اب م%%ن المع%%اني الغيبي%%ة وا�م%%ور الحقيق%%ة وج%%ًدا وش%%ھوًدا
؛ أي أن )3(

ص%%احب الكش%%ف ھ%%و ال%%ذي ت%%زاح ع%%ن بص%%يرته ك%%ل العوائ%%ق والحج%%ب الت%%ي تح%%ول دون قلب%%ه 

معرفي%ا ھدف%ه اكتش%اف ذل%ك الع%الم  اس%لوك «الكشف حينئ%ذ والحقائق اBلھية الJّمتناھية، فيغدو

»والذات مًعا من حقائق ومعان
)4(

.  

تأويل فقط، إنما نقص%د إلى أننا � نأخذ مفھوم الكشف؛ بمعنى ال -ھنا–وتجدر اBشارة 

إليه من ناحية أنه عملية ذات بنية معقدة � يمكن اختزالھ%ا ف%ي جان%ب م%ا، وإنم%ا يج%ب فھمھ%ا 

  .في تعقيدھا النظري والعملي مًعا

الّص%وفية، فم%ن أداة لدى الّصوفي، وجزءا من مراحل التجرب%ة  -عندئذ يصبح الكشف

ئق، وم%ن حي%ث كون%ه مرحل%ة فھ%و عل%م ل الحج%ب وت%درك الحق%اي%تز ھانذلك أحيث كونه أداة ف

  .يدرك وينال من اBله وھًبا

                                                 
 .)كشف( ، مادة 5ج العرب، لسان: ابن منظور )1(
 .كما وردت ھذه الكلمة في القرآن الكريم في عشرين موضعا. 22/ سورة ق )2(
 .924الموسوعة الّصوفية، ص )3(
 .244، ص1988الكتابة والتجربة الّصوفية، منشورات عكاظ، الرباط، : منصف عبد الحق )4(
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  :لقد عرض الشاعر لفكرة الكشف حين قال

 �' �� �O�������������� ��  �� ���������������� ��������������-�	 ��� �H �� 9������������� �� �N ���������������"�  
  

  �' �!������������$ �5  �#������������  �� �E�	'������������ ������������-�	 �� �%  M������������	' �* ���  
   �!����������� �$ �" �� �P � �8�������������  �#������������ ������������4 � �N	 �D ����������� �� ?� �3�  

  

  �� �J��������� �. �� �Q  �O����������� �� �� ����������� 	 ������������� �4 �%  ������������  �� ��������������)1(  
وبا�لتف%%ات قل%%يJ إل%%ى أول القص%%يدة م%%رورا بوس%%طھا ونھايتھ%%ا، نJح%%ظ ذل%%ك الترتي%%ب   

المتنوع%ة، فبينم%ا يرس%م ف%ي بداي%ة القص%يدة فك%رة الطال%ب وتعي%ين المطل%وب،  المتتابع للّص%ور

ب يتوجه في الّصورة الثانية إلى تأكيد الوحدة واBتحاد، فيق%وم بع%د ذل%ك برس%م ص%ورة الحج%ا

، فلش%كل ھ%ذا ا�نس%جام الّص%وري الذي يشكله العقل، ثم يأتي لبيان طريقة كشف تل%ك الحج%ب

  .فكار وتتابعھاالمنطقي قيمة جمالية فنية تبعا �تساق ا�

  ل%%م يك%%ن اعتباط%%ا، ن%%ك الموض%%عينيم%%رتين ف%%ي ذ "الكش%%ف" إن اس%%تعمال الش%%اعر للف%%ظ

" كش%فنا"، وبَ ُج%والحُ  مَ يْ ل ومراتبه الغَ بشد الشين للمبالغة، أي كشف عن إطار العق "كّشف" فـ

  .بإسناد فعل الكشف إلى ضمير الجمع المتكلم

ورجوعا إلى المعن%ى اللغ%وي ال%ذي يفي%د إزاح%ة الحج%ب والح%واجز ع%ن الش%يء ليب%دو 

على المعنى ا�صطJحي الّصوفي يغدو الكش%ف ف%ي القص%يدة رم%زا  وبإسقاطهواضحا جليا، 

ه، وأن ھ%ذه الرؤي%ة � يمك%ن الوص%ول إليھ%ا إ�ّ ع%ن طري%ق رؤية ا�شياء كما ھي علي% «على

التجرد والمجاھدة والتحرر من عقال العقل والفكر لقصورھما ع%ن إدراك مج%ا�ت الJوع%ي 

»المبھمة
)2(

.  

مكثف%ة ف%ي لف%ظ الكش%ف ال%ذي يرس%م لن%ا ھ%ذه اللوح%ة بش%كل  -إذن -فصورة ھذه الفك%رة

تي%ار الكلم%ة أن تك%ون معب%رة تعبي%را ص%ادقا الجم%ال ف%ي اخ ورمزي، إذ إن من مقاييسمركز 

الخط%اب حينئ%ذ  عن قائلھا، تظھر فيه ثقافته، واتجاھات فكره وبيئته، ومذھبه الفلسفي، فيتسق

في بنيته التصورية العميق%ة م%ع بقي%ة الّص%ور، إذ بع%د التحق%ق م%ن وج%ود الحج%اب، � ب%د م%ن 

  .إيجاد طريقة كشف ھذا الحجاب

                                                 
 .76الديوان، ص )1(
  .2ص.بيرعضرورة التمقال ، جامعة الجزائر دبمخبر الخطاب الصوفي في اللغة وا� )2(

 .. www.univ-alger.dz/soufi/mots.htm  11.30: ،  سا2007-05- 20:موقع
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) العاب%د(ل ھ%ذا وذاك تمث%ل لمعادل%ة روحي%ة طرفاھ%ا اBنس%انوبھذا تبقى الّصورة في ك

Qحيث يشد العابد رحاله الوجدانية للعروج إلى مستويات مقامي%ة ع%ّدة ف%ي تل%ك )المعبود( و ،

المجاھدات، ومقصده في ذلك بلوغ أسمى درجات الروحانية وا�نفراد بأنوار المحب%ة اBلھي%ة 

  .التي تستمد نسائمھا من سلّم ا�حوال

فالّص%%وفية إذن يرفض%%ون العق%%ل، و� يعترف%%ون إ�ّ بالكش%%ف وس%%يلة وأداة معرفي%%ة، بھ%%ا 

  .ترفع الحجب عن الذات العارفة Bدراك الحقائق اBلھية من مصدرھا مباشرة دون وساطة

أو الغط%اء، فعم%ل  والشاعر قد شبه ا�لتباس بين الشريعة والعبودية بالغين أو اللح%اف

  .على كشف ھذه الغيوم وا�حجبة كي تتبين ا�سرار والحقائق) ابن سبعين(ھو وشيخه

ت%ي بعي%د المن%ال يتجل%ى اإل%ى نب%ذ الواق%ع كلي%ة وإقام%ة ع%الم ذ «فھو س%عي م%ن الّص%وفي

»بطريق الكشف الباطني بعد إيصاد منافذ الحواس جميعا وتعطيل العقل
)1(

وبالتالي محاول%ة . 

ھ%م، بحي%ث أذاب%وا الح%دود وكش%فوا الحج%ب منه Bقامة صلة حميمية م%ن الح%ب بي%نھم وب%ين ربّ 

الفن%اء عب%ر طري%ق  وأزاحوا الغشاوة متوسلين لذلك الخJص م%ن أس%ر الجس%د، وبل%وغ درج%ة

  .شاق من المجاھدات

:وعن تلكم المجاھدات يقول الششتري
 )2(

  

 �������������� �! �%  ���������������' �� ������������ �� �#  �� �4��������������  B)3(  �' �� �&��������������  B)4(  
  

  �'�������� �! �%  �� ���������� ��  � �������� �� �#  �@�������� �� �D  �0���������� �A ���������@ �  �* �������������  
صورة الطريق الوعر الذي يجب أن يعبره المريد للوص%ول  -ھنا –يرسم لنا الشاعر   

إلى الحقيقة، فكم دون ذلك الوصول من امتحانات واختب%ارات للمري%د للتحق%ق م%ن ص%دقه ف%ي 

والتصغير والھج%ران، وربم%ا وص%لوا  ةواBھان با�ذيةفأول ذلك تسليط الناس عليه  «.الطلب

 سجنه وقتله، فإن صبر على ذلك تعرضت له الدنيا بتزيين زخارفھ%ا وحظوظھ%اإلى ضربه و

، وإن (...)وزھرتھا، فإن أعرض عنھا تعرضت له اSخرة بحورھا وقصورھا وسائر نعمھ%ا

»وقف مع شيء من ھذا رجع من الطريق وأما من وصل فJ رجوع عليه له
)5(

.  

                                                 
 .247الشعر الّصوفي، ص: عدنان حسين العوادي )1(
 .72الديوان، ص )2(
 ).فتن(، مادة 5لسان العرب، ج: ابن منظور .وا�ختبارالفتنة ھي المحنة : فتنة )3(
، 1، جم ن. والبJء يكون في الخير والشر .البلوى، والبلوة، والبلية، والبJء: البلية أبلى بمعنى امتحن، وا�سم :بلية )4(

 ).بJ(مادة 
 .91اللطائف اBيمانية، ص: ابن عجيبة )5(
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المري%د  امفاوز النفس التي يقطعھكناية عن ) كم مھمه من قبل ذلك قد جبنا:(وفي قوله

بالمجاھدة والمكابدة والرياضة، كمشاق السفر إلى زي%ارة المش%ايخ وكقط%ع عوائ%د ال%نفس وم%ا 

عراض عن الخل%ق بالعزل%ة واBنف%راد، وھ%ذا ھ%و خ%رق B، وا)1(ركنت إليه من الجاه والراحة

  .عوائدھا

حص%ل لھ%م الكش%ف ومن الذين . وھو شرط في عمارة الباطن عن طريق ھدم الظاھر

واBعراض عن كل ما سبق م%ن أح%وال ال%دنيا وحظوظھ%ا، ھدات ابعد أن قاموا بكل تلك المج

  :ما جرى للحJج حين قال الششتري على لسانه

 �� �H �D���������  �����������  ��	 �F��������*  �#���������  �������������H �A  �D���������@  ��  
  

 ������� �$ �� �� �6 ������� �� ��	 MD�������! �  �#��������  �0 �@	 �P �������������������)2(  
فھ%ي كناي%ة ع%ن الوص%ول إل%ى ) شربت م%داما(إن المقصود في البيت ھو ھذه الصورة  

)4(ثم يشرب، )3(ذوقيأحد مدارج الترقي الصوفي، فإن المريد 
  .حتى يرتوي 

ولعل الواسطة الد�لية بين مفھوم الشرب الحسي والشرب الصوفي أن كليھم%ا وس%يلة 

 غياب عن العالم الحس%ي، فف%ي الخم%ر الحقيق%ي يق%وم الش%ارب با�نتق%ال م%ن الع%الم المحس%وس

إلى عالم الخيال غير انه يبق%ى عالم%ا بش%ريا، ف%ي ح%ين يحق%ق ش%رب الخم%ر الص%وفي ش%عورا 

تطم%%ح إل%%ى ا�تح%%اد بالك%%ل وتص%%بو أن ت%%ذوب في%%ه مم%%ا  ،د م%%ن اھت%%زاز وحرك%%ة مت%%وترةوب%%الوج

د شرب ھذه المدام%ة يحص%ل الغن%اء ال%ذي ھ%و ، وعن)5(وشعورا بمعية ا�لوھيةيحقق حضورا 

  ).الحسي والصوفي(Bحساس بالرضا لدى كل من الشاربيناو ناتج عن تحقيق النشوة

 ):الختامية(لخامسةالّصورة ا -5

 :جاءت ھذه الّصورة ممثلة في البيتين ا�خيرين من القصيدة

 ���	�����������3����������� � �#�  ?/�����������	  ����������@ �����������  �4 �' ������������� �6  
  

  �� �� �����������������������������4 ��  �� �� �� ������������������������������� �����������������������������' � ���������������������������3 � ���  
  

                                                 
 .17البحث ص . حياة الششتري عندما اتبع الطريقة الصوفية: ينظر )1(
 .75لديوان، صا )2(
وفية ھو عبارة عن بروق أنوار الذات القديمة على العقل، فيغيب به عن رؤية الحدوث في أنوار القدم، الذوق عند الص )3(

: ابن عجيبة .لكنه � يدوم ذلك بل يلمع تارة ويخفى أخرى، فإذا لمع غاب عن حسه، وإذا خفي رجع إلى حسه ورؤية نفسه
 .66-65معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص

الموسوعة   .وا�سرار الطاھرة لما يرد عليھا من الكلمات وتنعمھا بذلكھو تلقي ا�رواح  وفيةعند الص الشرب )4(
 .806الصوفية، ص

 .340الرمز الشعري عند الصوفية، ص: عاطف جودة نصر و . 47موضوع الخمر ھذا البحث ص: ينظر )5(
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 �������� �� �#  �� #�������! �������� �-���������	 9 �� ��  �� �& �,��������* 	 ?0�������G  
  

  �4��������������������H � �:  �� �J��������������������& �6  �� �J�&������������������� �N �0 �E  ������������������������)1(  
يرس%%م لبي%%ت ا�ول ص%%ورة ھداي%%ة Q تع%%الى لعب%%اده لم%%ا ق%%د تحي%%رت ل%%ه العق%%ول، وج%%اء   

� يصلح العز من دون Q لشيء، ولو نطق ناطق العز لصمتت نواط%ق  « ؛ �نه"العزة"بلفظ

»كل وصف
)2(

.  

  غلبت%%ه ألبابن%%ا، وھ%%ذا م%%ا عب%%ر عن%%ه بلف%%ظث%%م ت%%م الرج%%وع بع%%د النف%%ور عن%%ه لص%%عوبته و

  .اھتدينا ورجعنا بعد الظJل: ، أي" ھدنا" 

ح%ّدة انفع%ال، ب%ل ي%وحي  يق%وم بن%داء ھ%اٍد � ق%وة في%ه و�) ا�خي%ر(وفي البيت الم%والي 

التوجيه وإسداء النصائح، وھي مسألة تحتاج إل%ى الش%عور  بسعة الّصدر، �ن الموقف يتطلب

�سيما أن الموضوع صوفي يھتم بطرح الّسفر الّصوفي وبيانه وترغيب  با�مان والطمأنينة،

  .لھية عن طريق الكشف والتجليBبيل لبلوغ المعرفة افي نھج ذات السّ 

ف%%إذا كان%%ت الّص%%ورة ا�ول%%ى افتتاحي%%ة تع%%ّين فيھ%%ا الطال%%ب والمطل%%وب، وتوض%%ح أنھم%%ا 

و الش%كلي ب%ين التلمي%ذ وش%يخه، شيٌء واحُد، فتم الطلب، وعرف الجوھر وتم اللقاء ا�ول، وھ

ص%ارمة،  فسلك الرجل طريق شيخه، فبدا أنه تلميذ نجيب أخذ كل نصائح شيخه وطّبقھا بدق%ة

حيث اعتنق مذھبه ف%ي الوح%دة وا�تح%اد، وبھ%ذا الش%كل تغل%ق دائ%رة القص%يدة، فبع%د أن ب%دأت 

ي%ه ف%ي البي%ت د، ختمت ك%ذلك ب%دعوة الش%يخ لمري"أرى طالبا" بدعوة أو طلب في البيت ا�ول

، مما يشكل صورة دائرية تتمث%ل نقط%ة البداي%ة والنھاي%ة فيھ%ا فع%ل "فليأت فليأخذه عنا" الخيرة

  .الدعوة والطلب

أو إنه تطور طبيعي للّص%وفي، فيب%دأ تلمي%ذا، وينتھ%ي ش%يخا، فھ%ي رحل%ة حي%اة ص%وفي 

� ينظر إل%ى  ك، وإن الشاعر وھو كذلكلوانتھت كذ" طلب الحقيقة والمعرفة" ابتدأت بالطلب

ھ%%ذه الموج%%ودات إ�ّ ب%%النظر إل%%ى المحب%%وب الكب%%ر، أي تتج%%اوز ح%%دود النظ%%ر معن%%ى الرؤي%%ة 

البسيطة العادية، مبتعدا عن بصر الّصورة على الغ%وص ف%ي عم%ق الّص%ورة والوق%وف عل%ى 

  :أس%%رارھا حت%%ى تتحق%%ق المحب%%ة الحقيقي%%ة، ولع%%ل ھ%%ذه النظ%%رة العرفاني%%ة تلتق%%ي م%%ع قول%%ه تع%%الى

                                                 
 .76الديوان، ص )1(
 .872، صالموسوعة الّصوفية )2(
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%%ن َينُظ%%ُر إِلَْي%%َك أََفأَن%%َت َتْھ%%ِدي اْلُعْم%%َي َولَ%%ْو َك%%اُنوْا �َ ُيْبِص%%ُروَن َوِم%%نھُ ﴿ Xف%%النظر بالنس%%بة )1(﴾م م ،

  .للّصوفي ھو نظر قلبي عقلي، � نظر الحواس، وھذا ما يقصده كل عارف

  :والت%%ي" الرؤي%%ة الني%%رة " ويعب%%ر ع%%ن ھ%%ذا المعن%%ى ال%%دكتور ج%%Jل آل أحم%%د بمص%%طلح

معنى الفيزيولوجي الذي تقوم به أحد الحواس الخمس، فالمعنى البسيط للرؤي%ة تبتعد عن ال « 

ھو عمل حاسة البصر التي تمثل النافذة ا�ھم بين ذھ%ن اBنس%ان والع%الم، وم%ن ھن%ا يمك%ن أن 

: المراد بالرؤية ما يسميه القدماءفإذن (...)  تكون رؤية أي إنسان ضيقة أو نيرة أو عشوائية

»"الرؤية الكونية"نسميه اليومو" رؤية الفوائد"
)2(

.  

وفي كل ھذه الّصور يمتاز موقف الّصوفي عن الشاعر في الفكر والّصور جميعا من 

حيث تتجه تجربة الشاعر نحو إثراء الوجود الحسي، بينم%ا ينش%د الّص%وفي إل%ى تحقي%ق الفن%اء 

  .في المطلق

راس%ة ن%وع وھو أحد الفوارق التي تتوض%ح م%ن خ%Jل دراس%ة ش%عر ص%وفي بخ%Jف د

ت%%أثير : ، ب%%ل ووج%%ود الت%%أثير الب%%ارز بينھ%%اا�ثن%%ينآخ%%ر م%%ن الش%%عر، دون إنك%%ار م%%ا يجم%%ع ب%%ين 

  .الشاعر في الّصوفي، وتأثير الّصوفي وفكره في الشاعر

ل%ى ال%ذات العلي%ة بعص%مة إوھكذا تتشكل الّصورة الكلي%ة لتعب%ر لن%ا ع%ن رحل%ة ص%وفي 

  .عن رؤية الكون، وولوًجا في رؤية المكّون

                                                 
 .10/43 ،يونس )1(
: موقع .3أبو الحسن الششتري شاعر العرفان الكبير، ص: دريسيBحسين ا )2(

www.islamicfeqh.com/almenhaj/almen25/m2500009.htm.05/06/2007. 


