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يسعى الشعر الصوفي إل�ى نق�ل تجربت�ه ومعانات�ه التأملي�ة الداخلي�ة والمج�ردة، والت�ي  

ن، ن ، والمك��و+ المك��و* (تج��ري داخ��ل ال��ذات ليص��ف أحوالھ��ا وھ��ي تفك��ر ف��ي الوج��ود بأركان��ه

ا4س�تبطان النفس�ي الت�ي يق�وم بھ�ا  ، وف�ي طري�ق الوص�ول إل�ى الُموِج�ْد وھ�ي عملي�ة)والكون

  .الحياة وع5قاته بالوجود والحقيقة عموما يمارس من خ5لھاالصوفي ل

وإن تجربة الصوفي ھذه 4 تسير في خط مستقيم متواصل بل تنتق�ل بالحي�اة الص�وفية 

عبر وثبات ونق5ت متقطعة بحثا عن تفسير وتحليل لھذه الذات المعق�دة التركي�ب، وم�ا يح�يط 

بوح بكل تلك الھ�واجس بطقوس�ه الخاص�ة أن ي نيختار الصوفي إذف.. به من ھيو4ت وأكوان

 -باعتبارھا كتاب�ة ص�وفية م�ن الدرج�ة ا<ول�ى-إن النونية . والتي تشكل الكتابة أحد مظاھرھا

لتصوغ كل تلك الھواجس الصوفية في قالب فني شعري مما شكل نتائج ھذه الدراس�ة جاءت 

  :في محورين أساسين ھما

الص��وفية تف��رض فك��را معين��ا، يك��ون بمثاب��ة ص��يدة إن الق :النت��ائج الفكري��ة والفلس��فية :أو�

 -الخيط الذي يشد به الشاعر حبات القصيدة أو أبياتھا، فالشاعر الصوفي 4 يتكلم ع�ن الخم�ر

من وازع التعبير عن مكنونات الذات وترجمتھا عن طريق أس�لوب ش�عري مع�ين مث�ل  -مث5

تفي وراء فلسفة صوفية معينة، يخ -وھو يعبر عن شيء ما -ما يفعل الشاعر العادي، بل إنه 

ھذا بالنسبة إلى الشعر الصوفي الوج�داني، فكي�ف الح�ال إذا . تحرك وترسم مسار تعبيره ھذا

ف��إن ھ��ذا م��ا  !م��ا تعل��ق ا<م��ر بقص��يدة تحك��ي حي��اة فكري��ة لص��وفي، وترس��م مذھب��ه الفلس��في

  :كما يلي -أو أھمھا –يستدعي بالضرورة ترتيب ورصف وتحليل ھذه ا<فكار 

ل���ى الع���الم إول���ى نب���ذ الواق���ع الحس���ي، للع���روج ك���ان م���ن مطال���ب التص���وف ا< إذا -1

عنص��ر يش��كل ھ��ذا الطل��ب ھ��و رف��ض العق��ل وتفني��د أحكام��ه  أھ��مالروح��اني، ف��إن 

وتكذيب منطقه لتحقيق غاي�ة الص�وفي، والمتمثل�ة أساس�ا إل�ى الوص�ول عل�ى الحقيق�ة 

س�تبدال ھ�ذه الق�وة العقلي�ة ، ويتم ا)الوصول وا4تحاد بالحضرة اKلھية(التي يعتقدونھا

 واKدراكقائم��ا عل��ى الرؤي��ة القلبي��ة  بق��وة تجابھھ��ا، إذ ينح��و الص��وفي منح��ى تأملي��ا

الحدس�ي، وھ��و م��ا يس�مى باKلھ��ام عن��د الش��عراء والتجل�ي أو الكش��ف عن��د الص��وفية، 

وھي حال تختلف في قوتھ�ا وش�دة نفاذھ�ا ب�ين ف�رد وأخ�ر تبع�ا لش�دة تركي�ز الملك�ات 

ن، وفيھ��ا يك��ون الش��اعر والص��وفي ف��ي حال��ة اس��تغراق أو حل��م تبل��غ التص��ورية لل��ذھ
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ببلوغ حال الفناء التام وامتزاج بعالم الحقيقة حيث النقاء والنور، مداھا عند الصوفي 

  .وھي غاية الصوفي ومنتھى أمله

ض�م ش�تات ك�ل الع�الم ف�ي إط�ار  -ھو ومن معه من دعاة الوحدة –يحاول الششتري  -2

ا<شياء والشخص�يات المختلف�ة تح�ت ق�انون ع�ام ف�ي إط�ار وحدة شاملة، ووضع كل 

 »وح�دة الوج�ود«، أو »الوح�دة المطلق�ة «منھج شامل يحيط بروح ك�ل الك�ون يس�مى

إن . لى ھ�ذه الحقيق�ة <ن اط5ع�ه المتس�ع ل�ذرات الك�ون تت�يح ل�ه ذل�كإوھو إذ يصل 

لحقيق�ة ھا وأساس�ھا واح�دة يمك�ن تلخيص�ھا ف�ي أن ائفلسفة ھ�ؤ4ء وأش�عارھم ف�ي مب�د

الوجودية واحدة أزلية أبدية ومطلقة 4 تعدد فيھا و4 تكثر، <ن التعدد وھم تص�طنعه 

: ا4عتب�اراتھذه الحقيقة بأح�د ھ�ذه  ىمدركاتنا الحسية والبشرية، ويكون الوصول إل

ن ن ومك��و+ أن ھ��ذين  فا<ص��ل، إم��ا باKتح��اد وھ��و ف��رض خ��الق ومخل��وق، أو مك��و*

ال َح��: وھ��و ف��رض ركن��ين ك��ذلك: وإم��ا ب��الحلول. ن أي ش��يء واح��داال��ركنين متح��د

وإما بوحدة الوجود وھي نم�و . فالخالق يحل في أي مخلوق شاء ليتحد به. ل فيهحَ ومَ 

طبيع��ي لفكرت��ي اKتح��اد والحل��ول، في��ذوب الخ��الق والمخل��وق ف��5 ھ��ذا و4 ذاك أي 

 .ليكون ركنا واحدا فقط وھو الوجود -أص5 –رفض لمبدأ اKثنينية 

الصوفي تصنع فراغ الذات اتجاه الحقيقة، غير أن الصوفي ما يلب�ث يح�ول  إن حيرة -3

ھذه الحيرة إلى مفھوم فلسفي يؤسس ع5قة يرضاھا ويعمل بھ�ا، لك�ي يك�ون تأسيس�ا 

ع5قة اKنسان بالوجود والحقيقة اKلھية، وھنا تكمن ل�ذة الص�وفي وغاي�ة لخاصا جدا 

الى، وھو الحب اKلھي المج�رد م�ن رضاه، ذلك أن التصوف شوق الروح إلى R تع

 .المنافع والغايات المادية، حتى من الفردوس والجنات والنعيم

احتوت القصيدة على مقاص�د طري�ق الع�ارفين وتعري�ف أح�وال الرج�ال وق�د جزأھ�ا  -4

ا<ول في تعي�ين المطل�وب وم�ا يطل�ب ب�ه وم�ا يق�وم في�ه ووج�ه : الشاعر ث5ثة أجزاء

). أمامك ھول فاستمع لوصيتي(تا، وھذا من أولھا إلى قولهالمعاملة في ذلك نفيا وإثبا

آي�ات العق�ل وتط�ويره بالمحاس�ن  هوقد ذك�ر في�) أردىواقف فكم (والجزء الثاني منھا

والج�زء الثال�ث ف�ي ا<م�ور الت�ي اكتس�بھا العق�ل لذوي�ه م�ن . والقبائح وم�ا يعرف�ه في�ه
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الص��وفية  نق��ص أو كم��ال وتض��من ذل��ك تعري��ف جماع��ة م��ن الرج��ال والشخص��يات

 .والفلسفية

إن اKشكالية التي تطرح نفسھا بح�دة عل�ى الفيلس�وف الص�وفي ھ�ي ص�عوبة التوفي�ق  -5

في فكرة وحدة الوجود بين إمكانية ا4تصال بين اKنسان وخالقه ع�ن طري�ق اKتح�اد 

ني�ة ھ�ذا الخ�الق ف�ي مفھ�وم الش�ريعة اأو الوحدة أو الحلول، وبين المحافظة على وحد

اKس5مية، وھي وحدانية 4 تلغي معھا ثنائية الحق والخلق، ولك�ن الشش�تري يح�اول 

الفصل في ھذا بدعوة جلية آخر القصيدة بأخذ العلم مباشرة منه ھو، ليق�دم ح�5 لھ�ذه 

ا وف��ي ھ��ذ. اKش��كالية محافظ��ا عل��ى مب��دأ الس��رية ف��ي أخ��ذ العل��وم الص��وفية العرفاني��ة

نلحظ تضخما للذات لدى الشاعر تج�اه الحقيق�ة واVخ�رين وھ�و تض�خم يتأس�س عل�ى 

 .وھم امت5ك الحقيقة، في حين أن ھذه ا<خيرة غير متملكة بشكل مطلق ونھائي

على ال�رغم م�ن أن الش�اعر فيلس�وف ص�وفي، وعل�ى ال�رغم  :النتائج الفنية والجمالية: ثانيا

ارة عن درس ص�وفي فلس�في إ4 أن قال�ب الش�عر من أن القصيدة في مضمونھا وغرضھا عب

الذي صبت فيه، وروح الشاعر المبثوثة داخل المفكر الصوفي قد بدا وتحقق من خ5ل جملة 

ش�عرية والفني�ة وا<دبي�ة بدرج�ة من المعطيات الفني�ة، والت�ي جعل�ت ھ�ذا ال�نص يقت�رب م�ن ال

م��ا  أھ�مالدراس��ة، فك�ان وتس�تدعي الم5حظ�ة و اKعج��ابكبي�رة، ت�وقظ فين��ا رس�ا4ت تس�تحق 

  :وقف عليه البحث في ھذا المجال ما يلي

ھ�ذا التن�وع المعجم�ي ق�د ان�زاح  اتسم المعج�م ال�د4لي ب�التنوع ف�ي القص�يدة، غي�ر أن -1

مثل ما ھو حال أية كتابة صوفية عن الد44ت المعروف�ة إل�ى أخ�رى تتص�ل اتص�ا4 

وتجمي��ع تل��ك ال��د44ت  ةوثيق��ا بع��الم المتص��وف وح��ده، حت��ى وإن أث��ر ذل��ك ف��ي لملم��

ف�ي تن�وع المص�طلح ضبطھا تح�ت مع�اجم مناس�بة، وك�ل ذل�ك يكش�ف عم�ا  ومحاولة

الصوفي من تعبيرية عالية لخلجات الروح ومحاولة رص�دھا ض�من مجموع�ة أفك�ار 

  .وشطحات فلسفية صوفية، وھذا ما حاول الشاعر بيانه في نونيته

على الرمز الص�وفي قابلي�ة إن التعبير عما ھو غير محسوس بمثال محسوس يضفي  -2

للتأويل بأكثر من وجه مما يجعله بقدر ما يعطي من معناه فھو في الوقت ذات�ه يخف�ي 

 .شيئا أخر
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إن القص��يدة ص��ورة كب��رى لحي��اة الص��وفي لرس��م ھ��ذه الص��ورة ق��ام الش��اعر بتنس��يق  -3

ك�ل واح�دة منھ�ا  توربط فسيفساء تلك اللوحة الكبرى عن طريق صور جزئية عب�ر

عارة أو الكناي��ة أو التش��بيه ع��ن محت��واه دون أن ينس��اق الش��اعر وراء تل��ك إم��ا با4س��ت

الصور البيانية بشكل قوي، بل كانت الفكرة ھي التي تقوده وتحدد مسار تعبي�ره، أي 

اب�ن (وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلي�ه . ب�الفكرة م�ن اھتمام�ه أن اھتمامه بالتصوير كان أقل بكثير

، ح�ين ع�رض لھ�ذه القص�يدة "لش�ريفروضة التعريف بالح�ب ا"في كتابه  )الخطيب

في سياق الحديث عن المتطرفين من الصوفية، إذ رماھا ب�الخمول م�ن ب�اب اللس�ان، 

س�ليمان  (وھ�و وأيد ھ�ذا ال�رأي أح�د المھتم�ين ب�ا<دب الص�وفي ف�ي العص�ر الح�ديث

رأي اب�ن الخطي�ب  أي�دحين  "الخيال والشعر في تصوف ا<ندلس"في كتابه ) العطار

 .يدة خالية من أية لمحة فنيةوقال بأن القص

غي��ر أن الدراس��ة ق��د أثبت��ت أن ھ��ذا ال��رأي متط��رف ج��دا ومجح��ف ف��ي ح��ق ھ��ذه 

  .لى حد بعيدإالقصيدة، <ن الجماليات التي اكتشفت فيھا تنفي ذلك 

 يبين ھذه القص�يدة وغيرھ�ا م�ن النص�وص ع�ام5 مھم�ا ف� شكلت التداخ5ت النصية -4

بي��را م��ن ھ��ذه التناص��ات كان��ت نص��وص ك اھ��ذا ال��نص والم5ح��ظ أن ج��زء مح��اورة

ص��وفية، ذل��ك أن ال��نص الم��دروس ص��وفي، وطبيع��ي أن تك��ون النص��وص المتعالق��ة 

معه كذلك، ھذا إذا لم ننس أن التناص يعبر عن موروث الشاعر الثقافي، ولقد تحق�ق 

 .أن الفكر الششتري ومدرسته فلسفية صوفية

عل��ى أن اعتم��اد الش��اعر ) ي��لبح��ر الطو(تنتم��ي القص��يدة إل��ى أح��د البح��ور الخليلي��ة -5

. القصيدة العمودية في ديوان�ه ك�ان قل�ي5 مقارن�ة بم�ا كتب�ه ف�ي ا<زج�ال والموش�حات

الن�وع م�ن الش�عر ف�ي ا<ن�دلس والمغ�رب، ھ�ذا ذلك أنه قد نشأ ف�ي وق�ت ازدھ�ر في�ه 

 .هعصرحتى أن ابن خلدون يعتبره رائد الزجل في 

كرية والفنية ھو أن الشاعر قد وفق إل�ى ري النتائج الفوأما ما يمكن أن يجمع بين مح

وا<فك�ار الص�وفية ف�ي قال�ب فن�ي ش�عري، مم�ا يجع�ل حد بعيد في صب تلك الفلسفة 

ب���ين الفك���ر وا<دب يتحق���ق ف���ي النوني���ة بش���كل يض���يق الفج���وة ب���ين ذل���ك  ا4مت���زاج

التع��ارض المت��وھم ب��ين الف��ن والعل��م، ولع��ل م��ا يفس��ر ذل��ك أن التص��وف والش��عر 4 
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 يفت��أط ف��ي وعين��ا ال��داخلي ال��ذي 4 رنخ��تالتجرب��ة الص��وفية أو الش��عرية يتناقض��ان؛ ف

الحي�اة  تفاھ�ةيأخذ في ا4تساع والتمدد والنم�و ح�ين نط�رح م�ا كن�ا منغمس�ين في�ه م�ن 

أكب�ر ام�ت5ءا وكثاف�ة وق�د غ�دونا ق�ادرين  أص�بحالھا ونركز وعينا ال�ذي ذاليومية وابت

 .اف الحقيقةعلى تقديم بديل لھذا الواقع نحو اتجاه اكتش

  


