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إن الذھاب إلى أقصى درجات التجري�د والترمي�ز الت�ي تكش�ف ع�ن رؤي�ة جمالي�ة ف�ي 

يحيلن��ا ) ال��ذات والموض��وع(أو ) +، ا)نس��ان(ا)ب��داع بإع��ادة النظ��ر ف��ي الثنائي��ة الوجودي��ة

مباش���رة إل���ى م���ا يس���مى بالتص���وف أو ا2دب الص���وفي؛ ذل���ك أن موق���ع الش���اعر الص���وفي 

معانات�ه تت�أتى م�ن ھن�ا بالض�بط، وذل�ك إذا اس�تطاع أن يتح�رر م�ن وخطورة دوره وص�عوبة 

 ئ�ذسلبية تجربته الصوفية وذاتيتھا، على الرغم م�ن درج�ة الغي�اب الموغ�ل الت�ي يعانيھ�ا، حين

إذ إن . تتجمع فيه بتركي�ز إيجابي�ة الش�اعر وروحاني�ة الص�وفي يتحول إلى بؤرة شفافة ونفاذة

حال��ة متعالي��ة عل��ى بقي��ة ا2ح��وال، ي��ذھل فيھ��ا  التص��وف حال��ة غيبوب��ة ودخ��ول ال��نفس ف��ي

  .أعلى وھو الذات العليابھم، ويعقده مع مثال  إحساسهحين يفقد  نالصوفي عن العالمي

الصوفي لغته الخاصة التي شكل فيھا دائرته التي تس�تمد وجودھ�ا وش�رعيتھا  ألقد أنش

ھ�ا مرجعي�ات ص�وفية من العBق�ة الت�ي تربط�ه ب�الوجود، لك�ن بطريق�ة خاص�ة وب�دAAت تمثل

ھ��و فعالي��ة  -نه ش��أن ب��اقي الخطاب��اتأش�� -غي��ر أن الثاب��ت أن الخط��اب الص��وفي. خاص��ة ج��دا

بع�اد المختلف�ة الت�ي خطابية تمتلك م�ن اCلي�ات والش�روط الت�ي ت�وفر ل�ه م�ا يجعل�ه يكتس�ب ا2

ا2دبي الع�ام،  اAتصالتضمن له اAنسجام وشروط التواصل من خBل دورانه ضمن معايير 

نزياح��ات اللغوي��ة والدAلي��ة Aفھ��و يتجل��ى م��ن خ��Bل ا دن ك��ان ھن��اك ن��زوع نح��و التف��رئول��

  .الصوفية التي يرسمھا ضمن عالم ا2دب الصوفي

إن ھ�ذه الرؤي�ة الفني��ة ا2دبي�ة ل�Eدب الص��وفي تف�تح لن�ا رؤي��ة ص�وفية ليس�ت انعكاس��ا 

خلق جديد لھ�ذا الواق�ع، لواقع، بل ھي تجاوز له بل وتجاوز للوعي نفسه، إنھا عملية لمرأويا 

ينسلخ فيه الشاعر الصوفي عن موروثه الثقافي واAجتماعي ليتجرد م�ن المعل�وم ويفن�ى ع�ن 

مثي�را  ،ذاته ليتحد مع الذات ا)لھية حيث الجانب الروحي الذي يسمو ب�ه ع�ن ص�غار ا2م�ور

ج�د ويبعث الش�وق ال�ذي يع�تلج ص�دورھم ويفج�ر الو ،داخل نفوس البشر نجانب الحب الكام

عنھ�ا غب�ار  نافض�ةالذي يسري في أفئدتھم، فتنطلق الروح نحو كل سام وتحلق في ا2عالي، 

Bستقبال أنوار الحق جل وعA ملت�ذة بمناجات�ه س�بحانه، س�عيدة بالتض�رع إلي�ه، الدنيا متلھفة ،

 «ھانئة بعبادت�ه، منتش�ية بمخاطبت�ه، متفاني�ة ف�ي محبت�ه، راض�ية بالت�ذلل إلي�ه، Aھج�ة ب�دعاء 

  .حيث ينتشر عبيق التصوف ويتضوع أريجه، »ي أنت مقصودي ورضاك مطلوبيإلھ
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ص�ب اھتم�امي ف�ي ح�وض التص�وف وبالض�بط أعلى كل ھذه الجسور تراءى ل�ي أن 

ف��ي إح��دى الكتاب��ات الص��وفية ال��ذي عرفھ��ا ا2دب الجزائ��ري الق��ديم خ��Bل الق��رن الس��ابع 

، )ب��ي الحس��ن الشش��تريأ( نص��يب الش��اعر الص��وفيالھج��ري، وك��ان اھتم��ام الدراس��ة م��ن 

ع�دة  تذات التسع والستين بيتا، فعند قراءة ھذه القصيدة م�را، )النونية( وتحديدا في قصيدته

استقر ب�ي ا2م�ر عل�ى محاول�ة محاورتھ�ا م�ن حي�ث إن ك�ل قص�يدة ص�وفية تخل�ق انزياح�ات 

عدي��دة ف��ي بني��ة اللغ��ة الش��عرية، لتص��وغ التجرب��ة الص��وفية بتجس��يد ا2حاس��يس وتش��خيص 

  .اطر وا2فكار لتتكشف الرؤية الخاصة عن العBقات الخفية في عالم الصوفيالخو

تمكنن�ا م��ن الع��يش  -إض�افة عل��ى م�ا تقدم��ه م��ن معلوم�ات ص��وفية –إن ھ�ذه القص��يدة 

القص�يدة المش�رقة ب�أنوار الروحاني�ة الممتزج�ة بمختل�ف  ةبعض اللحظات الممتعة ف�ي حض�ر

زياحاتھ�ا الBفت�ة، وھ�و م�ا س�تجري دراس�ته ض�من وان ةالمكونات المشكلة لبنية اللغة الش�عري

  .فصول ھذا البحث

دب فبع���د مقدم���ة البح���ث ھ���ذه، تف���تح الدراس���ة بم���دخل يتع���رض للتعري���ف بمح���يط ا2

حي�اة الش�اعر كون�ه غي�ر مع�روف ل�دى الكثي�ر م�ن لالصوفي الجزائري القديم، يتبع بملخ�ص 

Bق���ا م���ن مكوث���ه ف���ي ھ���ذه الدارس���ين والمھتم���ين م���ن جھ���ة، ث���ّم )ثب���ات جزائري���ة أدب���ه انط

م��دين  يحقب��ة طويل��ة م��ن ال��زمن وت��أثره بأس��تاذه أب��) المغ��رب ا2وس��ط، أو الجزائ��ر(المنطق��ة

شعيب التلمساني في بداية حياته، وبابن سبعين في مرحلة متقدمة ببجاية م�ن جھ�ة ثاني�ة؛ ك�ل 

  .ھذا  يؤكد منابع جزائرية أدب الششتري

البنية المعجمي�ة ات جمالي أولھا: فھي أربعةوأما الفصول المتربعة على بساط البحث 

معج�م : ، حيث قمت بإحصاء الكلمات والمعاني ا2كثر تواترا فيھ�ا، فتش�كل ب�ذلكفي القصيدة

ا2عBم، معجم الحجاب، ومعجم الخمر، ومعجم الك�ون والموج�ودات، م�ع دراس�ة خص�ائص 

مفھوم الصورة ثم إلى ت فيه لض، أين تعرالصورة الشعرية اتجماليكل منھم، وثانيھا فصل 

، ص��ورة اAتح��اد والوح��دة، اAفتتاحي��ةالص��ورة : أنماطھ��ا ف��ي القص��يدة، فكان��ت خم��س ص��ور

ال�ذي  التن�اص اتجمالي�وثالثھا . وصورة حجاب العقل، وصورة الكشف، والصورة الختامية

ص، والث�اني التن�اص ال�ذاتي، والثال�ث اول مفھ�وم التن�ك�ان ا2: مح�اور ةقسم بدوره إل�ى ثBث�

التن��اص الموض��وعي ال��ذي تن��وع ب��دوره ب��ين التن��اص القرآن��ي والتن��اص الت��اريخي والتن��اص 
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ف�ي القص�يدة  ا"يق�اع والص�وتجمالي�ات  لدراس�ة فيما كان الفصل الرابع مخصصا. الشعري

ل�ى خاتم�ة إال�وزن والقافي�ة وال�روي والتك�رار، ل�يخلص البح�ث : ل�ى أربع�ة أقس�امإحيث قسم 

  .تضم نتائج البحث وقائمة 2ھم مصادره ومراجعه

أصB من عن�وان  المأخوذوبالعودة إلى عناوين الفصول الذي شكلت من لفظ الجمالية 

إل�ى  ضفت�ة ف�ي القص�يدة دون أن ي�تم التع�رBالبحث، فأني أقصد ب�ذلك الخص�ائص الفني�ة وال

بمس�افر ف�ي أرض غريب�ة، ح�ط  م�ا وج�د ف�ي ھ�ذا ال�نص 2نن�ي ف�ي ھ�ذا البح�ث ش�بيھةجميع 

رحاله في ھذا البلد حينا، وفي ذل�ك البل�د حين�ا آخ�ر كلم�ا وج�د ف�ي طريق�ه م�ا يس�تلفت النظ�ر 

ومثلي في رحلتي ھذه مثل السائح، قد يفل�ت م�ن نظ�ره أھ�م المع�الم . ويستحق الرؤية والسمع

الغري�ب ق�د تق�ع عين�ي مث�ل الس�ائح  -أيضا  يالبلد، ولكن أبناءالبارزة إA إذا اھتدى بدليل من 

قادرين عل�ى رؤيت�ه رؤي�ة  ا2نه مألوف لھم حتى لم يعودوعلى شيء A تراه أعين أبناء البلد 

ل��م يك��ن  ابمعن��ى إھم��ال م�� :وم��ن ھن��ا كن��ت A أس��تبعد وق��وعي ف��ي أخط��اء بمعني��ين. ص��حيحة

ده يجوز إھماله من معالم الطريق، وبمعنى وقوف النظر أحيانا عندما A يس�تحق الوق�وف عن�

Aنتھ�ى  رؤية أخ�رىلرؤيته منظار آخر لوواضح أنه لو أراد مسافر آخر أن يستبدل . بالنظر

  .إلى أحكام أخرى غير التي رأيت وإليھا انتھيت

إن��ه ل��يس م��ن اليس��ير أن يتخ��ذ الباح��ث منھج��ا واض��حا ومس��تقرا لدراس��ة التص��وف 

جرب�ة الذاتي�ة للص�وفي ا)سBمي، ذل�ك أن ھ�ذه الظ�اھرة الروحي�ة الت�ي تس�تند أساس�ا عل�ى الت

لتروغ عن أي تحديد منھجي صارم، ومھما حاول الباحث أن ي�دلل عل�ى دق�ة الم�نھج العلم�ي 

ن�ا وش�ماA ب�ين ح�ين يأن ينح�رف يم -لكي يفي الموضوع حقه –وسعة ا)طBع، فإنه مضطر

ش��اعر مث��ل  ھ��ذه التجرب��ة التأملي��ة الداخلي��ة المج��ردة، خاص��ة إذا ح��اول إزاءوآخ��ر، إذ ھ��و 

أو امتص��اص أو تحوي��ل ھ��ذا  رش�تري أن يكت��ب وف��ق ثقاف��ة كوني��ة يعم��ل فيھ��ا عل��ى اجت��راالش

 )قح��ام إنن��ا ف��ي ھ��ذه القص��يدة أم��ام محاول��ة جريئ��ةإذ  ؛الك��ون إل��ى مق��وAت وفلس��فات وأفك��ار

المواضيع الصوفية الفلسفية في عالم الشعر والفن مما يتيح للباحث فرصة اصطياد ومBحق�ة 

فوفق�ا لك�ل ذل�ك ك�ان اAعتم�اد عل�ى الم�نھج الت�اريخي أحيان�ا للتع�رف  فنيات النص الجمالي�ة،

عل��ى ت��اريخ التص��وف ف��ي الجزائ��ر، أو عل��ى ت��واريخ حي��وات الش��عراء والص��وفيين، وك��ان 
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الجمالي�ات الت�ي يحف�ل بھ�ا  ع�ن مختل�فالمنھج ا2سلوبي ھو ا2ساس في ھذا البح�ث للكش�ف 

  .تحليلي، كما كان اAعتماد على المنھج الوصفي الالنص

وقد اعتمد البحث على العديد من المصادر والمراجع المتنوعة بين كتب النق�د والنح�و 

والش��عر والبBغ��ة والتص��وف، بي��د أن المص��ادر الت��ي تتب��وأ الص��دارة ف��ي البح��ث م��ن حي��ث 

ديوان الششتري كونه المصدر ال�ذي أخ�ذت من�ه القص�يدة، واعتمدت�ه ك�ذلك ف�ي : ا2ھمية ھي

ث�م الموس�وعة الص�وفية لعب�د الم�نعم الحفن�ي والت�ي احت�وت . اي�ا البح�ثالكثير من فص�ول وثن

طلحات الص��وفية ص�خما م�ن الكلم�ات والمض�س�ير أھ�م أع�Bم التص�وف ف�ي ا)س��Bم وع�ددا 

ماني��ة الملكوتي��ة والحق��ائق يا) اللط��ائفوكت��اب اب��ن عجيب��ة الحس��ني الموس��وم ب��ـ . المش��روحة

  .عديد من القصائد الصوفيةوتية، الذي أتى على شرح الرحسانية الجبAا

ف�ي الوق�وف م�ع  يكم�ن وإذا كان حج�اب الص�وفية دون الوص�ول إل�ى الحقيق�ة ا)لھي�ة

العق��ل، ف��إن حجابن�ا نح��ن دون الوص��ول إل��ى حق��ائق القص��يدة  واس��تنباطاتالح�س والمقام��ات 

الصوفية وفنياتھا يتمثل في تعقي�د الفك�ر الص�وفي م�ن ناحي�ة ث�م تع�دد المع�اجم الص�وفية الت�ي 

يعتمد في وضعھا الشراح كل واحد على فكر معين، وبالتالي تتعدد وتتعقد المف�اھيم ب�اختBف 

  .وتباين منابع أخذھا من ناحية أخرى

التوفي��ق ف��إن الفض��ل، ك��ل الفض��ل يرج��ع إل��ى + وإل��ى الص��واب  وإن ھ��دي البح��ث

قت�ه وجھ�ده أحم�د ج�اب +، ال�ذي ق�دم للبح�ث م�ن و: سبحانه وتعالى ثم إل�ى أس�تاذي ال�دكتور

وصبره ونصائحه التي عدلت مسار الدراسة في كثير من مراحلھا وأجزائھا، فله مني أزك�ى 

. مراتب التقدير، وج�زاه + عن�ي خي�ر الج�زاء وأسمىات العرفان، رجآيات الشكر، وأرفع د

ي�د الع�ون بكت�اب أو فك�رة أو  ل�ي اال�زمBء ال�ذين أم�دووھذا دون أن أنسى شكر كل ا2ساتذة 

   .فلھم مني جميعا خالص الشكر واAمتنان والتقدير كلمة


