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 يف تلك التجربة اإلنسانية اؼبعرب عنو، فال معٌت ألم كتابة لإٌف حقيقة أم عمل إبداعي تتجل
شعرية مامل تعرب عن معاناة حقيقية كغبظة تأـز فعلي تسَته ؾبموعة من اغباالت النفسية 

فتخرج اللغة تبعا لذلك من مستول اإلبالغ العادم لتدخل بذلك مرحلة ، كالشحنات العاطفية
. اإلحياء كالتشظي

، اكإذا كنا نرـك البحث يف خصوصية الكتابة الشعرية الصوفية فإف األمر سيكوف أكثر دقة كعمق
فاللغة يف ىذه اغبالة ،كوف ىذا النمط من الكتابة األدبيةيعكس ذبربة الغياب كالضياع

. تتجاكزاؼبستول الظاىرم البسيط لتدخل فضاء الشطح العميق اؼبكثف، كمن شبة غبظة االنفجار

ىل إكيف ذلك ما يلفت النظر  [..]ىل أغوار الوجداف كتستجيب ألدؽ خلجاتو إتنفذ»عندما 
 إذ ال غزك .1«ىل التمايز الكيفي بُت لغة الرسـو كلغة الوجدافإالفارؽ بُت ظاىر اللغة كباطنها ك

أف تصبح الكتابة الصوفية كتابة أسطورية باؼبعٌت الذم تتعاىل فيو الكلمة يف تأسيسا على ىذا،
. كيتقدس اغبرؼ

: – البــدايــات – التجربــة الصــوفيـة فـي الشعـر الجـزائـري :أوال

لقد عرفت اعبزائر نشاطا صوفيا بالغ األمهية، كذلك ابتداء من القرف الثاين اؽبجرم، كؼبا سنحت 
بو الفتوحات اإلسالمية من إنشاء عالقات التبادؿ اغبوارم كالثقايف بُت بالد اؼبغرب كاؼبشرؽ 

؛ما ساىم يف انتشار ىذا النوع من اؼبمارسات الدينية كالنشاطات التعبدية الركحية، اليت ينالعريب
 لكنها ما لبثت أف تطورت كأخذت مسلكها اغبقيقي يف القرنُت السادس ،كانت يف أغلبها زىدية

. ينكالسابع اؽبجرم

                                                             

 .20، ص2013، 1الشعر كالتصوؼ، دار اغبوار، سوريا، ط:  كفيق سليطُت1
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ىل قسمُت؛ منو ما إككنظَته يف اؼبشرؽ، فقد انقسم التصوؼ يف اؼبغرب العريب كيف اعبزائر بالذات 
 ،ارتبط باغبياة الثقافية كالفلسفية كالمس اغبياة األدبية كالشعرية كىو ما يسمى بالتصوؼ الفلسفي

 كىو ما ،كمنو ما صبع بُت الزىد كاؼبمارسة العرفانية يف خطابو الصويف يف سبيل الغاية الدينية البحتة
. يعرؼ باسم التصوؼ الديٍت باذباىاتو كمذاىبو اؼبختلفة

،الذم تأثر "بكر بن ضباد" الزاىد التيهريت  ىوكأبرز من مٌثل االذباه السٌٍت يف اؼبمارسة الصوفية
بذلك النتاج الشعرم الذم قٌدمو كبار مشايخ التصوؼ كالزىد يف اؼبشرؽ كشعرائها من بغداد 

كمن أصبل ما كتب شاعرنا . كالبصرة كمصر كالقَتكاف، كصوال إىل اؼبغرب األقصى كبالد األندلس
: 1"عبد الرضباف"يف ؾباؿ الزىد قولػو يف رثاء ابنو 

 كلو أيٌن ىلكت بكوا علٌيا***بكيت على األحٌبة إذ تولو
 كفقدؾ قد كول األكباد كٌيا***فيا نسلي بقاؤؾ كاف ذخػػػػػػػػػػػػػػػرا
 كأٌنك ميت كبقيت حٌيا***كفى حزنا بأنٍت منك خلو
 رميت الًتاب فوقك من يديٌا ***كمل أؾ أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيئست ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كليتك مل تك يا بكر شٌيا***فليت اػبلق إذ خلقوا أطالو

فما يلفت انتباىنا يف ىذه اؼبقطع الشعرم تلك النزعة الزىدية اليت ربمل طابعا توعويا يف الدعوة 
إىل عدـ التمسك باغبياة الدنيوية الفانية، كاليت قد تغدر باإلنساف يف أم غبظة، كيتجلى ىذا 

 .الطرح الفكرم عندما كصف لنا الشاعر حرقة أؼبو جراء فقدانو البنو كالذم عٌز عليو بالفعل فراقو

                                                             

، دار البصائر، (ىػ296- ىػ 200)الدٌر الوقٌاد يف شعر بكر بن ضبٌاد التيهريت : ؿبمد بن رمضاف شاكش1
 .87/88، ص[ت.د]، 2اعبزائر، ط 



 التجربة الصوفية في الشعر الجزائري الرؤيا والتشكيل: مدخل

9 

 

إىل ىاجس يطارده بصورة ملحة ما دفع بو " بكر بن ضباد"يف كتابات " اؼبوت"  فتحوؿ موضوع 
إىل اعتبار اغبياة الدنيوية اؼبادية جسر عبور ال فائدة منها، فدعا إىل ضركرة التقشف فيها كاالبتعاد 

 .عن ملذاهتا الزائلة كاغبرص الشديد من غدرىا اؼبفاجئ

 :1مستخدما يف ذلك أسلوب النصح كاإلرشاد سبيال للمعرفة الدينية اغبقيقية كدليلنا يف ذلك قولو

 فمنهم شقٌي خائب كسعيد***لقد جٌفت األقالـ باػبلق كلهم
 كيبدئ ريب خلقو كيعيد***سبٌر الليايل بالنفوس سريعة
 كينقص نقصا كاغبديث يزيد***أرل اػبَت يف الدنيا يقٌل كثَته 
 .كأحسب أٌف اػبَت منو بعيد*** فلو كاف خَتا قٌل كاػبَت كلو 

كأنو بذلك يقدـ اؼبسلك الصحيح للعبادة اغبقيقية، كيذٌكر بأف كل شيء يف ىذه اغبياة اؼبادية 
 فهذه اػبصاؿ اغبميدة ىي الباقية يف ، كال ينفع العبد إالٌ تزكده باألخالؽ الفاضلة كتقول اهلل،فافو 

ىل التخلق بالصفات اليت إ سالكا ؽبذا اؼبنهج الذم يدعو اكبالتايل جاء شعره توعوم، زكاؿ اؼباديات
 .نادل هبا ديننػااغبنيف

فيهمن اإلرشاد ا ككاقعيا  بل كاف ظاىرم،كمل يكن للتصوؼ يف ىذه اؼبرحلة بعد كجودم أك عرفاين
.  الشيء الكثَترذائلىل التقيد بالفضائل كاالبتعاد عن اؿإكالنصح كالدعوة 

ىل ما سامهت بو اؽبجرة من إأٌما مع ظهور الطرؽ الصوفية كتبلور اذباىاهتا كطقوسها اػباصة إضافة 
ىل بالد اؼبغرب يف تغَت مسار التصوؼ يف اعبزائر ليأخذ بعدا آخرأكثر عمقا إاألندلس 

لبسأغلب الشعراء رداء التصوؼ قد كفلسفةكمرحلة أكىل من مراحل التصوؼ الفعلي، ؼ

                                                             

 .75اؼبرجع السابق، ص 1
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كخَت من ديثل ىذا االكتماؿ الفكرم ، 1الفلسفي،كألبسوا أشعارىم الكثَت من أقواؽبم كمواجيدىم
، الذم حاكؿ من "أبو مدين شعيب" يف اؼبمارسة الصوفية يف اعبزائر ىو صاحب الطريقة اؼبدينية 

 عما خيتلج يف نفسو من حٌب كصباؿ كقيم أخالقية كمعرفية »خالؿ ذبربتو الركحية أف يعرب 
 2«.كمقامات كأحواؿ يتدرج فيها السالك لبلوغ مرتبة الكشف

كاحدة من أىم االسهامات الرائدة يف ؾباؿ " أبو مدين"   كبالتايل، ديكننا اعتبار اسهامات الشيخ 
التأسيس للممارسة العرفانية يف اعبزائر فكرا كذبربة نورانية فاضت بنور اغبق تبارؾ كتعاىل قصد 

 .تصفية أسس كمعامل اؼبعامالت الدنيوية من حيث اؼببدأ الديٍت الركحي، كالغاية اإلنسانية السامية

  كمن شبة تتضح األىداؼ كالغايات اليت خاض من أجلها شاعرنا ذبربتو الصوفية متعلقا يف ذلك 
باغبقيقة األظبى كىي الذات اإلؽبية تعلقا أبقاه بعد فنائو كأحياه بعد فبحاه كفباتو، فما ديكن اف 

الصوفية ىو تعلقة الواعي بالذات اإلؽبية كؿباكلة " أيب مدين"نستنتجو كقيمة مهيمنة يف ذبربة 
القبض عن ذبلي صفاهتا الربانٌية على كل اؼبوجودات الدنيوية مستخدما يف ذلك اؼبعج الصويف 

: 3كباػبصوص قاموس اغبب كالعشق الركحي كيف ذلك قولو
 ألف لقا األحباب فيو اؼبنافع***أحٌب لقا اغببيب يف كل ساعة

 على عهدكم باؽ كيف الوصل طامع ***أيا قرٌة العيوف تاهلل إنػػػػػػػػػػي
 كما نبتت يف الراحتُت األصابع***لقد نبتت يف القلب منكم ؿببة

                                                             

 298، ص [س.د]، [ط.د]، اعبزائر، دار الكتاب العريبالشعر الديٍت اعبزائرم، : عبد اهلل الركييبينظر، 1
، ؾبلة كلية اآلداب كاللغات، جامعة ؿبمد خيضر، -دراسة لغوية–يائية أيب مدين شعيب : ؿبوم رابح2

 .249، ص 2014، 14/15بسكرة، ع
، 1938، 1ؿبمد بن العريب، مطبعة الًتقي، دمشق، سوريا، ط: الديواف، تح:  شعيب أبو مدين التلمساين3

 .64ص 
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 .كما حرمت عن موسى تلك اؼبراضع***حراـ على قلب ؿببة غَتكم 

كىنا نلمح كيف أٌف الشاعر قد استطاع أف يصقل عبارتو الصوفية بتلك اؼبعاين العرفانية اؼبستمدة 
من خالصة ذبربتو الوجدانية اؼبتعالية عن طريق توظيف مصطلحات اؼبعجم الصويف اػباص باغبب 

 .كالعشق األزيل بذلك الكل اؼبتسامي

كىذا ذبٌل كاضح لفعل اغبب كالشغف الركحي ذباه اآلخر األبدم، الذييظهر كيتبدل عرب 
 الصويف ضمن ىذا النمط من الكتابة اؼبعربمستويات متصاعدة كبو األفق، ذبسد فعلية كحقيقية 

 قاموس اإلحياء كالتلويح ،كعبأت إىل اليت ابتعدت كل البعد عن السطحية فيالطرح كالعرض،الشعرية
. اؼبتشظي يف غياىب البحث عن اجملهوؿ كاؼبتعدد

ىذا كقد انتهج السبيل ذاتو يف الكتابة الصوفية اعبزائرية السالك لنهج الشطح الركحي العالمة 
: أثناء ربقيقو لديوانو" يوسف زيداف"كالذم قاؿ عنو الدكتور " عفيف الدين التلمساين"الكبَت 

فقد توقفت طويال عند تلك اؼبعاين الرقراقة اليت تنساب يف شعره، كعند ىذه احملبة الٌركحية اليت ..»
تتأجج بصدؽ بُت كلمات أبياتو، حىت إٌف كثَتا من أشعار الصوفية اؼبشهورين تتواضع عند بلوغ 

ىذه اؼبكانة الرفيعة لشعر التلمساين فال تصل إىل ركعة تعبَته كدقة تصويره اؼبفعم باإلحياءات 
 1«..كالنكات الذكقية

  فهو من أكلئك الشعراء الذين يسعوف لتحقيق ذكاهتم اإلنسانية كؿباكلة إجياد ذلك التناغم 
الٌركحي مع أجزاء العامل الكوين اؼباٌدم كالقدسي الالمرئي مستخدما يف ذلك قاموسا لغويٌا فبيزا 

 .كنربة خطابية تعٌج بالطاقات اؼبتأججة كاليت عكست بالفعل مقاصد الشاعر العرفانية
                                                             

، دار الشركؽ، مصر، يوسف زيداف: تحالديواف، : عفيف الدين أيب الربيع التلمساين1
 .09ص،1ج،[س.د]،[ط.د]
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أسلوبو يف اختيار كلمات قصائده ينفتح على مدلوالت كرموز متعددة حيث يتسم »  ذلك أٌف 
بالوضوح على الصعيد الظاىرم الرتباط داللتو يف اؼبستول الظاىرم باؼبواقف اإلنسانية 

، كدليلنا يف ذلك قولو 1«.كاؼبوضوعات االجتماعية، كبالغموض باطنيا الرتباطها بالسلوؾ الصويف
: 2يف إحدل قصائده الرائعة

 تفيض أماقي جفنو كىو يظمأي ***أمل يأف أف تركم قليب متيم
 كقلب اؽبول من كاف قلبه مرزأي ***أصابتو عُت أغمدت نصل فصلو 

 ككتم اؽبول للقلب أنكى كأنكأي *** أحٌب حبيبا ال أظبيو ىيبة 
 أغار عليو من سوام كأبرأي *** أخاؼ عليو من ىوام فكيف ال 

 .كبُت دموعي مدمع ليس يرقأي *** أبيت أعاين فيو حٌر جواقبي 

  يظهر جلٌيا ىنا كيف أٌف الشاعر قد عبأ إىل استخداـ الرمز الصويف ليصور بو قمة فقده ككجده، 
كىذا مسلك فلسفي يف الكتابة الصوفية اعبزائرية غَت بو النظاـ السائد كالذم يعتمد على اؼبباشرة 
يف الطرح ليسلك شاعرنا سبيال مغايرا أساسو الشطح كالتلويح كىو دليل قاطع على اكتماؿ كعيو 

 .العرفاين يف ذبربتو الصوفية إزاء مبتغاه األزيل

  فقد جعل طاقات لغتو التعبَتية كلها خادمة النفعاالتو الوجدانية خاصة عندما يبلغ غبظة تأزمو 
 :3العشقي فيفجر اللغة قائػػال يف إحدل قصائدة

                                                             

أحباث يف اللغة كاألدب - الصوت كداللتو يف شعر عفيف الدين التلمساين، ؾبلة اؼبخرب: خليل بن دعموش1
 .431، ص 2017، 13، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ع-اعبزائرم

 .70/71الديواف، ص : عفيف الدين التلمساين2
 .146 اؼبصدر نفسو، ص 3



 التجربة الصوفية في الشعر الجزائري الرؤيا والتشكيل: مدخل

13 

 

 على علمي أٌف اغبوادث ربدث*** ثكلت فؤادم إف تأؼبت لؤلسى 
 .كحبك سلواين إىل يوـً أبعثً *** ثناؤؾ رحياين كذكرؾ راحيت 

:  التشكـــــل والتمـــــــاهي الرؤيـــــــوي:ثانيــا

ؼبيلبث اػبطاب الصويف يف اعبزائر أف تطور كتعددت مشاربو سواء على مستول الفكر كالرؤيا 
 كخَت من صقل العبارة الصوفية يف الشعر اعبزائرم . البناء كالتشكيل اللغوم كالفٍتكعلى مستولأؾ

أكؿ شاعر جزائرم حديث كتب يف التصوؼ نثرا »: فهو،"األمَت عبد القادر اعبزائرم"اغبديث
 .1«ىل غَته من العلماء أك الشعراء يف عصرهإكشعرا، كترؾ تراثا ضخما بالقياس 

يف مساره التصٌويف من قضية مهمة جدا شغلت - كما نسميو- انطلق ىذا الشاعر الشفرة 
الفالسفة كاؼبفكرين من قبلو، كىي نظرية الشك يف البحث عن األصوؿ كاغبقائق، إال أنو يف رحلتو 

الذم كقع فيو كثَت من الفالسفة ،العرفانية مل يقصد فعل التشكيكاؼبؤدم إىل اإلغباد أك النكراف
 فقصد البحث عن اؼبسلك الصحيح للقبض ، أما ىوف الذكؽعاؼبتصوفة ألهنم أغفلوا فصل العقل 
. عن حقيقة سباىي الكل يف األجزاء

 ىدفو معرفة حقيقة إدياف ،كنظنو يف أغلب األحياف جيعل من شعره مطية للتعبَت عن صراع داخلي
كيف ذلك ، الذات بكينونتها اؼبتصلة حتما اتصاال ركحيا بكينونة ككجود آخر أعمق كأعلى كأرقى

: 2يقوؿ

 قد ضقت ذرعا فما ينفع ***أيا حَتيت كما الذم أصنع

                                                             

 .303ص الشعر الديٍت اعبزائرم،: عبد اهلل الركييب1
 .126ص، 2007، 3العريب دٌحو،منشورات ثالة، اعبزائر، ط:  تحالديواف،: األمَت عبد القادر2
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 جواىرم مثبوتة أصبع*** كأكاد تراين منفطر 
 فآؿ إىل أصلو أنفع*** كطورا أذكب كثلج دبا 
 يسد علٌي فما أطلع*** ككلما قلت ىذا ـبرج 
 كإف كنت عُت فذ أقطع*** كإف كنت غَت أنا مشرؾ 
 .فكل النقيضُت ال جيمع*** كاف كنت ذاؾ كذاؾ أنا 

عبأ شاعرنا يف ىذا اؼبقطع إىل استخداـ أسلوب التلميح كاإلحياء ليربز من خالؿ ذلك حقيقة 
كفعليو منهجو العرفاين اؼبعتمد على نظرية الشك اؼبؤدم بصورة حتمية إىل اليقُت األبدم عن طريق 

 .تشفَت اللغة خوفا من الوقوع يف شرؾ الشرؾ بعزتو كجاللو

  كما دمنا نتحدث عن األمَت كعن عالقتو بفكرة التأسيس الفعلي لنهج التصوؼ كمفهـو ديٍت 
ككممارسة عرفانية كاعية يف اؼبشهد الثقايف اعبزائرم، فإف اؼبقاـ يفرض علينا الوقوؼ قليال عند 

نتجو الشعرم الصويف ؼبعرفية خصائصو الفنية كاعبمالية ككذا مقاصده الفلسفية العرفانية باعتبارىا 
 .1«التحقيق الذكقي كاؼبمارسة القلبية كالتصفية الوجدانية»طريقة يف 

كليست مساءلة فلسفية كعقلية، قصديىا الوحيد ىو ؾباىدة النفس كتصفية الوجداف من الشوائب 
 ككذا التخلي عن الرذائل مث التجلي بكل الفضائل، قصد الوصوؿ إىل درجة اإلشراؽ ،كاألدراف

. كاقبالء اؼبعرفة اغبقيقية باهلل تعاىل كالذم ال يتأتى يف نظره إال عن طريق الذكؽ كاؼبكاشفة

إٌف ىذه الرحالت الٌركحية كالسوكات الصوفية ىي السبيل الوحيد إلدراؾ اغبق الذم ال يستطيع 
يف ىذه السلوكات مفارقة النفس االمارة بالسوء " األمَت"العقل اإلنساين العادم معرفتو، كيشًتط 
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كانتهاج سبيل اؼبساءلة الوجدانية دكف اؼبساءلة العقلية موهنا كحدىا من ربجب عنو رؤية نور اغبق 
: 1كيف ذلك يقوؿفهي اغببس،

كزايػػػػػػػػػل ظالؿ العقل إذ إنٌػػػػػػػو اغببسي ***باؼبٌتففػػػػارؽ كجػػػود النفس تظفػػػػػػر 

 لفعل فال يغررؾ جٌن كال إنسي *** كما توحيد اؼبقبوؿ قوال كإنو 

 .كتصعق ليس مث ركح كال حسُّس *** كما ىو إالٌ أف تصَت إىل الفنا 

 تقدـ، يتبُت لنا كيف استطاع الشاعر استخداـ العبارة الصوفية قصد ربقيق غايات على مااستنادا 
 عن طريق ربصينها من كل ما قد يقف أمامها ،ركحية دينية تربوية تسعى إىل رقي الذات اإلنسانية

. من حواجز كعقبات لتصل تبعا لذلك إىل اإلدراؾ الفعلي غبقيقة كينونتها

 عن قاؼبعجم الصويف يف جل أشعاره كباػبصوص عند حديث" األمَت"إضافة إىل ذلك فقد استخدـ 
 ذلك أٌف مفهـو التصوؼ عنده ىو ثناء سفره الركحي،أاألحواؿ كاؼبقامات اليت ديٌر هبا السالك 

جهاد النفس يف سبيل معرفة اهلل عن طريق الرياضات الشاقة كالعبادات اػبالصة هلل كاغبضور »
 2«.الدائم لو

  فتلك الرياضات الشاقة كفق رأيو ربتاج إىل جهد نفسي كصرب كبَت إزاء متاع اغبياة كالدنيا، فهو 
كثَتا ما يتحدث يف شعره عن ىذه اجملاىدات  كاؼبمارسات الٌركحية اليت قد تسافر بو كتبعده عن 

كيف ذلك يتحدث عن حالو عند بلوغو كعيو الوجودم كترحل بو إىل كعي آخر اكثر علو كتساـ ،
                                                             

 .125، صالديواف: األمَت عبد القادر اعبزائرم1
، 1 ج،[س.د ]،[ط.د]، دار الشركؽ، مصر، يوسف زيداف: تحالديواف، : عفيف الدين أيب الربيع التلمساين2

 .152ص 
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 عندما كصل إىل قمة عشقو كىيامو دبحبوبو األزيل الذيكلما دىن منو زاده عطشا ،مقاـ الوجد
: 1ؼبعرفتو، قائال

أرل حشو أحشائػي من الشوؽ نَتانػػػػػػػػا ***عن اغبب مالػػػػػػػػػػي كلما رمت سلوانا
 لكاف اغبػػػر أضػػػػػػعاؼ ما كانػػػػػا صبنب***لواعػػػػػػػػج لو أٌف البػػػػػػػػػػػػػػحار صبيعها 
ؼبػػػػػػا نالنػػػػػػػػي رٌم كالزلػػػػػػػت عطشانػػػػػا ***فلػػػػػػػػػو أٌف ماء األرض طراشربتػػػػػػػػو

كما قبده يف بعض مواقفو العشقية يصرخ بصوت عاؿ على أٌف مآؿ ىؤالء العشاؽ ىو دائما 
: 2 فمصَتىم كحظهم اغبتمي ىو اؽبالؾ سواء كتموا عشقهم أك صرحوا، قائال،اغبزف كاألسى

 ىلكػػػػػػى مهمػػػػػا كتمػػػػػػػػػػػوا أك صرحػػػػػػػػػػوا***كيػػػػػػح أىل العشػػػػػػق ىذا حظٌػػػػػػػػػػهم 

فهو عند حديثو عن حقيقة معاناة العشاؽ كاؼبريدين أثناء رحلتهم كبو األبدم كاجملهوؿ يصٌور لنا 
قمة كقوة ىذا التدفق الشعورم كمآؿ من يتحقق لو، بل جعل من ىذه اغباؿ كمن سبكن منها كأمنا 

الشهداء أف  فكما ،(عز كجل)كصل إىل مستول الشهيد، فهو فناء كموت يف سبيل كصل اؼبوىل 
 ديوتوف كيفنوف عن كل احملسوسات ،أحياء عند رهبم يرزقوف، كذلك ىؤالء العشاؽ األبديوف

. كاؼباديات لكي يزىدكا يف اغبقائق كاألزليات

الدكر الفاعل يف سبك كحبك العبارة الصوفية من خالؿ استخداـ " األمَت"ىذا كقد كاف لػ 
ماـ ىذا الفيض الركحي أأساليب التلويح الصويف، كوف اللغة اؼبألوفة كاؼبباشرة قاصرة كعاجزة 

                                                             

 .221، صالديواف: األمَت عبد القادر اعبزائرم1
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 ألهنا مصبوبة يف قوالب العقل كاؼبنطق، بينما الصويف يعيش من أجل كسر ىذه ؛كالتعبَت الكشفي
. القوانُت كالقوالب اعباىزة كالتمرد على كل ما ىو خاضع لقوانُت العقل كاؼبادة

إف الشاعر الصويف يعيش بشطحاتو الركحية ذبربة تتجاكز العامل الفعلي إىل العامل اآلخر الذم 
لتعبَت عن ىذا السفر ؿسبيلو الوحيد ،فهي ينشد األحادية كيبتعد كل البعد عن الكثرة كالتعددية

اصطنعوا ىذا »: كلعػػل اؼبتصوفة قد، سبيل التلويح كالرمزيةكينتهج  اللغة ،كىو جيتاز معياريةالوجداين
كؾباىداهتم 1«األسلوب الرمزم ألهنم مل جيدكا طريقا آخر فبكنا يًتصبوف بو عن رياضتهم الصوفية

 كمل ،، سلك سبيل التلويح كالرمزية يف صقل عباراتو الصوفيةاؼبتصوفةكغَته من " األمَت"فػػ ،الركحية
فهي طبرة . لتعبَت عن صدؽ شوقو الٌركحي ؼبعرفة اهلل كؿببتوؿجيد خَتا من الرمز اػبمرم سبيال 

يف بعض قصائده كاصفا بذلك قمة انتشاءه " األمَت"، كمن ذلك ما قالو احملبُت، ال طبرة اعباىلُت
: 2"اغبالج"الركحي مربزا أثرىا اغبٌسي كالركحي مستحضرا بذلك أىم مشايخ الصوفية كىو 

 فكاف الذم قد كاف من مسطرا***كقد شرب اغباٌلج كأس مدامة
 ككأسا ككأسا شبا ما أنا حاضرا ***كإيٌن شربت الكأس كالكأس بعده
 لو زدين ما ينفك قليب مسعرا ***كمازاؿ يسقيٍت كما زالت قائال

 .كصلت إىل ال أين حقا كال كرا*** كيف اغباؿ حاؿ السكر كاحملو كالفنا 

                                                             

، 2002، 2نور الدين شريبة، مكتبة اػباقبي، القاىرة، مصر، ط: الصوفية يف اإلسالـ، تر: نيكلسوف1
 .101ص

 .122الديواف، ص: األمَت عبد القادر2
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 حييل مباشرة إىل فعلية مقصديتو يف ؿباكاة طبرة اعبنة اليت ،إٌف طرحو ؼبوضوع اػبمرة كرمز صويف
نفى عنها القرآف الكرًن صفة السكر، فهي معصومة من الصفات اغبٌسية الدنيوية، بل قد يرمي هبا 

: 1يف أغلب األحياف إىل العلم من شدة صفائها قػػائال

بػػػػػو كل عػػلم كل حيػػػػػػن لػػػػػػػػو دكر *** ىػػػػػػي العلم كل العلم كاؼبركز الػذم 
 كال جاىل إالٌ جهوؿ دبا غرك*** فال عامل إالٌ خبَت بشرهبا

 سول رحل عن نيلها حضو نزر*** كال غنب يف الدنيا كال من رزيئة
 سول كألو ، كالكف من كأسها سفر*** كال خسر يف الدنيا كال ىو خاسر 

إهنا معرفة ، العلم الذم يوازم اؼبعرفة اليت توصلو حتما إىل اغبقيقة كتكشف لو األسرار العلويةاإنٌػػو
.  ما مل يتجرد من حسو اؼباٌدم كتفكَته اؼبنطقي،تأتى ألم سالك قبضهاتفريدة كعميقة ال 

منوذجا حٌيا لتلك الكتابة الشعرية " األمَت عبد القادر اعبزائرم"كمػن ىنا ديكننا أف نعترب شعر 
 قصد احملافظة على اؼبوركث الفكرم كالعقائدم ،اعبزائرية اليت انتهجتسبيل التقليد كاإلحياء

 استطاع من خاللو أف يعرب حقيقة عن ذبربتو الكشفية اليت قوامها الذكؽ ،بأسلوب فٍت عاؿ
 تتصل  اليت فهي ذبربة ركحية متعالية ديكن تسميتها باؼباكرائية،عاشها حاال كفبارسةككاإلؽباـ، 

. مباشرة بالذات األحدية السرمدية

إالٌ أنو زاكج يف طريقتو الصوفية بُت الطرح النظرم كاؼبمارسة الفعلية كالعملية اليت قوامها الصدؽ 
 فقد حقق نظريتو العليا يف مدل ،كاألخالؽ أثناء العركج الركحي كبو الصواب بالعلم كالعمل

. ارتباط الظواىر بالبواطن كمدل صالحية الدين للدنيا كما ىو لآلخرة
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ىذا كقد كاكبتطور الشعر اعبزائرم اغبديث جيل زبرج من مدارس اغبركة اإلصالحية اليت هنلت من 
معامل الدين اغبنيف كما نٌص عليو القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة، ذلك أٌف اإلدياف باهلل 

فكاف مههم األكؿ ىو تقوية ،  ىي أكىل خطى تربية النفس كإصالحهامنوكالسعي ؼبعرفتو كالتقرب 
 .اعبانب الركحي يف النفوس

إٌف الدين اإلسالمي يف نفوس الشعب اعبزائرم دبثابة اغبصن اؼبنيع الذم حيفظو من التمزؽ 
كالتشتت كالضياع، حىت الشعراء منهم، فقد عبؤكا إىل الرمزية كالغرؽ يف األساليب الصوفية حىت ال 

 كذلك قبد يف الشعر الديٍت اإلسالمي اعبزائرم شعر اؼبناقب الصوفية .يفهم اآلخركف ما يريدكف
. اليت يدعو إليها اإلسالـ كالعدؿ كالصدؽ كمكاـر األخالؽ

أضف إىل ذلك أٌف التفكَت الديٍت كالتعبَت عنو عند الكتاب كالشعراء اعبزائريُت مرتبط ارتباطا كثيقا 
اؽبوية : ةبالوطن كالعركبة، فكثَتا ما يلجأ الشاعر اعبزائرم إىل الربط بُت ىذه اؼبوضوعات الثالث

اليت حتما التنفصل عن ،كالقومية كالدين، قصد التنويو حبتمية ارتباط أجزاء الكياف اإلنساين
كال نكاد قبد شاعرا حُت ، انتسب إىل قوموكال يتحرر إالٌ إذا رجع إىل أصالتو »الذم ،الوطن

 .1«يتعرض للوطن ال يتحدث عن الدين

ؿبمد العيد آؿ "كخَت من مثل ىذا االذباه يف الساحة األدبية اعبزائرية ىو شاعر اإلصالح األكؿ 
، الذم يعد من الشعراء الذين استلهموا من القرآف الكرًن مواقفهم اإلنسانية ضد "خليفة

شعره شعر قدًن يف تراكيبو كأكزانو »االستعمار اؼبهدـ كاؼبدمر للكياف اعبزائرم شكال كمضمونا فػػ 

                                                             

، 1981، [ط.د]الشعر اعبزائرم اغبديث، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر، : عبد اهلل الركييب1
 .481-480ص
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.. كقوالبو، كجديد يف ركحو كموضوعاتو، يف شعره خصائص القصيدة العمودية كالصور التقليدية
 .1«كاف لو دكر كبَت يف الساحة األدبية كالركحية كالسياسية اعبزائرية

ىذا ما تفسره ذبربتو الشعرية القائمة على فعل ؿباكاة اؼبواقف اإلنسانية اؼبستمدة من القصص 
: 2 كمن ذلك قولو،القرآين

كػػػػػػػػػػدليل يػػػػػػػوسفى ثوبػػػػػػػػػو اؼبػػػػػػػػقدكدي *** كطنػػػػػػػػػي الذم مهٌػػػػػػػوا بو كدليلػػػػػػػػػػو
فػػػػػػػرعوف أعتػػػػػػػػػػػػػى منهػػػػػػم كشبػػػػػػػػػػػػود *** منػػػػػػػػػػػػػوا صٌب العذاب عليهػػػػػػػػمي أال م

 يف ىذه األبيات كاف حضورا قناعيا حبتا عبأ الشاعر من (عليو السالـ)" يوسف"إٌف حضور سيدنا 
خالؿ ىذه التقنية الفنية إىل اؼبواشجة بُت التجربتُت كفق هنج استلهامي، كىي ميزة حداثية كصبالية 

. فنية على مستول األسلوب يف الكتابة الشعرية آنذاؾ

أضف إىل ذلك، فقد جاء استخدامو للمعجم الصويف يف خطاباتو الشعرية استخداما 
 فإذا ،"األمَت"لغويا صرفا كليس على أساس ذبربة ركحية فعلية خالصة كما ؼبسناه من قبل يف شعر 

. كاف خياطب كيناجي كحيب كيهيم، فبوطنو العزيز ال غَت

 على مبدأ ؿباكاة ذبارب الشعراء ا مبٍتاجاء استلهامي" ؿبمد العيد"إٌف فعل الكتابة الشعرية عند 
" موسى" كمن أمثلة ىذا االستلهاـ عندما يستحضر قصة سيدنا ،الصوفيُت شكال ال مضمونا

: 3 قػػػائال(عليو السالـ)

                                                             

 .49، ص2011، 17الشعر اإلسالمي عند ؿبمد العيد، ؾبلة اعبمعية العلمية، إيراف، ع: فاطمة قادرم1
 .22 ، ص2010، [ط.د] دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، ،الديواف: ؿبمد العيد آؿ خليفة2
 .217، صاؼبصدر نفسو3
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كقفػػػػػت علػػػػى ؿبػػػاسنو ىػػػػوايا ***كلػػػػػي كطػػػػػػػن حبيب لػػػػػػي خصيػػػػػب
كجػػػػػػدت بػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػدايا قد فػػػػإيٌن *** آنسػػػػػػػت مػػػػػػػن بلػػػػػػواه نػػػػػػػػػػػػػػػػاراإذا

كيف سبيل التحفيز، يلجأ الشاعر إىل شحن عباراتو الشعرية باؼبعاين القرآنية، من باب تشجيع 
 فهذا ما يكسبهم ،الناس كحثهم على األخذ كالعمل بتعاليم الدين اغبنيف ككذا تطبيق أحكامو

: 1تبعا لذلك القوة يف مواجهة كل جبار مقتدر، فاهلل كحده ىو الغالب كالقادر القهار، قػػػائال

كلوجػػػػهو عنًت الوجػػػوه صىػػػػػػغارا *** ضبػػػػدا ؼبن يف اغبٌق غاث كغػػػػػػػارا
كضبى الضعيف من األذل كأجارا *** عػػػػػػػػػن األذلمسبحانو زجر القػػػػػو

من ذا يكيػػػػػػد الغػػػػػػالب القػػػػػػػػهارا ***الغػػػػػػػػالب القػػػػػػػػػػػػهار فػػػػػػػوؽ عباده
كدرل الغيػػػػػػوب كقػػػػػػٌدر األقػػػػػػػػدارا ***من ذا يعقب حكػػػم من سٌول القيول

عز )ا يقدـ أكصاؼ اغبق ـككأهنا إشارات صوفية ـبتبئة خلف عبارات دينية توعوية، خاصة عند
 كأظبائو اغبسٌت يف كونو الغالب كالواحد القهار، فهو الوحيد القادر على تغيَت اؼبصائر (كجل

 أراد الشاعر من كراء ىذا الوصف أف يقنع الناس حبتمية نيل النصر إذا سبسكوا ، كقدكربقيق اآلماؿ
. بالعركة الوثقى

فال نكاد قبد قصيدة من قصائده إالكنلمس فيها حضورا كاعيا للثقافة اإلسالمية كلتعاليم الدين 
.  احملاكاة كاالستلهاـعرب سواء عرب فعالية الٌرمز كالقناع أك ،اغبنيف

                                                             

 .112، صاؼبصدر السابق1
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أيػػن "تظهر يف قصيدتو اؼبشهورة " ؿبمد العيد"كنكاد قبـز أٌف سباـ اكتماؿ الرؤيا الشعرية عند 
 اليت ذباكز هبا التقليد كاالنطباعية دبا ضبلتو من دالالت متجددة كراقية على مستول ،"؟ليالم

. الرؤيا كالوعي كاؼبمارسة

قدـ فيها الشاعر منوذجا جديدا يف الكتابة الشعرية اعبزائرية اغبديثة مسائال بذلك قضية مركزية 
كمهمة ىي قضية اؽبوية كاالغًتاب، سواء على الصعيد الركحي كالنفسي أك فيما خيٌص اعبانب 

حاكؿ من خالؿ ىذا الطرح الفكرم اغبي أف يكشف عن صور متعددة لقد الظاىريوالفعلي، 
: 1للذكات اؼبتحررة كاؼبتأزمة كاؼبمزقة كالضائعة بُت الغربة كاالنتماء، يقػػػػػػوؿ يف ذلك

 حيلبينيوبينها*** أينليػالم؟أينها؟

 فياحملبيػندينػها؟ *** ىلقضتدينمنقضى

 كأذاقتهحينها *** أصلتالقلبنارىا

 كتعشَّقتزينها  *** مذتعرَّفػػتيسرىا

 الرعػػىاللهبينها*** ركعتنػيببينها 

يعٌد ىذا النص منوذجا حقيقيا لذلك النمط من الكتابة الشعرية اؼبتعالية فكريا كالسالكة لنهج 
 فاربا بذلك آفاؽ القراءة ،الًتميز كالتلويح الفٌٍت، قصد ذباكز الواقع بكل حتمياتو األيديولوجية

. كالتلقي كالبحث يف دىاليز اؼبعاين اؼبتشظية كالعوامل التيهية اجملهولة كالغائبة

                                                             

 .41ؿبمد العيد آؿ خليفة، الديواف، ص 1
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يظهر جلٌيا اعتماد الشاعر يف نصو على تقنية انفتاح الداللة عرب فعالية الالمتناىي، نقطة النهاية 
ىي ذاهتا نقطة البداية، فأصبح النص تبعا لذلك مساحة فنية مكثفة تستدعي بصفة دائمة كملٌحة 
النظر النقدم القائم على فعل االحتماؿ، كنكاد قبـز أنو هبذا الطرح الفٌٍت قد ذباكز عتبات التقليد 

. ليطرؽ أبواب اغبداثة كالتجريب على مستول الشكل كاؼبضموف

 من خالؿ توظيف الشاعر ،ىذا كقد كاف للمعجم الصويف حضور ظاىرٌم كشكلٌي يف ىذا النص
يف ىذا النص ىي ذلك القناع الذم " ليلى"كما تبعها من آالـ اغبب كالفراؽ، فػػ " ليلى"للملفوظ 

 فهي ذلك ،زبتفي كراءه تلك اؼبرأة اليت عاىن كصارع اغببيب من أجل شرؼ كصاؽبا بعد الفراؽ
. اجملهوؿ الغائب الذم كاف حاضرا يف كقت ما من الزمن اؼباضي

يقف الشاعر ىنا ليلملم أشتاتو كحيكي حقيقة عذابو كحرقة شوقو كىيامو دبحبوبتو، ىذا ما يؤكده 
قاصدا من كرائها  (..اغببيب، البُت، العشق، القلب،): عندما يستخدـ مفردات فعل اغبب كالغزؿ

شيئا أكثر عمقا من كوهنا صفات حسية ظاىرية، إنو تصوير دقيق غبقيقة معاناتو كذات تائهة بُت 
.  كالبحث بوعي عن آفاؽ كحلوؿ فبكنة من جهة أخرل،الصراع مع الراىن كالواقع من جهة

قد غَت مسار الشعر اعبزائرم " ؿبمد العيد آؿ خليفة"ف الشاعر اعبزائرم أكاستنادا ؼبا تقدـ، قبد 
 مرتكزا يف ذلك على تعاليم الدين اإلسالمي ؼبا فيو من القيم ،يف زمنو كبو اإلصالح كاإلرشاد

. اليت طغت على أغلب قصائده الشعرية،كىذا دليل قاطع على سعة ثقافتو الدينية، العليا

كحىت على مستول اللغة فقد عبأ شاعرنا إىل استخداـ األلفاظ السهلة البسيطة العاكسة بالفعل 
لعاطفتو الصادقة كإديانو الراسخ كأخالقو النبيلة، فمن منظوره أصبحت صورة القصيدة القادرة على 

 معتمدا يف ،تغيَت الوضع ىي تلك اليت تعزز تعاليم الدين اغبنيف كسبجد أحكامو بكل تفاصيلها
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ذلك على النموذج التقليدم العمودم كشكل من أشكاؿ التوازف بُت ما ىو فٌٍت إبداعي كما ىو 
. اجتماعٌي كاقعػػػػػػٌي كإصالحيٌ 

كمن ىذا اؼبنطلق، أخذت التجربة الشعرية يف اعبزائر مسارا تصاعديا كأبعادا أكثر دقة كتنوعا من 
ىول »: خالؿ ربط الفكر اإلنساين بالتجربة الركحية، كاؼبمارسة الفنية بالوعي العميق، ذلك أفٌ 

حلم اإلنساف اؼبعاصر تقمص ؿباكلة اؽبرب من اؼبشهد اػبارجي البهيج كالدخوؿ يف عامل ملكوت 
الفيض الداخلي إىل حيث العامل اؼبمكن يف الؿبدكدية رغباتو كالتطلع إىل ما كراء حدكده 

 .1«اؼبعرفيػػػػػة

كمن أكائل الذين ضبلوا مشعل النهضة كالرٌيادة يف الكتابة الشعرية اعبزائرية شكال كمضمونا ىم 
 اللذين عاشا مغامرات ،"عبد اهلل ضبادم"ك" مصطفى ؿبمد الغمارم ": أمثاؿشعراء السبعينيات

فنية شاقة عكست عمق الوعي كصدؽ التجربة بأسلوب مكثف يعتمد اإلشارة كاإلحياء سبيال لو 
. يف ذلك

كمن ىنا نسجل التحوؿ الكبَت على مستول الكتابة الشعرية اعبزائرية من كصف العامل اؼبادم 
 كمن شبة التعبَت عن اغباالت كالتحوالت النفسية ،اػبارجي إىل كصف عامل الشاعر الداخلي

كالشعورية، ىذا ما أدل إىل العزكؼ عن العمود الشعرم كالتمرد على النظاـ الشكلي، كذباكز 
األداء التعبَتم اػبطايب إىل االىتماـ بالصورة اغبية كالعميقة اؼبرتبطة ارتباطا كثيقا حبالة الشاعر 

. الباطنية اؼبعربة فعال عن ذبربتو الصادقة كالعميقة

                                                             

، 1993، [ط.د]دالئلية النص األديب، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، كىراف، اعبزائر، : عبد القادر فيدكح1
 .65ص
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إٌف ىذه اجملموعة قد انسابت »:قائال" أسرار الغربة"يف مقدمة ديوانو " الغمارم"كىذا ما يؤكده 
كاالنسيابية يف الفن ال تكوف إالٌ نتيجة .. ذبارهبا انسيابا، كانثالت مشاعرم كأفكارم عربىا انثياال

فيصبحاف يف غبظة .. اؼبعاناة الصادقة كاإلحساس الذم يصل إىل درجة فناء الذات باؼبوضوع
 .1«..اإلبداع كحدة كاملة

 فبا ،من حيث الرؤيا كالتشكيل" الغمارم"كما كاف للنص الصويف حضور بالغ األمهية يف شعر 
أدل إىل ثقل كعمق خطابو الشعرم، فكاف كثَتا ما يستحضر يف نصوصو ذبارب صوفية مستوحاة 

كغَتىم، " السهركردم"ك" ابن الفارض"ك" ابن عريب" كبار مشايخ الصوفية السابقُت، كػػ أشعارمن 
الفناء )بل كعرب عن رحلتو الركحية باؼبصطلحات ذاهتا اليت تواضع شعراء الصوفية على معانيها كػ 

ككلها حاالت كمكابدات يعيشها اؼبسافر يف رحلة حبثو عن حقيقة ذاتو  (كالبقاء كاالرباد كاغبلوؿ
عندما تغَت منط اغبياة كشعر االنساف بغربتو داخل ىذا الوجود الالمتناىي، يقوؿ يف قصيدتػػػػػو 

: 2"مسافر يف الشوؽ"

ك يػػػا أمػػػػػػػػػػػػػلي . يػػػػا شػػػػػػػػػػوقي .. أنػػػػػا اؼبسػػػػافر 
ىيهػػػػػػػػػػػػػات يثنينػػػػػػػػػي – كإف تػػػػػػػػػػػػدجى األسػػػػػػػػػػػػى 

تطعمنػػػػػػػػػي .. شػػػػػػػػػػػػػػػريعتػػػػػػػػػػيى اػبضػػػػػراء.. زادم 
يػػػػػػػػا رباه تسقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .. كمػػػػػن كػػػػػػػػػػػركمػػػػػػػػػػػػػك 

                                                             

 .6، ص[ت.د]، [ط.د]أسرار الغربة، الشركة الوطنية، اعبزائر، : مصطفى ؿبمد الغمارم1
 .31، صنفسواؼبصدر 2
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 برغبتو يف كصل حبيبو األزيل، كالذم بو يغٌت كيكتفي، فالوجود كلو ىو صورة حكىذا اعًتاؼ كاض
 :1"ثورة اإلدياف" هلل كحده، كيف كل مرئػػػي يرل عزه كجاللػو، كىذا ما يقرٌه يف قصيدتو 

يسعدنػي فػػػػػي دفقػػػػػػة النػػور، أننػػي ك
أرل اهلل فػػػػػػػػػي كػػل الوجػود كأؼبػػحي 

أرل اهلل فػي األزىػػػػػػار نشػول كفػػي اؽبػول 
كيف كشػػػوشات الطػػَت تشدك كسبػػرحي 

كحيثػما .. أرل اهلل فػػػػػػػػػػي سكػػػػرم كصػػػػػحوم
ح رفأفػػػ.. يدنػػػػيٍت إليػو .. توجهت 

بانفعاؿ حاد، كىذا ناتج أساسا عن مزاج الشاعر الثائر اؼبتوتر القوم »يتميز" الغمارم"فأسلوب 
إزاء صراعو مع خصومو، كما يؤكد ىذا من جهة ثانية عمق معايشة الشاعر لقضاياه النفسية .. 

 .2«كالفكريػػة

فيها ذبربة كاحد من أىم " الغمارم"كىذا حيلينا مباشرة إىل تلك القصيدة اليت استلهم 
 اليت ،"اغبالج"الشخصيات الصوفية اليت أثارت جدال كاسعا يف التاريخ اإلسالمي، إهنا شخصية 

 باعتبارىا شخصية متمردة كثائرة، حيث يقوؿ يف قصيدة ،شيئا من نفسػػػو"الغمارم"كجد فيها 
 :3"ىيػػػػػالنا"

                                                             

 .8اؼبصدر السابق، ص1
البعد الفٌٍت كالفكرم عند الشاعر مصطفى الغمارم، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، : حيياكم الطاىر2
 .104، ص1983، [ط.د]
 .15مصطفى الغمارم، أسرار الغربة، ص3
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أنػػػػػػا الصويف خيلػج شوقػػػػػػػػػػػػو اؼبنثور يف الساًح 
تالحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الوجػػػػػػوه السػػػػػػػػود بُت دمنى كأشباًح 

بًػػقو كسفػػػػػػػاًح 8ؾكتصلبو ع ػػػػػػػػػػػػلى الوادم يػػػدا شى

أيضا يف كجو من " مالغمار" ثار ،يف كجو السلطة اليت اهتمتو باإلغباد كالزندقة" اغبالج"فكما ثػار 
جعل من كتابتو الشعرية سوطا ضد الوضع " الغمارم" خالفهم كخالفوه يف الرأم كالتوجو، فػػ

. االجتماعي كالثقايف كحىت السياسي الذم عاصره قصد التغيَت كبعث نور األمل من جديد

شأنو يف ذلك ، ككذا لفعل اغبب اللصيق هبا" الغمارم"كما كاف للمرأة حضور فاعل يف شعر 
 قاصدين هبا إما الذات القدسية ،شأف شعراء التصوؼ األكلُت الذين كٌظفوا اؼبرأة يف شعرىم التديٍت

أك اغبقيقة احملمديػػة، فغزا تبعا لذلك اغبب اإلؽبي قلبو بصوره اؼبتعددة، فتجرد من صبواتو اغبسٌية 
: 1كمضى بذلك إىل العامل اآلخر حيث النور كاعبالء قصد سرب حقائقو اؼبخفاة كيف ذلك يقػػػػػػػػػػوؿ

فهل لػػػػي كاحة بكػػػػػػري .. أنػػػا اؼبقػػػػػػػػػػركر يػػػا ليلى 
أنػػػا الظمػػػػػػػػػػآف يػػػػػا ليلى كأنت اؼبػػػػػػػػػػػػاء كاػبمػػػػر 

شػػػػػػػػػػػػهودم يف اؽبػػػػػػػػول شوؽ كأنت حبنا الطهر 
كقػػػػػػػػرآف اؽبػػػول أبدا حدائػػػػػػػػػػػق فػػي دمػػػي خضر 

ككما ىو جٌلي ككاضح فقد جعل الشاعر من اؼبعجم الصويف مطية للتعبَت عن خلجاتو كمعاناتو 
 من خالؿ تصوير قمة نقاء العالقة اليت ذبمعو مع ،ة الداخلية كاألبدية إزاء مبتغاه األزيلماغبقيق

 تنجلي تارة كتغيب تارات عديدة، إهنا دائما مبعث اغبياة  اليتمعشوقتو اليت أكاد أصفها بالطيفية

                                                             

 108/109، صالسابق  اؼبصدر 1
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 لذلك شبهها باؼباء كبأدؽ صفاتو كىو الطهر كالنقاء، كما كظبها بأهنا تلك ؛يف غبظة فقداف األمل
. اغبدائق اػبضراء، كاػبضرة دليل النماء كالتجدد

 عرب اللغة، كلكن ما ينبغي معرفتو قإٌف الشاعر من خالؿ ىذا النص أراد اف يصٌور لنا قمة عشق
ىل ىو مدل مصداقية ذبربتو الركحية إزاء ىذا التصوير الفٍت؛ ىل ىو تصوير غايتو تدينية حبتة أـ 

 عرب شحن نصو ، تلويح ؼبعاناة كاقعيػػة حياتية أراد الشاعر طرقها هبذا األسلوب الفٍت اؼبتميزىو
 .هبذه الًتمنات الصوفية قصد بعث معاف متجددة

 كمعراج يسمو بالقارئ إىل عامل ،إنػػػو ببساطة تصويػػػر متعاؿو كأفق مفتوح على اؼبطلق كالالهنائي
. الكشوؼ العلوية

تدؽ أف  اليت أبت إال ،كمن ىنا استقر اػبطاب الصويف يف النصوص الشعرية اعبزائرية اؼبعاصرة
الذم أكسبها رقٌيا فكريا كظبٌوا ركحيا عرب شحن ، أبواب الواقع كالراىن عرب فعالية التلويح الصويف

اللغة باؼبعاين اؼبتعالية الصادرة عن كعي فذ كذبربة شعورية حقيقية كصادقة، كما ترتكز على شفافية 
ككضوح البعد الفكرم عند الشاعر كجديػػٌة العاطفة النابعة كاؼبعربة على فعلية اؼبعاناة يف صورىا 

. اؼبختلفة

يف إبداعو الفٌٍت الذم جعل منو حقال " أضبد عبد الكرًن"ىذا ما سعى إىل ترصبتو الشاعر اؼبتألق 
متجددا مبنيا على فعل اػبلق كاالبتكار، ابتدأ من ذاتو فجعلها غاية ككسيلة يف الوقت ذاتو، 

 أضف إىل ذلك فهو من أكائل الشعراء الذم سامهوا يف تشكيل الرؤية .ليلمس يف األخَت حقيقتها
. الشعرية اغبداثية يف اعبزائر لسعة ثقافتو العربية كالعاؼبية ككذا سبكنو من مفردات اللغة صياغة كتركيبا

يف مشركعو التجرييب من فكر خلق كتابة شعرية منوذجية ذات ىوية " أضبد عبد الكرًن"انطلق 
جزائرية دبعايَت حداثية معاصرة للواقع كللراىن، أساسها الفكر كالتجربة ككسيلتها اللغة بكل 
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حيث جعل من النص الصويف بكل ترمناتو اؼبختلفة فضاء رحبا ؼبمارسة فعل التحٌدم ،فنياهتا
فجاءت تبعا لذلك دكاكينو على تنوعها كتعدد مشارهبا ، كالتجديد على مستول الرؤيا كالتشكيل

تتجاكز الكائن حبثا يف اؼبمكن ،فسحة كالميػػة متجددة قائمة على فعل التشظي كمساءلة اجملهوؿ
: 1"رقش صويف" كاحملتمل، كخَت منوذج خيتزؿ ىذا الطرح الشعرم قولو يف نصػػو الرائع 

 أرأيت يا سعيد صوفٌية اؼبكاف اؼبعٌمر بإشارة ربانية
 أرأيت أٌف بالغة الٌطُت أكرب من كل بالغة

 من ىنا أنا.. انا من ىنا.. أنا ىنا.. ىنا انا 
 ىذا ترايب اؼبرشوش بصفرة الٌزعفراف

 ىل الذم عٌلمٍت أف أرل بالقلب ما ال يرل
 ..كرثت بوحو كشطحو
 .كرثت ظبتىو كصمتو

 عرب االنتشاء الصويف،إٌف القيمة الداللية اؼبهيمنة على كامل ىذا النص الشعرم ىي فكرة 
 كفق اعتقاد فالتجٌلي الباطٍت، (، الصمتالشطح، البوح)استخداـ الشاعر لؤللفاظ الدالة عليو كػػ 

حجاب يًتاءل من كرائو األشياء كقد تالشت بينها اؼبسافات كأدغم بعضها يف »اؼبتصوفة ىو 
 كأنو ليوازم الوجداف يف مقابل الذم يشاكل قانوف العقل يف تبصره باألشياء يغمرىا ضياء ،بعض

 .2«الفهم، كالليل أيضا يف اغبالة األصلية لؤلشياء ميقات التجلي اإلؽبي

                                                             

 .25، ص [ت.د]، 1موعظة اعبندب، دار أسامة، اعبزائر، ط:  أضبد عبد الكرًن1
 .14، ص2عالمات يف اإلبداع اعبزائرم، منشورات رابطة أىل القلم، سطيف، ط: عبد اغبميد ىيمة2
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نساف يف رحلة حبثو إفالشاعر كفق ىذا اؼبنظور، أراد أف يربز قضية مهمة كدائمة االرتباط بكينونتو ؾ
 ، كبُت اغبياة كاؼبوت،عن حقائق األشياء، إٌف الصراع بُت اغباضر كالغائب، كبُت النور كالظلمة

ؿ حقيقتها، كباػبصوص الشاعر الصويف الذم جعل من ىذا ئىواجس ما انفك العقل البشرم يسا
التناقض كالتضاد اليت يتمثلو العامل اؼبادم من اغبياة منطلقا لو يف رحلة حبثو عن األصل كاعبوىر، 

. كفق مسار تساندم كذباكزم يف الوقت نفسو خبطى ثابتات الوصوؿ

الذم جعل من خطابو الشعرم " ؿبمد علي سعيد"كيصادفنا يف السياؽ ذاتو شاعر الكلمة اغبرٌة 
ؾباال كاسعا ليحكي لنا فيو صدؽ ذبربتو العرفانية يف مساراهتا التنويرية كبو الكشف كاغبقيقة، عرب 
استخداـ قاموس لغوم خاص عكس بصورة فعلية عمق إحساسو اغبظة تالشيو كحقيقة ركحانية 

 .يف مقاـ البوح اؼبتعايل

" ركح اؼبقاـ"كىذا ما يلخصو بصورة داللية مكثفة يف قصيدتو اليت افتتح هبا ديوانو الٌصويف الرائع 
الذم نكاد قبـز فيو أنٌو قد كفق أف جيعلو منوذجا شعريٌا صوفٌيا جزائريا معاصرا بامتياز، إذ صٌور لنا 

ابن "ك" اغبجاج"فيو صدؽ معاناتو الذاتية كحاكى بذلك شعراء اػبطاب الصويف األكلوين أمثاؿ 
 :1"اؼبقدمة"كيف ذلك يقوؿ يف قصيدتو . لفظا كمعٌت" ابن عريب"الفارض ك

 إهٌنا الوقفات اليت تتأرجح يف قهقهات الفراغ
 ترسم آثارىا

 تتوزع فوؽ الٌرماؿ
 عصفت هبا ريح عقيم

                                                             

، ص [ت.د]، [ط.د]ركح اؼبقاـ أك سقط اؼبنفى كىبوب اعبهات، دار خلدكنية، اعبزائر، : ؿبمد علي سعيد1
02. 
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 فاستحالت
 أقبما للشظايا

 مداراهتا يف ظالـ السؤاؿ
 ىناؾ تتحرؾ يف غامض 

 ال يصاغ الكالـ
 .حولو

فهو هبذه النربة اػبطابية حياكؿ أف يصٌور ذبربتو الشعرية يف خطاب الضياع كالتشتت، أين تتحوؿ 
اؼبقاصد إىل سراب غامض تتخللو سراديب اجملهوؿ كاؼبتعدد، أراد بذلك أف يتخطى كل 

 .احملسوسات الظاىرية كاف ينعطف كبو البواطن اػبفية

" عثماف لوصيف"   كال ديكننا بأم حاؿ من األحواؿ أف نتجاكز ما كتبو الشاعر اعبزائرم الفحل 
يف نتاجو الثرم كاؼبليء بالتشظي كالبوح دبا يعانية أثناء مسَتتو العرفانية حبثا عن أسرار الوجود 

كالكوف، يف أسلوب فٌٍت صبع فيو الشاعر بُت اغبقيقة كاػبياؿ ك بُت الثابت كاؼبتعدد كمثاؿ ذلك 
 1"جرس لسماكات ربت اؼباء" قولو يف قصيدتو الرائعة 

 جرس أطارده فتخطفٍت الربكؽ
 غمامة تدنو كأخرل هترب

 كأنا أىركؿ يف سهوب العمر
 أحبث عن جراحايت اليت اهنمرت
 باألمس مٌٍت ىل رعاىا األنبياء

                                                             

 .08، ص 2008، 1جرس لسماكات ربت اؼباء، منشورات البيت، اعبزائر، ط: عثماف لوصيف1
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 .فربعمت مزىوة

   كمن ىنا نالحظ كيف أٌف شاعرنا قد صقل عبارتو الصوفية بتلك الًتانيم اعبمالية كاليت تشع 
بريقا يف غياىب الظالـ حبثا عن حقيقة األنوار، بأسلوب إبداعي يتخللو الٌرقي كالتأثَت النفسي 

كمن ذلك قولو يف . الذم عكس بالفعل سبيز ذبربتو الٌركحية ؼبا فيها من ىيبة كسكينة ككقار
 :1القصيدة ذاهتا

 أنت اؼبدل.. أنت الندل 
 أنت أنا.. أنت البداءة كالرباءة أنت 

 كأنت قصيديت ذبتاح ىذا الربزخ اؼبهجور
 زبًتؽ السراب

 كتفيض ملئ حقولنا اعبدباء
 .عيدا من سحاب

كاليت كاف فيها من " عز الٌدين ميهويب"كضمن السياؽ ذاتو تصادفنا قصائد الشاعر اؼبتميز 
اليت خصصها لتنطلق من " الرباعيات"اؼبؤسسُت للخطاب الشعرم اعبزائرم اؼبعاصر كخباصة 

الذات كتتوزع يف فضاءات اجملتمع كالسياسة كالركحانيات، بلغة خالية من التكلف كالصنعة، أراد 
من خالؽبا شاعرنا أف يكتب نٌصا يكوف قريبا من أحاسيس الناس، فحفظ بذلك للغة كقارىا 

 :2ةكمن ذلك قولو فيما أعياه ففجر طاقة اللغة خدمة لغاياتو الوجودم. كللشعر موقعو يف الوجداف

 أعيت فؤادم كاحة األحزاف
                                                             

 .12اؼبصدر السابق، ص 1
 .12، ص 2011، 1رباعيات، منشورات اغبرب، اعبزائر، ط: عز الٌدين ميهويب2
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 فاخًتت من صمت الٌضلوع مكاين
 كجلست انسج من عيوف أحٌبيت

 صربم كلكن الزماف رماين
 ساءلت قليب غبظةن فتمٌددت
 كٌفي لتغسل يف الًتاب لساين

 كبكيت عمرم فانكسرت على فمي
 . كانتابٍت عشق لزىرة باف

فبا سبق ديكن أف ندرؾ أٌف ىذه الرؤيا يف الكتابة الشعرية اعبزائرية سبثل مرحلة انتقالية كربل من 
 كاالعتماد على الذات ، مرحلة التجرديف اؼبوركث على كاالستناد ،مرحلة مساءلة الواقع كالتاريخ

 كتبعا لذلك اقتحاـ فضاء اإلقباز اغبداثػػػػي ،كدخوؿ أغوار العوامل اؼبظلمة للحقيقة اإلنسانية
. بامتياز

 كاستطاعة ةسنحاكؿ يف الصفحات اآلتية أف نفكك طبقات ىذه النصوص الشعرية ؼبعرفة قدر
 كبو آفاؽ ال ؿبدكدة ةالنص الصويف اعبزائرم اؼبشحوف هبذه القيم الداللية اؼبكثفة بطريقة تصاعدم

 أف يصور خالصة ذبارب إنسانية مهها الوحيد كاألكحد كىو اإلجابة عن سؤاؿ ، علىكال هنائية
.  اغبقيقة كمظاىر ذبليها، كصراعها الدائم مع الكينونة



✓  

✓  

✓  

✓  
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ؿ الواقع، كإظلا ىي ذبٌل كامل ؤإٌف حقيقة الكتابة ليس فقط أف زبرج من األعماؽ لتحكي ادلعاناة كتسا
أين ؽلارس البٌلكعي سلطتو ،لركح كامنة يف صدر الشاعر، ركح شللوءة باألسى كالفرح، باحلقيقة كالكذب

. يقصدىا الشاعرعلى الذات فتتشكل الصورة األكىل للفظة اليت 

 من ،كلكن ليس لكل ادلقاصد ركحوأبعاد عميقة، كحدىا الكلمة ادلعربة باإلشارة، السامية كادلتعالية فكريٌا
امتلكت لواء مساءلة اجملهوؿ بكل حيثياتو، إهنا ببساطة الكلمة الصوفية الساحبة يف غياىب السراب حبثا 

. عن احلقيقة

كقبل أف طلوض غمار احلديث يف العبلقة ادلتواشجة بُت التجربتُت الصوفية كالشعرية، علينا أكال الوقوؼ 
. ذبربةن إبداعية بصفتوشلارسة تدينية ركحية، كمن شبةبصفتو على التصوؼ لنسائلو 

: الفكر الصوفي في الثقافة الدينية: أوال

 الرتباطو الوثيق دبجاؿ احلياة كالفكر، كتعمقو يف ؛يعٌد التصوؼ حقبل مهما من حقوؿ ادلعرفة اإلنسانية
 قصد كشف أسرار الوجود كالبحث عن حقيقة سباىي الذات يف اآلخر ادلطلق، ،مفردات الدين كرموزه

، لوجدناىا ربمل يف طياهتا العديد من ادلعاين، حىت أدل "صوفية"كلو جئنا للبحث يف اشتقاؽ كلمة 
. ىذا األمر إىل سوء معرفتها معرفة حقيقية

 لقد كجدت كثرة ىائلة من األقواؿ ،كاحلق يقاؿ..»: بقولو" عاطف جودة نصر"كىذا ما أكده الدكتور 
 كسبب ىذه الكثرة أٌف كل من أجاب منهم عن سؤالو عن ماىية التصوؼ كحقيقتو، إظلا ،كالتعريفات

أجاب دبا كافق مشربو كصدر يف ذلك عن ذكقو ككجدانو فًتل منهم من غلعل مداره على التخلق 
 كمنو من غلعلو موافقة اإلنساف اإلذلية، كمنهم من يرده إىل األخذ باحلقائق أك ،بالفضائل كنبذ الرذائل

 .1«..صفوة القرب أك االوس مع ا ببل ىمٌ 

                                                             

، 1، دار األندلس، بَتكت، لبناف، ط(دراسة يف فن الشعر الصويف)شعر عمر بن الفارض : عاطف جودة نصر1
 .14، ص1986
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كمفاد ذلك أٌف التصوؼ يف إطاره العاـ شديد االرتباط بفكرة السمو الركحي كالنقاء األخبلقي، كلعٌل 
اليت تشًتؾ كتتقاطع يف داللة ،"تصوؼ"ىذه ادلفاىيم ال تبتعد كثَتا عن االشتقاقات اللغوية لكلمة 

عندما سيئل دلسميت الصوفية صوفية؟ " الكبلباذم" كىذا ما أقرٌه ،جوىرية كاحدة ىي الصفاء كالصفو
يت الصوفية صوفية لصفاء أسرارىا كنقاء »: فأجاهبم قائبل  .1«..ثارىاآقالت طائفة إظلا ُسي

الصويف من : كقاؿ بشر بن احلارث..»: ٍب يواصل قائبل،كىنا ارتبط التصوؼ بنقاء القلب كصفاء السريرة
 .2« كرامتو(عز كجل)الصويف من صفت  معاملتو، فصنعت من ا :  كقاؿ بعضهم،صفا قلبو 

 كمل يتوقف االشتقاؽ . قصد نيل رضا الذات العلية،كبالتايل فالتصوؼ شديد االرتباط بالعمل الصاحل
عز )ٌُسوا صوفية ألهنم يف الصٌف األكؿ بُت يدم ا ..»عند ىذا القصد، كإظلا" تصوؼ"اللغوم لكلمة 

 إظلا ٌُسوا صوفية لقرب أكصافهم من أكصاؼ أىل الصيٌفة الذين كانوا على عهد :كقاؿ قـو.. (كجلٌ 
 .3« إظلا ٌُسوا صوفية للبسهم الصوؼ:، كقاؿ قـو(صلى ا عليو كسلم)الرسوؿ 

فباإلضافة إىل ارتباط التصوؼ بااانب األخبلقي كالنقاء الركحي، ارتبط أيضا بااانب الظاىرم الذم 
.  كىذا ما ػليلنا مباشرة إىل فكرة التقشف يف احلياة كالزىد فيها طمعا يف رخاء اآلخرة،ىو لبس الصوؼ

 إما أف تكوف مأخوذة ىنإىل أربع صور؛ " تصوؼ"يف رسالتو أرجع اشتقاؽ كلمة " القشَتم"كما أٌف 
، ىذا كقد ذىب بعض علماء التصوؼ إىل أٌف البعد 4من الصوؼ أك الصيٌفة أك الصفاء أك الصَّف

 كمن ىؤالء العلماء ، إظلا ىو ظاىر احلاؿ فقط،الظاىرم ادلتعلق باللباس ليس ىو ميزة التصوؼ احلقيقية
ىؤالء نسبوا إىل اللُّبسة الظاىرة، كىي لباس الصوؼ، فقيل يف »:الذم قاؿ، "ابن تيمية"الشيخ 

                                                             

، 1993، 1التعرؼ دلذىب أىل التصوؼ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط: زلمد بن إسحاؽ الكبلباذم1
 .09ص

 .09ادلرجع نفسو، ص2
 .10 ادلرجع نفسو، ص3
، 2عبد احلليم زلمود ك زلمود بن الشريف، القاىرة، مصر، ط:  تحالرسالة القشَتية،:  ينظر، أبو القاسم القشَتم4

 .312 ، ص2015
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، كليس طريقهم مقيدا بلباس الصوؼ كال ىم أكجبوا ذلك، كال علقوا األمر بو، كلكن (صويف):أحدىم
 .1«أضيفوا إليو لكونو ظاىر احلاؿ

 ؛ كإظلا أف يزكي ذاتو من األدراف كالشوائب،كتبعا لذلك، ليست غاية ادلتصوؼ أف ؼلص نفسو بنوع لباس
كلكن ىذا . ألٌف ىٌم الصويف الوحيد ىو التقشف يف احلياة كالزىد فيها طمعا يف رخاء اآلخرة كزينة اانة

. اليس كل زاىد متصوؼؼ أٌف التصوؼ ىو الزىد، -بأم حاؿ من األحواؿ-تربال غلعلنا نع

التصوؼ غَت »:قائبل" شهاب الدين السهركردم" كعلى رأسهم،كىذا ما أكده كبار مشايخ الصوفية
فالتصوؼ اسم جامع دلعاين الفقر كمعاين الزىد مع مزيد أكصاؼ ال يكوف . الفقر، كالتصوؼ غَت الزىد

 .2«بدكهنا الرجل صوفٌيا، كإف كاف زاىدا فقَتا

كمن ىنا، فالتصوؼ ال ؼلتص بالزىد، كالزىد ليس ىو التصوؼ بل ىو خصيصة فيو، كىذا ما تطرؽ 
 .3«كالصوفية األكلوف كانوا يف احلقيقة زىادا كادعُت، أكثر منهم متصوفة..»:قائبل" نيكلسوف"إليو 

  ألنو ؽلٌس جوانب أخرل غَت فعل التقشف كالتخلق؛فالتصٌوؼ انطبلقا من ىذه الفكرة أمشل من الزىد
 يف حُت أٌف . أٌف ىذه الصفات شديدة االرتباط باحلالة النفسية لئلنسافف كالفقر، ناىيك عبالزىد

التصوؼ قد يتعدل ىذا ااانب الداخلي كالباطٍت ليختٌص بادلظاىر اسوسة باعتباره ظاىرة اجتماعية 
. ذات خصوصية فكرية

 ككأنو ،االشتقاؽ اللغوم للتصوؼ يف الثقافة الغربية إىل األصوؿ اإلغريقية" نيكلسوف"ىذا كقد أرجع 
 ككركد ىذه الكلمة يف الثقافة العربية كاف مقًتنا بالوجود ،بذلك يبعد الكلمة عن أصوذلا العربية

اليت اضلدرت من الديانة االغريقية إىل اآلداب األكركبية يقابلها يف  (Mystic)ككلمة »:اإلسبلمي قائبل

                                                             

، بَتكت، لبناف، ط:  عمر عبد ا كامل1  . 46، ص2001، 1التصوؼ بُت االفراط كالتفريط، دار ابن حـز
 كزلمود بن الشريف، دار ادلعارؼ، القاىرة، ،عبد احلليم زلمود: تحعوارؼ ادلعارؼ، : شهاب الدين السهركردم2

 .79، ص5، ج[س.د]،[ط.د]مصر، 
 .12الصوفية يف اإلسبلـ، ص: نيكلسوف3
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 كاللفظاف على كل حاؿ ليسا ،(صوفػػي) كلمة (لغات اإلسبلـ الثبلث الرئيسية)العربية كالفارسية كالًتكية
 .1«مًتادفُت سباما

أٌف للفظتُت استخدامُت سلتلفُت، يف حُت أٌف كيقر بالديانة اإلسبلمية،  (صويف)ككأنو بذلك ؼلٌص كلمة 
الفكرة كاحدة؛ ىي البحث عن حقيقة الوجود كسعي الذات اإلنسانية لبلرٌباد هبذه احلقيقة، فحىت لو 

 كما أننا نتعارض معو قليبل يف فكرة األصل .نظٌن الغاية كاحدةفإننا اختلف الطرح الديٍت ذلذه الفكرة 
.  كارتباط ظهورىا عند العرب بظهور الدين اإلسبلمي،اإلغريقي للكلمة

يف احلقيقة، ىناؾ إشارات صوفية موجودة يف الًتاث العريب القدمي قبل اإلسبلـ كباخلصوص يف الشعر 
يتحدث يف قصيدتو عن حل مشكلة بُت  قبيلتُت، ٍب كيف قاـ " زىَت بن أيب سلمى"اااىلي، فهذا 

: 2 يقوؿ حبرارة صوفية مفاجئة يف سياؽ القصيدةق أبياتو صلدأثناءرجبلف بالصلح بينهما، كلكنو يف 

لًيىخفىػػػػػػى كمىهمىا ييكتىػػػػػػم ا يىعلىًم *** فىبلى تىكتيمىنَّ ا مػػػىا يف صيديكرًكيم 
لًيىػػػػػوـً ًحسىابو أىك ييعجَّل فػىيينقىػػػػػػػًم *** يػيؤىخَّر فػىييوضع يف ًكتابو فػىييدَّخىر

كاف جاىزا للتصوؼ بأم اسم كاف، ، مقصد ىذا القوؿ كاحلرارة اليت فيو تدٌؿ على أٌف نزكعا عربٌيا ما
. سواء باسم التحنف، أك باسم ادلسيحية العربية، أك باسم الفطرة اإلنسانية

 كاحدا، كىو اتصاؼ ضلواإالٌ أهنا تنحو " التصوؼ"فبالرغم من ىذه االختبلفات يف ربديد أصل تسمية 
كىذا ما عٌلق عليو الشاعر .  كابتعادىا عن األدراف كالشوائب،سريرة اإلنساف بالصفاء كالنقاء الركحي

: 3قائبل" أبو الفتح البسيٌت "الصويف ادلتميز 

                                                             

 .10ادلرجع السابق، ص1
، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط(علي حسن فاعور: شرحو كقٌدـ لو)الديواف، : زىَت بن أيب سلمي2

 .107، ص1988
، مطبوعات رلمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، (درية اخلطيب كدرية الصقاؿ: ربقيق)الديواف، : أبو الفتح البسيٌت 3
 .134، ص1989، [ط.د]
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كظٌنو البعٌض ميشتقنػا مػػػػن الصُّػػػػوًؼ *** تػىنىازىعى النَّػػػػػػاسي يف الصُّويٌف كاختلفػيػػػػػػػػوا 
ا االسمى غىَتى فػىتىػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػذى ٌي الصُّويف *** كىلستي أىمنىحي ىى ، فىصيويفى، حىتى ُسي صىافػػىى

، كاحلكمة 1معناىا احلكمة،اليت اليونانية (صوفيا)إىل لفظة  (صويف)كلمة "الًبَتكين"كما أرجع الفيلسوؼ
شديدة االرتباط بالفلسفة باعتبارىا تقـو على العقل كالشك كاادؿ، ككأٌف احلكمة كفقا ذلذه الرؤية 

:  كىذا ما أقرٌه الشيخ األكرب قائبل، فمن مل يكن حكيما فليس لو حظ من اللقب،كصف الـز للصويف
كمن شركط ادلنعوت بالتصوؼ أف يكوف حكيما ذا حكمة، كإف مل يكن فبل حظ لو من ىذا »

. 2«اللقب

كبالتايل، فالتصوؼ انطبلقا من ىذه الفكرة قد يتعدل الغاية الدينية ليختص بكل ما يتعلق بادلنطق 
 تبعا للغاية اليت ،كالفكر، كاستنادا إىل ذلك انقسم التصوؼ إىل قسمُت؛ تصٌوؼ ديٍت، كآخر فلسفي

 .يصبو إليها أصحاب كل من االذباىُت

معرفة أٌم الطريقُت : إنٌو قبل خوضنا غمار البحث يف االستخداـ الديٍت للتصوؼ، كجب علينا أكال
سلكو التصوؼ يف ىذا اجملاؿ؟ ىل ىو ادلسار الديٍت ادلتجلي يف تلك االعتقادات العليا ادلؤكدة يف 

ىو ادلسار التديٍت الظاىر عرب اخلربات اإلنسانية التطبيقية ىل النصوص ادلقدسة، كادلثبتة بالعبادة؟ أـ 
اليت تسَت كفق هنج خاص بالدين؟ 

 من مظاىر التدين كال ارتباط لو بالدين، كونو ؼلٌص أحواؿ اإلنساف أثناء انظٌن التصوؼ ىو مظهر
تطبيقو للممارسات كالعبادات اخلادمة دلعتقدات قبلية، قصد الوصوؿ إىل الغاية األُسى كالسقف األعلى 

 .كبالتايل فالتدين ىو رد فعل من أجل غاية سامية. ىو الدين احلقيقيالذم 

                                                             

كلة يف العقل أك مرذكلة، مطبعة رللس دائرة بكتاب البَتكين يف ربقيق ما للهند من مق: ينظر، زلمد بن أضبد البَتكين1
 .24، ص1958، [ط.د]ادلعارؼ العثمانية، اذلند، 

 1985، 2عثماف ػلي، اذليئة ادلصرية للكتاب، القاىرة، مصر، ط:  تحالفتوحات ادلكية،: زلي الدين بن عريب2
 .266، ص2ج
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 حيث يعترب ،كاستنادا إىل ىذا الطرح كجدنا أغلب مشايخ الصوفية يربطوف التصوؼ بادلمارسات التدينية
أقدـ تعريف يدعم ىذا الرأم يف ادلنطقة " معركؼ الكرخي"يف رسالتو لػ" القشَتم"التعريف الذم قٌدمو 

 .1« كاليأس شلا يف أيدم اخلبلئق،التصوؼ ىو األخذ باحلقائق»: كىو قولواإلسبلمية، 

 كمعرفة حقيقة . ؼلرج عن احلقيقة الثابتة كادلوجودة يف الكتاب كالسنةغلب أالكمفاده أٌف التصوؼ 
األشياء ىو ما ؼلٌص ااانب ادلعريف للتصوؼ، كفعل اليأس ىنا مل يرد دبفهـو اإلحباط، كإظلا قصده الًتؾ 

 ،الذم دىافعو عدـ ادلنفعة، ككأنو هبذا يربط التصوؼ بالزىد دلا فيو من ميزة التخلي عٌما يف أيدم الناس
.  امتبلؾ رغبة فيما كعد ا تعاىل بو عباده الصاحلُت من نعم دائمةعـ

الصويف »:أثناء حديثو عن الصويف قائبل" ذك النوف ادلصٌرم"كىو السياؽ ذاتو الذم طرحو العبلمة الصويف 
 .2«من إذا نطق أباف نطقو عن احلقائق، كإذا سكت نطقت عنو ااوارحبقطع العبلئق

؛ أم الدخوؿ 3«التصوؼ ىو الدخوؿ يف خيلق سىٌٍت كاخلركج عن كل خلق دين»": أضبد ااريرم"كقاؿ 
.  كضيعدينٌ  سواء يف العبادة أك ادلعاملة كاخلركج من كل ما ىو ساـيف نظاـ 

ىا، ىذا كقد عٌرؼ ئكىذا دليل كاضح على أٌف التصوؼ شديد االرتباط باألخبلؽ السامية ُسو الركح كنقا
كالقصد من ذلك أٌف . 4«إصباع ككجد مع استماع كعمل مع اتباع»: التصوؼ بأنو" اانيد"الشيخ 

، كأف ،التصوؼ ىو ذبرد اإلنساف من نزكاتو  كعدـ اتباعو كاكًتاثو ذلواه كما ينجٌر عنو من أخطاء كمعاصو
. يتوجو إىل ا تعاىل بالعمل الصاحل كالذكر احلسن قصد نيل رضاه مع ضركرة ادلتابعة دكف انقطاع

                                                             

 .165الرسالة القشَتية، ص: أبو القاسم القشَتم1
 .13، ص1998، 2 أضبد الشرباصي، كتاب الشعب، ط:تحالطبقات الصوفية، : أيب عبد الرضباف السُّلمى2
 .385الرسالة القشَتية، ص: أبو القاسم القشَتم3
 .386ادلرجع نفسو، ص4
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ىو أف ؽليتك احلق عنك، »: يف مقاـ آخرمفعوؿ التصوؼ يف الذات اإلنسانية قائبل" اانيد"كما أكرد 
 فهذا ادلفعوؿ صادر عن حاؿ الفناء اليت يلحق ذلا ادلتصوؼ كفيو يفٌت عن رؤية نفسو .1«كػلييك بو

. بنفسو لَتاىا برؤية ا لو، فتكوف رؤيتو با ك كال حٌظ للنفس فيها

 ىو السَت على ، اليت كردت يف الرسالة القشَتية للتصوؼ تصٌب يف معُت كاحدعريفاتكبالتايل، فجٌل الت
خطى ما كرد يف الكتاب كالسنة، أضف إىل ذلك أٌف فعل التخٌلق كااللتزاـ بضوابط احلق ىي اليت توصل 

. ادلتصوؼ إىل درجة الفناء يف خالقو، كىذا ىو ادلبتغى كادلراد احلقيقي للصويف

 .2«ىو إسقاط رؤية اخللق ظاىرا كباطنا»:قائبل" أبو نصر الطوسي"كما يدخل يف ادلعٌت ذاتو ما أكرده 
كاإلسقاط ىنا جاء دبفهـو االنعكاس كالتجٌلي، فمظاىر اخللق ىي صورة عاكسة للخالق، كليست صورة 

 كىذه ىي مدركات الصويف يف ،عاكسة لذاهتا بأم شكل من األشكاؿ، فبل قياـ ذلا إالٌ بإذف خالقها
. رحلة حبثو عن احلقيقة كمظاىرىا النورانية

ال يبتعد عن ىذا ادلرمى كذلك أثناء تعريفها " آنٌا مارم شيميل"فما ربدثت عنو الباحثة ادلستشرقة 
" عشق"أك " نور"أك " حكمة"التصوؼ إدراؾ احلقيقة ادلطلقة، سواء ُسيت ىذه احلقيقة »:للتصوؼ قائلة

 .3«"عدـ"أك 

 عرب ،أم أٌف التصوؼ ىو قمة تبلشي الذات ادلسبق بضركرة حبثها كجزء البد لو أف يتصل مع الكل
" احلق" كادلبلحظ أٌف ،"ادلقامات كاألحواؿ"أقواؿ كأفعاؿ كسنن كفق ما اصطلح عليو الصويف ب 

 السابقة للتصوؼ ذلك أٌف احلقيقة ىي مبلذ ريفاتصفات كاردة يف أغلب التع" احلقائق"ك" احلقيقة"ك
ػ إهنا ىاجسو يف القبض على سر العبلقة القدؽلة كالعميقة بُت الذات كاخلالق ،الصويف الدائم كاألكحد

. كبُت الذات كالوجود
                                                             

 239 ادلرجع السابق، ص 1
 .386، صنفسوادلرجع 2
زلمد إُساعيل السيد كرضا زلمد قطب، : األبعاد الصوفية يف اإلسبلـ كتاريخ التصوؼ، تر:  آنٌا مارم شيميل3

 .07، ص2006، 1منشورات اامل، بغداد، العراؽ، ط
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 كعند البحث يف تراث الصوفية صلد ،كما ارتبط التصوؼ باألخبلؽ احلميدة اليت يدعو ذلا الدين احلنيف
أبو احلسُت "عن " عبد احلليم زلمود" كخاصة يف التعريف الذم أكرده ،ىذا االرتباط كاضحا كظاىرا

ليس التصوؼ رُسا كال علما كلكنو خيلق، ألنو لو كاف رُسا حلصل باجملاىدة، كلو »: قولو،كىو "مالنور
كاف علما حلصل بالتعليم، كلكنو زبلق بأخبلؽ ا كلن تستطيع أف تقبل على األخبلؽ اإلذلية بعلم أك 

 .1«رسم

كالواقع أننا لو تتبعنا ىذه ادلقولة لوجدنا أف الناس الذين ربٌلو باألخبلؽ احلميدة كاتصٌفوا بأركع صفاهتا 
كازبذكا سبيل الورع كالفضيلة مسلكا ذلم، ىم أكثر األفراد مثالية يف زليطهم حىت كإف اختلفت ادلقاييس 

عٌز )كادلعايَت، ىذا ناىيك عن اعتقادىم الصريح بالنهج الصويف كأنسب طريق للوصوؿ إىل رضا احلق 
فقد ربط التصوؼ باألخبلؽ ربطا متينا ظهر كاضحا " أبو حامد الغزايل" أما الفيلسوؼ الصويف (.كجلٌ 

 يف الصفات اليت أمر فيها باالقتداء كالتخلق (عز كجل)فالذم يذكر ىو قرب العبد من ربو »:يف قولو
 .2«بأخبلؽ الربوبية، حىت قيل زبلقوا بأخبلؽ ا

إٌف ارتباط ركح اإلنساف بركح اخلالق ذبعلها الإراديا تشًتؾ معها يف صفاهتا كتتسم ببعض خصائصها، 
كيف .كاخللق النبيل مثبل فهو صفة الزمة يف اخلالق، فمن الضركرم أف يتحلى هبا ادلخلوؽ إالٌ من أىب

عػػػػػػػػلىم اؼى »:إىل موضوع األخبلؽ أثناء تفسَته للتصوؼ قائبل" ابن عريب"السياؽ ذاتو تطرؽ الشيخ األكرب 
بػػػػػان اأفَّ التصوؼى تشبيوه خًبػػػالقناىأًلنػػػػػػػػوي خلقه ؼ  3«نظر تػىرىل عجى

، ( كجلعزٌ )فمن تصوؼ ربلى بأخبلؽ سامية ُسو الركح، كمن ربلى بأخبلؽ سامية فقد تشٌبو باخلالق 
 كلعلها الفكرة اليت يسعى إليها ادلتصوؼ منذ .كىذا ربط كاضح كتصريح جلي بتشبيو ادلتصٌوؼ باخلالق

 .البدء

                                                             

 .426، ص1999، 3، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، ط(ادلدرسة الشاذلية)قضية التصوؼ : عبد احلليم زلمود1
 .324، ص4ج، 1967، [ط.د]مؤسسة احلليب ك شركاه، القاىرة، مصر، إحياء علـو الدين، : أبو حامد الغزايل 2
 .266، ص2الفتوحات ادلكية، ج:  زلي الدين ابن عريب3
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التصوؼ ىو التخلق باألخبلؽ »أف : "الكاشاين"لػ " اصطبلحات الصوفية"كما كرد يف معجم 
يف أٌف األخبلؽ ىي ما ؽليز الصويف عن أٌم " ابن عريب "كيف ىذا القوؿ يشًتؾ مع ما طرحو ، 1«اإلذلية

.  بصفاتويتصف كونو يتسم بسماتو ك، من ذات اخلالقا كقرباإنساف عادم، بل األخبلؽ تزيده رفعة كُسو

زبلقوا بأخبلؽ ا لتربز أسراره ..»:قائبل" اايلي" كىو ، كىذا ما حٌث عليو أحد كبار الفبلسفة الصوفية
 .2«ادلودعة يف اذلياكل اإلنسانية، فيظهر بذلك عٌلو العزة الربانية، كيعلم حق ادلرتبة الرضبانية

ىا يف يل عادلنصوصيظهر فعل التخلق ىنا عرب فعل األمر الواضح كالصريح بواجب اتباع األخبلؽ 
الكتاب كالسنة، ذلك أٌف اخللق النبيل سر من أسرار اخلالق يف ادلخلوؽ ال التحاما كال انتسابا، كبإبراز 

ادلخلوؽ ذلذه ادليزة عرب التصوؼ احلسن، كالتعامل الراقي كاحلضارم فهو يربز ُسو كعلو عزة اخلالق، 
 ككأف اخليلق ىو الطريق للوصوؿ إىل أعلى ،كيؤكد أصالة كخصوصية ادلرتبة الرضبانية ادلتأصلة يف األفق

.  ادلراتب الربانية

 قاصدا بذلك ،غي اللحاؽ بالذات اإلذلية يف أعلى مراتبها الربانيةتكىذا ما ينشده ادلتصوؼ، فهو يب
 ".واألنت هو األنا،األنا هو األنت"االرباد معها لتحقيق فكرة 

 ادلبٍت ،ذكر الصوفية للخيلق كتفسَتىم التصوؼ بو، داللة على أنٌو موضوع التصوؼ األكؿ كالرئيسؿإٌف 
على الفضائل ادلثلى كالقيم العليا كالسماحة، ككأٌف التصوؼ يستبدؿ صفات ابوب بصفاتو، فهو يًتؾ 

. صفاتو اخلاصة كيتخلص منها ليلتبس بصفات زلبوبو كيتخلق هبا

                                                             

، 1عبد العاؿ شاىيُت، دار ادلنار، القاىرة، مصر، ط:  معجم اصطبلحات الصوفية، تح: لكاشاينعبد الرزاؽ ا1
 .174، ص1992

 عاصم إبراىيم الكيايل، دار الكتب العلمية، :اإلنساف الكامل يف معرفة األكائل كاألكاخر، تح : عبد الكرمي اايلي2
 .19، ص2، ج1971،[ط.د]بَتكت، لبناف، 
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 ، اآلنفةريفاتكىذا التخصيص يف ارتباط التصوؼ باألخبلؽ على ىذه الشاكلة ادلطركحة يف أغلب التع
فيو ما يقاؿ من ناحية الذات باخلالق كاستبداؿ صفاهتا بصفاتو، فهذا الطرح مناؼ كمعارض للمنطق 

:  كىذا االعًتاض نلخصو فيما يلي، تنٌص عليو موارد الشريعةذمالديٍت اؿ

 ألف ؛ أمر فيو لبسناقصالكامل كمساكاهتا مع أخبلؽ اإلنساف اؿ" أخبلؽ ا: "قوذلم 
األخبلؽ أحواؿ مكتسبة، فادلتخلق مكتسب لؤلخبلؽ كعليو فبل يليق بأم حاؿ من األحواؿ أف 

 . ألف أكصافو كاملة كذاتية كغَت مكتسبة؛ينسب إىل ا تعاىل
  صل صبيع األكصاؼ اإلذلية كأف إٌف ىذا ادلصطلح يفيد أٌف االنساف قادر على أف ػلي

 عارضُت بذلك تعميما كإطبلقا تاما، كليس زبصيصا لبعض الصفات، ،يتصف هبا أك يتخلق هبا
 :مع العلم بأف أكصاؼ ا تعاىل على ثبلثة أنواع من جهة اتصاؼ العبد هبا كىي

 .نوع يف قدرة اإلنساف االتصاؼ دبعناىا دكف شلاثلة، كػلمد عليو، مثل الرضبة/-1
 .نوع يف قدرة اإلنساف االتصاؼ دبعناىا دكف شلاثلة، كيذـ عليو، كالتكرب/-2
 1.نوع يستحيل على اإلنساف االتصاؼ دبعناىاكاخلىلق كالربء كالتصوير/-3

كىذا دليل على أٌف التصوؼ يف جانبو الديٍت كيف زبصيصو األخبلقي ليس من السنة يف شيء، فا 
 كيف ادلقابل ،كرسولو إىل التعبد كالدعاء بأُساء ا احلسٌت، كىاتاف الصفتاف خصوصية العبديدعو 

 2. ككيفية تواصلهما بطريقة شرعية ليس فيها ذباكز كال زلذكرات،خصوصية اخلالق

كلئن كاف مفهـو التصوؼ يف الدراسات القدؽلة يستند إىل ثنائية ادلقامات كاألحواؿ كينشد البحث عن 
احلقيقة، فإنو يف الدراسات احلديثة ال يبتعد عن التحديد األكؿ من ناحية ارتباطو الوثيق بالقيم األخبلقية 

. السامية، بل أصبح أكثر من ذلك، فهو فلسفة حياة كميزة ربضر

                                                             

 .19، ص (www.saaid.net)موضوع التصوؼ، من ادلوقع اإللكًتكين :  ينظر، لطف ا خوجة1
 .20ينظر، ادلرجع نفسو، ص 2

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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التصوؼ فلسفة حياة هتدؼ »:قائبل" أبو الوفا التفتزاين"كمن ذلك التعريف الذم قدمو الدكتور ادلتصوؼ 
 كتتحقق بواسطة رياضات عملية معُت تؤدم إىل الشعور يف بعض ،إىل الًتقي بالنفس اإلنسانية أخبلقيا

 كالعرفاف هبا ذكقا ال عقبل، كشبرهتا السعادة الركحية، كيصعب التعبَت ،األحياف بالفناء يف احلقيقة األُسى
 .1«عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية ألهنا كجدانية الطابع كذاتية

إىل كل " التفتزاين" كدليلنا يف ذلك تطرؽ ،شاملكإٌف ما نبلحظو يف ىذا التعريف، أنو تعريف كاؼ 
:  فهوفكرا كإجراء فعلياجزئيات ادلصطلح 

طريقة للعيش ؾإٌف التصوؼ شديد االرتباط حبياة الفرد اليومية ادلتعلقة بالسلوؾ : فلســــفة حياة/-أ
 فكبلعلا ؼلضع دلا تنٌص عليو ،لو تأثَت بالغ األعلية على ضركرات احلياة ادلتعلقة بالعبادة كالعملؼالسليم،

. الشريعة اإلسبلمية

إٌف التصوؼ طبقا لذلك يساعد الذات اإلنسانية كي تتخلى عن : رقـــــــــــي النفس االنســـــــــانية/-ب
بفكر ُسو  كفهمهامعقيدة اإلسبلـبالتبعية الثقافية اليت زبدـ العقيدة غَت اإلسبلمية، كبالتايل فالتمسك 

. ربلى بالقيم النبيلةمالذات عندما تطبق مفردات الدين احلنيف ك

 فهي زبلي النفس من الشوائب كاألدراف ،إٌف التصوؼ رياضة ركحية كعقلية: رياضـــات عمليــــــــــة/-ج
 يتسم باخلفة كالرزانة العقلية، فصفاء النفس كنقاء ايصبح التفكَت رياضيؼ.اليت تؤدم إىل اخلموؿ كالعجز

.  السريرة يعٍت سبلمة الركح كالعقل كبالتايل سبلمة الفرد

كىنا استدعاء كاضح كجلي لفكرة ادلقامات كاألحواؿ، فعندما : الفنـــــــــاء في الحقيقة األسمــــى/-د
يصل ادلريد إىل درجة الفناء فهذا يعٍت أٌف مساره سليم كغايتو يف القبض على حقيقة الوجود أصبحت 
قريبة، فالصويف يسافر بركحو متأمبل يف مظاىر اخللق باحثا عن سر كجوده كال يصل إىل السكينة إال 

.  كبالتايل يرتبط كجزء مع كليتو،عندما تتجلى لو البواطن كاخلفايا

                                                             

 .08، ص1979، 3مدخل إىل التصوؼ اإلسبلمي، دار الثقافة، القاىرة، مصر، ط:  أبو الوفا الغنيمي التفتزاين1
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 بل كاف ،إٌف التصوؼ كممارسة دينية مل ينهجو السالك بطريقة إجبارية: ذوقـــــــا ال عقــــــــــال/- ه
 ا، كىذا االختيار ناجم عن ذكؽ ركحي كليس سبييزا عقلي،خوضو غمار ىذه التجربة خوضا اختياريا

. ذه الفكرة ىو إرادة الركح يف البحث عن كينونتها بطريقة ذكقية اختياريةعلى قفالتصوؼ استنادا 

كىذا إفصاح عن النتيجة اإلغلابية اليت تتوصل إليها الركح يف حبثها : ثمرتــــــــــها السعادة الروحية/-و
الدؤكب عن أصلها احلقيقي، ففي إمساكها بو يتحقق التجلي بنوعيو الظاىرم كالباطٍت، كتستقر الذات 

بعدما كانت مسافرة يف غياىب الوعي كالبلكعي سالكة بذلك مقامات متفاكتة، صابرة على أحواؿ 
. متغايرة فتتحقق بعد ذلك الطمأنينة الداخلية الركحية عند قبض الصويف على بعض احلقيقة

 كيدخل يف عامل آخر غييب ال يدركو إال ،عندما يتخطى الصويف ادلستول الواقعي: لغــــــــــــة التعبير/-ز
 تتغَت لغة كصفو لتجربتو كمعاناتو كزبتلف باختبلؼ إدراكو للعامل اخلارجي فًتتقي اللغة كزبرج عن ،ىو

. ادلستول اإلػلائي كاجملازمإىل ادلستول العادم لتدخل بذلك 

:  في الثقافـــــة الفلسفيــــةالفكر الصوفي:ثانيا

ؿ إىل دائرة التجلي عن كإٌف ارتباط التصوؼ بااانب التديٍت كنزكحو ضلو ربقيق الغاية السامية يف الوص
طريق التطبيقات ادلستمدة من االجتهادات اإلنسانية السائرة كفق هنج الدين الصحيح، جعلو حقبل 

. معرفيا كصورة دقيقة لفهم العبلقة التبلزمية بُت ذات اإلنساف كحقيقة الوجود

 كقصور ،كبالتحامو مع الفلسفة كممارسة فكرية ثائرة على فعل اإلسراؼ يف اخلياؿ اخلاص باآلذلة
التصورات ادليتافيزيقية يف تفسَت عبلقة اإلنساف باخلالق كالعامل، زلاكلة بذلك إعماؿ العقل كادلنطقوالرؤية 

 جعلو يأخذ مسارا تصاعديا أكثر دقة ،الكلية ادلوجودة باخلصوص يف الدراسات ادلشائية األرسطية
". ابن سينا"كصوال إىل " الًكندم" ابتداء باإلصلازات اليت قدمها ،كمشولية

ىذا األخَت الذم شكل علزة كصل كاضحة بُت التصوؼ كممارسة تدينية ركحية كالفلسفة كاستخداـ 
فيلسوفا أكثر منو متصوفا " اإلشارات كالتنبيهات"بعدما كاف يف تأليفاتو األكىل ككتاب ، فكرم منطقي

 أما يف كتاباتو األخرل ادلسماة .لغلبة التطبيقات ادلنطلقة كادلستمدة من الفلسفة األرسطية العقلية الدقيقة
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أصبح ىنالك تكامل بُت العقل كالركح " القصيدة العينية"ك" افظحي بن يق"كػ" لكتابات ادلشرقيةا"بػ
. عنده يف البحث عن ادلعرفة الصوفية

أثناء صبعو بُت " ابن سينا"ف ادلنعرج الفلسفي للتصوؼ يظهر مع الطرح الذم قدموإكتبعا لذلك، ؼ
 معتربا غاية كل من ، كالتأمل الفلسفي القائم على النظر العقلي اجملرد،التفكَت العلمي ادلستند إىل الواقع

صناعة نظر يستفيد منها اإلنساف ربصيل ما عليو » كوهنا ،"احلكمة" كىي ة،الفلسفة كالتصوؼ كاحد
 لتشرؼ بذلك نفسو كتستكمل ؛الوجود كلو يف نفسو كما عليو كاجب الوجود شلا ينبغي أف يكسبو فعلو

 .1«كتصَت عادلا معقوال مظاىيا للعامل ادلوجود، كتستعد للسعادة القصول باآلخرة

فباحلكمة يصل الصويف الكامل إىل احلقيقة عن طريق التجربة الركحية القائمة على الذكؽ كادلشاىدة، أماٌ 
. الفيلسوؼ الكامل فيصل إليها عن طريق فكره كاستداللو

ابن "ىذا ما قاـ بو ككمن ىنا أخذ التصوؼ منعرجا آخر ذبتمع فيو التجربة الركحية كادلمارسة العقلية، 
يف طرحو ادلواضيع الصوفية مرتبا إياىا يف ىرمو الفلسفي ترتيبا تصاعديا جاعبل من احلقيقة ىي " سينا

. أقصى اذلـر كمنتهاه، كوهنا غاية الصويف كالفيلسوؼ على السواء

قوة موجودة يف كل ..»: معتربا إياىا،ىرمو الفلسفي بالعشق أك ابة الصوفية" ابن سينا"يبتدأ 
ُسى درجاتو يف النفوس ادلشتاقة إىل ادلعقوالت  كتبلغأ باختبلؼ مراتب ادلوجودات ،زبتلفادلخلوقات

 التزكي كادلستعدة إىل الكماؿ ذلا إىللذلك فإف النفوس ادلتأذلة النازعة ، كاخلَت ادلطلق ىو ادلعقوؿ األكؿ
 .2«عشق غريزم يف ذاهتا لذلك اخلَت ادلطلق

                                                             

، 1986، 1التفسَت القرآين كاللغة الصوفية يف فلسفة ابن سينا، ادلؤسسة ااامعية، بَتكت، لبناف، ط: حسن عاصي1
 .36ص

 .39، صنفسوادلرجع 2
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كأٌف صبيع ادلخلوقات ذلا غريزة احلب كالعشق ،يعترب أف اخلَت ادلطلق ىو ذات اخلالق" ابن سينا"فػػ
 معتربا الوجود ككل ما ىو إال ذبل ،كاالتصاؿ بذات اخلالق، ٍب ينتقل بعد ذلك إىل مرتبة كحدة الوجود

. للقوة اإلذلية دبا هتبو للمخلوقات من إدراؾ لو من أصغر ذرة إىل أكرب موجود يف كحدة منتظمة متناسقة

ذبلي اخلَت ادلطلق الذم ىو علة كل موجود، كىو بوجوده عاشق لكل »:فاالرباد استنادا إليو ىو
 فما .1«كالعارؼ يكاد يرل احلق يف كل شيء..  فعلى ذلك عشقو ىو األفضل كاألكمل،معلوالتو

ىو التربير العقلي كاالستدالؿ ادلنطقي يف تقدمي التصوؼ ككأنو " ابن سينا"نبلحظو دائما يف طرح 
. استجابة نتيجة مثَت، فدائما ىنالك علة لكل موجود كدائما ىناؾ سبب لكل حقيقة

من أشهده الرب نفسو فظهرت لو »:كما تطرؽ أيضا إىل قضية العارؼ الصويف ناظرا إليو على أنو
منصرؼ بفكره إىل قدس ااربكت »:ألنو كلكن ال يتأتى لو ىذا إال بالفكر .2«األحواؿ كمعرفة حالو

 .3«لشركؽ نور احلق يف سره

ال يكتفي بكونو ذبربة ركحية كجدانية كإنسانية كإظلا ىو أيضا نشاط " ابن سينا"كبالتايل فالتصوؼ عند 
عقلي يقـو على التأمل كالنظر من قبل ما كاف قائما على ادلشاىدة اليت تكوف باحلس كالقلب، فحقيقة 

يف عبلقتها األفقية مع الوجود ككائناتو؛ أم يف كالتجربة الصوفية ال تتأسس يف عبلقتها العمودية مع ا 
 كلكنها تتجلى أيضا يف كينونتها كممارسة معرفية كذبربة يف النظر كالسلوؾ، كىي ،بعدىا التديٍت فقط

: على درجات

: المعرفــــــــــة الصوفيـــــــــــــــة: أوال

يف طرحو الفلسفي للتجربة الصوفية ساعدت يف ظهور تصورات " ابن سينا"لعل ااهود اليت قدمها 
القصد منها تبياف أصل كحقيقة تلك العبلقة القدؽلة كادلباشرة بُت ،بستيمولوجيةإجديدة قائمة على أسس 

                                                             

 .40، صالسابقادلرجع 1
 .42 ادلرجع نفسو، ص2
 .42 ادلرجع نفسو، ص3
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 تنظر إىل الوجود باعتباره أالكبذلك فادلنطلقات األساسية اليت تعتمد عليها،الذات كالشيء ادلعركؼ
خارجا ؽلكن معرفتو بوسائل خارجية، لكنو داخل البد من التوغل فيو كاستنطاؽ كينونتو قصد إدراؾ 

. كنهو كطبيعتو احلقيقية

كبالتايل فثنائية الداخل كاخلارج انعرجت بالتفكَت الصويف ضلو مسارين كرلالُت بارزين؛ أكذلما ادلنطلق 
.  دلعرفة العامل الداخلي الباطٍت،العقلي الذم يشكل أداة معرفة العامل اخلارجي، كثانيهما القلب

 اليت ،كمل يلبث ىذا التصور العرفاين أف تطور أثناء حبثهم عن حقيقة الذات اإلذلية كوجود ككمدرؾ باطٍت
ىو كحده »: كوف ىذا األخَت،ال تتأتى فقط بدالئل العقل كشواىد النقل فقط، بل كبالذكؽ الفردم

كسيلة ادلعرفة كمصدرىا، معرفة ا تعاىل كصفاتو، كما غلب لو، فالذكؽ ىو الذم يقٌوـ حقائق 
 .1«..األشياء

كمن ىنا كانت التجربة الصوفية بدئية ال تعلل ..  تشرؽ يف النفسةإذلامي»: كبالتايل، فادلعرفة الصوفية
بالعقل بل العقل ىو الذم يعلل هبا، إهنا حركة بُت العقل كالقلب البٌلمتناىي بشوقو كحبو كادلطلق 

 .2«البٌلمتناىي، أما العقل فحركة متناىية تتجو ضلو البٌلمتناىي

عندما سئل عن معرفتو بذات ا " سهل بن عبد ا التسًتم "ىو قوؿكما يعزز ىذا الطرح، 
ذات موصوفة بالعلم غَت مدركة باإلحاطة كال مرئية باألبصار يف دار الدنيا، كىي موجودة حبقائق »:تعاىل

اإلؽلاف من غَت حد كال حلوؿ، كتراه العيوف يف العقىب ظاىرا يف ملكو كقدرتو، كقد حجب سبحانو 
 ينظر إليو ،كتعاىل اخللق يف معرفة كنو ذاتو، كدذلم عليو بآياتو، فالقلوب تعرؼ، كاألبصار ال تدركو

 .3«ادلؤمنوف باألبصار من غَت إحاطة كال إدراؾ هناية

                                                             

 .21، ص1979، 3ىذه ىي الصوفية، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط: عبد الرضباف الوكيل1
 .95، ص1962، 3الثابت كادلتحوؿ، تأصيل األصوؿ، دار العودة، بَتكت، لبناف، ط: أدكنيس2
، 1994،(ط.د)، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، "حياتو ك آراؤه"سهل بن عبد ا التسًتم : عبد احلليم زلمود3

 .41-40ص
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 عندما ربدث عن العلم كجعلو من شركط اإلدراؾ الفعلي ؿيف ادلعرفة الصوفية العق" التسًتم"اشًتط 
كلكن مل يكن بالصفة ادلطلقة مقارنة بفعالية القدرة اإلؽلانية يف القبض عن نور احلقيقة اإلذلية، كتبياف 

لة ادلطلق مساءلة عرفانية، كىذا ما أقره أيضا ءمدل عجز القدرات اإلنسانية الظاىرية كالسطحية يف مسا
إننا ال ندرؾ احلقيقة بالعقل كحده بل بالقلب أيضا، فالقلب يدرؾ »: قائبل" باسكاؿ بلييز"ادلفكر 

 .1«حقائق مطلقة كمبادئ أكىل

فادلعرفة الصوفية تبعا ذلذا الطرح ذبربة حدسية، ينتقل فيها الصويف من اإلذلاـ قصد الكشف عن احلجب، 
 علم لدين ال ؽلكن أف يتجرد من الذكؽ يف تفسَت العوامل اجملهولة اليت هتتم بفكرة -استنادا ذلذا-فهي 

 كىذه ىي غاية العارؼ ،ادلؤدية حتما إىل سباـ ربقق فعل االرباد، االتصاؿ بُت العبد كالذات اإلذلية
. األُسى كاٌب يقصد عيشها بالعقل كليس بالتأمل

إٌف ادللوؾ إذا دخلوا »:عندما سئل عن حقيقة ادلعرفة، اكتفى بقراءة قولو تعاىلؼ" أبو يزيد البسطامي"أما 
الصويف إذا ربقق بالوجود اإلذلي كفٍت كجوده يف »:  كمفاده أفٌ .2«قرية أفسدكىا كجعلوا أعزة أىلها أذلة

 .3«كجود ا، صار عدما من حيث كونو خلقا لتحققو باأللوىية، كاستشعار ىذه األلوىية ىو ادلعرفة

ذلذا التمثيل دلا أسقط " أيب يزيد البسطامي"فبادلعرفة يتحقق فعل التجلي احلقيقي للذات العلية، كاوء 
شبهها بالنفس البشرية، كاف من أجل اإلقرار حبقيقة فعل " القرية"ك" الذات اإلذلية"على " ادللوؾ"كلمة 

 ما يؤدم حتما إىل فناء الذات فناء تاما تصَت بو معدكمة ،تبلشي اازء يف الكل عن طريق سباـ االرباد
ككلها أدلة لتماـ ادلعرفة الصوفية، فليس للعارؼ صفات باعتبار ذاتو، لكونو مظهرا لوجود ا، كيربز ىذا 

 .4«فنيت ىويتو هبوية غَته»: يف قولو

: كال يتأتى للسالك بلوغ ادلعرفة الصوفية احلقة دكف مركره بثبلث مراحل متصاعدة ىي
                                                             

1Pascal Balaise : Pensée, Les Bordas, Paris, Section 7, P277 
 .34سورة النمل، اآلية 2
 .114، ص2003، 1عقيدة الصوفية كحدة الوجود اخلفية، مكتبة الرشد، السعودية، ط: أضبد عبد العزيز3
 .511الرسالة القشَتية، ص: أبو القاسم القشَتم4
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. الء سلطاف الذكر رغم البعد كراء السًتمكىي حضور القلب باست:ااضرة/-  أ

 ، غَت مفتقر يف ىذه احلالة إىل تأمل الدليل كتطلب السبيل،كىي حضور ينعت البياف:ادلكاشفة/- ب
.  من نعت الغيبا من دكاعي الريب كال زلجوباكال مستجَت

ىي حضور احلق من غَت بقاء هتمة أك شبهة، كحق ادلشاىدة ىو كجود احلق مع فقدانك :ادلشاىدة/- ج
. أك فناؤؾ عما سواه

فصاحب ااضرة مربوط بآياتو، كصاحب ادلكاشفة مسبوؽ بصفاتو، كصاحب ادلشاىدة ملقى بذاتو، 
 .1كصاحب ااضرة يهديو عقلو، كصاحب ادلكاشفة يدنيو علمو، كصاحب ادلشاىدة سبحوه معرفتو

كبالتايل، فادلعرفة الصوفية ليست كادلعارؼ األخرل الفلسفية أك العلمية كوهنا تعتمد أساسا على أدلة 
 ذلك أٌف ادلعرفة ، تصبح الذاتية منطلقها األكحد يف البحث عن احلقيقة، حيثكجدانية ال برىانية

 فهي أكسع كأمشل من أم ربديد منطقي كموضوعي، ،الصوفية ذبربة ركحية يعيشها العارؼ مع ا تعاىل
كحىت اللغة ستكوف قاصرة أماـ ىذه التجربة الساحبة يف غياىب العقل حبثا عن احلقيقة، فتأخذ بذلك 

. ادلعرفة الٌلدنية أبعادا صوفية تعرؼ باسم األحواؿ العرفانية

 

 

 

 

: وحدة الوجـــــــود: ثانيا

                                                             

 .184، صالسابقينظر، ادلرجع 1
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 ،  االجتماعي كاألخبلقي، كادلعريف الصويف:من ادلقوالت الصوفية ذات ادلرتكزين" كحدة الوجود"تعٌد فكرة 
 إىل االنساف بكل حيثياتو ،كوهنا ظاىرة فكرية ذباكزت إطار التصوؼ كممارسة تدينية أخبلقية

 .اإلبستمولوجية

، كوهنا تأخذ أشكاال متعددة كسلتلفة، كمن بُت أشكاذلا دبكاففاإلحاطة حبقيقة ىذه ادلقولة من الصعوبة 
؛ أين يرتقي ادلتصوؼ يف حلظة ما أثناء ارتباطو كجوىر ككحقيقة، حبقيقة "االرباد"ك" احللوؿ"فكرة 

، كصفات ادلوجودات كألواهنا ما ىي ا نورايناكجوىر آخر أكثر علوا ككماال كمثالية، فَتل الوجود كلو عامل
 .إال عبلئقية كجودية

فيصبح تبعا لذلك الوجود احلقيقي ىو كجود ا كحده كفقط، ككامل أشكاؿ اخللق ما ىي إالٌ خياالت 
تنتهي كتزكؿ، ذلك أٌف البحث عن حقيقة الذات العلية كزلاكلة الوقوؼ على صفاهتا، ككذا معرفة أصل 
العبلقة األكلية بُت احلق كاخللق، كفيض ا كذبليو كصلتو ككل جبزئياتو، كفكرة اإلنساف الكامل، أك ما 

. يسمى باحلقيقة امدية ما ىي إالٌ اختزاؿ للمسافة األكىل بُت الذات كادلوضوع

كلعلها الثنائية اليت أثارت جدال كبَتا ككاسعا بُت ادلتكلمُت كالفبلسفة كادلتصوفة على السواء، أثناء حبثهم 
 من صورتو العقلية ،الدؤكب يف مسائل األلوىية كحقيقة التوحيد الذم انتقل استنادا إىل ىذه النظرية

. التجريدية إىل مضموف ركحي داخلي

 شلتدة إىل غاية الفلسفة اليونانية، حيث ذبلى ىذا ادلوضوع كبوضوح عند اكلعل ذلذه النظرية جذكر
 كىذا ما ،األفبلطونيُت ادثُت الذين تفرغوا للبحث يف علم البلىوت كاإلذليات بكل أشكاذلا ادلختلفة

 ،كضلن ال ننكر األثر اليوناين على التصوؼ اإلسبلمي»:يف قولو" أبو الوفا التفتزاين"أشار إليو الدكتور 
كليس من شك أٌف فلسفة أفلوطُت السكندرم اليت تعترب أٌف ادلعرفة مدركة بادلشاىدة يف حاؿ الغيبة عن 

 .1«النفس كعن العامل اسوس، ككاف ذلا أثرىا يف التصوؼ اإلسبلمي

                                                             

 .39مدخل إىل التصوؼ اإلسبلمي، ص: أبو الوفا التفتزاين1
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الوجود كلو ابتداء من األكؿ حىت آخر األشياء يكٌوف كحدة تامة؛ كعلى ىذا  » أفيعتقد" أفلوطُت"فػػ 
ؽلكن أف يفهم مذىبو على أنو مذىب كحدة الوجود؛ دبعٌت أف الكثرة يف الواحد، فهو يعتقد أٌف الوجود 

 فهو .1«اسوس مشتق كصادر عن كجود األكؿ أك الٌرب، كأٌف ما عدا األكؿ فهو عرض كليس جوىر
: ىي،هبذا يقدـ شركطا ظاىرة لتحقق كحدة الوجود

 أم بُت ذات اخلالق ككل مظاىر ، كالقصد منها سباـ االرباد بُت األكؿ ككل األشياء:الوحدة التامة/-أ
 أم سبييز أك ىل كوهنا غَت حاملة ألم خصوصية ذاتية بعيدا عن موجدىا األكؿ الذم يعلو ع،اخللق

. زبصيص

 كىذا تصريح مباشر ككاضح بوجوب الفناء التاـ لكل األشياء يف األكؿ كنتيجة :الكثرة في الواحد/-ب
. حتمية للوحدة التامة

 أم عدمية كل األشياء دكف األكؿ، فاألكؿ ىو األصل، كىو :جوهرية األصل وعدمية ما عداه/-ج
. سبب الوجود كالعودة للفناء فيو ىو عدمية يف حد ذاهتا كاضلبلؿ كلي اميع األجزاء

فبل يزاؿ ادلرء يتدرج يف مقامات السلوؾ حىت يبلغ فيها مبلغا كبَتا، يغيب فيو عن »:ٍب يواصل قائبل
كيفٌت الكل .. النفس، كينخلع عن شعوره بذاتو، كيصاب دبا يشبو الصعق كاق، فيفقد تعٌينو كتشٌخصو،

 .2«يف الكل، كتنطمس معامل األشياء، حينما يصَت عندىالسالك كالرب شيء كاحد

فهو هبذا الوصف الدقيق، يشرح تلك اطات كادلراتب اليت يسلكها اازء يف سبيل االلتقاء بالكل، 
 كأقصى ادلنتهى ىو سباـ ربقق الغياب يف ، كلكل مقاـ حاؿ،كىذه اطات ىي ما يعرؼ بادلقامات

. حضور حضرة الكل

                                                             

 .77أضبد بن عبد العزيز القصَت، عقيدة الصوفية كحدة الوجود اخلفية، ص1
 .78ادلرجع نفسو، ص2
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 عن ذلك االرباد التاـ، ٍب الفناء الكامل اجعل أساس رقي الذكات اإلنسانية ناجم" أفلوطُت"كبالتايل، فػ 
الذم ال ؽلكن ألم سالك بلوغو ما مل يقم بتلك الرياضات النفسية، أك ما يصطلح ،يف احلضرة اإلذلية

.  قصد بلوغ جوىر كنور الباطن،عليو صوفيا باسم اجملاىدة كالتحرر من قيود الظاىر

كأغلب الظن أف ىذا الطرح الفلسفي قد شكل مرجعية فكرية مهمة يف األحباث الصوفية اإلسبلمية، 
يؤكد الفكرة ذاهتا يف معرض حديثو عن العبلقة احلقيقة بُت " النابلسي"فنجد على سبيل ادلثاؿ الشيخ 

 .1« اثناف، بل عُت كاحدة-أم اخلالق كادلخلوؽ-كما علا »:اخلالق كادلخلوؽ قائبل

فا تعاىل كفق ىذا االعتقاد صورة كاحدة لكل أشكاؿ اخللق، فهو الظاىر يف صبيع ادلظاىر، كقد يرد 
حيثما كرد ىذا ادلصطلح يف كبلـ القـو فإظلا »: للداللة على الفكرة ذاهتا فػػ" كحدة الشهود" مصطلح 
 2«.استشعار الصويف كحدة الوجود، كشهوده الدائم للوجود اإلذلي يف مظاىر الكوف: يعنوف بو

، ككأهنا مرحلة قبلية تستدعي كعٌيا مواليا ذلا اإلدراؾفمرحلة االستشعار اليت تصيب السالك ربدث قبل 
يف صورة حتمية، كتبعا لذلك فهما مرحلتُت متواليتُت كمتبلزمتُت يكاداف أف يتطبقا فيصبحا حالة 

ال أرل شيئا إالٌ : ال أرل شيئا غَت ا، فهو يف حاؿ كحدة الشهود، كإذا قاؿ: إذا قاؿ الصويف»: كاحدة
ك أرل ا فيو، فهو يف حاؿ كحدة الوجود حاؿ كحدة الشهود ىي حاؿ الفناء، كحاؿ كحدة الوجود 

 3«.ىي حاؿ البقاء، كالفناء كالبقاء متبلزماف

» :قائبل" أبو حامد الغزايل"كمن أشهر اللذين دعوا أيضا إىل نظرية كحدة الوجود، الفيلسوؼ اإلماـ 
ليس يف الوجود غَت احلي القيـو كىو الواحد الصمد فإذا نظرت من ىذا ادلقاـ عرفت أٌف الكل منو 

، كىي النتيجة الوحيدة اليت 4«.مصدره كإليو مرجعو فهو الشاكر كىو ادلشكور كىو اب كىو ابوب

                                                             

 .196، نقبل عن حكم شطح الوايل للنابلسي، ص30ادلرجع السابق، ص1
 .57الوجود احلق للنابلسي، ص: ، نقبل عن59ادلرجع نفسو، ص2
 .62، صنفسوادلرجع 3
 .118، ص4إحياء علـو الدين، ج: أبو حامد الغزايل4



 الفكر الصوفي بين اإلدراك الباطني والكشف المعرفي: الفصل األول

55 

 

توصل إليها يف حبثو الدؤكب عن حقيقة اخللق كحقيقة عبلقة اخلالق بأشكاؿ اخللق، كحقيقة ارتباط 
. الكياف بذاتو، كسباـ الرقٌي كالتعايل

كمن ىنا ترٌقى العارفوف من حضيض اجملاز إىل »:كىذا ما طرحو أثناء حديثو عن حقيقة احلقائق قائبل
فيكوف .. يفاع احلقيقة، كاستكملوا معراجهم، فرأكا بادلشاىدة العيانية أف ليس يف الوجود إال ا، 

 .1«ادلوجود كجو ا فقط

 ككل ادلوجودات ىي عينو ،فليس ىنالك حقيقة يف ىذا الكوف استنادا ذلذا الطرح إالٌ حقيقة كجود ا
التفرد بالوجود على : كمعٌت الربوبية»:كيعزز ىذه الفكرة بقولو، كمظاىر ذبليو كصور كينونتو ادلتفردة بذاهتا

 إذ ليس معو ،سبيل االستقبلؿ؛ فإف ادلشاركة يف الوجود نقص ال زلالة، كادلنفرد بالوجود ىو ا تعاىل
 .2«موجود سواه

 يف اعتبار الوجود احلقيقي ،"كحدة الوجود"كغَته من دعاة " النابلسي"كنظنو الطرح ذاتو الذم قدمو 
  ىوكالفعلي ىو احلق كال شريك لو يف ذلك، كمن ىؤالء الذين انتهجوا ادلنواؿ ذاتو يف الرؤيا كالتفكَت

فقد كصل ىو أيضا إىل ذركة االعتقاد بنظرية كحدة الوجود، كأف الذات " ابن الفارض"سلطاف العاشقُت 
اإلذلية ىي كحدىا من كشفت لو عن حقيقة الكوف، قائبل يف تائيتو الكربل كىي أطوؿ قصائده اليت 

: 3يظهر فيها مذىبو يف كحدة الوجود

ففي كل مرئػي أراىا برؤيػػػػػػًة ***جلت يف ذبليها الوجود لنػاظرم
ىنالك إياىا جبلوة خلوتػػػػػػػػػػػػػػػػي ***كأشهدت غييب إذ بدت فوجدتنػي

كجوًد شهودم ماحيا غَت مثبت *** عػػػنبًٍنتي كطاح كجودم يف شهودم ك

                                                             

عبد العزيز عز الدين السَتكاف، عامل الكتب، بَتكت، لبناف، : مشكاة األنواركمصفاة األسرار، تح: أبو حامد الغزايل1
 .132-131، ص1986، 1ط
 .281، ص3إحياء علـو الدين، ج: أبو حامد الغزايل2
، 2مهدم زلمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط: الديواف، شرحو كقدـ لو: عمر بن الفارض3

 .35، ص2005
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قد ىاجر عن ذاتو كذبرد منها، من أجل " كحدة الوجود"نلمح ىنا كيف أٌف الشاعر نتيجة تأثره دبذىب 
غيابو كبقائو يف الذات اإلذلية كزلبوبتو األزلية، اليت يراىا يف كل موجود، فَتل ذاتو عُت ذات ابوب، 

كىو ارباد شلزكج بنربة قوية تظهر قمة العشق األبدم، ٍب إٌف ىذه الوحدة الوجودية بُت ذات العاشق 
 كىذا ما يؤكده قولو يف القصيدة ،كحقيقة ادلعشوؽ ىي حاؿ ثابتة يف حاؿ زلوه كما يف حاؿ صحوه

: 1ذاهتا

كذاتػػػػي بذاتػػػػػػي إذ ربٌلت ذبٌلت ***ففػػػي الصحو بعد او مل أؾ غيػػػػػػرىا

فالشاعر يوضح ىنا، كيف أنو حىت يف صحوه مازاؿ يعيش ذبلي ذات زلبوبو يف ذاتو، فقد أراد أف يبُت 
لنا كيف أٌف التجلي الذاٌب كاامع احلقيقي بُت الظاىر كالباطن مل يغب بغياب السكر لتماـ فعل 

.  فبالرغم من خركجو من زلوه، مازالت عُت كجود احلق ىي نفسها عينو كذاتو ذاهتا،االرباد

 ألهنما يف ؛(جٌل كعبل)كتأكيدا منو لعقيدة كحدة الوجود غلعل ابن الفارض صفاتو ىي ذاهتا صفات ا 
: 2تصوره شيء كاحد

كىيأتػػها إذ كاحد ضلػػػػػػػن ىيأٌب ***فوصفػػػػػي إذ مل تيدعى باإلثنُت كصفهػػػػػػا

فعل "من النربة األنثوية أقول نربة يف خطابو العرفاين، بل كغلعل " ابن الفارض"إضافة إىل ذلك، غلعل 
 اور الرئيس الذم تدكر حولو كل فهو تبعا لو،ة لتماـ فعل االرباد كالتجليمىو الصورة احلقيق" احلب

 :3 كما يعتربه الشرط األساسي لتماـ فعل االرباد، كيف ىذا يقوؿ،ادلقامات كاألحواؿ الصوفية

 فيك صورٌب مكمل تفن ما مل ذبتل***فلم هتونػػػػػي ما مل تكػػػػػن يٌف فانيػػػا

                                                             

 .42 السابق، ص ادلصدر1
 .42 نفسو، ص ادلصدر2
 .29 نفسو، ص ادلصدر3
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فتماـ االرباد يربزه اكتماؿ التجٌلي الظاىرم كالباطٍت، كالذم يصل إىل درجة الفناء كادلوت عن كل 
ادلظاىر احلياتية كحظوظها، فيتحقق تبعا لذلك العشق العرفاين بُت الذات كفعل كذاهتا كحقيقة، كمن 

كمن " زلي الدين بن عريب"الذين اشتهركا بنظرية الوجود فعبل كشلارسة كمصطلحا كفكرة الشيخ األكرب
 .1«فأثبت الكثرة يف الثبوت، كانفها عن الوجود، كأثبت الوحدة يف الوجود كانفها من الثبوت»:أقوالو

كىذا يبُت بقوة دعوتو الواضحة كالصرػلة ذلذه النظرية كسعيو لنشرىا بُت ادلسلمُت، فكاف بذلك أشهر 
، حىت كاف كانت ىذه النظرية كعقيدة مبثوثة يف  من مثل ىذا ادلذىب من ناحية ضبط ادلصطلح كادلفهـو

فػػلم يتكلم أحد من ىذه الطائفة هبذه العلـو »أقواؿ كأشعار السابقُت من أىل التصوؼ كدعاتو، 
ف ظهر منهم كلمات إأصبل، كمل يبُت ىذا احلديث على ىذا النهج قطعا، ك.. قبل الشيخ.. كاألسرار

 .2«مشعرة بالتوحيد كاالرباد

مع غموض األسلوب كتعقيد العبارة، ، فقد انتهج يف احلديث عن ىذه العقيدة سبيل التلويح كاالشارة
 كمل غلتمع ادلصطلح مع ادلفهـو جهارة بصورة فعلية كدقيقة إال يف .كىذا ما كجدناه يف ثنايا فتوحاتو ادلكية

؛ أين تشكلت الصياغة ادلتكاملة ذلذه النظرية باعتبارىا رؤيا قوامها أٌف "فصوص احلكم"كتابو اآلخر 
. العامل ككل ليس إالٌ مظهرا من مظاىر األلوىية، فكل من اخلالق كادلخلوؽ كالعامل حقيقة كاحدة كثابتة

ين تنكشف احلجب أمامو كيقبض على ،أبل كيعترب ىذه احلقيقة ىي أُسى مقاـ ؽلكن أف يبلغو السالك
 .3«ىذا أعلى مقاـ يرقى فيو، كأشرؼ غاية ينتهي إليها، ىذه ىي الغاية القصول..» :أصلها قائبل

قد آمن بوحدة الوجود كنظرية يف الفكر تنادم إىل اعتبار " ابن سبعُت"كما صلد الفيلسوؼ ادلتصوؼ
. 4«ا فقط، ىو الكل بادلطابقة» كيف ىذا قولو بعبارة موجزة ،كجود الكل يف اازء كاازء يف الكل

                                                             

 .502، ص2الفتوحات ادلكية، ج: بن عريبا1
 .157عقيدة الصوفية كحدة الوجود اخلفية، ص: أضبد بن عبد العزيز القصَت2
 .145، ص2الفتوحات ادلكية، ج: زلي الدين بن عريب3
 .162عقيدة الصوفية كحدة الوجود اخلفية، ص: أضبد عبد العزيز القصَت4
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، ففعل "ابن سبعُت" يف ىذه العبارة ادلوجزة يدؿ على عمق الفكر الصويف عند ادلوجودفالتكثيف الداليل 
كلكن بشرط التبلـؤ ، التطابق ىو البؤرة الداللية كالقيمة ادلهيمنة اليت زبتزؿ فعل االرباد كاالضلبلؿ

إما كاجب الوجود كىو الكل باذلوية، كإما شلكن : ادلوجود»:كاالنسجاـ، كؼلتزؿ مفهـو الوجود قائبل
كالعبودية ىي ادلاىية اليت ىي اازء، كال ،الوجود، كىو اازء كادلاىية، فالربوبية ىي اذلوية اليت ىي الكل

 .1«كجود لكل إال يف جزء، كال جزء إالٌ يف كل

ككأنو بذلك يقدـ تقسيما تفصيليا للوجود كسبظهراتو؛ فمنو ما ىو حقيقي كمنو ما ىو كعلي، كمنو ما ىو 
 كىو يف الوقت نفسو الكل؛ أم ،كذلك ما ىو شلكن، فالوجود الواجب ىو ذاتو الوجود ادلطلق، ككاجب

الذات العلية، كأما الوجود ادلمكن فهو ادلخلوؽ أك اازء، كىذا األخَت ما ىو إال مظهر من مظاىر 
.  كال كجود ازء دبعزؿ عن كليتو،الكل

ككأهنا دائرة مغلقة أجزاؤىا متكاملة، نقطة االنطبلؽ ىي ذاهتا نقطة الوصوؿ، فالوحدة اإلذلية ىي سباـ 
. ارباد اذلوية مع ادلاىية كالكل مع اازء كالوىم مع احلقيقة، يف صورة جامعة لذلك كلو

اإلنسان الكامــــــل : ثالثا

من النظريات األنطولوجية اليت لقيت اىتماـ مشايخ الصوفية كعلى رأسهم " اإلنساف الكامل"تعترب نظرية 
 كأخذ ،الذم يعد أكؿ من أدخل ىذا ادلصطلح يف اخلطاب الصويف،"زلي الدين بن عريب"الشيخ األكرب 

. سعى إىل كشفهامبذلك منعرجا عرفانيا يتقصى أصل كل ادلعارؼ الباطنية ك

ىي أقصى ادلعارؼ اليت يراد القبض على كنهها ككينونة، " الحقيقة المحمدية " يفكلعل البحث
كالبحث يف ذبلياهتا الغنوصية ابتداء من الوحي كصوال اىل الرؤيا كاحلقيقة، كما لبثت ىذه الفكرة أف 

الذم ربط " عبد الكرمي اايلي "تطورت كأخذت أبعادا كاسعة يف ىذا اجملاؿ على يد فيلسوؼ الصوفية
: 2 كيف ذلك يقوؿ،ىذا ادلصطلح بالذات اإلذلية كذبلياهتا السامية يف كل ادلظاىر الكونية

                                                             

 .163-162، صالسابقادلرجع 1
 .116قصيدة النادرات العينية، ص: عبد الكرمي اايلي2
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كأخبلقػػػػػها لػػػػي فػػي ااماؿ مطالػػػع ***فأكصافها كصفػػػػػي، كذاتػػػػػي ذاتػػػػػػها
لػػي اسػػم، كلػي تػلػك النعػوت توابع ***ُسػػػي حقػػا اُسػػها، كاسػم ذاتػػهااك

ىي أعلى ادلراتب اليت ؽلكن اف يصلها السالك أك ادلريد، فتتجلى ذات ا " اف الكاملساإلف"كما يعترب 
ىل ىذه الدرجة العالية، كانت ىي النفس الكاملة، ككاف نور إكصل الصويف »يف ذات اإلنساف؛ فإذا 

 .1«احلق تعاىل ىي العُت اليت يرل هبا

 كعرب ،"اإلنساف الكامل يف معرفة األكاخر كاألكائل"كاتضحت معامل ىذه النظرية يف مؤلفو الشهَت باسم 
يف طرحة " اايلي"، ىذا كقد انتهج "النادرات العينية" الذكر السابقةعنها شعرا يف قصيدتو ادلشهورة ك

ذلذه النظرية األنطولوجية العرفانية طريق االستغراؽ؛ أك ما يسمى بادلصطلح الصويف بالتلويح، فهو 
.  أىلها كادلختصُت هبامن تفهم إال ئبليتحدث عنها بالعبارة تارة كباإلشارة تارة أخرل، ؿ

 فإف ىذا ال ينفي كجودىا كطرح ديٍت يف ،ار هبا مسارا صوفياس قد طرؽ ىذه النظرية ك"اايلي"كإذا كاف 
الويل " أك " القطب"يف الثقافة اإلسبلمية بػ" اإلنساف الكامل"الساحة اإلسبلمية عامة، فقد ارتبط 

غابوا عن االنشغاؿ بتحصيل »: ، كىم الذين"أىل الغيب"باحلديث عن " ادلهدم ادلنتظر" أك " الصاحل
األسباب الدنيوية كسقط متاعها، كغابوا عن حبار أنوار التجلي اإلذلي الذم ملك عليهم قلوهبم، كغابوا 

، فهم يف ذلك على 2«أيضا عن ذكاهتم بتعلقهم بذاتو تعاىل كمشاىدة آثار صبالو ككمالو يف الوجود
: درجات

 ك ككل مظهر من مظاىر الكوف ق،كىو ذبلي الذات اإلذلية يف كلما يشاىده العبد: التجلــــــــــــــي: أولها
فإذا كصل اإلنساف إىل مرتبة ذبلي ا »:  كيف ذلك يقوؿ اايلي، الذات العليةكصور حقيقية كاحدة كه

                                                             

، 1988،[ط.د]، عبد الكرمي اايلي فيلسوؼ الصوفية، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر: يوسف زيداف1
 .195ص
 .198، صنفسو ادلرجع 2
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نفي الفعل عن ببأفعالو، شهد جرياف القدرة يف األشياء، فيشهده سبحانو كتعاىل أنو زلركها كمسكنها، 
 .1«العبد كإثباتو للحق تعاىل

 من حيث كقوعو ربت أنوار ذبلي ،كىو سباـ اضلبلؿ ذات السالك يف حب اخلالق: الفنــــــاء: ثانيــــها
، فيهيم العبد يف حبار ىذا العشق، كينمحي يف عامل ادللكوت، فيصبح منو كإليو، 2"ادلوجود احلقيقي"

، فهذه األحاسيس اليت تعًتيو يف ىذا ادلقاـ إدبار كلو عـز كقوة ك الذمفيجعل السالك نفسو دبثابة القائد
 ال يؤثر فيها ،الركحاين لست متغَتة كال زائلة، بل ىي ثابتة، يعيشها يف عامل ادلادة كما يف عامل الركح

". البقاء بعد الفنػػاء"تباين الظركؼ كالسياقات، كىذا ما يعرؼ عند ادلتصوفة دبقاـ 

ىل ىذا ادلقاـ عندما يشتد عشقو بوبو، كيشتد عشق زلبوبو إكيصل السالك : البقــاء بعد الفنــاء: ثالثها
حيث يفٌت حىت » مع الذات اإلذلية، الو، رغم صحوه كخركجو من حاؿ او التاـ الذم كاف فيو متحد

 .3« حيث يصبح باقيا يف ا،"البقاء" فإذا ارتقى بعد ذلك كصل دلقاـ ،عن شعوره بأنو فىافو 

القدسية، فمن تغَت حالو بعد صحوه احلضرةككأف ىذا ادلقاـ ىو شرط أساسي لتماـ القربة احلقيقية من 
كىذا غَت مؤىل دلقاـ التمكُت؛ أم " أصحاب التلوين"ىل ىذا ادلقاـ، كىذا ما يسميو الصوفيػة بػإلن يصل 

سبكُت الزلفة احلقيقية، فعلى السالك أف يكوف كاجدا يف الصحو كما يف او، كأف يكوف فاقدا يف 
 معرفة احلق تعاىل معرفة حقيقة، يذكر معو طلبا مقاـالصحو ككاجدا يف او، كبالتايل يصل السالك يف 

. يف إرادتو الدائمة

ىل درجة يقوؿ إ ليصل يف األخَت ، سلكو ادلريد يف عركجو الصويفذمطرحو للمقاـ اؿ" اايلي"ٍب يواصل 
فتشرؽ عليو اُسا كلما ارتقى يف ادلقاـ [..]إف العبد يظل ربت ُساء تنزؿ األُساء اإلذلية..»: فيها

 فيكوف العبد اإلذلي آنذاؾ قد انتقل من ذبلي األُساء [.."]القيـو"ىل اُسو تعاىلإ حىت ينتهي [..]كادلرتبة

                                                             

 .34، ص1اإلنساف الكامل، ج: عبد الكرمي اايلي1
 .201عبد الكرمي اايلي فيلسوؼ الصوفية، ص: ينظر، يوسف زيداف2
 .202، صنفسورجع امل3
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 مقاـ من سٌبح بتلك الصفة كاف موصوفا  ىذا ادلقاـ بػ"اايلي" كيسمى ،1«"الصفات اإلذلية"ىل ذبلي إ
 هبا

كىو أعلى ادلقامات الركحية، كيكوف نتيجة ذبلي : مقام من سبح تلك الصفة كان موصوفا بها: رابعها
أصبح احلق متجليا لنفسو يف اللطيفة اإلذلية اليت »ا تعاىل على نفسو، فينتفي كجود العبد سباما، ك

 على يد يهاعبلمات يربزىا ا تعاىل كغلر»: كىي" الكرامات"، كيقع للصويف ىنا 2«..أقامها زلل العبد
 .3«.. من ا" بشرل"العبد فتكوف 

ما إذا كانت ىذه الصفات مرتبطة ،أ كتسمى يف احلقيقة بادلعجزات،كىذه الصفات لصيقة باألنبياء
يف حقيقة األمر غلعل من الكرامػات تلك احلاالت النادرةاليت " اايلي" ك،بالكرامػاتفتسمى باألكلياء 

.  الكاؼ كالنوفينمره بأ الذم ،يكوف الفاعل فيها آنذاؾ ىو احلق تعاىل

ىل مرتبة إ فيصل ،ىل ذبلي األُساء اإلذلية ٍب الصفاتإكىكذا يرتقي السالك من ذبلي الفعل اإلذلي 
 ."اإلنساف الكامل"

 ألنو كحده ؛غاية الوجود»: ىو" اإلنساف الكامل"أف " اايلي"يعترب : مقام اإلنسان الكامل: خامسها
كما -بو، إظلا كرد يف مؤلفاتو "اإلنساف الكامل"كلفظ . 4«الذم صحت لو احلبلفة اإلذلية يف األرض

 كادلنزه من كل ،، كونو خَت اخللق كخاًب األنبياء كادلرسلُت(صلى ا عليو كسلم)النيب زلمد - سبق
حقُت من أكلياء الادلاديات كاحلظوظ احلياتية، فهو شليز حىت عن كل السابقُت من األنبياء كادلرسلُت كاؿ

 هبا برازخ غلب أف ؽلر ةكذلذا ادلقاـ ثبلث.  إليو انتساب الفاضل يف األفضلينتسبوف فهم ،ا الصاحلُت
:  كىي،ىل الكماؿإاإلنساف يف طريقو 

                                                             

 .37، ص1اإلنساف الكامل، ج: عبد الكرمي اايلي1
 .203عبد الكرمي اايلي فيلسوؼ الصوفية، ص: يوسف زيداف2
 .203ادلرجع نفسو، ص3
 .205ادلرجع نفسو، ص4
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أف من يستحق ادلركر من ىذه الربازخ غلب عليو أكال أف يتخلق " اايلي"يرل : بــــــرزخ البــــــــدايـــــة_ /أ
ينقيها من كىل أف يرتقي بنفسو إسعى مبأخبلؽ ا، فاخللق احلميد ىو ادليزة السامية لكل سالك أك مريد 

 الدين كلو يف ادلعاملة، كادلعاملة (عليو الصبلة كالسبلـ)الشوائب، كمن قبلو فقد خلص نيب ا زلمد 
: كم الشريف الذم قاؿبكىذا ما يؤكده احلديث الن.احلسنة تكوف نتيجة فعلية كحتمية للخلق احلسن

. 1«إنٌللو تعاىل مائة كسبعة عشر خلقا، من جاء خبلق منها دخل اانة بغَت حساب»

كتبعا .2«..صاؼ هبا، حيث يقابل كل خلق منو خلق إذليتالتخلق بأخبلؽ ا تعاىل ىو اال»كما أف 
. ىل خلق اخلَت كالكـر كاإلحساف، أصبح خليفة ا كصورة لوإلذلك فالذم غَتَّ أخبلقو 

تفيض عليو احلقائق اإلذلية اليت »فعندما يصبح العبد خليفة خلالقو كصورة لو : بـــرزخ التـــــوســــط_ /ب
 كحىت العوامل الغيبية تنكشف لو ، فيستطيع معرفة كل احلقائق ادلتعلقة بالكوف كاخللق،3«ذبلُّ عن الوصف

كحقيقة ادلوت كالبعث، كغَتىا من احلقائق اليت ال يسع اإلنساف العادم معرفتها ألنو ببساطة عاجز 
. (عز كعبل)كشف عنو احلجاب فَتل كينظر بنور احلق ف كمن يتجرد عنها م،تسَته احلواس كادلاديات

تكشف لػػو تيصل اإلنساف السالك إىل ىذا الربزخ بعد أف : بــــرزخ مـــعرفة الحـــكمة اإللهيـــــة_ /ج
 فيتمػكن انطبلقا من ذلك أف يفك شػػفرة الكوف كالعالػم كحتػى معرفة احلكمة من ىذا ،احلقائق اإلذليػػة

فبل يزاؿ اإلنساف »":الكرامات كخرؽ العادات"كلو، كبالتايل تصدر عنو أفعاؿ كتصرفات خارقة تسمى بػ
 .4«يف ىذا الربزخ زبرؽ لو العادات، حىت يصَت لو خرؽ العوائد عادة

                                                             

 .84، ص«ااامع الصغَت»أك السيوطي يف / ركاه عثماف بن عفاف: صحيح البخارم1
 .206عبد الكرمي اايلي فيلسوؼ الصوفية، ص: يوسف زيداف2
 .206ادلرجع نفسو، ص3
 .48، ص2اإلنساف الكامل، ج:  عبد الكرمي اايلي4
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القطب الذم تدكر عليو » أك ىو،فيكوف تبعا لذلك قد كصل إىل مقاـ اخلتاـ كفيو يصبح إنسانا كامبل
من حيث كونو صورة للخالق كعلة لوجود الكوف، بل ىو ركح . 1«..أفبلؾ الوجود من أكلو آلخره

 .كمشكاة لنوره األزلػي" احلقيقة امدية" كىذه الصفات ىي مرآة عاكسة ابلء ،الكوف

:  الفكـــــــــــــر الصوفـــي والتجربــة الشعريـــة:ثالثا

إٌف الكتابة الصوفية كتابة اإلشارة ال كتابة العبارة، كالتجربة الصوفية ذبربة حياة، قصدىا كشف حقيقة 
يظهر الكشف الصويف كسلوؾ معريف اذباه العامل كالذات معا، إٌف » أين ،الوجود كفعليتو كفضاء للتجلػػي

 فهو يتخذ العامل كمنطلق للمعرفة، كلكنو أيضا ،ىدفو ىو اكتشاؼ ما يتخللهما من حقائق كمعاف
 كذلك ال يتأتى إالٌ عن طريق تعالق الفكر بالتجربة، فالفكر ليس .2«يتقيد دبختلف أشكالو الوجودية

 ىو حقيقة الوجود الفعلية، كمن يهتم كيؤمن هبذا ،ىو أساس الوجود، بل الوعي فيما نفكر فيو كبو
.  فما بالك لو كاف شاعرا،ادلنطق ىو الصويف

ىنا يقع الصداـ بُت الفكر كالتجربة، الفكر الصويف كالتجربة الشعرية، بُت الركح كااسد، بُت الكائن 
 ،الذات الشاعرة يف إيقاعاهتا ااوىرية قد سبثلت مقولة الصوفية يف يقينها العميق» ذلك أٌف ،كادلمكن

كذلك يف كجود ادلعٌت اإلنساين ادللتحم باحلقيقة العليا، اليت تستلهمها ادلدركات الباطنية يف قرهبا من 
حلظة »، فتنفتح بذلك شرارة خاطفة تضيء بربيقها عمق الوجود؛ إهنا 3«ادلمكن كربويلو إىل معتقد أصيل

خاصة يف ذاهتا بُت الضوء كالظبلـ، كبُت اإلنارة كالتعتيم، كذباكر بُت ادلتقابلُت يف ىذا الربزخ الذم 
 .4«يستنفر ااهد كيبقي على التوتر

                                                             

 .208عبد الكرمي اايلي فيلسوؼ الصوفية، ص: يوسف زيداف1
 .21، ص2007، [ط.د]أبعاد التجربة الصوفية، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، ادلعرب، : عبد احلق منصف2
، 1معارج ادلعٌت يف الشعر العريب احلديث، دار صفحات، دمشق، سوريا، ط:  عبد القادر فيدكح3

 .119،ص2012
 .10الشعر كالتصوؼ، ص:  كفيق سليطُت4
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 نتيجة ،كتبعا لذلك، طلرج من دائرة العبارة لندخل يف رلاؿ اإلشارة أين يتماىى ادلعٌت كتتعدد القصدية
تعالق الفكر الصويف بالتجربة الشعرية، ىذه األخَتة اليت تعٌد كشفا فعليا لوعي الشاعر ادلضمر ذباه العامل 

 .1«ال ؽلكن أف يكوف عظيما إالٌ إذا نا من كراءه رؤية للعامل»كالوجود، فالشعر 

كبالتايل، فالذات الشاعرة مل ذبد خَتا من ادلعتقد الصويف ليكوف سلرجا ذلا أثناء التعبَت عن حقيقة مأزقها 
خَت ميداف تنفتح فيو ذاتية الشاعر كفرديتو، فهو ينفصل من »كمعاناهتا، ذلك أٌف ميداف التصوؼ ىو 

، كبناء على ذلك، فاحلوار 2«اجملتمع ظاىريا، ليعيش آالمو اليت ىي نفسها آالـ اجملتمع بوجود مأساكم
مع الواقع ضمن ىذا السياؽ ؽلنح الذات آفاقا جديدة، كفضاءات متعددة يف التعبَت عن التجربة 

. الشعرية

ىل ربػط الذكات إبستيػػمولوجػػي يسعى إالفكر الصويف ذبربة ركحيػة، كسلػػوؾ أف أضف إىل ذلك 
 كمػحاكلة كصػل الذات هبػذا ،حبث مستػمر عن الرمػز اإلنسانػي فػي معنػاه األُسػى»حبقيػقتػها، فهو رؤيا ك

 .3«...ادلعنػى لتأصيػل جػوىر إنسانية اإلنساف فػي صفة، كخلػق، كعمل

 ىػي صفػات الصوفػي ككػذا الشاعػر ،فالبػحث عػن ااػوىر كالغوص فػي األعمػاؽ قصػد كشػف البواطن
علػى السواء، فالكتابػة الشعريػة ىي أيػضا قائػمة علػى فعل التأمػلوذبػاكز االستجبلء، كىػنا يتقػاطع الشعرم 

. 4«مأخوذ هبػاجس العمػق كارتياد اجملهػوؿ»: كالصػويف فػي أف كػبل منهما

 ككشف حقيقة الذات ،علػى ىذا األساس فإف الغاية كاحدة كىي سرب أنوار الوجود بكل تفاصيلوك
 كىذا يعٍت أف ما ىو ،كالكوف كما يتخللهما من أشكاؿ كمعاف كعبلقتها باألصل كادلوجود الفعلي األكؿ

 إنو ارباد ،غَت مرئي كىو ذبربة الصوفية ال ينفصل بالضركرة عما ىو مرئي كنقصد بو الكتابة الشعرية

                                                             

 .11، ص1986، 5زمن الشعر، دار الفكر، بَتكت، لبناف، ط: (علي أضبد سعيد) أدكنيس 1
 .ص، 1978،[ط.د]اذباىات الشعر العريب ادلعاصر، دار عامل ادلعرفة، الكويت، : إحساف عباس2
 .120معارج ادلعػٌت فػي الشػعر العػريب احلػديث، ص: عبد القادر فيدكح3
 .11الشعر كالتصوؼ، ص: كفيق سليطُت4
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كالبحث يف ، كارتباط كثيق كارتباط ااسد بالركح قصد رصد األبعاد األنطولوجية لكل األشكاؿ احلياتية
.  كمرايػا تتجلى فيها ادلعاين الركحية كالقدسيةاداللتها الرمزية بوصفها صور

كالوسيلة اليت تربط بينهما ىي اللغة بل ىي شرط االرباد كأداة ربققو، كال نقصد ىنا اللغة الوضعية 
 بل نقصد تلك اللغة ادلتجاكزة كادلتمردة عن اإلنسانيةااامدة كادلنتهكة خلصوصية ىذا النوع من التجارب 
ذبمع بُت قدرة الكبلـ كببلغة الصمت، كتوحد »: سلطة القاعدة كادلعيار الثابت، إهنا لغة يف باطن لغة

 الصمت على الكبلـ، كربققهما كإرغاـ الكبلـ على الصمت إرغاـبُت اإلببلغ كاالمتناع، كتبلقي بُت 
 .1«معا يف اللحظة نفسها

كبالتايل فكل من الشعر كالتصوؼ ؼلتص بلغة اإلشارة ال العبارة، كعلى الرمز كالتلويح ال على ادلباشرة يف 
 إنو انفتاح كآفاقها، قصد توسيع الرؤل ، لغة التجاكز كاحلياء، لغة التقييم كاالستجبلء،إهناطرح ادلعاين

متجدد كعميق على الدكاـ ينم على فردية ىذه اللغة ادلقًتنة كالطارحة ذلذا النوع من التجارب ادلعرفية 
. ادلستًتة كادلنكشفة يف اآلف ذاتو

 ظاىر ػليل إىلتتحوؿ بفعل ذلك، فعندما يكشف الشاعر الصويف عن معاف ما كانت باطنة يف كعيو
 كل دائرة توجد يف عمق ،بدكائر مًتاصة»: يتعلقاألمر كىكذا كما لوكاف ،بدكره على معاف أخرل باطنة

ككل دائرة تظهر لنا ما .  ما الهناية لوإىل دخلنا دائرة أخرل إالاألخرل اليت ربيط هبا ككلما اجتزنا دائرة 
 .2«يوجد داخلها لكنها ربجب عنا يف الوقت ذاتو ما ربتويو الدكائر األخرل

 يتجلى لدينا ،إنو أثناء حديثنا عن ثنائية اإلشارة كالعبارة كقضية الظاىر كالباطن كاادلية القائمة بينهما
 فأم تأمل دلظهر من مظاىر ،هنائية الداللة الرمزية أثناء التعبَت عنهاالمدل عمق ىذه التجربة العرفانية ك

احلياة الوجودية ال يقصد بو ذاتو من خبلؿ ذبليو ادلشخص عرب األفعاؿ كالكائنات، كإظلا يراد من خبلؿ 
 .ذلك إظهار حقيقة امتداده بكينونة أكسع ىي يف األصل سبب كجوده

                                                             

 .16ادلرجع السابق، ص1
 .24أبعاد التجربة الصوفية احلب ػ اإلنصات ػ احلكاية، ص: عبد احلق منصف2
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 فدائما ،كينطبق ىذا الطرح حىت على االستخداـ اللغوم كالصورة اخلارجية ذلذه الدكائر األنطولوجية
ىنالك جانباف ال يظهر أحدعلا حقيقة اآلخر، فلعبة التسًت كاالنكشاؼ مبلزمة للخطاب الشعرم 

من ىواجس التجربة الصوفية، إنو »نو ىاجسإره الستكشاؼ أسرار العامل، بل اسفأالصويف يف رحبلتو ك
 ألنو يليب حاجة الصويف يف أف يكوف حاضرا باستمرار مع التجليات اإلذلية أينما ؛ينبع من داخلها

 .1«كانت

 ىويتها ىل فقيمة أم خطاب أديب تنجلي يف عمق التجربة اإلنسانية ادلعرب عنها قصد القبض ع  كبالتايل
الكائن ادلتسامي من أساسو، كىو دائم البحث عن ىويتو »: فالكائن البشرم ىو،كحقيقة كينونتها

كاإلجابة احلقة على ذلك البحث الوجودم ال يتأتى لو إال من خبلؿ خربة . اإلنسانية األعمق كاألحق
 .2«كجودية حقيقية، ىي اخلربة الصوفية

فبل معٌت ألم كتابة ما مل تعرب عن معاناة حقيقية كحلظة تأـز فعلي تسَته رلموعة من احلاالت 
 كتدخل يف ، لتتحرر تبعا لذلك من قيود اإلببلغ؛كالتحوالت النفسية كالشحنات العاطفية كالوجدانية

. دىاليز القصدية كاإلػلاء

، كوهنا اكإذا كٌنا نرـك البحث يف خصوصية الكتابة الشعرية الصوفية فإٌف األمر سيكوف أكثر دقة كعمق
 فتتجاكز اللغة ظاىرىا لتدخل فضاء الشطح كالتشظي، ،خَت ظلوذج يعكس حقيقة ذبربة الغياب كالضياع

 كيف ذلك ما يلفت ،تنفذ إىل أغوار الوجداف كتستجيب ألدؽ خلجاتو»كػلدث فعل االنفجار عندما
 .3«النظر إىل الفارؽ بُت ظاىر اللغة كباطنها كإىل التمايز الكيفي بُت لغة الرسـو كلغة الوجداف

 أف تصبح الكتابة الصوفية كتابة أسطورية بادلعٌت الذم تتعاىل فيو -تأسيسا على ما سبق-إذ ال غرك
.  احلرؼ فيوالداللة كيتقدس

                                                             

 .26رجع السابق، صامل1
تأمبلت يف التصوؼ كاحلوار الديٍت، تقدمي عمار علي حسن، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، : جوزيبيسكاتولُت2

 .185، ص2013، 1القاىرة، ط
 .20الشعر كالتصوؼ، ص: كفيق سليطُت3
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 النص الصوفـــــي وهاجس المقاربة التأويليــــــــة :رابعا

إٌف ىاجس الكتابة عن اجملهوؿ كارتياد العوامل الغيبية أصبح ىم كثَت من الدارسُت الذين يبحثوف عن 
ذبارب كمشاعر ركحية غريبة غرابة الغائب ادلتماىي يف غياىب التبصرات كالرؤل الباطنية ادلثَتة، كىذا ما 

". التجربة الركحية الصوفية العرفانية"ؽلٌثل يف نظرىم ما يسمونو بػ

 أٌف ىناؾ حاجة ماسة إلغلاد منهج دقيق يفك شفرة كاستغبلؽ ىذا النوع ادلميز اعلى ىذا األساس بد
من الكتابة الفكرية الواعية كعي صاحبها بعوادلو ادلتشظية، منهج جٌدم كأمُت يسعى لقراءة ىذه 

. لقبض على كنو كحقيقة ىذه التجارب الذاتية كالوجدانية ادلتضمنة فيهاؿادلدكنات العرفانية يف زلاكلة منو 

فالقراءة اذلرمنيوطيقية قراءة دقيقة مؤسسة على مبادئ علمية كاضحة على اختبلؼ ادلدارس اليت قدمت 
آلياهتا اإلجرائية، كما يستفزىا ىو تلك اخلطابات ذات الطابع اللغوم ادلتمايز كادلتعدد كادلنفتح على آفاؽ 

. فكرية كركحية عالية كراقية يف الوقت ذاتو

 :حول لفظ هرمنيوطيقـــــا/- أ

كمصطلح نقدم باىتماـ بالغ لدل أىل ادلعرفة عموما كأىل اللغة بصفة " اذلرمنيوطيقا"لقد حظي لفظ 
صبيعها ، 1 كيقصد بو رلموعة من ادلعاين،"تأكيل"خاصة، فقد كرد يف معاجم اللغة العربية كمقابل للفظ 

 إذ كرد عند علماء اللغة العربية كىو حامل دلعٌت ،غوية كسعت رلالو كجعلتو غَت قابل للتحديدمعانل
 القوؿ بأف التفسَت كالتأكيل شيء إىلدفع ذلك بعض مفسرم احلديث كعلماء اللغة »حىت ،التفسَت

 .2«.كاحد

عز )كقولو ، فسرهتأكلو  كأكلو ك،كأٌكؿى الكبلـ كتأكلو دبره كقدره»: "اللساف"يقوؿ فيو صاحب 
 اللهم فقهو يف : مل يكن معهم علم التأكيل، كيف حديت ابن عباسأم﴿كدلا يأهتم تأكيلو﴾؛ :(كجل

                                                             

 . كرد دبعٌت الرجوع كالتدبَت كالتفسَت كالعاقبة1
،  2008، 1كيبلتو النفسية كالفنية، دار دجلة، األردف، طأالشعر اااىلي دراسة يف ت:سعيد حسوف العنكيب2

 .16ص
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 كادلراد إليو، أم رجع كصار ، كذاإىلىو من آؿ الشيء يؤكؿ : الدين كعلمو التأكيل، قاؿ ابن األثَت
 .1« دليل لواله ما ترؾ ظاىر اللفظإىل ما ػلتاج إىلبالتأكيل نقل ظاىر اللفظ عن كضعو األصلي 

 رغم أف ادلتأمل يف ادلعاين ،"التفسَت"عن " التأكيل"كلكن ما لبث ىذا االعتقاد أف تغَت، فتم فصل 
 فكل مفهـو منهما يشتمل ، من التماىي بينهماةاللغوية ادلختلفة دلفهومي التأكيل كالتفسَت يوحي حباؿ

أهنما يتحركاف يف فضاء داليل متسع يستحضر »على معاين البياف كاإلبانة كالكشف كالتعرية، أم 
 كلذلك ليس ؛مفاىيم ببلغية كأسلوبية كسيميائية كصوفية تًتدد كثَتا يف مفاصل النظرية النقدية ادلعاصرة

 نبغ يف : يستعصى على علماء ادلسلمُت التفريق بينهما كما يظهر من قوؿ حبيب النيسابورمأفغريبا 
 .2«إليوزماننا مفسركف لو سئلوا عن الفرؽ بُت التفسَت كالتأكيل ما اىتدكا 

كجعلتو " التأكيل" أٌف أكؿ بيئة فكرية احتضنت مصطلح :حدعلا أ،كنفهم من ىذه ادلقولة أمرين اثنُت
 ادلفسرين كالفقهاء األكائل الذين استغلق عليهم التفرقة بُت ىذين ىي بيئة" التفسَت"مقاببل دلصطلح 

 دبحاكالهتم التأصيل لرؤية منهجية مبكرة يف أرادكا لكن دبجيء ادلفسرين ادلتأخرين الذين ،ادلصطلحُت
 بٌت صغرل كىي إىلالذم قسم أجزاء النص القرآين "الراغب األصفهاين"رلاؿ قراءة النص القرآين كػ 

 . كجعل التفسَت مرتبطا بتلك البٌت الصغرل، كبٌت كربل كىي اامل،األلفاظ

كيتجلى ذلك ، "البنية والداللة" فهو هبذه النظرة يوحي لنا بفكرة ، أما التأكيل فربطو بتلك البٌت الكربل
كثر استعماؿ التأكيل يف أالتفسَت أعم من التأكيل، كأكثر استعمالو يف األلفاظ كمفرداهتا، ك»: يف قولو

 .3«.. ما يستعمل يف الكتب اإلذليةكأكثرادلعاين كاامل، 

                                                             

 .(مادة أٌكؿ) ،33، ص11، ـ1994، 3لساف العرب، دار الصادر، ببَتكت، لبناف، ط: ابن منظور1
، 1 ط،قراءة النص اااىلي يف ضوء نظرية التأكيل، عامل الكتب احلديث، عماف،األردف:عاطف أضبد الدرابسة2

 .34، ص 2006
اإلتقاف يف علـو القرآف، تح مركز الدراسات القرآنية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة : جبلؿ الدين السيوطي3

 .167، ص4، ج2005 ،[ط.د]كاإلرشاد، السعودية، 
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جوليا " الذم أشار إشارة صرػلة دلا أتت بو فيما بعد الناقدة البلغارية 1"ادلاتريدم" كتبعو يف ذلك 
 يف إطار ثنائية ،، اذ كشف لنا عن كعي نقدم جاد من خبلؿ فهمو ذلذين ادلصطلحُت"كريستيفا

ف اتمل ىو أبياف حقيقة اخلطاب األديب يف حُت " كريستيفا"ذ القصدية يف نظر إالقصدية كاتمل، 
 .2الذم يشابو تلك احلقيقة

 أما التأكيل فهو ما يفتح رلاؿ االحتماالت ،ما ػلدد ادلقصد كادلرادىو كانطبلقا من ذلك يصبح التفسَت 
. ىل معٌت اللفظإيف الوصوؿ 

، كجدنا أنو أحد ادلقاببلت العربية *يتمولوجيإكمصطلح نقدم من منظور " التأكيل" جئنا لنسائل كإذا
باللغة  " Herméneutique"لينا من الثقافة الغربية، كىو مصطلح  إلذلك ادلصطلح الوافد 

. باللغة اإلصلليزية "  Hermeneuticsالفرنسية أك 

نو أحد ادلقاببلت العربية فإننا نقصد بذلك أف الثقافة العربية عند استقباذلا دلصطلح إ:كعندما نقوؿ
"Herméneutique " خضعتو للعديد من الًتصبات كالتعريبات حىت أمل تبقو على حالو، بل

 فكل يًتجم ،ىل تعدد ادلفاىيم كالتأكيبلتإانزاحت بو عن معناه األصلي، ذلك أٌف تعدد الًتصبات يؤدم 
. إثباهتاإىل كفق رؤيتو اليت يسعى 

 توكدلا كانت البيئة الفكرية النقدية خَت مستقبل ذلذا ادلصطلح، فقد ضبل نقادنا العرب مشعل ترجم
نظرية "الذم خصص لو كتابا أُساه " مصطفى ناصف"كتعريبو، فنجد يف مقدمتهم ادلفكر الناقد 

، حاكؿ من خبللو أف يؤصل لنظرية نقدية تأكيلية يف الثقافة الغربية ادلعاصرة كيف الًتاث العريب، "التأويل
 مستعمبل تارة مصطلح التأكيل كتارة أخرل نظرية التأكيل، ،ىل تبٍت ادلنهج التأكيلي يف قراءة تراثناإداعيا 

                                                             

كقدعاش ، "ماـ اذلدلإ" يلقب بػ، كإماـ ادلدرسة ادلاتريدية،ىل السنة كااماعةأ من علماء ،بو ادلنصور ادلاتريدمأىو 1
 ."تأكيبلت أىل السنة"ىم مؤلفاتو أ من ، ناىجا طريق أيب احلسن األشعرم،يف عهد ادلتوكل اخلليفة العباسي

 .4، ص1997، 2فريد الزاىي، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: علم النص، تر: ينظر، جوليا كرستيفا2
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، كيف الفينومولوجيا األدلانية  كما توقف عند أصل الكلمة يف الًتاث اإلغريقي القدمي على كجو العمـو
 .1كالفلسفة الوجودية

يف معرض حديثهما عن لفظي " دليل الناقد األدبي"كىو ادلصطلح ذاتو الذم تبناه صاحبا كتاب 
مصطلح اذلرمينوطقيا ىو باختصار نظرية التأكيل »التأكيل كاذلرمينوطقيا كمصطلح كشلارسة، معتربين أٌف 

 .2«كشلارستو

ذبدر »: قائبل" فن التأكيل"بػ  "Herméneutique"فقد ترجم كلمة " زلمد شوقي الزين"أما 
سبييزا ذلا عن " Herméneutique"ترصبة لكلمة " فن التأكيل" أننا نبتغي صيغة إىلاإلشارة 

،ككأنو من كراء ىذا الفصل غلعل مصطلح              interprétation»"3"دبعٌت " التأكيل"
"interprétation "باإلجراء التأكيلي الظاىر عرب فعل الًتصبة، كمصطلح                         امرتبط 

 "Herméneutique "بذاتوك علم قائم أ كونو يطلق على فن ،أمشل منو .

لفظة "، ادلذىب نفسو يف اعتبار "الفلسفة والتأويل"يف كتاهبا " نبيهة قارة"كما ذىبت أيضا 
 .4"فن التأكيل"أم " Hermeneia" مشتقو من اليونانية ،"Hermétique  ""ىرمينوطيقا

                                                             

  Gean:، ىو العلم الذم يدرس أصوؿ ادلصطلحات كاشتقاقاهتا اللغوية، ينظرEtymologie" اإليتيمولوجيا"*
Dubois Et Autres : Dictionnaire de linguistique , Larousse,Paris,1er 

édition,1994, P187 
 .20،ص1،2000نظرية التأكيل، النادم األديب الثقايف، جدة، السعودية، ط: ينظر، مصطفى ناصف1
، ادلركز الثقايف "إضاءةألكثر من تسعُت تيارا كمصطلحانقديا معاصرا"د األديب ؽدليل النا: ميجانالركيلىوسعد البازعي2

 .88، ص 2007، 5العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط
،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء، ادلغرب، "فصوؿ يف الفكر العريب ادلعاصر"تأكيبلت كتفكيكات :زلمد شوقي الزين3
 .29،ص2002، 1ط
، 1،منشورات االختبلؼ، اازائر، ط"ضلو مشركع عقل تأكيلي"اذلرمينوطيقا كالفلسفة :ينظر، عبد الغنيبارة4

 .86،ص2008
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ىل إبل ككصفها باذلجينة كالثقيلة، كاستقر ،كل ىذه الًتصباتعلى  بشدةفاعًتض" عبد ادللك مرتاض"أما 
 من النقاد العرب من ترجم أفعلى »: يقوؿإذىي الصيغة احلقيقة  لذلك ادلصطلح الغريب، " التأكيلية"أف 

 كىو من أقبح ما ؽلكن أف ،"اذلرمينوطيقا" عليو فأطلقىذا ادلصطلح يف صورتو الغربية بكل فجاجة  
ينطقو الناطق يف اللغة العربية، كضلن ال نقبل هبذه الًتصبة اذلجينة كالثقيلة ماداـ العرب عرفوا ىذا ادلفهـو 

مقاببل للمصطلح الغريب " التأكيلية"كتعاملوا معو ربت مصطلح التأكيل، مل يبق لنا إذا إال أف نستعمل 
 .1«القدمي

فقد قدـ دراسات عديدة يف رلاؿ النقد تعد حدثا تأسيسيا يف اخلطاب النقدم "  زيدأبونصر حامد "أٌما 
مقابل دلصطلح  " علم التفسَت"ك أ" نظرية التفسَت"العريب ادلعاصر  فقد جعل استناد لذلك، مركب 

"Herméneutique" كمقابل دلصطلح " التفسَت"كي ؽليزىا عن"Exegesis"كمصطلح »: قائبل
اذلرمينوطيقا قدمي بدأ استخدامو يف دكائر الدراسات البٌلىوتية ليشَت إىل رلموعة القواعد كادلعايَت اليت 

 زبتلف عن -هبذا ادلعٌت– كاذلرمينوطيقا. (الكتاب ادلقدس)غلب أف يتبعها ادلفسر لفهم النص الديٍت
ىل التفسَت نفسو يف إعلى اعتبار ىذا األخَت يشَت " Exegesis"التفسَت الذم يشَت إليو ادلصطلح 

 .2«"نظرية التفسَت"ىل إتفاصيلو التطبيقية بينما يشَت ادلصطلح األكؿ 

: مرادفا للشرح، أما التأكيل فينظر إليو على أنو" التفسَت" دلا اعترب "علي حرب"كتبعو يف الطرح ذاتو 
؛ أم أٌف اختصاص التأكيل ىو 3«ىل معٌت ػلتملو، إنو انتهاؾ للنص كخركج بالداللةإصرؼ اللفظ »

البحث يف ادلعٌت الباطٍت اتمل، على عكس التفسَت الذم صلده مقصورا يف البحث عن كل ما ىو  
. ظاىر كجلٌي من ادلعاين

                                                             

 .87/86ص، السابق ادلرجع 1
، 2005، 7نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة كآليات التأكيل، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب،ط2

 .13ص
 .21،ص4،2005ادلمنوع كادلمتنع نقد الذاتادلفكرة، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: علي حرب3
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ف تعدد الًتصبات كتباين ادلصطلحات عند نقادنا العرب، ناجم عن سعة لغتنا إ تقدـ، ؼ على مااستنادا
 كعلى ذكر . إما عن طريق الًتصبة أك التعريب،حتضاف العديد من ادلصطلحات الغربيةالالعربية كقابليتها 

ىو ادلقابل العريب دلصطلح " ىرمينوطيقا"التعريب فقد أصبع الدارسوف على أف يكوف مصطلح 
"Herméneutique "الغريب .

كأثناء تتبعنا لتلك األصوؿ االشتقاقية للهرمينوطيقا، كجدنا أهنا قدؽلة، فهي مشتقة من الفعل اليوناين 
hermeneuein كاالسم،"يفسر" كيعٍت hermeneia تتعلق ؿ كليس ىذا فقط ب،"تفسَت" يعٍت 

كمهما تكن شكوكنا حوؿ صحة »":عادؿ مصطفى"ذ يقوؿ يف ذلك ،إ1"ىرمس"لغويا برسوؿ اآلذلة 
الصلة اإليتيمولوجية بُت اذلرمينوطيقا كىرمس، فإف الصلة بُت خصائص اذلرمنيوطيقا كخصائص اإللو 

فاذلرمينوطيقا ىرمسية قلبا كقالبا، من حيث ىي فن الفهم . ىرمس ىي صواب مؤكد كيقُت ال شك فيو
 .2«.كتأكيل النصوص

جراء ارتبطت يف بداياهتا دبحاكالت تفسَت أعماؿ ىومَتكس كالشعراء اإلغريق، ٍب ارتبطت بإشكالية إكؾ
.  خاصة عند اليهود كالنصارل كإمكانية تطبيقها يف احلياة،قراءة النصوص البٌلىوتية كالنصوص ادلقدسة

إننا بطرقنا ىذه األصوؿ االشتقاقية الغربية للنظرية التأكيلية، ال ننفي بذلك ااهود العربية القدؽلة، فنحن 
 بل ، كإننا غلب أال نكتفي باالستَتاد كالتبٍت،يف حالة حوار جديل»": نصر حامد ابو زيد"كما يقوؿ

علينا أف ننطلق من علومنا الراىنة يف التعامل مع كاقعنا الثقايف جبانبيو التارؼلي كادلعاصر، كمن ىنا 
 .3«صالتو كديناميتوأيكتسب حوارنا مع الفكر الغريب 

ما بلفظو أك بداللتو، إفإذا ما نظرنا إىل البيئات الفكرية كادلعرفية العربية، كجدنا أهنا احتضنت التأكيل 
ففي بيئة ادلفسرين كاف عندىم أداة لسرب أغوار النص الديٍت،  أما عند علماء الكبلـ فنجده اور الذم 

                                                             

دار النهضة " نظرية التأكيل من أفبلطوف اىل جادامر" ىل اذلرمنيوطيقاإمدخل " فهم الفهم : "ينظر، عادؿ مصطفى1
 .17 ، ص2003، 1العربية، بَتكت، لبناف، ط

 .18، ص نفسوادلرجع 2
 .14إشكاليات القراءة ك آليات التأكيل، ص:نصر حامد أبو زيد3
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دارت حولو كعليو خبلفاهتم سواء كانوا معتزلة أـ شيعة، حىت أصبحت العصبية ادلذىبية ىي اليت توجو 
. داللة اللفظ كتسَته

كالفقهاء أيضا كاف استعماذلم للتأكيل من أجل غاية كاحدة، ىي توسيع آفاؽ النص ليستغرؽ أحداث 
ىل أبعد من ذلك فكاف التأكيل ذلم كسيلة من كسائل الكشف عن ادلقصد يف اخلطاب إاحلياة، بل ذىبوا 

 كمعرفة حقيقتو، كيف رلاؿ علم النحو فقد استخدمو البصريوف منأجل تأكيل الظواىر اللغوية حىت توافق
 .1لقاعدة النحوية، كحاكؿ الكوفيوف توظيفو من أجل بناء قاعدة على كل  شاىدا

 مستندين يف ذلك على توجههم الفلسفي ،أٌما ادلتصوفة فقد ذىبوا مذىبا مغايرا يف فهمهم للتأكيل
: قائبل" علي حرب" كيؤكد ىذه الفكرة،كادلعريف الذم يقـو على فكرة سبجيد الباطن كاالعتناء بالبلمرئي

إف الصوفية ىم الذين اختصوا بالتأكيل كالغوص يف الباطن أكثر من غَتىم من الفرؽ، فإف العرفاف »
الصويف ؽلثل ادلنهج التأكيلي بامتياز، فمع العرفاف دبا ىو تأكيل، يتقاطع البياف كالربىاف كاحلدس 

 كيظهر احلق يف ،كبو يتصاحل الرمزم كالواقعي، كيطل الظاىر على الباطن، كاالستدالؿ، كالوحي كالنظر
 .2«احلقائق

أٌما عند الفبلسفة العرب فقد ًب احتضاف التأكيل عندىم لغايتُت؛ إما ليساير النص الربىاف العقلي، كإما 
 .3خضاع النص الديٍت لنظريات الفلسفة كملمح مغاير كحداثي يف طريقة التناكؿإل

 بل كيف ظواىرىا أيضا، فهم ، البواطن من ادلعاين فقطفكبالتايل فهم مل يقصركا فعل التأكيل يف البحث ع
هبذه الطريقة أرادكا أف يعربكا من الظاىر ليصلوا إىل الباطن، كمهما يكن من األمر، فقد تغَت مدلوؿ 

اذلرمينوطيقا بوصفها أداة فعالة يف البحث عن معاين  تلك النصوص الدينية بتعدد البيئات الفكرية، سواء 
                                                             

، 1997، [ط.د]ظاىرة التأكيل كصلتها باللغة، دار ادلعرفة، اإلسكندرية، مصر :  ينظر، السيد أضبد عبد الغفار1
 .9ص

 .18، ص2007، 1 دار التنوير، بَتكت، لبناف، ط،"قراءات تأكيلية يف الثقافة العربية"التأكيل كاحلقيقة : علي حرب2
، 1 دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ط،"بُت كل من الغزايل كابن رشد"إشكالية التأكيل :  ينظر، أضبد عبد ادلهيمن3

 .121، ص2001
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كانت غربية أـ عربية فهي إذا قضية قدؽلة كحديثة يف اآلف نفسو، ذلك دلاٌ كسعت نطاؽ اشتغاذلا كقرنتو 
دبعضلة تفسَت النصوص بشكل عاـ، كبالًتكيز أيضا على عبلقة ادلفسر بالنص ككذا كامل عناصر العملية 

. اإلنتاجية

لكنها ما لبثت أف تعددت اذباىاهتا كتضاربت فيما بينها، فمنها االذباه ادلعريف كاالذباه الوجودم كمنها 
 كمنها كذلك االذباه ادلتمسك دببدأ ادلعٌت يف ذاتو كاالذباه ،االذباه التأملي اللغوم كالتأملي غَت اللغوم

 كعلى ىذا ادلنطلق استقر ادلفهـو ،1الذم غلعل ادلعٌت تابعا لسياؽ الفهم كأسلوب احلياة
نظرية التأكيل كشلارستو، كليس ىناؾ حدكد تؤطر رلاؿ ىذا ادلصطلح »اإليتمولوجيللهرمينوطيقاباعتبارىا

 .2« توضيحوإىلسول البحث عن ادلعٌت كاحلاجة 

: المنعرجاإلبستيمولوجي للمساءلة الهرمينوطيقية/- ب

ستدعي مراعاة ادلسافة اليت تقع بُت العامل ادلعريف ،مإف عملية مساءلة أم نص من النصوص األدبية
التغلب على ىذه ادلسافة يعٍت الشركع يف رحلة تقودنا » ك،ذلك اخلاص بادلؤلفبُت  ك،اخلاص بالقارئ

 .3«..من عادلنا الركحي ادلألوؼ إىل عامل ادلؤلف الغريب

 كإدراؾ نقاط االلتقاء ؼ،كعليو، غلد القارئ نفسو يعيش مغامرة الدخوؿ يف العوامل ادلعرفية اخلاصة بادلؤؿ
بينها كبُت عوادلو احلاضرة كالظاىرة، إهنا رحلة كشف كاستنباط تقـو على فعل التبادؿ احلوارم الداخلي 

 .بُت أنا حاضرة كأخرل تنجلي كتغيب

                                                             

، 1995، 1الفلسفة كالًتصبة، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: فقو الفلسفة: طو عبد الرضباف1
 .39-38ص
، 2003، 1آفاؽ نقد عريب معاصر، دار الفكر ادلعاصر، بَتكت، لبناف، ط: سعيد يقطُت كفيصل درٌاج2

 .230ص
 .242تأمبلت يف التصوؼ كاحلوار الديٍت، ص: جوزيبيسكاتولُت3
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كىذا كلو رلاؿ اختصاص الدرس اذلرمينوطيقي الذم يسعى من خبلؿ ىذا الفعل االندماجي بُت أقطاب 
العملية اإلنتاجية إىل انصهار آفاؽ التجربة العرفانية كخصوصياهتا ادلعرفية، فالنص كفق ادلنظور 

اذلرمنيوطيقي أبعد كأعمق من أف يكوف مرآة عاكسة لصورة صاحبة كحياتو كحصيلة ذباربو النفسية 
. كاالجتماعية، إنو صراع داخلي بُت كعي الذات كتبصراهتا الباطنية

الذم كاف يهدؼ إىل تبيُت أف كل ادلعارؼ " داهناكر"كىذا ما حاكؿ إثباتو أكؿ منظر للفكر اذلرمنيوطيقي 
، ككأنو بذلك ال غلعل التأكيل كممارسة زلصورا يف تفسَت تلك النصوص 1كالعلـو إظلا قاعدهتا التأكيل

. علو شامبل لكل أنواع العلـو كادلعارؼيجالبلىوتية ادلقدسة كشرحها، بل 

" كبلدينوس"كتبعا ذلذه الفكرة، اتسع مفهـو اذلرمينوطيقا فيما بعد يف عصر األنوار، خاصة مع 
 مفادىا كضع ،الذم ؽلثل ىذا ادلذىب الفكرم خَت سبثيل، منطلقا من فكرة جوىرية (1710–1759)

فن تقٍت ضركرم » اعتبار اذلرمينوطيقاإىلقواعد أك أحكاـ لعملية تأكيل النصوص، متوصبل يف األخَت 
 باستثناء كاإلنسانيات،التاريخ كالشعر كالبلىوت كالقانوف : للدراسات اليت تعتمد على تأكيل النصوص

 .2«الفلسفة باعتبارىا شكبل من ااداؿ اض أك من االختبار النقدم لؤلفكار

فهو هبذه الرؤية جعل من اذلرمينوطيقا فنا تقنيا لو قواعده اليت ربكمو لكي يظفر بفهم كامل ألم نص 
العمل ادلنطوؽ أك ادلكتوب ما مل يصطنع الكذب كاخلداع، يرمي إىل ىدؼ  »إف:من النصوص، قائبل

 .3«كاحد كىو أف يفهم القارئ أك ادلستمع النص ادلقركء أك ادلنطوؽ فهما كامبل

فكيف يصل إىل ىذا الفهم الكامل ما مل يستند إىل تقنيات كآليات سبكنو من ذلك؟ أضف إىل ذلك أنو 
يكوف تفسَت النص مكيفا حبسب صبهور » ذلك دلا دعا ألف،جعل للهرمينوطيقا جانبا تربويا

 .1«..ادلتلقُت
                                                             

، http : //www.altasamoh.net "(اذلرمينوطيقا)مدخل إىل تاريخ التأكيل : "ينظر، زلمد شوقي الزين1
 .03، ص(01/03/2009)
 .58، ص(اذلرمينوطيقا)مدخل إىل "فهم الفهم" : عادؿ مصطفى2
 .58، صالسابق ادلرجع 3
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  .2«إشكالية التأكيل النصي قاطبة»لكن مع مطلع القرف التاسع عشر اتسع مفهـو اذلرمينوطيقا ليطاؿ 
الظاىرة »: حوؿ"كانط" التساع ادلفهـو اذلرمينوطيقي يف ىذا القرف ىي نظرية األساسيةكلعل الدعامة 

 كيظل يف دائرة اجملهوؿ كالبٌلمفكر إدراكوادلمكن إدراكها بادللكات العقلية كالشيء يف ذاتو الذم ال ؽلكن 
 .3«فيو

من " اذلرمينوطيقا"يف نقل مصطلح  (1834–1768)" شلَتماخر"كلعل ىذا ما ساعد ادلفكر األدلاين 
لعملية " فنا"أك " علما"دائرة االستخداـ البٌلىوٌب كالتارؼلي إىل حقل األحباث اإلبستيمولوجية باعتباره 

. الفهم كشركطها يف ربليل النصوص

فن التأكيل كمذىب عاـ ك »فقد أراد كفقا لذاؾ أف غلعل اذلرمينوطيقا علما كمنهجا قائما بذاتو، دلا حرٌر 
 اليت ال ربصل عنده على ظلط ملحق، يف ،عادلي يف فهم التأكيل من كل عناصره العقائدية كالفرضية

، إضافة لذلك فإف الشيء األساس الذم ىدؼ إليو 4«تطبيقاهتا اإلصليلية على كجو اخلصوص
 منطلقا من النص بوصفو ،يف ىذا اجملاؿ ىو التأسيس ذلرمينوطيقا عامة بوصفها فن الفهم" شلَتماخر"

 كما على ، كآخر ذاٌب نفسي مرتبط بفكر ادلؤلف،حامبل اانبُت، جانب موضوعي يرتبط بلغة النص
. القارئ ذلذا النص إال أف يركبهما ليعيد بناء النص من جديد قصد فهم مراد ادلؤلف

                                                                                                                                                                                                    

 .63ادلرجع نفسو، ص1
، عامل الكتب احلديث، إربد، األردف، "قراءة ثقافية يف أنساؽ الشعر العريب القدمي"النسق الثقايف : يوسف عليمات2
 .65، ص2009، 1ط
 .04، ص(اذلرمينوطيقا)مدخل إىل تاريخ التأكيل : زلمد شوقي الزين3
، منشورات االختبلؼ، (ترصبة زلمد شوقي الزين)،"، ادلبادئ، األىداؼاألصوؿ"فلسفة التأكيل : ىانز جورج غادامَت4

 .70-69، ص2006، 2اازائر، ط
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، كبدكهنما ال "شلَتماخر"ؽلثبلف القواعد األساسية، كالصيغة اددة لفن التأكيل عند »فػهذاف ااانباف 
إف مهمة اذلرمينوطيقا ىي فهم النص كما فهمو مؤلفو، بل حىت أحسن شلا . ؽلكن ذبنب سوء الفهم

 .1«فهمو مبدعو

تطلع إىل جعل مهمة اذلرمينوطيقا تتجاكز فهم النص إىل فهمو أكثر " شلَتماخر"نبلحظ ىنا كيف أف 
تتغَت باستمرار، كالتفسَتات كلها ربث فقط على السعي لتحصل رؤل »شلا فهمو مؤلفو، كلكنو كجدىا 

 كما لو كٌنا نتسلق جببل، كحُت نظن أننا كصلنا إىل القمة ،جديدة، كعلى الدخوؿ يف زلادثات جديدة
لقد ضاعت . ندرؾ فقط ىناؾ أف ىنالك قمة أخرل أعلى كراءىا زبتبئ كراء شعورنا ادلؤقت بالنصر

 .2«اذلرمينوطيقا النهائية يف الغيـو إىل األبد

كىذا إقرار بأف الفهم اذلرمينوطيقي يتغَت باستمرار كما يتغَت فهمنا ألنفسنا، كأنو ال ؽلكننا أف نقبض على 
ذلك الفهم النهائي كونو متجددا ىو اآلخر باستمرار، كىكذا ؽلكننا أننلخص ادلبادئ 

: اذلرمينوطيقيةلشلَتماخر يف نقطتُت رئيسيتُت علا

 على فهم النص كما فهمو مبدعو، ٍب بعد ذلك أف يفهمو بشكل أفضل شلا "شلَتماخر" يصر :األولى
. فهمو مؤلفو

 جعل عمليو فهم النص كتفسَته قائمة على عملية تفاعلية بُت التفسَت النفسي للنص الذم يهتم :الثانية
. بالتفاعل بُت القارئ كالنص، كالتفسَت اللغوم الذم يتطلب فحصا ألسنيا كضلويا لبنية النص

لكي يصل يف األخَت إىل فهم عاـ للنص، فهو هبذا االعًتاؼ مل يستطع بلوغ ىدفو يف جعل اذلرمينوطيقا 
إف »:قائبل" جادامَت"ك"  ديلتام"علما متكامبل كقائما بذاتو، فكاف بذلك شلهدا دلن جاءكا بعده خاصة 

 .3«نظرية التأكيل رغم كل التقدـ الذم أصابتو ما تزاؿ بعيدة عن أف تكوف فنا متكامبل

                                                             

 .22إشكاليات القراءة كآليات التأكيل ، ص: نصر حامد أبو زيد1
 .120، ص2007، 1 كجيو قانصو، منشورات االختبلؼ، اازائر، ط:مقدمة يف اذلرمينوطيقا، تر: دافيد جاسرب2
 .21-20إشكاليات القراءة كآليات التأكيل، ص: نصر حامد أبو زيد3
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فما لبثت اذلرمينوطيقا بعد كفاهتأف تراجع مشركعها الفكرم لتصبح مرة أخرل سلتصة يف تلك ادليادين 
 كذلك ،كبقيت على ىذا احلاؿ إىل غاية أكاخر القرف التاسع عشر،القانونية كالفيلولوجية كأيضا التارؼلية

 الذم أنعش فكر ،(1911-1833)" دلتام"دبجيء فيلسوفالتاريخ كاحلضارة كمؤرخ األدب 
 هبدؼ الوصوؿ إىل تأكيبلت صائبة ،كاضحة إلقامة نظرية عامة يف الفهماؿبدعوتو الصرػلة ك" شلَتماخر"

. لتغَتات الداخليةؿموضوعيا 

" دلتام"كىذه احلياة الداخلية تظهر من خبلؿ األعماؿ األدبية، كتبعا لذاؾ أخذت اذلرمينوطيقا عند 
على معٌت أكسع من رلرد النص، إهنا تدؿ على فهم التجربة كما » دلا انصبت امسارا جديدا تصاعدم

العمل األديب طادلا أنو يتجسد من خبلؿ كسيط مشًتؾ ىو اللغة اليت - بشكل كامل–يفصح عنها 
 .1«ؼلرج هبا من إطار الذاتية إىل ادلوضوعية

 فقد رفض فكرة ،كبناء على ىذه الفكرة اليت مفادىا فهم العمل األديب بوصفو تعبَتا عن التجربة احلية
.  إف ادلعٌت عنده يقـو على رلموعة من العبلقات.ادلعٌت الثابت سواء يف العمل األديب أك احلدث التارؼلي

كضلن يف العمل األديب نبدأ بتجربتنا الذاتية يف حلظة معينة من التاريخ، ربدد لنا ادلعٌت الذم نفهمو من 
 كلكن ذبربتنا نفسها تتغَت كتكسب أبعادا جديدة من خبلؿ اآلفاؽ ،العمل يف ىذه اللحظة من الزمن

كىكذا ندكر ، قد تغَت مرة أخرل من فهمها للعمل نفسو،ااديدة من االحتماالت اليت يفتحها لنا العمل
 ".الدائرة التأكيلية"يف دائرة ىي 

أف نتعامل مع ىذه من ، أنو لكي نفهم أجزاء أية كحدة لغوية البد "الدائرة اذلرمينوطيقية"كمفاد ىذه 
األجزاء كعندنا حٌس مسبق بادلعٌت الكلي، لكننا ال نستطيع معرفة ادلعٌت الكلي إال من خبلؿ معرفة 

ب على العبلقات بُت معاين الكلمات سحتن» ىذه الدائرية يف اإلجراء التأكيلي ،معاين مكوناتو كأجزائو

                                                             

 .27، صنفسو ادلرجع 1
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 كبُت معٌت ااملة الكلي، كما تنطبق على العبلقات بُت معاين اامل ادلفردة يف ،ادلفردة ضمن أية صبلة
 .1«العمل األديب كالعمل األديب ككل

يف أعلية ذلك التفاعل بُت األجزاء كالكل يف إصلاح عملية " شلَتماخر"كلعل ىذا ما صرح بو من قبل 
ف تستند إىل أغلب " ديلتام" ذلك أف عملية تأكيل أم نص أديب حسب ،الفهم كعدـ إعلاؿ دكر ادلفسر

فهم ادلفسر ادلسبق للتجربة اليت عاشها ادلؤلف كالتعاطف معو، ٍب تفكيك أجزاء نصو للوصوؿ إىل الفهم 
 .2«الفهم ىو إعادة اكتشاؼ لآلخر»:،قاؿالكلي الذم أراد التعبَت عنو

 كأصبحت تلك النظرة ،لكن مع مطلع القرف العشرين تغَتت نظرة الفبلسفة كعلماء الفكر للحياة
كؿ أف ربيط بصعوبة ا فكلها نظرات تح، الكبلسيكية يف عملية الفهم غَت كافية بالغرض:التارؼلية أك لنقل

لقد اقتصرت مهمة الفبلسفة على تفسَت العامل  »:"كارؿ ماكس"احلياة دكف أف ذبد ذلا حبل كما يقوؿ 
 .3«بطرؽ سلتلفة يف حُت أف ادلهم ىو تغيَته

فوجدت اذلرمينوطيقا نفسها تدكر يف فضاء من األسئلة ادلعلقة يف اذلواء دكف أف تقبض على كاحد منها 
 كخَت شلثل ذلذا التيار ،لتجد لو جوابا، فأكجب ذلك ظهور فكر فلسفي يبحث يف حقيقة الوجود كالكوف

، الذم يعترب أبرز مفكرم ىذا القرف دلا لو من (1976-1889)" ىيدغر"الفلسفي الفيلسوؼ األدلاين 
 كإخراجو من عامل التاريخ ليصل بو إىل ،دكر فعاؿ يف إنعاش الفهم اذلرمينوطيقي من منظور أنطولوجي

. عامل الفلسفة الواسع

                                                             

 .134مقدمة يف اذلرمينوطيقا،ص: دافيد جاسرب1
 .30إشكاليات القراءة كآليات التأكيل، ص: نصر حامد أبو زيد2
، 2001، 1،منشوراتاالختبلؼ،اازائر، ط"قراءات يف الفكر الغريب ادلعاصر"من النسق إىل الذات : عمر مهيبل3
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 ككبل العبارتُت ، ىرمينوطيقيأساس أك يقيم الفلسفة على ،اذلرمينوطيقا على أساس فلسفي» يقيم حيث
صحيح، طادلا أف الفلسفة ىي فهم الوجود، كأف الفهم ىو أساس الفلسفة كجوىر الوجود يف الوقت 

. 1«نفسو

يف فهمو اذلرمينوطيقي من ادلساءلة قصد الكشف، فوجدناه يرجع دائما إىل " ىيدغر"لقد انطلق 
الذم كاف دعامتو األساسية يف بناء تصوراتو اذلرمينوطيقية، ىذا " إدموند ىوسرؿ"فينومينولوجيا أستاذه 

. األخَت الذم جعل البحث يف مقاصد ادلعاين جوىر اىتمامو التأكيلي

العودة إىل األشياء ذاهتا تصبح دبثابة العودة إىل القصدية اليت تقـو بتوليد الواقعي من »كعليو فإف 
 ٍب إف البحث عن ادلعٌت ادلستًت خلف األشياء كمساءلة القصدية الكامنة خلف اازء الظاىر .الشعور

 .2« مهمة معقدة تستحق أف ننعتها بأهنا ىرمينوطيقية،من الظواىر

 ، الفكرم الظاىراٌب الذم يعترب القصدية خاصية كل شعورقمتأثرة دبرجع" ىوسرؿ"كمفاد ذلكأف تأكيلية 
 .3كالشعور بشيء ىو التضايف بُت أفعاؿ القصد بادلعٌت األكسع كبُت ادلوضوع ادلقصود

كىي دعوة صرػلة لضركرة اكتساب الذات للموضوع ادلقصود، كإذا ما طبقنا ىذه النظرية على العمل 
يركز جٌل اىتمامو يف الوصوؿ إىل كعي ادلؤلف قصد القبض على ادلعٌت " ىوسرؿ"األديب كجدناأف 

 دكف أف يعَت اىتماما بالسياؽ التارؼلي ايط بو، فهو ال يعترب العمل األديب كاقعا موضوعيا إليوقصد مالذ
 .4«عامل احلياة، أم العامل الذم تنتظمو كزبتربه فعليا ذات فردية معينة»كإظلا ىو 

                                                             

، 1منشورات االختبلؼ، اازائر،طعمر مهيبل، : ترادلنعرج اذلرمينوطيقاللفينومينولوجيا، : جاف غرانداف1
 .49،ص2007

 .541،ص1984، 1موسوعة الفلسفة، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، لبناف، ط: عبد الرضباف بدكم2
من فلسفات التأكيل إىل نظريات القراءة، دراسة ربليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة، : ينظر، عبد الكرمي شريف3

 .105، ص2007، 1منشورات االختبلؼ، اازائر، ط
 .106، صالسابق ادلرجع 4



 الفكر الصوفي بين اإلدراك الباطني والكشف المعرفي: الفصل األول

81 

 

دلا كانت الفينومينولوجيا تدعو إىل ترؾ األشياء تظهر ؼكىذا ىو ادلنعطف اذلرمينوطيقيللفينومينولوجيا، 
 كلسنا ضلن من نتكبد عناء كشفها، ىذا ما ،على ما ىي عليو، فهي الوحيدة الكاشفة لنا عن نفسها

 بل على انكشاؼ ،ال يتأسس على الوعي اإلنساين كادلقوالت اإلنسانية»يطمح لو الفكر التأكيلي، فهو 
 .1«الشيء الذم نقابلو كالواقع الذم يصادفنا

يف ىذا اجملاؿ، صلده ال يبحث يف اذلرمينوطيقا بوصفها كيفية يف فهم " ىيدغر"كبرجوعنا إلسهامات 
ادلدل »نفسها، يبحث عن " الكينونة" بل يبحث فيما كراء ىذا االنشغاؿ، إنو يبحث عن ،النصوص

 .2« يف انشغاذلا بفهم كل شيء كأم شيءاإلنسانيةالذم ؽلكن أف تبلغو قدرة ادلوجودات 

فمعو تبتعد اذلرمينوطيقا عن االنشغاؿ بالتفسَت النصي لتعود بطريقة مثَتة للفضوؿ، عرب الفلسفة 
..  حيث يلتقي كل من اذلرمينوطيقا كالبٌلىوت من جديد،السؤاؿ البٌلىوٌب األكثر عمقا»كتطبيقاهتا، إىل

كسر زلدكدية التفكَت القابعة كراء البلىوت أك  على كاف اىتماـ ىيدغركهرمينوطيقي جيد منصبِّا
.   رافضا بذلك الذاتية،3«الفلسفة

 كجدناه يطبق ، كبُت تداكلو لؤلعماؿ األدبية،أما إذا ما قارنا بُت توجهو الفلسفي كمرجعية معرفية كفكرية
يفصل بُت العمل الفٍت كمبدعو، كمل يكن يستطيع أف يتقبل »توجهات اإليديولوجية حبذافَتىا، فقد كاف 

أف العمل الفٍت ىو رؤية خصوصية، كمل يكن يعي أف توجهو ىذا من شأنو أف يوحد بُت ذبربة مبدع 
كذبربة مبدع أخر، ما داـ النص األديب مل يعد يفصح كيعرب عن رؤية ادلبدع لواقع زلدد يف حلظة تارؼلية 

 .4«زلددة

                                                             

 .154مدخل إىل اذلرمينوطيقا، ص" فهم الفهم: "عادؿ مصطفى 1
، 1 ط[ب.د] كعلي حاكم صاحل، دار الكتاب ااديد ادلتحدة،  ناظمحسن:طريق ىيدغر، تر: ىانز جورج غادامَت2

 .145، ص2007
 .146مقدمة يف اذلرمينوطيقا، ص: دافيد جاسرب3
 .116ت التأكيل إىل نظريات القراءة، صامن فلسف: عبد الكرمي شريف4
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القدرة على إدراؾ االحتماالت »كتبعا لذلك أصبح الفهم اذلرمينوطيقي كفق ادلنظور اذليدغرم ىو 
الوجودية للفرد يف سياؽ حياتو ككجوده يف العامل، إٌف الفهم ليس طاقة موىبة لئلحساس دبوقف شخص 

آخر، كما أنو ليس القدرة على إدراؾ معٌت بعض تعبَتات احلياة بشكل عميق، إٌف الفهم ليس شيئا 
ؽلكن ربصيلو كامتبلكو، بل ىو شكل من أشكاؿ الوجود يف العامل،أك عنصرا مؤسسا ذلذا الوجود، كعلى 

 .1« أساسا كسابقا على أم فعل كجودم-من الناحية الوجودية-ىذا يعترب الفهم 

كبالتايل أصبح الفهم شكبل من أشكاؿ الوجود يف العامل، شأنو شأف أم موجود يف العامل مهمتو 
مهمة الفهم يف أم خطاب ىي » البحث يف االحتماالت، كليس ىذا فقط؛ بل أصبحت األساسية

السعي لكشف الغامض كادلستًت من خبلؿ الواضح كادلكشوؼ، اكتشاؼ ما مل يقلو النص من خبلؿ 
، أك 2«ما يقولو بالفعل، كىذا الفهم للغامض كادلستًت يتم من خبلؿ احلوار الذم يقيمو ادلتلقي مع النص

.  من خبلؿ التأكيل:لنقل بتعبَت صريح

ىو أف غلعل من اذلرمينوطيقا كسيلة لكشف الوجود " ىيدغر"كانطبلقا من ذلك فقد كاف ىدؼ 
 كال يقصد بذلك الفهم التارؼلي بل الفهم الوجودم، ،كإظهاره، فجعلو أساسا منهجيا لعملية الفهم

الذم قاـ بالتأسيس ألنطولوجيا جديدة " ىانز جورج غادامَت" أتى بو فيما بعد تلميذه افكاف شلهدا مل
. حلدث الفهم من منظور فلسفي

يف تأسيسو اذلرمينوطيقي من مرجعية فلسفية تقـو على فكرة  (2002-1900)" غادامَت"لقد انطلق 
ككاجو . hermeneutik" تفسَت"األمر ىو أمر أٌف البحث يف مشكلة احلقيقة، كقد تبُت لو »

 ذلك أف الفكر احلديث يرل أف ادلنهج العلمي ىو كحده الذم ،مشكلة احلقيقة كما تتجلى خارج العلـو

                                                             

 .32/33إشكاليات القراءة كآليات التأكيل،ص: نصر حامد أبو زيد1
 .131،ص2008، 1نطولوجيا اللغة عند مارتن ىيدغر، منشورات االختبلؼ، اازائر، طأ: إبراىيم أضبد2
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 فطلب احلقيقة خارج ميداف ،رأل األمر على عكس ذلك" غادامَت"يضمن لك ذبربة احلقيقة، لكن 
 .1«العلـو الطبيعية كخصوصا يف الفن

ضلن ال نسأؿ ذبربة الفن أف »:قائبل" احلقيقة كادلنهج"كقاـ بتعزيز ىذه الفكرة بالدراسة يف كتابة الشهَت 
زبربنا عن كيفية إدراكها لذاهتا، إظلا ضلن نسأؿ عن ماىيتها احلقيقية كعن حقيقتها حىت إذا كانت ال 

كيف .. ماىية ادليتافيزيقا" ىيدغر"ؿ ئ سباما مثلما يسا،تعرؼ ماىيتها كال تستطيع أف تقوؿ شيئا عما تعرفو
 .2«..ذبربة الفن نرل ذبربة حقيقية ػلدثها العمل، ىذه اخلربة ال تًتؾ متلقيها من دكف تغيَته

ذباكز ىذا االنشغاؿ للبحث يف الفهم الذاٌب الذم سبارسو العلـو اإلنسانية يف مقابل النموذج العلمي قد ك
يف ىذه النقطة، " ىيدغر"البحت الذم تتمتع بو العلـو الدقيقة كالطبيعية، فهو بذلك يشًتؾ مع أستاذه 

. دلا جعل البحث يف احلقيقة يتجاكز ادلنهج العلمي

 منهج لفهم العلـو فالذم كاف ىدفو منصبا يف البحث ع" دلتام"كما أنو اختلف يف الوقت نفسو مع 
 فكاف ىدفو األساس أف يصل ،الذم جعل اىتمامو أكسع من ذلك" غادامَت"اإلنسانية، على عكس 

أف عملية »إىل فهم حقيقة العلـو اإلنسانية دكف اللجوء إىل منهج علمي منظم يقيد ىذه العملية، ذلك 
ال ينتج يف النهاية ،إذ ادلنهج  عملية تتجاكز إطار ادلنهج،الفهم يف اإلنسانيات كيف العلـو الطبيعية أيضا

إف أم منهج يتضمن إجاباتو، كال يوصلنا . إال ما يبحث عنو أك ال غليب إال على األسئلة اليت يطرحها
 .3«تتجاكز إطار ادلنهج لتحليل عملية الفهم نفسها-إذف-ىرمينوطيقيةجادامر. إىل شيء جديد

 بل أصبحت ذلا ،أخذت منعطفا آخر، كمل تعد مقصورة يف حبثها الوجودم" غادامَت"فعمليو الفهم عند 
 فهو يعترب أف  ،قوانينها اخلاصة اليت تشكلها باعتبارىا الدعامة األساسية للممارسة اذلرمينوطيقية عنده

                                                             

-101، ص1،1996ملحق موسوعة الفلسفة، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط: عبد الرضباف بدكم1
102. 

حسن ناظم كعلي حاكم صاحل، دار : تر" اخلطوط األساسية لتأكيلية فلسفية،"احلقيقة كادلنهج : ىاتز جورج غادامَت2
 .168،ص2007 ،1بيا، طمأكيا، طرابلس، ؿ

 .13فلسفة التأكيل، ص: ىانز جورج غادامَت3
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ىو دبعٌت معُت إعادة إبداع، كلكنو ليس إعادة إبداع لفعل اإلبداع، »كل فهم تأكيل، كأٌف كل تأكيل 
 .1«كإظلا للعمل اإلبداعي الذم غلب أف ؽلثل بصورة منسجمة على ادلعٌت الذم غلده ادلؤكؿ فيو

العمل األديب كأم عمل فٍت على كجو العلـو ال يهدؼ إىل " غادامَت"كانطبلقا من ىذه ادلسعى، اعترب 
 كينجم عن ىذا ،"حامبل للمعرفة"ربقيق ادلتعة اامالية فحسب، بل يظهر كبدرجة أساسية، باعتباره 

التصور أف عملية الفهم لن تكوف متعة صبالية خالصة، بل ستقـو على نوع من ادلشاركة يف ادلعرفة اليت 
 .2ػلملها النص

حامبل حلقيقتو كلتجربتو ادلعرفية، كما النظر التأكيلي إال الكاشف " غادامَت"فأصبح النص كفقا لتصورات 
ببساطة ذباكز سياؽ النص األديب " غادامَت" فالفهم عند ،عنها كليس عن ذبربة ادلؤلف كسَتتو الذاتية
من ربق " غادامَت"تايل استقلت النظرية التأكيلية على يد اؿليبحث فيما يقولو النص يف حد ذاتو، كب

شة عند ادلؤلف أساسا يف فهم النصوص األدبية، بل  مالتيارات السيكولوجية اليت ذبعل من التجربة ادلع
. أصبح الفهم زلصورا يف البحث عن الشيء ادلقصود من كراء النص األديب ذاتو

تغَت ادلسار الفلسفي للهرمينوطيقا لًتتبط بقضايا الشعرية " بوؿ ريكور"كدبجيء الفيلسوؼ كالناقد 
كاخلطابة، فبعد أف زبلصت اذلرمينوطيقا من تلك احلموالت الفلسفية اليت أعطت أعلية كبَتة للذات 

البحث داخل النص نفسو من جهة، عن »": بوؿ ريكور"كالوجود، أصبحت مهمتها كما يقوؿ 
الديناميكية الداخلية الكامنة كراء تبُتُّ العمل األديب، كمن جهة ثانية البحث عن قدرة ىذا العمل على 

إف الدينامكية الداخلية .البلزلدكد"شيء النص"أف يقذؼ نفسو خارج ذاتو كيولد عادلا يكوف فعبل ىو 
د ىذا العمل م، كمن مهمة اذلرمينوطيقا أف تعيد تشي"عمل النص"كاالنقذاؼ اخلارجي يكوِّناف ما أُسيو 

 .3«ادلزدكج للنص

                                                             

 .38إشكاليات القراءة كآليات التأكيل، ص: نصر حامد أبو زيد1
 .37من فلسفات التأكيل إىل نظريات القراءة، ص: ينظر، عبد الكرمي شريف2
، دار عُت للدراساتوالبحوث (زلمد برادة كحساف بورقية: ترصبة)أحبث التأكيل،"من النص إىل الفعل : بوؿ ريكور3

 .25،ص2001، 1اإلنسانية، القاىرة، مصر، ط
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 ذلك ألنو ليس ظاىرا، كأصبحت كظيفة ،كبالتايل أصبح شيء النص البلزلدكد ىو ما ػلتاج إىل تأكيل
مل تعد اذلرمينوطيقا أداة " بوؿ ريكور"فمع  »،ادلؤكؿ ىي فهم النص كي يستطيع فهم ذاتو مقابل النص

 بل كفهم الذات ادلؤكلة لذاهتا أيضا من ،كفهمها فحسب (كاحلياة كالعامل كالكينونة)لتفسَت النصوص 
 كلعل مرد ،إىل النص نظرة ارتيابية قائمة على الشك" بوؿ ريكور" نظر إىل إضافة .1«ؾخبلؿ كل ذؿ

 .*توجيو الفكرم مرجعتيو الفلسفية ادلستمدة من الكوجيتو الديكارٌباؿىذا 

 كيضع طريقتُت للتعامل معها ،فقداعترب النص رلموعة من الٌرموز، كما على النظر التأكيلي إالٌ تفسَتىا
األكىل ىي التعامل مع الٌرمز باعتباره نافدة نطل منها على عامل من ادلعاين، كالطريقة الثانية ىي التعامل »

مع الٌرمز باعتباره حقيقة زائفة ال غلب الوثوؽ هبا، بل غلب إزالتها كصوال إىل ادلعٌت الباطٍت ادلختبئ 
ق كيطرح بدال منو معٌت زائفا، كمهمة مإٌف الٌرمز يف ىذه احلالة ال يكشف عن ادلعٌت بل ؼلف. كراءىا

 .2«التفسَت ىي إزالة ادلعٌت الزائف السطحي كصوال إىل ادلعٌت الباطٍت الصحيح

فهو كفق ىذه الرؤية أراد استخداـ التأكيل كآلية ليفضح الزيف كيكشف الباطن احلقيقي من كراء الظاىر 
بوؿ " أيضا ذىب .السطحي ادلزيف، كبالتايل تتعدد التأكيبلت كتتصارع بتعدد الرؤل ادلفسرة للنص

إىل أبعد من ذلك حُت تكلم عن حركية القراءة التأكيلية القائمة على جدلية التفسَت كالفهم " ريكور
أقًتح كصف اادؿ أكال كنقلة من الفهم إىل التفسَت، ٍب كنقلة من التفسَت إىل االستيعاب، يف »:قائبل

ادلرة األكىل سيكوف الفهم إمساكا ساذجا دبعٌت النص ككل، يف ادلرة الثانية سيكوف االستيعاب ظلطا 
 .3«معقدا من الفهم، تدعمو إجراءات تفسَتية

                                                             

 .50من فلسفات إىل نظريات القراءة، ص: عبد الكرمي شريف1
نٍت مهما سباديت يف الشك فإف ىناؾ حقيقة تبقى موجودة ال ؽلكن الشك فيها ىي أنٍت إ:قوؿ ديكارت*

 كىي عبارتو ".أنا افكر اذف أنا موجود" فإذنا ، كالتفكَت دليل على الوجود،كالشك عبلمة من عبلمات التفكَت،أشك
 .فهم احلقيقي يف نظرية الوجودإىل اؿيتوصل  السابقةاليت جعلتو تلخص ذباربواليتادلشهورة 

 .44شكاليات التأكيل كآليات القراءة، صإ: بو زيدأنصر حامد 2
 سعيد الغاظلي، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ادلغرب، :تر، "اخلطاب كفائض ادلعٌت"نظرية التأكيل : بوؿ ريكور3
 .122-121، ص1،2003ط
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 لتفسَت النصوص كتأكيلها، بغض النظر عن ةديناميكيكتبعا لذلك يتشكل اإلجراء اذلرمينوطيقي كفعالية 
. ذاتية ادلؤكؿ كقصدية ادلؤلف يف الوقت نفسو

نظرية اؿأصبح تأكيل النصوص كاألعماؿ األدبية مستندا إىل " يكوإأمربتو "لكن مع رليء الناقد اإليطايل 
 كذلك دلا صارت التأكيبلت تًتاكم فوؽ النصوص األدبية ،اليت تركز على كضع حدكد التأكيل

" أمربتو إيكو" كقد زبطئ أحيانا يف القبض على التأكيل الصحيح، كهبذه النظرة ال غلعل ،كتتضاعف
 دائما فسحة متجددة الحتماالت كثَتة  هباللنصوص تأكيبل هنائيا، بل إٌف النصوص كفق ما يراه يبقى

. كلتأكيبلت أكثر

 مركزا يف ،كلكنو يف الوقت نفسو أراد كضع ضوابط تعصم العملية التأكيلية من الوقوع يف الفوضى كاخلطأ
، كأم قطب ىو الفاعل الفعاؿ يف إصلاح (الكاتب النص كالقارئ)ذلك على أقطاب العملية اإلبداعية 

نافيا بذلك ،قصدية القارئ (النص)العملية التأكيلية، ٍب يقصرىا يف البحث يف قصدية األثر األديب 
كاادير بادلبلحظة أف قصدية الكاتب الفعلي قد ًب ذباىلها كليا ضمن جدلية »: قصدية الكاتب قائبل

" ككردز ككرث"قصدية القارئ كقصدية النص، فهل ػلق لنا التساؤؿ عن فحول القصدية احلقيقية  لػػ
 يكشف عن  ،؟ إف تصورم لتأكيل النصوص باعتبار ىذا التأكيل"poemslucy"عندما كتب 

باعتباره ) الغاية منها إنتاج قارئ ظلوذجي، يعترب ىو اآلخر البديل ادلثايل للكاتب النموذجي ،سًتاتيجيةإ
 .1« غلعل من مقولة قصدية  كاتب فعلي ال أعلية لو،(سًتاتيجية نصية فحسبإ

بتايل مل اؿككأنو بذلك أراد أف يقٌر بأف مؤكؿ النص يصبح قارئا ظلوذجيا للنص كبديبل للكاتب أيضا، ك
 بل أصبح عامل مليئا ،بناء مغلقا أك بابا موصدا لو مفتاح كاحد يفك رتاجو »"إيكو"يعد النص عند 

                                                             

1Umberto Eco :Interprétation et Surinterprétation , 1er édition, Presses 
Universitaire de France, Paris, 1996, P60 
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 .1«باألسرار كالطبقات التأكيلية، يدعو القارئ كي يفتتق أنسجتو ادلعقدة كيرتق تصدعاتو كتفككاتو
. قكقصدية قارئ (األثر األديب)فأصبحت العملية التأكيلية قياما لذلك جدلية تفاعلية بُت قصدية النص 

أم تأكيدا على انفتاح العمل األديب كال هنائية إمكاناتو - اذلرمينوطيقي"إيكو"كحقيقةن فإف مشركع 
التأكيلية من جهة، كحرصو من جهة أخرل على كضع صبلة من ادلعايَت كالقواعد كاحلدكد اليت ربكم  

جاء طرحو كرد فعل على مقوالت الفكر التفكيكي، كالفكر الرباغماٌب ادلتأثر بالتفكيكية، -عملية التأكيل
 .2« اخلاصةق كتوجيهاتقكل تأكيل ليس إال انعكاسا ألىداؼ ادلؤكؿ كمقاصد»بل إنو يرل أف

كنستخلص شلا عرضناه آنفا، أف السمات العامة اليت تتقاطع فيها رلمل التعريفات كاآلراء اليت ًب عرضها 
تبٌُت أف التأكيل ليس نظرية تربطها قواعد كضوابط معينة كثابتة، كليس فلسفة بل تأخذ منها نتاج التأمل 

 بل ىو طريقة كمنهج يف الفهم كالتفسَت كالتقومي ،الذم تسلكو، كليس توجها عقائديا كال إيديولوجيا
الفٌٍت كاامايل، يكفي على ادلؤكؿ أف يكوف متشربا دلواقف فكرية سلتلفة لكي ؽلارس عمليتو التأكيلية 

التأكيل احلقيقي ادلنتج لداللة » كمساراتو اإليديولوجية، ذلك أفٌ قللنصوص األدبية دبا يتوافق مع مواقف
النصوص  يتطلب اكتشاؼ الداللة من خبلؿ ربليل مستويات السياؽ، فالنص ينحاز يف النهاية 

، فهو يف النهاية نتاج تفاعل إيديولوجيتُت؛ 3«إليديولوجيا ذلا بذكرىا أك إرىاصاهتا ااينية يف الثقافة
 كىذا ىو الفضاء ، كبالتايل إيديولوجيا القراءة،إيديولوجيا ادلرسل لتتشكل فيها بعد إيديولوجيا النص

. ادلعريف الذم تشتغل عليو ادلقاربة التأكيلية

ذلك أٌف الفهم التأكيلي تتجسد فاعليتو ضمن مستويات نظرية القراءة يف صرؼ الظاىر إىل الباطن 
. باعتباره مؤشرا عليو ، كاعتماد مبادئ احلدس كالرؤية التأملية يف فهم النصوص كفق داللتها ادلختزنة

                                                             

، 2008، منشورات االختبلؼ،اازائر، "قراءة يف مشركع أمربتوإيكو النقدم"حدكد التأكيل : كحيد بوعزيز1
 .128ص

 .57من فلسفات التأكيل إىل نظريات القراءة، ص: عبد الكرمي شريف2
النص كالسلطة كاحلقيقة، إرادة ادلعرفة ك إدارة اذليمنة ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، : نصر حامد أبو زيد3

  .99/100، ص5ادلغرب، ط
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متقبلة " أنا" ليس بوصفو ،إسهاـ ادلتلقي يف ربليل معادلة التأكيل»كما تتجسد ىذه الفاعلية أكثر يف 
فاعلة توحي دبقدرهتا على تفكيك النصوص دبا سبتلكو من رؤل حبيث " أنا"كحسب، كلكن بصفتو أيضا 

 .1«تعلن كل قراءة جديدة عن كالدة جديدة للمعٌت أك الداللة ادلتضمنة أك اليت ًب إسقاطها على النص

 شلا يكسب ،فالشرط ااوىرم دلعادلة التأكيل ىو معرفة حياة العمل يف كعي أجياؿ متعددة من القراء
 بإمكاهنا ، على إمكانات تأكيلية شلكنة كزلتملةاادلعٌت الواحد دالالت متباينة كغلعلو غَت منغلق بل مفتوح

. فسح اجملاؿ لظهور معاين متعددة كمتنوعة

كبالتايل أصبحت العملية التأكيلية كممارسة نقدية زبتلف عن غَتىا من النظريات ادلعرفية األخرل يف 
 قنقطة جوىرية مفادىا التفاعل بُت أقطاب العملية اإلبداعية، أم التفاعل بُت بنية النص األديب كمتلقي

. الذم يلعب دكر ادلنتج الثاين للنص

فما ىي إال رحلة يف البحث فيما ؼلتبئ يف ظبلؿ الكلمات كما ًب كتابتو بُت السطور، كيف ملء تلك 
 الذم يسعى جاىدا لكيبل يًتكها ،عمد ادلؤلف تركها يف نصو األديب قصد استفزاز قارئوتالبياضات اليت م

. فارغة، كأف ؽلنحها عمقها الداليل كقيمتها الفعلية

 ىذا األخَت الذم ،كىكذا فإننا نستطيع كفق ىذا التوجو أف صلعل ادلعٌت نتاج تفاعل بُت النص كالقارئ
كنتيجة ذلذا .ىا النصوص اإلبداعيةم كأف ؽلؤل تلك الفراغات اليت ربتو،ينبغي عليو أف يدرؾ اإلبداع

التفاعل صلد أنفسنا إزاء نص جديد، ال ىو نص ادلؤلف كال ىو نص القارئ، إظلا ىو نص القراءة، 
كنقصد بذلك القراءة التأكيلية اليت تستثمر ما أنتجتو القراءة البنيوية كالقراءة التفكيكية، إال أف ىذه 

حوار مع نص ادلبدع، غلعل من » التأكيل ما ىو إال  أفاألخَتة ال تبتعد كثَتا عن القراءة التأكيلية، ذلك

                                                             

، [ط.د] دار الوصاؿ، كىراف، اازائر، ،" ادلعاصرة اازائريةمدخل لقراءة القصيدة"الرؤيا كالتأكيل: عبد القادر فيدكح1
 . 73،ص1994
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 لذلك فالتأكيل ينشئ نصا ؛ذلك احلوار موضوع تشريح كتفكيك، كىو بذلك ال يقر بالنص النموذج
 .1«حبثيا يستند إىل آخر إيداعي

 اتضح كيف أف التأكيل باعتباره نشاطا عقليا،أشبو بالفضاء الذم يستحيل ، ذكرناعلى ماكاستنادا 
 كتتداخل فيو مكونات يصعب تبياهنا، ىدفو الوحيد ىو ،ربديده، تكتنفو عوامل شىت يستحيل معرفتها
. النص األديب كحقيقتو اليت يسعى الستنباطها

: النـص الصـــوفي وسؤال المعنى/-ج

عػػلى ضوء ىذه اإلشكاليات ادلعرفية كالتبصرات اذلرمنيوطيقية السابق طرحها، تبُت أف ىناؾ حاجة إىل 
تكتنفو ، فهو نص خرآطريقة جديدة يف مقاربة الشعر الصويف، ذلك أٌف النص الصويف ليس كأم نص 

.  حقبل خصبا لتطبيق آليات اإلجراء التأكيليإىل ازباذىاعوامل شىت تدعو القارئ 

الشعرم منو على كجو اخلصوص فسحة كبلمية متجددة قوامها ،كلنص الصويفؿأضف إىل ذلك أف 
التجربة اامالية اليت يعيشها الصويف ال تتعامل مع احلسن الظاىر بصورتو الفعلية »التشفَت الرمزم فػػػ

 كلكن على أنو عارية مستعارة من ااماؿ اإلذلي، كمن ٍب فالصوفية دائما يبحثوف عن الباطن ،ةماحلقيق
 يفسح اجملاؿ النطبلؽ أجنحة كراء ،ىل معرفة حقيقيةإكال يعولوف كثَتا علىادلباشرة؛ ألهنا ال تؤدم 

 .2«األلفاظ كالعبارات الوضعية إىل معاف أخرل يتحملها اللفظ بالتفسَت كالتأكيل

حيثما »كتبعا لذلك صار من الضركرم على كل قارئ للشعر الصويف أف يستند على الدراسة التأكيلية  فػػػ
غَت أف ىذه الضركرة . فالًتابط بينهما يدخل يف صلب االستشارة الرمزية. يوجد الٌرمز يتطلب فعبل تأكيليا

                                                             

، كلية اآلداب، قسم العربية، (أعماؿ ندكة صناعة ادلعٌت كتأكيل النص)،"من النص إىل سلطة التأكيل: "احلبيب شيبل1
 .449، ص1992منوبة ، تونس، 

، (www.diwanalarab.com)ب اللغة يف ادلنظور الصويف،االرمز الشعرم كاغًت: شعباف أضبد بدير2
 .01، ص(13/12/2009)

http://www.diwanalarab.com/
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 كمن ىنا يفرض .1«كارداتوالتأكيلية ليس ػلددىا اإلنتاج النصي كحده، كإظلا ينبع أيضا من رغبة ادلتلقي 
. التأكيل نفسو كإجراء نقدم لقراءة الشعر الصويف عرب رلازية العبارة كال زلدكدية الداللة

 ، فضاء مفتوحا غَت قابل للتحديد-خاصة الشعرم منو-كتبعا لكل ما تقدـ، أصبح اخلطاب الصويف
 كصار لزاما على القارئ أف يكوف على ،كأصبحت اللغة الصوفية لغة شعرية يكتنفها الرمز كالغموض

خربة كاسعة بطبيعة ىذا اخلطاب الذم ال يعطي مفتاح الولوج إىل عوادلو إال لذلك القارئ احلذؽ ادللم 
من بُت شركؽ الداللة كمغيب ادلعٌت، حضورا ..»ب منو قرب صاحبو، فانبثاقو م كالقر،بكل خصوصياتو

كغيابا، فهو نص إيداعي تنفجر اللغة من خبللو فتولد معرفتنا بو، فهو ينطق دبا يف عمق اإلنساف، يطرح 
 .2«، كيعرب جبرأة مربكة، لكنها ربتلنا كترىقنا عقليا ككجدانياكاحلقيقةأسئلةعن الوجود كادلطلق 

ف نكتشف أ صار لزاما علينا ،كدلا كانت القراءة عملية اكتشاؼ قبل أف تكوف تأكيبل للنص ادلكتوب
 باعتبارىا فسحة كبلمية متجددة يقف القارئ فيها أماـ إرىاب ،عامل النص الصويف كالكتابة الصوفية

. الكلمة كعمق ادلعٌت

: نستنتج شلا عرضناه آنفا أفٌ 

  يس فقط ذبربة ركحية كجدانية ناصبة عن عمق العبلقة بُت الذات كحقيقتها، ؿالفكر الصويف
. بل ىو نشاط عقلي قائم على التأمل كالنظر كاالستنباط

 كػلاكؿ ،النص الصويف فسحة كبلمية متجددة يسعى إىل سرب أغوار الوجود بكل حيثياتو 
 ، عن طريق استخداـ اللغة ادلكثفة كالعميقة عمق التجربة، حقيقة الذات كالكوفىلالقبض ع

. إهنا اللغة ادلتمردة على سلطة القاعدة كالقانوف الثابت

                                                             

 .57النص كااسد كالتأكيل،ص: فريد الزاىي1
 منشورات االختبلؼ، ،"قراءة يف العد الصويف عند أدكنيس مرجعا كشلارسة"احلقيقة كالسراب :  سفياف زدادقة2

 .234، ص2008، 1اازائر، ط
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 كرلاؿ ، كىي سالكة لنهج التلويح كتعددية الداللية،اللغة الصوفية لغة اإلشارة ال لغة العبارة 
 عرب رلازية العبارة كال ،خصب لتطبيق آليات القراءة التأكيلية اليت تسعى إىل تفكيك النصوص

: أسباب عديدة صلملها فيما يليإىل ذا راجع ق ك،زلدكدية الداللة
 .تعدد السياقات النصية بُت فنية اللغة الشعرية كعرفانية التجربة الصوفية/- أ

 . ما جعل الٌنص ػلارب من أجل إثباهتا،تعدد الرؤل الفكرية كالوجدانية للشاعر/- ب
ذلا، كالتصوؼ كتوجو فكرم ؤإٌف الكتابة الصوفية كتابة زبرج من األعماؽ لتقصد األعماؽ كتسا/- ج

 ؛ فطبيعيأف يكوف التعبَت الشعرم البسا كشاح الغموض،كعقائدم، حبث يف تلك العوامل الغيبية كادلاكرائية
كىذا ما سنحاكؿ القبض عليو يف النماذج الشعرية اازائرية زلل . القًتانو دبعاف عميقة كمقاصد أعمق

 . اليت  هنجت سبيل الٌرمز كاإلشارة من حيث الرؤيا كالتشكيل،الدراسة



✓  

✓  

✓  

✓  
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: فـــــــي مفهــــوم الرمز: أوال

 كسودت فيو صفحات كصفحات، كتناكلو الدارسوف يف غَت ،قيلفي مفهـو الٌرمز الشيء الكثَت
منطقا »مكاف، كأعلو من شأف اإلحياء الٌرمزم، كأحاطوه هبالة من التضخيم كالتهويل، حىت غدا 

خارج حدكد اللغة، كفوؽ الزماف كاؼبكاف، ال ديكن ربديد مغزاه، بل ىو مطلق ال حييط بو التفكَت، 
 ألنو يعلو على القرين، فيعلو على التحديد ؛كإف أحاط بو فليس بقادر على التعبَت عنو

 .1«كالتعيُت

 التقصي عن مفهومو الدقيق سواء اؼبعجمي أك عن يقف حاجزا أماـ الباحث الكلكن ىذا 
 ،االصطالحي قصد اإلحاطة بكنهو؛ كونو اشتغاال لغويٌا كخاصية أدبية صبالية يف اآلف نفسو

 ال يلج عواؼبو إالٌ من ،يستدعي التأكيل بقوة، كجيعل من النص فضاء مفتوحا غَت قابل للتحديد
. اكانت نظرتو ثاقبة ككعيو اذباه الكلمة اؼبكثفة دالليا عميق

 :الّرمـــــــز في الّلغة/-1

 الصوت عدِّهشًتؾ أغلبها يف مكرد الٌرمز يف معاجم اللغة العربية كىو حيمل العديد من اؼبعاين، 
 .اػبفي الذم ال يكاد يفهم، أك اإلشارة بالشفتُت أك العينُت أك اغباجبُت أك اليد أك الٌلساف

الٌرمز تصويت »:  اعبمع بُت اؼبعاين كرٌدىا إىل معٌت كاحد قائال"لساف العرب"كقد قصد صاحب 
خفي باللساف كاؽبمس، كيكوف بتحريك الشفتُت بكالـ غَت مفهـو باللفظ من غَت إبانة صوت 

 كالٌرمز يف اللغة كل ،إشارة كإدياء بالعينُت كاغباجبُت كالشفتُت كالفم: إمنا ىو إشارة بالشفتُت، كقيل
 .2«ما أشرت إليو بيد أك بعُت،كرمز يرمز رمزا

                                                             

، 2003، 1يف الشعر العريب اغبديث، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة، بَتكت، لبناف، ط: ؿبمد علي الكندم1
 .32ص
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بالشفتينواغباجبُت ة الٌرمز إشارة كإدياءد اؼبذىب نفسو يف ع"أساس البالغة"كما ذىب صاحب 
جارية غٌمازة بيدىا مهازة بعينها ؼبازة بفمها :  كيقاؿ،بشفتيو كحاجبيو: ٌرمز إليو ككلمو رىمزنا»:قائال

 .1«رمازةحباجبيها

يتك آية قال آقال رب اجعل لي ﴿(:عليو السالـ)كقد كرد ىذا اؼبعٌت يف قولو تعاىل ـباطبا زكريا
 .2﴾ذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكارا و،أال تكلم الناس ثالثة أيام إاّل رمزا

 الٌرمز يف ىذه اآلية الكردية أنو مقابل لإلشارة كبذلك قاؿ فسَتفمما كرد يف ت
 .3«إالٌ إشارة بيد أك رأس أك غَتىا ك أصلو التحرؾ (إالٌ رمزا)..»:"الكشاؼ"صاحب

كمفاد ذلك أٌف الٌرمز حيضر حُت يستحيل اإلفصاح أك حُت يكوف القصد إفهاـ بعض الناس باؼبراد 
الذم ..»:عندما قاؿ(ق471ت) كيؤكد ىذا الرأم ما ذىب إليو صاحب الدالئل ،دكف بعض

قالو العلماء كالبلغاء يف صفتها كاإلخبار عنها رموزا ال يفهمها إالٌ من ىو يف مثل حاؽبم، من 
 لفهم تلك اإلشارات، حىت كأف تلك الطباع اللطيفة كتلك القرائح  ىو مهيألطف الطبع كمن

كاألذىاف قد تواضعتفيما بينها على ما سبيلو سبيل الًتصبة، يتواطأ عليها قـو فال تعدكىم، كال 
اللغوية للٌرمز؛ أنو جاء ، أيضا نقطة أخرل نستنتجها من تلك التعريفات 4«يعرفها من ليس منهم

 للنقاد كالبالغيُت العالمة، كىذا سنالحظو حىت يف تلك التعريفات االصطالحٌية / مرادفا لإلشارة
 ..العرب القدماء

                                                             
، 1، اؼبكتبة العصرية ،بَتكت، لبناف ، ط(تقدمي ؿبمد أضبد قاسم )أساس البالغة، : ؿبمود بن عمرالزـبشرم1

 .339، ص2003
 .41آؿ عمراف،اآلية 2
ضبط )الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل،: ؿبمود بن عمر الزـبشرم 3

، 1، ج2006، 1، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف، ط( أيب عبد ا الداين بن منَت آؿ زىوم:كتوثيق
 .276ص

، مكتبة اػباعبي، القاىرة، مصر، (ؿبمود ؿبمد شاكر: قراءة كتعليق)دالئل اإلعجاز، : عبد القاىر اعبرجاين4
 .250، ص1989، 2ط
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: الــــّرمز في االصطالح/-2

عناىاالصطالحي ىو الناقد فيم كجدنا أٌف أٌكؿ من تكلم ،غاؿ نقدمنشؿ الٌرمز كائإذا ما جئنا نسا
كىو أف يكوف اللفظ القليل مشتمال : فيوقائال" نقد الشعر" خاصة يف كتابة ،"قدامة بن جعفر"

قوؿ منها ستدؿ على ذلك بنماذج عدة اك. على معاين كثَتة بإدياء إليها، أك بلمحة تدؿ عليها
 :1"امرئ القيس"

فسَتم إٌف يف غساف خاال ***فإف هتلك شنوءة أك تبدؿ
 .ـ أنالك ما أنػااللٌوفذ***ٌزىم عززت كإف يػػػػذلواعؿ

فبٌينة ىذا الشعر على أف ألفاظو مع قصرىا قد أشَت هبا إىل معاف طواؿ، فمن ذلك »:مث يعلق قائال
 كىو ، كمنو ما ربتو معاف كثَتة كشرح،"إف يف غساف خاال:" كمنو قولو،"هتلك أك تبدؿ ":قولو
 .2«"أنالك ما أناال ":قولو

يف استداللو ىذا، جعل من لفظ اإلشارةكل كالـ ؿبذكؼ أكمأ إليو اؼبذكور، " قدامة"كاؼبالحظ أٌف 
. اجملاز بأنواعوبُت كىو هبذا التصنيف كاف يريد الربط بُت الٌرمز الذم جاء عنده بلفظ اإلشارة ك

صورة الشيء ؿبوال إىل شيء آخر »ٌف الٌرمز كفق ىذه الرؤية ما ىو إالٌ إ:كتبعا لذلك ديكن القوؿ
 .3«دبقتضى التشاكل اجملازم، حبيث تغدك لكل منهما الشرعية فيأف يستعلن يف فضاء النص

كردبا ىذا ما جعل عبد القاىر اعبرجاين فيما بعد جيعل الكالـ الذم فيو ؾباز كالكالـ الذم فيو 
أف يكوف اؼبعٌت األكؿ الذم »: تلك اؼبعاين األكؿ قائال على حييل القارئ إىل معاف ثانية دليلة،رمز

                                                             

 .155، صالسابقاؼبرجع ينظر، 1
 . اؼبرجع نفسػو، الصفحة نفسها2
صبالية الرمز الفٍت يف الشعر اغبديث، ؾبلة الوحدة، اجمللس القومي للثقافة العربية، تونس، : سعد الدين كليب3

 .38،ص82،ع7، ـ1991
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 بينك يسفرذبعلو دليال على اؼبعٌت الثاين، ككسطا بينك كبينو متمكنا يف داللتو، مستقال بوساطتو، 
 .1«كبينو أحسن سفارة، كيشَت إليو أبُت إشارة

لكن ما لبث مفهـو الٌرمز أف اتسع نطاقو فيما بعد على أيدم النقاد كالدارسُت ادثُت ليستقل 
. دبدلولو اػباص، كليصبح إصباال كل ما يدؿ على شيء غائب عرب اإلحياء إىل كجوده

فالٌرمز ىو قبل كل ..»:عندما اعتربه لغة النص الثانية قائال" أدكنيس" اغبداثة ككىذا ما يؤكده أب
شيء، معٌت خفي كإحياء، إنو اللغة اليت تبدأ حُت تنتهي لغة القصيدة، أك ىو القصيدة اليت تتكوف 

 القصيدة، إنو الربؽ الذم يتيح للوعي أف يستشف عاؼبا ال حدكد لو، لذلك قراءةيف كعيك بعد 
 .2«ىو إضاءة للوجود، للقيم، اندفاع كبو اعبوىر

العالمة كما يف التعريفات اللغوية السابقة، /نطالقا من ىذا اؼبعٌت أصبح الٌرمز ال يشاكل اإلشارةاك
 حبيث تغدك كل عالمة ،جزءا مصغرا من كياف شامل ىو ؾباؿ الٌرمز» أصبحت ىذه األخَتةإذ

 3«.رمزا، كال يكوف باؼبقابل كل رمز عالمة

بدءا من » كوهنا تصبح رمزية ،كتبعا لذلك ديكننا اعتبار الٌرمز فنية من فنيات الكتابة األدبية عموما
 ذمن»، أضف إىل ذلك أنو 4«اللحظة اليت نكتشف فيها معٌت غَت مباشر عرب استعماؿ التأكيل

نو يصبح مستحيال علينا إاللحظة اليت تستدعي فيها معاعبة العمل لذاتو، كذلك بناء على تكونو، ؼ
 .5«أالٌ نطرح شركطا ذات أبعاد كبَتة لقراءة رمزية

                                                             
 .268-267دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاىر اعبرجاين1
 .160، ص1972، 1زمن الشعر، دار العودة، بَتكت،لبناف، ط: أدكنيس2
 52النص كاعبسد كالتأكيل، ص: فريد الزاىي3
 57 اؼبرجع نفسو، ص 4
، 1994، 1، مركز اإلمناء اغبضارم، دمشق، سوريا، ط(منذر عياشي: ترصبة)، ةنفد كحقيق: ركالف بارت5

 .69ص
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سعد " أف نشَت إىل أنواعو اليت أكضحها اككبن إذ نتحدث عن فنية الٌرمز، كجب علينا اضطرار
ما يعلل ىيمنة اإلحساس االنفعايل اؼبكثف على النصوص الشعرية ىي »ؼبا اعترب أٌف " الدين كليب

غَت أٌف . البنية الرمزية، حيث الثنائيات اؼبضمرة كاؼبعلنة اليت تقٌوـ صباليا أكثر من ظاىرة أك موضوع
 كلعٌل ىذا ما دييز الٌرمز الفٍت ،دبعٌت أف الرمز سياقي أكال. كل ذلك ال أمهية لو إال يف السياؽ الفٍت

معريف ينتمي إىل نظرية اؼبعرفة، يف حُت أٌف الٌرمز الفٍت  – حيث ىذا رمز عقدم،على الٌرمز الصويف
 .1«ينتمي إىل النظرية اعبمالية

 يف تلك الوظيفة اليت يقوماف هبا اككأنو بذلك جيعل الفرؽ بُت الٌرمز الصويف كالٌرمز الفٍت، كامن
داخل النص، فيجرد الٌرمز الصويف من تلك اػباصية اعبمالية اليت جيعلها يف األساس من ظبات 

. الٌرمز الفٍت

 كابن الدباغ، ضفالسكر مثال عند اغبالج كابن عريب كابن الفار»:كيقدـ دليال على ذلك قائال
كليس كذلك . ديتلك ذات اؼبضموف سواء أكاف ذلك يف الشعر أـ يف النثر أـ يف اجملاىدة الصوفية

 غَت ؿبدد ق إذ إٌف القيمة اعبمالية للٌرمز الفٍت من كوف مضموف،إنو متجدد اؼبضموف. الرمز الفٍت
 .2«هنائيا

ٌف أتطبيقيا، فنحن بقراءتنا لبعض النماذج الشعرية الصوفية، كجدنا الكىذا الكالـ صحيح نظريا 
أكثر شيء دييزىا دقة استخداـ أصحاهبا للٌرمز كتوظيفو يف سياؽ صبايل من أجل غاية 

. لكنها مل ذبرد الشعر من فبيزاتو األساسية اليت لطاؼبا كانت لصيقة بالذات اؼببدعة،عرفانية

كغَتىم من كبار شعراء " ابن عريب"ك" ابن الفارض"ك"اغبالج" الشعراء اؼبتصوفة من أمثاؿ معظمك
غة يف ك غلب على شعرىم دقة التعبَت الناجم عن ذلك االختيار اعبٌيد لأللفاظ اؼبص،الصوفية

                                                             
 .39صبالية الرمز الفٌٍت يف الشعر اغبديث، ص: ينظر، سعد الدين كليب1
 .39اؼبرجع نفسو، ص2
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 يقهمقوالب صبالية كؾبازية راقية رقٌي الفكر كعمق التجربة، كىي دليل على سبكنهم من اللغة كتوؼ
. ايف توظيفو

 سبق،فالنظر النقدم اؼبعاصر ال يكتفي بالبحث عن معاين النص اؼبصرح هبا، بل على ماكتأسيسا 
 بل ،غايتو النبش فيما كراء اؼبرامي قصد القبض على اؼبقاصد، كمل يعد ىذا اإلجراء غايتو فحسب

. قأصبح ضركرة يفرضها النص على قارئ

: الّرمز والضرورة التأويلية: ثانيا

ؼبا أصبح الٌرمز لصيقا باللغة، استثار النظر النقدم بقوة، خاصة ذلك الذم حيفر يف طبقات النص 
قصد سرب أغواره كالقبض على مكنوناتو، مركزا على ذلك النوع من النصوص الشعرية اليت أبت إال 

 كغَت كاضحة كصرحية، تغرم القارئ كذبذبو إليها، حىت كإف كانت نصوصا شعرية اأف تكوف كتـو
. قددية، فهي كالذىب ال يؤثر فيها أف تكوف مطمورة ربت الًتاب

بل ىي مسعى كل ؿبلل كقارئ يبتعد يف دراستو عن تلك االنطباعية ليلجأ إىل اؼبوضوعية اؼبستندة 
 على نظرية ا منهج علمي رصُت ال يًتؾ النص على قارعة الطريق، كإمنا ينتشلو ليكوف شاىدعلى

. ؽباتباهنا ىو، فيأيت النص مصدقا كشاىدا 

كؼبا اصبحنا اليـو يف عصر القراءة التأكيلية، أصبح ذلك النص اؼبفعم بالرموز كاإلدياءات ضركرة 
حيثما يوجد الرمز يتطلب فعال تأكيليا، فالًتابط بينهما يدخل يف صلب االستثارة »حتمية للقراءة فػػ

فهي ليست ؾبرد ،نطولوجية كجوديةأأبعادا..»، ككفقا ؽبذا اكتسبت اللغة عند الصويف 1«..الرمزية

                                                             
 .57، ص2003، 1النص كاعبسد كالتأكيل، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط: فريد الزاىي 1
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 ، ألهنا تعرب عن نوع من اؼبعرفة؛ عن الفكر أك الشعور كإمنا ىي موقف يف حد ذاتوتعبَتكسيلة لل
 .1«خر ديكن أف تظهر من خاللو ىذه اؼبعرفة الٌلدنيةآكليس شبة ؾباؿ 

ذلك أنٌالقارئ كاؼبؤٌكؿ ينتقل يف قراءتو للنص من كونو كائنا لغويان إىل اعتباره كائنا حٌيا يتقاطر غواية 
كأنوثة، كلكنو يف الوقت ذاتو ؿبصن باؼبمانعة، فتوجب عليو أف ديتلك يف توجهو إليو كسيلة اؽبدـ 

للغوص يف سراديبو كدىاليزه، كؼبالمسة طبقاتو الداللية عن طريق تفكيك الداؿ قصد  الوصوؿ إىل 
. اؼبدلوؿ، كبالتايل الوصوؿ إىل مقصديٌة النص

اؼبعرفة الضمنية للغة، ىي شرط من شركط التواصل بُت األفراد، كما أهنا »كعلى ىذا األساس فإف 
 فالثابت ضركرم ألم ، ألٌف اؼبؤٌكؿ يستعُت بالثابت للوصوؿ إىل اؼبتغَت؛حتمية معرفية للتأكيل

عالمة فهو اؼببدأ ادد لوجودىا يف حُت يرتبط اؼبتغٌَت بالقيم اغبافة كالثانوية كالثقافية، كىي قيم 
 .2«يضيفها مستعمل اللغة قصد التبليغ كاإلحياء دبعاين خفية

حبث يف مقاصدىا، اؿكىذه اؼبعاين إمنا كجدت لتقوية فعل القراءة كالتلقي بدفع القارئ إليها، ك
 بناء على كسيط نصي، ،تتشكل من جديد يف أفهاـ ـبتلفة»فإلنتاجية اؼبعٌت غاية كاحدة ىي أف 

كىو عبارة عن مادة مؤلفة بعناية، كاختيارات موجهة من طرؼ اؼبعاين، كيظل ىذا النسيج عرب 
 إنو اؼبنطلق اؼبتجدد كبو إعادة بناء اؼبعٌت ،آلياتو التدليلية اؼبتباينة اؼبرجع اؼبشًتؾ إنتاجا كتلقيا

 .3« ثانيةقكصقل

 

                                                             
، 10،ع1996اللغة الصوفية،اللغة كاألدب، معهد اللغة العربية كآداهبا، جامعة اعبزائر،:ضبيدم طبيسي1

 .33ص
، قسم (أعماؿ ملتقي السيمياء كالنص األديب)سلطة الرٌمز بُت رغبة اؼبؤٌكؿ كفبكنات النص : كعواف ؿبمد2

 .404، ص5، ع2008ب كاللغة العربية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ااآلد
التأكيلية العربية كبو منوذج تساندم يف فهم للنصوص كاػبطابات، منشورات االختالؼ، اعبزائر، : ؿبمد بازم3
 .137، ص2010، 1ط



 أيقونة العبارة الصوفية كسؤاؿ الٌرمز: الفصل الثاين

108 

 

 :الكتابة الصوفية وخصيصة الّرمز فيها: ثالثا

غة بشكل كإٌف الكتابة الصوفية كتابة زبرج من األعماؽ لتقصد األعماؽ، فضركرم أف تكوف مص
 فوجدكا يف الٌرمز ، أف يتجاكب كمراميها ما مل يكن مستعدا للتفاعل معهاأحدال يتأتى ألم 

. ضالتهم كيف التعبَت اإلشارم غايتهم، فجاءت كتاباهتم حبلى بو

 فقد جاءت ،بية كاؼباكرائيةمكؼبا كاف التصوؼ يف اغبقيقة، ىو البحث يف تلك العوامل اؼبمكنة الغ
الكتابة الصوفية خادمة ؽبذا التوجو باعتبارىا كسيلتهم الوحيدة للتعبَت عن ـباعبهم كوف التعبَت 

 فارتباطهم الوثيق بعامل الٌركح كالباطن جعل ،الشعرم ال يتحقق دكف ذبربة شعورية، كذلك اؼبتصوفة
كتاباهتم تزخر بتلك اؼبشاعر القوية اليت لبست كشاح الغموض القًتانو دبعاف عميقة كمقاصد 

. أعمق

ؼبا حيملو من طاقات كالغموض كاإلهباـ، كاإلحياء بقصد استلهاـ ..»فسلكت بذلك مسلك الٌرمز 
ق إال ب ال تستوعم بوصفها مؤشرات على الباطن اػبفي، كالداخل اؼبستًت الذ،عواؼبو الغامضة

الطاقات الكشفية، ذلك أنو كياف مفتوح ال تستهلكو الشركح، أم أنو يكتم سرا ال يبوح بو إال 
مداـ الرمز ال . جزئيا كبالتدريج، كما أنو ال يبوح بو إال عن طريق الكشف ال عن طريق الربىاف

 فالربىاف سبيل العقل كدليل العلم، أما الكشف فهو سبيل ،يشع فحواه إال كفقا ؼببدأ التلويح
 .1«التأمل كالوجداف

طنها بمنقذنا الوحيد إىل معانقة اغبقائق اليت تست» التأكيل الذم ىومكىذا الكشف ىو ما يقتض
ألف اللغة الصوفية  ؛إىل ارتياد اجملاىيلىا اللغة الصوفية، كىو الذم حرؾ خياؿ الصوفية كفتح

 إذ ال تكتفي يف إشاريتها بالعالمات اللغوية فحسب، بل تظم إليها ،لغةسيميولوجية بامتياز
 .2«األشكاؿ اإلشارية السيميائية األخرل باعتبارىا عالئق تشَت إىل حقائق رمزية

                                                             
 .69الرؤيا كالتأكيل، ص: عبد القادر فيدكح1
 .409سلطة الٌرمز بُت رغبة اؼبؤكؿ كفبكنات النص، ص: كعواف ؿبمد2
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كعلى ىذا األساس فإنالغاية اغبقيقية لتوظيف الٌرمز يف الكتابة الصوفية ليس شحن اللغة دبعاف 
 التفجَت ىي بناء الصورة الرمزية ىذا كأداة .بل تفجَت مفاىيمها الكلية»،  فقطركحية كجدانية

كمن مث فإف ، كاإلشارية، كماداـ التأكيل يوضع دائما يف ؾباؿ اتمل، فإنو يظل مفتوحا باستمرار
غلقة على خالؼ اللغة االجتماعية، إهنا سبد فاللغة اإلشارية الصوفية تظل مفتوحة أيضا كغَت ـ
 1« .. جسورا بُت اؼبشار إليهوبُت معاف غريبة كغامضة

 مل تعد اللغة عند اؼبتصوفة شكال حيمل مضمونا أك كعاء حيمل ؿبتواه، بل إٌف ،كمن ىذا اؼبنظور
 لذلك ا كأصبحت الكتابة الصوفية استناد،الشكل يصبح ىو اؼبضموف كاؼبضموف يصبح ىوالشكل

 كيريد من خالؿ ىذه اللغة أف ينفذ إىل ما ،ىاجسا يعرب اؼبتصوؼ من خاللو عن توتره كقلقو»
كراء اؼبألوؼ كاؼبعتاد، إنو ينطلق من اغبياة كلكن ليس للعودة إليها كإمنا االندفاع كبو اؼبطلق 

 .2«كالدائم كاؼبدىش

 كأصبحت الٌرمزية يف الكتابة الصوفية ،ككفقا لذلك صارت الكتابة ذبربة يف ذاهتا ال تعبَتا عن ذبربة
حاملة ؼبضمونُت، اؼبضموف الفكرم كاؼبضموف اعبمايل، فاؼبضموف الفكرم يكوف نتيجة اؼبرجعية 

الفلسفية للشاعر، أما اؼبضموف اعبمايل فيكوف نتيجة سبكن الشاعر من تلك التقنيات اللغوية اليت 
. سبكنو من نسج نصو الشعٌرم

 حبق، كؾباال قرائيا فعاال ؼبا ا إبداعيا تقدـ، أمكننا اعتبار الكتابة الصوفية إقبازعلى ماكاستناد 
ربتويو من فضاءات معرفية كتوجهات إيديولوجية كمكونات صبالية ال تعكس إال ذاتا مبدعة، ال 
. ذبعل من نصها تعبَتا عن مشاعر متناثرة، بل ذبعلو خادما لتلك الرؤل الفكرية العرفانية اؼبتوقدة

 

 

                                                             
 .408، صالسابق اؼبرجع 1
 .32اللغة الصوفية، ص: ضبيدم طبيسيت2
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 :فيض التلقي ورمزيـــــــــــة المتن: رابعا

يعترب النص األديب كالشعرٌم منو على كجو اػبصوص، صناعة لغوية فٌنية مركزة ككثافة داللية 
 تقصد كتنشد ،بلمرتفعة، كمن مث صار مرتعا للقراءة التأكيلية اليت ال تتقصى يف حبثها األحادية

.  بل اؼبقاصد كمضامُت اؼبضامُت،التعددية، كال تتغيا كشف تلك اؼبرامي كاؼبفاىيم

كالشعراء الصوفيوف أٌكؿ من اشتغل على اللغة، حُت أعادكا تشفَتىا يف قصائدىم عن طريق إبعاد 
اغبب كاػبمر، كمظاىر اغبياة كالطبيعة، ككضعوىا : الدالالت األكىل اغبٌسية أللفاظ معينة مثل

. فيسياؽ عرفاين لتصبح رموزا ؽبا دالالهتا الوجدانية كالركحية كأبعادىا الدينية األنطولوجية

خٌوؿ للخطاب الصويف أف ينجز شفرة لغوية جديدة تناكر من زاكية ـبتلفة ضمن »كلعٌل ىذا ما 
 ال ييعٌت دبا يراه إالٌ بوصفو عتبة ،ك باػبطأكل مبدع  بالكلمة »ذلك أف .1«حلقة التواصل األديب

 .2«ؼبا ال يراه

 مليئة ةكتبعا لذلك أصبح النص الصويف ىيكال إشاريا مستًتا خلف الكلمات، كرحلة إيداعي
:  3يف قولو" ابن عريب"بالتلوحيات، كىذا ما يؤكده 

على اؼبعٌت اؼبغيَّنب يف الفؤاًد ***أالإفَّن الٌرموز دليل صدؽو 
كألغازليدعػى بالعبػاًد ***كإٌف العاؼبيػػن لو رموزه 

                                                             
مقولة الغَتية كغائية اػبطاب الصويف عند ابن الفارض، حوليات الًتاث، مستغاًل، اعبزائر، : ىوارم بلقدكر1

 .17، ص6،ع2006
 .203، ص3الصوفية كالسريالية، دار الساقي، بَتكت، لبناف، ط: أدكنيس2
. 186،ص1الفتوحات اؼبكٌية، ج: بن عريب ا3
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كىكذا، صار لزاما على القارئ أف يعقد عالقة ضبيمة مع النص الشعرم الصويف من أجل اإلحاطة 
فكل مقاـ أك حاؿ يسلكها اؼبريد ابتغاء ، بذلك الفضاء الداليل الذم جيتاحو بفعل التميز كالتشفَت

منو يف االرتباط دبوجده، ما ىي إال مربرات من أجل إثباتو العبودية اليت ال كلفة فيها، كإمنا ىي 
 يعٍت ربقق الشرط األساس يف إقباح كل ، السالكلذلة كعبودة ذاتية، فتحقق العبودية لد

 .اؼبقامات كالسلوكاتالعرفانية

ككفقا ؽبذا، تبُت لنا كيف أٌف التصٌوؼ يف حقيقتو، شديد االرتباط باألخالؽ أم بالسلوؾ، ذلك 
أنو منطلق لتقومي الشخصية اإلنسانية كإعدادىا رساليا، فهدفو خيلقي بالدرجة األكىل، يقصد 

الدعوة إىل تركيض النفس كتربيتها بطريقة فبنهجة تتماشى كمعامل الٌدين اغبنيف، فجاءت 
الكتابات الصوفية عامدة إىل توجههم العقائدم، كخادمة لرؤيتهم الٌركحية القائمة على أسس 

رج عن جادة الصواب، حىت بدا للناس يخخلقية أبرزت لنا كجها ضبيدا يف التصوؼ الذديا انفك 
غَت العارفُت بأصولو كمرتكزاتو كأغراضو األكلية، أنو مرتع اؼبلحدين العابثُت دبا أتى القرآف الكرمي 

. كالسنة النبوية الشريفة

كلقد تفنن الشعراء يف استعماؿ الٌرموز كيف التعامل مع أمناط ـبتلفة منها، تبعا الختالؼ ذبارهبم 
 كعلى رأسهم شعراء ينكمواقفهم من اغبياة كمن أنفسهم، كىذه الرموز مكنت الشعراء اعبزائرم

 الكلمات اأف يعطو (..ياسُت بن عبيد، أضبد عبد الكرمي، يوسف كغليسي،): اعبيل اعبديد أمثاؿ
اػباـ دالالت بعيدة بعد كضعها يف سياؽ شعرٌم خاص يتماشى كطبيعة اؼبعاناة الذاتية كذبلياهتا يف 

ىل ىذه األقواؿ كاؼبشاىد بالفعل قد عاشها ىؤالء الشعراء لكن أقواؿ كمشاىد الشاعر الشعرية، 
ب اؼبوجة اقتداء بالسابقُت األكلُت؟ ك فقط رؾاأـ أهنم أرادك

: فعل الحب ورمزيـــــة المرأة/-4/1

ألنو يعرٌب عن حاجة فطرية غرسها ا ؛اغبديث عن اؼبرأة ىو من أكثر اؼبواضيع ارتباطا بالوجدافإٌف 
ثركة مشًتكة بُت اآلداب العاؼبية » يف كجداف البشر عاٌمة، لذلك كاف ىذا اؼبوضوع (عٌز كجل)

مادم يصف مفاتن اؼبرأة كؿباسنها، كال : صبعاء، كقد أخذ يف األدب العريب شكلُت غزلٌيُت اثنُت
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يعَت اعبوىر اىتماما، كعفيفا عذريا مهو من اؼبرأة عفتها كطهارهتا، كىذا ىو الشكل الذم استقى 
 .1«من ركافده الصوفية، كطٌوركه لَتقى إىل الذات العلويٌة، فيصَت غزال صوفيا

أٌف أىم صفات األلوىية ليست اإلرادة »لذلك فإف الفلسفة الصوفية تقـو على مبدأ أساسي مفاده
، 2«اؼبطلقة اؼبسيطرة على كل شيء، بل اعبماؿ كاغبب اؼبطلقُت اؼبنبٌتُت يف سائر أكباء الوجود

فاؼبرأة يف مقدمة اآلثار اليت ربضر بشكل مثَت يف الكتابة الصوفية كتجٌل للجماؿ القدسي كاغبقيقة 
. اإلؽبية

جدلية » ىناؾ إذف تصعيد للمظهر األنثوم إىل مستول عاؿ من الركحانية الصوفية ك تلك ىي 
يتحد العاشق .. اللقاء بُت اغبب اعبسدٌم، كاغبٌب الركحٌي، كاليت يتولد عنها اغبب الٌصويفٌ 

خيرج خارج ذاتو، خارج اغبدكد، الطبيعية : يشعر الصويف أنو قد ربرر. باؼبعشوؽ يف حبو بال حدٌ 
 3«كاغبسية، 

  الكتابةفلطاؼبا كانت اؼبرأة مدعاة للكتابة اإلبداعية كملهمة الشعراء، فمند العصر اعباىلي كانت
امرئ القيس بعن اؼبرأة من الضركرات الشعرية، فال زبلو قصيدة جاىلية إال كفيها ذكر للمرأة، بدءا 

: 4الذم افتتح هبا معلقتو قائال

بسقط اللول بُت الدخوؿ فحومل ***قفا نبك من ذكرل حبيب كمنزؿ

 فظهر نوعاف من الغزؿ، الغزؿ ،ق اؼبرأة قصد التغزؿ هباؤمركرا بالعصر األموم، الذم تناكؿ فيو شعرا
 الذم جسد اؼبرأة يف شعره ذبسيدا حسٌيا حبتا، كقد "عمر بن أيب ربيعة"اغبٌسي بزعامة 

                                                             
 .62ص، 2008، [ط.د]موفم للنشر، اعبزائر، اػبطاب الصويف كآليات التأكيل، : عبد اغبميد ىيمة1
، [ط.د]، [ت.د]التصوؼ الثورة الٌركحية يف اإلسالـ، دار الشعب، بَتكت، لبناف، : أبو العال عفيفي2

 .191ص
 .165الصوفية كالسريالية، ص: أدكنيس3
 .14،ص2003، 1الديواف، شرح عبد الرضباف اؼبصطاكم، دار اؼبعرفة، بَتكت،لبناف،ط:  القيسؤامر4
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فهو يصف حركاهتا .. خَت من كصف اؼبرأة ككصف من عرفها، كأدرؾ مواضع الفتنة منها»نوإ:قيل
ىل فعل ما تفعل، كىو قادر يف ىذا قدرة عكسكناهتا، كتلك النزعات اليت ذبرم بنفسها، كتدفعها 

كىو يف ذلك أقرب إىل ـباطبة اعبسد منو .. ذبعل اؼبرأة اليت يصفها ربيا بُت عيٍت قارئو، كتتحرؾ
: 3"ىند" يف ؿببوبتو ،كقولو1«إىل ـباطبة اؼبشاعر

مثل اعبػػػػػآذرأثياباكأبكػػػػػػػارا  ... كقد أرل مرة سربا بو حسنا
فبن أقاـ من اعبَتاف أك سارا  ... ال شبيػػػػػػػػػػػػو ؽباكىند فيهن ىند 

زباؽبا يف ثياب العصب دينارا  ... ىيفاء مقبلة عجزاء مدبػػرة

الذم قصد يف شعره صباؿ اؼبرأة اؼبعنوم، إذ " صبيل بن معمر"أما الغزؿ الغفيف فكاف بزعامة 
 يف سبيل ابوب، ىو بطولة تتحدل العذاؿ كاغبكاـ، كىو يف ةبطولة نفسية كاستمات»اغبب عنده

فهول بثينة قضية يدافع عنها صبيل، ق،الوقت نفسو فناء يف ابوب كتضحية كاملة على ىيكل
 .2«كيضحي يف سبيلها

فحبو ليس حٌبا حسيا، بل ىو حب عفيف كتصوير لقوة ارتباط ركح العاشق بركح اؼبعشوؽ، كىي 
الفكرة نفسها اليت بٍت عليها الشعر الصويف، فاؼبرأة يف اعتقادىم مثاؿ للركح الكلية اليت تلوذ 

، (عز كجل)بوصلها الركح اعبزئية، باعتبار أف ركح اؼبخلوقات ما ىي إال جزء من ركح اػبالق 
. ألصلإىل اكل كالفرع إىل اؿتايل فطبيعي أف حيٌن اعبزء اؿكب

كقبل خوض غمار البحث عن الرمز األنثوم يف الكتابة الشعرية الصوفية من خالؿ بعض النماذج 
لكبار شعراء األدب اعبزائرم اؼبعاصر، كاف لزاما علينا أف نسائل فعل اغبب عند علماء اللغة 

كعبارات الناس عن ابة كثَتة، كتكلموا يف أصلها يف اللغة »": القشَتم" إذ يقوؿ فيو ،كالتصوؼ
حب "اغبب اسم لصفاء اؼبودة؛ ألف العرب تقوؿ لصفاء بياض األسناف كنظارهتا : فبعضهم قاؿ

                                                             
، [ت.د]،[ط.د]، دار اعبيل، بَتكت، لبناف،(األدب القدمي)اعبامع يف تاريخ األدب العريب : حٌنا الفاخورم1
 .452-451،ص1ج
 .422، صنفسواؼبرجع 2
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غلياف القلب كثورانو ": ابة" اغبباب ما يعلو اؼباء عند اؼبطر الشديد؛ فعلى ىذا :، كقيل"األسناف
كىو  (بفتح اغباء)إنو مشتق من حباب اؼباء : عند العطش كاالىتياج إىل لقاء ابوب، كقيل

 1«.معظمو فسمي بذلك ألف ابة غاية معظم ما يف القلب من اؼبهمات

 فكأف اب ال ،أحب البعَت، كىو أف يربؾ فال يقـو: اشتقاقو من اللزـك كالثبات، يقاؿ»: كقيل
ابة اؼبيل الدائم بالقلب اؽبائم، : يربح قلبو عن ذكر ؿببوبو، أما أقاكيل الشيوخ فيو فقاؿ بعضهم

ؿبو : كقيل.موافقة اغببيب يف اؼبشهد كاؼبغيب:  ابة إيثار ابوب على صبيع اؼبصحوب، قيل:كقيل
 .2«مواطأة القلب ؼبرادات الٌرب: كقيل.اب لصفاتو، كإثبات ابوب لذاتو

﴿ياأٌيها الذين :من ذلك قولو تعاىل،كما كرد يف القرآف الكرمي آيات عدة تشَت إىل معٌت اغبب
 .3﴾نوا من يرتد منكم عن دينو فسوؼ يأيت ا بقـو حيبهم كحيبونوآـ

ؿببة العباد لرهبم طاعتو كابتغاء مرضاتو، كأف »يحبهم ويحبونه:قاؿ اإلماـ الزـبشرم يف تفسَت قولو
ف يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم أال يفعلوا ما يوجب سخطو كعقابو، كؿببة ا لعباده 

 .4« عنهملكيعظهم كيثٍت عليهم كيرض

مكونا أساسيا يف اػبطاب الصويف عرب فعالية التلويح، فتمة " فعل اغبب"كتبعا لذلك ديكننا اعتبار 
األنوثة ظاىرة كجلية يف النص الشعرم ؿبل الدراسة، فالشعراء اعبزائريوف اؼبعاصركف كغَتىم 

اؼبتصوفة الشعراء الذين عبئوا إىل قناع اؼبرأة قاصدين هبا الذات اإلؽبية أك اغبقيقة امدية، اليت تبدك 
يف ظاىرىا ككأهنا صورة غزلية، كلكنها يف حقيقة األمر عصارة ذبارهبم الصوفية يف رحلة اربادىم 

كبالتايل كعرب فعاليةىذا التقنية اعبمالية تنزاح الداللة من شكلها الظاىرم لتفتح . مع الذات اإلؽبية
. ؾباؿ القراءة كالتأكيل
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 .350 اؼبرجع نفسو، ص2
 .54اؼبائدة،3
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فهي رؤية كونية لعاطفة اغبب، تسعى للتوحيد بُت اغبب اؼبادم كاغبب اإلؽبي، كالنظر للمرأة على 
  منهم ألهنا يف نظر الصوفية ذبٌل للجماؿ اإلؽبٌي، كىذا يفسر شغفالقدامى؛أهنا جوىر مقدس

كيقابلو يف اػبطاب الصويف ،باغبب العذرم ككصفهم غبالة االقًتاف الركحي بُت العاشق كاؼبعشوؽ
. ربقق االنسجاـ يف اقًتاف القدسي باإلنساين

فبٌا يتمم التناظر »فتصبح اؼبعشوقات دبثابة اؼبرايا اليت تعكس صباال كاحدا ىو اعبماؿ اؼبطلق، كلعلٌ 
إهنما :بُت شعر الغزؿ العذرم كشعر اغبب الصويف، أهنما دبعزؿ عن اؼبآرب العاجلة اؼبوقوتة، أك قل

 .1«اغبٌب للحبٌ : حيققاف مقولة

كؼبٌا كانت القصيدة الشعرية اؼبعاصرة ذباكز لكل تصوير عادم عن طريق اجملاز الذم ينتج عنو 
ىذا ما غيب ،كذلك التباعد الداليل القائم على االنفتاح كالتشٌظي، فقد أصبح اؼبعٌت فيها ملغزا

 يف ، كاؼبتناقضة تناقض الفكر، كذباكز ذلك إىل الداللة العميقة عمق الوعي،اؼبعٌت األكيل السطحي
ؿباكلة دائمة للهركب من الواقع البهيج كالرغبة اؼبلحة يف دخوؿ عامل ملكوت الفيض الباطٍت عن 

. طريق كسر الرتابة كاؼبنطق

ضمن ىذا اإلطار، كمن ىذا التوجو ديكن عٌد النص األديب عموما كالصويف منو بوجو خاص فضاء 
.  ربكمو أداة متحررة تشتغل بصورة حركية متجددة على معطى الظاىر كالباطن،متعدد األبعاد

 ذات خصوصية تعبَتية ىادفة تنهل من معُت ،كمن ذلك القصيدة الصوفية اعبزائرية اؼبعاصرة فبارسة
الفكر كالنبع الوجداين، كمن الرؤية الفنية كاإلشراؽ الصويف ما جيعلها منوذجا صرحيا يعكس كاقعا 

. ة كمراده الدائم بلوغ اؼبنتهى عن طريق السٌمو باإلنساين، دافعو األساس البحث عن اغبقيقة،آخر

 بوصفها الوامض اؼبتوىج ،كقد كجدنا مناذج شعرية كثَتة رباكؿ اكتناه عامل الرؤيا الكشفية
 ،كيف اؼبقدمة منها أشعارالستجالء العالقة األبدية كالوجودية القددية بُت اإلنساف كسٌر الكوف

 ىذا الذم كجدنا يف شعره ما يؤكد ىذا الطرح من حيث إجادتو ،"ياسُت بن عبيد"الشاعر الفذ 
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دار البحث الدائم عن اؼبقاـ األظبى يف األفق عليو ـ يكوف ،الذمالتصوير كالتشكيل الفٌٍت اؼبتميز
. اؼببُت كاؼبدار األبلغ

ال حيتاج الشعر يف نظرم إىل قطع غيار من غَت تصميمو »:يقوؿق إذ قبده يف مقدمة أحدل دكاكين
ليصنع كيانو سٌيدا يف قالبو كأداتو، كليس حيتاج يف البقاء على قيد اغبياة إىل أكثر من شراًع فنافو 

 .1«(لغة داخل اللغة)يبحري بو 

 كسبردت على الضوابط القرائية ،كمفاده أٌف الكتابة الشعرية على يده ذباكزت القوانُت اؼبعيارية
 يصعب ،كالنقدية الثابتة، فهي دبثابة فضاء مفتوح غَت ؿبدكد تكتنفو عوامل شىت غَت كاضحة كجلية

 من ديتلك حسن التذكؽ اإلبداعي كاعبمايل يستطيع أف يبحر يف غياىب ليس سولربديدىا، 
. ىذا اػبلق الفٌٍت اآلسر كاؼبتعايل

إهنا ببساطة الكتابة الشعرية الصوفية اؼببطنة كاؼبكثفة دالليا، فهي كجو ثافو كصورة حداثية لتلك 
 لتلك الصناعة اغباٌلجيةكاعبنيدية كحىت النفرٌية يا ثافاالصناعة العربية اإلسالمية اليت تعترب كجو

. كالفارضية

ذا الطرح سنقف مع من كقف مع العبارة الصوفية بوصفها حقيقة كقناعا كرمزا على قاستنادا 
 ، ديارس الشاعر من خالؽبا لعبة باطنية ليس من السهل إداؾ مراميها السامية ظبو الركح،كصورة

كاؼبتعالية تعايل الفكر كالوعي الباطٍت، عن طريق استخداـ الرمز أثناء كصف حاالت الوجد 
 فهي أىم ،كالعشق الٌركحي مع الذات اػبفية اؼبرغوب دائما كصلها كبلوغ مقامها القدسي األعلى

ىواجس الشاعر الباطنية ككاحدة من أىم صراعاتو الداخلية اليت تظهر كتتبدل عرب استلهاـ لغة 
 كمعادؿ مواز للواقع اؼبضٍت كاغبقيقة اغبتمية كاؼبعاناة ،اغبب كقاموس الغزؿ العذرم الطاىر

، كىذا ما دفعا النتهاج سبيل اؼبساءلة التأكيلية اليت تتغيا اغبفر يف طبقات النص الرسوبية األبدية
 .قصد القبض عن مراميها الباطنية
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كالنصوص اليت اخًتناىا ؾباال لتطبيق آليات اؼبنهج التأكيلي ىي تلك النصوص اليت ازبذت من 
: 1"ياسُت بن عبيد"اللغة الصوفية سبيال للتعبَت عن حقيقة ذبارهبم الركحية، كيف ذلك يقوؿ 

كغَت طارئة يف جفنها غزؿ ***غيم بعينك ال جيلوه غَت دمي
فوؽ الٌرماؿ تغٌٍت كاؽبول خىًضلي ***أنت اؼبسجى على أعطاؼ ذاكرة

كىذا دليل على عمق حالتو النفسية كالشعورية " الغيم"يفتتح الشاعر مقطعو الشعرم ىذا بكلمة 
التييعيشها جرٌاء فقده، فهي حالة مليئة بالغموض كاػبوؼ كدليلنا يف ذلك تلك االحتماالت 

 ":غيم"الداللية اليت ربـو حوؿ لفظة 

الغموض 

االختفاء 

اؼبفاجئة 

 التوقعواالحتماؿ

 فيتبادر إىل الذىن مباشرة أٌف كل ىذه االحتماالت الداللية تصب يف مقصد كاحد كىو اعتبار 
ىو ذلك اغباجز الذم خيتفي كراءه دمع االشتياؽ ك البعاد ك الوجد، ىذا الذم غيم على " الغيم"

عيٍت ؿببوب الشاعر ، كالذم ال جيلوه إال دـ العاشقالذم كرد دبعٌت التضحية اعبسيمة كاجملاىدة 
 .الركحية العميقة من أجل نيل رضاه

كما استخدـ الشاعر ضمَت اؼبخاطب كي ينقل أسلوب التواصل بينو كبُت معشوقو إىل الصفة 
األفقية اؼبباشرة، أين يتم كسر كل اغبواجز كالعوائق ليربز بعدىا قيمة كجود ؿببوبو يف حياتو كأنٌو 

 .سٌر كينونتو كاصفا بذلك صفاء عشقها الذم بلغ مرتبة اؽبول األبدم كاألزيل

                                                             
 .33اؼبصدر السابق، ص1

 ـػػػػػالغي
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 متدرجا ،ستلهم الشاعر يف ىذا اؼبقطع الشعرم لغة الغزؿ العفيف اؼبقدس   فيظهر جلٌيا كيف ا
: مثليف كصف حالو مع ؿببوبو األبدم مع تصريح كاضح كتوظيف مقصود ؼبفردات فعل اغبب 

 ،، مؤكدا على أٌف كجود ىذا ابوب يف حياتو أمر ضركرم(العينُت، اعبلوة، اعبفن، الغزؿ، اؽبول)
: 1ف يتحملو عندما يصرح قائالأكأٌف غيابو كابتعاده أقصى ما ديكن أف يتصوره أك 

شتًعل أيف بعد قرهبما أخبيو ك***حٌباف مل أقًتؼ يف العشق غَتمها

إنو تصريح مباشر بضركرة االرباد كاعبمع، مستخدما يف ذلك العبارات الدالة على عمق اغبالة 
اليت تعكس سباما يف أبعادىا األنطولوجية حقيقة اؼبمارسة العرفانيةاليت تتحقق ،الوجدانية كالعاطفية

عندما تظهر للسالك ؿببوبتو عُت الوجود الرضباين، فيتحقق لو تبعا لذلك شرط التجلي، فبعُت 
ذلك الوجود الظاىرم كهبذه اؼبشاىدة يتمكن العاشق من رؤية ؿببوبتو اليت ىي عُت ذلك الوجود 

 مواقف يوظفها شعراء العرفاف  ىذا ككل، فأصبح يف كل مرئي يرل ؿببوبتو األزلية،الذم ذبلى لو
: 2اللدين لَتمزكا هبا إىل قمة الفناء الٌركحي كسباـ الكشف اؼبعريف، مث يواصل قائال

مددت لعينيك سٌرم 
بػػو حبت كاؼبشتهى الصعب آتو 

ىل تذكريػػػػػن؟؟ : كقلت ألسرابك اػبضر
ؽبا شبقػػي مدف لك صلت 

كبعد الغركب تعٌرت 
على كقعك األضبدم 

ىاؾ الذم كراء الظٌنوف ..فهاؾ اؽبواجس
ؽبا عبػػقي 

كؽبا كجعػػػي 
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قل ؽبا قاظبيو اؼبدل 
 .فأنا قمرم متعبه مرٌتيػػػػػن

يصف الشاعر ىنا ما كقع لو عند بلوغو مقاـ البوح الٌركحي كالكشف العرفاين، فصاح بسرٌه 
األبدم مستبشرا دبقاـ آخر أكثر علو كرفعة رغم اؼبصاعب اليت قد تكتنفو يف رحلتو اليو كأشدىا 

ىو انعداـ استجابة اآلخر لو يف مسَتتو كبوه، ككأهنا قطيعة ركحية آنية زلزلت كياف الشاعر 
فتحولت ىذه األحاسيس إىل ىواجس تراكده بصور ملحة، استخدـ الشاعر يف سبيل كصف حالو 

لغة صوفية تعٌج بالًتاكيب اجملازية كاألساليب االنشائية جسدت بالفعل اؼبعاناة اعبٌمة اليت القاىا 
الشاعر يف معراج رحلتو الٌركحية اليت نزلت على قلبو كاعبمر امتزج فيو العشق مع الفقد فتحوؿ 

 : ككلها حاالت شعورية غامضة اختزلت مفهوما كاحدا كىو (..عبق، كجع، شبق، تعب،): إىل

 :العشق الربانيوالتجّلي الّروحاني

البوح  

  الشبق 

العبق 

الوجع 

التعب 

 

 ككأيٌن ،استغراب/زدراءةاكقديلقى الشاعر حتفو حُت ترمقو العيناف الٌلتاف اعتقد أهٌنما مالذه بنظر
؟ كىل فيك جهد ؾ بك السٌن؟ كم مضى من عمرتما لك كللحب كقد تقدـ: هبما تسأالنو

 أـ ىي اؼبراىقة دكف سٌنها ؟على السهر كالسهاد شوقا لوصاؿ اغببيبوىذا الشيب قد عال ىامتك

 اغبلوؿ/االرباد العشق
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ىذا ما أكحت بو تلك النظرات للشاعر اعبريح، كمل . كتلك لعمرم مراىقة مستقبحة.. الطبيعي
: 1يتمالك نفسو كاألمل شديد فصاح قائال

كتنهػد كحواح؟ .. بسػػػػػؤاؿ***ماذا دىاؾ فتحت ثغر جراحػي
ىاؾ رماحي : كالقاتل اؼبسعور***فجرٌتا دمي.. أخت الفجر.. عيناؾ

 كسألتٍت سٌٍت سػؤاؿ مزاح***تاه الفضوؿ على شفاىك مربكا

فقد كجد الشعراء يف عيوف اؼبرأة ؾباال للنزكع كبو اغبنُت الصويف الذم ينقلهم من رتابة اغبياة 
اؼبادية إىل رحاب الوجود الباقي كمنابع اغبياة اػبالدة، ليحيل اؼبتلقي إىل عرفانية صوفية سبزج تيار 

 .2العاطفة كتيار العقل، كربوم باعبماؿ متجليا يف طابع جاليل

كمن الذين جعلوا من الصيغة األنثوية ؾباال لتصوير حالتهم العشقية الٌركحية كاألبدية شاعرنا 
 فقد فاض ىو اآلخر دبشاعرىوأحاسيسهالصوفية، فتغٌت باغبب اإلؽبي ،"أضبد عبد الكرمي"الفحل

: 3قفيقوؿكما " رابعة العدكية"على كبو ما فعلت 

ليلى اليت صودرت يف صنوبرة القلب 
دبا أثلج الرمل يف صدره ..أفضت لو ذات جب

كشوشتو ..حُت دامهها باؽبول
يا أنا اؼبستهاـ .. حبيبػػي

حب اؽبياـ .. أحبك حبُت
 .كحبا ألنك أىال لذلك

                                                             
 .73/74اؼبصدر السابق، ص1
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تتفجر مقاصد النٌص الذم بُت أيدينا عرب استنطاؽ مكوناتو الداخلية اليت تفضي بتعدد مراميو 
الداللية،ؼبٌا عبأ الشاعر إىل اإلفصاح عن اسم ؿببوبتو يف أكؿ سطر من مقطعو الشعرم ؾباريا يف 

ذلك أسلوب شعراء الغزؿ العفيف، كألٌف اغبب الطاىر قد اقًتف يف تاريخ الغزؿ العريب باسم 
، فقد جعلو الشاعر قناعا لَتمز بو إىل قمة كصفاء عشقو النبيل بوبو "ليلى"اؼبعشوقة األبدية 

 .األزيل

 إٌف ما نالحظو على مستول البناء اللغوم ىو عبوء الشاعر إىل استخداـ األفعاؿ اؼباضية يف بداية 
كىذا داللة كاضحة على قمة انفعالو العاطفي أثناء كصفو  (صودرت، أفضت، أثلج، دامهها): نصو

غبالة العشق اليت كصل إليهاالشاعر أثناء معراجو الٌركحي كبو األفق األبدم، كلكن سرعاف ما 
تستقر حالتو الشعورية عند بلوغو مرتبة كجدانية أظبى من حاؿ العشق، إنو اؽبياـ الذم خيتزؿ معٌت 

اغبب الصادؽ العفيف ك مفتاح كلوجو ؼبقاـ االرباد الفعلي فهو أعلى اؼبراتب الركحية يف مسار 
 . الشاعر العرفاين

 ةالذم ربيل مباشرة إىل الدكاـ كاالستمرارم (أحبك)كدليلنا يف ذلك استخدامو للفعل اؼبضارع 
" ليلى"سياقا كأسلوبا، فبا يوحي بأٌف " رابعة العدكية"نص مث يلجأ بعد ذلك إىل استحضار.كالثبات

أخذت منحاىا الصويف يف القصيدة كقناع خيفي كراءه الشاعر حقيقة أخرل كحياة مغايرة ككجودا 
. ا كتسامياخر أكثر عمقآ

 أم نعم اكبتمعننا يف تلك النربة اػبطابية اليت اجتاحت سطح اؼبقطع الشعرم كباطنو، قبده حوار
 منهم من ، فحىت شعراء اغبب تفرقوا؟ كلكن أم نوع من الغزؿ ىذا الذم يعيشو الشاعر،غزيل

 ىاـ باعبسد فجاء عشقو حسيا، أما شاعرنا فعشقو خيتلف عن كال ىم منعشق الركح كمن
. العشقُت السابقُت، إنو فناء يف حب الاٌلمرئي حبثا عن قبس األمل يف لقياه

ستنادا إىل ىذا الطرح يف رحلتو العرفانية إىل سباـ االرباد اغبقيقي كبياف التجلي افال يصل العرؼ 
، قصد الوصوؿ إىل مرتبة أعلى منها، (اؽبول)الباطٍت ما مل يتجاكز مرحلة اغبٌب كالعشق اغبقيقي 

.  كالتيو كالتالشي الٌركحيعكىو الضيا



 أيقونة العبارة الصوفية كسؤاؿ الٌرمز: الفصل الثاين

122 

 

ف من صور ارباد الذات ابة مع الذات ابوبة عرب فعل التجلي، الذم اكبالتايل تظهر لنا صورت
يكوف ظاىريا يف مقاـ االرباد األكؿ ؼبٌا يتحد اب مع ؿببوبو، كيكوف باطنيا عندما تستجيب لو 

 :، كىذا ما سيوضحو الشكل اآليتالذات ابة كتتحد ىي األخرل معو

 

 

 

 

 

 

 فهي مالذه كىي سػر سهاده ،كتبقى رمقة العينُت ىي أقصى حاالت ضعف الشاعر إزاء من حيب
: 1"ياسُت بن عبيد" كيف ذلك تقوؿ ،كؼبعة شوقو للوصاؿ

سلمي 
فحدائق عينػػيػػك سػػيدتػي 
غربة أغلقت باهبا األزمنة 

كتوالت ىواجسها 
 .قطعة قطعة

ؼبٌا " أضبد عبد الكرمي"يف ىذا النص األسلوب ذاتو الذم استخدمو " ياسُت بن عبيد"استخدـ 
قد غَت يف اظبها " بن عبيد"استوحى اسم ؿببوبتو من الًتاث الشعرم الغزيل العفيف، إالٌ أٌف 

                                                             
 .33، ص2007، 1يك، اعبزائر، طستىنالػك التقينا ضبابا كمشسا، منشورات ارت: ياسػػُت بن عبيد1

 (الفناء)التجلي الظاىرم

 

 

 (اؽبياـ)االرباد     (العشق)   

 (اغبلوؿ)  التجٌلي الباطٍت
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ككما بٌُت يف خطابو معها أهنا ىي منتهاه ك قمة تالشيو عبأ يف " ليلى"بدال من " سلمى"فجعلها 
الذم يدٌؿ على قمة تكرمي كتعظيم مكانة اؼبخاطىب كاؼبنادل  (يا سيديت)ذلك إىل أسلوب النداء 

 .يف حياة الشاعر

   إذ يقدـ لنا كصفا دقيقا كعميقا ألمهية كجودىا الذم ىو سبب رئيسي يف كجوده، فمنتهى 
رغبتو كمالذه الوحيد ىو بلوغ مقاـ االرباد كالظفر بالنظر يف عينيها، إال أف السبيل إىل ذلك 

صعب فشبهو الشاعر بالغربة اليت أغلقت باهبا األزمنة، إنو ضياع كجودم كفراؽ كأمل نفسي ربوؿ 
 .مع الزمن إىل ىاجس ملح يظهر كيغيب يف شكل كمضات تشبو قبس األمل

كنظنو يتجاكز يف كصفو اؼبستول العادم الواضح كاؼبباشر عندما بعث بومضات بارقة أنار هبا 
هنا ما إىا، ئعند الشاعر تأثَت كبَت على استقرار ذاتو كىدك،ؼبعضا من ىواجسو الكبَتة كالعميقة

.  اؽبدكء كيكسر رتابة الزمناءيعثر اتزانو كركوده، إهنا ما يفيد صف

 أك صوب ركحانيتو البحتة ،إنو تصوير يربىن على حقيقة ذباكز الشاعر لذاتو باذباه ذركة الكماؿ
كمن الذين جعلوا من الصيغة األنثوية ؾباال لتصوير حالتهم . اليت ىي ببساطة تامة علو فوؽ اؼبادة

فقد فاض ىو اآلخر كتاه كغرؽ يف ،"عثماف لوصيف"ة الٌركحية كاألبدية الشاعر الفحل قيالعش
: 1مشاعر اغبب اإلؽبي كتغٌت هبا قائال

فراشة 
 حٌطت علىقليب

فأيقظت زنابق اغبب 
حديثها من السلسل من كوثر 

 .كرحيها من عنرب السحب

                                                             
 .04،ص1997، 1منش كىديل،دار ىرمة، اعبزائر،ط: عثماف لوصيف1
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إٌف اىم النقاط اليت تركز عليها القراءة التأكيلية، ىو البحث عن تلك اؼبقاصد اؼبكنونة داخل 
النص، فما بالك بالنٌص العرفاين الذم ذباكز فيو صاحبو قوانُت الكتابة اؼبعيارية كانتهج سبيل 
التلويح كالشطح الٌركحي، إهنا مغامرة القبض عن اغبقيقة يف نٌص تعددت فيو الرؤل الفكرية 

 .كتشظت فيو اؼبقاصد الصوفية

فبدال من أف يقوؿ اظبها قٌدـ أدؽ صفاهتا " فراشػػة"  أكؿ ما يفتتح بو الشاعر نٌصو ىو كلمة 
فحبيبتو كالفراشة هبدكئها كجبماؽبا كبقوهتا اؼبستمدة من ضعفها، إهنا كل شيء كال شيء يف الوقت 
نفسو، إهنا الكلٌية كاعبزئية ، إهنا الوجود كالعدـ، إهنا من أيقظت زنابق حبو كعشقو األبدم فبقي 

 .يبحث عن مستقر لو ىنا كىناؾ

   أكؿ ما يستفز نظر القارئ يف ىذا اؼبقطع الشعرم ىو استخداـ الشاعر لألفعاؿ اؼباضية 
كالذم يفسر مدل انفعالو العاطفي كحرارة إحساسو الوجداين عرب تكثيف لغتو  (حٌطت، أيقظت)

ؼبا جعل من أجزاء الطبيعة صورا " كحدة الوجود"بالرمز الصويف ما بٌُت ادياف الشاعر اغبقيقي بنظرية 
تشًتؾ ىذه االكصاؼ يف كياف . (السلسل، الكوثر، العنرب، السحب): مادية زبتزؿ حقائق ربانية

كاحد كىو اغبق تبارؾ كتعاىل ؿببوب الشاعر اغبقيقي، فهو متجل لو يف كل مظاىر الوجود ايطة 
بو ككلها ذبتمع ليربز من خالؽبا الشاعر جزئيتو ككينونة متصلة بصورة حتمية كىي الكلية اليت 

كىي إشارة كاضحة النتهاجو سبتاز بالنقاء كالصفاء كاعبماؿ كاؽبدكء كالطهر كاػبفة كالعبق الزكي، 
. مذىب كحدة الوجود، ففي كل موجود يرل عُت الوجود كيف كل ـبلوؽ يرل عُت اػبالق

 
 

 

 الذات
 جزء)

 اؿ

 ؼبوضوعا
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احيةكالتشبيهاتاجملازيةتربز مدل ذكباف اغبواجز كالفوارؽ بُت الٌذات كاغبقيقة مإٌف ىذه الصور االنز
 كمل يصل الشاعر إىل ىذه الدرجة من الصفاء الركحي إال بعد أف ، شيئا كاحداافليبدك (اؼبوضوع)

: 1ىذا ما ينشده يف إحدل قصائده الرائعة قائال.ب على ركحو صفاء اليقُتؿغ

رٌبيت ..رٌبيت
آه  ما أركع اغبب 
حُت يؤٌلفنا الربؽ 

للركح ... يف كمضة الركح 
 للقلب...أك خفقة القلب 

ما أركع النور 
حُت تفيض اؼبعاين على عاشقُت 

 .كينكشف اؼبستحيل

بالشغف ألل أٌكؿ ما يتبادر فيالٌذىن أثناء قراءة ىذه األسطر الشعرية تلك النربة اػبطابيةامل
 استخدـ الشاعر مصطلحات صوفية بارزة .كاإلحساس الصارخ كالقوم بنقاء اغبٌب كطهره

بوقوفو على أعلى اؼبقامات الصوفية كىو مقاـ التجٌلي، أين تنعدـ أم مسافة ذىنية كجودية اكتصريح
.  كترفع كل اغبواجز بينهما فيتم التجٌلي كحيصل الكشف،ىاتبُت الذات كحقيق

 كأف يتجرد من حظوظو ياتو،كلكي يتحقق لو ىذا اؼبراد ينبغي أف يكوف صادقا يف إحساسو كيف ف
 كما جيب أف اؼبوت عن اغبياة الفانية، كأف يغرؽ ،النفسية كجيعل خطاهبداخليا بُت الٌركح كركحها

 جيب أف يتحقق م،يف حبر الفناء اإلؽبي أين ينجلي لو النور اغبقيقيبعد أف يتحقق الكشف كالتجل
. فعل اغبب كذكباف األنا يف اآلخر بصورة كلية طلبا منو يف اغبياة النورانية الباقية

                                                             
 .30، صالسابقاؼبصدر 1
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يف فاربة نٌصو، دبحبوبتو األبدية بطريقة فيها الكثَت من " عثماف لوصيف"   صرٌح شاعرنا اؼبميز
، إهنا ذلك الفضاء اؼبقدس كالعامل اؼبنَت، انتهج (ربيت.. ربيت): الصفات كاؼبواصفات الربانية اغبميدة

الذم " شهاب الدين السهركردم"الشاعر يف ذلك أسلوب كبار مشايخ الصوفية كعلى رأسهم 
لطاؼبا قٌدـ يف شعره مسَتتو الركحية بطريقة تفصيلية مبينا مراحل السمو العرفاين مرحلة دبرحلة 

" كصوال إىل أعلى مرتبة كىي مرتبة ذبلي النور الربٌاين، كيصطلح على ىذا اؼبعراج الصويف اسم
 ".السلم النوراين

يف ىذا النٌص ؿبل الدراسة، إذ اعتمد على " عثماف لوصيف"   كىي اغباؿ ذاهتا اليت قٌدمها لنا 
السلم ذاتو مربزا مراحل كمراتب الكشف العرفاين، فيبتدئها دبرحلة الفناء مستخدما يف ذلك معجم 

مث يصل إىل مرحلة التجلي الباطٍت أين  (خفقة القلب..كمضة الٌركح ، .. ما أكرع اغبٌب، ): اغبب
، ليصل بعد ذلك مباشرة (ما أركع النور.. القلب للقلب، .. الٌركح للركح، ): مت االرباد الركحي

 .إىل قمة التالشي كبياف اغبلوؿ فيتم استناد لذلك الكشف العرفاين

ىل إما كراء العامل اغبٌسي رغبة يف الوصوؿ مككأف الشاعر يف مساعيو الوجدانية يبحث عن اؼبراـ ؼ
ىل رؤية الذات، ككل ما يتجلى فيها من عمق الرؤيا إ من خالؿ التطلع ،اعبماؿ اؼبثايل اؼبطلق

 كىذا ما يستهوم القراءة التأكيلية كاليت نسعى من .ىل متأمل صبايلإكاالنتقاؿ فبا ىو طبيعي ؾبرد 
: 1ىذا ما يظهر بوضوح يف قولو.خالؽبا إىل القبض عن اجملهوؿ يف عوامل النٌص الغيبية كاؼبتعددة

... يستهوينا اؼبغلق
يف اؼبطلق .. فنغامر
ىذاالنفقا ..نعرب

نعرب شبقا ..نعرب كؽبنا
األزؿ ..منذ األزؿ

نبحر يف اؼبوت بال كحل 

                                                             
 .34اؼبصدر السابق،ص1
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لقاح ..اؼبوت
 .صباح..كالٌليل

يفجر الشاعر ىنا طاقاتو التعبَتية ليربز قمة كدقة تسامي كعمق ذبربتو الٌركحية يف مسَتة حبثو عن 
اجملهوؿ عرب فضاءات الكشف اؼبعريف اؼبتعددة، أكؿ ما يستثَت النظر النقدم يف ىذا اؼبقطع 

اليت افتتح هبا الشاعر نٌصو الصويف، كىي كلمة ربمل يف طياهتا  (المغلق)الشعرم ىو؛ لفظة 
العديد من اؼبرامي كاؼبقاصد الداللية كنظن أٌف ىذا ما تبحث فيو القراءة التأكيلية ، يف سعيها 

الدؤكبلإلحاطة بتلك االحتماالت الداللية ايطة بألفاظ كتراكيب النصوص الصوفية اؼبكثفة من 
 .حيث الرؤيا كالتشكيل

                            ادد

 (العالم السفلي)النهاية و الموتوالليل.اؼبنتهيالمغلق                     

  الضيق

                          العتمة كالفقد

كاليت نعتقد أهنا تشًتؾ يف معٌت " اؼبغلق"   كل ىذه االحتماالت الداللية ذبتمع يف مقصدية لفظة 
كاحد كىو النهاية كاػبالص، اؼبرتبط ارتباطا مباشرة بصفات العامل الدنيوم السفلي، العاجز 

كالقاصر عن تلبية حاجات الشاعر العميقة، فسبب لو أزمة يف الكعيو ما أحدث شرخا يف عالقتو 
الٌركحية بُت ذاتو كاآلخر ما كلد غربة كتوترا كأؼبا دفع بالشاعر  للمغامرة يف البحث عن مكاف آخر 

 (.المطلق)أكثر شساعة كانفتاح  كصفو بلفظة 

 اؼبفتوح

 (العالم العلوي)الحياة والنور والصباح  اؼبتعددالمطلق

                الواسع
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قصد ، األمل كتبحث عن األفق اؼبنَت أين السكينة كاغبقيقة كاؽبدكءمإهنا رحلة كجودية تستدع
 ألف التوؽ ىو اؼبفتاح ؛الوصل كالبقاء، إنٌااٌلمقوؿ يف ىذا النص يدعو إىل التحرر من كل قيد

 أين اؼبوت ، مث البقاء بعد الفناء، كىي اؼبوت كالفناء،الوحيد عبالء الرؤيا بعد ذباكز اغبقيقة اؼبعطاة
. ا كإشراؽا كالليل يصبح نورايصبح لقاح

جعل من العبارة الصوفية طريقو األمثل يف الكشف عن نزعتو الٌركحية العرفانية، " عثماف لوصيف"فػػ
ىل رمز مفعم إ كدائم االنفعاؿ أماـ بديع اؼبرأة اليت تتحوؿ يف كتاباتو ،فهو عاشق للجماؿ كاغبسن

 فعشقو كحبو ، تطهَت النفس من شوائبها قصد السمو هبا كبو التفردا تتغياليتبالدالالت الاٌلمتناىية
عشق اإلؽبي الذم مكنو من معرفة اغبقائق النورانية كالدقائق اؿللمرأة ىو تصوير ظاىرم لقمة 

: 1نتهى مداركو الركحانية، كمن ذلك قولوـاغبياتية، كأكصلو إىل 

تلك صوفيت 
أف أطالع يف كجهك 

سٌر اغبياة 
كسرٌالغوايات 

 .أنا أتوظأبالعشق يف ظل عينيك

 مفعما باغبمولة العرفانية الدالة ا جاء تعبَته عنواليت( عشق)كقفنا يف ىذا اؼبقطع الشعرم لفظة تس
على عنف التجربة الصوفية اليت خيوضها إىل حد أنو توظٌأ بالعشق قصد التطهر من األدرانوشوائب 

الواقع اؼبرير من أجل السمٌوعن الواقع اؼبادم، فيغدك عشقو تبعا لذلك عشقا ركحيا نقيا طاىرا 
اليت ينشد بلوغها بصفتو اعبزئية، فيغدك ، ىائنقاكطهر اؼبراد، إنو حب جوىرم األصل أصالة الركح 

صباؿ اؼبرأة تبعا لذلك رمزا عرفانيا عبماؿ الٌذات القدسية العلٌيةاؼببثوثة يف كل عناصر الوجود 
. قئكأشيا

                                                             
 .44، ص1997، 1عثماف لوصيف، براءة، دار ىومة، اعبزائر،ط1
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 كاف مرشده  بو ألف إديانو دبا يقـو؛ككلها مواقف تعكس قمة كقوع اب أسَت عشقو كقوعا كليا
الوحيد يف مسَتتو إىل اؼبعشوؽ، ككلها صور يوظفها شعراء التصوؼ لَتمزكا هبا إىل مقاـ الفناء 

لديهم، أضف إىل ذلك طريقتهم اؼبميزة يف بناء نصوصهم كتركيبها الٌلغوية اليت بلغت على يديهم 
 تساكؽ العبارة الصوفية الشاعر برقمة التصوير كاإلغراء اعبمايل، مث يفجر ىذه الطاقات التعبَتية ع

: 1قائال" عز الٌدين ميهويب"اؼبتألق 

دموع اؽبول صبرة الىبة 
كطيف اغببيب ركئ ىاربة 
كركحي معلقة يف الليايل 

 اؽبول الصاخبةتناجي شركب 
طيور اؽبول ىاجرت مرتُت 

ك عادتبأجنحة شاحبة 
حبيبتك امرأة من خياؿ 

 .حبيبتك امرأة الىبة

يف خطابو الصويف ىذا، نربة خطابية قويٌة جاءت لتفسر حالتو " عز الٌدين ميهويب"استخدـ 
الشعورية اؼبتأزمة ك اؼبليئة باآلسى كاؼبعاناة، صٌور من خاللو أقصى ما ديكن أف يالقيو العاشق يف 
رحلة حبثو عن آناه الضائعة  كرؤاه اؽباربة عرب توظيف بعض الصفات اليت تدٌؿ عن عمق اؼبقاساة 

 (..صبرة الىبة، الرؤل اؽباربة، الشركب الصاخبة، األجنحة الشاحبة،  ): الٌركحية كمن ذلك قولو

كىي دعوة صرحية كملحة لنيل الوصل عرب استخداـ ألفاظ كمصطلحات دالة على مناشدة اجملهوؿ 
بنربة مليئة بالعشق العميق كاؼبناىج اذباه ابوب الغائب، ففراقو كفق تعبَت الشاعر صبرة الىبة 
كحضوره كالطيف اؽبارب يسعى الشاعر الستحضاره من خالؿ كصف الدرب كالطريق اؼبؤدية 
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اليت يعتربىا الشاعر سراديب كمتاىات حائلة بينو كبُت حبيبتو اليت يصرح هبا يف آخر اؼبقطع ،إليو
. فوؽ أم كصف كاعتبارتمستخدما نربة أنثوية قويٌة على أهنا من خياؿ ، الشعرم

كىنا نلمس كيف أٌف الشعر الصويف يف مساعيو كأكصافو الوجدانية يبحث عن مراميهمن  
ىل اعبماؿ اؼبثايل كاؼبطلق، كىذا ما يدؿ على عمق إخالالستنطاؽ العامل اغبٌسي رغبة يف الوصوؿ 

. ىل الطهارة الٌركحية كالقدسية العلٌياإالرؤيا يف صلتها بالتجربة اغبٌية، كاالنتقاؿ من اػبياؿ اؼبتشٌظي 

كىناؾ أيضا من الشعراءاعبزائرين من انتهج سبيل التلويح عن طريق شحن عبارتو الصوفية بالٌرمز 
 كىي ،اػبمرم كصفاتو كمواصفاتو، ذلك أنٌالتجربة الصوفية ترفع ذات اؼببدع إىل أظبى الدرجات

 بُت ذبربة ا كاضحا أين يتٌم الغياب كالتعدد، فهم يركف أف ىناؾ تشابو،درجة الصفاء الٌركحي
اؼبخمور يف غبظة غيابو مع ذبربة الصويف كشعوره أثناء ؿبوه، كىذا من باب إضفاء العمق الداليل 

. على العبارة الصوفية لتصبح تبعا لذلك فضاء مفتوحا متعدد الداللة

: غياب الذات ورمزية الخمرة-4/2

تعد اػبمرة معينا خصبا ينهل الشعراء منها ليبدعوا نصوصا شعرية يرمزكف هبا إىل بعض اؼبواقف 
اإلنسانية، كموقف اغبب كموقف السعادة كالنشوة، كقد ظهرت اؼبعاين اؼبشتقة من اػبمرة يف 

 العصر اعباىلي كحىت العصر األموم، أين مت توظيفها توظيفا حسٌيا خارجٌيا، ذالكوف الشعرم، من
أما يف العصر العباسي فقد تغَت مفهـو الناس كالشعراء ؽبا، لتصبح عنصرا من عناصر اغبياة 

. نذاؾآاعبديدة 

، الذم مل يقل شعرا يف اػبمرة من باب أهنا كسيلة للفرح "أبو نواس"كأبرز الشعراء كلوعا هبا 
كالنشوة، بل باعتبارىا مادة ركحانية كصباال من اعبماالت األفالطونية، كيظهر ىذا االعتقاد يف 

 :1قولو
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كظبها أحسن أظبائػػػها ***أئنُّ على اػبمر بآالئها
كال تسلطها على مائها ***ال ذبعل اؼباء ؽبا قاىرا
حىت مضى أكثر أجزائهػا ***كرخية قد عتقت حقبػػػة
منها سول آخر حوبائها ***فلم يكد يدرؾ طبػػػػػػارىا

نفوس حصراىا كأنضائها *** دارت فأحيت غَت مذمومة 
 .اليسوا، إذا عٌدكا، بأكفائػػػػو***اػبمر قد يشرهبا معشر

 مت كسر نظاـ القصيدة ذذلك من،ككليس ىذا فقط، بل كاعتربت الكتابة عن اػبمرة حداثة يف باهبا
. العمودية كاستبداؿ اؼبقدمة الطللية باػبمرية

كمل تكن الكتابة عن اػبمرة يف نظم الطاغبُت فقط، بل ظهرت حىت يف كتابات الصاغبُت من 
 طليعتهم الشعراء يفالشعراء الذين مل يعاقركىا، كلكنهم كجدكا فيها ؾباال للفن كاإلبداع، كقبد 

يف الٌرسالة ؼبا " القشَتم" كىذا ما يؤكده ، يف شعرىم إىل رمز عرفاين اػبمرةاؼبتصوفة الذين ربولت
فإذا كوشف العبد .  كالسكر ال يكوف إال ألصحاب اؼبواجيد،كالسكر غيبة بوارد قول»:يقوؿ

 .1«..نبعث اعبماؿ حصل السكر، كطاب الركح، كىاـ القلب

لقد اكتسبت اػبمرة عند الصوفية دالالت جديدة بسبب قدرهتا على تعطيل اإلدراؾ الذم ديثل 
تعطيل الواقع، فبا يؤدم إىل تعطيل الوعي كتنشيط الالكعي، فتعلو الذات على اغبقائق الثابتة، 

كتلج عامل اؼبثل كاؼبطلق، كىم حيللوف الٌسكر ربليال نفسيا عميقا كدقيقا باعتباره من األحواؿ 
.  مصدر كل صبيلقألف (ا) فيهيم يف صباؿ ابوب األزيل،الوجودية الذاتية اليت تعًتم اإلنساف

فالعارؼ ىنا جيعل من السالكُت الذين فقدكا الشهود اغبقيقي حاؿ صحوىم كرجوعهم إىل 
 اغبقيقية من اغبضرة القدسية، ذلك أٌف من يكوف ةاإلحساس بعد الغيبة، ليسوا جديرين دبقاـ القرب

 ىو صاحب تلوين كصاحب التلوين غَت ، حباؿ دكف حاؿ كيف معرض االحتجاباشهوده مقيد
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مؤىل ؼبقاـ التمكُت؛ أم سبكُت الزلفة اغبقيقية، فعلى السالك أف يكوف كاجدا يف الصحو كما يف 
او، كأف يكوف فاقدا يف الصحو، ككاجدا يف او، فهو جيعل الصحو بعد او يتساكل مع 

النشوة الٌركحية اليت تتحقق من شدة الٌسكر، فهو يف صحوه الذم كاشج ؿبوه، زالت من أمامو 
. اغبجب، كسبت لو معرفة اغبق تعاىل معرفة حقيقية، كاالرباد بو طلبا يف إرادتو الدائمة

 للموت بكل افػػػعودة الشاعر اؼبعاصر إىل ىذا الٌرمز كاف ىركبا من الواقع العريب اؼبًتٌدم، كاستشراؼ
ف نتوقف عند االستخداـ كدكاعيو أب كجف منا اؼبعاصرئؿ اػبمرة عن شعرائأشكالو، كإذا جئنا نسا

على رأسهم عبأ إليها كنوع من أنواع اؽبركب من العذاب " ياسُت بن عبيد" ك،الداخلية كاػبارجية
 حىت إذا فعلت فعلتها يف عقل الشاعر كعقوؿ صحبو صارت رفيقة لطيفة، يقوؿ يف ،إىل العذاب

: 1"ابن عبيػػد"ذلك 

النقابػػػػا ..دكف مقلتيها.. ككٌبت***عػػػػراىا.. كلٌفػت من حوالينا
اػبطابا ..يف مسامعنا .. ككلت***ضبانا..من مشارفها.. كجاست
فذابػػػػػػػػػػا .. كمٌذ القلب مسمعػػػػو***اؼبعاين.. يف لطائفها..كرقت 

 ،م النفوس دكف أف يذىب العقوؿ، إنو سكر عٌشاؽ اغبقيقة األزليةمطبرة الشاعر إذا شراب يح
ؼبتو، فلجوؤه إليها جاء من أجل التقرب إىل من حيبو ظفهي كالشمس للكوف تنَت دركبو، كتبدد 

كمن يريد لقياه، فألبسها كشاح الرمزية العرفانية ليخرجها من داللتها اؼبعجمية اؼبباشرة كيوظفها يف 
 أين مت ارباد العاشق مع ،سياؽ كجداين حييل القارئ مباشرة إىل ذلك الصفاء كاالنتشاء الرٌباين

معشوقو األبدم داخل بوتقة ركحانية غنوصية،كلكن تبقى حالة االشتياؽ مالزمة للشاعر رغم كل 
: 2اؼبقامات اليت بلغها يف رحلتو الكشفية، فال غرك أف جيهر شاعرنا هبذا الشوؽ قائال

كتفنت أكتارم كهتتز مهجتػي ***إليك كرـك ا رببو ىويتػي
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رىن نار مضيئة ..فضاء..فضاء***صحا يب عذرم يا ىواؾ كراعٍت
لريب ظنوف كارتبػػػػػاؾ ؿبجػػػػػػػػػػػػػة ***أضاءت سبيلي كالدركب مضنٌػػة

 
نلمح كيف استقر الٌرمز العرفاين يف صميم كنو ىذا البيت الشعرم، ؼبا صٌور لنا الشاعر اػبمرة 
تصويرا حسٌيا، يضاىي فيو شعراء العبث كاجملوف، فالشاعر عبأ إىل ىذه الصور اؼبفعمة بالرمز، 

ليضفي على شعره ؼبسة الغرابة كالفوضى ؼبا اعتقد أف الداللة اللغوية كاؼبعجمية قاصرة عن تصوير 
 .حاالت النفس العميقة، فيقًتف تبعا لذلك الًتكيب اللغوم باغبالة النفسية اؼبراد إثارهتا

ككذلك كاف الظمأ لكثَت من الشعراء إيذانا بالتحوؿ من حاؿ إىل حاؿ، كمن فكرة إىل فكرة 
فإنٌو مل جيد لظمئو العايت ريٌا، فحىت اػبمرة اليت كاف ينشدىا يف بداية ذبربتو " ابن عبيد"أخرل، أٌما 

: 1 فعافها قائال،مل تعد تستهويو، إذ ارتبط لوهنا باعبمر كالٌدـ كالقبح

قالت نوارسو اعبرحية 
إننا أكل التواطؤ غبمنا 

ؼ الٌتهويد ما كاف ادعاء تنزكاس
عركبة أبقاه 

كم نبضة شقت صفائح 
لكٌنهم مل يأهبوا لشظٌية .. كربنا

ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء 
تأكل أخضر األنفاس 

تبتلع الٌصدل ضاقت بو اعبدراف 
 .كاحتبست خطاه
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إٌف اػبمرة اليت يلوح هبا الشاعر الصويف ىي طبرة ابة اإلؽبية اليت هبا تتبدد كل اؽبمـو كترتوم 
جيعل منها كسيلة " عبد ا العشي"األركاح الطاىرة من نبع الفيض اإلؽبي، كمن مث كجدنا شاعرنا 

: 1 يقػػوؿ يف ذلك، هبا سرداؽ اعبماؿ اإلؽبي حيث الفناء كاالرباد بالعامل األزيل النوراينٌ ميعتل

قدسي حبك يا موالتػػي 
.. يسقيٍت طبرا العشق
.. كيسكبها فوؽ دمػػي

 أهنػػار

كما شكلت اػبمرة يف أغلب األحياف كسيلة للهركب يتخذىا الشاعر لنسياف إحباطاتو كمآزقو 
سطتها تتبدد اؽبمـو كاألحزاف، فجعلوىا االوجودية، فأسقطوا عليها نوازعهم كمهومهم، فهي اليت بو

 .معادال كجدانيا لالرتواء من نبع الفيض اإلؽبي ىركبا من كاقع مأساكم مهشم

فاػبمرة غالبا ما يرمز هبا عند شعراء اعبيل اعبديد غبالة اؽبركب من عامل مرير مليء بالتناقضات 
إىل عامل الكماؿ كالشهود، فهذا السكر من أنبل معانيو، كسيلة يتعاىل هبا اؼبتصوؼ على من سواه 
قصد الوصوؿ إىل عُت اغبق كعُت الشهود القلبػي كالركحي اليت ال يدرؾ كنهها كأسرارىا اإلنساف 

.  فهل من األحواؿ اليت ال يصل إليها إالٌ العارفوف دبعارج الصوفية كلغتها الباطنية،العادم

فقد قدـ الشعراء يف ىذا اؼبقاـ أنفسهم ككينونتهم ىدية بوبتهم اليت أسكرت كعيهم كتربعت 
على عركش أحاسيسهم، فتألقت يف قصائدىم، كتوىجت يف تراتيلها سحرا كغيبوبة كانتشاء، فقد 

. معها الشاعر تواصلو بعامل اآلدميُت

 ألف اشتغالو األساسي ىو ؛نا إىل التأكيل لفهم كاستيعاب مقاصد النص الصويفأكمن ىنا جل
ال يكتفي دبا يقولو النص بل يبحث فيما مل يقلو بالدخوؿ إىل عاؼبو ؼالبحث يف اغبدس النفسي، 

. (العرفانية)الٌركحاين كاستنطاؽ غاياتو الغنوصية 
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فإذا كانت اؼبرأة ىي مدعاة الكتابة عند الشعراء اؼبتصوفة ؼبا جعلوىا رمزا زبتفي كراءه كل دالالت 
 فإٌف استعارهتم بالٌرمز اػبمرم ،القداسة كالعلو كالنقاء كالطهارة كالكلية بكل صفاهتا كمواصفاهتا

 سواء الوجدانية العميقة اؼبتصلة ،بعادىاأ عن رغبة ملحة يف تصوير اغبياة الٌركحية بكل اكاف ناجم
ىاهتم األنطولوجية كاإلبستمولوجيةاليت ؽبا ارتباط كثيق بالواقع اؼبعيش بكل مباؼبعتقد أـ بتوج

. حيثياتو

فهي كسيلتهم الوحيدة للتعبَت عن قطيعتهم القددية مع جوىر الواقع، كاالنكفاء عليو كتعويضو 
قيقية معٌت آخر، ىذا ما دفعهم اىل التوارم خلف فضائل األسرار، للحبتسامي الٌركح اليت تعطي 

فكلها أساليب كأيقونات تعٌوض ؽبم ما فقدكه يف كاقعهم اؼبريب حبثا عن كينونتهم يف عامل آخر 
يف إحدل " يوسف كغليسي"كما يف قوؿ الشاعر اؼبتألق . حيث الشعور باألماف اغبقيقي

: 1قصائده

. يسألونك عٍت
قل إيٌن ما قتلوين، كما صلبوين، كلكن 

.. سقطتي من اؼبوت سهوا
.. رفعتي إىل حضرة اػبلد
.. إيٌن تالشيت سكراف 

 إيٌن تشظٌيت يف كىج الوجد
 .غيٌيبتي يف أبد اآلبدين

 مستخدما يف ،يقدـ الشاعر فيقصيدتو ىذه صورة كاضحة ككصفادقيقاغبالتو أثناء الغياب كالتالشي
ا من حاالت كربوالت تصيب اإلنساف، فهو تصريح مباشر ـذلك معجم السكر كاػبمرة كما يتبعو

ٌكلية لبلوغ اغبياة أحبالتو أثناء او بعد الصحو، ككأمٌنوتو العادية عن اغبياة الفانية دبثابة مرحلة 
.  كىو ذاتو ما يسميو مشايخ الصوفية السابقُت دبقاـ البقاء بعد الفناء،اغبقيقية الباقية
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ق الفعلي من كعيو الظاىرم كدخولو أثناء الرفع إىل كعيو جفسقوطو من اؼبوت سهوا ىو خرك
 كعندالشاعر ىو الواقع ، أين يتم التالشي اغبقيقي كاالندماج مع اؼببتغى كاؼبراد األكيل،الباطٌٍت 

 رغبة يف االرباد الكٌلي كسباـ االستقاللية ،اآلخر اؼبثايل حيث االنعتاؽ التاـ من التبعية اعبزئية
الذاتية، فيتأكد كجود الذات كتستقر كينونتها كقوة فاعلة،كىذا ما قصده الشاعر يف ساحات 

: 1كيصورىا قائال" مصطفى دحية"كاغبالة نفسها يعيشها الشاعر اؼبتميز .ةكالمو الصامت

كىطىنتيشهوتو على سنُت اؽبول 
كعشقتي فيو الوشم ديننا ثانيا 
يا ربو، كشربت من كاساتو 
عسالن، كيف عتماتو أسرل بيا 

 إىل األسلوب اؼبباشر يف طرح األفكار عرب استحضار معجم أنلمس ىنا كيف أٌف الشاعر قد جل
( الكأس، الشراب، العسل) ألفاظاػبمرة ليصٌور حالة سكره كسباـ ؿبوه يف ىول حبيبو، مصٌرحا ب

 مبينا قمة شوقو إىل ذلك الغياب، كحنينو الدائم لتلك ،كما يًتتب عنها من حاالت النشوة كالفقد
، ففي صحوه ىو إنساف مسلوب اؼبشيئة، مقٌيد (عٌز كجل)اغبضرة اؼبنَتة كاؼبشعة بنور اغبق 

بضوابط الشريعة الدنيوية ، اليت تعيق إرادتو الوجودية، فاستعانة الشاعر بالٌرمز اػبمرم أك ببعض 
األلفاظ الدالة عليو كاف من باب كصف حالة اؽبركب الٌركحي من الوعي اغبقيقي الكائن 

 كالغياب عنو حبثا عن كاقع آخر حيٌس فيو بتماـ استقالليتو كذات فاعلة كسط مهـو ،كاؼبفركض
. الراىن كالعامل اؼباثل

كىذا كلو من أجل ربقيق النصر الداخلي بالتمرد عن كل قانوف ثابت إجبارم، فعامل الشاعر 
اآلخر ىو العامل النقٌي الطاىر، ككأس العسل ىو تلك اؼبكابدات كاجملاىدات اليت دير هبا الشاعر 

اإلنساف يف مسَتتو الوجدانية كالركحية باعتبارىا اؼبفتاح الوحيد عبالء الرؤيا الكشفية بعد ذباكز أىم 
. كاقع كىو اغبقيقة اؼبعطاة العينية
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 فلو مقطع شعرم ،"عثماف لوصيف"لشاعر الفحل ايصادفنا الطرح ذاتو عندما نقرأ بعض قصائد 
: 1رائع حيكي التجربة كالشعور ذاتو يقوؿ فيو

عانقتي ظمئي 
كأسكرتٍت رضابا 

أنا لك خذين سالما : كقالت
كىا جسدم جدكؿ عسلي 

 .هتجد بو كاستحم

فالداللة السطحية ؽبذا اؼبقطع الشعرم توحي حبالة السكر الطبيعية اؼبألوفة لدل عامة الناس، أما 
ة كالداللة الباطنية فهي عميقة جدا عمق التجربة، فالشاعر ىنا حياكؿ أف يربز مدية اغبقيقصاؼبق

تلك القيمة الٌركحية اليت ذبتاح كيانو ؼبٌا غلب عليو حكم ىذا اغبٌب الشامل على نفس ىذا 
أنا )اب، كؼبا شرع يف إفناء أحكاـ اؼبمايزة بينو كبُت ؿببوبو، كإزالة سائر موجبات بعده يف قولو 

. (..لك

 من قيود الراىن حبثا عن عامل آخر بديل  اإلنسانيةككأهنا مطالبة صرحية جدية بضركرة ربرير النفس
استعاف الشاعر يف ذلك باأللفاظ الدالة يف فحواىا على فقد يكتنفو السالـ كالراحة كالطمأنينة، 

 يف سبيل تصوير حالة االنتقاؿ إىل اغبقيقة اؼبطلقة، أين يستعيد ،معاين السكر كاالنتشاء كاو
اإلنساف قيمتو ككينونتو كذات فاعلة، تساىم يف الٌرقي كالسمو كاعبالء، عندما تصل إىل ذركة 

. الوعي حبقيقتها كأنا سامية ككركح منفصلة عن كل القيود كاألنظمة

غلب قصائد الشاعر اعبزائرم اؼبعاصر الذم انتهج سبيل أإنو رفض دائم كثورة عارمة غيمت على 
يف " مصطفى ؿبمد الغمارم"التلويح كالتشفَت يف كتابتو اإلبداعية، فها ىو شاعر الثورة الفكرية 

: 1يصرخ بالنربة ذاهتا قائال" الرفض"إحدل قصائده من ديواف 

                                                             
 .19، ص2000، 1قالت الوردة، دار ىومة، اعبزائر، ط: عثماف لوصيف1
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سكر اؽبول مٌٍت كلذت بكأسو 
ال ساؽو كال ندماف .. كصحوت

كصحوت أعتصر النزيف قصيدة 
مل تثنها عن حبك األكزاف 

فغالبا ما يصدـ الشاعر بعد صحوه من حاؿ االنتشاء الٌركحي كالتجلي الباطٍت بالواقع اتـو 
كاؼبفركض بصورة قطعية عليو، ككأنو يدكر يف دائرة مفرغة نقطة االنطالؽ ىي ذاهتا نقطة الوصوؿ، 

. إهنا ببساطة ضركرة إكراىية تعاكد معانقة اغبرية

: رمزية السفر والمعراج-4/3

كمصطلح ككمفهـو آثاره البارزة ضمن مؤشرات الكتابة الشعرية " السفر"لقد ترؾ موضوع 
اؼبعاصرة، كاليت تتخذ صيغة اؼبغايرة كاؼبخالفة لكل ما ىو سائد كمتعارؼ عليو الرتباطو الوثيق 

. بصيغة الزمن اؼبتعلق باألزؿ كامتداد خٌطي كبو اؼببتغى اؼبتعايل

أضف إىل ذلك، فهو الوسيلة الوحيدة اليت اعتمدىا اؼبفكركف كالفالسفة غبٌل مشاكلهم العقائدية 
أيب حامد "كالوجودية اليت عرقلت مسَتهتم الفكرية كاؼبعرفية، مثل ما حدث مع حجة اإلسالـ 

.  إجياد حل ؼبعضلتو الشٌكيةمالذم كاف عبوؤه للسفر من أجل غاية سامية ق" الغزايل

كمفهـو ككاستخداـ بفكرة الًتحاؿ كالتجواؿ ؼبا كاف لو من حضور بالغ " السفر"ىذا كقد ارتبط 
" ياقوت اغبموم"ك" ابن بطوطة"ك" ابن سينا" كخباصة عند ،األمهية يف الًتاث كالثقافة اإلسالمية

. ىؤالء اقًتف أدهبم كعطاؤىم الفكرم حباالهتم كأحواؽبم أثناء ذبواؽبم كترحاؽبم" ابن خلدكف"كأيضا 

كما لبث أف مٌت استخداـ ىذا اعبهاز اؼبصطلحي يف ؾباؿ اػبطاب الصويف على يد الشيخ األكرب 
الذم اعتربه الصورة اغبقيقية لفعل البحث عن اغبقائق كالفتوحات الربٌانية، فقد جاء " ابن عريب"

                                                                                                                                                                                         

، 1989، 1مقاطع من ديواف الرفض، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، ط: مصطفى ؿبمد الغمارم1
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معاين االنتقاؿ الٌركحي من عامل الكائنات الدنيوية إىل عامل األنوار »عنده مرتبطا بػ" السفر"
 .1«اإلؽبية

ابن "ككأنو سفر بالفكر يف اؼبعقوالت، إنٌو رحلة نورانية إىل ا كرجوع من حضرتو كىذا ما قٌدـ لو 
كيفية السلوؾ إليو، مث كيفية الوصل، كالوقوؼ بُت يديو، كالوقوؼ ..»بالشرح كالتفصيل " عريب

كبو، كإليو كاالستهالؾ :  مث الرجوع من عنده إىل حضرة أفعالو،كما يقولو لك، يف بساط مشاىدتو
. 2«فيو

ؽبا كجود مركزم ضمن اؼبنظومة اؼبعرفية للمتصوفة عن طريق " السفر"كفبا سبق نعرؼ أٌف مقولة 
األسفار »من أفٌ " ابن عريب "قا أشار إيلعلى ـ كلو عدة أشكاؿ استنادا .الكشف كاالستبصار

 كىي السفر من عنده، كسفر إليو، كسفر فيو، كىذه ،(عز كجل)ثالثة ال رابع ؽبا أثبتها اغبق 
 .3«السفر فيو ىي سفر التيو كاغبَتة

كتبعا لذلك فالسفر حقيقة ثابتة لبلوغ اؼبنتهى، فهو اور ارؾ ؽبذه الرحلة الركحية اؼبتعلقة 
 كعندما يرتقي ،ىل الوجود فهو سفرإبالكل، كالكل متعلق هبا، فعندما خيرج اإلنساف بتأمالتو 

بفكره حبثا عن حقيقة الوجود فهو سفر أيضا فهذا االنتقاؿ من العامل اؼباٌدم الظاىرم إىل العامل 
. اؼبثايل الباطٍت، فهو سفر كموت كميالد جديد

                                                             
 .130، ص2010، 1ابن عريب اؼبسافر العائد، منشورات االختالؼ، اعبزائر، ط: ساعد طبيسي1
 عامل ،عبد الرضباف حسن ؿبمود: األنوار فيما دينح صاحب اػبلوة من أسرار، تقدمي كتصحيح: بن عريب ا2

 .10، ص1986، [ط.د]الفكر، القاىرة، مصر، 
، 1998، 1ؿبمود ؿبمود الغراب، دار الصادر، بَتكت، لبناف، ط: رسائل ابن عريب، تح: ابن عريب3
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إنو كسيلة إىل اػبالص من اؼبهركب »:قائال"أبو حامد الغزايل"كىذا ما يؤكده الفيلسوؼ اؼبتصوؼ 
ك الوصوؿ للمرغوب فيو، كالسفر سفراف، بظاىر البدف اؼبستقر كالوطن، كسفر بسَت القلب أعنو 

 .1«عن أسفل السافلُت اىل ملكوت السموات، كأشرؼ السفر سفر الباطن

ىو اجملاىدة كالتوٌكلقصد بلوغ اؼبنتهى، إهنا رحلة باطنية يسعى من خالؽبا " السفر"كبالتايل، فعماد 
 الذم بو تستقر األركاح ،الشاعر اؼبسافر للقبض على حقيقة اغبقائق، كالكشف عن نور األنوار

.  سرائرىاأكهتد

فما حقيقة السفر عند الشاعر الصويف اعبزائرم اؼبعاصر؟ كىل ىي التجربة ذاهتا كالرحلة نفسها 
 هبا يف ىذه اؼبسَتة فىم؟ كما الوسائل اليت يتوسلوئاليت عاشها من قبلو مشايخ الصوفية ككبار شعرا

اؼبعراجية الباطنية؟ 

غنائو "خاصة يف ديوانو " ياسُت بن عبيد"أكؿ من يستوقفنا يف ىذه القضية الشاعر الصويف اؼبتميز 
 :2، كيف قصيدتو اغباملة للعنواف ذاتو حُت يقوؿ"آخر الٌتيو

يف حزف عينيك طاؿ الليل كالسفر ***  على قمرم يشرؽ بك القمر متيو

يفتتح الشاعر قصيدتو هبذا البيت الشعرم، كيستهلو هبذه الكلمة اؼبكثفة دالليا، اليت ؽبا داللة 
 فبلوغ اؼبريد ،عميقة يف تاريخ الفكر الصويف، حيث تعترب السبيل الوحيد لبلوغ اؼبعرفة اإلؽبية

كالصويف ؽبذه اؼبعرفة اغبقيقية ىو كصوؿ تيو كحَتة، كأكؿ أمر يستحضره أثناء سَته الٌركحي ىو 
تساؤلو الدائم حوؿ حقيقة فهم الكوف  كذبليات الوجود فيو كعربه، كغالبا ما يذكر الشاعر بعضا 

. (تبارؾ كتعاىل)من ىذه اؼبوجودات كاختزاؿ لصورة اغبق

                                                             
 .331، ص2إحياء علـو الدين، ج: أبو حامد الغزايل1
 .47 آخر الٌتيو، صةغنائي: ياسُت بن عبيد2
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 لبلوغ القمر كصورة ة جعل الشاعر سفره رحلة معراجي،فعلى سبيل اؼبثاؿ يف ىذا البيت الشعرم
من صور الوجود كأحد ذبلياتو، فعندما يغوص يف تيهو كسفره خيرج بفهم أعمق ؽبذه العالقة 

 كتستقر ذاتو مع حقيقة كينونتهما، كيف ىذا رفعة ،الٌركحية الوجودية كالعرفانية فيتحد مرادىبمراد ربو
: 1مث يواصل قائال يف السياؽ ذاتو. للمقاـ كذبٌل باطٍت لعمق اغباؿ

حَتل كأضبل دريب يف يدم شرر *** إيٌن أىاجر من ضوئي إىل شهب

ىنا عند الشاعر ليطاؿ درجة اؽبجرة، كىي السفر الطويل الذم ليس فيو " السفر"ارتقى مفهـو 
 كال يريد أف ينفصل عند سباـ ارباده ككينونة ،أمل بالعودة، فالشاعر يف رحلتو ىذه أصابتو اغبَتة

جزئية بالذات اؼبقدسة العلية كالكلية، إذ عرٌب عن ىذا اغباؿ بنربة خطابية راقية يكتنفهاالوصف 
الدقيق كالتصوير الفٌٍت اعبمايل اؼبتميز، فجعل ذاتو دبثابة الضوء الذم يعد جزءا بسيطا من ذلك 

.  فبتماـ ارباد اعبزء مع الكل يتحقق اؼبراد كيزداد اغباؿ قوة كانتشاء،الشهاب اؼبنَت

: 2اؼبوضوع ذاهتا عندما يعرب عن حَتتو الصوفية قائال" أضبد عبد الكرمي"كيلتقط الشاعر الفذ 

أرأيت يا سعيد 
أف اغباؿ أكرب منا؟ 

ف الطريقة متاه ال قبل لنا بو أك

يراه الشاعر مستعصيا كفيو من اجملاىدة كاؼبكابدة ما فيو، ، نعم، إنو سفر يف سبيل اؼبعرفة اغبقيقية
قصده ىنا اؼبعرفة اإلؽبية أـ اؼبعرفة الذاتية، فأحيانا كبٌس ككبن بصدد قراءة بعض اؼبقاطع أكلكن 

 أٌف سفرىم إمنا ىو لذكاهتم نفسها حبثا عن ،الشعرية اليت تسلك سبيل التشفَت كالًتميز الٌصويف
حقيقتها، فغالبا ما يعادؿ الشاعر اؼبعاصر بُت التجربة الصوفية العرفانية كبُت ذبربة الذاتية إزاء 

                                                             
 .48،صالسابقؼبصدر  ا1
 .26موعظة اعبندب، ص: أضبد عبد الكرمي2
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بعض األحداث كالقضايا الراىنة، فهو سفر يف حبر اؽبواجس النفسية الداخلية قصد اؽبركب من 
: 1 بثقلو عندما خيرج من ؿبوه كيستفيق قائالأ الذييتفاج،الواقع اؼبفركض اتـو

كذا ترحلُت مع الرٌيح كالقرٌبات 
بعيدا عن القلب، كىو على عتبات األماين 

يلٌمع زينتو للزفاؼ الذم سوؼ يأيت، 
كأف الذم كاف ما كاف مٌٍت، 

فكما يرحل الشاعر عن الوجود حبثا عن سٌر من أسراره، كينمحي كلٌيا من الواقع الذم يعيشو 
قاصدا بذلك العامل النوراين، كذلك يرحل عنو ىذا التجٌلي النوراين الذم ىيألو نفسو كزينها من 

 بعودتو أ كاكبالؿ الذات يف اآلخر اكبالال أبديا، إذ يفاج،أجل بلوغ الاٌلمنتهى كاالرباد الكٌلي
كيواصل تؤسفو . لنقطة البداية فيختفي كل شيء كتنطفئ كل األنوار كأف الذم كاف ماكاف

: 2قائال

رحلت كمل سبنحيٍت قليال من االنتظار ألشهد طقس 
الكسوؼ األخَت 

لعٌلي أؿبو على ساعديك بكائي الطويل، 
كأغفو على صدرؾ اؼبتعايل إىل ساعة ال ربُت 

ال يريد الشاعر أف تنتهي الساعة اليت يتم فيها الٌلقاء التارخيي كاالرباد الفعلي بعد السفر الطويل 
 اإلنساف آالمو العتٌية باعتباره ذات لكالٌرحلة اؼبتعبة من أجل عيش غبظة التجٌلي النوراين، أين ينس

ة، كيتأمل يف حقيقتهككينونة فاعلة كمتفاعلة مع اآلخر القدسي، الذم ىو يف نظر الشاعر مطبيع
. ذلك الكياف اؼبطلق اؼبتعايل أين الراحة الباطنية كالسكينة الدائمة

                                                             
 .79، صالسابقاؼبصدر 1
 .82، صنفسواؼبصدر 2
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ىو مقطع شعرم من إحدل ككنأيت فيما يلي على منوذجآخر من اؼبدكنات الشعرية ؿبل الدراسة،
: اليت يقوؿ فيها" ؿبمد علي سعيد"قصائد الشاعر الصويف اؼبتألق 

ال ترحلي .. ال ترحلي
رحل الربيع كأنت ال ال ترحلي 
فالفجر الح بطرفو مث انقضى 

 1..ال ترحلي

حياكؿ الشاعر من خالؿ ىذا اؼبقطع الشعرم أف يقدـ كصفا صرحيا ؼبعاناتو ذباه ؿببوبتو األبدية 
زمعت الٌرحيل كالسفر، بنربة مليئة باغبزف كالًتدد كاالنفعاؿ أراد الشاعر اإلنساف من خالؿ أاليت 

ىذا اػبطاب الذم يكتنفو اإلصرار أف يبلغ مقاـ البقاء بعد الفناء، فهو ال يريد أف تنمحي عنو 
فهذه الٌلحظة بالنسبة إليو اختصار لتلك اؼبسَتة ، اغبالة كأف ال ينزؿ من ىذا اؼبقاـ اعبليلقىذ

: العشقية العميقة، فبلوغو الاٌلمنتهىهو قمة مراده، كيواصل إصرارىقائال

كرحلت خلف رحيل كىمو 
تزمعُت ركوبو 

ىل تدركُت صبالو 
ىل تعرفُت قراره 

فيو تسابيح اؽبول قد صبعت 
 2..ال ترحلي

إهنا كلمات تنبض شغفا، كتفيض داللة بعمق التجربة الوجدانية الالبسة لوشاح الٌرمزية من أجل 
التعبَت عن تلك الغايات العرفانية، فالشاعر ىنا يعلم ؿببوبتو أف قمة التالشي تكمن يف سباـ االرباد 

                                                             
 .175 ركح اؼبقاـ أك سقط اؼبنايف كىبوب اعبهات،ص،ؿبمد علي سعيد1
 176-175 ص نفسواؼبصدر 2
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 ينطق اؽبول بنرباتو كيرتل تسابيحو فيضا غٌطى الوجود بأكملو فال ؾباؿ للفراؽ، حيثكاالجتماع 
فهي حالة ال تريد الذات أف تصحو منها، إنو الرحيل فوؽ الٌرحيل إنو ببساطة خركج كاقبالء من 

: 1ىل عامل األنوار اغبٌقة، كخيتزؿ ىذه األحاسيس قائالإالظلمات اؼبادية 

أحلى الصبابات اٌليت 
كانت لنا، رحلت لنا، عادت لنا 

ا ما أحلى اؽبول 
ننسى صحارم الٌتيو يف قبماتو كنعيدىا 

 .ا ما أحلى اؽبول

فار الٌركحية سعندما قٌسم األ" ابن عريب"كىنا جيسد الشاعر فعلية ما قالو من قبل الشيخ األكرب 
، كثانيا السفر إليو يقابلو قوؿ "كانت لنا:" الشاعرقوؿأكؽبا سفر من عنده، يقابلو : إىل ثالثة
عادت :"، مث السفر الثالث الذم ىو السفر فيو، كىذا يقابل قوؿ الشاعر"رحلت لنا:"الشاعر

 فها ىو الشاعر اؼبتألق ، ببقائول أم ينعدـ اؽبول بانفكاؾ اعبمع كالبقاء، كيبق،"بانعدامها
: 2يعلن خركجو كسفره قائال" عزالٌدين ميهويب"

سافرت يف صمت الدقائق فانتهت 
كل اػبطى لرحيل قلب ؾبهد 
كأقمت يف جفن الزماف ىنيهة 

ألعيد رسم الرٌاحل اؼبتوٌقد 

يف كتاباتو أف يرصع نصوصو الشعرية باألساليب الرمزية اليت تضفي " عز الدين ميهويب"لقد عودنا 
 الذم جياكر فيها ذاتو بطريقة مشفرة، كيف ىذا اؼبقطع الشعرم ،صبغة صبالية على ؿبتوياهتا الداللية

                                                             
 .179، صاؼبصدر السابق1
 .16رباعيات، ص: عز الدين ميهويب2
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يقدـ لنا صورة مكثفة دالليا توحي حباؿ السفر الذايت يف غياىب " رحيل"حدل رباعياتو إمن 
 تارة مث يسافر كيرحل تارات أخر دكف عودة أك ل ىذا األخَت الذم ما انفك يظهر كيتجل،الكوف
 فيقف الشاعر كالعارؼ ىنيهة مث يسافر يف عامل اػبياؿ كالغيب ليتذكر ذلك اؼبقاـ كتلك ،رجوع

. اغباؿ اليت كاف حينها ىو اٌب كىو ابوب، كىو اعبمع كىو الفرؽ كىو الفاعل كىو اؼبنفعل

 إذ ،"عثماف لوصيف"كىي اغباؿ ذاهتا اليت عاشها من قبل شاعر الكلمة اؼبوحية بعمق التجربة 
: 1قائال" آيات صوفية"عرب عنها يف قصيدتو 

كأسجد عند التجٌلي 
يف السجود آراؾ 

فاغمضي عيٌٍت من نشوة اػبوؼ 
أغمض كي أتأمل كجهك أكثر 

إنو تصوير للحالة العرفانية اليت يكوف عليها السالك أثناء رحلتو الٌركحية كبو اجملهوؿ اؼبتعٌدد، 
ال ديكن القبض عليو، فهو عميق ؼفيطلق الشاعر العناف للمعٌت كحيرره حىت يصبح متشظيا متفٌلتا، 

 ذاعمق التجربة كمتعدد تعدد مشارهبا، كمنفتح انفتاح آفاقها، كقد تقف اللغة عاجزة أماـ ق
: 2"الظمأ"قولو أيضايف قصيدة ،كمن ذلكالتباعد الداليل كالسفر الوجودم

يظمأ اغبرؼ كتظمأ 
أيها الٌرمح اؼبهيأ 
لتباريح الٌرحيل 
 .كتسابيح األصيل

                                                             
 .21-20لؤلؤة، ص: ؼمعثماف لوص1
 .23اؼبصدر نفسو، ص2
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يقف الشاعر عاجزا أماـ ىذا التداخل الٌرىيب بُت اللغة كالتجربة، اللغة اؼبعرب هبا كالتجربة اؼبعرب 
 الذم ،(الرمح)عنها، فيبقى التصوير اؼبشهدم رىُت القدرة اللغوية اليت يرمز إليها الشاعر بلفظة 

يفًتض أف يكوف مهيأ للتعبَت عن حالة السفر كالٌرحيل كفعلية االنقذاؼ يف عامل الغيب، اجملهوؿ، 
يصبح بذلك الشعر الصويف فسحة كالمية ،كالغامض، الالمنتهي، فيتأجل اؼبعٌت كتتعدد الداللة

 كىذا ما ، فيبقى تبعا لذلك الشاعر أسَت سفرىو تيهو،متجددة كاحتماال ال يتوقف عن التأكيل
: 1يصفو قائال

مازلت أسافر يف عينيك الزائغتُت 
ىل مطلق إمازلت أسافر من مطلق 
يف أبد اآلباد 

كال أصل ... أسافر
 التيوأنا سندباد 

 .أنا سندباد الغواية

لقد ربرر الشاعر بأسفاره كىجراتو إىل عامل اؼبلكوت كاؼبطلق بالكلية من عامل األشياء اسوسة 
ىل الباطن بسلوؾ طريق اغبقيقة حبركة دائرية حىت إاؼبعدكمة يف حقيقتها، كالتنقل من الظاىر 

فهذا اعبنوف ،ىل اغبق حيث النقطة كمركز الدائرة، إهنا أبد اآلباد حيث اؼبستقر من الٌتيوإالوصوؿ 
: 2 كيف ذلك يقوؿ،كعي الشاعريف ىل ىاجس دفُت إبالواحد األزيل ربوؿ 

آه ياربة ىذا اغبب 
ىذا اؼبيالد 
ىذا السفر 
 .ىذا اعبنوف

                                                             
 .51، ص1999، [ط.د]ريشة خضراء، منشورات التبيُت اعباحظية،اعبزائر،: ؼمعثماف لوص1
 .53، صنفسواؼبصدر 2
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لة كاػبلوات اؼبتكررة كبالسلوؾ الصاحل الذم يفٍت عزكبالتايل فالسفر اؼبعراجي يكوف بتفريغ اؽبمة باؿ
كل األغيار كال يبقى أماـ القلب سول اغبق اؼبراد الوصوؿ إليو كالتنعم يف حضرتو، فهي ىجرة 

 كىذا ما ،قاسية صعبة من أجل بلوغ أقصى درجات الوصوؿ كاالتصاؿ كأقصى درجات اليقُت
: 1يؤكده الشاعر قائال

ياقارئي ... آه
ال تقل، عبث كل ىذا الٌسفر 

عدت مكتنزا باؼبعاين 
 .كؿبتشدا باللظى كاؼبطر

فكل ىذه الدالالت الباطنية كالعميقة ؼبفهـو السفر عند شعراء اعبيل اعبديد ال تنأل عن التوظيف 
شكل ما بالسابق ؽبا عند مشايخ الصوفية ككبار شعرائهم، فكلهم اتفق على أف السفر مرادؼ 

للكشف، فكما أف الكشف منهج كغاية العارفُت فكذلك السفر منهج كغاية الشعراء ادثُت يف 
. رحلة حبثهم عن اغبقيقة بدافع من اغبَتة كباعًتاضها يف اآلف نفسو

كمن ىذا اؼبنطلق، ديكننا أف نقٌر بوجود كعي عميق بالفكر الصويف كخطاب ككممارسة عند 
: قاط اآلتيةفىل اؿإ كىذا استنادا ،شعراء اعبيل اعبديد

  لقد انتهجت الكتابة الشعرية الصوفية اعبزائرية اؼبعاصرة سبيل التلويح من خالؿ تكثيف
 كىذا ما يكسب النص ،الداللة، أين ديارس الشاعر من خالؽبا لعبة التسًٌت كاالنكشاؼ

 .الشعرل قيمة فنية راقية كصبالية عالية سواء من حيث اللفظ أك اؼبعٌت
  لقد استعاف الشعراء اعبزائريوف يف خطاباهتم الصوفية بالٌرمز الصويف أثناء تعبَتىم عن تلك

 يف نصوصهم إىل" اؼبرأة"دانية اليت كانوا يعيشوهنا بطريقة عرفانية، فتحولت جاألحواؿ الو
 يف ؿباكلة دائمة منهم قصد ، الداخليةـقناع زبتفي كراءه كل ىواجسهم الباطنية كصراعاتو

                                                             

. 25، صالسابقاؼبصدر 1
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إجياد إجابات لتساؤالهتم الدائمة عن سٌر الكوف كحقيقة ىذا االنتماء الذم جيمع الذات 
 .مع حقيقتها مث يتجاكزىا ذباه ذركة الكماؿ

 ىل الٌرمز اػبمرم كداللةكاضحة على غبظة الصفاء إ الشاعر اعبزائرم اؼبعاصر أكما جل
من أجل تصوير حاالت الغياب كالتالشي غبظة اغبلوؿ مع اؼببتغى ،كاالنتشاء الٌركحي

األزيل، أين يستقل الشاعر كذات ككفعل، كىذا ىو النصر الداخلي الذم يسعي إليو 
 .لتمرده على كل القوانُت الثابتة اإلجبارية

  السفر من رحلة حبثهم عن ذكاهتم داخل ىذا تيمةىذا كقد كٌظف شعراء اعبيل اعبديد 
العامل اؼبليء باألسرار كاأللغاز كالدىاليز، فعندما كٌظف الشاعر اؼبعاصر ىذه التيمة مل يكن 

، إاٌل من باب كصف ذبليو الباطٍت اؼبرتبط بفعل االنبعاث الداخلي كالوالدة من جديد
. كىذا ماساىم يف انفتاح اؼبعٌت كتشٌظي الداللة



✓  

✓  

✓ 
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 االغتراب بين المصطلح والمفهوم:أوال
 :المفهوم اللغوي/- 1

واستنادا على ما ورد يف " النوى"يف الثقافة العربية وىو حامل دلعٌت " االغًتاب"    ورد مصطلح 
وأغربتو . االغًتاب عن الوطن، وغرب فبلف عّنا يغرُب غرباً، أي تنحى: والغربة»:معجم العُت

 .1«وغربتو أي ضليتو، والغربة النوى والبعد

، وعلى ىذا النحو، 2« اغًتب فبلف إذا تزوج إىل غَت أقاربو »: كما ورد يف لساف العرب 
يف معاجم اللغة العربية جاء ليدؿ على معنيُت أساسُت، ادلعٌت األوؿ مرتبط " االغًتاب"فمصطلج 

بالغربة ادلكانية، أما ادلعٌت الثاين فالقصد منو الغربة االجتماعية، إالّ أّف كبل من ادلعنيُت يشًتكاف 
 .يف مدلوؿ واحد وىو التنحي واالبتعاد

( Aliénation)   أّما يف معاجم اللغة األجنبية فيقابل مصطلح االغًتاب الكلمة الفرنسية 
وكلها مشتقة من  (Entfremdung)، والكلمة األدلانية (Alienation)والكلمة اإلصلليزية 

والذي يعٍت نقل ملكية شيء ما أو آخر أو يعٍت االنتزاع  (Alienar,Alienus)الفعل البلتيٍت 
 3.أو اإلزالة

 
                                                             

عبد احلميد ىنداوي، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، : كتاب العُت، تح: اخلليل بن أضبد الفراىيدي1
 .271، ص3، ـ2003، 1ط
 .( غربمادة) 230، ص5لساف العرب، ج: ابن منظور2

، 1دراسة ربليلية لشخصيات الطاىر بن جلوؿ الروائية، بَتوت، لبناف، ط–االغًتاب : ينظر، حيي العبد ا3
 .21، ص 2005



 -نحو نموذج تساندي-مقام االغتراب في مدار الوجود : الفصل الثالث

151 

 

 : المفهوم االصطالحي/- 2

كمفهـو وكاستخداـ دبجاالت فكرية وابستيمولوجية عديدة، تشًتؾ " االغًتاب"ارتبط مصطلح 
كلها يف اعتباره رلاؿ دراسة حياة الذات اإلنسانية ادلتمردة على قوانُت الطبيعة الثابتة إذ توضح 

 يعرب عّما يعانيو الفرد من انفصاؿ عن ذاتو، حيث ينفصل »: بأنو" االغًتاب" "ىورين"الباحثة 
 1«.الفرد عن مشاعره اخلاصة ورغباتو ومعتقداتو  وىو فقداف اإلحساس بالوجود الفعاؿ

ىو حالة خروج الذات من حالة إىل أخرى نتيجة وضع خارجي غَت " االغًتاب"   وبالتايل، فػ 
مرغوب فيو، وحىت األدياف السماوية يف أطروحاهتا الوجودية ربدثت على أّف اإلنساف غريب يف 
ىذه الدنّيا، وأّف شعوره باالغًتاب متأصل يف ذاتو،فمنذ أف ىبط من الفردوس األعلى وسكن 

" أبو إمساعيل اذلروي"األرض وروحو تواقة للعودة من جديد إىل عادلها األصلي، ىذا وقد استدّؿ 
فَ َلوالَ َكاَن ﴿: لبياف حاؿ الغرباء، وىي قولو تعاىل (عليو السبلـ)" ىود"باآلية الكردية اليت يف سورة 

ن أَنَجيَنا ِمنُهم  ِمَن الُقُروِن ِمن قَبلُِّكم ُأولُو بَِقيًَّة يَنَهوَن عِن الَفسَاِد ِفي األرِض ِإالَّ َقِليالً ِممَّ
 .2﴾وات ََّبَع اللَّذيَن ظََلُموا َما أُترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُمجرِمين

 

                                                             

، ص 2012، 8االغًتاب، رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة وادي سوؼ، ع : جديدي زليخة1
348. 

 .116 سورة ىود، اآلية 2
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استشهاده ّٔذه اآلية يف ىذا الباب يدّؿ على رسوخو »: قائبل" ابن قّيم اجلوزية"وعّلق على ذلك 
 .1«يف العلم وادلعرفة وفهم القرآف، فإّف الغرباء يف العامل ىم أىل الّصفة ادلذكورة يف اآلية

   وبالتايل فإّف الّدين احلنيف قد ركّز يف مفاىيمو على فكرة الفئة النادرة اليت تقـو دائما باإلصبلح 
وتعاكس كل ادلفاىيم ادلوجودة الثابتة وادلتفق عليها مسبقا وادلًتاكمة عرب األزمنة والعصور، اليت 

فبل ريب أف يكوف الغرباء من ىذه العادات ىم من يفرضوف أفكارىم قصد . تكوف حتما مغلوطة
اإلصبلح والتوجيو، فبثورهتم عما ىو سائد ومتفق عليو يصبحوف غرباء، ويأتيهم الشعور بالغربة 

. والتيو يف ىذا العامل الفاسد

   فهم بطبيعتهم ىذه سلتلفوف عمن ىم حوذلم من الناحية الفكريّة واأليديولوجية، وقد كاف ىذا 
حاؿ ومصَت أصحاب الكهف على سبيل ادلثاؿ دلّا فّروا بفكرىم ومعتقدىم لينأوا بو وبعادلهم عن 

 .العامل اآلخر

يف الثقافة الدينية بفكرة ادلوت، باعتباره سفرا روحيا، " االغًتاب"   ىذا وقد ارتبطت فكرة 
من »فاإلنساف . فالذىاب إىل القرب والتنحي عن ادلكاف ادلألوؼ ىو ما جيعل من الدنيا دار غربة

حُت استقرت نفسو يف ىذه الدار فهو مسافر إىل ربو، ومدة سفره ىي عمره الذي كتب لو، 
فالعمر ىو مدة سفر اإلنساف يف ىذه الدار إىل ربو تعاىل، مثّ قد جعلت األياـ والليايل مراحل 

 .2«سفره، فكل يـو وليلة مرحلة من ادلراحل، فبل يزاؿ يطويها مرحلة حىت ينتهي سفره

                                                             

، 1مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت، دار اجليل، بَتوت، لبناف، ط:  ابن قّيم اجلوزيّة1
 .217، ص1991

عبد الكرًن الفضيلي، ادلكتبة العصرية، بَتوت، لبناف، : طريق اذلجرتُت وباب السعادتُت، تح:  ابن قّيم اجلوزيّة2
 .222، ص2003، [ط.د]
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فإحساس ادلؤمن الدائم بالّرحيل وترقب حدوثو يف أّي حلظة، جيعلها يعيش القلق واالضطراب، 
وخباصة إذا كاف كل ما حولو مناقضا لطبيعتو، وىي الغربة ذاهتا اليت مدحها الدين احلنيف 

 .واستحسنها وأثٌت على من سبسك بدينو زمن الغربة واالغًتاب

، "االغًتاب"و" الغربة"   أّما يف السّنة النبوية الشريفة، فقد وردت أحاديث كثَتة تناولت موضوع 
إّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال ﴿: (صلى ا عليو وسّلم)منها قولو

 .1﴾النزاع من القبائل: ومن الغرباء، قال: قيل

   ومفاده أّف الغريب ىو ذلك ادلؤمن الذي ترؾ موطنو وأىلو، من أجل الفرار بدينو وفكره خوفا 
من اإلرىاب الفكري ادلتسلط، الذي يهدده يف كل حلظة، وخوفا من اضليازه للتيارات الفكرية 

السائدة يف عصره وزمانو، فهو غريب لكونو مل يلق ادلساندة إالّ شلن ىم على شاكلتو فكرا 
وعقيدة، وىم قّلة قليلة، وىذا نوع من أنواع اجلهاد النفسي؛ألنّو رأي قاس وفيو ثورة داخلية ذباه 

 .الكفر والعبث، فإّف عيشهم غرباء يؤكد موهتم مطمئنُت، استنادا على نّص احلديث

كمفهـو وكاستخداـ أيضا، إذ " االغًتاب"   ىذا وقد كاف التصوؼ األرض اخلصبة اليت منى فيها 
تعامل معو الصوفية دبعانيو ادلختلفة وعايشوه ذبربة وجدانية وجودية عالية وبأبعادىا الدينية 

أثناء تعريفو " عفيف الّدين التلمساين"وادليتافيزيقية ادلتعددة، وىذا ما أكّده الشاعر الصويف 
إّف كل من انفرد بوصف شريف دوف أبناء جنسو يسمى يف اصطبلحهم »:لبلغًتاب الصويف قائبل

 .2«غريبا

                                                             

 .3596 رواه أضبد يف مسنده، رقم احلديث 1
، 2، ج[ت.د]، [ط.د]منازؿ السائرين إىل احلق ادلبُت، دار الًتكي، تونس، :  عفيف الّدين التلمساين2
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عن احلاؿ عند الصويّف يف " الغربة"أنّو ديكن أف نطلق لفظ - من جانب آخر" -ابن عريب"ويرى 
الغربة تطلق بإزاء مفارقة الوطن يف طلب ادلقصود، »:، فيقوؿ(عّز وجلّ )رحلتو وتطلعو إىل ا 

 .1«الغربة عن احلاؿ يف حقيقة التعّود فيو، وغربة عن احلّق من الدىش عن ادلعرفة: ويقاؿ

   وىذه إشارة واضحة إىل أّف الصويّف يظل يف غربة دائمة وحَتة أبدية أثناء تطلعو وحبثو الدائم عن 
حقيقة الوجود وذبليات احلق يف كل اخللق، وال ديكن أف يصل إىل ىذه الدرجة ما مل جياىد 
ويكابد ويعاِف وينقطع سباـ االنقطاع عن ملذات احلياة ومتاع الدنيا، وأف يعزؿ نفسو باخللوة 

 .واذلجرة

    كما أّف أقصى أشكاؿ الغربة ىي غربة العارؼ، وغربة العارؼ ىي غربة الغربة، فهو بذلك 
وأّما غربة ادلعرفة فبل يبقى نسبة بينو »": ابن قّيم اجلوزيّة"غريب عن الدنيا واآلخرة ويف ذلك يقوؿ

ىذا و. 2«وبُت أبناء جنسو إالّ بوجو بعيد؛ ألنو يف شأف والناس يف شأف آخر، فغربتو غربة الغربة
ىو رلاؿ حبثنا يف ادلدونات الشعرية زلل الدراسة، أف نبحث عن ذبليات االغًتاب ادلعريف والفكري 

والوجودي عند شعراء اجليل اجلديد، شلن كتبوا يف نصوصهم الصوفية عن أحواذلم ومواجيدىم 
العرفانية أثناء غيأّم عن الواقع ادلتأيّب، حبثا عن عامل آخر بديل جيد فيو ادلرء نفسو دبا يعزز دوره 

 .كذات فاعلة تقصد وتتغيا إعادة توجيو ادلدار ضلو ما ىو مأموؿ

 

 
                                                             

عبد احلميد صاحل ضبداف، مكتبة مدبويل، القاىرة، مصر، : اصطبلحات الصوفية، إعداد وتقدًن:  ابن عريب1
 .292، ص1999، 1ط
 .225، ص3 ابن قّيم اجلوزيّة، مدارج السالكُت، ج2
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 :االغتراب بين جدلية الواقع الماثل والواقع المأم ول: ثانيا

بتلك احلالة الشعورية اليت تصاحب الذات اإلنسانية أثناء حبثها عن " االغًتاب"لطادلا اقًتف مفهـو 
كينونتها احلقيقية جرّاء القيود ادلادية ايطة ّٔا واليت يفرضها الراىن والواقع ادلعيش حبثا عن واقع 

 .آخر وعامل بديل حيث اخلبلص ادلعريف والسمو الّروحي

   وتبعا لذلك حاوؿ النظر النقدي اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ادلعريف الدقيق، دلا تقصى آّاالت 
 : اليت ارتبطت ّٔا ىذه الظاىرة الفكرية نذكرىا على التوايل

 لعّل الذات ىي اور الذي تدور حولو :(صراع الذات مع الذات)االغتراب الذاتي /-1
أغلب البحوث األنطولوجية والدراسات الفلسفية ادلعاصرة كوهنا ادلنطلق األوؿ، واألساس الوحيد 

الذي ديكن أف يفسَّر العامل بو، فاستقرار الذات اإلنسانية يعٍت استقرار العامل ، أّما اغًتأّا فهذا ما 
احلالة اليت يصبح فيها الشخص ببساطة »: يؤدي إىل تعدديتو وتبلشيو، فاالغًتاب عن الذات ىو 

غَت مدرؾ دلا يشعر بو حقيقة، وحيبو ويرفضو، و يعتقده، ودلا يكونو يف الواقع، فينشأ ىذا الوضع 
عن ذاتو تبلغ من اختبلفها عما ىو عليو حّد وجود ىوة عميقة " صورة مثالية"حينما يطّور ادلرء 

 1«.بُت صورتو ادلثالية وذاتو احلقيقية

   وىذا ىو أقصى أنواع االغًتاب أف يكوف االنساف غريبا عن ذاتو و موازيا ذلا حيث ينعدـ 
االلتقاء وقد صلد ىذا النوع من االغًتاب يف رلاؿ األدب وخباصة عند الشعراء الذين جاءت 
 .نصوصهم معربة عن ذلك التمزؽ الداخلي العنيف الذي يصَّت الذات ببل ىدؼ أو جدوى 
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 -نحو نموذج تساندي-مقام االغتراب في مدار الوجود : الفصل الثالث

156 

 

ينشأ ىذا النوع من االغًتاب عندما ينعدـ :(صراع الذات مع اآلخر)االغتراباالجتماعي/-2
الوحدة مع البنية االجتماعية شيء جوىري »التفاعل بُت ذات األنا وذوات اآلخرين ذلك أّف 

 فضعف الروابط التبادلية، التفاعلية والتواصلية مع اآلخر يفقد الذات 1«.بالنسبة لئلنساف
 .احساسها باالنتماء نتيجة هتميشها لآلخر الذي أدى بالضرورة إىل هتميشها يف حد ذاتو

انبثق ىذا النوع من االغًتاب من الفلسفة :(صراع االنا مع الوجود): االغتراب الوجودي/-3
الوجودية اليت كانت تدعو إىل ضرورة اختزاؿ صور ادلطلق عرب سبظهرات الطبيعة والعامل الظاىري 

تعي الذات البشرية قدراهتا وتعي مفردات عادلها »ويتحقق ىذا النوع من االغًتاب عندما 
الداخلي، وعندما تبٍت موقفا داخليا يعتمد رؤية ذاتية وتتوجو بكل ىذا اىل العامل و اىل فحصو 

ولكن ىذه ادلعادلة زبتل دائما .. فتحاوؿ ترتيبو وفق موقفها الذي كونتو.. بأدواهتا اليت أتقنتها
 2«.لصاحل تناقضات العامل وال تستطيع الذات الصمود واالستمرار بادلواجهة

ليس موجودا كما ينبغي لو جوىريا أف يكوف، »: فتقع تبعا لذلك أسَتة لفشلها وتغًتب، فاإلنساف
ذلك الوجود الذي يتأسس وفق مبدأ ثنائية الذات وادلوضوع 3«.فهو مغًتب عن وجوده احلقيقي

وتلك العبلقة االربادية السامية اليت ذبمع بينهما، وكل اختبلؿ أو انفصاؿ يؤدي حتما إىل 
 .االغًتاب

                                                             

 .73 ادلرجع السابق، ص 1
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 ىو زلاولة لقهر االنقساـ القائم بُت الذات والعامل دوف القضاء »: ذلك أّف ىذا االرباد ادلتسامي
إنو مركب من الذات والعامل، واالرباد اذلابط يسلب الوعي، أّما االرباد ادلتسامي فإنو . على الوعي

 . وبتايل، فأساس االغًتاب ىو انعداـ االرباد ادلتسامي القائم على فاعلية الوعي واالدراؾ1«.يؤكده

وىذا ما صلده عند الشاعر ادلبدع الذي يبقى يف حركة دائبة من احلراؾ الشعوري، والصراع الدائم 
واألبدي مع الواقع ادلاثل بكل ربدياتو، باالغًتاب عنو تارة واالقًتاب منو تارة أخرى، حبثا عن 

عوامل رؤيوية متجددة، ومن ىنا فأساس االغًتاب يف الفكر اإلنساين ادلعاصر خيتلف عن مفهومو 
 .يف الثقافة اإلنسانية ادلعرفية القددية

   فاإلنساف ادلعاصر انعدمت تفاعبلتو مطلقا مع معطيات الواقع، فاضطّر إىل اذلروب منو حبثا عن 
األزمنة الغابرة بغية اسًتجاعها واسًتجاع األماف والطمأنينة واالستقرار الذي كاف يسودىا، ومن 

 .ىنا جاءت فكرة التمسك بادلاضي وبكل أشكالو وصوره

   ويف ظّل ىذا التصّور، كيف صاغ الشاعر اجلزائري ادلعاصر خطابو العرفاين ادلتعلق ّٔويتو 
؟ وقبل كل ذلك ىل يف  الوجودية؟وىل يوجد يف شعره ما يربط الذات الواعدة بالواقع ادلأزـو

استطاعة الشعر القائم على فكرة التشظي والتعدد الداليل الذي يناشد آّاىيل والعوامل الروحانية 
 البّلمتناىية أف يعيد صياغة الواقع ادلاثل بكل حيثياتو الوجودية واأليديولوجية؟
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 -:نماذج مختارة–سؤال الغربة الوجودية عبر تساوق العبارة الصوفية : ثالثا

   إّف أىم ما يستفز النظر النقدي التأويلي ىي تلك العوامل الغيبية اليت يثَتىا الشاعر يف نّصو حبثا 
منو عن احلقيقة، إذ قصدىا ومنطلقها األوؿ ىو التعمق يف تلك الدالالت الضمنية ادلفضية إىل 
التمرد والنفور والثورة من الواقع ادلًتع باإلخفاقات ادلتوالية، اليت عّمت بصورة أو بأخرى مشاعر 

الذات اإلنسانية، األمر الذي أسهم يف خلق حّس وجداين تراجيدي عاؿ يف وعي كل إنساف جلأ 
إىل الكلمة من أجل تفريغ مهومو األنطولوجية، ومساءلة مساعيو وأحبلمو العرفانية، وىذا ما جعلو 

 .يبعد عن مساره كل ما حييط بو، بعد أف استعصى عليو معرفة نفسو قبل معرفة اآلخر

   ووفق ىذا التصّور، يشكل االغًتاب موضوعا جوىريا خبلقا ينبع من صميم التجارب الشعرية 
ادلعاصرة، ذلك لكونو مشكبل أساسيا يف الًتكيبة الذىنية الوجودية عند ادلبدع، وإذا كّنا ال نبالغ إذا 

إّف موضوع االغًتاب كفعالية إبداعية يعكس بالفعل الًتكيبة الوجودية للمبدع، بل إّف الذات : قلنا
 .منذ بداية إحساسها بوعيها الوجودي والكوين وىي تدرؾ بقوة حقيقة احلياة وصدماهتا ادلفاجئة

   وبالتايل ارتبط اإلنساف ّٔذه الصدمات بطريقة منفصلة ومتصادمة مع دديومة متغَتاهتا،اليت ال 
األديب ادلغًتب يف زمانو ومكانو ورلتمعو، »:تنفك تشكل عثرة يف مسَتة ادلبدع الرؤيوية، ذلك أفّ 

منتمي إىل ذاتو وحدىا يف مهو اإلبداعي، فذاتو ىي زلور صياغة التجربة النفسية وتشكيلها كتجربة 
 .1«إبداعية خبلقة ومؤثرة، ولوال تلك الغربة وذلك التفّرد لعاد األدب كبلما من كبلـ
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 ،    وتبعا لذلك يعيش ادلبدع حالة اغًتابو بعد أف يدرؾ سباـ اإلدراؾ أنو أصبح طريدة لواقعو ادلأزـو
وليس غريبا أف يشغل الشاعر نفسو باحلديث عن أزمات واقعو وىو من ابتلي بفقد كينونتو وىويتو 

 .كذات تبحث دائما عن مستقر ذلا يف خضم ىذا العامل ادلليء باألسرار واأللغاز

   فالغربة كهاجس بقيت تبلحق سليلة الذات الشاعرة يف رحلة حبثها الدائبة عن مبلذ للفرار من 
حتميات ىذا الواقع ادلفروض، فحىت الشاعر الصويف ال خيتلف عن الشاعر العادي الذي فقد 

ىويتو ووطنو، فهو أيضا قد عاش ىذا الضياع النفسّي أثناء رحلتو ضلو العامل الباقي واألبدي، إنّو 
ذلك العامل النوراين الذي تتجلى فيو األرواح بصورة تفوؽ كل األوصاؼ، فالعامل الواقعي يتحوؿ 
تبعا لذلك يف ذىنية الشاعر إىل سجن تسَته صبلة من األنظمة والقيود ادلفروضة، فنجده يسعى 

 وراحتها ابكل ما أويت من قوة إىل الفرار منو واستبداؿ عامل آخر بو، أين تعيش النفس طمأنينتو
 .الدائمة

مصطفى زلمد "   يصادفنا وضلن نسائل ىذه القضية بالتحليل وادلناقشة ما كتبو الشاعر ادلتألق 
، والذي تطرؽ فيو إىل تيمة االغًتاب الوجودي بطريقة "أسرار الغربة"يف أشهر دواوينو " الغماري

فنّية انسيابية عالية، عكست بالفعل عصارة ذباربو الّروحية ومعاناتو الصادقة وإحساسو القّوي 
الذي بلغ أعلى وأمسى درجات فناء الذات يف ادلوضوع، ويتجلى ىذا التصوير الفٍّت بوضوح دلاّ 

 :1يفجر طاقاتو التعبَتية قائبل

 راحليت ذبوب الليل والسفرا..بعيٌد عنك 
 واندثرا..تآكل خطوىا يف الغربة السوداء 

 ال نايا فيسعدين، وال وترا..بعيد عنك

                                                             

 .13أسرار الغربة، ص:  مصطفى زلمد الغماري1
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 سباوج كرمو الصويف يف األعماؽ وازدىرا

بقرائنها الداللية ربيل مباشرة إىل فكرة الضياع النفسي والتشتت " بعيدٌ "   لعّل سياؽ اللفظة 
الداخلي الذي يعيشو الشاعر جرّاء الغربة السوداء، يف انعداـ أي بصيص لنور األمل يف غياىب 

الليل احلالك، زلاولة منو الختزاؿ حالة األسى والرفض الدائم يف فضاء احلضور ادلؤسس على حالة 
الغيبة ادلسلطة عليو وادلتواري بو، عن إمكانية تأكيد الذات لذاهتا يف مسَتهتا ادلعراجية ضلو منتهى 

وعند عودتو إىل حاؿ الصحّو من ىذه الرحلة الغيبية القاتلة واآلسرة لو يف الوقت . ادلطلق األزيل
 :1نفسو، يصرّح قائبل

 ىا عدت يا نبع اذلوى من غربيت
 شوقا، وعاد يب اذلوى لرحايب

 وال عناقيد الضحى.. ال الدرب جفّ 
 صلبت على شفة الّدجى الصّخاب

بتعايل الشحنة الشعورية ادلعرب ّٔا عن قمة - وضلن بصدد مساءلتو-يشعرنا ىذا ادلقطع الشعرّي 
الشوؽ واحلنُت الذي فطر قلب الشاعر عندما عاد من غربتو، فسياؽ األفعاؿ يف مقصدىا للمعٌت 

ادلسوؽ لو تنبض حبيثيات ىذه التجربة الّروحية ادلنفطرة، وتقدـ أدؽ تفاصيلها يف إشارة واضحة 
ومباشرة من الشاعر إىل تصوير قضية اغًتاب الذات والنفس اإلنسانية، وما تعانيو من آالـ يف 

رحلة حبثها الدائم عن حقيقتها وسط ىذا الوجود األيب، ىذا ما يسعى الشاعر إىل ذبسيده 
: 2وتصويره عرب استخداـ األلفاظ القوية والعبارات اجلزلة يف قولػو
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 ما غّردت..أنا يف الوجود قصيدة
 بسوى السبلـ حروفها اخلضراء
 أنا يف الوجود مبلزلي ورجوليت

 ودمي وكربي للسبلـ فداء

إنو اعًتاؼ واضح وجلّي حبق الذات ككينونة يف وجودىا الظاىري، بل ويف ذبليها يف كل موجود 
كما صلده يف مقاـ آخر، .حقيقي، يف صورة تدعو يف باطنها ويف أصلها للسبلـ والنقاء الّروحي

يعرّب بإحساسو ادلرىف وبشاعريتو اخلاصة واخلالصة عن عمق معاناتو جرّاء مرارة اغًتابو الّروحي 
 :1والوجودي قائبل

 أنكرت يف ليل الوجود مبلزلي
 وأراؾ وجهي الطهر يا مسحاء

 فكل لوف غربة.. صدى الزماف
 وعلى ادلبلمح ذبثم األزراء

 فضممتو..عرفتو.. إالّ ىواؾ
 ورعاه مٍت اجلفن يا مسراء

–   فما يعيشو الشاعر يف ىذه األسطر الشعرية، ىو مرارة غربتو كعارؼ، وىي غربة الغربة؛ ألنو 
يعيش غربة الدنيا واآلخرة، البد لو تبعا لذلك من جهاد طويل قصد اجتياز - كما سبق أف ذكرنا

كل ادلسافات احلائلة بينو وبُت مراده األزيل، الذي لطادلا رجاه وسبناه، وىذا ما جعلو مغًتبا اغًتابا 
 .كونّيا ووجوديّا مزدريا نفسو ومنتقضا لعادلو
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   فتحولت ىذه اذلواجس تبعا لذلك إىل جروح عميقة شقت صدر الشاعر، وما زادىا عمقا وأدلا 
ىو فرط الشوؽ واحلنُت الدائم إىل ذلك ادلبتغى األزيل واحلقيقي، الذي أضاء بنوره ظلمة حياة 

الشاعر كذات تبحث عن إجابات لتلك التساؤالت، اليت ما انفكت تراوده يف صحوه ويف زلوه، 
 :1ونلمس ذلك بوضوح يف قولػو

 مدى جبرحي شلعنا.. رّؼ احلنُت 
 وزوارقي يف شاطئي ىيماء

 آف يل اإلياب يهيم يب.. إف قلت
 ويلفظ زورقي اإلرساء.. سفٌر 

 أضل إليك يا بنت الضحى.. أبدا 
 ربفر يف دمي األصداء.. ظمآف 

   تبُت ىذه األسطر الشعرية الدرجة اليت بلغها الشاعر يف معاناتو الّروحية داخل عادلو الباطٍت 
اإلنساين، أين الشعور العميق بالضياع النفسي والتيو واحلَتة الوجدانية، فبل مكاف إلرساء الزورؽ، 

ويواصل . واحلنُت والشوؽ والعطش الّروحي قد حفر طريقو يف كياف الشاعر ذباه ذلك األفق ادلبُت
 :2قائبل ضمن الّسياؽ ذاتو

 تلوب مشاعري.. يف روعة الذكرى 
 وتزىر يف دمي األىواء.. عطشى 

 وعلى زليط الصرب تبحر غربيت
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 فًتودىا األضواء واألضواء
 آه كم يف خاطري.. أمبلذ طهري 

 وبّح النداء.. من رغبة جفت

   لقد خرجت ىذه الكلمات من صدر الشاعر وىي ملتهبة حبرقة الغربة والفراؽ، كأهنا تنزؼ دما 
من جرح غائر يف أناه الداخلية، وكأّف الدواؿ قد امتزجت بدموعو فنراه كيف ينقلنا إىل متناقضات 

 .احلياة ومفارقاهتا يف غياب استقرار سكينتو عند حدود مبتغاه

   فمن جرّاء ىذا االغًتاب الّروحي والوجودي ربّولت ألفاظ قصائد الشاعر وعباراهتا إىل وسيلة 
فعالة عكست بالفعل زلنة الذات يف صراعها األبدي مع الكوف والوجود، قصد إدراؾ كنهها 

من خبلؿ  (الذات والوجود)وكنهو معا، ومهمة الشاعر يف ىذا آّاؿ أف يسرب غور ىذين الكونُت 
تأويلهما، فالشعر يف أمسى غاياتو حياوؿ دائما تأويل وتصوير حالة تبديد الذات يف تضاعيف 

ولكن رغم كل ذلك يبقى . الشجا الذي أذلب أحزاف الشاعر وأثار حنينو إىل رلد نبعو األصيل
 :1بصيص األمل يطارد سليلة الشاعر، ومن ذلك قولو

 إذا أيها الشوؽ أزرع فيك
 نشيدي، وأعصر مّواليو

 فتشرؽ يف كل درب.. أراؾ
 وزبضل أعماقيو.. ورودي

 ىذا الزماف.. فإف أتعب الطُت
 فلن يأكل اليأس آماليو
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   يستخدـ الشاعر يف ىذا ادلقطع العبارات الدالة على األمل وعلى الشروؽ اجلديد، الذي تتحوؿ 
فيو أحواؿ الشاعر ضلو ما يريد وما يطمح، فمهما القى الشاعر اإلنساف يف حياتو من متاعب 

 .التغريب والتهميش ومن معاناة الشوؽ والفقد، فلن يقف ىذا حاجزا أماـ ربقق رؤاه وآمالو

   وبتايل فإف أي ذبربة شعرية ال ترتكز يف قواعدىا األساسية على رؤى إبداعية ذات زخم رؤيوي 
وجودي، وثراء معريف فٍّت، ومرجعية فكرية عميقة، ستفقد شرعيتها وأثرىا اجلمايل وتطورىا ادلواكب 

لعجلة الزمن ادلتغَتة وادلتطورة، وىذا يعٍت أّف االغًتاب كمرجعية أنطولوجية وإبستيمولوجية ىو 
من خبلؿ اتساع أفقو ادلعريف، ىذا ما - زلل الدراسة-الذي منح اللغة شرعيتها لدى الشاعر 

 .أكسبو فاعلية احلضور اإلبداعي ادلؤثر والق يف مساء اخللق الفٍّت ادلتميز

   فاالغًتاب كتجربة نفسية روحية قد شحنت النص الشعري بالطاقات العاطفية ادلتأججة 
 .وادلشاعر الداخلة ادلتوترة، ما منحو فعالية احلضور الفٍّت ادلؤثر وادلتوقد يف الوقت ذاتو

   والزالت األحرؼ السمحاء تدغدغ سرائر الشاعر اليت استوطنها احلزف جراء الغربة والفراؽ 
 :1عندما يقوؿ

 أين احلب؟ ديخر يف دمي: وإف قلت
 زبضّر أبعاده معٌت.. سفُت اذلوى

 تبحر غربيت.. ويف شاطئ العرفاف
« عدنا»وترسو على أبعاد واحتنا 
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يف ىذه القصائد ىو ذلك " مصطفى زلمد الغماري"وىذا دليل قاطع على أّف ما ينشده الشاعر 
االغًتاب العرفاين الذي يندد فيو دائما بانعتاؽ ذاتو من قيود الثوابت ضلو زلبة ادلطلق، فبقدر ما 
تبُت الذات عن صفاء روحها يقوى إثبات مبدأ احلقيقة ادلطلقة، اايثة الستعادة اإلنساف قيمتو 

يف ىذه احلياة الفانية، كمقابل حقيقي لذلك االغًتاب الوجودي الذي يتشظى بصورة واضحة يف 
أثناء أغلب قصائد الشاعر، وفق ما سبليو طبيعة العقل اإلنساين يف مسعاه لتحقيق الفعل الذي 

 .روحا وفعبل (تبارؾ وعبل)يرضي رغبتو يف التناىي بالوصوؿ إىل صفات احلق 

  ؤّذه النظرة الوجودية العميقة اليت تعكس الصلة القددية واألزلية بُت الشاعر كذات واالغًتاب 
وصف رحلتو العرفانية ادلليئة بالضياع والتيو واحلَتة، فها ىو ذا " الغماري"كموضوع، يواصل 

 :1بنربة مليئة باألسى وادلعاناة، يشاركو مرارهتا قائبل" زلمد إقباؿ"خياطب الشاعر اإلسبلمي الكبَت 

 

 كبلنا يا غريب الدار رفض ديضغ األدلا
 يزيغ دما.. كبلنا يف الدروب اخلضر إصرار

 وأبعاٌد على أىدأّا تنهّل أمطار
 وتزىر باللقاء ادلطلق الرّياف أقمار

ىنا يطالعنا الشاعر بنربة خطابية تكتنفها وسبلؤىا احلساسية االغًتابية اليت تكشف عن إحياءات 
عميقة ومبتكرة يف الوقت ذاتو، كما أهنا تشي ببعد صبايل روحي مفتوح الرؤى والدالالت، يوحي 

سباـ اإلحياء بالرفض القاطع للواقع ادلاثل الذي رمست تفاصيلو تلك اآلالـ والتضحيات، أين 
لئلصرار والعزدية الدور الفّعاؿ يف شّد اذلمم من أجل مواصلة الصراع النفسي واالحًتاؽ 
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الداخلي،جراء احلرماف من نور الكشف ومنتهى اليقُت اإلذلي، الذي سيصل إليو حتما مهما كلفو 
 :1األمر من رلاىدات ومن معاناة، ويف ذلك يقوؿ

 سأجٍت اللذة اخلضراء من أدلي
 نداءات إذلية.. ومن شفيت
 مشاوير نضالية.. ومن قممي

 ألغبق يف ربيع غدي
 ..وبُت ضبللو سورة

 وأىـز كل أسطورة

   معٌت ذلك أّف حّد الكماؿ يف صفاء سريرة الشاعر، مرىوف بتقدًن التضحيات وبتزكية النفس، 
من أجل الوصوؿ إىل قمة القمم وىي مرتبة الكشف،فلم جيد الشاعر خَتا من اللغة كي يتوارى 

خلفها يف مواجهة خطايا احلياة والواقع، اليت تصبح يف نظره كاألسطورة؛ أي نعم، ذلا ماٍض وتاريخ 
عظيم وعريق، ولكن ال مستقبل ذلا أماـ القيمة احلقيقية لؤلفق ادلثايل والقدسّي، فيقدـ لنا الشاعر 

: 2تبعا لذلك تصويرا جليا ذلذا الغياب الّروحي والعرفاين قائبل

 والبلأين يف أبعادىا السود..يغيب األين
 وديطرىا الزماف ادلر شبلء األغاريد

 ومعبود.. فغّنت دلعبود..تناست وجهها 
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يف ىذا ادلقطع الشعرّي صورة فنّية شليزة عرب استخداـ الرؤى الفكرية ادليتافيزيقية " الغماري"قّدـ لنا 
ادلبأرة والرموز الصوفية العميقة وادلكثفة، ليحكي لنا حقيقة صراعو الباطٍت مع األين كوجود ظاىري 

 .والبلأين كعامل آخر مطلق تلخصو أبعاد ال متناىية وآفاؽ غَت زلدودة

من أكثر شعراء اجلزائر ادلعاصرين احتفاء ّٔذا األسلوب " الغماري"إّف :    وال نبالغ إذا قلنا
: الشعري ادلمتنع، الذي يغًتب بو عن ذلك التلقي السطحي ادلباشر، أو لنقل بتعبَت آخر

الضحل، إنو قوة إبداعية متميزة ال تقبل إال بذلك الفعل القرائي العميق، الذي ال يتغيا يف حبثو 
 .ادلباشرة طرح ادلفاىيم وإمنا قصده ادلضامُت ومضامُت ادلضامُت

   فاغًتاب الشاعر باللغة الصوفية كآداء فٍّت ىو جزء من اغًتابو الوجودي كفعل وكتجربة عرفانية 
روحية، دييل فيها إىل تصوير عمق ادلكاشفة والتأمل الوجودي الشاسع شساعة الرؤيا ادلمتنعة بقوة 

 1:اإلرادة بُت الظهور والغياب، وبُت القبوؿ والرفض، وىو ما يندد بو دائما وخباصة عندما يقوؿ

 وما اهنزموا.. وجلت صيحة عذراء قالوىا
 سنرفضو وال ندـُ .. سنرفض وجو غربتنا

 ولتسقط األشباح والنُظم.. ويورؽ رفضنا
 فالتئموا.. وهنتف يا جراح الكرب يا إخواف

 مشرقة ّٔا القيم.. مشاوير الغد اخلضراء
 ولتندؾ يا صنم.. وواعدة ّٔا السمحاء

   يطالعنا الشاعر ىنا بنربة خطابية قويّة تعكس بالفعل أوجاعو األليمة، دلّا استحكمت فيو أوجاع 
االغًتاب الّروحي ادلضٍت وكذا ادلعريف على السواء، فيهتف مصرحا برفضو القاطع للحالة الشعورية 
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كما عرّب عن رفضو . القاسية اليت اعًتت بواطنو الداخلية، واليت أدَّت بو إىل طوؿ احلَتة والتيو
لذلك الواقع الظاىري الذي استحكمت فيو األشباح واألنظمة السائدة وادلفروضة عليو بالقوة، 
فيحاوؿ ّٔذه الثورة الفكرية والعرفانية أف يًتجم حقيقة صراعو مع غربتو الوجودية وكذا ضياعو 

النفسي متنبئا بغد ال تشرؽ فيو إال مشوس القيم النبيلة والصادقة، اليت ستهـز باإلرادة كل صنم 
 :1عتيد، كما يؤكد ىذا الرفض قائبل

 على دمي الّرؼ يا حسناء ملتهب
 والتهيب.. فعانقي ادلوجة اخلضراء

، أو بعض ادلواصفات اجلمالية الدالة (حسناء)لقد اكتنف ىذا ادلقطع الشعري حضورا أنثويا بارزا 
عليو، اليت تنم على ذلك اإلحساس العايل والرقيق ادلمزوج بنربة ملتهبة وعميقة عمق اجلرح واألمل 

ولكن سرعاف ما يطلق أسلوبو . وادلعاناة، نتيجة سبرد الشاعر ورفضو الدائم لكل القوانُت والثوابت
، واليت عكست بالفعل عمق (موجة خضراء)االعتيادي ادلزىو بومضات األمل،اليت اختزلتها عبارة 

احلالة الوجدانية عند الشاعر وغناىا الّروحي، جراء اغًتابو الفكري والوجودي عن العامل ادلاثل 
الذي لطادلا فرض نفسو عليو بطريقة إكراىية تتناىف مع معتقداتو األنطولوجية والعرفانية، وبذلك 

 :2يصرّح قائبل

 مبحر يا غربة الناي علة ذكراؾ فكره
 موغل يف عمقك الناري طوفانا وصبرة
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   ووفق ىذا التصّور، فإف االغًتاب الفكري والوجودي الذي يعيشو شاعرنا ىو بالتأكيد اغًتاب 
ناجع فنّيا، خاصة عندما يرتقي دبداليل القصيدة ويعمق نواذبها التأويلية وفواعلها الرؤيوية والنفسية 
والشعورية، فتأيت تبعا لذلك التجربة الّروحية اإلنسانية حّية نابضة بالشعرية يف ادلنت النّصي السيما 

حينما يركز على ذبارب الضياع والتيو واحلَتة ادلؤثرة والعاكسة بالفعل لوعيو كذات فاعلة باحلق 
 .والقّوة

قد اغًتب عن الغربة نفسها حىت جيد خبلصو من " مصطفى زلمد الغماري"   وىذا يعٍت أّف 
مفسدات الدنيا ومساوئها يف انفصالو الدائم عن الوجود والواقع، حىت لو كاف انفصاال فكريّا 

 .عرفانيا تاما فهو خَت لو من الرضوخ واالستسبلـ

   وأقوى ما وجدنا من مناذج شعرية ساءلت  قضية االغًتاب يف الساحة األدبية اجلزائرية ادلعاصرة 
، إذ يقوؿ "نبضات االغًتاب"وخاصة يف ديوانو الرائع " يوسف الباز بلغيث"كانت للشاعر الفحل 

إذاؾ كانت حاجيت لكل شهقة، لكل زفرة تعاوف القلب كي ينبض كما عادة »: يف مقدمتو
القلوب، لكن االنتظار وضبى الشعر يسابقانو، ليزيد يف نبضو، فتتعمق التنهيدة ويتفّرس اإلحساس 

 .1«ادللهوؼ وجو قلبو ادللتهب، فتعرب النبضة كياهنا ادلألوؼ إىل حضن االغًتاب

   وإذا سّلمنا ّٔذه احلقيقة، فمعٌت ذلك أّف الذات ادلبدعة تعيش يف صمتها الصارخ وجلّة موجها 
اذلادئ، نقيض ما يف راىنها وواقعا ادلاثل، وعكس ما حييط ّٔا، فهي تعسى يف كل زلاولة إبداعية 
للتعبَت عن مبتغاه يف االنفكاؾ واالنفبلت من إسار جحيمها األرضي، أمبل بالتحليق يف فضاءات 

وأعمق . أنقى، لتجد نفسها أخَتا يف مواجهة مصَتية مع ذاهتا ومع اآلخرين باستثارة ادلشاعر
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ادلشاعر اليت ديكن أف يستثَتىا الشاعر ىو إحساسو الدائم بالغربة والضياع النفسي، وىذا ما 
 :1قائبل" يوسف الباز لغيث"يًتصبو شاعرنا 

 ..جاوبيٍت يا عيوين
 ما عسى يُبكي الغريب؟

 وتبلحُت األماين
 شرقت قبل ادلغيب

 وشروؽ النفس أمسى
 وتغاريد األريب.. 
 وهتادي ادللهمُت.. 
 وانتكاسات احلنُت.. 

  صدقوين–كلها أضحت حكايا
 .بعدما غاب احلبيب

عمق أسى، جراء حرقة الشوؽ وببلء - كما يظهر من دواذلا ودالالهتا-تبُّت ىذه األسطر الشعرية 
احلنُت، فيتقاسم الشاعر مع حروفو مصَته اتـو كغريب يف ىذا الوجود، يف مواجهة أبدية مع 

، حبثا عن ذلك األفق ادلِظل جراء مغادرة احلبيب األظل، باعتباره اختزاال فعليا حلالة  الواقع ادلأزـو
االستقرار الّروحي والطمأنينة الشعورية عند فك شفرات الكوف والوجود واحلقيقة، فوجد الشاعر 

نفسو لذلك وحيدا بُت التيو والضياع يف سراديب آّهوؿ، واالىتداء بأحبلـ تباريق التجّلي 
 .الّروحي
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وىذا قمة ما ديكن أف يعيشو الشاعر يف حلظات غيابو الذايت والوجودي، إذ ربّوؿ إىل ىاجس ما 
 :1انفك يطارد خواجلو الداخلية والباطنية، ويف ذلك يقوؿ

ـٌ عنيف*** سبلـ الغريب سبلـٌ سليف  وشوؽ الغريب غرا
 إف الزىور ال تعيف: ومن قاؿ*** وليس جراح الوفاء بعارٍ 

 لسوؼ يِطّل ربيع عفيف*** ومهما يطوؿ الشتاء بدوحي
 فيقصي السراب، وينفى النزيف*** ويرسل طيف ابة يوما

فبل يشرب من ادلنهل العذب، وال يستأنس بإشراقة الربيع العفيف سوى ذلك ادلغًتب الذي جاىد 
من أجل التقرب، لذلك فاغًتاب الشاعر ناجم عن ذلك الفراغ الوجودي والوجداين الناجم عن 

توايل اخليبات الناذبة عن إحباط إرادتو وفقداهنا، فاتسمت حياتو تبعا لذلك باخلواء ادلخي الذي مل 
فما يعانيو من . يعثر فيها على ذاتو ادلتشتتة واليت يشبهها بالسراب الظاىر وادلختفي يف الوقت ذاتو

آالـ الشوؽ واحلنُت قد أنساه إحساسو الفعلي باللـو والعتاب وما جرى منو وعليو جراء اذلجر 
 :2والغربة، فأمل الشوؽ ال يضاىيو أمل ومنو قولو

 نداعب نسمة احلب الزكّية*** عبلـ اذلجر يا صاحيب وىّيا
 وما زبشى ذليب الشوؽ فّيا؟*** أزبشى عن ىجرتك من عتايب
 وحينا تكسر الغصن النديّا*** وتأسر يف رياض البدر حينا
 فمالك باجلفا تقسو علّيا*** أحبك، قد ألفتك يف زماف
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   يتخلل ىذا ادلقطع الشعرّي عبارات دالة على الغربة الوجودية بكل ما ربملو الكلمة من معٌت يف 
وكلها ألفاظ تدّؿ يف  (..اذلجر، ذليب الشوؽ، البدر، اجلفاء، القسوة، احلّب،): مثل قولو

مضامينها على عمق احلالة الوجدانية ادلعيشة واسوسة، واليت أصبحت عبئا أماـ انعتاؽ ذاتية 
الشاعر، اليت تتغيا القبض على حقيقتها كوجود باطٍت كاف قد ألفو الشاعر يف زمن ما، ومنذ ذلك 

 تراوده وزبتزؿ إحساسو العايل والعميق ت والبعاد مازاؿءالوقت وادلعاناة وادلقاصاة من مرارة اجلفا
 .بالغربة

   فشاعرنا ادلغًتب ال ييأس أبدا ماداـ لو ىدؼ ساـ يسعى دائما يف الوصوؿ إليو، وإف خاب 
سعّيو مرة فلديو العـز الكايف إلعادة الكرّة ألف مرة؛ ولذلك صلد أّف أغلب الشعراء الذين يعيشوف 

ىذه احلالة والذين جعلوا من قصائدىم الشعرية فسحة للتعبَت عنها يأملوف يف غد أكثر إشراقا 
ونورا، فتقصر ادلسافات ويصبح البعيد بالفعل قريبا قرب األنا من أناىا، وقرب الوجود من حقيقة 

وجوده وقرب الكياف من كينونتو، وىذا ما منح ذبربة شاعرنا العرفانية التكثيف الرؤيوي والعمق 
 :1الداليل وفاعلية التأثَت وعمق اإلحياء، وىذا ما يتجلى بوضوح، خاصة يف قولػػو

 لو كاف البحر كأشواقي، إذ يلقى الشمس..
 كما دوما، صفراء يعّللها حيّب 

 ال تنسى الطَت مواعيدي
 لن تشكو اليـو سباسينا
 :امسع يا صاح تقاسيمي

 من بعد غياب.. الصبح يعود ألعشاشي"
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   ؤّذا اإلحساس الشعوري العميق وصف لنا الشاعر صباحو ادلليء باألمل واحلياة اجلديدة اليت 
عادت من بعد غياب طويل، مليء باجلروح وادلآسي اليت اىتز ذلا قلبو نتيجة احلرماف الذي غّيم 
عليو، لتفتح بذلك آفاقا شعورية ووجودية جديدة تعيد للشاعر طبقا لذلك عن ذاتيتو وكينونتو 

 .الضائعة ما بُت الغربة والتعدد

قائبل يف قصيدتو اليت يصّور لنا فيها مرارة " زلمد علي سعيد"    ىذا ما فجره شاعر الكلمة احلرّة 
 :1ىذا االغًتاب العرفاين واالختفاء الروحي قائبل يف إحدى أصبل قصائده

 أختفي من الظبلؿ البعيدة
 ال شيء يدرؾ ىذا العذاب
 أربرؾ يف فلك الشمس 

 من دينح الضوء كي أستطيع الكبلـ
 باسم اليت

 وىبت غابة االنتماء
 ..أريج التعدد
 ...معٌت احُلطاـ

فما بُت انفتاح العبارة الصوفية على ادلطلق مقابل انصداع الذات، وما بُت انفغار داللة األلفاظ 
والعبارات واالنغبلؽ على الذات قهرا بفعل الغربة واالختفاء، حيصل االرتباؾ واحلَتة، األمر الذي 
استدعى من الشاعر طلب بصيص نوٍر قصد الوصوؿ روحّيا وعرفانيا إىل الوجود ادلطلق، أمبل منو 

يف اخلبلص األبدي بعد سباـ االلتقاء واالرباد، إهنا ببساطة طيوؼ األمل بقيت تبلحق ذات 
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الشاعر يف كل مرحلة من مراحل جهاده جراء غربتو الّروحّية، فيستطيع تبعا لذلك أف يتكّلم بامسها 
 .بعدما كاف غريبا وسلتفيا عن ظاىره اآلين يف داللتو العميقة ادلرتبطة بالباطن الكوين

   وسرعاف ما تغيب عنو ىذه الومضات الكشفية فيجد نفسو وحيدا بعيدا عن أناه بعد ما هتيأ لو 
: 1أنو قد عاد إليها بعد طوؿ الغياب، قائبل

 إننا توأماف
 نرفع صمت الدموع

 إىل عرشها 
 وضلب اّلذي 
 جاء من ساعة

 ومضى
 ترؾ القلب

 يف حلم خارؽ
 وبكى

واحلاؿ ىنا، أّف الوعي الكشفي االغًتايب عند الشاعر ضمن ما تطرحو العبارة الصوفية يف أسطره 
الشعرية، يبُت أف ىناؾ اندماجا باطنّيا واربادا وجوديّا بُت ما يتأملو الشاعر وما ىو واقع فعلي، 

فما سبق أف عاشو الشاعر من لقاء وقرب قد مضى وزالت عنو كل األحواؿ ادلواصفات العرفانية 
اليت حققتو، ودبجرد أف تركو مبتغاه األزيل يف حلم خارؽ كأّف الذي كاف ما كاف، وكأّف الذي 

 .عاشو ىو رلرد طيف عابر يتأرجح بُت احلضور األيب والغياب ادلتناىي
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   وبُت الصمت والكبلـ يصف الشاعر ىذه ادلوجة العرفانية مستخدما يف ذلك العبارات الصوفية 
ادلبلئمة ذلذا النوع من الطرح اإلبستيمولوجي الذي عكس بالفعل عمق ذبربة الشاعر وسداد فكره، 

 :1ومن ذلك ادلنرب يواصل قائبل

 ديّر ببل ظللٍ 
 وينقط كّل الفبلة

 بلطف نداه
 ديّر كما مل يكن

 إنّو عبق الكوف صوت اإللو

 

ال شّك يف أّف التجربة االغًتابية اليت عاشها الشاعر قد ذباوزت كل ادلعاين السطحية والبسيطة 
دلفهـو الغربة والبعاد، إنّو تيٌو وسفٌر ومعاناٌة بُت الوجود الظاىر اجلّلي والغياب الباطٍت األزيل، 

فاغًتابو ىنا يصّب يف دائرة الضياع األنطولوجي األبدي يف مساتو التوالديّة ادلستمرّة، شاحنا بذلك 
نصو بكل تلك الطاقات التعبَتيّة ادلكثفة وادلضاعفة اليت تزيد من نواتج الرؤى عرب استنطاؽ 

عبق الكوف، صوت ): الدالالت ادلفعمة بالتعدد االحتمايل والقوة التأثَتية الفاعلة وخباصة يف قولو
 .(اإللو

   فقيمة اإلبداع احلقيقية تكمن يف ذلك االستخداـ اخلاص للغة ادلعرب ّٔا عن صدؽ التجربة  
الّروحّية والفنّية عرب دقة تصوير اإلحساس الوجداين العايل والشعور االنفعايل ادلتأجج، أو من حيث 
استخداـ األوصاؼ التجريدية إلظهار عمق احلالة العرفانية اليت يعيشها الشاعر إزاء ما يقاصيو من 
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ويبلت الغربة والضياع الوجودّي وادلعريّف، وفق منوذج تساندي متكامل ومتجدد يف الوقت ذاتو، 
 :1قائبل" للشعر"وىذا ما يعرب عنو صراحة يف قصيدتو 

 وللشعّر راحة الفقراء
 ورائحة الغائبُت،
 لو أف يفجر ناري

 وأف ال جييء
 إذا خبتِ 

 الشعلة العارفة
مع بغية بلوغ ادلقاـ،وما بُت حاجة - زلل الدراسة-   تتطابق روح الرؤيا الشعرية عند الشاعر 

ادلطلب واستجابة احلق يكمن ادلوقف من الوجود يف أمناط حياتو بالغربة، وسعيو الدائم لتحقيق ما 
يرغب فيو يف رحلة حبثو الدائم عن االستقامة واحلقيقة ادلطلقة، ويف ذلك يقوؿ يف قصيدتو الرائعة 

 :2"تراتيل غربة"
 وانِت وراء اجلدار الثقيل

 تسّلُل أزمنة يف انتباه الضياء
 على فجره موعد ال جييء

 ويغرقو الورد ىل سيفيق الغماـ
 زبثر قليب وفّجرين ادلستحيل
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يف مقطعو ىذا إحساسو ادلرير بعد ىذا الضيم من الغربة " زلمد علي سعيد"يرّتل الشاعر الصويف 
الوجوديّة اليت آؿ إليها، حىت فجرّه ادلستحيل كنوع من أنواع التعبَت آّازي الذي عادة ما يلجأ إليو 

ىذا النوع من الشعراء قصد تكثيفرؤاىم الفكرية وهتويلها، جراء ما يعيشونو من حياة موزعة بُت 
ضمَت ادلتكلم بغيبتهم عن واقعهم، وضمَت التعظيم يف رغبتهم ادللّحة حلضورىم بالقلب مع احلق، 

 .(زبثر قليب وفجرين ادلستحيل): ويتجلى ىذا بوضوح يف قولو

فما يعيشو الشاعر كإنساف أثناء حبثو عن ثباتو واستقراره الّروحي قد ربّوؿ إىل ىاجس تناثر وانتشر 
بطريقة لطيفة روحانية يف الوعّيو الباطٍت، فأصبح غيابو الوجودي الذي يعيشو اختزاال حقيقيا دلعٌت 

 :1التناثر والتعدد الباطٍت، ويف ذلك يقوؿ

 وغاب 
 وال يفء يف كل يفء
 ..تناثر يف كل شيء

ففي كل موجود يظهر للشاعر كذات عارفة سراب حقيقة وجوده، وكأهنا جدلية أنطولوجية بُت 
فعلي احلضور والغياب يف شكل ذبريدي عشوائي الرؤية، وىذا نوع من أنواع االغًتاب الفكّري 

 ".روح ادلقاـ"والوجودي الذي خّيم على أغلب القصائد ادلوجودة يف ديوانو 

   وىي تتبدى لقارئها منذ الوىلة األوىل على أهنا إبداع راؽ حيمل يف طياتو مضامُت كلها إصرار 
وعزدية وثورة على الثوابت ادلادية، وحييل الذائقة القرائية التأويلية إىل مدلوالت ربمل يف باطنها 

ترصبة حقيقية لصراع داخلي مزدوج، ما بُت ارتباط الذات بأشكاؿ الوجود الظاىري ادلتعلقة بفكرة 
ذبلي احلق يف كل اخللق، وبُت عرض حالة انفصاؿ الشاعر عن واقعو متخذا بذلك موقفا 
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اجتماعيا ربكمو ثنائية الرفض والتجديد، وبُت ىذه وتلك تتشكل الرؤيا الفكرية واجلمالية عند 
شاعرنا، عن طريق شحن نصوصو جبملة من الطاقات التعبَتية والصور اإلبداعية اخلبلقة، اليت 

 .تنبض بعمق احلس الشاعري وتتغيا اإلحياء واالنفتاح الداليل

   وكنموذج عن فعلية ارتباط الذات الشاعرة بأسرار الوجود اإلذلي، ومعاناهتا معو جرّاء الغياب 
 :1والبعاد،يقوؿ

 إىل صلٍم تعّمد يف لظاىا*** ونرسل من منافينا نسيًما
 من األنوار خّلده سناىا*** يزّؼ إىل الغياب ادلّر وحّيا
 إىل النفخ اإلذلّي اجتباىا*** تقاطر مث أسرى يف وريدٍ 

 طريق الّنور لو رحنا لتاىا*** تغيب الشمس إف غبنا ومّنا

أّوؿ ما يلفت انتباىنا يف ىذا ادلقطع الشعرّي ىو التنوع الّرفيع وادلميز للدالالت والفواعل الرؤيوية، 
عن طريق استخداـ الشاعر جلملة من األلفاظ ادلفتاحية ادلكثفة بالدالالت الصوفية غَت ادلتناىية، 

وكلها دواؿ ربمل يف طياهتا مداليل شعرية  (..ادلنفى، النجم، الوحي، األنوار، اإلسراء): مثل قولو
ذات أبعاد عرفانية، وبالتايل شكلت تبعا لذلك رؤية فكرية متبلضبة ذات شرارات تأثَتية عالية عن 

طريق كشف حالتو يف رحلة حبثو ادلستمرة عن مبتغاه العلوي، الذي وصفو بالنجم ادلنَت على 
اعتبار نظرية ذبّلي الكل يف اجلزء ادلعربة عن حالة الًتاسل الفكري والتواصل الّروحي، ما أظهر 

 رغم دواـ الغياب والتيو، الذي يقدسية العبلقة العميقة بُت الذات واحلق يف ذلك األفق البلمتناه
 :2تسبب يف حزنو الدائم، ويف ذلك يقوؿ
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 أّي حزٍف يا غريب الّدار
 يف عينيك قل يل؟

 أي حزٍف يرفع اآلالـ روحا
 فتغٍت

 البسيط، وإمنا ما يقصده ىنا ي   فالشاعر ىنا ال يصبو يف ىذا ادلقاـ إىل ذكر احلزف دبعناه ادلأساو
أعمق من ذلك بكثَت، فما يرمي إليو الشاعر ىو ذلك احلزف ادلمزوج بنربة الشك ادلؤدية إىل احلَتة 
والتساؤؿ عن حقيقة احلاؿ، اليت وصل إليها جراء آّاىدة والسعي الدائم لفك شفرات احلقيقة، 
إىل درجة أنو ىو أيضا قد بدا لو ىذا احلزف غريبا فتساءؿ عن حقيقة ىذا الشعور الذي ينتابو، 

فهو حزف فوؽ احلزف، إنو ضيق يعكس بصورة جّدية مرارة الضياع والتشتت، وىذا ما يؤكده 
 :1قائبل

 أّي حزٍف جيعل الذكرى حريقا
 والندى بعض التمٍّت 
 يا غريب الدار قل يل
 أّي حزف يف ادلتاىة
 وغيابات السؤاؿ

إنّو يعيش قمة الضياع والتيو احلقيقي يف متاىة حبثو عن أجوبة ألسئلة ما انفكت تراوده بُت الفينة 
واألخرى، إهنا متاىة البحث عن البديل النموذجي إّما لواقعو الرديء أـ لذاتو األبّية ادلتعّطشة 

لبلوغ اآلفاؽ العلية، فهو حوار داخلي يف شكل تساؤؿ باطٍت يتضمن يف فحواه عصارة معاناة 
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الشاعر ذباه مبتغاه ادلطلق األزيل، فما حلق الشاعر من شعور قوّي دبرارة احلَتة والقلق جعلو يرسم 
معاين كلماتو وعباراتو بادلقاصد وادلرامي الصوفية، يف مضامينها الدالة على فعل التجّلي الكشفي 

: 1الباطٍت، طمعا يف ذباوز احلقيقة الواقعية يف مقابل بلوغ احلقيقة الكونّية، وىذا ما صرّح بو قائبل

 تصف الكلمات تبارحيها
 ال تنسٍت/ والنشيد البعيد يسافر يف الشوؽ

 سوى أف تكوف ونأيت إىل
 فرٍح يف اذلبوب، يشاىدين

فالشاعر مل ييأس، وبقي متمسكا بأملو ادلًتقب، يف إحاطتو الّتامة باحلقيقة ادلأمولة يف رؤاىا 
ادلتسامية، رغم قمة الشوؽ اليت انتشر على كامل مشاعره وأحاسيسو وشغفو ادلستمر وغَت ادلنقطع 

 :2لبلوغ مقاصده، إذ يعرّب عن ذلك قائبل

 على الصّد آثاري ولقيانا*** أغيب بأشواقي فتنشرىا
 لطائف طيف منك واسانا*** يزغرد بايب كّلما خطرت
 رعاىا اذلوى باألنس أحيانا*** مفازة درب مزقت كبدي

 ورغم الظبلؿ اذلّد وجدانا*** أحّبك رغم الّتيو يف نفسي

   يتبادر إىل الّذىن عند قراءة ىذا ادلقطع الشعرّي أّف ىناؾ سبازجا واضحا بُت االغًتاب كدافع، 
واحلنُت والشوؽ كواقع، إالّ أّف احلنُت الذي يعيشو شاعرنا ىو حنُت الصويف الذي يسعى بكل ما 
أويت من قوة وإرادة إىل بلوغ احلضرة اإلذلية، بأوصاؼ ربوي الكثَت من ادلعاين واألسرار الوجودية، 
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فهو عندما يعرّب عن حنينو زبرج ألفاظو مفعمة باحلرقة والشوؽ الذي يعكس بالفعل حقيقة 
 .اغًتابيةعرفانية عميقة قددية متأججة ومنتشرة يف أثناء قصائده الشعريّة

   فهذا النوع من االغًتاب العرفاين ادلقروف بالشوؽ واحلنُت ال يقر لو قرار عند شاعرنا؛ ألنو لو 
وصل إىل أعلى درجات الوصاؿ الشتاؽ إىل غَتىا، ولو وصل إىل النهاية الشتاؽ إىل ادلبلزمة، 

وادلبلزمة مستحيلة، وبالتايل يصبح الشوؽ قريب االغًتاب، فقلب الشاعر جراء ىذه ادلعاناة 
 :1كاألرض القاحلة اليت تتعطش لقطرة ماء تروي ّٔا جوفها العميق، ومن ذلك قولو

 أف الغريب يراع خطها ادلدف*** ىل تدركُت إذا ما حّنت ادلدف
 حييا بوحشتو، ربيا بو الُرمنا*** تصفو فيلبسها غيما يشرده
 واألرض حبلى بو، يرعى ّٔا الشجنا*** يف الصمت يف خفٍر تدوي أزاىره

 أوتار عازفة ىامت بو زمنا*** قد خيرج النغم ادلوتور عامره 

فنربات الشوؽ واحلنُت اليت تعلو األبيات توحي دبا تكنو نفس الشاعر من اإلحساس باحلرماف 
والفقد لبعاد احلبيب، فهذه ادلشاعر واخللجات النفسّية ادلعربة عن األمل الشديد بالفراؽ واإلحساس 

العميق باحلنُت وحب الوصل عن طريق ادلناجاة، ناتج عن امتبلء قلب الشاعر كعاشق بابة، 
وىذا يدؿ حتما على اغًتاب شوقو إىل مبتغاه واغًتاب حرمانو من الوصاؿ، والعودة بالّروح إىل 

مصدرىا النقي الطاىر، فيفجر عباراتو الشعريّة بآالـ الغياب والفراؽ، ويف ذلك يقوؿ يف قصيدتو 
 :2"صبلة الغائب"الرائعة 
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 حُت غاب األحبة غابت يداي
 وطارت يف الكوف أجنحيت

 واستبحت ادلغالق دلّا بكى القلب
 واستنزفتٍت ادلآذف

 كي ال أكوف آّاىد يف حلبات التناقض

إنّو خطاب عرفاين، وتصّور صويّف تأملي، يسعى من خبللو الشاعر إىل أف يتجاوز الواقع ادلاثل، 
حبثا عن جوىر اليقُت يف ذبلياتو الّروحانية، فجاء نّصو الشعرّي ىذا مكثفا دالليا، منفتحا على 

التعدد االحتمايل الذي يفضي إىل االنغبلؽ والتمنع تارة والتشتت والتبعثر الذي قصده التجاوز 
تارة أخرى، استباح الشاعر فيو كل اذورات، وسبّرد على كل الثوابت يف سبيل إطفاء ذلك 

اللهيب ادلتوىج وادلستقر يف دواخلو جرّاء غربة الذات وىجرة ادلقاـ، ومن ذلك قولو يف القصيدة 
: 1ذاهتا

 يغيب عن الشمس موعدىا فتغيب
 وتًتؾ برد الليايل 

 وال وقت يل النتظار الصباح
 تقمصٍت شغٌف بالذي ال آراه

 فأشركت قليب لرحلتو

   معٌت ىذا أّف إحساس الشاعر بغربتو ادلًتامية األطراؼ أدى بو بصورة حتمية إىل اهنيار مظاىر 
كيانو الوجودي بُت غياب الشمس وقسوة برد الليايل، فأصبح شغفو الوحيد ىو لقاء ذلك الذي 
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غاب عنو وابتعد عن مأواه، كنوع من أنواع التصوير التجريدي دلآؿ الذات جراء الفقد والبعد 
والغياب، بطريقة كشفية عرفانية خاصة وخالصة يف الوقت ذاتو، تنبئ حباؿ أفضل أين يتم اخلبلص 

 .من ىذا التمزؽ والتشتت الداخلي ونيل الرضا والراحة والسكينة يف مقاـ الثبات

زلمد "   كلها مشاعر وأحاسيس متناقضة جعلت القصيدة الشعرية الصوفية ادلعاصرة على يد 
فسحة كبلمية متجددة، تتغيا البعض يف تلك العوامل الغيبية عن معادؿ وجداين لكياف " علي سعيد

الشاعر اإلنساف ادلفعم بالّسمو الروحي واالنبعاث الوجودي، قصد القبض على حقيقة احلقائق، 
 :1ويف ذلك يقوؿ

 أريد اكتشاؼ احلقيقة يف حلظتُت ألنسى
 حدود التذّكر عند افجار التموّج يف دمعة

 الذكريات
 ويبقى حنيٍت

 يفتت روز ادلواجع يف قمتُت على الكمد
 ادلستفيق

إّف شعورا قويا وجليا يوحي بدرجة عالية باالغًتاب العرفاين الذي عكس فعلية التمزؽ واالنفصاؿ 
عند الشاعر، بوصفو زلبا ماديا متناىيا حيمل يف دواخلو روحا نقّية طاىرة ال ماديّة، تشتاؽ بل 

وتتوؽ للعودة إىل أصلها البّلمتناىي، وبتايل فهو حزين حزف الغريب لكونو يف عامل ال يتناسب مع 
طبيعتو األصلية، مهو الوحيد ىو اذلروب من ىذا العامل ادلؤمل، والفكاؾ منو من أجل البحث 
والقبض على الذات اجلوىرية بسماهتا النورانية، ومن أجل كشف تلك احلقيقة يعاين ادلشقة 
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النفسية، فهو يف حالة صعبة من احلزف والبكاء والقلق الذي فتت لو روز ادلواجع ادلبلزمة لو، ما 
 .داـ مل حيقق آمالو وطموحاتو الروحّية

فهذه الغربة اليت تسببت فيها حالة الشاعر العشقّية اذباه زلبوبتو األزلية، قد غيمت على أغلب 
 :1قصائده الشعرية، ومن ذلك قولو

 ىذا احلّب غريب: رحيانة
 وأنا ما بيٍت وبُت احلب مطر

  وبكاء
 وستائر يف شباؾ احللم األخضر

 ىاجتها الرّيح الليلية
 رحيانة طلُع الورد على األضواء

 ..وقصيٌد صبحيّّ أمسر

فالشاعر بأدب صادؽ ورفيع، يصف لنا حالة شوقو العاـر الذي مل يًتؾ مكانا يف ذاتو إالّ وزبللو، 
إهنا مرارة تعمل يف كياف الشاعر، فالغربة الصوفّية ىنا تأخذ منحا فكريّا وتفكريّا على السواء، 

فعندما يتفكر يف غياب حبيبتو ادلنجلي لو يف كل موجود، وكل موجود ظاىري قد تأثر ىو اآلخر 
ّٔذا الغياب والبعاد الباطٍت، ىذا ما أدى إىل قلقو وحَتتو وبكائو، وجلوؤه إىل تشبيو زلبوبو األزيل 

بالرحياف كاف من باب إبراز قمة وعظمة شأنو وتقديس ملكوتو، وسبييز طيب رحيو عن باقي 
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ادلوجودات؛ ألنو ببساطة سّر الوجود وأصل تكونو، مث يواصل الشاعر غوصو العميق يف وصف 
 :1حالة حّبو ادلضنية مع ىذا ادلعشوؽ الّروحي قائبل

                        رحيانة يا أنس العمر ادلدبر،

 :رحيانة يا أنس السفر ادلقبل
 ىذا احلب عذاب

 وأنا ما بيٍت وبُت احلّب مطر
 ...وبكػػػػاء

إّف ىذه الصور واألوصاؼ اليت خصها شاعرنا بذلك ادلبتغى الباطٍت الذي نأى عنو وابتعد، 
تعكس بعمق قمة الولو واحلنُت واالشتياؽ الّروحي لو، فالشاعر يف ىذا ادلوقع رسم بريشتو الفنّية 
لوحة فسيفسائية متداخلة الظبلؿ واأللواف واألحجاـ؛ ليعرب بصدؽ عن تلك ادلخلفات النفسية 
اليت وقعت لو جراء جدلية احلضور والغياب اليت انتابت ذبربتو العرفانية اخلاصة، وىذا التصوير 

الراقي ىو ما منحها حركة بانورامية مكثفة، عكست بالفعل عمق فكر الشاعر ومصداقية ذبربتو 
 .الّروحية يف سفره الدائم ضلو آّهوؿ والبلمتناىي

وقد يذىب يف ىذا التصوير الفٍّت إىل أبعد من ذلك بكثَت جراء ما حيّسو عندما تضيق بو احلياة 
الفانية عند يأسو من عودة زلبوبو إليو، وعودة ذلك االنتشاء الّروحي بعد طوؿ ىذا الغياب كنوع 

 :2من أنواع إحباط األنا يف مواجهة انكساراهتا، ومن ذلك قولو
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 الراحلوف توادعوا
 مل تبقى غَت األغنيات
 وترضلوا خلف ادلساء
 وتوزعوا مثل الشتات

 قد فيهم دمعيت
 ىذا الصدى الليلي 

 واحللم ادلوات
 ..وتوادعوا
 ..وتوادعوا
 ..وتوادعوا

 مل تبقى غَت األغنيات

بالفعل مل تبق غَت اآلىات واألنّات اليت اختزؿ من خبلذلا الشاعر فرط معاناتو األبدية إزاء ما 
يرغب فيو بصورة كلّية، فًتاقصت عباراتو وألفاظو على قيثارة احلزف وفقداف األمل واإلحباط الذي 

يفضي بعدـ اجلدوى، وأّف ما عاشو لن يتكرر رلددا ما داـ الصبح قد أشرؽ دوف نور الوصل 
 .واجلمع واالرباد، على عامل يظل دوما يف حاجة إىل الكشف

   وقد يطاؿ اغًتاب الشاعر حىت ىويتو ووطنهوكل حيثيات حياتو، ومن ذلك قولو يف ادلقطع 
: 1"أغاين الّرصيف"الثامن من قصيدتو ادلبهرة صناعة ومعٌت 

 باح سّري باغًتايب يف ببلدي
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 رّب فّرت من يدّي أحلى دياري
 حرموين من رياٍح طيّبات

 سبتمت رفضي وىّبت بنفاري
 مّزقوا روح أيب، أمي وجّدي
 أعطبوين باسم تطبيق الشعار

إّف شاعرنا من خبلؿ ىذا ادلقاـ البوحي يكشف لنا سرّا من أسراره الوجوديّة، وىو صراعو القدًن 
مع استقرار ىويتو الوطنية، فالشاعر الصويّف الذي حيلم بعامل مثايل يف ذاتو ويف رلتمعو، جيد نفسو 
واقعا يف حالة انقساـ وجودي بُت الواقع ادلاثل وبُت ادلثايل ادلأموؿ؛ أي بُت خيباتو يف ىذا الواقع 
ادللموس الفاين، وبُت معاناتو من أجل بلوغ ذلك العامل النوراين السامي، الذي صعب عليو بلوغو 
رغم كل آّاىدات وادلكابدات اليت ربملها، وىذا كلو ناتج عن طبيعتو الرافضة ادلتمردة على كل 

 .القوانُت الثابتة والشعارات الزائفة، اليت تأيت على حساب القيم والتعاليم الفكرية النبيلة وادلتعالية

   فواقعو ادلاثل ىو عامل الضياع والتمزؽ، ووطنو احلايل ىو البّلوطن، وشعاره الدائم ىو البّلوجود، 
 :1يًتصبها صراحة يف قولو

 مدينيت مدينة السراب والدموع والغبار
 قصورىا خراب
 جناهنا يباب
 وريعها كليلها

 وليلها كهزة بزوبعة 
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 ّٔا يعفَّر اجلبُت بالًتاب
 ّٔا يتوه يف سبيلو الطريق

 ينتهي إىل الظبلـ يف عيونو ادلسار
 ّٔا يداف ادلرء ألف مرة بسمرة اجلبُت

 باحلناف،
 بغربة الوجود، بالوجود، بالزماف

لقد غمر الشاعر حياتو دبحاولة كشف ذلك العامل الذي يظل يف حاجة ماسة إىل الكشف، يف 
زلاولة دائمة منو لولوج األعمق واألمسى واألنبل وذباوز عوامل احلس ادلتدنية، واعتبلئو عوامل األبد 

ادلتعالية، أين تتجلى حقائق الّروح ادلثلى بكل معانيها ومواصفاهتا، فوعي الشاعر ىنا وعي وجداين 
 .عرفاين منفتح دائما على ادلثايل وادلطلق والبلمتناىي بطريقة استمرارية تساندية

ويف ذلك إدراؾ نفسي روحي عكس انطباع الشاعر امل بأثقاؿ سلب اإلرادة واحلرية 
واالستقرار، مهو الوحيد يف ذلك ىو الوصوؿ إىل طريق الرشاد وسواء السبيل، من خبلؿ حبثو 

الدائم عن الوجو اآلخر للكوف األمسى بوصفو جوىر الوجود احلقيقي يف حلظات الغياب والغربة 
 .الدائمة االشتعاؿ ادلفضية بالفعل إىل سباـ الضياع

   فالشاعر استنادا دلا تقّدـ يسعى بكل ما أويت من رجاحة العقل والوعي كي يثور على أجزاء 
وجوده الظاىري، وىذا يف الوقت ذاتو اغًتاب، فلّما رباوؿ الذات التمّرد على ما حييط ّٔا يف 
عادلها ادلادّي دلا رأت فيو من نقص وفتور، فهي دوف شعور منها تغًتب عن أجزائها، وىذا ما 
يقصد بو يف عرؼ ادلتصّوفة بازدراء الذات حلاضر الوجود وازورارىا عنو والتسامي عليو بغرض 
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الوصوؿ إىل وجود آخر أكثر صباال وعدال وصفاء، فالشاعر وفق ىذا ادلنطلق غريب عن العامل 
 :1الراىن ومغًتب فيو وبو، ويف ذلك يقوؿ

 يضيق بأبواب التوّجع شائكاً 
 عذاب وصمت واحًتاؽ وغربة

 جياٌد من األتعاب تطوي ادلسالكا
 أطوؼ بسّر كلما الح طيفو
 تعّلق باألشياء أماِّ ومالكا

 كأّف ضياء الصبح يفقد نوره
 ويطلع من صبر الغراـ ادلناسكا

 أتبكُت يا العمر الذي أنت عمره
 فتوحا يف األزماف ربنو ضواحكا

رغم كل ادلآسي والصراعات النفسية يقّر الشاعر ويبوح بسره األبدي الذي يفضي بفرط تعلقو 
دبصدره النقي، ففي كل مرئي يراه برؤية فهو خبلصة مذىبو الذي يعتقد فيو وبو، فالعذاب 

والصمت واحلرقة واالغًتاب ىو السبيل الوحيد لبلقًتاب، فهو ببساطة اغًتاب روحّي من أجل 
 .سبكُت عرفاين

عمقا، " االغًتاب"تزداد تيمة " زلمد علي سعيد"   وعرب توايل اإلنتاج الشعري لدى شاعرنا الفذ 
عرب اقًتاهنا ادلباشر بالتجارب احلياتية واإلنسانية اليت ديّر ّٔا الشاعر حىت أصبحنا نظّن أّف تيهو 
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وحَتتو الوجودية والعرفانية ىي اليت أفضت بو إىل الضياع األبدي، أين ال أمل يرجى من العودة، 
 :1فيصف لنا الشاعر تعايل حالتو االغًتابية يف حبر الشتات قائبل

 والسفينة
 كلمة أخرى

 ألشواؾ التغرب واتنماء احلبّْ 
 للبحر ادلزركش بالعواصف والرّياح

 /قليب عليك ىويَ 

أراد الشاعر استنادا دلا تقدـ أف يصّور عادلا خاصا لوجوده عن طريق استخدامو ادلميز للغة، ىذا 
ما ساىم يف خلق تعابَت فنّية راقية ذات فضاءات داللية غَت متناىية، تعكس بصورة أو بأخرى 

العامل السامي والفريد الذي يسعى الشاعر لكي يتمثلو وأف ديثلو يف الوقت ذاتو بطريقة تأملية 
إشراقية، تصّور حالة الذات الشاعرة ككياف إنساين وجودي يف مسَتهتا ادلتجددة وادلتعطشة دوما 

 .دلعانقة الكل، بكل ذبلياتو الباطنية والقدسية النبيلة

غَت أّف ادلنحى العرفاين يسمو عن واقعيتو ادلألوفة، حبثا عن واقعية القيم اإلنسانية يف معناىا 
األرقى، وزلاولة وصل الذات ّٔذا ادلعٌت ادلتعايل لتأصيل جوىريتو بوصفو امتدادا روحّيا ألصالة 

الذات يف نشداهنا ادلثاؿ البلمتناىي عرب جدذلا ادلستدًن مع الواقع القائم، مستبصرا تبعا لذلك غدا 
 :2أكثر جبلء ونورا، فيعرب عن ذلك قائبل
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 مل يأت
   من روح اللغات

 ..    وليد معجرة
 هنّز اجلذع يا ُرَطَب الّدقائق

 كم يصَت القلب
 أيتم

 من غريب
 يدفنُ 

 األوقات يف الذكرى
 وخيرج من غٍد،

 ...يس الغدا 

نعم، إّف الشاعر من خبلؿ ىذا الطرح، يعيش حالة متناقضة بُت الرضا بالغربة والوحدانية وادلوت 
يف تباشَت الذكرى القددية، وبُت األمل يف غٍد أكثر ىدوءا وثباتا وسكينة، فالشاعر ىنا ال يريد أف 
يفقد األمل متنبئا بزمن الحق قد تكوف فيو احلياة أكثر اتزانا ومنطقية واستقرارا يف بعدىا الفكري 

 .والوجودي وحىت ادلعريف

   ويف ذلك تأكيد صريح بقدرة اإلنساف ويقينو التاـ على ربقيق سكينة ذاتيتو رغم كل األزمات 
النفسّية والصراعات الداخلية اليت واكبت مسَتتو االنتقالية وفق مبدئي احلرية واالختيار قصد نيل 

 .ادلبتغى وادلراد، ومن مث الرضا بو
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   وضمن السياؽ االغًتايب ذاهتيقتبسالشاعر ذليبو جراء البحث ادلتكرر وادلستمر يف بواطن احلياة 
وأشيائها، من أجل اقتناص أسرارىا ومبلمسة كوامنها، واصفا بذلك حالتو البحثية ىذه وما جرى 

 :1لو منها ؤّا، فحالو كالسفينة التائهة يف حبر التشتت والتمزؽ واحلزف العميق، قائبل

 قمرية األحزاف تلك سفينيت
 حامت على أنفاسها األقدار
 ترنو إىل األمر البعيد وإهنا

 مآلنة حبرائقي ربتار
 أعراس حيّب يف اغًتاب حبيبيت
 تلقى دمي تصفو ذلا األكدار

استنادا إىل ىذه األسطر الشعرية، ديكننا أف نفهم تلك احلالة العشقّية اليت يعيشها الشاعر، فهي 
ربثو وال يقدر على مدافعتها، إهنا تسكن كيانو وتتخلل كل أجزائو، إهنا ببساطة سراب قامت ربّوؿ 

 .إىل ىاجس قاتل

وبتايل وجد الشاعر نفسو أسَتة داخل ذاهتا، مغًتبة ّٔا وعنها، فهذا التيو ادلستمر يف األعماؽ 
صفة وجدانية الزمت الشاعر يف أغلب قصائده يف زلاولة منو للبحث عن ادلطلق وادلاوراء الروحاين 
بطريقة يتصارع فيها وعيو مع الوعيو ليستفيق يف األخَت بعد غياب روحي طويل ليكتشف أنّو ىو 

مث يواصل الشاعر حديثو عن ىذه الغربة . احلقيقة األكثر حياة ومنطقا وثباتا يف ىذا الوجود
 :2الّروحية ولكن بطريقة أكثر عمقا وغموضا وإحيائية قائبل
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 غرباء
 نلتقى غرباء

 يف الطريق الذي ال يعود
 يف ادلساء الذي ال يعود

 وأصرخ من أملٍ 
 آٍه يا ولدا

 ال يعوُد، يفرُّ من احللم
 ...يا ولِدي
 غرباء

 آه يا ولديَّ 
 كم أحبكما

يصور لنا الشاعر ىنا حالة شعورية اغًتابية متناقضة يف ظاىرىا وغامضة يف فحواىا ومراميها، 
حاوؿ الشاعر من خبلؿ ىذا التصوير الفٍّت أف يربز حالة مليئة باحلزف واآلسى وادلعاناة جراء 

ولديو، والولد ىو جزء ال يتجزأ من ذات : فقدانو لشخٍص عزيز عليو أو لنقل على حّد تعبَته
الوالد، فهل الشاعر ىنا يعترب ذلك الولد الغائب والذي كاف موجودا يف يـو من األياـ الغابرة ىو 
ذاتو ذلك السراب الذي ما انفك يراود أحبلمو، والذي ما زاؿ يًتقب عودتو بتحقق احللم؟ أـ أّف 
الشاعر ىو نفسو ذلكالولد التائو يف غياىب آّهوؿ باعتباره جزءا أساسيا من كل كاف ىو السبب 

 احلقيقي يف وجوده؟

   فحالة الشاعر وفق ىذا النموذج ربيل مباشرة إىل تعددية الفعل االغًتايب الذي يتعدى غايتو 
العرفانية البحتة ويتجاوزىا إىل غايات أخرى أكثر وعّيا وإنسانية، عن طريق صبغ عباراتو بالتوسل 
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بادلكاشفة، والتلّوف بادلمكن يف البحث عن عُت احلقيقة النفسية، سلاطبا بذلك من ليسوا على 
دراية ّٔذه األحواؿ العرفانية والصراعات الوجودية الباطنية عند الذوات اليت ينتأّا الشك الدائم 

 :1والتساؤؿ ادلتجدد حوؿ طبيعة الكوف وسّر الوجود قائبل

 أيها العازفوف على بردٍ 
 يتفجر من شجرات الوقوؼ

 سازلوين إذا ما قهرت انتظاري
 وسرت إىل 

 أصلمٍ 
 تتألق يف زمن ليس منكم

 ذحبتم زماين
 تعمدين بانكسار الغيابِ 

تتحقق مسات ىذا ادلقطع الشعري يف نبض الكلمات الدالة على خصوصية الذات الشاعرة الثائرة 
على كل القيم الباردة ادلتفق على صحتها رغم التناقض الذي يعًتيها، وادلمجدة بطريقة متعالية 
دلبادئها وغايتها؛ ألّف الشاعر كفناف مبدع أوال مث كعارؼ ثانيا قد غاب عن حياتو الفانية دوف 
شعور منو ودوف تعمد ظاىر، فسَته ضلو األفق ادلبُت سواء إنسانيا أو روحّيا أو عرفانّيا ىو سٌَت 

دافعو الّتحّدي قصد إثبات ما يرجوه يف الواقع ادلأموؿ، مفارقا بذلك كل التناقضات وادلتضادات 
ادلتفشّية يف الواقع ادلاثل وادلعموؿ، فهو وفق كل ىذه ادلبادئ شديد االرتباط بالتغيَت مهما كاف 
نوعو، سواء على مستوى واقعو الذىٍّت أو الفعلي، قصد بلوغ واقع آخر يتوّج فيو كغريب عاىن 
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الويبلت وانطلق من رلموعة تساؤالت أساسها الشك وغايتها األمسى بلوغ اليقُت ادلنَت وادلشّع يف 
: 1أقصى اآلفاؽ، ويف ذلك يقوؿ

 لست منك
 وبايب يعرّج يب

 ضلو شللكة توجتٍت
 ولست األمَت على شللكات الفناء
 ولست غَت الذي يستظّل بغربتو

 ويعَت اذلواء
 لطف نسمتو

 ..إنّو صاحب االنتظار

لقد حاوؿ الشاعر من خبلؿ توظيف ىذه الكلمات الدالة على النبض العروجي العرفاين أف يعرب 
عن إشراقو الذايت وقدرتو التنويرية، رغبة منو يف ربدي ادلتغَتات والقواعد التعددية، مقابل بلوغو 
وفنائو يف جوىر العامل األمثل، وادلقًتف بالنفحات الرضبانية، فقصده األوحد ىو استبداؿ ادلرئي 

 .البّلمرئي بادلرئي والباطن بالظاىر قصد الوصل والتقرب

قد استطاع أف يعكس ذاتو ادلبدعة وادلغًتبة يف قصائده " زلمد علي سعيد"   ومفاده أّف شاعرنا 
الشعرية شكبل ومضمونا، فجاءت نصوصو حبلى وثرية بتلك الدالالت الصوفية ونواذبها اإلحيائية 

وفواعلها الّنصّية، قصد من ورائها التعبَت عن حالتو الوجوديّة كذات مبدعة تعيش يف صمتها 
الصارخ وجلّة موجها اذلادئ، نقيض ما يف واقعها وعكس ما حييط ّٔا، فتحاوؿ بكل جٍد وقوة 
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االنفكاؾ واالنفبلت من إسار جحيمها األرضي، أمبل بالتحليق يف فضاءات أنقى، لتجد نفسها 
 .تبعا لذلك يف مواجهة مصَتية مع ذاهتا ومع اآلخرين

يف أوىل قصائد " يوسف وغليسي"   يستوقفنا يف السياؽ ذاتو ما طرحو شاعرنا ادلثَت للجدؿ 
، ونظّنو قد زاوج يف طرحو االغًتايب بُت االغًتاب الوجودي واالغًتاب "تغريبة جعفر الطّيار"ديوانو 

يستخدـ األسلوب ذاتو الذي " ذبليات نيب سقط من ادلوت سهوا"العرفاين، فها ىو ذا يف قصيدتو 
، خباصة أثناء وصفو حلالة اليأس واحلزف والظمأ "زلمد علي سعيد"وجدناه من قبل عند الشاعر 

 :1جراء غربتو الّروحية اليت أّدت بو إىل التهميش، ويف ذلك يقوؿ

 ..أستعمد بقايا اجلراح.. واقف 
 ..يف خريف اذلوى عند مفًتؽ الذكريات
 كصفصافة صعرت خّدىا الرّياح

 واقف أربسس ذاكرة اليأس ظمأى
 يزيد اشتعاؿ ادلدى،،

   فػػشاعرنا يف أسطره ىذه، حياوؿ أف جيسد موقفو الوجودي عرب استخداـ األلفاظ والعبارات 
الدالة على فعل االستعادة، وكأّف ما جرى لو من أمل وحزف وأسى قد ضاع يف حبر الذكريات 

وىي عادة ما يقصد ّٔا الشتات والغموض " الريح"الغابرة، ودليلنا يف ذلك توظيف الشاعر للفظ 
والضياع، فالشاعر من خبلؿ ىذا االستخداـ أراد أف يبُّت ما قاساه يف رحلة حبثو عن مستقرٍّ 

وجدي لذاتو ادلتمردة على القوانُت ادلاثلة أمامها، ما زاد من ذليب ادلعاناة قصد بلوغ ادلدى البعيد، 
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نعم، إنّو مًدى بعيد، فالشاعر مازاؿ واقفا عند سفح السنُت ينتظر من يأخذ بيده ويثبت نبوءتو، 
 :1فيقوؿ

 واقف على سفح السنُت اخلوايل وحيدا،،
 اليت" السَُّمرات"تبعثرين الرّيح شوقا إىل 

 ..بايعتٍت شتاء وصيفا
 وماتت.. هتاوت..وشاخت 

 وال شاىٌد يذكر ادلرتُت

فوحدة الشاعر ىنا داللة واضحة على غربتو الّروحية، فهو مغًتب بذلك عن نفسو وعن كل 
شيء، طلبا للوصوؿ إىل ىدفو والفناء فيو، إهنا مشقة نفسّية روحّية تعرب تعبَتا دقيقا عن ولع 

الشاعر يف االتصاؿ بالبلزلدود والبلمتناىي، سواء يف عادلو الفعلي أو يف ذلك العامل العلوي، أين 
 :2إذ يعرب عن ىذا ادلعراج الّروحي ضلو رحاب احلق ادلطلق قائبل.ال صوت يسمع إالّ صوت احلقيقة

 تتخطفٍت ومضة من سدًن الّسموات
 ..ذبذبٍت ضلوىا قمرا يتدىل على شرفة الكوف

 عيسى)يعلن لؤلرض أيّن .. ينفطر الكوف
 اخلطايا" سدـو"أسرى يب من  (بن مرًن

 ..الصاحلُت" سدرة"إىل 
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وىنا ُيكشف احلجاب وتنجلي ادلقاصد والغايات عرب جدلية الغياب واالقًتاب، فليس ىنالك من 
خيرج الشاعر من غربتو الروحية وصراعو الذايت إالّذلك ادلنقذ الذي سوؼ يسري بو ضلو مبتغاه 

استنادا للمرجعية الدينية،  (عليو السبلـ)األزيل، وخيرجو من أرض اخلطايا يف صورة سيدنا عيسى 
إالّ أّف ىذا ادلنقذ يف حقيقة األمر ليس شخص النيب، وامنا صورة من صور الذات اإلذلية تنجلي 

للسالك عن بلوغو أقصى ادلقامات العرفانية عن طريق ادلكابدات وآّاىدات الّروحية، إذ يقوؿ يف 
يواصل الصويف رحلة عروجو الذوقي إىل منابع الّنور الفياض على الكوف، »": يوسف زيداف"ذلك 

وعندما يتم .. ويظل على رلاىدتو لنوازع النفس أمبل أف سبتد يد العناية اإلذلية فتهديو سواء السبيل
للصويّف التجّرد واالرتفاع عن مهـو حياتو الفانية ادلتشابكة األفرع الفقَتة الثمرات، يقف عند 

 .1«..مقامات عالية

وبالتايل فإّف كبل من االغًتاب واالقًتاب عند الشاعر يشّد بعضو بعضا يف حركة تصاعديّة، فبل 
يف معرض حديثو عن جدلية " أدونيس"يصلح أحدمها دوف اآلخر،وىو ما يشبو كثَتا ما أتى بو 

ودبا أّف ادلشاىدة أو الفناء أو احلب حاؿ، أي أهنا ربضر وتغيب، فإف شبة »: احلضور والغياب قائبل
جدلية يعيشها الصويف ىي جدلية احلضور والغياب، االتصاؿ واالنفصاؿ، اجلمع والفرؽ، وىذه 

 .2«اجللّية ىي زلور وجوده وزلور ما يعانيو

انطبلقا من ىذا ادلعطى الفكري ديكننا أف نقدـ تفسَتا دلا أراد الشاعر قولو عندما حبث عن النبوة، 
فالنبوة اليت يقصدىا ليست النبوة دبعناىا القدسي الظاىري كما ىي موجودة يف الثقافة الدينية، 
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وإمنا ىي عند الشاعر مقاـ من مقامات القرب بعد االغًتاب أثناء مناجاة احلقيقة، وىذا ادلقاـ ىو 
 .الذي تتجلى فيو األنوار ويؤخذ بيد السالك فيو إىل سدرة الصاحلُت ىو مقاـ الوالية

ولئن كانت النبوة امديّة خاسبة النبوات، فإهنا خاسبة الظاىر، »: قائبل" أدونيس"وىذا ما يؤكده 
ذلك أّف ذلا ما يتممها يف الباطن، وىو اإلمامة أو الوالية، فالوالية ّٔذا ادلعٌت ىي باطن النبوة، 

 :2ويف ذلك يقوؿ شاعرنا. 1«النبوة بتعبَت آخر، ىي الشريعة، أّما الوالية فهي احلقيقة

 حلمي األزيلُّ احًتاؼ النبوة،،
 "صاحلا"،، مذ شّردوا "ناقة ا"مذ عقروا 

 ..أشهروا يف وجوه اليتامى سيوؼ البطالة
 ..عاودين احللم.. أخطأتٍت النبوة يف البدء

 ورثٍت والدي خامت األنبياء،،
 "...إىل جهة الرّيح"وأرسلٍت كالسراب 

 وكتايب ادلقدس؛.. أضبل زنبقة يف يدي
 أرمسو يف الّدجى

فالشاعر ىنا قد تناوؿ ذبربتو كاملة بالشرح والتقصي، عندما صرّح حبلمو الدائم ّٔذا العروج 
الروحاين ضلو صبع اجلمع أو منتهى اجلمع، وىي احلالة اليت يؤخذ فيها بالكلّية عند اإلحساس بذاتو 
وبكل آخر غَتىا دبا سيستويل عليو من سلطاف احلقيقة ادلشّعة يف الّدجى، أين يتم لو الفناء الكلي 

 .واالندماج الفعلي مع نور األنوار وحقيقة احلقائق
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   ومعٌت ذلك أّف اإلنساف ال ديكنو أف يعثر على حقيقة ذاتو وحقيقة الوجود إالّ بتغربو عنها وعنو 
على السواء، فتنتشي روحو وتتعلق بكل ما ىو معرفة وبكل ما ىو حقيقة، وبكل ما ىو زلبة فعلية 

يف مسار غَت متناه، دائم التجدد ضلو ذلك األفق القدسي الذي تكتنفو كل الرؤى اليت كانت يف 
 :1يـو ما أحبلما متناثرة يف فضاء الوعيو الشاسع، ومن ذلك قولو

 ..يا لذلك الفىت
 ..مثقبل بالرؤى

 ..سادرا يف السها
 أوقفتو األماين يف ادلنتأى

 تعرفوف الفىت
 طادلا اشتهى

 أف يهرب كل الببلد
 "سدرة ادلنتهى"إىل 

فالرحلة العرفانية اليت قادت الشاعر إىل غربتو الّروحّية قامت يف فكره على رلموعة من اجلدليات 
وبُت اإلصرار  (أوقعتو األماين يف ادلنتأى.. مثقبل بالرؤى): الواقعة بُت األمل والرجاء كما يف قولو

مث صلده يف آخر ادلقاـ يتمٌت أف يعرؼ كل من  (طادلا اشتهى.. تعرفوف الفىت): والعزدية كما يف قولو
ىم حولو ّٔذا ادلقاـ العايل الذي بلغو رغم كل ادلآسي اليت صارعها، إال أنو وأخَتا بلغ مقاـ الرّاحة 

 .والسكينة واالستقرار والثبات
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فسدرة ادلنتهى عند الشاعر ىي أمسى وأعلى ادلراتب القدسية اليت تتجرد فيها الذات من حظوظها 
وتبعيتها وترضخ لكل ما يأيت عليها من ذوؽ وإذلاـ، فهي مركزية كل األسرار، ومدار كل ادلدركات 

 .الظاىرية والباطنية على السواء

يف رحلة حبثو ىو أيضا " حسُت زيداف"وىي السدرة ذاهتا اليت كاف وصل إليها أيضا شاعرنا ادلغوار 
عن نور األنوار ومنتهى احلقائق واألسرار، فيقدـ لنا تفصيبل دقيقا عن غربتو الّروحية ضلو ىذا ادلقاـ 

 :1، إذ يقوؿ"شرايُت احلقيقة"النبيل، يف قصيدتو الرائعة 

 ويصدمٍت عقلي فيولد يف ضّدي*** يطاوعٍت قليب فأمسو على قليب
 إىل سدرة ُمثلى هنايتها عندي*** فيحملٍت شوؽ ادلسافة من يدٍ 
 ربّلق كالرؤيا فتخفي الذي تبدي*** فيكرب صوت الّروح يرقى كفرحةٍ 
 على صهوة تاىت وحدىا بعدي*** ويغمرين سرب الذىوؿ فأرسبي

يشَت ىذا الّنص إىل ذلك التباعد الداليل الذي باحت بو ألفاظ الشاعر وعباراتو ادلتخَتة، واليت 
جاءت حبلى دبعاين السَت والرحلة وادلعراج والسفر الروحي، جراء الغربة ادلستددية ضلو األفق ادلنَت، 
أين جيد الشاعر تلك السدرة ادلثلى، فهي عنده منتهى كل األسرار، سّر العلم، وسّر احلاؿ، وسّر 
احلقيقة، وسّر كل التجليات الباطنية يف ادلثاؿ الراقي الوحيد للعلو الّروحي، الذي وجد فيو الشاعر 

األسلوب التوعوي ذاتو الذي " حسُت زيداف"ويستخدـ . اذلدية يف متابعة احلقيقة الكلّية اخلبيئة
دلّا دعا غَته للسَت على اخلطى نفسها من " يوسف وغليسي"استخدمو من قبلو الشاعر ادلتألق 
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أجل إخراجهم من تلك الغربة الّروحية اليت ما انفكت تطاردىم، وإرشادىم ضلو طريق اجلبلء 
: 1والكماؿ القدسي فيقوؿ

 علمت بأّف احلّر أوىل بذا القيدِ *** ودلّا رأيت الناس ضاقوا بدينهم
 لكم دينكم، فؤلبعثْن بعدكم وحدي:*** وليس الذي جارى القطيع كمن تبل
 وكوف مساء الّروح خلد من خلد*** لكلٍّ مساء قامة قد ربّدىا 

فالشاعر حياوؿ من خبلؿ ىذا الطرح أف يضفي ميزات خاصة وفريدة لذلك احلر الذي يتمرد على 
قوانُت اجلماعة، وأف جيعل لنفسو مسلكا ومنهاجا خاصا من أجل البحث عن تلك الّروح السامية 

والنقّية اليت ىي أصل الفطرة السليمة، باالغًتاب عن كل األوصاؼ احلياتية الظاىرة الدنيوية 
ادلاديّة، والعودة ّٔا إىل الصفاء والنقاء ادلتعايل أين ال توجد قامة ربّدىا، فهي يف نعيم خالد ال 

 .ينتهي

إّف ىذه ادلشاعر واألحاسيس قد عرّب عنها الشاعر بلغة إحيائية مشفرّة متعددة الداللة، وأسلوب 
ناطق باحلياة النقّية الطاىرة؛ ألهنا نابعة من ذبربة روحية صادقة عاشها الشاعر بالفعل وعايش 

 :2تقلباهتا وتساميها، فيصفها قائبل

 لساين بصمت اجليل والصمت قد جيدي*** تضاقت شرايُت احلقيقة فارتوى
 عيوف كمهد ادلاء تدعو فبل هتدي*** رأيت جراح الناس تغفو لتحمي
 وحُت يعمُّ اجلزر فاخلَت يف ادلدّْ *** وقد تْسَبح األنوار والليل جلّة

 أفّتش يف فجر سيبزغ من زندي*** ضبلت على ظهري يديَّ ومل أزؿ 
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   واحلاؿ أّف الشاعر يف مثل ىذا ادلقاـ عالق بُت الظاىر ادلرئي والتجليات الباطنّية ادلاورائية، 
فتتبلقح الرغبة يف التسامي باشتهاء الوصوؿ إىل ادلعايل، رغم الغربة النفسّية والوجوديّة اليت يعيشها 
ىو ومن حولو فحياتو يف مّد وجزر، وأملو صامد ال ينفطر بادلدّْ الذي سيوصلو برؤيتو الكشفية إىل 

 :1حياة أخرى مليئة بالفرح والراحة والطمأنينة قائبل

 تكّشف من بعد احلجاب دلن بعدي*** لتصحوا طواسُت الضياء على غدٍ 
 عبدي: يا أ، قاؿ لو: إذ قاؿ*** لعبٍد دعا ادلوىل لّّب نداءه

:   (عّز وجلّ )   ستحضر الشاعر ىنا بنربة خطابية قويّة اآلية القرآنية الكردية اليت يقوؿ فيها ادلوىل 
وِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإّني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الّداِع ِإَذا َدَعاِن َفلَيسَتجيُبوا ِلي َولُيؤِمُنوا ﴿

، بطريقة امتصاصية لُيظهر ويُثبت بأّف األمل مازاؿ موجودا يف الغد ادلضيء 2﴾ِبي َلَعَلُهم يَ ْرِشُدون
 .وادلنَت والقريب قرب ا من عباده الصاحلُت

   وما ىذه آّاىدات وادلكابدات إاّل أموٌر باطنّية تسهل عملية إدراؾ احلقيقة وبلوغ مقاـ األنوار 
التوحيدية، فاالقًتاب إمنا ىو موصوؿ باالغًتاب، فعندما يغًتب اإلنساف عن حظوظو النفسية 

 .يقًتب أكثر فأكثر من احلضرة اإلذلية، فهذه القربة تعادؿ قربة العبد من ربو حلظة استجابة الدعاء

 :   وصفوة القوؿ

  يستند إىل مرجعية فكرية " مصطفى زلمد الغماري"إّف االغًتاب الفكري والوجودي عند
وثقافية عالية، وىذا ما دلسناه يف أغلب نصوصو الشعرية اليت تطرؽ فيهاإىل موضوع 
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االغًتاب الوجودي بطريقة عميقة وبكثافة داللية راقية، إىل جانب اإلمتاع اللغوي ادلتميز، 
 .الذي عكس بالفعل صدؽ التجربة الّروحّية ادلعيشة يف ذبلياهتا الغنوصية السامية

  الفكري " يوسف الباز بلغيث"إّف القيمة اجلمالية الغًتاب شاعرنا الشاب ادلتألق
- بالدرجة األوىل-والوجودي ال تقّل قيمة وال أمهية عن اغًتابو الفٍّت؛ ألف معُت نصوصو 

ينبٍت على ثراء الدالالت ونواذبها اإلحيائية وفواعلها النصّية،شلا أفرز عصارة معاناتو 
 .الوجدانية يف رحلة حبثو يف ادلغالق الروحانية القة بعيدا عن كيانو الشاعري العرفاين

  نصوصو الشعرية بتلك الطاقات التعبَتية " زلمد علي سعيد"لقد فجر شاعر الكلمة احلرة
اليت ميّزت حضوره الفٍّت يف الساحة اإلبداعية اجلزائرية ادلعاصرةكأيقونة،إذ استطاع من 

خبلؿ مقدرتو وحنكتو اللغوية أف يرصد كل األحواؿ وادلقامات العرفانية اليت بلغها، جراء 
غربتو وفنائو يف ملكوت احلق حبثا عمن يليب استغاثتو التنويرية وسجالو الطويلمع ضمَته 

ادلتمرد على كل الثوابت وادلسلمات الظاىرية وادلادية، ضلو تشكيل آفاؽ رؤيوية تشع بقوة 
 .اإلرادة وخصوبة العزدية

  يوسف "أما الشاعر ادلثَت للجدؿ عرب استنطاؽ الواقع واحلفر يف طبقاتو الرسوبية
فقد وّظف رصيده اللغوي ادلتجدد خدمة لرؤاه اجلوىرية اليت تسعى لتفكيك " وغليسي

شفرات ذلك الصراع القدًن واألزيل، بُت الذات واحلقيقة وبُت األنا واآلخر آّهوؿ، يف 
زلاولة منو لتغيَت ادلاثل وادلعموؿ االغًتايب والقبض عن واقع آخر مأموؿ تسوده السكينة 

 .الروحية والطمأنينة النفسية
  وأخَتا، إّف االغًتاب يف النماذج الشعرية اليت استحضرناىا كمجاؿ للدراسة التأويلية جاء

بالفعل مرآة عاكسة للوجود ادلعيش بكل صوره ادلتناقضة وأشكالو ادلتضادة يف إيقاع فٍّت 
 .صبايل ال زبفيو النصوص على مستويات كاملة
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يف ختام حبثنا يف فضاءات التأويل يف النص الشعري اجلزائري ادلعاصر،ميكن أن نسجل أننا قد 
أشرب يف قلبنا حب الكتابة الصوفية،وتأثرنا تأثرا كبًنا بتلك الصياغة الفنية، اليت جعلت منو 

منوذجا حّيا عكس بالفعل رقي الكتابة الصوفّية اجلزائرية ادلعاصرة، دلا فيها من قيم روحية عالية، 
جعلتها رلاال خصبا للقراءة والتأويل، كما توصلنا إىل مجلة من النتائج نراىا ذات بال، جنملها يف 

 :اآليت

النظرية التأويلية كاستعمال نقدي،إن ىي إالّ حبث يف القصدية، ووسيلة فعالة للفهم  .1
 .والتواصل، من خالل حبثها يف تلك ادلرجعيات الفكرية والثقافية للمنجزات اإلبداعية

دلا كانت التجربة العرفانية ىي زلرك العملية اإلبداعية يف النصوص الصوفّية، فقد اّتسع  .2
رلال اللغة الشعريّةاليت اّتسمت باإلحيائية واإلشارية، مستدعية بذلك القراءة التأويلية؛ 
ألهنا قائمة على فعل التكثيف الداليل الذي يكسبها حلة من الغموض، وىذا راجع 

 :إىل

 .تعدد السياقات النصّية بٌن فنّية اللغة الشعرية وعرفانية التجربة الصوفية*
تعدد الرؤى الفكريّة والوجدانية للشاعر اجلزائري ادلعاصر، ما جعل نّصو حيارب من * 

 .أجل إثباهتا
خروج الكتابة الصوفية من األعماق لتصل إىل األعماق، وذلك أن التصّوف كتوجو * 

فكري وعقائدي حبث يف تلك العوامل الغيبية وادلاورائية، فطبيعي أن يكون التعبًن الشعري 
 البسا وشاح الغموض القرتانو مبعان عميقة ومقاصد أعمق، وىذا ما دلسناه يف أغلب 

 .القصائد زلل الدراسة
إّن ادلدونة الشعرية الصوفّية اجلزائرية ادلعاصرة استطاعت أن تصّور الواقع ادلعيش بدقة  .3

 .متناىية داعية إىل البحث عن عامل آخر أكثر تساميا ورقيا
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 ميثل النص الشعري اجلزائري ادلعاصر  رلاالقرائيابامتياز، وفسحة كالمية متجددة، عرب  .4
فعالية الرتميز والتشفًن الداليل فتجاوزت بذلك القراءة التأويلية مستوى التفكيك قصد 

 .بلوغ مستوى الفهم والتأويل

 سبيل التلويح من خالل تكثيف ،انتهجت الكتابة الشعرية الصوفية اجلزائرية ادلعاصرة.4  
 وىذا ما يكسب النص ،الداللة، أين ميارس الشاعر من خالذلا لعبة التسرّت واالنكشاف

 . سواء من حيث اللفظ أو ادلعىن،الشعرى قيمة فنية راقية ومجالية عالية

 أثناء تعبًنىم عن تلك ،استعان الشعراء اجلزائريون يف خطاباهتم الصوفية بالّرمز الصويف. 5
قناع  يف نصوصهم إىل" ادلرأة"دانية اليت كانوا يعيشوهنا بطريقة عرفانية، فتحولت جاألحوال الو

جياد إجابات إل يف زلاولة دائمة منهم ، الداخليةمختتفي وراءه كل ىواجسهم الباطنية وصراعاتو
 الذي جيمع الذات مع حقيقتها مث ،لتساؤالهتم الدائمة عن سّر الكون وحقيقة ىذا االنتماء

 .يتجاوزىا جتاه ذروة الكمال

ىل الّرمز اخلمري كداللةواضحة على حلظة الصفاء إ الشاعر اجلزائري ادلعاصر أكما جل .6
 من أجل تصوير حاالت الغياب والتالشي حلظة احللول مع ادلبتغى ،واالنتشاء الّروحي

 إليو ىاألزيل، أين يستقل الشاعر كذات وكفعل، وىذا ىو النصر الداخلي الذي يسع
 .لتمرده على كل القوانٌن الثابتة اإلجبارية

 السفر من رحلة حبثهم عن ذواهتم داخل ىذا تيمةىذا وقد وّظف شعراء اجليل اجلديد . 7
 العامل ادلليء باألسرار واأللغاز والدىاليز، فعندما وّظف الشاعر ادلعاصر ىذه التيمة مل يكن

،  إاّل من باب وصف جتليو الباطين ادلرتبط بفعل االنبعاث الداخلي والوالدة من جديدتوظيفو
. وىذا ماساىم يف انفتاح ادلعىن وتشّظي الداللة

وخدمة لتجربتهم الروحية فقد استعانوا يف نصوصهم الشعريّة بلغة االغرتاب ليجعلوا منها .  8    
حقال دراميا، ولعلها ميزة حداثية حٌن اقرتنت تراكيبهم اللغوية حبالتهم النفسية والوجدانية، فأصبح 
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االغرتاب كموضوع رئيس يف نصوصهم مدخال تأويليا بامتياز، كونو يبحث يف احلدس النفسي، 
 .فال يكتفي مبا يقولو الّنص، بل يبحث يف تلك الفراغات ادلمتنعة ادلثًنة للدىشة والتساؤل

إّن االغرتاب يف النماذج الشعرية اليت استحضرناىا كمجال للدراسة التأويلية جاء بالفعل . 9    
مرآة عاكسة للوجود ادلعيش بكل صوره ادلتناقضة وأشكالو ادلتضادة، يف إيقاع فيّن مجايل ال ختفيو 

 .النصوص على مستويات كاملة

استطاع شعراء اجليل اجلديد أن يصوروا بدقة و بصدق حقيقة معاناهتم الوجدانية وصراعهم . 10
 .األبدي مع ذواهتم ومع الوجود ضمن سياق عرفاين أساسو السؤال واحلفر وغايتو احلقيقة والنور

ونستخلص مما سلف ذكره، أّن النص الصويف اجلزائري ادلعاصر قد مثل بالفعل عصارة توجو 
الشاعر العرفاين عن طريق شحن لغة نّصو بتلك الدالالت الروحية والقدسية اخلادمة لتجربتو 

 .الصوفية الصادقة

   وأخًنا، فإننا ال نزعم أنا قد أحطنا خربا جبميع خبايا ىذا النمط من الكتابة الشعرية ادلعاصرة، 
 .ذلك أّن باب القراءة والتأويل يبقى مفتوحا ومتعددا بتعدد القرّاء

 

 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العادلٌن
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 المصادر: أوال

 .[ت.د]، 1موعظة اجلندب، دار أسامة، اجلزائر، ط: أمحد عبد الكرمي/-1
، 1 عبد الرمحاف ادلصطاوي، دار ادلعرفة، بًنوت،لبناف،ط:الديواف، شرح:  القيسؤامر/-2

2003. 
 .2007، 3العريب دّحو، منشورات ثالة، اجلزائر، ط:  تحالديواف،:  األمًن عبد القادر/-3
أيب سعيد : ابن حبيب عن ابن األعرايب وأيب عمرو الشيباين، شرح: الديواف، رواية: احلطيئة/-4

 .1981الّسكري، دار صادر، بًنوت، لبناف، 
، دار الكتب العلمية، (علي حسن فاعور: شرحو وقّدـ لو)الديواف، : ىزىًن بن أيب سلم/-5

 .1988، 1بًنوت، لبناف، ط
زلمد بن العريب، مطبعة الرتقي، دمشق، سوريا، : الديواف، تح: شعيب أبو مدين التلمساين/-6
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Résumé : 
      La poésie contemporaine arabe algérienne est une aventure  
visant a créer un monde multidimensionnel, afin d’assurer 
l’existentialisme et la race humaine, c'est une vision généré par un 
langage qui a permis la construction de texte poétique et esthétique 
sublime, tirée du noyau de la planète, et le discours savant soufi 
esthétique et distinct oscillant entre l'extérieur et l'intérieur de 
significations. 
Donc nous cherchons à travers ce travail à : 
*Renforcer notre production littéraire et poétique, en éclairant les 
zones d’ombre et de le désenclaver de la marginalisation qu’il subit.  
*Définir les dimensions spirituelles qui façonnent l’écriture littéraire 
soufie. 
*rechercher les valeurs artistiques qui caractérisent le langage Soufis 
et l’utilisation d’un code qui provoque l’esprit du lecteur . 
On essaye d’après tous sa à répondre à certains question : 

 Comment peut-on accéder aux couches profondes de texte et 
formations sédimentaires , d'autant plus que les textes 
poétiques objet d’études présentent des visions intellectuelles 
et culturelle à travers lesquelles leur auteurs observent le 
monde.  

 Dans quelle mesure la poésie arabe contemporaine en mesure 
d'accueillir la nouvelle sensibilité mystique , ou en d'autres 
termes 

 est ce que la  poésiearabe contemporaine soufi est un aspect 
moderne, ou bien la modernité elles-mêmes. 



 Les spécificités de la méthode interprétative, car prisonnier 
l’aspect théorique ne disposant pas de mécanisme précis et 
constant tel que la sémantique, ce qui fait perdre à l’analyse 
l’aspect méthodologique. 

 servi très mystique symbole poésie arabe contemporaine 
intellectuellement et artistiquement. 

 est ce que les poètes écrivent avec une âme Soufis, ou bien 
juste suivre le courant e jusqu’à quel point l’état Soufis s’est 
répercuté sur leur dires et comportement. 
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