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امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل تتبع اختالف مستوايت التلقي وتعدد القراءات يف اخلطاب الشعري
الصويف ،وتبيان ردود أفعال املتلقني إبزائه ،بوساطة مقاربة بعض النصوص اليت انلت شهرة عرب سنني
طويلة ،وفرضت وجودها ابنتزاع إعجاب فئات خمتلفة من القراء ،أو عدم استساغها ،وبيان أسباب
إخفاقها عند قراء آخرين .وذلك عن طريق مبحث التأويل الذي يعد أجنع وسيلة لتحليل اخلطاب
عما هو سائد
الصويف وإضاءة اجلانب التواصلي ،ابعتباره آلية للفهم ومنهجا للمعرفة ،ختتلف وظيفته ّ
لدى الفقهاء أو علماء البيان ،من البالغيني القدامى أو فالسفة اإلسالم وعلماء الكالم.
يعد اخلطاب الصويف نظاما لغواي قائما بذاته ومندرجا ضمن سياق تواصلي تفاعلي خاص،
مما يستدعي مقاربته ابعتباره نظاما انجتا عن تفاعل أتويلي متميز.
ويف هذا اإلطار ،ستحاول الدراسة سرب أغوار إشكالية الرمز عند املتصوفة مما يقتضي من
املتلقي جتاوز ظاهر اللغة ومفرداهتا وألفاظها ،وعدم االهتمام ابلصناعة اللفظية وزخارفها
وحماسنها ،ألن الغاية املتوخاة من اخلطاب الصويف تكمن يف ما ختفيه العبارة ،فاعتقاد القارئ
يشبه اعتقاد الشاعر الذي استنتج أن رؤايه ال تصفها األلفاظ وصفا حميطا .ولعل هذا ما
أسهم يف التباعد بني الرؤاي يف بعدها العميق ،والعبارة مبا تتسم به من عجز وقصور.
الكلمات املفتاحية:

اخلطاب الصويف – التلقي – التأويل – الرمز الصويف – الغزل الصويف – اخلمرة الصوفية –

الرمز الطبيعي.
Le Resumé
Le discours mystique se caractérise par une grande importance grâce à sa
fonction poétique, sociale et spirituelle. En outre, la diversité de ses thèmes
séduit le récepteur et le motive pour interagir religieusement, socialement et
poétiquement en fonction de l’effet de ce discours sur les sentiments et l’état
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d’âme de l’homme. A cet effet, le discours mystique est considéré comme un
système linguistique à part entière, inscrit dans un contexte
communicationnel et interactif très particulier, ce qui nécessite une approche
qui prend en compte que ce discours est le produit d’une interaction
interprétative.
Dans cette perspective, cette étude s’assigne pour tâche d’approcher «le
discours poétique mystique et la question de la réception » par le biais des
axes suivants :
- Les mécanismes du symbole mystique entre jouissance et
interprétation.
- Le symbole de l’idylle mystique.
- Le symbole naturel.
Le chercheur qui aspire la vérité poétique dans le texte mystique doit
dépasser le phénomène du langage et ses vocabulaires d’un côté, et de ne
pas accorder une importance au maniérisme d’un autre côté, car son but
est le sens caché de la phrase. La visée du lecteur est pareille à celle du
poète. Ce facteur a favorisé la distanciation entre la vision dans sa
dimension profonde et la phrase caractérisée par l’imperfection.
Mots-clés : discours mystique - réception – interprétation – symbole
mystique – idylle mystique – gnôle mystique - symbole naturel.

ص ككور

 وفع ككاال يس ككت ل، إجرائي ككا،والتلق ككي اختي ككارا منهجي ككا

تش كككل جدلي ككة اإلنت ككا

تقدمي

 وجتعلككه، انطالقككا مككن قطبهككا اجلمككاا املتم كل يف التككأ ا الككذي جتد ككه يف املتلقككي،املمارسكة الشككعرية
 مب ككا يس ككاعد عل ككى معرف ككة القيم ككة اجلمالي ككة للنص ككوص،يص ككدر اكم ككا معين ككا عل ككى قيمته ككا الفني ككة
 وإذا كانككت الغايككة املتوخككاة مككن الرمككز هككي تكزيني الفكككرة وجتنككب االعك اف الش صككي.الشككعرية
اللغككة الرمزيككة يف اخلطككاب الشككعري الصككويف ومككا هككي آليككات

 فمككا هككي خصككائ، ّ املباشككر للبككا
استكناه مقاصدها ودالالهتا
 ويقككوم علككى امفككر يف مككدلوالت اللغككة الصككوفية،إن التأويككل الصككويف ينفككتا علككى الكشككف والككذوق
 ومكا نيككاه الصككويف مكن أتمككالت و ككارين، فهكو إرادة للمعرفككة تصككقلها التجربكة الروايككة، ومضكمرات الككن
.رواي ككة وس ككيااات جس ككدية ه ككدفها جتقي ككق ق ككدر أك ككرب م ككن التع ككاا الفك ككري والروا ككي ابجت ككاه املطل ككق
. واجتاهاهتم الفكرية، ومناهجهم،القراء يف قافتهم
َّ وامقيقة أن تعدد القراءات يُعزى غالبا إىل تباين
: آليات الرمز الصويف بني املتعة والتأويل-1
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يع ك ك شد الش ككعر الص ككويف ش ككعرا رم ك كزاي ،وه ككو أس ككلوب اس ككتطاع املتص ككوفة أن يص ككوروا ب ككه أدق مع ككانيهم
الصككوفية ،وأن يبلغكوا مكرادهم إىل متلقككيهم عككن طريككق الرمككوز واإلنككاءات .ألن الوضككو واإلابنككة ال ي كاان
يف الشاعر وال يف املتلقي التأ ا نفسه الذي ت كاه اإلشكارة الرمزيكة ،فضكال عكن أن الصكورة اللفظيكة للكن
الشككعري الصككويف مككا هككي إال صككورة حمتقككاوم أي حماولككة للفهككم واإلدراا ارككددين ،ويصككاب الفككرد إزاءهككا
ابالنكسككار ،فككال يبقككى ككة سككوى مككا تشك ّكعه هككذه السككتارة الصككوتية مككن إدككاءات ،هككي م كزيج مككن الوجككد
(.)1
والشجن ،نس به الشاعر واملتلقي على السواءحم
وعلى الرغم من أن املتصوفة مل يكن هدفهم يف البداية ،الدخول يف اوار أو صراع لفرض منهج
فكري أو تربوي يف امياة يناقض ما كان سائدا ،إال أن خطاهبم كان يعكس ذلك التناقض الذي
يواي ابلقوة اميوية للقصد األديب واليت قطباها وعي الكتابة والقراءة معا .ذلك أن حمالكتابة ال
ت تحقق إال ألهنا جتمل داخلها إمكانية القراءة ،والعكس صحيا أيضا ،فالقارئ ال يستطيع أن دأل
ابملعىن اردد إال العمل الذي يكون حم ّددا جتديدا مطلقاحم( .)2واخلطاب الصويف ،بفعل قوانينه
واس اتيجيات التواصل املعقدة فيه ،دتلك من مسات اإلطالق والالجتديد ،ما جيعله مب ابة اآللية اليت
يشكل وضعها يف التلقي آليات انفتااه ،وهو وضع أتويلي.
لقراء نصوصهم ،عربوا عنها ابخلاصة أو أهل
لقد وضع املتصوفة اس اتيجية التأويل ضمن تصورهم ّ
اإلشارة ،أو ذلك القارئ الذي تسعفه عباراهتم لفهم إشاراهتم ،وهو القارئ ابلقوة حمبوصفه رتبة

مفتواة يف االة األدب ،جتصل على نقطة ( +عاملية) .ألن القارئ ابلقوة يف الرسالة األدبية ،هو أي
إنسان من أي قافة من أي عصر ،ووجهة اللغة األدبية تكون جتاه قارئ عاملي ال جيرب على امدود
(.)3
األولية للمستقبلني الذين يقدمهم عصر ما أو قافة معينة لن من النصوصحم
تعد اللغة الصوفية تعباا صادقا عن التجربة الصوفية ،ولذلك جندها تتجاوز اإلدراكني امِ ِّسي
والعقلي إىل إدراا املم الرواي الذوقي القائم على ملكة اخليال والباعث لالنفعال واملولد للذة
الشعور عند ِ
املرسل واملتلقي؛ لذة األول كامنة يف بلوغه مقام أهلية السلوا الصويف ،ولذة ال اي
تتجسد يف ما دكن أن نسه من بِ ْشر وابور وهو يدخل عامل الصفاء والنقاء الصويف.
يتم ضمن سياق خمتلف ام
ولذلك ،فإن التواصل الفين الذي ي اه اخلطاب الصويف الرمزي ّ
االختالف عن سياق التواصل العادي .فالبا  /الشاعر ،واملتلقي /القارئ ،ال دكن جتديد مالحمهما
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إال بشكل ختيلي؛ ألهنما ال نضران معا بشكل فعلي أ ناء التواصل الفين .وامديث عن نظام
ِ
املرسل إليه ،يقودان إىل ال صور رمزية يف اخلطاب
التواصل الفين الذي يتفاعل من خالله املرسل و َ
الشعري الصويف ،هي :الصورة الغزلية ،والصورة اخلمرية ،والصورة الطبيعية.
 -2رمز الغزل الصويف:
إذا كان موضوع أي خطاب ال يظهر إال إذا مسحت بذلك شروط معينةك ،ال ب ّد من توافرها كي
ين رط املوضوع مع بقية املوضوعات يف مدة زمنية وضمن قافة ما ،من ايث عالقة التشابه أو
التوالد أو اموار ،فإن موضوع امب/الغزل الصويف عند املتصوفة يف القرن ال الث اهلجري ،مل يعش
وضعا سابقا لوجوده ،فقد سبقتهم رابعة العدوية يف البو حببها هلل بقوهلا:
أِ
ك أ َْه ٌل لِ َذا َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ب اهلَـ ـ َـوى
ك ُحبَّنيُ :ح َّ
وحبّاً ألَنَّ َ
ُحبُّ َ
ُ
شغْلِي بِ ِذ ْك ِر َك َع َّمن ِس َوا َك ــا
ب اهلََوى
فَأ ََّما الَّ ِذي ُهو ُح ُّ
فَ ُ
ت أ ََرى الْ َكو َن َح ََّّت َأراكـَـ ــا
فَـلَ ْس ُ
َوأ ََّما الَّ ِذي أَنْ َ
ت أ َْه ٌل لَـ ـ ـ ـ ــهُ
()4
ك ا ْْلَ ْم ُد ِيف ذَاَ ،وذَا َكا
اك يل
وَل ذَ َ
فَ َما ا ْْلَ ْم ُد ِيف ذَاَ ،
َولَ ِك ْن لَ َ
ولقد هيأ هلا العامة واخلاصة كل شروط التقبل ،ومل يؤد ذلك إىل تعارض اىت يف اخلطاب الرمسي
جدا .واني بدأ متصوفة القرن ال الث اهلجري ،والسيما امال  ،يتكلمون عن عالقتهم ابهلل ،بدأ
وضع التلقي يفكر يف القضااي اليت يسما هلا ابلتداول والقضااي اليت ينبغي أن يت ذ إزاءها موقف ما.
ومل تكن وضعية التلقي ،يف ذلك الوقت ،نع اختاذ املواقف ،وخاصة يف اخلطاب الشعري الذي
كان للمتلقي اظ كبا يف معرفته ،واالستمتاع به ،وامكم على أساليب اشتغال الشعراء فيه ،والوعي
ابلتقاليد الفنية السائدة ،اليت ينطلق منها للحكم على الشعر ،الذي كان ديوان العرب .كما كان
األفق اللغوي والبالغي هو املسلك املهيمن يف امكم على األدبية؛ بيد أن العناصر اليت تلقت
اخلطاب الصويف مل تكن نفسها اليت تتلقى اخلطاب الشعري الرمسي ،من لغويني ونقاد ،ألن املتصوفة
مل يكونوا شعراء ابملعىن املتعارف عليه ،فلهم وضعهم اخلاص.
ليس غريبا أن يرتبط فعل امب ابلشعر عند املتصوفة ،نظرا للتفاعل الكامن والتواصل الذي يضمه
فعل امب والشعر .وليس بعيدا أن يكون هذا االرتباط بني امب والشعر استجابة للتقليد األديب
جملة رؤى فكرية – العدد اخلامس – فيفري 2017
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العريب؛ إذ ال غزل وال اب إال ابلشعر ويف الشعر .لقد أنزل املتصوفة هللا يف خطاهبم منزلة اسيّة
ُنب ُِ
ب ،اقتضاها منطق البو .
ون ّ
َّ
جسدت هذه العالقة كان ابهتا ،إن مل نقل يدعو
غا أن الوقع الذي كان إزاء الرسالة الفنية اليت ّ
إىل االستغراب ،وهو تفاعل سليب ،أذكته صرامة مقاييس التلقي املسبقة ،اليت ال يستجيب هلا
اخلطاب الصويف ،والذي محل أفق انتظار مغايرا ،ووعيا جديدا .مل يستطع املتصوفة أنفسهم ،كمتلقني
خلطاهبم ،أن يقربوا املسافة الفاصلة بني االنتظار املوجود سلفا ،واألفق اجلديد الذي جتمله النصوص
الصوفية .وذلك نظرا للمسافة اليت تفصل الوضع الت يّلي للمتصوف ابعتباره اباث ،واملتلقي املشمول
إيديولوجيا وفنيا بوضع ختيّلي وأفق مغايرين ،والسياق الذي جيمعهما ،كالسياق الذي جيمع الوهم

والواقع.
واني أقام املتصوفة عالقتهم ابهلل على أساس ينزع إىل املباشرة ،وجتاوز الوسائط ،اىت وساطة
الوعي ابملفهوم املتعارف عليه ،مل يكن املتلقي يف ذلك الوقت ،مهما كانت دائرة انتمائه ،يستسيغ
ينم كل شيء فيه عن انفجارية مفرطة لألان جتاه هللا ،م لما تعكسه أبيات امال :
هذا الوضع الذي ّ
ََْنن روح ِ
ان َحلَلْنَا بَ َدن ـ ــا
ُُ َ
ال لِلن ِ
َّاس بِنَا
ب األ َْمثَ ُ
تُ ْ
ض َر ُ
ص ْرتَــنَ ـ ـ ـ ــا
ص ْرتَهُ أَبْ َ
َوإِ َذا أَبْ َ

أ َََن َم ْن أ َْه َوى َوَم ْن أ َْه َوى أَنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ََْن ُن ُم ْذ ُكنَّا َعلَى َع ْه ِد اهلَـ ـ ـ َـوى
ص ْرتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ص ْرتَِِن أَبْ َ
فَِإ َذا أَبْ َ
لَ ْو تَـ َر َاَن ََلْ تُـ َف ِّر ْق بَـ ْيـنَـنَـ ـ ــا
ص ــتِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنَا
السائِ ُل َع ْن قِ َّ
أَيـُّ َها َّ
()5
ِ
ِ
وح ْ ِ
ت بَ َد ََن
ني َحلَّ ْ
وح ـ ــهُ
َم ْن َرأَى ُر َ
وحهُ ُروحي َوُروحي ُر ُ
ُر ُ
هذا الوضع انبع من فهم عالقة الصويف ابهلل ،فهما ال انفصام فيه بني األان وهللا ،واألان والعامل.
فاهلل ليس موضوع رقابة ،بل موضوع مؤالفة ،قابع داخل النفس ،مادام اإلنسان خلق على صورته.
تتضمن أبيات امال بعض عناصر التشويش اليت تعارض بني أفق املتلقي وأفق الن  ،مما توايه
بعض العبارات ،كك حمحنن رواان اللنا بدان ،فإذا أبصرتين أبصرتهحم ،وغاها ممّا يصدم ،اني يفهم
أبجهزة لغوية َْحبتَة تعادل بني ظاهر الكلمات ومفاهيم الدعوة إىل الكفر ،أو ما اصطلا عليه
ابملول .ومل تَك ْق َو أجهزة التلقي البالغية املألوفة أن تبعد عناصر التشويش تلك ،مادام تلقي الشعر
جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية و األدبية – جامعة سوق أهراس
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ك ان يتم يف الغالب مبعزل عن مرجعيته وسياقه واملقام الذي قيل فيه .فلم يكن بوسع املتلقي أن يقف
عند مقصد املتكلم ويوظف أجهزة تلق تقرب املسافة بني أفق أَلَِفه وآخر ينشأ.
السمة العامة اليت كانت تؤطر النشاط التصويري يف الن
يدل هذا األمر داللة قوية على أن ّ
والنقد الرمسيني ،وعند الفقهاء يف فهمهم للقرآن والسنّة ،كانت اإليضا الذهين اىت وإن جرى الن

كله على االنزاي واالستعارة ،فإن العالقة تبقى عالقة مشاهبة ومتفقة .لذلك نرى أن االرجتال الذي
كان دارس به شعر املتصوفة – كما هو الشأن ابلنسبة لشعر امال  -كان غالبا ما يتم يف ااالت
الوجد ،وهي مواقف انفعالية ملواقف معرفية ابلغة التعقيد؛ ولذلك عُ ّد املتصوفة من أهل اهلوس وأاياان
مما ضعفت عقوهلم ،أو من أهل الكفر واالجتاد والزندقة والتآمر على الدين يف أسوأ اماالت .وقد
ترتب عن هذا كله ما مسي أبزمة التلقي اليت كابد لواعجها املتصوفة ،ايث عدم التكافؤ بني البث
والتلقي ،والقدرة على إظهار امق من جهة ،واجلهل به من جهة أخرى.
إن انفتا الن على أفق انتظار خمالف ألفق املتلقي العاجز على أن يستوعب ذلك االنفتا يف

مستواه الدالا ،جيعل املتلقي يلجأ إىل التفسا الظاهر الذي يفسد املعىن وال ينفتا على إمكانيات
التأويل .فالعيب ،إذن ،يف املتلقني وليس يف املتصوفة ،ولذلك كانوا يطلقون عليهم أصحاب العبارة
الذين ينحصر تلقيهم يف وصل الكلمات بعضها ببعض حب ا عن املفرد .وقد قال أاد املتصوفة فيهم:
ِ ِ
ِ
ـارة
اءلُـ ــونَـ ـ ــا
َج ْبـنَ ُ
أَ
اه ْم ِِبَ ْع ََلِم ا ِإل َشـ َ
إ َذا أ َْه ُل العبَ َارة َس َ
ِ
تَـ ْقصر َع ْنهُ تَـر ََجَةُ ِ
العبَ َارة
لها غُ ُموضاً
نُشريُ ِِبَا فَـنَ ْج َع َ
ُ
ْ
ٍ
ـارة
َونَ ْش َه ُد َهاَ ،وتَ ْش َه ُد ََن ُس ُروراً
لَهُ ِيف ُك ِّل َجا ِر َحة إِثـ ـَ ـ َ
()6
َكأَس ِر ِ
س َارة
َس َرى
تَـ َرى األَقـ َْو َ
العا ِرف َ
َح َو ِال أ ْ
ال ِيف األ ْ
ْ َ
ني ذَ ِوي اخلَ َ
ومل تكن اإلشارة تعباا عن ااتواء املعىن وال سعيا لتسميته ،بقدر ما كانت دعوة إىل االختالف
وتغيا اآلفاق بوساطة التأويل الذي يسهم يف تلقي الن وقراءته ضمن شروطه البنيوية والداللية أو
خارجها.
لقد ترا املتصوفة األوائل رصيدا ض ما من املعارف ،واملفاهيم اليت عربوا عنها مبصطلحات هي
السلطة عارضت يف القرن ال الث الرمز وأضعفت
مب ابة الرموز اليت جتيل إىل التجربة الصوفية .علما أن ّ
من قوته بقتل امال  ،ولكنها مل تستطع إابدته مادامت قد فسحت اجملال واسعا للتعرض إىل هذه
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الرموز ابلشر والتأويل طيلة القرنني الرابع واخلامس ،فكان اجلو يواي بتكوين مسار للتلقي ،يتكافأ
مع الضغوط اليت تعرض إليها اخلطاب الصويف يف القرن ال الث .مما ا ّفز املتصوفة على اللجوء إىل
للس واإلخفاء ،وهي مب ابة البدائل املوضوعية
اإلشارة يف التعبا عن التجربة الصوفية واصطناع آليات ّ
اليت جتيل على تلك األسرار ،نظرا لعجز اللغة العادية عن ذلك .ويف هذا اإلطار تسهم آلية التأويل يف
دمج الذات املتلقية ضمن عملية بناء املعىن .بعدما كان إبعادها يف القرون األوىل سببا يف األزمة
التواصلية.
وقد ظل اإلبداع الصويف يف القرن السادس –إىل اد ما -اكرا على املشارقة ليصحو يف املغرب
اإلسالمي على يد ابن عريب (558ه638 -ه) الذي كان له الدور البالغ يف جتويل وجهة اخلطاب
الصويف واملتلقي معا .وكان لذلك أ ر مهم يف املتصوفة الذين عاصروه أو أتوا بعده ،كابن الفارض،
واملتصوفة الفرس .وال شك أنه د ل أاسن يل نضج التجربة الصوفية ووضو معاملها املعرفية
والعاطفية ،وكذا الكتابة الصوفية بكل زمخها.
واجلدير ابلذكر أن املتصوفة اعتمدوا الصور الغزلية هبدف توجيه املتلقي حنو ممارسة عملية التأ ا
املتم لة يف املتعة اليت ال تتأتى إال ابنصهار أفق الن أبفق التلقي لتعشق النفوس هذه العبارات،
فتتوفر الدواعي على اإلصغاء إليها ،وهي إشارات إىل اختالف مفهومه يف إيصال التجربة الصوفية
ابعتبارها جتربة اب عن مفهوم األوائل ،الذي كان يتضمن عناصر تشويش ع ّدت مب ابة التجاوزات
اليت أسهمت يف خيبة ظن املتلقي يف مطابقة تلك العناصر ملعاياه السابقة يف التلقي.
كتب ابن عريب ديوان حمذخائر األعالقحم -الذي أصبا بعد شراه حمترمجان األشواقحم -يف الغزل
وعرب عن ذلك يف قوله عند ادي ه عن افتتانه اببنة شي ه اليت
امسي الذي يشا إىل امل اا/اإلهليّ ،

كانت عليها حممسحة ملك ومهّة م لك ،فقلدانها من نظمنا يف هذا الكتاب أاسن القالئد بلسان
النسيب الرائق ،وعبارات الغزل الالئق )...( ،ولكن نظمنا فيها بعض خاطر االشتياق ،من تلك
أكين ،وكل دار أندهبا فدارها أعين ،ومل
الذخائر واألعالق )...( ،فكل اسم أذكره يف هذا اجلزء فعنها ّ
التنزالت الرواانية ،واملناسك العلوية،
أزل فيما نظمته يف هذا اجلزء على اإلداء إىل الواردات اإلهلية ،و ّ
جراي على طريقتنا امل لى ،فإن اآلخرة خا لنا من األوىلحم

( )7
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واللجوء إىل عامل امس للتعبا عن عامل املطلق ،أمر واقع مادام امس هو منشأ الت يّل .وقد أشار

إىل ذلك يف الديوان نفسه ،لكي يقال إنه جمرد أتويل الاق عن عملية اإلنتا اني قال:
ـوع أَو مغَـ ـ ٍ
ـان ُكلُّم ــا
ُكلُّـ ـ ـ َـم ـ ـ ــا أَذْكـ ــرهُ من طَـل ـ ـ ـَ ٍل
أَو ُربـُ ـ ـ ٍ َ
اء فِي ـ ِـه أَو أ ََمـ ـ ــا
ْت :ها ،أو قلت :اي
َوَك َذا إِ ْن قُـل ُ
وأَل ،إن َج َ
...........................
ِ
ِ
ِ
اض ،أو ِِحَى
ـل أو ُربَــى
ض ،أَو غيَ ٌ
أَو ِرَاي ٌ
ـل أو َرحي ـ ـ ٌ
أ َْو َخلي ـ ٌ
ِ
ش ُم ـ ٍ
ـوس ،أو ُد َم ـ ــى
سـ ــاءٌ كاعب ـ ــات نـُ َّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد
طَالِ َع ـ ـ ٌ
ـات َك ُ
أو ن َ
ِذ ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـره ،أو ِمثْـلُـ ــهُ أَ ْن تَـ ْف َه َمـ ــا
ُكلُّـ ـ ـ َـما أَذ ُك ـ ـ ـ ـ ــره ِِمَّـ ـ ــا َج َرى
ِ
الس َمــا
ـت
اء ِِبَـ ــا َر ُّ
ب َّ
أ َْو َعلَ ـ ْ
َسـ ـ َـر ٌار َوأَنْـ َو ٌار َجلَ ـ ـ ْ
م ْن ـ ــهُ أ ْ
ـت َج َ
ِمثْــل ما ِيل ِمن ُشــر ِ
وط العُلَ َمـا
ل ُفـ ـ ـ َـؤ ِادي ،أو فُـ ـ َـؤاد َم ْن لَهُ
َُ
ُ
َن لِ ِ
ِ
َعلِم ــت أ َّ
صـ ــدقِي قِ َد َم ـ ـ ـ ــا
ص َف ـ ـةٌ قٌ ْد ِسيَّ ـ ـ ـ ـةٌ عٌ ْل ِويَّـ ـ ـ ـةٌ
أَ
()8
واطْلُـ ـ ِ ِ
اطر َعن ظَ ِ
ِ
فَ ِ
حَّت تَـ ْعلَ َم ــا
اه ِرَها
ـب البَاطـ َـن ّ
ْ
اص ِرف اخلَ َ
وإذا كان ابن عريب قد أعطى عملية اإلنتا هذا الفهم ،ألنه يشا منها إىل عملية التلقي ،وهي
ومتلق يستند هو اآلخر إىل مقاييس معينة يتعامل
عملية متبادلة بني ن يستند إىل مرجعية مضمرةّ ،
هبا مع نصوص سابقة ،وقد جيد يف الن اجلديد معايا أخرى ،تفرض عليه استبعاد املعايا القددة
واستبداهلا أبخرى .فإن األمر مل يكن سهال ابلنسبة للمتلقي ،ألن العملية تقتضي منه النظر إىل الن
يف مستواه الظّاهري امسي ،يف الوقت الذي يرى فيه ابطنا هو ما نيل إليه ذلك الن الظّاهر.
ومع اإلقرار بتع ّدد أشكال التلقي اسب املقامات واألاوال ،ما عاد من املمكن إعالم املتلقي
بوساطة التأويل عن معىن الن  ،ألن حمالقراءة هي اللحظة اليت يبدأ فيها الن إبنتا وقعه اىت لو
كان هذا الوقع داللة متجاوزة اترخييا ،ال تستطيع أبدا أن جتد أ را آنيا ،ولكن يظل األمر ممكنا
مادام املعىن املبين لدى القراء يفتا أمام نا الطريق إىل عامل أجنيب نستطيع أن نفهمه ويكون بوسعنا أن
(.)9
نرى فيه ما مل يكن موجودا أبداحم
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متكونة اترخييا ،بربطها ابملعاي اإلهلية ،مش ّكلة
وهكذا تبدو داللة الغزل يف الن  ،اليت هي داللة ّ

تكون بفعله؛ أي بفعل التلقي ،سواء من قبل الشاعر
هلذا الذي مل يكن سابقا على لسان الغزل .وإمنا ّ
الصويف أو املتلقي عامة .وهذا املفهوم ،كما نرى ،ال يواي بعالقة موضوعية ضرورية بني لسان الغزل
وبني املعاي الصوفية ،بقدر ما يعكس مبدأ أساسا يقوم على الوجود كله .ويف ذلك يقول ابن عريب:
لََق ْد صار قَ ِلِب قَابَِلً ُك َّل صورةٍ
فمر َعى لِ ِغ ْزََل ٍن ،و ِدير لِرْهب ٍ
ان
َ ٌ َُ
َْ
ُ َ
ََ
ٍ
ف قُـر ٍ
ٍ
ـان وَك ْعبـ ـةُ طَائِ ٍ
آن
ف
َوبَـ ْي ٌ
اح تَـ ْوَراةَ ،وُم ْ
ت أل َْوثَـ ـ ـ ـ َ َ
ص َح ُ ْ
َوأَل َْو ُ
أ َِد ِ
ب ِد ِيِن َوإِميَ ِان
ت
ـب أ َّ
َرَكائِبُهُ ،فَاْلُ ُّ
ََّن تَـ َو َّج َه ْ
ين بِدي ِن اْلُـ ِّ
ُ
ِ(
لَنَا أُسوةٌ ِيف بِش ِر ٍ
وقَ ٍ
ـيَلن 10
هند وأُ ْختِ َها
يس َولَْيـلَى ُُثَّ َم ّي َوغَـ َ
َْ
تصوره للمرأة يف ديوانه ،ابعتبارها فضاء مجاليا يشهد فيه الصويف جتليّات وآاثر
لقد أبرز ابن عريب ّ
عرب عنه املتلقي
امب عند امال وغاه ،هو استغراق يف امب ّ
اجلمال اإلهلي املطلق .وإذا كان فعل ّ

ابلفناء ،فإنه عند ابن عريب وغاه من املتصوفة املتأخرين ،استغراق يف مشاهد اجلمال اإلهلي املطلق
جتل يعطي خلقا جديدا ،ويذهب خبلق ،وإن اخليال اإلبداعي متجه يف فاعليته إىل
يف العامل ،حموكل ّ
اإلدما والتوايد بني العلو املتجلي والصورة اليت يتجلى فيها ،ويضع الالمرئي واملرئي ،والرواي
(.)11
واملادي يف جتانس وانسجامحم
رد فعل لوعي الوضع املتم ل يف
رد فعل امب عند املتصوفة املتأخرينّ ،
وهكذا يصبا ّ
اإلاساس ال اجيدي ابنفصال الذات عن أصلها النّوراي واماة واالغ اب اللذين يولدمها النزوع حنو
العودة إىل ذلك األصل .ومبا أن الدافع إىل خلق العامل هو امب ،فكذلك الباعث على العودة إىل
األصل ال بد أن يكون هو امب أيضا.
وهبذا يكون اب املرأة واخلمرة والطبيعة هو اب إهلي ،ألن العامل خلق على صورة هللا اجلمالية،
فليس يف اإلمكان أبدع مما كان ،غا أن األصل الذي انب ق عنه اإلنسان يبقى هو املنشود أبدا .وهو
مب ابة الرام الذي أسهم مفهومه يف اال لتقاء ابألنو ة اليت ليست جمرد كينونة منفردة ،بل مبدأ كلي هو
جوهر امياة ،واليت ارتبطت عند املتصوفة مبفهوم الكتابة.
شكلت النصوص الصوفية يف امب اإلهلي ،يف القرن ال الث اهلجري ،وخاصة نصوص امال ،
جت ّداي أكرب يف آفاق انتظار املتلقي يف ذلك الوقت .لذلك كان على تلك النصوص أن تنتظر اليوم
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الذي تكون فيه آفاق انتظار القراء قادرة على التفاعل معها .ذلك أن املتصوفة األوائل كان هدفهم
نقل معاانة التجربة اليت مل أيلف هلا م يل من قبل .أما املتأخرون كابن عريب ،فلم يكن هدفهم إيصال
هذه التجربة إىل املتلقي بقدر ما كانت هناا رغبة التأ ا فيه ،وكأنه يريد من املتلقي أن جيمع بني
متعة الن وإكراهات التجربة ،واختيار املسالك اليت تالئمه للتفاعل مع الن الصويف.
ويف امقيقة إن اإلطار الذي اق اه املتصوفة املتأخرون مل يكن غريبا ،فهو إطار حمكوم ب ا من
اآلفاق اليت تسهم بدون شك يف النظر إىل الن ابعتباره متعدد االجتاهات واملسالك ،ومن مث متعدد
القراءات.
إن الرمز م ّكن املتلقي من التفاعل مع الن يف ادود تقاطعه مع وضعية سابقة ،وذلك عن
طريق تعاونه يف ملء مواطن عدم التحديد لتلقي الن الصويف بعد ذلك ،وتقلي مسافة البعد بني
النصوص الصوف ية والقارئ العريب .ألن الصويف ارب يسلك كل طريق اىت يصل إىل حمبوبته اليت
يؤ رها على كل شيء .وتصبا هي مالكة قلبه واياته كلها .يقول ابن الفارض:
ِ
ِ
ٍ
احـ ــا؟
يض بَـ ْر ٍقِِ ،بألُبَ ِري ِقََ ،ل َحا
أ َْمِ ،يف ُرَِب ََْند ،أ ََرى م ْ
َأوم ُ
صبَ َ
ْك لَيـلَى ِ
لَْيَلً ،فَ ِ
صبَاح ـ ـ ــا
ت
َس َف َر ْ
أ َْم تِل َ ْ
العام ِريَّةُ أ ْ
اء َ
َ
َ
سَ
صيَّـ َرت املَ َ
ِ
ِ
ويت بِطَاحا
الر َدى
ت َّ
ت َح ْزَنً ،أ َْو طَ َ
ِوإ ْن ُج ْب َ
الو ْجنَاءُ ،وقَـ ْي َ
ب َ
َاي َراك َ
()12
ت نَـعما َن األَر ِ
ـاكَ ،ع ـ ِهـ ـ ْدتُهُ فَـيَّاح ـ ـ ــا
اك ،فَـعُ ْج إِ ََل
َو ٍادُ ،هنَـ ـ ـ ـ َ
َ
َو َسلَ ْك َ ْ َ
ترمز األبيات الشعرية إىل جتلي الذات اإلهلية اليت أشرق نورها يف عامل األروا  ،و ل ليلى العامرية
الذات اإلهلية يف هبوطها وتدليها على قلب العارف ابلعلم واملعرفة الذوقية ،وجتلي السر الباهر واألمر
(.)13

القاهر
يظهر أن الشاعر الصويف ال خيفي أت ره ابل ا الغزا ،وخصوصا العذري منه ،وهذا ظاهر من
ذكر معشوقات العرب العذرايت ،أم ال( :أمساء – علوة – ليلى – سعدى – هند  )...حماوال
إلباسهن يااب رمزية فلسفية وإخراجهن من النظرة الفيزايئية اليت تعلقت هبن وابمب املادي -معا -إىل
بث مكامن
لون رمزي .وهذا ال يعين إغالق الداللة اخلاصة بتلك األمساء وما تشا إليه ،وإمنا حماولة ّ
النفس العاشقة بوساطتها ،اىت ل معادال موضوعيا وتصويراي ،وإيصال ذلك إىل وجدان املتلقي
الذي اجبت عنه امقائق خلف هذه الرموز.
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جبانب االعتماد على الغزل العذري سلك الشعراء املتصوفة طرقا أخرى يف التعبا عن امب،
فاصطنعوا أساليب الشعراء الغزليني ،واستعاروا أساليبهم وأملوا مبعاي النسيب عند سابقيهم ،سواء كان
ّ
فين عاا املستوى ،له داللته من مجيع
وإطار
عفيفا أو صرنا ،ومزجوا ذلك كله يف رو عذرية
ّ
جوانبه؛ ألن املتلقي رمبا أغفل جانبا كان فيه قصد الشاعر ومغزاه.
يعرب عن امب اإلهلي ويرمز له ابمب البشري،
ويف هذا اإلطار جند عفيف الدين التلمساي ّ
فجمع بذلك بني ابطن الرمز وظاهر األسلوب .وهلذا ناول الصويف الوصول إىل الالهنائي واملطلق
عن طريق ضرب امل ل املادي له ،والذي يقرب بينهما هو ال اسل الذي د ّكنه من جتاوز املادي
والنهائي إىل اإلهلي والالهنائي .يقول التلمساي:
َما بَـ ْع َد ُحلْو اخلِطَاب َخطْب
ب
ْ
الع َذاب َع ْذ ُ
اح ُك ْم ففيك َ
صــب
ـواك فَ ــار
ِيل ولَـ ــهُ يف َه ـ َ
َ
ـب لي ـ ــك َ
ود ْم ـ ــع َ
صـ ـ ّ
ِ
َصبُـو
وما تَـنَ ـ َّـزهت فِيـ ــك َحتَّ ــى
ِفي ـ ـ ـ َ
ني أ ْ
ـك نزه ـ ــت ح َ
َ
ـاد ََيْبُـو
ـاك بَـ ْرق
َو ْأم َكنَنـ ــي ِم ْن ملـَ َ
بَـ ْيـ َـن اْلَيَ ـ ــا َل يَ َكـ ُ
ِ
صال َرطـْــب
َاي َسائِلي َع ْن َش َذا نَ ِسيم
يصـ ــهُ ِِبلـ ـ ِو َ
قَم ُ
ـَلم اْلَبِ ِ
َع ْهـ ـ ـ ـ ُده لِلثَـ ـ ـ ـ ــام قُـ ـ ـ ـ ـ ْـرب
يب َوافِـي
ذَ َ
اك َسـ ُ
ض َرة َو ُش ْرب
إِذَا ََتَلَّ ـ ــى َعلَــى الَّن َدامــى
فَـ ُهـ ــو َهلُــم ُخ ْ
ِ
و َع ِ
الصبَا تَـ َهــب
اد ِيل بِلُـ ـ ـطْف
اذل ــي َع َ
تَ َكـ ـ ــاد م ْنه ّ
َ
()14
ِ
جب
ضم ـ ـ ْـر غَ ْدراً فَـ َعاد عُ ـ ْذراً
اْ
للمح ِّ
إِ َذا رفَـ ْعت ُ
ب ُح ُ
امب اإلنساي ،وما يتصل به من (وصل وهجر ولوعة وحنول
جتتوي األبيات على ألفاظ ّ
واستعذاب العذاب والو اخلطاب والوله وشدة العشق) ونوهلا الشاعر عن طريق التجاوز وال اسل
إىل الرمز والتعبا عن شدة عشقه للجمال اإلهلي ومواطن جتليه .ويفسر نيكلسون هذه الرموز الغزلية
بقوله :حمفوجنات اخلد املوردة ل عنده (الصويف) ذات هللا منكشفة يف صفاته ،وغدائرها الليلية تصور
جتل إسارا) فإمنا يريد أن يقول اما نفسك
الوااد حمجواب ابلك رة ،وإن قال(أدر الكأس علّها أن ّ
ال ابية يف السكر ابلتأمل اإلهليحم(.)15
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هكذا يستطيع الشاعر ،عن طريق رمز األن ى ،أن خي ق اجب امقيقة إىل الفردوس البعيد ،وهو
قادر على أن ينقل رؤايه لآلخرين مدركا لطبيعة هذا الرمز ،وما لكه طبيعته من تراسالت نسن
توجيهها والتجاوز من خالهلا إىل امقيقة الالمتناهية.
 -3الرمز اخلمري:
الرايضة النّفسية تسلمهم إىل الفناء يف هللا ،وإىل نوع من الغيبوبة فيه،
يرى املتصوفة أن العبادة و ّ
اخلمارون عن اخلمر ،ومل جيدوا هلا امسا خاصا فسموها سكرا،
وأن هذه الغيبوبة تشبه ما يتحد به ّ
ومسوا وسائلها مخرا واندفعوا إىل القول فيها كما فعل ابن الفارض وأم اله ،فأغنوا األدب العريب بذلك
من اناية األدب الرمزي .ولنضرب امل ال برمزية ابن الفارض اليت ارتبطت ارتباطا و يقا ابمب اإلهلي
الذي ملك عليه كيانه ،وكذلك ابملعرفة والفيوضات اإلهلية اليت وردت على قلبه ،فأعقبت إبداعا ذا
قيمة أيتيه يف الغالب بعد صحوه من غيبته() 16وسكره بغا مدامة.
وقد جتلّت موهبة ابن الفارض الفنّية ،وقدرته على صياغة الرمز الشعري من اخلمرة املادية ،يف
قصيدته امليمية اليت تعد أروع ما كتب من شعر اخلمر على اإلطالق؛ ففي هذه القصيدة يبدو ابن
الفارض شاعرا حبق ،ال جمرد صويف يصور مراال الطريق والفناء والشهود والعرو القدسي كما يف
قصيدته نظم السلوا .وهو هنا يضع رمزه الشعري يف تصوير بديع ،ويقدم عمال مكتمل البناء.
فالقصيدة من مطلعها إىل ختامها يف موضوع وااد هو اخلمر ،والرمز فيها رمز فين ال اصطالاي

قابل للتأويل( .)17ويبدأ ابن الفارض قصيدته بقوله:
َش ِربْـنَاَ ،علَى ِذ ْك ِر اْلَبِيـ ـ ِ
ـبُ ،م َد َام ـ ـ ًة
ِ
س ،يُ ِد ُيرَها
َهلَا البَ ْد ُر َكأ ٌ
ْسَ ،وه َي ََشْ ٌ
ت ِْلَ ِاِنـَ ـ ــا
َولَ ْوَل َش َذ َاها َما ْاهتَ َديْ ُ
َوََل يـُْب ِق منها َّ
شاش ٍة
ري ُح َ
الد ْه ُر غَ َ
أصبَ َح ْأهلُ ُه،
فَإ ْن ذُكِ َر ْ
ت يف اْلَـ ِّـي ْ
ِ
ني أح َ ِ ِ
ت
صاع َد ْ
َوم ْن ب ِ ْ
شاء ال ّد ََنن تَ َ
رت يوماً على َخ ِ
اط ِر ام ِرئ
َوإ ْن َخطَ ْ َ

َس ِك ْرََن ِِبَاِ ،من قَـ ْب ِل أَ ْن َُيْلَ َق ال َك ْرُم
تََْ ،نـ ـ ُـم
ِه ََل ٌلَ ،وَك ْم يَـ ْب ُدو ،إِ َذا ُم ِز َج ْ
الو ْهـ ـ ـ ـ ُـم
َولَ ْوََل َسنَـ َ
ـاهــا َما تَ َ
ص َّوَرَها َ
َك َّ
ُّهىَ ،ك ْت ُم
صدوِر النـ َ
أن َخ َفاهاِ ،يف ُ
ار علي ِه ْـم ،وَل إِثْـ ُـم
نَ َ
ـاوى ،وَل َع ٌ
شـ ـ َ
وَل ي ِ
ِ
اس ُم
َْ َ
بق م َنها ،يف اْلقي َقة ،إَلَّ ْ
()18
أَقَامـ ـ ْ ِ
وارَتَ َل اهلـَـ ـ ـ ُّـم
احَ ،
َ
ـت به األف ـ َـر ُ

جملة رؤى فكرية – العدد اخلامس – فيفري 2017

51

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/697

د .عز الدين املعتصم

اخلطاب الشعري الصويف بني إشكالية الرمز وأفق التلقي

ال يستطيع القارئ – من بداية هذه القصيدة – إال أن نكم عليها أبهنا يف وصف اخلمرة املادية؛
كما يرى من صفاهتا الظاهرة من خالل األبيات .إال أن القصيدة تبدأ بتصوير اخلمر يف صورة
حمملة مبعان وإناءات عميقة ،إذ يرمز هبا إىل اربة اإلهلية بوصفها أزلية قددة ،منزهة
أسطورية رمزية ّ
عن العلل ،جمردة عن ادود الزمان واملكان .هذه هي اخلمرة األزلية اليت شربتها األروا اجملردة
(.)19

فانتشت ،وأخذها السكر واست فها الطرب قبل أن خيلق العامل
جمرد وصف اسي ،إىل االة وجدانية ميتافيزيقية
وهكذا نقل ابن الفارض امديث عن اخلمر من ّ
الزاخرة ابملعاي واملعارف الكونية والوجودية والفلسفية
تتجاوز الواقع ،وتنفذ إىل ابطن التجربة الصوفية ّ
اليت ال تع ف ابمس لكونه ،وإمنا نتجت عن كيفه واملعادل الذي قد نققه عن طريق ال اسل الذي
يت طى ادود النهائي اىت يسبا يف ملكوت الالهنائي.
لقد استعمل املتصوفة لفظ اخلمر ،وما يف معناه ،مبفاهيم متعددة حمكان من بينها اإلشارة إىل
الذات اإلهلية ،واإلشارة إىل األسرار والتجليات اإلهلية ،واإلشارة إىل امب اإلهلي ،واإلشارة إىل
التصوف أو علم امقيقة ،وغاها الك ا من املعايحم وتتضا هذه املعاي يف قول الدسوقي:
َو ُهو ََل يَـ ْع ـ ـ ِرف قَـ ـ ـ ْد َره
أَيـُّ َه ـ ــا املُْن ِكـ ـ ـ ُـر َحـ ـ ـ ـ ـ ِـايل
قُ ْم فَ ُذ ْق ِم ْن َكأ ِ
ََخْ ـ ـ َـرة بَل أَي ََخْـ ـ َـرة
ْس ِع ْش ِقي
ِ ِ
ِهي لل َق ْلـ ـ ـ ـ ِ
للس ـ ـ ـ ــر َمسـ ـ ـََّرة
ـب ِش َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ه َي ّ
َ
ت يف ال َكأ ِ
ْس قُـ َّرة
ِه َي لِل َْعي ـ ـ ـ ـ ـ ِن إِذَا َمـ ـ ـ ـ ــا
جلبَ ْ
ِ ِ
ض َرة
اح َراح
ـألرو ِ
ِهي لأل ْشبَاح ُخ ْ
ه َي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
() 21
ِ
شــ ِ
ِهي للعُ َّ
ـاق ََخْ َرة
ـور
للمشتَ ـ ـ ــاق نُـ ـ ـ ـ ٌ
هي ُ
يتضا أن الشاعر يصف أاوال الوجد الرواي الذي دتلكه ،ومن مث نراه يضايف بني امسي
واملعنوي ،ويؤلف بني الكم امسي وال كيب امليتافيزيقي .ولكن ما ي ا االنتباه هو أن الدسوقي –
على الرغم من أت ره اببن الفارض  -ال يؤكد ك اا على املعاي امسية لل مر إال بقدر ما تؤدي املعىن
الذي يريده ،بل إن أاواله الوجدانية والرواية تطغى على اسية اخلمرة اإلهلية ،فاكتسب الرمز –
عنده وعند سابقيه -ظالال جديدة .ومن مث أخذت طريقة الكتابة الرمزية تنزع إىل الفكر الباطين،
وأساليب االتصال اخلفية ابلعامل املاورائي .وهكذا جاءت رمزية اخلمر عند املتصوفة فوق مستوى
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الواقع ،ينسحب خالهلا الشعراء من العامل امسي إىل عامل امب اإلهلي ،والعلم اللدي اللذين يتسمان
ابلقدم والقدرة على النفاذ إىل اقائق الوجود.
ند الن الصويف العمليات اليت يتحقق هبا املوضوع الغائب املق ّدم يف الن لدى القارئ،
تعود
فيحكم عليه ابلغموض ،ومن مثَّ تغييبه .واملتلقي العريب –وقت ازدهار اخلطاب الصويف -كان قد ّ

على نوع من النشاط الذهين والشعوري ،عن طريق النصوص اليت يتلقاها .إذ يتلقف املوضوع املدرا
اخلفي دفعة واادة ،بوساطة تركيبات جتقق انتقال الن إىل وعيه عن طريق العالقات املقصدية يف
اجلمل اليت ترضي أفق انتظاره ،واني يتم فك العناصر غا ار ّددة يف الن على وفق منط انطباع
اسية يف ذهنه ،فإنه مل يدرا ،آنداا ،أن مفهوم الن حمهو هذه
هذه العناصر يف عالقتها أبشياء ّ
( ) 22

امقيقة الومهية املمارسة أ ناء القراءةحم
أما التصادم الذي دكن أن ند مع ن كنصوص املتصوفة ،فيمكن فهمه من خالل اتباع
الصويف سننا غا مش كة بينه وبني املتلقي ،وهي ترتبط ابلتجربة الصوفية ذاهتا ،ألنه إذا كان ال دكن
أن نشتغل أبفكار غاان ما مل تكن مرتبطة ابألفكار املوجهة اليت جتيا فينا ،فكذلك ال دكن أن
نستجيب لنصوص جتمل أفكارا تناقض أفكاران.
وتلك هي طبيعة املسافة اجلمالية اليت اد ت بني اخلطاب الصويف والقراء ،ولعل ردود األفعال
الرافضة هي اليت تعكس الفعالية الفنية لذلك اخلطاب ،ألن اآلاثر اخلالدة هي اليت ختيب انتظار

اجلمهور ،وترفض إىل أن ُخيْلَ َق مجهورها الذي يتواصل ويتفاعل معها.
 -4الرمز الطبيعي:

إن للعرب يف ابب الطبيعة وما يتصل هبا من الربو والكواكب والنجوم ،املعاي املستفيضة اليت
است رجوها من املشاهدة والتأمل يف الكون ومظاهره .فكان هلم من ذلك ما يعرف ابل قافة العالية
اليت يتجاوز فيها أصحاهبا اماجات األرضية العاجلة إىل ما يقع وراء ارسوس ،ندوهم يف ذلك
الشوق إىل اآلفاق النائية اليت تتألق ابلضوء األبدي ،وتتوارى يف ظلمات اخلوف من الفناء.
فال غرو يف أن نتفي شعراء التصوف ابلطبيعة ااتفاءهم ابخلمرة واملرأة يف ترميزهم ،فقد ولعوا يف
أشعارهم ابلطبيعة ولعا منقطع النظا ،ملا جتمله من صور ومشاهد بديعة ،كما أهنم يستعينون يف ك ا
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من األايان –لرسم لوااهتم الرمزية -ابجلمع بني املرأة والطبيعة فيبلغ اجلمال ذروته .وامقيقة أننا ال
نستطيع أن حنصي كل الرموز املأخوذة من الطبيعة ،ولكن سنحاول الوقوف عند وااد منها.
 رمز الطري:

نظرت العرفانية الصوفية إىل الطا نظرة خاصة رمزوا هبا إىل الرو وتذكر عاملها امل اا األول،
وانينها إليه انني الغريب إىل وطنه .ويظفر القارئ هبذه الدالالت يف قصيدة ابن سينا العينية ،ويف
رسائل الطا ،واملنظومات املطولة كالقصيدة املعروفة مبنطق الطا لفريد العطار))23الذي است دم الطا
أسلواب رمزاي يف صياغة شعرية اافلة خبيال واسع وصور مبتكرة متنوعة ،كما اتضا يف كتابه منطق
ر()24
الطي
وكان هلذا السبق البن سينا والعطار أ رمها يف شعراء التصوف الذين است دموا اممام (الورق)
الذي يشا إىل الرو اليت جتن إىل مصدرها النقي ،فنجدها يف تنازع بني العلو واهلبوط ،تشدو اترة
وتبكي أخرى .يقول ابن الفارض يف التائية الصغرى:
ِ
فُ ِ
ت ُوْر ُق أَيْكـ ـَة
استَـ ْه َديت بَـ ْرقاً ،وَل َشجت
ؤادي فأبْ َك ـ ــت إذ َش ـ ـ َد ْ
َولَوَلك َما ْ
()25
َّت علَى الع ِ
َعلَى الع ِ
ود أَ ْغنَت
وهـ ـ ِـذه
فَـ ـ ـ ـ َذ َ
ود إ ْذ غَن ْ
اك ُهـ ـ ـ َدى أ َْه َدى إِل ـ ـ ـ َّـي َ
ُ
ُ
كىن ال شاعر ابلورق عن الرواانيات الكامالت من أروا املشايخ ارققني ،وابأليكة عن اجلسم
ّ
امل تلف املزا والطبيعة ،ومجع الورق لك رة اختالف مشارب األروا وإفراد األيكة الجتاد اجلسماي
من العناصر والطبائع .فكل ورقاء على غصن من تلك الشجرة الواادة ويكون البكاء والفر على
قدر قرب تلك الرو من اقائقها اليت تبحث عنها أو بعدها عنها.
وكان عفيف الدين التلمساي مغرما بذكر مظاهر الطبيعة الغَنَّاء ،ومنها الطا واممام على وجه

اخلصوص .وإىل ذلك يشا يف قوله:
ِ
صواب
فن
إذا نَطََق ْ
ت هلا ْلْ ٌن َ
كل ّ
َوُوْر ُق َِحَائم يف ِّ
()26
وأطْواَق ِ
َهلا ِبل ِظّل أْ ِ
ومن ُوْرق ثِيَ ـ ـ ــاب
سان
َ
َ
زرار ح َ
نلحظ أن الشاعر التلمساي يت طى رمز اممام كمكون حمسوس ،وينعطف منه جتاه امياة
الباطنية وما جتمله النفس والرو من جماهل وأعماق .فم ال جتلّق الطا فراا ومراا وغناء ،كذلك
جتلّق الرو فراا وغناء حبالة االجتاد والفناء الذي نقق هلا القرب من املصدر الطاهر الذي د ل
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الوطن األصلي هلا ،وتبكي إذا أنت عنه ،وتتطلع إىل العودة إليه مرة أخرى .وهذه املعاي طفحت هبا
نفسية الشاعر الصويف من عامل الشوق وامب اإلهلي وما يعانيه املتصوفة من املكابدة يف رايضة النفس
ودفع اهلمة للتواد مع الذات اإلهلية  ،والتسامي عن امللذات املادية.
من هنا ،ندرا أن الشعر الصويف متجدد يف معانيه ،ال يستطيع القارئ أن يصل إىل لطائفه
وخفاايه ،إال إذا استعد له ابلقراءة املتكررة العاشقة ،اليت تكشف ابلتدر حماسن هذا الشعر الذي
حميولد يف كل آونة معاي جديدة تيسرت لك (أيها القارئ ) مطالعته أك ر من مرة ،فسيزداد بال ريب،
اسنا لديك يف كل مرة ،وال دكن أن ترتفع امجب عن هذه العروس املدلَّلة إال ابلتدر حم( .)27وهلذا
خليق ابلقارئ أن يكتشف ا لسر املكنون الذي يشتمل عليه الن  ،من أن ينكشف هذا السر من
تلقاء نفسه ،فتضيع لذة االكتشاف .إذ حماأللفاظ يف األصل صور ضئيلة جدا للمعاي ،واملعاي أيضا
صور ضئيلة جدا للحقائق ،وامقائق يف عظمتها وجربوهتا ال تدرا كل « )) 28ولعل هذا ما أسهم يف
التباعد بني الرؤاي يف بعدها العميق ،والعبارة مبا تتسم به من عجز وقصور.
وتبعا هلذا كله ،فإن التجربة اجلمالية اليت يعيشها الصويف ال تتعامل مع امسن الظاهر
بصورته الفعلية امقيقية ،ولكن على أنه صورة عارية مستعارة من اجلمال االهلي .ومن مث
فاملتصوفة دائما يبح ون عن الباطن وال يعولون – ك اا -على املباشرة؛ ألهنا ال تؤدي إىل
معرفة اقيقية وال إىل تعبا شعري يرضي ااستهم ،ويقوي دعائم اخليال ،ويفسا اجملال
النطالق أجنحته وراء األلفاظ والعبارات الوضعية إىل معان أخرى يتحملها اللفظ ابلتفسا
والتأويل ،مما جيعل القارئ يغوص يف داخل الصور وما وراءها الكتشاف أمور رمبا ال ختطر
للصويف على ابل.
اخلَلصة:

استنادا إىل ما سبق ذكره ،نستطيع القول إن شعر املتصوفة ينضا ابألمل وألوانه .وإذا كان غاهم
ينطق ابلشعر ترفا وترفيها ،ويتوخى من وراء نظمه إمتاع السامع أو القارئ ،فإن الشعر الصويف هو
شعر متأمل  ،نمل آالم الشاعر ،وينقل اضطرابه ومعاانته .وهو هبذا املعىن شعر منبعه الذات املتأملة اليت
جتول أملها الصامت إىل نطق شعري متأمل ،وتريد أن يكون األمل املنطوق به يف القصيدة ،طريقا إىل
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وجدان املتلقي الذي يصا طرفا مشاركا .وعلى هذا األساس ،فإن الذات الشاعرة ،هي ذات تعرب عن
ذوات أخرى تنظر إىل الشعر من ابب األمل ،فتنفعل به لتعيش التجربة عن طريق اإلنصات والتصديق.
إن اخلطاب الصويف يدعو املتلقي إىل الوقوف على املقاصد ،وعلى اختالف املواقف اخلطابية اليت
خيلفها اختالف امال ،ويشا إىل أن تشكيل خطاب ما يف ض جمموعة من اخليارات اليت قد
يصعب تربيرها أو اإلفصا عنها من قبل املؤلف .وذلك جمال لتحرا املتلقي بكل ارية للقبض على
جتربة أو خلفية ،أو حمددات اترخيية ،سياسية أو اجتماعية جتكمت يف إنشاء املعىن ،ألن الن
الظاهر ليس يف اقيقة األمر سوى مزاام لن يسري بني سطوره ،وأن اخلطاب الصويف يف جممله
ليس جمموعة من األدلة لتحيل إىل مضامني أو تصورات ،بقدر ما كان ممارسة عن طريقها يتكون
موضوع االتصال مع هللا يف وعي املتصوفة .وإذا كان اخلطاب الصويف يتسم بقوة التأ ا والتوليد ،فإن
الشاعر الصويف يروم ترمجة ما جتيش به ذاته من إشراق وشعور فياض ،وهو بذلك خياطب الوجدان
لشحذ النفوس واألخذ مبجامع األفئدة ،ومن مثَّ تتحقق سلطته التأ اية؛ إذ يعمد إىل انتقاء
املصطلحات األك ر إبالغا واألوىف إقناعا.
يعد الشعر الصويف ،إذن ،اوارا بني ش صني أادمها ِ
مرسل جتكمه قصدية اإلبالغ مع
مرسل إليه يبحث عن الفن واجلمال ،أو يقرأ بلذة وعشق .والرسالة املتوخاة منه
التأ ا ،وال اي َ
تتجلى يف إاثرة املتلقي وجعله ينصت ِ
للمرسل ويؤمن برسالته ويتذوق َّلذهتا لفظا ومعىن ،شكال

ومضموان .ألن قراءة اخلطاب الصويف ،ما مل يكن املتلقي مشاركا وجدانيا متذوقا ،سوف تكون
قراءة متعسفة متنكرة لشروط بنية نظامه الداخلي ،ومن ذلك اش طوا فيه أن يكون صااب
قلب ال صااب عقل ،وهو ما مكن اخلطاب الصويف من الصمود يف وجه الزمن وانفتااه
على املتعدد من القراءات ،مما أكسبه مسة السبق امدا ي.
واملقصود بلذة اللغة الصوفية هو الوقوف على مكامن لذة التجربة الصوفية وجتلياهتا على
صفحة اللغة ،ألن التصوف جتربة ل ّذة ومتعة ،ولغته لغة َّلذة راقية جتمل معان وجدانية ورواية
سامية ،ويف الوجدان والذوق واخليال تكمن أصول كل ل ّذة .بيد أن التجربة الصوفية كسلوا
نُ ِظَر إىل ممارستها مبقدار ما أاد ته من تصدع يف البنية املعرفية .وخطاهبا جرى يف فضاء كان
ص ِدم أاياان عندما مل يستطع التوفيق بني ردود أفعاله وآفاق املتصوفة اليت
قطباه مرسال ومتلقيا ُ
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محلتها تلك العبارات املستغربة اليت يعرب هبا الصويف عن عالقته ابلذات اإلهلية .ومن هذا
املنطلق ،البد من الغوص يف التجربة الرمزية واستكشاف جوهر اللغة الكامنة يف العالقات بني
الصور اليت تتواد فيها خمتلف األااسيس املنغرسة يف شعور الشاعر الصويف ،واستكشاف
التكوينات الداخلية داخل البناء الشعري ،وما يتشكل داخله من عالقات ابطنية ،وما نمله
من قيمة إجيابية ل قيمة الرمز وسر متعته.
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 - 28زكي مبارا ،التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق ،1 ،منشورات املكتبة العصرية ،باوت ،صيدا ،ص.116 ،
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