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علينا يف هذا املقام أ ن نتوجه ابلشكر اجلزيل، والثناء حق 

جناز هذا البحث وخنص ابذلكر هنا ىل لك من أ عاننا عىل ا   :العطر ا 

 ال س تاذ املرشف: ال س تاذ "بعزيز مسري" عىل ما قدمه لنا من

خراج هذا البحث عىل أ حسن وجه ممكن  مالحظات قمية يف سبيل ا 

 فهل منا أ وىف الشكر وأ رىق الثناء.

ىل أ ساتذتنا الكرام يف لكية ال دب واللغة  والشكر موصول ا 

 العربية وخنص ابذلكر أ ساتذة ال دب احلديث واملعارص.

م خالص وكذا عامل املكتبة املركزية اذلين قدموا لنا يد العون فله

 الشكر والتقدير.

 

 



  

 

 

ىل تكل ال رواح   الطاهرة.ا 

ىل من ستبقى ذكرامه للردى عابرة.  ا 

ىل شهداء حتطم الطائــــــــــــــرة.  ا 

ىل ال شاوس حامة اجلزائـــــــــــر.   ا 

 

 .ــــــــــــلنرفـــــــــــــــــــــع هذا العمــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمة:
عرفت التجربة الشعرية المعاصرة في الجزائر تطوًرا وثراء كبيرين، سواء على مستوى المضامين 

 .ى الشكل البنائي للقصيدةوالمواضيع المتناولة، أو على مستو 

المعاصر، فقد وجد ويعد الخطاب الصوفي أحد مظاهر التنوع الموضوعاتي في الشعر الجزائري 

شعراؤه ضالتهم فيه واستخدموه كخطاب بديل ومغاير لما هو سائد، ألن الشاعر الصوفي المعاصر ضاقت 

إلى  به عوالمه الظاهرية الخاصة، فلجأ إلى عوالم الغيب الباطنية طامعا في إيجاد مأوى ومرفأ يحمل ذاته

 تشرب كؤوس الحقيقة العلوية والمعارف العرفانية.

ى ء التجربة الصوفية المعاصرة وغموضها وتميزها عن باقي التجارب الشعرية، هو ما دفعنا إلإن ثرا

طرق باب هذا الموضوع، طامحين في كشف ما يزخر به هذا الخطاب من عمق وزخم تشفيري 

وكذا ابراز بعض  جود،للو  لة فهم ذهنياتهم ورؤيتهمو ي، نابع من ذوات شعرائها التائهة ومحاـــــــــــــــــــــــــــإيحائ

 الجوانب الجمالية في الخطاب الصوفي الذي اضحى قبلة الدارسين المعاصرين.

موذجا واستجابة لهذا الدافع ارتأينا أن نتخذ من الشاعر الجزائري الصوفي المعاصر "ياسين بن عبيد" ن

ة بـ " تجليات نلتمس على خطاه تمظهرات الخطاب الصوفي المعاصر، واعتمدنا في دراستنا الموسوم

بغية اإلجابة عن  نه: "هناك التقنيات ضباًبا وشمًسا"االخطاب الصوفي عند "ياسين بن عبيد" على ديو 

 مجموعة من التساؤالت أهمها: 

 هو التصوف؟ ما -

 وبماذا تميزت التجربة الصوفية الجزائرية؟ -
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 هو مفهوم الخطاب الصوفي؟ وكيف تجلى عند الشاعر؟ما  -

إلى التجربة الصوفية؟ وهل اقتصرت على التجربة الشعرية لديه فقط؟ أم لماذا توجه الشاعر  -

 تعدتها إلى ممارساته الحياتية؟

 بها الشاعر الرموز الصوفية في ديوانه؟ما الطرائق التي وظف  -

ا إلى: ـــــــمحكمة قسمنه فق خطةو ، وذلك -هاته–سنحاول اإلجابة عنها في دراستنا  األسئلة هذه

هتم بالجوانب النظرية، وفصل ثان تطبيقي فيه اشتغلنا على ابراز خصائص الخطاب ا مدخل وفصل أول

ام، والخطاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصوفي لدى الشاعر فأما المدخل: فقد وقفنا فيه على الخطاب األدبي بمفهومه الع

لغرب وعند الصوفية أويل عند العرب واالصوفي على وجه الخصوص، كما تطرقنا فيه أيضا إلى مفهوم الت

 .خاصة

ة فيه على نشأة التصوف وتطوره، ثم وقفنا على أهم خصائص اللغة الصوفي جناوأما الفصل األول فعر  

ئري الصوفية في الشعر الجزامن رموز ومفارقات، مروًرا بمبادىء التصوف، وصواًل إلى التجربة  وما تحويه

 الحديث والمعاصر.

اوزية ثاني فقد أتينا فيه على التجليات الصوفية عند "ياسين بن عبيد"، وكذا اللغة التجأما الفصل ال

 لدى الشاعر وما تزخر به من تناص ورموز ومفارقات وختمنا بحثنا بخاتمة استعراضنا فيها أهم النتائج

 .وصلنا إليهاتالتي 

دة مصادر ضابطا لبحثنا، مستعينين بع وقد قادتنا نظرتنا إلى اتخاذ القراءة التأويلية التحليلية منهًجا

 ومراجع توجيهية أبرزها.
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محمد "اصر، ـــطاب الرمز. قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعكتاب التأويل وخ_ 

قصًدا ألسماء خوالدية، كما  واإلغراببداهة  اإلغراب، أضف إلى ذلك كتاب الرمز الصوفي بين "كعوان

 استعنا بعدة معاجم صوفية.

في كالدراسة الموسومة بلغة الخطاب الصوفي  وما تناثر من دراسات سابقة حول موضوع التصوف

ي ديوان ياسين بن عبيد، اهديك احزاني، من جامعة بسكرة، وكذا أطروحة الدكتوراه للباحث بولعشار مرسل

ت سة األولى اهتمالنقدية الحديثة، فالدراوالمعنونة بالشعر الصوفي في ضوء القراءات من جامعة وهران 

 ارتأينا نسلط الضوء عليه. بالجوانب النفسية، واهملتا الجانب التأويلي وهو الذي 

ه، إضافة إلى غموض اللغة طتساع الموضوع وصعوبة ضبد واجهتنا عدة صعوبات من بينها: اوق

 الصوفية وعسرها، وضيق الوقت كذلك.

 رفمل، بدًءا باألستاذ المشمن احتضن هذا العوفي األخير ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر لكل 

ي ذة، ووصوال إلى قسم اللغة واألدب العربي بجامعة العرب، ومروًرا بكل من ساعدنا من أساتبعزيز سمير

  .بصفة عامة -واقيالبأم –بن مهيدي 
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 تمهيد:
اطفته عفي نفسيته، وما يداعب  َنف س االنسان  عم ا يثور ويستعريعد  األدب الكيان الروحي الذي به ي  

نفعاالت ناتجة عن المحيط الذي يؤثر فيه من جهة، وعن أفكار وترسبات وكل ما يعتريه من هواجس وا

ختالف دبي خصوصية وميزة مرد ها األساس اجهة أخرى، هاته األخيرة هي التي تعطي كل إبداع أمن 

 مناهل المبدعين وتعدد مشاربهم.

 بشكل واضح في وفود نمط تفكير جديدولعل االنفتاح وتمازج العربي بغيره من األجناس هو ما أسهم 

اط فكرية وفلسفية مختلفة كحكمة الهنود على العقل العربي، بل جعله يجمع في بعض األحيان بين أنم

 وفلسفة اليونان ومنطقها، دون التخلي عن الشخصية العربية، أو تجاهل مالمحها.

يدة ومن الجوانب التي مسَّها هذا التالقح الفكري والتداخل الفلسفي؛ التصوف؛ الذي أ لبس عباءة جد

ت ملذا المتمثلة في الزهد واالنصراف عن ليةوأ ْدخل مضمار الفكر بعدما كان مقتصًرا على الناحية العم

 الدنيا.

 ؟-خصوًصا–والخطاب الصوفي  -عموًما–فما هو مفهوم الخطاب

 وكيف نطبق القراءة التأويلية عليه؟
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 تعريف الخطاب: -1
 لغة: .أ

: الشأن أو األمر، صغر عظم، وقيل هو  وأ ورد في لسان العرب البن منظور: "خطب: الَخْطب 

: األمر الذي تقع فيه المخاطبة ... والخطاب سبب األمر، يقال:  ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ ... والَخْطب 

 (1)والمخاطبة: مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم مخاطبًة وخطاًبا."

"، إذ لسان العرب"أما في معجم "تاج العروس" فال يختلف تعريف "الخطاب" كثيرا عن سابقه في 

(، وما خطبك؟ أي ما شأنك الذي تخطب ه ... والخطاب  يعرفه "الزبيدي" بقوله: "خطب: ) : الَشأن  الَخْطب 

وال  ﴿وهما يتخاطبان، قال اهلل تعالى: والم َخاَطَبة: مراجعة الكالم، وقد خاطَبه  بالكالم مخاطبًة وخطاًبا، 

 .37هود (2)﴾ختاطبين يف اذلين ظلموا

طرفين أو أكثر، ومنها اشتق العرب لفظ فالخطاب في التعريفين متعلق بالكالم الذي يكون بين 

 .طبةطابة والخ  الخَ 

 اصطالًحا: .ب
إن المتأمل في الداللة اللغوية للخطاب، يالحظ أن هذا األخير يتمحور حول الكالم ملفوظة 

والتأثير في المتلقي بشكل عام. أما من ناحية االصطالح فهو يضاهي  اإلقناعة، قصد تحقيق ـــــــــومكتوب

ب، مخاطب(، ومقصده المتمثل في ويشابه الم الفكري، غير  اإلقناعفهوم اللغوي من حيث أطرافه )مخاط 

                                                           

 .98-97العرب، د ط، د ت، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص(: ابن منظور: لسان 1)
(: الزبيدي: تاج العروس، من جواهر القاموس، ت ج، علي هاللي، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2)
 . 230-227م، ص2001، 1ط
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األيديولوجيا...(، ويعنى ـــا )الدين، تي يجري في سياقهالأنه أشمل وأوسع من حيث الداللة والحقول المعرفية 

 هذا أن تحديد مفهوم اصطالحي شامل ليس باألمر الهيِّن. 

 إلى باختين" باهتمام وعناية الباحثين الغربيين المحدثين، فيذهب "ميخائيلقد حظي هذا المصطلح ل

 فظةت المتلفردًيا ... ألن الذا االخطاب ظاهرة اجتماعية محضة، فهي " حدث اجتماعي، وليس حدث أن

ن بدا عليها أنها مأخوذة من الداخل، إال أنها تعد بصورة كلية، نتاًجا لعالقات اجتماعية متداخلة  (1)"وا 

باختين" يستلزم وجود ذوات متخاطبة، فالحديث الذي يدور بين الذات ونفسها فتحقيق الخطاب عند "

حالة اجتماعية، قائمة على الحوار، واألخذ والرد في الكالم، وهو ما يتجلى بين األفراد  -أيضا-

ن بدالنا عكس ذلك، أيحتوي -"باختين"عند –ك، فخطاب الذات مع نفسها ــــــــــــــــــــــــــــــكذل ما ها قالب التلفظ وا 

فال يمكن  (2)ي،"ـــــــــــــــــــــــموعة البينات اللفظية التي تعمل في كل عمل أدبلدى "تودوروف" فالخطاب هو: "مج

 سق متجانس يؤدي إلى إنتاج َمْعَنىإذا ضم العمل األدبي بنياته في ن إال  " تودوروففهم الخطاب حسب "

التقريري إلى وظيفة  اإلخباريم بنيات النص أو العمل األدبي تخرج بالخطاب من سياقه معين، فتالح

إبداعية ذات أبعاد جمالية تأثيرية وحدتها الصغرى هي الجملة، وفق تفاعل بين مخاطب )مرسل( ومخاطب 

ذ ورد لدى )مرسل إليه( لتحقيق الغاية التأثيرية، وبين أحضان هاته التعاريف نمت إشكالية كانت محل أخ

 الباحثين مفادها: هل الخطاب هو النص؟ وفيم تجلى التداخل بين المصطلحين؟

                                                           

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص: المفهوم، العالقة، السلطة، (:1)
 .99م، ص2008، 1صنعاء، اليمن، ط

نضال الشمالي، الرواية والتاريخ: بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، عالم الكتب الحديث، إربد، (:2)
 .25م، ص2006، 1األردن، ط
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 بين الخطاب والنص: -2
تعد قضية مصطلحي الخطاب والنص من القضايا الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل وأسالت 

لمتين تتدخالن حيًنا الكثير من الحبر في الدراسات الغربية فضال عن الدراسات العربية، إذ أن هاتين الك

 (1)ون" أن الخطاب "نص تغل بت فيه الوظيفة الشعرية للكالم"ن حينًا آخر، إذ يرى "رومان جاكبسوتفرقا

نص تمازجت فيه آليات التأثير فيما بينهما كالتخييل والصور  -عنده–معنى ذلك أن الخطاب 

"وتودوروف" "ورفاتير" يشاطره في ذلك كل من "جيرار جنيت" ة، و ة، وطغت عليه األدبيــــــــــــــــــــــــــــــــــالبياني

 وغيرهم، إذ ال يفرقون بين المصطلحين ويرون أن كليهما يحمل داللة واحدة فالخطاب هو النص عندهم.

دوا بين هذين المصطلحين ولم يفرقوا بينهما الباحث "محمد  أما على الساحة العربية فنجد ممن وح 

 (2)"-حسب مزجه–لشيء واحد وبناء عليه يصبح النص /الخطاب  خطابي" فهما مسميان

ضي إلى إنتاج ي ففالخطاب هو النص الذي تتعالق فيه دالالته، وتتحد فيه جملة وفق تسلسل منطقي 

 معنى ما.

وعلى النقيض من ذلك نلفي فريق آخر من الباحثين الذين فرقوا بين المصطلحين )الخطاب 

لوا بينهما حدوًدا فاصلة للتمييز بينهما، ومن بين هؤالء نذكر "فان ديك" الذي ذهب ص(، حيث جعـــــــــــوالن

إلى الفصل بينهما، إذ يرى "أن النص عبارة عن البنية الذهنية المجردة ... وأن الخطاب من ثم، عبارة عن 

 (3)الذهنية المجردة"التجسيد الفعلي لتلك البنية 

                                                           

 .46، صستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربيةنضالي الشمالي، الرواية والتاريخ: بحث في م(:1)
 .38المرجع نفسه، ص (:2)
 .137العالقة، السلطة، ص ،عبد الواسع الحميري بالخطاب والنص، المفهوم :(3)
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لذهن كمادة خام متمثلة "في التخمينات والتصورات فالنص عبارة عن أفكار مختزلة داخل ا

 اؤالت، في حين أن الخطاب هو الترجمة الفعلية لهاته األفكار في شكل كتابي أو لفظي.ـــــوالتس

يجسد  هو المتن الكتابي في شكله المقروء أو المسموع الذي النص"أن  فيرى "أما "ميشال فوكو

رغم أن كليهما ديك"  وهذا الرأي مخالف لرأي "فان (1)"دةر مجر لذي هو عبارة عن فلسفة وأفكاالخطاب؛ ا

، وعلى هذا النهج )التفريق( سار كل من "روجر فاولر" و"جوليا كريستيفا" ومن العرب فر ق بين المصطلحْين

 "صالح فضل" و"سعين "يقطين".

المترجمة بفعل و البنية الذهنية المجردة ه -في مفهومه العام–مما سبق يمكن القول أن الخطاب 

 الكالم وفق ما يقتضيه المقام )سياسي، إيديولوجي، ثقافي ...(، يستوجب ذلك حضور الملتقي.

فردي  إنتاجعملي مكتوب أو ملفوظ للخطاب يفترض وجود متلٍق معين، وهو  إنتاجأما النص فهو 

  للخطاب.

                                                           

 .48ينظر: المرجع السابق، ص (:1)



 مدخل:.....................................................................................................................التأويل و  الخطاب الصوفي

 

10 

 الخطاب الصوفي: -3
 سفات والحاالت الفكرية والجماليةفليشمل األدب الصوفي مجموعة من النصوص واالعتقادات وال

لغة  وكل هذا جاء نتاًجا لغايتهم المنشودة، ودعوتهم المقصودة، استجابة لنظرتهم الوجودية، فخلقوا بذلك

 -انالفردية أحيوا–جديدة تعتبر عن وجدانياتهم وتأمالتهم، مشحونة بفلسفتهم النابغة من تجربتهم الذوقية 

وغضت  ،ي قت نطاقه  أيديولوجية ص ألسبابل من الزمن، همًشا لردٍح طويمقصًيا وملكن هذا األدب بقي 

 الطرف عن مكنوناته الجمالية.

بعادهوقصد عزل هذا األدب  عن نواحيه األيديولوجية وانتماءاته الفكرية التي كثيًرا ما  وا 

تحت مسمى "الخطاب الصوفي" بدل  هإدراجإرتيأنا ه، وحالت بينه وبين إعادة قراءته، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكب لت

التسميات األخرى التي قد تصطدم بتخوم معرفية أخرى، دون الجانب الجمالي المنشود، إن الخطاب 

لمألوفة في متجاوزة النصوص العادية ا -أحياناً –الصوفي في رم ته يحوي نصوًصا فنية مضمرة حد التعقيد 

ح يراهن على حضوره في الساحة النقدية، إذ حظي بدراسات دبي، فهذا الخطاب أصبتراثنا األ

معاينة والدراسات مجاوزًة بذلك دة، وبمناهج حديثة أخرجته من دائرة التهميش إلى أنوار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــجدي

 الحدود المكانية والزمانية لهذا الخطاب.

في إثراء الرصيد اللغوي العربي، وتنويع التجربة  -كغيره من الخطابات-فقد ساهم هذا الخطاب 

 نم عن تجربتهم المعقدة، والعميقةبأساليب ت أصحابهلية لألدب بوجه عام، فقد استعان الشعورية والجما

خراجهاوسعة خيالهم، وقدرتهم البالغة على التالعب باأللفاظ،  عن سياقاتها األولى، وذلك عن طريق لغة  وا 

وفهم غاياتها الالمستقرة "فالخطاب الصوفي وبفعل  -أحيانا-هايصعب التواصل ب مكثفة ومشفرة رمزية
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والال تحديد، ما يجعله بمثابة اآللية  اإلطالققوانينه واستراتيجيات التواصل المعقدة فيه، يمتلك من سمات 

 (1)".احه، وهو وضع تأويليتفي شك ل وضعها في التلقي آليات انالكاتمة الت

المرنة التي تميز بها الخطاب الصوفي، أضحى هذا األخير منفتًحا على دالالت  فضل تلك اللغةفب

د في قابلة لقراءات متعددة وتأويالت متنوعة، وألغت مبدأ القراءة األحادية وقوضتها، فأصبح هناك أخذ ور 

 التواصل بين النص والملتقي وتفاعل مستمر ضمن للنص خلوده.

 تعريف التأويل: -4
 لغة:  .أ

َل إليه آل الشيء يؤول  ل  وْ : األَ  لَ وَ العرب: "أَ  جاء في لسان أْواًل ومآاًل: َرَجَع، وَأوَّ

له : َدب َره وقدَّره ، وَأوَّ ـــــــــــــــــــيء: َرَجعَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش َل الكالم وتأو  َله  ه ، وأ ْلت  عن الشيء: اْرَتَددت  وأوَّ

لَ  يَ أما في المعجم الوسيط فنجد: " آَل إليه  أوْ  (2)ه ، فسََّره"ـــــــــوتَأو  : رجع آاًل ااًل وأيلولة ومَ اًل، وا 

 مآاًل  الشيء  -ه  ودَّ : آل الشيء: رَ قال  تدَّ وي  عنه: ارَ -ار، يقال: فالن يؤول إلى كرم وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص

  (3)."نق َص 

                                                           

، 1ط االختالف، الجزائر،رة، منشورات آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاص (:1)
 .  21م، ص2010

 .193،ص 05ابن منظور،لسان العرب،مج (: 2)
 .529بة اإلسالمية، تركيا، صت، د ط، د ت، دار المك1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج (:3)
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 صطالحا:ا .ب
دراك ما تزخر به من معاني هي ال إلى  مقصد األساس الذي يهدف القارئإن محاولة فهم التصوف وا 

فرة إال من خالل نهج طريقة معينة ت فضي إلى فك ش ال تتأتى الوصول إليه، ومن َثمَّ، فإن هذه المحاولة

 أي نص إبداعي كان أم غير ذلك.

اءة التأويلية منذ القدم لدى المسلمين، حيث ربطوها بتفسير القرآن تجلت إرهاصات القر  لقد

سلك  نؤية اإلسالمية، وممم، والحديث النبوي الشريف، داعية إلى إعمال العقل في حدود الر ــــــــــــــــــــــــــــالكري

الصحابي  هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم وشرح معانيه، نجد على سبيل المثال، ال الحصر،

هلل بن مسعود ونفر من المفسرين وكذلك عبد ا -مارضي اهلل عنه-ل: عبد اهلل بن عباس ـــــــــــــــــــــالجلي

عصر أما في الير"، "جالل الدين السيوطي"، الطبري(، ومن المتأخرين: " ابن كثالمتقدمين كالطبري )تفسير 

ر ابن الشنقيطي )أضواء البيان(، وتفسيأمين د: "ابن ناصر السعدي" وتفسير محمد ـــــــــــــــالحديث نج

 العثيمين...

رهاصاته  يلدى الغرب، فإن المسار التأويل أم ا إلى "أرسطو" و"أفالطون" قديما، أما  تعود أصوله وا 

قراءة، غير أن جهود ى هذه الحديثا فيعد الشكالنيون الروس "وحلقة براغ" من الذين تصدروا في اإلشارة إل

ة، ليأتي ـــــــــــــــــــــــ، تعد األساس الذي انبنت عليه القراءة التأويلي" في فهم النصوص الدينية وتفسيرهاسرل" هو 

يرى أن النص في سيرورة دائمة وأن معانيه ال "بعده "غدامير" ويطبقها على النصوص األدبية، حيث 
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 بمعنى أن للقارئ (1)"رته إال إذا كان للمتلقي خلفية عن معطياتهتنضب، وأن هذا النص ال يمكن فك شف

 "هايدغر"و   "مالرميه"كما نجد كال من  ءته تتأكد هاته المكتسبات أو تدحض،ترسبات ومكتسبات قبلية وبقرا

  "أمبيرتو إيكوأضف إلى ذلك آراء " ،رؤيتهم الخاصة للقراءة التأويليةقد كانت لهم  "روالن بارت"و "

وعموًما فإن التأويل هو شرح وفهم وتفسير، والبحث عن المعاني التي يزخر بها  ا،ـــــــــــــــــ*حوله

صدية التي حالة والمقلته بالسياق والمرجع واإلالخطاب في عالقته بالمبدع أو في صص، أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

ص، وبهذا فإن القراءة التأويلية تشمل جميع النظريات ــــــها النيحاءات التي يحويتختفي وراء الرموز واإل

 الحديثة منها والتي تعنى بقراءة النصوص وفهمها.وخاصة 

أما "التأويل" لدى الصوفية فهو تجاوز للغة ورفض للقوانين العلمية المتعلقة بأي منهج نقدي، حيث "

ارفين الراسخين دون ب الروحي، فهو مقتصر بالعيرى "ابن عربي" أن التأويل متصل بإعمال القلب والجان

 (2)"دون تأويل باإليمانريدين الذي يكتفون غيرهم من الم

                                                           

، 1ط الجزائر،، فمنشورات االختال السيمياء العامة وسيمياء األدب من أجل تصور شامل،: عبد الواحد المرابط(: 1)
 . 182ص ،2010

 فالتأويل  ويالت،: وضع مفهوم الكتابة البيضاء التي تهدم العالقة بين الدال والمدلول وبالتالي انفتاح النص حول تعدد التأ
 عنده ال يقتنص المعاني بقدر ما يعددها.   

  :ليته نبع ال ينضب من التجارب وتكمن جمافي حديثه عن سنن اإلدراك حيث يعتبر كل نتاج فني نتاجا مفتوحا، فهو م
ن المتلقي في تعدد وجهات النظر حوله، ويتم فهمه من خالل العالقة بين شفرته وبين شفرة لغة التواصل العادي، وهنا يكو 

 بين موقفين: رفض شفرات ومعاجم المرسل او قبولها من خالل إدراج شفرته الخاصة، أي حدين للتأويل.
 . 223، 222ينظر، محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، ص :(2)
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ة بخلفيات سياقية باطنية العميقة، من خالل االستعانأي أن التأويل عندهم هو غوص في المعاني ال

حيث تتم قراءة األشياء قراءة ة من المشاهد والمعاينة، عرفة الحقيقية عند الصوفي، النابعومعرفية، " فالم

، بمعنى معرفة األشياء من حيث هويتها الباطنة، ال من حيث المظهر والوجود الحسيان استنباطيةذوقية 

 (1)فقط."

ي تتغلل في معاني باطنية مضمرة، التة تتجاوز المعرفة السطحية، بل المعرفة عند الصوفي -إذن-

قة منهم تجاوزت الجانب المادي إلى يتسنى ذلك إال لطب ريدها، فالتستشكل على العوام وتصعب على م

ن بي ك تبقى ذوقية ذاتية نسبية متفاوتةالروحي بمكابدة بحثا عن الحقيقة التي ينشدونها، لكنها رغم ذل

 عارفيها. 

 

 

 

                                                           

م، 2008، 1األردن، ط ،أمين يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، جدار الكتاب العالمي عمان (:1)
 .67ص
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 تمهيد:
يعد موضوع التصوف من الموضوعات التي احتلت مكانة كبيرة ومتميزة في التاريخ 

والدارسين ي، وشغلت جزًءا مهًما من تراث المسلمين وثقافتهم، إذ حظي باهتمام الباحثين ــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلسالم

على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم، فهناك من ولج هذا الموضوع في االطالع عليه وزيادًة في معارفه 

ا في كشف أسرار المعتقدين به، وطامًعا في تبوُّء حوهناك من غاص فيه طام -ليس إال–وثقافته حوله 

ماطة اللثام  بطالها، وا    عن الوجه اآلخر لهذا العلم.مكانة منهم، وهناك من سعى لدحض مزاعم رواده وا 
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 تعريف التصوف: -1
 لغة:  .أ

جاء في لسان العرب البن منظور: "صوف: الصُّوف  للضأن وما أشبهه ؛ الجوهري: الص وف  

 اة، والص وفة أخص منه، ابن سيده: الص وف للغنم كالشعر للمعز والوبر لإلبل.ـــــــــــــــــللش

ة على تسمية الطائفة باسم الجميع؛ حكاه والجمع أصواف، وقد يقال الصوف للواحد 

 ه، وقوله:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيبوي

 (1)."وف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخلط بين وبٍر َوص    وف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنٍة َصف  َحْلبانٍة َرْكَبا

َصْوًفا: ظهر عليه الصوف فهو صائف، كثر –ش  َصاَف الكب" :كما ورد في "المعجم الوسيط" 

   (2) "ه ، فهو أْصَوف وهي َصْوفاء.ـــــــــص وف

، َصْوًفا كث ر َصْوف ه. : َيْصَوف  َف الكبش   وذكر " البستاني" في معجمه "البستان": "َصو 

فه َتْصوي ًفا  وفًيا وَصوَّ  لك رم بدت نواميه بعد الصرام.ا-َجعَله  ص 

 (3)أضاَف اهلل عني شرَّ فالن إ َصافًة َأَمله ."

: َصَوًفا الحيوا ند "جبران مسعود": "َصو ف: َيْصَوف  يفً وع  ْوفه  َصوَّف َتْصو   .ان: كثر ص 

 ه : جعله ص وفًيا.

 النبات طهر عليه شيء يشبه الصوف.

                                                           

 . 307، دار صادر، لبنان، ص1(: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ص، و، ف(،ط1)
 .529تركيا، ص ،، د ط، د ت، دار المكتبة اإلسالمية1معجم الوسيط، جإبراهيم مصطفى وآخرون، ال(: 2)
 .625، مكتبة لبنان، لبنان، ص1996، 1، ط1عبد اهلل البستاني، البستان، م (:3)
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ٌف. كثير الص و ف.  َصو 

 (1)وٌف. شعر على جلد الغنم ونحوها، ج أْصَواف."ص  

 اصطالًحا: .ب
يعد "التصوف" من أكثر المصطلحات التي يغشاها الل بس والغموض، إذ أن تحديد مفهوم واضح 

ودقيق له، ليس باألمر الهين، ومن قال بأن هناك مفهوًما واحًدا للتصوف، فقد ضيق واسًعا، وعلى هذا 

ت اآلراء حوله، فهناك من يرى أنها سم وا "صوفية" لصفاء أسرارهم، ونقاء فقد تضاربت األقوال واختلف

 (2)«الصوفي من صفت هلل معاملته، فصفت هلل عز وجل كرامته»آثارهم، يقول "بشر بن الحارث": 

أي أن الصوفي في منظور "بشر بن الحارث" هو من نقى قلبه وصفت سريرته، فهي كرامة يؤتيها 

 بها باطنهم، وتصفو بها مع اهلل معاملتهم.عز وجل لمن يشاء من عباده فيصلح اهلل 

أما "أبو بكر الشبلي" فيرى أن التصوف هو: " الجلوس مع اهلل بالهم ... والصوفي هو الذي ينقطع 

 (3)عن الخلق فيتصل بالحق."

كشف ة، فينشرح صدره وينأي أن الصوفي في نظرة هو المعتزل للناس المنقطع إلى اهلل بالدعاء والعباد

 همه وهو مع الحق سبحانه وتعالى: وهي خلوة يفنى فيها الخلق وال يبقى سوى الحق.

                                                           

 .557م، دار العلم للماليين، لبنان، ص2005، 3جبران سعود، الرائد، ط (:1)
 .36م، دار ابن حزم القاهرة، ص2008، 1المصادر، ط–احسان إلهي ظهير، التصوف، المنشأ  (:2)
 . 23م، دار ابن الجوزي، القاهرة، ص2012، 1عالء بكر، مختصر تاريخ التصوف، ط (:3)
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أما "ابن الجوزي" فيرى "التصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم ترخص المنتمون إليها في 

ومال إليهم طالب الدنيا لما السماع والرقص فمال إليهم طال ب اآلخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد، 

 (1)يرون عندهم من الراحة واللعب"

ان في البداية مذهب الزاهدين المتعبدين، الذين ترفعوا عن ملذات الدنيا ك -عنده–فالتصوف 

 ا، لكنه سرعان ما انحط وانتقل من كونه عبادة إلى مجالس لهو ومجون تجلب عوام الناس منـــــوزخرفه

اس الزهد ين ال يعرفون ال بعلم وال ببصيرة، حيث اغتروا بها لما ألبسها مريدوها من لبطالب الدنيا، وهم الذ

 والعبادة.

 نشأة التصوف وتطوره: -2
إن أية رغبة في دخول موضوع التصوف تحت م على الدارس طرق باب نشأة هذا االتجاه وأصوله 

تضمن للباحث اإلمساك بزمام ومصادره وعصوره، وأهم تعاليمه ومبادئه ذلك قصد إرساء أرضية متينة 

 بحثه.

قبل التطرق إلى تاريخ التصوف، البد أوال من اإلشارة إلى أن العلماء قد اختلفوا في ظهور كلمة 

"تصوف" في حد ذاتها، " فذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزي وابن خلدون في أن لفظ الصوفية لم يكن 

نما اشتهر  (2)التكلم به بعد ذلك" مشهوًرا في القرون الثالثة األولى، وا 

                                                           

 .153م، دار ابن الجوزي، القاهرة، ص2011، 1ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ط (:1)
 .57المصادر، ص–التصوف: المنشأ (:احسان إلهي ظهير، 2)
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معنى ذلك أن هذا اللفظ )تصوف( لم يكن موجوًدا وقت الصحابة والسلف، فقد كان يقابله مصطلح 

على  واإلقبالآخر والذي يعب ر عن التخلي عن ملذات الدنيا وشهواتها واالبتعاد عن زخرف الحياة ونعيمها، 

أدى  التقارب في هذين المفهومين )الزهد والتصوف( تعاليم اإلسالم والتخلق بها، أال وهو الزهد، لكن هذا

 -وهذا خطأ–بالبعض إلى الوقوع في خلط بينهما، بل أن بعض الناس توهموا أن الزهد هو نفسه التصوف 

ه، "وقد ـــــــــــــــــــإذ أن الزهد شيء والتصوف شيء آخر، فاألول محمود ومرغوب فيه، ولم يأت اإلسالم بخالف

بيان راتب الزهد وبي ن وسطية اإلسالم فيه بأوجز عبارة وأحسن م -حمة اهللر –أحمد" جمع "االمام 

 :ال: الزهد على ثالثة أوجهـــــــــــــــــــــــــــــفق

 ترك الحرام وهو زهد العوام. :األول

 ترك الفضول من الحالل، وهو زهد الخواص. والثاني:

 (1)رفين".اترك ما يشغل عن اهلل وهو زهد الع :والثالث

س زهًدا ن الزهد هو االنصراف عن كل ملذات الدنيا، وقد كان صلى اهلل عليه وسلم أكثر الناأأي 

لدنيا الذين لم تلههم أموالهم وال أوالدهم عن ذكر اهلل، ولم يتعلقوا بنعيم ا ،في الحياة، وبعده صحابته

ه صلى اهلل علي-لهم في ذلك قدوة حسنة بخير الخلق ، علوه مطية لنيل ثواب اهلل عز وجلل، بل جـــــــــــــــالزائ

 لذي خي ر بأن يكون ملًكا رسواًل أو عبًدا رسوال، فاختار أن يكون عبًدا رسواًل.ا–وسلم 

                                                           

موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، دار االيمان،  رتضى بن السيد احمد لوصيفي،أبو الرحمن علي الم :(1)
 .  41اإلسكندرية، مصر، د ط، د ت، ص
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ى معه عهد النبي، صلى اهلل عليه وسلم، والخلفاء ضنقا، لإلسالمنصف القرن األول  ضاءبانق

أكثر الناس زهًدا  -رضي اهلل عنهم–اء، فقد كان الصحابة الراشدين الذين تمسكوا بتعاليم الشريعة السمح

وأكثرهم ورًعا، مبتغين من ذلك الدار اآلخرة، دون أن ينسوا نصيبهم من الحياة الدنيا، " فقد كان سلمان 

عطاًء قدره خمسة آالف، فإن خرج عطاؤه تصدق به جميًعا –الفارسي الصحابي المعروف رضي اهلل عنه 

 (1)ه إلى جانب ذلك كان يجد  ويكد  ليقتات بما اكتسبت يده"على مستحقيه، ولكن

سعادة لقد سلك الرعيل األول من الصحابة والتابعين الطريق القويم والمنهج السليم، الذي يضمن لهم ال

 في الدنيا وحسن ثواب اآلخرة، المنزه عن آي نقص، والمبرأ من كل زيادة.

اإلسالمي تحوالت كبيرة، وتغيرات في نمط وبحلول القرن الثالث للهجرة شهد المجتمع 

ت به في برك قه، سرعان ما أثرت فيه، فقد فتحت الباب على كل الملذات والشهوات، وألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعيشت

جناس، فكثرت من األ هختالط العربي بغير اإلى  -كما يرى البعض–اللهو والمجون وسبب ذلك عائد 

والنحل، وتعددت الفرق والملل، واختلفت التيارات والمذاهب والس بل، وفي أحضان هذا التصادم الطوائف 

ابن تهر علماؤها وفالسفتها، و"يشير "الفكري باآلخر نشأت الصوفية، وراجت مصطلحاتها وتعاليمها، واش

اهلل عليه وسلم   كانت السنة في زمن رسول اهلل صلى"الجوزي في كتابه "تلبيس ابليس" إلى ذلك قائال: 

تنسب الى االيمان واإلسالم فيقال: مسلم ومؤمن، ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد 

والتعبد، فتخلوا عن الدنيا، وانقطعوا إلى العبادة، واتخذوا بذلك طريقة تفردوا بها... وهذا االسم ظهر للقوم 

                                                           

، 1، دار البراق، لبنان، بيروت، ط1صالح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخها ونشاطها، ج (:1)
 . 29م، ص2002
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م رياضة النفس، ومجاهدة الطبع برد ه عن أخالق الرذيلة قبل سنة مائتين ... وحاصلها أن التصوف عنده

س عليهم إبليس في أشياء، ثم لب س على من بعدهم إلى أن تمك ن من ب... وعلى هذا كان أوائل القوم، فل

 (1)المتأخرين غاية التمكن."

لتصوف لم يعرف التصوف في مرحلته األولى منهًجا عقائدًيا حديثا، وال أنفاًسا فلسفية، إذ كان ا

مقتصًرا على الجانب السلوكي، وما يأتيه المتصوف من أفعال وأعمال كالمجاهدات البدنية والرياضات 

النفسية والخلوة وغيرها، معتمًدا في ذلك على الزهد والغلو فيه، وهكذا حتى جاء " القرن الثالث هجري على 

الناحية الفكرية العقائدية، وهذا التطور التصوف، فعرف األخير تطوًرا وانتقاال من الناحية السلوكية إلى 

شراقية الغربية، كالفلسفة اليونانية والهندية وغيرها ... كان نتيجة تأثر المتصوفة بالنزعات الفلسفية اإل

فأضفت عليه أبعاًدا فكرية لم يعرفها من قبل، في هذه المرحلة بدأ التصوف يراهن على كونه علًما قائًما 

جاوزت  ئعن غيره من العلوم، فنمت عندهم )المتصوفة( أفكار ومباد هصه التي تميز بذاته له سماته وخصائ

وهي جملة من العقائد (2)."قشراما كان سائًدا عند المسلمين فظهر مبدأ االتحاد والحلول ووحده الوجود واإل

  وضعها أعالم الصوفية وعارفوها ثم نشر بها بعدهم مريدوها جيال بعد جيل. المبادئو 

                                                           

 .62وف: المنشأ، المصادر، صي ظهير، التصهإل (:إحسان1)
 . 53، 52ينظر: عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، ص (:2)
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 التصوف: ئمباد -3
 الحلول:( 3-1

 لغة:  .أ
ل ًوال، وَمَحالَّ ، وَحالًّ وَحَلاًل بفك التضعيف  ، ح  ورد في لسان العرب: "َحَلَل، َحلَّ بالمكان، َيح ل 

 (1)ادر: وذلك نزول القوم بَمَحلَّه، وهو نقيض االرتحال ... وَحلَّه  واحَتَل به واحَتَله : نزل به"ــــــــــــــــــــــــــن

( ... )حالًّ في "تاج العروس" فقد جاء ]ح ل ل[ا أم ، ويحلُّ لُّ ل واًل : "رحلَّ المكان و. احلَّ )به، يح   وح 

 وَحَلاًل، محر كًة( ... )أي نزل به(

: حل العقيدة ومنه " وَ   .27ي" طه: اآلية ان  سَ ن ل  م   ةً قدَ ل ع  احل  وقال الراغب: أصل الَحل 

، من َحل   : َنَزْلت  ل واًل: نزل."وَحَلْلت  د د استعماله للنزول فقيل: حل  ح   (2)االحمال عند النزول ثم ج 

 إذن فالحلول في اللغة العربية هو نزول شيء في شيء آخر أو إلحاق أمر بآخر.

 اصطالًحا: .ب
يعد "الحلول" من المصطلحات التي شاعت عند الصوفية، إذ يعتبر مبدأ من مباديء األساسية التي 

–عز وجل -أي أن الالهوت وهو اهلل  (3)التصوف، ويعني " حلول الالهوت في الناسوت"يقوم عليها علم 

في   (4)يحل وينزل بالناسوت وهو االنسان، وهنا يمكن القول إن  "هناك طبيعتين )حال ومحل( مختلفتين"

 قد سكنت احداهما األخرى كما تسكن الروح الجسد.–على حد زعم الصوفية -التسمية ال في الصفة 

                                                           

 . 203ابن منظور، لسان العرب، ص (:1)
 .185، ص14الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، م (:2)
 .158عالء بكر، مختصر تاريخ التصوف، ص (:3)
 .  370ينظر: عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص (:4)
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 االتحاد:( 3-2

 لغة: .أ
إن المتأمل في التعريف اللغوي لالتحاد في القواميس والمعاجم القديمة )لسان العرب، تاج  

العروس...( يجده يتفق مع التعريف اللغوي "للوحدة" والذي سنشير إليه الحقا، لهذا قررنا اللجوء إلى 

ئتالف، "اتحاد المعاجم الحديثة، فقد جاء في معجم "المنجد": " اتحاد: اجتماع واتفاق وتوحيد، أو ا

 (1)وى"، "اتحاد القلوب"... اشتراك، اتفاق ارتباط، انسجام، توافق.."ـــــــــــــــــــالق

لماء أما في "محيط المحيط" فقد ورد: "...اتحد الشيئان اتحاًدا صارا شيئا واحًدا وذلك كما يختلط ا

 بالماء، والشيء بالشيء اقترن به كالخمر والماء والقوم اتفقوا..."

 اصطالًحا: .ب
بتها الصوفية ديًنا واعتقاًدا، وهذه العقيدة نتيجة الفناء  ئ" يعتبر االتحاد من أبرز المباد والتي تشر 

لى مرحلة إفيرقى  حوال والمقامات،مرورا باأل *الذي يعيشه المتصوف بعد أن يأتي بجملة من األذكار

جل –ال الحق إغيبية، يفنى فيها عن نفسه، فتحجب عنه جميع الصور واألشياء المحسوسة، فال يرى 

"أي أن االتحاد قد تم بين الرائي والمرئي فأصبحا شيًئا واحًدا، وفي هذه الحالة يعب ر كل واحد من  -جالله

 (2)عنصري االتحاد عن اآلخر بضمير المتكلم."

مستوية -عنده-أن الصوفي في حالة الفناء تصبح كل األشياء المحسوسة  ويفهم ن هذا القول 

كالعدم، فال يرى إال الحق عز وجل، فيتحد ويمتزج به حتى يصيرا شيًئا واحًدا، وفي هذه الحالة يعب ر كل 
                                                           

 .15، 12، ص2000، 1صبحي حمودي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط (:1)
 . 368عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص (:2)
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واحد عن اآلخر بضمير "األنا" )المتكلم(، فتتحقق الغاية المنشودة لدى الصوفية أال وهي الوحدة، أي 

تماع الذاتين )اإللهية والصوفية( ،وعليه فإن مبدأ الحلول واالتحاد أيقضي وجود شيئين أو طبيعتين يكون اج

يمان بثنائية الطبيعة بينهما امتزاج وحلول، حتى يصيرا شيئا واحًدا، "هو التصوف المبنى على اإل

 (1)ت"ة، بالالهوت والناسوت، وبحلول الالهوت في الناسو ـــــــــــــــــاإللهي

 ــــــــــــــــــةـــــــــــــــإيمان مطلق وجازم بوجود ازدواجي -حسب زعم الصوفية–أي أن الحلول واالتحاد 

( صارت وحدة جامعة ، وذلك إما بحلول اهلل عز وجل، في الناس، فيكون هنالك ، الناسوت)الالهوت

، وأن هذه الوحدة هي نتيجة اتحاد وامتزاج بين  طبيعتين أو )ذاتين( مختلفين، وبذلك يكون حالٌّ ومَحل 

 تعالى اهلل عما يقولون علًوا كبيًرا.–اعتقادهم في وجود الناس هو عين وجود اهلل عز وجل 

ولعل هذه الحالة ال يتأتاها إال أشياخ  الصوفية وعارفوها دون سواهم، ويعد "الحالج" من األوائل الذين 

وا بهذا المبدأ، حيث ادعى األلوهي قد حل  فيه، وأصبح هذا األخير هو  -عز وجل–ة، وزعم أن اهلل أقر 

  (2)وقد ص لب بسبب هذه االعتقاد بعد فتوى العلماء بفكره وعدم قبول توبته. -معاذ اهلل–الحق 

                                                           

 .190عالء بكر، مختصر تاريخ التصوف، ص(:1)
- .الناسوت: الناس 
 .190ينظر، المرجع نفسه، ص (:2)
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 وحدة الوجود:( 3-3

 الوحدة لغة: .أ
َد ..جاء في معجم " تاج العروس" للزبيدي " وْحدَ  ْدة ... َوَحد وَوح  وحده ...  "وكان . أي بقَي ٌة كع 

َدَه، كما  َده توحيًدا: جعله واحًدا، وكذا أح  ًدا" أي منفرًدا ال يخالط الناس وال يجالسهم ووح  رجاًل متوحَّ

 (1)ال: ثن اه وثلثه "ــــــــــــــــــــــــــيق

واحد أما في معجم "مقاييس اللغة" البن فارس فقد ورد فيه قوله: ")وحد( الواو والحاء والدال: أصل 

يدل على اإلنفراد من ذلك الَوْحَدة، وهو واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثله، ولقيت  القوَم َموَحَد مْوَحَد ولقبته 

 (2)وحده ... والواحد: المنفرد."

 وحدة الوجود اصطالًحا: .ب
التي ارتكزت عليها الصوفية في معتقدها ويعني "بأن وجود الكائنات وهو عين  ئوهو احد المباد

 (3)لبته"أ جود اهلل، ليس وجودها غيره، وال شيء سواهو 

أي أنه ليس في حقيقة الوجود إال الحق، وكل ما نراه من كائنات ومخلوقات وكل ما يحتويه الكون 

في  إنما هو عين الحق، فكلها نعوت والذات مسماة، معنى هذا أنه ال وجود لحقيقة إال اهلل، والذي يتجلى

 ، فهو الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، والرازق والمرزوق...مخلوقاته بأسماء متعددة

                                                           

 .149الزبيدي، تاج العروس، ص (:1)
أبو الحس أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تج، عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت،  (:2)

 .91، 90لبنان، د ط، د ت، المجلد السادس، ص
 .156، صنفسهالمرجع  (:3)
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ويعد "ابن عربي" أول من أشار إلى هذا المبدأ، وأعتمده ديًنا واعتقاًدا مخالفا بذلك علماء الصوفية 

، هذا األخير "كان يفر ق بين اهلل تعالى "الجنيد"األوائل الذين قالوا بالحلول واالتحاد، وعلى رأسهم 

 (1)ألجل ذلك" "الجنْيد"ه ، وقد كان "ابن عربي يبغض ـــــــــــــــــــــــــوخلق  

ئل وبهذا يعتبر "ابن عربي" اهلل هو صورة هذا العالم المخلوق، والشيء دونه، عكس المتصوفين األوا

ي وأنصار الحلول واالتحاد، الذين يرون وجود ذاتين مختلفين )الالهوت والناسوت( والتي تحل احداهما ف

 األخرى وتتمتزجان فيما بينهما.

 عتقادية منها:إويترتب عن هذا المبدأ أمور 

 أي أن جميع األديان لها دعوة مشتركة وهي عبادة اهلل وال فرق بينها. وحدة األديان:

ادة، ــــــــيم الجنة وعذاب النار متساويان فكما أن نعيم الجنة سععويعني هذا أن ن" نكار عذاب اآلخرة:إ

 (2)عذاب النار عذوبة" فكذلك

أي أن تجلى كل الكائنات في الكون، ما هو إال وجه واحد لتجلى الذات اإللهية، في صفات 

  -باهلل ذوالعيا–يمان والكفر واحد، والنعيم والعذاب واحد ة، فالخالق والمخلوق واحد، واإلـــــــــــــــمختلف

                                                           

  .190السيد أحمد الوصفي،موازين الصوفية، دار االيمان، االسكندرية، مصر، د ط، د ت، ص علي بن (:1)
 .157:ينظر: مختصر تاريخ التصوف، ص(: 2)
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 شراق:اإل(3-4

 لغة: .أ
جاء في لسان العرب: " شرق: َشَرَقت الشمس تشر ق شرًقا وشرًقا اسم الموضع، وكان القياس المشرق   

ولكنه أحد ما ندر من هذا القبيل ... يقال َشَرَقت الشمس إذا طلعت، وأْشرقت إذا أضاءت ... وأشرقت 

وفي  (1)الشمس" الشمس  إشراًقا؛ أضاءت وانبسطت على األرض ... وأشرق الرجل  أي دخل في شروق

 73 اآليةالتنزيل: ﴿فأخذتهم الصيحة مشرقين﴾الحجر 

أما في "تاج العروس" للزبيدي فقد ورد: " تاج العروس" شرق: الشرق: الشمس( حين تشرق ... )و( 

الش ْرق : اسفارها ... والش ْرق  )حيث تشرق الشمس( يقال: آتيك كل يوم طلعة شرقه ... وشرقت الشمس  

 (2)ت: طلعت."ـــ: طلعت: كأشرقت وقيل أشرقت أضاءت وانبسطت على األرض وشرقشرًقا وشروًقا

 اصطالحا:  .ب
شراق من المذاهب الفلسفية القديمة التي تركن إلى تربية النفس والمجاهدات، وقد اتخذه يعد اإل

يفيض في شراق النفسي الذي المتصوفة مبدأ للوصول للمعرفة والنور الذي يقذفه اهلل في قلوبهم فهو " اإل

 (3)القلب بالنور والذي يكون نتيجة للتربية النفسية والرياضية والمجاهدة، وتعذيب النفس لتنقيتها وتصفيتها"

                                                           

 .65، 64، ص8ابن منظور، لسان العرب، م(: 1)
 .284، 283السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ص (:2)
 .155عالء بكر، مختصر تاريخ التصوف، ص :(3)
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إن أمل الصوفية في الوجود هو الوصول إلى المعرفة الذوقية التي ال تدرك بعقل وال بحس بل تدرك 

ة، تتجاوز ــــــــــــــــــــــــفة "فيضنيه ذات طبيعة خفيبالمجاهدة وتعذيب النفس وتجريدها من شوائب الماديات، فالمعر 

 (1)الحواس وال تعتمدها وتخرج عن نطاق السبب والمسبب، فجائية غير قابلة لالستدالل المنطقي."

سرار، هذا الفيض ال فالمعرفة عند الصوفية فيض إشراق مصدره القلب الذي هو مواطن الخفايا واأل

لهام والفيض الرباني الذي شراق مبدأ صوفي قوامه اإلدراكات الحواس، فاإلا  يخضع لقوانين المنطق، و 

 يختص بعارفي الصوفية.

 اللغة عند الصوفية: -4
ل تعد اللغة في وظيفتها أصواًتا يعب ر بها كل قوم عن أغراضهم، وحياتهم، فهي وسيلة تواصلية تحم

ذلك كينامية هذا المجتمع، فإذا كان األمر معاني يشترك فيها المجتمع، وغيابها يؤدي إلى اختالل نظام ود

عند علماء اللغة، فإن هناك لغة تتجاوز هذا اإلرث المتعارف عليه، لغة ال تقف عند سيميائية 

لتعبير عن وجدانهم لروف، وال داللة األصوات، لغة من نوع آخر، وهي التي اصطلحها الصوفية ــــــــــــــــــــــــالح

 م عن الحقيقة.وما يأملونه في بحثه

إن اللغة المتعارف عليها أصبحت عند الصوفية قاصرة، إذ يرون أن ليس بإمكانها ن تحمل في 

طياتها تلك الدالالت والمعاني التي يرمون إليها فلهم "لغتهم الخاصة التي حاولوا بها التعبير عن األغراض 

 (2)دالالت الروحية في اللفظ الواحد فيها."والمرامي الذوقية التي اختصوا بها وتعارفوا فيما بينهم على ال

                                                           

ب قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا وممارسة، الجزائر الدار العربية للعلوم سراسفيان زدادقة الحقيقة وال (:1)
 . 140، 139م، ص2008، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 .22ا، صأسماء خوالدية، الرمز الصوفي بين االغراب بداهة واالغراب قصدً (:2)
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 فاللغة عند الصوفية ضيقة أمام اتساع رؤيتهم فعلمهم الذي راهنوا عليه، ونافحوا عنه، قائم على

 الذوق الذي هو مؤشر معياري ال يمكن حصر دالالته.

ير فونه إلى غإن اللفظ عند الصوفية فقد مفهومه السائد، فأصبح يحمل مفهوًما مغايًرا، إذ أنهم يصر 

داللته السطحية، يستعصي على الملتقى فك شفراته، كون الذوق هو معيار المعرفة عندهم والقلب وسيلة 

ذلك؛ فالقول بإدراك الحقيقة بالعقل يمكن أن يحضى بقبول أما القول بنقل الحقيقة التي هي عائمة 

 .قوالب موضوعية ليس باألمر الممكنة، ال يستوعبها العقل قوامها الذوق وحصرها في ــــــــــــوغائم

إن اللغة التي اصطلح عليها الصوفية والتي تجاوزوا بها المألوف يندرج ضمنها الرمز، الذي هو 

من الناحية –توهم الكفر وتجعل صاحبها متلفًظا  -اإليحاء وكذا الشطح الذي هو "عبارات قلت أم كثرت

 (1)اللغوية المحضة"

شيء آخر، والمفارقة التي تعد مرتكز النص الصوفي، والبعد الذي فالشطح ظاهرة كفر، وباطنه 

يمنحه جماليته، لكن ما يالحظ عند الصوفية المعاصرين تجاوزهم اللغة الصوفية التراثية، حيث أضفوا 

نظرة عليها طابًعا أكثر عماًقا وغموًضا وذلك استجابة لتجربتهم التي امتزحت بالحداثة التي ترى الكون ب

 نطولوجية.وجودية أ

                                                           

 . 199محمد بن بريكة، التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان، ص :(1)
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 الرمز:( 4-1

يعد الرمز في مفهومه العام، اختزااًل لمعان ودالالت يعسر اإلفصاح عنها وحصرها في عبارات قد 

تضيق بها أو تقصر عن إيفائها حقها من اإلفهام لدى الملتقي، ورغبة منا في ضبط ماهية الرمز 

 حي ز بسيط لتوضيحه وكشف اللبس عنه.ا، وعند الصوفية خصوًصا ارتأينا جعل ـــــــــــــــــــعمومً 

 تعريف الرمز:  -

 لغة: .أ

جاء في "لسان العرب": "رمز: الر ْمز: تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكالم  

يماء بالعينين  غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقيل: الرمز: إشارة وا 

أي شيء أشرت إليه يبدأ أو والحاجبين والشفتين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ ب

 وجاء وفي التنزيل العزيز في قصة زكرياء، عليه السالم: ﴿ (1)بعين"
 
 ﴾ثالثة أيام إال رمًزا اس  ال   م  ل  ك  ت   الا أ

  .41سورة آل عمران 

وورد في "تاج العروس": "رمز: الرَّمز  ويضم ويحرك، )اإلشارة( إلى شيء مما يبان بلفظ بأي شيء 

نء ( بأي شيء أشرت إليه )بالشفتين أي تحريكهما بكالم  غير مفهوم باللفظ من غير إبانة )أو( هو )االيما

بصوت، )أو العينيين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو اللسان(، وهو تصويت خفي به كالهمس، وفي 

 (2)والعمز بالحاجب واالشارة بالشفة." البصائر: الرمز: الصوت الخفي،

                                                           

 . 223، د ت، دار صادر، بيروت لبنان، ص1، ط6ابن منظور، لسان العرب، م (:1)
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2007، 1، ط15محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، ج(: 2)

 .87ص
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مال العربية تتفق في كون "الرمز" يعني اإلشارة وااليماء للشيء الخفي، دون استعنالحظ أن المعاجم 

 اللفظ، ولكن مع الحفاظ مقصده، األساس وهو افهام المخاطب.

 اصطالًحا: .ب
ن لم يعرفون بمصطلحه  لقد عرف العرب أسلوب "الرمز" والترميز في كالمهم وتعبيرهم منذ القدم، وا 

والمجاز والبديع  كاإلشارة –لحات تتقاطع في معناها العام مع الرمز آنذاك الصريح، فقد عب روا عنه بمصط

ة المستترة التي ال تقوى والرمز في معناه العام هو:" اإليحاء أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسي

 (1)ها اللغة في داللتها الوضعية"ئداأعلى 

الوضعية وخروج عن المألوف والمتعارف عليه معنى ذلك أن الرمز عدوٌل عن األساليب العادية 

وغوص في أساليب تعبيرية ال يمكن للغة العادية تحم لها ذلك ألن هاته األساليب تضمر معاني أكثر عمًقا 

  من غيرها التي تحملها اللغة العادية.

                                                           

م، 2014، 1أسماء خوالدية، الرمز الصوفي بين االغراب بداهة واالغراب قصًدا، دار األمان، الرباط المغرب، ط (:1)
 . 17ص
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 الرمز الصوفي:( 4-1-1

ير مباشرة والتي تدرك حسب إذا كان الرمز في مفهومه العام يوحي باإلشارة إلى معاني بطريقة غ

السياق الذي وردت فيه هاته المعاني، فإن الرمز عند الصوفية هو عدول عما هو متواضع ومتعارف عليه 

تحت م عليهم –في الرمز األدبي؛ ذلك أن عمق التجربة الصوفية وضبابيتها حتى عند المتصوفة أنفسهم 

صة مشفرة يصعب على العامة فهم دالالتها وفك  اللجوء إلى إضمارها إلى حد بعيد بقوالب رمزية مخصو 

شفرتها، إذ أن من وفق في ترجمة تلك الرموز فقد أحاط بمعاني الصوفية فهًما وتجربة )وهو األمر الذي( 

 (1)"من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عباراتنا"وال يكون هذا إال ألشيافهم وعارفيهم يقول "الحالج": 

وف واالحاطة بعباراته مرهون بفهم الرموز واستنطاق دالالتها أي أن أساس فهم علم التص

ة، والتي هي انتقال ة، إن التجربة الشعرية لدى الصوفية مقرونة بتجربتهم الحياتية بصفة عامــــــــــــــــــالباطني

جلى الصوفي بين المقامات واألحوال، وعروجه عالم الروحانيات وتخلطه من عالم الماديات وشوائبه، تت

 هاته األخيرة في أشعارهم التي يعتريها الغموض، وتتلب سها. الصور االيحائية البعيدة.

 هذا اإلغراق في الغموض في الشعر الصوفي راجع إلى سببْين:

 ألنها تجربة فردية يحكمها الذوق.–أولهما: غموض التجربة الصوفية في حد ذاتها، كما أشرنا سابقا 

يق هروبًا من أحكام الدين وتعاليمه أضف إلى ذلك خوفهم من السلطة وتطبوثانيهما: اعتمادهم الرمز 

 الشريعة عليهم.

                                                           

 .23المرجع السابق، ص (:1)
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 هذا التوظيف الرمزي والتكثيف اإليجابي، منح شعراء الصوفية لغة جديدة ذات أبعاد إشارية مشفرة

من نابغة من نزعتهم الوجودية ونظرتهم المختلفة للعالم من جهة، ومن حسهم المرهف وعمق مشاعرهم 

جهة أخرى، لذلك كان استخدام الر مز والدعوة إلى توظيفه في أشعارهم صناعتهم للشعر وفي ذلك يقول 

 "ابن الفارض":

 ــتـــــــــــــــــــــــــــعن ي عن التصريح للمَتعن ــــــــــــــــ  ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفهم  ذائـــــــــــــــ حوَعن ي بالت لوي

 (1)ــدثــــــــــــــــــــــــاإلشارة َمعَنى والعبارة َحــــــــــ   ـــــيـــــــــــــــــــــــــــبهالم َيب ح من لم ي َبح َدم ه وفــ

اني يرى الشعر ال اإلفصاح، واالشارة ال العبارة، معنى هذا أن شعراء الصوفية دعوا إلى فهم المع  

 الباطنية وصرف النظر عن المعاني السطحية.

 أنواع الرموز في الشعر الصوفي:( 4-1-2

 الطبيعة: .أ

ؤم اًل في وجودها احتفى الشاعر العربي بالطبيعة منذ القدم، حيث تغنى  بجمالها، واستكان لهدوئها، م 

راحته، غير أن الشاعر الصوفي اعتمد الطبيعة كرمز يجسد رؤيته للوجود، فقد تنوعت لديه أشكالها سواء 

الذي  ل: النورــــــــــــــــكانت حسية كالجبال والصخور والضباب والشمس، أو مستمدة من هاته األشكال، مث

"وكل مظاهر الطبيعة المتنوعة ما هي إال تجلى للذات  ي ستمد من الشمس والبرودة التي تستمد من الماء

                                                           

 .22م، ص1،1913(: ابن الفارض: الديوان، مكتبة الحسينية، مصر، ط1)
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اإللهية، صو ر فيها الشاعر الصوفي تمث ل صفات الذات اإللهية في الموجودات كل ها، والتي ترجع في 

 (1)األخير لتتحد وتشك ل مظهًرا وصورة للذات اإللهية التي يلقي عليها الشاعر أحزانه ومواجيده"

لى لتيه التي يصطدم بها الشاعر الصوفي في عالم الماديات، تجعله يفر  إفحالة االغتراب الروحي وا

 في أول خلقه، فكلنا من آدم وآدم من تراب قد نفخ فيه من روح اهلل اإلنسانعالم الطبيعة كرمز عن أصل 

ته ها، هاته الروح في الحقيقة قد انسابت وحل ت في جميع مظاهر الطبيعة، فكل ما نراه في ىسبحانه وتعال

الترميز بها كنايًة  فيلجؤون إلى -صوفةكما يرى المت-األخيرة إنما هو ذات اهلل قد تجل ت في صفات خلقه، 

 عن الحقيقة الثابتة لديهم والتي يسعون للوصول إليها هروًبا من عالم الشهادة.

 نماذج عن بعض الرموز الطبيعية: -

بكثرة في التراث الشعري الصوفي، وما ينطوي  الماء: يعد رمز الماء من الرموز الطبيعية المتداولة

المات الرامزة على عال هدهتحته من مشتقاته: "كالموج" والبحر، والعطش والشرب والنهر وغيرها...، "ف

 (2)كثرتها أضحت تحمل داللة صوفية في الخطاب الشعري، فهي وسيط للرحلة العروجية"

عيش الشاعر الصوفي أثناء رحلته باحثا عن ذاته، تجعله يفالنزعة الوجودية وحالة التيه التي تحاصر 

 ظمًأ وشوقا إلى إدراك الحقيقة التي ينشدها، والتي يرمز إليها بالماء الذي يروي عطشه.

                                                           

، 1عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، مصر، ط :ينظر (:1)
 .  306م، ص1998

 .371محمد كعوان، الت أويل وخطاب الرمز، ص (:2)
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نسان في تكوينه األول، " الطين هو الطين: وظف شعراء الصوفية رمز الطين للداللة على أصل اإل

 (1)نسان"قطة العودة؛ نهاية اإل، وكذلك هو ناإلنساننقطة البدء، بدء 

وح، والجسد هو طين قبل نفخ الر  -عليه السالم-نسان وهو آدم فالطين في أصله يحيل إلى مبدأ اإل

يد ك   الزب، والرجوع إليها ال محالة واقع، يقول اهلل تعالي: ْنَها َخَلْقَناك ْم وف يَها ن ع  ْنَها ن ْخر ج ك م تارًة أ ْخَرى" "م  م  م و 

 .55اآلية  سورة طه

 يقول الحالج:

 ـــــــــــــــــــس  ــــــــــــــــــــــــــــوعلٌم ثم وْحٌد ثم َرْمـــــــــــــــــــ  رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــسكوٌت ثم صمٌت ثم َخـــــــــــــــــ

 ــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبرد ثم ظلٌّ ثم َشمــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــوطيٌن ثم نار ثم 

 ـــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــــــــوَنهر ثم بحٌر ثم يْبـــــــــــــــــــــ  ــــــرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــثم َسْهل ثم َقْفــــــــــــــــــــــــــ وَحْزنٌ 

 (2)ــــس  ـــــــــــــــــــــوق رٌب ثم َوْصل ثم أْنــــــــــــــــــــــــــــ  ــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــوس ْكر ثم صحٌو ثم شــــــــــــــــــــــ

ة ــــــــــــــــينقل لنا الشاعر في هاته األبيات الحالة النفسية التي يعيشها رامًزا إليها بعناصر الطبيع

 ن، نار، نوره، برد، شمس...(ــــــــــــــــ)طي

                                                           

دب ني، الوعي الصوفي والحداثي في الشعر الجزائري المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في األشنيعبد اهلل  (:1)
 . 94م، ص2003/2004العربي الحديث، اشواف عبد اهلل حمادي، جامعة منتوري قسنطينة، 

- الدفن.ا :  رمس 
- .الحزن: األرض الغليظة 
 .141م، ص1998، 1ديوان الحالج ومعه أخبار الحالج وكتاب الطواسين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (:2)
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نتقاله في المقامات واألحوال فصعوبة اوالتي هي بطبيعتها توحي إلى مدلوالت يمر بها الصوفي أثناء 

التجربة وعمقها نظًرا لما يعتريها من خواطر وهواجس متدفقة يستعصي على اللغة حملها في عبارات  هاته

دقيقة لذا كان لزاًما عليه اللجوء إلى الطبيعة مستعيًرا منها عناصرها في قوالب رمزية، "إن هذا السر يتخذ 

عة بأشكالها المختلفة إشارات شكاًل من أشكال التجلي في األشياء )في الطبيعة(، حيث تصبح صور الطبي

ودالئل على ذلك السر، الذي طغى حضوره في كل شيء، فهو يمثل ذات الشاعر التي تصل في النهاية 

إلى درجة االتحاد، التي هي أشبه ما تكون بحالة "التمكين" عند الصوفي التي تكشف عن التداخل بين 

 (1)ألنا" في اآلخر، فتصبح ذاتا واحدة."المحسوس والال محسوس، لتفضي في النهاية إلى ذوبان "ا

 يقول "عبد اهلل حمادي":

  ــــوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ترهقني األحـــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطين والمـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــواءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنار الهــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت بدايتهــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت نهايتهــــــــــــــــــــــــــــــ 

  (2)ـــــــونــــــــــــــــمسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إمن حم 

                                                           

م، 2008، 2الجزائر، ط،في الشعر العربي المعاصر، بونة للبحوث والدراسات السعيد بوسقطة، الرمز الصوفي :(1)
 .334ص
 .181نقال عن عبد اهلل شنيني، الوعي الصوفي والحداثي في الشعر الجزائري المعاصر، ص (:2)
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عن  ا، بحثهفالشاعر "عبد اهلل حمادي" في هذا المقطع هانت عليه جميع األحوال في رحلة عروج

كنها أصله ووجوده وأناه، إذ أن الشاعر في شوقه إلى هذا األخير )أصله(، دائما ما يواجه مكابدة وعناء ل

 سرعان ما تتحول إلى لذة ونعيم عندما يصل إلى مبتغاه وهنا تتجلى المفارقة واالضطراب في حال وشعور

 الشاعر بين العذاب والنعيم.

 الرمز الديني:  .ب

م؛ ذلك لما ـــــــــــــــــــــــــعًدا أساسيا من األبعاد التي يعود إليها الصوفية في أشعارهيشكل الجانب الديني ب

بعبارات محكمة  )الدين( نطولوجي، والتي ضبطهايحتويه الدين من معاني ودالالت غائمة في بعدها األ

ة، باحثين في ذلك عن ـــــــــــهم ركبوا سفن الغنوصيو نسان ضبطها، فأقحاح الصوفية وعارفاإليستعصي على 

ثهم اهلل تعالى علم ما لم يعلموه"ملصول إليها، فهم "حين عملوا بما عالحقيقة آمنين بالو   (1)وا ور 

بها   -عز وجل-ها من الملذات المادية وزخرفها، كشف لهم المولى دإن صفاء قلوب الصوفية وتجر 

ي ـــــــــــوقف عندها علماء الدين اإلسالمبية، تمن العلوم ما لم يخطر على غيرهم، ففتح عليهم بمعارف غي

لهم األسرار والمعاني المضمرة، لذا كان  تولم يدركوها. وخاضوا بحار األنوار حتى تجل -حسب زعمهم-

فإيمان العامة بهاته العلوم والمكاشفات  ،عرف بالعلم الل د نيعلمهم نوًرا يقذفه اهلل في قلوبهم  وهذا ما ي  

يعدونها من الخرافات، فكان لزاًما على الصوفية و ، حيث إنهم ال يتقبلونها وال يؤمنون بها ،لهينمر اليس باأل

                                                           

 . 98التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان، ص(:محمد بن بريكة: 1)
-   حسب زعمهم–لوًما اهلل الصوفية بعد مجاهدة ومكابدة فيعلموا من العلوم ما لم يكن معني: هو العلم الذي يقذفه دالل- 

 .-عليه السالم–ينسبونه إلى الخضر 
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تقريبها إلى أذهانهم، فجنحوا إلى الدين واستعاروا منه مواقف وحوادث وألفاظ، وألبسوها لباًسا إيحائيا يعب ر 

 عن حياتهم الروحية وعمق تجربتهم، ومن أبرز هاته الرموز التي تجلت في الشعر الصوفي: 

مكة المكرمة إلى  نمبه  يسر حين أ   -صىل اهلل عليه وسلم–ها النبي شج: والتي هي حادثة عااالمعر 

ألخروي ابيت المقدس، ومنه ع رج به إلى سدرة النهى مروًرا بالسماوات السبع، وفيها أطلعه اهلل على العالم 

حوال الصوفية قديمهم وحديثهم، أثناء تعبيرهم عن انتقالهم بين األ ءوكثيرا ما نلمح هذا الرمز عند شعرا

بل لهم الحقائق وتتجلى لهم المعارف، فالعروج عندهم مقا والمقامات للوصول إلى الذات اإللهية، فتنكشف

 رمزي لرحلتهم الروحية المرتبطة بالرؤيا، يقول "أدونيس" 

 أصعد، أصعد، أصعد.

 تهت

 أصعد، أصعد، أصعد نحوك يا أبعادي

 (1)أصنع ذاكرتي أقفاال وسفًنا

ه الحقيقة، وهو معراج شبييتجلى العروج عند "أدونيس" في حركة الصعود )الذات( باتجاه المطلق أو 

 -صىل اهلل عليه وسلم–بمعراج النبي 

يوحي من أركان الدين، في قصائده "ركن يستخدم الشاعر الصوفي الصالة التي هي  الصالة:

، معنى هذا أنهم يلجؤون (2)تداخل فيه المعنوي بالمحسوس"يبتحضير الذات وتهيئتها لدخول عالم نوراني 

                                                           

 . 350نقال عن: محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، ص (:1)
 .272السعيد بوسقطة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص (:2)



 الفصل ألاول:......................................................................................بين التصوف والتجربة الشعرية املعاصرة

 

41 

رحلتهم إلى عالم الصفاء في وهلتها ومرحلتها األولى )بحثا عن عن إلى رمز الصالة تعبيًرا 

نقطة تماس بين عالمين محسوس مادي، ومعنوي مجرد وهي حالة  -عندهم–ذات(، فالصالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 غيب.تسبق دخول الصوفي في حالة الغياب واالنقطاع عن عالم الشهود والفناء في عالم ال

 (1)يقول عثمان لوصيف: 

 بْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تتع هأمطار 

 دوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأش

 ل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصَ 

 تتأه ب..فالعناصر كلها 

 د  ــــــــــــشوق النواميس استب

فالشاعر "عثمان لوصيف" يبدو في حالة استعداد لاللتحاق بعالم الغيث ورمز لذلك بالصالة 

 لي(، فكل جوارحه )عناصره( مستعدة كل االستعداد )تتأه ب( لخواص هذه الرحلة.ـــــــ)أص  

 رمز الخمرة: .ج

كبيرا في التراث الشعري العربي ،حيث  وحضورا رواجا يعد ميدان الخمر من الميادين التي عرفت 

فالخمر  ع،ـــــــــــــــــــــــــــاالهتمام بها عقلية العربي الي كان يرى فيها نشوة وسعادة تنسيه هموم الواق دايعكس ه

جعلوها اين تغنوا بها و  ا االثر في اشعارهم،ذس هنلم عندهم ترويح عن النفس وتنفيس عن الشعور وكثيرا ما

خ ولهو ذي كان عصر بذوصوال الى العصر العباسي ال ،قدمال ذومؤنس وحدتهم من حديث مجالسهم،

                                                           

 . 10رس لسماوات تحت الماء، وزارة الثقافة، د ط، د ت، صعثمان لوصيف، ديوان ج (:1)
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درجة بلغت الذي وتبوئها مكانة اوسع  ،لسها اكثري ساعد في انتشار الخمر ومجاذاالمر ال ومجون،

التقاليد البنائية  كر شاعر عباسي اال وله في الخمر باع، حتى انهم كسرواذفال يكاد ي -احيانا-التقديس

 :نواسأبو يقول  للقصيدة العربية القديمة واستبدلوها بمقدمات خمرية،

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداوني بالتي كانت هي ال  راء         اغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــدع عنك لومي فان الل

 راءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسها حجر مسته س لو       ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــاالحزان ساحته تنزل الصفراء 

 ت ألالءــــــــــــــــــــــــــفالح من وجهها في البي  ر        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامت بابريقها والليل معتك

 واءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى تولد انوار واض  ا       هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلو مزجت بها نورا لمزج

 (1)اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت تحل بها هند وأسمك  ة       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكي لمنزل لتلك ابكي وال

يبرحهم  ي الذصاحبهم وأنيسهم ال ،ا العصرذي نواس وغيره من شعراء هلقد كانت الخمر لدى اب 

 .في سراء وال ضراء

الغياب ألنها كانت تعد مواطن تحرير األسرار، فقد لجأ إليها الصوفية واتخذوها رمًزا لحالة  ونظًرا

والس كر، وممن أكثروا من نعت الخمر الصوفي "ابن الفارض"، والذي يعتبر رائد الطريقة الرمزية الخمرية 

في الشعر العربي، فهو أكثرهم ولوًعا بالطباق والجناس، وأشدهم تكلًفا وتصنًعا؛ والخمرة عنده على غرار 

صلون إليها بعد مكابدة طويلة مع أي الحالة التي ي (2)المتصوفة " رمز من رموز الوجد الصوفي"

س، كما أنهم يتفاوتون في تذوقها، فمنهم المريد المبتدىء الذي ال يدرك الحقيقة إال قليال، ومنهم ـــــــــــــــــــــــالنف

                                                           

- والتراث للثقافةدار الكتب الوطنية هيئة ابوظبي  بهجت عبد الغفور الحديثي، تح: ديوان ابي نواس برواية الصولي:(: 1)
 .54-53م،ص1،2010،طاالمارات العربية المتحدة–ابوظبي 

 .357ية، صعاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوف (:2)
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العارفون الذين ألهمهم اهلل الحقيقة، وقد ذكر "القشيري" هذا التفاوت قائال: "الذوق ثم الشرب ثم 

ري، فضاء معامالتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازالتهم يوجب الشرب، ودوام مواصالتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 (1)يقتضي لهم الري."

إنها خمرة لم تعتصرها أيدي البشر، سكرت بها العقول، وهامت بها األرواح، وتمازجت معها 

 لتنعم بالحضرة وكرامتها.س، إنها حالة الكشف واـــــــــــــاألنف

 يقول "ابن الفارض" في الخمرية الشهيرة:

 ـــْرم  ــالَكـــــــــبها من قبل أن ي خلق  سكرنا  ـــة ــــــامــــــــــــــشربنا على ذكر الحبيب مد

ذا م زج   ــاس يديرهـــــــــلها البدر كأٌس وهي شم  م  ـــــــت َنجـــــــــــهالل وكم يبدو وا 

 *********  

 ــم ــــــــــــــــــــــــألسكرهم من دونها ذلك الختـ   ــاــــــــــــــــــــولو نظر الندمان ختم إنائهــــــــــــــ

 ــــم  ـتعش الجســـــــــــلعادت إليه الروح وان  ـٍت ــــــــــــْميــــــــــ ولو نضحوا منها ثرى قبر

ٌبوا من حانها  ــم  ـــــــــق من ذكرى مذاقتها الب كـــــــــوينط  ــى ــــــــــــــــمقعًدا مشـ ولو قر 

 *********  

 م  ــــــفها علــــــــــــخبير أجل عندي بأوصا  ــــــــــاـــــــــــــــــــيقولون صفها فأنت بوصفهـــــــ

 ـم  ــــــــــــــــــــــــــجســـــــــــــ نار وروح وال ونور وال  اـــوً ــــــــــــــــــــــماء ولطف والهــــــــــــــ صفاء وال

                                                           

 . 55م، ص1987الرسالة القشيرية، دار أسامة، د ط، بيروت،  (:1)
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 (1)ـــمــــــــــقديًما وال شكل هناك وال رســــــــ  ـــاـــــــــــــــــــــــــــــتقدم كل الكائنات حديثهـــــــــــــــــ

تجلى يبه  وفيض نوراني ،معرفة الحقيقة االلهية فالخمرة عند "ابن الفارض" مصدر من مصادر

وهي كناية في الذات اإللهية، وينال منزلة الحضرة والقرب،  ى، عن ذاته ويتماهب، فيغيبوينكشف الغي

 واصطفائه إياهم.، لمحبة اهلل تعالي لهم

  رمز المرأة: .د

تخلو قصائد الشعراء احتلت المرأة مكانة خاصة في األدب العربي وفي الشعر خصوًصا، فال تكاد 

 القدامى من ذكر للمرأة، ووصف لجمالها وتغزل بصفاتها، وقد انقسم الشعراء في ذلك إلى فريقين، فريق

أول: هم الشعراء الذين يتغنون بجمال المرأة المادي وصفاتها المحسوسة فأطلق على أسلوبهم تسمية " 

ادي، ويتخذونها مصدًرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيصفون مظهرها الم الغزل الماجن" ذلك أنهم يعتبرون المرأة متاًعا جسدًيا،

شباع رغباتهم  هم فيها شكلها وال يفريق ثان، يعتبرون المرأة رمًزا للطهارة والعف ة، ال يغر و –ليس إال -للهو وا 

لغ قلوبهم، فتجدهم قد بفوا بها وهامت بها غما يعجبون بصفاتها الخلقية المجردة، التي ش مظهرها، بقدر

هد كثيرة لشعراء ف، ولنا في أدبنا القديم شواــــــــــحبهم ووجدهم مبلغ الجنون وهم شعراء الغزل العذري أو العفي

هم: قيس بن ، ومن أبرز نعالًما فيه ذابت أرواحهم حد الجنو و اتخذوا المرأة قبله يرضونها في أشعارهم 

 .وجميل بن معمر وغيرهم

                                                           

بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض، دار الكتب العلمية  (:1)
 .385، 384، ص2،ج1م، ج2003، 1لبنان، ط -بيروت–
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كناية عن  -ليس إال -زل بالمرأة وذكر محاسنها مجرد رمزغعراء المتصوفة، فقد كان التى الشأما لد

أفئدتهم به، ومما ال شك فيه أن المحبوب لديهم هو الذات اإللهية، والغزل لديهم  تالمحبوب الذي شغف

وفية يقترب كثيًرا من الغزل العفيف غير أنه يختلف عنه في نقطة جوهرية، هي أن المحبوب لدى الص

ليس هو المحبوب ذاته لدى شعراء الغزل ذلك أن الحب عند شعراء الغزل يجمع بين ذاتين محسوستين 

فاألولى ذات الصوفي  ،بينما الحب عند الصوفية هو جمع بين ذاتين مختلفتين في الطبيعة

فما المرأة في تعبير الصوفي عن الحب اإللهي إال ة، والثانية هي الذات العليا الالهوتية: "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالناسوتي

 (1)الرمز األكمل لتجلى األلوهية"

حتويه فالمرأة رمز جاوز به الصوفي الخاصية اإلنسانية، إذ أنه يعتقدها جمااًل للذات اإللهية، فما ت

الشاعر  المرأة من صفاء وعفة وطهر وجمال كلها خصائص ترقى إلى الكمال، وهذا األخير هو الذي ينشده

ستتًرا م، فأحيانا يكون هوحرف هالصوفي إذ أن الكمال هلل وحده، ورمز المرأة لديهم قد ال يرد صريًحا، بلفظ

 أو معبًرا عنه بضمير المؤنث الغائب، يقول عثمان لوصيف:

 ـــــاــــــــــــــــــــــــآه يا امرأة كلما قلت اعبدهــــــــــــــــ

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينحني الكون 

 ـاتــــــامرأة تتزيا بكل الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)وتسطع في سحر كل النساء الحسان

                                                           

 .59قصًدا، ص واإلغراببداهة  اإلغرابالرمز الصوفي أسماء خوالدية، بين (: 1)
 .  486نقال عن: محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز، ص (:2)
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فاق  لتخلي الذات اإللهية وكمالها، وجمالها الذي تخذ "عثمان لوصيف" في هذه األبيات المرأة رمًزاي

 كل جمال في الكون.

 المفارقة في اللغة الصوفية:( 4-2

تعد الصورة الشعرية قوام الشعر وأساسه الذي يبنى عليه، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام الدارسين 

من فروع البيان والبديع  والنقاد العرب منذ القدم، وأدخلوه فيما أسموه علم البالغة وما ينطوي تحت

ألفاظهم وجادت  نتي، حيث بلغ شعراء العرب مبلًغا بعيًدا، وشأًوا عظيًما في ذلك، فحســـــــــــوالمعان

م، وتنوعت أغراض نظمهم للشعر )فخر، رثاء، هجاء، غزل...( فأضحى الشعر عندهم ـــــــــــــهنيمعا

براعة، والفضل في ذلك يعود للشعراء العرب المتقدمين ة، تخفي الكثيرين من الجودة والـــــــــصناع

ن(، وعلى نهجهم سار فريق من المتأخرين )عمود الشعر(، ديدنهم في ذلك المعاني الرائقة ــــــ)الجاهلي

يقول الفرزدق ")في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي ،والصور المحكمة بمهارة فائقة 

 (1)طالب("

 ـــرمــــــــــــــــــــــــــــــوالبيت يعرفه والحل والحـــــــــــــــ  ـــــــــهــــالبطحاء وطأتـــــــــــــــتعرف هذا الذي 

 ماــــــــــــــــــــــــــهذا التقي النقي الطاهر العـــــــــــــ  ـــــم ـــــــــــــــــــــــــهذا ابن خير عباد اهلل كلهــــــــــــــــ

 ــــــــواــــــــــــــــــــــــــــــــــبجده أنبياء اهلل قد ختمــــــــــــــــــ  ـــه ـــــــــــــهذا ابن فاطمة، إن كنت جاهلــــــــــــ

 ــــمـــــــــــــــــــــــالعجـو أنكرت  الع ْرب تعرف من  ــــرهـــــــــــــــــضائـــــــــــــــــــبوليس قولك: من هذا 

 ــــــــــــمــــــوالشيـــــــــــــيزينه اثنان حسن  الخلق   ــــوادره  ــــــــــــــــــــــــــسهل الخليفة، ال تخشى بـــــ

                                                           

 م.1987، 1ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (:1)
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 ـــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَنَعـــــــلوال التشهيد كانت الؤه   ـدهــــــــــــــــيـــــــــــــــما قال: ال، قط إال في تشه

 ــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفال يكلم إال حين يبتســــــــــــــــــــ  ــهـــحياء، ويغضى من مهابتــــــــ ي غضي

 ـــــــــم  ي عرنينه َشَمــــــــــــ، فم ْن كف  أروعَ   ـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــبكفه خيرزان ريحه عبـــــــــــــــــ

فالبيتان األخيران يجسدان صورة شعرية لم يسبق لها مثيل في الشعر العربي، إذ عد ها "ابن قتيبة" 

 (1)من أجود ما قيل في المدح والهيبة، وادخلها ضمن ضرب الشعر الذي جاء معناه، وحسن لفظه

أسلوب العرب في نظم شعرهم، فقد احتفوا بالصورة الشعرية ونافحوا عنها واتخذوها  على هذا جرى

 معياًرا للتمييز بين جيد الشعر ورديئه.

تختلف عن الصورة في الشعر القديم، إذ أن هذا األخير فأما الصورة الشعرية في الشعر الحديث 

لية والدالالت الفنية التي جرت عليها أشعار كانت الصورة الشعرية فيه مقتصرة على النواحي اللغوية الجما

من قواعد تقتضي  -آنذاك–ت تحت علم البالغة: كالطباق والتشب يه والكناية وما وضعه النقاد ضو العرب وان

مناسبة المشبه للمشبه به، والعالقات القائمة بين عناصر الصورة الشعرية والتي ترتبط بعنصر التخييل 

 (2)فهمها إعمال ملكة الخيال يقول قيس بن المولوح:، ويستدعي لواقعومحاكاة ا

                                                           

- .يغضي: يخفض الطرف: أي أنه يخفض الطرف حياء 
-  بالشذا والطيب.العبق: الذي يفوح 
- .األروع: من يروعك حسنك وشجاعته 
- الشمم: ارتفاع أرنبه األنف مع الحسن واالستواء 
 .04، ص1، جwww.olMostafa TOPDF:ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء،  (:1)
الجزائر، د ط، د ت، ى قيس بن الملوح، تح: عبد الرحمن الطويل، دار المجدد للنشر والتوزيع، ديوان مجنون ليل (:2)

 . 41ص
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 ـادهــــــــــــــــــــــــــهمم المنى ونسيت يوم ميعـــــــــ  ـهــــــــــــــــــــــــــيا من شغلت  بهجرة ووصالـــــــــــــــ

 ـــــــــؤاديـــــــــــــــــــــــــــــوذكر خاطر بفـــــــــــــــــــــــــ إال  ـرة ـــــــــــــــــــــــــــــواهلل ما التفتت الجفون بنظــــــــــــ

 ناعتمد الشاعر في هذين البيتين صوًرا بيانية كالطباق )الهجرا الوصال( والكناية )التفتت الجفو 

ى عكس بنظرة: كناية عن الراحة( وهو أسلوب اعتاد عليه الشعراء العرب قديًما في وصف أحوالهم، عل

 الصور المألوفة لغة وداللة، إلى صور تميل إلى التعقيد والغموض زواشعراء العصر الحديث الذين تجاو 

 التجربة الصوفية الحديثة، فعلى الرغم من كون عوهو ملمح من مالمح الحداثة الشعرية والتي تتقاطع م

 ن شعراء الصوفية المعاصرين لمبعض األساليب موجودة عند شعراء الصوفية القدامى )كالمفارقة(، إال أ

وفي يأخذوها جاهزة، بل اعتمدوها منطلًقا، وقاموا بتجاوزها والتمرد عليها، سعًيا منهم اليجاد قاموس ص

 جديد.

حضور الحقيقة وغيابها، فأصبح الواحد منهم يلعب على  ةيعبر عن وجودهم وذاتهم التائهة في فال

 ليه ذاته المضطربة، وهنا نلمس لمحة جمالية فنية أضافهاا أوتار الغموض الذي تقتضيه تجربته وتمليه

 لغتهم.شعراء الصوفية المعاصرون إلى 

ذي إن هذه المفارقة ليست بعفوية أو عبثية، بل هي استجابة للتدفق الروحاني المائع الالمستقر، ال

 يمكن ان نلمسو  كل االختالف، يترجم عند الصوفي في شكل قلق واضطراب يجمع بين داللتين مختلفتين

 على المستوى الداللي. لثانيهذه المفارقة في مستويين اثنين، األول على المستوى اللغوي، وا

 فأما األول )اللغوي( فيشمل مجالْين لغويين هما: 
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ن حملت معنى الطباق: أو الذي يعنى "الجمع بين أمرين يكيفية متراكبة ليست متوالية وال متوازنة، وا 

 (1)من شروط أسلوب المفارقة."التالزم وهذا شرط 

أي أن الطباق يقتضي الجمع بين الشيء وضده، بشرط التالزم والتكافؤ، ويستوجب ذلك إعمال 

 الخيال وتحريكه لدى المتلقي لفهم المعنى المستور.

"تعني أن يكون بين قسميه )الكالم( عالقة ما، تحمل شيًئا من التعارض، أو التناظر على  المقابلة:

معنى المغايرة واالختالف، المفضي إلى أن يحمل بعض الكالم ودًّا أو جواًبا عما سبقه وكان سببا في 

 (2)إلحاقه به."

ما الشك فيه أن م، و أي إيراد المعنى وضده، في قالب متعارض قصد نفي األول أو إثبات الثاني

 ين منهم.ر اصة المعاصخ–الصوفية تجاوزوا هذا المستوى )اللغوي( إلى مستوى داللي أعمق 

اهرة فالمستوى اآلخر وهو الداللي معياره الذوق، ومقصده المعاني الباطنة الكامنة خلف العبارات الظ

 ي.التي ال يستوعبها اللفظ، " إنها جدلية المنطلق اللفظي والحال الذوق

ال بد أن –وهومقام من مقامات السلوك –، حتى إن المعب ر عن معنى القرب ثانييضيف األول بال

 (3)يخطيء التعبير" 

                                                           

 .108م، ص2010، 1بنغاري ليبيا، ط–محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية، دار الكتاب الجديد المتحد  (:1)
 .125المرجع السابق، ص (:2)
 . 87محمد بن بريكة، التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان، ص (:3)
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ستعاب المعنى الروحي الذي هو في تدفق مستمر فتتشظى اضحت قاصرة عن فاللغة عند الصوفية أ

 (1)اهلل حمادي":عد، يقول "عبد بوغياب، وقرب، و  عباراتهم، وتمتزج معانيهم بين حضور

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وهج اللي

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمورق بالعف

 دولــــــــــــــــــــــــــــــــوالخجل المس

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى قافلة الن

لشاعر ثنائية )الليل، النور( رمز الحالة االضطراب والالمعقول التي تحاصر تتجلى لدى ا

و انسجام بين هر، فالمبنى الظاهري يوحي إلى تعارض وتضاد، أما الباطني فهو خالف ذلك، ــــــــــــــــــــالشاع

 داللتي هاتين اللفظتين.

عند  ىقة بمفهومها القديم، حتنخلص مما سبق أن شعراء الصوفية المعاصرين قد تجاوزوا المفار 

الجديدة  اثية والوجودية للعالم، هذه التجربةدالصوفية األوائل، فأعادوا انتاج لغة جديدة تحاكي نظرتهم الح

الفريدة أثرت المكتبة الصوفية، وأخرجت المصطلح الصوفي من دائرة التهميش وحي ز المسكوت عنه، إلى 

 باحثين.ى بعناية ودراسة النقاد والحظميدان ي

 التجربة الصوفية في الشعر الجزائري الحديث والمعاصر: -5
الجزائري قديمه  دبيعد الشعر الصوفي أحد أكثر التجارب الشعرية الذي يزخر بها اال

ه، وذلك عائد إلى ما تحويه المنطقة من طرق زوايا ومسالك صوفية جعلت من الشعر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحديث

                                                           

 .174عبد اهلل شيني، الوعي الصوفي والحداثي في الشعر الجزائري المعاصر، ص (:1)
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بها الشاعر الصوفي الجزائري  نادىالصوفي معتقًدا ومسلكا بالدرجة األولى، فضال عن كونه تجربة شعرية، 

السياسية والمذهبية التي عرفتها البالد منذ القدم وابتعد بها عن الفتن الدنيوية التي وقع فيها  تعن الصراعا

خ الزوايا والطرق التي انتشرت في الناس آنذاك. فكان أغلب شعراء الشعر الصوفي الجزائري من شيو 

ل نظمهم يدور في فلك المدائح النبوية، وقصائد  البالد، وخاصة في منطقة الغرب الجزائري، حيث كان ج 

صالح أحوال المجتمع الذي كان يتخبط  المولدية، والتي كانت تهدف إلى تنمية الورع الديني بين الناس وا 

 في الصراعات ويتجرع كأس الشهوات.

في العصر الحديث فقد عرفت التجربة الشعرية الصوفية في الجزائر نضًجا كبيًرا، إذ أنها أصبحت أما 

"هذه النضج كان مع رائد  -أحيانا–تحاكي التجارب الصوفية القديمة في رموزها وغموضها بل وتتجاوزها 

ه وعلم باإلضافة إلى البعت واالحياء في الشعر الجزائري الحديث "األمير عبد القادر" الذي كان رجل فق

ين الذي يجمع بين خصائص النزعة صونه رجل حرب وسالح، فتجربته الرائدة التي تمتاز باألسلوب الر ك

جعلته ينال مكانًة مرموقة في الشعر  (1)الصوفي من جهة أخرى،" الشعر ية من جهة، وعذوبةئاالحيا

من بحرها، عازًفا على لحن  فار العربي عمومًا والجزائري خصوًصا، بوصفه عارًفا بالصوفية، غا

 (2)ا، يقول في احدى قصائده:ـــــــــــــــــــــرموزه

 د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولم يبَق إال قادر ماله عبــــــــــــــــ  ـــادرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفمالهم ينادونه عبد قـــــــــــــــــــــ

 ــد  ــــــــــــــــــــــــفع الســــــــــــــــوزال خيال الظل وارت  ـــــــًداــــــــــــــــــــــــــــــــمن قيد كان بائـــــــــــــــــــ لقد باد

                                                           

 . 375م، ص2010، 2ينظر: محمد طمار: تاريخ األدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط (:1)
 .136م، ص1988ديوان األمير عبد القادر، تح: زكرياء صيام، ديوان المطبوعات الجامعية، (: 2)
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 ـــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــأال فاطلبوا من ذلكم قصـــــــــــــــــــ  ــــــــهـــون حجابــــــــــــــــوزال عن العقل المص

بي( هذه األبيات لألمير عبد القادر تحاكي إلى حد بعيد أبيات المتصوفة األوائل )الحالج، ابن العر 

االولى  بالدرجة إذ تتجلى فيها مبادئهم، كاالتحاد والحلول وفناء الذات الناسوتية في الالهوتية، وهذا راجع

 ومقاماتهم، وعليًما بمسالكهم ومعارفهم. خبيًرا بأحوال الصوفية لكون االمير

يل التي فرضها المستدمر هجوأفل نجمه  وذلك بسبب سياسة الت لكن هذا التوهج سرعان ما خبا

عدا بعض الشذرات من جمعية  -اخصوصً –واألدباء والمفكرين  -عموًما -الفرنسي على الشعب الجزائري

نون تحت لوائها أمثال: محمد العيد آل خليفة، ومحمد سحن و لمين والشعراء الذين كانوا ينطو سالعلماء الم

من شعراء التصوف، كون شعرهم كان مجرد دعوة دينية إصالحية خالية من العمق  اعتبارهمال يمكن  لكن

 .ةالصوفي ةوالنزع

فتوًرا  -خصوًصا–والشعر-موًماع–أما في مرحلة ما بعد االستقالل، فقد عرف األدب الجزائري 

 نذاك.إلى ميل األدباء إلى النثر )الرواية( ألنه يتماشى مع التيار االشتراكي الذي ساد آ وتراجًعا وذلك

وببزوغ فجر الثمانينات، ظهرت طائفة جديدة متمردة على النثر، محسوبة على التيار الصوفي دعت 

ن الكتابة إلى ريادة الشعر حيث شكلت تجربتهم منعطفا في الشعر الجزائري المعاصر، إذ أنهم يتخذون "م

 (1)الروحانية المطلقة." هًجا إلى برزخ الصوفية وآفاقامعر 

                                                           

 -الجزائر– شنيني، نقال عن: عبد الحميد هيمة: البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة عبد اهلل (:1)
 . 11م، ص1998، 1ط
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حيث عبر هذا الرعيل من الشعراء الجزائريين المعاصرين بالقصيدة الصوفية مرحلة التقليد والنهل من 

 التجاوز وخرق النموذج القديم.و في القديم، إلى مرحلة االبداع القائم على الحداثة و منهل القاموس الص

: ياسين بن عبيد بأعماله التي توشحت -ال الحصر–بين هؤالء الشعراء نذكر على سبيل المثال ومن 

: هناك التقينا: ضباًبا وشمًسا، أهديك أحزاني، وكذا الشاعر: "عبد شاح التصوف الفلسفي ومنها ديوانهبو 

عه وتجلى حضوره اض ابدافاهلل حمادي" وديوانه "البرزخ والسكين" وعثمان لوصيف الذي جادت قريحته و 

"جرس لسماوات  ،ن"ــفي القصيدة الصوفية المعاصرة من خالل نماذج رائدة وراقية نذكر منها: شبق الياسمي

 "براءة". ،تحت الماء"



 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: التجليات الصوفية عند "ياسين بن عبيد"
ً
 أوال

 مبادئ التصوف:  -1

 ثانيا: اللغة وجمالياتها عند "ياسين بن عبيد"

 الرمز الصوفي وتأويله. -1

 طرائق الترميز. -1-1

 عية.الرموز الطبي -1-1-1       

 ي.الرمز الدين -1-1-2

 رأة.الترميز بامل -1-1-3

 دلية السكر والصحو.ج -1-1-4

 املفارقة وتشطي اللغة عند "ياسين بن عبيد". -2
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 أواًل: التجليات الصوفية عند "ياسين بن عبيد":
 التصوف:  مبادئ -1

العقبة األولى التي يصطدم بها المتلقي، إذ يستوجب عليه الوقوف عنده وفك يعد العنوان 

توى الديوان وما يروم إليه تختصر الطريق للوصول إلى محه، وتأويل دالالته المكثفة والتي ـــــــــــــــــــــــــــــشفرات

 الشاعر.

هر وهاته األخيرة تتمظ إنه مفتاح للولوج إلى عالم المعاني المضمرة بين طيات العبارات والكلمات،

انعكاس لتجربة ل، على اعتبار أن التجربة الشاعرية كك تجربتهماصطلحها الصوفية في  مبادئفيها 

 الصوفي المعاصر. شها الشاعر الحياتية التي يعي

ؤيته " يجده طافًحا بدالالت صوفية تعكس فلسفته ور ل في ديوان الشاعر "ياسين بن عبيدإن المتأم

 ، أي من خالل عنوان الديوان:تباشير تلك الدالالت في أنفاس ديوانه األولى للكون وتتبد ى

طاًبا صوفًيا تمثل في مبدأ "الحلول ا وشمَسا"، حيث وظ ف الشاعر في عنوانه خضباب التقينا"هناك 

الغموض والتجلي، الغياب والحضور، غياب ذاته وحضور الذات  واالتحاد" الذي هو إقرار بوجود ثنائية

 .األخرى

 ةالدالة على حالة العروج، هاته األخير  واإلشاراتم الشاعر في العنوان مجموعة من الرموز استخد

 -حسب نظرنا–تتجلى من خالل توظيفه السم إشارة )هناك(، دال على المسافة البعيدة والتي يقصد بها 

المسافة الفاصلة بين العالمين: الدنيوي؛ والذي يكابد الشاعر أغواره ويجاهد نفسه حتى الفناء عنه، عن 

بي الي درك بحس وال بعقل، بل ي؛ الذي هو عالم غاألخرويطريق ارتقائه بين المقامات واألحوال، والعالم 
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بالذوق المخبوء تحت أسوار ذات الشاعر الظمأى إلى الشرب من فيضه، والسكر بلذة القرب من الذات 

 اإللهية، وهي الغاية المأمولة التي أوتيها الشاعر، فقد وظف فعل )التقينا(

ذاته "بالضباب" الالهوت، حين رمز ل داللة على اتحاده بالذات اإللهية وحلول الناسوت في 

وأدنى منزلة، من "الشمس" التي هي عند المتصوفة رمز للذات اإللهية أو الروح، فهي  شأًنا.الذي هو أقل 

 ( 1)"مجلى الحق سبحانه وتعالى كما قال محي الدين بن عربي:

 ــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبصائر والقلـــــــــــوتنعكس   ــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأال بذكر اهلل تزداد الذنــــــــ

 ـــــــــروبــــــها غـــــــــــــــــــــفشمس الذات ليس ل  ــــــــــــــــــيءرك الذكر أفضل كل شـــــــــــــــــــــفت

 (2)والشمس كناية عن الروح في البدن بمنزلة الشمس" 

ن بن عبيد" فهي رمز للذات اإللهية التي اتحدت مع ذاته، فهو لم يخرج عن تقاليد أما عند "ياسي

 هجهم في إقرار مبدأ االتحاد معبًرا عنه باللقاء مع الشمس.لشعراء المتصوفة القدامى إذ نهج نا

 لة عروجه إلى السماء وصوال إلىزل فيها رحقصيدته "نار" والتي يخت في مبدأ "االتحاد"كما يظهر 

 في الذات اإللهية، حيث يقول: ادهاتح

 (3)سري إليك ... دفاتري ...بــــــــــــالدي  ــــالً ل لي... سأنتظر المواعد حامــــــــــــــق

                                                           

 .79، ص1982، 1: ديوان ابن عربي، دار بيروت للنشر، بيروت، لبنان، ط(1)
للمصطلح الصوفي(، رسالة دكتوراه،  (: محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي )أول دراسة علمية في األصول القرآنية2)

 . 89جامعة القاهرة، مصر، ص
م، 2007، 1ياسين بن عبيد: هناك التقينا ضبابا وشمسا،)ديوان(،وزارة الثقافة الجزائر ،الجزائر العاصمة، الجزائر، ط (:3)

 . 13ص
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ه أسراره وأحزانه التي أرقت خاطره وقضَّت مضجعه، اهلل، لينقل إلي اللةيحل فيه بج ـًدانتظر موعفالشاعر ي

سر ي إليك...(، وهو ما يعب ر عنه عنوان القصيدة في حد ذاتها "نار"، فهي معبًرا عنها بــــ: )حاماًل 

 (1)"تطلق على اهلل ويريدون بها ظهور الحق تعالى محتجًبا بالصورة النارية...." 

كما يوظف كلمة "اختزلنى" في قصيدته "أغاني الجديدة" للداللة على ولعه وشوقه لالتحاد بالذات 

           هروًبا من واقعه الموحش وغربته إذ يقول: اإللهية وهو حمله األبدي

 أيها األعلى اختزلني 

 ــــيفي رموشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ثقوب العمر أحالمي غريقه

 ـــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا غ

 ( 2)ــــــــــــــــــــــــي ــــــــتي أغنياتـــــــــــــــــــــــــــغرب

 إنها غربة الذات الشاعرة التي لم تجد في عالمها المحسوس ما يروي ضمأها ويشفي غليلها.

ال شك فيه أن مرحلة حلمها، ومما  به وتحقق ها إليه، فتتحدبفاستنجدت بالعالم العلوي حتى يقض

رتقاء بين المقامات وذلك عبر اال -وحده–الة فناء عن المحسوسات وبقاء مع الحق ح تسبقها-هاته-االتحاد 

 !واألحوال يقول "ياسين بن عبيد" في قصيدة "ارحل..."

 أعطني وجعي

                                                           

 . 71: محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي، ص(1)
 .14: الديوان: ص(2)
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 والصليب في عيونك

 في شفتيك

 ي...وفي دورانك حول

 (1)!وارحل

جسده ويطلب منه الفناء والرحيل عن ذاته تارًكا إياها )الذات( مع وجعها وشوقها لمعانقة خاطب فهو ي  

محى جميع الصور والماديات فال بين األحوال فت   مكابدة والمجاهدة النفسية المتقلبة الحقيقة، وذلك عبر ال

دركات البعد إلى الصفات ة و يلتحول العبد بها من الرسوم الخلقحوال "األميت بيبقى إال الحق وأنواره وس  

 (2)ة ودرجات القرب."ي  الحق

 يسبق االتحاد واللقاء. الفناء الذيوهذا ما يصطلح عليه الصوفية ب

ق ب من عالم الشهود وما يحويه من أزمات تضي  و أن "ياسين بن عبيد" يحاول الهر  -إذن–يتبدى 

لمتمثل في العالم العلوي وهو حال جل غتراب الجًئا إلى منفاه السرمدي اعليه أفقه، وتجعله يعيش أزمة ا

يمة ون من منهل التجربة الصوفية القدقهم واحد، إذ أنهم  يغرفلالشعراء المتصوفة في العصر الحديث، فمنط

ا، "ومنهم ــــــــــــــــــــــــــــــالنابغة من حال االغتراب النفسي، غير أنهم يفترقون في األهداف والغايات التي ينشدونه

أمثال "أدونيس" و"صالح عبد  -ال غير–قصد التجربة الصوفية بغية التنويع في تجربيته الشعرية من 

                                                           

 .16 (: الديوان، ص1)

عبد الرزاق الكاشاني: معجم اصطالحات الصوفية، تح: عبد العال شاهين، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،  (:2)
 .52، ص1992، 1القاهرة، مصر، ط
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معتبًرا إياها معادالً موضوعيا للتجربة  (1)لصوفية للحديث عن مراحل القصيدة"الصبور" الذي يعتمد مفاهيم ا

 في ابداع القصائد وجمالياتها. -عنده–الصوفية، فالخطاب الصوفي ينحصر 

ة انعكست على القصيدة واستمد ت منها األخيرة كنهها، فعمق التجربومنهم من اتخذها تجربة حياتية 

ض عليه حشو قصائده بمعاني عميقة ودالالت مكثفة هي التي تفر  -مثال–"ياسين بن عبيد"الصوفية لدى 

 أشبه بالوحي الذي ينزل من السماء يقول في قصيدة "حافية اليدين":فهي عنده 

 ى ــــــــــــــــــــــــــــبمدى على صدر الصبي توال  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقصيدة قلتها مذبوحفأنا 

 ا ال ـــــــــــــــــــــــــــــــمن زنودي انهريش األنوثة   م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتهوأنا الشريدة في مدارك ف

 االَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشك أشبه مو هبالجن   ي ـــــــــــــــــــــصوت كصوتك هزني في وحدت

 (2)وة وتعالىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمطر ترابي شه  را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا طالًعا خلف الغمامة زعت

عن عالم  االمنشود بعيدً  هر بالشاعر صوب عالمنوراني مليء بالمكاشفات التي تبح إنه عالم

رس الشعر صوات حالته هاته جقرع أثنايا حزنه ويلتف بألم غربته، فتود، حيث يتوغل الشاعر في ـــــــــــالشه

بحالة تلقي الوحي )صوت كصوتك هزني في وحدتي ... بالجن  فيفيض عليه وارًدا أشبه ما يكون عنده

ة الجرس، أضف إلى لصللقى على األنبياء كصقل الوحي الذي ي  ذلك أن ألم المكابدة يضاهي ألم ث ...(،

 ذلك حالة الوحدة والعزلة التي يجب أن تحتضن الشاعر أثناء مرحلة التمكين.

                                                           

 .59، ص2000، 1خالد بلقاسم :ادونيس والخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  (:1)
 .45: الديوان، ص(2)
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ى جماعة المتكلمين للداللة على اجتماعه واقترانه بالعالم سند إلكما يوظف الشاعر )ك نَّا( وهو فعل م  

اآلخر هروبا من المجهول إلى عالم الروحانيات، وهذا الهروب عب ر عنه بـ )نموت(، "والموت بهذا المفهوم 

أي أن موت الصوفي هو (1)."ص من عالم الكثافة والحسهو العبور إلى العالم الروحاني الشفاف والتخل  

  "غيمية المعنى"حاٌء للصفات اآلدمية، وحياة روحية، وتجليات عرفانية، يقول في قصيدة موت جسدي وام  

 ـــــــلــــــــــــــــــــــــــــومآلى بنا هذه الخطى للتأمــ  ـــــــــاؤهـــــــــــــــــــــــــوبي عطش كل القوافل مــــــــ

 (2)لنحيا عراجين الهوى والتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــا ـــــــالظمــــــــــــــــ على  سواسية كنا نموت

ك ن ا( استعمال الشاعر للفعل )ة ومعانقة أسرار الملكوت دون حجاب وال ستر، فنها رحلة باتجاه الحقيقإ

الذات بجراح واقعه والمحملة بحقائب الشوق ب ول ذاته الناسوتية المثقلةلفظة )سواسية( دليل على حله بلوق

ية باقية الالهوتية، حيث الغاية والمقصد والمستقر، فهو بحلوله هذا ينشد الخلود على اعتبار أن الذات اإلله

 :يقولإذ يقر بذلك في القصيدة ذاتها ف وخالدة،

 ــــــــــــــــــــــلـــقليل التمهـــــــــــــــننا جرح صحا بي  ـــــــــوهــــــــــــــــــــي الذي أنا محـــأال أيها الماح

 (3)ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغربة همس وارف متح  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال عهد لي بالقلب يفتح باب

 .(4)فالمحو عند الصوفية هو "فناء الكثرة في الوحدة"

                                                           

 .105: عبد اهلل شنيني: الوعي الصوفي والحداثي في الشعر المعاصر، ص(1)
 . 37: الديوان، ص(2)
 .39: الديوان: ص(3)
 .  372، ص 2004، 1: ممدوح الزوبي: معجم الصوفية، دار الجيل للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، ط(4)
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تين، حيث تفيض الذا ى حصول المعرفة المنشودة بعد اتحادإلى "القلب" دليل عل كما أن اإلشارة

الواقع  بعد رحلة من تيهتجلى  راقة )الذات( بأنوار المعرفة وتودعها القلب، إنه فيض إشالعلوية على السفلي

 الحقيقة. مرافئإلى 

ه ة الحقيقة التي تمطر علييمباحثًا عن غإن الشاعر "ياسين بن عبيد" يمضي في تساؤالته الوجودية 

 إلشراقحالة الفيض النوراني ا معرفة كونية بعد ركونه إلى حضرة الذات اإللهية، لذلك فهو يعب ر كثيًرا عن

 المعرفي بالطريقة المجهولة، يقول: )غيمة المعنى(

م سخي   يمشيلنا شبه   ة ــــــــــــــــــــــــــــخطانا السمر نحو فجيعنحث   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج 

 زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها جاءنا وحي وشيك التن  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطويل والنهاية خلفنطريق 

 (1)ل ـــــــــــــــــــــــــــــالتملم وسر ب حزًنا سامري  أة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرى بأسرار المدائن فج

فسبيل الوصول إلى المعرفة التي انتهجها الشاعر ال يختلف عن سابقيه لدى المتصوفة األوائل الذين 

ات الفتح ال يصيبها إال المتعرضون لنفحأدركوها بصفاء القلوب، وتعذيب األنفس فهي: "تجليات ومواجيد 

ن بليَ ننفحات تختلج وجدان الشاعر منذ  (2)الفياض" "بالوحي"  العظم ، فقد كن ى عنه شأته، وتبقى معه وا 

 يان، إنه وحـــالذي ال يحده زمهذا ليس بوحي نبوة، بل وحي عارفي الصوفية، حين قال: "جاءنا الوحي" و 

استقاها من متطي الشاعر نزعة أنطولوجية وغير بعيد عن هذا المعنى يي القلب، قذف فأزلي وغير آني، ي  

                                                           

 .40(: الديوان، ص1)
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الرؤية األحادية للكون وما يحويه من موجودات  يبن عربي" والتي تقتض حي الديناألول "م ةالمتصوف شيخ

 وظواهرها إذ تجسدت هاته في ديوانه الطافح بها يقول في قصيدة " الغصن الغريق":

 ــــــــــــــــــاـــــلكي أراك شروقًــــــــــــ أجل الغروب  ــدديـــــــــك فمــــــــــــــــــال نخل في دربي سوا

 ـــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــتك أني ال أزال حريًقــــــــــــــــــفأر   ي ــــــــــــــــــــــسر حت  طرفك في حرائق هجعت

الليل أن يطول ويمتد، ألنه وقت جالء ونزول يتبدى من خالل مطلع القصيدة أن الشاعر يرجو من 

ينها للقبس والفيض النوراني الصوفي، "فالليل حجاب تتراءى من ورائه األشياء، وقد تالشت ب

 (1)بعض"ات، وأدغم بعضها في ــــــــــــــــــــــــالمساف

 غشىؤه بأنوارها وتيضي بخيال الشاعر إلى رؤية الذات اآللهية تتجلى في سواد ليله فتضإنها رؤية تف

 بطيفها كل الكائنات فتصبح هاته األخيرة عين وجود اهلل الذي إليه يستكين الشاعر.

حسية كانت أم غير  إن هذا العدول في رؤية المتصوفة للكون ناتج عن تساوي كل المدركات لديهم،

عقائد األولين من ت هذه النظرة األحادية لدى الشعراء المعاصرين أكثر بسب تشربهم حسية، وقد تعزز 

 جهة ومرارة الواقع الذي يضيق بهم من جهة أخرى.

 ه يتجه صوب نفسه ويتخذ من تقلباتهاإن هذا االنغالق الذي أصبح يعيش الشاعر على العالم جعل

ن الذات منطلًقا في تجربته، إذ أصبح يحصر الوجود وما يحويه في ذاته التائهة التي هي عي اومعاناته

 : "حلمان مر ا"ك في قصيدةاألخرى، نلمح ذل

 دـــــــــــــــــــــــفوة األمحلمان لم يصحوا من غ  ا ــــــــــــــــــــــــــــنامي على صدر أيامي يعاوده
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 ديـــــــــــــمن الكواكب كي تغفو على جس  دت ـــــــــــــواعشوشبي في عيوني لحظة ول

 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفاًل توهج عينه وجه غ  ا ــــــــــــــــــبه يا عذبة الحزن عن حزني أتيه

 (1)ـــــــــــد ء خفت بها األصداء لألبـــــسمرا  ــة ـــــــــــــــــــــــبأغنيـــــــــــــــــ وضمة الفجر موعوًدا

اته ذ لت فياللة على الذات الالهوتية التي تجا للدإن الشاعر هنا استخدم رمز )المرأة( التي يخاطبه

خالف ع رف  -هنا–أضحت تحوي الكون بكواكبه، وما يدعو للدهشة هو أن الشاعر )عيوني، صدري( ف

لكون ثم يسقطونه على ذواتهم، إذ انطلق هو من وصف الشعراء القدامى الذين كانوا ينطلقون من وصف ا

 ها على عناصر الكون.اجسه الذاتية مسقطا إيادواخله وهو 

ها كناية عن ثكما نلمس كذلك لدى الشاعر اللجوء إلى استحضار األمكنة )المدن، والعواصم( وتأني

ربته في عالم ي نور الحقيقة التي غابت عنه في غعشقه وهيامه بتلك الذات المنشودة، التي منها يستق

الذي  ، إذ يعبر عنها بالفعل )تبدو(،تجلت فيهاإللهية التي للذات ا اوهذه األمكنة التي يكلمها رمز  الحس

 يحيل إلى بزوع وجالء لشيء كان غائًبا، يقول في قصيدة )دمى...(

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللعار ترفعها ... والهام تلته  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغداد ألوي وتشتري بصباحه

 (2)م ـــــــــــــــــــمقصوفة غير أن الوجه مبتس  اـــــــــــــــــــــــــــــــــجوانبهو بغداد إذ تبدفي ساح 
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لقد ذكر اسم )بغداد( على أنه هو عين الحقيقة التي ينشدها، هذا التأنيث جرت عليه تقاليد المتصوفة 

وهو الحق، "ومن هنا  اا وتصبح كلها واحدوهو تعبير عن تداخل الموجودات بالغيبيات، فتفنى الحدود بينه

 (1)ع الحدود بينهما، فيصبح المكان المؤنث رمًزا للتوحد الباطني" ماهى المكان بالجسد وتضييت

 من مظاهر اً وكذلك الحال في قصيدة "بيروت ... يا" أين عبَّر مرة أخرى باألنثي التي تعد " مظهر 

األنثوي في العالم، فتحضر المرأة باعتبارها شفرة توحد بين ما هو السر  الجمال اإللهي، وشكاًل من أشكال 

 .(2)أكمل لأللوهية." ي، بين اإللهي واإلنساني تحقيقا لتجل  طبيعي وما هو روح

ستحضار لجمال التجلي )لنوراني في قالب حسي إن استخدام الشاعر لبيروت "األنثى إنما هو ا

 طياتها أسرار الجمال والكمال اإللهي:  )بيروت المدينة(، فنع وت األنثى تحمل في

 دــئا غير متــــــــــــبيروت أخرى ... شموخً   ة ـــــــــــــــــــــــــمن شهوة الروح أنت اآلن طالع

 (3)دــــــــــــــــــإلى الخرائط خيط الحزن والكم  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــضوئية أنت من عيني سر  به

زول ي وال نىثبات الكمال والجمال اإللهي الذي ال يفم الفاعل )طالعة( دليل على حالة توظيفه السإن 

 )غير متئد(، والطلوع كذلك يكون لتجلٍّ نوراني يأتي بعد ظلمة الشوق وغربة الحزن.

 توش ح براءة يقول في القصيدة نفسها:كما تجلى كذلك هذا القبس في وجه صبي 

 ـديـــــــال منها العطر في كبـــــــمواسًما س  ــــــــــــــــه  محـــــــــــــــــــت لي مالوجه صبي تراء
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العالم هاته المالمح التي تراءت للشاعر هي مالمح قدسية بعد حالة فناء وغيب عن 

  واحًدا.ت في وجه الصبي فأضحيا شيًئا يالمالمح فن نهاوس، اـــــــــــــــــــــــــــــــــالمحس
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 :"ياسين بن عبيد" ثانيا: اللغة وجمالياتها عند
ن كان و  –إن اتساع الرؤية لدى المتصوفة وغموضها، دفعتهم إلى تجاوز اللغة المتعارف عليها  ا 

حطموا بها الدالالت المرجعية ي ترميزي ات بعد إيحائإلى لغة خاصة ذ -الشعر في حد ذاته تجاوًزا

 سواهم. التصوف( ال يتذوقهاين مختصة بالراسخين في هذا الميدان)مضام اظ، وأحالوها إلىــــــلأللف

"عوالم روحية وجدانية وانفعالية مفارقة لما هو مألوف لقد عاش الشعراء المتصوفة المعاصرون 

عدول بديهي من منطلق أن تجربتهم في ، إنه (1)سائطهم التعبيرية مفارقة أيضا"أن تكون و  _إذن_فبديهي 

 من جهة ومقصود كونهم يتحرزون إضمار معانيهم من جهة أخرى. -تسم بالغموضت–حد ذاتها 

إن التجربة الصوفية المعاصرة، تختلف عن نظيرتها القديمة، كونها تجربة ذوقية فردية، ذلك أنها 

ة من وأعادت شحنها بدالالت فردية نابع أفرغت الرموز من دالالتها المتعارف عليها قديًما لدى الصوفية،

االنفعاالت الشعورية، "بحيث يصبح داال على المواقف الخاصة واالنفعاالت الموغلة في الذاتية والفردية 

 (2)عند الشاعر." 

المعاصرين الذين تشربوا التجربة الصوفية حتى الثمالة  الجزائريينيعد "ياسين بن عبيد" من الشعراء 

الصوفي المشحون بلغة تحكمها معايير وسمات تثبت  إذ تجلى ذلك في أعماله الشعرية الطافحة بالخطاب

؛ "هو نص آخر على تخ يستحضرها كثيًراتوجهه، ومن بين هاته السمات التي  وم نجد: التناص 

                                                           

 . 23: أسماء خوالدية، الرمز الصوفي بين االغراب بداهة، واالغراب قصًدا، ص(1)
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، يعاد فيها إنتاج نص جديد على (1)ص، يدخل معه في عالقة جمالية أو صياغية أوداللية"ــــــــــــــــــــــــــــــالن

 ابق له.انقاض نص قديم س

 ومن مواطن التناص في ديوانه نجد قوله في قصيدة: "حافين اليدين".

 االـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد كنت قبلك أكره الترح  م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورحلت بين مواسم ومواس

 (2)الالـــــــــــــــــــــــــــوغرزت في فمه الهوى ش  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانشق لي قمر فبحث بوشم

منتقال بين المقامات واألحوال )رحلت بين مواسم هنا صهوة األلم، –لقد امتطي الشاعر 

آني استعاري، ألن عنها بنص قر م(، وصواًل إلى حالة الكشف أين تجلت له الحقائق، فعبر ـــــــــــــــــــــــــومواس

)وانشق لي قمر( يوازي قوله  هاته الحالة بالنسبة له أشبه بالتنزيل وأقرب إلى المعجزة، فقوله

إلى التناص  هذلك أن لجوء، 01سورة القمر اآلية ﴾ُرَمالَق قَّانَشوَ ُةاَعالسَّ ِتبَرََتاُق﴿ى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعال

الة حهو شأن المتصوفة األوائل من جهة، وتعبيًرا عن القرآني دليل على اتكائه على التراث الديني، الذي 

 الكشف والفيض النوراني من جهة أخرى كما نلمس ذلك أيضا في قصيدة "حلمان مر ا": 

 إذ يقول: 

 دــــــــــــــــــــكنت المدى بين موج الروح والزي  ا ـــــــــــــــــــــــــــال 'ينثني الليل إال في مداك فم

 (3)لدـــــــــــــــمرت بها األرض لم تولد ولم ت  ة ــــــــــــــــــيوما ... وال كنت غيرى بين ألوي

                                                           

زكي: تجليات القناع الصوفي في الشعر العربي المعاصر بين الفكر والفن، بيسان، بيروت، لبنان،  : هتاف فؤاد أبو(1)
 . 210، ص2013، 1ط
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 إلى القرآن الكريم ويستقي منه ما يشفي غليله، فقد ألبس األرض "ياسين بن عبيد"يلجأ مرة أخرى 

هلل عز  ناء كل شيء، وهي صفة ال تنبغي إالثوب الحق واأللوهية، وأعطاها صفة الخلود والبقاء بعد ف

 وجل.

 ﴾(4) دٌ حَ ا أَ وً ف  ك  لَّه ،  نك  يَ  مْ لَ ( وَ 3) د  ولَ ي   مْ لَ د وَ ل  م يَ ( لَ 2) د  مَ الصَّ  ( اهلل  1) د  حَ أَ  اهلل   وَ ه   لْ قال تعالى: ﴿ق  

 .04، 03، 02، 01 اإلخالص اآلية

إذ  إن نهل الشاعر من القرآن الكريم دليل على تشبعه بالثقافة الدينية، وهذا ليس بأمر غريب عليه،

 إلى الزوايا التي فيها حفظ القرآن الكريم.أن تكوينه يرجع 

م إن نزوعه إلى التناص إنما هو ديدن أسالفه من الشعراء المتصوفة، غير أن تجربته تعيد رسم عوال

أتبعه بالفعل لم( و حرف النفي )حيث استخدم الشاعر الخاصة بحثا عن أمله المنشود ووجوده األزلي، 

 يلة.أثناء رحلته الطو في الحق المضارع )تولد، تلد( لنفي صفة الوالدة عنه، وهي عالمة من عالمات حلوله 

لى النصوص الشعرية بل يتعداه إ -فحسب–النص القرآني   "ياسين بن عبيد"ال يقتصر التناص عند 

 التراثية القديمة، ولعل قوله في قصيدة: "هي في منطق الطير": 

 ــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرائق تمتد فــــــــــــــــــــــــــلفا

 ـــــــــــةــــــــــــــــــــــــــوتمتشق الغربة السندسيــــــــــــــــــــ

 (1)أن ى تطاعني الخيل والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

                                                           

 .51الديوان، ص (:1)
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 دليل على ذلك، إذ أنه استحضر "بيت المتنبي" الشهير:

 (1)ــــم والرمح والقرطاس والقلــــــــ والسيف  ـيـــــــــــــــــــــــــــتعرفنــــــــــــــالخيل والليل والبيداء 

ضحت المعاني ال تطاوعه، وكأنها سبق حالة التمكين حيث أفهو يصف حالة التيه والقلق التي ت 

أن ملجأه الوحيد في حرب معه، فيتساءل عن مصيره المجهول وعن سبيله للبوح الذي استعصى عليه، إذ 

هو استدعاء النص التراثي وتجاوزه للمعاني والدالالت الحاضرة والجاهزة إلى معاني غائبة وغائمة تطرح 

  تساؤالت وتخمينات وجودية بعيدة الرؤية.

                                                           

 .332، ص1983، 1: ديوان المتنبي، دار بيروت للنشر، بيروت، لبنان، ط(1)
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 :"ياسين بن عبيد"الرمز الصوفي وتأويله عند  -1
ا جديدا ولغة فريدة، ولقد لجأ إذ يشكل انزياحً  ()يتخذ الرمز في الخطاب الصوفي بعًدا ابستمولوجيا

تجاوًزا للنمط التعبيري المألوف، وهذا راجع إلى  -على غرار الشعراء المتصوفة-إليه  "ياسين بن عبيد"

 تجربته التي فرضت عليه نهج هذا السبيل.

َبْوحه إلى نقل هواجسه وأغوار عالمه الباطني للمتلقي، هاته األخيرة لقد سعى الشاعر في رحلة 

 أسالفه، وذلك أن حذوحاذيا  واإلشارةالقلب ومعيارها الذوق، ما فرض عليه اللجوء إلى الرمز  موطنها

 إنتاجا أمام نقل نار الحزن والغربة التي تحرق دواخلهم، فأعادوا حائال وعائق -بالنسبة لهم–اللغة أصبحت 

ة حداثية زادتها جمااًل لمس أضافوا -منهم–والغموض، غير أن المعاصرين  اإلغرابلغة جديدة موغلة في 

 "ياسين بن عبيد"وهو حال 

 طرائق الترميز: (1-1

 الرموز الطبيعية:  (1-1-1

 إلى توظيف الرمز الطبيعي بكثرة، وذلك تجاوًزا منه للعالم الذي يعيش فيه "ياسين بن عبيد"لقد عمد 

والطبيعة عند المتصوفة هي رمز للتجلي اإللهي من جهة أخرى كذلك  -من جهة-وخلق عالم خاص به 

نها أصل الخلق وبداية التكوين وصورة من (1)"يتخذونها ملجأ فهي "الحقيقة اإللهية الفعالة للصور كلها ، وا 

 صور الجمال اإللهي.

                                                           

() .االبستمولوجيا: علم المعرفة : 
 .263: ممدوح الزوبي: معجم الصوفية، ص(1)
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لٌّ له ، كطبيعيينديوانه مستعماًل رمزين  "عبيدياسين بن "ن ذا عنو "هناك التقينا ...ضباًبا وشمسا" هك

يجد  بعده الداللي كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في بداية الفصل الثاني، كما أن المتأمل في ثنايا قصائده

 اعر إلى مقام القرب، وطلبه لألنس(، ما يوحي بحقيقة مفادها شوق الش10تكررا عشر مرات )الرمزين قد 

 في قصيدة "الصدى والنرجس":  بالحضرة اإللهية، يقول

 ــــــــــــاـــــــــابـــــــــــــــــهل على نهدك الرخامي كت  ـــــاــــــــــــــــــــــــــــأسأل الشمس بالنيابة عنهـــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــاـــالمنســــــــــــــــــــ والصدىوطفوالتي   ــيـــــــــــــــــــــــــــــــكل شبر من الخراب ترابــــــــــــــــ

 (1)واستمرَّا: حنينها والضبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ـــوي ــــــــــــــــــــــــــــأرسلت خطوها الخرائط نحــــــ

إن الشاعر يسأل الشمس، طالًبا منها أن تفيض عليه بكتاب المعرفة الذي بحث عنه في كل شبر 

ترمز إلى  -هنا–من عالمه الواقعي المحسوس، الذي أعياه حتى حال بينه وبين حقيقة الوجود، فالشمس 

هذا كله، إلى اهلل المعرفة والطمأنينة والفيض الرباني، "فالفرار من  استقاءالذات اإللهية التي هي مصدر 

نحو ملجأ  -مشبع بالشوق والحنين–تجاء صوفي تعالى واالحتماء بظله اآلمن والمطمئن والثابت بمثابة ال

هاته األخيرة هي التي عبر عنها بالضباب الذي من سماته  (2)والسالم لكل روح تائهة" واإليماناليقين 

ناية عن روح المثقلة باألحزان الرافضة للواقع ك التذبذب وعدم االستقرار، كما أنه يحجب الرؤية أيضا

 الباحثة عن حقيقة وجودها وفي حد ذاتها وعن حقيقة العالمين.

 : كما نلمس ذات الملمح في قصيدة أخرى من ديوانه هي "في منطق الطير"

                                                           

 .23، 22: الديوان، ص(1)
: نور الدين أعراب الطربسي: االستعارة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر بالمغرب، دار حي موريطانيا تجزئة (2)

 .182، 181، ص2012، 1المغرب األقصى، ط -وجدة–السعيدي 



 الفصل الثاني: .......................................................................تمظهرات الخطاب الصوفي لدى "ياسين ين عبيد"

 

73 

 يــــــــــــــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي يدي جســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــدْ ـــــــــــــــــــــــــــــقادًما من ضباب القصيـــــــــــــــــــــ

 ــورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشي عني النســـــــــــــــــــــــــــــ

******* 

 ــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــالسندسيــــــــــــــــــــوتمتشق الغربة 

 ــــــــل...ـــــــــــــــــــــــــــتطاعني الخيل والليــــ أنى

 (1)تطمعني الشمس حب الحصيــــــــــــــــــــــدْ 

روحه نحو  إذ يبدأ الشاعر القصيدة بتنصله من جسده ومفارقة إياه، ألنه أعياه وأثقل خطى

ة، فرمز لها بالضباب )الروح(، ذلك أنها تاهت وضلت طريقها في غياهب الوجود وظلمات ــــــــــــــــــــــــــالمعرف

وبين هذا النور موانع قف بينه ذب إلى النور الذي عنه صدر ولكن تصوفي ينجال فاإلنساناألحزان، "

 (2)"وحواجز وحجب

المقصود أما عند لقائه )بالذات ه المنشود وملجإ ر قبل لقائه بأملههذا حال الشاع

( هو فعل دال تطعمنييه الحياة، إذ عب ر عن ذلك بالفعل )س(، فقد عادت إلــة: الشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإللهي

 .عرفانيال" تجاوًزا للمعنى الظاهر إلى معنى المدد ب الحصيدم "ح، كما استخدحــــــــــــعلى العطاء والمن

إن ضيق العالم المحسوس الذي يعيش الشاعر داخله وسََّع أفقه الرمزي للتعبير عنه، مستلمها من 

( فهو رمز يحمل عدة معاني 16مرة ) ةعشر  إذ استخدم "النار" وكررها ستعناصر الطبيعة ج لَّ إيحاءاته، 
                                                           

 . 51، 50يوان، ص: الد(1)
 .85م، ص1982، 1: نذير العظمة: المعراج والرمز الصوفي، دار الباحث، بيروت، لبنان، ط(2)
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، فهي (1)"ـــــــــــــــــةعلى اهلل ويريدون بها ظهور الحق تعالى محتجًبا بالصورة الناريومدلوالت، إذ أنها "تطلق 

 صورة إلهية تحي عروق الميتين، يقول في قصيدة "نار":

 واديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرائحون تلحفوا بس  ة ــــــــــــــــــــــــــممشاي في نار الرموز بدايــــــــــــــ

ويت عيون ف  يــــــــــــــــــعمران من شبق التراب ومن دم  2ؤاديـــــــــــــــــــــــــمرَّا ... وما ر 

عما يروم إليه، مستخدًما رمز "النار" في البداية، كناية عن احتراق  باإلفصاحيستهل الشاعر قصيدته 

رماد التجدد واالحتراق،  للعالم الجديد عبر جسمه "وليس بمعناها الحسي... هي أبعاد القوة الكونية الخالقة

 (3)كمن االنبعاث والخلق"من الموت والعدم، والغاية ممكالرماد 

 االرتواء القلبي بفيض المعرفة.لرحلة البعث والبحث عن  فعذاب االحتراق بالنار هو استهالل

 !ذلك في استعماله "االحتراق" في قصيدة: ارحل... ا وظف حقل "النار" في ديوانه وتجلىكم

 ـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرفي أغنياتــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــيشاربني ماءهــــــــــــــــــــــــوجيل 

 ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويحارقني نارهــــــــــــــــــــــــــــ
***** 

 ـــــــــي ــــــاألغانــــــــــــــــفإن لم تطق سمع تلك 

 !ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

 .123: محمود عبد الرزاق: المعجم الصوفي، ص(1)
 .13(: الديوان، ص 1)
 .238: هتاف فؤاد أبو زكي: تجليات القناع الصوفي في الشعر العربي المعاصر بين الفكر والفن، ص(3)
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 (1)!!!من حياتي فارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

فعل "يحارقني"، وذلك للتعبير عن مرحلة الحيرة التي تسبق ال"النار" ب إذ نجده يقرن رمز

 (2)بة إلى الفناء""فالحرق هو أواسط التجليات الجاذاء، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن

إذ يبدو في صراع لالنسالخ عن جسده، وقد عبر عن ذلك بفعل األمر )ارحل(، قاصًدا 

، وقد عب ر عنها ا أشواقه وظمأهمن أنواره، مكابدً  ده، لاللتحاق بعالم الكمال والغرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجس

 ية.نهايتها الظفر بالقرب اإللهي واالرتواء بالحضرة اإلله ة، التي تكونـــــــــــــــــــــباألغني

حيرة ودهشة، إذ تعسر عليه اإلحاطة إن هذا التالعب الرمزي من قبل الشاعر يجعل المتلقي في 

مألها  عليها ويعيد رموز من مدلوالتها المتعارف بإفراغوَلمِّ دالالتها، خاصة وأن الشاعر يقوم  بمعانيها

يحمل بعًدا  " عنده مثاًل ليس رمًزا للسكون والركون والهدوء، إنماالليلف"ة من تدفقه الوجداني، بمدلوالت نابع

ذلك في  ينأى بذات الشاعر إلى عوالم القلق واالغتراب واالضطراب، يقول معبًِّرا عن ميتافيزيقيا انطولوجيا

 قصيدة "مسافرة".

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكن الليل حاجبه

 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيأت نهدها الحج

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتمزَّقت  فيه

 

                                                           

 .17: الديوان، ص(1)
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 (1)ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما مزقت نفسها الس ح  

التمزق والشتات النفسي الذي يطوي ليل الشاعر، فيصبح نهاًرا تتراءى فيها الكشوفات  إنها حالة

، إنه قلق ناتج عن (2)اإللهية والفيوضات الكشفية"التنزالت  تبتدئ"فالليل هو زمن المعراج الصوفي وفيه 

إلى رحلة معراج النبي  استناداانتظار رحلة العروج إلى العالم العلوي، هذه األخيرة التتحقق إال في "الليل"، 

 صلى اهلل عليه وسلم.

 اًل يْ لَ  ه  د  بْ عَ ب   ىرَ سْ أَ  يذ  لَّ اْ  انَ حَ بْ س  ﴿ :اإلسراءالتي كانت لياًل كما وصفها اهلل تعالى في قوله في سورة 

 ﴾(01) ير  ص  البَ  يع  م  السَّ  وَ ه   ه  نَّ ا إ  نَ ات  يَ َءان م   ه  يَ ر  ن  ل   ه  لَ وْ ا حَ نَ كْ ارَ ي بَ ذ  الَّ  اصَ قْ األَ  د  ج  سْ لمَ ى اْ لَ إ   ام  رَ حَ الْ  د  ج  سْ لمَ اْ  نَ م  

 .01اآلية 

ا، كرمز ديني، إن من سمات الليل، كما هو معروف سواده وظالمه، هذا والعروج سيأتي ذكره الحق

األخير اتخذه المتصوفة رمًزا مخالفا لما هو متعارف عليه لدى العامة، فالظالم يعنى الجهل باألشياء 

وكنهها، أما لدى شعراء التيار الصوفي فهو يعنى "العلم بالذات اإللهية، إذ العلم بالذات يعطي ظلمة ال 

 (3)يغشاه نور الشمس"رك بها شيء، كالبصر حين يد

ين حفنور العلم الذي يقذفه اهلل في قلب العارف يجعله جاهاًل وغير مبصر لكل ما سوى اهلل، كالعين 

 يتجلى هذا المعنى في قصيدة "فوقنا ظلمة..."  التي يقول فيها: يغشاها نور الشمس.

 !ومما التقينا على حاجب الريح نحسوه فوق الجهات

                                                           

 .34: الديوان، ص(1)
 .385: محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص(2)
 . 296: ممدوح الزوبي: معجم الصوفية، ص(3)
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 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلمةٌ فاختفين  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فوقندَ عَ 

 ـــبدت تراودنا والزمان الذبيح رقيـــــــــوعا

 (1)!يطاردنا للشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

دراكهفعند لقاء روحه بعالم الملكوت  ظلمة( فأضحى  )عدت فوقنا ظلمةألنوار الحقيقة، غشت بصره  وا 

كل النعوت والمرئيات بما فيها جسمه  )اختفينا(، إنها  ناظريه(، واختفت وغابت عن الحقيقةال يرى سواها )

مراوغة لغوية ظاهرها الظالم المعتاد والجهل بالمعارف، وباطنها نور ساطع وعلم في اض أرهق عيون 

واه من س وغير بعيد عن هذا المعنى يرمز الشاعر"بالظل" النعكاس حقيقة وجود اهلل على ما الشاعر

الراحة  اهلل من أعيان الكائنات ...ويعني وجود  الموجودات، فالظل عند المتصوفة هو: " كل ما سوى

فكل الكائنات ما هي إال انعكاس وظل للحق الذي أوجدها، كما أن الظل يعني الراحة  (2)خلف الحجاب،"

 ن.ما يفيء إلى ظل حجاب الرحمعندالتي يجدها المريد للحضرة اإللهية 

 في قصيدة "هي في منطق الطير..."  "ياسين بن عبيد"ول يق

 ـــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــفيَّ اختفت زفرة حاميـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــخففت ... فوقها ظلهـــــــــــــــــــــــ

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحتها ظله          

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلفها ظله          

                                                           

 .35: الديوان: ص(1)
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 ــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألمـ            

 (1)ـــــــــــــــــــــرـــهي في منطق الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد تالشت واختفت هموم الشاعر، وانطفأت نار الجوى والشوق، عندما استظل بحجاب النور وفيء 

أنواره إال األمام الذي تجلى فيه الحق بفوقه وتحته وخلفه، فلم يبق  كل جانب : الحقيقة التي أحاطت به من

ذات ال وتماهيالقدسية إن هذا التشفير اللغوي جاء نتيجة مجاهدة وتدفق روحي وطيد العالقة بحالة الغياب 

ألخير افي الذات العليا، ليخلق أفقا جديًدا في التعامل مع المعجم الرمزي الصوفي، فقد أصبح هذا  ةالشاعر 

 لبث تجربته المعقدة. مالًذا للشاعر ومرتكًزا

 (12عشر مرة ) تكرر اثنتا بًرا من ديوان الشاعر، إذكما تحضر الريح كرمز طبيعي يغشى حيًزا معت

 ما يوحي بأن له بعًدا داللًيا وحضوًرا قوًيا.

يستخدمها كمعنى باطني وجداني يقصد به  -مثال–مستلهما إياه من التراث الصوفي "فابن عربي" 

 "ياسين بن عبيد"، وهو المعنى الذي ذهب إليه (2)"فهو يؤولها بعالم األنفاس الشوقية"س الشوق، ـلهيب نف

 يقول: في قصيدته: "من بعيد" إذ

 ــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــالندامــــــــــــــــــــوأسقي من تورطه   اماً ــــــــــــــــــــــــأخيط اآلن من جسدي خيـــــــــــــــــــــ

 (3)ـــــــــــــــــــاـــــــــــــــــويا قدًرا يغلفني ر َخاَمــــــــــــــــــــــــ  ــــــي ــــــــــــــــــــريح المساء كسرت دربـــــــــــــ فيا

                                                           

 .55: الديوان، ص(1)
 .113: أمين يوسف عودة، تأويل الشعر فلسفته عند الصوفية، ص(2)
 .25: الديوان، ص(3)
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لتي حتى صارت نار أنفاسه ريًحا تحرق جسده المثقل بجراح النوى القد بات يكابد ألم البعد والشوق، 

 عبر عنها بالفعل )أخيط( لكثرتها.

الرحلة الصوفية ... وربما كما أنها )الريح( است خدمت في القاموس الصوفي المعاصر للداللة على "

اختصر بها المسافات فقد  -عليه السالم-المعاصرون رمزية الريح من قصة سيدنا سليمان  شعراؤنااستقى 

 (1)الطوال"

 في قصيدة هي في منطق الطير:  "ياسين بن عبيد"يقول 

 ــدكب الريح في بلدي للفضاء البعييا را

 ــــــــــن؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمشـــــــــــــــــــــــــــــــإلى أين 

 ــــــــــــــــد؟ـــــــــــــــــــــــــــــوتحمل عطر النشيـــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــن؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)؟ !يثربي أسلمتني إليك الرياحبأرصفة الظمإ ال

إنها محاولة من الشاعر الختزال مسافات رحلته العروجية البعيدة )أنت أين؟ إلى أين تمشي(، كما 

 المسافات عيتهمتصاعدة نحو أمله، فقد أنالحظ أن شكل كتابة القصيدة عبارة عن خطي متسارعة و 

 من أفق الحق الذي راهن من أجله. وتقربهها الطويلة، فاستنجد بالريح حتى تختزل

                                                           

 .376، 375محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص (:1)
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نحوه هذا النحو الرمزي الطبيعي، ال يقصد اإلغراق في الغموض، بل يحاول جاهًدا أن ب الشاعر إن 

ًزا إياها إلى معاني باطنية مجردة، فكل ينقل تجربته، متكًئا على العناصر الطبيعية المحسوسة، متجاو 

بها على تنوع التجليات اإللهية  مدلالهاته المعاني ما هي إال صور ذهنية محاكية للتجليات الربانية "

فالذات اإللهية أكبر من أن تحصر في أشياء معدودة وأوصاف  (1)الموصوفة بعدم التناهي"

 ة، ومعاني محسوسة.ـــــــــــــمخصوص

 الرمز الديني: ( 1-1-2

ب الديني، فقد استمد المعاصر يجده متداخاًل مع الخطا إن المتأمل في الخطاب الصوفي الجزائري

أنه يتجاوز ظاهر المعاني والكلمات إلى  ، كماة من بعض الرموز الدينيةمادته اللغوي الخطاب الصوفي

 يمكن حصرها في المفهوم ال -مثال–، فاستحضار اصطالحات العبادة باطن دالالت يحكمها التأويل

االصطالحي فحسب، إنما "هي متجاوزة دالئلها األولى، من طاعة وخضوع وتذلل لتنحصر في 

على الرغم من ثرائها على مستوى  -بالضرورة–إذ ال تقترن هاته الرموز بمعانيها الدينية  (2)"،ذوقـــــــــــــــــــال

الذي شاع استخدامه بين شيوخ الصوفية منذ القدم، ال يعني  -مثال- رمز العروجبالدالالت ، ف بتلك اللفظ

 -صلى اهلل عليه وسلم–والمعراج التي وقعت للنبي  اإلسراءصعوًدا جسمي ا، كما هو الحال في حادثة 

أخرج المعراج من   طامي وابن عربي والعطارسب، فكل "من البل هو عروج روحي يخص عارفيهم

كما جاء في الحديث، ليصنعه في مسار رمزي  اإلخباريإطاره القصصي كما جاء في السيرة، والنسج 

                                                           

 .237عودة: تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، ص: أمين يوسف (1)
 .52: أسماء خوالدية: الرمز الصوفي بين االغراب بداهة واالغراب قصًدا، ص(2)
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وهو الحال نفسه لدى الشعراء المعاصرين الذين  (1)"،من مادة األرض اإلنسانلسفر روحي يتطهر فيه 

، إذ تجلت هذه الرحلة لدى انيوالزمحثهم عن مالذهم والهروب من واقعهم المكاني عن رحلة بيعبرون 

استخدم لفظ )االختزال( كمرادف لرمز العروج يقول "ياسين بن عبيدعنها، "ف هتعبير جلهم كل حسب أسلوب 

 في قصيدة: "أغاني الجديدة"

 ـــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــشرفه النار استوت ريًحــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيافي من دمـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتاحني للمستحيــــــــــــــــــــــــــت

 ــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــالمرتدي ثوب الحقيقـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيها األعلى اختزلنـــــــــــــــــــــــ

 ـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي رموشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) ـــــهْ وب العمر أحالمي غريقــــــــــفي ثق

لًبا منه أن يختزله وينقذه من غرقه العلوي، طايعبر في هذا المقطع عن رغبته في الصعود إلى العالم 

في منفى الواقع، فاستخدم )أيها األعلى( دلياًل على اتجاهه نحو السماء ولفظ )اختزلني( طلًبا للعروج كما 
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ما نلمسه في ديوانه إذ  استخدم ألفاًظا أخرى ترمز إلى هاته الرحلة المضنية كالسفر والرحيل والهجرة وهو

 "السنبلة والناي"(، يقول في قصيدة: 19عشرة ) تكرر تسع

 !ـــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنبلتان ونـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــرتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزفــــــــــــــــــــــــــــــــــكلما 

 ـــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــنبت العشب في جســــــــــــــــــــــــــ

 ايدـــــــــــــــــواستقرت على زندها الساحلي ي

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغربتي أيها القمر المتهج

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي صدره

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن زجورحيلي إلىَّ شفة 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجفٍن مسافرة في الصب

 (1)!كلما أعلنْت شوقها احترقت في مناها منايْ 

إنه يبحث عن وطن يحتويه وينقذه من غربته التي أرهقت جسده وأعيت روحه، فهو في شوق مستمر 

 الوطن ولهذا الحلم القريب والبعيد في نفس الوقت. لهذا

كما تتبدى رحلة عروج الشاعر في استخدام رمز ديني آخر مستوحى من قصة دينية هي قصة سيدنا 

أال وهو رمز "الطير"، والذي ارتبط "أشد االرتباط بعقائدهم الصوفية فكانت بدياًل  -عليه السالم–سليمان 
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من مادة األرض، ويصعد  اإلنسانروحي يتطهر فيه  أو لنقل مسار رمزي لسفر أحوالهم.رمزًيا لمقاماتهم و 

 (1)".لوصواًل إلى مصدر كل نور وحركة ومآفي سماء النفس 

دنا ين المقامات واألحوال حيث نقلوا قصة ذلك الطائر مع سيالطائر المسافر بمثابة –عندهم -فالمريد 

 أحوال المريدين الباحثين عن الحقيقة والحكمة.طوها على )الهدهد( وأسق -عليه السالم–سليمان 

 واإلسراءتتأتى إال بعد رحلة العروج إلى العالم العلوي، "فإن ك ال  من منطق الطير هاته األخيرة ال

، فحال (2)ة الروح"الطريق للسالكين الراغبين في يقظ يتفقان في نزعتهما التعليمية التي ترمي إلى تبيان

للبحث عن الحقيقة هو حال المريد الباحث عن الحقيقة بدوره –مان عليه السالم الطائر الذي أرسله سلي

في قصيدة "غيمة  "ياسين بن عبيد"عبر رحلة عروجية، تسافر فيها ذات الشاعر إلى عوالم الملكوت، يقول 

 !المعنى"

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوالم سكرى ساحلية موئ  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرتك خطافا يطير وريش

 (3)دل ــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــإلينا قديم المشتهى المت  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحواصله التحنان يرسم درب

ء التائه في غياهب المقامات واألحوال، إذ يعصره الحنين إلى لقابَّه الشاعر ذاته بطير الخطاف ش

ه ذاتهي في منطق الطير" رمًزا لعروج طال انتظاره )قديم المشتهى(، كما وظ ف طائر "النسر" في قصيدة "

 )الشاعر( إلى بيت الحكمة، يقول: 

 ــــــــــــدــــــــــــــــــــــــــــقادًما من ضباب القصيـــــــــــــــــــــ
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ي نشيعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــورــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)إلى معبد التيه ظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى

لقد حلقت به النسور إلى سدرة المنتهي )معبد التيه( أين وجد غايته، فالنسور هي رمز الختصار 

 والمعراج. اإلسراءصلى اهلل عليه وسلم ليلة –الرحلة الصعودية، وهي تعادل "البراق" في رحلة النبي 

 الترميز بالمرأة: ( 1-1-3

حمل داللة ال تختلف عم ا قصده الصوفية ، ت"ياسين بن عبيد"تحضر المرأة بقوة في ديوان الشاعر 

إياها  في كثير من األحيان بضمير الغائب )هي(، فضال عن مخاطبته ابا إياهاألوائل، إذ نجده مخاط

إال تعبير "عن الحب اإللهي والرمز  بضمير المخاطب )أنت(، وما المرأة في التراث الشعري الصوفي

فالمرأة ما هي إال باب من أبواب جمال اهلل المطلق، لهذا اعتمدها الصوفية  (2)"،األكمل لتجلي األلوهية

رمًزا يتغزلون به في قصائدهم كناية عن الحب العذري الذي خامر قلوبهم، وهذا الحب ال يتفق عند الحدود 

 البشرية األنثوية للمرأة.

جمال ال يمكن أن تحويه صورة إليه وتهواه، وهذا ال لقد خلق اهلل تعالى الجمال وجعل األفئدة تهوي

ًبا وافًرا منه، لهذا كانت األخيرة يمخلوقاته، وجعل للمرأة نصعلى جل  -تعالى–واحدة في الكون، فقد وز عه 

مناط المحبين، ومقصد الشعراء المتغزلين، قديًما وحديثا، بيد أن الشاعر الصوفي المحب يختلف عن غيره 
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تلفة، فهو ال يدرك بحس، وال يتصور بعقل، وال يحصر في مكان ذو طبيعة مخ غزله، ذلك أن معشوقهفي 

وهذا دأب الشاعر وديدنه، إذ ال يخلو ديوانه من هاته الخطابات، وكلها ترمي  -بالنسبة إليهم–والزمان 

 يقول في قصيدة الصدى والنرجس" .إلى الحب اإللهي وتجليه

 ـــــــــــــــــــــــــراب  ــــــــــــــــــــــــــــــوبعيٌد بالدها والتـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــاــــــــــــــــــــــــمولدي أقرب المواعد منهـــــــــــــــــــ

 اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين مني مضيقها والر ح  ايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين منها مسالكي في الخط

 (1)اب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبقايالها يغن ي السح  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوه كنت ...كنت...كنا طريًقا

)هي(، والذي  عب ر عنها بضمير الغائبيستهل الشاعر قصيدته بربط وجوده بوجود معشوقته، والتي 

إن القراءة األولية للقصيدة تردنا إلى زمن الغزل العذري عند الشعراء  .طغى على جل القصيدة

هنا يوظف األنثى للداللة على الذات اإللهية، متماهًيا فيها بوجدانه "ياسين بن عبيد"ى، غير أن ـــــــــــــــــــــــــــالقدام

عالم المدركات، فاتخاذ الصوفية األنثى رمًزا، "لم عن ت...( فهي وسيلة لغاية عظيمة بعيدة )كنت  ...كان

نما استهدفوا إسقاط معالم الطهر والقداسة على األنثى لتكون ب يستهدفوا تحقيق تناظر ين األنثى واهلل، وا 

 (2)لهم معراًجا نحو المإل األعلى"

اًل في الصفات الصوفية ليس تماثاًل في المدركات وتقاب لدى لتماثل بين الذات اإللهية واألنثىإن ا

لدى والطهر والصفاء المعروف  النقاء الخلقية، إنما هو تماثل في نقطة من نقاط جمال األنثى أال وهو

يتعدى ذلك إلى حالة الغياب والسكر والتماهي الباعث على التعلق والحب، وقد ، هذا األخير هو األنثى
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ال للحب اإللهي، حتى أنهم استفاد الصوفية من تجربة الحب اإلنساني واتخذوها سبيفي المحبوب، "وقد 

إن هذا  (1)أحيانا جعلوا للذات اإللهية أسماء استلهموها من التراث الشعري الغزلي القديم: كليلى، بثينة..."

كون بين الذات دق الوجداني الذي يالتقارب بين التجربة الغزلية والتجربة الصوفية يدل على حالة الص

اإلنسانية مع ذات إنسانية أخرى )الحب العذري(، وبين الذات اإلنسانية والذات اإللهية لدى 

ة، فنقص التماس بين المحب والمحبوب في كال التجربتين هو سبب استعار نار الصبابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالصوفي

"كما أن األنثى تحضر كرمز بداللة أخرى تتمثل في الحكمة والشوق، التي ال يخمدها إال الوصل واللقاء 

ياسين "وقد استحضر  (2)العرفانية السارية بعد اللوعة والعناء، كما أنها تعكس التجلي الذي يعاينه الصوفي،"

 هذه الداللة في قصيدة "الواشمة:  "بن عبيد

 ــــــــــــاج  ـــــــــــــــــــــــــــرسمْت وْشمها في الز َجـــــــــــــــــــ

 وَقالَـــــــــــــــــــــــــْت: 

 ــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعال اختتم ما بدْأَنـــــــــــــــــــــ

ًيــــــــــــــــــــا  سوِّ

 ـــــــــــــــــــحْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتتــــــــــــــــــــــــــــــــتعال 

 ــــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــه األزمنــــــــــــــــــما تنام  على خد

 (3)َدىــــــــــــــــــــــــــلبِّ يا سيد الحزن هذا الصَّ 

                                                           

 . 455: ينظر: محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص(1)
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 .27: الديوان، ص(3)
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يظهر من خالل هذا المقطع حوار الذاتين )العليا السفلى( إذ قلب الشاعر طرفي الحوار، فأصبحت 

رحلته العرفانية )اختتم  ويبتدئ الذات العليا هي التي تطلب من ذات الشاعر أن تتخلى عن ك نهه المادي

 (1)ص باإلنسان الكامل الذي ينتهي إليه  في مدارج الرقي والكمال"ما بدأنا(؛ والختام لدى الصوفية: "مقام خا

شاعر نحو المجهول الذي هو في حالة بدء الرحلة إلى منبع المعرفة، وهو طريق يسلكه ال -هنا–فالشاعر 

في الحقيقة معلوم لديه لكن غير قابل للتشخيص، وهذا ما يجعل رحلته أكثر صعوبة وأشد عَناًء )سيد 

 لك استعار رمز األنثى لتقريب الحالة التي يعيشها إلى المتلقي، إنه شوق وولع يضاهي شوقالحزن(، لذ

 طن آخر من هاته القصيدة )الواشمة(: العاشق لمعشوقه، كما يقول في مو 

 وحَ ر ـــــــجعْتني المَراَيا فقلت  لها أغلقي الأو 

ي على   ــــــــــــــــــــــــــــــَدرــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــواْمش 

َعاب  الم َحـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــفي ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــكنـــــــــــــــــــــــمْ فإن به م د ًنا م  

 ـــــــــــــنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــاطفئي ما بها من حنيـــــــــــــــــــــــــ

 (2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصد به الشاعر ع ذوبة المرايا(، وهو قلب آخر للمعاني ي شوقه لها )أوَجْعتن يلقد آلمته الحقائق رغم 

ركة في الفيض الذي أعاد الحياة لروحه )اغلقي الروح(، والروح عند المتصوفة هي: "اللطيفة المد

                                                           

 .150بي، معجم الصوفية، ص: ممدوح الزو (1)
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، هاته األخيرة عب ر عنها بالم حال الم مكن )في شعاب فالروح إناء ت صبُّ فيه اللطائف والحقائق(1)"اإلنسان

المحال... فإن به مدًنا ممكنه(، وقد اعتمد ضمير المخاطب المؤنث )أنت( في قوله: فقلت 

إلى  ه عن حالة الوجد اإللهي الذي يفضي، إليك...(، تعبيًرا منأطفئي، يـــــــــــــــــــــــــامشا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

 (2)"فالصوفية رسخوا الوجد كشرط أوالني لحصول المعرفة"المعرفة، 

في  فية شرطا لبلوغ مقام الحكمة واإلبحارفالوجد مرتبة من مراتب الحب، وظفه الشعراء الصو 

 غير، إذ أن حالتهم ية الست سوى أنثى تتجلى في اللغة الغزلالمعارف، لكن األنثى لدى الصوفية لي

 ت حالة التغزل المألوف.الوجدانية تعدَّ 

 جدلية السكر والصحو عند الشاعر:( 1-1-4

إن غموض التجربة لدى الصوفية وانغالقها حتَّمت عليهم ولوج حقول داللية تتقابل وتتعالق مع 

، فقد أفادوا من شعر الخمرة وأحاطوا بمصطلحاته، ونهلوا من منهله، واألك يد أن تجربتهم ومنها حقل الخمر 

ا الخمرة لدى الصوفية خمرة لم تعتصرها أيدي البشر، ولم تسكر بها عقولهم، إنها خمرة معنوية تسكر به

 أرواحهم.

ن عالمه وحتى عن ذاته، فالسكر دهش فحال الشاعر التائهة في بحار المحبة اإللهية جعلته يغيب ع

، فجمال المحبوب سر بعيد المدى والتصور، وهو ما (3)يلحق سرَّ المحب في مشاهدة جمال المحبوب"

                                                           

 .189: المرجع السابق، ص(1)
 .413: محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص(2)
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ى عقل شارب الخمر عند ط  يغيجعل الشاعر ي صدم بهاته الرؤية التي تجعله يغيب عن وعيه وذاته، كما 

 ...يا": بيروتشربها يقول في قصيدة: 

ْكت ــــــــــــــــ يتماهيإلى متى    ديـــــــــــــــجسصدى بعيٌد هنا يمشي على   ـرثٍ ــــــــــــــــــــــــغير م 

 !َدد؟ــــــــــــــــــــــلوالك من حزني بال ع   وع ْدت    ه ـــــــــــــــــــــــخلف الحنين إلى همس سكرت  ب

 (1)ديـــــــــــــــــــللريح تحتجز األزمان فوق ي  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى جسدي عيناك مشرع !آه

وسكر الفيوضات الربانية )الصدى( أدخلته مرحلة غيبوبة  إن تماهي الشاعر في نور الكشوفات و

زنه في الحضرة اإللهية أين انسلخ من حنعوت وأوصاف العالم المادي، وفني عنه، وبقي  هولها تجاوز من

،في صدم  فجأة تر بالنور العرفاني، هذا األخير، يأتي ويراود الشاعرال ع دد( ليست)عدت لوالك من حزني ب

مباغته الجمال لسر  إثروتخرج في حلية روحية، لتدخل بعدها في حالة السكر، "به ،وهنا تتجرد ذاته 

لهي يغشي بصر فسر الجمال اإل (2)التي تصف المذاقات أساسها الحب" المحب، وهذه األحوال

، حتى يعود الشاعر إلى وعيه تدريجيار، إذ يبلغ ذروته في الوهلة األولى من اللقاء ثم يخف ــــــــــــــــــــــــــــالشاع

 (3)الرجوع "إلى اإلحساس بعد الغيبة والسكر"أين يفرق بين المعقوالت والمحسوسات، وهي حالة الصحو؛ 

 .ثبت المعرفة وتستقر في قلب الصوفيوهي حالة تأتي بعد السكر، وفيها ت

 إنها لدى الشاعر موته المشتهى، وفناؤه المبتغى، وأمله المرتجى، يقول في قصيدة "قتيالن": 

ْخـــــــيِّ في الهبوحرُّ يل  ــــاَءه  ـــــــــــــــــــــــــقتيالن...ح رُّ لم يلبِّ اشتهـــــــــــــ  ــــــر  ـــــوى موعد الصَّ
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ْحو  أوْ مَ وعن َده    ــدى ــــــــــــــــــــــــهَما َسابَقا لإلثم أحضَنة الهــــــــــــ  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسُّكْ  عي ة  ا للصَّ

ب ويتعذ يتقلبويفنيها في سبيل تحصيل المعرفة، فتراه إن الشاعر هنا يراهن بروحه وجسده )قتيالن( 

قا لإلثم واألحوال، فغيره يراه في حالة السكر آثًما، وهو يراها حالة الهدى والر شد )هما ساببين المقامات 

 )للصحو(، وهنا تكمن غايته في تحصيلأحصنة الهدى(، وبعد فنائه يعود إلى عقله فيميز بين الموجودات 

بها أوعية، كؤوسها ملؤها الهوى والحب اإللهي والمعارف الرب  انية.المعرفة والتي تشرَّ

والغفوة عند الصوفية "معادل رمزي للموت وكثيًرا ما نجد الشاعر يجمع بين )لغفوة والصحو، 

ناء في كون كليهما دااًل على حالة الغياب وفقدان الوعي، يقول في قصيدة: فهي تتقاطع والف (1)األصغر"

 "الصحو..."

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــيجريهسبيالً جديًدا من األوهام   ـــــــــــــــــي يغفو النهار وَيصحو فوق أْلويتــــــــــــ

ًؤى غموض وضوحي كان َيْعنيَهـــــا  ــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــمدى تورَّد في أيديك ممتلًئـــــــــــــــ  (2)ر 

جعلت نهاره يغفو ويصير غير يبدو الشاعر هنا، وكأنه يشد ألوية وأحزمة رحلة أوجاعه وآالمه التي 

ب المعرفة وتجليها آمال بعدها في صحو يْملؤ عالمه رًؤى و ؛ ضرب من ضر ذلك )يغفو النهار(، والغفو

ع المتلقي تشظي الداللي المدهش، يضأين ينتهي دربه. إن هذا الانية ترحل به إلى مواطن الحقيقة عرف

لتلك الفوضى الداخلية التي يعيشها الشاعر، ما يجعله يه الدالالت استجابة أمام مشهد دراماتيكي تتصارع ف
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ًرا، وتبقى يبقى جهده قاص بعض مدلوالتهفي حالة قلق إزاء كسر أفق توقعه، فمهما حاول الدارس اإلحاطة ب

 ":!، وقد صرَّح بذلك في قصيدة "سالما ال يعرف طالسمه إال الشاعر وحدههاته الدالالت سرًّ 

 راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لي القَ  ضيء  وأودعه َجْنب ي ي    رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  بسرِّي ال أموت  بغيمأ

 (1)َرا ــــــــــــــــــــــَلك ْنت  به أفضي لم تكره الش ع  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو كنت  يوًما ال محالة م فضيً 

إنه من العسير فهم ذات الشاعر التائهة في غياهب األسرار، التي قرنها بوجوده، واعتبرها 

ة، إذ ال يمكن له أن يبوح بها أليِّ كان، وما شعره إال ومضة سريعة، تزيد هاته التجربة غموًضا ــــــــــــــــــــــمقدس

بهاًما.   وا 
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 :"ياسين بن عبيد"المفارقة وتشظي اللغة عند  -2
 توقيض شك أن اللغة الصوفية لم تعرف نظاًما لغوًيا واضًحا، بل انها تجاوزت المعالم المألوفة ال

بهاما غموضاها القواميس المعروفة للغة، قديما، أما حديثا فقد أضفت عليها الحداثة لمستها فزادت هذا  ،وا 

قت به اللغة األخير ليس مقصًدا في حد ذاته، إنما هو متنفس للصوفية المعاصرة، عما ضا

غة من مدلوالتها ة، إذ أضحت ال تعترف بالعالقة التواضعية بين الدال والمدلول، فأفرغت اللــــــــــــــاالصطالحي

 الجاهزة، وأعادت شحنها بمخاض التجربة الصوفية النابعة من الذوق.

مفارقة اللغوية التي من هذا المنطلق، ال غرابة أن نجد تصادًما لغويا، وتقاباًل دالليا، تجلى في ال

آخر دالليا موغاًل في الغموض، وديوان و تمثل أساس الخطاب الصوفي المعاصر، فأعطته بعًدا جمالًيا، 

في أغوار ذاته  هويعاين هعمَّا يعاني واإلفضاءدليل على هذا، فهو يكتب بغية البوح  "ياسين بن عبيد"الشاعر

قضية  -غالًبا–المكابدة والمتلونة، "فالتجربة الشعرية عند المتصوفة ذات طبيعة خاصة ليس من أغراضها 

 (1)التواصل والتوصيل بالمعنى المفتوح، بل الدافع األساسي هو التعبير عن معاناة من نوع ما"

خ راج ذلك العبء الذي ضاق إن غاية الشاعر الصوفي من خالل شعره، هي إيجاد فسحه للبوح وا 

الحدود فتوًحا أمامه، شرط أن يكون ملما ببه ذرًعا، دون إعطاء قيمة للمتلقي الذي يبقى المجال التأويلي م

دة في قصي يقول  نلمح هذا الملمح لدى شاعرنا،وكثيرا ما  والمعالم البارزة في الخطاب الصوفي المعاصر،

 " :!"ارحل...

 الً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تزل سنواتي منفى جمي
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 وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحريتي في قي

 (1)الـــــــــــــــــــــــــــوحجمي فيما أقول وعني يق

إنما هو عائد إلى الراحة التي يجدها في منفاه إن هذا التحرر الذي يراه الشاعر في قيده، 

حائًرا أمام هذا التجاوز يداعب أشواقه، ويراهن من أجل مآله، فالمتلقي هنا يقف ه، أين ــــــــــــــــــــــــــــووحدت

اقع القيد(، استجابة لذلك التدفق الباطني الرافض للو ≠وي، إذ جمع الشاعر بين ضدين )الحرية ـــــــــــاللغ

 والمتمرد عليه وعلى هذا النحو سار الشاعر في قصيدة "الصدى والنرجس": 

 ــــــــــوَّاب  ــــــــــــــــــــــــــيغلق العمر ريشة الجــــــــــــــــــــــ  ــــــــع ـــــــــــــــــــــــــر رضيـــــــــــــــــــــــكلنا عرضة لطي

زنـــــــــــــــــأيها الليل يا خصوبة   رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلغيا وضوًحا عنوانه   ــــــــــيـــــــــــــــــــــــــح 

وح والسكون وراحة النفس، غير أنه لدى الشاعر ليل تتالطم فيه هو زمن الوض -عادة–فالليل 

نها بالوضوح بالذات التي تجعله يجهل ما سواها، هاته المعرفة التي عب ر عه، فهو رمز للمعرفة ـــــــــــأحزان

  .سواه كها سوى العارف الصوفي، وتغيب وتلتبس عمنالذي ال يدر 

في واقعه اآلني، لهذا استخدم  وغامضة وغائبة ،وواضحة في بحثه العرفانيمعرفة حاضرة  إنها 

وتعارض في األفكار والمواقف، وهو المفارقة متنفسا لهذا الشعور الوجداني هاته األخيرة "ناشئة عن تصادم 

 (2)الغالب على التجارب الصوفية"

                                                           

 .16: الديوان، ص(1)
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ائب غ -بين عالمين–فالشاعر نقل لنا ذلك الموقف وما جرى له فيه من مكابدة وتلوين وتمكين 

  تلقي في حرج التأويل، ويرمي بثقله في مرماه كما نجده يقول في قصيدة "غيمة المعنى"وحاضر ليضع الم

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنحيا عراجين الهوى والتبت   إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواسية كنا نموت على الظم

 ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــنعد مثلما عادت غصون قرنف  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعيدين ولتفرز منانا جماره

 (1)ضاع في شيخ الصدى المتخلل  صبا   ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلينا أفيضوا ماءها نشتعل به

الروح إنه ابتعاد عن الواقع واقتراب من الحضرة  فالموت لدى الشاعر حياة له، إنه موت الجسد وحياة

... لنحيا...(، الذي ال يروى، فهو يطلبه دائًما ليفيض عليه نورها الذي يروي ظمأه )نموت على ظمأو 

ا اغترف منها استعرت نار الشوق لديه من جديد، فاستخدم لفظتين متعارضتين بكشوفه القدسية التي كلم

 الحالة الشعورية التي هتكت كيانه الروحي.االشتعال( لوصف هذه ≠)الماء

التي  واإلرباكدال على حالة القلق ق" بمفارقة داللية وتعارض لغوي، يستهل قصيدة "الغصن الغري

 وقع فيها منذ الوهلة األولى لقصة بوحه، يقول:

 (2)اــــــــــــــــــــــــــشروقً أجل الغروب لكي أراك   ددي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نخل في دربي سواك فم

المألوف وتجاوزه، إذ ال يمكن له بأية حال  سبياًل لخرق أخرى يتخذ الشاعر هذا التقابل ألضديمرة 

من األحوال استعمال لغة سطحية عادية في رحلته هاته التي ال مس بها الغيب، وهنا تنفي الوظيفة 

تحمل دالالت مكثفة ال يمكن النظر إليها بنظرة  "ياسين بن عبيد"التواصلية للغة، على اعتبار أن نصوص 
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أحادية، فقد ال تكون المفارقة سطحية ظاهرة للمتلقي بل تستوجب فهم األخير النكسارات اللغة وتشظيها 

 ." !يقول في قصيدة: "غيمة المعنى.

ـــــــــــــــــلنا ش  ـــــــــــــــٍة ــــنحو فجيعـــــــــــــــ  خطانا السمرثُّ نح  ــــل ــــــــــــــــــــــــبه يمشي سخي التجمُّ

 (1)ــــــــــــزُّل  ـــــــــــــــــــــبها جاءنا وفي وشيك التنــــ  ـــــــــا ــــــــــــــــــــــــطريق طويل والنهاية خلفنــــــــــــــــــ

ياسين "آلف عليه لدى العامة، أن نهاية كل طريق تكون في األمام، غير أنها عند إن المعروف والمت

جده غير ذلك تماًما، فهو يدرك أن النهاية والغاية هي العودة إلى األصل والمنبت األول، لذلك ن"بن عبيد

لقه هي مقصده )النهاية خلفنا( وهي منط فيضية لينهل من فيض معارف ،يحث خطى أمله إلى وطنه االم

 عجزت اللغة العادية عن مسايرة زخمها الداللي المكثف، انها إنها لغة إشارية إيحائية، )طريق طويل(

استجابة للواقع المضي الذي يعيشه الشاعر الصوفي المعاصر، "ألن التجارب الشعرية المعاصرة قد أضفت 

ع المتلقي في حالة شتات ما يضوهو (2)صراحة بصعوبة التعبير عن الحاالت النفسية العسيرة على الفهم."

رباك ، وال يظفر بذلك إال الراسخون تلك متناه، إذ يصعب على هذا األخير  فهم دالالته االساسيةال  وا 

إذ  هصراحة في مقدمة ديوان "ياسين بن عبيد"والمزدحمة عند الصوفية، وهو ما أشار إليه  الضيقةالرؤى 

ي ضيَّق دونها مسالك  -أو محاولته– إيضاحهاالتجربة، ألن  نية اآلن لتعرية هذا المنحنى من يقول: "ال

يرمو إليه الشاعر تبقى نسبية، وبعيدة كل البعد عن األفق الذي  لتأويل ما أي أن أي محاولة (3)التأويل"

 قصده الشاعر، فمعانيه هيولية زئبقية كلما حاول الباحث اإلمساك بها وضبطها تشتتت وتناثرت. 
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من القالئل الذين عاشوا التجربة الصوفية وانعكست بشكل مباشر في  "بن عبيد ياسين"يعد الشاعر 

من التراث الصوفي قواعد التجربة التي كانت منطلقه، غير أنه تجاوز لغة  استلهم، إذ أنه مشعره

عة التجديدية من لطبياى، ذلك استجابة لواقع الشاعر المتأزم من جهة، والنزعة الحداثية ذات ـــــــــــــــــــــالقدام

 جهة أخرى

ليست  -هنا–نظام، فغاية الشاعر  وال غْرَو أن نجد لغة الشاعر تطفح بالغرابة والغموض والال

دالالت  تواصلية بقدر ما هي بوح وتنفيس لتلوناته الوجدانية وتقلباته الذاتية، وقد وظف في ذلك رموًزا ذات

 .اإلغرابمكثفة وعميقة، تذهب باللغة إلى حد بعيد من 
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 جدول إحصائي يبين تكرار الرموز الصوفية في ديوان الشاعر "بن عبيد"

 التكرار الرمز
)االحتراق الجمار( النار  16 

 31 الحزن، الجرح
 21 الظالم )السواد، الليل(
 26 األغنية، الناي، النشيد
 10 التيه، الضالل، الضياع
 15 الموت، القتل، اغتيال

 12 الريح 
 13 الطير، العصفور، الحمام
 19 السفر، الرحيل، الهجرة 

 06 الروح
 07 العذاب، الوجع...

 04 الظل، 
 06 الروح
 06 الشمس
 04 الضباب

فوة غالصحو، السكر ، ال  15 
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 خاتمة:
المضنية في ديوان الشاعر، والتي عرَّجنا من خاللها على التجليات الصوفية  الرحلة بعد هذه

 أهمها: ه، وَعرْجنا في عوالم لغته الترميزية، تبد ت لنا جملة من النتائجـــــــــــــــــــــــــــلدي

التصوف من التراث الصوفي وأسقطها على شعره في حلة حداثية  مبادئاستلهم الشاعر  -

ا واحًدا لدى أضحيترابطا و الروحي والمعتقد الديني، اللذين تعالقا و  رة، باح من خاللها بذلك التدفقــــــــــــمشف

 الشاعر، فالتجربة الشعرية والتجربة الصوفية وجهان لعملة واحدة أقر الشاعر بصك ها.

ضوعيا تراثية واتخذها معادال مو الدينية و النصوص ال استحضر الشاعر في ديوانه بعض -

ن دل هذا على ش طالعه من جهة، وعلى لتجربته، وا  خصوبة تجربته يء فإنما يدل على ثقافة الشاعر وا 

 من جهة أخرى.الميادين والثقافات  ىصوفية التي نهلت من شتال

ز وأعاد بعثها وفق نظرته و اعتمد الشاعر كغيره من الشعراء المتصوفة المعاصرين الرم -

عم ا يختلج  داللًيا للبوح ة، واتخذ من الرموز الطبيعية والدينية ورمز المرأة واألنثي والخمرة، سبيالً ـــــــــــــــالذاتي

 ذاته التائهة، ووسيلة إلخماد نار غربته وشوقه.

ديم، ذات صبغة للق هي تجربة شعورية تجاوزية "ياسين بن عبيد"تجربة الصوفية عند الإن  -

 .عن دالالتها المتواضع عليها لدى سابقيه من شعراء التصوف حداثية أخرجت لغته

وهي عادة الشعراء المتصوفة، الذين تجلى الخطاب األنثوي في ديوان الشاعر بشكل كبير،  -

 .على حد زعم الصوفية يرون الجمال اإللهي متمظهًرا في األنثى
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 من  الشاعر عن فكرة فرادة تجربته، إذ أن الوصول إلى قراءة أحادية ثابتة لشعره ضرب نافح -

ة غير كم إلى رؤية أنطولوجية )وجودية( ضبابية مائعتتحلمستحيل، ألن منبعها ذوقي خالص، كما ا

 واضحة المعالم وغير مستقرة الدالالت.

تعد المفارقة اللغوية بصمة بارزة في ديوان الشاعر حيث تالعب باللغة، وفكك انسجامها  -

ة المعهود، وقوض قواعدها المألوفة، فتشظ ت الدالالت لديه، وتناثرت المعاني عنده، وهي نتيجة طبيعي

 ح ريته. بلت قيودَ لحالة الثورة على اللغة وعلى الواقع الذي ك

هناك التقينا ضباًبا  "ياسين بن عبيد"تجلى الخطاب الصوفي بشكل كبير وواضح في ديوان  -

وشمًسا إذ اعتمد الرمز، المفارقة، الغموض، والتلميح بدل التصريح، واالشارة بدل العبارة، وهي مالمح 

هم قصدها، ويتطلب منه وقفات تتقاطع مع الحداثة، إذ يصعب على المتلقي الوصول إلى بيان كنهها وف

 عديدة وقراءات متجددة.   
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 ملحق:
 :السيرة الذاتية 

 .ياسين االسم:

 .بن عبيد :اللقب

 العنوان:

 سطيف -الباز 172رقم  13مسكن، عمارة ب  200ي حالبريدي:  -1 

 الجزائر/1900

  الجزائر./1900سطيف  572أو: ص.ب 

 yacine.poe@gmail.com اإللكتروني: -2

  05 59 21 63 17 الهاتف:

 المهنة:

 رئيس قسم الترجمة بجامعة سطيف )سابقا( -

نائب عميد كلية االدب واللغات بجامعة سطيف، مكلف بالبحث العلمي والعالقات الخارجية  -

 )سابقا(.

 .Inalco اللغات والحضارات الشرقية بباريسعضو فريق في معهد  -

  عضو مخبر " المثاقفة" بجامعة سطيف. -

mailto:yacine.poe@gmail.com


 ملحق:..............................................................................................................................................................

 

103 

 نقال عن صفحة الشاعر الشخصية على الفيسبوك(يرة المهنية: الس( 

 طالب في دار المعلمين الوطنية بالجزائر.: 1981 -1980 -

 أستاذ متربص في التعليم األساسي بالجزائر.: 1982 -1981 -

 تعليم األساسي.: أستاذ مرسم ل1982 -

 طالب منتدب بجامعة سطيف.: 1992 -1991 -

 أستاذ ثانوي لألدب العربي متربص.: 1996 -1995 -

 .2005أستاذ ثانوي مرسم إلى غاية : 1997 -1996 -

 ، أستاذ جامعي مؤقت.2005: إلى غاية 1997 -1996 -

وأدابها بجامعة إلى غاية اليوم أستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية  2005 -

 سطيف.

 : رئيس قسم الترجمة بجامعة سطيف.2010 -2007 -

 : نائب عميد كلية األداب واللغات مكلف بالبحث العلمي والعالقات الخارجية.2010 -

  :المؤهل المعرفي 

 اللغات والحضارات الشرقية )باريس(. راه بمعهدو دكت -

  ية )باريس(شهادة الدراسات المعمقة من معهد اللغات والحضارات الشرق -
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 :اللغات المتقنة 

 العربية. -

 الفرنسية. -

 اإلنجليزية. -

 :األعمال الشعرية 

 .1995الوهج العذري  -

 .2000أهديك أحزاني  -

 .2003معلقات على أستار الروح  -

  .2007غنائية أخر التيه  -

    .2008هناك التقينا ضبابا وشمسا  -

 .2010كوثر الروح  -

  .2010فارس في مملكة الغيم:  -
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 التصوف: أعالم
 م787-م717هـ /180-هـ100  رابعة العدوية: -1

هـ 100ة ــــــــــــــاختلف الباحثون في شخصية "رابعة العدوية"، والمشهور أنها ولدت بالبصرة في سن

ث بنات ، إلى أنها البنت الرابعة التي ولدت بعد ثال"رابعة العدوية"م، وي رجع الباحثون أصل تسميتها 717/

، وماتت عن حوالي ثمانين عاًما ويرجح أن عاشت في البصرة خالل القرن الثاني الهجريألبيها، وقد 

ا أنه المؤرخونهي رائدة العشق اإللهي هذا لما عاشته من فقر وحرمان وفاقة، حيث يذكر "رابعة العدوية"

أحد ها تاجر رقيق، ثم باعها إلى رجل غليظ كان يثقل عليها باألعمال، وفي اعكانت متشردة فابت

، فسمعت صوتا من ام، خرجت في حاجة سيدها وهي في تعب شديد، " فراحت تناجي ربهاــــــــــــــــــــــــــــــاألي

 السماء يناديها ويبشرها بأنها ستكون من المقربين"

وكان هذا هاتفا من السماء أوقع الطمأنينة في قلبها، فلزمت حلقات المساجد وتفرغت للعبادة 

 اإللهيد، وانقطعت عن الدنيا وملذاتها واستأنست بالعشق ــــــــــــــــــــــوالزه

 م:922-م858هـ/ 093-هـ244  الحسين بن منصور الحالج: -2

لد "أبو الغيث الحسين بن منصور" المعروف بالحالج ببالد فارس قيل "بالبيض اء" وقبل ـــــــــــــــــــــــــو 

ج يد "التستري سهل بن عبد اهلل" ومنه أخذ شيئا من التصوف، ثم خر "بتستر"، وقيل "بواسط"، تتلمذ على 

 إلى بغداد 

دها وأتقن حرفتها واتخذها سبيال ومنهًجا، وبع الصوفية وعقائدها مبادئومنها إلى البصرة أين تشرب 

 "الحرام انتقل إلى مكة حاًجا بيت اهلل
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 ."األسرارب: حالج ر المريدين فل ق  "بالحالج" "لكالمه في بدء أمره على أسرا ويعود أصل تسميته

 أي أنه كان عليما بأسرار المقبلين على التصوف حيث كان يلقنهم إياها.

 سط" عند حانوتي في القطن حالًجا،"االج عائد "لكونه عمل في "و كما يقال أن تسميته بالح

 .بداية حياته في محل لغزل القطن أي أنه عمل في

 م1240-م1165هـ /386-هـ 560 محي الدين ابن عربي: -3

ي، من ولد حاتم "طي" بن محمد بن عبد اهلل العربي الطائهو محمد بن علي بن محمد بن أحمد 

 العربية المشهورة.

م وكان والده "علي بن محمد من علماء 1165( الموافق هـ560" باألندلس )ولد في مدينة "مرسية

 ة: حياته إلى أربع مراحل رئيسنقسمت الحديث والفقه وأعالم الزهد والتصوف، ا

 مرحلة التحصيل العلمي وتنحصر في السنوات العشرين األولى من عمره وكانت باألندلس. األولى:

ن رحلته إلى المغرب اإلسالمي حيث زار المغرب والجزائر وتونس وهو في حدود الثالثين م الثانية:

 عمره.

ين د من دول المشرق واستقر بمكة وهو في األربعالسياحة في المشرق اإلسالمي حيث زار عد الثالثة:

 من عمره.

 استقراره بمدينة دمشق حتى وفاته، حيث اشتهر فيها بورعه وتقواه، فتنافس الملوك على الرابعة:

 استقطابه، وتزاحم العامة على بابه.
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 م1197-م1123هـ /594-هـ 520 أبو مدين الغوث التلمساني: -4

طب "أبو مدين شعيب بن الحسين األنصاري األندلسي األصل من "هو الشيخ العارف المحقق، الق

 رًدا من أفراد الرجال وصدًرا من صدور األولياء واألبدال.ف -رحمة اهلل–حوز إشبيلية، كان 

وهو معروف في الجزائر باسم "سيدي بومدين" والمؤسس لمدرسة صوفية ببجاية، أخرجت المئات من 

 ، كما كان له األثر الكبير على أحد أقطابالمغرب اإلسالمي ومشرقهنتشروا في مشايخ التصوف والدين ا

 ... هـ(638-هـ560" )وهو: " محي الدين بن عربي التصوف

 س" بالمغرب، ومنها انتقل إلىن" وأقام بها أعواًما، مدينة "فاومن األماكن التي زارها "أبومدي

 -على يديه–الود، وأتم  الني" فارتبط به بصالتي"عبد القادر الج ة، حيث لقي الصوفي الكبيرــــــــــــــــــــــــــــمك

 علومه الصوفية...

م(، وكان في ذلك اليوم 1197-هـ 594وكانت وفاته ... في عام أربعة وتسعين وخمسمائة للهجرة )

  محفل عظيم، ومشهد جسيم."



 ملحق:..............................................................................................................................................................

 

108 

 بعض المصطلحات الصوفية:

ي مقام ة، وهو حيرة بين الفناء والوجود فلهية العذبة عن جذبات المحبة اإلهي النشوة المتولد كر:الس

 المحبة اإللهية.

 الرجوع إلى اإلحساس بعد الغيبة والسكر. الصحو:

اللة بية والبقاء في حضرة الجهو الحجاب األخير الذي يحجب الصوفي عن التمتع بالرؤية القل الفناء:

 فنى عن كل شيء سوى اهلل تعالى.أي ي

 عبود دون سواه فهو مرحلة تلي الفناء عن الموجودات حيث يبقى فيمهو بقاء العبد مع ال البقاء:

 حضرة الحق وحده.

 ي الخلق وما يريدفيها ويشاهد فعل اهلل تعالى به وفعله ف يشهد الغيوب وما يجري أن المشاهدة:

 حجاب. الحقائق بال ويصدر، وهي تجلي

 حسب تباين أصل المكاشفة. اينون في مقاماتهم علىوأهل المشاهد متب

 مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، وتأتي بعدها المشاهدة. المكاشفة:

ن، والمتحقق بالحق والخلق يالمتحقق بالحق من يراه في كل شيء وفي كل متعين بال تعي المتحقق:

 ير.ها وجه إلى االطالق ووجه إلى التقر برى كل ذرة في الوجود ل

 .ةقائق من وراء الستر. وبعد المحاضرة تأتي المكاشفمطالعة الح المحاضرة:

 هي علم القلب باطالع الرب عليه في كل لحظة، وبدوامها تقع المشاهدة. المراقبة:

 مراتب الرجال ثالثة:  المراتب:
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 رفين وهي شهود الحق في المراتب.امرتبة الع األولى:

 المراتب. تبة األفراد وهي شهود الحق ألرقىمر  الثانية:

 الجامع. وال يعرفها إال صاحبها وهو القطب مرتبة القطب وهي غيب الغيب مكتومة والثالثة:

كحزن أو خوف، ويزول بظهور  الموهبة من غير تعمل واجتالبما يرد على القلب بمحض  الحال:

 صفات النفس فإذا دام وصار ملكا سمي مقاًما.

 الحقائق. بول تجليونية في القلب المانعة لقانطباع الصورة الك الحجاب:

 هي السيرة المختصة بالسالكين إلى اهلل تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات. الطريقة:

ة لألسماء كلها، يقال: أحد الحضرة الواحدية اإللهية الجامع اسم للحق تعالى باعتبار الكل:

 ذات، كل باألسماء.ــــــــــــــــــــبال

ل ما يحتاج إليه الممكن في وجوده على الوالء حتى يبقى، فإن الحق هو وصول ك المدد الوجودي:

 يمده من النفس الرحماني بالوجود حتى يترجح وجوده على عدمه.

 هو استتار الحق بتعيناته، والروح بالجسد. مغرب الشمس:

ي ترقهو استيفاء حقوق المراسم، فإنه من لم يستوف حقوق ما فيه من المنازل لم يصح له ال المقام:

 قامة السالك فيه.إلى ما فوقه وقد سمي مقاًما أل

 عالم الشهادة. الُملك:

 عالم الغيب.الملكوت: 

 لذاتها وشهواتها. ، وال تميلقمع هوى النفس، فإن حياتها بها الموت:
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ن اسم من أسماء اهلل تعالى، وهو تجليه باسمه الظاهر، أي الوجود الظاهر في صورة األكوا النور:

 كلها.

 السائر إلى اهلل تعالى المتوسط بين المريد والمنتهى. الك:الس

في قلب المؤمن، من  اإليمانيدور في األغلب عند المعتدلين من الصوفية حول ظهور نور  التجلي:

 خالل المراقبة ومشاهدة أفعال الربوبية.

ت العبد من الكماالتأسف على ما يفوت توجع القلب لفائت، أو تأسفه على ممتنع وهو عندهم  الحزن:

 وأسبابها وماهياتها.

دور أغلبها حول الصدق في تن، قة في ألفاظ الصوفية على عدة معاورد مصطلح الحقي الحقيقة:

 لمداومة على النظر في أفعال اهلل.وكمال المراقبة وا اإليمان

هي االطالع على أسرار األشياء ومعرفة ارتباط األسباب بمسبباتها، ومعرفة ما ينبغي  الحكمة:

ضع بالشروط التي تنبغي، فمن عرف الحكمة ويسر للعمل بها فذلك الحكيم الذي أتاه اهلل الحكمة، فأحكم و 

 األشياء في مواضعها.

ن، ويكون بأحاديث خطاب يرد على الضمائر، قد يكون بإلقاء ملك أو إلقاء شيطا الخاطر:

ن كاإللهامس، أو يكون من قبل الحق سبحانه، فإذا كان من الملك فهو ــــــــــــــــــــــالنف ان من قبل ، وا 

ذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواس، و ـــــــــــــــــــــــــــــــالن ن كان من قبل اهلل فس، قيل له الهواجس، وا  ا 

لقائه في القلب فهو خاطر حق.ه، ــــــــــــــــــــسبحان  وا 

 لغوي.تأتي على معنى االنفراد والوحدة والتخلي لذكر اهلل، فاللفظ باق عندهم على معناه ال لوة:الخ
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ليها إشير القوم وق في المحسوسات، فاألذواق التي ي، تشبيها له بالتذاإليمانييراد به الذوق  الذوق:

 لب عن جميع العالئق والعوائق كلها.هي علوم ال تنال إال لمن كان خالي الق

مخلوق، وهي أمر من أمر اهلل تعالى ليس بينها وبين اهلل تعالى سبب وال هي جسم  الروح:

 ن جسم فتدخل في غيره.وطوعه وفي قبضته غير متناسخة وال تخرج م ة، غير أنها من ملكهـــــــــــــــــــــــــــــــنسب

 وهي المواهب الفائضة على العبد من ربه إما واردة عليه ميراث للعمل الصالح المركزي األحوال:

نما سميت أحواال لتحول العبد بها من ال ما نازلة من الحق امتنانا محًضا وا  رسوم للنفس المصفي للقلب، وا 

 الخلقية ودركات العبد إلى صفات الحقية ودرجات القرب.

 طاء الكون.ما يحجبك عما يعنيك كغ الستر:

ي إليه المشار بقولهم: ال يعرف ل شيء من الحق عند التوجه االيجابهو ما يخص ك السر:

 لطالب للحق.اق، وال يحب الحق إال الحق، وال يطلب الحق إال الحق، ألنه ذلك السر هو ــــــــــــــــــــــالح

 شى من حقيقة الحق في كل شيء.ما ال يف سر الحقيقة:

 ه اهلل ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، فالمعرفة حال تحدث من شهوده.هدمن أش العارف:

 من أطلعه اهلل على ذلك، ال عن شهود، بل عن يقين. العالم:

 هم الذين اقتصروا في علمهم على الشريعة ويسمى علماؤهم: علماء الرسوم. العامة:

 وهي غاية التذلل هلل وهي للعامة. العبادة:

 د إليه في سلوك طريقه.نسبة إلى اهلل بصدق القصذين صححوا الللخاصة ال العبودية:



 ملحق:..............................................................................................................................................................

 

112 

ضد العامة، وهم الصوفية دون غيرهم من العامة أو سائر الطوائف، فيذكر "السراج  الخاصة:

الطوسي" أن الصوفية هم الخاصة، ألنهم يختصون دون غيرهم باالرتقاء إلى الدرجات العليا، والتعلق 

وجود الجميلة ومما أكرم اهلل به قطب األقطاب أن يعلمه علم ما قبل الوجود )ة واألخالق ألحوال الشريفبا

 الكون( وما وراءه وما ال نهاية له وأن يشهد الذات بعين الذات وأن يعلمه علم جميع األسماء.

 مطالعة الحقائق بال حجاب وال خصوصية وال بقاء للغير والغيرية، عينا وأثًرا. المعاينة:

 والمحق وفناء الفناء، فليس في هذا معاينة الحق للحق بالحق.وهو مقام السحق 

 أللوهية على كل مخلوق وأنهاهو الذي عرف جالل الربونية ومالها من الحقوق في مرتبة ا المريد:

 ة من جميع عباده.مستوجب

 هي المعرفة باهلل تعالى. المعرفة:

بقى يسببا يتعلق فيه بكيفية مخصوصة وال وهي أخذ اهلل للعبد أخًذا ال يعرف له أصاًل وال فصال وال 

 له شعور بحسه وشواهده بل تقع عن تجلي إلهي ليس له بداية وال غاية وال يوقف له على حد وال غاية.

ية هو عبارة عن بروز ما يأتي من عند اهلل من حضرة الحق إلى العبد بصورة قهرية أو جمال الوارد:

 ار واألحوال واليقين واألنوار.وهو يشمل جميع العلوم والمعارف واألسر 

 وتأتي على وجهين:  وحدة الوجود:

تحدة مفي التمثيل، فإنك إذا نظرت إليها وجدتها  اإلنسانأن العالم الكبير كذات  الوجه األول: -

 ما تركبت منه من الصورة والخاصية ...مع اختالف 
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سمائه، سبحانه وتعالى وأثر أللق الواحد العالم في كونه مخلوقًا كله للخا تحادا الوجه الثاني: -

ن اختلفت أنواعه فاألصل الذي برز منه واحد.  فال يخرج فرد من أفراد العالم عن هذا الحكم، وا 

حيث قال: "وصاحب حقيقة  لها "عطاء اهلل السكندري" في حكمه" وقد جمع المصطلحات الصوفية ك

األسباب، فهو عبد مواجه بالحقيقة عن األسباب بشهود مسبب  ب عن خالق بشهود الملك الحق، وفنيغا

ظاهر عليه سناها، سالك للطريقة، قد استولى عليه مداها، غير أنه غريق األنوار مطموس اآلثار، قد 

 غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه، وفناؤه على بقائه، وغيبية على حضوره"  
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 ملخص: 
في الشعر الجزائري المعاصر، أحد المواضيع التي حظيت باهتمام النقاد يعد  موضوع التصوف 

 والدارسين النفتاحه على سمات الحداثة ومواكبته للعصر.

ًها من توجهات الحداثة "ياسين بن عبيد": هناك التقينا ضباًبا وشمسا ولقد شكل ديوان الشاعر ، توجُّ

ر الحديث. تجلى ذلك في لغته االيحائية وتوظيفاته الشعرية وملمًحا من مالمح الخطاب الصوفي في العص

 الترميزية.
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Résumé : 

La poésie soufi Algérienne a été au centre d’intérêt des chercheurs et des 

critiques à couse de son temps. 

Le recueil du poète -Yassine ben Abid- intitulé "là-bas nous avons 

rencontré du brouillard et du soleil" a représenté une des orientations du 

modernisme et une sigue du discours soufi de notre époque actuelle, chose qui 

s’est manifesté dans sa langue significative et ses emplois symboliques. 

Mots clés : 

Le soufisme, la poésie contemporaine, le poéme, la langue symbolique 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  


