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بالغة الرمز
يف التائية الكربى البن الفارض
د .موفق جميد ليلو
ملخص البحث
تروم هذه القراءة للشعر الصويف رصد جتليات الرمز وامناطه ،وقد ارأتت ان تكون التائية الكربى
البن الفارض هي النص موضع الدراسة يف ذلك؛ ألهنا متثل قمة النضج للفكر الصويف ،وامسى ما
وصلت اليه املنظومة الفكرية البن عريب ،وهي (إلياذة) التصوف اخلالدة ونشيد انشاده ،وقد
فاضت ابلرمزية الصوفية ،وتوزعت على :الرمز القرآين ويشمل قصص األنبياء والعبادات والشعائر
وخطاب اخلالق ملخلوقاته ،ورمزية املرأة ،ورمزية الطبيعة وتشمل البحر والطري والنور ،ورمزية
األعداد واحلروف.
مقدمة
ِّ
يشكل األدب الصويف بتجلياته املختلفة ترااثً ضخماً ،ال ميكن جتاهله ،وساحاً فساحاً للبحث
والدراسة رغم ما كتب عن التصوف وأعالمه ،ولكن هنالك جوانب عديدة مل تنل نصيبها من الدراسة،
وإذا كان الفكر الصويف بتجلياته املكتوبة ميثل نوعاً من الروحانية والرتفع عن أدران احملسوس للتحليق يف
عامل الروح واالنعتاق عن قيود اجلسد ،فإن الشعر الصويف مثَّل التجلي األمسى لتلك العاطفة املشبوبة اليت
اتسمت هبا كلمات املتصوفة.
وما مييز النصوص الصوفية اتساع مساحة الرمز فيها ،االمر الذي جيعل النص ينفتح على عوامل من
التأويل وتتعدد فيه القراءات .ومن بني النصوص اليت مثلت خالصة الفكر الصويف ،وامسى ما قدمته
املنظومة الفكرية البن عريب ،التائية الكربى البن الفارض ،وهي ملحمة التصوف اخلالدة اليت فاضت
ابلرمزية الصوفية ،واليت توزعت على :الرمز القرآين ويشمل قصص األنبياء والعبادات والشعائر وخطاب
اخلالق ملخلوقاته ،ورمزية املرأة ورمزية الطبيعة وتشمل البحر والطري والنور ،ورمزية األعداد واحلروف.
وملا كانت الدراسة يف التائية الكربى ،فقد ارأتيت ان اعتمد ترقيم األبيات دون اإلشارة إليها يف
اهلامش معتمداً على نسخة الديوان املسماة (جالء الغامض يف شرح ديوان ابن الفارض :لألستاذ أمني
اخلوري ،املطبعة األدبية ،بريوت ،ط4،1904م).
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بالغة الرمز /بالغة التصوف

الرمز يف اصطالح البالغيني نوع من أنواع اإلشارة ،كما هو عند ابن رشيق القريواين ،أو الكناية حبسب
لوازمها ،كما هو عند السكاكي ومن اتبعه ،وقسمها السكاكي إىل تعريض ،وتلويح ،ورمز ،وإمياء

وإشارة ،واملناسب للعرضية :التعريض ولغريها ،إن كثرت الوسائط التلويح ،وان قلت مع خفاء :الرمز،
وبال خفاء :اإلمياء واإلشارة( ،)1ويشري الدكتور حممد أبو موسى إىل أن ذكر الرمز يف هذا التقسيم التائه
للكناية «أغرى بعض من يتعلقون هبذا العلم بربطه ابلرمز األديب ،وحاول أن جيد للرمزية مسلكاً يف
أسلوب الكناية ،وتلك سذاجة وجهل ضرير بطبيعة الرمزيني»(.)2

وقد فسر الطييب الرمز قائالً « :ما يشار به إىل املطلوب من قرب مع اخلفاء ونعين ابلقرب أن ينتقل
إىل املطلوب من الزم واحد ،وابخلفاء ضعف اللزوم ،ومسي رمزا للطف اإلشارة ،وامنا حيسن كل احلسن
ابن جيري بني املتحابني»( ،)3ويرى ابن وهب الكاتب أن الرمز «ما اخفي من الكالم ...وإمنا يستعمل
املتكلم الرمز يف كالمه فيما يريد طيه عن كافة الناس واإلفضاء به إىل بعضهم فيجعل للكلمة أو للحرف
امسا من أمساء الطي ور أو الوحش أو سائر األجناس أو حرفا من حروف املعجم ويطلع على ذلك املوضع
من يريد إفهامه رمزه فيكون ذلك قوال مفهوما بينهما ،مرموزا عن غريمها»( .)4فالرمز هبذا املعىن هو شفرة
ملعان يريد الرامز إخفاءها عن غريه ،حبيث يتحدث حبرية دون أن يفهمه أحد ،إال من أطلعه– من
اخلواص -على أسراره وشفرته اخلاصة ،فيستطيع بذلك التعبري عما ال يتحقق بلغة املباشرة والتصريح.
والرمززز كلمززة أو صززورة حتمززل بززني جوا هززا أكثززر مززن داللززة ،هلززا بعززدان ظززاهر ويتمثززل ابملعززىن اللفظززي
املباشر ،وابطين يتمثل ابملعىن الذي يتوخاه الشاعر من خالل السياق.
ويتميز الرمز الشعري بكونه ال يظهزر إال ضزمن السزياق ،وهزو مزرتبط بتجربزة الشزاعر ،ومبرجعياتزه ،وهزو
ذو دالالت وأبع ززاد متع ززددة  .فه ززو حيم ززل فيباطن ززه املع ززىن اإلش ززاري مض ززافا إلي ززه أبع ززادا اجتماعي زة ونفس ززية
وعاطفية وفكرية ،فزال يولزد مزن فزراغ ،وإمنزا هزو انعكزاس لشزيء مزا ،إذ ال يشزكل مزن العزدم ،بزل لزه خزينزه
الثقززايف لززدى الشززاعر .ولززذا فمززن احملززال «ترمجززة الرمززز ونثززر كززل معطياتززه ،ومززن العسززري القززول عززن رمززز مززن
الرموز انه يعين كذا وكذا حسب ،وإال ملا كان موحياً ،إذ الطاقزة اإلحيائيزة املوجزودة فيزه بقصزد الرمزز لذاتزه،
ويف ه ززذا تكم ززن قيمت ززه وأمهيت ززه ،ف ززالرمز ه ززو قب ززل ك ززل ش ززيء مع ززىن خف ززي وإحي ززاء ،وه ززو مرك ززز التق ززاء الرم ززز
ابلكناية ،فكالمها ال حيلالن الواقع ،بل يكثفانه ويتيحان للوعي استشفاف عامل ال حدود له»(.)5
()1ينظر :مفتاح العلوم ،521 :التلخيص  ، 71:المطول . 645 :
( )2التصوير البياني . 493:

()3التبيان في البيان . 213 :

()4البرهان في وجوه البيان. 137 :

( )5الكناية في ضوء التفكير الرمزي . 253:
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وا خلطاب الصويف خطاب إبداعي رمزي ،متعال ينحدر من عامل مثايل ،يرتفع عن املتناهي وصوال إىل
الالمتناهي ،يتوسل ابإلشارة عند ضيق العبارة ،إال انه «ال يستثمر على طول اخلط لغة اإلشارة والرمز يف
تشكيل عامله التصويري والتصوري بل مييل إىل املزاوجة بينها وبني الطاقات البالغية واألسلوبية األخرى
اليت تزخر هبا اللغة لتقريب مراميه من املتلقي ،وهذا ما يطلق عليه الصوفية لفظ العبارة»(.)6
والرمززز الصززويف مغززرق يف الذاتيززة ،إذ للصززوفية رمززوزهم اخلاصززة الززيت تنطززوي علززى نفسززها ،وتنغلززق فتجعززل
النص– يف كثري من األحيان  -عبارة عن طالسم حتتاج إىل فك هذا التشفري .وهو ينشأ من رحزم الصزورة
الززيت تنمززو يف ظززل اخليززال والعناصززر الفنيززة األخززرى للززنص ،والززيت تسززاعد علززى جتسززيد الرمزوعلززى وضززعه
ض ززمن س ززاحة احلواس،ولع ززل ه ززذه الس ززمة الرمزي ززة ال ززيت طبع ززت أش ززعار الص ززوفية ه ززي ال ززيت جعل ززت الشز زراح
يتعسززفون احيززاا يف التأويززل ،فيجعلززون األطززالل واألمززاكن املقدسززة يف احلززح بززل وحززا األحززاجي واأللغززاز
الززيت لثززل ترفزاً فكززر ً ،طالسززم ورمززوزاً ملكززوات العززامل امليتززافيزيقي الززذي يعيشززه الصززويف .والرمزززيف اصززطالح

الصزوفية «معزىن ابطزن وززون حتزت كزالم ظزاهر ال يظفزر بزه إال أهلزه»( ،)7أو«إشزارة تلزوح يف الفهزم وتلمزع
يف الذهن وال تسعها العبارة لدقة معناها» (.)8
والرمز يركز الصورة ويكثفها ،ويزيزد مزن قزوة اإلحيزاء والزدالالت الباطنزة للفظزة ،ويوسزع مسزاحة الصزورة،
وينقززل السززامع إىل عواملززه اخلاصززة الززيت يرن ززو إليهززا بعبززارة م ززوجزة وموحيززة يف الوقززت ذاتززه ،وي ززرى الززدكتور
ص ززالح فض ززل إن لغ ززة الش ززعر «ليس ززت اش ززارية مبق ززدار م ززا ه ززي ش ززعرية ،وه ززي ش ززعرية كلم ززا ابتع ززدت ع ززن
االشززارية»( ،)9إال أن الشززاعر يلجززأ– أحيززااً إىل اإلشززارة للتعبززري عززن معززىن يستعصززي علززى اللغززة فتغززدو
الكلمات رموز وصور مكثفزة وكائنزات ملي زة ابحليزاة ،فاللغزة الشزعرية «ليسزت غريبزة عزن االسزتعمال اجليزد

حسب ،بل هي ضده؛ الن جوهرها يتمثل يف انتهاك قواعد اللغة»(.)10
إن تلك االشارية اليت ومست النص الصويف كانت سبباً رئيساً من أسباب الغموض واالنغالق؛ ألهنا

« وسيلة لتهجي الالمنطوق فهو يتحدث عن شيء ما ال ميكنه أن يعرب أبلفاظ ،ويلجأ إىل وصف جيتاز
اإلحساسات ويسمح بقياس املسافة الكائنة بني التداول العام هلذه األلفاظ واحلقيقة اليت تدفعه جتربته
إلظهارها»( ،)11وهو يشكل ملمحاً أسلوبياً ابرزاً ،وميثل «بنية يتضام فيها احلسي والتخييلي
( )6اشتعال الذات . 174 :
()7اللمع . 338 :
( )8اللمع . 370:

( )9بالغة الخطاب وعلم النص . 125 :
( )10بالغة الخطاب وعلم النص . 57 :

( )11اشتعال الذات  39 :نقال عن كتابات معاصرة  :ميشال دو سارتو. 53 :
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واالستبطاين ،وانه بوصفه بنية استطيقية يبدو ذا طبيعة د لكتيكية من حيث تركيبه ودالالته»( ،)12إذأن
اإلشارة مما«تفردت به الصوفية بعد مجعها سائر العلوم ...وإمنا قيل علم اإلشارة الن مشاهدات القلوب
ومكاشفات األسرار ال ميكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم ابملنازالت واملواجيد،وال يعرفها إال من
وحل تلك املقامات»(.)13
ازل تلك األصول َّ

ويرى الصوفية أن اللغة قاصرة عن التعبري عن مواجيدهم وأحواهلم ،ولذا جلأوا إىل الرمز ولعزل مزا دعزاهم
إىل الرمز«قلة الصرب عزن التعبزري ،لقزوة نفسزانية ال ميكزن معهزا السزكون ،أو قصزد هدايزة ذي فزتح ملعزىن مزا
رمز ،حزا يكزون شزاهداً لزه ،أو مراعزاة حزق احلكمزة يف الوضزع ألهزل الفزن أو الغزرية عليزه أو اتقزاء حاسزد
أو جاحد ملعانية أو مبانيه»(.)14

ويززرى بعززض البززاحثني أن املوضززوعات الززوعرة الززيت طرقهززا املتصززوفة أجلززأ م إىل تلززك الرمزيززة واإلشززارة يف
تعب ززريهم ،وتوظي ززف الص ززور والتش ززبيهات واألخيل ززة بص ززورة اش ززارية لإلابن ززة ع ززن أغراض ززهم والكش ززف ع ززن
خواجلهم وهو ما حزداه إىل القزول أبهنزم «الزذين اوجزدوا املزذهب الرمززي يف األدب العزريب بزال منزازع ،وهزم
دعاته والواضعون ألسسه والناهجون سبيله تشهد بذلك أاثرهم من شعر ونثر»(.)15
ويبززدو أن هنززاك واقعزاً «يظززل غيبزاً ،قائمزاً بذاتززه ولذاتززه ال ميكززن وضززعه يف صززورة هنائيززة ،وهززو أبعززد مززن

كززل معرفززة لززي للغززة إذن أن حتززيط بززه ،وال تسززتطيع أن تنقززل تصززورا عنززه أو جتربززة يف ر يتززه وفهمززه لكنهززا
تنقله ززا مز ززع ذل ززك ،بشز ززكل م ززداور ،ابلصز ززورة الرمزيز ززة واإلمل ززاح واإلشز ززارة»( ،)16والب ززد مز ززن التنويز ززه إىل أن
الشززارحني ألشززعار الصززوفية قززد التفتزوا إىل رمزيززة هززذه النصززوص فقززد أشززار النابلسززي يف شززرحه لززديوان ابززن

الفارض قائالً« :كل تغزل يقع يف كالمه سواء كان مزذكراً أو مننثزاً أو تشزبيهاً يف ر ض أو زهزر أو هنزر أو
طززري و ززو ذلززك ،فم زراده بززه احلقيقززة الظززاهرة املتجليززة بوجههززا احلززق البززاقي يف ذلززك الشززيء الفززاين ولززي
مراده ذلك الشيء الذي هزو يف نظزره حقيقتزه زرد رتبزة ومهيزة وصزورة تقديريزة»( ،)17وكزذلك ابزن عزريب يف
ش ززرحه لديوان ززه (ترمج ززان األش ز زواق) حي ززث ق ززرر ه ززذه احلقيق ززة يف أبي ززات ذاك ز زرا العل ززة م ززن اس ززتعمال لغ ززة
الغزززل«لتعشززق النفززوس هبززذه العبززارات فتتززوفر الززدواعي يف اإلصززغاء إليهززا ،وهززو لسززان كززل أديززب ظريززف،
روحاين لطيف»(.)18
( )12الرمز الشعري عند الصوفية عند الصوفية . 116 :
( )13التعرف لمذهب أهل التصوف . 59 :
( )14التراث األدبي للحالج . 56 :
()15بين التصوف واألدب . 48 :
()16الصوفية والسريالية . 139 :

( )17شرح ديوان ابن الفارض . 61 : 1 :
( )18ترجمان األشواق . 10 :
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ويززرى الززدكتور عززاطف جززودة نصززر أننززا يف دراسززتنا للرمزيززة يف شززعر املتصززوفة علينززا أن ال نتناولززه «مبفهززوم
معاصززر للرمزيززة بوصززفها مززذهبا أدبيززا ظهززر يف اشداب لتأسززي شززكل شززعري مغززاير ألشززكال سززابقة فززان
مثل هذا الفهم ال يربره منهح ،إذ ينبغي أن ندرس الرمز الصويف يف إطار مزنهح اتريزي ،وهزو املزنهح الزذي
كشزف لنزا عناصزر أساسزية مكونزة لطبيعزة التعبززري الرمززي يف شزعره بنوعيزه الغززيل واخلمزري»( ،)19يعزين ابززن
الفارض.
فززالرمز عنززد الصززوفيني تلمززيح وإشززارة وهززم يوظفززون فنززون البيززان بطريقززة رمزيززة .ودوافززع الرمزيززة عنززدهم
ختتلف عن دوافع الرمزية املعاصرة والذي هو«مذهب أديب يقف حمل النقزيض مزن الواقعيزة يف جانبزه املثزايل
الروحززي الززذي يعززرب عنززه يف غمززوض ،وتززوحي األلفززاظ منززه ابملعززىن إحيززاء ،وتنبززمل عززن عاملززه البعيززد املعقززد
املضززطرب يف أعمززاق الززنف  ...رمززاً؛ ألن اللغززة املتعززارف عليهززا تضززيق كثزرياً مبحتززو ت الززنف وغوامضززها

ومتضارهبا»( ،)20فهو يشري إىل «أدب األقطار الغربية بعد اضمحالل واقعيزة القزرن التاسزع عشزر وطبيعيتزه
وعلى الفرتة اليت تسبق احلركات الطليعية اجلديدة :املستقبلية ،التعبريية ،السر لية ،الوجودية.)21(»...
وختتلف رمزية املتصوفة عزن املزذهب الرمززي مزن حيزث الزدواعي؛ الن رمزوزهم موضزوعة «لسزرت معزانيهم
عززن غززريهم مززن النززاس ،وان اختلفززت املتصززوفة احيززاا يف فهززم رمززوزهم ،وهززي مززن اجززل ذلززك قززد جتززنح إىل
األلغاز ،فال تنبض ابلروح وال ختفق ابملشزاعر األدبيزة ...ومثزل هزذا الشزعر بعيزد عزن الزروح الشزعرية ...أمزا
الغموض الذي تعنيه الرمزية األوربية فانه ال يستهدف التقية ،وإخفاء املعاين عن بعض النزاس دون بعزض،
وإمن ز ززا يس ز ززتهدف الروع ز ززة والت ز ززأسري فه ز ززو أش ز ززبه بغم ز ززوض األس ز ززحار أو الغم ز ززوض ال ز ززذي يلت ز ززف يف غالئ ز ززل
األحالم»(.)22
ويبززدو أن التقيززة قززد تكززون سززببا وجيه زاً يف رم ززيتهم ،والسززيما بعززدما حصززل لشززهيد التصززوف احلززالج
(309هز) والسهروردي املقتول(590هز) ،فكان أن جعلزوا مزن الرمزز «قناعزاً يسزرتون بزه األمزور الزيت رغبزوا
أن يكتموها ،وهذه الرغبة طبيعية عند قوم يدعون أهنم خصوا – دون غريهم– مبعرفزة البزاطن ...فالصزوفية

قد اصطنعوا األسلوب الرمزي ،ألهنزم مل جيزدوا طريقزا آخزر ،ممكنزا يرتمجزون بزه عزن ر ضزتهم الصزوفية»(،)23
فالكلمززات تقززف عززاجزة عززن التعبززري عززن تلززك املعززاين فتنززوء حبملهززا ،يقززول النفززري« :كلمززا اتسززعت الر يززة
ضاقت العبارة»(.)24
( )19شعر عمر بن الفارض – دراسة في فن الشعر الصوفي.147:
( )20الخالصة في مذاهب األدب الغربي.45:
( )21مفاهيم نقدية. 246 :

( )22الرمزية في األدب العربي . 359 -358 :
( )23الصوفية في اإلسالم.102 :
( )24المواقف والمخاطبات.51 :
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فيما يرى بعض الباحثني« :إن الصويف ملزا كزان يف طبزع إنسزانيته يتعزاطى احملسوسزات املاديزة ...فزان غيبتزه
يف عززامل ال زرد نتيجززة اهداتززه ور ضززته الروحيززة ،إمنززا هززي حملززة خاطفززة يعززود بعززدها ملززا جبززل عليززه ،فل زواذه
ابلرمز هنزا يت إلطالزة هزذا اإلحسزاس أوالً ...كمزا انزه اثنيزاً :قزد يزنول قزوة يسزتعني هبزا الصزويف أسزر عودتزه

مززن اهداتززه الروحيززة– الززيت ال بززد أن تكززون قززد أضززعفت ق زواه البدنيززة– إذ يسززرتجع هبززذه الصززور الرمزيززة
وعيززه أو لنقززل واقعززه املززادي مززن جديززد  ...فززالرمز هبززذا التفسززري ،لززن يكززون قناع زاً مصززطنعاً ،تسززترت وراءه
املعززاين خشززية أو غززرية ،ولكززن يكززون أيضززا شززفرة خاصززة فقززط ،بززل يصززبح أيضزاً واقعزاً يسززتند إليززه الصززويف
من اجل اسرتجاع توازن نفسي ،تسزرتد بزه القزوى واملزدركات بعزد انفال زا برهزة يف غمزار التجربزة الروحيزة»
( ،)25وتبقز ز ززى اللغز ز ززة تضز ز ززيق ابملعز ز ززاين اجلليلز ز ززة ،إذ «احلز ز ززرف يعجز ز ززز أن يز ز ززرب عز ز ززن نفسز ز ززه فكيز ز ززف يز ز ززرب
عززين»(.)26وعنززد الصززوفية « كززل شززيء رمز ،زز لكززل شززيء ،وقززد يكززون الشززيء رم ززاً لنقيضززه ،فززاملوت رمز ،زز
للحي ززاة ،ألن مفه ززومهم للم ززوت ه ززو أن ززه حي ززاة أخ ززرى .الف ززرح متض ز َّزمن يف احل زززن ،والس ززعادة يف الش ززقاء،
والراحة يف التعب ذلك ألن العارف الصويف يرى اجلمال يف جتليات اجلالل القاهر»(.)27
والرمزز الصززويف يتسزم بشززيء مززن «اإلجيزاز وعززدم مباشزرة يف التعبري...كمززا أن الرمززز الصزويف مل يقصززد لذاتززه
قصززدا فنيززا ،)28(»...أمززا لغززة الرمززز فتتسززم أبهنززا «فرديززة وعامليززة ،قوميززة وشززائعة ،موقوتززة وأبديززة ،ضززاربة
جبززذورها يف البي ززة ومزززودة أبجنحززة الززروح ،مفهومززة وعاليززة عززن الفهززم ،منفتحززة علززى الالهنززائي الرومانسززي،
وتفكك احلياة ومنغلقة على حدسها وإراد ا املبدعزة»( .)29والرمزز قزد يفتقزر أحيزاا إىل الرابطزة مزع مرمزوزه
مما حيوج املتلقي إىل التعسف يف أتويل النص ،والرجوع إىل معاجم الصوفية فيضيف تعقيزدا و وميزا للصزورة
الشعرية .
جتليات الرمز يف التائية الكربى

النص الصويف نص إشاري يبتىن على الرمزية ،والرمز يف التائية يستغرق أكثر أبيا ا ،إال أن هذا ال

يعين ابن كل ألفاظها جاءت اشارية ،بل يلجأ الشاعر أحيااً إىل التصوير أبمناطه للتعبري عن أفكاره،
وميكن القول إن الرموز يف التائية تتوزع على مرجعيات متعددة أمهها كما يبدو هي :املرجعية القرآنية،
ورمزية املرأة ورمزية الطبيعة ورمزية اخلمرة ،ورمزية احلروف واألعداد وملحقا ا كبعض اصطالحات
( )25الشعر الصوفي في األندلس.110 - 109 :
()26المواقف والمخاطبات .61 :

()27القضايا النقدية في النثر الصوفي. 74:
 ))28النثر الصوفي.383 :

( )29الرمز الشعري عند الصوفية114–113:نقالًعنThe spirit of language in civilization, p.:

5

شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات

اهلندسة(. )30وكل منط من هذه األمناط ينطوي حتته عدد كبري من الرموز ،وهي مرجعيات هلا داللتها يف
النصوص الصوفية:
 .1الرمز القرآين:

تتن ززوع رم ززوز املتص ززوفة املس ززتقاة م ززن ال ززنص الق ززرآين ،يف قص ززص األنبي ززاء ومع ززاجزهم كاإلسز زراء واملعز زراج،
وواطبززة ع لعبززاده ومززا اخززذ علززيهم مززن املواسيززق والعه ززود ،فضززال عززن السززنة النبويززة املطهززرة ،والززيت لثززل
امتززدادا طبيعيززا للقزران الكززرا ،والعبززادات ومززا فيهززا مززن شززعائر ،وتنززال األمززاكن -والسززيما احلززح ومتعلقاتززه
كالطواف والسعي والصفا واملروة والركن واملقام -نصيبها من رموز املتصوفة ،فاحلح بتجلياته املختلفزة ميثزل
مسززرحاً واسززعاً للتعبززري الرمزززي لززديهم ،فهززو رحلززة بدنيززة تعبديززة تقابلهززا شززعائر روحيززة يف القززاموس الصززويف،
وسيشري الباحث إىل مناذج موجزة للرمز القرآين:
أ .القصص القرآين ومعاجز األنبياء:

يوظف الشاعر الرتاث الديين ،وقصص القران الكرا يف النص معرباً عن ذاك التواصل الروحزي بزني الصزويف
واألنبياء ،فهو يستحضر قصة موسى واخلضر (ع) يف سورة الكهف بقوله:
ـجدار ألحكامي وخرق سفينيت

 .715قتلت غالم النفس بني إقاميت الـ

ان الصززورة الززيت يرمسهززا الشززاعر يف هززذا البيززت تبززىن علززى اقتبززاس غززري مباشززر مززن الززنص القززرآين ،وهززي
إشارة واضحة إىل اش ت ( 79 -74من سزورة الكهزف) إذ « قتزل غزالم الزنف هنزا كنايزة عزن الفضزاء،
بع ززد معاين ززة وح ززدة الش ززهود ،وإقام ززة اجل ززدار ألحكام ززه رم ززز عل ززى قي ززام ال ززذات الش ززاعرة بفز زرائض الش ززرع
وحمافظته ززا عل ززى أحكام ززه وتكاليفز ززه وخ ززرق الس ززفينة إشز ززارة إىل م ززا اخ ززذ ب ززه بدنز ززه م ززن ر ض ززات عنيفز ززة
و اهززدات قويززة»( .)31واإلحززاالت الززيت ترمززز إىل اهززدات الص ززويف ور ض ززاته كثززرية ،والس ززيما إىل قص ززة
موسى (ع) ،فمن ذلك:
 .754فيب قدس الوادي وفيه خلعت خلـ

ـع نعلي على النادي وجدت خبلعيت

 .755وآنست أنواري فكنت هلا هدى

وانهيك من نفس عليها مضيئة

 .756وأسست أطواري فناجيتين هبا

وقضيت اوطاري وذايت كليميت

وســى ،إذ َرأَى َانراً فَـ َقــا َ أل أَهلــه أام وكثوــوا
ـل أ ََك َ َحــد و
يث وم َ
وهززي إحالززة إىل قززول البززاري سززبحانهَ ﴿ :و َهـ أ
ت َانراً لَّ َعلِي آتي وكم ِم أنـ َها ب َقبَ ٍ
وسـى ،إ ِين أ ََان
إ ِين آنَ أس و
س أ أَو أَج ود َعلَى النَّار وه ًدى ،فَـلَ َّمـا أ ََك َهـا نوـودي َم وم َ
( )30ينظر  :الرمز الشعري عند الصوفية ،121 :التائية الكبرى البن الفارض 64 :وما بعدها.
( )31ينظر  :ابن الفارض والحب اإللهي  ، 249 :وينظر  :شعر عمر بن الفارض.169 :
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ـك ابلأـ َـواد ال وأم َقـ َّـدس طوـ ًـوى﴾( ،)32وتكثززر اإلحززاالت إىل القصززص القززرآين وأمثالززه
ـك إنَّـ َ
ـك فَــا أخلَ أع نَـ أعلَأيـ َ
َربُّـ َ

وهززي «مفززاتيح ورمززوز وإشززارات تززنول كمززا تززنول األحززالم ،وهززذا يززده أوضززح مززا يكززون يف التززأويالت
االشارية عند الصوفية»(.)33

ب.العبادات والشعائر:

ومن صوره فريضة احلح بكل ما فيها من شعائر ومناسك ،إذ لثزل مزورداً غنيزاً مزن مزوارد الرمزز الصزويف،
فش ز ززعائر احل ز ززح ختت ز زززن يف ابطنه ز ززا خزينز ز زاً عب ز ززاد ً وروحيز ز زاً ،اس ز ززتثمره الص ز ززوفية يف التعب ز ززري ع ز ززن خز ز زواجلهم

ومشاهدا م .فمن ذلك مثال :

حجبيَّيت
ظهور صفايت عنهو من و
و
فيفي قوبلَيت
ومن ق أبـلَيت ،ل و
لحكمِ ،

أسكن دونَه
 .448وقليب بيتٌ فيه
و
كن مقبَّ ٌل
 .449ومنها مييين َّ
يف ر ٌ

وسعيي لوجهي من صفائي ملرويت

يل ابملَعىن طَوايف ،حقيقةً
َ .450
وح أو َ

فهي تشبيهات بليغزة ،إذ القلزب بيزت ،واليمزني كزالركن اليمزاين ،وهكزذا القبلزة والسزعي والطزواف وبقيزة
اركززان احلززح ،إال أهنززا لززت بززني جوا هززا رمزيززة أضززفت علززى الززنص دالالت جديززدة وأبعززادا فنيززة أخززرى،

وقد اشرا إىل معاين هذه الرموز يف التشبيه .ومن الصور األخرى واليت بنيت على التشبيهات أيضا :
.355وعندي عيدي وكل ٍ
ََجا َ وُمَيِاهاَ ،بع ٍ
ني قريرة
يوم أرى به
َّ
َ
ت
.356و ُّ
كل اللَّيايل ليلةو القدر إ أن دنَ أ
حج به وك ُّل َوقفةٍ
.357وسعي هلا ٌّ
ِت هبا ،فما،
اّلل َحل أ
.358وأي بالد ِ
.وأي ٍ
ضمها حرمٌ كذا
مكان َّ
ُّ 359

س
هو بَ ٌ
يت وم َق َّد ٌ
.360وما س َكنَـ أتهو فَ َ
ب بـو أردها
.ومسجدي
َ
َ 361
األقصى مساح و

يوم وَجعة
كما وك ُّل َّأمم اللِقا و

ت وك َّل َوقفة
على ابهبا ق أد عادلَ أ

غري م ِكة
أراها ،ويف عيين َحلَ أ
تَ ،
دار ه أج َرة
كل دا ٍر أأوطَنَت َ
أرى ِ

قرت
ب وق َّرة عيين فيه
أحشاي َّ
َ
وطييب ثَرى ٍ
شت
أرض ،عليها متَ ِ

إن هذه الصور التشبيهية املتتابعة تستبطن يف داخلها صورا رمزية ،الن حزديث الشزاعر عزن حمبوبزة جتزل

عن الوصف ،وال تدركها األبصار ،وال حتدها األماكن واألزمان ،فكيف يراها العاشزق إن هزذه الر يزة بزال
شك ر ية قلبية ،تتجلى فيها احملبوبة ،فتغدو ر يتها عيداً وأوقاته مواسم لذة ،فكل ليلة تدنو فيها هي ليلزة
قدر ،وكل لقاء هو يوم مجعة ،وسزعيه إليهزا حزح ،ووقوفزه كزالوقوف بعرفزة ،وكزل مكزان يضزمها حزرم ،وكزل
بيت تسكنه فهو بيت مقدس ،مث يزيد الشاعر ،يف اجلوانب احلسية يف حمبوبتزه لتقريزب املعزاين ،حزا جيعزل
املواضع اليت جتر فيها أذ ل سوهبا مسجده األقصى ،وطيىب كل تراب لشت عليه.
( )32طه.12-9:

( )33شعر عمر بن الفارض .170 :
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إن رم ززوز الص ززوفية ه ززي حقززائق يف نظززرهم ،ولك ززن كيززف تك ززون ك ززذلك ،وه ززم يتع ززاملون م ززع م ززا جيززل ع ززن
األوهام ،والسيما أن احلسية هي مسة مميزة للتصوير يف خطاهبم
يبدو من االطالع على النصوص الصوفية إن انسنة الرد هي وسيلة الصويف للتعبري عما ال يعرب عنه،
أو بعبارة أدق تقريب الفكرة إىل األذهان ،فعوامل الصوفية عوامل روحية تنأى بعيدا عن احل واجلسد إىل
املعقول والرد ،وأمر آخر وهو أن هذا الكالم موجه إىل الذات اإلهلية ،فمفهوم اجلزاء عند الشاعر
يتحقق يف لقاء ع ،وهو عيد املنمن وفرحته ،فمن أحب لقاء ربه أحب ع لقاءه ،ورضوان ع هو الغاية
اّلل الأم أؤمنني والأم أؤمنَات جن ٍ
َّات
َ
القصوى ،ومنتهى أمل العابد ،وهو أعظم الثواب ،قال تعاىلَ ﴿:و َع َد ِو و َ َ و
ك وه َو
ساك َن طَيِبَ ًة يف َجنَّات َع أد ٍن َور أ
ض َوا ٌن ِم َن ِ
اّلل أَ أكبَـ ور َذل َ
َجتأري من ََتأت َها األَنأـ َه و
ار َخالد َ
ين ف َيها َوَم َ
يم﴾( ،)34فرضوان ع تعاىل أكرب من اجلنات ،ولذا ميكن القول :أن ما يتحدث عنه الشاعر
الأ َف أووز ال َأعظ و
هي حقائق ال يدركها إال أهل العرفان أو من تذوق مخر م .
جـ-خطاب اخلالق ملخلوقاته ومواثيقه املقدسة

م ززن ص ززور الرم ززز يف ه ززذا اجلان ززب ،اإلش ززارة إىل امليث ززاق اإلهل ززي يف ع ززامل ال ززذر ،ويتجل ززى ذل ززك يف ق ززول
الشاعر:

.495وليس الست األمس غريا ملن غدا

وجنحي غدا صبحي ويومي وليليت

.496وسر بلى هلل مرآة كشفها

واثبات معىن اجلمع نفي املعية

آد َم من ظو وهوره أم ذو ِريـَّتَـ وه أم َوأَ أش َه َد وه أم َعلَى
َخ َذ َربُّ َ
وهي إشارة إىل قوله تعاىل َ ﴿ :وإ أذ أ َ
ك من بَين َ
ني﴾(.)35
أَن وفسه أم أَلَ أس و
ت ب َربِ وك أم قَالوواأ بَـلَى َشه أد َان أَن تَـ وقولوواأ يَـ أو َم الأقيَ َامة إ َّان وكنَّا َع أن َه َذا غَافل َ

وترتدد تلك النزعة االشارية يف النص الفارضي لتعرب عن «االتصال التاريي العميق بني الصويف وبني
من سبقوه من األنبياء ،وميكن أن نصف هذا االتصال أبنه تطبيق اتريي يرسي املاضي ابعتباره اكتماال

وحتققا كما يرسيه ابعتباره تياراً حيو ً ،نسيجه هذه الدميومة اليت ينسسها الشعور وهو ميارس أحواله
الباطنية ،ويف هذا التأسي جيتلي عيان الصويف ،بضرب من املشاركة الذوقية ،احليوات السابقة لألنبياء
واملصطفني ،وما فيها من جتليات ور ى وعلوم وخوارق وحمن ...ويف صميم هذا العيان الصويف ينبثق
الزمان النفسي احلي ذلك الذي يعايش وحيتضنه وحيقق ابلنسبة إليه يف إطار الصريورة التاريية هذا
التواصل الفريد»( .)36وال تقتصر اإلحالة الرمزية على هذا العهد فقط ،وإمنا يستحضر الشاعر النصوص
اليت تشري إىل املواسيق والعهود اليت أخذها احلق على عباده يف اجلهاد يف سبيل ع ،كما يف األبيات:
()34التوبة.72:

( )35األعراف.172 :

( )36شعر عمر بن الفارض . 173 :
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حبكم الشرا منها إىل وملك جنة

َّفس من وملك أرضها
.461وملِا نَ و
قلت الن َ

وفازت ببشرى بيعها حني أوفت

.462وقد جاهدت واستشهدت يف سبيلها

أرض إخالدي ألرض َخليفيت
ت يب جلمعي عن خلود مسائها
َ 463
.مسَ أ
ومل َ
س وه أم َوأ أَم َوا َهلوم ِب َّ
َن َهلو وم اجلَنَّةَ يـو َقاتلوو َن يف
مشريا إىل قوله تعاىل﴿:إ َّن ِ
اّللَ ا أشتَـ َرى م َن ال وأم أؤمن َ
ني أَن وف َ
اّلل
اّلل فَـيَـ أقتوـلوو َن َويـو أقتَـلوو َن َو أعداً َعلَأيه َح ِقاً يف التـ أَّوَراة َواإلجنيل َوالأ وق أرآن َوَم أن أ أَو ََف ب َع أهده م َن ِ
َسبيل ِ
يم﴾( ،)37ومن استحضار الرمز القرآين قوله :
استَـ أبش ورواأ ببَـ أيع وك وم الَّذي َابيَـ أعتوم به َوذَل َ
فَ أ
ك وه َو الأ َف أووز ال َأعظ و
ُّ
يص لرأفة
مين َرسو و عليه ما
جاءين ِ
عنت عز ويز يب َحر ٌ
 .457وق أد َ
يص َعلَأي وكم
ُّم َحر ٌ
وهي إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :لََق أد َجاء وك أم َر وسو ٌ ِم أن أَن وفس وك أم َعز ٌيز َعلَأيه َما َعنت أ
يم﴾( ،)38ومنه قوله :
ني َروؤ ٌ
ابل وأم أؤمن َ
وف َّرح ٌ
استدلِت
مين ومرسالً
َّ .460
إيل رسوالً وك و
وذايت آبميت َّ
علي أ
نت ِ
وقوله :

فَ َّ
آدم َسج َديت
ت أين وك و
حق أق و
نت َ

دين ل َمظهري
.ويف َشه أد و
الساج َ
ت ِ
ِ 475

فهي إشارات جلية ش ت الكتاب املبزني الزيت يعيشزها الشزاعر يف وجدانزه ممزا ينكزد لسزكه واستحضزاره
للصززورة القرآنيززة ،بعززد أن يسززبت عليهززا تلززك اللمحززة االشززارية الززيت تفززرد هبززا الصززوفية عززن غززريهم ،فالرسززول
والسززجود واش ت ،واحلجززاب واألبزواب ،وغريهززا تفسززر تفسزرياً اشززار ً ،يضززفي علززى الززنص القززرآين معززاين
جديززدة ،مززع االحتفززاظ بقدسززية الززنص القززرآين ،وهززي أقززرب مززا تكززون إىل االقتبززاس الضززمين ال الص زريح،
ومعل ززوم ان ززه ن ززص متع ززال تتع ززدد في ززه وج ززوه التأوي ززل فه ززو ( ززال ذو وج ززوه) ،وق ززد اس ززتثمر املتص ززوفة تل ززك
الطاقات التأويلية اإلحيائية اليت يثريها النص القرآين فأحسنوا توظيف ذلك.
 .2رمزية املرأة

مل تزل املرأة موضوعا للغززل يف القصزيدة الغنائيزة ،فهزي موضزوع احلزب وبزنرة اخلطزاب الغززيل حسزياً كزان
أو عززذر ً ،وقززد شززغلت امل زرأة يف الفكززر الصززويف ززاالً واسززعاً ،فكانززت الززذات اإلهليززة تتجلززى هبززذا اجلمززال
الالمتنززاهي الززذي يلمسززه الص ززويف ،ولعلهززا اقززرب جتززل وأداه مززن وصززف الصززورة اإلهليززة -الززيت جتززل عززن
الوصف– يف نظر املتصوفة .وكثرياً ما اسزتعان املتصزوفة ،يف بزدا ت نشزوء التصزوف ،أبشزعار الغززل ولثلزوا
هبززا ألهنززم وجززدوا فيهززا منفززذا إىل التعبززري عززن مواجيززدهم وأح زواهلم ووصززفهم للمحبززوب ،ورمبززا كززان ذلززك

( )37التوبة.118:
()38التوبة.128 :
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الحتززاد التج زربتني الغزليززة والصززوفية يف بززنرة واحززدة هززي احلززب ،فكانززت امل زرأة «رم ززاً جلززوهر أنثززوي اشززرب
طبيعة إهلية مبدعة»(.)39

فرمزية املرأة مل تكن اش ة من فراغ خالص ،وإمنا كان هلا إرهاصا ا يف شعر الغزل لدى الزهاد
والعذريني« ،فاملرأة صورة الرجل يرى فيها كمال ذاته ،وهي أمت وأكمل لى للحق يعرف فيها الرجل
ربه ،وهي مشاهبة له يف أصل اخللق من جهة كوهنما اإلنسان الذي صوره احلق على صورته وجعل منه
لى له ،فهي من هذه الناحية مساوية للرجل .وهي أيضاً رمز الوجود وحقيقته ألهنا واجبة لتحقيق معىن
الرجل إبجياد ولد له على صورته يلفه .وهي أخرياً رمز احملبة اإلهلية فيها تتجلى هذه احملبة ومنها تبدأ
سالسية احلق والرجل واملرأة»( .)40واحلضور األنثوي يف التجربة الصوفية ،ظاهرة ابرزة يف الشعر الصويف،

وهم بذلك يتوسلون أبساليب العذريني فترتدد ألفاظ الشوق وتبارحيه على السنة املتصوفة ،كما إن أمساء
(ليلى وعزة ولبىن وسلمى) ،ترتدد يف أشعارهم ،وكل منها ترمز إىل مرموز دون آخر ،ولعل احتاد التجربة
الصوفية مع العذرية يف بنرة واحدة هي (احلب) أدت إىل تشابه األساليب ،إذ «استطاع الشعر الصويف
إن يرث الشعر العذري يف بنيته الداللية ،ولغته الشعرية ،وصوره البيانية لينتح نصاً شعر ً جديداً ،له مساته
األسلوبية وطرائقه البالغية ،ونظامه اللغوي ومعجمه الشعري اخلاص ،حمققاً بذلك خصوصية التجربة

الشعرية الصوفية وذاتيتها»(.)41

ويعلل ابن عريب اللجوء إىل رمزية املرأة يف انه يعد أوال من التخلزق اإلهلزي ،وذلزك إن ع أحزب مزن هزو
على صورته أي آدم ،مث انه تعاىل خلق شدم شخصا هي املرأة «فظهرت بصورته فحن إليها حنزني الشزيء
إىل نفسززه ،وحنززت إليززه حنززني الشززيء إىل وطنززه»( ،)42فززاألمر يتعلززق ابلززنف حيززث حيززن الشززيء إىل نفسززه
اسززتنادا لقولززه (ص)« :مززن عززرف نفسززه عززرف ربززه» ،وكانززت حمبززة الرجززل للم زرأة وحنينززه إليهززا ،مززن ابب
حنني الكل إىل اجلزء واألصل إىل الفرع ...فحب الرجل هلا إذن -وعلى هذا التفسزري الصزويف– هزو حزب
روحي «إذ هو يف احلقيقزة أحزب مزواله – كمزا يوضزح ابزن عزريب أن ادم ملزا رأى يف هزذه املزرأة نفسزه اشزتد
حب ززه فيه ززا وميل ززه إليه ززا ألهن ززا صز زورته وكم ززا كان ززت ص ززورته ص ززورة احل ززق ال ززيت أوج ززده عليه ززا فم ززا رأى إال
احلق»(.)43
( )39الرمز الشعري عند الصوفية . 124 :

()40مفهوم المرأة في فكر ابن عربي:د.حسين الصديق ،مجلة التراث العربي ،العدد ،80السنة  ،20تموز ،2000ص. 53
()41األنا في الشعر الصوفي . 225 :
( )42فصوص الحكم . 216 :1 :

( )43الشعر الصوفي في األندلس ، 112-111 :الوصايا .28:
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إن التعبززري برمزيززة امل زرأة حماولززة إىل نقززل الززرد والروحززي إىل دائززرة احملسززوس ،فهززو تعبززري عمززا ال يعززرب عنززه،
فززاحملبوب يف نظززر الصززويف يتجلززى يف اجلمززال األنثززوي ،فهززي رمززز للجززوهر األنثززوي والززذي بززدوره يرمززز إىل
(احلكمة اخلالقة).
والرمززز األنثززوي يسززتمد أسززاليبه وألفاظززه مززن الزرتاث الشززعري الغزززيل ،وهززو إىل الشززعر العززذري أقززرب منززه
إىل الغزل احلسي ،وهذا ال يعين أن الصور اليت رمسهزا شزعراء املتصزوفة كانزت مكزررة مبتذلزة ،بزل أن الطزابع
الرومانسززي الززذي اتسززمت بززه غزليززة الصززويف ،يلززق صززوراً فيهززا مززن اجلززدة واالبتكززار الشززيء الكثززري ،ولعززل
ذلك ٍ
متأت من ارتباط هذه الصور مبا ال يدرك ،إذ هي رمزوز «لتج ٍزل إهلزي حمايزث يف صزورة اسزتيطيقية...
يوحز ززد بز ززني مظز ززاهر فيز ئي ز زة يف امل ز زرأة ال ختلز ززو مز ززن مسز ززة شز ززهوانية ،ومشز ززاعر احملز ززب الز ززيت تغز ززرق يف العفز ززة
والتطهري»(.)44
والرمز األنثوي يف التائية الكربى هو الذي يلقي بظالله علزى الزنص أبكملزه وميثزل بزنرة اخلطزاب ،فزاملرأة
مززرآة جتلززت فيهززا احلقيقززة اإلهليززة الززيت (عززن احلسززن جلززت) ،فمنززذ األبيززات األوىل يطالعنززا ضززمري التأنيززث
ليتصدر قائمة الضمائر الزيت يف التائيزة إذ تظهزر«اتء التأنيزث للغائزب يف هنايزة ( )20%مزن أبيزات الزنص،
دون أي وج ززود اتء التأني ززث للمخاط ززب ،ابعتب ززار أن الت ززاء مهم ززوس ص ززوتياً ،أي ت ززدخل يف حي ززز اخلف ززاء
واالسززتتار مقابززل األص زوات الهززورة هززذا إىل جانززب مالزمززة الكسززرة للتززاء (فززونيم– مززورفيم) مبززا يززرج اتء
التأنيث من (حالة) السزكون والكمزون املالزمزة هلزا ،إىل حالزة االنكسزار والضزعف املوازيزة حلالزة األا سزواء
يف حتققها من االحتاد أو رغبتها يف التحقق ،فدائما هناك وهن وضعف وانكسار تسزاق األا إليزه ،لتكزون

يف موقع الراغزب مزن اسزتعادة التجربزة املزرة تلزو املزرة ولزي يف موقزع مزن دخزل التجربزة وأيزهزا فقزط»(.)45
فاحلضززور األنثززوي يشززكل مركززاً يف القصززيدة التائيززة ،وهززو يسززتدعي إهابززة الشززاعر أبسززاليب الغزززل وصززوره،
إذ ال ختلو التجربتان من لاسل واحتاد أحيااً.
فمززن تلززك الصززور الرمزيززة الززيت عززربت عززن اجلززوهر األنثززوي أبلفززاظ رقيقززة ،تشززف عززن مززدلوالت عميقززة،
زاوجت بني رقة اللفظ ودقة املعىن ،يف حوار مبتكر جيسد احملسوسات ،وينقل املتلقزي إىل عزامل حمسزوس يف
مشززهد مززن مشززاهد العتززاب بززني العاشززق واملعشززوق ،وهززو حيمززل بززني طياتززه إشززارات وتلوحيززات إىل الززذات
اإلهلية قوله :
ٍ
أوصاف على احلسن أربت
ِبكمل
هو إالَّ أ أن ظهرت لناظري
 .56وما َ
فكانت منك أَجل حلية
وبيين
 .57فحلَّيت يل البلوى فخلَّيت بينها
أ
سه ،من أن َفس العيش ،ور ِدت
رأى ن أف َ

الردى
ومن يتَ َح ِر أ
َ .58
ش ابجلما إىل ِ
( )44الرمز الشعري عند الصوفية.184 :
( )45األنا في الشعر الصوفي.312 :
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نفس صفا العيش ودَّت
وال ابلوال ٌ

احلب أ أن ال ترى عناً
ونفس ترى يف ِ
ٌ .59
احلكم يف أمري فما شئت فاصنعي
 .66لك
و
وُم َكم ٍ
عهد ،مل وُيام أرهو بيننا
 .67وأ
أبن
 .68وأخذ ميثا َق الوال و
حيث ملأ أ
 .69وسابق ٍ
عهد مل ََيو أل وم أذ َعه أدتوهو
إىل أن يقول:

تك إالِ فيك ال عنك رغبيت
فلم و
أ

وهو خريو أليِة
ََتَيِ ول نَ أس ٍخَ ،
مبظهر لبس النَّفس يف فئ طينيت
ٍ
فرتة
والحق َعقدَ ،جل ًِع أن َح ِل َ
ـتصدت عميا عن سواء ُمجيت

 .84فقالت :هوى غريي قصدت ودونه اقـ

به شني مني لبس نفس متنِت
أقبح َخلِة
و
تفوز بدعوى وهي و

البسا
َ .85و َّ
قلت ما َ
غر َ حىت َ
قلت ً
حبيب وهو أحسن وخل ٍِة
َ .87وكيف ِ
إىل آخر األبيات.
إن الشاعر يف هذه األبيات يرسم للحبيبة صورة حسية جتسيدية ،يال املتلقي ألول وهلة أهنا قصيدة
يف الغزل العذري ،إال انه سرعان ما ينكشف ويتبدد هذا الوهم يف إشارات فنية ،ليل هبا إىل عامل
الالهوت ،من خالل إشارته إىل ميثاق الوالء الذي أخذه ع على بين ادم بطاعته يف قوله تعاىلَ ﴿:وإ أذ
ت ب َربِ وك أم قَالوواأ بَـلَى َشه أد َان
َخ َذ َربُّ َ
آد َم من ظو وهوره أم ذو ِريَّـتَـ وه أم َوأَ أش َه َد وه أم َعلَى أَن وفسه أم أَلَ أس و
أَ
ك من بَين َ

ني﴾( .)46ويف هذا وأمثاله إشارة كافية إىل انسحاب األبيات
أَن تَـ وقولوواأ يَـ أو َم الأقيَ َامة إ َّان وكنَّا َع أن َه َذا غَافل َ
إىل دائرة الغزل الصويف ،والذي مهما تعددت احملبوابت فيه واختلفت أوصافها ،فإهنا تدور حول قطب
واحد هو الذات اإلهلية املقدسة.
واب ززن الف ززارض اس ززتطاع م ززن خ ززالل ش ززعره أن حيي ززل « جترب ززة احل ززب اإلهل ززي إىل رم ززوز غزلي ززة ذات ط ززابع

غنززائي ،وعززرب عنهززا يف أشززعار أقصززى مززا توصززف بززه أهنززا مجعززت بززني جوانيززة الرمززز ،وبرانيززة الزخززارف الززيت
لثلززت يف كلفززه الشززديد ابلتوشززية والبهززرج وحمسززنات البززديع»( ،)47إذ وفززق الشززاعر يف التوفيززق بززني الرمززز
الززذي ميثززل بنيززة عميقززة للززنص وبززني توظيفززه للبززديع توظيفززا مجززع بززني الطبززع والصززنعة ،حيززث أخفززى إسزرافه
البديعي بتلك الرمزية اليت اكتنفت النص ،اتركة املتلقزي يبحزث وراء املعزاين الدقيقزة الزيت تكشزف عزن تلزك
الرم ززوز وتف ززك تش ززفريها وتس ززتكنه بواطنه ززا .ويس ززتغرق الش ززاعر كثز زرياً يف وص ززف احملبوب ززة بتلوحي ززات رقيق ززة
تستدعي يف املتلقي ترااث غزليا وزهد ودينيا يف الوقت ذاته كقوله :
 .353إذا سفرت يف يوم عيد تزامحت
 .354فأرواحهم تصبو ملعىن َجاهلا

على وحسنها أبصار كل قَبيلة
وأحداقهم من حسنها يف حديقة

()46األعراف.172:

( )47الرمز الشعري عند الصوفية .187 :
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وقوله:

قت دو َن ٍ
وقت بطَيبَةٍ
ص َو ٌ
 .368وال اختو ِ

كل أوقايت مواسم َّ
لذة
هبا ُّ
و

ويالحظ على هذه األبيات اتكزاء الشزاعر علزى املزوروث الزديين ،وهزو مزا يشزعر بتفزرد هزذه احملبوبزة عزن

غريها وليزها فهي ليست إنسية ،إذ األرواح تصزبو إىل معزىن مجاهلزا ،وهزي إحزاالت قصزد الشزاعر هبزا بيزان
لززذة النظززر إىل احملبوبززة ووصززف مكاهنززا وسززعيه إليهززا ،وهززي مززا يستحصززله السززالك يف عباداتززه و اهداتززه،
وهززي لززذة روحيززة تس ززمو عززن املززاد ت وال تش ززوهبا الشززهوانية .إن الرمززز عنززد اب ززن الفززارض وليززد تكثي ززف
زازي ،فالصززور الازيززة مبجموعهززا تنلزف صززورة رمزيززة ،إذ التائيززة نززص رمززي تلززوحيي ،ال ميكززن فهززم أسزراره
دون فز ِّ
زك هززذه الرمززوز والشززفرات لتصززبح مفهومززة ،ولززذا نززرى اهتمززام املتصززوفة البززالت بتوضززيح هززذه الرمززوز
وشرحها ووضع املعاجم االصطالحية .
ومززن اإلشززارات املهمززة الززيت تززوفرت يف النصززوص الصززوفية ،والتائيززة علززى وجززه اخلصززوص ،تك زرار أمسززاء
العش ززاق واملعش ززوقات الع ززذريني كق ززي وكثز ززري ومجي ززل وليل ززى وس ززلمى ولبز ززىن وع زززه وبثين ززة ،ويب ززدو تعز ززدد
املعشززوقات يف التائيززة الكززربى ميزززة أسززلوبية ،تفصززل قصززائد احلززب العززذري عززن احلززب اإلهلززي ،الن أمسززاء
املعشوقات يف قصائد احلب اإلهلي مثلت منطية اثبتة ،فقد تعددت االمساء واحملبوب واحزد ،خبزالف الغززل
العززذري ،الززذي ظززل مقيززداً ابم زرأة واحززدة ،فلكززل شززاعر حمبوبززة واحززدة ،يتكززرر امسهززا يف أكثززر قصززائده.
فضالً عن اختالف سحيق اهلزوة يف املضزامني الفكريزة واإليديولوجيزة يف الزنص الصزويف( .)48اال أنزه يشزرتك
معه يف السمو عن الوقوع يف مهاوي احلسية ،فمن ذلك قوله :
م َن اللِبس ،يف أ أشكا وح أس ٍن بد َيعة
شاق يف وك ِل مظ َأه ٍر
 .251وتَظ َأه ور للأعو ِ
عزت
بعزةَ َّ
دعى َّ
وآونَةً تو َ
وما إ أن هلا يف وح أسنها ،م أن َشري َكة

مرةٍ لوبىن وأوخرى بوثينةً
 .252ففي َّ
غريها
ولسن س َواها ال وال وك َّن َ
َ .253
َ .254كذا َ حبو أكم ِ
اإلَتاد حبو أسنها،
صب متيَّ ٍم
.255
و
كل ِ
بدوت هلا يف ِ

ت ،يف غَ أريها َوتَـ َزيِت
كما يل بَ َد أ
ِبي بدي ٍع وح أسنوهو وِبيِة
ِ
علي ٍ
لسبق يف اللَّيايل القدمية
َّ
َّ
كل هيئة
و
ظهرت هلم للبس يف ِ
َجيل بوثينة
وآونةً أبدو َ
س أرتة
أْ و
ت ابطناً هبم ،فا أع َج أ
ب ل َك أشف ب و
لنا ،بتَ َجلِينا حبو ٍ
ض َرة
ب ونَ أ

اهلوى لتَـ َق ِدٍم
َ .256ولَأيسوا ،بغَريي يف َ
وم غَريي يف َهواهاوإ ِمنا
 .257وما ال َق و

 .258ففي َّ
مرةٍ قيساً وأخرى وكثرياً
واحتَ َجب
َ .259جتَل أِي و
ت فيه أم ظاهراً ،أ
وهن ٍ
مظاهر
وهم
 .260و
ٌ
وه َّن وهم ال َ

( )48ينظر :المرأة في شعر ابنن الفنارض -د ارسنة فني الرمنز الشنعري :رشندي علني حسنن ،مجلنة د ارسنات ،االردن ،المجلند  ،28العندد االول لسننة

 ،2001ص75
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والكل أمساءو لوبسة
كل فىت
وهي حب
ُّ
ُّ
 .261ف وك ُّل فىت وح ٍِ
ب ِ
ب أان وه َوَ ،
زريا وآون زةً مجززيالً،
قيسززا وأخززرى كثز ً
فالعاشززق يتجلززى يف كززل صززور العشززاق علززى مززر العصززور فطززورا يبززدو ً
وكذلك املعشوقة تتجلى يف كل حمبوب ،ألهنا احملبوب احلقيقي ومزا سزواه فزال ،فمزرة تتجلزى يف صزورة ليلزى
وأخززرى لبززىن وآونززة عزززة .فاجلمززال اإلهلززي يتجلززى يف املوجززودات ،وه ززي مظ ززاهر وجتليززات جلمززال احلقيقززة
اإلهلية ،فاألمساء هنا تشري إىل معان أعمق مزن البعزد املزادي ،فالكلمزة أو الصزورة «تكزون رمزيزة حزني تزدل
علززى مززا هززو أكثززر مززن معناهززا الواضززح املباشززر ،ويكززون هلززا جانززب ابطززين أوسززع مززن أن يتحززدد بدقززة أو
يفسر تفسرياً اتماً أو أن يتمل املرء بتحديده أو شزرحه لامزاً ،ومزع اكتشزاف العقزل للرمزز جيزد نفسزه منقزادا

إىل أفكار تعح فيما وراء»(.)49
 - 3رمزية اخلمرة

للخمر اتريها املعتق يف الرتاث الشزعري  ،فقزد الزت اخلمزرة و السزها قسزطاً وافزراً مزن أشزعارهم ،ولعزل

تلك القصائد مل تكن لتبدأ من فراغ خالص( ،)50إذ تعود بنا إىل اتريخ شعر اخلمرة فقزد «كزان هلزا خزينهزا
املعتززق القززدا ابتززداء مززن األعشززى اجلززاهلي  ،وحززا أيب ن زناس العباس زي الززذي تنززاهى يف وصززفها وتصززوير
()51
ف يف اجلاهليززة مززن اشززتهر بشززعر اخلمززرة كاألعشززى وعززدي بززن زيززد العبززادي النصزراين،
السززها»  ،فعز ِّزر يف
ومع يء اإلسالم فأن شعر اخلمزرة مل ختزب جذوتزه بزل «ازداد سزراءً واتسزع معجمزه الفزين ،وتنوعزت صزوره
وأخيلتززه تنوع زاً دل علززى مززا امل ابلبي ززات اإلسززالمية يف عصززر األمززويني وعصززر العباسززيني مززن بززذ وتززرف

وإغراق يف اللهو والون»( .)52ولدقزة مزا يصزفون ،ولوعزة مزا جيزدون يزتلط– أحيزااً -علزى املتلقزي بشزعر

الغزل واخلمرة ،بل تتلم يف مواضع من قصائدهم عمق التجربة وصدقها  ،حا يرتاءى لزك أهنزم خاضزوا
هذه التجربة اخلمرية فعالً ،ولعل ذلك كان مدعاة إىل ا ام بعضهم ابلكفر والفسق الصريح.
وليز شزعر اخلمزر يف الزرتاث العزريب مبيززات مهمزة :كوصزف الزبالد الزيت جتلزب منهزا ونسزبتها إىل املكزان،
ووصززف ألواهنززا وروائحهززا وطعومهززا وأوانيهززا ومكاييلهززا ووصززف اخلمززر الصززرف واملقتولززة ابملززاء ،ووصززف
أوانيها بشكل ابض ابحلياة وغري ذلك مما يتعلق هبا(.)53
أن الب ززدا ت األوىل لش ززعر اخلم ززرة وان كان ززت يف اجلاهلي ززة «إال ان ززه مل يس ززتكمل اس ززلوبه إال يف غض ززون
العصززر العباسززي»( ،)54والسززيما علززى يززد أيب ن زناس الززذي تفززنن يف هززذا الغززرض وأبززدع يف صززوره وتلويناتززه
( )49بالغة الخطاب وعلم النص .41:

( )50ينظر:الرمز الشعري عند الصوفية. 336 :
( )51الشعر الصوفي في األندلس . 128 :
( )52الرمز الشعري عند الصوفية . 330:

( )53ينظر :الرمز الشعري عند الصوفية .339-332:
( )54شعر عمر ابن الفارض .131:
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وإضفاء احلياة عليهزا يف صزور مبتكزرة ليززت بفراد زا وجزد ا ،وقزد وجزد املتصزوفة يف شزعر اخلمزرة ضزالتهم
اليت تعربعن حاالت السزكر والوجزد فاسزتعملوا ألفاظزه وصزوره للتعبزري عمزا يزتلح يف صزدورهم مزن لزواعح،
وما يامرهم من مقامات وأحوال .
وميكززن القززول أن اخلمززرة يف عززرف املتصززوفة رمزززت إىل حالززة السززكر والدهشززة الززيت تعززرتي العززارف ،وهززو
ينظززر إىل سززبحات اجلمززال واجلززالل اإلهلززي ،وكث زرياً مززا ارتبطززت حالززة السززكر ابلشززطح ،فززالنف «تنبسززط
عنززدما تظفززر حبقيقتهززا املعطززاة هلززا لامهززا ،وعندئززذٍ تغمرهززا غبطززة بززال حززدود لعرفاهنززا حقيقتهززا وإدراكهززا
وحد ا الكلية اجلامعة  ،فتسكر مبطالعة اجلمزال وشزهود نورانيتزه القدميزة وتبسزط ابلظفزر حبقيقتهزا فتشزطح
لتصرف ملقية أبقوال غريبة وعبارات غري مألوفة سروراً منه مبشزاهدة اجلمزال .ومزن شزأن هزذه احلالزة املركبزة
مززن البسززط والسززكر والشززطح ،أن لززأل الززذات حبقيقتهززا الوجوديززة ،لتنطززق مبززا يبهززر ،معلنززة علززى األشززهاد
وهي منتهية بوجودها الطافح ،رموزاً ذوقية ،يف لغة مفعمة ابملفارقة»(.)55

وأما اخلمر يف شعر ابن الفارض فلها حظها الزوافر وهزي «رمزز للمحبزة اإلهليزة بوصزفها أزليزة قدميزة منزهزة
عززن العلززل ززردة عززن حززدود الزمززان واملكززان ،وهززذه احملبززة يف األس زرار العرفانيززة هززي الززيت بواسززطتها ظهززرت
األشياء وجتلت احلقائق وأشرقت األكوان وهزي اخلمزر األزليزة الزيت شزربتها األرواح الزردة فانتشزت وأخزذها
السكر واستخف الطرب قبل أن يلق العامل» ( ،)56وله قصيدة مخرية ميمية مشهورة ،وهي اليت مطلعها:
رم
شربأنا على ذكر احلبيب ومدامة
َسكران هبا من قبل أن وُيلَ َق ال َك و
وهززي علززى طريقززة املتصززوفة وقززد أشززار النابلسززي يف شززرحه قززائالً« :اعلززم أن هززذه القصززيدة مبنيززة علززى
اصطالح الصوفية فأهنم يذكرون يف عبارا م اخلمرة أبمسائهزا وأوصزافها ويريزدون هبزا مزا أدار ع تعزاىل علزى
ألباهبم من املعرفة أو من الشوق واحملبة»(.)57
وتتجلززى اإلشززارات اخلمريززة يف مطلززع التائيززة ،فاحلميززا هززي سززبب كززل مززا ال العززارف مززن اشم وأسززقام
وجتليات ومشاهدات لسبحات احلق سبحانه وما ازله من مقامات وأحوال قائالً :
من عن احلسن جلَّت
احلب راحةَ مقليت
وكأسي ُميَّا أ
 .1سقتين محيَّا ِ
سري يف انتشائي بنظرة
به َّ
سر ِ

ب َش َراهبم
 .2فأو أ
مه و
صحيب أ ِن وش أر َ
ت َ

مشويل نشويت
مشائلها ال أ
من َ

ومن
 .3وابحلدق
و
عن قدحي أ
استغنيت أ
 .4ففي حان سكري ،حا َن وشكري لفتية
تقاضيت وصلها
 .5وملَّا انقضى صحوي
و

كتم اهلوى مع شهريت
أ
هبم متَّ يل و

قبض َخشييت
وملأ يغأ َ
بسطها ،و
شين ،يف أ

( )55الرمز الشعري عند الصوفية . 389-348:
()56الرمز الشعري عند الصوفية . 366 :

( )57شرح ديوان ابن الفارض . 245 : 2 :
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تتضززمن هززذه األبيززات إشززارات إىل اخلمززرة أبحززد أمسائهززا وهززو (احلميززا) وقززد راعززى الشززاعر يف اختيززاره
هززذه اللفظززة اإلشززارة إىل «س زورة حرار ززا وشززدة غلبتهززا بتلززك السززورة علززى العقززل وسززائر القززوى وإفنائهززا
وتالشزيها حبكزم غلبتهزا»( .)58مث أضزافها إىل احلزب لتنصزرف بزذلك عزن مخزرة الزدنيا ولتزدخل عزامل العرفززان
فهي ليست من مخر الدنيا وان كان فعلها ابأللباب اشد من األوىل.
ينكززد الشززاعر احلقيقززة املركزيززة يف التائيززة وهززي :أن النظززر إىل جتلززي احملبوبززة هززو السززبب يف كززل املنززازل
واألحوال اليت توالت على قلبه وقد شزبهها الشزاعر بفعزل اخلمرةفمزا أن نظزر إىل احملبزوب حزا سزكر حبميزا
احلززب الززيت أذهلتززه عنززد وص زوله إىل مقززام النظززر إىل احلززق فبمجززرد تناولززه لتلززك الش زربة غلبززت علززى عقلززه
وحواسه  ،وهذه (احلميا) هي سر االنتشاء والسكر الذي أصزابه «فاسزتغنيت اشن ابحلزدق واملقلزة الزيت يل
وإبدراكها تلك احملاسن والشمائل الشاملة عزن ذلزك القزدح األول فنشزو  -واحلالزة هزذه -مزن وزول هزذا
احل ز ز ززب الش ز ز ززامل احلاص ز ز ززل م ز ز ززن ش ز ز ززهود و ز ز ززول حس ز ز ززنه ووائل ز ز ززه وأوص ز ز ززافه مجي ز ز ززع احملاس ز ز ززن والش ز ز ززمائل
واألوصاف»(.)59
ويالحززظ علززى هززذه األبيززات التكثيززف للصززور االسززتعارية والازيززة (سززقتين ،يززا احلززب ،راحززة مقلززيت،
كاس ززي ي ززا ،انتش ززائي بنظ ززرة) ،وه ززي مبجموعه ززا ت ززندي وظيف ززة رمزي ززة تع ززرب ع ززن تل ززك احل ززال ال ززيت تع ززرتي
املتصززوف يف سززكره مززن مخززره احلززب ،فتلتقززي مززع مخززرة الززدنيا بفعلهززا وأسرهززا ،وتفززرتق عنهززا يف كثززري مززن
اشاثر ،أن هذه اخلمزرة لزدى املتصزوف هزي مزن أمسزى مزا يذوقزه العزارف يف سزريه زو احلزق فهزي علزى حزد
تعبري الشاعر :
هتذب أخالق الندامى فيهتدي

هبا لطريق العزم من ال له عزم

ويكرم من مل يعرف اجلود ك ِفهو
و
ولطف وال هوا
ٌ
صفاءٌ وال ماءٌ

حلم
وَيلم عند الغيظ من ال لهو و
و
جسم
انر ٌ
ونور وال ٌ
ٌ
وروح وال و
قدمياً وال شكل هنا وال رسم

كل الكائنات حديثوها
تق ِدم َّ
وال قبلها قبل وال بعد بعدها

وقالوا :شربت اإلمث ،كال وإمنا

حتم
وقبلية األبعاد فهي هلا و
شربت اليت يف تركها عندي اإلمثو

فهززي هبززذه الصززفات ختتلززف عززن اخلمززرة احلسززية ،فهززي ززدي ال تضززل وجتعززل البخيززل كرمي زاً والغضززوب
حليم زاً كمززا أهنززا ختتلززف عززن مخززر الززدنيا يف تركيبهززا صززفاء وال مززاء ولطززف وال ه زوا ،ونززور وال ار ،فهززي
روحانية الهوتية ال مادية اسوتية« .أما التضايف الداليل بني الكأس واحمليا (الوجه) فيعزود إىل اشزرتاكهما
يف صفة االمتالء والنضارة واحليوية ،فالكأس هي الزجاجة فيها شراب أو الشراب بعينه كمزا أن الوجزه هزو
( )58منتهى المدارك . 218 : 1 :
( )59منتهى المدارك . 224 : 1:
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املوضززوع األسززاس لالهتمززام اجلمززايل واملكززان املفضززل لتفاعززل الفززن والصززفة»( .)60ويالحززظ علززى الشززاعر
اسززتعماله أللفززاظ اخلمززر ومتعلقا ززا (الكززأس ،نشززوة انتشززائي ،سززقتين ،القززدح ،سززكري ،صززحو ) إال أن
البنيززة االسززتعارية والرتكيززب السززياقي يصززرف الززذهن إىل اخلمززرة الصززوفية بقزرائن تسززمو هبززا هززذه اخلمززرة عززن
رج ز اخلمززرة الدنيويززة وآاثرهززا الشززهوانية .ويززرى بعززض البززاحثني أن سززبب جلززوء الشززعراء إىل شززعر اخلمززرة
«يتص ززل اب زراف التم ززع اإلس ززالمي وانغم ززاس أف زراد يف ال ززرتف واملل ززذات وتع ززاطي اخلم ززر ال ززيت هن ززى عنه ززا
الشززرع ...،فززال يبعززد أن يكززون الصززوفية قززد انتبهزوا السززتفحال هززذه الظززاهرة ،ومززن مث اجتهززدوا يف صززياغة
فنيززة ملعززادل موضززوعي مززن شززأنه اسززتدراك هززذا الشززر الززذي أحززدق خطززره بصززرح األخززالق اإلسززالمية،
وهكذا سعوا الستدراج العامة واستمالتهم إىل االنتشاء والسكر مبدامة معنوية تتمثزل يف الزذكر والاهزدات
والسززماع مززن شززأهنا أن ززذب طبززاعهم وترتقززي هبززا إىل أفززاق رحبززة مززن السززمو الروحززي»( .)61وقززد يكززون
هذا سبباً مقنعاً مضافاً إىل أسباب أخرى تتعلق أبحوال الوجد اليت تقرتب من السكر وغياب الشعور.
.4رمزية الطبيعة :

ميثززل الوجززود بكززل مززا فيززه لززدى املتصززوفة كلمززات احلززق سززبحانه ،فاللغززة اإلهليززة ال تتجلززى «يف اخلطززاب
القرآين فقط ،ولكنها تتجلى يف الوجود كلزه ،الن الوجزود كلمزات ع املسزطورة يف اشفزاق والقزران كلمزات
ع املسززطورة يف املصززحف ،وكمززا أن كلمززات ع الوجوديززة ال ميكززن حصززرها وال تنفززذ ،قززال تعززاىل﴿ :قوــل
َّ
ـات َرِيب َولَـ ـ أـو ج أئـنَـ ــا مبثأل ـ ــه
ـل أَن تَن َف ـ ـ َد َكل َمـ ـ و
لـ ـ أـو َكـ ــا َن الأبَ أحـ ـ وـر م ـ ـ َداداً لِ َكل َمـ ــات َرِيب لَنَف ـ ـ َد الأبَ أح ـ ـ وـر قَـ أبـ ـ َ

َم َدداً﴾(.)63(»)62

واه ززم رم ززوز الطبيع ززة لززدى الص ززوفية (امل ززاء بوجوداتززه املختلف ززة ك ززالبحر واملنبززع والس زراب وغريه ززا ،والن ززور
وجتلياته يف الشم والبدر والظلمة ،والطري والنبات وبعض املوجزودات األخزرى .فزاملوجودات كلهزا دالئزل
وآ ت علززى احلززق سززبحانه ،وهززو يتجلززى يف كززل شززيء ،فالعززارف يززرى احلززق يف كززل شززيء ،ويسززتدل علززى

احلزق اي تززه إذ يف كزل شززي لزه آيززة واحلزق ال يغيززب عزن العززارف يف كزل أحوالززه بزل تزراه يف اسززتغراق اتم ،ال
يغفززل طرفززة عززني ،يززرى احلززق متجليزاً يف ولوقاتززه ولعززل يف التائيززة الكززربى شززي اً مززن هززذا القبيززل ،إذ يعززرض
الشاعر احلجح والرباهني علزى الواحزد سزبحانه يف األبيزات ( .)685-704و ينقزل صزوراً للطبيعزة ،وهزي
صززور حمسوسززة تنززبض ابحليويززة والشززعور تنقززل املتلقززي إىل عززامل لغززوي تصززويري حتتززدم فيززه الصززور ،وختتصززر
املوجززودات يف أبيززات قالئززل لتجسززد احليززاة يف الززرب والبحززر واجلززو ...وكززل مززا يتحززدث عنززه الشززاعر مززا هززو
إال جتليات لفعل فاعل واحد:
( )60التائية الكبرى دراسة أسلوبية . 68 :

( )61الصورة الفنية في الخطاب الشعري الصوفي :نور الدين دحماني ،مجلة حوليات التراث ،جامعة مستغانم(الجزائر) ،العدد. 39 ،2000 ،2
()62الكهف.109:

( )63اللغة  /الوجود  /القران -دراسة في الفكر الصوفي . 159 -158 :
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 .704وكل الذي شاهدتَهو فعل ٍ
واحد
و

لكن حبَجب األكنَّة
مبفرده أ

فهو يستدل على وحدة الوجود يف هذه األبيات ،ولي ما ذكزره الشزاعر رمزوزاً ملعزان هولزة ،وإمنزا هزي
جتليززات لفعززل الواحززد ،والشززاعر يعززرض هززذه الصززور الززيت هززي مززن فعززل املشززعبذ الززذي يظهززر هززذه األشززياء
فهززي -أن جززاز التعبززري( -حقززائق موهومززة) ،يززوهم هبززا املشززعبذ النززاس وهززي كلهززا مززن أفعالززه( .)64والصززور
وتلفززة بعضززها بش زرية وأخززرى حيوانيززة تصززف احليززاة يف مشززاهد مقتطعززة تلخززص الوجززود وتعيناتززه ،وهززي
مبجموعهززا تززدل علززى الواحززد وترمززز إليززه مززن خززالل «داللززة رمزيززة تززنهض علززى أسززاس فعززل إدراكززي ذوقززي
تفززوق احملسززوس العيززين عززن طريززق القفززز علززى املظززاهر الفيز ئيززة إىل نززوع مززن االسززتبطان يعطززي املسززتوى
األدىن للمتلقي وما يسعفه اإلدراك لبصري والسمعي لتجليات املوقزف الزذي يبقزى عزاجزاً عزن فزك شزفرته
وال يقززوى علززى التطززابق معززه أو احتوائززه ،ملززا يف التعبززري مززن طرافززة ختززرتق نظززام اللغززة ال رافززات أسززلوبية يف
(مغرق يف ار ،حمرق ابملاء) وما تولزده الصزورة الشزعرية يف وجدانزه مزن مغزايرة ،تعكز الطزابع املتنزاقض يف
جعل املتحرك يف حقيقته الباطنة جامداً ،عدا احلركة علزى الزرغم مزن الزرتاكم احلركزي للصزور واألشزياء نظزراً
()65
لكون الوجود بتعدد مظاهره ...عند الشاعر لي سوى لثيالً رمز ً لوحدة الوجود».
أن شززعر الطبيعززة عنززد املتصززوفة ،وان كززان جززار ً علززى املززوروث الشززعري العززريب ،إال انززه اختلززف عنززه يف

حتول ززه إىل نس ززق «رم زززي اش ززرب الك ززون تص ززوراً لواحدي ززة الوج ززود ،سز زواء يف ش ززكلها امليت ززافيزيقي ال ززرد أو

مظهرها الوجداين املتدفق ابلصزور والزازات»( .)66فالطبيعزة وصزريور ا وحركتهزا ليسزت إال انكشزافاً وجتليزاً
للحق ،وهو تعبري عن وحدة الوجود اليت يصورها الشاعر يف هذه األبيات ،وهو يتلف عن وحزدة الوجزود
لدى ابن عريب– كما يرى الدكتور حممد مصطفى حلمي ألن املزنهح الفارضزي مزنهح ذوقزي نفسزاين عدتزه
الفناء ،وهو من هذه الناحية منهح شخصي ذا ال يعتمد على العقل ،وأمزا املزنهح الزذي اسزتعان بزه ابزن
عززريب علززى إسبززات الوحززدة الوجدانيززة ،فحززظ العقززل فيززه ال يقززل عززن حززظ الززذوق والشززعور ،ومززذهب ابززن
الفززارض ال يززرج عززن كونززه حززاالً أقامززه ع فيهززا ،مبعززىن لززو جززاز أن يسززلبه ع هززذه احلززال ملززا شززاهد هززذه

الوحززدة ،وأمززا وحززدة ابززن عززريب حمققززة ،واقعززة دائم زاً ،س زواء أدركهززا اإلنسززان أم مل يززدركها ،ومززذهب ابززن
الفززارض مصززطبت بصززبغة نفسززية ،يززرى أن هنززاك احتززادين حيصززل احززدمها بززني روح اإلنسززان وجسززده مززن
احيززة ،وحيصززل اشخززر بززني روحززه وبززني ع مززن احيززة أخززرى ،أمززا مززذهب ابززن ع زريب يف وحدتززه الوجوديززة

فمختلف(.)67
أ -رمزية البحر
( )64ينظر :منتهى المدارك  ،184 : 2:وكشف الوجوه الغر ، 201: 2:شرح القيصري.180 :
( )65التائية الكبرى دراسة أسلوبية . 77:

( )66الرمز الشعري عند الصوفية . 289:

( )67ينظر :ابن الفارض والحب اإللهي . 325-321 :
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فمن رمزية الطبيعة البحر الذي يتكمل كثريا على االستعارة قوله:
صوان ملوضع وحرميت
ساحله ً
بَ

ف اإلىل
ك أحبراً وخ أ
ضتوهو وقَ َ
.ودونَ َ
 288و

فالبحر رمز ملعارف التوحيد ،إذ استعار الشاعر لفظة البحر حيث أن البحر يغرق فيه من ال يوضه

بسفينة النجاة واهلدى ،فهو إشارة إىل «حضرة أحدية اجلمع املختصة ابحلقيقة اال دية واحملمدية»(،)68
وهو كالم على لسان احلضرة اال دية ،مث رشح االستعارة مبا يالئمها من خوض وساحل فالساحل رمز
لز«حضرة مجع اجلمع ومقام قاب قوسني وظاهره احلضرة اإلهلية اليت هي غاية مجع الكمل واخللفاء وأويل
العزم»( ، )69يف ذلك إشارة إىل عظم منزلته.والبحر كما يرى نيكلسون« :هو الر ضات والاهدات
الروحية ...،والساحل هو الظاهر ،ومقر الظلمة هو الباطن»( .)70ومن إشاراته األخرى للبحر قوله:
قبل ولوجه
 .443وكم وجلَّةٍ قد وخ و
ضت َ

ب ـ رمزية الطري ومتعلقاته

فَقريو الغىن ما بو َّل منها بنَـغأبَة

ومن الصور األخرى للطبيعة يف التائية رمزية الطري ومتعلقا ا كما يف قوله :

دت
انح يف األيك اهلز وار َّ
وغر أ
 .727فإ أن َ
وأطرب ابملزمار مصلحهو على
.728
َ
من األشعار َّ
تقت
مارق فار أ
 .729وغن أ
َّت َ

وحة
جواابً لهو،
كل َد َ
و
األطيار يف ِ

مناسبَة األوكر من يَد قَـ أيـنَة
َ
كل شدوة
لسدرهتا األسر وار يف ِ

شر ابألغيار ََجعي وأولفيت
هت يف آاثر صنعي َّ
عن ال ِ
منزهاً
تنز و
ِ .730
حيث يتحدث الشاعر عن وصوله إىل مقام اجلمزع الزذي هيزأ لزه تلزك القزدرة علزى مسزاع أصزوات الطزري
وطززرب املزمززار واألشززعار ،والسززدرة هنززا هززي سززدرة املنتهززى ،ويبززدو أن الشززاعر هنززا ينطززق بلسززان احلضززرة
اال دية .فهي إشارات إىل املقامات العليا اليت وصل إليها العارف.
جـ  -رمزية النور ومتعلقاته

يرم ززز الن ززور إىل املعرف ززة واهلداي ززة ،وه ززو يف صز زراع أزيل م ززع الظلم ززة من ززذ ب ززدء اخلليق ززة ،وه ززو«رم ز ،زز للحقيق ززة
املحمديززة القدميززة قِّززدماً نسززبياً قبززل األك زوان ،ألن احلقيقززة احملمديززة هززي التجلززي األول ،وهززو حززادث .أمززا
زان ومكز ٍ
األنزوار الززيت تنبثززق منززه فهززي تنبثززق مززن احلقيقززة احلادسززة؛ وهززي حممززد النززيب املرسززل يف زمز ٍ
زان معينززني،
م يف
وعنه صدرت أنوار األنبياء واألولياء الالحقني»( ،)71ومن صوره يف التائية:

لك يوهدى اهلدى مبشيئيت
به َم ٌ

ك إالِ ،ومن نور ابطين
.464وال فَـلَ ٌ

ط كقطرة
البحر احملي و
ومن مشرعي و

ط كلمعةٍ
ُّور البسي و
.466ومن مطلِعي الن و
( )68منتهى المدارك. 300: 1 :
( )69منتهى المدارك. 300: 1:
( )70الصوفية في اإلسالم.76:

( )71القضايا النقدية في النثر الصوفي. 81:
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أطفأت انر نقميت
ونعمةو نوري
أ

شى
لم وُيتَ َ
لم تَغ َ
.497فال ظو ٌ
شى ،وال ظو َ

ضويَّة
غري َ
َتر و  ،هتودي النِ َ
ِ
ورَ ،
ت ،إىل أفأعالَهُّ ،
ابلد وجنة
تَديأ َ
عقود أخيَّة
وجود وحلَّ أ
ت يب و
و

سواكن
وهي
682
و
.صوامتو تبدي َ
ٌ
النطق َ
َّ 706
قت عن َد الكشف َّ
أن بنوره أاهـ
.وحق و
س ُّ
فأشر َق الـ
.714وقد طَلَ َع أ
الشهود َ
ت َمش و
ٍ
صبا
اختار َمن للشمس عن غ ِرة َ
.739وما َ
مرةً َّ
فتومهـ
ضوء نوري ًّ
.742رأوا َ
أشرقت
.ومن نوره مشكاةو ذايت
أ
 752أ

غريت
من نور إسفار َّ
وإشرافها أ

ضلِوا يف اهلودى ابألشعة
ـوهو انراً ،ف َ

ض َحويت
فنار أ
ت يب عشائيَ ،ك َ
علي َ
ِ
وانهيك من نَ ٍ
فس علَيها ومضيئَة
َ

نت هلا وه ًدى،
ست أنواري ،ف وك و
.755وآنَ و

نرية
تغب
أيفل
757
ومشسي ملأ أ
َ
ويب َهتتَدي وك ِل ال ِدراري املو َ
.وبدري ملأ أ
َ
وتتنوع رموز الطبيعة ،فيوظف الشاعر األشجار والر ح والسماء وغريها مبعان جديدة تكتسب دالال ا
من السياق الرمزي الذي حييي األلفاظ ،ويضفي عليها بريقاً ،ويوسع املعجم الداليل للفظة( .)72والناظر

يف هذه الصور يرى أهنا اعتمدت على االستعارة والاز ابلدرجة االوىل  ،اال أن هذه االلفاظ اكتسبت
دالالت رمزية من خالل السياق الذي يتىب أن تكون احلقيقة هي املقصودة ،فمن ذلك (نور ابطين،
غر  ،ضوء نوريِّ ،
ِّ
ظليفم ،و الشهود ،ووسي ،بدري ،الدراري املنرية ،انواريِّ ،
نوره مشكاة
نور
إسفار َّ
يف
يف
يف
يف
ذا ) ،ويتضح يف أكثر هذه الرموز ،قطبية النور وحموريته يف النص ،واليت حتيل على املفهوم الرمزي هلذا
املصطلح،
بصورة إشارية.

دون احلقيقة ،وهو ما يوسع دائرة الرمز يف االدب الصويف ،فكل التقنيات املمكنة توظف

 .5رمزية احلروف واالعداد:
للحززروف واالعززداد رمزيتهززا العرفانيززة يف الفكززر الصززويف ،ختززرج هبززا عززن الداللززة املعجميززة هلززذه املكززوات
وهذه الرمزية ،مل تنشأ من فراغ خالص ،فثمة ينابيع سقافية ومرجعيات اتريية تتصل جذورها بثقافة مزا بزني
النهرين والثقافة العربية واليوانية أخذت ألعداد كز ( )7،12،30فيه رمزيتها مثال وكذلك األحزرف كزامليم
واأللف والشني(.)73
وقززد يكززون إلخ زوان الصززفا اسز ،زر يف تبلززور الرمززز العززددي واحلززريف لززدى املتصززوفة ،وقززد حفلززت مع ززاجم
األلفاظ الصوفية بتأويل احلروف وال سزيما الغزني والبزاء واملزيم والتزاء واهلزاء واأللزف ،إذ تنزال هزذه األحزرف
وغريها نصيبها من االشارية ،وهي رمزية جامدة -أن صح التعبري -ال تثزري اإلحيزاء ،وال تسزتدعي مرموزا زا
( )72ينظر على سبيل المثال الرموز .186:ريح الغنى .183 ،ريح الوال.287،منبع صدي ،سراب بقيعة.319 ،ثمر العرفان ،فرع فطنة ،اصل
فطرة .426 ،سماء النفح .651 ،جنح الطبيعة .714شمس الشهود  .725بحار الجمع.

( )73ينظر  :الرمز الشعري عند الصوفية. 396 - 388 :
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بسهولة ،وجتعل النص الصويف مغلقاً ،مقتصرا على اخلواص أو من تداولوا مصطلحا م ومعزارفهم ،فاملعزاين
العميقززة الززيت تتسززرت وراء هززذه الرمززوز ،ال تنززال بسززهولة وإمنززا حتتززاج إىل اسززتنطاق الززنص أبكملززه واسززتكناه
مكنواتززه ،ذلززك «أن مثززل هززذه القوالززب الرمزيززة تفقززد التجربززة الشززعرية قيمتهززا الفنيززة ال سززيما حززني تبززين
مستوى عميقا من التكثيف الذي يصزل إىل درجزة االنغزالق التزام واالنبهزام غزري املشزروع ،بشزكل يصزعب
معه خوض مغامرة التأويل»(.)74
فالباء تشري إىل «أول املوجودات ،وهو يف املرتبة الثانية من الوجود ،وبه قامت السزموات ،واألرض ومزا
بينهما ،وافتتح احلق مجيع السور القرآنية ابلبزاء يف (بسزم ع) حزا بزراءة ...وقزال الشزبلي(:اا النقطزة الزيت
حتززت البززاء) ،يعززين كمززا تززدل النقطززة علززى البززاء وليزهززا عززن التززاء والثززاء وغززري ذلززك ،كززذلك أول اا علززى
السبب الذي عنه وجدت وولزدت ،وبزه ظهزرت وبزه بطنزت »( ،)75والتزاء « يكزىن هبزا عزن الزذات أبعتبزار
التعينات والتعددات» (.)76
والعني الثابتة« :هي حقيقة املعلزوم الثابزت يف املرتبزة الثانيزة املسزماة حبضزرة العلزم»( .)77وتتعزدد االضزافات
إىل العني كعني ع أو عني احلياة وعني احلق وعني اليقني وعزني العزامل وغريهزا ولكزل داللتهزا .والغزني تشزري
إىل «حزال مززن كززان حمجزواب عززن احلززق واحلقيقزة ،لكززن مززع صززحة اعتقزاد وإميززان مبززا غزاب عنززه ممززا اخززرب ع
ورسز زوله ب ززه»( .)78وهك ززذا تكتس ززب احل ززروف دالالت جدي ززدة يف ال ززنص الص ززويف ،وه ززي دالالت عائم ززة
ومنقطعة عن املعىن االصطالحي ،حبيث تغدو الرموز قوالب جامدة تسهم يف إغماض النص و وميه.
وتبززدو أمهيززة احلززروف لززدى املتصززوفة يف كوهنززا« :املكززوات األساسززية للكلمززات الززيت ترتكززب بززدورها يف
بناء داليل ،يفضي إىل وجود ظزاهرة اللغزة ،ومماسلزة بنيزة اللغزة لبنيزة الوجزود تبزدأ عنزده مزن مسزتوى احلزروف
الززيت لاسززل مراتززب الوجززود األساسززية ومززن تفاعززل مراتززب الوجززود األساسززية تلززك تنبثززق املوجززودات املركبززة،
كما تنبثق الكلمة من ترتيب احلروف بكيفية خاصة»( .)79وتتجلى رمزية احلزروف يف نزص التائيزة الكزربى
يف مواضيع متفرقة من النص ومنها قوله :
كنت يب من نقطة الباء خفضةً
 .94ولو َ
 .95و
حبيث ترى أن ال ترى ما َع َددتهو

فعت إىل ما َملأ تنلهو حبيلة
ور َ
َّ
وأن الِذي أعددتَهو غريو عو َّدة

( )74التائية الكبرى دراسة أسلوبية .85 :
( )75لطائف اإلعالم .102 :

( )76اصطالحات الصوفية.17 :
( )77لطائف اإلعالم . 329 :
( )78لطائف اإلعالم .342 :

( )79اللغة /الوجود /القران /دراسة في الفكر الصوفي .164 :
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ترمززز النقطززة يف هززذين البيتززني إىل بعززد عرفززاين فهززي ختتلززف عززن املرجعيززة االصززطالحية للنقطززة يف اللغززة،
فهذه النقطة هي اليت نطق هبا الشبلي قائال« :أا النقطة اليت حتت الباء»(.)80
ويفسر القاشاين هذه النقطة اليت حتت الباء قائالً« :يعين لو كنت يف معيتك اليت هزي نقطزة البزاء ،الزيت

هبزا ليزز العبزد عزن الزرب حركززة خفزض حبيزث تقزول :إمنزا ليززت عززن ريب بغنزاه وفقزري ،لرفعزت بر يتزك مززن
هذا اخلفض إىل مقام يف العلو ال ينال ألحد حبيلة.
وقولززه :حبيززث تززرى ان ال تززرى  ...اال ،يعززين عالقززة ر يتززك لكونززك حركززة خفززض البززاء ،هززو ان ال تززرى
ما عددته من األعمال شي ا موصالً او أمراً منجياً ،بل ترى أبن كل ما يعد من هزذا القبيزل هزو غزري عزدة،
أي آلة موصلة إىل ما يرام مين ،ويف قوله( :ولو كنت يب) معزىن لطيزف ،وهزو ان تزرى خفضزك بزك بزل يب
لتحققك ابخلفض احلقيقي املثمر للرفعة احلقيقية»(.)81
ومما يزيد من غموض الداللزة الرمزيزة يف الزنص تلزك املفارقزة ابلتضزاد بزني (خفضزة ،رفعزت) وقولزه (تزرى
 ،ال ترى)( ،عددته ،غري عد ) ،وهي مقابالت تستمد رمزيتها من حتقزق الشزاعر يف هزذه املرتبزة (البزاء)،
«أما اخلفضة فإهنا داللة أخرى مشحونة ببعد عرفاين لوجزود فزارق داليل بزني اخلفزض والرفزع عنزد املتصزوفة
عززن س زواهم إذ تتحززول حركززات اإلع زراب إىل شززعرة معبززأة بززدالالت روحيززة تسززري يف م زوازاة اتمززة حلركززات
اإلعراب ومعانيها فالرفع رفع اهلمم واخلفض خفض النفوس تواضعا هلل»(.)82
ان حززرف البززاء والنقطززة الززيت حتتززه تسززتدعي اجتاهززات متعززددة مززن التأويززل تستعصززي احيززاا علززى الفهززم
فقد توسع املتصوفة يف هذا احلزرف ابلزذات ومتعلقاتزه ،وال سزيما لفظزة (بسزم ع) وهزذا مزا دعزا ابزن عزريب
إىل التس ززا ل ع ززن دالل ززة ح ززذف األل ززف م ززن كلم ززة بس ززم يف البس ززملة ووجوده ززا يف نفز ز الكلم ززة يف غ ززري
البسززملة مثززل ﴿اق ـرأ ابســم ربــك﴾( ،)83و﴿ابســم ر جمراهــا﴾( ،)84و يشززرح ابززن عززريب مسززألة غيززاب

األلززف مززن كلمززة (بسززم) يف البسززملة أبن (األلززف) تززدل علززى اإللوهيززة ،والبززاء– او ابألحززرى النقطززة الززيت
حتززت البززاء– تززدل علززى اإلنسززان فيمتنززع ظهورمهززا معززا ،خاصززة مززع كثززرة اسززتعمال البسززملة يف الق زران ويف
التداول اللغوي ،أما وجودها يف غري البسزملة – مزع وجزود البزاء أيضزا – فهزو للداللزة عليهزا ،والتأكيزد ان
وجززود العبززد هززو ززرد وجززود ظززاهر ،وان ع هززو الفاعززل علززى احلقيقززة مززن خلززف حجززاب الصززور الكثززرية
ومنها اإلنسان(.)85
()80لطائف اإلعالم . 102 :
( )81لطائف اإلعالم .103 :

( )82التائية الكبرى دراسة أسلوبية .82 :
( )83العلق.1:

( )84هود.41:

( )85ينظر :اللغة /الوجود /القران -دراسة في الفكر الصوفي  ، 172 :الفتوحات المكية.102 : 1 :
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هكززذا يتحززول الززنص الصززويف إىل طالسززم ورمززوز لتغيززب فيززه الشززعرية وتتسززم ابلغمززوض والتكثيززف يف
أبيززات تضززيق العبززارة عززن اإليضززاح لتغززدو اإلشززارة خززري مززا يتوسززل بززه الصززويف لبيززان أحوالززه ،غززري ان لغززة
التائي ززة«اش ززارية خاطف ززة ت ززدهش وتص ززطدم جب ززدار اللغ ززة املس ززتهلكة لتش ززرع يف التعب ززري ع ززن الالمتن ززاهي م ززن
الك ززالم ،وه ززي ش ززذرات مل ززا يق ززال او جتلي ززات مل ززا قي ززل ،او مل ززا يتع ززذر اإلفص ززاح عن ززه لوقوع ززه يف اجلان ززب
اشخر»( .)86ومن الرموز األخرى يف هذا الباب قوله:
ت كءو املخاطب بيننا
 .218فقد ورف َع أ

ويف رفعها عن فرقة الفرق رفعيت

يرمز الشاعر إىل حال التوحد وانعدام االسنينية ،فرفع التاء على املستوى النحوي «قلص من حضور
ضمري املتكلم بصيغة اجلمع إىل مخ عشرة مرة ،وزاد من رقعة حضور ضمري املتكلم بصيغة املفرد ،أكثر
من اتصافها ابلتعدد  ،فاإلفراد هنا يقرتن يف إحدى دالالته الصوفية ابلتوحد ،على عك اجلمع الذي

قد يشري إىل الكثرة»( .)87ان البعد النحوي يكتسب داللة عرفانية ،يف النص تشري إىل توحد األا واحلق
او األا واشخر وغياب احلواجز بينهما .ومن استعمال الرموز احلرفية قوله :
ني عين اجتلتيين
َّ 234
.فلما َج و
لوت الغَ َ

وقوله :

ني ابلعين َق َّرت
الع و
ومفيقاً ومين َ
وأيلغت
ويقظةو عني العني َُم َ

صحوي امنحت
.483فنقطةو غني الغني عن
َ

لثل لفظيت العني والغني مفتاحا لتشفري هذين البيتني ،وفك رموزها ،وما مل يزتمكن املتلقزي مزن فهزم هزذين
املصززطلحني فانززه ال يسززتطيع أن يفهززم البيتززني ويسززتنطق الززنص ،فززالغني« :يطلززق وي زراد بززه الصززدأ ...أبنززه

يعلززو وجززه مززرآة القلززب فيحززول بززني سززر عززني البصززرية وبززني ر يززة األشززياء كمززا هززي والغززني لغززة :هززو الغززيم
الرقيق ،نسمي به الصدأ لكونه يف حجابيته أرق من الرين الذي هو حجاب عن احلزق واحلقيقزة ،لكزن مزع
صحة اعتقاد وإميان مبا غاب عنه ،مما اخرب ع ورسوله به»( .)88فالغني حجاب حيول بني املزرء وبزني ر يزة
احلززق ولززي حرف زاً اصززطالحياً حسززب ،إذ الشززاعر «ملززا شززبه النقطززة ابلصززدأ (يف البيززت الثززاين) لكوهنززا ملززا
علززت العززني صززري ا غينززا شززبه زواهلززا ابلصززحو ،فشززبه زوال الغززني عززن عززني القلززب بزززوال الغززني الززذي هززو
الغزيم الرقيززق عزن عززني الشزم  ،كمززا يقززال صزحا اجلززو اذا أزال غينزه ،فهكززذا يقزال :صززحا القلززب اذا أزال
غينه»(.)89
أمززا رمزيززة األعززداد فهززي األخززرى هلززا حظهززا مززن الززنص الفارضززي ،ويبززدو ان املتصززوفة ربطزوا رمزيززة العززدد
«بتصززورات تتعلززق ابلتوحيززد العرفززاين والوحززدة اخلالصززة والواحززد البسززيط والفززرق بززني األحدي زة والواحديززة،
( )86التائية الكبرى دراسة أسلوبية.86 :
( )87األنا في الشعر الصوفي .208 :
( )88لطائف اإلعالم .342 :
( )89لطائف اإلعالم .343 :
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وقززد تسززاءل الصززوفية مهيبززني برمززوز العززدد عززن كيفيززة ابتززداع الواحززد الكثززرة املتخارجززة ،وعززن سززر نه يف
الكثرة دون ان يتبعض او ان يتكثر يف ذاته»( .)90ويالحظ علزى نزص التائيزة إهابتزه برمزيزة العزدد وتوظيفزه
ملعانيه العرفانية اليت نطق هبا املتصوفة فمن ذلك قوله:
ت
ومل يثبت لبوعد تثبُّ و
ما قلتهو عن حقيقة

ح َجا َ
 .219فإن مل وُي ِوأز رؤيةَ اثنني واحداً
ومناَزلةً
ت واجداً،
يت
أصبح َ
أمس َ
أ
 .226فلو واحداً َ
م َن اللَّبس ،ال ُّ
أنفك عن ثَـنَويَّة
ف الغطَا
ش َ
قبل أن يوك َ
 .230كذا و
كنت حيناً َ
ترمز األعداد يف داللتها إىل حايل اجلمع والفرق ،اللذين يتناوابن على العارف يف تعرضه للنفحات
القدسية فالواحد « :اسم الذات ابعتبار انتشاء األمساء عنها ...وهو امسها أيضا ابعتبار احتاد األمساء
فيها ،وذلك من جهة كون كل اسم دليال عليها ،وان كان أيضا يفهم معىن يتميز به عن غريه من
االمساء ،فسميت الذات واحداً ،ابالعتبار الذي صار به الكل متوحدا يف الداللة عليها»( .)91فالواحد

« مبدأ ظهور العدد ،وان العدد هو الذي مبوجبه طرأ التفصيل على املبدأ وتفضي هذه املقولة إىل سنائية
الواحد والكثري أو الوحدة والكثرة وهي سنائية تنحل إىل تصور مبدأي القوة والفعل او الالوجود و الوجود
او اإلمجال والتفصيل ،فاألعداد ملة يف الواحد وموجودة فيه ابلقوة ،وهي ذا ا عند جتلي الواحد يف
املراتب العددية ،موجودة على هيأة الفعل والتفصيل»(.)92
والشاعر يعطي الرباهني واحلجح على قيام الواحد يف كل شيء بل األمزر ظزاهر للعقزل الزذي ال جيزوز ر يزة
اسنني ابإلشارات واألدلة بشخص املتبوعة وهي اليت معها اتبعة جنية فهي صورة السنني يف شزخص واحزد.
«وممززا يززتمم البنززاء الرمزززي اخلززاص ابلعززدد لززدى الصززوفية ،إحززالتهم علززى طززابع فلكززي يزوازي القيمززة العدديززة
خاصة ،وإهابتهم ابملنطق األرسطي الصزوري يف شزكل االقيسزة املنتجزة وأتكيزدهم علزى فكزرة التطزابق بزني
األعداد واحلروف من خالل تناظر مفرتض بني الواحد واأللزف مزن حزروف اهلجزاء العزريب وإحلزاحهم علزى
ان يفمث فروقززا بززني رتبززة األحديززة ومرتبززة الواحديززة»( .)93ويبززدو ان الشززاعر قززد شززهد يف أكثززر مززن بيززت علززى
توحيد خالقه يف إشارة إىل الواحدية:

وشهو ٌد بتوحيدي حبا ٍ فَصيحة
نت واعيًا
.718وألسنة األكوان إ أن وك َ
وقد أشار القاشاين يف هذا شرحه هلزذا البيزت إىل مبزدأ الوحزدة قزائالً« :كزل موجزود وجزوده عزني وجزود
اشخ ز ززر م ز ززن حي ز ززث احلقيق ز ززة ،وغ ز ززريه م ز ززن حي ز ززث االعتب ز ززار واليق ز ززني ،وإجي ز ززاد املوج ز ززودات دلي ز ززل وح ز ززدة
( )90الرمز الشعري عند الصوفية .398 - 397 :
( )91لطائف اإلعالم . 459 :

()92الرمز الشعري عند الصوفية . 390 :
( )93الرمز الشعري عند الصوفية.401 :
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موجدها»( .)94فاألعداد مهما تكثرت فان موجدها عني وجود الواحزد ،فهزي جتليزات للواحزد «فاإلنسزان
واحززد ابلززذات ،لكنززه تنبززث منززه قززوى وصززفات وتفاصززيل كثززرية .تنتظمهززا هززذه الززذات الززيت تززرى نفسززها يف
عني وحد ا ،وهذا عند العرفانيني هو (الواحد) او اإلنسان الواحد الذي حتقق مبرتبة الواحديزة فزرأى ذاتزه
عني صفاته ،ورأى كل صفة عني األخرى من حيث رجوعها إىل الذات الواحدة» ( .)95فاإلنسزان الواحزد
هززو الززذي تتجلززى فيززه مظهريززة احلززق الواحززد وصززفاته ،فهززو سززيد املوجززودات وخليفززة رب املخلوقززات ،وهززو
ظززل ع ويززده ووجهززه ومسعززه وبصززره ،وهززذا ال يتززأتى اال بكثززرة العبززادة الززورع واالرتقززاء يف مززدارج الكمززال
الذي ينشده كل عاقل لبيب.
اخلامتة
بعد تلك القراءة يف اتئية ابن الفارض الكربى البد من االشارة اىل أهم النتائح اليت لخضت عنها ،وميكن
اجيازها بنقاط:
 .1ميكن القول ان ابن الفارض نظم علوم الصوفية واختصرها يف اتئيته الكربى ،فأحال التصوف شعرا
تضمنته ملحمته اخلالدة (التائية الكربى) ،فهي قمة ما وصل إليه الشعر الصويف والفكر الصويف أيضاً ،حا
غاىل بعضهم فجعل الفتوحات املكية شرحاً هلا أو هي فصوص احلكم وال فرق.
 .2شكلت التائية– رغم املعارف والعلوم الصوفية اليت حو ا– نصاً أدبياً رفيعاً بكل ما للكلمة من معىن،
فهي ليست منظومة تعليمية حسب ،بل امتلكت عناصر النص األديب من خيال فريد وصور مستجدة
واستعارات رائعة ،فضالً عن الفنون البديعية املعنوية واللفظية واألساليب املتنوعة املقصودة .وال ينسى
الباحث أن يشري إىل ان القصيدة قيلت حتت وحي التصوف ،فكيف أمكن هلذا (الالشعور) ان يت بتلك
الرتنيمة الصوفية العذبة بكل ما فيها وما ذلك إال حصيلة سقافة شعرية متنوعة قرأ فيها الشاعر أدب
العصور السابقة فضال عن املوهبة الفطرية للشاعر ،واليت تركت أسرها حا على اجلانب اخلفي من نفسية
الشاعر.
 .3احتل الرمز ،قمة اهلرم يف االستعمال للصورة الفنية يف التائية وللرمز دواعيه ومنها التقية وعمق املعىن
وضيق اللغة عن البوح أبسرار املتصوفة وغري ذلك مما أشري إليه يف حمله.
 .4املعجم الشعري البن الفارض خليط متجان من الشعر اجلاهلي -والسيما الغزل -ومعجم اخلمرة
والثقافة اإلسالمية واملصطلحات العلمية واملصطلح الصويف .والصورة الفنية يف شعره مستمدة من هذه
( )94كشف الوجوه الغر. 208 – 207 : 2 :
( )95الرمز الشعري عند الصوفية.407 :
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املصادر ،ولذا فهي تكاد تكون مكررة ،إال أهنا ال ختلو أحيااً من اجلدة والفرادة  ،وابألخص الصورة
االستعارية والرمزية.
 .5البد من اإلشارة إىل هيمنة األا وتضخمها يف النص الفارضي ،وهي موزعة بني الشاعر واحلقيقة اإلهلية
أو احملمدية (احملبوبة) ،واحملبوبة متجلية يف الشاعر ،وهي متشحة أبسلوب الغزل مع إضفاء البعد االشاري
عليها ،فهي (األا احلالجية) لكن بلباسها الرمزي اجلديد ،ويعد هذا األمر تطوراً ونضوجاً للتجربة الصوفية،
وهذا ما هيأ هلا فرصة التعبري عن ر اها بعيدا عن أهل الظاهر واعني السلطة اليت مل تتورع عن إراقة دماء من
ابح بسره كاحلالج والسهروردي .
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