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 لعؿ المشيد الذي ترسمو الذات الشاعرة في الشعر الجزائري المعاصر نتيجة 
الختالؼ رؤاىا لمعالـ و المساءلة عف ىويتيا، ىو ما جعميا تتطمع لمتعمؽ بقوى غيبية 

تخرجيا مف دائرة الكائف التي تقود النياية فييا ػ دائما ػ نحو ذات    البداية، إلى 
الممكف حيث ال يحد التفاعؿ مع األشياء شكؿ أو تكثيؼ، و ال ُيخضع العالقات 

 .التفاعمية مع الحقيقة و المعرفة عقؿ و ال منطؽ

 و إف كاف بموغ ىذا العمؽ يقتضي مف ذات الشاعر مباشرة االتصاؿ بالمطمؽ 
و تقصي العالـ الخالص، إضافة إلى السمو بكؿ بنية دالة في خطابو عف الواقع 

اليائس، فإف االنفتاح عمى التجربة الصوفية و االغتراؼ مما تحبؿ بو خصائصيا   و 
نصوصيا اإلنسانية، يتيح ليا إمكانية تحصيؿ المعرفة المنشودة و منح نصو الشعري 

 .شروط تحققو و خموده اإلبداعي

 : و ضرورة التداخؿ ػ ىذه ػ بيف الشعري و الصوفي جعمتنا نتساءؿ

ىؿ يمكننا الحديث عف أبعاد شعرية لمحضور الصوفي في القصيدة الجزائرية 
المعاصرة ؟ إف كاف كذلؾ فما مدى عمؽ االشتغاؿ عمى عناصر التجاوز فيو ؟ ثـ ىؿ 

 تخريج الصوفي في ثوب الشعر منح ىاتو القصيدة المسافة الجمالية المنشودة ؟

ىاتو التساؤالت و الرغبة في مواصمة اإلخالص لألدب الجزائري و العمؿ عمى 
إنتاجو في ىذه المرحمة، و محاولة كشؼ الحجب عف بعض قيمو الواقعة     في برزخ 

التصوؼ، إضافة إلى أسباب أخرى جعمتنا نسعى إلى العمؿ    عمى ىذا /الشعر
الموضوع، و اختيار الشاعر الجزائري المعاصر و األستاذ عبد اهلل العشي أنموذجا مف 
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، لحداثة إصداره و قمة الدراسات        و التطبيقات "يطوؼ باألسماء"خالؿ ديوانو 
ثـ ألف أولى قراءاتو تغري بتجاوز شكمو العاـ بييكمو المعاصر  و بنيتو . حولو

 .السطحية الصوفية

ىذا ما جعمنا نوزع إمكانات بحثنا عمى فصؿ أوؿ أردناه أف يكوف          في 
المصطمحات و المفاىيـ، لموقوؼ عمى الشعرية و التصوؼ و تبعات إشكالية التعدد و 
االختالؼ في الثقافات و بيف األفراد، إضافة إلى إمكانية إسناد أحدىما   إلى اآلخر و 

 .مدى فاعمية ىذا اإلسناد في إنتاج كؿٍّ قابؿ لمتحقؽ النصي و االكتناه

يميو فصؿ ثاف سعينا مف خاللو إلى معالجة ما يتعمؽ بالجدؿ الحاصؿ داخؿ 
الذات و تساؤالتيا الوجودية، و ما يتنازعيا مف حاالت استشراؼ وانجذاب نحو الغيبي 
مف جية، و محاولة االنفصاؿ عف ظاىر الواقع و االنسحاب مف مظاىره المادية مف 

 .الكشؼ/جية أخرى، ثـ البحث في االنسجاـ الشعري الصوفي و آليتي الخمؽ

ثـ فصؿ ثالث حاولنا مف خاللو رصد بعض الظواىر التي تعد مف الركائز 
األساسية لقياـ كؿ تجربة صوفية، و مدى تفاعميا مع العنصر الشعري، واقفيف عمى 

 .أبرزىا مممحا في المدونة و عمى أبعادىا الجمالية

لعبد اهلل العشي كمصدر لممعالجة " يطوؼ باألسماء"معتمديف عمى الديواف 
وعديد المراجع، لعؿ أىميا نظريات معاصرة لجابر عصفور، مفاىيـ الشعرية لحسف 

وغيرىا كثير ال تقؿ أىمية تزود مف معينيا ... ناظـ، النظرية الشعرية لجوف كويف
 .بحثنا ىذا



 

 ت
 

 

و ألف كؿ دراسة وجب قياميا عمى منيج أو مناىج، فإف طبيعة الموضوع 
المتعمقة ػ في أكثرىا ػ بعالقة الكائف بكينونتو، فرضت عمينا اعتماد التأويؿ       و 

 .بعض إجراءات التمقي بعد محاولة اإلحاطة بالظاىرة المنشودة وصفا و تحميال

و لـ يكف إخراج ىذا البحث في صورتو النيائية باليسير، فمعطيات الموضوع 
المربكة و امتداد أطرافو، و تجاوزه معالجة التصوؼ كظاىرة دينية إلى أبعادىا الشعرية 

و الفكرية أحيانا، إضافة قمة الدراسات السالكة ىذا المسمؾ و ضيؽ الوقت شكمت 
 .بعض الصعوبة في تحقيؽ ما رجونا مف أىداؼ

أخيرا ال يفوتني في ىذا الموقؼ أف أجزي جزيؿ االمتناف لألستاذة الفاضمة 
روفيا بوغنوط، التي كاف ليا الفضؿ في اختيار موضوع ىذا البحث، و كذا إثرائو لما 
تفضمت بو مف جيد رغـ انشغاالتيا، و عميؽ الشكر و خالصو لمف كانت لو يد    

 .في إخراجو

 .و الحمد هلل أوال و آخرا
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ال يختمف اثنان عمى أن فوضى المصطمحات و المفاىيم أزمة شاعت في متون 
المؤلفات النقدية العربية المعاصرة، و تبدت نتيجة إقبال الباحثين كل بترسانتو 

يحتاج        في "المصطمحية سعيا منو لتكريسيا نقديا و شرعنتيا، ما يجعل كل خطاب 
من ىنا بات لزاما . 1"قراءتو إلى استعمال مرجعية مخصوصة بالناقد المقروء دون غيره

عمى المؤسسة النقدية العربية ـ إن صح القول ـ أن تمارس سياسة أكثر منيجية تثبت 
نجاعتيا في الحد من غمواء ىذا التأزم و محاولة احتواء الوضع، ألن إشكالية    ـ الثنائية 

بتجذرىا ـ جعمت استخدام الكثير من الباحثين المبتدئين منيم خاصة لممصطمحات و 
 .2"أن يصير في حكم الحق الذي يراد بو الباطل"المفاىيم النقدية، يوشك ـ تجوزا ـ 

 و ألن بحثنا ىذا محاولة لتقصي حيثيات ظاىرة الشعرية الصوفية، و اكتناه 
أبعادىا، و الغور في معالميا و اقتحام عوالميا في التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة 

لمشاعر عبد اهلل العشي كأنموذج، فإنو يتوجب عودا " يطوف باألسماء"من خبلل ديوان 
 .عمى بدء الوقوف عمى المصطمحات المفاتيح و حدودىا و مفاىيميا

          و  فيل يمكن الحديث عن براءة مصطمحية و مفيومية لكل من الشعرية
 التصوف؟

                                                           
 .22، ص 2008، منشورات اإلختبلف، الجزائر، 1الحقيقة و السراب، ط : سفيان زدادقة-  1

الشعريات و السرديات، منشورات مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص : يوسف وغميسي-  2
7. 
  سنستخدم منذ البدء مصطمح الشعرية و اشتقاقاتو التي امتازت عن غيرىا بميزة التداولية، و القت إقرارا عند كبار 

 .242المرجع نفسو، ص : ينظر.النقاد و المترجمين
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و في ظل محاولة التحديد المصطمحي و المفيومي، ىل يصدق القول بإسناد أحد 
، بعيدا عن كل أيديولوجيا أو قراءة "الشعرية الصوفية"المصطمحين لآلخر عمى صيغة 
 .مغموطة لممصطمح و المفيوم؟

  ـ الشعـــرية 1

بالفرنسية         أو  poétique   يأتي مصطمح الشعرية كمقابل عربي لمصطمح 
poétics من الكممة اإلغريقية " باإلنجميزية، المشتقpoiétikos ...  بمعنى كل    ما

، و لعل السيرورة الزمنية تستقر بأصمو عند أرسطو     في 1"ىو مبتدع مبتكر خبلق
متجاوزا إلى " لتتحدد بذلك قيمة المصطمح في النقد الغربي فيبدو ،DE POETICA كتابو 

أخضع المؤلفات المؤصمة بعده لتأثيره        و االنضباط  ما، 2"حد ما ىذه اإلشكالية
" النظرية الشعرية "(Jean Cohen)، و جون كوين "فن الشعر"بحدوده، فيؤلف ىوراس 

 .H)، و ىنري ميشونيك "الشعرية "(Todorov)في جزأين، و طودوروف 

Meschonnic)" و رومان ياكبسون "شعرية اإليقاع ،(Roman Jakobson)"  قضايا
، وقد استجاب النقد الغربي ليذا التجاوز فطمب إضاءة زوايا أخرى عمى "... الشعرية

غرار طبيعة و ماىية الشعرية، بعد أن ضاق فضاؤىا عن الخمق و االبتداع و االبتكار ـ 

                                                           
 .14الشعريات و السرديات، ص : يوسف وغميسي-  1
 فن الشعر، ترجمة و تقديم و تعميق إبراىيم حمادة، مكتبة األنجمو مصرية، ىوامش : أرسطو: ذنا المصطمح منأخ

كما وردت ترجمات أخرى مختمفة ليذا العنوان من . وقد رافق ىذا المصطمح ترجمات مختمفة. 59: الفصل األول ص
" الشعرية"في ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سبلمة لـ " الشعرية"عند أغمب المترجمين، " فن الشعر"بينيا 

 .إلى غير ذلك من الترجمات المختمفة و قد استخدمنا أكثرىا تداوال. 12لطودوروف، ص 
 .11، ص 1994، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1مفاىيم الشعرية، ط : حسن ناظم-  2
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 و بالنظرية األدبية منذ ،1"البحث عن قواعد األدب وأصولو"عموما ـ، و ارتبطت بعبلمات 
باعتباره أسبق " فن الشعر"بداياتيا اإلغريقورومانية، التي ترجع إلى كتاب أرسطو 

المؤلفات لنظرية األدب عمى رأي الكثيرين  رغم وجود من يرى خبلف ذلك، فطودوروف 
المحاكاة عن طريق "كتابا في نظرية األدب  لكنو كتاب في التمثيل "يعتقد أنو ليس 

 و ما ييمنا إشارتو لممحاكاة عن طريق الكبلم، فأرسطو يعتقد بيا في مقابل ،2""الكبلم
الوزن، و المغة، و : تتحقق باستخدام مواد"إذ يرى أنيا . المحاكاة باألشكال و األلوان

و ىنا سير فاعل . 3"باستخدام كل مادة منيا عمى حدة  أو بوساطة المزج بينيا... اإليقاع
نحو اختزال داللة المصطمح في فن القول و متعمقاتو، و تكثيف ىذه الداللة و جعل 
قيمتيا تتحدد بمدى فاعمية آداء موادىا مفردة أو مجتمعة، ما يجعميا تقترب أكثر من 

و بيذا فالوزن و المغة و اإليقاع ىي . اتخاذ الشعر مجال وجودىا و تحقق استقبلليتيا
مواد المحاكاة عن طريق الكبلم أو الصوت       و ىي ال تصنع الشاعر أو الشعر و 

و عن ... إنما المحاكاة، التي بدورىا تمغي الشعرية عن الناظم في الطب أو األحياء
 .نظمو

الشعرية اإلغريقية " أما ىوراس الروماني الذي يجعمو الباحثون قطبا من أقطاب 
، فقد حاول تعزيز فعالية النظرية األرسطية بتأكيده   ما 4"ألنو يحمل و يقمد نفس المفاىيم

عطائيا ىوية كتاباتيم    توصمت إليو، و دعا إلى الكتابة عمى خطى اإلغريق وا 

                                                           
 .219، ص 1998نظريات معاصرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : جابر عصفور-  1
، دار توبقال، الدار البيضاء، 2الشعرية، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سبلمة، ط : تزيفطان طودوروف-  2

 .12  ، ص 1990

 .56فن الشعر، : أرسطو-  3
 .42، ص 2007، دار مجدالوي لمنشر و التوزيع، األردن، 1عمم الشعريات، ط : عز الدين المناصرة -  4
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فإذا اتفق أن أعدت فيما تكتب ... إقتف أثر السمف أو فمتبتكر شيئا متجانس األجزاء:"فقال
، و لم يكتف بيذا بل بحث 1..."وصف أخيل المشيور، وجب أن تجعمو فائض الحيوية

كذلك في الحدود بين األنواع األدبية و حاول رسميا و دعا الشعراء           إلى 
المحاكي             و " فتكون شعريتو شعرية تجانس و اشتراك فاعل بين ،التزاميا
، تخمق في فضاء تماثل و مستويات فنية متعمقة بالشاعر و الشعر الذي      ال "المحاكى

 .2"عبلقتو بالفنون الجميمة منذ ىوراس حتى اآلن ـ رسم بالكممات ـ"يخفى أنو في 

 و بالموازاة مع النظرية األرسطية ال يمكن إغفال النظرية األفبلطونية التي تمثل 
رغم كل شيء، الطرف األساسي الثاني في ىذه المعادلة، فأفبلطون بعكس أرسطو يرى 

المحاكاة تشوييا لمموضوع المحاكى باعتباره المثال األعمى المقدس، و ارتباط وجوده 
بالصانع األوحد، و ىذه الميزة تجعل محاكاتو غير قادرة عمى تقريب جوىره    و حقيقتو، 

لدى أفبلطون ىي وظيفة "لذلك فيي تزيف و تحط من قيمتو و فنيتو، و جوىر القضية 
 .3"الشعر من حيث فائدتو أو عدميا

 فالشعر الحق ىو ذو القدرة عمى التأثير العممي في توجيو الناس أخبلقيا، و كل 
شعر ال ترجى منو فائدة ال يعتد بو، فشعرية الشعر يؤكدىا حجم حضوره األخبلقي    و 
التعميمي و التوجييي، و رغم ذلك يضيف أفبلطون الموسيقى كمعيار لمشعرية ألنو يظننا 

 .4"المظير الحقير الذي يظير بو الشعر، إذا تجرد من صبغتو الموسيقية"نعرف 

                                                           
، ص 1988، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 3فن الشعر، ترجمة لويس عوض، ط : ىوراس -  1

116/118. 
 . 45، ص 2010 ، عالم الكتب الحديث، األردن، 1العبلمة الشعرية، ط : محمد صابر عبيد-   2
 .48عمم الشعريات، ص : عز الدين المناصرة -  3
 .32المرجع نفسو، ص : نقبل عن -   4
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 و بعد ىذا تعددت المحاوالت النظرية لمتأصيل المفيومي الكمي و العميق لمشعرية، 
بأن ثمة قوانين ...كانت تؤمن حدسيا"فاجتمعت في فرضيات و افترقت في أخرى، و لعميا 

، و ىذا اإليمان تمخض عن تقديم رومان ياكبسون لموظيفة 1""األدبية"تمنح العمل صفة 
 .الشعرية في سياق حصره لوظائف المغة في نموذجو التواصمي الشيير

وظيفة مستقمة متعمقة بالرسالة تعمقا يجعميا قيمة ثابتة في كل أشكال      
و الوظيفة . 2"درجة سيادتيا تتباين و تختمف من نمط كبلمي إلى آخر"الخطاب، لكن 

 .الشعرية   ـ حسبو ـ ىي التي تحدد أدبية رسالة لسانية ما

 فالنقطة المركزية لمشعرية ـ إذن ـ ىي تمحور الدراسة حول الوظيفة الشعرية أو 
تبرز بقوة بحيث ال يتعمق األمر "السمة الشعرية التي تتحقق في الحدث المساني، و 

 نتيجة ىيمنتيا عمى بقية الوظائف األخرى، ما توفر عمينا مشقة 3"بالتواصل بمعناه الدقيق
 . 4"أننا سنتحدث حينئذ عن شعر"التدليل عمى 

إذا كانت الشعرية حسب ما قدمو ياكبسون ىي ىذه، فكيف يمكن تحديدىا أو تقصي 
 .تجمييا في الرسالة المغوية؟

تتجمى   في كون " إننا ال نعجز ىنا ـ رغم امتداد أطراف السؤال ـ أن نشير إلى أنيا 
الكممة تدرك بوصفيا كممة وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى            و ال 

                                                           
 .8 مفاىيم الشعرية، ص: حسن ناظم -  1
 .19/20الشعريات و السرديات، ص : يوسف وغميسي -  2
، 1988، دار توبقال لمنشر، المغرب، 1قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي و مبارك حنون، ط : رومان ياكبسون-   3

 .15ص 
 .19المرجع نفسو،ص  -  4
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كانبثاق لبلنفعال، و تتجمى  في كون الكممات و تركيبيا و داللتيا و شكميا الخارجي   و 
 .1"الداخمي ليست مجرد أمارات مختمفة عن الواقع

 إشارة نتوقف بيا عند الكممات و تركيبيا في الكل المغوي المجرد، تركيب يقوم 
بالضرورة عمى اختيار يسقط الكممة من محور االختيار عمى محور التركيب لتكون  مع 

التي تفسر حضوره الوظيفي بإحالتو إلى بنية أخرى، "غيرىا نسقا يقع في مرمى الشعرية 
 .2"كبرى، شاممة، ىي بنية األدبية

 و من خبلل ىذا اإلسقاط ـ كما ىو متداول ـ تنشأ العبلقات بين الوحدات المسانية، 
التي بدورىا تتحدد وظائفيا نتيجة لذلك فتستبدل كنسق نظام التجاوز ذو الطابع العادي 

وزنيا الخاص و قيمتيا "المألوف بنظام التشابو، فتحرج بذلك إلى فضاء يمنحيا 
 .3"الخاصة

 و عمى ىذا فمعل الشعرية عند ياكبسون ىي نظرية تبحث في أنساق الخطابات 
المسانية المجردة عن الوظيفة الشعرية و مدى ىيمنتيا، إلعطاء ىذه الخطابات ترخيصا 

 .لتكون أدبية أو غير أدبية

 أما جون كوين فقد واجو في طرحو لمشعرية و طبيعتيا األمر بوضوح أكثر، إذ أقر 
، و صفة العممية ىذه لم تكن عبثا بل نتيجة 4"الشعرية عمم موضوعو الشعر"منذ البدء أن 

الستثماره في مبدإ المحايثة، الذي استفادت منو المسانيات قبل ذلك، فغدت الشعرية بحثا 

                                                           
 .19قضايا الشعرية، ص : رومان ياكبسون -  1
 .224نظريات معاصرة، ص : جابر عصفور -  2
 .19قضايا الشعرية، ص : رومان ياكبسون -  3
 .29، ص 2000، دار الغريب، القاىرة، 4النظرية الشعرية، ترجمة أحمد درويش، ط : جون كوين -  4
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بوصفيا تحققات لقوانين أو قواعد "في الخصائص العامة لمنصوص الشعرية خصوصا 
 .1"تتحول إلى تجريد محض في حالة الشعرية... مفارقة

 قواعد و قوانين قدميا كوىن كمفيوم تأسست عميو شعريتو، متعمق أساسا 
قياسيا و تقديميا عمى أنيا متوسط التردد لمجموعة من المجاوزات التي تحمميا " بإمكانية

ىو أن الشعرية لدى كوين - مبدئيا - ، ما يبدو 2"المغة الشعرية بالقياس إلى لغة النثر
تبحث أساسا في حد أو حدود تشكل برزخا بين الشعر و النثر، بوساطة التركيز عمى 

القياس الكمي و النوعي لممجاوزات و متوسط ترددىا في النص، و تجمييا      في بنيتو 
ال تغير "المغوية و العبلقات القائمة بين وحداتو، ما يؤدي إلى القول بأن الشعرية     

 .3"محتوى المعنى و إنما تغير شكمو

 و لعل ما ينبغي عمينا تقريبو أكثر ىو موقع الشعرية بعد خمق حدود بين الشعر و 
 .النثر

 رغم أن ما يكتنف الشعر من الغموض يجعمو عصيا عن التحديد الدقيق عبر 
 العصور، إال أنو أمكن جون كوين بعد تقديمو ىذا التصنيف لؤلشكال التي يمكن أن 

 

 

 

                                                           
 .237نظريات معاصرة، ص : جابر عصفور -  1
 .37النظرية الشعرية، ص : جون كوين -  2
 .380المرجع نفسو، ص  -  3
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 1:ينطوي تحت واحد منيا خطاب لغوي ما

 

     معنوي    صوتي 

   قصيدة النثر

   النثر الموزون

   الشعر التام

   النثر التام

-     

+     

+     

-     

+      

-      

+      

-      

          

أن يعتبره أقرب إلى كونو الوقوع الخاص لمقصيدة في النفس و أثرىا، نتيجة المعب    في 
 .لغتيا  عمى وترييا الحساسين الصوتي و المعنوي

 إن كون الشعرية ترصد في النص ـ الشعري حسب كوين ـ يجعميا ظاىرة تفجرىا 
المساءالت المغوية  لمبنى و األنساق، ما يؤسس ـ افتراضا ـ لمحكم عمى أنيا تتجمى فقط 

الظاىرة "في الرسائل المفظية بتعبير جاكبسون، لكن جون كوين رغم ميولو ال يعتقد أن 
الشعرية محصورة داخل حدود األدب و أنو من غير الجائز البحث     عن مسبباتيا في 

 إدراك ىذا القول تأكيد عمى      ما سممت بو بحوث ،2"مظاىر الطبيعة أو مواقف الحياة
لم تنحصر في مجال نظريات    األدب، و إنما اتسعت "الشعرية منذ أرسطو في أنيا 

                                                           
 .32النظرية الشعرية ، ص : جون كوين -  1
 .29المرجع نفسو، ص  -  2
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 تولدت نتيجة تداخل الفنون        أو انشطارىا، و حتى 1"لتشمل فنونا إبداعية أخرى
 .خارج الظواىر التي تجسدىا المغة و عناصرىا التي تقرأ       أو تسمع

 و مسببات الشعرية في الطبيعة أو في مواقف الحياة تختمف عن مسبباتيا      في 
 .2"انزياح أو انحراف عن معيار ىو قانون المغة"النص الشعري عند كوين باعتباره 

 و ىذا اإلنزياح أو ما سبق التعبير عنو بالمجاوزة ىو صمب النظرية الشعرية عند 
كوين التي ىي شعرية لسانية، و عمى أساسو تتحدد شعرية الشعر ومداىا في مقابل النثر 

 .و معياريتو

 و لئن كان جون كوين في شعريتو يسعى إلى التمييز بين الشعر و النثر و احتكم 
تقديم نظرية "إلى اإلنزياح كقانون يحدد انتماء نص ما، فإن طودوروف قد خايل ذىنو 

، و لم 3"عامة تحدد قائمة الممكنات التي تبدو األعمال األدبية نماذج فعمية عمى تحققيا
يستثن، بل سعى إلى تجاوز النظرة التقميدية القائمة عمى تجزيء األدب، فيو ـ في نظره ـ 

متكامل شعره و نثره، إذ يحتوي كل منيما قوانين تنتجو و تحكمو يمكن استكشافيا في 
 .مستويات و أبنية النصوص المسانية

 و ألن كل ما يقدم يبقى بريئا حتى تثبت أدبيتو، فإن ىذا اإلثبات يتطمب االحتكام 
 .إلى معايير أو قوانين تختمف باختبلف النظريات و تطورىا

 و قد قدم طودوروف شعريتو عمى أنيا تبحث في القوانين المنتجة داخل األدب 
متجاوزا الحكم بالمعايير الشكمية التي تستيدف العمل األدبي أو األدب الحقيقي، فيي عمم 

                                                           
 .178، ص 2005 ، عالم الكتب، القاىرة، 2استراتيجيات القراءة، ط : بسام قطوس -  1
 .179المرجع نفسو، ص  -  2
 .229نظريات معاصرة، ص : جابر عصفور -  3
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باألدب الممكن، و بعبارة أخرى يعنى بتمك الخصائص المجردة التي "ـ حسبو ـ يعنى 
خصائص تمثل العمة لوجود المعمول    ـ النص .1"تصنع فرادة الحدث األدبي، أي األدبية

األدبي ـ الذي ال يتجاوز في أقصى تجمياتو مظيرا من مظاىرىا، و بو تكون النصوص 
الموسومة باألدبية مرايا متعددة مفردة تعكس كبل واحدا، كل مرآة حسب الزاوية التي 

عمى ىيئة البنية الكبرى لمقوانين التي تجتمي حضورىا الكمي "وضعت فييا، فتتجمى األدبية 
 .2"في األبنية الصغرى لؤلعمال األدبية

 و ىكذا يقدم طودوروف شعريتو كعمم يعنى باألدب المجرد من خبلل القوانين 
 .العامة التي تنظم والدتو، عمم يكون موضوعو أشد المظاىر التي ينفرد بيا األدب أدبية

 ينطوي المتن النقدي العربي المعاصر عمى عديد المفارقات الشائكة، يميزىا 
اكتظاظ رىيب و فوضى عجيبة، عميقة بمتناقضاتيا فيما يتعمق بالشعرية مفيوما       و 

 .مصطمحا بين دفتيو

، نتيجة وجود من يستقبمو "الشعرية" بقي النقد العربي رىين حركة المد القوية لـ 
و من يمبسو الزي العربي كيفما كان ...استقبال الفاتح المنقذ، بقميو و قالبو، معنى و مبنى"

و من يقفونو في حدود األمة الحضارية لمسؤال، ...العتبارات شتى، دون أي مس لمفيومو
و لعل ما زاد ىذه الحركة وحشية المسار الذي سمكتو الحال . 3"و التثبت من اليوية

 .النقدية العربية، كونو ـ إن صح التعبير ـ صراع أفراد ال مدارس كحال النقد الغربي

                                                           
 .23الشعرية، ص : تزيفطان طودوروف -  1
 .234نظريات معاصرة، ص : جابر عصفور -  2
 .9، ص 2004، آنفو ـ برانت، فاس، 3نظرات في المصطمح و المنيج، ط : الشاىد البوشيخي -  3
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 و تتبع آثار المصطمح في النقد العربي القديم أفشى إلى تأكد حضوره في مؤلفات 
، و لعل .. الفارابي، ابن سينا، ابن رشد و حازم القرطاجني:  لفبلسفة و نقاد لعميمبعينيا

و كذلك ظن أن الشعرية في الشعر إنما ىي نظم أي لفظ كيف اتفق : "قول ىذا األخير
نظمو و تضمينو أي غرض اتفق عمى أي صفة اتفق ال يعتبر عنده في ذلك قانون و ال 

، ىو إغراء من شأنو أن يجعل نظريتو األسبق إلى وجوب الحديث عن 1"رسم موضوع
إيجاد قانون يحكم الشعر عمى النحو الذي خطتو بعد ذلك النظريات الشعرية المعاصرة، 
من حيث ىي معالجة لؤلدب حينا و لمشعر أحيانا بوساطة قوانين تنتج األدب كأدب و 

 .تحكمو، كما تعكس أغمبيا إمكانية استخبلصيا منو

 كما أن حازما بقدرتو الفريدة ألف في نظريتو بين التخييل و اإلقناع في الشعر 
استعمال اإلقناعات في األقاويل الشعرية "فجعل شعريتو تتحقق بوساطة فاعمية يكون فييا 

سائغ، إذا كان ذلك من جية اإللماع في الموضع بعد الموضع، كما أن التخاييل، سائغ 
و ىذا التسويغ ينتج . 2"استعماليا في األقاويل الخطابية، في الموضع بعد الموضع

بالضرورة ما قوامو عدم إفساد اإلقناع لمشعر رغم فعاليتو الخطابية و عدم شعرنة التخييل 
كمية لمخطابة رغم فعاليتو أيضا، و لعمو ال يرمي إلى الخطابة بما ىي خطابة باستقبلليتيا 

 .لكن إلى حضورىا في الشعر كنسق من أنساقو

                                                           
 12مفاىيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر. 
منياج البمغاء و سراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، : حازم القرطاجني -  1
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 و قد تحققت ضرورة التخييل لشعرنة الشعر في نظرية القرطاجني من حده لو بأنو 
و التئامو من مقدمات مخيمة صادقة أو كاذبة ال يشترط فييا بما ...كبلم مخيل موزون"

 .1"ىي شعر غير التخييل

و بيذا فيو يجعل منو وحي نظريتو و جوىر االشتغال الشعري، و القانون األول  
المنتج لشعرية الشعر ردا عمى من استأثروا الوزن بيا، كما ال يغيب دور التأليف فيو، 

و كما نعمم فالتخييل عنصر من . فالشعر ـ حسبو ـ يعكس حسن المحاكاة و حسن التأليف
 .عناصر المحاكاة

مرن " أما عبد القاىر الجرجاني ففي انببلج فجر نظريتو المشيورة في النظم، بدا 
الذىن إلى حد عجيب، فقد نظر إلى قديم الشعر و حديثو أو مذاىبو المختمفة في التصور 

 .عكست وجود إشكالية ثقافية في عصره 2"و التمثل نظرة عاطفة

 إذا كان من سبق الجرجاني من المغويين و النحاة قد نظروا إلى النظم عمى أنو 
تعميق الكمم بعضيا ببعض و جعل بعضيا بسبب بعض، و ىو ما درسو العرب في "

قبمو، فقد تفرد في توجيو و في تصوراتو بمساءلة الخصائص         و  3"كتبيم النحوية
إن الجرجاني حدد النظم بأنو "الدالالت التي يحفل بيا التركيب النحوي لوحدات المغة، بل 

الذي  ال ، 4"توخي معاني النحو، مختارا معظم أمثمتو من الشعر لتوضيح مذىبو ىذا
يعترف باحتواء التشابيو و االستعارات لشعرية الشعر، لكن لمتراكيب النحوية ومعانييا 

قوليا، كونيا ال تتوقف عن فعل فعمتيا بما تثيره نتيجة كسرىا نمطية المغة المتداولة عند 
                                                           

 .89منياج البمغاء و سراج األدباء، ص : حازم القرطاجني -  1

 .83، ص 2000، 255/النقد العربي ، عالم المعرفة، الكويت، ع: مصطفى ناصف -  2
 .51، ص 1973عبد القاىر الجرجاني، وكالة المطبوعات، بيروت، : أحمد مطموب -  3
 .139، ص 1987، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، 1في الشعرية، ط : كمال أبو ديب -  4
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العامة، و ما تنتجو من انزياحات شكمية و جوىرية عن معياريتيا، بعيدا عن التركيز فقط 
 .عمى اإلعراب

 كما عرض أيضا لقضية المفظ و المعنى، و عني بيما معا، و إن لم يكن بالشكل 
الذي ال يرجح الكفة ألحدىما، فجمي اعتقاد الكثيرين بانتصاره لمفظ و إىمالو لممعنى بل 

اعتبرىما ـ كما يقال ـ وجيان لعممة واحدة، و ىنا يمكننا بإيجاز اإلشارة لممشكمة الثقافية و 
بين  دفاعو عن المفظ يعود إلى ما كان"توضيح ما كان متوىما بأنو إىمال لممعنى، فربما 

العنصرين العربي و العجمي من صراع، فقد تشيع األعاجم لممعنى و اتجو العرب إلى 
 .1"المفظ يعظمونو تعظيما

و بيذا لعل نظريتو بتعدد زواياىا، تبدأ من كون النص وجود قائم عمى المغة     و  
قوانينيا ـ النحوية خاصة ـ، التي تولد خصائصيا و تنظميا، و بذلك تسعى بيا لبناء كيان 
منسجم بعد تركيبيا و تأليفيا ـ بطريقة خاصة ـ، و المعاني بعد حدوثيا    و وقوع التأليف 

 .بقدرتو عمى سبك المفظ و أداء المعنى

 لربما تعددت المرايا و اختمفت انعكاساتيا، و لعل ىذا غيض من فيض جادت بو 
النظرية الشعرية العربية القديمة، و أفرزتو رغم ما اتيمت بو من عقم و تبعية لما جاءت 

ألرسطو الذي ـ " فن الشعر"بو ترجمات بعض التراث اإلغريقي من تنوع ثقافي، خاصة 
و عدم فيمو أثر عمى النظرية الشعرية القديمة التي لم تمس جوىر "يقال ـ أن لمبسو 

 .2"الشعر، و الطريقة و الرؤية التي تعامل من خبلليا الشعراء مع الموجودات

                                                           
 .92عبد القاىر الجرجاني،  ص : أحمد مطموب -  1
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أما المعطيات في النقد العربي المعاصر فقد أخذت منحى آخر، إذ أدى وفود  
   باإلنجميزية إلى إزاحة الستار عن مشيدpoetics بالفرنسية أو poétiqueمصطمح 

 . الساعية الحتوائوطوفان ىائل من المصطمحات

بوصفو أقرب المصطمحات لمفيوم " الشعرية" لعمنا نفتتح مساءلتنا ىذه بمصطمح 
 ".االتفاق"االصطبلح 

مستعاض بو عن غيره إذ يحمل في " الشعرية"بدا لجابر عصفور أن مصطمح  
األولى فيي اسم العمم األدبي  "ثناياه داللتان، األولى داللة االسم و الثانية داللة الصفة أما

الثانية ىي صفة لمبادئ الفاعمة في ... الذي حاول أن يستقل بمنيجو استقبللو بموضوعو،
فمن حيث ىي اسم عمم تأخذ مضمونيا . 1"صنع ظاىرة من الظواىر أدبية أو غير أدبية

من خصائص الظواىر األدبية، أما من حيث ىي صفة فيي المبادئ    أو القوانين 
 .الفاعمة في إنتاج الظواىر عامة دونما تخصيص

 لكن يبدو أن عز الدين المناصرة لو حضور أكثر ثراء و تميزا، سنحاول تقريبو من 
 2 :خبلل إيرادنا لمفاىيمو ىذه

 .العناصر العميا المطمقة، التي تميز الخطاب األدبي (الشعرية)ـ تدرس 

 .، فيي تميز ىوية النوع األدبي(الشاعرية)ـ أما عناصر 

                                                           
  الشعريات و : يوسف وغميسي: ينظر.  مصطمحا مقاببل36 و قد قدم يوسف وغميسي جدوال إحصائيا قدم فيو ما يبمغ

 . و ما بعدىا36السرديات، ص 
 .249نظريات معاصرة، ص : جابر عصفور -  1
 .07عمم الشعريات، ص : عز الدين المناصرة -  2
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ـ فنحن نميز بين الشعرية، النظرية المستندة إلى خصائص الخطاب، و بين 
، التي ىي طريقة لفيم و تحديد عناصر الشاعرية و خصائصيا في (الشاعرية)

 .نصوص أدبية

، بل يخص النص (درجات الشاعرية في الشعر)ـ كذلك لم يعد مفيوم الشعرية يخص 
 .األدبي و الفني و الثقافي

أول ما نبلحظو في ىذه المفاىيم أنو يستميم مصطمحا آخر ليضعو جنبا إلى جنب مع 
 :الشعرية، ثم يقر بما يوضحو المخططان

 الشعرية                                      

 

                        نظرية            عمم                        إجراء

 

 يدرس العناصر المطمقة التي تميز               يدرس درجات الشاعرية ال في الشعر

 .                                            وحده، بل في النص األدبي و الفني و الثقافي.                         الخطاب األدبي

                             

 

                      

                                الشاعرية
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 "الشاعرية"موضوع              عناصر تميز ىوية     إجراء لفيم و تحديد عناصر
 .                                                              في نصوص أدبية (الموضوع).                                   الخطاب األدبي

                                                        

 .    لمشاعرية اإلجراء.         لمشعرية اإلجراء

  

يضعنا المخططان أمام شعور حقيقي باألزمة، و إنيا أكثر من متعمقة باختبلف أفراد   و 
 .تناقضيم، بل بتناقضات متعددة في ما جادت بو قريحة واحدة في بضعة أسطر

الناقد العربي الجديد تعوزه روح "وىذا ما يثبت فعبل ما قالو يوسف وغميسي عن كون 
 .1"االصطبلح مع ذاتو أوال، قبل التفكير في االصطبلح مع اآلخر

و مصطمح الشاعرية ـ ىذا ـ تبناه أيضا عبد اهلل محمد الغذامي ضمن حدود سعيو  
الذي يرى " الشعرية"يأتي بو بديبل عن " الخطيئة و التكفير"إلقراره كمقترح جوىري، ففي 

تحمل جفاف "و اإلنشائية التي يجدىا ، 2"يتوجو بحركة زئبقية نافرة نحو الشعر"أنو 
 أما الذي اقترحو كبديل معرفيا مؤطر ثقافيا يتجاوز النقائص التي ،3"التعبير المدرسي

مصطمحا جامعا يصف المغة األدبية في النثر و "ىيمنت عمى بقية المصطمحات، نجده 
 .4"في نفس الغربي (poetics)في الشعر، و يقوم في العربي مقام 

                                                           
 .62الشعريات و السرديات، ص : يوسف وغميسي -  1
 .19، ص 1985، النادي األدبي الثقافي، جدة، 1الخطيئة و التكفير، ط : عبد اهلل محمد الغذامي -  2
 .19الخطيئة و التكفير ، ص : عبد اهلل محمد الغذامي -  3
 .20، 19المرجع نفسو، ص  -  4
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إال أن ىذا المصطمح الذي رآه الغذامي محايد جامع لما أسنده إليو، فضفاض  
الحتواء الشعر و النثر معا واقع في النفس وقوع الوافد الغريب في أنفس أىمو، لم يسمم 

يدعو " نصوصي"خطيئة منيجية يرتكبيا ناقد "من يوسف وغميسي إذ اعتبره زلة أدت إلى 
" الشاعر"، حين يدعو إلى إحياء !ثم يمشي في جنازتو" موت المؤلف"إلى قتل الناص 

 .1"!!الثاوي في تراب الشاعرية

 ىذه وقفة قصيرة عمى مصطمحين فقط لكن المسألة االصطبلحية الحقة ضخت   
و ال تزال أضعافا مضاعفة، نظرا لخصوبة اإلشكالية التي تتغذى من إمكانات لمغة 

 .العربية و مرونتيا إضافة إلى مساءلة اإلرث النقدي

 أما المفيوم فبل يختمف حاال عن المصطمح باعتباره ـ في نظرنا ـ متشتت بين كون 
 :الشعرية

ـ نصية يتم اكتناىيا في البناء المغوي و العبلقات التي يجسدىا التنوع في تموضع 
 .وحداتو و في الفضاء الذي تنتجو

ـ ميتافيزيقية متموضعة فيما وراء المغة، و في نشأة النص قبل أن تريو المغة نور 
 .الحياة

ـ غير خاضعة لتأطير الحد المغوي و ال الميتافيزيقي، بل متعمقة في أكثرىا بما تدركو 
 ...الحواس، مثل ما ىو موجود في الطبيعة

 .و تنشق عن ىذه االتجاىات أخرى فرعية متنوعة مختمفة

                                                           
 .69الشعريات و السرديات، ص : يوسف وغميسي -  1
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مجموعة المحددات التقنية " و لعمو ما نستخمصو من كون مفيوم الشعرية المعاصرة 
الشكمية لما يسمى بأدبية األدب، إذ يحتضن ظواىر المغة و ما وراءىا، مما يرتبط 

 .1"بأوضاع الخطاب و إستراتيجياتو

 يرى كمال أبو ديب في النص تجسيدا الكتظاظ عبلئقي كثيف بين وحداتو، بعد 
ما يسمح بالحديث عن الشعرية "إسقاطيا من محور االختيار عمى محور التأليف، 

بوصفيا فاعمية لكيمياء المغة، و باكتناه أبعادىا العبلئقية المعقدة في ضوء ىذا 
ىذا التصور يطمح من خبللو إلى تأسيس شعرية تتحقق في قمب و عمق . 2"التصور

أي مادتو الصوتية ـ الداللية، مبتعدا       ـ "الوجود النصي اعتمادا عمى تحميميا لمغة؛ 
 .3"بذلك ـ عن الوسائل التي ال تخضع لمنقد في مستواه اآلني

 لكن تجسيده يبطل مع تقدم بحثو، ألنو ـ حسبو ـ ال ينفي امتداد حركة الشعرية أبعد 
مما يقع تحت سمطة إجراءات التحقيق النصي، فالشعرية عمى مستوى آخر يمكن أن 
توصف بأنيا واقعة فيما وراء المغة أو في فضاء ميتافيزيقي، فبعد اعتداده بالنص  و 

 يقع في ،اعتباره المادة الوحيدة التي يمكن تجمية الشعرية من خبلل التركيز عمى المغة
ال عمى صعيد المكونات المغوية فقط، بل عمى صعيد "التناقض بتمثمو لنشأة الشعرية 

 .4"المواقف الفكرية و الرؤى التي ينبع منيا النص الشعري

 "فإنو يؤسس لشعريتو بدًءا من مراجعة التراث النقدي، الذي يرى أنو  أما أدونيس 
 ..."التأمل، اإلستقصاء، الغموض الفكر: استبعد من مجال الشعرية كل ما تفترضو الكتابة

                                                           
 . 9، ص 1999، دار اآلداب، بيروت، 1شفرات النص، ط : صبلح فضل -  1
 .14في الشعرية، ص : كمال أبو ديب -  2

 .123مفاىيم الشعرية، ص : حسن ناظم -  3
 .43في الشعرية، ص : كمال أبو ديب -  4
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و ارتكن إلى الشفوية التي سادت في بدايات الشعرية العربية منذ العصر الجاىمي، و . 1
وىذا . استمر تأثيرىا كأنموذج يحتكم إليو في تذوق الشعر و تقرير شعرية       أو عدميا

فيذه المغة "مع أنيما مع طبيعتيا،  ما أسيم في إخضاع المغة الشعرية لمتقنين و التقعيد
 انطبلقا من موقع 2"تظل في توىج و تجدد، و تغاير، و تظل في حركية و تفجر... 

اإلنسان و تعدد مواقفو و التحول الدائم الذي يشيده كذات مفردة متفردة في عالميا 
الخاص، و ذات ال يعدم تفردىا لكنو كائن في عالم مشترك بين كل الذوات، إضافة إلى 

 .الخارج تأثرىا بما يحدث بينيما من شد و جذب/انشطارىا ىذا بين الداخل

و يمكننا أن نقول أنو يسعى إلى تأسيس شعرية لمكتابة، تكون من منظوره ىذا 
 .شكل دائم من أشكال

 شعرية الكتابة ـ ىذه ـ لم يأت بيا أدونيس من عدم، لكنيا نتيجة لمخاتمتو لما يمكن 
أن "الثقافة، فقد حاولوا /أن ينشأ عن ائتبلف ثنائية لم يغفميا النقاد العرب القدامى الفطرة

يضيفوا إلى قوليم، بالفطرة وأىميتيا، قوليم أيضا بالثقافة التي تدعم ىذه الفطرة و 
 .3"‹‹شعرية الكتابة››تحتضنيا، إنيا القراءة التي أسست لما يمكن أن نسميو بـ 

و توصل أدونيس بعد مراجعتو لممقترحات الجوىرية التي صيغت في أصول 
النص القرآني، في جميع الحاالت، أساس "النظرية الشعرية العربية القديمة، إلى أن 

فقد ، 4"الحركية الثقافية اإلبداعية، في المجتمع العربي، اإلسبلمي، و ينبوعيا ومدارىا
أسند لمشعر دور التعبير عن األحاسيس و مختمجات الصدور، أما المعرفة و الحقيقة   

                                                           
 .30، ص 1989، دار اآلداب، بيروت، 2الشعرية العربية، ط : أدونيس-  1
 .31المرجع نفسو، ص -  2
 .42، 41 ص الشعرية العربية،: أدونيس -  3
 .42المرجع نفسو، ص -  4
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و من ىنا ساد أن الشعر "في تجمياتيا و إمكانات تقصييا و تمثميا فيعزى بيا إلى الدين، 
ألنو كمثل مصدره، و ىو الحس . عاجز بطبيعتو، أن يقدم معرفة، أو يكشف عن حقيقة

 ".خادع وباطل

و إذ أراد تجاوز كل ما يعتبر ثابتا أو ما من شأنو تكريس الثبات، فقد أخذ عمى 
لما يجحد عمى كل ثابت دور العمادة أو الزعامة  في " شعرا و نقدا"عاتقو ميمة التأصيل 

و سر الشعرية ىو أن تظل دائما : "االستئثار بالشعرية، و سعى إلى أن يجعل من قولو
 عقيدة نقدية في النظرية الشعرية العربية المعاصرة، تكرس  ـ بدورىا ـ 1"كبلما ضد الكبلم

 .التحول والمغايرة في ظل التجاوز

و قد رافق مسعى أدونيس ىذا، تيميل الكثيرين ممن وجدوا فيما يدعوا إليو ضالتيم 
في انفتاح آفاق الشعرية لمخروج عن العادة و تأكيد الباطن عمى حساب الظاىر، فاعتبروا 

الشعرية الحقة ىي تمك التي تبقى قابمة لمقراءة و التواصل       و التفاعل في غيبة "أن 
فالشعرية الحقة ىي التي    ال ترتين بمناسبتيا ... عن حضوراتيا فرضتيا في زمنيا

و لعل الوشائج الخفية في ىذا التوجو . 2"المباشرة، و ال تقول نفسيا في معنى واحد وحيد
نحو ربط الشعرية بنظرية القراءة والتمقي، لم تخف عمى حسن ناظم الذي رأى أنو يوجد 

أصبحت تبحث عن كيفية عمل "تماه بينيما ناتج عن تحول يقر ـ كذلك ـ بأن القراءة 
القوانين العامة ألي جنس أدبي داخل نصو المتحقق    و التي ىي طرائق لمتمقي فضبل 

                                                           
 .78 ص المرجع نفسو،-  1
 .43الحقيقة و السراب، ص : سفيان زدادقة-  2
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، ىذه القوانين التي ىي غاية الشعرية       و موضوع القراءة و التمقي بشارة 1"عن ذلك
 .لمتجاوز، و سبيل من سبل تحقق النبوءة األدونيسية

  و لم يكد ينتيي عيد التبشير بيذه النبوءة حتى بدا مريدوىا أكثر إيمانا بمبادئيا 
و إن ظل الشعر الحديث يرقص عمى بحور الخميل، و يتصرف في تفاعيميا : "فقالوا

ىي مشاعر الحب و الطرب و الثورة، و السخط و اإلبادة، و القمق، و . تصرفا باىتا
 .المأساة باإلضافة إلى لعنة الزمن و مبلحقة الموت

. 2"أليست ىذه المشاعر مركبة فاعل مؤسس لمشعرية و مؤىل، بوساطة المغة لفعل الشعر
عمى طول ىذه العبارة فإنيا تحمل في ثناياىا تمردا عمى منحى الثبات       و عواممو، و 

ما يجعمنا نطرح استفيامنا . تقيم انطبلقا من تجاوزىا قائمة التحول و االضطراب الوجودي
 :ـ اإلنكاري ـ رغم تعدد األسماء و المسميات

 . ىل يمكننا اعتبار ىذا أكثر من صرخة واحدة بأصوات متعددة ؟

 و في ىذا السياق ال يمكننا أن نغفل ما توصل إليو جابر عصفور من أن 
الشعرية ابتدأت تنظيراتيا بحمم يطاول السحاب، حمم استقبللية األدب و إيجاد عمم مستقل 

... فضيمة التواضع العممي،"لو أيضا، لكن ىذا الحمم سوَّاُه الواقع باألرض وجعميا تتعمم 
تقوم بدور متواضع ، ىو دور المؤشر الذي يمكن أن ينتيي بو األمر إلى أن يذوب في 

الذي تعني بدايتو نياية ‹‹ عمم الخطابات››عمم أوسع تغدو الشعرية بعض مجاالتو، ىو
 .3"الشعرية

                                                           
 .135 مفاىيم الشعرية، ص: حسن ناظم-  1
 .87، ص 2007، المتقي برينتر، المحمدية، 1مساءالت جديدة لمشعرية العربية، ط : رضوان بن عربية-  2
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و توجياتيا  و كذا ما تحقق لحسن ناظم من خبلل معالجتو لمفاىيم الشعرية
المسانية القائمة عمى تدليل لغة النص؛ إذ ال مناص ـ في نظرىا ـ لمباحث عن الشعرية من 

الشعرية ـ لكي يتم مشروعيا عمى الوجو األكمل ـ أن "مساءلتيا، فرأى أنو يجب عمى 
تكشف عن القيمة الجمالية في النص األدبي، و الحال، إن الشعريات ذات اإلتجاه 

 .1"المساني لم تعر اىتماما ليذه المسألة
لعل ىذا بعض ما أفضت بو مساءلتنا لمشعرية مصطمحا و مفيوما ، تخممتو 

ما يمكن أن  بشيء من التفصيل عمى استشرافات لطبيعتيا من خبلل الوقوف ـ أحيانا ـ
 .يكون أكثر أىمية

 
  ـ التصــوف2

لن يكون من المماراة ـ منذ الوىمة األولى ـ القول بأن تقصي حيثيات التصوف، و  
النفوذ عبر مساربو بغية الوصول إلى نواتو المصطمحية و المفيومية أمر أىون ـ من 
الشعرية ـ أقميا في تجاوزه إشكالية تعدد المصطمحات، لكن بعض التأمل في التصوف 

يجعل الشعور بحركة موارة يشوبيا طابع التوتر يطرح أسئمتو التي تطرحيا إشكالية 
الغياب، /الحضور: المفيوم تتسرب من عديد الثنائيات الضدية/المصطمح
، خاصة مع شساعة الفترة الزمنية التي يمتد عمييا التصوف، إضافة ... التشتت/المركزية

 .الحداثة/إلى التحاقو بالركب السائر تحت لواء التقميد

 . فما التصوف في أصمو و اشتقاقو و مدلولو؟ و ما إرىاصات ىذا المدلول؟
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المستيمك الوحيد           و " التصوف"بادئ ذي بدء يمكننا اإلقرار أن مصطمح 
المستعاض بو عن غيره في ىذا الحقل، ما ىو إال مؤشر عن أنموذجيتو االصطبلحية 

الشكمية، في حين يبقى جوىره ليس ببراء من معاناتو التباين و االضطراب االشتقاقي  و 
 1:ىذا ما استمزم تمخيص أشير ما قيل فيو مما ذىب إليو عبد العزيز القصير في

 .ـ أنو مشتق من لبس الصوف

 .ـ أنو مشتق من الصفاء

ـ أنو مشتق من صوفة، و ىو رجل كان ينفرد في الجاىمية لعبادة اهلل عند البيت 
الحرام، و اسمو الغوث بن مرد بن أد ثم تبعو ولده من بعده، فكان يقال ليم بنو 

 .صوفة

ـ أنو مشتق من الصفة، و ىي موضع مضمل ممحق بمسجد رسول اهلل صمى اهلل 
عميو و سمم، كان يأوي إليو فقراء المياجرين، فادعى بعض الصوفية االنتساب 

 .إلييم

ـ أنو مشتق من الصف، حيث يرى الصوفية أنيم يقفون في الصف األول بين يدي 
 .اهلل

أنو مشتق من الصوفانة، و ىي بقمة تنبت في البراري يزعم الصوفية أنيا قوتيم ـ 
 .في حال سياحتيم

                                                           
، 2003، مكتبة الرشد ناشرون، المممكة العربية السعودية، 1عقيدة الصوفية، ط : أحمد بن عبد العزيز القصير -  1
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لعل ما يبلحظ عمى ىذه االحتماالت حمميا لمعان متعمقة بالمظير و الجوىر؛ أي 
من حيث تميز الصوفي عن غيره، تارة بمبس الصوف و اتخاذ الصوفانة قوتا، و تارة 

 .أخرى بالتطرف في العبادة و التزام المسجد و الصفاء و التطير

و لئن جاز نسب التصوف لكل  احتمال مذكور، فإنو من ناحية أخرى يمكن ليذه 
الكثرة أن تختزل جزء من شرعية االنتساب، ذلك أنو ال يمكن في أي حال من األحوال 

قبول اإلشتقاق المصطمحي و ال رده عمى ما اشتير من األصول أو كان مغمورا لكثرتيا 
 .و اختبلفيا

و يعد القول باشتقاقو من لبس الصوف ىو األرجح عمى حد رأي الكثير من 
وينبغي رفض ما عدا ذلك من األقوال التي قال بيا "الدارسين و حتى المتصوفة أنفسيم، 
لكن ىذا الرجحان ال يمبث أن يصطدم بمعارضة . 1"القدماء و المحدثون في أصل الكممة

المشتغمين عمى التأريخ الديني لمتصوف في عبلقتو بالقرآن و السنة         ـ القولية، 
إنيم يتشبيون : يتخيرون الصوف، يقولون"الفعمية و التقريرية ـ و في ضوئيما، فإن قوما 

بالمسيح ابن مريم، و ىدي نبينا أحب إلينا، و كان النبي صمى اهلل عميو  و سمم يمبس 
 .2"القطن و غيره

و ىذا التشتيت لمركزية مفيوم كاد يمنح شرعية تبني المصطمح ، يفتح حرية 
المضاربة و االستثمار في قبول أو رد مفيوم أو آخر بغية انتزاع الشرعية و اإلقرار 

 .بالوجود

                                                           
، 1ماسينيون و مصطفى عبد الرزاق، التصوف، ترجمة ابراىيم خورشيد و عبد الحميد يونس حسن عثمان، ط  -  1

 .25، ص 1984لبنان، 
 .8الصوفية و الفقراء، مطبعة المدني، جدة، ص : إبن تيمية -  2
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ألنو لو كان كذلك، لقيل صفي    : غمط"مما يجعل القول بنسبو إلى أىل الصفة 
صفي، فيما : و نسبو إلى الصف المقدم بين يدي اهلل أيضا غمط، ألنو لو كان كذلك، لقيل

 .1"صفوي: نسبو إلى الصفوة من خمق اهلل أيضا غمط، ألنو لو كان كذلك لقيل

عمى " التصوف"و بيذا يفتح الخبلف في المشيد العربي حول المصدر األصمي لـ 
إقصاء الفرضيات ليذا السبب أو ذاك، مما يطرح فكرة محاولة البحث في مشيد ثقافي 
آخر ـ عمى اعتبار أن التصوف قيمة إنسانية ـ، طمبا إلضاءة أكثر من أجل تحديد بؤرة 

 .المقترح الجوىري لممصطمح و شرعية انتمائو ألحد الطروحات

فضبل عن غيره ، تمخض استشراقو حسب  (Marcks)فالمستشرق ماركس 
" سوفيا"مأخوذة من كممة "العربية " صوفي"معطيات و تقانات مختمفة عن إقراره بأن كممة 

اليونانية بمعنى الحكمة و أربابيا، و ىم الحكماء، وعندما فمسفت الحرب عبادتيم حرفوا 
 .2"تمك الحكمة و أطمقوىا عمى رجال التعبد و الفمسفة الروحية

و يبدو أن اىتمام اآلخر ـ الغرب ـ بثقافة غيره ـ الشرق ـ لم يكن ليوصل إلى 
ائتبلف يتحدد بموجبو تقريب المفيوم، و إن كان اليدف منو نفي ىذه الثقافة       و 
إقصائيا، عمى الرغم من اعتبارىا في قاعدة المرجعيات المؤصمة لمتصوف         و 

بمعنى " ثيوصوفي"مأخوذة من كممة : "يقول أحد المستشرقين أنو كممة. الممارسة لو
، إلى غير ذلك من المصطمحات التي جاءت كمقابل 3"اإلشراق أو محبة الحكمة اإلليية

                                                           
 .5المرجع نفسو، ص  -  1
، دار نيضة الشرق، جامعة األزىر، يناير 1في رياض األدب الصوفي، ط : عمي أحمد عبد اليادي الخطيب -  2

 .17، ص 2001
 .17في رياض األدب الصوفي، ص : عمي أحمد عبد اليادي الخطيب -  3
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 في اإلنجميزية و sufismإلى  "لممصطمح العربي حتى أن ىناك ترجمات حرفية لمصوفية 
soufisme1"  في الفرنسية. 

و إزاء ىذا التشابك و االختبلف في الطروحات و اآلراء التي يمكن اعتبارىا  ـ 
بناء عمى ذلك ـ خبط عشواء، بعيدة عما يمكن أن يسمى دعوة التأصيل إلى المصالحة 

،خاصة و أن كل االتجاىات ... الحداثة/الغرب التقميد/المفيوم، الشرق/بين المصطمح
 .غاب عنيا و عن اقترابيا من الجوىر دليل اإلقناع

و ما يزيد الطين بمة تطور التضارب بين الثقافات و اندفاعيا إلى البلمركزية   و 
انحشارىا في الواحدية المرجعية لممصطمح و المفيوم، إلى ظيور آراء لبعض الباحثين و 

الفبلسفة منيم خاصة، غالت إلى حد التطرف في االنتصار آليديولوجيا تقبل أفكارىا 
األخذ و الرد، ليتولد بذلك من منطمق النسبية و التحاور الحضاري حق نقض االفتراضات 

لم ال يذىب إلى عكس ذلك  و أن كممة :"يقول زكي مبارك. المتعمقة باألسبقية خاصة
 .2"اليونانية مأخوذة من كممة صوفي التي عرفيا العرب في جاىميتيم" سوفيا"

لعمو مضيق آخر ـ أسبقية ظيور المصطمح بين الثقافات ـ يفضي باعتقاد جازم إلى 
 .متاىة ـ أخرى ـ بحثنا ىذا ليس في حاجة إلى اختبار مدى اتساعيا

أدى بنا إلى االعتقاد بأنو " التصوف"ما أفضى بو البحث في جوىر مصطمح 
صرح قائم عمى أرضية حية متحركة يسود و يصعب مأمورية البحث في جذوره      و 

 .ماىيتو

                                                           
 .53الحقيقة و السراب، ص : سفيان زدادقة -  1
 .17في رياض األدب الصوفي، ص : عمي أحمد عبد اليادي الخطيب -  2
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ذىب المتصوفة و الكثير ممن ينسبون التصوف لئلسبلم، إلى اعتبار الكتاب    و 
مصادر كذلك لمتصوف، لكنو يستمد مادة فيمو لتمك "السنة و اإلجماع و القياس 

، و ربما يحيمنا ىذا عمى أن ماىيتو 1"المصادر من الوجدان، و الذوق، و الروح و اإلليام
اللَّل ُه  ﴿  2:ففي قولو تعالى. تكمن في كونو إدراك وجداني نابع من نعاني اآليات القرآنية

 ُه وُه اللَّلمَماوَماتِت وَماألَأْلَموَأْل ِت  َم  َملُه  ُه وِت ِت  َممِت َأْل َمااٍة فِتييَما  ِتصَأْل  َمااٌح الَأْلمِتصَأْل  َمااُه فِتي  ُهاَمااَم ٍة اللُّزاَمااَم ُه  
 َم َم َّليَما  َم َأْل َم ٌح  ُهوِّر ٌّي  ُه وَم ُه  ِت َأْل  َم َم َماٍة  ُه  َماوَم َم ٍة  َم َأْل ُه  َم ٍة  َم  َم َأْلوِتيَّل ٍة وَم َم  َم َأْل ِتيَّل ٍة  َم َما ُه  َم َأْل ُهيَما  

 ُه ِتييُه وَملَم َأْل لَممَأْل  َممَأْللَملَأْل ُه   َماوٌح  ُه وٌح  َملَم   ُه وٍة  َميَأْل ِت  اللَّل ُه لِت ُه وِت ِت  َم َأْل  َم َمايُه وَم َم َأْل ِت ُه اللَّل ُه األَأْلَم َأْل  َمالَم  
يٍة  َملِتيمٌح  إلى اليقين بأن اهلل يتخمل العالم " أدى اإلدراك الوجداني  ﴾لِتل  َّلااِت وَماللَّل ُه  ِت ُهلِّر  َميَأْل

بأكممو فيضا عن فيض و إلى النتيجة الحتمية أدى ىذا اليقين، و ىي أن اهلل في كل 
 .3"شيء حال

 و لعل ىذا اليقين بتخمل نور اهلل العالم إضافة إلى غيره مما استخمصو المتصوفة 
من آيات الذكر الحكيم، كان أساسا لمحمول الذي اتخذه المتصوفة طريقة    ـ في نظرىم ـ 

 .ىي األجدى إلدراك الحقيقة

ا تُ وَولُّوا ف َوثَومَّ  َوْجُه اللَِّه   َو  ﴿ 4:و أدى في قولو تعالى ِللَِّه اْلمَوْشِرُق  َواْلمَوْغِرُب فَوأَويْ نَومَو
و  1"اإليمان بأن اهلل في كل مظير من مظاىر الكون موجود"إلى  ﴾ ِ  َّ اللَّهَو  َواِا ٌع  َوِل مٌع 

 :مجرد الوقوف عمى
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 .ـ أن اهلل في كل شيء حال

 .ـ أن اهلل في كل مظير من مظاىر الكون موجود

   2:و مما يعتبر أنو تأكيد عمى ما ذىب إليو دعاة ىذا االتجاه معنى قولو تعالى
يٍة وَم ِت  ٌح ﴿  ، الذي يؤدي  ﴾ َملِت َم  ِت َم َّل اللَّل َم هُه َم الَأْلحَم ُّز وَم َم َّل ُه  ُهحَأْليِتي الَأْلمَم َأْل َم  وَم َم َّل ُه  َملَم   ُهلِّر  َميَأْل

إلى اإليمان الخاص بأن اهلل ىو، وحده الوجود "إدراكو وجدانيا و رده إلى الذوق و اإلليام 
 .3"الحقيقي و الوجود الحق

إذا كان األمر ىكذا، يمكن اعتبار التصوف نزوعا إنسانيا نحو الكمال عن طريق  
 .الكشف الروحي لممعرفة الحقة

و أن اليدي الوحيد الذي ظل مسمكيم إلى المكاشفة و استشراف ما غيب عن  
الحواس و العقل، ىو اإلنعتاق من الفيم العادي لؤلشياء و اإلصغاء لمذات و الوجدان   

و االتصال البلمتناىي و المطمق، و ىذه الحكمة ـ  و ذلك ألجل االنفصال عما ىو مجرد
معرفة المصنوع صانعو، و المحدث كيف كان إحداثو فيعرف "حسب الجنيد ـ مؤداىا 

ليبقى سر التصوف كامن في ىذا التداخل         و . 4"صفة الخالق من المخموق
 .االنتقال في المعرفة و بالمعرفة بين الخالق و المخموق

                                                                                                                                                                                
 .97الحبلج، ص : أبكار السقاف -  1
 .6اآلية : سورة الحج -  2

 .98الحبلج، ص : أبكار السقاف -  3
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 في المحظة التي يستفيق فييا المشيد االصطبلحي و المفاىيمي العربي عمى أن 
، يحدث التصوف باعتباره نزعة 1"قد حد و رسم و فسر بوجوه تبمغ نحو األلفين"التصوف 

فطرية في إنسانية يغمب عمييا طابع التأمل انقبلبا حضاريا يجعل التسميم بإسبلميتو، و 
الصدق و األمانة، و الوفاء، و اإليثار، و النجدة، و الكرم، و نصرة الضعيف و "بأنو 

 2"إغاثة المميوف، و التعاون عمى البر و التقوى، و أنو الصيحة الرىيبة في وجو الطغيان
 .في ميب الريح

أن أصل التصوف اإلسبلمي "( Goldzieher)" غولد سيير" يرى المستشرق 
فمازجتيا الرىبانية المسيحية و األفبلطونية الحديثة، و حجتيما ىي ...مشتق من البوذية

إلى  (Nicholson)" نيكمسون"، و يضيف 3"البوذية" النيرفانا"ىو نفسو " الفناء"أن حال 
التبلقح بين البوذية و الرىبانية المسيحية، و األفبلطونية الحديثة المذىب الغنوصي، و 

 . و المذىب الرواقيالمذىب المانوي

و يعمل ىذا التبلقح الذي تولد عنو وليد شغوف مميور بالتحدي سعى إلى 
استقبللية، و يجتيد في اختراع أصول زمانية و مكانية و اجتماعية خاصة تشيد 

لم يستمد حياتو إال من الرىينة التي وصمت "حضارتو، بأنو ـ التصوف اإلسبلمي ـ 

                                                           
، مكتبة الكميت األزىرية، القاىرة، 2قواعد التصوف، تصحيح محمد زىدي النجار، ط : أحمد بن محمد زروق -  1

 .13ىـ، ص 1409

 .8ىـ، ص 1395، دار النيضة العربية، القاىرة، 1التصوف اإلسبلمي بين الدين و الفمسفة، ط : إبراىيم ىبلل - 2
 .96الحبلج، ص : أبكار السقاف -  3
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المسممين و ىي تحمل في ثناياىا ما تحمل من أفكار األفبلطونية الحديثة و الرواقية    و 
 .1"وقت الفتوح اإلسبلمية...الغنوصية

 و لعل في بذور األفبلطونية الحديثة ما يتفق فكرا و فمسفة و ممارسة مع التصوف 
األفكار الصوفية اإلغريقية كان يعبق بيا الجو يومئذ؛ و كان "اإلسبلمي، ذلك أن 

الوصول إلييا سيبل ميسورا عمى السكان المسممين؛ في غربي آسيا، و في مصر  حيث 
، األمر الذي يعيد خمق التداخل و الفوضى، و يمف مفيوم التصوف 2"تشكمت الثيوصوفية

 .و أصولو و طبيعتو في ضبابية التراكم االصطبلحي و التداخل الفكري       و الفمسفي

يعتقد أن لمكون ربا واحدا، و ىو مطمق بسيط غير "و عمى رأسيا أفموطين الذي 
متناه، ال يوصف بأي وصف ثبوتي، ألنو فوق الصفات و ثابت عمييا، ويرى أن الوجود 

وعمى ىذا يمكن أن يفيم مذىبو عمى ...الحقيقي إنما ىو ليذا الرب أما الكون فيو ظل لو
 أي أن الواحد ىو األصل و أن الكثرة أو التعدد موجود فيو، و ؛3"أنو و حدة في الوجود

صادر عن وجوده باعتباره األول و األزلي و أن ما سواه عرضي  رغم الوثنية التي تتميز 
 .بيا ىذه الفمسفة و التي ال تنزع إلى التوحيد الخالص

 أما عن عبلقة الغنوصية بالتصوف فيي ليست أقل بعدا أو إشكاال من 
فإن المقام "األفبلطونية الحديثة، بل تضرب في عمق طبيعة التصوف كما يرى نيكمسون 

في تفكير الصوفية األولين، تفترض «  Gnosisالمعرفة»الممحوظ الذي تحتمو نظرية 

                                                           
 .96الحبلج، ص : أبكار السقاف -  1

 .34الصوفية في اإلسبلم، ص : نيكمسون. أ. ر -  2
 .285، لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ص 6تاريخ الفمسفة اليونانية، ط : يوسف كرم -  3



  .المف اهيم و المصطلحات في               :                    األول الفصل

 

 
36 

 

، التي اعتبرىا التصوف اإلسبلمي أو المنتسب لئلسبلم 1"اتصاال بالغنوصية المسيحية
 .2"اسم، و معناه تعظيم في القمب يمنعك من التعطيل و التشبيو"

ـ الغنوص الحق ـ ليس العمم بواسطة  العرفان الحق"و الغنوصيون يذىبون إلى أن  
المعاني المجردة و االستدالل العقمي، و إنما ىو العرفان الحدسي التجريبي الذي ينبع من 

أما معرفة اهلل فيي الغاية       و النياية، ألنيا ...الباطن نتيجة اتحاد العارف بالمعروف
 .3"تؤدي إلى نجاة اإلنسان و خبلصو من العالم المادي

إنو اعتراف بضعف اإلنسان و محدودية معرفتو و قصور عقمو عن تجاوز العمم 
إلى ما وراء التجريد، ما يفرض عميو ممارسة طقوس تبدأ من معرفتو لذاتو و حقيقتيا و 

من ثمة اكتشاف األشياء عمى طبيعتيا و فطرتيا و استيعاب مدياتيا بعيدا عن الكشوفات 
و اإلنجازات المتكمسة في وعاء العقل، بغية اتحاد المخموق بالخالق؛ أي الحق، والخبلص 

 .4"في جمال المؤل األعمى و رحمتو"من تجريدية العالم و الدخول 

 و بعد إمكانية القول أن التصوف أخذ لون الديانة التي نشأ فييا، يمكننا إسدال 
و متعمقاتو في معرفة التصوف، عن مشيد تسوده " المفيوم/المصطمح"الستار عمى 

الفوضى المفاىيمية و التشابك و التداخل الفكري و االنقبلبات الحضارية غير المقننة  ما 
يجعل التصوف أكثر مرونة بحيث ال يستعصي عميو االحتفاظ بقداستو في حال تداخل 
الحضارات في منطقة تبادل حر خارج حدود الزمان و المكان، أو حتى في حال المد و 

 .الجزر الناتجين عن صراع ىذه الحضارات و فمسفاتيا و أفكارىا
                                                           

 .25الصوفية في اإلسبلم، ص : نيكمسون. أ. ر -  1
 .21،ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج -  2

 .244تاريخ الفمسفة اليونانية، ص : يوسف كرم -  3
 .10في رياض األدب الصوفي، ص : عمي أحمد عبد اليادي الخطيب -  4
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  ـ الشـعرية الصـوفية3

 لعل إسناد مصطمحي الشعرية و الصوفية إلى بعضيما ينتج بالضرورة محتوى 
مشتركا، يقوم عمى تنظيم يؤالف بين مركبين من األنظمة و المقومات الحية الضرورية ـ 
غير الكافية ـ لخمق تجربة موحدة، و تنظيم ذىني ـ مبدئيا ـ لتجربتين إحداىما ال يعكسيا 

 لينكشف لو 1"إذا بمغ درجة التغمغل في عالم الغيب و نظر إليو و فيو و منو" الشاعر إال 
الموجود في ذاتو و يتجمى لو الوجود اإلنساني مستقبل عن التجريد، فيتأتى لو تحقيق 

 .معرفة حقائق العالم األكبر و تحوالتو، لفرط تحرره و تجاوزه حقائق عالمو الذاتي

لمسافة توتر باىرة بين الذات و اآلخر بين المحظة "  و األخرى نزوع جوىره تجسيد 
حيث تموب الذات ... الحاضرة و الزمن األبدي، بين المكان القائم اآلن و المكان اآلخر

، نزوع يؤجل مشروع االكتمال و يجعمو 2"في شوقيا و ابتياليا و عظمة عذابيا و قمقيا
رىين التواصل المطمق و الدائم مع األصل، لكن ىييات أن يتحقق ذلك، فبمجرد إلغاء 

، ليفرض ذلك و جود تحد لمحفاظ عمى ىاتو 3"يمغى القمق و التوتر و النزوع"المسافة 
 .المسافة باعتبارىا األمل في تجاوز النقص

 عودا عمى بدء، يشكل المحتوى كبل واحدا يصدق عمى محوري الثنائية 
و رغم أننا . الصوفية معا، فيستعصي بذلك أن نحدد في أي محور ينحصر معناه/الشعرية

ال نريد أن نقع في فخ الغموض، إال أن عمق المحورين و منابعيما الماورائية المتصمة 

                                                           
 .59الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، ص :  محمد بنعمارة-  1
 .103في الشعرية، ص : كمال أبو ديب-  2

 .103المرجع نفسو، ص -  3



  .المف اهيم و المصطلحات في               :                    األول الفصل

 

 
38 

 

باإلنسان و سعيو إلى ما يبقى في دائرة االحتمال، و ما يشكل وجوده صورة حممية تراوده 
في يقظة عالمو، يجعميما مجتمعين صيغة لمتعبير عما يفوق التعبير      و إجراء لفض 

 .المكنون الجوىري لموجود، باعتباره يحتوي في باطنو أكثر مما في ظاىره

        و لعل تسميمنا بيذا الجانب الماورائي ـ اقتناعا أو افتراضا ـ لمشعرية الصوفية، 
بحاجة إلى نوع من الكشف عن معنى المحتوى في تجل يجعمو قاببل لئلدراك، انطبلقا من 

 :الوجود و المعرفة المتضمنين في نمط الكتابة المعروضة لممساءلة

 الصحو في عينيك    
     ال يريحني

     و الغيم ال يريحني
 1و هذه الكتابة الكسيحة األطراف ال تريحني 

من العادي أن يكون ثمة اختبلف و مغايرة في كيان النص الشعري لما تستدعيو        
ضرورة كونو شعرا، لكن خمق ما يبدوا تناقضا يدفعنا إلى تجاوز المقاربة في عالم الظواىر 

ىذه المحظات "أنو في ذلك .  في تحققيا النظري غير القابل لمتجريد إلى ما يقبميا
 .2"ينصير الواقع و الخيال في واقع مطمق، و يمتقي الحمم و اليقظة في حالة خاصة عميا

                                                           
 .48 ص .2009منشورات أىل القمم، يطوف باألسماء، : عبد اهلل العشي -  1
  -معجم : سعيد عموش". عمى ما يكون سيميائية ضعيفة، أو عمى ما ال يشتمل عمى سيمات"التجريد نريد أنو يطمق

 .61: ، ص1985، دار الكتاب المبناني، لبنان، 1المصطمحات األدبية المعاصرة، ط 
 .223، دار الساقي لندن،ص 3أدونيس الصوفية و السوريالية، ط -  2
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الغيم لم ترد ىنا إال بغية تحقيق الغموض و االلتباس باعتباره / فثنائية الصحو
الصوفي التي /، الناتجتين عن رؤيا الشاعر*بعض من الحقيقة و المعرفة الشعريتين

المرجعية الداللية " :بأنياتخضع لديمومة الحركة الناجمة عن كونيا مغايرة لممفيوم السائد 
العميقة التي تمثل منبع عمل الجماعة و مشربيم األيديولوجي، و التي قد تكون مجيولة 

، و رغم مجيوليتيا ـ ىنا ـ إال أنيا في بعدىا 1"في حكم التراكم األنطولوجي التاريخي
النقدي تكريس لمثبات و طغيان روح الجماعة، فيما سعينا ىذا تقريب ليا   من منطمق 

؛ أي خصوصية الذات في رؤية 2"نظرا خاصا في األشياء عضويا بفكرة التحول"كونيا 
 .العالم من مبدإ التحول و المغايرة

، الذي ال يعدو أن يكون إفصاحا من الذات "عدم الراحة" و من ىذا التحول نممس 
الشاعرة عن القمق الوجودي الذي يسكنيا تجاىيما، فتأبيما الثبات و رفضيما القولبة 

 :ديدنيما الذي يعجز القول عن فضو

  معذرة عجزت أن أقول
  عجزت أن أراوغ الكالم    
 3فقد تداخل الكالم و الذهول 

                                                           

*  -الشعرية الصوفية"المعرفة الشعرية، كوننا نعالج /الحقيقة: ابتداء من اآلن سنستخدميما معا عمى النحو التالي "
 .كظاىرة موحدة القطبين

، 2002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (الرؤيا و التشكيل ) شعر أبي مدين التممساني: مختار حبار-  1
 .21: ص

 .332الحقيقة و السراب، ص : سفيان زدادقة-  2
 .51. يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي -  3



  .المف اهيم و المصطلحات في               :                    األول الفصل

 

 
40 

 

إن القصدية :  لعل استئناسنا بطبيعة الشعر و التصوف الغيبية، تبيح لنا أن نقول 
معرفة شعرية يتم إشراك القارئ في /لم تعد ـ في ىذا النوع من الكتابة ـ تكفي لتقديم حقيقة

العجز عن القول "فيما يطرح . إدراكيا بالقراءة األفقية أو عمى المستوى األول من التأويل
 :تساؤلنا عن مرده"  الذىول"الذي أدى إلى " و مراوغة الكبلم

 المعرفة الشعرية أو نفي لمطمق وجودىا ؟/  ىل ىو إقرار بتجمي الحقيقة

 ىذا التساؤل و إن بدا فضفاضا لقابميتو طرح أسئمة أخرى تتولد منو، تكون اإلجابة 
 .عنو مع بعضيا غاية الفصمين القادمين في محاولة لتحقيق أىداف ىذا البحث



 

 

 الفصل الثانً
جرأة الرفض وأزمة : الالموصوفٌة- 1

التشظً 

 االنغالق/جدلٌة االنفتاح ( أ

 التماسً الشعري الصوفً ( ب

صوفٌة المبنى : الكشف/ الخلق- 2

شعرٌة المعنى 

 الخلق ( أ

الكشف  ( ب
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 جرأة الرفض و أزمة التشظي:  ـ الالموصوفية1

سنحاول من خالل ىذه المعالجة النظر إلى العالم أو الوجود الشعري بين الواقعية  
و الرؤيوية، فكونو موجودا يعني أنو ليس مجرد صوت نابع مما وراء النص بل ىو نتيجة 
لتفاعل خاص بين المادي و المتخيل، تجسده رغبة الذات الشاعرة      في تعميمنا كيف 

 .ندرك العالم ال بالعقل و الحواس بل بممكة الرؤيا

 و تأخذ الذات في عالقتيا بكل من العالمين أشكاال تختمف باختالف تجربتيا     
 .و طريقة التعبير عنيا

 :االنغالق /أ ـ جدلية االنفتاح

 يتنازع كينونة الذات صراع يتمحور حول جدل حقيقي بين المادي و الغيبي، إذ 
يمثل الغيبي ـ عالم الشعر ـ عالم الحقائق الممكنة غير المدركة حسيا، يمجأ إليو الشاعر 

حيث يضغط الثقل المادي "عند إحساسو بالحاجة إلى التحرر من المادي ـ عالم الواقع ـ 
الحقيقة /، فيخترقو نحو المعرفة1"عمى إنسانية اإلنسان و يحاول سمخو من فرادتو و تميزه

الشعرية التي يستوجب كشفيا الذىاب إلى ما وراء المجاز، إال أن ىذا ىو أشبو ما يكون 
 .بالمستحيل، ألنو قدر لنا أن نظل أسرى المغة

 مفارقة شعرية عجيبة تمك التي تميز ىذه الجدلية، فالشاعر ال ينطمق من الواقع 
 :نحو الغيب بل يسير عكس الدورة الشعرية المعتادة

                                                           
  غير قابل لموصف من حيث  (اهلل في الفكر الصوفي) تم تحويل داللتيا الصوفية المتضمنة لفكرة أن الالمتناىي

 .3.323عادل ضاىر، الشعر و الوجود، ص : ينظر. المبدأ، إلى إسقاط عدم قابمية الوصف ىذه عمى عالم الشاعر
 .128، ص 2009 ، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1أسئمة الشعرية، ط : عبد اهلل العشي-  1
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 ىا أنا أخرج من أرضك

 مكسورا حزينا
 حامال يتمي معي

 1باحثا عن ظل شيء يحتويني

 لعل خروج الذات بطريقة انيزامية مرتبط باإلحساس باأللم الذي بقدر شدتو يكون 
عنف المغادرة أكثر وقعا، ما يولد صراعا خفيا بين الذات و عوامل االنجذاب إلى الواقع، 

وعي بيا من حيث ىي آخر منفصال، مغايرا مغتربا عنو، بل مستمبا "ليكون وجودىا فيو 
، و يتحقق بيذا فقدان الذات قدرتيا عمى التحكم في مصير إبداعيا الذي يمثل 2"لو

 . كينونتيا و ذاتيا األخرى في عالم اإلبداع

إلى آخر األسطر " ىا أنا أخرج" يبدو أن الذات الشاعرة تجسد عالميا ابتداء من 
حامال " "حزينا" "مكسورا"الشعرية، انطالقا من إعطاء محموالت سمبية عن حالة المغادرة 

، يؤكدىا وجود حوار يحيل عمى أسئمة كثيرة "باحثا عن ظل شيء يحتويني" "يتمي معي
تحتاج إلى إجابات، بين فاعمين أحدىما الذات الشاعرة و ثانييما عمى األرجح أرض 

 .(قصيدتو)عالمو الشعري 

حيث " إذا كانت ىذه المشاعر مجتمعة تمثل مرثية لمذات عمى حمل وجودىا إلى 
تظل في ىذه الدوامة من المسائمة و ال تصل أبدا إلى حالة اليدوء و االرتواء          و 

                                                           
 .21يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1

، مجمة نزوى، تصدر عن مؤسسة عمان لمصحافة و (نموذج التوحيدي)التطيير /العزلة/األلم: ىالة أحمد فؤاد-  2
 .57، ص 2010، 61النشر و اإلعالن ، العدد 
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، فإن ىذه الذات بالضرورة ترثي انفصاليا عن عالم قد توفرت فيو البدائل 1"الطمأنينة
 .الضدية لمشاعر ألم المغادرة كالسعادة و األنس و االحتواء

 إذا كان في األسطر الشعرية السابقة وصف ضمني لعالم خفي يمنح اليوية     و 
السعادة الدائمة واالحتواء، و لحركة االنفصال عنو و ما نتج عنيا من مشاعر يأس    و 

 :تساؤالت وجودية، فإن الشاعر أبى إال أن يحممنا إلى ما انتيى إليو

 ...ىا أنا 
 مثمما شئت

 يا أرض التيو
 ال عرش، ال مجد، و ال تاج

 و ال ظل لكي أبكي تحتو
 2وسط ىذي الياجرة

يقوم حوار آخر بين الشاعر و بين العالم الواقعي و أشيائو ممثال بأرض التيو    ـ  
في مقابل القصيدة ـ، يشوبو استسالم الذات الشاعرة لمحموالت الواقع الموزعة عمى 

، فتغدو بذلك مفعوال فيو و تفقد القدرة عمى "الظل" "التاج" "المجد" "العرش"المفقودات 
الشعور بالمأساة اإلنسانية، ويكشف عن توحد الذات الشاعرة " الياجرة"الفعل ليمتد في أفق 

                                                           
الوعي الصوفي و الحداثي في الشعر الجزائري المعاصر، مذكرة ماجستير مخطوطة، قسم المغة : عبد اهلل شنيني-  1

 .119، ص 2003/2004العربية و آدابيا جامعة منتوري قسنطينة، 
 .22يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
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شيء بسيط تافو ضعيف بالنظر إلى "بيذا العالم كونيا مستمبة اإلرادة، ترى نفسيا كـ 
 .1"و تمك الفضاءات الال محدودة التي يحتوييا... اتساع الكون الالمتناىي

مع شيء من األسى و الحسرة       و " ىذا مما تحيل عميو رؤيا العشي و تخبرنا 
 ذاتيا، شعور الذات تجاه نفسيا بالدونية و 2"بشكل من األشكال« أنو كائن ميدور»الميفة 

السقوط الحر من قمة السمطة بعد مغادرتيا لمقصيدة، وضع ينبغي رفضو و تجاوزه حسب 
 :ما تنص عميو صيرورة اإلبداع، و إن كان بما ذىب إليو العشي

 عائد نحوي ربما أنسى قميال
 أنني كنت مميكا ذات يوم

 قبل أن يسقطو
 3ىؤالء الخونة

 لعل عودة الشاعر نحو ذاتو في مثل ىذا الموقف ال تعدو أن تكون إال سعيا منو 
ألن موجة الشك ... تعني عودة الثقة في قدرة الذات"لالستئناس بقدسيتيا المصون، و ال 

، بل تجاوزت الشك إلى اليقين الرتباطيا بالخيانة    و 4"الجديدة كانت أكثر شموال و عمقا
الخديعة، إضافة إلى  أن ىذه العودة تخترق الموقف الماثل فيزيقيا فتعبر بالذات من حدود 

 .دونيتيا إلى اإلحساس بالعظمة و االنتشاء الالمحدود

                                                           
 .136، ص 2000الفمسفة الحديثة من ديكارت إلى ىيوم، دار الوفاء، إسكندرية، : إبراىيم مصطفى إبراىيم-  1
 .28، ص 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، 1اإلنسان الميدور، ط: مصطفى حجازي-  2
 .23يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
 .261المرايا المحدبة، ص : عبد العزيز حمودة-  4
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  إنو جدل يتنازع الذات لالنفتاح عمى واحد من قطبي الثنائية الضدية 
المدنس، لكن الفطرة تممي عمى الشاعر التوحد بنفسو لبعث توازنو من ذاتو التي /المقدس

تحيط بيا ىالة من القداسة، كونيا تتموضع في عالم اإلمكان الشعري الذي يمنحيا مقدرة 
عمى امتالك مصيرىا، عكس ما صور لنا من فقدان ىذه اإلمكانة في عالم الواقع الذي 

 .دنستو الخيانة و الخونة
 

    ب ـ التماىي الشعري الصوفي

لعل ما نريده ىو ذلك التداخل المتناغم بين التجربتين الشعرية و الصوفية       و  
الحضور الشعري المشبع بوعي صوفي نظري حتى تصبح المسافة بين الشعر      و 

التصوف شبو منعدمة إن لم تكن منعدمة حقيقة، شرط أن يستحيل ىذا الحضور المنسجم 
 .بين التجربتين إلى عنصر ضروري و إن كان غير كاف لتحقيق الشعرية المنشودة

 سنحاول الحديث عن التماىي الصوفي مع الشعر باعتباره لسان حال كل من 
تجربة الشاعر و تجربة الصوفي، و ألن تجربة كل منيما ميتافيزيقية متعالية مؤداىا 

 1"اإلقرار بزوال الكون، لكن بطريقة التعرف عمى ما ىو حقيقي"المعرفة و الحقائق، و 
فإن المغة العادية غير قادرة عن اإلفصاح عنيا، لذلك يمجآن في أوقات خاصة إلى لغة 

 .المجاز و الرمز عميا تحمل إلينا بعضا مما في عالميما

 "موقف الذل"في " ممك الممك"حين أوقفو 
 قال لو أنت عبدي

                                                           
، 116/ أدب أمريكا الالتينية، ترجمة أحمد حسان عبد الواحد، عالم المعرفة، الكويت، ع: سيزار فرناندث مورينو-  1

 .81، ص 1987
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 فكن صامتا ما استطعت
 و كن خائفا ما استطعت

 توحد بذاتي
 و ال تفش سر العبارة

 أقربك من ممكوتي
 و أكشف لك الستر

 و الحضرتين
 1و سر اإلشارة

 أول ما يموح بخاطرنا من حضور لموعي الصوفي استحضار لنص غائب من 
ليما المكانة العالية بين "، و ىما كتابان "المخاطبات"و " المواقف"نصوص النفري في 

فالسفة الصوفية، و عند أىل الفكر عموما، لما يتضمنان من نظرات بعيدة الغور      و 
، و ألننا لسنا بصدد كشف ىذا التعالق 2"تحميالت تبمغ شأوا كبيرا من الروعة و العظمة

سنحاول مقاربة الكتابة باألبجديات التي نصت عمييا ممارسة النفري لفعل الكتابة النظرية 
 .لمتصوف، باعتباره الحاضر الغائب في المقطع

 لعل بداية التماىي الشعري الصوفي عمى ىذا المستوى متعمق باستخدام الشاعر 
الشكل، األسموب  الرمز، : عمى اهلل و الوجود و اإلنسان، الفن"لمتقنية الصوفية في الكالم 

 عمى امتداد المقطع الشعري، ما يجعل التجربة عصية 3"المجاز، الصورة، الوزن، القافية

                                                           
 .67يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .393. 392، 1992 ، دار الرشاد، القاىرة، 1الموسوعة الصوفية، ط: عبد المنعم الحفني-  2
 .23الصوفية و السريالية، ص : أدونيس-  3
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عن الكشف باالعتماد عمى ظاىر الوحدات المعجمية لمغة، إضافة إلى أنيا تطابق لمذات 
 .معيا، ما يستدعي قيام التأويل كضرورة لتعبير الرمز و اإلشارة

أن يفتح لو باب عمى األصل " أوقفو" قدر اآلخر المشار إليو بضمير الغائب في 
 1"عالم الناسوت و ىي شدة الكثافة و ىو التجمي باألجسام الكثيفة"، فالممك "ممك الممك"

ما بين السماء الدنيا و األرض ـ حسب المتصوفة ـ، و مالكو الحقيقة الصوفية المطمقة 
، إذ يجعمو موجودا     "أنت عبدي"الالمتناىية، الفاعل في الموقف و القائل لممستوقف 

القيام بأمر اهلل "في مقام العبودية عمى عظمتيا ـ العبودية ـ عند أىل االختصاص، كونيا 
في مقام اإليمان، و صاحبيا يكون حاضرا مع اهلل أوليا من وراء ستر كثيف و آخرىا من 

 .2"وراء ستر رقيق

  و شرف ىذا الحضور فرصة لصاحبيا لتطوير الموقف و محاولة كشف الحقيقة ـ 
عمى استحالة ذلك ـ باالستبسال في المجاىدة و إتيان األوامر و اجتناب النواىي، و غاية 

ذلك عدم االكتفاء بالتمقي عن طريق السماع، عمى قيمتو عند المتصوفة إذ يعتبرونو رحمة 
يزيل عنو الحجاب و يخطفو عن حسو "إليية لمعبد، و حين يريد اهلل بعبده ىذه الرحمة 

 .3"ثم يسمعو اهلل سبحانو        و تعالى... حتى يغيب عن كل شيء 
 و ىذا الحضور النظري المكثف لسعي الذات نحو التوحد بخالقيا ال يتوقف عند 

ىذا الحد، بل البد الكتمال الوعي بو أن يكشف عن سبب اإليقاف و غايتو؛ أي العمل   
متعمق بفعل " خائفا ما استطعت" "صامتا ما استطعت"و الجزاء، لذلك ورد وجوب الفعل 

، و رغم "توحد بذاتي"، ليتبعيا طمب التوحد بالذات اإلليية "كن"األمر و الكممة المقدسة 
                                                           

 .80قاموس المصطمحات الصوفية، ص : أيمن حمدي-  1
 .86المرجع نفسو، ص -  2

 .89المرجع نفسو، ص -  3
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، إال أنو استوجب 1"في غاية البعد و نياية الصعوبة في اإلدراك ليا و العمم بيا"أنيا 
فيض من األنوار اإلليية "ذلك أنو " السر"القيام باألمر عمى وجو اإللزام مع عدم إفشاء 

قبل الفتح إذا سرى في ذاتو و قمبو حمل الذات عمى طمب الحق        و . يرد عمى العبد
 .2"متابعتو

 و قيام العبد بالفعل يقابمو جزاء عنو من قبل المعبود ال عمى وجو اإللزام، و ورد 
سر "و " الحضرتين" ، "أكشف لك الستر"، "أقربك من ممكوتي"في " الموقف"في ىذا 
، و ىو ما يسيل واجب القيام بالطاعة نتيجة إلغراءات القرب و الكشف عن "اإلشارة

عالم األنوار و ىو التجمي بصور "الممكن، فالتقريب من الممكوت يعني اطالع العبد عمى 
 و رؤية الخالص عبر الشفافية المتاحة و المختمفة قطعا عن كل كثافة 3"األجسام المطيفة

يمكنيا أن تكون حجابا عن الحقيقة و منيا تمك الكثافة في عالم الناسوت، أما كشف 
الستر فيحيل عمى تحقق الرؤية بما يسع الكشف عن مقام المرئي كما ذىب إليو القوم، فـ 

فرأى الحقائق فيي مكاشفة ال بعين البصر، و لكن بعين ... كشف الحجاب عنو"
 .4"البصيرة

فيمكننا االجتياد في تأويمو حسب رموز القوم         و " الحضرتين" و أما كشف 
بفعل األمر المقدس   و " الخوف"و " الصمت"سبقت إشارتنا إلى تعمق أمري . إشاراتيم

من حيث كونو ...كممة الحضرة اإلليية"، فيو عند كثير من المتصوفة "كن"الكممة اإلليية 

                                                           
 .62المرجع نفسو، ص -  1

 .66قاموس المصطمحات الصوفية، ص : أيمن حمدي-  2
 .80المرجع نفسو، ص -  3
 .242معجم ألفاظ الصوفية، ص : حسن الشرقاوي-  4
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  أي أن 1"و إخراجو إلى الفعل (بصيغة اسم المفعول)تحقيقا لصورة ذاتية الشيء المكون 
 :المقصود في

 فكن صامتا ما استطعت
 2و كن خائفا ما استطعت

 ليس الطمب أو األمر بل ـ حسب المتصوفة ـ ىو كممة الخمق و اإليجاد من العدم، 
ففي أثناء مخاطبة المعبود لمعبد يكون بالفعل خارج إرادتو في درجة الخوف     و 

ورد ىنا       ال " أكشف"و الفعل المضارع ". كن"الصمت قدر المستطاع بقول الحق 
 .بمعناه الصوفي بل بالمعنى الظاىر في لفظو،؛ أي اإلزالة، إزالة الصمت و الخوف

، لحمميا ـ اإلشارة ـ عند القوم "سر اإلشارة" و لعل ما يؤكد ما ذىبنا إليو ممفوظ 
، فكل منيما من 3"ما يخفى عمى المتكمم كشفو بالعبارة و ذلك لدقة و لطافة معناه"داللة 

؛ أي أكشف عنك "عنك"و مسبوق ضمنيا بـ " أكشف لك"ىذا المنظور منفصل عن 
 .الصمت و الخوف و ما يخفى كشفو بغير العبارة

 و من ىنا فيذا المقطع الشعري المشحون بوعي نظري صوفي خالص مع انسحاب 
لمذات إلى الخارج و المغامرة باآلخر الغائب، يجسد اختزال المسافة بين الصوفي و 

التعارض بينيما عمى أساس أن الواحد وىم       و اآلخر "الشعري إذ ال وجود لـ 
، ليستحيل ترنيمة شعرية صوفية تحمل تجربة نظرية لموقف صوفي   ـ كما قدمنا 4"حقيقة

                                                           
 .149في رياض األدب الصوفي، ص : عمي أحمد عبد اليادي الخطيب-  1
 .67يطوف باألسماء، : عبد اهلل العشي-  2
 .45معجم ألفاظ الصوفية، ص : حسن الشرقاوي-  3
 .113، ص 1982اإلنسانية و الوجودية في الفكر العربي، دار القمم، بيروت، : عبد الرحمن بدوي-  4



 .انفتاح شعري على التجاوز الصوفي:                                  الفصل الثاني

 

 
52 

 

ـ مختزل فييا، بما ال يمكننا فصل أحدىما عن اآلخر لعدم وجود  مسافة برزخية بينيما، 
 .ما يجعميما كال واحدا ينضخ بشعرية صوفية

 كما يمكننا أن نتممس أيضا ىذا الشكل من المزاوجة بين التجربتين و سعييما إلى 
، في غير 1"اإلمساك بالحقيقة و الوصول إلى جوىر األشياء بغض النظر عن ظواىرىا"

 :مقطع آخر كقولو

 كأني أنا
 كأنك أنت

 كأني ىناك
 و أن التي رافقتني إلى الماء أنت

 كأن السؤال سؤالي
 2و أن اإلجابة أنت

األنت يذىب إلى أقصاه، مرده أنو /  يحتوي المقطع الشعري عمى توافق بين األنا
، و ىو فيما ال يتصل 3"إنيا نفي ناف لذاتو: تنفي ما تثبتو"يثبت ما ينفى بعكس المفارقة 

 .ظاىريا بااللتباس بل لو بو وشائج خفية

الحقيقة /  يعد انتقال الشاعر من الواقع إلى الماوراء صوفيا تقرب من المعرفة
الشعرية، التي تتراءى لمرائي في خيالو فيأخذ المجرد الذىني شكل المجرد الحسي ليحدث 

                                                           
، أكتوبر 2الشاعر و الكممة، مجمة فصول، تصدر عن الييئة المصرية العامة لمكتاب، م : صالح عبد الصبور-  1

1981. 
 .27يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
 .368الشعر و الوجود، ص : عادل ضاىر-  3
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حينيا التمايز بين الذاتين فتتحقق المعرفة، و رغم محاولة الشاعر طمس الحدود بينو و 
من داللة عمى " رافقتني"بينيا في ىذا المقطع إال أنو لم يفمح بذلك، لما يحممو الفعل 

 .أيضا" رافقيا"ازدواجية في الرفقة إذ يفترض وجوبا أنو 

 أما الماء فمما قدس في الديانات جميعا، فيو سر الخمق األكبر و العنصر البنائي 
األول لموجود و ما قصده من قبل األنا و األنت إال دليل عمى ذلك، فالقيام عنده إثبات 

 .لرغبة في الجمع أو اإلتحاد بين الذاتين

لألسئمة من أىمية مصيرية إذ إن السؤال ىو " أما السؤال العائد لألنا فيصدر مما 
، و ألن السؤال ىنا غائب أو فمنقل مغيب فإن اإلجابة بحضورىا 1"الذي يقرر اإلجابة

فيي الحاضرة في الموقف و الرفيقة إلى الماء       و " و أن اإلجابة أنت"ستحيل عميو، 
الغاية من السؤال و اإلجابة عينيا، و إنو ال ضير بل ال مفر من االعتقاد انطالقا من 

ىذه المعطيات أن السؤال مرتبط بالقصيدة و كون تمثميا لمشاعر بمثابة التجمية ليا 
يتجمى الماء مولدا "و لعل ىذا ما يجعل الماء ىنا ىو البؤرة، إذ . يجعميا نفسيا اإلجابة

 . منشئا2"إنشائيا

 صوفية المبنى شعرية المعنى: الكشف/ ـ الخمق2

 الخـمقأ ـ 

 نريد ىنا الخمق الشعري الذي من خاللو يقيم الشاعر عالمو الخاص في الكون 
 بالقوى الغامضة االتصالالوجود الدفين عن طريق إقامة "اإلبداعي، بعثا لمعنى جديد لـ 

                                                           
 .87، ص 1993، دار سعاد الصباح، الكويت، 2ثقافة األسئمة، ط: عبد اهلل محمد الغذامي-  1
 .277، ص 2010، يناير 61آمال موسى و تجميات الماء و الضوء في شعرىا، نزوى، العدد : أحمد الجوة-  2
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 و ىذه العممية اإلبداعية ىي محاولة ،1"لإلنسان و المغة، بعيدا عن أي مسعى عقالني
لتنظيم الحركة الشعرية الداخمية، عن طريق ابتكار األشياء بإخراجيا من أشكاليا القديمة 
و إعطائيا معنى جديدا لشكل جديد، و استميام التناغم بين ىذه المعاني الماورائية كمادة 

 ذلك أن التشخيص  أولية لمخمق الشعري، و بتقميبيا في الوعي إلعطائيا بعدا تشخيصيا
. 2"و دقتو      سعة الشعور ... دليل الممكة الخالقة التي تستمد قدرتيا من"ىو 

ىل دخمنا جنة اهلل 
و تنزىنا بيا 

و استرحنا من عناء كان ال يبرحنا 
و تزودنا لخطانا المتعبة 

 3 بعض أسرار الحياة

و    يطرح فضاء جديدا يعطي القدرة عمى الخمق " ىل دخمنا جنة اهلل"لعل السؤال  
 تعطي لمشاعر فرصة التزود بـ بتميزىا بالحياة األبدية و التجدد المستمرفالجنة اإليجاد، 

لرحمة العودة إلى الواقع، إنو إذا غيبة أشبو ما تكون برحمة صوفية لذات " أسرار الحياة"
سوف تجد من خالليا حبيبيا المفقود موجودا في قمبيا، مثل المجنون الذي لم يعد يحتاج "

 .4"إلى ليمى الحقيقية ألنو اتحد بيا

                                                           
، 1999، األىرام، القاىرة، 2قصيدة النثر، ترجمة زىير مجيد مغامس، مراجعة عمي جواد الطاىر، ط: سوزان برنار-  1

 .57ص 
 .72، ص 1998المدخل إلى نظرية النقد النفسي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : زين الدين المختاري-  2
 .75يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
األبعاد الصوفية في اإلسالم و تاريخ التصوف، ترجمة محمد إسماعيل السيد و رضا حامد قطب، : آنا ماري شيمل-  4
 .450، ص 2006، منشورات الجمل، بغداد، 1ط
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 جنة موجودة في الكون الشعري لمشاعر بنعيميا الخالد الذي يحتاج من يتنعم بو  
 :تضطر الشاعر إلى خمقو بدءا بذاتو و اآلخر و األماني و األخيمة

 لست أدري
 ىل تالقينا معا ذاك النيار

 أم توىمت
 فأوجدتك من وىمي

  فتالقينا
 و تحدثنا معا

 1و تقاسمنا األماني كل ىذاك النيار

تطغى صفة الخمق داخل الشاعر بما يمنحو لو عالمو الشعري من طاقة موجية  
مأزقا "يقين فإنو ال يمكن أن يكون /إلعمار جنتو، و إن كان األمر يجمع بين شك و شك

أم "اليقين /و شك" لست أدري ىل تالقينا" شك ،2"لكونو يصل بين مفيومين متعارضين
، وليس ىذا ما ييمنا في ىذا الموضع ألنو أصال "توىمت فأوجدتك من وىمي فتالقينا

كائن في عالم اإلبداع الشعري، العالم النسبي الذي ال مجال فيو لمشك و ال لميقين، إنما 
الميم ىنا ىو فعل الخمق و االستجابة لنداء الكينونة، و إعطاء اإلييام بالوجود صفة 

في صورتو و شكمو واختالقو القدرة عمى الفعل، بمنح األفعال  (اآلخر)الموجود، الذي ىو 
 .أنت/صيغة المشاركة و الحضور الثنائي لمفاعل أنا (تالقينا، تحدثنا، تقاسمنا)المضارعة 

                                                           
 .76يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .106، ص 2000، دار توبقال، الدار البيضاء ـ المغرب، 1أدونيس و الخطاب الصوفي، ط : خالد بمقاسم-  2
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تشكل وقائع معرفية خارقة " و ىذه العمميات المتتابعة لمخمق اإلبداعي في صوفيتيا 
و لذا فيي تعامل بمنطق الخمق    و . بقدر ما ىي أدوات فعالة لمفيم و التشخيص

 .1"التحويل، بوصفيا شبكات من العالقات و التأثيرات المتبادلة

 و انطالقا من المغة يتم إعطاء ىذا التشخيص بعده الفيزيقي، فالمختمق يأخذ شكمو 
ال من الفيم العادي لوحداتيا بل من الفيم الممكن ليا، بما تحممو في جوىرىا من طاقة 

تخييمية، و قوة تحويمية تمنح المسافة بين األشياء و وجودىا أبعادىا التي من خالليا 
 .تتشكل القدرة عمى الكشف، كشف العالم الذي تتموضع فيو

 ولمواقع  لموجود ككل"و خمق عالم يتجاوز حدود العالم الفيزيقي من منطمق صوفي  
 ابتداء من تصور الذات و النزعة 2"الممكن الذي ينبغي أن يكون َبعد تغيير الواقع الكائن

الصوفية اإلنسانية بداخميا، يحتاج إلى لغة تستطيع أن تتماىى مع حدود األشياء الجديدة، 
و ألن ىذه المغة المتعارف عمييا تعبر فقط ـ حسب الشعراء ـ عما ىو كائن، فكيف ليا أن 

 .تحيط بالتعبير عما ىو غير موجود؟

 لعميا إذا تحتاج إلى تمرد خاص عمى خصائصيا، يجعل المفردة منيا تعطي   ما 
 .يشبو تخييال لما قد يوجده الشاعر في عالمو اإلبداعي

البحر من تحتي عميق 
و النار في فمي 

و ىذه األشياء ال تبين 

                                                           
 .71، ص 2009، 60/ العقمنة و الشيطنة، التقى و الزندقة، مجمة نزوى، ع: عمي حرب-  1
 .21، ص (الرؤيا و التشكيل)مختار حبار، شعر أبي مدين التممساني -  2
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 1كأنما غيبيا حريق

لعمنا نمحظ في ىذه األسطر الشعرية نزوع الذات نحو خمق عالم خاص من منطمق   
سعييا إلى اكتشاف األشياء في أصميا، قبل تسميتيا التي منحتيا وجودىا المنتمي إلى 

 أنو  ـباعتبار ما يحتويوـ العالم الواقعي، و ال أدل عمى ىذا التوق مما يحممو مقوم البحر 
و وجوده بالموازاة      2"الحياة السابقة عمى الشكل، الحياة التي لم يتحدد شكميا بعد"رمز 

مع وجود النار، و إن كانت في العرف نقيضا لو فإنو يمكننا تأويميا في ىذا الموضع 
؛ أي أنيا تعيدىا إلى 3"تحرق و تطير معا، تحرق العناصر و تعيد تأليفيا"عمى أنيا 

. فطرتيا شأنيا في ذلك شأن الماء

  و لكن أية عناصر في فم الشاعر استوجب تطييرىا؟ 

    قد يكون وجود النار في فم الشاعر سعي منو لتطيير المغة و عناصرىا
إذ بموجب ىذا التطيير يمكن لذاتو من خالليا تحقيق الممكن فيزيائيا، و بيا تتم إبانة 

، فيضحى بيا من 4"بعد تحوليا في وعيو إلى موضوع محدد المعنى و اليوية"األشياء 
أجل إعادة تشكيميا، ما يجعل من عممية الخمق تمك تجاوزا لميدم و البناء إلى ما ىو 

. أكبر، و ىو تحقيق االبتكار بالمغة لمغة و لما ىو غائب بالفعل

  و رغم امتزاج الماء و النار كفاعمي خمق إال أن ذلك لم يكن يكفي لميالد العالم 
الجديد، فاألشياء المقصودة بالتحويل تعدم خصوصية اإلبانة رغم تجريديتيا، ما تستحيل 

                                                           
 .9يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .111، ص 2005، دار الساقي، بيروت، لبنان، 6زمن الشعر، ط : أدونيس-  2
 .111المرجع نفسو، ص -  3
 .269، ص 2000، دار المدى، دمشق، 1الشعر و الوجود، ط : عادل ضاىر-  4
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 مثمما 1"خرقا لمقتضى العادة و عمى غير المألوف لطريق الحس و النظر"بو غيبا أو 
و ىو ما يرمي بالذات الشاعرة إلى ما وراء آخر يكشف بداية اليأس . ذىب إليو المتصوفة

: ما يجعميا تقرر

قررت أن أغادر الرماد 
والجسد المفتون بالبريق 

حممتيا نبوة أشق أرض اهلل 
 2يقودني الطريق لمطريق

 إنو تأجيل إلى حين، تأجيل فرضو غموض األشياء و رفضيا االنصياع لفعل  
التحرر المؤدي إلى التحول بالضرورة، تبعو قرار المغادرة الذي تتكثف داللتو الرتباطو بـ 

 و داللة العدم   معدم القدرة عمى الفعل و الخمق، ما يجعمو طمبا لالنعتاق كغاية"الرماد"
كائن، و أن وجوده ال يتعمق بنا "ىذه حمميا الشاعر أيضا لمجسد كموجود بذاتو ذلك أنو 

. 3"نحن وحسب

  إننا نتممس ىنا ما يبدو لموىمة األولى توحدا صوفيا يستدعيو المعجم التقني 
، لكن محاولة تأويمو تعطينا داللة عكسية .."الجسد، النبوة، أرض اهلل، الطريق"الصوفي 

بدال من العروج "السماء، فـ /األرض في مقابل الروح/تجسدىا العالقة القائمة بين الجسد
 ما يجعل  4"الروحي الصوفي نحو األعمى تكون رحمتو نزوال جسديا جنسيا نحو األسفل

                                                           
 .219، ص 1987، مؤسسة مختار، القاىرة، 1معجم ألفاظ الصوفية، ط : حسن الشرقاوي-  1
 .9يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
 رغم أنو من دالالتو أيضا أن يكون واحدا من العناصر التكوينية لموجود مثمما ىو الحال في شعر السياب . 

 .280، ص 1992، 165/ الفمسفة المعاصرة في أوربا، ترجمة عزت قرني، عالم المعرفة، ع: بوشنسكي. م. إ-  3
 .310الحقيقة و السراب، ص : سفيان زدادقة-  4
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ىذا الوجود المتشظي تجل آخر لعدمية الرماد و الجسد، و تأصيل لمنزوع نحو التحرر من 
المفاىيم المتكمسة في وعاء العقل، و التي بموجبيا تحاول الذات تحديد عالقتيا باألشياء 

. التي ىي في حاجة قبل الخمق إلى كشف

 لمطريق بمعناىا االنقيادو ىذا التحول من محاولة الخمق إلى حمل النبوءة و 
، تجاوز 1"مخالفة النفس و ترك حظوظيا و االلتجاء إلى اهلل ظاىرا و باطنا"الصوفي؛ 

  ، ...العقيدة إلى اهلل تعالى "لموجود الذاتي و استسالم لمطريق بمعناىا الصوفي اآلخر 
، إنو إذا تعارض في الغايات يجميو الصراع 2"من اجتاز طريق اهلل فيو من الصديقين

القائم بين ذات يستيوييا التوحد و التألو و خمق األشياء و التحرر من سمطة كل قوة 
سواىا ما يجعميا مريدة سيدة عمى نفسيا ال تقبل األفكار من غيرىا، و ذات مشبعة بأفكار 

 .خاضعة إلرادة قوى عميا غيبية، تستشعر النقص فتطمب الكمال" أنا"الـ 

 ب ـ الكشف

لعل الكشف من أىم ما تميزت بو كل من التجربة الصوفية التجربة الشعرية  ذلك 
لغة كشفية تتجاوز الشائع من التعابير و " أنيما تحمالن أبعادا ميتافيزيقية تحتاج إلى 

ىي لغة القمب و الحمم          و ... تضرب بمغة الفالسفة و المناطقة عرض الحائط 
 .3"الماوراء

يا اهلل، : صحت عند الركن

                                                           
 .201معجم ألفاظ الصوفية، ص : حسن الشرقاوي-  1
 .201المرجع نفسو، ص -  2
الصوفية من خطاب الفتنة إلى فتنة الخطاب، مجمة حوليات التراث، تصدر عن كمية اآلداب و : نصيرة صوالح-  3

 .66، ص 2004، 2/ الفنون، جامعة مستغانم، الجزائر، ع
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 1لكي نصير واحدا و ال أحد. ذوبنا معا

 إنيا نتيجة المغادرة و انتصار الذات المشبعة بأفكار األنا عمى الذات القائمة 
  المعرفة الشعرية، تحول من السعي إلى الخمق نحو سعي إلى الكشف/كأساس لمحقيقة

 تستحيل معو الذات و اآلخر  ـإن صح القولـ كشف عن فاعمية التوحد باألصل الذي 
نصير واحدا "و الوجود المتعمق بوجود الفعل " ذوبنا معا"األنا نفسو، نتيجة السؤال بالفعل 

، محاولة لمكشف الممكن من المنظور الصوفي والمتمثل في المقام األعمى، أين "و ال أحد
اإلنسان : و ىذا العبد الذاتي ىو... فيكون عبدا ذاتيا"تتجمى الذات اإلليية لمعبد 

. 2"الكامل

 ما محور الكشف الشعري و ما مقامو من الخمق ؟ 

و حين أفقت 
تفقدت ما قد رأيت 

فال كنت ثم أنا 
و ال كنت أنت 
تفرق ما بيننا 

 (...)و انتيت قصة كنت فييا 
 3(...)و كنت 

                                                           
 .10، 9يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .104، ص 1998، دار األمين، مصر، 2الفكر الصوفي ، ط : يوسف زيدان-  2
 .28يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3



 .انفتاح شعري على التجاوز الصوفي:                                  الفصل الثاني

 

 
61 

 

داللة اإلحساس المكثف و الرغبة الداخمية لمذات في " االستفاقة"تتجمى بمقتضى 
الخالص من قيود األنا التي تممكتيا الرؤيا، بدءا من اإليحاء بالبحث عما كان موجودا 

. االستفاقةبيا و قامت بتغييبو 

و            إنو سعي لمكشف عن موجود في الماوراء يتراوح بين قابمية التحقق 
اإلجياض، نتيجة لمصراع بين الخالق و الكاشف داخل الشاعر، فالعودة إلى الواقع 

األمر الذي . مجرد قناع مقدم ينظر الشاعر من خاللو إلى العالم"بالالشيء تجعل الرؤيا 
. 1"جعل استيعاب الشاعر لمعالم استيعابا غير حر

ال نسبة فيو و ال "إنو بتعبير آخر انسحاب من عالم الحقيقة المنشود صوفيا، إذ 
، ما يجعمو العالم الحقيقي الذي تعدم فيو  2"تعقل و ال أين و ال كيف و ال رسم و ال وىم

نسبية العقل أو واقع عالم المادة، و ال يعدم تفقد الذات و اآلخر و افتقادىما خارج الرؤية 
داللة االنسحاب أيضا، وفق تجربة تحيل عمى خروج األنا من الرؤيا أو خروج الذات عن 

. األنا

إنيا إذا طريقة كشفية اعتمدىا الشاعر، يصدق عمييا القول بأنيا خروج من 
النفس، لكشف كيانية األشياء في كل من العالمين الرؤيوي و التجريدي، بدءا من حالة 

: الذات و اآلخر، و لعل ىذا ما يؤكده قولو

ىا أنا أمضي، كما جئت، منفردا 
خارجا من زمانك 

                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر، لبنان، 1الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، ط : عبد الواسع الحميري-  1

 .252، ص 1999
 .55، ص 2000قاموس المصطمحات الصوفية، دار قباء، القاىرة، : أيمن حمدي-  2
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 1منييا في متاه الغياب

تجسيد " منييا في" "خارجا من"في ارتباطو بكل من المقومين " أمضي"فالفعل 
، رغم أنو في التجربة الصوفية مثمو مثل المكان يتم (ىا)الستمرارية الخروج من زمان 

، من أجل الوصول إلى لحظاتيم التي " ...إلغاؤه في بحث المتصوفة عن حقيقة الوجود 
، إال أنو ىنا ناتج عن 2"ال تنتمي إلى الزمان، و إلى وقفاتيم التي ال عالقة ليا بالمكان

اختالف العالم الداخمي لمشاعر عن العالم الصوفي، إذ يمثل عالمو اإلبداعي الذي 
 و    يدور في داخل ذاتو"تنعكس فيو الرؤيا من الخارج إلى الداخل، فيتأتى لو إدراك ما 

. 3"إدراك الموضوعات في الزمان ال في المكان من أجل العثور عمى ماىيتيا المستقمة

: في حين قولو

وجينا واحد  
و الطريق 

 4و كالنا جوى و حريق... واحد

و        ؤكد حالة توحد وجو الشاعر، و وجو اآلخر، و طريقيما، و كونيما معا جوى ي
حريق حقيقة الرغبة العارمة في اقتحام األشياء، و التماىي معيا و اختصار مسافة الوجود 

و الذاتية بينيما، لممارسة حرية اكتشاف األصل و شروطو السابقة عمى الحكم أو 
. التسمية، بالنظر إليو من الداخل و مسايرة طبيعتو

                                                           
 .31يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .52. 51الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، ص : محمد بنعمارة-  2
 .23، ص 2010، منشورات اإلختالف، الجزائر، 1تحميل الخطاب الصوفي، ط : آمنة بمعمى-  3
 .56يطوف باألسماء، : عبد اهلل العشي-  4
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المعرفة الشعرية في ذاتيا، يستدعي /  و لعل الرغبة في كشف كون الحقيقة
، ما جعل 1"تعطيل عمل الحواس و العقل و اإلصغاء فقط إلى ما تبوح بو الكينونة"

الشاعر يستنجد بالبياض و نقاط الحذف، محاورا ىذه الكينونة بتخطيو حدود المغة العادية 
: "لمغة العميا"ومساءلتو 

أتعبتني المغة 
أتتبع أسرابيا واحدا واحدا 

باحثا عن صدى لمعبارة 
ىا حرسا حرسا شأتتبع أحرا

و أراوغيا، كي أروض معنى يعذبني 
أتعبتني المغة 

كيف أصطاد لؤلؤىا 
و أطارد شاردىا 

... كيف أجمعو من أقاصيو
 2مفردة مفرده

المعرفة الشعرية يفضي بالشاعر /مساءلة ىذه المغة استعانة بيا عمى كشف الحقيقة
 الو ... حقيقة الواقع و المنطق  "ليست ىي إلى معرفة التطور الذي مسيا، إذ أصبحت 

                                                           
 .272الشعر و الوجود، ص : عادل ضاىر-  1
  المغة "نريد بيا لغة الشعر الخالصة كما مثل ليا جون كوين في الجزء الثاني من مؤلفو النظرية الشعرية المعنون بـ

 .، مرجع سبق ذكره"العميا
 .33يطوف باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
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، بل متعمقة بما 2"ما يشعر بو الفرد من ارتياح "  و ال ىي كون ،1"تشمل حقيقة الشعور
يؤلف في الذىن صورا مختمفة عما ىي عميو في الواقع، فال تتصف ىنا إال بعدم اتصافيا 

. بالوجود و ال بالعدم

" أحراشيا" "أسرابيا" و لعل تأويل الحضور المكثف لما يمكن أن توصف بو المغة و 
، يحيل عمييا بعد الكشف عنيا و بيا عن مسميات جديدة لألشياء نفسيا "شاردىا" "لؤلؤىا"

و ىذا االنكشاف جاء بعد إلغاء سمطة العقل عمى . التي سعى من خالليا الشاعر إلييا
، لتتحول إلى بؤرة لالنطالق نحو عالم األشياء و النظر إلييا فينومينولوجيا

الحقيقة الشعرية، و مساءلة الذات عن كيفية احتواء ىذا المنكشف المترامي في /المعرفة
 ".مفردة مفردة"و لمممتو " من أقاصيو"الماوراء 

 طبيعة الحقيقة ما ىو إال إقرار بحاجتيا إلى كشف  عن بعض الكشفلعل ىذا  
ليست ثابتة، و ليست نظاما "جديد، ورغم ذلك تبقى صامدة أمام انكشافيا المستمر، فيي 

. 3"كامال، بل الحقيقة عممية جارية في تغير مستمر

  و بيذا السعي إلى التوفيق بين الخالق و الكاشف داخل الشاعر، يتولد نزوع جوىره 
 بوحدة االعتراف  مسافة التوتر:  بالفجوةاالعترافوىج شعري يأتمق أصال في لحظة "

                                                           
موسوعة المصطمح النقدي، المجمد األول ـ المأساة، الجمالية، الرومانسية، المجاز الذىني ـ، : مجموعة من المؤلفين-  1

 .347، ص 1983، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، بيروت، 2ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ط 
 .98، ص 2001، 267/ التفضيل الجمالي، عالم المعرفة، الكويت، ع: شاكر عبد الحميد-  2
  منيج في المحل األول، و ىو منيج ينحصر في وصف " الفينومينولوجيا تبحث في الظاىرة اإلنسانية و ىي
الفمسفة   : م بوشنسكي.إ". وبيذا فإنيا تتعارض مع المذىب التجريبي... ، أي ما ىو معطى مباشرة«الظاىرة»

 .178المعاصرة في أوربا، ص 
 .42، ص 1995، 198/ فمسفات تربوية معاصرة، عالم المعرفة، الكويت، ع: سعيد إسماعيل عمي-  3
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أصمية لمذات انفصمت و انشقت نتيجة النفصام الذات إلى ذاتين تفصل بينيما فجوة 
. 1"ىائمة، و كشف لمطبيعة الضدية لمعالم و األشياء

 يؤصل لحضور الغائب الخارج/اإلمكان، الداخل/ نزوع درامي قائم عمى الضرورة 
المذان "في منطقة يؤسس فييا الشاعر لوجود يجسد معرفتنا بو الشعر و المغة، فيما 

 .2"الشعر يفرض نفسو باعتباره المغة الحق  التعبير... يكشف فييما الوجود عن نفسو

 ىذا بعض ما أفضى بو تقريب الحضور الشعري الصوفي في مقاطع شعرية 
تضيق برؤيا صاحبيا لمذات ، و الكون ، و الحقيقة، و اهلل و اإلنسان، و عجزىا أمام حل 

معضالت الوجود و معرفة أسراره، كما أفضى باستحضار الطرق الصوفية       و 
الحقيقة الشعرية  كما /بمورتيا في شكل جديد خارج اإلطار الديني لمكشف عن المعرفة

اتضح أيضا سعي الذات اإلنسانية إلى االنفصال عن ظاىر الواقع و محاولة االتصال 
بعالم اإلمكان، لممارسة طقوسيا و رغبتيا في الخمق و الكشف ـ الشعري ـ عبر التوسل 
بالمغة الكتشاف أوائل األشياء و إخراجيا من كينونتيا القديمة إلى شكميا الجديد، الذي 
بدوره يكرس لمتجريد عمى أنقاض م تم تجاوزه، ما دفع بالشاعر إلى التعبير عن رغبة 

تقع ضحية االنغالق عمى العالم في جزئيتو و انغالقو، "الذات الدائمة في التجاوز كي ال 
 3"أي عمى الداخل فقط في محدوديتو و ثباتو

                                                           
 .103في الشعرية، ص: كمال أبو ديب-  1
 .134، ص 1998، 232/ عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، عالم المعرفة، الكويت، ع-  2
3

 .431الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، ص : عبد الواسع الحميري-  
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 سمطة الحضور و ثورة الغياب :الحمم/الرؤيا/ أ

يأتي كؿ مف الرؤيا و الحمـ  في الشعر ػ المعاصر ػ بما يمنح لحداثتو مفيوما  
و يحوؿ الشاعر ذاتو مف شاعر الوجداف       و . جديدا يحرره مف الرؤية العادية لمعالـ

، و كؿ مف الرؤيا و الحمـ يحدث بعيدا (الرؤيا و الحمـ) االنفعاؿ إلى شاعر الفعؿ، النبوة
 .عف الواقع لكف ذلؾ ال يعني االنفصاؿ المطمؽ عنو

، فتسمى الرؤيا عندئذ " و يرى أدونيس أف ىذا االنفصاؿ يحدث  في حالة النـو
 نتيجة التأمؿ و االستغراؽ في التوجو نحو عالـ الذات 1..."حمما، وقد يحدث في اليقظة 

لكنو ػ ىنا ػ يتجاوز ما يحدث في اليقظة بعد أف منح ما في النـو مفيـو الحمـ       و 
 .الحمـ رغـ ما بينيما مف اختالفات/االستفياـ ىنا عف التوحيد بيف القطبيف الرؤيا

 الرؤيا/ أ

يسعى الشعر الجزائري المعاصر إلى إنتاج تصورات إبداعية وفؽ منيج رؤيوي، 
عبر التقمص " الفعؿ"إلى عالـ " القوة"تنقؿ القصيدة مف عالـ "تكوف ػ بموجبو ػ الرؤيا أداة 

ما يجعميا .         2"الداخمي و الحمولية في قمب األشياء و التجسيد في لغة جمالية
تخترؽ ضبابية تجربة الشاعر في إطار سعييا إلى فتح مغاليؽ طبيعة العالقة بينو و بيف 

                                                           
  نريد ىنا بالنبوة النبوة اإلنسانية ال النبوة اإلليية، و لعؿ الفرؽ بينيما ىو ما أورده أدونيس في حديثو عف جبراف خميؿ 

و الفرؽ بيف النبوة اإلليية و النبوة الجبرانية ىي : "جبراف كمؤسس لمحداثة العربية اإلبداعية في جانبيا الرؤيوي، يقوؿ
أما جبراف، فيحاوؿ، عمى . أف النبي في األولى ينفذ إرادة اهلل المسبقة، الموحاة، و يعمـ الناس ما أوحي لو، و يقنعيـ بو

الثابت و المتحوؿ، : أدونيس: ينظر". العكس، أف يفرض رؤياه الخاصة عمى األحداث و األشياء، أي و حيو الخاص
 .148، ص 1994، دار الساقي، لبناف، 7، صدمة الحداثة و سمطة الموروث الشعري، ط 4ج 

 .149ص : المرجع نفسو-  1

 .135، 2007الغموض في الشعر العربي الحديث، المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية، الجزائر، : إبراىيـ رماني-  2
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عالمو اإلبداعي مف جية و العالـ الواقعي مف جية أخرى، و بذلؾ يمكننا القوؿ أف الرؤيا 
ىي نوع مف المعرفة الفمسفية الحدسية التي تخرج التجربة الفنية في حرارتيا األولى و "

، و لعمنا نتممس 1"صدقيا الحقيقي، قبؿ أف تغدو آلية استداللية ال ينفع معيا أي مجاز
 :تجميات ىذا الشكؿ في شعر العشي و تجربتو في قولو

 سكبت خمرتي أرقتيا عمى دمي، و أجيشت خطاي
 ...رميت شممتي، و سرت فوق الماء، غار الماء، 

 كان الكون بين الظن و اليقين
 2.ردني و عاد بي إلي

ال أحد يطالب "  تكتب ىذه األسطر الشعرية رؤيا صوفية يروييا الشاعر، و ألنو 
راوي الرؤيا بأف تكوف متفقة مع الواقع، و ال أحد يتحراىا مف وجية نظر تطابقيا واقعيا 

بواسطة "  اليقيف/ الظف "، فقد ساقيا ماورائية تصؿ بيف الحديف 3"مع الحقائؽ المعروفة
الواقع في دائرة المتشابو، إذ يظؿ الدافع األوؿ و الباعث الذي يجمع بيف الواقعي " الكوف"

و الماورائي، كونو كينونة كبرى مؤسسة لما يمكف أف يعطي الموجودات بالقوة قدرة عمى 
الوجود ػ أيضا ػ بالفعؿ شعريا، و تجاوز التحقؽ الكمي في العالـ الداخمي لذات الشاعر 

 .األنت و إف كاف جزئيا/إلى التحقؽ بيف األنا

  و امتزاج الخمرة بالدـ إرادة لمذات في التأسيس لبديؿ نصي يجعؿ صوفيتو أكثر 
مف رؤية أيديولوجية، بؿ رؤيا شاممة بوعي إبداعي لتجربة إنسانية تتكشؼ فييا الرغبة في 

                                                           
 .135الغموض في الشعر العربي الحديث، ص : إبراىيـ رماني-  1
 .11يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
،  ص 1990، فبراير 146/ الوعي و الفف، ترجمة نوفؿ نيوؼ، عالـ المعرفة، الكويت، ع: غيورغي غاتشؼ-  3

111. 
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إدراؾ الرؤيا و الخياؿ المتصؿ بالدواخؿ و بالعوالـ البعيدة             و "االنتشاء و 
 .1"الالمرئية

و لعؿ ىذا ما يتحقؽ بتغييب الحس الذي ىو نتيجة حتمية إلراقة الخمرة عمى 
الدـ، و يمنح المقومات شعريتيا الصوفية مف خالؿ التركيز عمى بعدىا الزمني، إذ تميد 

لمدخوؿ في العالـ الماورائي   و االنفصاؿ عف " سكبت، أرقت، رميت، سرت"األفعاؿ 
التي " غار  كاف، رد، عاد"ظاىر الواقع لالرتباط بالزمف الماضي، مف خالؿ المقومات 

مف " الماء، الكوف، الظف، اليقيف، العودة مف األنا إلى الذات"تنسجـ داللتيا في عالقتيا بػ 
مشاىدة قمبية "جية، و مف جية باألفعاؿ المذكورة آنفا مع مفيـو الرؤيا الصوفية التي ىي 

مرت، و انتيت، و تركت أثرىا في نفس الصوفي الذي يبقى في شوؽ إلى استعادة 
، تعمقا بما كاف قد رأى و كذا 2"تجربتيا، معبرا عف شوقو بمحاولة التذكر   و االسترجاع

 .قبؿ العودة مف الذات إلى األنا" اليقيف"و " الظف"باالنتشاء الناتج عف المراوحة بيف  

يضعنا في مواجية مباشرة مع مصطمح " قصيدة بغداد"و لعؿ اقترابنا مف نص 
 :الرؤيا، يقوؿ الشاعر

حجر ونام 
طمع اليمام فما أفقنا 

طمع الحمام 
طمع الغمام 

... طمع الرصاص، و مرفوق جفوننا
                                                           

 تشريف الثاني 20، الخميس 6055/ ، القدس العربي، ع«عيف ىاجر»جدلية الرؤيا و العبارة في : أحمد زنيبر-  1
 .10، ص 2008 (نوفمبر)
 .305الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، ص : محمد بنعمارة-  2
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و توسد الرؤيا، و نام 
عاما، و عاما 

 1مر الرصاص فما أفقنا

إنما أتينا بيذا المقطع الشعري عمى طولو لنرى مدى فاعمية استثمار الشاعر في  
تدليؿ مرتبط بأنساؽ : نوعيف مف التدليؿ"الصوفي شعريا، باعتباره ذو " الرؤيا"مصطمح 

غير لسانية و مجاليا الكوف كمو بأشيائو و أحداثو و طقوسو، و آخر لصيؽ بالمساف     
 .2"و وحداتو

أكثر مف مرة، كالفعؿ " توسد الرؤيا" تتكرر الوحدات المسانية الوارد في سياقيا 
اليماـ، "المتكرر أربع مرات في بدايات أربعة أسطر متتالية، مسندا إلى كؿ مف " طمع"

الذي " الرصاص"المنتمية إلى حقؿ الطبيعة و المتماىية دالليا، و مرة إلى " الحماـ، الغماـ
يفترض أف يمثؿ الطرؼ النقيض في ىذه المعادلة، لكنو في عالقتو بما ورد في سياقو 

يفقد ىذا االختالؼ، فتنعدـ فاعميتو كما حدث مع المقومات " مر الرصاص فما أفقنا"
 .األخرى

داللتيا المعجمية السطحية المنبثقة عف ىذا االنتماء " الرؤيا"  و مف ىنا تأخذ 
، و تفقد ميزة الغواية و االنجذاب نحو الذي أتى و التطمع إلى الذي  الواقعي الممتـز

بالصوفية ألنيا ليست وليدة الخياؿ    "سيأتي، فتكوف بذلؾ حمولتيا الداللية غير متعمقة 
 .3"«الواقع»و إنما ىي وليدة االحتكاؾ بػ 

                                                           
 .84يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .146، ص 2003السيميائيات، منشورات الزمف، الرباط، : سعيد بنكراد-  2

 .62أدونيس و الخطاب الصوفي، ص : خالد بمقاسـ-  3
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و في غير ىذا السياؽ تتجمى الرؤيوية في شعر العشي مف خالؿ استعمالو لمفعؿ 
 :أو اشتقاقاتو في عديد المواضع كقولو" رأى"

 و حين أفقت
 تفقدت ما قد رأيت

 فال كنت ثم أنا
 1و ال كنت أنت

إحالة مف الشاعر عمى االستمرار في التوجو نحو الداخؿ ػ عالـ الذات ػ إلى حد 
يتصؿ بقوى غيبية تميمو أسرار الكممات، و بالتالي تمنحو "االستغراؽ، ما جعمو يبدو كمف 
الداؿ عمى االنبثاؽ مشاركة " أفقت"، فيستحيؿ بذلؾ الفعؿ 2"القوة عمى كشؼ أسرار الكوف

في الخمؽ ػ اإلبداعي ػ بما يحممو مف سمات كشؼ و تحويؿ لألشياء مف عالـ إلى عالـ، 
ىذه المزاوجة في استحضار المقومات ىي ما يحيؿ عمى رؤيا منيارة نتيجة العجز عف 
إيجاد العالقة بيف العالميف و تجاوز المسافة البرزخية التي فرضتيا قوانيف تحد العالـ 

المادي بكثافتو، إذ يستحيؿ معيا تماىييما، و الفشؿ في إقامة التواصؿ الحي بيف المعمـو 
 .الذي تمثمو أنا الشاعر و المجيوؿ الذي يمثمو اآلخر الغائب

حالة صوفية تتالشى في رؤيا إبداعية تحوؿ الذات فييا رغبة الحموؿ الصوفي في 
الذات اإلليية إلى معادؿ موضوعي، تسعى وفقو إلى التماىي و الحموؿ في الكوف 

الشعري المتمثؿ في كياف القصيدة كونيا ذات أخرى تتمخص فييا تجارب الشاعر     و 
 .غاياتو الكبرى

                                                           
 .28يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1

 .25، ص 2009، دار إشراؽ لمنشر، تونس، 1خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ط : شادية شقروش-  2
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 :و في قولو

 أيتيا القصيدة
 أشكو إليك

 من بعد ما تيبست شفاىي
 و اثاقمت خطاي

 و ىدني التحديق في األيام المقفرة
 و خانني الذي أحببتو

 و كنت أستبقيو نجما أخضرا
 لغربتي العميا

 1و رحمتي المنتظره

 يستمر االستغراؽ في الرؤيا المأساوية التي تسيطر عمى أغمب المقاطع الشعرية 
في فضاء االنتظار و التمزؽ في لحظة التوتر "في ىذا الديواف، فتعمؽ الشاعر ػ ىنا ػ 

، و إف اختمفت زواياىا 2"القصوى بيف ماض محطـ و حاضر ىارب و مستقبؿ ال يتشكؿ
و . فإنيا تممح إلى أنو متممؾ بالرغبة في إخراج تجربتو مرة واحدة ال في مناسبات مختمفة

، لذلؾ جاءت أشبو ما ىو ما يفسر استمرار ىذه الرؤيا في قصائده رغـ تفاوتيا زمنيا

                                                           
 .36، 35يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .137الغموض في الشعر العربي الحديث، ص : إبراىيـ رماني-  2

  ،2003، 1991، 1981تتباعد السنوات التي كتبت خالليا القصائد تباعدا جد ممموس،... 
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تكوف بتنويعات بعضيا عمى بعض مف جية و مف جية أخرى عمى مجموعتو الشعرية 
 ."مقاـ البوح"

 و رغـ السوداوية الطاغية التي ال أدؿ عمييا مف المعجـ التقني الذي استنجد بو 
، إال أف الرؤيا ..."أشكو إليؾ، تيبست شفاىي، اثاقمت خطاي، ىدني الطريؽ "الشاعر 

و " عماء الغربة"الكمية لمشاعر ال تخؿ مف رؤيا ػ جزئية ػ تحمؿ بذور األمؿ في ما وراء 
 .رغـ خيبة الخيانة" الرحمة المنتظرة"المجيوؿ الذي يستبقيو المستقبؿ لػ 

 و ىذا ما يجعؿ الرؤيا الشعرية تتأرجح بيف لحظتيف تنتمياف إلى عالميف مختمفيف، 
ترتبط إحداىما بانسياب الذات و ذىابيا الدائـ في رحالت عروج صوفية نحو االنتشاء 
بعد مالمسة الحقيقة ػ الشعرية ػ المطمقة في شفافيتيا، و األخرى بإحساس األنا بالضيؽ 
نتيجة القيد الذي تفرضو الكثافة المادية عمى الوجود الذاتي، فتكسر بذلؾ األفؽ المعرفي 

 .و تقصره عمى الرؤية العادية لألشياء

 لكف و رغـ ذلؾ يظؿ ػ كما أشرنا ػ األمؿ آت مف الطغياف الوجداني باعتباره أداة 
الصوفي و سبيمو إلى المعرفة، لقيامو عمى االستغراؽ في التأمؿ الداخمي ال عمى التحميؿ 

 :العقمي و المنطقي

 لم يبق لي سواك
 أشكو إليو

 آالمي المخنوقة المستعرة

                                                           
  مجموعة شعرية لمشاعر عبد اهلل العشي صدرت في طبعتيا األولى عف شركة باتنت لممعموماتية و الخدمات المكتبية

 .2002و النشر، باتنة، الجزائر، 
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 أيتيا القصيدة
 1يا صرختي المنتحرة

نحو الغاية الكبرى التي ىي " و ىذا التصريح بالحاجة إلى القصيدة إنما ىو توجو 
، 2"نتاج عالـ ىو ىكذا مف منظورات عديدة... و كأف الكاتب يريد إقناعنا بأنيا . اليزيمة

لذلؾ كاف المجوء إلى القصيدة مممحا يعمؽ الرؤيا االستشرافية و يوحد صوفيا بيف الشاعر 
و بينيا، فيمنحيا ذلؾ بعدا رؤيويا قائما عمى التجاوز الناتج عف التفاعؿ بيف أنا الشاعر 

 .و الواقع

 و كثيرا ما يعمو صوت الذات لمساءلة القصيدة في ىذا الديواف إما تصريحا    أو 
تمميحا لبمورة ىذا الشكؿ مف الرؤى، التي نجدىا األكثر حضورا و تميزا مف خالؿ التنويع 

 .المغوي تارة و تارة الرمزي

 و ىكذا تأخذ أبعاد الرؤيا دورىا في خمؽ شعرية الشعر انطالقا مف عالقتيا بالعبارة 
في الوعي "و تشكيالتيا المسانية، و ىو نفسو ػ عالقة الرؤيا بالمغة ػ األمر الذي رسخ 

 .3"الصوفي معضمة التباعد بيف الرؤيا و المغة التي تحاوؿ نقميا

 

 الحمم/ ب

                                                           
 .36يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .147، ص 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ػ المغرب، 3انفتاح النص الروائي، ط : سعيد يقطيف-  2

 .49الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، ص : محمد بنعمارة-  3
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ىو بذلؾ مكمف لترسبات الذات " أما الحمـ فمتكوف في الطبقات الدنيا لموعي و 
، حامال بعدا ثوريا يتحدى الواقع بخمؽ (اإليجابية و السمبية) 1"الباطنية بإيحاءاتيا الكثيرة

 عالـ مواز لو

يتواتر الحضور الحممي في ىذا الديواف مع الحضور الرؤيوي، ليخمؽ عالقات  
 حضورىما ضرورة 2"جديدة تخفي وراءىا عالما مميئا بالدالالت و التمميحات التي تجعؿ"

يفرضيا تصدع في الواقع و ضراوة في مواجية كينونة الذات، إضافة إلى التشابو الكبير 
 . بيف عناصر الرؤيا و عناصر الحمـ حتى أنو يوجد مف يجعميما واحدا

 ىا أنا أدنو من القبر،
 منكسرا متعبا، مطفأ الحمم، مرتجفا،

 3ذاىبا في نشيد الذىاب

بالواقع بشكؿ جدلي يثير في الوجداف ىوسا حمميا تتحرر مف خاللو " القبر" يرتبط 
مشاعر األسى و األسؼ عمى شكؿ الذىاب، ما يفتح أفقا ماورائيا تندفع خاللو الذات في 

محاولة لتجاوز نشوز الواقع و محو أدراف ثقؿ االنكسار و التعب و انطفاء الحمـ، عف 
الحمـ الذي كاف يراود ىذا الشاعر "طريؽ العيش لحظات في الماضي و استحضار أجواء 

 : أف يستريح4"نحو األمؿ العظيـ حيث أراد

                                                           
 .136الغموض في الشعر العربي الحديث، ص : ابراىيـ رماني-  1
جماليات التناص في شعر عقاب بمخير، مذكرة ماجيستير، كمية اآلداب و العمـو االجتماعية، قسـ : زاوي سارة-  2

 .168، ص 2007،2008المغة العربية و آدابيا، جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة، 
 .31، 30يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
دالالت األلواف في شعر نزار قباني، مذكرة ماجستير، قسـ المغة العربية و آدابيا، : أحمد عبد اهلل محمد حمداف-  4

 .165، ص 2008فمسطيف، - جامعة النجاح الوطنية، نابمس



 .            شعرية التشكيل صوفية اإلستراتيجية    :                                   الفصل الثالث

 
77 

 

 كم حممت بأن أستريح بحضنك حين أموت... 
 و تغمق عيني أنفاسك العطرات
 تغسمني و تكفنني، و تودعني

 1و تييل عمي التراب

 ىذه المراوحة بيف الواقع و الحمـ قبؿ بدء الرحمة األبدية تحوؿ و إغماءة صوفية 
تخمؽ استثناء شعريا عف الرؤيا المكرورة في دوراتيا الروتينية التي ألفناىا، فاستبدلت 

 2"الحمـ المستطير الذي يعجؿ بالحياة إلى المحظة األبدية"مشاعر األسى باسترجاع 
ػ  بالراحة بيف أحضاف األخرى الغائبة، التي تنبينا إلى " كـ حممت"المتكرر ػ بداللة 

االختيار مسبقا بداية لمفعؿ و إال لما أمكف التمييز بينو و بيف الحمـ           أو "ضرورة 
 .3"األمنية

  كما نمحظ أيضا مغايرة نشأت عف التحوؿ في الرؤيا ذاتيا، إذ لجأ الشاعر إلى 
استخداـ كؿ مف الرؤيا و الحمـ أحدىما بداللة اآلخر، فقد ألفنا الرؤيا فيما يستحب مما 

 .يرى و أما الحمـ ففيما يستكره

 و قد وقع ىذا التجاوز باستمرار في تمثيؿ الرؤى تمثيال كابوسيا تغمب عميو 
و تعطي ... دالالت تيب اليقيف ثباتا "المأساوية، في حيف جاء التمثيؿ الحممي حامال 

                                                           
 .31يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
الظواىر األسموبية في جدارية محمود درويش، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية و : محمد أحمد القضاة-  2

 .271، ص 2009، يونيو 2/ ، ع6االجتماعية، ـ 
، ص 1984، 76/ الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامؿ يوسؼ حسيف، عالـ المعرفة، الكويت، ع: جاؾ شوروف-  3

282. 
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، ليطغى عميو تفاؤؿ الذات و أمميا إما في الموت المريح، و إما 1"اليقيف تدفقا و امتدادا
 .المعرفة الشعرية المطمقة/في الحياة المنفصمة عف ظاىر الواقع و اتصاليا بالحقيقة

 و يأخذ الحمـ أبعادا متعددة مف مقطع إلى آخر رغـ كونيا تدور في فمؾ واحد فمرة 
 :بالتصريح و مرة بالتمميح و استمياـ ما يدؿ عميو

 بنيت ليا من سنا الروح
 عرشا عمى الماء

 أنرت عمى جانبيو النجوم
 و رصعتو باأللق

 فيل كان من حظ ىذي الخطى،
 قبل أن تكمل الحمم،

 2أن تفترق

 بعد حممي مباشر يقيمو تشكيؿ لغوي يرشح بداللة رومانسية مباشرة عمى استعداد 
صوفي ػ جسدي ػ تخييمي، ينصرؼ إلى االجتياد لإلقامة في حضرة القصيدة مصحوبا بػ 

، رصعتو باأللؽ" ، إضافة إلى "سنا الروح، عرشا عمى الماء، أنرت عمى جانبيو النجـو
، التي "ىؿ"و المتوزعة في أداة االستفياـ " الحمـ"المحمولة عمى احتماالت " الخطى"

 :تدخميا في عالئؽ مع الذات تشكمت عندما كانت

 تريد القصيدة
 أن تنتيي قبل ميعادىا

                                                           
، مجمة الجامعة اإلسالمية، تصدر (ديواف جفرا أنموذجا)مقاربة أسموبية لشعر عز الديف المناصرة : يوسؼ رزقة-  1

 .355، ص 2002، 2/ ، ع10عف كمية اآلداب، غزة ػ فمسطيف، ـ 

 .40، 39يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
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 و أريد البقاء عمى سورىا
 كي أبوح

 1بما قد كتمت

 فتألؼ بعد شعري تائو مزيتو تقاطع األمؿ و اليأس في فضاء متصؿ بأعماؽ 
الحمـ المرابط خمؼ أسوار "الكوف الشعري، مستثمر في قدرة المغة عمى اختراؽ أنساؽ 

 الدرامية إلنشاء مسافة توتر حممية، تمثؿ بؤرة تشظي انبثؽ عنيا التحوؿ 2"الواقع الثقيؿ
في عالـ اإلبداع الشفيؼ إلى فعؿ البناء مف سنا الروح عمى الماء، و إنارة النجـو      و 

 .الترصيع باأللؽ
 و ألف ميزة الحمـ االنقضاء ػ و إف طاؿ ػ فإف تكثيؼ األشياء في غير عالميا 

 :أيضا زائؿ بزوالو

 :سوف أذكره
 كان حمما بييا
 مر من ىنا مرة

 ...مر 
 3ثم اختفى في األفق

ربما ال " و تحوؿ الحمـ إلى ذكرى داللة العيش في ماضويتو و بياء كونو رغـ أنو 
، لحظة اتجو بعدىا إلى أفؽ "مر مف ىنا مرة: " في لحظة مروره4"يأخذ شكؿ التقمص

                                                           
 .39يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .88، ص 1989، 138/ أدب الرحالت، عالـ المعرفة، الكويت، ع: حسيف محمد فييـ-  2

 .40يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
 .265، ص 1995، 193/ المغة و التفسير و التواصؿ، عالـ المعرفة، الكويت، ع: مصطفى ناصؼ-  4
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تجتمع فيو عناصر المغايرة و التمرد يمثؿ نياية مشيد تخضع حممية الحمـ فيو لسواد 
بيف مد الرؤيا و جزرىا، مربكا أبعاده بإسقاط قمؽ غير مستقر عمى قمؽ غير "يستمر 
، لتطغى بذلؾ نمطية الخضوع لمواقع عمى التجاوز و محاولة التواصؿ الدائـ مع 1"مستقر

عالـ اإلبداع، أو فمنقؿ غمبة الضرورة التي تقتضي العودة إلى الواقع و تفرض مواجيتو 
 .ميما طاؿ الحمـ

 و لـ تتوقؼ البنية الحممية عند مجرد اختفاء الحمـ في األفؽ، بؿ راحت تتبعو إلى 
منطقة األفوؿ تمييدا لبناء شعري آخر قائـ عمى خيبة االصطداـ بالواقع و اليزيمة 

نحو أقصى حدود الالجدوى    و "الرؤيوية، فالحمـ البيي يختفي ساحبا بياءه في صمت 
، و ىو األمر الذي يضفي شيئا مف التناسؽ ػ رغـ استمراره التشاؤمي ػ عمى 2"الغياب

التجربة الشعرية، و سعييا الصوفي نحو إدراؾ المطمؽ مف المعرفة             ػ 
مف جية  و مف " الحمـ"و " الرؤيا"اإلبداعية ػ المتعالية التي تتنازعيا آليتا العمؿ اإلبداعي 

كمؤثر و مركز استقطاب بحكـ ضرورة استجابة جوىر اإلبداع " الواقع"جية أخرى 
 .لتداعياتو

 غاب لم يترك صدى
 غاص في أسراره

 غاص فييا
 3و ابتعد

                                                           
 .22، ص 30/8/2008، العرب األسبوعي، السبت «أحمد الزعتر»حركية الرؤيا في : غالية خوجة-  1
 .162، ص 2006، جدارا لمكتاب العالمي، األردف، 1مرايا التخيؿ الشعري، ط : محمد صابر عبيد-  2

 .41يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
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و لعؿ األمر مف حيث تجاوزه لمواقع و تعمقو بالغيبي امتداد لنزوع األنا نحو  
االتحاد باآلخر ػ الحمـ ػ، رغـ مسافة التوتر الباىرة التي يجسدىا االنسحاب الدائـ لمحمـ 
نحو عالـ األسرار و عدـ كشؼ حضرتو ػ الشعر ػ لذات الشاعر المكابدة لبموغ الدرجة 

 :المعرفة الشعرية/األقرب مف الحقيقة

 ال تظني أنو يأتي غدا
 ...ال تظني أنو 
 من بعد غد

 مات في غربتو
 لم يودع أحدا
 1لم يودعو أحد

يتجو المقطع الشعري في آخره بالخطاب إلى التأنيث عف طريؽ مخاطبة األنثى  
عف العالـ "الغائبة، التي تحمؿ بعدىا الصوفي كونيا طقس الشاعر ليحتفي و ينفصؿ 

 .2"و يتعمؽ بفردوس األنوثة، بالعالـ الالمرئي (المادي)األرضي 

 شعرية الشعر... ـ صوفية الموت2

يعد الموت واحدا مف أشكاؿ انتقاؿ الذات إلى عالـ الغياب، و ىو مممح صوفي  
و "       الحؽ"قديـ تأتي لحظات االنتشاء عمى مشارفو ألنو الطريؽ األسيؿ إلى مكاشفة 

التوحد بو، و كونو يحمؿ داللة التالشي و العدـ و مف ثمة التكوف مرة أخرى في 

                                                           
 .43يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
 .150جماليات التناص في شعر عقاب بمخير، مذكرة ماجيستير، ص : زاوي سارة-  2
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المجيوؿ، إضافة إلى شكمو الميتافيزيقي الذي ينجذب إليو المتصوفة بمقارباتيـ الوجدانية 
 .لكينونتو التي حجبت عنيـ

 كم تبقى من العمر؟؟؟
 ىا أنا أدنو من القبر،

 منكسرا متعبا، مطفأ الحمم، مرتجفا،
 1ذاىبا في نشيد الذىاب

 إنو الموت، الحقيقة الماثمة أماـ الشاعر و المتجسدة في إحساسو بالدنو مف القبر  
مما ييدده كؿ حيف زارعا "حامال بيف شفتيو رثاءه المشحوف باالنكسار و االرتجاؼ ال 

 أو االنفصاؿ 2"بداخمو خوفا مف المجيوؿ، و صورة قاتمة لحياة برزخية لمَّا يعانييا بعد
عف وجوده، بؿ القترابو مف دخوؿ معترؾ العدـ مع وجود حائؿ بينو و بيف الموت كما 

 :يريد

 كم حممت بأن أستريح بحضنك حين أموت... 
 و تغمق عيني أنفاسك العطرات
 تغسمني و تكفنني، و تودعني

 3و تييل عمي التراب

                                                           
 .31، 30يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
لبدر شاكر السياب دراسة أسموبية، مذكرة ماجستير في األدب الحديث، كمية  (منزؿ األقناف)ديواف : ناصر بركة-  2

 .102ص . 2006/2007اآلداب و العمـو اإلنسانية، قسـ المغة العربية و آدابيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .31يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
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 إنيا الخطوات األولى نحو الموت، ما يحيؿ عمى يقيف ينتظر الذات في وجودىا 
بيف الموت و الفناء المقدريف و بيف إرادة اإلنساف في محاولتيا التنسيؽ "إزاء صراع أزلي 

 .1"بالوجود و البقاء و الخمود

إنما " تغمؽ عيني، تغسمني، تكفنني، تودعني، تييؿ عمي التراب" و لكف المقومات 
تعمؽ رؤيا االستسالـ و االنقياد لمموت دوف مقاومة، بؿ بانيزامية درامية و تراجع عف 

 .المعطى الجوىري لصيرورة الوجود

 و رغـ ذلؾ نممس في ىذا المقطع الشعري حضورا رؤيويا صوفيا، يشد إليو    ػ 
ببراعة ػ استحضار تجمي الموت لمصوفي كمما داخمو الشعور باقتراب النياية، التي ىي 
في األصؿ بداية أخرى يكوف مف خالليا في موقؼ تحوؿ ال انتياء، و ألف التقدـ في 

العمر مف اإلحاالت القوية عمى االقتراب مف الموت فإف الشاعر لـ يفتو أف يستدرؾ ذلؾ 
 :فيقوؿ

 ...كم تبقى من العمر
 ىا أنا أمضي، كما جئت، منفردا

 خارجا من زمانك
 منييا في متاه الغياب

 كم تبقى من العمر
 يا زىرة العمر

 

                                                           
سؤاؿ اليوية و ىوية السؤاؿ بيف قمقامش و درويش، مجمة فضاءات، تصدر عف المركز : عباس رشيد الدرة-  1

 .9، 8، ص 2007، فبراير 30/ العالمي لمدراسات و أبحاث الكتاب األخضر، ليبيا، ع
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 1كي تذىبي كل ىذا الذىاب

ليتأكد اقتراب الشاعر مف الموت وجدانيا، ما يجعمو يساير ىذا المضي بخمؽ حوار  
عودة إلى المحظة األولى مف " منفردا"يتداخؿ فيو الواقع و الماوراء، فمضي الشاعر 

أسطورية الشكؿ و الجسد، عديمة المالمح     و اليوية " زىرة العمر"الحياة، و مساءلتو لػ 
يشتبؾ فييا الذاتي باإلنساني  و "المعرفة الشعرية التي /محاولة لتشخيص الحقيقة

الشخصي بالكوني، و تتداخؿ فييا المغة و تتحرؾ بدالالتيا وشروطيا في ثنايا المعقوؿ و 
 .2"الالمعقوؿ، و المألوؼ و غير المألوؼ

 لعؿ طبيعة الموت تجعمو يأتي عمى كؿ حي و حياة، و ألف الحمـ ػ كما رأينا ػ 
 :حياة أخرى لمذات بعيدا عف كثافة العالـ المادي، فإنو عرضة أيضا لمفناء

 ال تظني أنو يأتي غدا
 ...ال تظني أنو 
 من بعد غد

 مات في غربتو
 لم يودع أحدا
 3لم يودعو أحد

الرؤيا " إنو تجاوز لمَّحظة الجنائزية و مجرد ممارسة االلتزاـ بإحدى الرؤيتيف 
، و سعي إلى تأكيد طبيعة الوجود التي تعزؼ لحف الذىاب   ػ "رؤيا الموت"و " الحممية

                                                           
 .32، 31يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
الظواىر األسموبية في جدارية محمود درويش، مجمة العمـو اإلنسانية و االجتماعية، تصدر : محمد أحمد القضاة-  2

 .262، ص 2/ ، ع6عف جامعة الشارقة، ـ 
 .42، 41يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
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ربما إلى غير رجعة ػ في الكونيف الواقعي و اإلبداعي مف جية، و تأكيد الغياب لتجسيد 
 .مف جية أخرى" اليقيف/الشؾ"و " اآلخر/األنا"االشتغاؿ عمى حس المفارقة بيف ثنائيتي 

 إضافة إلى إعطاء موت الحمـ كموضوع طبيعة خاصة بإيراده في سياؽ الغربة و 
العزلة، إذ يجد الشاعر نفسو أماـ ضرورة الوقوؼ عمى وجوده ػ الحمـ ػ في حالة نفي و 

يعطي لمصوفية بعدىا الكوني "وضع لـ يكف لو االختيار فييما، و ىو األمر ذاتو الذي 
   :1"الذي يتجاوز الزماف و المكاف و الشروط

 غاب لم يترك صدى
 غاص في أسراره

 غاص فييا
 و ابتعد

 ال تظني أنو يأتي غدا
 ...ال تظني أنو 
 2من بعد غد

 إنو استثمار آخر في الُبعد الشعري لمغياب في الديواف، إذ قد ال يمكف أف يحيؿ ػ 
ثقؿ الموت، الثقؿ الذي يكاد يكوف فيزيائيا لحضوره الذي ىو الغياب "ىنا ػ إال عمى 

 . لتجربة الحمـ مستقبال3"المطمؽ

 و ىي مزاوجة بيف مطمؽ الغياب و محدودية الحمـ ػ باعتبار قابميتو لمفناء ػ  تؤدي 
، "لمميت"كاشؼ الغيب " الموت"إلى بداية خمؽ شعرية صوفية قائمة عمى مدى التوتر بيف 

                                                           
 .408الحقيقة و السراب، ص : سفياف زدادقة-  1

 .41يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  2
 .466النظرية الشعرية، ص : جوف كويف-  3
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ينكشؼ الغيب لمرائي، فيتمقى المعرفة كأنما يتمثؿ لو الغيب في شخص "باعتباره رؤيا فييا 
ال يمكف أف يجمي أسرار الغيب     و حجبو كما "، و بيف الحمـ كونو 1"ينقؿ إليو المعرفة

 .2"تجمييا الرؤيا

 و يتخذ الموت بعدا آخر بانتقالو كمؤثر فعاؿ بيف مكونات عالـ الشاعر اإلبداعي 
 :و وصوال إلى القصيدة و ىويتيا... انطالقا مف الذات نفسيا مرورا بالحمـ 

 تواصوا أن يعروا جسمك الشاحب
 لمحزن و لمبرد الشتائي

 3و لموت بعد الموت

 إنو كشؼ عف تجاوز الرؤية المألوفة لمقصيدة باعتبارىا وعاء لمتجربة الشعرية أو 
ألي مف الموضوعات، بؿ إنيا ذاتيا موضوع لنفسيا و حقيقة يتطمع الشاعر إلى كشفيا، 

، (المكتوب)و مف ثمة التوحد بيا و االنتقاؿ معيا مف الشكؿ الميتافيزيقي إلى الفيزيقي 
ىذه الرؤية الجديدة لمقصيدة يشوبيا دخف مف التصوؼ يمثؿ إحدى السمات الجوىرية 

 .المتممة لشعريتيا

 و لعؿ في القوؿ بموت القصيدة ػ مف منظور معاصر ػ حديث عف تعريتيا دالليا و 
الموت   و /انكشاؼ معناىا لقارئيا، و ىي إحالة عمى صراع درامي بيف الكشؼ

 .الحياة/الغموض

                                                           
 .149الثابت و المتحوؿ، ص : أدونيس-  1

 .99مساءالت جديدة لمشعرية العربية، ص : رضواف بف عربية-  2
 .60يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  3
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فيو أشبو ما يكوف بتمييد لمحديث عف موت آخر " الموت بعد الموت" أما 
 :لمقصيدة

 وجيك العابق بالضوء العتيق
 ما يبين اآلن في ىذي التخوم

... 
 ميت أيامو بعض خرافات

 ال تمر
 دىره يوم ال يمر

 1جامد في لحظة ليس تمر

ينحو " عابقا بالضوء العتيؽ" لطالما ظؿ الوجو داال عمى اليوية، و لعؿ جعمو 
منحى أصالتيا، و لكنو ػ الوجو ػ عبر مراحؿ التطور و التحوؿ التاريخي شيد مرور 

التي تكاد " في ىذي التخـو"الكثير مف زوابع القمؽ و الشؾ عميو، ما جعمو ال يبيف 
 .تطمسو

فيو وعي و انتقاؿ " ميت أيامو بعض خرافات ال تمر" و القضاء بالموت في 
فتتولد ثنائية الموت و التاريخ؛ فالموت غياب و "بالصراع إلى عنصر الزمف و التاريخ، 

 تظؿ القصيدة بموجبيا تولد مف جديد نتيجة االستقرار الزمني      و .2"التاريخ ماض
 ".في لحظة ليس تمر"جموده 

                                                           
 .64، ص 61يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
الظواىر األسموبية في جدارية محمود درويش، مجمة العمـو اإلنسانية و االجتماعية، ص : محمد أحمد القضاة-  2

275 . 
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 و ىذه الجدلية بيف الحياة و الموت مستمرة باستمرار البحث عما وراء الطبيعة و 
السعي إلى إيجاد إجابات ألسئمة الوجود، و البحث عف المعرفة و مف ثمة أخذىا مف 

 .مصادرىا الحافمة باأللغاز

 خمف ىذا الباب
 خمف العتبة

 لمذي يعبر عمران
 و لمميت

 1مسامير، و بعض الخشبة

إنو شكؿ مف أشكاؿ التمرد عمى الطبيعة و محاولة لمقاومة الموت بخمؽ برزخ  ػ  
، فػ ػ المبدع ػ الذي يعبر لو عْمٌر آخر ينشده بعد "الباب"إبداعي ػ متمثؿ في لحظة عبور 

إبداعو "مراحؿ التحوؿ الدرامية التي مر بيا في أثناء وجوده في عالـ الشيادة، فيما يمنحو 
 .عمرا آخر يعيشو في ثناياه بعد انتقالو إلى عالـ الغيب" الخالد

راح يجترح الحياة وسط الموت، و النور وسط "  و كأننا بالشاعر ػ بعد التشاـؤ ػ 
 لئال يستسمـ لسوداوية الرؤيا، و إف كاف بموقؼ وسط دوف االنتصار لمحياة كمية 2"الظممة

 .و ال االستسالـ لمموت كذلؾ

 في حيف يحظى مف لـ يتميز إبداعو بصفة الخمود بحياة واحدة، و بعد انقضائيا بػ 
التي تشكؿ نعشو، و تسممو لمفناء العاصؼ و تنسؼ الحمـ " مسامير، و بعض الخشبة"

                                                           
 .65يطوؼ باألسماء، ص : عبد اهلل العشي-  1
الرحالت الخيالية في الشعر العربي الحديث، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، : محمد الصالح السميماف-  2

 .124، ص 2000
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الذي راح يشيده المعري و أمثالو مف المتصوفة و غيرىـ عبر العصور في اعتبار اإلبداع 
 .الموت وجيا آخر لمحياة و الخمود

 و بيذا يتضح لنا كيؼ استطاع العشي إعطاء كال مف الرؤيا و الحمـ و الموت 
بعدا شعريا، مف خالؿ إعادة بمورة بعض المفاىيـ التي استقتيا ذات العناصر مف جوىر 
الحداثة الشعرية مف جية، و مف االستثمار في بعدىا الصوفي الذي يمنح جوىر اإلبداع 

 .مجد المغايرة مف جية أخرى



 

 

 

 خاتمة
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  لعل وقوفنا عمى تجميات الشعرية الصوفية في القصيدة الجزائرية المعاصرة 
إطاللة عمى مشارف توجيات حثيثة لمشاعر نحو التحديث، و تأكيد عمى سعيو إلى 

 .مسايرة ركب كبار الشعراء في خمق أشكال جديدة لمكتابة ـ الشعرية  خاصة ـ 

  وقد تبين لنا بعد معالجة إشكالية المصطمح و المفيوم أن مصطمح الشعرية 
يعاني ـ في النقد العربي ـ التعدد و االختالف، نتيجة الترجمات و المقابالت التي ال 

يكاد يتفق عمييا ناقدان، و إن حدث و اتفقا عمى المصطمح فإنيما يختمفان في 
المفيوم، فبعضيم أتى بمصطمحات تثير التعجب و االستغراب مستغال مرونة المغة 

العربية حينا و التراث النقدي و الترجمة و غيرىا من السبل أحيانا، يسندىا إلى مفاىيم 
، رغم االختالف في طبيعتيا بين العمم "الشعرية"بعضيا ال يرقى إلى درجة الداللة عمى 

و النظرية و المنيج واإلجراء، سعيا منو إلى تكريس رؤيتو و فرضيا عمى الساحة 
النقدية، عكس ما تممسناه في النقد الغربي من تجاوز ليذا اإلشكال منذ بداياتو 

اإلغريقورومانية، و سعي إلى تطوير النظريات األدبية و المناىج و اإلجراءات المحققة 
 .لمنصوص

  أما التصوف فيو اآلخر ليس بسميم، فرغم تجاوزه في النقد العربي لقضية 
المصطمح إال أنو عانى من إشكالية تحديد مصدره االشتقاقي و تعدد مفاىيمو التي   ال 

تعد، إضافة إلى ما خمقو امتداد جذوره في مختمف الحضارات ـ كونو قيمة إنسانية 
عالمية ـ من إشكال، نتيجة الصراع الحضاري عمى أسبقية ممارستو       و أحقية 
االحتفاء بو و تبنيو، وىو بيذا يفتقد إلى جذر رئيسي و بؤرة صريحة تكون مصدر 

 .إشعاعو
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  ثم أفضى لنا البحث بوجود فعمي لرؤيا صوفية في بعض مقاطع المدونة  يحيل 
عمييا التشظي الذي تجسده الذات برغبتيا في القفز ـ شعريا ـ عمى حواجز الواقع 

المادية، و تجاوزىا ـ صوفيا ـ لحل معضالت الوجود عن طريق االستثمار في 
خصائص التجارب الصوفية، و التوسل بإمكانات الشعر من لغة و تخييل       و 

 .غيرىا

  إضافة إلى اتضاح أسباب و سبل عودة الشاعر إلى الرؤى الصوفية لتأطير 
تجربتو الشعرية و تثبيت مالمح تفردىا، و انتقال الممسة الشعرية إلييا، ما يجعل 

حضورىا شرط ضروري لممقاربة الجمالية لنصوصو التي حاول تجاوز مستويات واقعية 
 .التعبير عن المحسوس

  ال ندعي الريادة و ال الكمال بالبحث في ىذا الموضوع، لكننا نعد بحثنا تمييدا 
لبحوث أخرى في األبعاد الفكرية و الجمالية لمحضور الصوفي في الشعر الجزائري ـ 

 .المعاصر ـ خصوصا

 :  و يكفينا في األخير قول الشاعر

 عمى المرء أن يسعى بمقدار جيده      و ليس عميو أن يكون موفقا

 



 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع 
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