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املل ّخص
متفرد من أمناط الكتابة اليت تتّخذ من اللغة العرفانية وسيلة
يسعى هذا البحث إىل تسليط ّ
الضوء على منط ّ
مدوانهتم الشعرية املنتشرة
لتخليق النّصوص ،وصياغة األفكار يف قالب سردي؛ إذ لطاملا ّ
صوف يف ّ
عّب عنها رجاالت التّ ّ
انتشارا واسعا ،سواء املكتوبة أو الشفاهية منها؛ وهذا ما أسهم يف انتشار املفاهيم الصوفية العرفانية حبكم اتّساع رقعة

الروائ ية اليت صارت مبثابة ملحمة العصر ،وهنا يقف البحث لتبيني طرائق التعبري اليت يتخذها هذا النمط
مقروئية األعمال ّ
يفصل يف أهم املفاهيم واألفكار املتعلقة هبذا اجملال ابإلضافة إىل إبراز أهم النواحي اجلمالية املش ّكلة ملعمارية
السردي ،كما ّ
تطل على هذا العامل
النصوص السردية ذات الطابع الصويف العرفاين بكل ما حتمله من قيم أخالقية ،ومبادئ إنسانية كونية ّ

احململة بشحنات الشاعرية واجلمال.
عّب انفذة اللغة ّ

الكلمات املفتاحية :الشعرية ،اجلمالية ،اخلطاب الصويف ،السرد.
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BECHAR-ALGERIA
This research focuses light on a unique style of writing that is used from the Sufi
language as a way to create texts and formulate ideas in a narrative template As men
of mysticism have long expressed it in their widely circulated poetry blogs, both
written and oral.. This is what contributed to the spread of Sufi concepts due to the
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breadth of readability of this gender of writing , the novel works that became the epic
of the presnt era, and here the research comes to show the methods of expression that
this narrative pattern takes. It also details the most important concepts and ideas
related to this field in addition to highlighting the most important aesthetic aspects of
the architecture of the narrative texts of a mystical nature.
Key words: poetic, aesthetic, mystical discourse, narration.

يعيش قارئ مدوانت السرد العرفاين جتربة قرائية فريدة ومتميّزة نتيجة لتلكم اللغة اليت تنبعث من عامل أشبه بعامل

تؤدي األغراض
لسحر .لغةٌ ،وإن كانت تعتمد احلروف اهلجائية واملفردات املعجمية والقواعد ّ
الّتكيبية ذاهتاّ ،إال أ ّّنا ال ّ
ا ّ
السياق الذي اشتغلت به .فيصبح
كل كلمة من كالم القوم تنحو حنوها اخلاص هبا يف ّ
التّخاطبية املعتادة بني النّاس .إذ ّ
مستمرة استمرارية اشتغاهلا كأساس ونواة للعمل الروائي ذي
املعجمي التعييين ُمتَجاوزا ،أل ّّنا يف سريورة داللية
معناها
ّ
ّ
الطابع الصويف.
وحّت ضمن العمل الواحد ،قد جتد جمموعة من املستوايت
ختتلف أشكال التّعبري اللغوي من عمل روائي آلخرّ ،

تدل أيضا على التّفاوت يف الكفاءات واملعارف
تنوع واختالف الطّبقات والفئات االجتماعية .كما ّ
التّعبريية ّ
املعّبة عن ّ
يتضمن معجم املفردات رراء واضحا ،وأطيافا كثرية من
واالختصاصات ،ابإلضافة إىل اجملاالت املعرفية ّ
املتعددة .هلذا ّ
الّتاكيب اليت متتاز ببكارهتا واكتنازها ٍ
تتكشف كلّما قلّبت النص من زاوية قرائية معينة ،أو –
مبعان ما تفتأ ّ
األساليب و ّ

حبق.
حّت -ابختالف زمن القراءة .إ ّن هذه اللغة ( أي لغة الرواية العرفانية ) ّوالدةٌ ّ
ّ
فرادة اخلطاب الصويف:

يستم ّد اخلطاب الصويف خصوصيته وفرادته ،شكال ومضموان ،شعرا ونثرا ،من لغة قوامها الرمز واإلحياء والتلميح

حّت صار هلذه الطائفة لغتهم اليت يكاد من مل ينت ِم إليهم أالّ يتقبّلها انهيك عن أن
واإلشارة ،بدل التصريح والعبارةّ ،
يستوعبها أو يشرحها .وهذا الغموض يف اللغة والتعتيم يف االستعمال كان مقصودا منهم ،فهاهو القشريي يؤّكد على أ ّن
«هذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا هبا الكشف عن معانيهم ألنفسهم واإلمجال والسّت على َمن ابيَنَهم يف

مستبه َمة على األجانب غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري أهلها» 1فغريهتم على
طريقهم لتكون معاين ألفاظهم
َ
علومهم الذوقية اليت ال تقدر – يف نظرهم -بثمن جعلهم يتح ّفظون يف أقواهلم ،ويقتصدون يف عباراهتم مع من مل يكن
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على مشرهبم .وهذا التكتّم مل يكن فقط بسبب خوف املتصوفة على علومهم وغريهتم عليها ،بل كان أيضا تعمية على من
بكل هتمة شنيعة من مثل :إشاعة اإلحلاد والزندقة وهدم أركان
كل حجر ومدر ،ورماهم ّ
انصبهم العداء وقتلهم حتت ّ
الدين ممّا أسهم يف استغالق النص الصويف على الفهم ،لفئات من النّاس ،ما محلهم على قليه وهجرانه ،ابلرغم من جزالة
أسلوبه ،ورراء موضوعاته ،وفرادة طرحه ،وهي مميّزات – يف األصل – جاذبة ال طاردة.
ينبين اخلطاب الروائي – عموما – على جمموعة من املستوايت اللغوية املتباينة حبسب ريمات النصوص وكذا
حبسب قدرة الروائي على توظيف مقدرته اإلبداعية يف التأليف .كما أ ّن املتون السردية تشتغل على جمموعة واسعة من
القضااي واملوضوعات اليت تتطلب سعة أفق لدى املؤلف لإلحاطة أبكّب قدر من جوانب هذا املوضوع أو ذاك .وفيما يلي
تتكرر يف عدد كبري من األعمال الروائية ذات النفس الصويف.
أعرض جملموعة من املستوايت اليت ّ
احلب الكونية:
 )1لغة ّ
املودة اليت تتطّلب طهارة
ينزع الصوفية يف خطاابهتم اإلخوانية أو مناجاهتم العلوية إىل تغليب لغة ميسمها احملبّة و ّ

السريرة ،وحسن اخللق وليونة العريكة .إ ّن هذه اللغة إّمنا هي انعكاس وتعبري ابلكلمات عن طبيعة
القلب وصفاء ّ
الشخصية اليت تستعملها وتصدح هبا يف لغتها اليومية ،إ ّّنا ترمجان حقيقي عن تلك ال ّذوات العلوية احملجوزة يف صورة
األشباح البشرية؛ فنفوسهم الزالت حمافظة على صفاء أصلها الذي منه ختلّقت وعنه انبثقت مصداقا لقول الباري
ِِ
تعاىل ﴿:فَِإ َذا س َّوي تُه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين ﴾ 2هذه النّفوس البشرية ذات اهلمم العالية ال زالت
َ َُْ ْ ُ
ت فيه من ُّروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
كل مجال وخري وحمبّة يف هذه ال ّدنيا الفانية.
حمافظة على ارتباطها بنفخة ّ
الروح األصلية ،اليت هي سبب يف ّ
األول منها
احلب اإلهلي .و ّ
الروحاين النّفسي ،و ّ
احلب طبيعيّ ،
قسم ابن عريب احلب إىل رالرة مراتبّ :
احلب ّ
لقد ّ

(احلب الطّبيعي) أتخذ نفسا جديدا يف الفلسفة العرفانية .فإذا كانت
يشّتك فيه اإلنسان واحليوان معا .غري أ ّن هذه املرتبة
ّ

احملب ّإال ملا هو فيه من النّعيم به واللذة ،فيحبّه لنفسه ال لعني احملبوب ...فاتصاله اتّصال
يف صورهتا العادية تعين أ ّن « َّ

احلب الطّبيعي» 3فإ ّان مع رجاالت العرفان – فضال
حمسوس مبحسوس ،أو هو قولنا" جثماان جبثمان" فهذا هو غاية ّ
قرب إىل هللا.
على ما سلف ذكره – ّ
تصب  -بشكل من األشكال  -يف خانة التعبّد والتّ ّ
أ) احلب الطبيعي :تطفح الرواايت الصوفية أبمثلة شّت من احملبّة الطبيعية اليت تؤّكد على أن هؤالء القوم مل
أي مجال ذاك الذي ينافس طلعة احلسناء اهليفاء اليت يرى
احلس ،و ّ
يفقدوا صفاهتم وطبائعهم البشرية اليت ترنو إىل مجال ّ

تتم ابخللوات واألوراد واألذكار وحدها ،فمخالطة
فيها ّ
املتصوفة مجال وكمال القدرة اإلهلية .إ ّن اكتمال بناء ذات املريد ال ّ
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الرهيف «انولتين الكأس ّأوال فنظرت
السبب ّ
بنات حواء هلا أررها البارز يف حتريك بعض األواتر اليت ال ّ
تتحرك ّإال هبذا ّ
إليها وهي مطرقة ال ترفع رأسها وكانت ابدية اجلمال  ...كانت العادة أن ختدم املخطوبة عريسها ّأوال وختاطبه أمام

اجلالسني» 4إ ّن هذا املقطع يّبز ذلكم اللقاء الشرعي الذي يلتقي فيه اخلاطب خبطيبته على مرأى ومسمع من األهل،
حيث خيضع لقاء اخلطيبني إىل عادات ختتلف ابختالف األمصار .ففي هذا ختضع األجساد لسلطة ال ّدين والعرف .بينما
الرسالة امللغزة اليت ال تعطي
الرقيب؛ أل ّن اإلمياءة واإلشارة هي ّ
تضطرم املشاعر وتفيض العواطف وتنفلت من سطوة عني ّ
ِ
س بعض النّظرات إليها وقوس حاجبها يرميين بسهام من
مفاتيح مغاليقها ّإال للحبيب «...
ُ
تباطأت يف احتسائه ،أختل ُ
ِ
لت الكأس قد انصبغ حبمرة تلك ال ّديباجتني ،مثّ تناولت رطبا من يدها
كن كنانتها ،فكان احلاجب سفريها إىل قليب وخ ُ
ّ
فالمست يدي أطر َ ِ ِ
ت بّبدها»5
ََ ْ
َحسس ُ
اف أانملها فَأ ْ
يتعامل الصويف مع املرأة من وجهة نظر اخالفة حمليطه العريب التقليدي الذي كان ال يرى فيها إال موئال لقضاء
البض ،والق ّد الفارع ،والنّهد النّافر .غري أ ّن أهل العرفان يّتفّعون عن هذا املنطق البهمي االستهالكي
الوطر؛ فهي اجلسم ّ

للمرأة ،فيكفي عندهم النطق ابسم احملبوب لينفعل عندهم اإلحساس املرهف ،ويتفاعل مع هذه الكلمة اليت تصبح انئبة
عن ال ّذات « ...هنيئا ِ
لك هذه احلذاقة والرقّة اي مرمي .هكذا خاطبتها وأطلقت امسها فكان لذكره على لساين وقع
عجيب .فكما أحسست مبتعة لذيذة لورود هذا االسم ،كنت أرى آاثر إكسريه وسراينه يف اخاطبيت » 6هنا ميتزج اجلمال
الروحي ،وتصبح األجساد واألشباح قناطر تسلك عّبها املواجيد ،وترتقي عندها األرواح.
املادي ّ
ابلصفاء ّ
الرقة؛ ففيه تكتمل
احلب الطّبيعي هو ذلك االتّصال اجلسماين ّ
إ ّن غاية ّ
الشبحي بني معدن اخلشونة ومظهر ّ
صورة هذا النوع من احلب (الطبيعي) وال يتخلّف العرفاء عنه .فهم يعتّبون تلك العالقة نوعا من االتصال ابلرمحة اإلهلية
إذا كان قائما على حدود الضوابط واملواريق الشرعية املغلّظة يف هذا الباب .إ ّن التذاذ اجلسد ابجلسد هو نوع من االرتقاء
الرجل جبمال الصنع البديع املتمثّل يف املرأة ،يعمل
ابلذات وتصفيتها عن طريق النّكاح .فهذه العالقة احلميمة اليت جتمع ّ
– حسب اعتقاد القوم – على ترقيق حجب النّفس؛ لذلك هم حيتفون به أّميا احتفاء «دخلت اخلدر خدر مرمي بعد سنة

فظن خريا وال تسأل عن اخلّب» 7إنه نوع
الرمحة فكان ما كان مما لست أذكره ّ
من اإلبطاء فأسلكت مرودي يف مكحلة ّ

من االتصال ابلرمحة يف روب الل ّذة.

احلب اإلهلي .ويذهب ابن عريب
ب) ّ
احلب الطبيعي و ّ
الروحاين كواسطة بني ّ
احلب الروحاين :أتيت مرتبة ّ
احلب ّ

الروحاين النّفسي غايته التّشبه ابحملبوب ،مع القيام حبق احملبوب ومعرفة قدره ...احلب الروحاين خارج عن
إىل أ ّن «احلب ّ
احملب
احل ّد وبعيد عن املقدار و ّ
الشكل ،وذلك أن القوى الروحانية هلا التفات نسيب ،فمّت عمت النسبة إىل االلتفات بني ّ
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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احلب الطبيعي .فإذا
احلب » .8إ ّن هذه ال ّدرجة من احلب تربو قليال عن ّ
واحملبوب ،عن نظر أو مساع أو علم ،كان ذلك ّ

خيتص ببين البشر وذلك مرجعه إىل أ ّن القاعدة
احلب الروحاين النفسي ّ
كان هذا األخري مشاعا بني اإلنسان واحليوان فإ ّن ّ
اليت ينبين عليها هي الروحانية اليت ينفرد هبا اإلنسان دون غريه.

احملب وحمبوبه وإن أنت هبم ال ّداير وتباعدت هبم األقطار؛ ألنّه ال
احلب الروحاين على مبدأ اجلمع بني ّ
يقوم ّ
احملب بفعل
احلب يصبح احملبوب عاكسا لصفات ّ
يرتبط حبضور األجساد بقدر ما يرتبط بتخاطر األرواح .ويف هذا ّ

احملب واتبعة له ،فاحملبوب ذائب ابلكليّة يف ذات حمبّه
الرابطة بني الطّرفني .فإرادة احملبوب انبعة من إرادة ّ
العالقة الوطيدة ّ
احملب هلا أترري
حب له»  9كما يقول جالل ال ّدين الرومي وهذا معناه أ ّن حمبّة ّ
مستسلم له ال ابجلّب إذ« :اجملبور ال ّ
احملب ولو مل تكن بينهما كلمات .ويف
تتحول أفكاره وتنقلب إرادته لتسري يف فلك إرادة ّ
سحري على إرادة احملبوب حبيث ّ

احملب ال حملبوبه ،فإ ّن حمبوبه غري موصوف أب ّن له حمبّة
احملب حمبوبه ّإال لنفسه ،أعين لنفس ّ
حيب ّ
هذا يقول ابن عريب« :ال ّ
حيب حمبوب ذلك
يف شيء أو غرضا ،لكن الذي يوجد فيه هذا احملبوب قد يكون ذا إرادةّ ،
احملب أن ّ
فيتعني على ّ
املوجود ،فيحبّه له ولكن حبكم التّبع »10

احلب الروحي.
جتسد ّ
تق ّدم رواية جبل قاف لعبد اإلله بن عرفة صورة واضحة على هذه العالقة اليت ميكن أن ّ

احملب أن تؤرر على اختيار احملبوب ،ولو بعد حني .فإذا كانت العالقة اجلامعة بني االبن وأبيه داخلة
وكيف ميكن إلرادة ّ

الشفع .إ ّن األب الذي كان يقف
احلب الطّبيعي بداية ،فهذا ال مينع من أن يداخلها احلب الروحاين على سبيل ّ
يف إطار ّ

للحق قد انقلب
الزهد واالنقطاع عن اخللق لتّفرغ ّ
موقف االحّتاس والريبة من سلوك القوم اجلانح إىل التبتّل والعزلة ،و ّ
تردد« :قد حلق يب الوالد يف
حاله رأسا على عقب يف األخري .فابنه جنح يف جعله يدرج إىل أهل العرفان بقدميه بعد طول ّ
ابلشيخ عبد العزيز املهدوي  ...أحسست
وعرفته ّ
تونس حني ظهر أمر األشل يف بالد ّ
الزاب...وكانت فرصة التقينا فيها ّ
ألين مت ّكنت بعون هللا من ترقيته وإحلاقه بدوائر الصاحلني بعدما كان يص ّدين أمري عن هذا األمر .وهكذا
بسعادة كبرية ّ

الرمحن» 11إ ّن حب االبن (الشيخ األكّب) ألبيه جعل إرادة هذا االبن غالبة على
ترقى إىل أن أصبح من رجال نفس ّ

الرمحة.
إرادة األب؛ ال ابجلّب واإلكراه ،بل ابحملبّة و ّ

متأخرة عن
احلب اإلهلي :إ ّن مرتبة احلب اإلهلي هي األخرية يف الّتتيب واألوىل يف الفضل ،وإّمنا جاء ذكرها ّ
ج) ّ

سابقتيها أل ّن مطلبَها عزيز ،والواصل إليها قليل .فهذه املرتبة وإن أتخرت ترتيبا فهي سابقة رتبة وظاهرةٌ فضال ورفع ًة وفيها

حب هللا العبد وحب العبد ربّه :كما قال تعاىل ﴿:حيبُّ ُهم وحيبّونَهُ ﴾ وّناية من الطّرفني أن
احلب اإلهلي ّ
يقول ابن عريبّ «:
احلق الظاهر كالروح للجسم ،ابطنه غيب فيه ال يدرك أبدا ،وال يشهده ّإال
للحق ،وهو لذلك ّ
يشهد العبد كونه مظهرا ّ
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فحب هللا تعاىل هو أن حيبنا لنا ولنفسه ،وهو يقول «:أحببت أن أعرف فخلقت اخللق،
احملب » 12ويقول أيضاّ «:
ّ
حّت نعرفه » 13فإذا عرف العبد ربّه ذاق حالوة قربه وغاية خلقه خرج
فتعرفت إليهم فعرفوين » فما خلقنا ّإال لنفسه ّ
ّ

رب العاملني.
تقي إىل عامل امللكوت والقرب من حضرة ّ
من نعوت البشرية ،لري َ

الراوين هلا عن
يكاد اإلنسان ال يص ّدق بعض األخبار عن رجاالت هذا الطّريق لوال تع ّدد طرق روايتها ،وكثرة ّ

كيفية عزوف القوم عن ال ّدنيا وزهرهتا وهبرجتها ملا ذاقوه من حالوة الوصل ،وهذا ما يظهره هذا املقطع من رواية جبل
قاف« :أاتين ابن بقي وبلّغين سالم أمري املؤمنني وطلب مين أن أدخل يف خدمة اخلليفة ولكين رفضت بلطف .فال ميكن
اخلل بعدما ذقت العسل كما قال الشيخ صاحل الّببري » 14إ ّن ّأهبة الدخول يف خدمة السلطان وكون املرء من
أن أذوق ّ
وحب الظهور والرائسة ،تُ َع ُّد مبثابة
بكل ما هلا من بريق وجاذبية ألهل الدنيا ّ
خاصته لدرجة أن يطلب اخلليفة قربه بنفسهّ ،

اخلل بعد ارتشاف العسل ،وشتّان بينهما .إ ّن حالوة املواجيد واملكاشفات العلوية احلاصلة ألهل التّصوف حتجبهم
ّ
جترع ّ

عن عارض سفلي مهما عظمت رتبته ال ّدنيوية أل ّّنم ال يرون فيه ّإال حجااب غليظا عن احلضرة اإلهلية ،اليت ما انفتحت
ِ
السحاب.
إليهم أبواهبا وال ُسلّمت إليهم ّ
أزمتها ّإال بعد خت ّففهم من أعباء الطني والّتاب ،لريتقوا إىل العلياء وينافسوا ّ
املتصوفة مل يكونوا متقوقعني على أنفسهم منعزلني عزلة اتمة عن العامل احمليط
السابق أن
ّ
يظهر من خالل املقطع ّ

هبم .فعزلتهم – إن وجدت – تكون آنيّة بغرض التف ّكر والتدبّر .فهم ابقون يف بؤرة احلدث وعمق املشهد وإن سكنوا
الرسالة والنصح للعامة واخلاصة منوطة هبم متعلّقة بذممهم.
القفار والفلوات ،فأحوال ّ
األمة وأمانة تبليغ ّ
ميت إىل زخرف الدنيا ،وإن كانت هذه األخرية يف يد
كل ما ّ
إ ّن النّفور الذي جيده املرء عند املتصوفة من ّ
بعضهم ال يف قلبه ،ينعكس متاما عندما يصبح اهلارب من ّأهبة احلكم والسلطان مبحواث عنه مطلواب له ومرغواب فيه عنده:
«وكانوا ال يتكلّمون ّإال إذا أذنت هلم بل مل تكن هذه اجملالس تعقد ّإال من أجلي وال يتكلّم يف أمور الطّريق أحد سواي
لكل حبيب أو قريب ما عدا احلبيب األعلى .فإ ّّنم ملا أوقفوا
» 15وهذا من جراء اشتغاهلم مبحبّة خالقهم ،ونكراّنم ّ
حاش هلم ال ّدنيا حوشا وهي صاغرة ،فما زادهم منها ّإال
أنفسهم على خدمة ّ
سر مجاله وكماله عند اخللق َ
احلق وإظهار ّ
نفورا وبعدا.

الصويف ال ّدنيا وملذاهتا
الرابنية نفسه أمام سؤال وجيه مفاده؛ ملاذا يطرح ّ
جيد اإلنسان البعيد عن دائرة املعارف ّ
السعادة؟ وملاذا ال ينعكس شظف العيش عنده
ومغرايهتا ابلكلّية ويرضى ابلكسرة اليابسة من اخلبز وأشباهها وهو يف ّ
قمة ّ
ِ
كل ما يراه من ضمور أو
حسرة وحزان؟ إ ّن املالصقة للقوم واخالطتهم كفيلة أبن تزيل هذه احلرية إذا َعل َم هذا املتسائل أ ّن ّ
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الرمحانية .فشقاء األشباح
الرقائق ّ
فاقة أو مش ّقة عند آحاد القوم وعامتهم ال يثبت إذا ما قورن ابملواجد واملعارف اللدنية و ّ

وعذاهبا ال يثبت مع نعيم األرواح ورخائها .إ ّن أجسامهم وإن كانت ضامرة بسبب قلّة النّوم والطّعام ،وأجسادهم وإن
وخلَ ِق األمسال ّإال أ ّن قرهبم من حمبوهبم الذي هو غاية رغبتهم ومطلبهم جيعلهم ملوك
كانت عارية بسبب راثرة الثوب َ
السعادة واإلسعاد ،ال ينغّصها عليهم ّإال احلجب
ّ

أو اإلبعاد.

يدرك املتتبع ألدبيات القوم أ ّّنم حيتفون ابخللوة ،وينفرون من الظهور واجللوة؛ إذ إ ّّنم يف خلوهتم مستأنسون
عما سواها،
مبعارفهم اليت اختصوا هبا دون غريهم ،فرقّتها وجت ّددها وحدارة عهدها من مصدر النور األصلي (هللا) تشغلهم ّ

اجملردة؛ إذ تزول
فهي  -يف نظرهم  -الكنز املكنون واجلوهر املصون؛ إنّه العلم اللدين الذي يلج بصاحبه إىل حبر احلقائق ّ
لتتكشف حاسرة سافرة أمام قلب هذا الويل أو ذاك .تلك املعارف اليت ال تُنال ّإال بسهر الليل وضىن
عنها حجبها
ّ
يتم وال يستقيم ّإال إبضمار األشباح.
اجلسم وفراغ البطن ودوام الذكر والفكر .فبناء األرواح ال ّ
املرة من وجهة نظر العبد
يواصل ابن عريب يف تفصيل العالقة القائمة بني العبد وربّه يف احلب اإلهلي ،ولكن هذه ّ

أحب هللا تعاىل له ،ومنا من حيبّه لنفسه ،ومنا من حيبه للمجموع وهو أمتّ يف احملبّة،
ال من وجهة املعبود فيقول« :فمنا من ّ
الشهود ولكن يف
الشهود فأحبّه للمجموع ،ومنا من عرفه ال يف ّ
الشهود ،أل ّن منا من عرفه يف ّ
ألنّه أمت يف املعرفة ابهلل و ّ
اخلّب فأحبّه له ،ومنا من عرفه يف النّعم فأحبّه لنفسه»  16إ ّن هذا القول البن عريب يكشف عن تفصيل غاية يف ال ّدقة يف

القوة.
أحوال احملبّني لرب العاملني .فمع أ ّن احملبّة ّ
متوجهة من العبد إىل هللا ّإال ّأّنا متفاوتة من حيث املبعث و ّ

العب من أنواع املل ّذات
الرفل يف النّعم و ّ
يكشف ابن عريب عن أ ّن بعض احملبّني سائرون يف حمبّتهم إىل هللا عّب ّ
املتفضل عليهم مبا هم فيه ،فحبّهم ّإايه على قدر إنعامه عليهم.
احلب حيبّون هللا ألنّه املنعم و ّ
وأصنافها .وأصحاب هذا ّ
حتث على ذلك ،فهو يف سعي حثيث ليقتفي األرر انطالقا من يقينه
وصنف آخر من احملبّني حيبّه ألنّه تلقى األخبار اليت ّ

وجل قد مأل عليه كيانه ،فاهلل
أحب هللا لألغراض ،وال لصدق األخبار ،بل أل ّن هللا ّ
بصدق اخلّب .وصنف آخر ما ّ
عز ّ
الرواسي
احلب حيمل صاحبه على ّ
مشهود عنده بصفاته وإن غابت عنه صورة ذّاته .إ ّن هذا ّ
حتمل ما ال تستطيع اجلبال ّ
محله يف سبيل حتقيق حلظة الوصل مع النور األمسى .ويف رواية "زمن ابن عجيبة" صورة واضحة عن املشاق والتّحدايت
اليت يصادفها املريد يف طريق سريه إىل هللا وهو مطالب بقهرها ال ابالنكسار أمامها «كان شيخي سيدي أمحد البوزيدي
الّتكيز على
وشيخي سيدي العريب ال ّدرقاوي حيثّاين على اخلروج من تطوان ...وكاان يراين أ ّن املدن ال تساعد املريد على ّ

عودوا على عيش
النّضال ض ّد نفسهّ ...
لكن كثرة عيايل كانت متنعين من ذلك فهم مل يعرفوا غري املدينة موطنا ومل يكونوا ليت ّ

البوادي»17
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السلوك .فإذا كان هو مقتنعا مبسلكه الذي ارتضاه
هذه صورة من ّ
الصور اليت ميكن للمريد أن يواجهها يف طرق ّ

التوجه أو القرار .وهو من جهته ليس من ح ّقه أن يكره عياله على
لنفسه ،فليس ابلضرورة أن يشاركه األوالد و ّ
الزوجة هذا ّ

عز
تقفي أرره أو االقتداء أبعماله .من هنا تتب ّدى للّرائي بعني البصرية كيف جيازي هللا هؤالء العباد اجلزاء األوىف ،فاهلل ّ
ّ
ِ
َحس َن َع َمال ﴾ 18هبذا تتح ّقق مقولة "اجلزاء من جنس العمل"
يع ْ
وجل هو القائل عن ذاته العليّة ﴿ :إ ّان ال نُض ُ
أجَر من أ َ
ّ
العب من حبار
يعوضه ّإال القرب من ربّه واالستئناس بقربه ،و ّ
فخروج الصويف عن ذاته وإرادته ،ومفارقته ألهله وأوطانه ال ّ

أنواره ومعارفه اليت ّادخرها خلواصه من العبد.
 )2لغة التّسامح:

متفردا يف التعامل مع هللاّ ،أوال ،فدخلوا حضرته من ابب احملبّة أل ّّنم نظروا
ط
لقد اخت ّ
ّ
املتصوفة ألنفسهم مسلكا ّ

ب قبل أن ُخيشى .مث يف تعاملهم مع اخللق ،اثنيا إذ انعكست
إىل معبودهم بعني اجلمال؛ إنّه اجلمال املطلق الذي ُحي ُّ
ابلرقة
ابلرقة واحملبّة و ّ
الشوق والتولّه؛ وهي صفات إنسانية راقية ،على تعاملهم الذي ميتاز ّ
معامالهتم مع هللا ،واليت متتاز ّ
فكل املخلوقات – عندهم – ما هي ّإال صورة مصغّرة من صور اإلبداع اإلهلي الكامل ﴿ماً تَ َرى يف
وّ
الرمحة مع اخللقّ .
الرمح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ت﴾ ،19فهم ال يرون يف املخلوق ذاته بقدر ما يرون فيه صنعة من أفنوا ذواهتم ألجله ،وهجروا
َخ ِلق َّ
ُ
طيب العيش وقرب احلبيب طلبا لقربه.
املتفرد هلو خري دليل على ذلك الفهم املخالف للسائد يف التعامل مع النصوص ال ّدينية.
السلوك الصويف ّ
إ ّن هذا ّ

معني ليتميّز عن
فتجد الفقهاء يتعاملون مع املخالف هلم يف ال ّدين واملعتقد مبنطق اجلزية ،وإكراهه على ارتداء لباس ّ
الرعااي القاطنني بينهم .بينما جتد الفهم
املسلمني ،ويكون ذلك مبثابة إجياد جلدار غري مرئي بني املسلمني وغريهم من ّ
الصويف يتورّب على بعض الفهوم احلروفية ويعتّبها ( أي الفهوم ) قاصرة عن إدراك مرامي النصوص احلقيقية .فهم

حّت يف حالة احلرب ،ال ميكن أن يضيّق على
يعتقدون أ ّن الدين الذي أوصى أبن ال تقطع شجرة و ّأال يهدم بيت ّ
يؤسس للموقف اإلنساين ابلتّع ّددية
السلم .إ ّن هذا التسامح والقبول لآلخر « ّ
اإلنسان – ولو كان اخالفا – يف حالة ّ
الفكرية واحلوار والقبول هبذا اجلو ،وهو ما كان سائدا يف فجر اإلسالم وضحاه ،ويشري حممد أركون إىل املناظرات الفكرية

والفلسفية اليت كانت منتشرة ،وجتري بني مفكرين كبار ينتمون إىل مذاهب اختلفة ،بل ويعتقدون أدايان متع ّددة أو
متنافسة»20
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جاءت الكتاابت الصوفية مبا حتمله من فلسفات وأفكار لتقطع الصلة مع ذلك اخلطاب السائد؛ ذي الطرح
اجلانب الفقهاءُ املتحكمون يف
األحادي النظرة ،واملتمسك ابلتفسري الظاهري جململ النصوص الشرعية ،حيث مثّل هذا
َ
املؤسسي .إّنا جتربة يف
دفّة القضاء .وألن اخلطاب الصويف
يشكل «بدعة كتابية تتجاوز األطر الدينية ابملعىن احلريف أو ّ
ّ

الكشف عن الباطن – الغيب ،ويف التعبري عنه ...هي من طور يتجاوز الشريعة ويتجاوز العقل الفقهي أو الشرعي

املؤسس على الظاهر» 21فقد تعرض أصحاب هذا اخلطاب املتمرد للمالحقة والتضييق والتصفية اجلسدية .ورّمبا هذا
تعرضوا له؛ إذ مل يريدوا إذاقة غريهم
الذي جعلهم يعاملون غريهم من املخالفني ملنهجهم التديّين اخلاص بشكل اخالف ملا ّ

حّت فطرة إنسانية سليمة.
املؤسس على معرفة موضوعية رصينة ،وال ّ
املّبر أو ّ
الرفض واحلرمان غري ّ
مرارة اإلقصاء و ّ

السابقة واملتمثلة يف قبول الصويف لغريه ممّن يعتنق مذهبا غري مذهبه أو دينا غري دينه وأتكيده
مقولة حممد أركون ّ

األول ،وذلك عّب استقراء األحداث التارخيية اليت بيّنت ،مبا
على أ ّن هذا هو األصل الذي كان سائدا يف صدر اإلسالم ّ

قمة التعامل اإلنساين -الذي هو أساس
ال يّتك جماال ّ
الراشدين كانوا يف ّ
للشك ،أ ّن الّرسول صلى اله عليه وسلّم وخلفاءه ّ
ديننا احلنيف – مع غري املسلمني ،فمع أ ّن السلطة الكاملة كانت بيد املسلمني ّإال أ ّن املتديّنني بدين خيالف اإلسالم
الصوفية ينظرون إليهم على أ ّّنم متعبّدون إىل هللا
كانوا يعيشون يف أمن وحريّة اتمة مكنتهم من ممارسة معتقداهتم .وكان ّ
بدينهم اخلاص ،وال حياولون إبطال صحة تعبدهم أل ّّنم يرجعون إىل اآلية الكرمية ﴿ولَوَال دفْع َِّ
ض ُهم بِبَ ْع ٍ
ض
َّاس بَ ْع َ
ّ
َْ َ ُ
اَّلل الن َ
ِ
اج ُد ي ْذ َكر فِيها اسم َِّ ِ
َّهل ِّدمت ِ
نص ُرهُ﴾ 22فاآلية الكرمية تثبت أ ّن
نصَر َّن َّ
صلَ َو ٌ
اَّللُ َمن يَ ُ
اَّلل َكث ًريا َولَيَ ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
َُ ْ َ
ات َوَم َس ُ ُ َ ْ ُ

أماكن عبادة اليهود والنّصارى يذكر فيها اسم هللا كثريا .وهدمها أو التضييق عليها يع ّد إفسادا يف األرض.

ألّنا تقصد إىل تقديس هللا
كل الدايانت جيب احّتامها ّ
وهناك من يذهب إىل أكثر من ذلك حيث يعتّب أبن ّ

وعبادته ،وهذا ما جنده عند عبد الكرمي اجليلي إذ يقول« :الك ّفار والطبائعية والفالسفة ،والثاوية واجملوس والّبامهة،
فكل هذه الطّوائف عابدون هلل تعاىل كما ينبغي أن يعبد ألنّه خلقهم لنفسه ال
والدهرية واليهود والنّصارى واملسلمونّ ...

هلم ،فهم له كما يستحق ،مثّ إنّه سبحانه وتعاىل أظهر يف هذه امللل حقائق أمسائه وصفاته ،فتجلى يف مجيعها بذاته

فعبدته مجيع الطوائف» 23وهذا املعىن قد ُسبق إليه اجليلي من بعض أساطني التّصوف من أمثال ابن عريب إذ يقول:24
كل صورة
لقد صار قليب قابال ّ
وبيت ألواثن وكعبة طائف
توجهت
احلب ّ
أّن ّ
أدين بدين ّ
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وأل واح توراة ومصحف قرآن
فاحلب ديين وإمياين
ركائبه
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أ) مصادقة املخالف ال ّديين:
بكل ما يوحي ابلتع ّدد والتّنوع واالختالف؛ إذ فيه جتسيد لطالقة القدرة اإلهلية وحكمتها
حتتفي الرواية الصوفية ّ

البالغة يف عدم جعل اخللق يف شاكلة واحدة .وقبول اآلخر – مهما كانت حالته أو مشربه  -هو مسة من مسات
األخوة اإلنسانية إن تع ّذر ذلك يف
التّصوف اإلسالمي ،ال بل مصادقته ومصاحبته وإقامة عالقة وطيدة معه يف إطار ّ
إطار ال ّدين «ال ب ّد أن نبدل املال واألنفس يف سبيل هذه البالد اليت استطعنا أن نل ّقن العامل من خالهلا درسا يف التّسامح
وحّت الّتتيب الذي أورده الكاتب
واملدنية واإلنسانية ،كنّا نعيش مجيعا مع بعض ،يهودا ومسيحيني ومسلمني»ّ 25
للدايانت يف احّتام ابلغ ألسبقية الداينة – اترخييا – على األخرى ،فبدأ ابليهودية ورىن ابملسيحية ،وختم ابإلسالم.
تتكرر األحداث اليت جتمع بني مسلم ومسيحي ،أو بني مسلم ويهودي يف الرواايت العرفانية وذلك جتسيدا
ّ
بشكل فاعل يف بناء احلواضر اإلسالمية املزدهرة
للحياة اليت كانوا يعيشوّنا جنبا إىل جنب يف مواءمة وانسجام ،ما أسهم
ّ
الصدر ،ابإلضافة إىل البيئة العلمية املالئمة لبناء
شرقا وغراب ،وهذا أييت نتيجة حتمية التّساع األفق املعريف ورحابة ّ
شخصية إنسانية متوازنة ترى يف التّعدد واالختالف عالمة صحيّة على ّقوة اجملتمع املتأتّية من تنوعه واختالف مشاربه ال

بكل آية حتمل النّاس على التآلف
من متارله .ورّمبا ُ
يرجع ُ
سبب ذلك إىل فهم املسلمني لدينهم فهما صحيحا وأخذهم ّ
ِ
ند َِّ
ِ
والتّعاون ﴿اي أَيُّ َها الن ِ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن َّ
واب َوقَبَائِ َل لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِع َ
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَ ٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
َ
اَّللَ
ُ
ِ
يم َخبِ ٌري ﴾26
َعل ٌ
اجلو من التّسامح وقبول اآلخر كانت صحبة املسلم لغري املسلم أمرا عاداي ،خاصة يف األندلس اليت
ظل هذا ّ
يف ّ

جتسده
وجتسد أرقى الصور اإلنسانية املتمثّلة يف التعايش السلمي والتّكافل اإلنساين .وهذا ما ّ
كانت تعيش أهبى عصورها ّ
رواية "جبل قاف" يف كثري من مقاطعها ،عندما تصور للقارئ العالقة القائمة بني ابن عريب (الشيخ األكّب) يف فّتة شبابه

حجر الفكري«
كل البعد عن التّزمت والعنت والتّ ّ
وبني بعض أصدقائه من اليهود ،وكيف كانت احلياة إذ ذاك بعيدة ّ
للّتويح عن النّفس واالستمتاع ابهلواء النّقي واملنتزهات اخلضراء ومساع األحلان
خرجنا إىل ظاهر إشبيليا رفقة األصدقاء ّ

الرقيقة ...كان والد صديقي اليهودي من تلك املدينة وقد خلّف هناك بعضا من أقاربه وخصوصا أحد أبناء عمومته وكان
ّ
من علماء اليهود يقال له ابن ميني بن بونة التّطيلي » 27يكشف هذا النّص – على وجازته – ذلك االنفتاح الذي يبدو

التحزب والفئوية .وزايدة على صحبة املسلم لليهودي
غريبا يف هذا العصر إذا ما أخذان ابالعتبار منط التفكري السطحي ،و ّ

كان حضورهم جملالس األنس وإنشاد املو ّشحات سببا يف تالقي األفكار وتالقح الثّقافات.
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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يذهب األمر إىل ما هو أبعد من ذلك حيث تصل مساحة اإلسالم إىل حضور اليهود واملسيحيني جنبا إىل جنب
إىل حلق التدريس مع نظرائهم املسلمني عند فطاحلة العلماء املسلمني الذين مل جيدوا غضاضة يف نقل معارفهم لآلخر
مهما كانت صفته أو داينته« :إن أاب الوليد من أنبغ رجاالت الدنيا ،بل إ ّن علماء اليهود أنفسهم أيخذون عنه ،فهذا
موسى بن ميمون أكّب العلماء الذين أجنبتهم امللّة اليهودية يتتلمذ على أيب الوليد بل إنّك إن مسعته يتكلّم حسبته ترمجانه
»  28ويف هذا دليل صارخ على املكانة العلمية وال ّدرجة العليّة إلنسانية ومدنية العلماء املسلمني.
الراسخة
إ ّن من الصور املشرقة لسماحة وصفاء الدين اإلسالمي عندما يكون رجاالته على قدر من املعرفة ّ
سر احملبّة" عندما تق ّدم أخالق العريب املسلم مع غريه حّت وهو يف حالة احلرب،
واآلداب احلميدة ما تنقله رواية "طوق ّ
حّت وصل إىل قّب شانت ايقب فأشار إىل بعض رجاله
وكيف يرعى احلقوق وحيفظ الذمم ألصحاهبا «تق ّدم املنصور ّ
مرة أخرى وقال :اي موالي أرجوك ال تفعل ،فليس لنا حاجة يف نقض هذا القّب ،وهو ألحد
هبدمهّ ،
فتدخل أبو عمر ّ
نتعرض له بسوء .ومل يكن من عادة املسلمني أن ينقضوا معبدا أو
السالم ،فال ّ
احلواريني الذي صحبوا سيّدان عيسى عليه ّ

يتعرضوا هلا
الصحابة بالد ّ
قبورا ألقوام آخرين ،فقد دخل ّ
الشام ومصر وغريها وهي ّ
تعج مبدافن وتراث أمم أخرى فلم ّ
الرماح واألسنّة متشابكة.
بسوء» .29هذا املقطع يّبز تلك الصورة املضيئة لرعاية حقوق اآلخر حّت و ّ
يستعرض املقطع السابق – بشكل غري مباشر -جموعة من ال ّدواعي اليت يراعيها املسلم يف تعامله مع الغري ،ومن
السالم
بني تلك الدواعي حفظ حقوق ّ
الصحبة؛ فأل ّن الق ّديس شانت ايقب كان صديقا مصاحبا لسيّدان عيسى عليه ّ
السلف الصاحل وعلى رأسهم الصحابة رضوان هللا
فقّبه مستوجب لالحّتام ألجل ذلك .وإن مل يكن ذلك كافيا فعمل ّ
تعاىل عنهم خري مثال يقتدى به يف التّعامل مع تراث من خيالفنا يف ال ّدين والعقيدة.
ب) التّسامح طريق للمثاقفة:
لقد كان لألديرة املنتشرة يف البالد العربية واألندلس ابلغ األرر يف التّقريب بني املسلمني واملسيحيني أل ّّنا كانت
الراحة من مش ّقة الطّريق .وحبكم ّأّنا مل تكن حكرا على املنتسبني إىل
مبثابة املواقف اليت حي ّ
ط فيها املسافر رحاله بغرض ّ

كل مضرب ومشرب ،ومن هنا بدأت االتصاالت تقع بني
ال ّداينة املسيحية فإ ّّنا كانت جتمع ّ
الرحالة وعابري ّ
السبيل من ّ
جو من
املسلمني واملسيحيني ،حيث كانت تنعقد بينهم املناقشات الفكرية والفلسفية ّ
املعمقة داخل تلك األديرة ،يف ّ
سر احملبّة" اليت تريد أن ترسم صورة واضحة للعالقة
احلفاوة واالحّتام والتّقدير .وهذا ما ّ
يتلمسه القارئ لرواية "طوق ّ

املخصصة للعبادة أصالة ،والستقبال الضيوف ابلتّبعية.
السائدة بني املسلمني واملسيحيني داخل تلك األديرة
ّ
ّ
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قصة شاب (ابن حزم) مسلم من عليّة القوم ،كان أبوه وزيرا مكينا لدى اخلليفة الذي أهداه
حتكي هذه الرواية ّ
طفلة صغرية بعد فتح أحد البلدان ِ
وفقدها ألهلها ،فتكّب هذه الطّفلة يف أحضان هذه العائلة املسلمة مع ابنها اجملتهد يف
الشاب أبن والد حمبوبته اليت صارت مسلمة
حب صادق .وفجأة يكتشف هذا ّ
طلب العلوم املختلفة حيث جيمع بينهما ّ

استقر به املقام يف أحد األديرة فقطع
اآلن ،ال زال على قيد احلياة ،وهو شخصية مسيحية ابرزة (الكونت ألفونسو) ّ
الشاب عهدا على نفسه أن يوصل خّب البنت إىل أبيها ،وأن جيمع بينهما بعد طول فراق ملا ميليه عليه ضمريه ال ّديين
واإلنساين .ويف خضم هذه األحداث يستعرض بعض األمور اليت كانت تتم يف هذه األماكن.
إ ّن دخول الشاب املسلم إىل ال ّدير يع ّد فرصة ساحنة ملعرفة ما جيري بني املسلمني واملسيحيني يف مكان تعود

الرهبان»30
السيادة فيه لألهل ّ
مرة أخرى وعزلنا داخل ال ّدير مع ّ
مبجرد ما اجتزان الباب ،ارتفع اجلسر ّ
الصليبّ ...« :
الرهبان ،ولكن ذلك مل يكن ليطرح مشكلة ،إذ ّأّنما كاان يف ّكران
فاآلن صار الشاب ومرافقه معزوالن أعزالن يف ال ّدير مع ّ

الراحة الذي سيوفّره هلما هذا ال ّدير « :وما أن جزان رواق املدخل حّت مسعنا طرقا متتابعا على احلديد ..وقلت:
يف قدر ّ
الرهبان منهمكون يف فرن احلدادة إلجناز أجراس كنيسة هت ّدمت.
لعل هذا الطّرق ّ
يشوش سكينة ال ّدير؟ فقال :إ ّن األخوة ّ
ّ

لكن اطمئنّا ،فإن الطّرق ال يسمع من داخل ال ّدير» 31ومن ذلك يلمس القارئ أن اإلنسان املسلم مل يكن يشعر أبي
نوع من اخلوف أو احلرج من التّواجد يف مثل هذا املكان الذي يرتبط أساسا بعبادة املسيحيني ،وخدمة أمور دينهم وتوفري
مستلزماته ومقتنيات كنائسهم ودور عبادهتم.
تستمر األحداث بعد ال ّدخول إىل الدير وال تقاء الشاب بوالد الفتاة وإطالعه على أمرها وطمأنته على حاهلا
الرهبان أمام
الراهب بدوره ّ
لريد اجلميل بطريقته اخلاصة حيث يفتح مغاليق أسرار الدير املتمنّعة حّت على بعض ّ
فيستع ّد ّ

هذا الوافد املسلم « ..الفكرة كانت مثرية وستم ّكنين من االطالع على أسرار هذا الدير من دون أن ينكشف أمري،

وحرضتين
وتذ ّكرت أن يل جتربة سابقة مع هذا األمر ملا دخلت إىل الكنيسة يف قرطبة .سكنت نفسي املتقلّبة إىل األمر ّ
ومرد ذلك كلّه إىل
عليه » .32إ ّن هذا املقطع حيكي جتربة فريدة يف تبادل املعارف واألسرار بني رجلني من ملّتني اختلفتني ّ
استحكام منطق التّسامح وحاكمية العقل.

لقد كان ذلك االنفتاح الذي شهدته األمة العربية واإلسالمية – يف مرحلة ما من اترخيها – على ابقي الشعوب
والثّقافات سببا يف رراء ّرصيد املوروث اإلنساين املتع ّدد اجلوانب واملستوايت؛ حيث تداخلت العادات وتع ّددت اآلراء
ووجهات النظر ،كما انفتح التاريخ اإلسالمي على أسباب االشّتاك والتّشافع واضعا جانبا أسباب التناطح والتّدافع .إ ّن
اجتماعا يضم مسلما ومسيحيا ويهوداي يف حوار راق ورائق– مما يصعب تصديقه حاضرا – كان أمرا اعتياداي حيث
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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الريب
جيلس اجلميع مع بعضهم البعض ويتذاكرون فيما بينهم ..« :فقلت له :ماذا عن قريبك اي إسحاق؟...فقال لنا :إ ّن ّ

الرحلة ابللسان العّبي وقد دامت رحلته تلك مثاين سنوات» 33.إ ّن ذكر عدد السنوات اليت
بن ايمني قد كتب هذه ّ
السفر الطويل والذي يُتوقّع أن يكو َن حافال
استغرقتها الرحلة يعد مبثابة احمل ّفز وال ّدافع لآلخرين ملعرفة جمرايت هذا ّ

ابألخبار والطرائف واملغامرات.

السمر من املسلمني « ...لقد
تستمر الرواية يف سرد أحدات هذه الرحلة اليهودية اخلالصة على أمساع رفقة ّ
السالم...إنّه خيّب فيها عن علماء
انطلق من تطيلة إىل ّ
الشمال حيث زار جنوب فرنسة والتقى بعّتة النيب داود عليه ّ
اليهود يف هذه البقاع وأعداد املنتسبني هلذه امللّة  ...ولقد ذكر أ ّن اليهود بدؤوا يظهرون يف بيت املقدس بعد مرور جيلني

الصليبية» 34.يصبح هذا النّص جماال رحبا لتبادل املعارف واخلّبات
على إابدهتم من طرف األفرجنة يف ّأول محالته ّ
كل أحواهلا يف إرراء التجربة اإلنسانية وتغليبها على كل اعتبار.
والتّجارب احلياتية اليت ّ
تصب يف ّ
يسجل التاريخ اإلنساين أزهى عصوره وأنصع فصوله ّإابن العصر
ج) التّسامح؛ من التعارف إىل اإلحسانّ :
الرقي واملدنية وحسن اجلوار والتّعايش
ال ّذهيب لقيام حاضرة األندلس؛ حاضرة العلم والفن واجلمال ،ومضرب األمثال يف ّ

الشعوب والطّوائف .وقد استمر األمر على حاله إىل أن انبثقت نزعات ال ّدعوة إىل التفرقة على
السلمي بني اختلف ّ
ّ
اجلو يتع ّكر وصفاء النّفوس يتك ّدر .وحّت يف هذه املرحلة من الصراع الديين مل تعدم
أساس الدين والطائفية فبدأ صحو ّ
خوة واإلنسانية .وها هي رواية "احلواميم" أتيت لتق ّدم للقارئ صورة مشرقة
صورا من صور صفاء الّروح البشرية وصدق األ ّ

السجن مع شيخ صاحل من املسلمني وكيف
الروحاين لبعض النّاس .فتحكي ّ
عن هذا الصفاء ّ
قصة راهب مصلح يدخل ّ

تتطور العالقة بينهما لتصبح أكّب من أن تُص ّدق.
ّ

السجن بعدما كان اجتماعهما يف الرايض وجبنب األّنار:
السردي جيمع بني صاحيب ملتني يف ّ
إ ّن هذا املقطع ّ

قس قشتايل
«أان اي سيدي موركسي ،امسي كاسيدورو دو الرينا أجدادي كانوا مسلمني لكنين مل أعرف اإلسالم ...رّابين ّ

إيل كثريا وجعلين مثل ولده وعلّمين املسيحية مثّ جعلين راهبا كاروليكيا ،لكنين ملا كّبت التقيت ببعض أتباع
أحسن ّ
اإلصالحيني املسيحيني فأقنعين ابملذهب اجلديد وانشرح له صدري » 35.إ ّن هذا االعّتاف الذي مل تنجح أبشع طرق
الراهب املصلح وأمثاله ها هو يبوح به عن طيب نفس وخاطر لرجل من غري ملّته ،وما
التعذيب الكنسية يف انتزاعه من ّ

وحب وإحسان.
الرجل املسلم من رمحة ّ
هذا ّإال دليل على ما غمره به ّ
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إ ّن إحسان الشيخ الصاحل للراهب املسيحي ليس غريبا على اإلنسان املسلم؛ ألنّه – يف احلقيقة – جوهر دينه،
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
وه ْم
حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل َّ ﴿:ال يَْن َها ُك ُم َّ
ين َملْ يُ َقاتلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوُكم ّمن د َاي ِرُك ْم أَن تََُّّب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
ني ﴾ 36إ ّن هذه الروح اإلنسانية اليت كان يتحلّى هبا اإلنسان املسلم ،والنّابعة من
َوتُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
وحّت عتاة اجملرمني املشاركني للشيخ يف زنزانته« :تعلّم
صميم الدين احلنيف كان هلا ابلغ األرر يف لفت انتباه الّراهب ّ
الشيخ اهلرم صاحب الشيبة املباركة وإصراره على عبادته وسط هذا اليأس القاتل
السجناء مع الوقت أن حيّتموا غربة هذا ّ
ّ

كل مناذج
وانتقلت إليهم خرييته شيئا فشيئا فصاروا خيدمونه ويق ّدمونه ويستمعون إليه .وكان فيهم ولد الزّن واليتيم و ّ
شر قاتل إن مل جتد من أيخذ هبا » 37إنّه حقا روح اإلنسان الطاهر اليت تبعث اخلري
اإلخفاق اإلنساين اليت ّ
تتحول إىل ّ

الشر القاتل.
ّ
حّت وهي حماطة بسور ّ
الرحيل وأدبيات السفر:
 )3لغة ّ

ابلرحلة والتشوق
السرد العرفاين وجتده خيلو من تلكم االحتفالية ّ
يبدو أنّه من املستحيل أن تقرأ نصا من نصوص ّ

املتفرد
السفر ،هذا األخري الذي أصبح مالزما ألدبيات القوم ال يتخلّف عنه أي مريد لدخول هذا املسلك التّعبّدي ّ
إىل ّ
الالهوت .وهذا
الصعود بغرض الوصال مع صفات ّ
الذي خيرج اإلنسان من االحتباس يف بوتقة النّاسوت ليسلك مراقي ّ
يتم ّإال عّب قطع هذا املريد ملراحل ومفاوز ال يقدر على اجتيازها ّإال من اتّضح عنده املقصد
– بطبيعة احلال – ال ّ
السريرة.
وخلصت النيّة ،وحسنت السرية ،وصفت ّ

قوي جدا ويتمثّل يف
يستند الصوفية يف احتفائهم الكبري ابلرحلة واحلركة الدائمة يف األرض على أساس ديين ٍّ
التأمل يف خلق هللا
عديد اآلايت القرآنية اليت ّ
السعي يف األرض؛ وذلك ألغراض ودواع متع ّددة مثل ّ
السفر و ّ
حتث على ّ
املصور يف قوله تعاىل﴿ :قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
اَّللَ َعلَى ُك ِّل
ف بَ َدأَ ْ
اَّللُ يُْن ِش ُئ النَّ ْشأََة ْاآلَ ِخَرَة إِ َّن َّ
اخلَْل َق ُمثَّ َّ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
وعظمة ّ
ٍ ِ
َش ْيء قَد ٌير ﴾ 38وكذلك يف حث القرآن الكرمي على البحث يف آاثر األمم البائدة بغرض التدبّر وأخذ العّبة ﴿أ ََوَملْ
ِ َّ ِ
يَ ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم﴾ 39وغريها من اآلايت الكثرية اليت حتث على الضرب يف
ض فَيَ ْنظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
األرض ألغراض دينية ودنيوية.
السري يف األرض .فإذا كانت يف بعضها تّتك اخليار للقارئ يف
تتفاوت اآلايت القرآنية يف موضوع ّ
احلث على ّ
يتبني من قوله
السابقتنيّ ،
الفعل أو ّ
فإّنا تش ّدد على هذا العمل وتلزم به يف مواضع أخرى كما ّ
الّتك؛ كما ورد يف اآليتني ّ
ِ ِ
تعاىل يف اآلية اآلتية من سورة النّساء﴿ :قَالُوا أََمل تَ ُكن أَرض َِّ
ت
اَّلل َو ِاس َعةً فَتُ َهاج ُروا ف َيها فَأ ُْولَئِ َ
ك َمأْ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َساءَ ْ
ْ ْ ْ ُ
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ِ
يدل على فضل هذا األخري يف
الرحيل واالنتقال .وهذا ما ّ
َمص ًريا﴾ّ 40
السابقة ،وأمثاهلا إلزامية ّ
فيتبني من خالل اآلية ّ
حّت وإن
السكون والبقاء يف بيئة عفنة تش ّكل على صاحبها خطرا كبريا ّ
ترقية اإلنسان املسلم نفسيا وعقليا وروحيا؛ أل ّن ّ
الصحابة ملن رفض اهلجرة
السبعون من سورة األنفال على عدم ّ
توىل ّ
كان مسلما ،ومن أجل هذا ش ّددت اآلية الثانية و ّ
حّت وهو مسلم.

يتم عّب االنتقال «من مكان إىل مكان آخر ،ملقاصد اختلفة ،وأسباب متع ّددة » 41بشكل
السفر ّ
إذا كان ّ
لعل من
الرحلة كوسيلة لبلوغ غاايهتم املتع ّددة بتع ّدد مقاصدهم امل ّ
عام ،فإ ّن ّ
املتصوفة هلم أسباهبم الدافعة إىل سلوك ّ
رجوة .و ّ
السياحة إىل رالرة مقاص ّد هي:
املمكن تلخيص األسباب ال ّدافعة إىل ّ
السفر لطلب العلم:
أّ -
وجل أمر فئة من املسلمني أبن
الشرعية ،واآلاثر اليت ّ
كثرية هي النصوص ّ
حتث املسلم على طلب العلم .فاهلل ّ
عز ّ

السالح ابلنظر
كل رجل قادر على محل ّ
تنّبي لتحصيل العلم والتّفقه يف ال ّدين ،على الرغم من حاجة املسلمني ملشاركة ّ

الرغم من ذلك ّإال أن القرآن جاء حااث للمسلمني على عدم التّخلّي عن هذه
إىل قلّة عددهم أمام أعدائهم ،وعلى ّ
كل فِرقٍَة ِمنهم طَائَِفةٌ لِيتفقَّهوا يف ال ّدي ِن وي ِ
ِ ِِ
ِ
نذ ُروا
الفريضة لقوله ّ
َ ُ
وجلَ ﴿:وَما َكا َن املُؤمنو َن ليَنف ُروا َكفةً فَلَ َوال نَ َفَر من ِّ ْ ُ
ُ
عز ّ
وم ُهم إذَا َر َجعُوا ْ ِ َّ
تقل شأان عن فريضة القتال
قَ َ
إليهم لَ َعل ُهم َحي َذ ُرو َن ﴾ 42ففريضة اجلهاد بطلب العلم والتّف ّقه يف الدين ال ّ

الروحانية إذا كان مقصودا لذاته؛ إذ يصبح
كل معىن من معاين اإلنسانية و ّ
بل إ ّن اجلهاد ّ
ابلسيف يفقد ّ
يف ساح الوغىّ ،
وعلو مكانته يف اإلسالم جاءت
جمرد آلة للقتل والتّخريب ،فالعلم ّ
لكل مناحي احلياة ولشرفه ّ
اإلنسان –بذلك – ّ
موجه ّ

الرسول على هللا عليه وسلّم على القراءة والتّعلّم.
ّأول آية قرآنية
ّ
لتحث ّ

الشديد من قبل
إ ّن ما يدفع املريد الصويف إىل االجتهاد يف التّعلّم والتّف ّقه يف ال ّدين هو ذلك اإللزام و ّ
احلث ّ
الزندقة ،وهذا هو رأي كبار شيوخ الصوفية
الس َري إىل هللا من غري ابب ّ
الشريعة ضرب من ّ
مشاخيهم ،أل ّّنم يعتّبون ّ
الشافعي يف هذا الغرض هي خري مثال على ذلك حيث
لعل أبيات اإلمام ّ
كاجلنيد ،وسري ّ
السقطي ومعروف الكرخي .و ّ
يقول:43

مر اجلفا من معلّم
اصّب على ّ

فإ ّن رسوب العلم يف نفراته

مر التّعلم ساعة
ومن مل يذق ّ

ذل اجلهل طول حياته
جترع ّ
ّ
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وإذا مل يكوان ال اعتبا لذاته

يتوجب على املريد أن يسلك سبيل
السرد العرفاين ،حيث ّ
هذا املعىن الذي وجد طرقه للتّوظيف الفين يف جمال ّ

الراقية القائمة بني
السري إىل هللا ،وهذا املقطع من رواية جبل قاف ي ّ
التّعلّم ّ
لخص تلك العالقة ّ
كأول درجة من درجات ّ

الشيوخ ومريديهم يف حلق العلم ،واليت كانت حافزا للتّلميذ لالستزادة من معني املعارف الظاهرة والباطنة «..وبدأت أقبل

الشيوخ مفيدة،
يتعرض هلا ّ
على دروس العلم وخصوصا علم القراءات واحلديث والعربية .وكانت كثري من املسائل اليت ّ
ابحلجة يف أدب
وكان ّنمي كبري يف اإلقبال على هذه ال ّدروس املختلفة ،فزاد فضويل العلمي وكنت أقارع ّ
احلجة ّ
الشيوخ ّ

شديد ،وأطلب منهم ال ّدليل على ما استشكل واستشعب» .44وهذا اجلو كان دافعا للتّنافس يف حتصيل العلوم املختلفة
الّتحال بغية
معني يدفعه ّنمه املعريف إىل ّ
عند علماء مصر من األمصار ،وملّا يستويف الطّالب حظّه من معرفة شيوخ بلد ّ
اللقاء مبشايخ أمصار أخرى علّه يظفر بنصيب آخر من العلوم املختلفة.
وحّت أرناء سفرهم من بلد
يتحني الفرص وأنصاف الفرص من أجل تعلّم مسألة أو مسألتنيّ .
لقد كان التّلميذ ّ

الشيوخ ليتذاكروا معه فيما يشغل ابهلم من املسائل« :وضعت
كل حلظة يلتقون فيها مع شيخ من ّ
إىل آخر كانوا يستغلّون ّ
حسي واألرض
يدي على ركاب فرسه وهو راكب فجعل حي ّدرين عن أب مدين وفضائله وكراماته وأخباره ّ
حّت فنيت عن ّ

تطوى لنا وكان يهمز فرسه بني الفينة واألخرى فيسرع الفرس فأسرع أان لذلك وأان غائب عن ذلك حاضر مع كالمه

تفسر التّق ّدم
الرقراق» 45إ ّن هذه ّ
الرائق و ّ
الصورة اليت تكاد تبدو خيالية يف عناية العرب ابلعلم واحّتام أهله وتوقريهم ّ
الرقي واالزدهار الذي عاشوه يف تلك العصور اليت كان فيها العلم أساس حياة النّاس ابختالف طبقاهتم وأجناسهم.
وّ
قمة
فاملتعلّم ميشي على األرض وهو ميسك بزمام الفرس لشيخه يف الوقت الذي تقوم هذا األخري بتدريسه وتعليمهّ ،إّنا ّ
احلرص على األدب والعلم والوقت يف آن.

املرّب:
السفر حبثا عن ال ّ
شيخ ّ
ب– ّ
صوف على ضرورة صحبة التّلميذ لشيخ عارف أبحوال النّفس البشرية ونزواهتا ليستقيم له الطّريق،
يؤّكد أهل التّ ّ

فالعلم وحده دون تزكية أو أخالق رّمبا انقلب على صاحبه فأورده املهالك عوض أن ينتفع هبا ملا قد يداخله (أي العلم)
الشيخ ذا أمهّية ابلغة يف تسليك املريد .وهذا
للشيطان (الرايء ،والعصمة ،طلب الرائسة )...لذلك يصبح دور ّ
من مداخل ّ

الّتبية .يقول ابن
ما يلمسه ال ّدارس يف كتب التّصوف والعرفان من تشديد على البحث عن ّ
الشيخ الذي تتوفّر فيه شروط ّ

صوف:46
عاشر يف ابب التّ ّ
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يصحب شيخا عارف املسالك
ي

ذ ّكره الل

ه إذا نساه

يقي

ه يف طريق ه امله الك

ويوص ل العب

د إىل مواله

الشيوخ يع ّد مثل الكّبيت األمحر لدى القوم ،لذلك جتدهم جيتهدون يف طلبه والبحث عنه
إ ّن هذا النوع من ّ
اجلمة
نظرا إىل انزوائه ّ
وتسّته على حاله مع هللا فإذا ظفر الواحد منهم بصحبته فإنّك جتده مطواعا له حافظا لآلداب ّ
كل فُرقٍَة املخالََفةُ يعين به أ ّن من خالف شيخه مل يبق على طريقه
معه ،ال خيالفه وال يعارضه أل ّّنم يقولون «:بدء ّ
ُ
وانقطعت العالقة بينهما» 47فال جمال لقطع سبل الوصال مع مثل هؤالء الرجال الذين خرجوا عن طور البشرية ليتامخوا
وخاصتهم حّت صاروا دالّني على هللا أبقواهلم
احلق ومع اخللق ،ومع أنفسهم
حدود املالئكية يف أخالقهم ومعامالهتم مع ّ
ّ

وأفعاهلم.

حّت إذا علموا بوجودهم يف بقعة -قربت أو بعدت-
الصوفية يدأبون على البحث عن مثل هؤالء املربّني ّ
كان ّ

ألفيتهم يهرعون إىل االرحتال يف طلبهم ،منفقني يف ذلك اجلهد واملال والعمر لعلّهم يقابلوّنم .فإذا متّ هلم ذلك دخلوا يف
يتوجب على املريد
لتتم هذه املعرفة على أصوهلا ّ
مرحلة جديدة يف إعادة استكشاف ذواهتم لرؤيتها كما مل يروها من قبل ،و ّ

يفسر كثرة التنبيه من لدن العارفني على خطر
االطّالع على ّ
أدق خبااي نفسه؛ أل ّّنا ّ
العدو القابع بني جنبيه ،وهذا ما ّ
النفس على أصحاهبا ،وما ميكن أن حتدره من ضرر ال يُصلح أو كسر ال ُجي َّبُ؛ لذلك يقول البوصريي يف بردته:48
شب على
والنّفس كالطّفل إن هتمله ّ

الرضاع وإن تفطمه ينفطم
ّ
حب ّ

ف اص رف هواه ا وح اذر أن ت ولّيه

توىل يص ِم أو ي ِ
ص ِم
إ ّن اهلوى ما ّ
َ

وراع ها وهي يف األعمال سائ مة
ك

حسنت ل ّذة للمرء قاتلة
م ّ

وإن هي استحلت املرعى فال تسم
الس ّم يف ال ّدسم
من حيث مل يدر أ ّن ّ

وأل ّن أحوال النّفس البشرية شديدة التّعقيد والتّقلّب ،فكذلك عالجاهتا تبدو شديدة الغرابة واخلروج عن
سول إرغاما ألنفسهم وإذالال هلا «ومما
املألوف .من أجل ذلك كان بعض املشايخ يلزمون تالميذهم بلبس املرقعات أو التّ ّ

أمرين به شيخي البوزيدي حفظه هللا أن أخرج راكبا على محار وأسري به يف األسواق إمعاان يف إماتة النّفس وإذالهلا.
فكنت أدور يف احلوانيت وال ّدكاكني للسؤال فأقصد خاصة الذين أعرف انتقادهم حلايل وإنكارهم على ال ّدراويش والفقراء
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يقربين إليه ويستعطفين أن
الريبة ويشزرين شزرا ...وكان البعض اآلخر ّ
إيل بنظرات االندهاش و ّ
عامة ...فكان بعضهم ينظر ّ
اكف عما أان فيه مذ ّكرا إايي مبا كنت فيه من مكانة وما كان يل من مسعة وصيت».49
ّ

جمرد التّفكري فيها ،جيدها أهل الطّريق إىل هللا – على مرارهتا
إ ّن هذه احلالة اليت ميكن للبعض أن ينفر من ّ
توصل إليها
السبيل املنجي من غواية النّفس ،وال ّدواء األجنع يف اجتثاث أمراض النّفوس حسب الوصفة اليت ّ
وقسوهتا – ّ

الّتبية .والعجيب يف األمر أ ّن هذه املطالب اليت تبدو قاسية ال تزيد املريدين ّإال تعلّقا أبشياخهم وحبّا وتوقريا هلم،
شيوخ ّ

ابلسر األكّب»  50ويستدلّون على ذلك بقوهلم« :هل رأيت
ألّنم يعتقدون أ ّن «خدمة ّ
الشيخ وصحبته هي سبب الظفر ّ
صائغا أو بنّاء أو طبيبا أو صاحب مهنة دقيقة قد تعلّم أسرارها من دون صحبة شيخ أو معلّم يف تلك احلرفة أيخذ بيده

كل
فعلو مطلبهم ّ
اطن دقيقة يف سريه ووسائل فعالة يف ّنجه»  51ولذلك ّ
وينفض عنه غبار جهله ويبصره مبو َ
سهل عليهم ّ
صعب – يف نظر غريهم – هلم.
الرابطة
تزداد العالقة الرابطة بني ّ
الشيخ ّ
املريب ومريده لتبلغ درجة ال تصدق من التوقري والتّعظيم واحملبّةّ ،
فتتحول ّ

السمع والطّاعة النّابعني من مبدأ
اجلامعة بينهما من مرحلة ّ
التوجيه واألمر واإلرشاد لتدخل إىل طور آخر يتع ّدى حدود ّ
تدل على املكانة اليت يشغلها
التّوجيه والتّعليم إىل عالقة من نوع آخر حتكمها احملبّة وصدق القرب وخالص اخلدمة اليت ّ

كل عمل – وإن عظم -ق ّدمه إىل شيخه« :ال ميكن أن أقارن خدميت
ّ
الشيخ من قلب مريده ،ويستصغر هذا األخري ّ
لشيخي مبا قضاه شيخي نفسه يف خدمة شيخه سيدي العريب ال ّدرقاوي فقد قضى زهاء ستة عشر سنة وهو بقربه ال
ابلرحيل فنفع هللا به خلقا كثريا كنت أان يف طليعتهم ».52
يفارقه ،وملّا رسخ وحت ّقق أذن له سيدي العريب ّ
الروحاين وبني تالمذهتم؛ واملبنيّة على احملبّة واإلجالل
الرابنية اجلامعة بني أشياخ هذا الطّريق ّ
تستمر تلك العالقة ّ

يف احلياة ،واإلخالص والوفاء بعد املمات .فيكون من مظاهر تلك احملبّة اخلالصة زايرة املريد لقّب شيخه بعد رحيله عن
الشيخ أيب
عامل الدنيا ،وهذا ما تذكره رواية جبل قاف عن ابن عريب وهو يتكلّم عن زايرته لقّب شيخه« :مل أمت ّكن من رؤية ّ

الصويف أيب يزيد
السنة فزرت قّبه يف تلمسان بداية عام  590وهناك التقيت ّ
ابلشاعر ّ
مدين الذي درج يف آخر هذه ّ
يدل – ولو من طرف خفي – أ ّن قبور هؤالء القوم
الفزازي والويل الصاحل عبد العزيز الطرطوسي» .53إ ّن هذا النّص ّ
وحّت العامة وال ّدراويش .وال ّدافع من وراء ذلك
كانت مبثابة املوائد العرفانية اليت جيتمع عندها العلماء والعرفاء ،واملريدون ّ

روحاين حمض ليس لل ّدنيا فيه حظ يف الغالب.
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جتسد
وكخالصة عن العالقة اجلامعة بني ّ
الرؤى ّ
الشيخ واملريد – وعلى العكس مما تذهب إليه بعض ّ
املتزمتة – ّ

الروح اإلنسانية اليت تسمو بصاحبها لتصل به إىل مساء املالئكية ،إ ّّنا العالقة اليت حيكمها منطق ال ّدوام
هذه العالقة ّ
قمة ّ
الروح الدائمة ،وال تتلبّس هبا أو تتلبّس هي أبعراض ال ّدنيا الفانية .إ ّن الصلة الواصلة بني طريف
واالستمرار أل ّّنا ّ
تشع بنور ّ
املعادلة هي حمبّة هللا احلي الذي ال ميوت ،فحياهتا ابقية بقاء هللا أل ّن ما كن هلل فله ال ّدوام بدوام من كان له األمر.

ج – رحلة البحث عن القرب :يبدو أ ّن اهلاجس الذي يشغل على الصويف وجدانه ،ويسلب منه ذاته وخيرجه
كل ما يف وسعه فعله حّت يصبح ذلك مهّه
عن طوعه هو الوسيلة اليت توصله إىل القرب من مواله ،فتجده يستجمع ّ
السائر إىل هللا صفات مطلوبه وحمبوبه املوسومة ابجلالل والكمال،
ومبتغاه وال ميكن هلذا القرب أن يتح ّقق حّت يعرف ّ
لضعف والنّقصان.
كما يدرك هو نفسه نعوته وصفاته البشرية املوصومة اب ّ

املريب) ما مها ّإال وسيلة للوصول
إ ّن املرحلتني ّ
السالفيت الذكر (حبث التلميذ عن سبل التعلّم والبحث عن الشيخ ّ

بكل ما تعطيه
إىل درجة القرب من هللا ّ
وجل ،هذه ال ّدرجة اليت يقول عنها العارفون« :هو قرب العبد من هللا تعاىل ّ
عز ّ

حلق من العبد فإنّه من حيث داللة هو معكم أينما كنتم قرب عام سواء كان العبد سعيدا أو
السعادة ،ال قرب ا ّ
ّ
الرغائب ،ال يفّتون يف
السنن و ّ
شقيّا» 54وعلى هذا كان الصوفية جيتهدون ّ
بكل ما شرع من الفرائض و ّ
ليتقربوا من هللا ّ
ذلك وال يستكثرون.

الصعوبة مبا كان ابلنّظر إىل املكاره النفسية
يبدو أ ّن مثرة ّ
السري ال ّدؤوب إىل هللا ،واملتمثّلة يف مقام القرب ،من ّ
واجلسدية اليت تعّتض سبيل املريد ،وأش ّد هذه العقبات اليت متنع صاحبها من االتصال ابحلضرة اإلهلية هي النّفس البشرية
السائرين ،وما متيّزت العموم من اخلصوص ّإال مبجاهدة النّفوس وأعظم العوائد اليت
إذ «لوال ميادين النّفوس ما حت ّقق سري ّ

العز ابل ّذل والغىن ابلفقر فالذل والفقر ابابن عظيمان للدخول على هللا
العز واملال ،فيبدل ّ
جيب خرقها على النّفس ّ
خلو هذا الباب التّعبدي من التّنافس إذا ما قورن ابلصالة والصيام
يفسر – رّمبا – ّ
والوصول إىل حضرته» 55.وهذا ما ّ
السبب يف ذلك واضح؛ أل ّن هذه العبادات قد يكون للنفس فيها حظوظ وفرية ،بينما ابب ال ّذل واالنكسار
واإلنفاق .و ّ

الّتويض الذي تنفر منه بطبيعة خلقها وتكوينها.
يذهب ابلنّفس إىل أبعد ح ّد يف اإلذالل و ّ

ابلراحة التامة بعد
ال ّ
كل العقبات واحملن اليت تعّتض سبيله ،يشعر ّ
شك أ ّن ّ
السالك الصويف ،وعلى الرغم من ّ
لتحل حملّها
وصوله إىل بغيته املتمثّلة يف اتّصال حبله حببل مواله ،فبعد لقاء احلبيب مبحبوبه تزول أسباب التّعب و ّ
السقمّ ،
السعادة الغامرة اليت تسكن روح املريد فتملِها نورا ،وإن كان جسده قد اشتعل انرا.
أسباب ّ
الراحة و ّ
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شرع:
 -4لغة ال ّ
أتسس املشروع العرفاين – عند أصحابه – على أساس شرعي مبين على نصوص دينية (قرآنية ،حديثية)
لقد ّ

االدعاءات اليت يكيلها هلم خصومهم ابجلملة؛ ومفادها أ ّن
كل ّ
الرحب والفسيحّ ،
جتعله يدور يف فلك اإلسالم ّ
ابلرغم من ّ
يتمسكون
الصوفية خارجون عن ربقة ال ّدين وغري ملتزمني بتعاليم ّ
الشرع احلنيف .وهذا ّ
مرده إىل أ ّن هؤالء القوم (الفقهاء) ّ

أي تفسري أو وجهة نظر أخرى ختالف ما دأبوا على تقدميه للعوام
بوجهة نظرهم اخلاّصة للنّصوص التّشريعية وال يقبلون ّ

الشرعية حتتمل أكثر
على أنّه القول الفصل الذي ال قول بعده وال دونه .بينما يذهب أهل العرفان إىل أ ّن بعض النّصوص ّ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ُخ ُر
َنزَل َعلَْي َ
ت ُّْحم َك َم ٌ
آاي ٌ
اب َوأ َ
من تفسري أو أتويل ،مستدلّني بقوله تعاىلُ ﴿:ه َو الَّذي أ َ
َ
اب مْنهُ َ
َّ ِ
ِ
الر ِاس ُخو َن
ين ِيف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّال َّ
اَّللُ َو َّ
ُمتَ َشاهبَ ٌ
ات فَأ ََّما الذ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
(وَما يَ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّال َّ
ِيف الْع ْل ِم يَ ُقولُو َن َآمنَّا به ُك ٌّل ّم ْن عند َربّنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّال أُولُو ْاألَلْبَاب﴾ 56على قراءة من َو َ
اَّللُ
ص َل َ
ِ
و َّ ِ
لكل مشتغل ابلعلم حتصيله.
الراس ُخو َن ِيف الْع ْل ِم) أي أ ّن هناك بعض اآلايت اليت حتتوي على فقه ال ّ
َ
يتسىن ّ
الشرع احلنيف ولكّبائهم
بكل التعاليم اليت جاء هبا ّ
يؤّكد أهل التّ ّ
كل فرصة ساحنة ،على التزامهم التّام ّ
صوف ،يف ّ

أقواال ال حتصى يف هذا املعىن أورد بعضها على سبيل االستشهاد واالستئناس:
أ) فيما خيص أصول االعتقاد:

جيد املتتبّع للفكر وفلسفات العرفان اإلسالمي ذلك التأكيد من لدن أصحاب هذا الطّريق على اتّباعهم للنّهج

القومي يف جمال العقيدة والذي ورروه عن أسالفهم كما يقول القشريي« :اعلموا رمحكم هللا أ ّن شيوخ هذه الطّائفة بنوا

السلف الصاحل وأهل
قواعد أمرهم على أصول صحيحة يف التّوحيد صانوا هبا عقائدهم عن البدع ودانوا مبا وجدوا عليه ّ

يدل على ذلك هو كثرة املتون اليت
حق القدم 57» ...وما ّ
السنّة من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل وعرفوا ما هو ّ
وضعها علماؤهم ،واليت تتناول موضوع العقيدة؛ ّإما إمجاال أو تفصيال .وهم يبدؤون به ويؤّكدون على تعليمه ملريديهم ألنّه

وجل من غري معرفة صحيحة وعقيدة راسخة.
ال وصول إىل هللا ّ
عز ّ
ب) العبادات واملعامالت:

لقد جعل أهل الطّريق ابب املعامالت ،الدنيوية واألخروية ،من آكد األبواب اليت حيرصون على أدائها على
صحت وسلمت البداايت حسنت وكملت الغاايت
أحسن وأكمل وجه؛ إذ منها تنطلق مسريهتم إىل هللا ،فإن ّ
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الشيطان .ولعلّه
والنّهاايت .من هنا تظهر أمهية هذا املنطلق يف تسليك الطّالب (طالب الوصول إىل هللا) يف أمان من كيد ّ
ُ
الشريعة وتعاليمها ،فاهلل ال يُعبد مبعصية أو اخالفة شرعية،
قرب إىل هللا جيب أن يكون موافقا ملقاصد ّ
من انفلة القول أ ّن التّ ّ
بل على العكس من ذا وذاك جيب أن توافق أعمال املريد الكتاب والسنّة كما يقول اجلنيد رمحة هللا عليه« :من مل حيفظ
السياق نفسه
القرآن ومن مل يكتب احلديث ال يقتدى به يف هذا األمر ،أل ّن علمنا هذا مقيّد ابلكتاب والسنّة » 58ويف ّ

الّب فأجابه اجلنيد« :إ ّن هذا قول قوم
ّ
يرد اجلنيد على رجل ّادعى أ ّن أهل املعرفة ابهلل يصلون إىل ترك احلركة من ابب ّ
تكلّموا إبسقاط األعمال وهو عندي عظيمة والذي يسرق ويزين أحسن حاال من الذي يقول هذا فإ ّن العرفني ابهلل تعاىل
درة ّإال أن ُحيال بيين وبينها
الّب ّ
أخذوا األعمال عن هللا تعاىل وإليه رجعوا فيها ولو بقيت ألف عام مل أنقص من أعمال ّ

».59

إ ّن قوله :أب ّن الذي يسرق ويزين أحسن حاال ممّن ي ّدعي إسقاط األعمال والتّكاليف عن املسلم يعين أ ّن هذا
بكل املفروضات وإن كان منه التّقصري فيها أفضل حاال
العاصي وهو على معصيته معّتف بتقصريه يف ّ
حق هللا ومعّتف ّ

يضر نفسه مبعصيته ّأما الثّاين فيسيء إىل دين هللا بدعواه الباطلة.
ممّن أنكرها أو أنكر بعضها ،أل ّن ّ
األول ّ

السري إىل هللا
يبدو – من خالل استقراء النصوص العرفانية -أ ّن فهم القوم للنّصوص ّ
الشرعية احلارة على العمل و ّ

خيتلف عن فهم الفقهاء (فقهاء الظّاهر) فعلى سبيل املثال جتدهم يفهمون آية مثل قوله تعاىلَ ﴿:وقُ ِل ْاع َملُوا فَ َس ََريى
اَّلل َعملَ ُكم ور ُسولُهُ والْم ْؤِمنُو َن و َس َُّتُّدو َن إِ َ ٰىل َع ِامل الْغَْي ِ
َّه َادةِ فَيُنَ بِّئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن ﴾ 60أو قوله تعاىل ﴿ :يَ ْوَم
ب َوالش َ
َ
َ ُ
َُّ َ ْ َ َ
س َّما ع ِملَت ِمن خ ٍري ُّحمضرا وما ع ِملَت ِمن س ٍ
ِ
وء تَ َوُّد لَ ْو أ َّ
اَّللُ نَ ْف َسهُ َو َّ
يدا َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم َّ
َن بَْي نَ َها َوبَْي نَهُ أ ََم ًدا بَعِ ً
َجت ُد ُك ُّل نَ ْف ٍ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ً َ َ َ ْ
ُ
اَّللُ
وف ِابلْعِبَ ِاد﴾ 61على أ ّّنا دعوة للتّجرد من حظوظ ال ّدنيا وبريقها ،ويعتّبونه عرضا زائ فا سرع ان ما ينقشع انقشاع
َرءُ ٌ
الس راب.
ّ

احلق استعدادا للقاء ابحملبوب عّب مسلك جيده َمن مل
فاملعاملة مع هللا – عندهم – ستلزم االنقطاع التّام عن غري ّ

الشهرية ألحد أساطني هذه الطّائفة وهو أبو إسح اق إبراهيم بن
لخصها القولة ّ
الصعوبة واملش ّقة ت ّ
ينت ِم إىل حوزهتم ابلغ ّ
الشدة،
أدهم...«:اعل م أنّك ال تنال درجة الصاحلني حّت جتوز ست عقباتّ :أوهل ا :تغلق ابب النّعمة وتفتح ابب ّ
العز وتفتح ابب ال ّذل ،والثالثة :تغلق ابب الراحة وتفتح ابب اجلهد ،والرابعة :تغلق ابب النوم وتفتح
والثانية :تغلق ابب ّ
ابب السهر ،واخلامسة :تغلق ابب الغىن وتفتح ابب الفقر ،والسادسة :تغلق ابب األمل وتفتح ابب االستعداد

يلخص فلسفة القوم للحياة ونظرهتم للعمل ( العبادة ) فيها ،وكيف
للموت» .62إ ّن هذا النّص – على قصر حجمه – ّ
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حتمله يف سبيل
كل صعب فيها ويسهل ّ
متثل احلياة ال ّدنيا الفانية قنطرة قصرية تؤدي إىل األخرى الباقية .لذلك يهون ّ
الوصول إىل املقام األمسى.
استطاعت الرواية العرفانية أن تضيء العديد من اجلوانب اليت بقيت يف الظل ملدة ليست ابليسرية ،فيما خيص
أمور العلم والعبادة وحّت احلياة اخلاصة املتعلّقة هبذه الطائفة ،كما استطاعت أن جتلب األنظار للفلسفة العميقة اليت يقوم
املتصوفة – اليت فرض عليها التّعتيم -ألمور العبادات واملعامالت،
صوف ،كما أ ّّنا طرقت وجهة نظر
ّ
عليها مفهوم التّ ّ
واستعرضت تلك املعارف املوسوعية اليت كان يتحلّى هبا أصحاب هذا الطّريق نتيجة اجتهادهم يف طلب اختلف العلوم
كل النّاس،
النقيلة والعقلية« :قر ُ
أت َ
كتاب املوطأ ملالك ّ ...
لكن طبيعيت املتأرجحة مل تكن أتنس مبذهب واحد ميشي عليه ّ

الشافعي وقرأت كتاب "اختالف مالك" وأعجبين
ئب إىل أخذ املذاهب األخرى ،فاطلعت على مذهب ّ
بل كنت أشر ّ
للحق أكثر من حمبّيت ملالك" حماكيا بذل نفس ما قاله أرسطو عن
حممد بن إدريس ّ
أحب مالكا لكن حمبّيت ّ
قول ّ
الشافعي " ّ

الرحابة وسعة األفق املعريف اليت كانت متيّز الكثري من العبّاد ،حيث مل
أستاذه أفالطون » .63يتّضح من هذا النّص تلكم ّ
تكن عبادهتم حمض تقليد أعمى للغري ،بل كانت مبنية على أسس معرفية راسخة وقويّة .كما يُظهر هذا املقطع ذلك
احلق.
الفهم الفلسفي العميق ملعىن االحّتام والتّقدير ،والفرق بينه وبني النّفاق العلمي واملداهنة على حساب قول ّ
سر احملبّة" ما تكلّم به ابن حزم وشهد به يف فقهاء
ومن صور االلتزام الشرعي الواضحة اليت نقلتها رواية "طوق ّ

عصب فقهاء املالكية ملذهبهم يف
الشافعي
املذهب املالكي حيث يقول« :وقد نفحين ما ذكره ّ
ألستقل بنفسي عن ت ّ
ّ
جو يسيطر عليه فقهاء املالكية أصحاب اليد الطّوىل يف الفقه والقضاء والوزارة
بلدان» ،64وهذه املقولة كانت يف ّ
واالستشارة ،ولكن قوله تعاىل﴿:وأَقِيموا الش ِ ِ
احلق
الرجل الفاضل أبن
ّ
يصطف إىل جانب ّ
َ
ّ
َ ُ
َّه َاد َة ََّّلل﴾ 65كان يلزم هذا ّ
السوي الذي يدعو له ديننا احلنيف.
ويدافع عنه أل ّن ذلك هو الطّريق ّ
حّت القامتة اليت كانت
السرد العرفاين قد جنح – بشكل ملحوظ – يف جتلية تلك الصورة الضبابية ،أو ّ
يبدو أ ّن ّ

شّت من مثل اجلهل واالبتداع،
املتصوفة؛ حيث ألصق هبم خصومهم هتما ّ
صوف و ّ
مستقرة يف أذهان البعض فيما يتعلّق ابلتّ ّ
ّ
الرواية أن تّبز مظاهر االلتزام
ووصل األمر ببعض مناوئيهم إىل ح ّد رميهم إبسقاط التّكاليف .وهلذا كثريا ما حاولت هذه ّ

الّب واإلحسان.
ال ّديين من صالة وحج وعمل مبختلف أنواع ّ

الشريعة ما ورد يف رواية "حبر نون" لعبد اإلله بن عرفة وهي
إ ّن من بني تلك الصور اليت تثبت التزام القوم بظاهر ّ
حج بيت هللا احلرام.
خري دليل على ذلك «عندما استوى عودي ونيّفت على األربعني بقليل ميّمت صوب املشرق أبغي ّ
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الرسول » 66إ ّن اختيار
علي من ديون ّ
وختريت رفقة صاحلة ...وصلنا البيت احلرام و ّأديت الفرض وزرت قّب ّ
ّأديت ما ّ
أشق الفرائض على املسلم ،ملا تتطلّبه
هذا النّص ليس وليدا للصدفة أو االعتباطية إّمنا هو مقصود ألنّه يتناول فريضة من ّ
من عمل جسدي وصّب على املكاره (اإلنفاق ،التّعب ،قطاع الطرق )...ابإلضافة إىل ضبابية احلالة املعيشية لعائلته من
السابق إىل أمر شرعي آخر هو أداء حقوق العباد قبل أداء
بعده ،مما يدل على اهتمام القوم أبمر دينهم .يشري املقطع ّ

حق رب العباد ،أل ّن صفاء املعاملة مع احلق تبدأ من صفائها مع اخللق.
ّ

تصرفاهتم
يؤّكد ّ
السنّة دراية ورواية وتطبيقا على أرض الواقع عّب ّ
متسكهم ابلكتاب و ّ
الصوفية احلقيقيون على ّ
ومعامالهتم ا ليومية مع العامة واخلاصة .ومن بني هذه املواقف اليت تطرحها الرواية الصوفية الواقع املعيشي للمرأة يف
خيص هبا أصحاب هذا املسلك العرفاين املرأة ،معتّبين أ ّن
اجملتمعات العربية يف مقابل النظرة اخلاصة واملعاملة املتميّزة اليت ّ

الشيخ
الشارع احلكيم ،ورسوله الكرمي .يصرح ّ
هذه املعاملة احلسنة املبنية على التّقدير واالحّتام هي عني االلتزام أبمر ّ
اجلليل يف ّرواية زمن بن عجيبة قائال « :فأان يشهد هللا لست من الذين يزرون بزوجاهتم أو يبخسوّنن حقوقهن ،وما كنت
الرسول صلى هللا عليه وسلّم ال يكرمهن ّإال كرمي
يوما مضيما هلن وال مهيضا ألجنحتهن ،بل كنت دائما مستبطنا لقول ّ
لكين وهللا ما أدركت عمق هذه الوصااي وال
وال
حجة الوداع دائما ملء مسعي فؤاديّ ،
يهينهن ّإال لئيم ،وكانت وصيّته يف ّ
ّ

سر إصرار النيب على تكرارها على مسامع صحبه ّإال بعدما خّبت عن قرب تع ّقد معاملة النّساء».67
ّ

املتصوف
املتأمل هلذا النّص جمموعة من اإلشارات ال ّدقيقة والتّلميحات اخلفيّة .فعالوة على إظهار نظرة
جيد ّ
ّ
الرجال" فإ ّّنا من جهة اثنية تعمل
للمرأة ومنطلقه الديين واإلنساين يف التّعامل معها من منطلق النّ ّدية "النّساء شقائق ّ
تعري احلجج الواهية اليت خيتبئ خلفها أصحاب هذا الطّرح ،وتثبت ابل ّدليل
على إدانة الواقع املرير الذي ترزح فيه املرأة و ّ

الرسول بصلة ال من قريب وال من بعيد ،بل هي – يف الواقع –
القاطع أ ّن هذه النظرة التحقريية ال ّ
متت إىل أخالق ّ
السالم .كما أ ّن هذا املقطع يلفت االنتباه إىل
ختالف اخالفة جليّة للوصااي اليت أ ّكد عليها سيّد اإلنسانية عليه ّ
الصالة و ّ
قمة
حّت قبل أن تنكشف له مقاصده ومدلوالته ،وهذا ّ
املتصوف مبقتضى النّص احلديثي ّ
يدل على ّ
صفة أخرى هي عمل ّ
األدب لدى املريد الصويف.

الشرع .ولذلك جتده ال يقف عند النصوص التّشريعية
صوف شديد التحري يف أمور ّ
إ ّن السالك لطرق التّ ّ
فحسب ،بل جيعل من املواقف والتّصرفات الثابتة عن النيب نّباسا ُحيتذى به .ويف سياق التعامل مع املرأة كانت حياة
تصرفات زوجاته ح ّدا يناهز اخليال* فكان
الرسول صلى هللا عليه وسلّم خري كتاب يقرأ للبشرية حيث بلغ صّبه على ّ
ّ
حّت ولو ابلغن يف األذيّة.
الرسول العالية وأن يرأفوا ابلنساء ّ
دأب الصوفية أن يقتدوا أبخالق ّ
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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ترسخ مفهوم اإلنسانية يف
الروائي عبد الواحد املومين استعراض بعض من تلك األمثلة الشااخة اليت ّ
حياول ّ
ويسريه اإلحسان« :إ ّن من عجائب ما كان حيدث يل مع رحيمو أنين ملا
اإلسالم احلقيقي؛ اإلسالم الذي يؤطّره العلم ّ
ّ
أرد على كالمها البذيء اجلارح يف ح ّقي ...وما أكثر ما
الصمت فال ّ
عرفت سرعة هيجان مزاجها ومداه كنت ألتزم ّ
رجعت متأخرا من خلويت فوجدت الباب مغلقا دوين وبت يف الدويرة ،فاحتسبت ذلك عند ريب» .68إ ّن هذه الفلسفة
الراقي يف التّعامل مع املرأة يف بيئة متزمتة مهها حجب املرأة قلبا وقالبا والبحث عن كيفية ضرهبا ،مع أ ّن الرسول
واملنطق ّ
ط ،أمر أشبه ابحللم أو اخليال ،إنّه مثل إقامة مسرحية متثيلية وسط حشد من
الكرمي مل يثبت عنه أنّه ضرب امرأة ق ّ

العميان.
ابلشريعة واحلرص على أتدية فرائضها على أكمل وجه من خالل جمموعة من
يتأكد التزام هذه الطّائفة اإلسالمية ّ
احلمام الذي يعتّب حمطّة للطّهارة
املظاهر ال ّدينية واالجتماعية الثقافية .وعبد الوهاب بن منصور اختار مظهرا ميتثّل يف ّ
اجلسدية ،وكيف يلتصق هذا املكان مبكان آخر هو حمطّة للطّهارة الروحية أال وهو اخللوة ..« :الباب يربط عّب دهليز
الزايين لالغتسال يوميا حّت ال
طويل وملت ٍو مبقام سيدي سلطان ،وأ ّن هذا الطّريق كان يعّبه األمري أبو يعقوب يوسف ّ

يدل هذا االعتناء بشروط
ليتفرغ للصالة والعبادة مبقامه بعد أن ترك امللك ألخيه األصغر»ّ .69
خيرج للنّاس وقد اعتزهلم ّ

النظافة واالستعداد ألداء العبادات على أمتّ صورة على ذلك احلرص الشديد من لدن القوم على أمور دينهم وإن كان
الثّمن املدفوع يف ذلك هو ذهاب دنياهم.
عّب عن ذاهتا ،وتظهر
لقد قامت الرواية العرفانية بفتح أفق جديد لتل ّقي الفلسفة الصوفية اليت مل يُفسح هلا اجملال لتُ ّ

الروحانية ،والنّفحات
السرد هو املخرج واملتن ّفس الذي انبثقت منه التّجارب ّ
إىل النّاس يف زيّها وأصلها ،فكان ابب ّ
الرواية مبثابة حصان طروادة للمفاهيم
الرمحانية اليت لطاملا ُوئدت يف مهدها ،وأجهضت قبل إبصارها النّور وهبذا تكون ّ
ّ
الصفاء واالرتقاء،
الروائي السردية اإلنسانية ،جتربة ّ
العرفانية العميقة اليت ضاقت عنها عقوق أشباه الفقهاء لتستوعبها جتربة ّ
جتربة أن تكون صوفيا ولو ألايم أو سويعات من ّنار.
الّتاثية:
 – 5شعرية اللغة ّ
لقد أصبح التّاريخ رافدا أساسيا يلجأ إليه الكتاب واملبدعون ليؤرّثوا نصوصهم اإلبداعية مبا يسعفهم به اتريخ
الّتاث مبثابة املادة اخلام اليت حتتاج ألن يش ّكلها املبدع
األمة احلافل ابلوقائع واألحداث اجلسام ،حيث يصبح ّ
هذه ّ
السردية منها ،ممّا يضفي على النّصوص املنجزة مسحة من
ويكيّفها مبا تقتضيه ظروف وشروط الكتابة اإلبداعية ،وخاصة ّ
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ومسراته ،أو نكباته وعثراته .ابإلضافة إىل إطالع القارئ على بعض
ّ
السالف أبفراحه ّ
الشاعرية املستم ّدة من عبق التّاريخ ّ

األحداث واحلقائق التّارخيية اجملهولة لديه.

السردي من خالل توظيفه «تلك العبارات والنصوص التّارخيية اليت
يظهر استلهام الكاتب للّتاث يف عمله ّ
السالطني» 70غري أ ّن هذا التّوظيف ال
استخدمت قدميا يف كتابة التّاريخ وتدوين احلوادث ،أو حفظ أخبار امللوك و ّ
يتّسم ابجلمود والنقل اخلطي حلوادث التّاريخ حّت يصبح فيه العمل اإلبداعي عبارة عن واثئق اترخيية بل ختضع تلك
الّتارية ملنطق اخليال واإلبداع والتّوظيف الفين الذي خيرجها من خطّية ومنطية العرض
املعطيات واألحداث و ّ
الشخصيات ّ

وتتحول من سياق إىل آخر ،ما يبعث فيها احلياة
تتلون تلك األحداث
ّ
السرد ،إذ ّ
التّارخيي إىل حتوالت ودينامكية ّ
املتج ّددة بتج ّدد النصوص وسياقات االستعمال  /القراءة .
ابلسرد الصويف على استلهام الّتاث وتوظيفه بشكل مكثّف يف جتارهبم اإلبداعية،
لقد اعتمد ّ
الروائيون املشتغلون ّ

أي جانب آخر؛ إذ ال ميكن
صوف ابجلانب التّارخيي أكثر من ّ
ومرجع ذلك يعود إىل ارتباط الكتابة يف موضوعة التّ ّ
الّتاري الذي يع ّد املصدر واملورد الذي
(السرد العرفاين) – مهما بلغت عبقريته – أن يتجاوز البعد ّ
للمبدع يف هذا اجملال ّ
الرجوع إىل أصوله ،والتّشبّع بفلسفته ومنطقه،
ال مندوحة للخائض يف غمار جتربة الكتابة الصوفية من النّهل من معينه ،و ّ
صوف
السياحة يف عوامل التّ ّ
السالمة بعد رحلة ّ
السرد إىل موئل ّ
والتّسلّح مبعرفة خصائص مصطلحاته؛ كيما يصل ركب ّ
السحرية .
ّ
الروحانية و ّ

السرد العرفاين حبسب
تع ّددت أشكال وأساليب توظيف ّ
الّتاث العريب خاصة واإلنساين عامة يف مدوانت ّ
السياسة والتّاريخ وكذا اخللفية املعرفية لذلك جيد الباحث نفسه
خلفيات الكتّاب ،وسياقات الكتابة ،وأترريات اجملتمع و ّ
الّتارية إىل ح ّد التّجشؤ ،غري أ ّن املالحظة على هذا احلضور
الروائية املكتنزة ابللغة ّ
أمام جمموعة ّ
متنوعة من النّصوص ّ
لكن عّب مساءلة هذه الوقائع وكشفها وتعريتها ممّا
الكبري للمواقف التّارخيية هو أنّه ليس من قبيل اجّتار التّاريخ خبطّيته ،و ّ
ِ
الروائي..
فتح أمام املبدعني آفاقا
ومداخل مل ت ُكن لتُ َ
فتح من غري ابب اإلبداع ّ
َ
ختف فيها الرقابة ليبدي آراءه يف
استغل
أ) اللغة :من التّأريخ إىل النّقد:
السرد اليت ُّ
الكثري من املبدعني ساحة ّ
ُ
ّ

حّت التّصفية اجلسدية .حيث كانت
السجن أو ّ
طي الكتمان؛ خوفا من التصنيف أو ّ
بعض املسائل التّارخيية اليت ظلّت ّ
الصحابة ،والفتنة
بعض املواضيع عصيّة على الطّرق ومبثابة الباب الذي ال جيوز طرقه انهيك عن فتحه مثل :موضوع قتال ّ
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الفن الروائي ليكون مبثابة سفينة نوح إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من الوعي
الكّبى ،وصراع املذاهب والطّوائف إىل أن جاء ّ
ضعيف وعيها التّارخيي.
التّارخيي الغائب لدى ّأمة كثريةٌ مؤلّفاهتا التارخيية،
ٌ

السكوت عنها،
السهروردي من بني القضااي اليت طال ّ
تع ّد قضيّة مقتل شيخ فلسفة اإلشراق شهاب ال ّدين حيي ّ
ِِ
الشيخ اجلليل
أل ّن تناوهلا يفتح على صاحبه أبوااب ال يسهل عليه إغالقها أو مواجهة ما أييت ِمن قبَلها ،إذ إ ّن مقتل هذا ّ
السلطان صالح ال ّدين األيويب ،غري أن اآلليات اليت تتيحها
كان أبمر من إنسان فاضل آخر أال وهو؛ فاتح بيت املقدس ّ
الشبهات ،بعد أن أظهر وجهة نظره فيما
الروائية جعلت املبدع يطرق هذا احملظور دون أن يثري حوله التّساؤالت و ّ
الكتابة ّ
الشيعة
السهروردي« :كانت ّ
قام به صالح الدين يف ّ
حق ّ
الرجل .يستعرض الروائي ابن عرفة الظروف اليت ّأدت إىل مقتل ّ
الصليبية .وقد فهم الفقهاء مؤلفات شيخ
اإلمساعيلية متهمة بتفكيك وحدة املسلمني ضد أعدائهم من النصارى ومحالهتم ّ

ابلزندقة وأمروا بقتله» 71غري أ ّن استعراضه لألسباب اليت
اإلشراق يف سياق مذهب اإلمامية اإلمساعيلية ،وهلذا ا ّهتموه ّ
الرافض هلذا الفعل« :ومع ذلك
دفعت صالح الدين إىل قتله ،وعلى رأسها ضغط الفقهاء عليه مل مينعه من إبداء موقفه ّ

السهروردي صاحب احلكمة اإلشراقية وما
فقد أساء حني جلّ عليه الفقهاء فأمر بقتل شيخ اإلشراق شهاب ال ّدين حييي ّ

ابلسهروردي ولكن ال يعرف
يقرب من مخسني كتااب» .72إ ّن هذه الرواية ق ّدمت للقارئ الذي -رّمبا يعرف أو يسمع ّ
الظروف املتحكمة يف إّناء حياته – طرف اخليط الذي ميكن أن يتتبّعه للوصول إىل احلقيقة يف أمر هذا العامل الذي ذنبه

أ ّن عقله سبق زمانه ،وعلماء عصره مل يعرفوا له قدره وال مكانته.

تعرضت للمحنة اليت عاشها ابن حزم الظّاهري مع فقهاء
سر احملبّة" عندما ّ
السياق ذاته تسري رواية "طوق ّ
ويف ّ

السلطة ألجل القضاء على خصمهم ملا مل تسعفهم احلجج والّباهني يف الوقوف أمامه
املالكية 73الذين حتالفوا مع ّ
ّ
احلجة والبيان لدى ابن حزم ،وكيف وقف منفردا يف مواجهة خصومه من الفقهاء
الرواية تظهر ّقوة ّ
والتّص ّدي له .ويف هذه ّ
الرجل وفيّا ملعتقداته منافحا
جراء سياسة التّجويع والتّهجري املسلّطة عليه .ومع هذا بقي ّ
واحلكام من جهة ،ومعاانته من ّ

جمرد سرد
عنها إىل آخر رمق يف حياته .ومن هنا تظهر أمهّية الرواية يف نقد التّاريخ وكشف اجلوانب املظلمة منها ال ّ
الشخصيات البارزة فيه من خالل تلوينها بلون واحد فقط.
أحداره أو استعراض ّ
السرد للكتّاب معاجلتها موضوع العنصرية يف اجملتمعات العربية ،فإيراد حادرة
لعل من بني ّ
أهم املسائل اليت أاتح ّ
ّ

االجتاه يفسح اجملال أمام نقد الظّاهرة ووضعها موضع النّقاش واملساءلة مهما اختلفت وجهات
تصب يف هذا ّ
اترخيية ّ
لكن حكيم جبّالة الذي تربطه مبق ّدم زاوية قناوة
النّظر فيها .تلك املسائل مسألة زواج البيضاء من زجني أو العكسّ « :
الشائعات ،فلم يهضم
الزواج الذي أاثر زوبعة من التّساؤالت و ّ
عالقة مصاهرة ،حيث ّزوج ابنته زليخة البن املق ّدم ،وهو ّ
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أهل جبالة قبول الشيخ احلكيم زواج ابنته اليت تضاهي القمر يف مجاهلا من زجني» 74فالروائي طرح املسألة ومل ِ
يبد رأيه
ّ
ّ
ّ

الشيخ الذي يساعد االبن على الوصول
صراحة فيها ،غري أنّه وبشكل غري مباشر أبدى شيئا من رأيه من خالل جعل ّ

السن ،حليته بيضاء طويلة ممشوطة عليها آاثر احلنّاء ،يلتحف
إىل مطلبه زجنيّا «وجدت نفسي أمام شيخ زجني طاعن يف ّ
وحّت هذه
الزيتون »ّ 75
حب ّ
عباءة بيضاء ويضع على رأسه عمامة صفراء .يف يده اليمىن ميسك سبحة حبّاهتا من نوى ّ

الطريقة يف إبداء الرأي تطرح جمموعة من عالمات االستفهام حول هذه الظاهرة وحجم وصور انتشارها يف اجملتمعات

العربية.
ب) لغة التّاريخ الكاشفة :لقد استطاعت بعض النصوص الروائية اإلجابة عن الكثري من املسائل العويصة
الريبة ض ّد بعض أساطني
مر التّاريخ – أن يزرعوا بذور ّ
و ّ
الشك و ّ
الشائكة اليت حاول هبا أصحاهبا  -كما هي عادهتم على ّ
فين رائق ور ٍاق
هذا الطّريق ،فانّبت هذه األعمال الروائية لإلجابة عن تلكم التّساؤالت ،وكشف تلك ّ
الشبهات يف قالب ّ
الضوء على
الرغم من أ ّن ّ
تعرضت ملثل هذا التّشويه كثرية ج ّدا ّإال أنّين سأسلّط ّ
الشخصيات اليت ّ
يف الوقت نفسه .وعلى ّ
الزندقة مناسبة
شخصية واحدة هي شخصية؛ األمري عبد القادر اجلزائري الذي مل جيد له خصوم العصر احلاضر هتمة ّ
فرموه ابملاسونية .ملاذا؟ ألنّه كان كثري االتّصال برجاالت الفكر األورويب ،وألنّه أنقذ مسيحيي سوراي من ال ّذبح على يد

املسلمني ،وأل ّن أمريكا مسّت مدينة ابمسه.
يتحول القذف والتّجين على اآلخرين من عمل ال
إ ّن مقولة ّ
"رب ضارة انفعة" جتد طريقها يف الواقع عندما ّ
الشعرية
أخالقي وال مسؤول إىل دافع وحم ّفز ألهل الفكر واإلبداع على تقدمي منتوج فكري إنساين يشتمل على املتعة و ّ
الرصينة واألسلوب الراقي .إ ّن رواية "يس قلب اخلالفة" استطاعت أن تق ّدم للقارئ جمموعة
واجلمل ،كما ّ
يتضمن املعرفة ّ

املؤسسة معرفيا واملعضدة اترخيا واملنضدة فنّيا حول شخصية األمري عبد القادر ،واملالبسات اليت ح ّفت
من اإلجاابت ّ
بلقاءاته مع بعض املاسونيني أو املتعاطفني معهم ،وكيف كان يتجنّب اللقاء مع زعماء املاسونية بعد أن تنبّه ملخطّطاهتم
كل فرصة ساحنة.
الرغم من إصرارهم على مقابلته ،وحماوالهتم املستميتة يف جلب اهتمامه وكسب ّ
السريّة على ّ
مودته يف ّ

إ ّن ّأول ما تكشفه الرواية عن األمري عبد القادر – قبل الولوج يف موضوع عالقته املزعومة ابملاسونية  -هو ذلك

الوصف اخلارجي الذي خيالف متاما الصور املرسومة عنه والراسخة يف أذهان الغالبية عن أنه أمسر ذو عينني سوداوين .غري
أن الوصف الوارد يف الرواية على العكس متاما من هذا «وممن أذكره األمري عبد القادر اجلزائري...وملا دخل علينا قاعة
ّ
الشيب ،جبينه
متوسطة ،حليته كثة سوداء خضبَها ّ
السال ملك ،وجدته قطعة من نور رغم أنّه كان شاحب اللون؛ قامته ّ
عريضةٌ وعيناه رزقاوان ال تستطيع أن تدمي إليه النّظر».76
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تنقل هذه الرواية تلك الصورة ال ّسطحية اليت كانت مرتسمة يف ذهن األمري عبد القادر عن املاسون واملاسونية؛

كأي إنسان عادي من خالل هذا املقطع « :وكان يف اجمللس مدحت ابشا ،الصدر األعظم ،فسأل األمري يريد بذلك

كسب التأييد ملاسونيته ،قائال :ما قولك يف هذه اجلمعيات املاسونية اليت دخلت بالد املسلمني؟ فقال األمري :ال أعرف
ابلشيء
السرية يوحي ّ
عنها الكثري» 77.إ ّن هذه البداية اليت اختارها الكاتب للتّعبري عن موقف األمري من هذه املنظّمة ّ

السؤال ،إذا؛ فبشكل
الكثري ،ومن بني الدالالت الثاوية هلذا املقطع؛ حت ّفز األمري للبحث يف ّ
سر املاسونية بعد تل ّقيه هلذا ّ

السؤال ،ال ابألصالة.
من األشكال سوف تكون تلك املعرفة كنتيجة حبثية لإلجابة عن ذلك ّ

استغل املاسون
وتبني كيف
تستمر الرواية يف جتلية العالقة اليت كانت جتمع بني األمري وبعض رموز املاسونيةّ ،
ّ
ّ
العمل اخلريي واإلنساين الذي قام به األمري عبد القادر اجتاه املسيحيني ليحاولوا استمالته إىل ص ّفهم ،مع العلم أ ّّنم مل
علي واجيب ال ّديين حبماية
يكونوا الوحيدين الذين أرنوا على فعلته وهذا ما يظهره هذا املقطع من ّ
الرواية..« :قمت مبا ميليه ّ

القس
املسيحيني املستضعفني ،فآويتهم ونصرهتم...وبعد أن مخدت انر تلك الفتنة راسلين ّ
جل كّباء العامل مبن فيهم ّ
خضم هذه املراسالت جاءتين رسائل من
األعظم يف روميّة وقيصر روسيا وإمّباطور فرنسا انبوليون الثالث وغريهم .ويف
ّ

األخوة اإلنسانية .ويف البداية مل أر
وتتشرف بدعويت إىل االنضمام إىل حمافلهم اليت ّ
متجد ّ
مجعيات املاسون ّ
تنوه مبا قمت به ّ

األخوة اإلنسانية" 78 .من هنا يظهر أن هؤالء ركبوا موجة اجملاملة واإلنسانية ليجتذبوا
عيبا يف هذا الذي يعدون إليه من ّ
يشك يف أمر ّادعائهم حبمل لواء التّسامح واإلنسانية ،فاإلنسان الفاضل ليس
األمري .واألمري – رمبا عن حسن نيّة – مل ّ

الشك واالرتياب يف دعوى اآلخرين ،فيبقى أمر صدقها أو كذهبا (أي الدعوى) مناط ابلواقع والتّجربة تص ّدقه
من شيمه ّ
ت
َص َدقْ َ
أو تك ّذبه ،وهذا ليس عيبا ،إذ حّت نيب هللا سليمان الذي علّم منطق الطري واحليواانت قال للهدهدَ ﴿:سنَنظُُر أ َ
ِ
أَم ُك ِ
الزائف.
نت م َن الْ َكاذبِ َ
ْ َ
الصحيح من ّ
ني﴾ 79فاألايم وحدها كفيلة بكشف الصادق من الكاذب و ّ
إ ّن معاملة األمري ألولئك املاسونيني بطريقة حضارية ،ووقوفه أمام دعواهم املبهرجة موقف املص ّدق ال يعين اقتناعه
يتبني من خالل
مبجرد أن تبيّنت له حقيقة معتقداهتم ال ّدهرية رام مناظرهتم يف عقر دارهم وهذا ّ
أبفكارهم وآرائهم ،ألنّه و ّ

تبني يل بعدما وقفت على رسائلهم وتفصيل بعض أجوبتهم أ ّّنم من الطّبيعيني وال ّدهريني ...فهم ال
النّص اآليت «:مث ّ
لعل هتمة
يؤمنون ابملعاد وال بيوم القيامة ...وهلذا ّقررت الوقوف على أفكارهم خالل زايريت إىل ابريس ومناظرهتم» 80و ّ

املاسونية اليت رمي هبا األمري عبد القادر انشئة عن هذه اللقاءات العلمية اليت كانت جتمعه مع هؤالء القوم ،وإذا كان

األمر على هذا النّحو فاألمري مل يلتق ابملاسونيني فقط ،بل كان يلتقي املسيحيني والالدينيني واألرمن وال ّدروز ،فهل كان
السرد العرفاين قد قام بتقدمي خدمة
كل هؤالء؟ وخالصة القول يف هذا ّ
األمري عبد القادر ّ
الصدد أن ّ
يتبىن رؤى وعقائد ّ
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الرموز الذين صمتوا ومل يدافعوا عن
جليلة؛ سواء للفلسفة الصوفية اإلشراقية وللفكر اإلنساين بشكل عام ،أو هلؤالء ّ
حّت قيِّضت هلم هذه األقالم لتنافح عنهم.
أنفسهم ّ
ج) التّاريخ بصبغة شعبية :يكمن القول :إنّه ال وجود جملتمع يعيش دون رقافة شعبية مهما بلغ به احلال يف
جمال التّق ّدم واحلضارة ،ألّنا متثّل جزءا ال ميكن االستغناء عنه أو جتاهله من اتريخ ّأمة ما ،حبيث حيدث انقطاع بني
السابق والالحق إذا متّ ذلك؛ ألن هذا الّتاث هو « املادة اليت تنتقل من جيل إىل آخر سواء عن طريق الكلمة املنطوقة أو
ّ

العادة ،أو املمارسة»  81ومبا أ ّن هذه الثّقافة خاضعة للمشافهة يف غالبيتها فإّنّا ختضع للزايدة والنّقصان ،والتّقدمي

الشعبية يف تكييفه حسب
السياق سيخضع لرغبات وخلجات وأهواء الفئات ّ
والتأخري والتّحريف .إ ّن التاريخ يف هذا ّ
حتب وسلبا على من تكره.
هواها إجيااب ملن ّ
إ ّن هذا التّصور النظري جيد مصداقه يف رواية "فصوص التّيه" حيث يقوم الوعي الشعيب بنسج قصة حول مقدم
تعودوا «تسليم
األمري عبد القادر ودعوته على قبيلة معيّنة يف تلك املنطقة (نضرومة) والقصة مفادها أ ّن أهل هذه املدينة ّ

الزاوية عند ختطّيهم الباب عند ّأول خطوة إبشارة من اليد اليمىن ابجتاهها مثّ تقبيلها ،خوفا من أن تصيبهم
أنفسهم لناس ّ

اللعنة .ويروي كبار الشيوخ أن األمري عبد القادر حني دخل ندرومة ،وكان مرفوقا أبحد أبنائه مل يتجاوز العاشرة من

عمره ،لتنصيب قاض عليها ّأايم قيام دولته ،مل يشر بيده ومل ينتظر إشارة املسري فأصابته لعنتهم فمات ابنه يف يوم دخوله
املدينة .غضب األمري الذي قام بدوره بلعن زاوية قناوة ومريديها وينذرهم بزوال زاويتهم وسلطاّنم بعد سبعة قرون»82

حررت
القصة اليت ال تظفر هبا يف كتب التاريخ الرمسية ،جتدها تعرض نفسها يف الثّقافة ّ
إ ّن هذه ّ
الشعبية اليت ّ
الضبط واإلربات ،وهي بذلك حتمل عديد ال ّدالالت حول اخللفيات الثّقافية واإلرنية واالجتماعية اليت
نفسها من قيود ّ
يدل على غىن التّجربة اإلنسانية
معني .ومهما كان احلكم على مثل هذه القصص فإنّه يبقى رافدا ّ
تش ّكل تركيبة جمتمع ّ

معني.
جملتمع ّ

شعيب:
 .6لغة املوروث ال ّ
الرواية؛ ألنّه ال
اداي أو ال إراداي – يستحضر النّصوص أو املورواثت ّ
ائي نفسه – إر ّ
الشعبية يف أعماله ّ
جيد ّ
الرو ّ
الّتاث نظرة احّتام
يستطيع حتاشيها أو صرف نظره عنها وإن حاول كما يعتقد سعيد يقطني من خالل نظرته إىل ّ
تظل خطاطاته وأنساقه وأمناطه العليا
وتقدير ،إذ ّ
يصرح أنّنا« :مهما حاولنا القطيعة معه ،أو إعالن موته نظراي أو شعورايّ ،

مّتسخة يف الوجدان ومّتّكزة يف املخيّلة» 83أي أنّه يش ّكل جزءا من واقعنا احلاضر الذي يع ّد امتدادا للماضي ،ويف هذا
ّ
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حنب ونشتهي » 84وهذا
السياق يضيف أنّه ( أي الّتاث ) «:ليس لباسا خنلعه وقت احلاجة ،ونرتديه يوم اجلمعة ،كما ّ
ّ

يتأسس ّإال على بناء املاضي،
طور ،وبناء اللحظة ال ّ
أمر طبيعي ومعقول؛ أل ّن رقافات اجملتمعات البشرية هي الّتاكمية والتّ ّ
وهكذا دواليك.

لقد فسحت الرواية العرفانية ،بوصفها رواية بوليفونية ،اجملال – على مصراعيه  -أمام اختلف صور احلكي
الرواايت ينأى
وأشكال التّعبري ،ومستوايت اخلطاب ،لتستوعب بذلك أكّب قدر من طبقات اجملتمع وأل ّن هذا النّوع من ّ

كل األصوات املغيّبة واحملكوم عليها ابلتّهميش .ومن هنا جتد اللغة
تطل عّبها ّ
بنفسه عن املونولوجية فإنّه يش ّكل انفذة ّ
السردية بتجربة جديدة ،وإضافة فريدة مثريّة تزيد من
الشعبية متن ّفسا ّ
ّ
ومطال على اآلخر بقصد اإلسهام يف إرراء ّ
املدونة ّ

الشعبية وختتلف ابختالف التّجارب
السردي وتع ّدد موارده املعرفية .تتع ّدد صور التعبري عن املورواثت ّ
مجالية النص ّ
الشعبية ،وفيما يلي ذكر ألهم العناصر اليت
معني من جوانب الثقافة ّ
مدونة سردية على جانب ّ
كل ّ
اإلبداعية ،إذ ترّكز ّ
شغلت حيّزا معتّبا يف هذا النّوع من الكتاابت:

عتّبُ «عصارة
أ) لغة األمثال واحلكم :تكتسي األمثال واحلكم ّ
الشعبية أمهيّة ابلغة يف دول املغرب العريب؛ كوّنا تُ َ

تريب يف نفوسنا كيفية التّعامل مع غريان يف احلياة االجتماعية املع ّقدة اليت نعيشها»85
احلياة اليت عاشها أسالفنا .فهي ّ
الشعيب « قالوا زمان -بزار
وألجل قيمتها اجلمالية واملعرفية كثر استخدامها يف الرواايت الصوفية ،ومن أمثلة هذه املثل ّ
وحرور ال ّدار ،و للخيمة واتد وعماد» 86وهذا املثل الذي أورده الكاتب ابلعامية املغربية يتكلّم عن أمهيّة وجود األبناء
والبنات يف أي أسرة من األسر ،مبا يضفونه على البيت من هبجة وحيويّة .وكما أ ّن طبق الطّعام ال حيسن طعمه ّإال

تتم الفرحة فيه ّإال ابألوالد.
ابلتّوابل فكذلك املنزل ال ّ

احلق
تدخل األمثال ّ
احلس اإلنساين ابلقضااي العادلة واملواقف النّبيلة من إحقاق ّ
الشعبية يف إطار ترقية الوعي و ّ
اضيع يكثر طرقها عّب انفذة احلكم ،ومن أمثلة ذلك «احلكرة
السعي احلثيث لنشر قيم العدل .وهذه مو ُ
واملنافحة عنه ،و ّ
كل
تصب يف
ّ
حكرة* على راجل كانت وال على مرا» 87إ ّن هذه احلكمة ّ
مصب القيم اإلنسانية الكونية واملشاعة بني ّ
ألّنا تن ّفر من سلوك مشني أال وهو :احتقار النّاس
ألي لغة من اللغات لوجدت القبول احلسن ّ
بين البشر ،إذ لو تُرمجت ّ

واإلزراء هبا.

 )7لغة احلجب وبالغة الصمت:
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رّمبا يثري هذا العنوان بعض التّساؤالت لدى من ال احتكاك له بفلسفة التّصوف ومنطق التّعبري عندهم (أي
ِ
لح ْج ِ
للصمت بالغة؟ والبالغة تستدعي اإلابنة
ب لُغَةٌ؟ واللغةُ تقتضي البوح .وكيف يكون ّ
ّ
الصوفية) إذ كيف يكون ل َ

واإلفصاح .وال ميكن فهم هذا املنطق الذي يبدو غريبا للوهلة األوىل إذا مل يُوضع يف إطاره املعريف والفلسفي الذي ينحو

كل ما هو مادي؛ نظرا لثخانته .ويكتفي مبا كان روحيا على قلّته وندرته.
إىل االقتصاد واإلقالل يف ّ

رسخها أهل هذا الطّريق مع
يعيش ّ
الروحانيات النّابعة من العالقة الوطيدة اليت ّ
الصويف ّ
ابلرقائق و ّ
جوا مليئا ّ
الصوم ،واجملاهدة النّفسية واجلسدية )...وملا أمثرت جهودهم األحوال اليت وصلوا إليها صار من
خالقهم (ابألذكار ،و ّ
ّ
الصعوبة مبكان التّعبري عنها ملن هو على غري طريقتهم بلسان املقال نظرا الستغالقها وصعوبة الوصول إىل كنهها ومراميها
ّ
املتصوفة احتفوا به أّميا
الصمت ذاته كالم» 88كما يذهب إىل ذلك بالنشو ،ألجل هذا فإ ّن
البعيدة الغور .وملّا كان « ّ
ّ
احتفاء ،وجعلوه من صميم معامالهتم ووسيلة من وسائل الوصول إىل غاايهتم ،بل يذهبون إىل أكثر من ذلك حيث يقول

السكوت
القشريي« :والصمت سالمة وهو األصل وعليه ندامة إذا ورد عنه ّ
الزجر ...و ّ
الصمت من آداب احلضرة  ...و ّ

السرائر» 89ول هذا صار الصمت – حبكم العادة عندهم – لغة
على قسمني سكوت ابلظّاهر وسكوت ابلقلب و ّ
تكشف أكثر ممّا تكشفه الكلمات واجلمل الطّوال.

الروح
يستغين
ّ
املتصوف – عند بلوغه مرحلة متق ّدمة يف هذا الطّريق – عن لغة اللّسان ويكتفي عند ذلك بلغة ّ
احلالج يف هذا املعىن:
مت عامٌّ
ومطبق على املكان .ويقول ّ
ٌ
الص ُ
واجلّنان ،إذ تتخاطب القلوب بفصيح املقال ،و ّ
قلوب العارفني هلا عيون

ترى ما ال يراه النّاظرون

السر حّت
عباد أخلصوا يف ّ

دنوا منه فصاروا واصلني90

ولقد حاولت الرواايت العرفانية معاجلة هذه الظاهرة املشتهرة عن أهل هللا ،وتبيني كيفية متظهرها على أرض الواقع،
ابإلضافة إىل األشكال اليت أتخذها – وما أكثرها – عندهم.
الصمت :يبحث النّاس – غالبا – عن االستئناس ابآلخرين ومسامرهتم ومبادلتهم أطراف احلديث،
أ -بالغة ّ

الصمت.
ولذلك جتد البعض يقضي الساعات الطوال يف املقاهي واألماكن العامة حبثا عن متعة احلوار ،وهرواب من وحشة ّ

تكف ألسنتهم عن النّطق – ظاهراي – فإ ّّنم يستطيعون التّواصل
غري أ ّن هذه الوضعية تنعكس متاما عند الصوفية؛ فهم إذ ّ

الشرود اليت ينتهجها
الصمت و ّ
الصمت املطبق الذي صار مألوفا فيما بينهم« :قد ُ
َّرت أ ّن لغة ّ
ظل هذا ّ
فيما بينهم يف ّ
الصيام صمتا منذ ذلك اليوم .ولقد كنت أجيده
العياشي ال ميكن أن تقابلها إّال لغة صمت مثلها وأعمق منها ،فنويت ّ
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،

83

شعرية اللغة يف املتون السردية الصوفية

د .مصطفى عسوق و د .بن دحان شريف

الصالة
منذ ّأايم خلويت ...كنت إذا أردت منه شيء آخذ بيده وأسحبه إىل حيث أريده أن يكون ،فإذا جاء وقت ّ
الصالة ،وإذا أردته أن يذكر وضعت املسبحة بني يديه وأجلسه ق ّدامي دون أن أكلّمه ال صوات
أسحبه إىل امليضأة مثّ إىل ّ

(الصمت) لدى أفراد هذه
وال إشارة» .91وقد يتساءل البعض عن مقبولية هذه احلالة ،وجناعة هذه اإلسّتاتيجية ّ

الرواية نفسها« :سرعان ما انسجم مع برانجمي اليومي فيأكل حني آكل ويصلّي حني
الطّائفة .وأييت اجلواب من ّ
أصلّي ...نذكر يف صمت ال ينظر أحدان إىل اآلخر».92
الصمت(الظاهر) والكالم (الباطن) :أيخذ مفهوم اخللوة عند القوم حيّزا كبريا من فلسفتهم
ب -اخللوة؛ بني ّ
السرية النّبوية.
وواقعهم التّعبّدي وهم يف ذلك يستندون إىل جمموعة من النّصوص ّ
الشرعية ،والوقائع التارخيية العائدة إىل ّ

أي نوع من االتّصال
كل ما يتبع ذلك من انقطاع عن الكالم ،و ّ
وإذا كان من نتائج اخللوة املّتتّبة عليها البعد عن اخللق و ّ

الروحاين والوجداين؛ ّإما مع ال ّذات،
اجلسدي من الغري ،فإ ّن نوعا آخر من االتصال يدخل على اخلط أال وهو التّواصل ّ

السماء .ونص رواية "جبل قاف" خري مثال على ذلك« :بدأت تنتابين يف بعض األوقات فّتات أخلد فيها إىل
ّ
وإما مع ّ

االختالء بنفسي والتّفكري يف امللكوت .وكثريا ما كنت أختلي يف الروضات أو املقابر اليت كانت متّصلة مبسجد اليتيم

السفه أو اجلنون ،فكنت أحت ّدث مع
فكنت أجلس بني القبور وحتدث يل مراء عجيبة مل أكن أبوح هبا اخافة أن يظن يب ّ
املتصوف ابلوحشة
يصور تلك احلالة العصية على الوصف ،وتّبز كيف يشعر
ّ
الروائي ّ
األرواح هناك» 93.إ ّن هذا املشهد ّ
واجلفوة من احلواضر واألحياء ،ويستأنس مبالزمة املقابر واألموات وما يتولّد عن ذلك من مواجيد تدخل املريد الصويف يف

الصفاء ال ّداخلي النّاتج عن التتبّع املستمر هلنات النّفس وعوراهتا وتقوميها.
الروحاين العلوي ،و ّ
نوع آخر من التّواصل ّ
املتصوف يف رحلته
أعز املراتب اليت يصل إليها
كالم القلوب :إ ّن مرتبة (الكشف) من أعلى و ّ
ج -الكشف؛ ُ
ّ
ف عنه للعبد كأنّه رأي عني»94
الطّويلة ،ومسريه املتّصل إىل حضرة هللا .والكشف هو «بيان ما يستّت على الفهم فيُك َ
ْش ُ

حممد احلريري« :من مل يعمل فيما بينه وبني
اليتم لصاحبه ّإال اباللتزام التّام ابلشريعة اإلسالمية ،وكما قال أبو ّ
وهذا املقام ّ

هللا تعاىل ابلتّقوى واملراقبة مل يصل إىل الكشف واملشاهدة» 95وأرابب املقامات العالية إذا سكتت ألسنتهم فإن قلوهبم
تتخاطب فيما بينها بلغة حروفها شفافة ورقيقة رقّة أحواهلم وأرواحهم.

لقرائه ليعيشوها ولو فكراي مادامت صعبة
الروحانية العميقة ّ
حياول الروائي عبد اإلله بن عرفة نقل هذه التّجربة ّ
يبني ما لقلب العارف من فضيلة ومزيّة ينفرد هبا عن غريه ،مع أ ّن
املنال فعليا .ففي رواية "يس قلب اخلالفة" ورد مقطع ّ

الرواية،
العضلة ّ
الصنوبرية ووظيفتها ال ختتلف من إنسان آلخر ،ويف معرض وصف األمري عبد القادر اجلزائري ،يف هذه ّ

الصاحلني «عيناه زرقاوان ال تستطيع أن تدمي إليه النّظر ألنّه يكشف عن
ختص هبا هللا عباده ّ
تظهر مزيّة الكشف اليت ا ّ
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يتم عّب القلب إذا صفى من أكدار ال ّذنوب،
يتم عّب العينني ،وإّمنا ّ
مبجرد التقاء النّظرات » 96فالكشف ال ّ
ضمريك ّ
وجل ،فيصبح (أي القلب ) مرآة صافية ال تشوهبا شائبة تنقل لصاحبها
وخت ّفف من رقل أوحال ال ّدنيا ،واشتغل ابملوىل ّ
عز ّ
ما ال تستطيعه العيون واآلذان.

خامتة
الصويف تتميّز بسمة
ويف ّناية هذا البحث ميكن القول :إ ّن اللغة اليت تتمظهر هبا األعمال السردية ذات النّفس ّ

الرقيق
خاصة من حيث معجمها اللغوي ،وكذا من حيث فرادة أسلوهبا ،وعذوبة تراكيبها ،ورقة تصويرها لذلك العامل ّ
وعّبت عنه ألفاظها .إ ّن هذه اللغة تع ّد التجسيد األمثل ملفهوم "الشعرية" ذلك أ ّّنا تدخل
الذي انبثقت عنه أفكارهاّ ،

ومتفردة ،ممّا خيلع على هذه التجربة اإلبداعية نوعا من السحر ،واجلمالية الناجتة عن
التجربة اللغوية يف متثالت جديدة ّ
خرق املألوف ،وكسر السائد.
تراهن لغة هذا الشكل الروائي ،بشكل كبري ج ّدا ،على التجربة القرائية القبلية للقارئ (املتل ّقي) إذ إنّه كلّما كان
األفق املعريف هلذا األخري واسعا ،زاد احتمال تفاعله ،واستكناهه لبواطن هذه النّصوص العرفانية اليت تعتمد أساسا على
يتوجب على مقتحم هذه التجربة
اللعب على وتر اإلخفاء ،والتلميح ،وتنأى عن فجاجة اإلسفار والتصريح .من هاهنا؛ ّ

القرائية أن ميتلك أفقا معرفيا واسعا ،واستعدادا وجرأة لتقبّل أفكار هذه املتون السردية املتوربة على السائد ،واملخالفة
للعوائد؛ إ ّّنا ،بشكل من األشكال ،نوع من االستسالم أمام رفعة املعاين ،ورقّة املباين يف الكتابة العرفانية مبا حتتويه من
السرد الصويف.
عوامل معرفية متع ّددة ،ومتناقضة يف الكثري من األحيان ،ورّمبا هذا ما يضفي تلك املسحة اجلمالية على ّ
احلواشي
الرسالة القشريية ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.2010 ،4ص38
 -1القشريي عبد امللك ّ :
 -2سورة ص :اآلية .72
الشيخ األكّب حمي الدين بن عريب ،دمشق ،ط  1992 ،2ص.64
 -3حممود حممود الغر
اب:احلب واحملبّة اإلهلية ،من كالم ّ
ّ
الرابط-املغرب ،ط  ،2002 ،1ص.168
 -4عبد اإلله بن عرفة:جبل قاف ،مطبعة عكراش ّ ،
 -5املصدر السابق :ص.169
 -6املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -7نفسه :ص .169
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،
85

د .مصطفى عسوق و د .بن دحان شريف

شعرية اللغة يف املتون السردية الصوفية
 -8حممود حممود الغراب :احلب واحملبة اإلهلية ،ص.67

احلب عند الصوفية ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ،بي روت -لبنان ،ط  1984 ،2ص.187
 -9ينظر؛ أمحد هبجت :حبار ّ
 -10حممود حممود الغراب :احلب واحملبة اإلهلية ،ص .67
 -11رواية جبل قاف ،مصدر سابق،ص .192-191
 -12حممود حممود الغراب ،احلب واحملبّة اإلهلية ،ص.72-71
 -13املرجع نفسه  :ص .72
 -14رواية جبل قاف :ص.206
السابق :ص .209
 -15املصدر ّ
 -16احلب واحملبّة اإلهلية :مرجع سابق ،ص.72
 -17عبد الواحد العلمي  :زمن ابن عجيبة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء-املغرب ،د ط2013 ،ص.73
 -18سورة الكهف :اآلية .30
 -19سورة امللك :اآلية .3
الرابط ،العدد  ،2017 – 35ص.92
 -20عبد هللا إدالكوس :جملّة ذوات ،أكدال – ّ
السرايلية ،دار الساقي ،ط ،3دت ،ص .173
 -21ينظر؛ أدونيس على ّ
حممد سعيد :الصوفية و ّ
احلج :اآلية .40
 -22سورة ّ
 -23اجليلي؛ عبد الكرمي بن إبراهيم ،اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل،حتقيق وتعليق بن عويضة ،أبو عبد الرمحن ،بريوت-لبنان ،ط ،1د ت،
ص.255
 -24ابن عريب؛ حمي الدين بن حممد بن علي احلامتي :ديوان ترمجان األشواق ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،ط 2005 1

ص .43

 -25عبد اإلله بن عرفة :احلواميم ،املركز الثقايف ،الدار البيضاء-املغرب ،ط ،2010 ،1ص.28
 -26سورة احلجرات :اآلية .13
 -27رواية جبل قاف :مصدر سابق،ص .82-81
 -28املصدر نفسه :ص .88-87
سر احملبّة  :مصدر سابق ،ص .32
 -29رواية طوق ّ
 -30املصدر نفسه :ص .92
الصفحة نفسها.
 -31املصدر نفسه ّ :
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 -32نفسه ،ص.103
 -33رواية جبل قاف ،مصدر سابق  :ص.83-82
 -34املصدر نفسه :ص.83
 -35رواية احلواميم :مصدر سابق ،ص.66
 -36سورة املمتحنة :اآلية .8
 -37رواية احلواميم :ص.92
 -38سورة العنكبوت :اآلية .20
الروم  :اآلية .9
 -39سورة ّ
 -40سورة النّساء  :اآلية .97
 -41ينظر؛انصر عبد الرزاق املوايف :الرحلة يف األدب العريب( حّت ّناية القرن الرابع اهلجري ) دار النشر للجامعات املصرية ،د ط ،1994 ،ص.24
 -42سورة التّوبة  :اآلية .122
حممد بن إدريس :ال ّديوان ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتّوزيع ،بريوت -لبنان ،ط  2005 ،3ص.37
ّ -43
الشافعي؛ ّ
 -44عبد اإلله بن عرفة  :جبل قاف ،ص .90
 -45املصدر نفسه ،ص .100-99
 -46ابن عاشر؛ عبد الواحد :املرشد املعني على الضروري من أمور ال ّدين ،دار اهلدى للطباعة والنّشر والتّوزيع ،عني مليلة -اجلزائر ،د ط ،د ت ،ص .24
الرسالة القشريية ،مصدر سابق ،ص.179
 -47القشريي ،أيب القاسم عبد الكرميّ :
 -48اجلازويل؛ أمحد بن سليمان :دالئل اخلريات ،املطبعة الثعالبية ،دط ،ص.274
 -49عبد الواحد العلمي  :زمن ابن عجيبة ،مصدر سابق،ص.23
 -50املصدر نفسه  :ص.113
 -51نفسه :ص.113
 -52نفسه :ص.115
 -53عبد اإلله بن عرفة  :جبل قاف ،ص.187
الصوفية ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت-لبنان ،ط  ،1993 ،1ص .142
 -54أنور فؤاد أيب خزام :معجم مصطلحات ّ
 -55عبد الواحد العلمي :زمن ابن عجيبة ،ص.151
 -56سورة آل عمران :اآلية .7
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،
87

شعرية اللغة يف املتون السردية الصوفية

د .مصطفى عسوق و د .بن دحان شريف

 -57القشريي؛ عبد امللك ،الرسالة القشريية ،ص .4
 -58املصدر نفسه :ص.24
 -59املصدر نفسه  :ص .23
 -60سورة التوبة :اآلية .105
 -61سورة آل عمران :اآلية .30
 -62الرسالة القشريية :مصدر سابق ،ص.11-10
سر احملبّة ،ص .143-142
 -63عبد اإلله بن عرفة :طوق ّ
 -64املصدر نفسه ،ص.143
 -65سورة الطّالق  :من اآلية .2
 -66عبد اإلله بن عرفة :حبر نون ،ص.19
 -67عبد الواحد العلمي :زمن ابن عجيبة ،ص.102
* يُرجع إىل سبب نزول سورة التّحرمي.
 -68عبد الواحد العلمي :زمن بن عجيبة ،ص.105-104
 -69عبد الوهاب بن منصور ،فصوص التّيه ،ص.37
السرد ،إصدارات إدارة البحوث وال ّدراسات الثّقافية ،ال ّدوحة – قطر ،ط  2010 ،1ص.99
 -70حسن علي املخلفّ :
الّتاث و ّ
 -71عبد اإلله بن عرفة :جبل قاف ،ص .177
الصفحة نفسها.
 -72املصدر نفسهّ :
سر احملبّة ،دار اآلداب ،بريوت-لبنان،ط  .2015 ،1ص  238وما بعدها.
 -73عبد اإلله بن عرفة :طوق ّ
 -74عبد الوهاب بن منصور  :فصوص التّيه ،ص.14
 -75املصدر نفسه  :ص .27
 -76عبد اإلله بن عرفة :يس قلب اخلالفة ،دار اآلداب للنّشر والتّوزيع ،بريوت – لبنان ،ط  ،2013 ،1ص.43
 -77املصدر نفسه  :ص .44-43
 -78املصدر نفسه  :ص .44
 -79سورة النّمل :األية .27
 -80عبد اإلله بن عرفة  :يس قلب اخلالفة ،ص .45
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الشعبية ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،د ط 2007 ،ص .17
السالم :أحباث مؤمتر ديرب جنم األدب ،األدب ومورواثتنا ّ
ّ -81
حممد عبد ّ
 -82عبد الوهاب بن منصور :فصوص التّيه ،ص.14-13
ابلّتاث ،املركز الثقايف العريب ،بريوت -لبنان ،ط  ،1992 1ص.125
السردي ،من أجل وعي جديد ّ
 -83سعيد يقطني:الرواية والّتاث ّ
الصفحة نفسها.
 -84املرجع نفسه ّ :
السالم اجلديد ،الدار البيضاء -املغرب ،ط  ،2000 ،1ص.5
 -85إدريس دادون ،األمثال ّ
الشعبية املغريب ،مكتبة ّ
 -86عبد املالك املومين :خضرا واجملذوب ،كلمات للطباعة والنشر والتّوزيع ،د ط ،2015 ،ص.9
السابق :ص.142
 -87املصدر ّ
فري ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء -املغرب ،ط  2012 1ص.239
 -88ينظر؛ خالد بلقاسم :الصوفية والفراغ الكتابة عند النّ ّ
الصويف ،ص.701
 -89ينظر؛ سعاد احلكيم :املعجم ّ
 -90أحممد بوزاين :بالغة الصمت يف اخلطاب الصويف ،قراءة يف مذاق البداايت ،جملّة األرر ،العدد  2013 ،18ص.91
 -91عبد الواحد املومين :زمن ابن عجيبة ،ص.88
الصفحة نفسها.
 -92املصدر نفسهّ ،
 -93جبل قاف ،مصدر سابق ،ص .72
صوف اإلسالمي ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت -لبنان ،ط 1999ص.790
 -94رفيق العجم :موسوعة مصطلحات التّ ّ
الصفحة نفسها.
 -95املصدر نفسه ّ :
 -96عبد اإلله بن عرفة  :يس قلب اخلالفة ،ص .43

املصادر واملراجع
 .1ابن عاشر؛ عبد الواحد :املرشد املعني على الضروري من أمور ال ّدين ،دار اهلدى للطباعة والنّشر والتّوزيع ،عني
مليلة -اجلزائر ،د ط ،د ت.
 .2ابن عريب؛ حمي الدين بن حممد بن علي احلامتي :ديوان ترمجان األشواق ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،ط ،1
دت.
احلب عند الصوفية ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ،بي روت -لبنان ،ط .1984 ،2
 .3أمحد هبجت :حبار ّ
السرايلية ،دار الساقي ،ط ،3دت.
 .4أدونيس على ّ
حممد سعيد :الصوفية و ّ

 .5أحممد بوزاين :بالغة الصمت يف اخلطاب الصويف ،قراءة يف مذاق البداايت ،جملّة األرر ،العدد .2013 ،18
 .6اجلازويل؛ أمحد بن سليمان :دالئل اخلريات ،املطبعة الثعالبية ،دط ،دت.
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السرد ،إصدارات إدارة البحوث وال ّدراسات الثّقافية ،ال ّدوحة – قطر ،ط ،1
 .7حسن علي املخلفّ :
الّتاث و ّ
2010
فري ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء -املغرب ،ط .2012 1
 .8خالد بلقاسم :الصوفية والفراغ الكتابة عند النّ ّ
صوف اإلسالمي ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت -لبنان ،ط .1999
 .9رفيق العجم :موسوعة مصطلحات التّ ّ

ابلّتاث ،املركز الثقايف العريب ،بريوت-
.10
السردي ،من أجل وعي جديد ّ
سعيد يقطني:الرواية والّتاث ّ
لبنان ،ط ،1992 1
حممد بن إدريس :ال ّديوان ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتّوزيع ،بريوت -لبنان ،ط ،3
.11
ّ
الشافعي؛ ّ

. 2005
عبد اإلله بن عرفة :احلواميم ،املركز الثقايف ،الدار البيضاء-املغرب ،ط .2010 ،1
.12
سر احملبّة ،دار اآلداب ،بريوت-لبنان،ط .2015 ،1
.13
عبد اإلله بن عرفة :طوق ّ
عبد اإلله بن عرفة :يس قلب اخلالفة ،دار اآلداب للنّشر والتّوزيع ،بريوت – لبنان ،ط .2013 ،1
.14

الرابط-املغرب ،ط .2002 ،1
.15
عبد اإلله بن عرفة:جبل قاف ،مطبعة عكراش ّ ،
عبد الكرمي بن إبراهيم ،اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل،حتقيق وتعليق بن عويضة ،أبو عبد
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الرمحن ،بريوت-لبنان ،ط ،1د ت.
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الرابط ،العدد .2017 – 35
عبد هللا إدالكوس :جملّة ذوات ،أكدال – ّ
عبد املالك املومين :خضرا واجملذوب ،كلمات للطباعة والنشر والتّوزيع ،د ط.2015 ،
عبد الواحد العلمي :زمن ابن عجيبة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء-املغرب ،د ط.2013 ،
عبد الوهاب بن منصور ،يف ضيافة إبليس ،جمموعة قصصية ،منشورات قصر الثقافة والفنون ،وهران ،د

ت.
الرسالة القشريية ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.2010 ،4
.21
القشريي عبد امللكّ :
الشعبية ،اهليئة العامة لقصور
.22
السالم :أحباث مؤمتر ديرب جنم األدب ،األدب ومورواثتنا ّ
ّ
حممد عبد ّ
الثقافة ،د ط2007 ،
الشيخ األكّب حمي الدين بن عريب ،دمشق ،ط ،2
.23
احلب واحملبّة اإلهلية ،من كالم ّ
حممود حممود الغرابّ :
. 1992
انصر عبد الرزاق املوايف :الرحلة يف األدب العريب (حّت ّناية القرن الرابع اهلجري) دار النشر للجامعات
.24
املصرية ،د ط.1994 ،
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