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امللخص:
البحث يتناول (رؤى القلبية ومكاشفاتها يف الشعر الصويف ( من خالل قراءة إشاراتها النصية املوحية وأسرارها امللغزة وقيمها إالشارية
العرفانية املاثلة يف مقوالت دواوين اقطاب الصّوفية شعرا ؛ بهدف الوقوف داللتها يف سياقاتها احلضارية ؛ فالدراسة إعادة قراءة القيم
السّلوكية الصّوفية من منظور رؤية قلبية كشفية منثورة يف أشعار أقطاب الصوفية فصالح األجساد مرهون بقلوبها؛ كما قررته السُنة
الشريفة ؛ فالتصوّف يف تشكيل معامله احلضارية يستند على منطق الروح و جذباته القلبية إىل األسرار اإلهلية  ،بعد تصفيته من
األغيار (غري اهلل) ومن ثم تأتي مرحلة بناء القيم اإلنسانيّة بعد إعمار القلوب وتصفيتها من األغالل واألحقاد والضغائن .وهنا عمدنا إىل
دراسة مفردة القلب وتلويناتها الداللية وتقلباتها يف املعاني الروحية عند الصوفية  ،واجرينا مسحاً لورود مفردة القلب يف أشعار
الصوفية للوقوف على القيمة املعرفية النامجة من اإلدراك القليب لكونه أعظم أثراًمن املدركات العقلية  .وملا كانت املعرفة الصوفية
قلبية ال عقلية تستند على الدليل اخلارجي  ،فهذا يعين ضيق الثاني(العقلية) وحمدوديته  ،وسعة األول وامتداد األفق املعريف فيه ،
فالعقل حمجوب بضيقه وظلمته  ،أما املعرفة القلبية فأسسها حق اليقني .
الكلمات الدالة :القلب  ،الشعر الصويف ،دالالت القلب  ،اشارات صوفية.
 .1املقدمة
تشتغل هذه الدّراسة على مجاليات الرؤية القلبية يف الشعر الصويف
من خالل استنطاق كشوفاتها املوحية واسرارها امللغزة وقيمها إشارية
العرفانية املاثلة يف مقوالت أقطاب الصّوفية شعرا ؛ بهدف إعادة بعث
تلك القيم وإنعاشها يف سياقاتها احلضارية اإلجيابية ؛ وإذ خيت ّ
ص
البحث هنا بدراسة القيم السّلوكية الصّوفية من منظور رؤية قلبية
كشفية ؛ فهي تؤمن أن التصوّف يف تشكيل معامله احلضارية يستند
إىل منطق الروح و جذباته القلبية إىل األسرار اإلهلية بهدف تصفيته ومن
ثم تأتي مرحلة بناء القيم اإلنسانيّة بعد إعمار القلوب وتصفيتها من
األغالل واألحقاد والضغائن  ،فالقلب اسم جامع لكل مرتكزات االميان
و التوحيد لقوله تعاىل " كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِميَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ ّمِنْهُ (
اجملادلة آية  .)22وقوله" إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أَوْ أَلْقَى السَّ ْمعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق آية .) 37
كما أن صالح األجساد مرهون بقلوبها؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم "
إن يف اجلسد ملضغة لو صلحت لصلح اجلسد كله ولو فسدت فسد
اجلسد كله ،أال وهي القلب "(مسلم 1988م/رقم احلديث )1599وقد
تعدد االستعمال القرآني للقلب يف دالالته على معان منها .القلب مبعنى
العقل كما يف قوله تعاىل " رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ

الروح كما يف قوله " وَبَلَغَتِ ال ُقلُوبُ احلَناجِرَ" (األحزاب آية  )10ومبعنى
الرأي كما يف قوله تعاىل " تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ ُقلُوبُهُمْ شَتَّىٰ" احلشر14/
ومبعنى املضخة اليت تضخ الدم داخل الصدر.كما يف قوله تعاىل "
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَ ْبصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى اْل ُقلُوبُ اّلَتِي فِي الصُّدُورِ
("(سورة احلج آية ()46ينظر :املهداوي2017م ص) 257-253
.إن املعرفة عند املتصوفة تتأسس من خالل تقويض أدوات املعرفة
العقلية  ،يقابله تعميق للرؤيا القلبية يف املعاينة وإذكاء شرارته .فالقلب
ال العقل هو أداة املعرفة لديهم وللمتصوفة يف ذلك اقوال الحتصى نورد
اثنني منها دفعا لإلطالة  .ومن ذلك قول االمام امحد الرفاعي شيخ
الطريقة الرفاعية" :القلب جوهرة مظلمة مغمورة برتاب الغفلة  ،ونورها
الذكر ،وصندوقها الصرب  ،والذكر حفظ القلب من الوسواس وترك امليل
اىل امليل اىل الناس والتخلى عن كل قياس"(املهداوي 2010م
ص ) 245ومنها قول (ابو طالب املكي) " إن للقلب مسعا ولسانا
ومشا  ،وإن من اخلواطر ما يقع يف مسع القلب فيكون فهما  ،منها ما
يقع يف لسان القلب فيكون كالما وهو الذوق  ،ومنها ما يقع يف شم القلب
فيكون علما وهو العقل املكتسب بتلقيح العقل الغريزي "( 2010م
ص ، )259وعلى هذا األساس تنقسم املعرفة إىل مراتب ثالث
هي«:علم اليقني  ،وعني اليقني  ،وحق اليقني ،واألول :مستند على

اْلخَوَالِفِ وَ ُطبِعَ عَلَىٰ ُقلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (التوبة آية  )93أو مبعنى
375
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الدليل والثاني  :ما أعطته املشاهدة والكشف  ،والثالث :ما حصل من

واستشراف انوارها .وهذا ما يدعمه كثافة حضور القلب يف كل ايقاعات

العلم مبا أريد له ذلك املشهود»( اجلبوري1999م ص.)137-136

تلك األشعار .اليت غالبا ما جتيئ تعبريا عن مكامن الشوق ومدارك
اإلحساس بتجليات احلقائق اإلهلي يف الوجود على تنوع مراتبها ،

واملعاني الروحية عند الصوفية إدراكها قليب ،فالقلب عنده أشرف
منزلة من العقل  ،والعقل أعلى مرتبة من احلواس الظاهرة  ،فعلى هذا
تكون القيمة املعرفية النامجة من اإلدراك القليب أعظم أثراًمن املدركات
العقلية  ،واملعرفة العقلية أعمق تأثريا من اللذة احلسية .فاملعرفة
احلسية عابرة آنية الرتباطها باحلاسة املدرِكة واألشياء  ،فإذا زال
اإلدراك انتهى أمرها،كما أن احلواس ال تستطيع أن تبقى يف تواصل
إدراكي ملا حييط بها ،أما املعرفة الروحية فإدراكها قليب  ،وهي عند

فتجربة العشق اإلهلي عند املتصوفة شعرا قبل أن تستند على منطق
وجداني يف تذوق تلك التجليات .فهي تتخذ من املعرفة القلبية اخلالصة
دعامتها العظمى يف التذوق والكشف  ،حتى أنهم نظروا إىل تلك التجليات
يف صورها احلسية بعني القلب بوصفها أثرا من آثار الذات اإلهلية  ،اليت
تتجلى حسنا ومجاال على املوجودات كافة .وهو ما يؤكده ابن عربي
بقوله(ابن عربي 1997م ص  {)180من الطويل }.

الصويف منزلة جتتمع فيها احلقائق اإلهلية،والكشوفات الربانية  ،وبهذا
الصدد فإن اللذة الروحية املنوطة بالقلب « ال شيء أبهى وأمجل وال

وما أنا ممنْ قـَيَّد احلـبُ قلـبَ ُه
أال أنَّ حُيب مطلقُ الكونِ ظاهرٌ

بليلى و ُلبْنى أو دَخُولٍ ومأسَلِ
بصـورةِ من يهـواهُ منه ختيلي

أكمل وال أعلى منه  ،إنه باين النقص فال يناله  ،وأستحق الكمال فال

وما لي مـنـه ما أقـيـِده بـه

سوى ما شهدِنا منه عندَ التَمَثُل ِ

ينازع فيه  ،وإن وصله والقرب منه إذا حصل ومتكن االلتذاذ به مناسبٌ
لكماله  ،وقرب ال يغريه بعد  ،وصفاء ال يشوبه كدر  ،وخلود ال يوهنه

كمريم إذا جاء البشيـرُ مُمثال ً
فألقى إليها الروحُ رَوْحاًمقدَسا ً
فلم ادر هل بالذاتِ كان وجودُ ما

على صورةٍ مشهودة ٍيف التَبَّعُـل
يُسمى بعيسى خريِ عبدٍ مُرسَل ِ
رأيت بها أو كان عـنـدَ تـأمل ِ

زمان»(اخلطيب 1988م ص )401
وملا كانت املعرفة الصوفية قلبية ال عقلية تستند على الدليل اخلارجي
 ،فهذا يعين ضيق الثاني وحمدوديته  ،وسعة األول وامتداد األفق
املعريف فيه  ،فالعقل حمجوب بضيقه وظلمته  ،أما املعرفة القلبية
فأسسها حق اليقني وفيه « يشاهد الغيوب كما يشاهد املرئيات مشاهدة
عيان »(السهروردي 2006م ج 1ص  )148كما أن املعرفة الصوفية
تقلب مبدأ االستدالل العقلي  ،الذي يقوم على االستدالل بالكون على
املكون  ،أو الوجود على واجب الوجود  .واالستدالل احلقيقي احلق
لديهم ينهض على التنزيه املطلق للذات اإلهلية عن الوجود ؛ ألن احلق
هو الوجود  ،واألشياء صور الوجود»( ابن عربي ج 3ص ) 353

إن استجابة الصوفية للجمال اإلنساني يتحقق بضرب من التخيل.
واألخرية هي القدرة على استعادة صور احملسوسات واملعاني وتفريقها
وتركيبها وتفصيلها عن طريق معطيات اخليال والوهم  .وبعبارة أدق
القدرة على استحضار صور مل يسبق إدراكها يف يف الصور مجلة ومنه
الصور احلسية(املقيد)  ،وإن كانت قد أتت عن طريق احلواس(العثمان
1981م ص.) 214-213
لقد ارتبطت مذاقات الصوفية يف تعدد أحواهلا مبكاشفات القلوب
وقدرتها على األستعداد لتصبح مؤهلة لتلقي اإلشارات واألسرار اإلهلية
 .ومكاشفات القلوب سر بني العبد وربه  ،وهذا السر جيري احلديث عنه

والعكس ال يصح .
لذا جاءت األحوال الصوفية تعبريا عن النفس عما تشعر به من القرب

يف سياقات رمزية عدة  ،ولعل اخلمرة واحدة من أهم تلك السياقات

من احلضرة اإلهلية ومجاالتها إثر خلو القلب مما سوى احلق  ،فكان
نتاجها حال السكر  ،والسكر نتاج فعل البصرية أو الرؤيا الباطنة .يقول

الطويل}.

أبو بكر( الشبلي 1967م ص {)87من جمزوء اهلزج}.
فمهال أيها السّاقي

فقد أسْكرَني الشُربُ

فإنْ ملْ تركَ العنيُ

فـقد ُيبْصِرُكَ القَلْبُ

فالصويف يف حلظة املشاهدة بعني البصرية( القلب ) ميلك زمام املبادرة
 ،لذا فهو ينطق بلسان اجلمع  ،ألن احملب واحملبوب هنا يصريان شيئا
واحدا  ،فشدة الوجد اليت تنتاب الصويف نتاج شدة القرب من اجلماالت
 ،فريغمه اجلمال بسطوته على اإلذاعة  ،وما يذاع هو اجلمال ال سره ،
واجلمال قد يذاع ؛ أما سره فعصي على اإلفصاح نفسه  ،ألنه سر بني
العبد وربه .
لقد وجهت الصوفية خطاباتها يف مدوناتهم الشعرية املشحونة بلغة
العشق اإلهلي يف قلوبهم الضامئة إىل معاينة جتلياتها ورؤية اشراقاتها
376

حضورا ،يقول (حييى بن حبش) (السهروردي 2005م ص{)65من
ألنوار نورِ النُّورِ يف القلب أنوارُ
وملا حضرنا ،للسرور  ،مبجلسٍ
ودارتْ علينا للمعارف قهوةٌ
تُخامِرُ أرباب العقول بِلُطفِها

وللسرِّ يف سِرِّ احملبني أسرارُ
وحفَّ بنا يف عامل الغيب أبرارُ
يطوف بها يف حضرة القُدس مخّارُ
وتبدو لنا عند املسّرة ِ أسرار ُ

ومن هنا ندرك أن العالقة بني القلب ومشاهد األنوار اإلهلية تنشأ من«
مشاهدة اجلمال املطلق ومطالعة جتلياته يف األعيان  ،وأنه ليبدو
مصحوبا بالدهشة والغبطة و اهليمان والوله وكلها ظواهر  ،ينغمس فيها
الصويف  ،ويسترت نوره بقوة وارد السكر  ،ويف هذا الوجد اإلهلي يصاب
الباطن بنشاط هائل وفرح غامر خيرج الصويف عن طوره  ،مما يطلق له

العنان  ،فيعرب عما جيد بلغة مشكلة وألفاظ مستغربة »(نصر 1978م
ص )351وال عجب فالصويف يف حضرتها مسلوب االختيار واللب .وإذا
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كان القلب حمل إدراكات األنوار اإلهلية  .فإن من اسباب كماالت حملها

املطلق يف الطبيعة وانكشفت له يف كل مظهر حسي او معنوي  ،فال

انتفاء الغريية عنها فمثلها مثل اخلمرة ال خيالطها شئ إال و يغري طباعها
ومذاقها .فاألوىل أن ال خيالطها شئي (فالصرافة) شرط كماهلا  .كالقلب

يستطيع العارف اال ان يسكر جبماهلا  ،ويدهش حلركتها  ،ويغرق يف
انوارها واضوائها اخلالبة ،بوصفها جزء من النور القدسي ".جعفر

الذي خيلو من غري حمبوبه يبلغ كماله  .وإىل هذا املعنى يشري الشاعر

1999م ص " ) 100الذي جتلى على قلوب العارفني ساعة انكشاف

بقوله (ابن الفارض1962م ص.)143

عليك بها صرفاً وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم احلبيب هو الظل ُم
فاملعارف هنا تلويح اىل انكشاف احلقيقة اجلامعة يف قلوب وسعت
انوارها  ،اذ احملبة ال ختلص من شوائب االغيار حتى خيلو قلب احملب
مما سوى احملبوب .فالقهوة ومعارفها إشارة اىل خلوص احملبة وكماهلا
 ،فالقلب ال يتسع سوى لواحدة ،واذا زاحم القلب ثان انتفت احملبة
اخلالصة  ،كذا اخلمرة اذا مزجت تغريت طباعها وزامحها من ليس من
جنسها فعدل بها عن شرع احلبيبة وخمالفة الطريقة وهو الظلم بعينه ،
كيف ال و" احملب كي يصل اىل مرحلة التحقيق يف ذات ،عليه ان يشرب
كأس احملبة صافية صرفا النها اذا مزجت غشت احلقيقة ،وجعلتها
سرابا وكانت حجرة عثرة تعرتض طريق السالك اىل اهلل" (الدقاق ؛
التوجني 1991م ص )19فهي يف حقيقة وجودها تهب للحياة الباطنة
معناها ؛ بل هي معدن الوجود .وتلك حقيقة السكر الذي قد حيصل
إثر املعاينة الذوقية ومطالعة القلب لنعت اجلمال بعد زوال الشعور
والغيبة عن احلس واملمكنات " فإذا كوشف العبد بنعت اجلمال حصل
السكر ،وطاب الروح ،وهام القلب " (القشريي2000م ص ) 147
والنشوة هنا حاصلة من السكر ومتأتية من الذوق عند الصوفية يف حال
السماع واألخرية " رياضة عملية غايتها ترقيق القلب وتهيأته بأثارة
الوجد وتزكية نار احلب يف قلوب عشاق اهلل تعاىل بالسماع اىل صوت
خاشع رخيم يتغنى بكلمات منظومة على نغمات موزونة حتمل احلكمة
والزهد والرتغيب والرتهيب ما يثري انفعال السامع من شوق وطرب وحزن
وخوف وانس ورجاء ..فيتواجدون ويسقطون ما يسمعون على احواهلم
مع اهلل ..فيحدث له االتصال الروحي ..وجيين مثرة االتصال"(عامر
 1988ص)25-24
فالصويف يرى أن كل ما يف الوجود يعكس حقيقية واحدة تعود به إىل
الكماالت اإلهلية اليت خرجت يف صور شتى لتدرك يف( صورة او سورة )
كما يصورها لنا الشاعر يف االبيات اآلتية (.ابن الفارض 1962م
ص)85
فأعجب من سكري بغري مـدامة واطــرب يف ســري ومين طربتــي
فريقصي قليب وارتعاش مفاصلي يصـفق كالشـادي وروحي قينتيت
وما برحت نفسي تقوت باملنى ومتحو القوى بالضـعف حتى تقـوت
هناك وجدت الكائـنات حتـالفت علـى انهـا والعــون منـي معينيت
ليجمع مشلـي كل جارحة بهـا

ويشـمل مجعـي كـل منبت شعـرة

ذلك ان" املشاهدات بالعني الباطنة كانت سببا يف سكرته لدرجة أن
أثار هذا السكر دهشته وكانت حمل استغرابه  ،فقد جتلت كماالت

احلقيقية اإلهلية .كما إن انكشاف احلجب ال يتحقق إال بقلوب عرفت
احملبوب بعد زوال التعددية وخلو القلب من السوى :ويف ذلك يقول أبو

احلسن (الششرتي 1960م ص)80

وجتـلّى جهرةً مـين إلـّي َ

كشفَ احملبوبُ عن قليب الغَطا

يبقَ يف الدَّير سوى املشهودِ ف َِّي
وتالشى الكـون يا صاحِ لـديَّ
بل طوى العقلُ مع الكون طيْ

مل يشاهدْ حُسْنهُ غريي وملْ
وجال عَينَّ حجاباً ُكنْـتـُهُ
أي حسنٍ ما بدا إال ملنْ

فعندما يصل الصويف إىل مراتب الكمال تصبح ذاته قادرة على استكناه
اسرار الوجود بداللة التجلي يف صورتها العيانية على حنو ما يشري إليه
البيت األول  .ولوال تلك القوة املؤثرة ( كشف احملبوب عن قليب الغطا)
ومتاهيها يف الفعل اإلهلي ملا كان ذلك مدعاة إىل التفرد يف( مل يشاهد
حسنه غريي ) وملا بات الدير بكل ما حيمله من بعد رمزي عرفاني
سوى إشارة خفية على صون املشاهدات املوظف يف صورة اسلوب
اإلسثناء بـ سوى .وما يعكسه تركيبة (املشهود فِيَّ) من تعميق ومتركز
حول األنا الشاعرة .فتنثال التجربة الشاعرة من مصادرها الالوعية
،وتقتات لغتها من مناطق حرجة تعكس فقدانها لرقابة احلس
وقيودها،كما جتلى ذلك بوضوح يف قوهلا( بل طوى العقل مع األكوان
طيْ)  .فرتى ذاتها شيئاً حصيناً ال ميكن جماراتها  ,وهي حال مرضية
تعكس صوراً من نرجسية متنامية كما يصور الشاعر شيئاً من جتلياتها
يف قوله (احلالج 1984م ص.)65

والكلُ بالكلِ أوصاني وعرَّفين

ملا اجتباني وأدناني وشرَّفَين
مل يبقَ يف القلبِ واالحشاءِ جارحةً

إال وأعـرفُهُ فيـها ويـعرِفُين

الشطح يف شطر البيت الثاني (إال وأعـرفه فيـها ويـعرفين) نتاج الفناء
عند الصوفية  ،وهي مل تكن جمرد " كلمات ظاهرها مستشنع وباطنها
صحيح مستقيم " بل تعبري عن مرحلة إمتالء بالتجليات االمسائية.يقول
أبو مدين (التلمساني2004م ص.)62-61
لوالكَ ما كانَ وُدّي
وال حَدا قطُّ حاد ٍ
يا حاديَ العِيسِ مَهْال
عشقتُهمْ فسبُوني
فأينَ ُكنْتُ وجئتُ
عشقتُه فَسَلَبنِي
ظهرتَ لي جبمال ٍ
حتى إذا ما جتلَّى

وال مـنازل لـيـال
وال سرى الرَّكبُ ميْال
هل جُزْتَ يف احلي أمْ ال
ال حتْسبِ العِشقَ سَهال
حبيب لي قدْ جتلَّى
فصرتُ عندهُ أهال
فَشُرْبي زاد وَعَال
هواك يف قليب حَالّ
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ملا كانت التجربة الصوفية تنهض على االحتكام إىل القلب الذي حيلو

واملتصوفة ال خيفون امتعاضهم من شواغل احلس وحجبه ،وال جيدون

فيه هوى من حيب ؛ ألن جتربة الصوفية تقوم على حب الذات  ،وهذا
يتم عرب القلب الذي هو حمل املعرفة الالمتناهية يف الرغبة إىل العطاء

حرجا من احلط من قدرة إمكاناتها ،واالنتقاص من قيمة احلواس  ،ويف
املقابل اإلعالء من شأن القلب ومعارفه و مكتسباته .على حنو ما عرب

اإلهلي أو كما يقال" من رضي بالعطاء فقلبه يف غطاء

عنه أبو احلسن بقوله(الششرتي 1960م ص {)48من السريع }.

"(اهلمداني2007م ص )116وقد استغرق عبد الكريم يف وصف

حمسوساته قائال ( اجليلي 1999م ص :)131-130
وياجـفـين املقروح قد فنى الدما ويا قليب اجملروح هل أنت قارع
ويـا ذاتي املعدوم هل لك بعـثة وياصربي املهزوم هل أنت راجع
ويا ذاتي املعدوم هـل لك بعثة وياصربي املهزوم هل أنت راجع
ويا نار أحشاي حنني االضالع
ويــا خـفـقــان الـقلب زدني كـآبــة
فما لك يف دين احملبَّة شافع
ويا نـفـسي احلـرّاء موتي تلهُّـفـاً
ويا روحي املتعوب صرباً على البال ويا عقلي املسلوب هل أنت والع
يف األبيات هنا نداء روحي لكل ما قد يصرفه عن شهود وحدة التجلي
االهلي يف الكثرة من مظاهر الوجود(حلمي 1971م ص ،)200فاذا
كانت " غلل االشتياق ال تبلها حملات التجلي  ،وامنا تزيدها أُدوارا
ورغبة يف دوام الشهود لدوام التجلي على حنو النهائي يف الصور

واالشكال" (نصر1978م ص .)249فكان ال بد من القلب أن يسع
جتلياتها وها هو خياطب قلبه قائال (اجليلي1999م ص. )98-97
على هيئة املنقوش يظهر تابع
وكن ناظراً يف القلب حسنه
فقد صحَّ يف منت احلديث تَخلَّقوا بأخالقه ما للحقيقة مانع
لقد مثل القلب هنا صورة ذلك التعطش الدائم لبلوغ مقام اجلمع بقوله
( كن ناظراً يف القلب صورة حسنه ) بعد أن استغنى عن حظوظ النفس
ومتطلباتها ومآربها ،وأخلصت النية وختففت من شواغل احلس لتخلص
من عبودية األشياء بعد التخلي عن مراد النفس واالنقياد إىل إرادة
احملبوب بعد معاينة عدد آخر من املقامات اليت يصفها اجليلي يف
النادرات العينية(اجليلي 1999م ص)133-132
فلمَّا تزوّجت احلقيقة صنتها
صعدت معالي طور قليب مناجياً
وخلّفت أهلي وهي نفسي تركتها

وأمهرتها بالروح تلك الشّرائع
لربي حتّى أن بدت لي لوامع
وجئت إىل النور الّذي هو ساطع

فإذا كان ملقام (اجلمع) مجلة من املتطلبات السلوكية فان لغريه من
املقامات عددا آخر من املواضعات،رأت الذات الشاعرة ضرورة اإلفصاح
عنها  ،اذ القلوب حافظة لكل حلظاتها وإحساساتها عرب مراقبتها ألحوال
النفس وتقلباتها .وهو ما افصح عنها صاحب النادرات العينية .ومنها
األبيات اآلتية (اجليلي 1999م ص:)105-104
وحاسب على اللحظات قلبك حافظاً له عن حديث النّفس فهو شنائع
واضبط هلا اإلحساس فيه مراقباً
و وردك يف صّبح اهلوى ومسائه
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فإنّ لنقش احلس يف النّفس طابع
أسىً وعيون بالدموع هوامع .

ال تـلْتـفتْ باهلل يـا ناظـري ِ
ما السِّرْبُ والـبـانُ وما لـَعلَعٌ
يا قلـبُ واصرفْ عنك وَهْمَ النقا

ألهْيــَفَ كالغـصن ِ النـَّاضـر ِ
ما اخلـَيْف ُ ما ظيبُ بين عـامـِر ِ
وخـَلَّ عن سِرْب حـِمى حـاجـِر ِ

جـمـالُ من مسّــَ ْيتَـه داثـرٌ
وإنـَّما مـَطْـلَبـُـهُ يف الــذي

ما حاجـةُ الـعـاقـلُ بالـداثِــر ِ
هامَ الورى فـي حُسـْنـِهِ الـباهِـر ِ

إن حتمية زوال مكتسبات احلواس وشواغلها من اهم اسباب رفض
املتصوفة للجمال األرضي ( اجلزئي ) و ال يعود إىل اجلهل بقيمته
الوجودية يف منح األشياء مجاهلا الالئق بها بداللة البيت الرابع  ،بل
األصح لعلةٍ يف اجلمال األرضي وهو زيف هذا اجلمال وبطالنه وحمدوديته
 ،يقابله كمال اجلمال الكلي ودميومته واستمراره وأبديته وملة قلوب
العارفني ال سواها إذ « القلب اشد إدراكا من العني  ،ومجال املعاني
املدركة بالعقل أعظم من مجال الظاهر لألبصار  ،فتكون ال حمالة لذة
القلب مبا يدركه من األمور الشريفة اإلهلية اليت جتل أن تدركها احلواس
أمت وابلغ » (الغزالي 2005م 369/وينظر  :كربى 1993م
ص .)132فالقدرة للقلب على اإلدراك نابعة من كونه شيئا لطيفاً ،
قابال على نقل الصور واملعاني وعكسها  ،كما تنعكس الصورة يف املرآة
واملياه الصافية  .ومثل هذه اللطافة ال ارتباط هلا بالصور احملسوسة
؛ لعدم تعلق الطافة بالكثافة احلسية  ،فاحلواس تعمل يف امليادين
احلسية  ،أما القلب فمحله املعاني العقلية واملعنوية  ،واألهم من كل
ذلك هي املعاني الروحية .
إن إدراك القلوب ملتاقات اجلمال اإلهلي املعنوي اشد متكينا وأقوى
أثرا من رؤية اجلمال احملسوس.ألننا عندئذ نكون بصدد اجلمال اإلهلي
يف صورة كماله  ،وأن مشاعر اإلحساس بها قلبية كما يشري إىل ذلك
املعنى أبواحلسن بقوله(الششرتي1960م ص { )34من الطويل}.
ولكنـَّهـُم ْ ملا عـُموا اخطــئوا
لعمرُك َما ضَلَّ املـُحـبُ وما غوى
الـفـتوى
ولو شـَهـِدوا معنى جـمـالـك َ مثـْلما

شَهـِدتُ بعيـن القـلب

ِما أنكروا الدَّعوى
فعني القلب على احلقيقية هي الشاهدة ملعاني اجلمال اإلهلي  ،إذ الذات
الصوفية ال تتكامل إال باملعاينة القلبية كما افصح عنه ابو احلسن يف
البيت الثاني  ،وهو ما يقرره ابن الدباغ بقوله « ما تفيده األنوار
القدسية إذا أشرقت على العقول الزكية من االتصاف بأنواع العلوم
الدينية وأسرار املعارف الربانية املؤدية إىل احملبة احلقيقية وسائر
الكماالت والفضائل  ،وال يدرك هذا اجلمال إال العقول اليت هي يف غاية
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الصفاء املستنرية من أنوار اهلل اليت تكون سببا حلصول حمبة احلق

إن اآلثار – املوجودات -دليل على أمساء احلق املتجلية يف الكون ،

تعاىل جبملة القلب»(إبن الدباغ 1959م ص.)47

وان ثبوت األمساء دليل لثبوت األوصاف  ،وثبوت األوصاف دليل على
ضرورة وجود احلق تعاىل  .الن احلق واحد بالذات متعدد باألمساء

وقد ارتبط القلب عند الصوفية بكل املشاعر املصاحبة للجمال اإلهلي
من انس أو هيبة وفيهما يقول الصويف ؛فاألنس« أثر مشاهدة مجال
احلضرة اإلهلية يف القلب وهو مجال اجلالل»( ابن عربي 2004م
ص. )409أما اهليبة « فهي أثر مشاهدة جالل اهلل يف القلب وقد تكون
عن اجلمال الذي هو مجال اجلالل »(ابن عربي 2004م ص )409ويف
اإلنس يقول الغزالي «األنس معناه استبشار القلب فرحه مبطالعة
اجلمال»( الغزالي 2005م ج.)252/4
وملا كان القلب حمل املشاهدة لصفات اجلمال ونعوته  ،فقد رأى
الشاعر أن يعدد تلك النعوت النورانية والصفات البهية بقوله(احلالج
1984م ص{ )77من البسيط}.
شيءٌ (بقليب) وفيهِ مِنْكَ أمساء ُ
الظـُّلـَم ُ
ونور وجـْهـكَ سِرٌحني أشـهـُدُهُ
والـكـرَمُ
فـخُـذْ حـديثيَ  ،حِبَّي  ،أنتَ تعلمهُ
حـقـا و ال الـقــلم ُ

ال النُّور يـدْري به –كال .؟ وال
هذا هو اجلـُودُ واإلحـسانُ
ال اللَّوح يَعْلـمـُهُ

إن تذوق اجلمال بعني الوحدة الشهودي ناتج عن رؤية قلبية  ،وهذا ال
يعين امتناع اجلمال على املستوى احلسي بل إن للجمال احلسي
استقالالً وانفصاال عن الرؤية القلبية الباطنة  ،وهو ما يقودنا إىل القول
 :إن اجلمال املدرك بعني القلب هو مجال موصوف بالكلية  ،إذ إن «
للقلب من كل صفة من صفات اهلل عز وجل وذاته  ،وال تزال تزداد ...
وأرباب القلوب متفاوتون يف ذلك  ،وكل صفة على احملاضر  ،وللقلب
نصيب من كل صفة من صفات احلق  ،فيتجلى للقلب بواسطة نصيب
القلب منها،فتتجلى الصفات للصفات ،والذات للذات»(كربى 1993م
ص  )167-166يقول احلالج(1984م ص{ )91من الوافر}.
قـلوبُ العـاشقـنيَ هلا عيـون ُ تـرى ما ال يــراه ال ّنـَاظـرونا
تـَغـيب ُ عن الكِرام ِ الـكاتبيـنا
والسـنـةٌ بأسـرارٍ تـُناجـي
وأجنحـةٌ تطـيـر ُ بـِغـْري ريـش ٍ

إىل مـَلكـُوت ِرَبِّ الـعالـمـيـنا

وتَـرْتـَعُ يف رياضِ القـُدس طـورا

وتـَشْرُبُ من حبــار الـعـارفينا

فالقلب إذن على ما سبق هو :املرتكز النكشاف أسرار اجلمال وجتلياته
 ،ولوال هذا التجلي املدرك بعني القلب ملا ظهرت جتليات الوجود  ،فكل
ما يرتاءى للقلب من ذوات واعيان وتعيينات ليست سوى آثار لذات احلق
 ،وكما يقول ابن عطاء « دل بوجود آثاره على وجود ذاته ؛ إذ حمال
أن يقوم الوصف بنفسه  ،فأرباب اجلذب –الصوفية -يكشف هلم عن
كمال ذاته ثم يردهم إىل شهود صفاته  ،ثم يرجعهم إىل التعلق بأمسائه
ثم يردهم إىل شهود آثاره »(السكندري 2005م ص )283واملعنى

والصفات  ،وأمساؤه وصفاته متجلية يف صور المتناهية  ،فالناظر بعني
البصر يدرك تعددا واختالفا  ،والناظر بعني البصرية – القلب – ينكشف
له كمال ذات احلق  ،وذلك عرب التصعيد مشاهدة صفاته تعاىل يف حال
الفناء ثم الرجوع للتعلق باألمساء  ،وأخريا حيط رحله يف شهود اآلثار
 ،وهذا يعين إن املعاينة لعني الوحدة يف مقام الفناء خيتزل هذا التسلسل
 ،فبدال من أن يشهد الفاني األثر فانه تنكشف له الصفات واألمساء
جمردة عن شهود اآلثار الكونية على تعددها يقول (السهروردي
2005م ص{)60من الطويل}.

إذا مل تذق ما ذاقت الناس يف اهلوى
تعنفنا
وســلم لنـا فيـما أدعــينا ألنـنـا
وتــهــتز عند االستماع قــلـوبنا

فباهلل يا خالي احلشا ال
إذا مل جند كتم املواجيد صرحنا
تُراق دمانا جـهرة إن بـها بـحنا

وزمزمْ لنا باسم احلبيبِ وَروِّحْنا
ويف السر أسرارٌ دقاق لطيـفـة
وصن سرنا يف سكرنا عن حسودنا وإن أنكرت عيناك شيئا فساحمنا
فإنا إذا طـبنا وطـابت عقـولنا
فال تلم السكران يف حال سكره

و خامرنا مخر الغرام تـهتكنا
فقد رفع التكليف يف سكرنا عنَّا

خالصة القول يف الرؤى القلبية هي إن ولوج الذات الصوفية لألعماق
الباطنة مشروط مبجاوزة ظواهر األشياء املقرونة بصفاء القلب وطهارته
من أدران الشواغل وحجب احلواس  ،فكلما تعمقت الذات الباطنية
باحلضور القليب حصل هلا من األسرار واللطائف ما ال جيوز اإلفصاح
عنه  ،ألن اإلفصاح إضعاف خلاصيتها اإلشرافية  ،مما يعين عجز الرؤية
عن نقل أسرارها  ،فاألسرار ال تنقل بل متارس  ،ونقلها تشويش هلا ،
وبعبارة أخرى حتريف هلا  ،فالنقل وهم كاذب  ،وألجله يستحق الناقل
أن يراق دمه.
 .2اخلامتة
 الشعر الصويف يف دالالته القلبية حيمل بنية جتريدية تعمد على
املعاني اجملردة بهدف تشخيصها أو جتسيدها يف صورة ما .


احلضور املكثف ملفردة القلب يف الشعر جتسيد حي ملكانته

الروحية يف معاجل األحوال الروحية اخلالصة واملنازالت معرفية صارفة
لغري أهلها.
 موضوع القلب يف الشعر الصويف مشتبك مبظاهر األتصال
باللذات اإلهلية  .فيأتي الشعر فيه توصيفا لتلك األحوال القلبية
والنفسية  ،وهذا سر جتردها املسكون بالتصورات املعرفية البعيدة
عن التصورات املادية يف فهم الوجود.
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 القلب الصويف مصدر حيكي قصة الذات العارفة مع حمبوبها ،
لكون العالقة وليدة من طبيعة انفعالية ينبثق من وصفات احملبة بني
الذات وموضوعها  .وحتكي جتارب ذوقية ميكن مقامستها مع غياب
صوت احملبوب ومتكني صوت احملب .
 قلب الصويف حمل الجتماع مشاعر الرضى والنفور من النفس .
فالتمركز حول القلب يتسم بالعداء لكل ما سوى احملبوب.فقلبه يف
سفر دائم صوب احلق .وأنَا للوصول إىل احلق من وصول  ،ومن رضى
من الوصول باجملاورة فقد انقطع به الوصول إىل االنكفاء واالنزواء
 إن عالقة القلب باملعارف الربانية مشروطة بالصفاء والقلوب يف
الصفاء على درجات  ،فيكون إدراكها ملعرفها على تفاوت .
 اللذة القلبية للواصلني حقيقة روحية ال تتعلق بعامل املادة ،
واحلكم عليها حكم على غائب ال حيضر  ،ألنه يف النهاية يصطدم
بتطلعات الروح ويتكسر على أطراف جماهليها  ،لوجود شرطني هما :
اإلدراك القليب  ،والذوق.
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َي و دؤزينةوةي لة شيعري سؤفيطةريدا
جوانيناسي بينيين دل
ثؤختة:
ئةم تويَذينةوةية لةسةر بنةماي جوانيناسي بينيين دلَيية لة ديواني شاعرياني سؤفيطةريدايةو نهيَنييةكانيان دةخارِوو و بةها هيَماييةكاني عريفان لة ديدطاي شاعرية
نويَخوازةكان دةخاتة رِوو ،بةئاماجني طةرِانةوةي ئةم بةهاية و ذياندنةوةيان لةشارستانييةتدا.
ئةم تويَذينةوةية ،وردبونةوةية لةبارةي بةها و بنةماي رِةوشيت .وة بارةكاني اليةني رِؤحي لةالي سؤفيطةرةكان .لةديدطاي جيهاني دلَ ،لةثيَكهاتةي جيهاني شارستانييةتي
خؤي ثيشان دةدات .ئةمانةش لةسةر بنةماي مةنتقي رِؤحي و هيَزي دلَة ،كة ثشت بة نهيَنييةكاني خودايي دةبةسيتَ  .بة ئاماجني ثالَاوتين دلَ و ثاشان قؤناغي دروست
بووني بةها مرؤييةكان ،كة لةدواي نؤذةنكردنةوة و ثالَاوتنيان لة فيَلَ و بوغز و قني لةسكي .ئةم تويَذينةوةية بؤ رِوومالَكردني ديو ة شاراوةكاني دلَي سؤفيطةرةكانة ،كة
لة دووتويَي ديوانة شيعرةكان بةديدةكريَ.
لةمان ةشدا هةست بة بووني خودا دةكةي ،هةست بة جوانييةكةي دةكةي .دلَ بةتالَ دةكاتةوة لةشتة الوةكييةكان و تذي دةكةت لة حةقيانةت.
ثةيظيَن سةرةكي :دلً  ،شعريي تة سة وف ،ماناية كاني دلً  ،ئاماذةكاني دل .

Aesthetics of the Inward Vision and its Manifestations in Sufi Poetry

Abstract:
This study focuses on the inward aesthetics in the works of Islamic mystical poets. It follows the various ways those
poets manifest the mystical, spiritual, and sometimes enigmatic inward experiences and values in their major poems.
The article studies the behavioral values and their spiritual mystical representations from a cordial, inward viewpoint.
In establishing its doctrines, Sufism pays special attention to the soul and its inward connection to the heart. When the
heart is cleansed of all earthly feelings of hatred, grudge, and resentment, Sufis start working on building human
values. Thus, the present paper sets on finding the introspective and spiritual closeness and engagement with God as
represented in their poetry.
Keywords: Heart, mystic poetry, Heart connotations, Sufi signs.
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