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THE SOPHYAN THE (AL-REFAA) BETWEEN THE META-PHYSICS AND REALITY 
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 Abstract: 

The Metaphysics as a branch of the philosophy has be come the 

interest of the Arab philosophers in cluding the sophyan, so it 

appeared in their literary texts from which the "the" (AL-Refaa) 

texts since it includes the meaning of separation from reality. 

When we stop at it we find it as s trip that makes the spirit 

moves towards the divine, it requires the approaching despite the 

impossibility to do that. Allah is the subject of the meta-physics 

as Ava Sina claimed this research deals with the trip texts as it 

includes meanings that pass the difficulties, eagerness, love 

depending on the analytical aspects trying to approach 

the sounding of the sophyan text. 
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 الّرحلة الّصوفّية بني امليتافيزيقيا والواقع
 الّنص الّصويف أمنوذجا  

 
 2نذيرة خريهللا جبل 

 

 :امللخص
فظهرت  إّن امليتافيزيقيا بوصفها فرعًا من فروع الفلسفة شغلت اهتمام الفالسفة العرب ال سيما الصوفيون منهم 

الواقع، ففي  الّرحلة مبا فيها من معاين االنفصال عن شذراهتا يف نصوصهم األدبّية، اليت كان من بينها نصوص 
متحقق هو  وقفتنا أمامها جند أّّنا رحلة تسمو ابلّنفس حنو الّذات اإلهلّية رحلة تتطلب الوصول وإن كان غري 

دراسة نصوص  حمبة اخلالق، فاهلل هو موضوع ما بعد الطبيعة كما عرب ابن سينا، وقد تناول البحث إىل  الوصول
التحليلي عّله يستطيع  حلة مبا فيها من معاين تتعلق ابجتياز املصاعب والضياع والشوق واحلب معتمدًا املنهج الر 

 .ول إىل سرب أغوار الّنص الّصويفالوص
 . امليتافيزيقيا، الواقع، الرحلة، الصويف الكلمات املفتاحية:

 

  :املقدمة
أمام مفاهيم كبرية تصعب اإلحاطة هبا، فالّنص الّصويف نص صعب عند مطالعتنا لنصوص الّشعر الّصويف جند أنفسنا 

عوامل الّصويف العظيم يف رحلته حنو إىل  االحتواء، لعمق معناه، فنحن أمام رمزيّة الكلمة الّصوفية اليت تنضوي على إحياءات أتخذان
 اخلالص.

ّناايت إىل  اليت جعلت األمر ينتهي هبم ورمزيّة الكلمة الّصوفّية جعلت من أصحاهبا عرضة للشك ولألحكام اجملحفة
وخيمة، بسبب عدم القدرة على اإلحاطة ابلّنص الّصويف من وجهة نظر ميتافيزيقّية، فدعاة املنطق والعقل رفضوا تلك الفكرة 

 وأطلقوا أحكاماً جائرة على أصحاب النصوص.
فيزيقيا، فهي ختتلف عن مفهوم الرحلة الواقعية، ألّّنا وال بّد أّن الرحلة الّصوفّية من النصوص اليت ظهر فيها مفهوم امليتا

يف حماولة للتعبري  جتمع يف طياهتا أبعاد العامل اآلخر بلغتهم املشحونة ابلرموز واإلشارات خالقها، فهي رحلةإىل  رحلة عبور النفس
ًا وتنزالت روحّية ميتلئ هبا قلب الّصويّف عن وجدان صويف عميق يرتجم حالة من املشاعر الروحية الفياضة اليت تستشرف جتليًا إهليّ 

عامل يعج ابحملبة تتسابق فيه األنفاس الرتشاف عبقها اخلالص والفوز هبا، حيث ال حاكم إال إىل  وتفيض هبا روحه، فهي رحلة
 املكان العريق اّلذي كان يلف الّروح ويؤمن هلا الّدفء واحلب.إىل  الّرغبة ابلوصول

ة أبعاد تلك الرحلة مبا فيها من أسرار غامضة تظهر من خالل احلالة اجلاذبة اليت يعيشها وقد وقف البحث على دراس
الّصويف والفناء اّلذي حيّسه واّلذي تطلب وجود لغة قادرة على نقل املعاين وأتويلها ورمبا حماولة الوقوف على مكنوانهتا اليت 

 ف احملاولة.تستعصي عن التحليل، ولكن البحث سيعرج إليها عّله يكسب شر 
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 الكلمة الّصوفّية وامليتافيزيقيا: ـــــ

التواصل الّشخصي إىل  عادة ما تعّرف الّصوفّية أبّّنا تّصوف إسالمي يضم جمموعة أساليب يسعى من خالهلا املسلمون
تماعي الواسع اّلذي وصلت املباشر مع هللا وعلى الرغم من صّحة أّن الّصوفّية تتضّمن كثرياً من عناصر الّتصوف، فإّن املدى االج

(، فهي حتمل يف تضاعيفها لغز 23، ص2017، جرينإليه على مدار قرون توسعها جعلها أكثر من جمرد طريق لنخبة ابطنية )
العجائبّية، عامل أبعد من ذلك، جتعلنا حنّلق يف فضاءات من األلغاز الروحانية، واألنوار إىل  الكلمة اليت تنقلنا من عامل املنطق والواقع

 واسعاً أمام الرؤية وجتعلنا نسافر معهم يف رحالهتم. فتلك العبارات اليت محلتها لنا النصوص الّصوفية تفتح اجملال
فالرحلة تعترب جزءاً أصيالً من حركة احلياة على األرض وتستمد أمهيتها وضرورهتا يف اآلن ذاته من طبيعة احلياة القائمة على 

(، 19التوازين، صولذلك كثريًا ما هتتم ابلعادات والتقاليد وتعىن بتحديد الفروق بني الشعوب واجملتمعات )املفارقة واالختالف 
 جمال آخر أكثر عجائبّية.إىل  والرحلة يف الّنص الّصويّف كانت رحلة الكلمة اليت تنقلنا

إمنا تنتظم هذه احلروف والكلمات لتفصح العبارة ابعتبارها ال متّثل كثرة من احلروف والكلمات و إىل  فاملتصوفون ينظرون
(، فالعبارة يف نصوصهم 141، ص2003، ايسنيعن واحديّة بل تفصح عن وحدة ذاتية ختص كل عبارة وجتمع كل كثرة )

النفس،  عامل امليتافيزيقيا، ذلك العامل اليت تبحر فيه الّروح حنو وحدة تصبو إليهاإىل  تشكل انتقااًل من عامل الواقع واملنطق العقلي
 فرتاصف األحرف يف نصوصهم ال يشكل كلمات بل يبحر بنا حنو عامل واسع تنتفض فيه الروح وترتقي. 

وجند أنفسنا نقف عاجزين أمام الّنص الّصويف، فمحاولة تفسريه وحتليله بناًء وتفكيكاً كي يتم استخراج املعاين الباطنّية فيه 
ّن هناك تناقضاً أصياًل كامناً بني مناهج تنكر علوم لدنية ووجداانت إهلامّية وإشراقات من احملاوالت احملكوم عليها ابلقصور، ذلك أ

 لوجيةنورانّية، ونصوص صوفّية حافلة بكل هذه امليتافيزيقيّات والتجلّيات اإلهلّية الغيبية اليت قد تكون سبباً يف االدعاء ابحلالة امليثو 
 ة الناشئة من خصوصّية التجربة الّصوفّية.التناقضات النصيّ أو  األسطوريّة اخلرافّيةأو 

تتسم ابلغموض االصطالحّي اّلذي هو نوع من التمرد على فنون الفهم املعريف بقدر انسحاب التصوف من  ولغة التصوف
ة املشهد العلمي وحماوالت التفسري املوضوعي اليت حتاول استنطاق الّنص بناء على أبستمولوجيا فانية هتتم ابحلقول النسقيّ 

والدالالت املخفّية يف غموض األنساق االصطالحّية اليت ال تفتح مغاليق أبواهبا إال يف ظل قراءات اهلريمونطيقا اليت تبين فهماً 
(، وتظّل لغة اخلطاب الّصويّف مولعة بتجربة العارف الفاين اّلذي 141، ص2003ايسني، ينطلق من عمق الّنص الّصويف امللغز)

الالوعي  ابحلالة اليت هو عليها كأمنا متّثل حالة من حاالت أيت حروفه بتعابري حيكمها الّسكر واالنتشاء،نطق يف حالة نشوة لت
 الّذات احملّبة.إىل  الوصال مع الواحد، والوصولإىل  الروحي، اليت تعّج ابألنني من عذاابته الداخلّية اليت ال يسعى فيها إال

ليت يلجأ إليها الّصويف، فالصويف العظيم يتبىن لغة كونّية يف حماولة منه للتعبري عن وهنا ميكننا أن نقف وقفتنا أمام اللغة ا
الالمتناهي عامرة بلغة نشوى سكرانة كحالة السكر اليت يعانيها، تلك احلالة اليت إىل  تطابق املتناهي والالمتناهي، فرحلة الصويف

 جتربة الّصويف، واليت ال تظهر قيمة الّشعر إال هبا. جتعله مندجماً حال الوصول إّنا اللغة اجملازية اليت حتكم
وهي امللكة اليت حتظى ابلتجليات اليت تضعنا أمام عامل آخر من الرؤية ولكّنها تضع الّصويف أمام عامل من الشك واالهتام، 

ة برموز روحّية معطرة وتتواكب هذه املشاهدات مع طبيعة التجربة القادمة من أفق ال متناهي فتكشف عن حماوالت لغوية ذاخر 
بعبق القداسة اليت تغلف كّل صويف لذلك فليس سرًا أن يستخدم الصويف لغة اجملاز وهو يعلم عجزها عن الوفاء مبتطلبات التعبري 

 استخدام اإلحاالت اجملازيّة يف التعبري.إىل  فعندما يتسع األفق تضيق العبارات ونضطر ،عنها
وأتيت  ،مها الّصويّف ما هي إال نتاج حلالة اجلذب الروحاين اليت جتتاح وجدان أهل الكشفولكّن الرموز اللغوية اليت يستخد

رموز وعبارات أهل الكشف مليئة ابألسرار الروحية والدالالت الرمزية اليت تنطوي على أسرار خاصة ابلتجربة الفردية لكل صويف، 
رة تنشد املعّية مع هللا وجتّسد احملّبة املتبادلة بني العابد واملعبود يف  فتكشف عن مترد وجداين وروح حمبة عاشقة تكتنفها روحانية غام
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 حماولة الصويف النطق بلغة تنقل الالمتناهيإىل  وتكمن أسباب تفّرد اللغة الّصوفّية بباطنها الروحي وظاهرها التعبريي ،كل الدايانت
 احملدود املغلق.إىل  ا الرمزية أن تقرب الالمتناهي املطلقاملتناهي يف صورة ميكن للعقل حبدوده الضيقة وللغة مبدلوالهتإىل 

إّن لغة الّصويف هبذا املعىن لغة نشوانة سكرى بعمق جتربته غري مقيدة حبدود احلرف واملعىن وذلك أّّنا بصدد جتربة غري قابلة 
أعماق احلقيقة اخلاطفة اليت ال تدوم  إىل للوصف، ومستعصية عن مفردات اللغة، وهي حتمل خلفّية إدراكّية وعرفانّية كوّنا تغوص

 إال بقدر دوام التجربة سريعة الزوال.
، زروقوالصويّف العظيم هو امللهم مفتوح البصرية ومفعم بشهوده الذي ال حيشد عليه الدليل ألنّه يف حضرة املدلول )

مبنزلة الدليل، فإذا وقفنا أمام إذ هو  وخرس يستغين صاحبها عن اللفظ ( " حضرة شهود احلق تعاىل هبت105، ص2005
 (: 122، ص1970، احلالجالّنص)

 سكـــــوت مثّ صمــــــــت مثّ خـــــــــــــــرس
 وأخـــــــــــــــــــــــــــذ مث رد مث جــــــــــــــــــذب

 اوتعبـــــــــــــــارات ألقــــــــــوام تســـــــــــــــ

 ــــــد مث رمــــــــــــــــسوعلــــــــــم مث وجــــ 
 ووصــــــــــف ثن كشــــف مث لبــــــــــس

 لسلــــــــــــديهم هذه الدنيـــــــا وفـــــــــــــ
ويف هذا الّنص نقف أمام دعوة للصمت، للنجاة من تناقض اللغة يف وصف املشاهد الكشفّية اليت تتم يف حالة جذب، 

 ،جمال التعبري الّصامت والال منطوق اّلذي تذخر به تلك التجربة احلافلة ابإلرهاصات الفكريّةإىل  الدعوةفالتصوف يدخل يف ابب 
إىل  واملظاهر التقويّة الكامنة يف البناء املنهجي والنسق املعريف الصويف، اّلذي يبدو فيه اخلطاب الّصويف متعاليًا عن اخلطاب الواقعي

إىل  عوامل منفتحة، عوامل قائمة على التناقض والنقيض، ومن هنا يكون للكلمة عبورإىل  قوددرجة روحية، فالسكوت والّصمت ي
 النفس، أبعد ما يكون عن الواقع.إىل  عامل آخر، أقرب ما يكون

على حد هدم فكرة امليتافيزيقيا، رغبة منهم إىل  وال نستطيع أن ننكر أّن هناك كثرياً من احملاوالت العقلّية والعلمّية الّساعية
زعمهم يف ختليص العقل البشري من أوهام الغيبيات، وإرساء قواعد التفكري العلمي ومن هذه املؤلفات اّلذي يعد أمهها كتاب 

هناك  موقف من امليتافيزيقيا للدكتور زكي جنيب حممود اّلذي حاول يف كتابه إرساء قواعد العقل مهامجًا مفهوم امليتافيزيقيا، وأيضاً 
كتور هاين حيىي نصري بعنوان الّصوفّية رؤية للعامل، حاول فيه الباحث أن يتناول الّتصوف كتجربة إنسانّية عامة مؤلف آخر للد 

ن دارسًا التصوف يف املسيحّية واإلسالم والبوذية والربامهية وحىت الفرعوين القدمي متحداًث عن أّن امليتافيزيقيا غشاوة ال أساس هلا م
 ألخرى اليت حاولت أن هتدم أساسّيات الكلمة الّصوفّية، وحتارب رمزيّتها امليتافيزيقّية.الّصحة، وكثري من الكتب ا

 
 ــــ الرحلة الصوفية وامليتافيزيقيا )دراسة تطبيقّية(:

 عواملها اخلفّية، تلك العوامل اليت حتتضنإىل  إّن الرحلة الصوفّية شذرات بني الواقع وامليتافيزيقيا، فهي رحلة للروح تنقلها
الّنفس، وتقرهبا من خالقها، هي رحلة العبور حنو األبد، مسري يذلل الصعاب أمام العاشق الروحاين، ويؤكد الصوفيون أّن حياة 

النهاية، يقول ابن عريب:" وعلى احلقيقة فال نزال يف سفر أبدًا من وقت نشأتنا ونشأة إىل  اإلنسان ماهي إال سفر من البداية
("، فحياة اإلنسان كّلها رحيل وانتقال وختتلف غاايت هذا الرحيل من 352، ص2001ابن عريب، ) هما الّناية لإىل  أصولنا
آخر، لكن السفر اّلذي يريده الصوفية هنا هو ذلك اّلذي تكون غايته هللا وحده، واّلذي قد يفلح فيه رجال وخيسر فيه إىل  إنسان
 سام كما يرى ابن عريب، وهي: ثالثة أقإىل  يقسمون واملسافرون يف هذا اجملال ،آخرون
  )املسافرون من عنده )أي من عند هللا 
 املسافرون إليه 
 املسافرون فيه 
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وهذه األقسام الّثالثة مرتبطة ابلّذات اإلهلّية، ليكون الوصول إليها منها فيها، و يقول ابن عريب يف القسم الثالث: " وأما 
وعقوهلا فضّلت عن الطريق وال بد، فإّّنم ما هلم دليل يف زعمهم يدل هبم سوى املسافرون فيه طائفتان، طائفة سافرت أبفكارها 

وهم الرسل واألنبياء واملصطفون من األولياء كاحملققني من رجال  فكرهم وهم الفالسفة ومن حنا حنوهم، وطائفة سوفر هبا فيه
هم اّلذين سلكوا درب السفر األخري أما اآلخرين (، فابن عريب يقرر يف قوله: أّن الّصوفّية 354، ص2001، ابن عريبالصوفية )

 رحلة للجسد، وأخرى للروح، والرحلة الروحانّية هي اليت سلك درهبا األصفياء األنقياء.إىل  فقد ضلوا، فالرحلة تقسم
 فةبقعة، وسفر ابلقلب وهو االرتقاء من صإىل  سفر ابلبدن وهو االنتقال من بقعةإىل قسمني: " ويقسم القشريي السفر

 ("321، ص1989القشريي، عبدالكرمي، صفة، فرتى ألفاً يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه )إىل 
والقسم األّول يعد نوعًا من اآلداب الّصوفّية فمن آداب الّصوفّية حمبة السفر وصحبة الغرابء، قال سفيان الثوري وجدت 

لذلك جند عند الّصوفّية دأهبم على  (،209، ص2002، زويبالقليب يصلح بني مكة واملدينة بني قوم غرابء أصحاب عباء )
حنو احلق ابلذّكر وابتداء هذا  وهو عبارة عن السري القسم الثاين فهو حال من أحواهلم السياحة يف األوطان ملعاينة جتليات احلق أّما

فالرحلة عند الصويف  ،احلق سبحانهإىل  توجهالّسفر هو الوقت اّلذي يكون فيه القلب حازماً للتوجه حنو هللا تعاىل وقيل السفر هو 
هبرج الدنيا ومفاتنها، بل مسريه إىل  حسناء حيّبها والإىل  وال خليفة،أو  ملك مقربإىل  اختذت بعدًا خاّصًا فالصويّف ال يرحل

ذي يبدو للوهلة األوىل الّ  ،كذلك تكون الرحلة عندهم معنوية، وتظهر معاين هذه الرحلة من خالل الّشعر الّصويف دائمًا حنو هللا
ولكّنهم سلكوا هذه الّرحلة يف إطار جديد من خالل تغيريهم يف الدوافع والغاايت مبا يتناسب  ،متأثرًا يشكل القصيدة اجلاهلّية

 وتسمى هذه املراحل أخرىإىل  ينتقل فيها الصويف من مرحلة والوجود فقد عربت الرحلة الّصوفية عن جتربة روحية ورؤيتهم للكون
وبينما تعلق الشعراء ابحملسوسات فقد تعلق الشاعر الصويف ابلغيبيات لكن سفره مل  خيتلف الّصوفيون يف تعريفها وعددها مقامات

والصحارى املقفرة، ونستطيع الوقوف أمام نصوص الرحلة اليت عربت  يكن روحياً فقط بل رمبا قطع املسافات الطويلة وجاز املفاوز
، 2009، الدمشقيبن سوار يقول ) وشوق الروح للقاء، والّصعوابت اليت تواجهها، فها هو ذا جنم الدينعن العبور، وصعوابته، 

 (:252ص
 يدعــــــــوك يف كلِّ املظاهر سافــــــــــــــــــرا  َســـــــــافْر إليِه بِه فهذا حسنــــــــــــــــــــه

عوامل أخرى إىل  الرحلة، الرحلة ذاهتا اليت تنطلق من أساس واقعي ولكنها رحلةإىل  الّسفر، دعوةإىل  ويف هذا البيت دعوة
 ،هللا اّلذي يتجلى مجاله يف مظاهر الكونإىل  أبعد ما تكون عن الواقع وأقرب ما تكون من هللا، فإذا كانت غاية السفر الوصول

طليب هنا أعطى داللة الرغبة يف مشاركة اآلخرين هذا فطريق السفر هذا ال يكون إال من خالل هللا أيضاً، واختيار األسلوب ال
هللا هذه الرحلة التب تقوم على إىل  املراتب اليت جيب على الصويف أن يطويها يف رحلتهإىل  الّسفر الكبري، كما يشري بيت ابن سوار

عامل إىل  احلقيقة الواقعي (، هذا النسيج العاطفي اّلذي نعرب معه عامل142، ص2007سليطني، معاانة من نسيج عاطفي خاص )
 آخر حياول الّصويف الوصول إليه بكليّته.

فالشعر الّصويف اهتم بتصوير تلك الرحلة مستعينًا أبساليب الشعراء القدامى حني وصفوا رحالهتم، ولكن مفاهيم هذه 
مكان، إّّنا رحلة تنطلق من واقع ىل إ الرحلة عند الصوفية ال تشبه مفاهيم الرحلة الواقعّية القائمة على انتقال اجلسد من مكان

خمتلف، ودوافع خمتلفة، وتتجه حنو غاايت خمتلفة، وهذه الغاايت ترتبط ابلعامل اآلخر، العامل اليت تعجز اللغة الواقعّية عن تصويره، 
 عامل الّنفس اّلذي ارتبطت به وانطلقت منه وإليه.

الصحارى، هذا الّتصوير اّلذي يبدو للوهلة األوىل واقعيًّا إال أّن كلماته  وجند يف شعر ابن الفارض تصويرًا للرحلة اليت تنطلق يف
 (: 179، ص1982ابن الفارض، الوصول إليه، يقول )إىل  عامل الّصويف، العامل اّلذي يسعى الّصويفإىل  تنقلنا برمزيّتها

 طــّي السجل بذات الشيح من إضــــــم   اي سائــق الظَّعن يطوي البيد معتسفـــــا  
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 معتمـــــــــــــدا  عــــج ابحلمى اي رعاك هللا 

 َوِقـــْف بسلـع وسل ابجلزع هل مطــرت
 نشدتــك هللا إن جزت العقيق ضحـــى

 
 مخيـــــــلة الضال ذات الرند واحلـــــــــزم
 ابلرقمتيــــــــن أثيـــالت مبنسجــــــــــــــــم؟

 حمتشـــــــمفاقـــــر السالم عليهم غري 
فإذا أردان أن نطلع على الواقع اّلذي تنطلق منه الرحلة الصوفية، وعالقته ابمليتافيزيقيا جند أّن الواقع اّلذي تنطلق منه الرحلة 

وال  ،يف البيت األول هو )البيد(، كأّن الرحلة ال تسري يف صحراء واحدة وتنتهي ابنتهائها، بل ابتت خترج من بيداء لتواجه أخرى
تندفع هنا يف حركة عشوائية متخبطة لرتى نفسها بعدما قطعته فن هذه  يعقب فعل الرحيل هنا سوى فعل آخر، فكأّن الرحلة هنا

، 1997، سليطنيبل هي مل تربح هذه النقطة على الرغم من تراكم املسافات اليت خلفتها ) ،يف نقطة هي أشبه بنقطة البداية البيد
فمشكلة  ،بينما احلقيقة خالف ذلك املاضي واالصطدام ابحلاضر اّلذي حييا فيه ظاهراً فقطإىل  (، وتبدو مشكلة احلنني190ص

الزمن إمنا تبدأ عند الّصويف بفعل االنفصال اّلذي يرتسخ على مستوى الزمن احلاضر ويتبع ذلك أنّه جيد يف املاضي سبيله الوحيد 
، 1997، سليطنيستعيده كلما شخص احلاضر أمام عينيه ومتثل لوعيه )يأو  هذا املاضيإىل  لالنعتاق من هذا الوضع وهنا يعود

آخر وال تنطلق من واقع استقرار وطمأنينة وإمنا من إىل  (، وهذا ما يتأكد حني نرى الرحلة يف األبيات تنتقل من مكان20ص
 واقع اهلجر واالنفصال والتبعثر.

ويستحضر صورة اخلميلة، واملطر، وزمان الضحى وكلها بوارق أمل فريسم الّشاعر طريقًا للرحلة يف مواجهة هذا الضياع 
غاية الرحلة ويؤدي الرسالة، وهذه العالمات على ما فيها من واقعية إىل  وعالمات يستهدي هبا الراحل لكي يصل يف النهاية

 اية.الفجر والنور اّلذي يقوم عليه أصل اهلدإىل  تستخدمها اللفظة إال أّّنا عالمات رمزية، ترمز
 (: 82، ص2009الدمشقي، العامل اّلذي تنطلق إليه رحلة الّصويف يف شعر ابن سوار، يقول )إىل  وتظهر الّشكوى والّشوق

 يــــــــــا أيها البيت العتيق تعالــــــــــــى
 أشكــــــــــــو إليك مفاوزا  قد جبتــــــــها
 أمســـــــــــي وأصبح ال ألّذ براحــــــــــة 
 إّن النيــــــاق وإن أضر هبا الوجــــى

 نـــــــــــور لكم بقلوبنا يتــــــــــــــــــــــــــــالال 
 أرسلــــــــت فيها أدمعي إرســــــــــــــــــاال
 أصـــــــــــل البكور وأقطع اآلصــــــــــاال
 تســـــــــري وترفل يف السُّرى إرفـــــاال

عن شوقه للقاء  طّياته شوقاً دفيناً من قبل املتصّوف، فقد طال طريق الرحلة حىت ذرف الّشاعر دموعه معرباً  حيمل النداء يف
(، هذا الّشوق واحلنني اّلذي يلهب مشاعر املتصّوف، ويعرب عن هلفته 283، ص1995بن عريب، احملبوب والظفر ابملطلوب )

رحلة وال يضع عالمات هلا بذكر أمساء وغريها إمنا تسري الرحلة يف مفاوز وعرة صعبة للقاء والنّيل، وهو هنا ال يرسم طريقًا حمدداً لل
تظل حتركها رغم عدم  مل يعرف الّشاعر خالل اجتيازها طعماً للراحة وقد أضر ذلك ابلنياق، لكن مهتها مل تفرت، فالرغبة يف الرحيل

هلا وال إشباع ألّنا قائمة أساسًا يف قصد ما ال ينتهي، ومتعينة التيقن من الوصول، فقد ابتت الرحلة رغبة صوفية ملحة ال قرار 
(، فالواقع اليت تنطلق منه هذه الرحلة العجائبّية يتسم ابلّصعوبة واملشقة، فطريق 201، ص1997إبزاء ما ال يستنفذ )سليطني، 

 الوصول ال ختلو من املعوقات اليت ختّلص الّنفس من شوائبها.
، 1995بن عريب، عامل امليتافيزيقيا ابلتأكيد على استمراريّتها رغم كّل الّصعاب، يقول ابن عريب )إىل  الّصوفّيةوتتسم الّرحلة 

 (: 446ص
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 فســـــــــــــرت ويف القلب من أجلهــــــــــم 
 أســــــــــــابقهم يف ظالم الدجــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــــــمومـــــــــا يل دليل على إثرهــــــــ

 جحيــــــــــــــــم لبينهم تستعـــــــــــــــــــــــــر 
 أنـــــــادي هبم، مثّ أقفو األثـــــــــــــــــــر
 ســــــــــــوى نفس من هواهم عطـــــر

قدرة على التأكيد على فالّسري اّلذي ابتدأت به األبيات جاء يف الزمن املاضي اّلذي يدل على الثبات ويعطي الفعل 
املوقف، فاالنطالق يف الرحلة اثبت ال يزعزعه ذلك الليل اّلذي أطبق وادهلم حىت مل تعد تنفع معه حاّسة الرؤية، وصار الصويف هنا 

فالرحلة ال تعدم وسيلة  ،(446، ص1995بن عريب، سوى شم تربة األماكن ) يف حالة من العماء، ومل يعد لديه دليل يقتفيه
استمرارها لذا حياول الصويف االستعانة بكل الوسائل املمكنة اليت هتيئ له مواصلة السفر اّلذي ال ميكن أن يتوقف حىت وإن  لضمان

إىل  أظلم طريق الّرحلة، هذه الّرحلة اليت ختتص هبا الروح يف حرهبا ومواجهتها للظالم عدو النور، الّرحلة هنا تنقلنا من العوامل املظلمة
 عامل النور والنورانّية، وحتمل يف طيّاهتا رغبة مبواجهة كل ما هو مادي يف سبيل اخلالص.إىل  ابلوصول واالهتداءالرغبة 

دنيا إىل  هذه احلرب واالستمراريّة يف املواجهة اليت تقوم بني ثنائييت النور والظالم يف العامل اآلخر، العامل الّشعرّي اّلذي ينقلنا
 (: 151 - 150، ص1982يقول ابن الفارض )ابن الفارض، الّصوفّية، تظهر يف قول 

 قـــــــــــــــف ابلداير وحّي األربع الّدرســــــــــــــــــــــــا
 فــــــــــــــإن أجّنك ليل من توحشهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 مكرهــــــــــــــــــــــــــــــة  اي جنّــــــــــــة فارقتها النفس 

 واندهـــــــــــا، فعساها أن جتيب عســــــــــــــــــــى 
 فاشعــــــــْل من الّشوق يف ظلماهتا قبســـــــــــا
 لــــــــوال التأسي بدار اخللد مّت أســـــــــــــــــــــى

ما ال إىل  املقدس ممكن االستعادة داير حقيقّية إّّنا وقفة أمام الزمن، ذلكهذه الوقفة مع الّداير وحتّيتها ليست وقفة أمام  
ما ال ّناية، ولكن ما يزيد لوعة الصويف وحرقته أنّه قد انفصل عن جنته وعن أصله مكرهاً، فاألمل هنا ينبع إىل  ّناية، وميكن تكراره

أشياء وأماكن تبتعد كل البعد عن طبيعة إىل  به، فالّصويّف يشتاق من الّشعور اّلذي ال ميكننا حنن أصحاب احلياو العاديّة أن نشعر
ومظلم مما يعين الرغبة املستمرة يف جتاوز الواقع حنو زمن  لذلك فاحلاضر اّلذي يعيشه موحش التواجد احلقيقّي يف هذا العامل الرّتيب،

اليت يرصدها الّصويّف يف رحلته اليت تنطلق بروحه عرب وهذا املستقبل ليس إال املاضي املنشود، ومن هنا نعيش املفارقة  آخر مرجو
فالّشعور اّلذي حيكم  ذلك الّزمن املنصرم، فهو يف شوق دائم إليه وإىل تفاصيله اّليت متلؤه ابحلياة،إىل  عوامل ال نعرفها، لكي يصل

ّلذي تعكسه تلك الّذات وتفرضه على ذات احملبوب وإىل ذلك األمان اإىل  اللغة هو شعور الّشوق واحلب، شعور الرغبة ابلوصول
 الكمال املرتبط بلواعج احملبة والّشوق.إىل  احملب، الّشوق

 (: 177، ص1982زمن املاضي اّلذي جتسده الّرحلة يظهر يف قول ابن الفارض )ابن الفارض، إىل  واحلنني
 يـــــــــــــا راكب الوجناء، وقيت الـــــــــــــردى

 إىل  نعمان األراك، فعجوسلكــــــــــــت 
 فبأميــــــــــن العلمني من شرقيـّـــــــــــــــــــــه

 ثنّيات اللــــــــــــــــوىإىل  وإذا وصلـــــــــــت

 طويت بطاحــــــــــــــــاأو  إن جبــــــــــــت حزان ، 
 هنـــــــــــــــاك، عهدته فّياحـــــــــــــــــــــــــــــا ،واد  

 عــــــــــــــــــــــــــــّرج، وأمَّ أرينه الفّواحــــــــــــــــــــــــا
 فانشــــــــــــــــد فؤادا ، ابألبيطح، طاحــــــــــــــــــــا

إىل  الزمن اّلذي تظهر اللغة بعجائبيتها أنّه زمن ماض، وهذا احلنني إىل أييت النداء هنا ليدل على رغبة احملب ابلوصول
ميتافيزيقّية العامل، فكل هذه األماكن اليت يذكرها ابن إىل  املاضي يتجاوز كل ما هو واقعي ويعرّب عن كل ما هو فكرة منتمية

إىل  يف الشوق من انحية الزمان أعين أنّه شوق وهذا هو طابع الدايلكتيك ،زمن ماض حين إليه ويتمىن عودتهإىل  الفارض هنا تشري
 (.257، ص1982، نصرما مل أيت بعد )إىل  ما مضى زمانه وشوق
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ويبدو القلق والرتقب يف استخدام الفعل عهدته فهو قد اعتاد على ذلك الوادي فياحًا واسعًا يفيض ابلتجليات اإلهلية 
املبتغى قد حدث وإمنا هو حدوث إىل  (، وال يقرر الّشاعر إن كان الوصول34ص، النابلسيواآلاثر الرابنّية كما يقول النابلسي )

حمتمل،ورمبا هذه الّنقطة مكررة يف كل قصائد الوجد الّصويّف، فالّصويّف دومًا ال يقّر مبرحلة الوصول، رمبا رغبة منه يف احلفاظ على 
 يقوم هبا، ورمبا هو الّشعور الطاهر الّصادق يف جتربته الّشعوريّة استمرارية ذلك الّشعور اللذيذ اّلذي يعيشه يف عملّية البحث اّليت
وحاضر يعيشه ملتاحًا ومستقبل  يعيش بني ماض وىل فالّصويف اليت تنطلق من مبدأ االبتعاد عن كل ما هو واقعي سهل الوصول،

النقطة العذبة يف رحلته، إىل  اغبًا يف الوصوليرجوه آماًل، وكأنّه يف هذا كّله يعيش يف الالوجود مقّسم الروح بني كل هذا وذاك، ر 
 مكانه يف قلب حمبوبه.إىل  وهي الوصول

والغاية العظيمة اليت ينشدها الصويف من رحلته جتعله يستهني بكل العوائق واألهوال اليت تعرتض طريقه، فالوصول هو ذلك 
هذا احلب اّلذي تشتعل انره يف القلب، تلك النار اّليت  األمر اّلذي ال حيدث وال يتحقق إال إبخالص احملّبة وكماهلا للمحبوب،

لقيا الّذات احملّبة، فالّشوق ولواعجه من األفكار اّليت رافقت الّصويّف يف رحلته املخلصة، وخوضه يف طريق احملّبة إىل  يغّذيها الّشوق
 (: 313، ص1995، بن عريبيقول ابن عريب )عامل آخر يبتعد كل البعد عن واقعّية عاملنا وراتبته، إىل  اخلالصة، اليت تنتمي

 قربــــــــــــــــــــت منازهلم والحت انرهــــــــــــــــم 
 ا فأنــــــــــــــــــح هبا ال يرهبنك أسـدهـــــــــــــــــ

 نــــــــــــــــــار قد أشعلت اهلوى إشعـــــــــــــــــاال 
 االأشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق يريكها ـــــاالشتي

فالّشاعر هنا رغم كل الّصعاب حياول أن يهّون طريق الوصول ومسافتها، فهذه املنازل اليت يبدو ذكرها يف اللوحة مشهداً 
حلب كلما شعر الّصويف بصعوبة حقيقّيًا إال أّّنا ليست سوى تعبريًا عن منازل احملّبة الّصوفّية العميقة اليت تشعل انر النفس اب

ذات احملبوب وعامل النفس اخلالد حيث الراحة إىل  االقرتاب وتعسر الطرقات، إال أّن هذه الّصعوابت كّلها تذلل يف سبيل الوصول
ر هنا األبديّة، ولوعة احلب ونريانه تشتعل بفعل األشواق، فالرغبة يف الوصول تبقى أقوى من كل األهوال اليت يستصغرها الشاع

ويقلل من شأّنا لكن ترى بعد كل هذه العقبات، واألهوال اليت يذكرها الصوفيون دوماً للحديث عن مصاعب الرحلة هل يصلون 
الغاية املرجوة، ورمبا يكون هذا هو الّسؤال اّلذي ال نستطيع أن جنيب عنه، فالوصول عند الّصويّف وصول يكابده عناء إىل  فعالً 

عامل آخر، عامل مليء بكل ما هو غري إىل  ويّف إال هبما، فاحلب اإلهلّي غايته يف رحلته اليت تنقلنا معهومشقة، وال يستلذ الصّ 
عامل من امليتفيزيقيا املعجونة ابحلب وخبصل صفاء الروح إىل  منطقي، إّّنا رحلة تبتعد عن الواقع وعن كل ما فيه من واقعّية، فتحملنا

 مض.وقدرهتا على الغوص يف عاملها الغا
 (: 357، ص2009، الدمشقييقول ابن سوار )

 ميينـــــــــــــــــا  بعهد سالف كان بيننـــــــــــــــــــــا 
 ألقتحمـــــــــــن اهلول فيها بعزمــــــــــــــــــــــــــة  

 زفـــــــــــإن كان ميقايت لديهـا ومل أفــــــــــــــــ

 مخارهــــــــــــــــــــــــا وأســــــــــرار شوق ال حيل 
 إلــــــــى الفلك األعلى يطري شرارهـــــــــــــــــــــا

 ابتقريبهـــــا فليهن نفسي افتخارهـــــــــــــــــــــــ
األهوال املضي ومواصلة الرحلة وجتشم إىل  نقطة البداية من جديد، فيقينه ابستحالة الوصول يدفعهإىل  فالّصويف هنا يعود

 مرة أخرى، ليبقى يدور بني إصرار على الرحيل ورغبة ملحة تستحثه على املواصلة وبني غاية مشتهاة لكنها عصّية على التحقق.
إّن نصوص الرحلة الصوفية تشرتك يف أتكيدها على انطالق الرحلة من واقع التيه وقطع املسافات تلو املسافات ألجل 

 اّلذي يعرّب عن العامل اآلخر املرتبط مبتافيزيقيا الّصوفّية.استعادة زمن مفقود، هذا الزمن 
من خالل فعل الرحيل وكلما طال املسري  ذلك العامل الروحي اّلذي يسكنه احلبإىل  والّشاعر يعرّب عن رغبته يف الوصول

 ،م يعيش فيه الصويف هاجس االنفصالازدادت الغاية ابتعاداً ألّن طّي البيد ال ينتهي فنجد أّن الرحلة الصوفية تنطلق من واقع مظل
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ذلك الزمن اّلذي يصعب علينا كنه تفاصيله ومعرفة مدى انفصاله عن الواقع إاّل أنّه ذلك الّزمن اّلذي  ،واالغرتاب عن زمن مضى
عامله التخييلي يرتبط ابلّروح ومعاانهتا يف حماولة انفصاهلا عن الواقع املادي، وهنا نستطيع أن نبحر مع الّصويف، ونرحل معه يف 

البعد عن أو  فتكون اجلنة عند الصويف والنار هي القرب الروحّي إن صح الّتعبري، فنجده حياول رسم مفهوم ما للجنة والنار، لذلك
(، وهذا الزمن املقدس هو الّزمن اّلذي يضمن ارتباط الّروح مبا تبحث عنه، فالرحلة هي 96، ص1948زمنه املقدس )اليوسف، 

رحلة البحث عن الوجود يف العدم، فيضطر الّصويف مكرهًا أن يرحل يف هذا الواقع ويتحمل عوائقه وصعابه تدفعه  رحلة البحث،
ذات احملبوب، إىل  تفعيل دور اللغة برمزيتها املطلقة وتعبرياهتا عن احلب والشوقإىل  الرغبة يف استعادة وجوده الّسابق، ويضطر

عاملها املليء ابحملّبة، ذلك العامل اّلذي تعجز القلوب الّضعيفة إىل  نصوصه هي رحلة الّروح فالرحلة يف نظر الّصويف وكما جاءت يف
 عن معرفته ال بل حتارب وجوده وتنكره.

عامل آخر ال ميكن إدراكه، ويف رحلته يواجه مشاق وصعوابت ويعرّب عن إىل  والّصويّف عندما يرحل فهو يرحل بقلبه وروحه
 أماكن تلتصق بذاكرة الّروح.إىل  والّتعلق، والعذاب، والعشق واهليام، إّّنا رحلة احلب اخلالصمشاعر احلب واللوعة 

 
 اخلامتة: 

 لطاملا كانت الكلمة الّصوفّية، والعبارة الّشعريّة يف لغتهم ميتافيزيقية، خترج من احلدود اليت يفرضها الواقع على نفسه، لتالمس تلك
 البحث ابلنتائج اآلتية: النفس املسافرة، وعليه فقد جاء 

  إّن النص الصويف هو نص ميتافيزيقي على الرغم من الرفض اّلذي تعرض له القول مبيتافيزيقيّته، وحماربة العقالنيني مبناهجهم
 املنطقّية له.

  ًقريبة من الّذات  فضاءات كثرية بعيدة كل البعد عن الواقعإىل  العامل الروحي اّلذي يعرب فيه الصويفإىل  شكلت الرحلة انتقاال
 اإلهلّية اليت كان يصبو إليها.

  الرحلة الّصوفية شبيهة برحلة احلياة يف ختطي مصاعبها ولكنها ال متت هلا أبي صلة فهي رحلة البحث عن العامل القدمي اّلذي
 يطمئن له الّصويف.

 مية ولكن أسرار كلماهتا فتحت اجملال لنصوص الرحلة الصوفية إرهاصات فنية من حيث إّّنا قلدت شكل القصيدة العربية القد
 أمام املعىن، ووسعت أفق العبارة.
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