
 ة" و"منطق الطير"في"اإلشارات اإللهي   والتصوير الشاعري   التصوير الرمزي  

 دّأمحدّاملسعوديحممّ 

ّالصوفي ة.الروح،ّطائرّالسيمرغ،ّ،ّاإلشارات اإللهي ة، منطق الطير الرمز،ّالشاعري ة، الكلمات المفتاحي ة:

وهلّتتقاطعّهذهّالسماتّأمّ؟ّ"ماّهيّمساتّالتصويرّالرمزي/الشاعريّيف"اإلشاراتّاإلهلية"و"منطقّالطري
وماّّ؟ومباذاّيتميزّالتصويرّالرمزيّيف"اإلشاراتّاإلهلية"عنّالتصويرّالرمزيّيف"منطقّالطري"ّ؟تتساندّفيماّبينها

وهلّتسهمّّ؟ّوماّاملالمحّالرمزيةّوالشاعريةّالفاعلةّيفّالنثرّاألديبّالصويف؟ّمساتّالشاعريةّالبارزةّيفّهذاّالتصوير
ّ؟ّتشييلّالرييةّالصوفيةّللووودّوايحياةهذهّاملالمحّيف

 اإللهية" التصوير الرمزي والتصوير الشاعري في"اإلشارات. 1

سنركزّيفّهذاّاملبحثّعلىّعددّمنّالسماتّاجلماليةّاليتّأسهمتّيفّتشييلّرمزيةّالتصويرّالصويفّوشاعريتهّ
مساتّالغنائيةّوالتيثيفّوالتيرارّباعتبارهاّوهيذاّارتأيناّأنّنقفّعندّالتشييلّالرمزيّّو.ّوحتديدّمالحمهّالبارزة

وطاقاتّ،ّمرتيزاتّتصويريةّأساسّيفّحتديدّفنيةّالنصوصّالصوفيةّالنثريةّوتلوينهاّبنيهةّمجاليةّشاعريةّمميزة
ّ.دالليةّغنيةّباإلحياء

ّكربىّ.ّيعدّالرمزّمسةّتيوينيةّبارزةّيفّالتصويرّاألديبّالصويف يفّاخلطابّوالرمزّطاقةّتصويريةّحتظىّبأمهية
ويستندّالتخييلّالصويفّإىلّاإلشارةّالصوفيةّالرمزيةّقصدّتشييلّدالالتهّ.ّاألديبّالصويفّبشىتّأنواعهّوأشياله

ّكانّالرمزّيندغمّيفّاإلشارةّويتحدّهباّليولِّدّشرارةّالتخييلّالطريفّاملتسمّببعضّالغموضّ.ّوأبعادهّالفنية وإذا
ّكبريّمنّايحيويةّوالقدرةّعلىّّفإنهّيسهمّبدورّفعالّيفّمنح،ّوااللتباس النصّالصويفّمساتّشاعريةّعلىّقدر

وهبذاّيعدّالرمزّمسةّمنّمساتّالتصويرّالشاعريّيفّالنصّ.ّجتسيدّأحاسيسّالصويفّوتشخيصّرياهّالروحية
ليتّمنّاإلمياناتّالبالغيةّواللغويةّاألخرىّاّخاصةّحينماّينبثقّمنّبؤرةّاجملازّأوّاالستعارةّأو،ّالنثريّالصويف

ّ.يشحنهاّالصويفّبطاقةّالرمزّواإلشارة

ّ:ّمنّاملتعةاّهائال ّيقولّأبوّحيانّيفّنصّشاعريّالنفسّرمزيّاألبعادّواسعّالداللةّميتلكّقدرّ 

مثّملّألبثّإالُّهنيهةّحىتّّا،مثَّحْلَحلينّعنهاّتوقيفّ ّا،فقلقلينّهباّتشويفّ ،ّأشهدينّاألكوانّمزخرفة ّبأخبارّوأعيان
ّكليال ّفتحتّبصرّ ّ،فلماّتبشبشُتّهناكّقليال ّ.ّوينّمعهاأدجمينّفيهاّوأدّر فرأيتّهنالكّ،ّّطويال ّووررتّحبال ّّ،ا

مثّأسندتّإليهّهتاويلهّوأفاعيلهّمتلساّمنّّا،اّفلمّأودّفَ ْرقّ فطلبُتّفَ ْرقّ ّا،اّيقتضيَّخلقّ وَخْلقّ ّا،اّيعشقَّخْلقّ َخْلقّ 



حىتّّ،ّوأظهرّيلّأهواالّمروِّعةّبالتنيريّ،ةُّمقرِّعةّبالتقصريفسلطّعليّألسن،ّوِخيفة ّمنّمواقعةّاهلُلك،ّإضافةّامللك

ومنعينّمنّأنّأهتفّأوّ،ّفلماّأخذّمبخنقيتّيفّهذاّالوقت.ّومسوتّعليهّمسواّا،كأينّنَ بَ ْوُتّعنّاليونّنُ بُ وّ 
،ّودفنينّيفّرمسي،ّفلماّرآينّكذلكّحبسينّيفّنفسي،ّاّباإلسفارّعماّدهاينّبهّاالستتارعطفتّاليذّ ،ّأكشف

ياّويلّ:ّفقلتّبلسانّالعدم،ّوحسمّحسيّعنّغديّوأمسي،ّوغيَّبّعينّقمريّومشسي،ّوسلبينّروحيّوأنسي
فهلّوراءّالصدقّ،ّسيدي:ّفقلت.ّبلُّمعاِقبّأناّيفّصدقكّيفّعشقكّ:قالّ؟ّأُمعاَقبّيفّعشقكّأنا،ّالِقدم
ُعزوُبكّعنّعشقكّباستيالءّّو،َّغْيبُتكّعنّصدقكّبرييةّصدقك،ّنعم:ّفقالّ؟ّأوّهلّفوقّالعشقّهناية،ّغاية

ّ.1عشقك

يستندّهذاّالنصّالصويفّاجلميلّإىلّصيغّأسلوبيةّمتعددةّإليصالّتصورّالصويفّوتصويرّحالتهّوإبرازّنظرتهّ
إنّهذاّالنصّيستثمرّإىلّوانبّالرمزّمساتّشاعريةّبينةّتتمثلّيفّالغنائيةّوالتيثيفّ.ّلعالقتهّبالذاتّاإلهلية

إنهّيرمزّإىلّفيرةّوحدةّ.ّيفّبناءّمتماسكاّحيانّيوظفّطبقاتّرمزيةّبعضهاّيتلوّبعضّ إنّأباّ.ّالداليلّواإليقاع
:ّعربّرموزّوكلماتّوصيغّمتنوعة-اليتّوقفناّعندهاّيفّالفصلّاألولّمنّالبابّالثاينّمنّهذهّالدراسة-الشهود
؛ّمشسي؛ّقمري؛ّتاراالست؛ّاملّأودّفرقّ ؛ّاخلقاّيقتضيّخلقّ ؛ّااّيعشقّخلقّ خلقّ ؛ّأدروين؛ّأدجمين؛ّأشهدين
كلّهذهّاملفرداتّوالرتاكيبّتتالحمّقصدّتشييلّالريياّالرمزيةّاليتّيصورهاّالصويفّيفّنربةّالّختلوّمنّّو.ّعشقك

وهذاّالرتكيزّعلىّالذاتّ.ّبأشواقهاّوإحباطاهتا،ّإنّاحملورّيفّالتصويرّهوّالذاتّبآالمهاّوأحالمها.ّنزوعّغنائي
وهذاّالبعدّمينحّالنصّالصويفّنيهةّ.ّيةّيفّإيقاعيتهاّايحزينةّوالرتاويديةيفتحّالنصّالصويفّعلىّآفاقّالغنائ

بلّنلفيهّيستثمرّطاقةّشاعريةّ،ّوملّييتفّالتوحيديّهبذاّالتداخلّبنيّالرمزّوالغنائيةّيفّالتصوير.ّشاعريةّبينة
اليتّتولدهاّمساتّّإهناّطاقةّاإليقاع،ّأخرىّتسهمّبقسطّوافرّيفّحتقيقّمجاليةّالتصويرّالصويفّونسجّدالالته

ّكلّ.ّوأساليبّعلىّرأسهاّالسجعّواالزدواجّوالتيرار هيذاّنعثرّيفّالنصّعلىّفواصلّوأصواتّتتيررّيفّهناية
فالتصويرّالرمزيّمييلّإىلّتوظيفّ؛ّوالّتسلمّهذهّاإليقاعيةّمنّداللةّرمزية.ّمجلةّختلقّنغمةّمتجددةّمتنوعة

أوّاإلمساكّبالتجربةّّ،والرمزيةّتوقّإىلّاحتواءّاملطلقّواليلي.ّيىاإليقاعّللتعبريّعنّاألحاسيسّواألفيارّوالّر
ّكنهّوالّشيلّهلا واملوسيقىّوحدهاّتتمينّمنّاقتناصّإيقاعيةّاملتحولّغريّ.ّالذاتيةّاملبهمةّالغامضةّاليتّال

فّبنيّواالختال.ّالثابتّوالنفسيّالباطينّإىلّوانبّامليلّإىلّاستثمارّرموزّيستمدهاّالصويفّمنّعاملّايحس
منّايحركيةّوايحيويةّاّالتعبريّالرمزيّاملاديّوبنيّمغزاهّأوّمضمونهّالروحيّأوّالووداينّخيلقّيفّالنصّالصويفّمنطّ 

ّ.ّايفّالتصويرّتنضافّإىلّاإليقاعّاملوسيقيّاملتولدّعنّالعناصرّاملشارّإليهاّسالفّ 



وهذاّالغموضّيفسرّاإلحساسّ،ّاليلإنّالرمزّبسببّاختالفهّعنّمغزاهّيتسمّدائماّبالغموضّوااللتباسّالد
وهذهّالسمةّتولدّحركيةّ.ّويفّالووودّمنّحوله،ّبالسرّواللغزّاللذينّيستشعرمهاّالصويفّيفّأعماقهّووودانه

ّكفاءاتّالتأويلّوالتخييلّوايحدسّ وحيويةّتستدعيهماّالرموزّبطابعهاّامللتبسّالذيّيتطلبّمنّاملتلقيّاستنفار
ّكثيفةّولغةّإحيائيةّعميقةيقولّأبوّحيا.ّوالتصورّلديه ّ:ّنّيفّنصّيتوفرّعلىّرموز

وتناوتّ،ّوجتلتّأسرارّايحقّفيهاّبنيّاالقرتاحّواالرتياح،ّوشرُفتّاألعيانّباألرواح،ّأشرقتّاألكواُنّباألشباح
قتّيفّوالت،َّورُدَّتّعلىّالناظرينّخوائنّاألبصار،ّالنفوسّعلىّبُعدّالديارّمباّتتخافتّفيهّاألفواهّعلىّقربّاملزار

أوّّا،رِْدََّثَدّ :ّوقيلّلصاحبّالوود؛ّاوِغْبَّعَلهّ ّ،اِهْجَّوهَلّ :ّوقيلّلصاحبّالشوق،ّالغيبّسوانحّاإلقرارّواإلنيار
َّكَمدا .ّاوأبرزّبرهانّ ّا،هاتّبيانّ :ّوقيلّلصاحبّايحب؛ّوانأّمشيناّا،اخسأّمهينّ :ّوقيلّلصاحبّالعيب؛ُّمْت

والتواءّ،ّواضمحاللّاملقال،ّلالفظونّبلسانّايحقّشتاتّايحالولفظّا،ّفعندهاّيحظّالالحظونّبعنيّالصدق
،ّوتيثرواّبالوحدة،ّوافرتقواّعنّاألُلفة،ّورفعواّرقوَمّالبواطنّوالظواهر،ّوباحواّبالضمائر،ّفتناوواّيفّالسرائر،ّاملنال

،ّتّدواعيّاملىنحىتّهاو،ّفماّميثواّمطمئننيّوالّلبثواُّمْروِحنني،ّوخيمواّبنيّسواحلّالتجينّوِتالعّالتمين
علىّأنّحفظّايحالّمعّالشتاتّ؛ّومنّتائهّيفّالربّبالّرفيق،ّفمنّطائحّيفّالبحرّغريق،ّوماوتّسواعيّاهلوى

خريّمنّأنُّييانّيفّ،ّوألنُّييانّيفّاهلوىّحبيمّالتشتيت،ّأوىلّمنّإمهاهلاّوإرساهلاّبالعنادّواإلعنات،ّواالنبتات
والسلوةَّطردّ؛ّالسلوةّسهوّالروحّواهلوىّروضّالروح؛ّواهلوىّمياثبة،ّالسلوةّجمانبة:ّالسلوةّحبيمّاالوتماع

ّ.2السلوةّإعراضّواهلوىّاستعراض؛ّواهلوىّحتريش

يصورّالنصّيفّلغةّجمازيةّرمزيةّأحوالّاإلنسانّعامةّسواءّالساعيّإىلّاهللّاملقبلّعليهّبالشوقّأوّبالوودّأوّ
عرضّعنهّبالعيبّوالنيران،ّبايحب

ُ
توحيديّيفّهذاّالتصويرّالرمزيّالشاعريّإىلّوانبّاجملازّويوظفّال.ّأوّامل

فعلىّالرغمّمنّأنّالنصّالّيدورّحولّّ.وسائلّفنيةّولغويةّأخرىّتشحنّالنصّبطاقاتّرمزيةّودالليةّشاسعة
.ّاإليقاعيةّوالتيثيفّوالتيرارّوغريهاّمنّاإلمياناتّالبالغية:ّالذاتّإالّأنهّخيلقّغنائيتهّعربّأساليبّأخرى

حظّأنّأباّحيانّالّيصورّماّيشعرّبهّإالّبواسطةّرموزّحسيةّيستمدهاّمنّالعاملّاملاديّاحمليطّبهّعلىّواملال
ّ:ّوبذلكّيؤكدّأن.ّالرغمّمنّأنّماّيسعىّإىلّاإلمساكّبهّروحيّالطابعّيتسمّبالغموضّوااللتباس

إذّيقومّالرمزّبدورّ،ّوحيزّإليهّفهوّفيرةّأوّمغزىّّرأماّماّيرم،ّالرمزّهوّباستمرارّشئّماديّمووودّأمامنا
أنّييونّلهّلونّمنّ،ّااّحقّ لييّييونّرمزّ ،ّوالّبدّللرمز،ّيفّحنيّييونّمغزاهّهوّاملضمون،ّالتجسيدّاملادي
ّ.3معّمغزاهAffinityّالصلةّالروحيةّ



؛ّاألشباح؛ّاألكوان:ّوهيذاّجلأّالتوحيديّيفّالنصّإىلّمفرداتّحسيةّشحنهاّبدالالتّرمزيةّروحيةّولية
وتقرتنّهبذهّاملفرداتّكلماتّأخرىّذاتّبعدّروحيّأوّنفسيّ.ّروض؛ّالرب؛ّالبحر؛ّتالع؛ّسواحل؛ّعني؛ّرالديا

واملالحظّيفّهذاّاالستعمالّأنهّ.ّأوّجمردّتسهمّحبظّوافرّيفّالرتكيبّالرمزيّللنصّوتدفعّبهّحنوّآفاقّالشاعرية
وعنّطريقّهذهّاليفاءاتّيتمينّمنّ.ّوريفسحّأمامّاملتلقيّجماالتّشاسعةّللتخييلّوالتأويلّوالتصورّوالشع

إنّأباّحيانّيرصدّطبيعةّعالقةّاإلنسانّبالذاتّ.ّإدراكّاجملالّاليليّالشاملّالذيّيصورهّالنصّيفّرمزيته
إنّصورةّاملتقربنيّمنّاهللّاملقبلنيّعليهّبالشوقّوالوودّ.ّوهيّعالقةّتتسمّبالغموضّوالسريةّوتلفهاّايحرية،ّاإلهلية

اّأوّالربهنةّالدائمةّالدائبةّعلىّشدةّالتعلقّاّوحزنّ ميابدهتمّومعاناهتمّإىلّحدّاملوتّكمدّ ّوايحبُّتربزّشدة
ّويصورّالتوحيديّإىلّوانبّذلكّحالةّالتبعثر.ّأماّحالةّصاحبّالعيبّفحيمهاّالشنيّوالبعدّاألبدي.ّواهلوى

وماّبنيّتائهّ،ّاّبنيّطائحّيفّالبحرّغريقاّفرتىّالناسّميّ اّحسّ اّرمزيّ اليتّيتعرضّهلاّاإلنسانّبسببّمعرفتهّتصويرّ 
واليلّيرووّالسلوةّوهيهاتّهيهاتّأنّتنالّبيسرّألهناّسهوّالروحّعيسّاهلوىّالذيّيعدّ،ّيفّالربّبالّرفيق

ّ.روضّالروح

اّمسةّاإليقاعّاليتّترتتبّعنّاالزدواجّوالسجعّوتيرارّوجتمعّبنيّهذهّاملفردات/الرموزّوالصورّاجملازيةّمجيعّ 
وهبذهّالييفيةّيتمينّالتوحيديّمنّشذّانتباهّمتلقيهّوحتريكّوودانهّوفيرهّ.ّااّوأصواتّ اهبةّمتقاربةّتركيبّ صيغّمتش

ومنّوهةّأخرىّيتمينّبوساطةّهذهّالسمةّمنّتطويعّ،ّمنّوهةّ"نشوان"ّوخيالهّحىتّيقبلّعلىّإشاراتهّوهو
وقدّأشارّعددّمنّ.ّليتّتتولدّعنّموسيقيتهااللغةّللتعبريّعنّاجملردّواملعنويّواملطلقّعربّطاقتهاّاإلحيائيةّا

اإلشارات ّوكتاب،ّالباحثنيّإىلّهذهّالسمةّالتصويريةّالرمزيةّالشاعريةّاليتّيتميزّهباّنثرّأيبّحيانّالتوحيديّعامة
وهوّمقياسّ،ّويرتبطّهذاّالبعدّبصدقّالتعبريّعنّاإلحساسّالنابعّمنّعمقّالتجربةّالصوفية،4ّخاصة اإللهية

ّ.5"رّالتجربةّورحلةّالبناءّالتعبرييعربّمسا،ّالذيّيظهرّعادةّمنّخاللّالتدفقّاملوسيقي"ّداينللتدفقّالوو

ويقولّأبوّحيانّيفّنصّآخرّالّيقلّعنّالنصّالسابقّمنّحيثّالقدرةّعلىّتفعيلّالرمزّواإليقاعّوالنزعةّ
ّكب ّ:ّريّمنّاجلماليةّواإلحيائيةالغنائيةّالذاتيةّللتعبريّعنّإحساسهّورياهّيفّأوواءّشاعريةّغنائيةّعلىّقدر

أرتاعّلطننيّّ:فقدّبقيُتّبالعراء،ّفلعليّأداويّبيتابيمّماّيب،ّإذاّقرأمتّكتايبّفتفضلواّعليّجبوايب:ّياّأحبائي
ظاهريّمنتثرّالّأملكّّ؛ّومِهَّيتّيفّاهلممّغريبة،ّفحايلّيفّاألحوالّعجيبة،ّوأهيمّمنّحننيّذويّالصبابة،ّالذبابة

وإنّحضرُتّمجعاّفِبلُبوسّّا،وأتفرَّدّباخللوةّهائمّ ّا،ُأورَّعّالُغَصصّكاظمّ ّا،مستِعرّالّأودّلهّفيئّ ّوباطينّا،منهّشيئّ 



فأناّ،ّوالّذائدّعينّإالّوهوّيعتب،ّالّرائدّيلّإالّوهوّييذب:ّوإنِّغْبتّعنهمّفِبُبؤسّحتمٍُّلّوتبقّ ،ّجتمٍلّوتوقّ 
ّ:ّوهذاّألين،ّوالراصدّامليروب،ّوالرائدّامليذوب،ّحملجوبوالقاصدّا،ّواملتحرِّقّاملصرور،ّاملتشرِّقّاملقرور

ّقَنعُتّلُينُتّحر اّوّّّّّّأطَعُتَّمطاِمعيّفاْستَ ْعَبدتينّّّّّّّ ّّ.6َلْوَّأينِّ

إىلّالرتكيزّعلىّتصويرّالذاتّيفّآالمهاّوتوتراهتاّوأحزاهناّاّتتشيلّالشاعريةّوالرمزيةّيفّهذاّالشاهدّاستنادّ 
فمنّخالهلاّيرىّالصويفّكلّمظاهرّ؛ّيفّالرييةّالصوفيةّالرمزيةّتعدّأصلّالرييةّالوووديةإنّالذاتيةّ.ّوحريهتا

ومنّمثّكانّ.ّويؤكدّالتصوفّأنّهذهّاملظاهرّالّتتيشفّلناّحقائقهاّإالّيفّمرآةّالذاتّايحاملة.ّالووودّوايحياة
والتخيلّاليتّيستدعيهاّالرمزّّفمنّخاللّيحظاتّايحلم.7ّالتشييلّالرمزيّالصويفّريياّمعطرةّبايحلمّوالتخييل

منّأناّالصويفّوريياهّ:ّمنّالداخلاّإليهاّانطالقّ اّنرىّمغزىّهذهّاملظاهرّاليونيةّواالوتماعيةّالواقعيةّمنظورّ 
هيذاّيقدمّالتوحيديّيفّالنصّرييتهّالرمزيةّإىلّذاتهّوإىلّاآلخرينّيفّلغةّتوظفّ.ّاجلماليةّوالفيريةّوالشعورية

وغريهاّ؛ّاخللوة؛ّالغصص؛ّباطين؛ّظاهري؛ّمهيت؛ّأهيم؛ّأرتاع؛ّالعراء:ّّسياقّترميزيّواضحعدداّمنّاملفرداتّيف
ّ.منّاملفرداتّاليتّحتيلّعلىّدالالتّصوفيةّتستبطنّإشاراتّرمزيةّإىلّأحوالّصوفيةّومراتبّيفّالسلوكّوالقرىب

صرّاإليقاعّاليتّتدعمّالبعدّاألولّواملالحظّيفّهذاّالنصّأنهّيستثمرّإىلّوانبّالبعدّالرمزيّالغنائيّالذايتّعنا
لالزدواجّوالطباقّواجلناسّوغريهاّمنّاألساليبّالبالغيةّاّاّميثفّ ومنّمثّنلمسّيفّالنصّحضورّ .ّوتزكيّدالالته

ّكبريّيفّتشييلّالتصويرّالرمزيّالشاعريّيفّالنص ويفّهذاّالنصّتتداخلّالعناصرّايحسيةّّ.اليتّتسهمّحبظ
ّويعدّهذاّالتداخلّوالتساندّبنيّهذه.ّلتصويرّرييةّالصويفّلذاتهّوللووودّمنّحولهبالعناصرّاجملردةّاملعنويةّ

ّ.ّالسماتّالتصويريةّحملةّهامةّمنّحملاتّالتصويرّالصويف

ويصورّأبوّحيانّيفّلغةّشاعريةّحاملةّميثفةّووانبّأخرىّمنّرييتهّايحياتيةّالوووديةّيفّنصّآخرّعلىّ

ّكبريّمنّالرمزيةّوالفنيةّمووهّ  ّّّ:اخلطابّإىلّاآلخر/املتلقيّباعتبارهّمرآةّللذاتّووزءاّمنّاليونّوايحياةّاقدر

مثّانتبهّيفّ،ّاوانتبهّعنّرقدتكّمتخوفّ ،ّاوفيرّيفّدواوينّمليوتهّمستعرِفّ ،ّاانظرّإىلّزينةّاليونّمستطرِفّ :ّياّهذا

سطّلكّهذاّالبساطّحىتّوالّيُب،ّولنّيُفتحّلكّهذاّالباب.ّامثّاحيمّعلىّنفسكّمرتفرفّ ،ّاانتباهكّمتوقفّ 
ومتحوّأثرّامليانّيفّ،ّوتنأىّعنّشاهدَّزيِْنكّوَشْيِنك،ّوتبيدّيفّعينكّعنّعينك،ّتصحبّكونكّبفراقّكونك

وحىتّترىّأنَّمطارِبكّبالتمينَّمعاطبكّ،ّعليكاّونعتكّمنفسخّ ،ّوحىتّتبقى"أنت"منسلخاّعنك،ّأيِنك
ّحينئذّ–َّفرِدّْ.ّملّيبقّبينكّوبينكّضدٌّّوالّنِدٌّّ،ّتّهذاّايحدفإذاّبلغ.ّومآلفكّبالعيانّمتالفكّباخلرب،ّبالتمادي

ّّّ.8فإنكّتذوقّبغريّمذوقّماّملّيُذقهّخملوقّا،وُردّروضهّالناضرّناظرّ ّا،حبرهّالطاميّظامئّ ّ-



إنّتصويرّالرييةّالصوفيةّ.ّيقومّهذاّالنصّعلىّجتريدّاجملسدّوجتسيدّاجملردّيفّلعبةّبالغيةّرمزيةّواضحة
قةّالصويفّباليونّوبالذاتّاإلهليةّاقتضتّمنهّاستعمالّهذهّالسمةّالتصويريةّالرمزيةّللتعبريّعنّجتربتهّلطبيعةّعال

يلونّالصويفّنصهّبباقةّمنّالصورّالرمزيةّواجملازيةّالشاعريةّاليتّتنسجهاّعناصرّخمتلفةّتسهمّ.ّونقلهاّإىلّاآلخر
ّكانتّالرييةّ.ّمعرفةّاهللّوالتفيرّيفّدواوينّمليوتهّيفّتصويرّنظرتهّاإلجيابيةّإىلّاليونّباعتبارهّباباّحنو وإذا

العدمية/العبثيةّلدىّبعضّاالجتاهاتّاألدبيةّالرمزيةّوالسورياليةّوالوووديةّترىّأنّالووودّعبثّفإنّأباّحيانّ
ومنّمثّينجذبّ،ّاّالّحدّلهأنّالغموضّالذيّييتنفّاليونّسحرّ ّيعتربّانطالقاّمنّرييتهّالصوفيةّالرمزية

ّيفّالوصولّإىلّمعرفةّاملطلقّوالالهنائيّبوساطةّيفّكشفّالنقابّعنّهذاّاجملهولّوأمال ّّأمال ّ،ّويفّإليهالص
ومنّمثّنلمسّهذاّالتساندّبنيّعناصرّالتجريدّوعناصرّالتجسيدّالرمزيّيفّالنصّ.9ّالتصويرّالفينّوالتعبريّالرمزي

ّواجلناسّوالتيرارّاللفظيّواللعبّاللفظيّإىلّوانبّالتشييلّاملوسيقيّالذيّيتولدّعنّالسجعّواالزدواج
وهذاّاجلوّالسحريّالذيّيرسمّدائرتهّاليربىّالتصويرّالرمزيّينتهيّعربّجمازيتهّايحاملةّإىلّ.ّ"الشطحّاللغوي"

ّكماّنرىّيفّختامّالنص ّّ.االنفتاحّعلىّاألملّوايحلم

ّوالدالالتّوالرموزّيفّتفاعلهّمعّعاملّباملعايناّهيذاّجتعلّالرمزيةّالصوفيةّعاملّالتخييلّالذايتّعاملاّمليئّ 
إنّ.ّبلّإهناّتُفرغّهذاّالواقعّمنّالداللةّواملعىنّلرتبطهّباملطلقّالشاملّوباحملبةّاإلهلية/اإلنسانيةّالروحية.ّالواقع

الرمزّالشاعريّالصويفّيؤكدّأنّاملدارّاجلوهرّواحملورّاألساسّيفّالووودّإمناّهوّالروحّوليسّمنّشئّسوىّالروحّ
ّّ.بغيّأنّيُعتىنّبهين

أحوالهّيفّلغةّرمزيةّشاعريةّالنفسّمتضيّعلىّوتريةّإيقاعيةّسريعةّاّاّيفّإشاراتهّمصورّ ويقولّأبوّحيانّأيضّ 
ّ:ّومنطّتصويريّغنائيّفريد

ّكيدّالزمان فماّليماّيفّساحةّ،ُّعوواّعلىّرسمّوسميّفخذاّحظيماّمنهّبَقْسميّوَرمْسي،ّوياّنيدّاأليام،ّيا

وخالفاينّّ،فنابذاينّوكايداين.ّوالّليماّيفّحلَّعْقدّحيبّلهّمأمولّوالّمطمع،ّوالّمْربعّ ّهوايّلهّمسينّ 
ياّ؛ّياّنسيمَّروحّاالوتماعّانصرفّمودَّعا.ّوالّليماّعنديّإالّماّتسمعان،ّفماّليماّمينّإالّماّتريان،ّوحارباين

ياّنريانّ؛ّياّنوازعّالقلبّاسلمي؛ّجوىّاْحُرميياّحالئلّالن؛ّإنّشْئتّأوّمطَّلعااّطيبّلذةّالشيوىّتباعدُّمَغرَّبّ 
؛ّياّحالوةّاهلوىّأِمرِّي؛ّياّمقاديرّالدهرّترافدي؛ّياّغايةّاملىنّتباعدي؛ّياّمضاوعّالبلوىّمتهَّدي؛ّاهلجرّتوقدي

ياّحسراتّالقلبّ؛ّياّمعارفّالغيبّتنيَّري؛ّياّمناهلّالعيشّتيدَّري؛ّياّعاذليتّعلىّونوينّاهَدئيّعينّوقَ رِّي
ياّمصائبّالدنياّ؛ّياُّعَقَبّاهلوىّزيديّمثّزيدي،ّياّمعاملّاألنسّبِيدي؛ّياّأستارّالضمريّهتتَّيي؛ّرَّقيحت

ّ.10جائبّالدهرّواأليامّتعجَّيبّمين!ياّع؛ّاقصديينّوانزيلّيب



إنّ.ّكيدّالزمانّونيدّاأليامّخطابّالعاقلّاملدركّايحي:ّّخياطبّالتوحيديّيفّالنصّعنصرينّجمردين
ويفّضوئهّينسجّ.ّالرمزيّيشيلّدالالتهّعربّاجملازّوانطالقاّمنهّتتياثفّالصورّوتتتابعّيفّإيقاعّسريعالتصويرّ

واملالحظّيفّهذاّالنصّأنّأباّحيانّيستدعيّبييفيةّبينةّلغةّ.ّالتوحيديّشاعريتهّوغنائيتهّايحزينةّالشاكيةّالباكية
إنّالصويفّيطلبّ.ّلينّيفّصورةّوديدةّمعيوسةّ،الشعرّالعريبّالقدميّيفّوقوفهّعلىّاألطاللّوشيوىّالزمان

.ّوأنّيناصباهّالييدّوايحربّوالدمار،ّمنّكيدّالزمانّونيدّاأليامّأنّيأخذاّمنّأطاللّوسمهّالفانيةّحظهما
وهيذاّيسرتسلّالصويفّمصوراّرغباتهّالشاذةّعنّاملألوفّيفّلغةّتستثمرّاملوروثّالشعريّيفّأفقّرمزيّصويفّ

إهناّ.ّوبذلكّيصورّالتوحيديّيفّإهابّرمزيّفيرةّجمردةّصوفيةّتعدّمدارّهذاّالنصّ.يضمخّالنصّبالشاعرية

ومنّمثّيرووّأنّتظلّنوازعّالقلبّ.ّعنّاحملبوباّفيرةّالرضىّبالقضاءّوالقدرّوالتلذذّباالبتالءّماّدامّصادرّ 
بيلّاآلالمّوبشىتّّإنّالصويفّيرضى.ّساملةّونريانّاهلجرّمتقدةّومضاوعّالبلوىّممهدةّوغايةّاملىنّمتباعدة

وهبذهّالييفيةّحولّ.ّصنوفّايحسراتّواالبتالءاتّواملصائبّاليتّتنزلّبهّمنّأولّالتشبثّباحملبةّواإلخالصّهلل

لدىّالشعراءّواختذهّمطيةّللتعبريّعنّذاتهّوعنّنظرتهّالصوفيةّإىلّعالقةّاإلنسانّاّأثريّ اّشعريّ اّأبوّحيانّموضوعّ 
ّكماّاخت ّ.ّذهّوسيلةّللتعبريّعنّطبيعةّالعالقةّاليتّتصلهّخبالقهبالووود/الدنياّوالزمان

ومنّخاللّماّسبقّنستنتجّأنّلغةّالشعرّالعريبّالقدميّقدّغزتّبرمزيتهاّوتصويريتهاّلغةّتصويرّأيبّحيانّ
مينهاّمنّدقةّتصويرّخلجاتّالصويفّوالرقيّهباّإىلّمعارجّاّالرمزيةّالنثريةّومنحتهاّغىنّفريدّ 11ّالتوحيدي
اّوأتاحتّهلاّإميانيةّمجاليةّفريدةّمينتهاّمنّتصويرّمعاناتهّالوووديةّوالروحيةّتصويراّحيويّ ،ّالفذةّالشاعرية

ّّ.يتميزّبايحركيةّوالقدرةّعلىّخماطبةّوودانّاملتلقيّومشاعرهّوخياله

ّبعدماّوقفناّعندّهذاّالنمطّمنّالتصويرّالرمزيّالذيّيستلهمّالتشييلّالشاعري/الغنائيّيفّتقريبّاملعاين
ّكان،ّوالتصوراتّواألحاسيسّالّبدّمنّالوقوفّعندّمنطّآخرّمنّالرمزّاستعملهّأبوّحيانّباحتشام -لينه

إنهّالرمزّايحيواينّالذيّتطورّعندّ.ّإرهاصاّبانتشارّهذاّالتوظيفّيفّالنثرّاألديبّالصويف-بشيلّأوّبآخر

ّ.ّرمزيةّماّورائيةاّتّخاصةّتأخذّأبعادّ يتميزّبسمااّخالصّ اّصوفيّ اّالصوفيةّوأصبحّمعّفريدّالدينّالعطارّرمزّ 

ويفّهذاّاإلطارّميينّاإلشارةّإىلّأنّالتوحيديّعينّهبذاّاجلانبّمنّحيثّرمزيتهّاألخالقيةّالسلوكيةّعلىّ
أرقىّاّأماّالعطارّفقدّوظفّالرمزّايحيواينّتوظيفّ .ّدأبّمدرسةّبغدادّالصوفيةّاليتّعنيتّبتقوميّاألخالقّوالسلوك

وبذلكّظلّالرمزّايحيواينّعندّالتوحيديّأسريّرييةّاملثلّالعريبّيفّشيلهّالتقليديّ.ّىّومغزىمنّذلكّوأبعدّمرم
ولينّالتوحيديّشحنهّبنربةّساخرةّمفارقةّتعيسّالواقعّوترتومّسلوكّ.ّالذيّيقدمّايحيمةّاجلاهزةّاملصيوكة



خيصيّيفّنفسّاآلنّعلىّالرغمّوبذلكّيصبحّالرمزّايحيواينّلديهّذاّبعدّجتريدي/تش.ّاإلنسانّاملعوجّغريّالسوي
ّ:ّيقولّ.منّمحولتهّاألخالقيةّاملباشرة

،ّالنعشةّعندّالِعثارّمعدومة:ّهيهاتّ؟ّوأينّالبقياّوالرمحة،ّوأينّالرقةّوالشفقة،ّأينّالعطفّوالرأفة:ّفياّعجبا
وكلّ،ّاّعجبوكلّهذ.ّوالغيبةّيفّالشهادةّحممولة،ّوالشهادةّيفّالغيبةّجمهولة،ّوالدهشةّعندّالنثارّميتومة

بلّهلّ؟ّبلّهلّعندكّخربةّمباّطويُتّونشرتُّ؟ّفهلّعندكّياّأنيسيّحيلةّفيماّذكرت.ّعجبّمنّهذاّشجب
إنهّيسبقّإىلّظينّأنكّ؟ّبلّهلّلكّطريقّإىلّترمجةّهذهّالعويصةّاإلنسية؟ّتقفّعلىّعويصّهذهّالرتمجةّاإلهلية

،ّوالّأسفّعلىّأمس،ّوالّاستظهارّلغد]...[ّّّعتادبالّزادّوال،ّالذينّيتقلبونّيفّالبالد،ّمنّلفيفّهذاّالسواد
والّتثاقل ّ،ّوالّقيامّبواوب،ّوالّتالٍفّملمين،ّوالّندمّعلىّتقصري،ّوالّأسىّعلىّفائت،ّوالّانتباهّيحيمّالوقت

لمِّّ،ّوالّإحساسّباملهم،ّعنّممتنع
ُ
ّكلب،ّإمناّهوّحرصّخنزير.ّوالّاحتفالّبامل وافرتاسّ،ّوَروغانّثعلب،ّوتبصبص

ّمشومّعلىّتقضىّهبذاّلَعمريّإنُّعْمرّ .ّوحقدّمجل،ّونومّفهدّ،وغارةّذئب،ّووهلّمحار،ّدأس هّاألخالقّلُعمر 
ّ.12صاحبه

وهوّمنطّّ-ّإنّاللجوءّإىلّهذاّالنمطّمنّالتصويرّالتجريديّالرمزيّالذيّيرسمّاآلخرّيفّصفةّايحيوان
يعدّمسةّصوفيةّتطورتّمعّالغزايلّوالعطارّّ-ّيلهّلدىّالشاعرّاجلاهليّويفّالرتاثّالنثّرّتصويريّوودناّمثيال ّ

ّكماّنبعتّمنّفلسفةّإخوانّالصفاّوابنّسيناّوكتاباتّابنّاملقفعّوألفّليلةّوليلة واملالحظّأنّ.ّوغريمها
.ّالتوحيديّقدّوظفّهذاّالنمطّمنّالرمزّيفّسياقّساخرّأرادّبهّتصويرّالنموذجّالسليبّيفّاجملتمعّاإلنساين

إنّأباّحيانّيرسمّ.ّدّعنّطريقّاهللّالذيّملّيرقّبسلوكهّوأفعالهّوأخالقهّعنّسلوكّايحيوانمنوذجّاإلنسانّالبعي

إنّالرمزّ.ّقوامهّالشجبّوالرفضّلبعضّاملمارساتّايحيوانيةّاليتّينهجهاّبعضّالناساّعربّهذاّالرمزّأفقاّنقديّ 

وهذاّالبعدّاستثمرهّ.ّانةّرمزيةّلإلنسانولييونّإداّخالصّ اّيدعّيفّهذاّاملقامّحتليقهّالشاعريّالغنائيّليصبحّنثريّ 
ّ"السيمرغ"ّعنّالقيامّبرحلةّالبحثّعنّ-ّاليتّترمزّإىلّاإلنسانّ-ّالعطارّبامتيازّأثناءّتصويرهّتقاعسّالطيور

ّ.ّوتعللّكلّواحدّمنهاّبعذرّمنّاألعذارّالواهية
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اّونظرّ .ّالفريدّالدينّالعطارّنصّشعريّفارسيّترومّإىلّاللغةّالعربيةّنثرّ  منطق الطيرّتاباّإىلّأنّكأشرناّسابقّ 
اّإىلّقيمتهّالفنيةّالفريدةّيفّاألدبّالصويفّآثرتّأنّونظرّ ،ّإىلّهذاّالتحولّمنّونسّأديبّإىلّونسّأديبّآخر

.ّنيبغيةّاإلمساكّبسماتّالتصويرّالرمزي/الشاعريّكماّتتمثلّيفّالنصّ ّاإلشارات اإللهيةّأقومّباملقارنةّبينهّوبني

ّاّمنّالتحليلّالسابقّلتشيلّهذهّالسمةّيفّكتابومماّالّشكّفيهّأنّقارئّهذهّالدراسةّقدّأدركّانطالقّ 



أنناّنقصدّبالشاعريةّمساتّمجاليةّتتعدىّمفهومّالشعرّوتشملّبالغةّالتصويرّالرمزيّيفّّاإلشارات اإللهية
ّكتاب.ّساعتهش أكثرّغىنّمنّحيثّمساتهّالشاعريةّالرمزيةّوأكربّقدرةّعلىّ منطق الطيرّويفّهذاّاألفقّنؤكدّأن

ّّّّ.اّللتجربةّالصوفيةّاليتّيسوقهاّيفّسياقّحيائي/سرديوعلّرمزّايحيوانّإطارّ 

هّالسمةّإنّرموزّالتصوفّعندّالعطارّتتحولّإىلّطاقةّسردية/شاعريةّحبيثّميينّأنّنتحدثّمنّخاللّهذ
فشاعريةّايحييّوسرديةّالشعرّتتداخالنّيفّعالقةّودليةّ.ّالتصويريةّعنّجتاوزّالشعريّإىلّالسرديّايحيائي

وهذاّالتداخلّيفّالتصويرّيعدّمسةّبارزةّمنّمساتّالتصويرّالصويفّ.ّقصدّتشييلّمجاليةّهذاّالنصّالصويف

املهيمنةّيفّالنصّمتنحّالبعدّالسردي/ايحواريّملساتّّوهذهّاللمحة.ّاإلشارات اإللهيةيفّاّمميزّ اّوودناّهلاّحضورّ 
ّكبريّمنّاإلمتاعّوالتأنيسّحىتّيتمينّالنصّعربّتلوينّأسلوبهّوتشييلهّالفينّمنّتشويقّ شاعريةّعلىّقدر

منّحيثّتوظيفّهذهّالسمةّ اإلشارات اإللهيةّعن منطق الطيرّوالّيقلّنص.ّاملتلقيّوحتريكّذهنهّووودانه
وماّمالحمهاّالشاعريةّ؟ّفأينّتتمثلّهذهّالسمات.ّلشاعريّالسرديّللحيايةّالصوفيةّالرمزيةيفّصياغةّتشييلهّا

ّ؟البارزة

يقولّالعطارّمصوراّيفّشيلّسرديّحواريّووانبّمنّاعتذاراتّالطيورّعنّالرحلةّحنوّ"السيمرغ"يفّلغةّ
ّ:ّشاعريةّاألنفاسّرمزيةّاألبعاد

وماّقالّأحدّ،ّاّيقطرّوهال ّقالّكلّطائرّعذرّ ،ّاّواهيةعذارّ تقدمّأ،ّااّواحدّ بعدّذلكّتوالتّالطريّواحدّ »

ألنّايحديثّيطولّفالتمسّيلّّا،عذرّ اّولنّأسردّعليكّأعذارهمّعذرّ ّ،بلّقالّاليلّهراءّوهزال ّّا،الئقّ اّعذرّ 

ّلهّالوصولّإىلّالسيمرغّا،ومنّكانّعذرهّواهيّ ّا،عذرّ  لروحّّفإنهّخياطرّباّ،أماّمنّيفضلّالسيمرغّعلىّروحه؟ّأَّنَّ
ألنهّلوّعدمتّّا،وازّلهّأالّييونّللسيمرغّرفيقّ ،ّومنّالّميلكّيفّعشهّثالثنيّحبة،ّكالروالّمنّأوله

فييفّ،ّوإنّكنَتّقدَّثلتّمنّقطرةّمخرّواحدة؟ّفييفّتداومّالصومّمعّالسيمرغّأربعنيّيوما،ّحوصلتكّايحبة
ّكنَتّعاوزّ ؟ّتستطيعّمنادمةّاألبطالّيفّمعاقرةّالصهباء فييفّتستطيعّأنّتدركّوصالّ،ّملّذرةعنّحتاّوإن

ّإنّماّتبحثّعنهّليسّهذاّالشئ؟ّفييفّجتتازّالبحرّمنّالبدايةّإىلّالنهاية،ّوإنّكنتّتغرقّيفّقطرة؟ّالشمس
ياّمنّلكّالسبقّيفّسلوكّ:ّللهدهدّهذاّالسؤالاّحىتّووهواّمجيعّ ّ،ماّأنّمسعّمجيعّالطريّهذهّايحال]...[ّ
قدّعدمناّالريشّواجلناحّواجلسدّ،ّحننّحفنةّمنّالضعافّوالعجزة،ّةّوالتوفيقوياّمنّبلغّأوجّالعظم،ّالطريق

ّلناّأنّنصلّإىلّالسيمرغّذيّالقْدرّالرفيع،ّواملقدرة .ّلوّوازّأنّوصلّواحدّمناّليانّهذاّهوّاألمرّالبديع؟ّأَّنَّ
تولدتّ،ّاكّصلةّبينناّوبينهفإنّكانتّهن،ّعنّاألسراراّإذّالّميينّالتخبطّحبثّ ،ّأيّصلةّتربطناّبه؛ّفأخربناّثانية



إذاّّ.ّومنّأينّحنن،ّمنّأينّهو،ّفتمعن،ّإنهّسليمانّوحننّجمردّمنلّمسيني،ّالرغبةّلدىّكلّمناّللمسريّصوبه
؟ّوكيفّييونّامللكّقرينّالشحاذ؟ّفييفّتصلّإىلّحميطّالسيمرغّاملرتفع،ّكانتّالنملةّأسريةّيفّقاعّالبئر

ّ؟وكيفّييونّهذاّاألمرّيفّمقدورّأمثالنا

،ّّاّالّيستقيمّالعشقّوسوءّالنيةحقّ ؟ّمنّسيئّالطويةّامىتّكانّالعشقُّمسَتساغّ ،ّأيهاّاجلهلة:ّهناّقالّاهلدهد
بداّ،ّولتعلمّأنهّعندماّرفعّالسيمرغّالنقاب،ّااّوللروحّناثرّ قدّأقبلّفرحّ ،ّكلّمنّلهّيفّطريقّالعشقّعنيّمبصرة

ّكالشمسّمشرقّ  وماّأنّنثرّ،ّاطاهرّ ّوهناّأدركّالبصرّظال ّ،ّعلىّاألرضّوألقىّمبئاتّاأللوفّمنّظالله،ّاووهه
ّكلّيحظة،ّظلهّعلىّالعامل ،ّماّهيّإالّظله،ّفصورةّطريّالعاملّمجيعهاّ،حىتّكانتّتلكّالطيورّالعديدةّاليتّتبدو

ّ.13...فاعلمّهذاّأيهاّاجلاهل

ولهّوعدمّمعرفتهّايحقةّيصورّالنصّيفّلغةّجمازيةّرمزيةّوهلّاإلنسانّحبقيقةّووودهّوّوهلهّباليونّمنّح
علىّتصويرّمعاملّايحريةّاإلنسانيةّاليتّتلفهّمنّكلّحدبّاّكماّجيسدّتقاعسهّعنّالسريّيفّطريقّاهللّمركزّ ،ّّبربه

إنّرموزّالنصّايحيوانيةّتصبحّمرآةّّ.وصوبّوالّترتكّلهّالقدرةّعلىّالتصرفّالسليمّالذيّيؤديّبهّحنوّاخلالص
إنّالنفسّاألمارةّ.ّرّانفراطّعزميتهّواندحارهاّأمامّالتفيرّيفّعظمةّاخلالقلإلنسانّيرىّفيهاّحقيقةّنفسهّوس

إنّالصويفّيسعىّ.ّتوسوسّلإلنسانّخبواطرّمجةّجتعلهّسيئّالنيةّسيئّالطويةّالّيدركّرمحةّاخلالقّورفقهّبعباده
التصوريةّوايحدسيةّليدركّعربّلغتهّالرمزيةّالشاعريةّاألبعادّإىلّخماطبةّخيالّالقارئّواستنفارّطاقاتهّالتخييليةّّو

وتتساندّالرموزّايحسيةّاليتّيستمدهاّ.ّعمقّالتصويرّالرمزيّالذيّيستندّإىلّاجملازّواإليقاعّاللفظيّوالتيثيف
؛ّالعشق؛ّالصوم:ّالصويفّمنّالطبيعةّمعّمفرداتّصوفيةّأخرىّتزكيّالداللتنيّالتجريديةّوالتخييليةّللبنيةّالرمزية

الذيّيعدّّإىلّوانبّالرمزّالطبيعي،ّويستلهمّالعطارّعلىّدأبّالصوفيةّوديدهنم.ّها؛ّوغرّيالطوية؛ّالنية؛ّالروح
إذّ؛ّمنّقصصّالرسلّواألنبياءالقرآن أخرىّدينيةّعربّاستدعاءّماّوردّيفّاّرموزّ ،ّبؤرةّالتصويرّالرمزيّيفّالنص

وهذهّالرموزّاألخريةّ.ّالنملّوالطريّواهلدهد:ّإىلّوانبّقوىّأخرىعليهّالسالمّّيوظفّالعطارّشخصيةّسليمان
علىّالرغمّمنّأهناّحتيلّعلىّعناصرّيفّالطبيعةّإالّأهناّارتبطتّيفّخميلةّاملسلمنيّبنيبّاهللّسليمانّوحتملّ

ّ.ّومنّمثّكانّتوظيفهاّخيدمّالرييةّالصوفيةّلدىّالعطار.ّدالالتّوأبعادّرمزيةّشاسعة

النصّومينحانهّحيويةّوحركيةّيفّتصويرّمعاناةّإنّالتلوينّاألسلويبّوالتنوعّالفينّاللذينّيشيالنّقسماتّ
اإلنسانّوتأملهّيفّعالقتهّخبالقهّيسهمانّإىلّوانبّالعناصرّالرمزيةّوالشاعرية/اإليقاعيةّيفّتشييلّريياّالصويفّ

ّّّ.ورييتهّالتخييليةّللووودّوايحياة



هّيفّلغةّرمزيةّوصفيةّالّتقلّيفّاملقالةّالثالثةّواألربعنيّمنّمنطقّطرّيّ"واديّايحرية"ّاويقولّالعطارّواصفّ 

ّّ:اّيفّعواملّايحلمّوالتجريدّعنّاللغةّاليتّملسناهاّيفّالنصّالسابقشاعريةّوحتليقّ 

اّمصوبّ اّوهناّييونّكلّنَفسّسيفّ .ّوفيهّتصابّبالعملّاملتواصلّواألملّوايحسرة،ّبعدّذلكّيأتيكّواديّايحرية
اّّهنارّ ّوالّوييونّالنهارّوالليلّالّليال ّ،ّهاتّوايحركةّواآلالموفيهّتيثرّاآل،ّوهناّحتملّكلّيحظةّاألسىّإليك،ّإليك

وياّللعجب!والنارّتؤملَّرولّ،ّولينّمنّوذرّشعرة،ّالّمنّالسيفّا،وفيهّيتخيلّالشخصّأنهّيقطرّدمّ ،ّكذلك
حريةّيظلّيفّ،ّوعندماّيصلّالرولّايحريانّإىلّهذهّاألعتاب،ّفيحرتقّيفّايحريةّمنّآالمّهذاّالوادي،ّهذاّالوادي

ّكلّماّحصلتهّروحهّمنّتوحيد،ّّويضيعّمنهّالطريق ّ.كماّيضيعّمنه

،ّأأنتّبنيّاخللقّأمّخارجّعنهم؟ّأمووودّأنتّأمّال،ّأالّيليقّبكّأنّتقول؟ّأأنتّمووودّأمّال:ّوإذاّقيلّله

ّكالمهاّمعا،ّأأنتّفانّأمّباق؟ّأأنتّخفيّأمّظاهر؟ّاأمّتتخذّمنهمّوانبّ  ،ّتّأنتأأنّ؟أمّأنكّلستّاالثنني؟ّأم
،ّإنينّعاشقّ،كماّأنينّالّأعرفّنفسي.ّّالّأعرفّكنهيّ-ّيفّايحقيقةّ-ّإنين:ّفإنهّيقول؟ّأمّأنكّلستّأنت

ّ؟ّفماذاّأكون]...[ّّولينّالّأعرفّمنّأعشق
 
أقليبّملئّبالعشقّأمّأنهّوالّأعرفّ،ّاّبعشقيولينينّلستّعامل

ّ.14خلوّمنه

ُّكنهّذاتهّوُكنهّاخللقّمنّحولهحريتهّيفّ:ّيتأملّالعطارّحريةّاإلنسانّيفّالووود وحريتهّيفّمعرفةّّ،معرفة
إنهّيعملّ،ّشعرّأكثرّبايحريةّواألملّوايحسرةاّإنّالنصّيؤكدّعشقّالصويفّايحائرّالذيّكلماّازدادّقربّ .ّخالقه

اّمنّإنّالعطارّيصورّيفّنصهّالرمزيّالشاعريّمقامّ .ّوجيتهدّويتعذبّيفّحريتهّإىلّحدّضياعّالطريقّمنه
.ّاّعمقّإحساسّالصويفّوميمنّدائهاملغلقةّالواضحةّجمسدّ ،ّالتصوفّبوساطةّهذهّاللغةّاملوارِبةّاملداِورةمقاماتّ

اّعلىّعناصرّحسيةّمستمدةّمنّالطبيعةّمقرتنةّعربّاإلضافةّبعناصرّواملالحظّيفّالنصّأنّالرمزّيتيئّدائمّ 
رّاليتّتسهمّبقسطّوافرّيفّشاعريةّالتصويرّوتعززّهذهّالسمةّايحسية/التجريديةّجمازيةّبعضّالصّو.ّجمردة/معنوية

إنّلغةّالتيثيفّوالتجريدّالرمزينيّتبنيّأنّوراءّاملعىنّالظاهرّمعىنّآخرّيتدعمّويتعززّمنّخاللّالصورّ.ّوتيثيفه
ّكلّرمزّوكلّعنصرّمنّعناصرّالنصّالفنيةّواللغوية وبذلكّمتينّالعطارّمنّالتأثريّيفّمتلقيهّوإثارةّ.ّاليتّحيملها

ّكانّالعطارّيسوقّهذهّالصورةّالرمزيةّيفّسياقّ.ّهّإىلّشاعريتهّالرمزيةّوإىلّتصويرهّالصويفّاملتميزانتباه وإذا
اّمنّمداراتّالتصويرّفإنّرمزيتهاّتتشيلّانطالقّ ،ّكليةّشاملةّتؤطرهاّرحلةّالطريّحنوّالسيمرغAllegoryّّأمثولة

إنّالعطارّ.ّلذينّيسهمانّيفّحتديدّمعاملّالرمزّيفّالنصمنّالتشييلنيّاللغويّوالفينّالاّوانطالقّ ،ّالصويفّالشاملة
هيذاّيرسخّالصويفّصورةّ.ّيصورّحاالتّالنموذجّاإلنساينّايحائرّالذيّأضناهّالتعبّوأخذّبهّاألملّكلّمأخذ



وهذهّالصورةّعلىّالرغمّمنّأهناّميررةّمتداولةّيفّّ.معاناةّاإلنسانّالباحثّعنّالوصولّالساعيّإىلّاهلل
ريةّوالشعريةّالصوفيةّإالّأنّالعطارّمنحهاّبعضّايحيويةّوايحركيةّعربّالطاقاتّالشاعريةّاليتّأحملناّالنصوصّالنث

إنّ.ّاّيفّالتصويرّالرمزيوعربّاإليحاحّعلىّفيرةّالعشقّاإلهليّوهيّفيرةّصوفيةّووهريةّتعدّمدارّ ّا،إليهاّمرارّ 
وهذاّ،ّلعشقّيفّكلّذرةّمنّذراتّالييانّاإلنسايناألملّوايحسرةّوايحريةّوالضياعّشروطّلرتسخّاحملبةّوانتشارّا

وحىتّإنّاختلطّعليهّاألمرّ،ّالعشقّالزمّللصويفّحىتّإنّكانّجيهلّمنّشدةّالقربّوحماولةّالوصولّكنهّاحملبوب
ّ.ّأمّأنهّالّيعرفّللعشقّمعىنفلمّيعدّيدريّأعاشقّهوّفعال ّ

اّأخرىّمنّيّشاعريّسرديّالطابعّأبعادّ اّيفّإطارّرمّزمصورّ ّمنطق الطيرّويقولّالعطارّيفّحيزّآخرّمن
ّ:ّاعلىّفيرةّالعشقّدائمّ اّمركزّ اّومنّأمثولةّأخرىّمصغَّرَةّمدارّ اّاّمنّالرمزّالطبيعيّحمورّ معاناةّسالكّالطريقّمتخذّ 

أنّ،ّوقالّاجلميعّجيبّعلىّواحدةّمنا،ّوكانواّيفّضيقّيسعونّيفّإثرّمشعة،ّاوتمعّمجعّمنّالفراشاتّذاتّليلة
منّاّفرأتّيفّردهاتّالقصرّنورّ ،ّفطارتّفراشةّحىتّوصلتّإىلّقصرّبعيد،ّّولوّبسيطّعنّمطلوبناتأيتّخبرب

إنكّملّ:ّفقالّهلاّناقدّذوّميانةّبنيّاجلمع،ّوبدأتّيفّوصفهّعلىّقدرّفهمها،ّفروعتّوفتحتّدفرتها،ّمشع
ّ.حتظيّمبعرفةّالشمع

حىتّأصبحّّ،حلقتّحولّأشعةّاملطلوبوهيذاّ،ّوطافتّحولّالشمع،ّوطارتّفراشةّأخرىّإىلّحيثّالنور
وأعادتّعليهمّشرحّماّمتّهلاّمنّ،ّمثّعادتّوقصتّعليهمّبعضّاألسرار.ّالشمعّهوّالغالبّوهيّاملغلوب

ّكاليتّقدمتهاّالفراشةّالسابقة،ّأيتهاّالعزيزةّا،مقنعّ ّإنّهذاّليسّدليال ّ،ّفقالّهلاّالناقد،ّوصال ّ.فقدّقدمتّأدلة

ّكلهاّيفّالنار،ّوعلىّوهجّالنارّاستقرتّوهلانة،ّوانةهنضتّثالثةّوأسرعتَّثلةّنش ّكلية،ّفاحرتقت ،ّوأفنتّنفسها
،ّفماّرآهاّناقدهمّمنّبعيد،ّحىتّامحرتّأعضايهاّوتلونتّبلونّالنار،ّوماّأنّاحتوهتاّالنار،ّوهيّيفّغايةّالسرور

هوّ؛ّوالشخصّالذيّيعرف،ّوكفىّ،لقدّأصابتّهذه:ّحىتّقال،ّوماّتبدلّإليهّلوهنا،ّورأىّماّفعلتهّالشمعةّهبا
ّ.15هوّالذيّيعرفّاخلربّمنّبنيّاجلمع،ّوكفى!ومنّأصبحّبالّأثرّوبالّخرب،ّمنّلديهّاخلرب

إنّالعطارّحيولّمسارّاخلرافةّ.ّاّمنّرييةّصوفيةّخالصةإنناّإزاءّحيايةّرمزيةّخرافيةّتتشيلّقسماهتاّانطالقّ 
كليلةّودمنةّويفّألفّليلةّوليلةّويفّأدبّاألمثالّوغريهاّمنّيفّّ:ّايحيوانيةّيفّبنيتهاّاملعروفةّيفّاخلطابّاألديب

وشحنهاّبدالالتّ،ّالنصوصّاليتّاستثمرتّهذاّالنمطّمنّالتعبريّمنّبعدهاّاملتصلّبتصويرّواقعّالناسّوحياهتم
منّّإنّالصويفّيتخذ.ّرمزيةّنابعةّمنّالرييةّالصوفيةّلليونّوايحياةّوطبيعةّالعالقةّاجلامعةّبنيّاخللقّواخلالق

وترمزّّ،ّففيّالنصّترمزّالفراشاتّإىلّاإلنسان.ّاألمثولةّايحيوانيةّمطيةّلريمزّيفّلغتهّالشاعريةّالفنيةّإىلّاإلنسان



كلّفراشةّمنّالفراشاتّالثالثّاليتّسعتّإىلّالشمعةّاملشتعلةّإىلّمنوذجّمنّالنماذجّاليتّتتطلعّإىلّمعرفةّاهللّ
ّ:أمناطّمنّالساعنيّإىلّاملعرفةّإنّالصويفّيرمزّإىلّثالثة.ّبطرقهاّاخلاصة

ّ.النمطّاألولّالذيّييتفيّبالنظرّوالتأملّوالوصفّعنّبعدّ-

ّ.النمطّالثاينّالذيّيتجاوزّحدّالوصفّوييدّبعضّاليدّمنّأولّاملعرفةّ-

ّا.فرحّ ّالنمطّاألخريّوهوّالنمطّالواصلّالعارفّالذيّيفىنّمنّأولّاملعرفةّيفّحمبوبهّوحيرتقّنشواناَّثال ّّ-

كماّيصورّعربّرمزيةّ.ّّواملعرفةّالصوفية،ّوالتجريبيةّايحسية،ّالعقلية:ّاّيرمزّالصويفّإىلّأمناطّاملعرفةّالثالثةهيذ
إنّالعاشقّايحقّليسّذلكّ.ّايحيوانّسلوكّالطريقّالذيّيتطلبّمنّالعاشقّالفناءّيفّاحملبوبّواالحرتاقّمنّأوله

بلّإنهّاإلنسانّالذيّالّ-كماّرأيناّيفّالنصّالسابق-هاإلنسانّالذيّييتفيّباليالمّوالتسايلّعنّعشقهّوحمبت

ّ.بديال ّاّيرضىّعنّاملوتّوالفناءّعشقّ 

مماّسبقّنلمسّأنّالتصويرّالشاعريّالسرديّيفّهذاّالنصّالصويفّاجلميلّقدّشيلهّإىلّوانبّاّوانطالقّ 
واملالحظّ.ّرارّبعضّاملفرداتاجملازّوالتيثيفّواإليقاعّاملستندّإىلّتيرارّبعضّالصيغ/اجلملّوتي،ّالرمزّايحيواين

.ّجيعلّالنصّيتسمّبنوعّمنّالتوترّوايحركيةاّأنّوصفّرحلةّالفراشاتّالثالثّحنوّالنور/الشمعةّاملتيررّأيضّ 

وظائفّتعبرييةّومجاليةّإىلّوانبّانفتاحهاّالتخييليّعلىّعاملّجتريديّاّهيذاّتؤديّاألدواتّاللغويةّوالفنيةّمجيعّ 
والغايةّمنّهذاّالتشييلّالتخييليّالرمزيّليسّالتأثريّيفّاملتلقيّوإمتاعهّ.ّالنصّحاملّيعدّبؤرةّالتصويرّيف

ّ.وإمناّإفادتهّبتصورّمعنيّكانّنتيجةّجتربةّصوفيةّذاتيةّيصورهاّالصويفّعربّطاقةّالتخييلّالرمزي،ّفحسب

ّكبريةّوقدرةّشاعريةّهائلةّ علىّرسمّماّيسموّوعربّهذاّالتشييلّالتخييليّالرمزيّاستطاعّالعطارّمنحّحيوية
علىّشاكلةّالشعراءّّ-ّهذهّاملرةّ-ّاّبذاتهمتغنيّ ّمنطق الطيرّويقولّيفّنصّآخرّيفّختام.ّالتصوفّإىلّتصويره

ّ:يفّلغةّغنائيةّوليةاّمجيعّ 

فامتألتّآفاقّالدنياّ،ّعلىّهذاّالعاملّيفّكلّآونة،ّلقدّنثرتّياّعطارّنافجةّاملسكّاملليئةّباألسرار»
فشعركّميدّّ،أغاينّالعشاقاّورددّدوامّ ،ّيفّالعشقاّفتيلمّدائمّ ،ّرابّعشاقّالدنياّبسببككماّزادّاضط،ّّبعطرك

وختمّعليكّمنطقّالطريّومقاماتّ،ّكماّيتخذهّالعشاقّحليةّعلىّمرّاأليام،ّّالعشاقّبذخريةّعلىّالدوام
فتخلّعنّ،ّطربكماّأهناّديوانّأيّمض،ّّوهذهّاملقاماتّطريقّأيّحائر،ّكماّختمّعلىّالشمسّبالنور،ّّالطيور



ويفّهذهّايحالةّالَّتظهُرّ،ّوتقدمّإىلّهذاّامليدان،ّوحصنّروحك،ّاضطرابكّوحريتكّوتقدمّإىلّهذاّالديوان
فلنّتظهرّ،ّوإنّتتقاعسّعنّالتقدمّإليهّمماّبكّمنّاضطراب،ّبلّالّيظهرّامليدانّنفسه،ّالروُحّيفّذلكّامليدان

وطاملاّالّيصبحّاليأسّّ...فحققّأملك،ّوإنّخْتطّفيهّ.قدمفت،ّلكّمنهّذرةّمنّترابّوإذاّانطلقتّمطيةّآالمك
يكّيفّكالّالعاملنيّهوّدواءّودا،ّوحتملّاآلالمّفدوايكّهوّدايكّ،فييفّيستطيعّقلبكّاملبهوتّالعيش،ّقوتك

ّ.16روحك

إنّالنصّينطلقّمنّالذاتّيفّغنائيةّصوفيةّ.ّالعشقّومصورهّ-ّإنّملّنقلّساردّ-ّيعتربّالعطارّنفسهّشاعر
ّكتابّايحريةّوالعشقراق الذيّيصورّاضطرابّ-بتعبريّالصويف-إنهّاليتاب"اخلتم".ّيةّتبنيّمدار"منطقّالطري"أو

إهنمّ.ّالعشاقّايحائرينّيفّطريقّاهللّالذينّيتخذونّاليأسّواألملّوايحسرةّوالبلوىّحوافزّحنوّمزيدّمنّالعشقّواحملبة
ّ.ومنّالفناءّبقاء،ّيتخذونّمنّالداءّدواء

يصورّالصويفّيفّرمزيةّشاعريةّشفافةّمعاناتهّمنّأولّنشرّشريعةّالعشقّاإلهليّيفّنربةّالّختلوّّهبذهّالييفية
ويصورّالعطارّهذهّالدالالتّواملعاينّيفّ.ّمنّاعتزازّبالذاتّألنّشعرهّميدّالعشاقّبذخريةّمنّالعشقّالّتنفذ

فالعطارّنثرّنافجةّاملسكّاملليئةّّ.راروتتيئّعلىّبالغةّالتي،ّصيغّرمزيةّحسيةّجمردةّتتوسلّباجملازّواالستعارة
منّايحلمّواالنفتاحّاّكبريّ اّّعاملّحاملّييتنزّقدرّ .ّباألسرارّعلىّالعاملّفتحولّإىلّعاملَّعِطرّمضطربّهلجّبالعشق

ّ.ّعلىّاألملّاإلنساين
 
ّكغريهّمنّالصوفيةّيرىّالعاملّعربّمنظارّالعشقّاإلهليّعامل الّخيلوّمنّمجالّاّإنّالعطار

ّّّ.مّمنّويالتّالدنياّوشرورهاعلىّالرغ

تشييلهّّومنّخاللّحتليلناّلنصوصّأيبّحيانّالتوحيديّونصوصّالعطارّنستشفّأنّالتعبريّالرمزيّيف
وريياّيعرضهاّالصويفّعربّ،17ّ"منّالعاملاّمجاليّ اّبلّكانّموقفّ ،ّفحسباّفنيّ اّملّيينّأسلوبّ "ّشاعريةّالنصوص

بلّإنهّيرتومّرييتهّالوووديةّوايحياتيةّيفّ،ّامهّرمزيّ بالتعبريّعنّذاتهّوآالييتفيّفالصويفّالّ.ّآليةّالرمزّالشاعري

ّكانّالعاملّالّخيلوّمنّآالمّ.ّّمنّاجلماليةّتتمينّمنّحتقيقّاإلمتاعّوالتأنيسّللمتلقياّهائال ّلغةّحتتويّقدرّ  فإذا
نسعىّإىلّحتسنيّوسائلّّوأن،ّفاألودرّأنّنسعىّإىلّجتميلّصورتهّعربّالتصويرّوالتعبري،ّوابتالءاتّوقبائح

ّكانّغالبيةّالصوفيةّيُنفِّرونّمنّالدنياّ.ّاألداءّاللغويةّوالفنيةّاليتّنعربّبوساطتهاّعنّواللّاليونّومجاله وإذا
فإهنمّعلىّالرغمّمنّذلكّالّيَْدعونّإىلّنبذّالتأملّيفّظواهرّاليونّالدالةّعلىّعظمةّاخلالقّوواللهّ،ّوإغراءاهتا

ومنّمثّكانّحضورّالرمزّالطبيعيّ.ّالقربّمنهّوحتفزّالروحّعلىّالفناءّيفّمجالهّوواللهّألهناّوسائلّتدفعّإىل



يقولّالعطارّيفّنصّمجيلّيتأملّواقعّاإلنسانّيفّأفعالّايحيوانّ.ّوشعرااّيفّاألدبّالصويفّنثرّ ّميثفاّوفاعال ّ
ّّّ:العربةّمنّهذاّالتأملّيفّخلقّاهللاّمتخذّ 

إهناّتصنعّشبيةّعجيبةّمنّهوسها!إذّ؟ّإذّتقضيّالوقتّساحبةّيفّعاملّاخليال،ّالّيقرّهلاّقراراّأرأيتّعنيبوتّ 
مثّجتففهاّيفّ،ّفإهناّمتتصّشراينيّتلكّالفريسة،ّوعندماّترتدىّذبابةّيفّهذهّايحبالة،ّرمباّتسقطّذبابةّيفّحبالتها

فيقوضّيفّ،ّيفّيدهاّوفجأةّينهضّصاحبّالدارّوقدّأمسكّبعصّ .ّهلااّحيثّتتخذهاّطوالّفرتةّطعامّ ،ّمياهنا
ّ...وكذاّالذبابة،ّيحظةّدعائمّبيتّالعنيبوت

ّكلها،ّأشبهّبذبابةّداخلّبيتّالعنيبوت،ّالدنياّومنّيرتزقّفيها فسرعانّماّتضيعّمنكّيفّ،ّفإنّدانتّلكّالدنيا
فالّتطلبّ،ّفماّأنتّإالّطفلّيفّالطريقّتتلهىّخبيالّالظل،ّوإنّكنتّبسلطنتكّيفّكربّوتعال،ّغمضةّعني

ّ...إذّيعطىّامللكّللدوابّأيهاّاجلاهل،ّإنّملّيينّلكّعقلّمحار،ّكاملل

وإالمّجتوبّالدنياّاملليئةّ،ّختلّعنّالدنياّالغرور،ّإنّثروتكّهيّبالءّروحك،ّياّمنّقصركّوحديقتكّمهاّسجنك
ىلّوإذاّماّأوصلتّروحكّإّ،وامضّيفّالطريق،ّوانظرّإىلّاألعتاب،ّفافتحّعنيّاهلمةّومتحصّالطريق؟ّبالفجور

ّ.18...ملاّأنتّفيهّمنّالعظمة،ّفلنّتتسعّالدنياّلك،ّتلكّايحضرة

إنّالعطارّيشيلّموقفّالصوفيةّمنّ.ّيتأملّالنصّعربّرمزيةّالعنيبوتّوالذبابةّواقعّاإلنسانّيفّالدنيا

ياّحقيقةّاإلنسانّيفّعالقتهّبالدناّالووودّعربّهذهّاألمثولةّاليتّيوردهاّيفّسياقّسرديّشاعريّاألنفاسّمصورّ 
مثّيفّغمضةّعنيّتضيعّمنهّوترديهّإىلّمهاويّاهلالكّ،ّالعشقّوالفناءّيفّحمبةّاهلل:ّاليتّتغريهّوتلهيهّعنّاجلوهري

إنّالعطارّيوظفّيفّهذاّالنصّالرمزيّإىلّوانبّالرموزّالطبيعيةّايحسيةّمفرداتّأخرىّتغينّشاعريةّ.ّوالدمار
ويفّنفسّاآلنّتعرضّتصوراّعنّ،ّاجملردّالتخييليّلىّالعاملوهذهّاملفرداتّحتيلّع.ّالتصويرّومتنحهّمجاليةّخاصة

وهذاّالتساندّبنيّالعناصرّايحسيةّواجملردةّميينّالنصّمنّالتعبريّالدقيقّعنّخلجاتّّ.الدنياّيفّأبعادهاّايحسية
اّوترتبطّهبذهّاخلصائصّالفنيةّعناصرّأخرىّجمازيةّاستعاريةّالّختلوّمنّهذ.ّالصويفّورياهّاليونيةّوالروحية

العنيبوتّتقضيّالوقتّساحبةّيفّعاملّّ-ّجتوبّالدنياّاملليئةّبالفجورّ-ّأوصلتّروحكّ-ّعنيّاهلمة:ّالتساند
ّإنّالرمزّالصويف.ّ..اخليال

وهلذاّفإنّاإلنسانّ.ّمنهااّفمنّخاللهّنستقرئّنظامّالطبيعةّاليتّيعدّالرمزّفيضّ ،ّفيهّصرامةّاليونّوقدسيته
والروحانيةّهيّ؛ّفالعقالنيةّأساسّإدراكّالعالقةّبنيّالرمزّومغزاه،ّنيةّوالروحانيةيتعاملّمعّالرمزّمبزيجّمنّالعقال

وهلذاّيظلّالرمزّالّ.ّذلكّاإلحساسّالغامضّالذيّيربطناّبالرمزّالرتباطهّالشديدّمبعمياتّاليونّالذيّنعيشّفيه
ّ.19معىنّلهّماّملّنردهّإىلّالعمليةّالروحيةّاليتّتنتميّإىلّووهرّالوعيّبالووود



وهلذاّأردفّالصويفّصورتهّالرمزيةّاملستندةّإىلّأمثولةّالعنيبوتّوالذبابةّبنوعّمنّالتوضيحّوالتفسريّعربّ
ومنّمثّيصبحّالرمزّالصويفّعلىّالرغمّمنّ.ّإنّالرمزّيفسرّذاتهّبذاتهّمنّخاللّسياقهّالنصي.ّعناصرّأخرى

مينحّنفسهّبيسرّاّشفافّ اّالتخييلّوايحلمّواألملّرمزّ سعيهّإىلّالتعبريّعنّريياّغامضةّوعنّجتربةّذاتيةّفرديةّتلتبسّب
ّكانّالرمزّ.ّوسهولةّإىلّالقارئّليفيكّعناصرهّويشيلّمنّخاللهّتصوراتهّورياهّوأحاسيسهّوختيالته هبذهّالييفية

ّ.الصويفّشاعريّاألنفاسّغينّاألبعادّمجيلّالبنية
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