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 قراءة يف دووان : شعروة التصوف والسياسة

 هلدى النعماني ، ملن اهللاألرضملن 
 عبدالعاليوفاء عبداللطيف  .د.م.أ

 

 1/4/2009: تاروخ القبول 12/1/2009: تاروخ التقدوم

 المكتبة أفَّن لف تككف ىنا مساحة كافية لشرح مصطمح التصكؼ كما 
ذا سأعرِّجي قميبلن عمى  ًِ العربية زاخرة بالكتب كالمقاالت الخاصة بالمصطمح ًؿ

. نَّنو صكفيأالمصطمح بقدر ارتباطو بالشاعرة المختارة كبالشعر الذم يكصؼي عمى 
 كالسمك فكؽ المادة بحثان عف الحؽ كالحقيقة ألىكائيافالتصكؼ ىك مجاىدة النفس 

ًبيا لمفيكـ اإللييةكىك الطاعة كالمحبة   كىك مرحمة مف تطكر النفس تأتي بعد تشىرُّ
:  كما يقكؿي تعالى(1)كالتصكؼ ًنسؾ، كالنسؾي عبادة، كالناًسؾ ىك العابد. التكحيد

 في حياة الرسكؿ الصبلةي أفَّن ، كما (67الحج)" لكًؿ أمةو جعمنا منًسكان ىـ ناًسككه"
كالسبلـ كفي عبادات الديف الحنيؼ كالصبلة كالصياـ كالقياـ كالحج كمنوي الطكاؼ 

 كسعادة ركحية، كليست مادية القصد إيمانيةحكؿ الكعبة سمكؾه صكفي كىي ثقافة 
، كضٌعيةن أك اإلسبلـ طريقةو لمعبادة كيجدت قبؿ أيةمنيا تعذيب الجسد أك تقميد 

كأصبر : "كقد كصؼ اهلل تعالى المتصكؼ في غير آية في كتابو العزيز. كتابية
ربيـ بالغداًة كالعشٌي يريدكفى كجيىو كالتعدي عيناؾى عنيـ تيريدي  نفسىؾى مع الذيف يدعكف ى

.  جمالي شيدي المذاؽإحساس الصكفي كاإلحساس، (26الكيؼ)" زينةى الحياًة الدنيا
  كىي مشتقة مف كممة يكنانية "Mysticism"أما المقابؿ باالنكميزية فكممة 

“mysterion” أك التصديؽ اإليماف"، كىي تعني (2)"طقكس دينية سرية"تعني 
 Sensuousالعقمية - بعد المعرفيتيف الحسِّية كاإلدراكية" بنكع ثالث مف المعرفة

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ المغة اإلنكميزية  .
(. 2005دار المعرفة، : بيركت)، خميؿ مأمكف شيحا معجم الصحاح لمجوهري( 1)

(2) Knight Dunlap, Mysticism, Freudianism, and scientific Psychology 
(St. Louis, Mosby Company, 1920), 13. 
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and Intellectual كأيضان مشتقة مف كممة Mystery” " عدـ القدرة عمى "كتعني
 االستتار كداللتيو المركز المخفي أك كاإلخفاءٌنيا التكتـ أكما "  الحقيقةإلىالتكصؿ 

 أك ”mystic“يبحثي عنوي المتصكِّؼ   المقدَّنس، كىك ماأكأك السر المحتجىب 
كما أفَّن كمماتو ثبلث .  ديفأم في (1) كيحاكؿ كشفىوي Knowledgeableالعاًرؼ 

 ( االتحاد بالميًحبكبأك)الحب كالكحدة : تيمٌخصي ماىية التجربة الصكفية كىي
ـه في البحث عف الحبيب كيسعى . كالنشكة بدان أكبيذا المعنى فالمتصكِّؼ مغرى

 النشكة الركحية المبتغاة كىي معرفة ركحية غير المعارؼ إلىلبلتحاًد بًو كالكصكؿ 
الحسية أك العقمية التي درجى البشر العاديكف عمى استحصاليا ككنيا فكؽ العقؿ 

 يسمؾي طيريقان خفيةن، يحاكؿ ان  المتصكِّؼ مرتحؿ دائـإذف.  المادماإلحساسكفكؽ 
استيعابى معرفةو مستترة لفيـ الككف كنكاميًسًو عف طريؽ القفز فكؽ حدكدًه كمحاكلة 

 أما النشكة التي يبمغيا (2).االتصاؿ بالمقدَّنس خالقىوي كمدبِّر شؤكنًو صغيرىا ككبيرىا
كرائية الجسد كخارج الحدكد النفسية في  المتصكِّؼ نتيجةن ىذه الرحمة فيي حالة ما

الركحية كالذات الجسدية -فضاءو غيًر خطٌي، في تكازفو بيف الذاتيف الفضائية
.   نقطة البداية دكف أذلإلىالخارجية كمف ثـ العكدة 

ىك اف يميتؾ الحؽي عنؾى "كباختصار كما يقكؿي الجنيد البغدادم التصكؼ 
: إقباؿ محمد اإلسبلـ، كيقكؿ شاعر  كنايةن عف المجاىدة مع النفس(3)"كيحييؾى بو

 العالية كاإلنسانية يأخذي عند الصكفية طابعان مف الجماؿ كالكماؿ اإلسبلـ إفَّن "
كالمتصكؼ يجتيد في . (4)" الفقياء كالمتكمميفإسبلـنجده في   الكاألخكة العالية

 قي خكفان مف ناًرًه كالتي ما عبد: "ككما تقكؿي رابعة العدكيةايتيو؛ البحًث عف اهلل كىك غ

                                                 

: أنظر (1)
Ori Z. Soltes, Mysticism in Judaism, Christianity and Islam (US: 
Rowman & Littlefield Publishers, 2008), p.8. 

. 8المصدر السابؽ،  (2)
 ،(2000رؽ، ػة الشػدار نيض: القاىرة) في رياض األدب الصوفيعمي الخطيب،  .ينظر د (3)

8. 

 .9، في رياض األدب الصوفيعمي الخطيب،  .د (4)
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 كفي معرضنا لمبحث كدراسة .(1)"إليوحبان لجنتًو فأككفي كأجير السكء، عبدتيوي شكقان 
وي في ذلؾى ىك جكىر ىذًه الدراسةفَّن عمؿ أم متصكؼ، فإ .  عبلقتىوي باهلل كمنيجى

إف اإلبحار في القضايا الدينية لعصر المتصكِّؼ كتطكر إحساسو الصكفي 
-مف الطفكلة كحتى نضكجو الصكفي ضركرياف لسبر غكر التجربة الصكفية

اإلبداعية لديًو؛ فالشاعرة المبنانية ىدل النعماني نشأت في بيئة صكفية، كرثت 
التصكُّؼ عف جدِّىا الشيخ عبدالغني النابمسي الذم كاف شخصية صكفية معركفة، 

إلى جدم : " كتيقرُّ التأثيرى بًو قائمةكتاب الكجد كالتكاجدكما أنيا تييديًو ديكانىيا 
، األرضلمف  أيدينا الذم بيف ىا ديكافأما". عبدالغني النابمسي الذم لكاله ما بدأت

 ، فيك تجربة فريدة مف نكعيا حيثي المزج بيف السياسة كالتصكؼ(2)لمف اهلل
 السياسي كالركحي عف طريؽ الديف، بؿ لئلصبلح ةه  دعك كفي ثنايا قصائًدهً ،كالشعر

ـي لنا التصكؼ عبلجان كبمسما لكؿ مشاكمنا السياسية  كعمى .  بياؿكما يتصإنيا تقٌد
 المنيج، اال أف التصكؼ كنسؾ أك المعتقد أكالرغـ مف عدـ تبنييا متصكفان باالسـ 

 إنكار فكال يمؾيكاف د في ىذا اؿاإلبداعية- ؿي قمبى التجربة الشعريةثِّ  يـمنيجك
 كالسيركردم  عربي كالحبلَّنجكابف  كابف الفارضفة أمثاؿ الركميكِّ حضكر متص

مضمكنيا حيث  تجربة فريدة مف أماـ نحف  إذف.كغيرىـكاإلماـ الغزالي كالنفَّنرم 
 .كاتجاىيا كغاياتياكتنكًُّع منيًجيا 

يكاجينا كنحف نفتحي صفحات الديكاف المقدمة المطٌكلة مف   ماأكؿ إفَّن 
بالشعر  الديكاف بشكؿ طباعًتًو غيًر المألكفة ال كيتميَّنزي . خمسيف كنيؼ صفحة
ككأنو أطمس جغرافي أك  -ر فمثبلن صفحاتيوي ذات حجـ كبي،العربي كال االنكميزم

ربما كيرَّناس لكحات فنية، كما أف المكف المختار لغبلؼ الكتاب كصفحاتو الداخمية 
 داللة  الممزكج بالمكف الترابي ربما البركنزم المتفاكت الكثافةاألصفرىك المكف 

، النكر المتجمِّي لممتصكِّؼ مع ترابية الخمؽ كقدىريًة مكًتًو؛ كما أف عمى لكف الضكء
العنكاف قد خيطَّن بالمكف األحمر المتفاكت الكثافة يشي بدمائية ما؛ كقد ريسمت 

                                                 

. 10، في رياض األدب الصوفي( 1)
(. 2006، دار ىدل النعماني لمنشر: بيركت), لمن األرض، لمن اهلل, ىدل النعماني (2)
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مَّنا الخط أ خارطة لبناف القديـ في الخمفية لتحتؿَّن صفحةى الغبلؼ األخيرة بأكمًمًو؛
حد أ قد نيٌفذى بيدالمستخدـ ابتداءان مف العنكاف كحتى آخر كممة في الديكاف ؼ

َّـن التمكيف اؿكاف الخطاطيف المتعاكنيف مع الشاعرة ك  بإحساساني، كؿ شيء يكحي ري
الشاعرة فيي رسَّنامة حياًة كلف نستغربى ذلؾى لك عرفنا شيئان عف سيرة . فني جميؿ

بارعة كصكر البكرتريت الشخصي تنتشر في غير ديكافو مف دكاكينيا األثني عشر 
 التي نيشرت بالمقابمة مع قصائد  بريشة الشاعرة الصكر الرائعة التمكيفإلىضافةن إ

 كىي تجريدية المحتكل تشي بطريقةو فنية لممزج بيف كتاب الكجد كالتكاجد،ديكانيا 
 مع ىا ذلؾ تعاكفإلىضؼ أ Ekphrasisػ  ييطمؽ عمييا اؿ منذي القدـالفنكف معركفة

 .بالياـو مف القصائد عمى ما يبدك-  كالذيف أبدعكا لكحاتيـ مف رساـأكثر
 مف سكرة تيفقرآنيآليتيف  مف الديكاف بالكامؿ األكلىأيفردت الصفحةي 

ٍف يؤدم السجدة قبؿ أ القارئ مف افا تطمبـ السجكد ككأنوإلىا دعكة ـالسجدة فيو
دان ذ إذاإنما يؤمفي بآياتنا الذيفى : " صفحات الديكافإلىالكلكج  كا سيجَّن كِّركا بيا خرُّ

تتجافى جنيكبييـ عًف المضاًجًع يىدعكفى ربَّنيـ . يستكبركف كسبَّنحكا بحمًد ربِّيـ كىـ ال
، كىما ال تىخمكاف مف معافو (16-15 السجدة،)" خكفان كطىمىعان كممَّنا رزقناىـ يينفقيكف

كدالالتو صكفية كلحظات تجؿو عند الساجديف خكفان كطىمىعان إضافة إلى منيج 
السجكد كالتسبيح كالتحميد كالخنكع في حضرة اهلل القيدسية أثناء الصبلة كحتى في 
سمككيـ اليكمي كىـ يطمبكف الرزؽ كيرضكفى بكؿ ما رعاىـ اهلل الكريـ بًو، كسنرل 

يا مف شعريتيا كجنكستيا  كفي .الشاعرة تتبنى المنيجى نفسىوي كتزيدي عمى نصِّ
 ناركـ إلىقكمكا : "(رض)  بكرأبي تبدأ المقٌدمة بقكؿ  مف الديكافالصفحة التالية
 كتتناكؿ الشاعرة في مقدمتيا ىمكـى ،(11)"  بكرأبك" فأطفئكىا/ التي أكقدتمكىا،

 لبناف كنارىه المستعرة الممتدَّنة عمى طكؿ جغرافية الكطف العربي مف المحيط كطنيا
ّـُ عمى نبض منطقةو ىي ": قائمةن  الخميج إلى كما  (12) "الحضاراًت كاألديافأ

بدأ حٌؿ بالكطف كت صييؿي الشاعرة الثائرة الحزينة كىي تتأمؿ ما  كيبدأ،تسمييا
 تداعيات سقكط الدكلة العثمانية فتخبرنا بمساف الفيمسكؼ السياسي باستعراضً 

إف انفصاؿ المنطقة العربية عف ركب الدكلة العثمانية أطاح " :المفكَّنر كتقكؿ
. (12)"كرغد مكركثى تراثو كطمأنينة كمحا كاًردى ترؼو 
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 ثـ تقسيـ فمسطيف ،تقكؿ" ىكؿ التفرقة كذؿ االنتداب" كمف ىنا كاف
 إلى السياسية كتجزئة الكطف العربي األحزاب كبركز ،كتأسيس الدكلة العبرية

 . دكيبلت كتنصيب حكاـ عمييا
 تسترسؿي متسائمةن ،شعرية تنتقؿ بيف الحاضر القاتـ كالماضي المجيد كبمغةو  

 :ةبمرار
لبنافي حامؿي زبد البحر كتبٌصرى الصكَّناف، 

 كايقكنةي البياء، ،لبنافي شيخي الحضارات
 سجيف الرىاًف كالمغاالة، كالكرامًة،لبنافي اليانعي بالطيبًة 

ـي لمبناف؟  أينتصري عمى ما (. 15)يحيكوي العال
كبالتفنف بشعرية الجغرافية كالتأريخ كالقصص القرآني كاالنجيمي تنسجي 

 لؤلثر لتتراسؿ مع تنقؿو تصكيرمٍّ كفقا األخرلالشاعرةي صكران شعرية الكاحدة فكؽ 
و لممتمقي كعاطفةو متدفِّقة بسيؿو ممتنع يشي بأنكثة باذخة كجنكسة  الذم تريدي إخراجى

 مع بعضيا كتتراصؼي في خطو يصعدي طكليان حيثي ناكبي  فالمقطات تت،كاضحة
ـٌ يمتد أفيقيان إلى كالكصكؿ كاألرضالتغزؿ بالكطف   جماؿ الخمؽ كنكر الخالؽ، ث

َّـن الحاضر المتردم،سابحان في جغرافيًة المكاف كشعرية التاريخ   الماضي المشرؽ، ث
جًؿ إحداث التراسؿ الفني كالتداخؿ بيف المتكاشجات المختمفة كالتي أ، مف كلكعًتوً 
 مبلمح التجربة الصكفية في المقدمة نفسيا كفي قصائد الديكاف إلىنا لمكلكج ئتيي

 . الفكرية كالصكفية مف خبلؿ الرمزية التصكيريةاإليحاءاتكىنا تبرزي . فيما بعد
دينية منصيرة في - سياسية، لمف اهللاألرضلمف إف قصائدى ديكانيا 

خطابو صكفيو مكٌثؼ كمسارات رمزية كتصكيرية تتماىى فييا صكر الكطف 
 كبعيدان  الذات الشعرية في القصيدة كلكف بكثير تجرُّد، مع الشاعرةكاألرضكالشعب 

عف النزعة الشخصانية كالفردية الضيِّقة، رغـ تناكليا لشكاغميا التي ىي شكاغؿ 
األىؿ في لبناف كفي العراؽ، في مصرى كفي سكريا كفمسطيف، بؿ كفي العالـ؛ كفي 

الساًمرٌم مف !/ عاد الساًمرٌم يخريؽي الصفكؼ: "تقكؿ" خذا معكيما األرض"قصيدة 
/ كلكف! ارًجعا ارًجعا!/ آفى أف نرجعى !/ ما مف حكارو نافعو بيننا!/ أيؼًّف / - الساًمرٌم؟

ذا  (.102)" األرض/ معكيما/ خي
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 تقٌدـ لنا الشاعرة المبنانية ىدل النعماني تصكرىىا لمكاقع بمثًؿ ىذا الكصؼ،
وي أيَّنما تمخيصالعالمي الـ كما  (42)" انتزاع كاغتصاب كدمار: "نككس كتمخِّصي

" مف مشارًؽ إلى مغارًب األرض"اإليديكلكجية، ناره نشبت بًو ، صراعه دينًي تقكؿ
و مكغؿ في الماديات كحب(42)  كاإلسبلميالدنيا، كلمكاقع العربي  ، أنانًي التكجُّ

 تقذؼي بًو األمكاجالمترٌدم، كحاضر لبناف المتقٌمب في ميبِّ ريحو عاتيةو متراطمة 
 تأخذهي نحك قاعو سحيؽو مف األلـ ةن  كأخرل عمى ذاؾى كثالثالشاطئمرةن عمى ىذا 

 دكف كاإلسبلمي عمى طكؿ خارطة الكطف العربي ةه ممتدةه كالمكعة كاإلحباط، حاؿ
 مف تداعياًت ذلؾى عمى مستقبؿ  ركحلـو ككجعً أبكثير كتيحذِّري . أمؿ في االستقرار
تراهي عبلماًت   بقرب نياية العالـ مف خبلؿ ماكتتنبىأي  كاإلسبلميالكطف العربي 

 عمى طكؿ مساحة األخرلالساعة كالتي تؤمفي بكجكدىا كظيكرىا الكاحدة تمك 
 ة مف مساحًة الكطف العربي مساحةن مف التساؤالت العميقة تقنيذي الديكاف التي تتخ

 الزىد في طمىب إلى بالعبارات الصكفية المعركفة، كتدعك فعىـلمبحًث كالتأمًؿ الـ
  مف أجؿ صحكةو عالميةو عمى غرار العكلمة في امتدادىا كمنيجأساسيةالدنيا ركيزةن 

:  انتشارىا
 ؟أمي سرٍّ يسحقينا يفكؽي في مآسيًو بحثىنا عف الجكىر

 رمكزو نجاىدي في الحفاظ عمييا؟ إعبلءأمُّ مكتو يحثينا عمى 
فو يميِّدي إيقا (. 11) صرحو أيصيبٍت أعمدتيوي في الصميـ؟ظى  أمُّ تجى

وي خطابان حماسيان نثريان   ييذكِّرنا بحماسة الخنساء كصكتيا كتارةن نجديىا تكجِّ
 قادةو أسماء كتذكري في معارًؾ الفتح اإلسبلمي كغيرىا مف الشاعرات العربيات،

أسمتوي بنظرية المؤامرة   كتتناكؿي ماأسد عمار، كحافظ  كأبك عبدالناصر،أمثاؿعرب 
رم التي راحى ضحيتيا كؿي الزعماء العرب ككؿ مشركع عربي كطني  كتعرِّجي أك تحري

ـٍ منيا؛ حزب اهللإلى  كتستخدـي قصةى يكسؼ عميًو السبلـ كالبئرى  الذم لـ يسم
كالمأًرب مجازان مرسبلن مطكَّنالن مف غير ممؿ في المقدمة كفي غير قصيدة، كأخرل 

 شعريةو جميمة اعتمادان عمى الحالة النفسية التي تتطمبييا أبيات إلىتنتقؿ بنا 
في جدليًة المكت " : كتقكؿ برؤيةو حسيةو كرمزيةو جمية كلحظةو شعرية مؤلمةو ،المعاني

ييبيحي . ييكبَّنؿي  ييكبِّؿي كال. يتجمَّنى ييجمى كال./ المؤامرةي حضكره ينطؽ/ في جدليًة القيامة
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، يتأىبي ليمتيـ. ييستفىزُّ  يتمكأي، ال يتراجعي، ال ييساًكـي كال./ ييستباحي  كال ./ يتريَّنثي لينقضى
 (24)".يستقي عزمىوي مف جغرافيةو ضحمةو، سيمًة اليضـ

، تحرصي الذات الشاعرة عمى  أخرلشعرمٌ  تارةن ككفي تفصيؿو نثرم
 ، المنثكرةي في طريًقواإلنسافالتعريؼ بالمؤامرة القديمة المتجددة، المتجذرة في قدر 

تعكيذةه  ": مؤامرة في الخمؽ كتصفياأكؿ، اإلنساف ضد إبميسمؤامرة ، كفي مستقبموً 
كتقكؿي " نكرافه زائؼ"، "فرضه ىي"، "جشىعه ىي"، "عشؽه ىي"، "نيجه ىي"، "ىي

 كالمرارة تمخِّصي فييا المصيبة الممتدة عمى طكؿ األلـيخمك مف  بصكتو كاثؽو ال
ليى : " كميا، المتطرفيف مف كؿ ديف كاٌدعاءى كؿو منيـ قائبلن األدياف، لتشمؿى األرض
 فغياب إذف(. 26)!" نفسييا بنفًسيا تيجاًىري المؤامىرةي / ليى كحدم اهللٌ ! األرضكحدم 

، كارثةي ىذا الزماف القديمة الجديدة، المقنٌعة األرضالتسامح الديني مصيبةي ىذه 
 لي، اهلل لي، كانتـ الشيءى األرض:  السياسييف كايديمكجياتيـأقنعةالمستترة بشتى 

 كعنصرتيـ العرقيًة لكـ كتكردي كبلمىيـ بتكرارو ىستيرم محاكاةن اليديكلكجياتيـ
تكؽه مرٌّ لخطبو بميغ، !/ ليى كحدم اهلل... األرضليى كحدم : " قائمةن المقيتة،

! األىـ،  نحفي !نحفي األىـٍ ! األىـ نحفي /،!نحفي األىـٍ ! األىـ نحفي /لصراعو مميت،
كعف عبلمات الساعة كقرب نيزكؿ الميدم المنتظر كالمسيح . (27) !"نحفي األىـٍ 
:   قائمةن األرض كمازاؿ البعضي يأكؿي البعضى  إلىفي عكدتًو 

؟ األغنىأيُّنا   كاألصمب؟ أيُّنا األضعؼي كاألجيؿي
.                   تتساءؿي األمـ

أيُّنا تشرؽي منوي الشمس؟ ايُّنا تغريبي فيًو الشمس؟ 
.         تتساءؿي األمـي كي تأكيؿى بعضيا بعضان 

ـى تتأرجحي المكازيف؟ ... لطالما العقائدي مكازيف ل
كيؼى تتبارل األراجيز؟ ... لطالما العقائدي أراجيز

؟ أنتأأجمؿي مني، 
؟ أنتأأعقؿي مني، 

! غمكُّؾى كغمُّكم ىباءه 
: قد اقتربًت الساعةي كظيرت الشارات! خكفيؾى كخكفي ىباءه 
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فاةي كالريعاةي بالبينياف،  تأنَّنثى الرجاؿي أسترجمًت النساءي، تطاكؿى الحي
خضرَّنًت الصحراء،            كا 
ـى مف الشرًؽ                (.29)!  الشرؽإلى الغرب، مف الغرًب إلىفيما ناره تيشعؿي العال

كتيعرِّجي عمى القضية الفمسطينية كتؤكِّدي عمى أف القدس ىي نقطة الصراع 
 كالمسمميف، كتتساءؿ اإلسبلـ حضيرة إلى  بإعادتيا اال تنطفئكجمرتيو التي ال

؟/ فمسطيفي ىي الجمرة؟ أ: " جكاب قائمةن إلىيحتاج  شكؿو ببلغيِّ الب ". أىيى القدسي
فقار ببلد")" اإلنسانية" "أخطاء"تيسميًو  كتستعرضي ما ك  (الخ"... إغناء ببلد كا 

 الغرب، كأد الجامعة العربية، إذكاء الفردية أماـاالنحناء ") "العركبة" "أخطاء"
 العراؽي كالككيت مثاؿه .(الخ"... كالعنصرية، حتى لكعة الًصداـ بيف العراؽ كالككيت

ًد فعؿو عمى ىذه الخيبًة الكبيرة مف الفشؿ العربي مٌر عمى نجاح المؤامرة؛  ككىرى
أيقظةي عدالةو : " كتتساءؿ،مف رحـ الخيبة كالتفرُّؽ" القاعدة" تذكري بزكغ كاإلسبلمي

أـ إجماعه / أتفكُّؽه بشرمُّ أصيؿه يجبي أف يتحقؽى؟/ إنسانيةو بحدَّنيف يجب أف تتعافى،
(.  41)" الياكيًة الكبرل؟إلىنيائٌي مسمَّنطه متآمره عمى نفًسًو سيفضي بالعالـ 

 ككنو ديف سبلـو اإلسبلميكتستشيدي بآياتو قرآنيةو كريمةو عمى عظمة الديف 
 األقصىأينزؿى مف قبؿي الييكدية كالمسيحية كاتخاذىهي المسجدى  كتسامحو كيعترؼي بما

ؿي : "كؿى قبمةو لوي أ في تككؿو ميحكـو كجكابو ..// األخيركىنا الكتابي ...ىنا الكتابي األكَّن
. كىنا تكمفي ثيما قصائد ىذا الديكاًف ككؿ. (34)" كاهللي لمجميع! األرضي هلل: ثابتو 

كتستمري بمناقشة ىذه الثيما كتدعمييا بمزيدو مف االقتباساًت مف الًذكر الحكيـ كمف 
عمى أىًؿ الكتاًب، الييكد  ةنحي بالبلئـ، مف جزئيًو التكراة كالعيد الجديد كتاإلنجيؿ

:  قائمة أك عرؽو اال عرقىيـ كتابو بعد كتابيـأك ديفو بعد دينيـ بأمالذيف لـ يقبمكا 
كأكثرى إنصافان / ألنفسيـلـ يكف االسرائيمييكفى بخاصةو منذي البدء أقؿَّن إساءةن 

لـ يأخذكا الفتكحات /  مسيحان كال المسيح/ لـ يعتبركا القرآفى قرآنان ./ لآلخريف
لـ يركا فييا إيفاءان //  الخميًؿ قطُّ،إلبراىيـكفاءان لعيد اهلل /  في حينيا،اإلسبلمية

كذلؾى لـ يممسكا فييا اصطفاءن كركيزةن لثنائيةى أك / المكميًة كشمكليًة ذاؾى العيد،
سحاؽى  الحمد:/ "كحدانيًة الغرس إف ربي / هلًل الذم كىبني عمى الكبىًر إسماعيؿى كا 
تستشيدي بيذه اآلية القرآنية التي تؤكدي عمى . (44 )14/39ابراىيـ" لسميعي الدعاء
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أبي ، عميًو السبلـ، إبراىيـ عـ كمف نسؿ أكالد الثبلث، ككنيـ منبع األديافكحدة 
  .األنبياء

َّـن تتناكؿي المسيحية تأريخان دمكيان  الحركب الصميبية التي دامت - "ث
فان بالذم سيأتي بعد المسيح رً  نصان معت؛ كتتناكليا(47(" )1291-1095)قرنيف

ـي األنبياء الذم   بنصو قرآني آخر ؾى يأتي بكبلـو ليس مف عنًده، كتدعـي ذؿخات
"  جميةه ككاضحةه األرض كمف األمكنةتبرئةي المسيح بكمييما مف : "كتخمصي لمتالي

قطع عتبات النفس كالتنزُّه  "إلى الغزالي تدعك الجميع اإلماـكعمى طريقة . (48)
 تخمية القمب مف إلىعف أخبلقيا المذمكمة، كصفاتيا الخبيثة حتى يتكصؿ ى بيا 

ـي االَّن حامبلن بيتان لـ يأًت : "تقكؿي في مكضعو آخر. (1)"غير اهلل تعالى لـ يأًت إبراىي
َّـن تعكدي . (51)"لـ يأًت محمده االَّن حامبلن قرآنان كريمان / المسيحي االَّن حامبلن رحمةن   إلىث

:  المؤامرة لتقكؿ
أيتكالدي اإلرىابي مف جمر؟ 

أيتيا المؤامرةي اغربي ! أيتيا البئري إنغمقي
في! أيا آليةى الماًؿ تحفَّنظي ! أيا آليةى العتمًة تخكَّن

السبلـي حبٌّ 
. كالسبلـي نصكصه 

 : عف الطريؽاإلنجيؿبنصو كاضحو أنبأ المسيحي في 
لف تزكؿى ياءه أك نقطةه مف الشريعًة حتى يتَّـن كؿُّ شيء، "

( 51 )5/18متى. كاألرضأك تزكؿى السماءي 
 تؤكدي نبكءةى محمد صمى اهللي عميًو كسٌمـ اإلنجيميةكبمزيدو مف النصكص 

فمتى : "16/13الحؽ في يكحٌنا الفصؿ ركح الذم يدعكهي اإلنجيؿي بالنص عمى أنَّنوي 
ـي بشيءو   الحٌؽ كمَّنو ألنوي الإلىجاءى ركحي الحٌؽ، أرشدكـ  مف عنده، بؿ يتكمَّنـي / يتكم

ـي بالمزيد مما ييثبتي المؤامرةى ضد . (52)" يحديث بئكـ بمافبما يسمعي كمي  كتختت
أمكركهه / أمحسكده اإلسبلـي في كسعًو؟ في شمكلًو؟: " كتتساءؿي عف السبباإلسبلـ

                                                 

. 9 ،في رياض األدب الصوفي( 1)
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مضٌي التيجـً ... تتالي التيجـ عميوً ... كثرة التيجـً عميوً / في تجدده كثباتًو؟
كفي الختاـ تدعك الجميع . (54 )"أليسى إكباران لوي في حٌقانيتًو كقداستًو؟.../ عميوً 
 إلى ال افميمجأك: "كتقكؿكالذم سيأتي بكؿ الحمكؿ  باإليماف استبداؿ العداء إلى

متى ./  مستقرو إلى زىكو بؿ إلىال /  حكمةو إلى تعثُّرو بؿ إلىال / إيماف إلىحربو بؿ 
؟  الحؽِّ إلىالمستقرُّ ىك لجكء الحؽِّ المطمؽ !/ يفى ىذا المستقٌر؟أ| !ىذا المستقرُّ

 األرض أرجاءفي / بعيدان بعيدان !  السبلـً المطمؽإلىلجكء الحب المطمؽ !/ المطمؽ
(.  58)!"كفي أرجاء السماء

 *     *     *
العتقادم أنيا تمخص " فطنةه تيديري الميمؾ"كقد كقعى اختيارم عمى قصيدة 
فييا السياسي بالصكفي مع الحفاظ يتضافري التجربة الصكفية عند الشاعرة حيثي 

الصكفية -، كتبني الشاعرةي مممكتيف في كاحدة ىما الركحية(1)عمى شعرية الجنكسة
كالكجدانية كتتطمَّنع إلى بناء ثقافة سياسية عمى مستكل العالـ ضمف بعديف األكؿ 

. ركحي متسامح كالثاني أخبلقي زاىد
 تجريديةو عمى شكًؿ قكؿو مأثكر مف ةو بجمؿ" فطنةه تيديري الميمؾ"تبدأ قصيدة 

، كلكنيا صكفية قمبان كقالبان، كتحيؿي عمى نظرية الكشؼ كاإلشراؽ عنديات الشاعرة
مسمكان هلًل سبحانىوي كتعالى فاإللياـ كاإليحاء مرادفاف لئلشراؽ كالكشؼ عند 

فة كبيما تحصيؿ ما يمكف مف المعرفة الخفية عمى البشر العادييف، لكنَّنيما  المتصكِّ
: حيثي تقكؿمفقكداف في ىذا العصر، 

.  فراؽاإللياـ لكـ، في ترٌدم اإليحاءفي ترٌدم 
( 74).  عمى مضضاألمكنةالخيبةي تيكزِّعي 

 كالكبلـ، كفي معجـ كاإلشارةالصكت ك ، كه"اإليحاء" جذر كممة إلىفبالعكدة 
 كاإللياـ كالكتابة اإلشارةكالكحيي , كىك الكتاب كجمعيوي كيًحيٌ : الًصحاح، الكحي

، كييقاؿي إلىألقيتىوي  كالكبلـ الخفي، ككؿ ما ، كىي إليوكحيتي :  غيًرؾى  الكبلـى كأكحيتي

                                                 

، "شعرية الجنكسة، تحميؿ نصي لقصيدة العراؽ لمشاعرة بشرل البستاني"ينظر بحثي  (1)
( 2008 كؿأكانكف )، 72العدد, فصول
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، كأكحى اهللي أمككحيه أيضان كأكحى , أف تكمِّمىوي بكبلـو تيخفيو   أم أنبيائو إلى كتىبى
  (1).كتىبى 

ليموي أييمقى في الركع، كما يقكؿ معجـ الصحاح، ييقاؿي   فيك مااإللياـاٌما 
 كاستميىمتي اهللى الصبر،اهلل

كفي القرآف الكريـ يستكم الخمؽ في الكحي كاإللياـ  .(2)
" كلقد أكحينا إلى أيّـِ مكسى أف أرضعيوً : "مف اهلل تعالى، بشران أك حيىكانان كغيرىما

كأكحى "، (6،7الشمس" )كنفسو كما سكَّناىا فأليميا فجكرىىا كتقكاىا"، (7القصص)
كفي قصائد ىدل  (.68النحؿ)" ربُّؾى إلى النحًؿ أًف اتخذم مف الجباًؿ بيكتان 

ـي قد يأتي النعماني   أك إشارة بشكؿ األحداث ربما أك األشياءمف الكحيي أك اإلليا
ىنا تشير "  لكـاإليحاءفي ترٌدم " كعندما تقكؿ الشاعرة أك ربما ًعبرة فكرة أكرمز 
 التكاصؿ مع  كاضمحبلؿ،اإليحاء أك اإلشارة قدرتىيا عمى األشياء فقداف إلى

  الناس كانكفائيا كانطكائياأك األشياءبعضيا، كبيذا تضمحؿُّ العبلقات بانطفاء 
كفي المقدِّمة  .، فيأتي لكـي بعضيا البعضالتكاصؿ فيما بينيا كفقداًف عمى نفسيا

 إيحاءات" التي يرزحي تحتيا لبناف مف اإليحاءات  عمى سيادة نكع كاحد الشاعرةي ؤكدتي 
 .(11)" تتخفَّنى تمضي لتعكد/ ، تخترؽي جسدىهي كتسكفي فيو،كاألضاليؿ األىكاءرىينًة 

كعمى رأم اإلماـ الغزالي الذم يميِّزي بيف ، اإللقاء كىك أيضان معدكـ، فيك اإللياـ أما
ـي زينةي األكلياء: "الكحي كاإللياـ قائبل ميةي األنبياء، كاإلليا كعميًو فيذا " الكحيي حي

 بيعد –فصاؿي كالفقدافكىنا يأتي اؿعصره غاب عنوي األنبياء كاألكلياءي كجكدان كذكران 
، البشر القدرة عمى اإلخبلص في النية هلل نتيجة لفقداف اإلنساف عف الحؽ، عف اهلل
 أك الفرقاء السياسييف في لبنافمعظـ كىذا ىك حاؿي فصاؿه عف العمك األسمى، 

التي تمخِّصي مصيبة الرقعة " فرِّؽ تسد"، صكرة مصغَّنرة مف عمى األرض أجمعيف
كبعد المـك كالفراؽ تأتي األكبر؛  اإلسبلميةالجغرافية العربية الصغرل كالرقعة 

 مف الساسة، فيأخذي كؿي جيؿ حصتىوي كاإلحباط مف الشباب كتيصابي بالخيبًة األجياؿ
ـي مف ذاؾ المطر، كلكف عمى مضض... المكانية/ مف الخيبة الجغرافية ، ىذا الغي

                                                 

(. 2005، دار المعرفة: بيركت) لمجكىرم ،معجم الصحاح( 1)
 .960 ص، معجم الصحاح( 2)
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َّـن تكزيع : كبذا تنجمي ثيما القصيدة ككؿ الصراع عمى األرض كبالتالي التقسيـ ث
  .األمكنة حبلن البدَّن منوي 

 فإنيا ، كىي المتكمـ في القصيدة،األرضف الذات الشاعرة ىي أكبتصكر 
فة بإشراؽ كالياـ ككصاؿو مع اهلل كمخمكقاًتو؛ اننا نحسُّ كما  تقدِّـ نفسىيا كمتصكِّ

ـي   كالتقسيـ خبلؼ االـ/ األرض، فيي "عمى مضض"بصكتيا المتألـ كىي تيقٌس
 بحثان عف تجربةو  التحميؽ في الفضاءإلىتمجأ الذات الشاعرة  ؼ.المشاركة كالكحدة

بان مف  االنعتاؽ مف المادة كسطكًتيا الثقيمة جًؿ أمف كتمؾى الخيبة صكفية منقذةو كىرى
ىاىي التجربة الصكفية لدييا تيذكِّبي الككفى كطريقىوي بالطير كاعنة الخيؿ ك الخانقة،

 كالبطكالت العربية المجيدة، كتأتي اإلسبلميكىي رمزي االنطبلؽ نحك معارؾ الفتح 
:  اليمف، بمقيس كالمأرب قائمةن أمجاد إلى الرمزية المستترة الظاىرة اإلشارات

لك أف الطيرى طريؽي الماء 
أعنةى الخيًؿ اينما ذىبت ذىىبكا، 

لكافى المأًربي مرآةى 
 الحدائؽي ككركـي التيف إليوتيحٌدؽي 

( 74).المرآةي في كبًد السماء، فطنةه تيديري الميمؾ -
 اإليحاءكيدكري محكري القصيدة عمى أيمنية التجمِّي أك الظيكر، ففي تردِّم 

حباطه ليذا التجمِّي لمجماؿ القدسي، كتقكـي القصيدة عمى ىذه كاإللياـ  األمنية منعه كا 
الظيكر، بؿ تؤكِّدي الشاعرةي عمى تجربتيا بالتجمَّني كتأتي الصكري / التجمِّي بإمكانية

الجميمةي مف الككف مف كؿ مكاف كتمتدي الرمكز كتتكالى بيف المخمكقات كمنيا، بيف 
.  كانجازاتًو كالحاضر باستسبلًمًو كخيبتوً بأمجادهالماضي 

 حالةو مف االنسجاـ كالصفاء تأتي القصيدة إلىكفي خضـً محاكالتيا لمعكدة 
 كالتناغـ الصكفي، األمنيات صكت األكؿبمنيجو صكفي بشكًؿ حكارو بيف صكتيف، 

كىك صكت عمكم يأتي مف يميف صفحة الكتابة، كصكته سفميه ييجيب، فالعرب 
كانت تتفاءؿي بالطير القادـ مف اليميف نذيرى فأؿ، كتتشاءـ مف القادـ مف اليسار 

في  يميف القصيدة يبيف مراحؿ التجربة الصكفية كمنيجيا، فَّن إنذيرى شر، كىكذا ؼ
. رض الكاقعأ الذم يتماىى بالشاعرة كىي عمى األرض اليسار منيا صكتي حيف
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ٍف كاف قادمان مف اليميف فيك مرتبط إ الطيرى أفَّن ٍف نفسرى أكعميًو يمكف 
 كالماءي رمزي ،(30االنبياء) "كجعمنا مف الماًء كؿَّن شيءو حي"بالماء رمز الحياة، 

 اهلل كانت  كابتغاءى كجوً الطيارة كالنقاء كالتطير بؿ كالكضكء، فبالنقاء كالتطير
–  كالكحدة، كلكاف المأًربي اإليمافالخيكؿي العربيةي تذىبي اينما ذىبى خيالكىا لكجكد 

  يرل الصكفيُّ فيو الماكرائي؛ةن أكىك السد الذم بيني في عيد بمقيس، ممكة اليمف، مر
ة كرمز قديـ لدل الشعكب فيي داللة صكفية كتنـ عف معافو أ المرإلىكبالعكدًة 

يضان، فيي أ األحبلـ بؿ كفي كاألسطكرة كالتاريخ كاألديافمختمفة في الفف كالمغة 
 نفسو، كىكذا يككف ارتباطيا إلى الذم ينظر اإلنسافكالماء تعكس صكرة 

يضان أةي أ بنفسو، كالمرإلعجابو نرجس الذم دفعى حياتىو ثمنان أسطكرة– بالنرجسية 
رمز الحكمة كالمعرفة كىي صفات الممكة بمقيس، كفي السياؽ الصكفي لمقصيدة 

 أسرارينفؾُّ الصكفي يبحثي عنوي، عف  ة معنىن آخر كىي السر الذم الأتحتمؿ المر
 أفَّن  الذم يحصؿ ىك إفَّن ، كًحسان الخ فيدركىيا بحكاًسًو إدراكان ...الككف، كجكدىهي، نشأتىوي 

 كليس البشر كما كاف  كعف السرٌ  ىي التي تبحث عف الحقيقة التيفالحدائؽ ككركـ
. ديدفي العرب في ماضييـ المجيد

 الصكت التالي صكتي فَّن إكبما أف ىذا ىك زماف إحباط التجربة الصكفية، ؼ
كىنا " ةي في كبد السماء، فطنةه تيديره الميمؾأالمر"الذات الشاعرة ييجيبي / األرض

 الذم ييديري ىذا الككف، كىي (1)"العقؿ الربَّناني البلمتناىي"ة ليعني أيتحكؿ رمز المر
كاألرض لفيـ غاية خمؽ الكجكد دعكة الشاعرة لمتمعف كالتأمؿ في خمؽ السماء 

المأرب :  كؿ شيءالعمى عفكلكف، الذم حصؿ . كالفطنةي المتجميةي بكًؿ اتجاه
 .كحكمتًو كمعرفتًو، كتجاىؿ الككف القائـ بفطنًة المدبِّر مالؾ الميمؾ

ف تىنسجى مممكتيف ضمف مممكةو كاحدة أاألرض /كتحاكؿ الشاعرة بنىفىًس األـي
مف خبلؿ اإليماف " الحؽ" اهلل تعالى إلىكىما الصكفية كالشعرية، كىي تتقرب 

نَّنما ىي إمف خبلؿ الحكاس " الحؽ" اهلل إلىفَّن الكصكؿى أالمطمؽ بكرمًو كحبًو، كرغـى 
 عمييا باإلخفاؽ التاـ كما يعتقد جبلؿ الديف الركمي أك الشاعر ـه عممية محكك

                                                 

 :يينظر كممة (1)

“Mirror” which is „„Divine intellect”, Dictionary of Symbolism, Jean 
Chevalier and Alan Gheerbrant, trans by John Buchanan-Brown, (1982; 
France: Penguin, 1994). 
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، جكف دكف، ااٌل أف ىدل النَّنعماني تقدـ لنا  المتصكِّؼالبريطاني الميتافيزيقي
الحس تأمُّؿ الجماؿ الككني ب اهلل مف خبلؿ إلى تقرُّبمحاكلة ناجحة بؿ كمقًنعة لؿ

كصاؿ المادم المجرَّند كمف خبلؿ قدرة العقؿ عمى التمحيص كاالستدالؿ المنطقي لؿ
 خالؽ األشياء كمصكِّرىا كمقدِّرىا، فالعقؿ كاليقيف يشتغبلف بيف ثنايا القصيدة مع

 المستترة منيا أشيائياكرمكزىا الصعبة كايماءآتيا الغامضة بؿ كفي دالالتيا كحركًة 
 كجكد اهلل أك Pantheism)) الكجكدكالظاىرة، كلكف دكف الكلكج في ادِّعاء كحدة 

تبارؾى كتعالى داخؿ األجساـ أك األجساد أك األشياء التي خمقيا، بؿ ىك أعظـ مف 
 مشكاة األنكار كعمى رأم اإلماـ الغزالي في كتاًبًو أف يككفى فييا كمترفِّعه عف ذلؾى 

 panentheism أك الػ (1)"األجساـ في أصميا أخس أقساـ المكجكدات"أف 
التممكدية التي تعتبر الككف كما فيًو أسماكان تسبحي في ذات اهلل التي تيشبَّنوي 

 المكزَّنع اإلليي ىك االستبصار كالتأمؿ في الحبِّ  الشاعرة منيجى إفَّن ، بؿ (2)بالمحيط
زئياًت خمقًو كتفصيبلًتو كمنظكمة ان كحنانان كاطمئناف عدالن  مكى المذاؽ بيف جي ، رحيقان حي

 المتطًرفة مف ت كما تفعؿ اإليديكلكجياالعبلقات التي تجمعي الخميقةى ال أف تيفرِّقيـ
 : ، فيي تقكؿكؿ ديف التي تعمؿ عمى إقصاء اآلخر كتغييًبو

. تيدم اليضبةي اليضبةى مكدةن كي تمزمىيا العمرى حنانان 
. يزؼي البعيدي البعيدى رقةن فتتيادل الدمكعي في سكاد العيف

ٍ. يتممَّنسي الشاطيءي الشاطيءى فيما االصداؼي تمكجي في النفس
. الذكرل إشراؽه خمؼى البصيرة- 

( 74)...   بيفى المَّنكـً كالثناًء محاًجري تبلؽو 
كالبصيرةي في المعجـ . الذات الشاعرة رحيؽه يغٌذم البصيرةى / األرضتقكؿي  –فذكر اهلل
قكة باطنة ىي لمقمب كعيف الرأس، كييقاؿ ىي عيفي القمب عندما ينكشؼ "الصكفي 

البصيرة اليقيف الذم المريةى فيو، كالبصيرةي يككف صاحبييا : "كالقشيرم يقكؿ" حجابيوي 
                                                 

 ، مكتبة المشكاة اإلسبلميةمشكاة األنواراإلماـ الغزالي،  (1)
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=18&book=109 

: راجع (2)
C. Alan Anderson, Deborah G. Whitehouse, New Thought: a Practical 
American Spirituality (New York: crossroads, 1995), pp. 89-92.  

http://www.websyte.com/alan/book.htm
http://www.websyte.com/alan/book.htm
http://www.websyte.com/alan/book.htm
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 اهلل إلىانقطاع عف البشر  كالذكر (1)؛"مبلحظان بالتكفيؽ جيدان كمكاشفان، بالتحقًؽ سران 
كتستشيدي بخمؽ اهلل . (7المزمؿ)"كتبتَّنٍؿ إليو تبتيبل"اإلليية  الحضرة إلىكانجذابه 

 كتنبذي األجسادكرد داللة الجكىر كىي الماء كنعمة كمصدر حياه، كتؤكِّد ركحانية تي ك
 ثناء السماء بصدؽو ككجدو إلى تدعك زاىدة العابدة اؿاألرضمادياتيا، كبصكت 

: كتقكؿ
أف يككفى الجكىري غذاءى بعًضًو بعضان، 

 لمنبًع كالسحاب، اطمئنافأمانةى 
... تعدادان لسكاقي المركًج كسنابًؿ القمح
.   تكميفةو  لنبدأ بثناًء السماء الناًضًج ببل                                - 

دكدان في حدكد؟  أيعرؼي الكفاءي أجسادان؟ أيعرؼي حي
أيعرؼي المكـي بيرىانان؟ أيعرؼي سجاالن في سجاؿ؟ 

 (75)! النعمةي نسؾه أيُّيا الًعناد                             - 

ـي الشاعرةي طريقتىيا في   — في الذكر، غياب الزماف كالمكافاإلخبلصكىنا تيقدِّ
اما . ، بيف آيات اهلل كآالئوً التنقؿ بيف السماًء كالسحاب، بيف السكاقي كمركج القمح

 كىي سببه لتكحد ىي النفس الكاحدة التي خمىؽ اهللي منيا آدـى كذريتىوي ؼالجكىر 
لنبًف جسكران "البشرية في أبييـ بؿ كجميع المخمكقات بكجكًدىا بقانكف كاحد بقكليا 

، ؼي الكلكجى فيياكِّ ـ المتصى ك، كىي الحالة التي ير(50)" مف جديد، لنبدٍأ مف جديد
  كبعدىا فقط يبدأ الذكر بثناء السماءصؿي األرض بالسماءكمي  السمَّنـ الصكفي الذم

 كأما العناد في قامكس الشاعرة فيك اإلصرار .الذات الشاعرة/  تقكؿي لنا األرضي كما
قصاء اآلخر؛ ففي قصيدة  عمى االنفراد باهلل كباألرض مع غياب التسامح الديني كا 

: تقكؿ في العناد" أف تككفى أرضان أك أف تككفى سماءان "
. في قكًلنا دكمان كثيره مف الفتنة

؟ كحدم  ؟ كحدم      يقكؿي الييكدمُّ يقكؿي البكذمُّ

                                                 

دار ماجد عسيرم، : جدة) 1محمكد عبدالرزاؽ، ج .، إعداد دالمعجم الصوفي: أنظر( 1)
2004) ،461. 
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ـي؟ كحدم  ؟ كحدم    يقكؿي المسم يقكؿي المسيحيُّ
      تقكؿي كؿي فرقةو داخؿى فرقةو؟ كحدم 
؟ كحدم        يقكؿي كؿي فردو داخؿى فردو
؟ كحدم        يقكؿي كؿي بمدو داخؿى بمدو

؟ كحدم        يقكؿي كؿي حيًّف داخؿى حيٍّ
ليوي إلى حب؟  ، كيؼى نيحكِّ ىذا العنادي، ىذا الجيؿي

 ، عندما تصريخي المآذفي كتقرعي األجراسي
(. 157-156). اهللي أعظـي القائميف. ليتنا نصمتي 

: قائمةن " فطنةه تيديري الميمؾ"كتكاصؿي تأميمىيا صكرى العناد في 
أأعندي مف الجباؿ؟ . أنظري إلى الجباًؿ كأرتعد

. أرل في كٌؿ ىضبةو جبىركتان، عمى كٌؿ قامةو قاماًت أنبياء
. أكؿُّ عاطفةو مسكقىةه لمزكاؿ، خركؼه ييساؽي لمذبح

إيمافه ميدَّنده بالعقاب؟ 
.  مرارةي السؤاؿ إجحاؼي الدُّعاء                        - 

إسماعيؿ كالمسيح كغيرىـ : كتيشير ضمنان إلى مف سيكقكا لمذبح أيضحية ن 
ج الذيف قدَّنمكا حياتىيـ مف أجؿ  مف األنبياء عمييـ السبلـ كمف بعدىـ أمثاؿ الحبلَّن

كأستثني - الحؽ الذم يؤمنكفى بًو كالفَّن عصرىىـ كزمانىيـ لـ يتسامحا مع طركحاتيـ 
جحاؼه أفَّن كتختـ التساؤؿ عف العناد ب. إسماعيؿ عميًو السبلـ  البحثى فيًو إلياءه كا 

.  لمدعاء
نا بتقنية عزرا باكند كنظريًتو التصكيرية كالتي  كفي تصكير شعرم يذكِّري
قصاء أكبر ما يمكف مف الكصؼ  تقكؿ باستخداـ أقؿ ما يمكف مف الكممات كا 

كاألفعاؿ أيضا كتركيب الصكر الكاحدة فكؽ األخرل، كبيذا النىفس تأتي الصكر 
: التالية

؟ أفي ذىكًب الثمًج جفاؼ؟  أمطايا البذًخ بحره
...  نستحمديؾى نستحمديؾى                                             - 

أليسى الحمدي صبلةن؟ 
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االبتسامةي ًرحابان كرائحةى ليمكف؟ 
! الًقبمةي تفيتِّتي الريح

الكفري نصرةي الككًف في الككف؟ 
...  نستحمديؾى نستحمديؾى                                           - 

    كالمطايا حسب معجـ الصحاح ىي الخطايا كتراىا كثيرة كالبحر كلك ذاب 
الثمج لغىسًميا لجؼَّن كانتيى، كىنا تستدرؾ بطمب الحمد لتعكدى إلى العالـ العمكم 

كبتأكيًدىا عمى طمب الحمد فإنَّنيا تعبد اهلل ال حبان بًو . كالسمك فكؽ انشغاالت العباد
ما تعبديهي خكفان كطمىعان، كىذا ما يدعك إليو إفَّن فحسب كما ذىبى بعضي المتصكفيف 

.  في معرًض رؤيًتًو لمتصكُّؼ الصحيح(1)الشيخ ابف تيمية
َّـن تتساءؿي عف السرِّ كراء تفرًُّؽ األمـ بعد أف خمقىيـ اهلل مف نفس كاحدة،  ث

ـي  مع أف آياًت كحدانيًتًو تمؿءي الخمؽ كالنجكـ كالقمكب كالنباتات كالقمـ كالجباؿ، كتخت
 الناسى عبدكا األرض، األماكف كما تسمِّييا في قصائد ىذا الديكاف، أفَّن المقطع ب

عبدكىا تعظيمان كمحبَّنةن غافميف عف عبادة الخالؽ، فترككا التفكُّرى في جماؿ الخمؽ، 
بكىا آليةن مف دكف اهلل،كبذا عشقت كؿُّ أمةو نفسىيا،  كعبدكا قممان اخترعكىا كنصَّن

كىذه إشارة إلى الشكفكنية القديمة المتجددة، أك ربما ىي إشارة إلى اتخاذ االلكىة 
 اهلل خمؽى كؿ شيء كالساعة أفَّن  دينان كالتي تقكؿ بNaturalism/Deismالطبيعية 

ًمًو كالمذىب يقكـي عمى العقؿ فقط دكفى الركح، كىذا ما  تعمؿ لكحًدىا دكف تدخي
: تستيجنيوي الشاعرة بقكة كمرارة

أليس الحمدي عدالن؟ 
. الحكري مكتي الحجارًة في األرض. ليسى الحكري إحصاءى مكتى
. مكتي األرض في األرض

. انتشمكا مخالبى الصقًر مف أشباح                            - 
! الكصاؿي مصابه في فطنًتوً 

                                                 

حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة  أنظر الشيخ فكزاف بف عبداهلل الفكزاف،( 1)
 .والدين
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! الحبُّ متيَّنـه في التكرية
بيف القمكًب خيكط ه ال تيرل،                             - 

دي في فيمؾو يدكر !                               تتكحَّن
أليسًت الخميقةي نبضان كاحدان في آدـى نغاري منوي كنشتاؽي إليو؟ 

؟ كبيفى األقكاـ فراؽ؟  أكئاـه بيفى النجكـً
.  جماؿي الخمًؽ أبعدي مف الخمؽ                            - 

أنبتةي األقحكاف نبتةي األقحكاف، كأنت؟ 
ـي البازخةي، كأنت؟  ـي البازخةي القمى القمى

، كأنت؟  ، أعشؽي االمـً آدـي المستيدىؼي كالمستبسىؿي
(.    76)!  االلكىةي استعارةي األرض                            - 

كفي ىذا المقطع تكًردي الشاعرةي صكران مركَّنبة لشقاء البشر كتعاستيـ، 
ٍكري ىك النقصافي بعد الزيادة، ىنا كثرةي المكت في ىذا العصر، كما أف الكصاؿ  فالحى

كنيةن عف نسياف - بيفى البشر كبعضيـ مريض كما تىصفيوي أما الحبُّ فقد غدل متيمان 
البشر حبَّن بعضيـ البعض بحيث تكارل الحب متبلشيان مف حياتيـ أك أنوي يمبس 

أما صكرة مخالب الصقر فتحتاج . لباس النفاؽ كليسفيو شيء مف الحب الخالص
كقفةن قصيرة؛ فالصقر مف الطيكر الجارحة كلوي أربعةي مخاًلب كما ىك معركؼ، 

لكنوي رمز الشجاعة كالرفعة كالكبرياء كالصبر كالرجكلة أيضان فضبلن عف مكانتًو في 
الشعر العربي قديمان كحديثان كما أف بعضى الدكؿ العربية كاألجنبية تتخذهي رمزان 

ردافيا إلى  كشعاران كطنيان، كبذا نفيـ أف الشاعرة تدعك إلى إنقاذ مثؿ ىذه الرمكز كا 
لت إلى مجرَّند أشباح كأيقكنات كالنيصيب كالقمـ العالية .  معانييا الركحية بعد أف تحكَّن

كتعكدي لمناجاة ربِّيا كتؤكدي عمى االستدالًؿ عمى اهلل في كؿِّ صغيرةو ككبيرة، 
:    اإلنساف عف ربِّوً مألنوي خالقنا كمدبِّر شؤكننا، كتتساءؿ بتعجب كيؼ يستغف

أأجسادينا أنت؟ . ما أجسادينا مف غيًرؾى 
أقمكبينا أنت؟ . ما قمكبينا مف غيًرؾى 

نا أنت؟  ، أأركاحي نا مف غيًرؾى ما أركاحي
!  يدامى فارغتاًف مف الكثرةً                       - 
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! مف كثرًتؾى أنت
، كالريبةً  . مف فيًض المنابًر، كالتغابيًف، كاالٌتياـً

، كالرعب . كالغيرًة، كالضياًع، كاليدـً
(.  77)! ميزافي الٌسماء في السماء                      - 

 
تستخدـ الطباؽ " مف كثرًتؾى أنت!/ يدام فارغتاًف مف الكثرة"كفي قكًليا 

 أف (1)مسائؿ إليضاح المسائؿكالمقابمة في خطاًبيا، كحسب رأم ابف عربي في 
حقيقةى الكجكًد كاحدة ال تعدد فييا كال تكثُّر كما أف الحضرة اإلليية نفيه لمكثرة، لكف 

المقصكد ىنا ىك كثرةي آالء اهلل كنعًمو الغافؿ عنيا العباد كاستبداليا بالتناحر 
 .الخ...كالضياع كاليدـ

ـى أماـ اهلل ىكى ما ، ، لمف اهللاألرضلمف ييميِّزي قصائدى ىذا الديكاف  إفَّن االلتزا
إنيا عبلقة عبكدية خالصة هلل كطاعة كتقكل غير مشركطتيف؛ لذا فييى تشعيري أنيا 

يكادي يستتر في أم مقطعو مف   ىذا الحب الةنشكب كاإلحساسميبارىكة بحب اهلل، 
 كالندـ مف الخطيئة يختمطي مع تمؾى الغبطًة كاأللـمقاطع القصيدة؛ غيرى أف اليَّـن 

الصكفية، فىعالمييا مرتبؾ، مممكء بالخطايا كالفكضى كالغفمة، عالـه غير متجانس 
.  يافدي  كالفرديًة كحب اؿاألنانيةيتحرَّنؾي في فضاء 

 نفسيا  الشاعرةتضعي  كفي استعراضو لخطايا عصًرىا كزمانيا كمكانيا، ال
إلحساسيا باالغتراب، كىك أحد - ضمف دائرة خطاب الزماف كالعصًر كالمكاف
 إنيا تقؼي مكقؼى الطبيًب الذم أركاف التصُّكؼ الثمانية التي كضعىيا الجنيد؛

ما عند خالؽ الخمؽ، الطبيب إفٌ ييشخِّصي المرىض كالمريض لكف الدكاءى ليس عندىا، 
. األكحد

 فإنياالمنقذ، لذلؾى حيثي ترل فييما  الحؿ ما الديف قإلى كالعكدةي لزيىدي إذف فا
َّـن البصيرةى كبالتالي العكدة  إذف .  اهللإلىتطمبي الحمدى أكالن كقبؿ كؿ شيء منًسكان، ث

ما المكتيؼ حكليا كبمف حكليا، ق ، كاندماجيا بمااألرضفذكباف الذات بذات 
                                                 

دار : دمشؽ)قاسـ محمد عباس : تحقيؽ مسائل إليضاح المسائل،محي الديف بف عربي، ( 1)
. 110،121 ،(2004المدل،
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ىا عف المتصكفيف أمثاؿ الركمي كالحبلج كغيرىىـ الذيفى يؤكِّدكفى افيميِّزي المذاف 
ٌما المسافةى بينيا كبيف اهلل فييى بيِّنة كاضحة كما أفرديتىيـ دائمان أماـ الخالؽ الحؽ؛ 

.  مف القصيدةاألخيرة األبياتفي 
ؿَّن ما  التشتت أسبابييقمقييا ىك حبُّ الدنيا كترل في ذلؾى سببان مف  إفَّن جي

 اإليماف: كالتفرُّؽ كالصراع، كترل في حبِّ الدنيا ممياةن عف البحث عف الحؽ
؛ كتؤكِّد عبثيةى احتكار اهلل كاحتكار األرض، لذلؾى اليقيف باآلخرةً كبحتمية زكاؿ الدنيا 

 :تقكؿ
نيؾى بيف راحتيٌ  . عبثان أبيعيؾى أشتريؾ. عبثان أسجي

. في تبلشي االطمئناًف الكصكؿ                                  - 
. ة العزيـم اإليماف في تردِّ                                    

ِي عمى الكثكؽ بالكصكؿ حتى عند فقداف االطمئناف مف اآلخر،  كتحثُّ
كىنا يتجمَّنى استخدامييا . كعمى التككؿ كالعزيمة في أكقاًت تبلشي اإليماف باآلخر

:  كبخياًلًو الخصب(1)تقنيةى التضاد أك المثنكيات كالتي تشي بتأثيًرىا بالنفَّنرم
: عزيمة كغيرىا؛ كتعكدي إلى العالـ العمكم حيثي التحميؽ/كصكؿ، تردِّم/تبلشي

. في ىبكب الريًح رسائؿي الريح
! ما األمكنة كأنتى البلمكاف. الخيبةي تكزِّعي األمكنة

حيفى اقتحمتي بؾى أعاليى الجباًؿ، 
ـي في كحدًة االجنًة، في مساكًب الكصاؿ؟  أتناثرت التمائ

التشابيوي بيفى القمَّنًة كالقمَّنًة،                                 - 
!                                     إئتمافي الحياًة في إئتماًف المكت

اذي ! المشاًبوي ! العاطي! أنتى المانحي  ! الميغايري اآلخذي كاألخَّن
! في تجسيًدؾى بي! في تجسيدم فيؾى 

! سرُّ كئاـو تشرؽي مف أجنحًتًو الشمس
!           تغريبي مف أجنحًتًو الشمس

                                                 

(. 1997دار الينابيع، : دمشؽ) مقدمة لمنفَّرييكسؼ سامي اليكسؼ، : لممزيد، يينظر( 1)
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ىنا يشتدُّ االحتداـ الصكفي كحنيف الركح عندىا كىي تيخاطبي الحؽَّن عف 
سرٌّ بشكًؿ : قيرب، ففي ىذا المقطع المكثَّنؼ سرياليان كرمزيان تعرِّؼ الكئاـ مع اهلل

 المشرؽ ىك فَّن مبلؾو ذم أجنحة تتكىَّنجي الشمسي منوي كتغربي فيًو؛ كعند الصكفييف فإ
اإلشراؽي عمى القمكب بالظيكًر فييا، "التجمِّي، كاإلشراؽ عند الصكفييف أيضان ىك 

كهلًل المشرؽي  "(1)،"كالغركب فييا بتسترًه كاحتجاًبوً ... كالتجمي ليا بصفًة جمالًو،
كىكذا فمثمما كجوي اهلل . (115البقرة)" كالمغربي فأينما تيكلُّكا كجكىىكـ فثَّـن كجوي اهلل

كنتيجةى ىذا الحب لذات . مكجكد متجؿو في كؿ مكاف كمنيا في القمب كذلؾى كئاميوي 
ز أك ما شابييا مما ييعٌمؽ مجمبةن لمحظ،  اهلل فإنيا تنبذ التمائـ كىي طبلسـ أك خرى
الخ كالتي حرَّنميا اإلسبلـ، أما األجنة كىي مجاز البف الركمي في معرض نبذًه 

رمزية لنبذ الدنيا - القصد صكرة سرياليةفَّن لمدنيا كالتي شبييا بالحياًة في األرحاـ، فإ
امَّنا التشابيوي فيك دليؿ عمى الخالؽ الكاحد كآياتي اهلل . ألنيا ليست اال حتميةى المكت

سنيرييـ آياتنا : "كآالؤًه مكجكدة في اإلنساف نفًسًو متجسِّدة فيًو بداللة اآلية الكريمة
مت)" في اآلفاًؽ كفي أنفًسيـ حتى يتبيَّنفي ليـ أنَّنوي الحؽ  (.53فيصِّ

 .بالبشىر  تفاؤؿ، كبدعاءو قائـو عمى الثقًة باهلل، البإيماءةكتنتيي القصيدةي 
يا كتشتكي منيا، كتطمبي منوي إلىكتستعرض الشاعرةي عكائؽى الكصكؿ   اهلل كتشخِّصي

المساعدة بؿ كتستغيثي بًو؛ حبى الدنيا كالحب الدنيكم ىما عائقاف كبيراف، مرىضاف 
، بالنسبًة ليا ىذاف النكعاف مف الحب البارئييرجى شفاؤىما اال بقدرًة المشافي ال 

نقيضاف ال يجتمعاف مع الزىد أك التصكؼ كبالتالي ييفشبلف التجربة الصكفية التي 
يما  .    مف أجًؿ راحتيا كخبلًصيا دينان كآخرةن األرضتحتاجي

لقد نزعنا مف كؿِّ أمَّنةو شييدان  - "
( 78)"                            كقمنا ىاتكا برىانىكـ

كحاضر ريخ ااالقباس القرآني، تؤكِّد الشاعرة عمى ت بيذا 
 عمى الناس، كؿه عمى ء شيدااألنبياءالذم أرسؿى " اهلل"، األمـيجمع كمستقبؿ 
 اإلنساف إليو؛ فالكئاـ الذم كصؿ "اهلل" كؿَّن أيمَّنةو أف تأتيى بفكرةو غير تحدَّنلقكًمًو، كت

                                                 

. 1285-1284، المعجم الصوفي( 1)
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 أيمانيافي كًؿ زمافو كمكاف ىك الكئاـ مع الخالؽ، كىنا تعبِّر الشاعرة عف 
 . كجكىر عقيدتواإلسبلـبالتسامح الديني كتعتقد أنوي أصؿي 

 اإلنسافكرغـى الطبيعة الفمسفية كالصكفية ليذًه القصيدة، اال أفَّن مسؤكلية  
 األنانية أك" النفس" كبيرة كتيحذِّر مف محدكدية األرضعمى كاالجتماعية  األخبلقية

في التعامؿ مع العالـ الخارجي، فحقيقة النفس كظمِّيا المنعكس حقيقةن زائمة، 
! العاطٌي المشابو!  المانحي أنت: " كىك اهلل الكجكدمَّنا جكىرأ مكقؼ فردم، انعكاس

اذي  بيذًه الجمؿ تؤكدي !" في تجسًدؾى بيى ! في تجسُّدؾى فيؾى !/ المغايري اآلخذ كاألخَّن
 اهلل إلىبعكدتيا  الشاعرة عمى الحؽ الباقي، كالنفس الفانية، التي لف تخميدى خيران اال

. تعالى
، تؤكد الشاعرة عمى حتمية خمؽ الككف األرضكفي معرض تأمُّميا لحاؿ 

 فييى كاثقة مف رسالتيا في الحياة، ،لغرىضو ما، ليسى لعبثو كما يدَّنعي الممحدكف
 تتخذ مكقع فإنياكبتبنييا صكفيةى الزاىديف، . مف شؾو في ذلؾ كمكانيا كىدفيا كما

فالديف . الزاىد الطاىر الذم نبذ الحياة الدنيا كمادياتيا مف أجؿ الكصاؿ مع اهلل
 إلىتدعك   كبذلؾ فيي الاألمـ، جتمعي حكليابالنسبًة ليا كسيمة تكحد كنقطة التقاء ت

نماعممانيةو ما بديبلن عف الديف،   أفَّن  اهللى كاحد، كأفَّن  الديفى كاحد كأفَّن  الكثكؽ بإلى كا 
.  الديف ىك الخبلصإذفالبشرى كاحد، 

 غيابى النبي محمد عميو الصبلةي كالسبلـ في التجربة الصكفية في ظي قد نمح
اال أف االقباس المباشر مف القرآف الكريـ كىك كبلـي اهلل بمساف خاتـ القصيدة، 

الحقيقة "ىك "  الكامؿاإلنساف" فعندى الركمي زلي، بصكتًو األاألنبياء مكجكده 
؛ إذف فالشاعرة التي يمتزجي (1)"العقؿ الكؿ "أك" الحكمة كالفطنة"كىك " المحمدية

 كىي بصكت النبي عميو الصبلةي كالسبلـ/ بصكت اهلل/ األرضصكتييا بصكت 
 تختتـ ذماؿمتضرِّعة بالدعاء  األخيرة األبياتفي كتظير . تقتبس مف القرآف الكريـ

:  يتردد بصكت اإليقاع المتضمف في الكمماتبيا القصيدة، بصكت شجيٌ 
يداؾى المغركستاًف في دمي 
يداؾى المغركستاًف في عيني 

                                                 

.  مع تحفُّظنا عمى المصطمح(1)
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يداؾى المغركستاف في السماء 
بكسًعيما الميَّـن 

            الميَّـن 
! تفرَّنؽ                 جمعى ما

(.  78).                         في رشفًة عيف
اليديف في غير آية إشارة إلى فعؿ اهلل تعالى، مثبلن قكلو /لقد ذىكىرى القرآف الكريـ اليد

مىقتي ًبيىدىلَّن  أىستىكبىرتى أىـ كينتى ًمفى ؿى قىا: "تعالى دى ًلمىا خى نىعىؾى أىف تىسجي  يىٰػًإبًميسي مىا مى
ىما أسماء اهلل المتقابمة في "كاليداف في المعجـ الصكفي  (75ص،)"  لعىاًليفى 

خمقتيوي بصفتيِّ الجماؿ كالجبلؿ كالقير "، كاهلل تعالى يقكؿ "الحضرة االسمائية
كالحالة التي تصؼي بيا الشاعرة نفسىيا كىي . (1)"كالمطؼ، كجميع أسمائي المتقابمة

تيخاطبي الحؽى تعالى ىي حالة ذركة كتأجج نفسي تيعانؽي فييا ركحى اهلل التي تمؤلي 
طرفة " لمدعاء فيك ليس في ةى أما الزمف الذم ترتجي بو االستجاب. الكجكدى كاألككاف

نسانيتيا، كىنا يأتي التأكيد عمى مادية التجربة الصكفية "رشفة عيف"نَّنما إ" عيف ، كا 
كما " بطرفة عيف"الذم نقؿ عرش بمقيس " الذم عنده العمـ"فيي ليست تجربة 
نا القرآف الكريـ  قىبؿى أىف يىرتىدَّن ۦ ًعمـه مِّفى  لًكتىٰػًب أىنىا ءىاًتيؾى ًبوً ۥقىاؿى  لَّنًذل ًعندىهي  "ييخبري

الصكفي، / ، انما بتصكر الشاعرة المادم(39النمؿ)..."ًإلىيؾى طىرفيؾى  
 بسرعة االستجابة كبالثقة بقدرة السميع اإللحاحاالينسٌي مستدعيةن نبرةى /اإلنساني

فة الرشفةى أفَّن  ،القدير عمى ذلؾ ، كىنا تأكيده عمى  رمزه خمرٌم معركؼ لدل المتصكِّ
ـى االنتشاء الركحي، فبالتجربة الصكفية تناؿي المراد  كتصؿ إلى أقرب ما يمكف لتقدِّ

 (. 11النجـ)" ما كذبى الفؤادي ما رأل: "دعاءىىا الخالص
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Abstract 

This paper attempts to present an analytical 

interpretative study of Whose Earth is it? Whose God is? , by 

the Lebanese poet Huda Al-Namani (2006). The paper starts 

with reviewing the introduction of the collection as it 

significantly crystallizes the poet‟s vision of Sufi (mystical) 

thought as the introduction is a synopsis of the nationalist 

concerns and the themes she attempts to tackle not only in this 

collection, but also in her other ones. Here, her poem: “A 

Sagacity Rules the Universe” is selected as it is open to a 

diversity of interpretations; but, when the introduction is 

linked with the poem, the political obsessions and concerns 

emerge as part and parcel of the mystical experience. The Sufi 

experience as an approach and feeling is presented as a 

remedy to all the ethical and spiritual decadence man suffers 

on this earth. The poet emerges as a politician, a teacher, a 

political analyst, sufferer and thinker. She addresses the 

reader‟s feelings and emotions, once, and preaches him others. 

The political theme is not based on any ideology, rather, it is a 

vision of how to rise and find a new hope and a new path 

towards salvation and faith, towards inter-faith reconciliation 

between the three religions: Judaism, Christianity and Islam. 

Within the interpretative approach adopted in this paper, other 

elements are studied such as the cover of the collection, the 

pictures and the kind of calligraphy used in connection with 

the contents. 
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