2018

رمزية الرّحلة في خطابات
المتصّوفة

السخلت في مفهىمها الػام حػني فػل

اإلدرا إلى مقام األدرى أو كتاب

الاهخلاٌ مً ميان ئلى آخس ،خُث ًطىز

المعراج البن رربي "نموذجا"

الياجب ما حسي له مً أخدار ،وما ضادفه

د ،حكيمة بوذاللق

مً أمىز أزىاء غملُت الخىلل والترخاٌ ،وهي

أ ،دمراء لبصير

فػل ئوظاوي غسف مىر اللدم ،وٍىدزج جدذ

جامعة المديلة

هرا اإلاظمى -أدب السخلت – هم هبحر مً

اإلالخظ:
حػد السخلت الطىفُت هدى اإلاؿلم أطاض الخجسبت
الطىفُت ،فهي اإلالابل السمصي لخلً الخجسبت ،وكد
أؾلم الطىفُت كدًما وخدًثا غدة اضؿالخاث غلى
هره السخلت ،ومً بُنها:
الؿسٍم الطىفي ،الظفس ،الػسوج ،الاغتراب،
الظُاخت.....ئلخ
وهره السخلت اإلاخخُلت حظدىد في ؾسٍلت هللها
غلى غىاضس الحيي والدشىٍم ،فهي أشبه ما جىىن

الىخاباث زغم الاخخالف في ألاطلىب واإلاىهج
وختى الغسع مً الىخابت والجمهىز
اإلاظتهدف منها ،ئال أنها حشترن حمُػا في هىنها
جطف زخلت ما كام بها شخظ ما ئلى ميان
ما ،ومً ذلً السخاالث واللطظ الخُالُت
هلطظ الظىدباد البدسي الري أضبذ زمصا
للسحل اإلادمً غلى السخلت ،ومً ذلً أًػا
اللطظ ألادبُت الخُالُت هلطت ابً ؾفُل

بىظ طسدي لها ملاماتها وأخىالها ،هما أنها جخخلف

وزطالت الغفسان للمػسي ،وزطالت الخىابؼ

مً ضىفي آلخس ،وبداًتها لدي الطىفُت جسجبـ

والصوابؼ البً شهُد ،ومىؿم الؿحر للػؿاز،

بالظلىن الطىفي ،والخجسد مً ول ما ًسبـ الراث

والسخالث الطىفُت الػسوحُت هسخلت ؤلاطسا

الظالىت بالدهُا وملراتها ،والىفع وشهىاتها،

ئلى ملام ألاطسي البً غسبي ،وهي مىغىع

ووطاوطها ،وكد طمي الطىفُت كدًما بالغسباء
لظفسهم هرا ،وزخلتهم هدى الراث اإلاؿللت ،ئذ ال
ًىاٌ الطىفي مً اإلاػسفت ئال بلدز غسبخه غً هفظه،
واللطد مً وزاء جلً الغسبت هى جللُظ خظ الىفع

خدًثىا غلما أن هره السخالث جخم «وفم
خؿاب طسدي جسد فُه ألامىىت وألاشمىت
والصخطُاث مً مىظىز مخخُل ».
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مً الدهُا ،وخلم اللؿُػت مؼ الراث الشهىاهُت،

وحػد السخلت غىطسا أطاطُا في

ختى حظمى السوح هدى اإلاػازج وهي مجسدة مً

الخجسبت الطىفُت ،وجسد جدذ مظمُاث

ضفاتها.

غدًدة مثل :الؿسٍم ،الظفس ،الػسوج

وجخم هره السخلت وفم خؿاب طسدي جسد فُه
ألامىىت وألاشمىت والصخطُاث بمىظىز مخخُل ،ففي
زخلت ابً غسبي اإلاىطىمت بـ  :زخلت ؤلاطسا ئلى اإلالام

الاغتراب ،الظُاخت وهي جدمل بػدًً ،بػدا
مادًا؛ أي السخلت باغخبازها خسهت جىلل في

ألاطسي أو هخاب اإلاػساج  ،خُث هجده كد اطخلهم

ومياوي مػحن ،أو بػبازة أخسي فػل
شماوي
ئؾاز
ٍ
ٍ

زخلخه مً خادزت ؤلاطساء واإلاػساج للسطىٌ ضلى هللا

الخىلل والظفس بحن البلدان وألامطاز لخدلُم

غلُه وطلم بيل جفاضُلها.

غاًت مػُىت هؿلب الػلم أو شٍازة ألاماهً
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اإلالدطت ،وبػد زوحي مػىىي أي السخلت هسمص

مإلفاجه التي خملذ هرا اإلاطؿلح وحظدث

مً زمىش اللغت الطىفُت اإلاشفسة أو همرهب

هرا اإلاػنى مثل " الفخىخاث اإلاىُت "" ،

مً مراهب اإلاخطىفت فهي برلً _ السخلت

زطالت ألاهىاز فُما ًمىذ ضاخب الخلىة مً

السوخُت _ زمص داللي زخب اإلاجاٌ ًىشف لىا

ألاطساز " وهخاب " ؤلاطفاز غً هخائج ألاطفاز "

غً الػالكت اللائمت بحن الىاكعي والخخُلي و

وهخاب " ؤلاطساء ئلى ملام ألاطسي" فمً خالٌ

بحن ؤلاًمان والفػل وبحن زخلت البدن وزخلت

هره اإلاإلفاث جظهس لىا فلظفت الػسبي خىٌ

الللبً ،لىم الطىفي " الظالً أو اإلاسٍد "

مفهىم الظفس وأهمخه خُث ًجػله فػال

بهره الحسهت لخصحُذ مىكفه اججاه هللا

مؿللا ٌشمل الػالم بأطسه ،والػالم غىده هى

ومداولت الخػسف غلى الراث ؤلالهُت ،فُيابد

ؤلاوظان الري جخجظد فُه ول أهىاع الظفس «

في طبُل ذلً مجمىغت مً ألاخىاٌ واإلالاماث

فخسوحه ئلى الىحىد طفس ،وهمىه الجظدي

والخىف والسحاء واإلاساكبت والرهس ،والخلىي

طفس ،حسٍان دمه في الػسوق طفس ،خسهت

والصهد والابخػاد غً اإلاادًاث واإلالراث ،فهي

أهفاطه طفس ،هالمه دائم طفس ،خسوف

زخلت داخلُت جخم داخل ذاث الظالً أو اإلاسٍد

هالمه غىد خسوحها مً أغماق الىفع

وباألخسي هي زخلت مسجبؿت بالسؤٍا « هره

وأفيازه دائمت ،الظفس بحن اإلادمىد واإلارمىم،

السخلت مخخُلت حظدىد في ؾسٍلت هللها غلى

وفي اإلاخىفع طفس لألهفاض ،وفي السؤٍا طفس

غىاضس الحيي والدشىٍم فهي أشبه ما جىىن

لألبطاز و اإلابطساث ،و في حػبحر السؤٍا طفس و

بىظ طسدي لها ملاماتها وأخىالها هما أنها

غبىز مً غالم ئلى غالم ،وأما غىالم الخُاٌ

جخخلف مً ضىفي ئلى آخس ،وبداًتها لدي

فيلها أطفاز في أطفاز ،زم ئن مىث ؤلاوظان

الطىفُت بالظلىن الطىفي والخجسد مً ول

طفس أًػا مً الػالم اإلاددود ئلى الػالم

ما ًسبـ الراث الظالىت بالدهُا وملراتها،

اإلاؿلم ،فاإلوظان ئذن في طفس دائم كبل أن

والىفع وشهىاتها ووطاوطها ،وكد طمي

ًخلم و خُاجه غبازة غً طفس مً اإلاُالد ئلى

الطىفُت كدًما بالغسباء لظفسهم هرا،

اللبر "

3

وزخلتهم في الراث اإلاؿللت ،ئذ ال ًىاٌ

وٍرهب ابً غسبي أبػد مً ذلً فُىشف

الطىفي مً اإلاػسفت ئال بلدز غسبخه غً

لىا غً أزبػت غشس هىغا للظفس ،وبأن مفهىمه

هفظه ...ختى حظمى السوح هدى اإلاػازج ،وهي

مخػلم بيل ش يء ،وزبـ بِىه وبحن ملاماث و

مجسدة مً ضفاتها».

2

أخىاٌ الطىفُت ،و بِىه وبحن ألاهبُاء ،فجػل

ولػل في ججسبت ابً غسبي الطىفُت ما

اللسآن الىسٍم طفسا مً الػالم الػلىي ئلى

اإلاػاوي والدالالث لفػل

الػالم الدهُىي ،وزبـ حملت مً ألاطفاز

السخلت في بػدها السوحي خُث حغلبذ فىسة

باألهبُاء في هخابه "فطىص الحىم " هظفس

الظفس غلى فىسه ،وٍظهس ذلً بشيل هبحر في

الىجاة للىبي هىح غلُه الظالم و طفس الهداًت

ًجظد لىا هره

34

2018

إلبساهُم غلُه الظالم ،أما طفس اإلاىس و الابخالء

خلائم الخطىف" وخافظذ هره اللفظت غلى

فلد خظ به ٌػلىب و ًىطف غليهما الظالم

مػمىنها ومدلىلها الػام في فىسة الطػىد

.

والحسهت «ومً هىا هجد أدب السخالث ًىافع
و كد حاء ملدمت هخابه " ؤلاطساء ئلى

اإلاػساج الطىفي بمإلفاث جىطػذ في جطىٍس

ملام ألاطسي " هخجسبت جؿبُلُت لجملت

الجىت والجحُم ،هسطالت الغفسان للمػسي،

هظسٍاجه الظابلت خىٌ مفهىم الظفس السوحي

وأزاض ي ومىاؾً ألاخالم هما في زطالت الخىابؼ

و كد أغسب في ملدمت هخابه غً ذلً كائال

والصوابؼ البً الشهُد ألاهدلس ي ولىىىا هخجاوش

 ..«:ئوي كطدث مػاشس الطىفُت أهل اإلاػازج

هره آلاداب ،وهخجاوش هرلً شبيهها في

الػللُت و اإلالاماث السوخُت ،وألاطساز ؤلالهُت،

ألاغماٌ التي هظمذ في الثلافت ؤلاطالمُت

و اإلاساجب الػللُت اإلالدطت ،في هرا الىخاب

شػسا وهثرا هلطُدة طِىائي "طحر الػباد ئلى

اإلاىظم ألابىاب اإلاترحم بىخاب ؤلاطسا ئلى ملام

اإلاُػاد " لنهخم فلـ بهره الىطىص التي

ألاطسي  ،اخخطاز جسجِب السخلت مً الػالم

جسوي لىا كطت غسوج مً دون أن جخطل ئال

الدهُىي ئلى اإلاىكف ألاشلي».

4

مً خُث الشيل بأدب السخالث».

7

وَػد اإلاػساج الطىفي مداواة للمػساج

وؤلاطساء هى اإلاظافت التي كؿػها الىبي

الىبىي الري "خسن اليشاؽ الطىفي ،فاهدفؼ

(ص) زاهبا البراق مخجها مً اإلاسجد الحسام

هخابهم الطخػازة ألفاظه ومفسداجه مً حهت،

بمىت ئلى اإلاسجد ألاكص ى باللدض ،زفلت

ومً حهت زاهُت خفلذ زؤي بػػهم اإلاىامُت

حبرًل غلُه الظالم لُال ،حظسٍه له هدُجت

بمػازج ئلى الظماء الظبؼ فما فىكها ".

5

الظسوف اإلاإإلات والحصن الشدًد الري أضابه

وللد وظف الطىفُت هرا اإلاطؿلح

ئزس فلده ألاخباء ،وهي زخلت زوخُت بدهُت

بىثرة في مإلفاتهم ،وكد خمل مػان وملاضد

بسهً الىبي غلى ضدكها بمجمىغت ألادلت

هثحرة أهمها مػنى " الترقي والخدزج " في جؿهحر

الحظُت التي كدمها للمشسهحن خحن وضف

الىفع وللد لخظ ابً غسبي ملاضد هرا

لهم اإلاسجد ألاكص ى وهم غلى غلم بأهه لم

اإلاطؿلح في الفخىخاث بلىله «:فيل هظس ئلى

ًساه ،وهرلً خبر اللافلت التي وان مىغد

الىىن ممً وان فهى هصوٌ ،وول هظس ئلى الحم

وضىلها في الغد.

ممً وان فهى غسوج».

6

أما باليظبت للمخطىفت فػسوحهم هى

هما خططىا له مإلفاث واملت،

غسوج زوحي ووان أوٌ مػساج ضىفي واضح

واإلاإلف الري بحن أًدًىا وهرلً مإلف

اإلاالمذ ظاهس اإلاػالم هى ما زواه أبى ًصٍد

"مػازج اللدض في مدازج مػسفت الىفع "

البظؿامي خُث كاٌ « :زأًذ في اإلاىام مما

لإلمام الغصالي وهخاب " مػساج الظالىحن"

أجاوي غسحذ ئلى الظمىاث كاضدا ئلى هللا »،8

ألخمد بً عجُىت " ،مػساج الدشىف ئلى

وكد اخخلف مػساج البظؿامي غً مػساج
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الىبي (ص) في هىن مػساج هرا ألاخحر مػساج

مساخل بمثابت الخجازب التي طلىها ختى

جىسٍم وحشسٍف وحظسٍت في خحن وان مػساج

الىضىٌ.11....

البظؿامي مػساج امخدان فيل ما وضل ئلى

اإلاسخلت ألاولى واهذ بمثابت مسخلت
الخأهب والاطخػداد لللُام بالسخلت ،وذلً

أها اللسآن والظؼ

و زوح السوح ال زوح

بػد جىافس حملت مً الػىاضس اإلاػُىت غلى

اإلاثاوي

ألاواوي

اللُام برلً ،وجمثلذ في :ؤلاطالم ،اإلاجاهدة،

فإادي غىد مػلىمي

ًىاحُه وغىدهم

الخىول ،ئغافت ئلى الخلائه بػىاضس ئزشادًت

ملُم

لظاوي

جدله وجسشده ئلى طىاء الظبُل وكد جمثلذ في

وأطساز جساءث

مظخترة بسوح اإلاػاوي

الفتى السوخاوي والػحن .فالخلُذ بالجدوٌ

مبهماث

اإلاػحن وٍيبىع أزًٍ ،فتى زوخاوي الراث ،زباوي

فمً فهم ؤلاشازة

و ئال طُلخل بالظىان

الطفاث ،فللذ له ما وزاءن ًاغطام ،كاٌ :

فالُطنها

وحىد لِع له اهطسام ،فللذ مً اًً وضح

هدالج اإلادبت ئذ له شمع الحلُلت

الساهب ؟ كاٌ  :مً زأض غحن الحاحب.... ،

بالخداوي

جبدث

لىً ٌػسج بً طمائي زم اوشدوي و خحروي :12

طماء غسغذ غلُه الػؿاًا مغسٍت ئًاه لترن

أما الػىطس ؤلازشادي الثاوي فخمثل في

مىاضلت الخىحه واللطد فيان في ول مسة

الػحن ،غحن الُلحن كاٌ الظالً ":فىادجني

ًسفؼ وٍلىٌ «مسادي غحر ما حػسع غلي».

9

جلً الػحن ،أيها الفتى ئلى أًً ؟ فللذ ئلي

فال ًصاٌ هرلً ختى ًىجح في الامخدان

ألامحر كالذ غلًُ بخدمت الىخاب الىشٍس مما،

فدظخلبله زوح الىبي (ص) وجلسئه الظالم

هما ًدالهً غلى مسادن ،جسي خلُلت

ألمخه ،وجىضُه بالدغىة هلل غص وحل.

اغخلادن"

13

ئذا بخمىً الظالً في هره

أما باليظبت البً غسبي فلد وان

اإلاسخلت وبمػُت الفتي والػحن مً الخخلظ مً

غسوحه بمثابت زخلت زوخُت كلبُت وكد وضفها

مجمىع الطفاث اإلاادًت والتزود بدملت مً

بلىله « خسحذ مً بالد ألاهدلع أزٍد بِذ

الخىحهاث

وؤلازشاداث التي جمىىه مً

اإلالدض ،وكد اجخرث ؤلاطالم حىادا

الاوػخاق مً ول ما ًسبؿه بالػالم اإلاادي

واإلاجاهدة مهادا والخىول شادا ،وطسث غلى

ًمىً اغخباز هره اإلاخىالُت بمثابت الىظائف

طىاء الؿسٍم أبدث غً أهل الىحىد

ألاطاطُت التي جمىً بفػلها الظالً مً

والخدلُم ،زحاء أن ابسش في ضدز ذلً

الخدىٌ السوحي و اإلاػسفي و اهدظاب الىفاءة

الفسٍم».

10

 ....فالخخلظ مً الػالئم وظائف أطاطُت،

فهي هما ٌػلً غنها زخلت خُالُت ًمىً

بدونها ال ًدظنى إلاخىالُت الازجلاء غبر الظمىاث

جلظُمها ئلى زالر وخداث هي غبازة غً

أن جخم ،لرلً اغخبرهاها بسهامجا طسدًا
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اطخػمالي جمازض فُه الراث ،فػل الخدىٌ
والحالت في الىكذ هفظه ،ألنها ما ئن جخجسد

أهذ ؾىلي وغسض ي وخلُفتي في أزض ي واللائم
بلظؿاض خلي واإلابػىر ئلى حمُؼ خللي».

18

ختى جسجلي ئلى خالت أفػل مما واهذ غلُه

وهىا ٌظخفظس الظالً غً حملت

وكد طاغدها في ذلً ول مً الخلى بها ،مثل

اإلاػازف فُدطل له الىشف غنها هظإاله

14

غً معجصاث ألاهبُاء والسطل ،ففي هره

اللسآن وغحن الُلحن ".

أما اإلاسخلت الثاهُت في زخلت الػسوج

اإلاسخلت ًخم ؤلاطسا ،مً الػالم الىىوي ئلى

البً الػسبي فخبدأ بػد أن حاء السطىٌ

الػالم ألاشلي و ؤلاطسا هى غاًت مػسفُت غلمُت،

واخخجبذ الراث ،وبلُذ الطفاث ًلىٌ

ئذ ًىاٌ ابً الػسبي مساده في مػسفت غلم

الظالً « حاءوي زطىٌ الخىفُم ليهدًني طىاء

الظاهس والباؾً ،فحرر الىبىة وهى ما هشفه

الؿسٍم ،ومػه بساق ؤلاخالص ... ،وشم

في بداًت غسوحه «:اغلم أهً كادم غلى زبً

ضدزي بظىحن الظىُىت وكاٌ لي جأهب الزجلاء

لُىشف لً غً طس كلبً وٍىبهً غلى أطساز

اإلاىُىت ».

15

هخابه ،وَػؿًُ مفخاح كفل بابه لُىمل

وهره اإلاسخلت هي مسخلت الػسوج غبر
الظمىاث زفلت الدلُل ابخداء مً الظماء

محرازً وٍصح اهبػازً ،وهى خظً مً أوحى
ئلى غبده».

19

ألاولى ئلى الظابػت ،واضفا لىا ما ًددر له في

وبهرا ًىىن ابً غسبي غلى خد شغمه

ول طماء ،وما ٌػسع له مً أخدار ،زم

كد خاش غلى الظس الري ًطله بالراث ؤلالهُت

الىضىٌ ئلى طدزة اإلاىخهى التي كاٌ فيها « ال

متى شاء ،وذلً بػد أن جىافسث فُه حملت

ٌظخؿُؼ أخد أن ًىػتها وئن وان هرا ،فىُف

مً الشسوؽ واإلاىاضفاث ،هىلاء الللب

ًطف أخد خلُلتها ».

16

والظسٍسة والخجسد مً ول اإلاادًاث .

زم الىضىٌ ئلى اإلاأل ألاغلى « وامخؿُذ
مخىن السفازف وؾسث في حى اإلاػازف ،فاذا هي
مائت زفسف جدعى باإلاأل ألاغلى ألاشساف».

-

الهىامش:

17

وٍىاضل الظالً الازجلاء والفىاء ختى
ًجزٌ في خػسة لىح الخىخُد وهى هما ًفظسه
بالػلم السباوي ،فسأي ما ال غحن زأث وئذن
طمػذ وال خؿس غلى كلب بشس هملاماث أهل
السٍدان.
أما اإلاسخلت الثالثت فهي مسخلت
الاجطاٌ واإلاخاؾبت واإلاىاحاة بالحػسة ؤلالهُت

 -1مدمد هػىان  :الخأوٍل وخؿاب السمص ،كساءة في
الخؿاب الشػسي الطىفي الػسبي اإلاػاضس ،داز بهاء
الدًً لليشس ،الجصائس،ؽ1341 ،1هـ9112 ،م ،ص
.433
 -2اإلاسحؼ هفظه ،ص .433
ً -3ىظس  :طاغد خمِس ي  :ابً اإلاظاهم الػائد،
ميشىزاث الاخخالف الجصائس ،ص 1341 ،1هـ9111،م،
ص 144
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 -4ابن عربي  :كتابه " الاسرا إلى مقام ألاسري" :جمعية
دائرة املعارف العثماهية ،حيدرة أباد الدكن1631 ،هــ،
1421م ،ص4
 -5ابن عربي  :كتابه " الاسرا إلى مقام ألاسري" ،شرح
ثحقق ،د سعاد الحكيم ،أستاذة علم التصىف في
الجامعة اللبناهية ،دراسة عن املعراج النبىي و املعراج
الصىفي ،دهدرة للطباعة و النشر ،ط1241، 1هــ،
1811م41 ،
 -6املرجع هفسه ،ص .48
 -7املرجع هفسه ،ص . 48
 -8املرجع هفسه ،ص.64
 -9املرجع هفسه ،ص .64
 -10املرجع هفيه ،ص.71
 -11املرجع هفسه ،ص .71
 -12املرجع هفسه ،ص71
 -13املرجع هفسه .31
 -14أمنة بلعي  :ثحليل الخطاب الصىفي ،ص .424
 -15ابن عربي :الاسرا إلى مقام ألاسري ،ص.48
 -16املرجع هفسه ،ص.62
 -17املرجع هفسه ،ص .27
 -18املرجع هفسه ،ص71
قائمة املصادر واملراجع :
 -1ابن عربي :إلاسرا إلى مقام ألاسري ،شرح وثحقيق:د.
سعاد الحكيم  :استاذة في علم التصىف في الجامعة
اللبناهية ،دراسة عن املعراج النبىي واملعراج الصىفي،
دهدرة للطباعة والنشر ،ط1241 ،1هـ1811 ،م.
 .4محمد كعىان :التأويل وخطاب الرمز ،قراءة في
الخطاب الشعري الصىفي العربي املعاصر ،دار بهاء
الدًن الجزائر ،ط1264 ،1هـ4448 ،م.
 -6ساعد خميس ي  :ابن عربي املسافر العائد ،منشىرات
الاختالف الجزائر ،ط1261 ،1هـ4414 ،م.
 -2آمنة بلعلى :ثحليل الخطاب الصىفي في ضىء املناهج
النقدًة املعاصرة ،منشىرات الاختالف ،الجزائر ،ط،1
1261هـ4414 ،م.
هفسه ،ص .62
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