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عبدالوهاب بلغراس

(**)1

ذؽؾت ماظعالضة مبني ماظػؾلػة مواظؿصقف محمقر ماػؿؿام ماظػؾلػة ماٌعاصرة ،موضدم
طاغتماالػؿؿاعاتمعـصؾةمحقلمحدودمػذهماظعالضةمودرجةمحققؼةمطؾمعـفؿام،1م
إدي مجاغب مإذؽاظقة ماظؿؼابؾ مبني مايؼؾني معـ مخالل ماظؿؼابؾ مبني ماظعؼالغلم
واظعارػل ،مبني ماٌـطؼل مواظغـقصل مأو معا مؼلؿقف مرميقغد مأبؾؾقق م( Raymond
" )Abellioاظؾـقةماٌطؾؼة"ماظيتمعقداغفاماظؿارؼخمواظعاملمواظروح،مواظيتمولدتم
حلؾفمععماظػقـقعقـقظقجقني،مخاصةمػقدرل.م2م م
ظؼد مبدأ ماظػؽر ماظػؾلػل مؼفؿؿ مباظؿؼاظقد ماظصقصقة ماٌكؿؾػة ممبا مصقفا مأذؽالم
اظؿصقف "شري ماظدؼـقة" موتغرياتفا ماظؿارخيقة مواىغراصقة ،موػؽذا مأصؾقت مػذهم
األذؽالمجماالمخصؾامظؾدراداتماظػؾلػقة،مإذمادؿػادماًطابماظصقيف معـمبعضم
عػاػقؿفا ،مخاصةميف ماظـظرةمإديماظعاملمو ماظؿلوؼؾمواظؼراءة ،مطؿامادؿػادماًطابم
3
اظػؾلػلمبلدواتمععرصقةمعؽـؿفمعـمعؼاربةمزاػرةماظؿصقفموعػاػقؿف.
 أرروحةمدطؿقراهميفماظػؾلػة،مإذرافمأ.د.محمؿدمسؾدماظالوي،مجاععةموػران،مدؼلؿرب .1022
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie.
1
De Courcelles, D. (dir.), (2007) Les enjeux philosophiques de la mystique, Actes du
colloque du Collège internationale de philosophie, Paris, éd. Jérôme Million, p. 366.
2
Abellio, R. (1982), Approches de la nouvelle gnose, Paris, Gallimard, p. 08.
3
De Courcelles, D. (dir.), Les enjeux philosophiques de la mystique …, op.cit., p. 367.
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يفمػذاماإلرارموضعماخؿقارغامسؾكمعقضقعمايدثماظؿارخيلميفماظؾقظةماظصقصقةم
عـمخاللموربةماألعريمسؾدماظؼادر ،مصايدثمؼعاشمعـمررفماإلغلانميفمواضعم
حمدد،مشريمأنماظصقيف ،موػقماألعريمسؾدماظؼادرمػـا ،محياولمأنمؼؿؿـؾميظؿف م
أومحيددفاموأحقاغامؼؼػزمصقضفا.م م
عامؼربرمتقجفـا مدمقماظؾقظةماظصقصقةميفموربةماألعريمسؾدماظؼادر ػق مارتؾاطم
ػذه ماظؿفربة ماظصقصقة مبظروف مصؽرؼة مودقادقة محادة مسرصفا ماظعامل ماإلدالعل،م
وغؼصد مبفا ماظؼرن ماظؿادع مسشر معقالدي ماظذي مساش مصقف ماألعري ،محقث مجلّدم
يظؿفميفمضؾبمايدث،مأيماالدؿعؿارماظػرغللمظؾفزائر .م
صنذامطانماألعريمسؾداظؼادر،ميفمطؿاب م"اٌقاضػ" ،مأيميفماظػرتةماظيتمبؾغمصقفام
تصقصف معرحؾة معؿؼدعة مجدا ،مضد مذؽّؾ مسزظة مسؾك مشرار ماظعزظة ماٌعروصة مسـدم
اٌؿصقصة ،م صفؾمسزظؿفمػذهمجعؾؿفمخارجماظؿارؼخموباظؿاظلمخارجماظزعانمواٌؽان؟م
وػؾمظؾؿؿصقف ،ماغطالضامعـ موربؿفماظصقصقة ،معؽانموزعانمخاصنيمؼشؽؾمعـم
خالهلؿامصريورتفموعاػقؿف؟م م
عـمبنيماظدراداتماظلابؼةماظيتماػؿؿتمباٌقضقع،مإضاصةمظؾدراداتماظؿارخيقةم
اظيت مترطز مسؾك ماألعري ماٌؼاوم مأو ماٌمدس مظؾدوظة مأو ماألعري ماحملاور مواإلغلاغل،م
ادؿقضػؿـامدرادةمبروغقمإؼؿقان4مألغفامهاولمأنمتمولمعلارماألعريموعقاضػف،مخاصةم
بعدمتقضػماٌؼاوعةمثؿمادؿؼرارهمبدعشؼ،مبؽقغفمعؿصقصاموباظؿاظلمطؾماٌػارضاتم
أومعامؼؾدومأغفامعػارضةميفمحقاتفمجيبمأنمؼـظرمإظقفماغطالضامعـماظرؤؼةماظصقصقة؛م
إدي مجاغب مأرروحة معـري مبفادي محقل ماظؿفربة ماظقجقدؼة ميف ماًطاب ماظصقيفم
حقثمرطزميفمسرضفمسؾكمخطابماألعريمسؾداظؼادر 5.م
عـمخاللمطؿابم"اٌقاضػ"مغؽؿشػمرؤؼةمعغاؼرةمظؾؿارؼخمُؼػْؿَرَضُمأنمتؿفاوزمإديم
حدمبعقدماظرؤؼةماظلائدة،مغصؾمعـمخالهلامإديمرؤؼةمهاولماالضرتابمعـمرؤؼةم
إذراضقةمظؾؿارؼخمعـمعـطؾؼمأنماظقجقدماإلغلاغلمؼـطقيمسؾكمبعدمروحاغلمالمميؽـم
واػؾف،مبؾمػقمسـدماألعريمسؾدماظؼادرمواٌؿصقصةمجقػرماظقجقد .م
إذن ،ماغطالضا معـ مهؾقؾ ماحملؿقى مظؽؿاب م"اٌقاضػ" ،مخاصة ماٌقضػ م148م
اظذيمؼربزمصقفماألعريمسؾداظؼادرماظقجقدموعراتؾفموطقػقةمتـزلماألمساءمواظصػاتميفم
 4إؼؿقان،مبروغق،)1002( .مسؾداظؼادرماىزائري،مترذيةمعقشقؾمخقري،مط،1مبريوت،مدارماظػارابل .م
 5بفادي ،معـري.م)، (1007ماظؿفربةماظقجقدؼةميفماًطابماظصقيفم:معؼاربةمتلوؼؾقةمظػؾلػة ماًالصميفم
اإلدالم،مأرروحةمدطؿقراهمدوظة،مإذرافمأ.مد.محمؿدمسؾدماظالوي،مضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػران.
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إرار معا مؼلؿك ميف مسرف ماٌؿصقصة مباظصعقد مواظـزول ،مسؿؾـا مسؾك مادؿكراج مػذهم
اًصائص ماظداظة مسؾك ماظزعان مواظؾقظة مبـاءا مسؾك مرؤؼة مصقصقة مسرصاغقة ،مثؿم
عؼابؾؿفا مبؾعض ماظػؾلػات ماٌعاصرة ماظيت متـظر مإدي ماظزعان مغظرة معغاؼرة محبقثم
ؼؿققلماٌعقشمإديمعػفقم،مواظزعانماٌقضقسلمإديموسلمعرتؾطمباظذات.مممم م
وبـاءمسؾك ماإلذؽاالت ماظيتمترطفاماٌلارماظؿارخيلمظألعريمسؾداظؼادر ،مواظذيم
ؼؾدومظؾؽـري معـماٌمرخنيمواٌفؿؿنيمعؾقؽا مباٌػارضات ،مإن مملمغؼؾ متـاضضات،ميفم
عقاضػفموسالضاتفمخاصةمععماظغربمومباظضؾطمصرغلاماالدؿعؿارؼة،مغعؿؾمسؾكمتؾقانم
سالضةمطؾمذظؽممبقاضػفماظػؽرؼةمواٌعرصقة،معقاضػموإنمطاغتمتؾدومعـماٌػارضاتم
شريمأغفا ميف ماصطالحم ماظصقصقةمتقازي ماظــائقاتماٌقجقدةميفماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكم
ذؽؾمجدظقةمأومسالضةمبنيماٌطؾؼموماظـليب .م

 .1التجربة الصوفية لدى األمري عبدالقادر

هؿؾماظؿفربةماظصقصقةمخصائصمختؿؾػمسـماظؿفربةماظػؾلػقةموظؽـفامهؿؾم
رػاغاتمصؾلػقة ،معامميؽــامعـماظؿطؾعمسؾقفاموعؼاربؿفامعـمخاللمعامؼصدرمسـم
اٌؿصقصة .6مصاظؿفربة ماًاصة مباظصقيف متؿؿقز مطؿـفج مأو مطـؿط مععرصة مظؾقصقل مإديم
حاظةمعغاؼرةمأمسك،موضدمأذارمطؿابماظرػاغاتماظػؾلػقةمظؾؿصقفمإديمعدىماٌزجم
بني ماظؿصقف ميف متؼؾقده ماٌرتؾط مباظؼرون ماظقدطك مواظعؿؾ ماظشعري مواظروعاغلقةم
7
األٌاغقة.
واظؿصقفمبـظرةمصؾلػقةمحمضةمػقمعؽانمظؿفربةمأغطقظقجقةمععؾـةماغطالضامعـم
جدظقةماظؾارـمواظظاػر 8.مطؿامأنم"اظعؼالغقةماظصقصقة" ،موػلمسؼالغقةماٌؼرَّب م
أوماظعؼؾماٌمَؼَدمطؿامؼلؿقفمرفمسؾدماظرريـ،مػل مسؼالغقة معرتؾطة مبؿفربةمحقةم
ؼؿفاوز معـمخالهلا ماظصقيفماآلصاتماظعؾؿقةمعـمورؼدموتلققس ،مواآلصاتماًؾؼقةم
طاظؿظاػرمواظؿؼؾقد9مباسؿؾارهمعمؼَدامعـمآ.مم
باظـلؾةمظألعريمسؾداظؼادرماىزائري ،مصؼدمبدتمسؾقفمإرػاصاتماظؿصقفمعـذم
ت معغرعاممبطاظعةمطؿبماظؼقم -مرضلمآم
اظصغر .مؼؼقل مسـ معرحؾةمصؾاه:م" طـُ ُ
6

De Courcelles, D. (dir.), Les enjeux philosophiques de la mystique …, op.cit., p. 15.
Ibid., p. 56.
8
Ibid., p. 17.
 9سؾدماظرريـ ،رف.م( ،)1000اظعؿؾماظدؼينموودؼدماظعؼؾ،ماظدارماظؾقضاء،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،مط،3مص.م
7
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سـفؿ م–(ؼؼصد ماظصقصقة م)عـذ ماظصؾا ،مشري مداظؽ مررؼؼفؿ ،مصؽـت مأثـاء ماٌطاظعةم
أسـرمسؾكمطؾؿاتمتصدرمعـمداداتماظؼقمموأطابرػؿمؼؼػمذعريموتـؼؾضمغػللم
عـفا ،معع مإمياغل مبؽالعفؿ مسؾك معرادػؿ مألغل مسؾك مؼؼني معـ مآدابفؿ ماظؽاعؾةم
وأخالضفؿماظػاضؾة "...ودقفمتربزمعرحؾةماظـضجميفماجملالماظصقيفمأثـاء معـػاهم
ودفـفميفمصرغلا،مثؿمتـؿقموتؿطقرمسـدعامؼلؿؼرميفماظشاممبدعشؼ.م م
أعا مطؿابف م"اٌقاضػ" مصؼد معفّد محملؿقؼاتف ماظعؼدؼة مواظصقصقة ميف ماٌقضػ م132م
حقث مضال :م"طؾمعامتؼقظفماظطائػةماظعؾقة-رضلمآمسـفا(-ؼؼصدماظصقصقة) مظفم

دظقؾمعـماظؽؿابمواظلـةمسرصفمعـمسرصفموجفؾفمعـمجفؾف،مألنمررؼؼؿفؿمعمدلةم
سؾكماظؽؿابمواظلـة ،مشريمأنمعـمسؾقعفؿمأعقراموجاغقاتمالمميؽـمأنمؼؼاممسؾقفام
دظقؾموالمهدمحبد" 10.م

 .2الوجود يف اخلطاب الصويف لألمري

تؿؿقز ماظرؤؼة ماظػؾلػقة مظؾقجقد ميف ماًطاب ماظصقيف مظألعري معـ مخالل متصقرهم
ظؾقجقد مواظعدم ،موػق متصقر مخيؿؾػ مسـ متصقر ماٌؿؽؾؿني موتصقر ماظػالدػة .مصفقم
ؼرىمأنماظؿؿاؼزمبنيمايؼقؼةمواجملازممتاؼزمصقريمإديمدرجةماغعدامماظغريؼةممتاعام
باظـلؾة مظؾذات ماإلغلاغقة مطؿا مػق ماظقجقد ماحملض ،11مصاظغريؼة متقجد مصؼط مظػظام
وجمازا.م م
وٌا مطان ماظقجقد مسـد ماظصقصقة ،مخاصة ماظؼائؾني مبقحدة ماظقجقد ،مواحدا مشريم
عؿعدد،مصنغفم ؼؿـزلمسربمعراتبمؼلؿقفاماألعريمعراتبماظقجقد،موطؾمعرتؾةمػلم
غػلفا ماظقجقد ماألول مبدرجة مأضعػ .موػذه ماظرؤؼة معلؿـؾطة معـ ماآلؼة ماظؼرآغقة:م
"آ مغقرماظلؿقاتمواألرض" .12موظؽلمؼربر مطقن ماظقجقدمواحدا،مال مبد معـ مغػلم
اظغريؼة موطؾ ماظقجقدات مشري موجقد مايؼ م(آ) ،مصاظؽؾ مإعا مػق مأو معظاػرهم
ووؾقاتف .13م
 10عرابط،مجقاد.م( ،)2966اظؿصقفمواألعريمسؾداظؼادر،مدعشؼ،مدارماظقؼظة،مص.م.89

 11األعري مسؾداظؼادر .م( ،)1004ماٌقاضػ ماظروحقة مو ماظػققضات ماظلؾقحقة ،مهؼقؼ مساصؿ مإبراػقؿ ماظؽقاظل،م
بريوت،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مص.م .118م
12مدقرةماظـقر،ماآلؼةم .35م
13ماألعريمسؾداظؼادر،ماٌقاضػ،مص.م .210م
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ػذا ماظؿلوؼؾ ماٌؿؿقز ماظذي مادؿعؿؾف ماألعري مسؾداظؼادر ،مواظذي مصلّر مبقادطؿفم
عراتبماظقجقد،مؼرويمعـمخالظفماظؿؽقؼـماظقجقديمأومطقػمتقظدتماظؽـرةمسـم
اظقحدة مسرب مصقض معـ ماظؿفؾقات ميف مذؽؾ مرؤؼة موجقدؼة متشؽّؾ ماٌراتب مواظصقرم
واألمساءمأذكاصَفاموعقضقساتِفا .م
واظؿصـقػماظذيموضعفماألعريمسؾداظؼادرمتصـقػمغصلمؼؼقممسؾكمأداسماظـصم
اظؼرآغل ،موػقمأؼضامتصـقػموجقديمجاءمغؿقفةماظؿلوؼؾماظؿلعؾلمظؾـصماظؼرآغلم
واألحادؼثماظـؾقؼةمواًطاباتماظصقصقةمواظػؾلػقةمواظؽالعقةماظلابؼة،متلوؼؾمؼعقدم
إديموربةمتقحّدمومجماػدةموحمؾةمظؾقجقد،موربةمتزولمصقفاماظػقارقمواظػقاصؾم
بنيماظذاتمواٌقضقع.مصاظرائلمواٌرئلمطؾمعـفؿامؼشريمإديماآلخرموؼعّربمسـفماآلخرم
متاعامطؿامتعربماظقحدةمسـماظؽـرةمواظؽـرةمسـماظقحدةميفمعدردةمابـمسربل .م
خيطقماألعريمسؾداظؼادرميفمصؽرتفمػذهمخطقاتمذقكفمحمقلماظدؼـممبـمسربل،م
صفق مإذ مؼمطد مسؾك موؾقات ماألمساء ماإلهلقة ميف ماظعاظَؿ مؼمطد مأؼضا مسؾك مأن مػذهم
اظؿفؾقاتمتؿفددمبادؿؿرارموباظؿاظلمؼؿفددماًؾؼ ،موعـفمغؿقدثمسـمال مغفائقةم
اٌكؾقضات،مومػذامعامندهمظدىمابـمسربلمأؼضا،مأيماظؼقلمبػؽرةموددماًؾؼ،م
صفقمؼؼقلمبالغفائقةماٌكؾقضاتمومأنمسؿؾقةماًؾؼمباسؿؾارػامععقارامظؾقجقدممسؾارةم
سـ محرطة مأزظقة موعلؿؿرة محبقث مؼظفر ماٌقجقد ميف مطؾ ميظة محبُؾة مجدؼدةم
واًاظؼمػقماىقػر . 14م
ومؼعؿؼدماألعريمأنمطؾمعامؼقجدميفماظعاملمظفمعامؼؼابؾفميفمايؼقؼةماإلهلقة،موالم
ميؽـمأنمخيؾؼمآمأومؼػعؾمذقؽامظقلتمظفمعـفمغلؾةمبقجفمعـماظقجقه.موؼلؿـدم
إدي ماحملؼؼني معـ ماٌؿصقصة م–اظذؼـ مؼعؾؿقن محؼائؼ ماألذقاء -مطؿا مؼؼقل معلؿدالم
باظػؽرةماألدادقةمسـمرؾقعةماظشلءموػلمأنم"اظشلءمالمؼـؿجمذقؽامظقؽقنمضدهم
أومغؼقضف" ،15مأيمأنماظـلكةماظؽقغقةمػلمصقرةمظؾـلكةماإلهلقة.مو مؼلؿـد ميفم
طؾمذظؽمإديماآلؼةماظؼرآغقةم"ضؾمطؾمؼعؿؾمسؾكمذاطؾؿف" .16واٌؼصقدمباظشاطؾةم–
حلبماألعري-عامؼـادؾفمالمعامؼـاضضفموؼضاده.م م
 14مطقربان ،مػـري .م(،)1006ماًقالماًالقميفمتصقفمابـمسربل،مترذيةمصرؼدماظزاػل،ماظرباط،معرادؿم
ظؾـشر،مص.م .273م
 15األعريمسؾداظؼادر،ماٌرجعماظلابؼ .م
 16دقرةماإلدراء،ماآلؼة .84
61

عبدالوهاب بلغراس

وإنمطانماٌلظقفميفمصؾلػاتماظؿارؼخمأنمايدثمتصـعفماىؿاسات،معامجيعؾم
ايدثماظؿارخيلمعقضقسقاممبعـكمأغفمؼرتؾطممبامػقمخارجامسـمذاتماظػرد،مصنغفم
يفمحاظةماألعريمسؾداظؼادرموماياظةماظصقصقةمسؿقعا مدمـمأعاممتارؼخمؼؿشؽًؾمداخؾم
اظذات،موباظؿاظلمؼمولماظصقيفماظعاظَؿماغطالضامعـمذاتف ،عامجيعؾماظؿفربةماظصقصقةم
وربةمصردؼةموصرؼدةمعـمغقسفام .17م
 .3الزمان واللحظة الصوفية عند األمري م
ؼؿعاعؾماظػؽرماظصقيفمععمعػفقمماظزعانمتعاعالموزقػقامحقثمالمؼقظلماػؿؿاعام
طؾريامظؾؿـظريمظؾؿػفقممإالمغادرا،موععمذظؽمملمختؾماٌمظػاتماظصقصقةمعـمبعضم
اظؾققثماًاصةمحقلمععاغلماظزعانمأوم"اظقضت" مطؿا مندهمسـدمابـمسربلميفم
"اظػؿقحاتماٌؽقة" .18مإذمالمؼعرتف ماظصقيف مباظزعانمطنرارمظؾققادثموالمطدميقعةم
ظؾقاالتماظشعقرؼة ،19مصاظزعانمظدؼفمعـؾماٌؽانمميؽـمأنمؼلاصرمصقفميفمأيماواهم
ذاء،مأعاعامأومخؾػا،مطؿامميؽـمأنمحيضرمصقفموميؽـمأنمؼغقب.مومعـمػـامجاءتم
اٌؼقظةماظصقصقة:م"المصرقمبنيمشقؾةماٌؽانموشقؾةماظزعان".20
إديمجاغب مأػؿقةم"اٌقاضػ" مو"اٌقضػ" مو"اظقضػة" مطؿػاػقؿمخاصةميفماظؿفربةم
اظصقصقة ،مواظيت مميؽـ معـ مخالهلا مادؿكالص مأػؿقة موربة ماألعري مسؾداظؼادرم
اظصقصقةمسؾكماسؿؾارمأغفمساشموربةمخاصةمأوموضػموضػةموعقضػامخاصامععمآ،م
إذ مهضرماظؾقظةمأوماآلنمسؾكماسؿؾارمأنماٌقضػميفمذاتفمؼشؽؾميظة مصقصقةم
ؼعقشفا ماألعري مسؾداظؼادر ميف موربؿف ماظصقصقة موعـ مخالهلا مؼعقش مايدثم
اظؿارخيل.مطؿامأغف،مووصؼامظرؤؼةمابـمسربلمحلبمضراءةم"ظقؾلمإؼشغل"،21مجيلدم
اظقاضػماظعارفماظذي مؼؿؿؽـمعـماظعقدةمإديمساملمايسميفمسؿؾقةمتلوؼؾقةموضراءةم
دالظقةمؼعربمسـمايدثمعـمخاللماظؾقظةماظصقصقة .م
 17اىابري،محمؿدمسابد.م(،)1004مبـقةماظعؼؾماظعربل،مبريوت،معرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،ط،9مص.
.355

 18اسؿؿدغامسؾكمعصدرؼـم:مابـمسربل ،ماظػؿقحاتماٌؽقة،مبريوت،مدارمصادرنمد.مت .مواظـاغقة:مابـمسربل
(،)2986ماظػؿقحاتماٌؽقة،مهؼقؼمسـؿانمحيقلمومإبراػقؿمعذطقر،ماظؼاػرة،ماهلقؽةماظعاعةمظؾؽؿاب .م
19ماىابري،معرجعمدابؼ،مص.351 .
 20اٌرجعمغػلف.
21

Echghi, L. (1992), Un temps entre les temps, (préf. de Christian Jambet), Paris, les éd.
du Cerf.
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وػؽذا،مصنذامطانماظزعانميفماظؿصقرماظققغاغلمزعاغامدائرؼامؼؿؾعمايرطةماظدائرؼةم
ظؾؽقاطب ،وإذامطانماظزعانميفماظػؽرماٌلققلمزعاغامعؿصالمصاسدامؼـطؾؼمعـمابؿداءم
اًؾؼ مإدي مغفاؼة ماًالص ،صنن ماظزعان ماظعرصاغل مزعان معـؽلر معؿؼطع ،وسؾكم
اظعؿقممميقؾماظػؽرماظعرصاغلمإديمإغؽارماظزعـمأومختطقفموواوزه .22م
باظـلؾة مظألعري مسؾداظؼادر ماياضر مػق ماىزء ماظقحقد معـ ماظزعان ماظذي مغعرصفم
باإلحلاس ،موػق ماظزعان ماظقحقد ماظذي مغعقشف مبلجلادغا موأغػلـا ،موهلذا ممساهم
اظصقصقةمزعانماألغػسميفمعؼابؾمزعانماآلصاقماظذيمؼؼاسممبؼاؼقسمصؾؽقة.موٌامطانم
حاضرماظصقيفمعرتؾطامبؾقظؿفماآلغقةم("اظصقيفمابـموضؿف")مصنغفمؼعقشمحاضرهم
أو مبؿعؾريغا مؼعقش موضؿف مايداثل موظؽـ مبصقرة معغاؼرة ،مصفق مؼعؿؾ مسؾك ممتدؼدم
يظؿفمظدرجةمربطفامباألبدؼة .م
وطؾ موؾّ مإهلل مباظـلؾةمظألعريمسؾارةمسـمخؾؼمجدؼدمإذم"المؼؿفؾك مايؼم
بادؿ مواحد معرتني" ،موباظؿاظل مصؽؾ ميظة مػل ميظة مجدؼدة موصرؼدة معـ مغقسفام
وشريمضابؾةمظؾؿؽرار.موؼؿؾؼكماظصقيفماظؿفؾلماإلهللمبقادطةماظؼؾبمباسؿؾارهماٌرآةم
ظؾؿفؾلماإلهلل ،موطؾمتغريميفماظؿفؾلمؼُقدثمتغرياميفماظؼؾبموباظؿاظلميفماظػرد،م
بؾمويفماظعامل .م
ؼالحظ ميف ماظؾقظة ماظصقصقة مأثر مايضقر ماإلهلل ميف ماهلُـا م iciمواآلن م
 maintenantموآمػقماظذيمحيددمذؽؾمذظؽمايضقرميفماًؾؼموػقماظذيمحيددم
خمؿؾػماألذؽالماظيتمتؿكذػاماظؾقظة .مصنذا مطانمايالجميفميظؿفمأطـرمتطرصام
عـمخاللمذطقؿفماٌشفقرة :م"أغامايؼ"،مألغفميفمتؾؽماظؾقظةمالماألزلموالماألبدم
طاغا مؼشؽالن مظف مععـك مباظـظر مإدي ميظة ماظقؼني ماظيت مرآػا مضؾؾف ،مصنن ماألعريم
سؾداظؼادرمطانمأطـرممتادؽاميفميظؿفموملمؼعربمسـفامباظطرؼؼةمغػلفا:م"ضقؾتمظلم
وملمأضؾفا"مسؾكمحدمتعؾريه،موػلميظةمتؿفددمدائؿامععمآموععماإلغلان.م م
وعع مذظؽ مند ماألعري مسؾداظؼادر مؼمطد ميف ماٌقضػ م 44مسؾك مضرورة ماظؿؿلؽم
باألدؾاب مباسؿؾارػا معـ مآداب ماظعارصني ،م"صاظعقائد ماىارؼة مواألدؾاب ماظعادؼةم
ثؾّؿفا مآ" مواظعارف مال مؼـػقفا موإمنا مؼرصع مايؽؿ مسـفا مألغف مؼشفد مايؼ مصقفام
وألغفا،مأيماألدؾاب،مالمتلثريمهلاميفمذلءمممامجرتمبفماظعادة،موباظؿاظلماظػاسؾم
 22اىابري،معرجعمدابؼ ،ص.356.
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ايؼقؼلمػقمآ.مصفقمإذنمؼدسقمظألخذممباألدؾابماًارجقةميفمتداخؾفامأومجدظقؿفام
ععماظغقب.م م
أعامايدثماظؿارخيلميفميظةماألعريماظصقصقةمصقدلمسؾكمعامؼلؿكميفماصطالحم
اظصقصقة مباظؼراءةماظؼرآغقةمأيماىؿعمأوماىدلمبنيماظظاػرمواظؾارـ ،مبنيماظغقبم
واظشفادةم مأومايؼمواًؾؼ،موعـمػـامتـؿؼؾمضقاغنيماظطؾقعةمعـمساملمايسمإديم
ساملماًقالموػقمخقالمعؾدعمظؾؿعـكمسؾكمشرارماًقالماظذيمؼؿصػمبفمطؾمصـانم
عـ مرداعني مودماتني موشريػؿ ،مشري مأغف مؼعقد مإدي ماظػرق م(اظػرضان) مأو معا مؼلؿكم
مبشاػدةماظؽـرةمبعنيماظقحدة ،موعـمػـامتؿضحمظـامحقاتفماالجؿؿاسقةمواظلقادقةم
وعشارطؿفميفمطؾمعلؿؾزعاتمايقاة .م
وطاغتمضراءتفمتؼقممسؾكمعامؼلؿكمسـدماٌؿصقصةمباظػؿحماظرباغلمأوماظؽشػ،مإذم
طاغتماآلؼةماظؼرآغقةمتلتقفمتؾؼقامأومسربماظرؤؼامأوماظقاضعةمطؿامطانمؼلؿقفا،موػذام
بنعؽاغفمأنمؼلاسدغامسؾكمصفؿمعامؼؾدومعػارضاتميفمتعاعؾفمخاصةمععماألوربقنيم
آغذاك .مواآلؼةماظؼرآغقةمػـامسؾارةمسـمإذارةمباٌعـكماظلقؿقائل ،مصفلمذاتمدالظةم
رعزؼةمؼلؿؾطـ مععـاػامأيمؼموهلاموصؼامظؾؿضاعني ماظيت مهؿؾفا.مو معـمخاللمعام
ؼلؿقحقفمعـمػذهماإلذارةمؼؿعاعؾمععماًؾؼمطؾفمباإلضداممأوماظعزوف.م م

خامتة
ظؼد مضدم مظـا ماألعري مسؾداظؼادر مباسؿؾاره معؿصقصا موصقؾلقف متارؼخ معا مميؽـ مأنم
غلؿقف مذؾؽة معػاػقؿقة مؼؿؿ مبقادطؿفا مضراءة ماظؿارؼخ موضراءة مايدث ماظؿارخيل.م
واظؿارؼخ مسـد ماألعري معـ ماظـاحقة ماٌقؿاصقزؼؼقة مسؾارة مسـ مدورة موجقدؼة مأدادفام
أمساء مآ مايلـك ماٌـؾـؼة مسـ ماألمساء ماظعاعة موػل :ماألول مواآلخر ،ماظظاػرم
واظؾارـ.مػذه ماظــائقةمأو ماىدظقةمبنيماٌطؾؼمواظـليبماظيتموعؾماظعاملمأو ماظقجقدم
ػقمادؿمآماظظاػر،موػذهماظــائقاتمأوماٌػارضاتماظشؾقفةمباظــائقاتماٌقجقدةميفم
اظؼرآن ماظؽرؼؿ م–واظيت ممتقز ماًطاب ماظصقيف مطؾف -مال مميؽـ مادؿقعابفا م-حلبم
األعريمسؾداظؼادر -مإالميفمإرارماظدورةمأوماظدائرة ،مصالمميؽـمايدؼثمسـمأولموػقم
آخر موسـ مزاػر موػق مبارـ مإال مضؿـ مػذه ماظدورة ماظيت مبداؼؿفا مسني مغفاؼؿفا،م
وباظؿاظل ماظقجقد مسؾارة مسـ مدورة مغِ َفاؼَُؿفا مسني مبداؼؿفا موصؼا مظمؼة ماظؼرآغقة م"طؿام
بدأطؿمتعقدون" .م
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ػذهماظشؾؽةمتلؿحمظـامبػفؿمعامؼؾدومعـمتـاضضاتميفمدريةماألعريمسؾداظؼادرمعـم
خالل ماٌشؽالت ماظيت مترطفا معلاره ماظؿارخيل معـ مُحمارِب مظالدؿعؿار مإدي مأدريم
وحماوِر مظؾغرب ،مأو معا ممساه ماظؾعض ماظؿعاؼش مايضاري مأو ماظـؼايف مبؾ ماسؿربهم
اظؾعض م"صدؼؼا مظػرغلا" .مإذن ،معـ مخالل معا ممسقـاه مباظشؾؽة ماٌػاػقؿقة ماظيتم
ضدعفامظـاماألعري،مميؽــا متؾقانمسالضةمطؾمذظؽممبقاضػفماظػؽرؼةمواٌعرصقة،م موػلم
اٌقاضػ ماظيتم موإنمطاغتمتؾدومعـماٌػارضاتمشريمأنماألدبقاتماظصقصقةموعؾفام
عقازؼةمظؾــائقاتماٌقجقدةميفماظؼرآنماظؽرؼؿمواٌؿؿـؾةميفمصػاتماًاظؼ،موباظؿاظلم
دمـمأعامممخطابمصقيفمعؾينمسؾكماىؿعمبنيماظؿـاضضاتمأومعامؼلؿكميفمػذهم
األدبقاتمباظؼرآنمواظػرضانمأيماىؿعمواظؿػرؼؼ.م م
يف موربؿف ماألغطقظقجقة ،مند ماألعري مؼؿؿـؾ ماظؾقظة معـ مخالل ماىؿع مبنيم
اٌػفقممواٌعقشمأيمؼؿؿـؾمايدثممتـالمذاتقا ،موهلذامالمؼؿؿـؾماظؾقظةمبكغقؿفام
وإمنا مؼؾدع مععـاػا معـ مخالل ماظؼدرة ماظؿلوؼؾقة ماظيت موعؾف محيقل ماألذقاء مإديم
أضدادػا،مصرؤؼؿفمظقلتمرؤؼةماظػالدػةموالماٌؿؽؾؿنيموالمحؿكماظػؼفاء،موطؾفؿميفم
رأؼف مؼؽؿػقنمباظظاػرمعـماألذقاء،مبؾمرؤؼةماظصقصقة ماظذؼـ مؼلؿؾطـقنماألحداثم
وخيرجقنماظضدمعـماظضدميفمصقرةمعؿؽاعؾة.م
وػذا مؼػلر مظـا مإدي محد معا مخمؿؾػ ماٌقاضػ ماظيت مساذفا ماألعري ميف مخمؿؾػم
عراحؾمحقاتفموطقػمأغفمطانمدائؿاميفمسؿؼمايدث .مصؿـال،ميفمحضقرهمتدذنيم
ضـاة ماظلقؼس مغظر مإدي مػذا مايدث ماظدغققي ماحملض موعزاؼاه مبـظرة مصقصقةمم
باسؿؾاره مبرزخا مأرضقا مميـؾ معرآة محملقر ماظعامل ،موطلغف م–سؾك محد متعؾري مبروغقم
إؼؿقان-مؼرؼدمأنمؼضؿماظلؿاءمإديماألرضمعـمأجؾماٌصؾقةماظؽربىمظؽؾماظـاس .م
طؿا مجيعؾـا مػذا مغػفؿ متػلري ماألعري مسؾداظؼادر مظؾؿػقق ماٌادي مظؾغرب ،موػقم
ؼؿلاءل مسـ مايؽؿة ماإلهلقة معـ متؾؽ مايداثة ماظغربقة مذات ماظطابع ماٌادي ،مأنم
األمساءماإلهلقةمتمثرمعؾاذرةميفماظعاملماظظاػرموػذاماظؿػققماظغربلمدظقؾمسؾكمتعددم
وتغري ماألمساء ماإلهلقة م"صاٌكؾقضات مآثار ماألمساء ماإلهلقة ماٌمثرة موسالعة مسؾكم
وؾقاتمايؼمصفقماٌضؾمواهلاديمواٌعزمواٌذل"؛مموعـمجفةمأخرىمندهمؼلخذم
باظلــ ماظؽقغقة مأو ماإلهلقة ميف ماظقضت مذاتف محني مؼػلر مػذا ماظؿػقق ماٌادي موتلثرم
اٌلؾؿنيمباظغرب،ميفمطقنماٌغؾقبمدائؿامؼـظرمإديماظغاظبمبعنيماظؽؿالمصقؼؿديمبفم
يفمطؾمذلءموؼؿؽؾؿمبؾلاغف.م م
وػؽذا،مصنغف مطؿاموجفتماظشؾؽةماٌػاػقؿقةماظصقصقة مدؾقكماألعريمسؾداظؼادرم
ودريتفماظذاتقة،موجّفتمأؼضاممصؽرهماظػؾلػلمواظؿارخيل،مأيمرؤؼؿفمظؾعامل.م
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