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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
 موضعاً  والتزال، اكنت الىت عياملواض  من العرفان عدّ ي

 و. عام بشلك والنقاد الشعراء من ريالکث جانب من و�هbم ةيللعنا
. أالديب نّصه يف اتهيّ وجتل  العرفان من اخلاص فهموق مهنام للكّ  فٕانّ  ه،يعل 

 اتيجترب  عن الغطاء کشف ٕاىل اtراسة، هذه خالل من هندف،
 لنا، سمحي  ممّا ة،يالعرفان  أالضواء يف املشرتکة وجربانالشريازي  حافظ

 ٕان.  النظريّة ةيالناح   من ،أالدىب نتا�ام عىل �ًّ نظر �حلمك أالمر، هذا
 الفاريس االٔدب ىف نياملفلق نيالشاعر  ارهام�عتب وحافظ، جربان

 عىل امهيt العرفان مادة ٔافرغا وقد از،ي�مت  عارفان شاعران فهام والعريب،
 والشوق، والوجد، العشق، يف تبلور  قد و بآخر، ٔاو بشلك آ�رهام

 ٔاو مبارشاً  عّربا، فلقد املنطلق، هذا ومن. السا� و الوجود، ووحدة
 واملصطلحات، ة،يّ العرفان  واخلطوات ،هللا وجود عن مبارش، غري

  ليالتحل  و الوصف مهنج  اعمتد¡ قد و  ة،يّ العرفان  إالشارات و والرموز
 اtراسة اهيٕال توّصلت الىت النتاجئ ومن .النص ملقاربة  اtراسة هذه ىف

 الشعرية، الشاعرين جتربة يف ةيّ العرفان  املشرتکة نياملضام أنّ يه  هذه،
 ٕالهيا، وما والوجد، والشوق، الوجود، ووحدة العشق، ىف تتبلور والّيت

-فكري خيط أيضاً  يربطها الوقت، نفس ويف اخلاّصة، ممّزياهتا لها ٕامنا
  .املتداخ³ وتوجهياهتام الوطيدة عالقهتام عن لنا يمنّ  جوهري
  نياملضام ،الشريازي حافظ جربان، ليخل  جربان: ةيّ املفتاح  املفردات

  ،التحليلةيّ العرفان  
 
 
 

Abstract: 
      Le mysticisme considère un des sujets qui 

ont été jusqu’à maintenant, un lieu de soin et 

d’attention de nombreux poètes et critiques en 

général. Par conséquent, chacun a sa propre 

position de reconnaissance et ses manifestations 

dans son texte littéraire. 

      Dans cette étude, nous visions à découvrir 

les expériences de Hafiz et Gibran dans les 

lumières mystiques, ce qui nous permet de juger 

théoriquement sur leur production littéraire. 

D’une part, théorie Gibran et Hafez, comme des 

poètes déclassifiés dans la littérature perse et 

arabe, ce sont des poètes bien connus. Ils ont 

vidé le matériel de mysticisme d’une manière ou 

d’une autre, qui s’est cristallisé dans l’amour, le 

désir, le sentiment et l’unité d’existence. En ce 

sens, ils ont exprimé directement ou 

indirectement sur l’existence de Dieu, les étapes 

du mysticisme, les symboles et les signes 

mystiques. Nous avons adopté l’approche de la 

description et de l’analyse dans cette étude pour 

aborder le texte. Les résultats de cette étude sont 

que les significations communes mystiques dans 

l’expérience des deux poètes, ont des propres 

caractéristiques qui se cristallisent dans l’amour 

et l’unité de l’existence et du désir et en même 

temps ces significations sont liées par un fil de 

réflexion qui reflète leur relation solide. 

Les mots clés: Gibran Khalil, Hafez Al-Shirazi, 

les contenus mystiques, l’analyse 
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
يَدهْ : الِعرفَانُ : عرف «من الناحية اللغويّة  ؛ قَاَل ابُْن سـِ ويَْنَفِصالِن بَتْحديد َال يَليق ِهبََذا الَْمَاكِن، : الَْعَملِ

فَه Ïاً¡ وَمْعرِفًة واعَْرتَ  لغوّ�ً   مأخوذ: العرفان«ويف املعامج املعارصة  فٕان  1َعَرفَه يَْعرِفُه ِعْرفَة وِعْرفَاً¡ وِعرِف

   2»وقدرة المتيزي ،�جذره من عرف ٔای املعرفة، وإالدرا
فهو مهنج املعرفة Ôوی ٔاحصاب الفکرة، اÔّين يعطون أالمهية «ومن الناحية �صطالحية، 

--وأالولويّة لØوق وإالرشاق يف البحث عن احلقيقة، قياسًا ٕاىل من يعطوهنا للعقل واحلّجة ٔاو إالسـتدالل
هناك تسميات خمتلفة . غريمه من أالقوام -بني املسلمني-ما، ٔاهل التّصوف  هذا املهنج خيّص، ٕاىل حدّ . 

ٔاو   misticismمن حيث تفاوت رتبته وظروفه الزمانية واملاكنية ايضًا ويعّرفونه �مليسـىت سيسم
عىل الّرمغ من ٔاّن جربان هو عارف وصوىف، ٕاّال ٔانّه يشـبه، ٔاكرث، ٕانساً¡ . 3»التعّرف عىل ٔاحصاب الّرس 

هدًا يف اtنيا، ٕاذ ٔانّه يسعی ىف کثٍري من آ�ره ٕاىل الهروب من مظاهر احلياة املاديّة ولعّل التّصوف زا
نتوّصل ٕاىل احلقيقة هذه ٔاّن حياته ىف بيئته الغرب الصناعية ك Ôلـ. يعتربه طريقًا للتخلص من اtّنيا هذه

فيحاول، . ه بأنّه يتعلّق ببيئته ٔاخریقد ٔاثّرت سلبّيًا عىل روحه الرشيق والنامع، حيث يشعر من الوعي
عىل أالقل، ٔان ينجو بروحه من هذا املستنقع، ٕاّال ٔاّن روحه òهئة ىف خالٍء نتج عن جدليّة بني املعنوية 

غرىب، متتاز �لتناقض  –هذا يدلّنا عىل ٔاّن جربان فکرته وذاته ¡جتة عن اجتاه رشىق 4»الرشقية والغربية
ن من �ة ٔاخری، هذا لكّه يدفعنا ٕاىل القول بأنّه ليس شاعرًا عربيًا ٔاو غربيًا من �ة، والتّأرحج والسـيال

حفسب، بل هو شاعر عاملي ٕاجتاح حدود الفکرة ليصل ٕاىل معرفة اûّ التعاىل، بعيدًا عن ّلك احلواجز 
لىت من املنطلقات الفکرية، من قبل إالسالم و ٕاىل االٓن نفسه، وا«.�جbعية والثقافية بشلك عام

ٔا�رت قرحية املفکرين و الناهبني إاليرانيني، هی مسـئ³ العرفان، و العناية بعامل احلقائق و حماو� إالنسان 
وصوًال ٕاىل احلقيقة املطلقة، والىت اكن مهنلها أالدب إاليراىن، وقد حسرت ٔافاكر¡ العرفانية، فميکن 

ٕاختار حافظ سبيل الوصول ٕاىل احلقيقة، فلقد «من �ة ٔاخرى . 5»إالشارة ٕاىل حافظ ىف هذه املناسـبة

ٔانّه ٕاسـمتّد واسـتعان بروحه حبثًا عن ّرس اخللقة دون ٔان يکون قد خضع ك ٕايضاح ذلـ. کطريقه خاصة 

  6» للتعّمل من tن االٓخرين، ٔاو ٕاستند ٕاىل االٓليّات املعهودة ىف احلصول عىل احلقيقة
ظ وجربان �tراسة و�لتاىل احلصول يسعی هذا البحث ٕاىل تناول آ�ر حاف: هدف البحثهدف البحثهدف البحثهدف البحث- - - - 1111----1111

عىل املالمح العرفانية املشرتکة بيهنام، لنتبّني اخلطوات املشرتکة بني أالدب العرىب والفارىس tی 
هذا من �ة، لكن من �ة ٔاخرى، هتدف ٕاىل كشف مايكون بني الشعرين من العالقة . ا�اطب

  .عن اجتاههام يف هذا اÆال بشلك واحض الفكرية وأالدبية و�لتّايل حتديدها حتديدًا يمنّ 
لقد تّطرق الکثري من النقّاد واحملللّني ٕاىل آ�ر حافظ وجربان حبثًا عن رموز : خلفيّة البحثخلفيّة البحثخلفيّة البحثخلفيّة البحث- - - - 2222----1111

حافظ "ودالالت مشرتکة بيهنام، وّمت ٔايضًا ٕاخراج مقاالت عديدة ودراسات ّمجة ىف هذا اÆال مهنا مثًال 
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خرمشاهی اÔی ٕاسـتطاع رشح أالبيات الصعبة ىف ديوان حافظ  لهباء اtين) دفرت حافظ" (¡مه
والتعبري عن املفاهمي املفتاحية، مصحوبة بأمث³ تطبيقية،  کام اسـتخرج ٔايضًا املصطلحات العرفانية و 

حملّمد ) ثقافة ٔاشعار حافظ"( فرهنگ اشعار حافظ"ٔايضًا مؤلف حتت عنوان  �وهنا. الفقهية ٔالشعاره
. كاىئ اÔی قد حلّل حماور ديوان الشاعر العرفانية  تفصيًال، بأمث³ تطبيقية عىل ذلـعىل الرجاىئ البخار 

" به �غ مهسفران در�ره جربان و سـپهری"وىف جمال اtراسات اجلربانية ميکن إالشارة ٕاىل کتاب 
ٔاشار من خال
 ٕاىل ).حيث حديقة املسافرين معًا عن جربان و سـهبری(لÅکتور احلسني سـيّدی 

ىف ضوء ما مىض، ٕاتّضح لنا ٔاّن هذه . ات ٔادبه، رموز و مصطلحاته الشعرية خاصّة ىف جمال العرفانمؤثر 
اtراسة ٔاو ما يشـهبها، مل يّمت ٕاخرا�ا من قبل النقّاد واحمللّلني مسـبقًا، وٕاذا ما افرتضنا ٔاّن دراسات 

شً$ ومضموً¡، عىل جرت ىف هذا اÆال فهـی ٕاذن ليست منطبقة اومقارنة عىل ما حنن فيه االٓن، 
  .إالطالق

التحليىل،  –جتدر إالشارة هنا ٕاىل ٔاّن اtراسة هذه مبنية عىل املهنج الوصفی : مهنج البحث
وحتديدًا، ٔاّهنا قامت �ٕالشارة ٕاىل بدا�ت تکوين اtيبني ٔاوّالً مث البحث عن حماور آ�رهام العرفانية �نيًا، 

  .ية علهياقد جری مستندًا ٕاىل ٔامث³ تطبيق ك وذلـ
        بدا�ت تکوين جربان خليل جربانبدا�ت تکوين جربان خليل جربانبدا�ت تکوين جربان خليل جربانبدا�ت تکوين جربان خليل جربان ----1111
م، لکنّه 1894عاش فهيا حّىت . م ىف لبنان1883ىف سـنة  ،ُوt جربان، ابن خليل بن ميخائيل »

راح يسافر مع ٔاّمه و ٔارسته ٕاىل فرنسا خالصًا من الفاقة واحلاجة، وجرى ذلک بعد ٔان ٔالقی القبض عىل 
رتة، دخل لكية الفنون امجلي³ وتتلمذ الرمس عىل يد أالسـتاذ الفك ويف تلـ. ٔابيه بسبب اهتامه �لرسقة

ّمث سافر ٕاىل ٔامرياك فأقام ىف ّ* الصينيني القدامی ِلبوسـتون، حيث اكن يقمي فيه اللبنانيون . رودن
اكن يرمس ويسـمتر يف احلياة عن طريق بيع . املهاجرون، وعكف، يف ذ� املاكن، عىل اكتساب العلوم

مفات ٔاخريًا ىف سـنة . الفرتة، لتلقّي العلوم واtراسةك اكن خيتلف اللبنان، ىف تلـ. الصحيفة والکربيت
لقد ٔاخرج جربان آ�ر ومؤلفات كثرية يف جمال العرفان 7» وُدفن ج,نه ىف صومعة ماررسيکس 1931

  :ة ٕاىل مجموعتنيومن آ�ره ميکن إالشار . والفلسفة وغريهام، ممّا جعل منه   فيلسوفًا كبريًا يف أالدب العاملي
اÆنون، السابق، النىب، رمل وزبد، يسوع بن إالنسان، آلهة أالرض، التائه، : آ�ره �ٕالجنلزيية

   8حديقة النّيب،
يه املوسـيقی، عرائس املروج، أالرواح املمتردة، رصاخ القبور، مضجع العروس، : آ�ره �لعربية

  9.ملواکب، العواصف، البدائع والطرائفخليل الاكيف، أالجنحة املتکرسة، دمعة وابتسامة، ا
        بدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظبدا�ت تکوين حافظ ----2222

ابن هباء اtين، هو من ٔاکرب الشعراء إاليرانيني،   ُوtَ ) حافظ الّشريازی(خواجه مشس اtّين محمد 
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اكن ٔاديبًا وعاملًا �لعلوم أالدبية والرشعية، وملّمًا بدقائق احلمكة . جهرً� يف مدينة شرياز727حواىل عام 

بشعره  �وقد ميدح امللو. اكن يکسب متطلّبات حياته عن طريق الوظيفة اtيوانية. ائق العرفانيةواحلق
اكن يعمل ىف بعض علوم زمانه . قد تأثّر حافظ ىف نظمه خبواجو والسلطان. لينال مهنم العطاء والثواب

حفظ . وم الرشعيةمن قبيل العلوم الرشعية والعلوم أالدبية، فصار من رّواد عرصه والسـيّام ىف العل
هو ىف حّد ذاته نتيجة  -کام يعتقد اكتب التذاکر -القرآن عىل اربع عرشة رواية، واختياره التخلص هذا

يتکّون ديوان حافظ ٔاو آ�ره الاكم³ من مخس قصائد وغزليات ومثنو�ت قلي³ معروفة . =نته هذه
توّىف . ومقطوعات ور�عيات عّدة "دفرت الساىق" "ساىق ¡مه"و" الغزل املمتّرد"، "بآهوی وحشی"

  10.ق 792حافظ ىف سـنة 
        مالمح جربان وحافظ العرفانية املشرتکةمالمح جربان وحافظ العرفانية املشرتکةمالمح جربان وحافظ العرفانية املشرتکةمالمح جربان وحافظ العرفانية املشرتکة ----3333

يعترب جربان وحافظ من الشعراء اÔين خضعت ذهنيهتم لتجربيات عرفانية وروحية متنوعّة، 
لنا ٔان  ومن خالل اtراسة هذه، ٕاتّضح. و�لتاىل جتلّت هذه أالمور بشلك ٔاو بآخر ىف جتربهتام الشعرية

  :حماور عرفانية مشرتکة ىف نصهام الشعري ؛ مهنا مثالً  �هنا
4 -1-  ûّيعّد التوحيد من احملاور العرفانية الهاّمة، وقد ُعَىن به الکثري من أالجيال : التوحيد وعبودية ا

ٓ . العرفانية عىل ممّر العصور ن الکرمي، وقد جتّىل التوحيد ومالحمه، بکثافة، ىف الروا�ت وأالحاديث والقرا
نالحظ ىف ٔاقوال العرفاء عن التوحيد بوارق فکرية دقيقة، ليست ىف غاية الظرافة والطالوة . بشلك عام

حفسب، بل وهی رّد فعل عنيف عىل اÔين يعّدون العرفاء ملحدين ومضاّدين للتوحيد والرشع، �ًال 
، للك عرص، مه العرفاء اÔين ىف احلقيقة، ٕاّن املوحدين احلقيقيني. ٔاو سوء نية ٔاو بغرض من أالغراض

عىل هذا أالساس، فال ميکن ٔان نوّجه ٕالهيم ٔاصابع الهتمة . خلقوا ٔامجل أالقوال ىف �ب التوحيد ؤامكلها
هذه من . وإالحلاد، بل أالفضل هو ٔان نسـتأنس ونتآلف مع لكامهتم، بدًال عن رمهيم �ٕالحلاد ٔاو الزندقة

م أالمر متامًا ونعمل بتطبيق ٔاقواهلم ونصاحئهم عىل ترصفّاتنا �ة، ومن �ة ٔاخری، أالجدر بنا ٔان نفه
   .وسلوکياتنا بعيدًا عن أالجواء املتوترة الفکرية

عندئٍذ تنسدل جحب اجلها�، والعصبية، وأالغراض، فيقع ما ينبغی وقوعه، وستبدو 
 احلقيقة »
ملوّحدين اÔين يتذکّرون اûّ ىف لك واحضة، فٕانّنا ال جند لّب وحقيقة التوحيد ٕاّال ىف لكامت العرفاء ا

حياهتم، وجيدونه ىف ٔانفسهم، واليعّوضونه، واليستبدلونه بأی ىشء من املØّات و�سـمتتاعات اtنيوية 
 11.هالاكً وفانيًا، عىل إالطالق) جل جال
(الفانية واملسـهتلکة، منقطعني ٕاليه حفسب، ومعتربين سواه 

فظ، تمتحور حول مبدٔاين ٔاساسـيني هام دوام اûّ واحلقيقة، وسـيالنه عليه، فٕاّن فلسفة العرفاء tی حا
خضوع الطبيعية، مبا فهيا من امجلادات والنباòت ك ىف حقيقة أالشـياء وذواهتم من �ة، وکذلـ
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ِّـ«: کام جاء ىف القرآن الکرمي.واحليوا¡ت للفناء الاكمل ذو اجلَالِل و ك لكH مْن علهيا فاٍن ويَبقی وْجُه رب
کرامِ ا
I
  12» ال

من هذا املنطلق، ميکن القول ٕاّن جربان سار ٔايضًا مسار حافظ، من الناحية النظرية، فنجده 
الّروح ."فٕانّه، �عتباره عارفًا، يتلكّم عن اûّ بآليّة الّرمز. يعکس هذا لكّه، ىف مرآة ٔادبه بشلك عام

ياء لكّها، وأالحالم والعواطف يدوم هو رمز هللا ٔاو اجلوهر أالزىل اÔّی حيوی يف مضنه أالشـ " اللكّی
مّرت أالجيال ساحقًة بأقدا=ا اخلفيّة «: يقول جربان ىف هذه املناسـبة ٔايضا 13بقاؤها دوام الروح اللكی، 

ٔاعامل أالجيال وبُعدت االٓلهُة عن البالد وحّل ماكَهنا آلهة غضوٌب يØّها الهدُم و يهبجها التخريُب، 
َضْت قصوُرها امجلي³ُ ويِبسْت حدائُقها النرضُة، ؤاحدبت فُدکّْت هياُلك مدينة الشمس ا Ïلفخمة وتقو

البقعة غري َطلٍل �ٍل يُعيد لØاکرة ٔاشـباَح أالمِس فيؤملها، ويُرجع للنفس ك حقولهُا اخلصبُة، ومل يَبَق ىف تلـ
تَفىن ٔاحالُمه، وال ولکّن أالجيال الىت متّر وتسحق ٔاعامل إالنسان ال . صدی هتاليِل اÆد القدِمي فيحزهنا

ی اخلاt، وقد تَتواَری حينًا وهتَجُع آونًة . تَضعُف عواطُفه فأالحالُم والعواطُف تَبقی ببقاِء الّروح اللكِّ
  .14.. متشـهبًة �لشمس عنَد جمِئ الليل و�لقمر عند جميء الّصباح

فأالوىل يه احلقيقة . ةفها هنا، نواجه ٔاصلني ٔاساسـيني عند الشاعر وهام الروح اللكية والروح اجلزئي
اÔّی يدور حو
 مجيع الاكئنات الطبيعية، مبا فهيا امجلادات، واحليوا¡ت،  -هللا-�ملعىن الواسع لللكمة ٔاو

وما ٕالهيا؛ ٕاّال ٔاّن الروح اجلزئئية  يه الطبيعة وما فهيا من أالشـياء وغريها و،هی ىف احلقيقة، جزء اليتجزٔا 
بفارق قليل، ال نبالغ ٕاذا قلنا ٕاّن حافظ . ها منه وتدوم بدوامه اخلاtمن الروح اللكية، وتسـتعري بقاء

خواجه الشريازي هو شاعر وعارف قد اكن «عليه، فٕاّن . وجربان و�ان لعم³ واحدة، ىف هذه املناسـبة
حصيح ٔاّن العشق العرفاين يبدو متوّ�ًا ٕاىل احلق وينهتـی ٔاخريًا . �ٔالدب والتّصوف -كبال شـ –عارفًا 

ىف ٔای ماكن  – اّحتاد العشق والعاشق و املعشوق، لکّن العارف، ٕاذا ما وجد آية من آ�ت امجلال ٕاىل
) �سـتکامل( العشق إالنساىن tيه هو مرآة التاكملك Ôلـ. يعّدها آية من وجود املعشوق -اكنت

و اÔی يری بعبارة ٔاخری، ٕاّن العارف احلقيقی عند الشاعر ه 15» ووسـي³ للوصول ٕاىل احلّب �لهـي
عندئٍذ يذوب ىف احلّب . ويشاهد ويالحظ هللا ىف لك الطبيعة ويف لك ماكن وال يغيب عنه ٔابداً 

ٕاّن ما ميّزي ٔادب خواجه عن االٓخرين، عبادته امجلال وحقيقة «. إاللهـي ويصري جزء من جوهره و حقيقته
ول ٔايضًا ٔان يشاهد امجلال يسعی هو ٕاىل ٔان يدرک ما يف أالشـياء من معىن و روح، وحيا. حبّه �لفعل

  16»إاللهـي، ليعبده
  :يقول الشاعر ىف هذا اÆال

  / در روی خود تفرج صنع خدا بکن 
                   

  اكيينه خدای منامی فرستـمت
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  ِلتصَري مرآًة تَِنـمH عْن وجــوِد ِهللا /        ، ما َصنَـــــعُه هللا ُ �تأّمل يف ُمحيّـا
   

يشکو «. ّمنا ىف هذا البيت هو معرفة هللا، ويه خطوة ٔاساسـيّة يف منظور الشاعر الفكريٕاّن ما هي 
ٕاذا : حافظ ىف حديثه مع املعشوق أالول معا¡ته من ٔاّن راحئة شعره ٔاضلّته يف العامل، فريّد عليه املعشوق

ىف منطق العرفاء، واجلدير �ملالحظة، ٔاّن راحئة الشعر . هذه الراحئةك کنت من ٔاهل املعرفة، فسـهتديـ
  :و من Tمه ٔايضاً 17هی �رقة من بوارق امجلال إاللهـي واليت تبلورت يف املظاهر اخلارجية والطبيعية 

گفمت که بوی زلفت گمراه عاملم کرد        
                   

  گفتا اگر بداىن مه اوت رهرب آيد  /
  

  ٔاضلّتين �قلُت ٕاّن رائــــحة شعر
               

  18ٕاذا مـا عرفَت فسـُهتـدی: لتـــــينفقا  /
  

     
فهذا يدلّنا عىل ٔاّن الشاعر، بشلك خاص، وإالنسان بشلك عام، خاضع لقيود اجلهل والضال�، فٕاّن 
ما جيعX متعاليًا وممتازًا ىف اخلليقة هو العرفان اÔايت ّمث العرفان إاللهـي، بشلك آخر ٔان يعرف إالنسان 

فٕاذا ّمت العرفان ىف وجوده، فسـيخطو خطوات احلقيقة من دون ٔای قائد . �نياً نفسه ٔاوًال وهللا تعاىل 
  .ٔاوسائق

من احملاور العرفانية املشرتکة بني جربان وحافظ وحدة الوجود اليت تصل : وحدة الوجود -2-4    
حلقيقي ٕانّام يه الوجود الواحد ا" وحدة الوجود"ٔاّن ك « ٕايضاح ذلـ. حقائق أالشـياء ٕاىل الوجود اللكّي

ووجود أالشـياء عبارة عن ٕانعاكس احلّق عىل صور أالشـياء، والکرثة، والرتب من أالمور إالعتبارية، 
ٕاّن احلقيقة واحد، وأالحديّة هی ٔاصل ملنشأ مراتب . وفهيا بوارق کونية من غاية جتّدد الفيض الرحامينّ 

ويف  19» ه، وشذرات من ٕافاضة وجودهالوجود لكّها، والوجود احلقيقي خيّص احلّق والبقيّة نور من ٔانوار 
ولها مظهر . يعتقد العرفاء ٔاّن الکون حقيقة واحدة، بعيدة من ٔاّي تفرقة وتکرث ىف �طهنا«هذا السـياق، 

احلقيقة، کامء البحر، واحلوادث . ميثّل الکرثة، وهذه الکرثة ظاهرية وخيالية، و ليس واقعية او حقيقة
   Zٔمواج

الف وتناقض بني الفقاقيع وأالمواج ىف النظرة أالوىل، ٕاّال ٔان أالمر فقاقيع، حيث ٕانّه يبدو اخت
ٔاّن املاء يف لك ماكن وبقية إالنعاكسات واملظاهر الطبيعية خاصة 
، وليس لها  -بنظرة معيقة - يتّضح


  20» ذات مسـتق³ وواحدة، بل تنمتي ٕاىل أالصل؛ هو هو هللا جّل جال
ان، عىل عقيدة بوحدة الوجود ويبدو هذا أالمر جلّيًا ملا ومن هذا املنطلق، ميکن القول ٕاّن جرب 

لوا ما َحولَمك جتدوه العبًا مع . وٕان شئُمت ٔان تَعرفوا ربÏمك فال تُعنَوا حبّل أالحا\ وأاللغاز« : يقول Ïبل تأم
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نظارَمك ٕاىل الفضاء الوسـيعِ تُبرصوه مييش يف السحب، ويبسط ذراعيه يف الربق. ٔاوالدمكِ  ، يَزنل ؤارفعوا ا_

زهاِر، ّمث يَهنُض و ُحيرّ . ٕاىل أالرِض مع أالمطارِ  . يَديه �ٔالجشارِ  �تأَملّوا جيّدًا تَروا ربÏمك يَبتَسُم بثغوِر اال_
لغاِز َجتاَه ِهللا تعاىلك ٕايضاُح ذلـ Ïَه واٌحض ومنتٌرش ىف ّلكِ أالرض. ٔانÏ الشاعَر يَنَصحنا �لُبعِد عِن اال_ . ٔالن

جفاء يف القرآن . ق ٔاحاديث وآ�ت تکشف لنا عن وجود احلقيقة وجتلّياهتا بشلك عاموجاء يف هذا السـيا
Ïوا فَمثÏ وجُه هللاِ : (الکرمي بشلك عام يعتقد الشاعر بأّن هللا خّمي وجوده عىل الطبيعة ومافهيا . 21)فا_يdَ تَول

ٕاّن قطرة الندی تعکس «:ويف ماكن آخر يقول. عىل إالطالق ولك ما فهيا هو ىف حد ذاته من جتليّاته
  22» النور ٔالّهنا والنور يشء، وانمت تعکسون احلياة، ٔالنّمك ٔانمت واحلياة يشء واحد

يعّرب عن ٔاّن الکون کورشٍة وما يف الطبيعِة من « حافظ ىف هذا اÆال نفس العقيدة، وهوك ميتلـ
  :نفسه، يقول يف هذا اÆال23. أالسـباِب يشٌء واحٌد يف احلقيقةِ 

�ده پيش آر که اسـباب �ان اين مهه نيست/ رگه کون ومکـان اين مهه نيستحاصل اك    
نيـا  Htمـا صنَـَعته ورشـة ا Hهات كـأسًا، مفا تكون ٔاسبـاُهبا، قدرما فرضوا/ليـَس هـذا،لك  

يبدو واحضًا بأّن السا� يف جمال العرفان هو نفس العارف اÔي خيطو خطوات معرفة : كسالـ

رتبة ٔاو  �يقال ملن ٔادر«. ت و�لتّايل معرفة هللا تعايل، وتسميته هذه، تشعر¡ �ملدلول مبارشةاÔا

، حيث جعلته هذه املاكنة يعرف نفسه وحقيقة وجوده، وخيطو هذه املاك¡ت �ماكنة عن طريق السلو
ٔايضًا احلفاظ  ووضع.  هو مسافر ٕاىل هللا، وقد بلغ علمه درجة عني اليقني. حبا
 ليس بعلمه وتصّوره

  -�عن طريق السلو –وسـيحصل. عىل املاك¡ت واملنازل، وحتّمَل الر�ضات، يف الوصول ٕاىل احلقيقة
تبدو 
، يف هذا . عىل مرتبة ٔاو ماكنة يتعّرف هبا عىل حقيقة نفسه، و�لتّايل يصعد ٕاىل عمل اليقني

  24» يصل ٔاخريًا ٕاىل الفناء ىف هللالطريق، ماكشفات وحاالت ّمما يفىن وجوده يف أالنوار إاللهية، و 
ىف غزليات حافظ هو املتقّرب ٕاىل هللا، الخياف، ويف هذا الطريق، من املشالك ك ٕاّن املراد �لسالـ
  :و يقول حافظ، نفسه، ىف هذا اÆال25.وهيتدی بنور الهداية

      که به جاىي نرسد گر به ضاللت برود/  از نور هدايت بربد راه به دوست ك سالـ   
ـَد الطــَريـقـاَ /فــهـا هـــو،احلبيَب يلقـاُه،بنـــوِر الهـدايةِ    ذا فَـقَ

I
  26فَـلــــْن ينـاَل َشيـئًا ا

طريقه ٕاىل هللا ٕاّال ٕاذا اعمتد عىل مرشد ٔاو کبري هيديه ٕاىل ك الميکن ٔان يسلـك عند الشاعر، فالسالـ
، عليه، ٕاطاعة املرشد، حىت ٕاذا ٔامره كٔاّن السالـ«ة ٔاخری يعتقد الشاعر من �. الرصاط املسـتقمي
ٔالّن املرشد يطلّع عىل املنازل : �مخلر، فعليه ٔان يقبل أالمر -وهی مظهر ورمز الطهارة-بتلوين السجادة 

   .27»السالکني ويعرف مصلحهتم ٔاکرث مهنم �واالٓداب العرفانية وسلو
  :يقول الشاعر ىف هذه املناسـبة، يف ماكن آخر
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  ىب خرب نبود ز راه ورمس مزنل هاك که سالـ/ مبی جساده رنگني کن گرت پري مغان گويد   

ـُدرَك املنـازَل ٕاّالهك فالّسـالـــ/ املـــرشدُ  �فلّوِن السجادَة �خلـمر،حّىت ٕاذا ٔامر      28لن ي
حافظ، يف احلديث عن السالک؛ فهو يقول ىف ك ٔايضًا مسلـك ويف نفس الطريق، جند جربان يسلـ    

جييب، . الطريق الباطّين عىل الرمغ من فقدان برصهك الفلّيك املنّجم هو رمز لسالـ«: ٔاثره الفليك رمز�ً 
¡ ٔاراقب هذه الشموس أ : ّمث يضع ٔايديه عىل صدره قائالً . منّجم: ٕاذن، عىل سؤال عن مذهبه وطريقته

عليه، فٕاّن . فهو سا� الطريق احلق، وجيتاز هذه الطريقة عبورًا ببصرية قلبه وحبه 29»وأالمقار والنّجوم
طريقة املعرفة، tيه، ليست مسـتوية، بل ويف ٔاحيان كثرية، شائكة ومليئة املطبات، فعىل السا� ٔان 

يعّرب جربان . انية واحدة بعد ٔاخرى بصحة ؤامانيتسلّح ببرص القلب دون العني، لعيرب اخلطوات العرف
   :عن هذا املفهوم، بشلك آخر

حَمكُ رجٍل يف « :رٔايت وصديقًا يل ٔاَمعی جالسًا ىف ِظالِل الَهيِلك وحَدُه، فقاَل يل َصديقي هو ذا ا_
جاِذبُُه . »قوِمنا sطراَف احلديِث فرتکت ٕاذ ّذاک صديقي ودنوُت مَن اال_َمعی فَحييُتُه وقَعدُت ِجباِنِبِه ا وبَعَد . ا_

يِّدي؟ فأجابَين وقالَ : ُهنهيٍَة سا_لُتُه قائالً  ّي مذهٍب : فُقلُت َ
 . »ُمنُذ َوالَديت �بىنÏ : منُْذ َمكْ ا_معی � سـَ وا_
Ïِبُع؟ فا_جاَب قائِالً  مٌ « :ِمْن َمذاهِب اِحلمكَِة تَت ٕانّين : الً ّمث وَضع يَدُه عىل َصدرِه وزاَد قائ. »ٔاَ¡ فَلَيكv ُمنّجِ

رَصُد هذِه الّشموَس وهذه أالمقاَر وهذِه النHجومَ    30.»ا_
يف احلقيقة، ٕاّن هذا احملور هو جرس . حمور هاّم آخر، جتدر إالشارة ٕاليه، هو الوصال: الوصال

الوصال، وصل، عبارة عن اتصال العاشق �حملبوب ٔاو «تواصل بني العاشق واملعشوق وتعريفه 
واليتحقّق هذا أالمر ٕاّال ٕاذا غاب . رح ورسور ال بديل 
 بعد الهجرة والفراقفك ويتبع ذلـ. املعشوق

ٕان طالب الوصل جيب عليه اÆاهدة والسعی، وحتّمل املصائب . العاشق عن نفسه، حبًّا للمعشوق

لقد حتّدث جربان عن سهره شوقًا واشتياقًا ٕاىل  31.والشدائد، لينال حمبوبه ويرتوی من معني وصا

ومن هيّمه . ، معتقدًا ٔان اخلطوة أالوىل، ىف الوصال ٕاىل املعشوق، يه الزهد يف النّوم والطعاماحملبوب
  :الوصال، فالبّد 
 من حتّمل شدائد ومصائب هذا الطريق

/    ِسقايم هاِمٌس يف َمسَمعي
                   

قام"  Ïَمن يُريُد الَوصَل اليَشکو الس"  
  

ْت فَ ك تلـــــ Ïابشــــــَرئا�ٌم تَقض /  
  

  � عيوين، بلقـاِء َطيِف الَکـــــــــــَری
    
   

  /واحــــــَذري يـا نَفـُس، ٔاّال تَذکُري 
  

  العهُد ومافيــــــــــــــِه جـَــــَریك ذلـ
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عليه مراعات تاكليف ىف سبيل وصا
  - tی الشاعر -من خالل ما مىض يتّضح لنا ٔاّن العارف32
هذا . يتبلور ىف السهر، والّزهد يف اtنيا ومØاهتاك مغادرة ما فيه من الØّة والفرح، وذلـ مهنا: ٕاىل هللا

من �ة، ومن �ة ٔاخرى، ينبغي للعارف ٔان يعتاد عىل حتّمل املصائب يف وصو
 ٕاىل هللا؛ ٔالن من 
ف يف هذا شأن العار .ممزيات هذه الطريقة، اخلطورة، واحلساسـية، والوعورة، والصعوبة وما ٕايل ذ�

  ."ومن طلب العىل سهر الليايل: "اÆال هو شأن هذا الشطر من أالشعار العربية
متاشـيًا مع هذه الفکرة، نالحظ ٔاّن حافظ يذهب ٕاىل ٔانه من ليس يف قلبه حّب من املعشوق،  

لوصال يعتقد ٔايضًا ٔاّن ل. ويريد وصا
، مكثل اÔی يريد السفر ٕاىل احلج من دون القيام مبناسکه وفرائضه
لکن عاشقني ٔاوًال ونبحث . آدابه، وخطواته اخلاصة به، واخلطوة أالويل هی احلّب ٔاو العشق للمعشوق

  :يقول ىف هذا الصدد. عن الوصال �نياً 
  مطرب چـه پرده ساخت که پرده سامع

                  
  بر اهل وجـد وحال درهـا دهو ببست

  
                 حافظ هر آنکه عشق نورزيدووصل حتواست

  
  احرام طـــــــواف کعبه دل ىب وضو ببسـت

    
َدَل            ـْ ٍرت َصنـَعُه املُـــْطِرُب، ٔاس ـِ ٔايH س

  
امعِ عَىل ٔاهـِل الَوْجِد واحلــــــــــــال Ïسـتاَر الس  

  
ـؤَمْن اليَعِشْق وْمل يُـــرِد الِوصـــــــاَل فقد               حافظ Hٕاحراَم طواف کعبَة القَلِْب دوَن تَوض Ï33شد  

  
                                                          

ك خطوة ٔاخری من اخلطوات العرفانية هی الشوق ٔاو إالشتياق ٕاىل احملبوب وذلـ: الشوق-3- 4
ومن �ة . 34ىل اللقاء ٔاکرثلكام اكن احلب ٔاکرث يزداد الشوق إ . حنني القلب ٕاىل وصال احملبوب«يعىن

¡ر تنبعث شع³ شعاعها من مزيان احملبة وتنرش راحئته عود الوجود من احرتاق « ٔاخری، يعّد الشوق 
و ىف احلا� هذه، ميکن القول  35.ٕاّن قاعدة إالنتظار جتعل العاشق مضطّرًا وقلقًا ىف وقت معاً . حميّا افرتاقه

نزعاج من طلب احملبوب، بعد وصو
 وفقدانه، رشط ٔان بأّن الشوق ميل مفرط وهو ما يسّمی �ال
  36.يکون ساکنًا ويبقی العشق حارًا ىف حا� ٕاتيانه

لقد حتّدث جربان عن مرارة الشوق والسحر شوقًا ٕاىل هللا، ويعتقد ٔان من اكن ىف قلبه حمبة هللا، 
  :عليه �لعهد، ٔالّن هذا الشوق مانع من النوم، فيعرب عن هذا املفهوم قائالً 

وُق َمــــــعي       Hليايل والشÏ نـــــــامْ /        ْمك َسهَرُت ال رقُُبُه يك لـا ا_   ساهـــــــرًا ا_
  :لقد عّرب ٔايضًا عن ٔان الشوق هو النار احملرتقة

شواقِ /    فتَعاَيل، �بْنََة احلَْقِل، نَزوُر  کَرمَة الُعّشاِق  Ïنا نُطفي برّ�ِک حُرقَة اال_   37. عَل
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ٕاحاالت وٕارجاعات يف هذا املقطع، تدلنا عىل ٔان الشاعر ٔاراد هبا توجيه ذهنية املتلقي حنو  �اهن 
فهذا تصوير عرفاين مت بناؤه عن طريق اسـتخدام . الشوق، بوصفه خطوة هامة من اخلطوات العرفانية

حظ ٔان ويف نفس الوقت، نال. الشوق وتشبهيه ٕاىل النار اليت حترق وجود العاشق من فقدان احملبوب
ملزن� وردة ختضع حلرارة کثرية للتعصري  -شوقًا ٕاىل لقاء املعشوق -حافظ يعّرب ٔايضًا عن ٔاّن العاشق

  :وحيرتق يف لوعة حّب املعشوق
  در آتش شوق از مغ دل غـرق گالب است/ گل بر رخ رنگني تو ò لطف عـرق ديـد
َك نُعوَمَة الَعـــــَرقِ    ملّاَوجَدِت الَورَدُة عَىل وْ�ِ

وِق غاِرقٌَة يف اجلُالِب ِمْن لَوعَِة القَلِْب                                      Ï38فَفي ُحرقِة الش  
بناء عىل هذا، ممكن القول جزمًا ٕان شأن حافظ يف هذه اخلطوة شأن جربان، من حيث املاهيّة 

يف قلب  -ملعشوق وجهرانهواجلوهر، ٕاذ ٔان لكهيام يعّدان الشوق كنار حترق وجود العاشق، وٕان فقدان ا
   ."ضغث عىل ٕا��"ٔامل شديد و  -العاشق
  
وذهب  البعض . ما ورد من هللا ويغّري هيئته الباطن" يعرفه البعض عىل ٔاّن الوجد: الوجد -4- 4

يقول نوري 39. ٕاىل ٔاّن الوجد عبارة عن يشء يرد القلب، دون �د وتلكّف و�رق خّالب يأفل برسعة

ٔاعضاء  �الوجد معناه لهيب النار، يمتلمل ىف اÔهن، منبعثًا من الشوق، وحير: يف هذا الصدد ٔايضاً 
بعبارة ٔاخرى، فٕان الوجد معناه، بشلك عام، حتّول الباطن   40.اجلسم، ٔااكن ذ� من الكثافة ٔاو الفرح

من حال ٕاىل آخر، وهو يأيت انطالقًا من شوق العاشق ٕاىل املعشوق وعنايته الفائقة هبا عىل إالطالق؛ 
دوام "ذ� ٔاّن . ٔاو قل هو حال ترد القلب وتفا\ء العاشق بورودها وينطفي ضوؤها برسعة کبرية

  :ومن Tم جربان يف هذه املناسـبة". احلال من احملال
ــــــــــــوُم حرامٌ :"قائِالً /  وَخيــــــــــــاُل الوجِد ُجيِعي َمضــــــــَجعي  Ï41"ال تَـــــــدُن فالنـ  

ريق، يعتقد حافظ بأّن الوجد قد ٔاطربه وتسبّب ىف غيابه عن ذاته رافضًا وفارغًا عن ويف نفس الط

  :مفن Tمه يف هذا اÆال هو. لك ما جری حو

مغّىن               زچرخش دهـــــــــد زهره آواز رود/      که حافظ چو مسـتانه سازد رسود   
  د آور آن خســــرواىن ســـرودبيـا/     کجاىي به گلبــــــــــانگ رود   

  بـــــه رقص آمي وخرقـــــــــه �زی کنـم/ که ò وجـــــــد را اكر سازی کمن    
رِب، تغريَد الّهنرِ /        وملّا نظم حافــــــــــــــــــظ مخمــــــــورًا        Ïفُتغرُد زهرُة، من الط  

نَت � ُمغّين، حلظة ِغناءِ        يْن ا_ ِر  ا_ Ïأالنشودُة اخلُرسوانــــِــــيك فَذکِّر ِتلـ/   الهن  
ّختَذ من الَوْجِد لباســــــــًَا، ٔادبّره              42ؤارقَص متالعبًا بَكسوَيت الباِليةَ /      ِالٔ



  یدلقند نفيسه/م-ط ،سـىنبالمس حم /د  متقى، مري مقدما /د          ...خالل من یازري الش وحافظ جلربان العرفاين �جتاه عىل ٕاطال�

 2019جوان                                    449                             - بسكرة-د خيرضجامعة محم

فالوجد عند الشاعر هو ديناميكية العالقة بني العاشق واملعشوق، بعبارة ٔاخرى ٕاّن اÆد هو اÔي 
كام ٔانه مفتاح احلضور tى املعشوق، ولواله، . شوق طر� وغياً� عن اÔات والطبيعة �نسانيةيزيد املع 

يُعدH اÆد، ٕاذن، خطوة . ملا وصل العاشق ٕاىل بغيته العرفانية وما ٔادرك حمطة املعرفة اÔاتية وأاللوهية
املعشوق و، �لتايل، اجنذابه  رئيسـية من اخلطوات العرفانية اليت تلعب دورًا هامًا يف وصول العاشق ٕايل


  .واّحتاده معه اّحتاد ال وصَف 
        النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة

فالنتيجة ٕاذن تأيت مضن . ويف اخلتام البّد من ٕاشارة وجزية ٕاىل ما حتدثنا عنه ؤاسهبنا فيه ال$م
  :احملاور االٓتية

يف حّد ذاته،  من النّاحية النظريّة، ميكن ٔان نقول ٕاّن العرفان، يف ٔاّي جمال ٔاو ماكن اكن، فهو -1
 }�نتيجة اهbم إالنسان اÔاّيت مبقو� الكشف و�نبعاث، ومن ّمث وصو
 ٕايل غاية وجودية تربطه 

 ًòتعاىل ربطًا يتبلور فيه نوع من �حتاد و�جنذاب، مما الميكن جتزؤهام وانفاككهام عن البعض بتا.  
ستنادًا ٕاىل ما قلناه سابقًا، يتّفق ٕاىل حّد كبري، ومن الناحية التطبيقيّة، فٕاّن العرفان اجلرباين، ا -2

والعرفان احلافظي، وما من خطوة عرفانية يف أالدب اجلرباين، ٕاّال وجندها، بشلك واحض يف أالدب 
هذا يدفعنا، ٕاذن، ٕاىل القول ٕاّن الشاعرين، تتكون مادة عرفاهنام من جوهر واحد . احلافظي �لفعل

   .عليه، فٕاننا نالحظ خطّا موازً� يف جتربهتام العرفانية، نظامً ونرثاً .يف وقت معاً  وهواملعرفة اÔاتية وإاللهيّة
وهذا لكّه ينبعث من . لقد انعكست جتربة الشاعرين العرفانية، بفارق قليل، يف نّصهام الشعري-3

لعرفانية فٕاذا اكنت خطواهتام ا. ٕاجتاههام العقائدي من �ة، واختالفهام البييئ واملاكين من �ة ٔاخرى
ٕاال ٔانه هناك خطّ فاصل بيهنام، ممّا ينعكس ...منعكسة يف الشوق، والوجد، ووحدة الوجود والسا�

فاشرتاك الشاعرين يف اجتاهام العرفاين وثيق العالقة ووطيد . ويتجىل يف العرفان املسـيحي و�ساليم
    .بلك ما يف اللكمة من املعىن الربط، ٕاال ٔان اختالفهام يف هذا اÆال ماشّذ ونَُدَر، وذ� اعتيادي
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        ::::املصادر واملراجع و الهواماملصادر واملراجع و الهواماملصادر واملراجع و الهواماملصادر واملراجع و الهوامشششش
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 .انتشارات ىن
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تصحيح و  اسدهللا، آزاد،: ترمجه مسلامن، عارفان عرفان،)ش 1372(.نوtالني ر  لكسن،ي ن   -19
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،ص 5، العدد)املتعلقة جبامعة آزاد إالسالمية(لعات ادبيات تطبيقی ، جم³ مطا»جربان خليل جربان
148. 



 العدد اخلامس والعرشون  -12اÅÆ                                          جم³ لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                          452                                         و اللغاتلكية االٓداب 

                                                                                                                                                                           

انتشارات : ،جتليات عرفان در ادبيات فارىس، چاپ دوم، هتران)ش 1348.( صورتگر، لطفعىل - 5
 .ابن سينا، املقدمة

 .68نفس املصدر، - 6
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