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اللغة في النص الصوفي والتفكيكية  

وقع يقيم مجلس ال بعد انقطاع دام أربعة اشهر بسبب تغيير ا
مـتـولي الثـقـافي جلـسـته الشـهـرية بـعـنوان ( االقـتصـاد الـعراقي
وخـطـة الـتـنـمـيـة) لــلـمـحـاضـر عـامـر اجلـواهـري ويـديـر اجلـلـسـة
ـصـادف 2019/1/13 الـدكـتـور مـاهـر اخلـلــيـلي وذالك الـيـوم األحـد ا
الـسـاعـة اخلـامسـة مـسـاء وعـلى قـاعـة مـنـظمـة بـغـداد االنـسـانـيـة بحي
علـم نهـاية الـفرع تتـجه يسارا ومن ثم عهـد ا العدل الـفرع اجملـاور 

قر يكون على اليمن البيت الركن. ينا وا اول فرع 

رسالة بغداد
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والـتفـكـيك اسـتـراتيـجـيـة تمـتـلك صـفات
نهج ولكـن بخصوصيـة واعية خملاطر ا
ــا يــجـعـل صــفـة ــنــهج   ســكــونــيـة ا
نهج  فالشك االحتمال اهم خـصائص ا
يـســكن قـلـب احلـقـيــقـة ان لم يــكن جـزءا
مـــنــــهـــا ) . ص  10ايــــضـــا مـن كـــتـــاب

الراشدي. 
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تـعتـمد نـصوص الـبسـطامي(عـلى ذاكرة
ــعـجم الــصـوفـي الـذي يــتـتــبع أصـول ا
الكـلمة ودالالتهـا حسب أحوال ذائـقيها)
وذائـقــيـهــا هم أصـحــاب أحـوال ص56 
الشطح الصوفي وليس عامة الناس.(ما
يـــجـــعــــله نـــصـــا مــــفـــارقـــا النــــتـــمـــائه
بـاســتـمـرارغـيـر مـنـتــسب سـوى لـنـفـسه
ـتـلك وجـودا بـالـرغم انه يـفـكـر بـكـونه 
فوجود الـكتـابة الـصوفـية ليس من قـارا
اجـل اثـــــبــــــات وجـــــودهــــــا بل مـن اجل
نفـيها)ص .58ان ذاتية الـنص الصوفي
وقف في أحوال واستقالليته هو سيد ا
ـتسـامي في معارج الشـطح التـصوفي ا
فـالـكـتابـة الـصـوفـية الـعرفـان واالشـراق
ذات خـــصـــوصــيـــة فــردانـــيـــة ال تــعـــبــأ
بـــالـــوجـــود االنـــطــــولـــوجي الـــعـــقالني
فــهي تــداعــيــات ال شــعــوريــة واحلـــسّي
منجـذبة في عاطفـة جيّاشة لـتجربة حب
نطوقة او واجنذاب تتعطل فيها اللغة ا
ـــكــــتـــوبـــة فـي عـــجـــزهــــا الـــبـــوح عن ا
اسرارالتجربة وخفاياها وما حتمله من
مشـاق ال تـخـلو من الـغـبـطة الـروحـانـية
ـتـصـوف خارج الـلذيـذة الـتي تـتـلـبس ا
دركات احلسية سطوة العقل ووصاية ا
ـألـوفــة. وعـنـدمـا تـكـون وقـيــود الـلـغـة ا
الكتابة الـصوفية قاصرة مـعطّلة قصديا
ـــهم نـــفــيـــهــا يــصـــبح من ا مــتـــعــمــدا 
ومجاوزتها فهي حتما تلـتقي بالتفكيك
في ســعــيه نــفـي كل ثــبــات او مــركــزيــة
مرجعيـة ضالة تقوم عـلى خيانة وخداع
ـكـتوب وفي هـذا يـنـتفي الـنص ا اللـغة 
مـتــعـيــنـا وجــوديـا ألن اثــبـات الــكـتــابـة
الــصــوفــيــة نــفي بــالــصــمــيم ان تــكــون
الـتــجــربـة الــصــوفـيــة لــصـاحـب الـنص
صــادقـة ورحـلــته الـعـرفــانـيـة مــخـصّـبـة
منـتجـة في مسـالك احلال والـعرفان. وال
يـبـقى مـعـهـا معـنـى في مـعـرفة االخـرين
ــعـنى الــذي مـررنـا به شــيـئــا عـنـهــا. بـا
يكـون معنـا التقـاء الكتـابة الصـوفية مع
أي نص تــفــكــيــكـي يــســعى نــحــو نــفي
الثبات في نشدان التـقادم (فالتفكيك هو
ــعــنى وارتــداد دائم الــوعي بـــتــقــادم ا
لــــــتــــــطــــــابـق الــــــوعي مـع مــــــقــــــوالته)
عنى كما ان نفي الـتفكيكية ألي ص21
ثـبـات هي غـايـة معـاجلـة كـتـابة أي نص
ــعــاني فـي اســتــجالب تــقـــادم فــائض ا
اجلديدة منه الـتي تخّلفهـا اللغة وراءها
عـــــلى الـــــدوام بــــنـــــوع من اخملـــــاتــــلــــة
ــضــمـر الــذي يـعــبّــر عـنه والـتــضــلـيل ا
كـذلـك تـكــون الــكـتــابـة بــخـيــانــة الـلــغــة
الـصـوفـية او الـصـوتـيـة الـشـفـاهـية هي
نــفي دائم لــيس بـتــقــادم مـعــاني الـلــغـة
ـتجـدد في رحـلة ـعـنى ا ـا بـتـقادم ا وا
االشـــراق والــعـــرفــان الــتـــصــوفي دائب
السـعي واحلركـة واالجنذاب الـتي تمثل
خصوصيـة وفردانية التجـربة الصوفية
ـؤلف مـسـألــة مـهـمـة بـأن فـقط. يــطـرح ا
الـكـتــابـة الـصـوفـيـة تــخـتـلف عن الـنص
الــديــني وعن الــنص االدبي اذ لــكل من
هذين الضرب من فنون القول والكتابة
مـيزات ومـحـددات وأسالـيب وجـمالـيات
مـتـواضع علـيهـا ال يتـوفـر علـيهـا النص
الـصـوفي بل هو يـنـأى بنـفـسه عنـها وال
ـتـصوف اهـتمـاما تـشـكل لدى صـاحبه ا
ـــتـــفــردة فـي نــقـل جتــربـــته الـــذاتـــيــة ا
(فـاالمتاع والـتسـلية والـتاثـير علل تـفقد
لتغدو مقـاصدها فـي الكتـابة الصـوفية 
مـعها كـتابـة ابي يزيـد البسـطامي كـائنا
ال زمنيا كتابة تعاني انفصاما مستمرا
في كـيـنـونـتـهـا وتـعـاليـا دؤوبـا عـلى كل
ســكـون يــدفــعــهــا نـحــو االكــتــمـال  الن
الــعالقـــة بــ الــكــتــابـــة والــزمن عالقــة
اقتـصادية) ص61-58 كمـا ان التـجربة
الـصوفـية وان الـتقت مع الـفنـون كونـها
تــــقـــــوم هي ايـــــضــــا عـــــلى الـــــذاتــــيــــة
والـوجـدانـات والـعـواطف والـتـخـيـيالت
واالحـــاســيس الــنـــفــســيــة لــكــنــهــا أي
التـجربة الـصوفيـة ليست فـنّا من أنواع
الـفـنــون ألنـهـا تـفـتـقـد خـاصـيـة اجلـمـال
الـفني أوال  وفي عـدم قـدرتـهـا الـتـوّسل
بـأيـة وسـيلـة في نـقل الـتجـربـة لالخرين
ثـانـيا. ونـخـتم قـراءتـنـا لـكتـاب الـشـهـيد
عـامــر الــراشــدي الـقــيم بــهــذا الــهـامش
التـوضيـحي التالي الـذي يعـرض تعالق
الــنص الــصــوفي مـع كل من الــفــلــســفـة

واالدب واجلنون.
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تزج أهم انواع الـتعبيـر اللغـوي التي 
فـيه غيـاب االدراك العـقلي مع الالشـعور
ــثــال واحلــلــول في ــتــســامي نــحــو ا ا
الـــذات االلــــهـــيـــة  هـي لـــغــــة اخلـــيـــال
ـتــصـوف او الــعـرفـاني الــتـصـوفـي  فـا
ينطـلق بحسب رأيي مـن منطلق أن أردأ
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يـعـتـبـر كـتاب الـدكـتـور الـشـهـيـد عـامر
جـمـيل الـراشـدي اسـتـاذ الـفـلسـفـة في
ــوصل بــعــنـــوان (الــنص جــامــعـــة ا
الـصوفي/ دراسة تـفكـيكـية/ ابـو يزيد
ـوذجا) من افـضل الكتب البـسطامي 
في فـرادة تـنـاول موضـوعـه الـفلـسـفي
ـية منـهجية وصعوبته  دراسة اكاد
عـالـيـة اجلـودة والـتـمـكن واالتـقـان من
ادوات مــعـاجلـتــهـا مــوضـوع فــلـسـفي
شـائك يـعـالج مـبـحث الـنـص الصـوفي
ـتـعالـقة مع في اشـكـاليـته (الـلغـوية) ا
الـتـصــوف والـتـفــكـيك مـعـا وعن هـذه
ـؤلف(ان هذه ـهـمـة الصـعـبـة يقـول ا ا
الـدراســة حــاولت ان تــكــون رائـدة في
مــجــال تــخــصــصـهــا والســيــمــا وهي
تتـناول نصـوص ابو يـزيد البـسطامي
ا من جـهة والـتفـكيك من جـهة  ثـانيـة
يعـنيه هذا من قـلة الدراسـات وندرتها
ـوضــوعـ مع الـتـي تـنــاولت هـذيـن ا
ــــكن غــــيــــاب اي شــــاخص عــــلــــمي 
االسـتــهـداء به) ص .12وفـعـال اجـدهـا
كـذلك عن جــدارة واسـتــحـقـاق اذا مـا
ــؤلف الى عــلــمــنــا اشــارة الـــبــاحث ا
صعوبة ربط التصوف بالتفكيك بقوله
(وهذا مـا يجعل الـدراسات التـطبيـقية
هذا للتفكيك تكاد تكون معدومة).ص2
عـلى صعيـد تفـكيك الـنص الفـلسفي و
فــــكـــــيف تــــكــــون االدبـي والــــســــردي 
الـصـعوبـة في تـفـكيك الـنص الـصوفي
الــــــذي هـــــــو نـص الديــــــنـي وال ادبي?
إشكالية لغوية فلسفية متعالقة معقدة
ـلـغّز لـيـست سـهلـة. الـنص الـصوفي ا
ـكتـوب بعـامة وليـس في خصـوصية ا
شـطـحـات نـصوص  الـبـسـطـامي الذي
ــؤلف مــتــفـردا عـن غـيــره من يــجــده ا
انه نص مـتسام متعال فوق تصوفة ا
االدراك الـعـقـلي من جـهة وفي حترره
من عـرى االنشـداد لـلطـبيـعة والـوجود
االنــطـــولـــوجي واجلـــمـــعي من جـــهــة
ؤلـف ان البسـطامي اخـرى.كما يـرى ا
كـان في طريقـته العـرفانـية وشـطحاته
ــوذجـا مـتــفـردا وقـدوة الـصــوفـيـة  
لـلـذين جـاءوا من بـعـده وسـلـكـوا طرق
احلـال الــتــصــوفي االشــراقي وافـادوا
مـن امــثــال احلالج مــنـه واخــذوا عــنه
ورابــــعـــة الــــعـــدويـــة وابـن الـــفـــارض
والـســهــروردي وجالل الــدين الــرومي
وغـــيــرهم. والــنص الـــصــوفي يــحــمل
ــنــطــوقــة او اشــكـــالــيــته الــلــغــويــة ا
ـكتـوبـة ليس من اجل تـوظـيف اللـغة ا
وسـيـلـة تواصل تـداولـيـة تروم تـعـميم
ـــــعـــــنـى االســـــتـــــقـــــبـــــالي حلـــــالـــــة ا
ـــا من اجـل تــعـــطــيل وا ــتـــصــوف ا
ـمـد ومـقـصـود في اعـدام مـثل هذا متـعّ
الــتــوظــيف الـذي درجـت عـلــيه الــلــغـة
ــكــتــوبــة في تــداولــيــة ــنــطــوقـــة وا ا
تـعمـيمم الـنص قرائـيا سـيسـيولـوجيا
كمـا في ضـروب االدب والسـرديات في
راد. في تعليل ان عـنى او ا توصيل ا
الصوفي يعمد الى اعـدام لغة التجربة
الصوفيـة تداوليا ليس في عجزه هو
ا في عجز عن التـعبيـر اللغوي   وا
اي تــعـــبــيـــر لــغـــوي نــقل الـــتــجـــربــة
الـصوفـيـة في حقـيقـتهـا العـصّيـة على
االسـتـيـعـاب اجلـمـعي الـعـام. ويـعـتـبر
ـتـداولـة هي كـيـان الـصـوفـيـة الــلـغـة ا
محدود في إمكاناته التعبيرية لذا من
سـتـحـيل اإلحـاطـة الـلـغـوية ـتـعـذر ا ا
بـالتعـبيـر عن التـجربة الـصوفـية التي
هي فـضـاء فـي الالمـدرك والالمــتـنـهي
ـتــصـوف ـتــعـ احلــدود. فــا وغــيــر ا
تعـالية روحيا واشراقيا يروم بلغته ا
تــــوكــــيـــد نــــفي مــــا يــــريــــد االخـــرون
استحضاره انطولوجيا حسيا وعقليا
لـغويـا ايضـا.(فالنـص الصوفـي يشكل
ظـاهرة في مـجمل الـنشـاط البـشري اذ
تــعــد مــدونــته خــروجــا عــلى انــتــمـاء
الـــــنـص الـــــديــــــني والـــــنـص  االدبي
فـالـكـتـابة الـصـوفـيـة امـكـان واحـتـمال
غير قار وشعريـة هذه الكتـابة تفصح
عن تــوتــر دائم بــ امــكــانــيــة الــلــغـة
ـتـجـلي الـصـوفي) ص 5من والــعـالم ا
الـكتـاب. وبهـذا الـفهم االشـكالي تـكون
الـلـغـة الــتـصـوفـيـة لـغـة اغـتـرابـيـة في
مـنــحـيـ فــهي مــغـتـربــة في عــجـزهـا
ـعنى االسـتقـبالي الـعمومي تـوصيل ا
ـعهـود بوظـيقـة اللـغة اوال الـتداولي ا
ومغتربة ذاتيا في تساميها الروحاني

الـذي جتد الـلـغة نـفسـهـا فيه من خالل
ـتــصــوف قـاصــرة في بــلـوغ جتــربــة ا
مــراحل مــتـقــدمــة في رحــلــة عــبــورهـا
مـــدرجــــات احلـــال الـــعـــرفـــاني نـــحـــو
ــــطــــلق الــــروحي في االقــــتــــراب من ا
تـوازي الـتـجـربة الـصـوفـيـة مع الـنص
ـنـفرز ـكـتـوب ا ـنـطـوق او ا الـلـغوي ا

الزم لها ثانيا. عنها وا
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ـــعــــاد ان نــــشــــيــــر الى ان جنــــد مـن ا
الـتفـكـيـكـية الـتي جـاء بـهـا جـاك دريدا
المح ثـابـتـة لـيــست فـلـســفـة قـائـمــة 
وال هي مــنــهج فـي الــتـفــكــيك بـذاتــهــا
والـــتـــاويـل واالســـتـــدالل فـي الـــبـــحث
عـنى) في مخاتلة الدائب عن (فائض ا
ـتـتالـية اللـغة الـذي تتـركه الـقراءات ا
ــتـــعــددة لـــلــنـص. فــهي خـــارج هــذه ا
اط االصطالحية لتـكون كما يشير اال
ؤلف على لسان دريدا ان (الـتفكيكية ا
اســتـــراتـــيــجـــيـــة) طــويـــلـــة االمــد او
بتـعبـيرنا نـحن هي آلية تـفكيك نـظرية
تسعـى تقويض ذاتيـتها بـاستمرار في
كتـوب تفكيـكيا.كون تعـالقها بـالنص ا
ــتـداول ــصــطــلح ا االســتــراتــيج في ا
مـحــكـوم بـغـائـيـات بــعـيـدة جتـعل مـنه
مركـزية محـورية ثابـتة يرفـضها قـطعا
الـتـفـكـيك في اعـتـبـارهـا مـحـور ارتـكاز
افــتــراضي وهــمي يــتــوجب ان يــطـاله
التفـكيك ايضا فالتفـكيكيـة ال تقر بأية
ثـوابت او مرجـعيـات او مرتكـزات مثل
الـذات االنــســان الــوجــود  الــعــقل  
ــــوضـــوع  الـــســــرديـــات الــــكـــبـــرى ا
وتعـتبـرها جمـيعهـا من صنع مخـلفات
ـتـوارثــة الـقــارة عـبـر ـيــتـافـيــزيـقــا ا ا
العصور  لذا يكون الـتفكيك انحالالت
متـعاقـبة لـلنص  تثـري نفـسهـا ضمن
صـيــرورة من الــتـاويـالت والـتــحـوالت
ـنــتـهــيـة في ســعـيــهـا  حتــقـيق غـيــر ا
عنى) الـذي تتركه لغة النص (فائض ا
الـفـائض دائـمـا بـعـد كل قـراءة جـديـدة
الـنـاجت مـن اخـتالف وتـعــدد الـقـراءات
الـتداوليـة للـنص التي تـتوسم بـالقادم
الـقرائي افضـليـة مجاوزته لـلمـاثل قيد
ـطـلـوب الـتـفـكـيك واجملـاوزة والـنـفي ا
تفكيكيا. كمـا ذكرنا ان التفكيك ال يقوم
على محـورية تمثّل مـركزا  استقـطابيا
ـركـز هـو االنـسـان حـتى لـو كـان هـذا ا
ذاتـه فـــــهـي ال تــــــؤمن بــــــاشــــــيـــــاء او
موجودات خارج سلـطة النص كتفكيك
ا يـبدو (لغوي)  وفي هـذه النـقطـة ر
التـقـاء الـبنـيـوية مـع التـفـكيـكـية واردا
الول وهلة لـكنه في احلقيـقة غير ذلك 
اذ  ان الـــبــنــيـــويــة نــادت  ان (ال شيء
خــــــــارج الـــــــنص)  وقـــــــد جتـــــــاوزت
الـتـفـكـيـكـيـة هـذا االدعـاء الـبـنـيـوي في
مــفـــارقـــة  اخـــتالفـــيـــة  ان ال شيء ذو
اهمية خـارج سلطة (اللـغة ) بعامة في
تفسير كل شيء  وفي اعتبار التفكيك
يطال كل شيء وال شيء معا. واذا كان
ـؤلف فان وت ا روالن بارت قـد بشّـر 
ــوت الــنص  من ــر  جــاك دريــدا بـــشّ
ـرجـعـية خالل ان الـتفـكـيـكـيـة ال تقّـر 
ـكن االحـتـكـام لـها فـي مـجرى ثـابـتـة 
تاويالت وتـفكـيك النص في اسـتهداف
ـعــنـى الـذي تــتــركه حتــقــيق فــائـض ا
ـكـتوبـة تـفـكـيـكـيـا عـلى الدوام الـلـغـة ا
.وانكرت التفـكيكية على الـبنيوية انها
ـعـنى الـذي تـفــتـرض سـلـفـا مـركــزيـة ا
وبـرأينا هنا ـكم بالبنـية او النسق يتحّ
ان الـبنـيويـة كـانت مصـيبـة في تثـبيت
ركز الـذي يكون هو حاكمـية وسلـطة ا
صمـام االمان الذي يـجعل من احلقـيقة
ا في ـطلق وا امرا مقـبوال ليس في ا
نتجة مثول النص للقراءة الـتداولية ا
عـلى عــكس الــتــفـكــيــكـيــة الــتي تـركت
مـســتـقـبـل الـنص مــبـهــمـا مــتـواريـا ال
نهائيـا خلف لعبة الـلغة اخملادعة وفي
استمراية التكرار التفكيكي الالنهائي.
سدي ان ويذكر الـباحث عبـد السالم ا
النـاقد البنـيوي ال يكـترث لشيء خارج
ـؤلف وسـيــاقه الـنـفـسي الـنص ال بـا
وال باجملتمع وضروراته غـير الثقافية
وال بـالـتاريخ وصـيـرورته ويـصب جام
اهـتـمـامه عـلـى الـعـنـاصـر الـتي جتـعل
تلك العناصـر الشكلية االدب ادبا فقط 
ـاثـلـة في الـنص الـتي حتـدد جـنـسه ا
الـفني وتـتـكـيف مع طـبـيـعـة تكـويـنه
وحتــدد مـدى كـفـاءته في أداء وظـيـفـته

سـدي قضـيـة البـنيـوية). اجلـمـاليـة.( ا
من جــهـة أخـرى مــنـاوئـة لــهـذا الـطـرح
جنــده في عــبــارة شـكــري عــزيــز: كـون
اللـغة مادة االدب ال يـعني ان االدب هو
اللـغة فـاحلجـر هو مـادة التـمثال لكن
الـتـمـاثـيـل لـيـست مـجـرد احـجـار ومن
الـعـبث ان نـعـرّف الـتـمـثـال بـانه جـسـد
حـــجــري كــمـــا يـــرغب روالن بــارت ان
االدب جــسـد لـغــوي ال اكـثــر.فـالــلـغـة ال
ـعلن عـنـها تـكتـفي بـهـويتـهـا الذاتـيـة ا
بـالـبالغـة والـنـحـو وشـكل الـتـعـبـيـرات
ا هي وسـيلـة فكريـة تطال األدبية وا
الـوجود االنـطـولوجي بـرّمـته كامال في
مـحـاولـة اللـغـة التـعـريف به وان تـكون
جــزءا فــاعال مــنه. كــمــا عــارض نــعـوم
جومسكي كال من البنيـوية والتفكيكية
سـمى البـنيـة التـحويـلية في اجتـاهه ا
الـتـولـيــديـة بـوجـهـة مـخـتـلـفـة قـوله:ان
ــوّلـد لـلـكـلـمـات ـتـكـلم هـو ا االنـســان ا
والـعبـارات وله الـدور الفـاعل في صنع
الــلــغــة وإيـــجــاد تــولــيــدات جــديــدة ال
تنتهي.(صالح فضل/ نظرية البنائية).
هــنـا جـومـســكي يـعـتـبــر ان الـلـغـة هي
افـــصـــاح الــوجـــود عن نـــفـــسه ضـــمن
ديـنامـيكيـة احليـاة وجريـانهـا احليوي
ـــتـــدفق غـــيـــر احملـــدود. االهم من كل ا
مـاذكـرنـاه ان جـميـع دارسي الـبـنـيـوية
حتــديــدا اخـذوا جــانـب دراسـة الــنص
واهملوا اللغوي في االجـناس االدبية 
الكـــان في عـــلـم الـــنـــفـس الـــبـــنـــيـــوي
وكذلك ـاركسـية  والـتوسـير في نـقده ا
شتراوس في االنـثروبولـوجيا ودراسة
االقـوام الـبـدائـيـة وفـوكـو في مـبـاحـثه
عرفة ايضا في ضوء النسق حفريات ا
ـــا كـــانت الـــفـــلـــســـفـي الـــبـــنـــيـــوي. و
الـدراسـات الـبـحــثـيـة في الـتـفـكـيك هـو
اعـتـبار ان االسـتـراتيـجيـة االفـتراضـية
ــســتــمــرة في الــوهــمــيــة هي اآللــيــة ا
لذا يكـون من حقنا ان نـعتبر التفكيك  
هــــــذه اآللــــــيــــــة نـــــــوعــــــا من اجلــــــدل
ـغـايرة مع الـديـالكـتـيكي الـذي يـحمل ا
ــــاركـــــسي في اســــتــــحــــداث اجلــــدل ا
الـــظـــاهـــرة اجلــــديـــدة عـــبـــر قـــوانـــ
ــعــروفـة في ــاركـسي ا الــديــالـكــتــيك ا
وحـدة وصـراع االضداد  وحتـول الكم
الى كـيف  وقــانـون نـفي الــنـفي . هـذه
الـقـوانـ اجلـدلـيـة الثـالثـة التـي تـقوم
عـلى نــقـائض اصــطـراعـهــا وتـضـادهـا
ونـفي ذاتـها بـاسـتـمـراريـة في حـكـمـها
ــادة والـتـاريخ والـوجـود االنـسـاني  ا
هــــو ذاته مــــا تــــســـعـى له اجلــــدلــــيـــة
التـفكـيكـيـة تطـبيـقه في االشـتغـال على
لـغة الـنص خـارج مفـهـوم وآليـة اجلدل
ــادي الـــذي تــعــتــبــره من ــاركــسي ا ا
ــتـوارث الـقـار في مـخـلــفـات اجلـمـود ا
ــدونـــات الــتــاريـــخــيــة الــفـــلــســفـــة وا
ـــيـــتـــافـــيـــزيــقـــا وانـــتـــهـــاء عـــصــر وا
االيــديــولــوجــيــات .ان هــذا الــتــفــكــيك
اجلـدلي يحـمل كل متـناقـضات انـدثاره
الحقا ايضا في حتوالت ال نهائية  اي
حتوالت النص في اسـتمرارية جتاوزه
غـيـر احملـدودة في تــعـاقـبـات الـتـفـكـيك
عــلـيـه في نـفي الــنـفي  ويـوجــد هـنـاك
ـاركـسـي الذي فـرق كـبيـر بـ اجلـدل ا
ادي يشـمل كونيـة الوجود اإلنـساني ا
في الـطـبـيـعـة والـتـاريخ وفي كل شيء
وب ديـالـكـتـيك التـفـكـيكـيـة الـذي يقف
عــنــد حــدود جـدل الــنص لــغــويــا فـقط
وعـلى مــسـتــوى الــتـجــريـد الــفـلــسـفي
ـستـمر ـنطـقي في تداولـية الـتفـكيك ا ا
ـادي يـعـمل في الـواقع لـلـنص.اجلـدل ا
والطبيعة والوجود والتاريخ بينما ال
يـعـمـل جـدل الـتـفـكــيك خـارج مـجـردات
الـفكـر الـفلـسفي في تـعالـقه التـفسـيري
للنص. لقـد عبّر هيجل قـائال ان طبيعة
ـكن ان تسـتـنبط من االعـتـبار الـواقع 
الـوحـيد الـقـائل بـأن الـواقع يجب ان ال
يـــتـــنــاقـض مع ذاته. وهـــذه الـــعـــبــارة
مـثاليـة تعـمل في مجـال اجلدل الـفكري
في الــــذهـن فــــقط وال عالقــــة لــــهــــا مع
قـوانــ اجلــدل الـطــبــيـعي وتــنــاقض
الـديالـكـتيك االنـطـولوجي الـذي وضعه
ــــاديـــة مــــاركس فـي حـــركــــة اجلــــدل ا
الـثالثـيـة في جدل اسـتـحداث الـظـاهرة
اجلـديـدة وحـدة تــنـاقض االضـداد في
قـوان الديـالكـتيك الـثالثة الـتي مررنا
بــهـا.(وهـذه مــسـالـة فــلـسـفـيــة خالفـيـة
اجــدهـا حتــتـاج تــوضـيــحـا لـيـس هـنـا
مـجـاله). واذا كانت الـبـنيـويـة نادت  ال
شيء خـارج النص  وان خـيـانة الـلـغة
مـتـمـثال في عـجـزهـا ونـقـائـصـهـا الـتي
راوغة واخلداع دوما  جند تسمهـا با
دريدا ( يـعتبـر اللغة اصـل كل الفنون )
وانـه ال شيء خـــارج (الـــلـــغـــة) ولـــيس
خـارج (الـنص) كـمـا تـدعـو الـبـنـيـوية 
ــكـتـوب ال والــتـفــكـيك يــعـتـبــر الـنص ا
يــتـحـدد بــوجـود انــطـولــوجي مـجـازي
ـــواصـــفــــات الـــثـــبـــات وال مـــؤقـت ال 
ــتـغـيــرات الـصـيــرورة الـدائــمـيـة في
اماتـة النص واستـحداث احيـائه ثانية
فالـتفـكيك هـو الوعي بـتقادم وهكذا  ) 
عنى وارتداد دائم لتطابق الوعي مع ا
مـقـوالته ) . ص  12كــتـاب الــراشـدي (

انـــواع الــعـــاطــفـــة والــوجـــدان هــو مــا
تـــســتـــطـــيع الـــلـــغـــة الــتـــعـــبـــيــر عـــنه
واسـتيـعـابـه..والـعواطـف والـوجـدانات
ـتـسامـية تـعجـز اللـغة العـميـقة الّـثرّة ا
الـتــعـبـيــر عـنــهـا.هـذا فـي حـال الـغــيـنـا
مــاذهـبـنــا له سـابـقــا ان تـعـطـيـل الـلـغـة
الـصوفـية غـاية مطـلوبـة لذاتـها كـونها
تمثـل جزءا من التجـربة الصـوفية التي
تـفقـد معـناهـا اذا ما اسـتوعـبتـها الـلغة
ــنـطــلق يــعـتــبـر الـتــداولــيـة. من هــذا ا
تـعـطـيل فـاعـلـيـة الـلـغـة الـتـواصـليـة مع
اآلخـــر قــاصــرة تــمــامــا في حــال مــرور
تصـوف بتجـربة الكشف االسـتبطاني ا
وحـالـة  الـتـسـامي الـذي يّـشـل احلواس
واالدراك الــــواعي لــــلــــعــــقل  الــــلــــغـــة
الـتـصـوفيـة تـأتي عـلـى شكـل مـرموزات
وشـطــحـات لــغـويــة فـكـريــة تـخــيـيــلـيـة
مــنــجـذبــة نــحــو الــتــعـالـي عـلـى/ فـوق
الـواقع احلـسـي والـتـعـالي عــلى الـعـقل
ـتصـوف غائـبـة تمـاما عن أيـضـا. لغـة ا
مــجــريـات احلــيــاة واحملــيط والــوجـود
االنـســاني االجـتـمــاعي لـآلخـر بــجـمـيع
ــاديــة  مـا عــدا الــشــحن اشــتـمــاالتـه ا
رتبط الوجداني العاطفي الالشعوري ا
بــأمــعـــان ورغــبــة الــتـــدرج في مــعــارج
تـسامي ونـشدان ثـال ا الـكشف نـحـو ا
الوصول الى مراتب متقدمة من اخلالق
والـذات االلهـيـة. لـغـة الـتـصـوّف تـرتبط
بــحـالــة الالشــعــور في تـغــيــيب الـوعي
ـــادي لــــيـــلــــتـــقـي بـــهـــذاءات واحلـس ا
اجملــانــ الى حــد مــا مع فــارق انه في
بعض احلـاالت التصـوفية كـما هي عند
ابـن عــــربي واحلالج والــــنــــفــــري وابن
الـــفــــارض والـــســـهــــروردي وغـــيـــرهم
فــهي(لـغــة) حتـمل مـدلــوالت تـواصــلـيـة
فــلــســـفــيــة مع اآلخــر يـــتــداخل الــوعي
الشـعـوري واالدراكي بـتـسـجـيـلـها . في
حــــ تـــكـــون مـــثـل هـــذه الـــفــــعـــالـــيـــة
الـتـواصـلـيـة بـقـدرات الـلـغـة والـتـعـبـيـر
مــعـدومــة تـمــامـا في هــلـوســة وهـذيـان
اجملــنــون  وهــذا يـنــطــبق ايــضــا عـلى
الـكـثـيـر من الـتـجـارب الـتـصـوفـيـة غـيـر
الــنــاضـجــة في عـجــزهــا الـلــغـوي.  كال
الـتـعـبــيـرين الـلــغـويـ لـغــة الـتـصـوف
وهذاءات اجملاني يتقاسمان صفة لغة
ـــنـــتج اخلـــيـــال الالشــــعـــوري غـــيــــر ا
انـطولـوجيـا ماديـا  في تغـييب الـوجود
وأعــــدام فـــرص الــــواقــــعي الــــعـــقـالني
الـتـواصل باآلخـر. لـغة الـتـصوف تـلغي
الــفـاعــالــيــة الـواقــعــيـة الــعــقالنــيـة في
نتج – : تلغي فاعلية الوجدان ا جانب
مــاعـدا اسـتــثـنــاءات جتـارب تـصــوفـيـة
نــاضـجـة غـيــر مـبـالغ بـهـا وال مــفـتـعـلـة
مـجال اشـتغـالهـا التـعبـيري الـشطـحات
التـصوفيـة اللغـوية على شـكل ومضات
حـكـميـة واقـوال ملـغزّة وفـي مجـال قول
ـلــغّـز ايــضـا  وأعــدام رقـابـة الــشـعــر ا
ــــنــــطــــوقــــة الــــعــــقـل عــــلى الــــلــــغــــة ا
يــتــجــلى ذلك فـي عــدم قـدرة ــوفــيــا تـصّ
ـــتـــصــوف ضـــبط تـــداعــيـــات الــلـــغــة ا
نطق لغوي نطوقة عنده  التعبيرية ا
نـســقي مـنـظّم يــسـتـطــيع الـتـواصل مع
اآلخـر بــعـيــدا عن شــطـحــات الـتــفـكــيـر
وتـــداعـــيـــات الالشـــعـــور في تـــوصـــيل
الـتــجـربــة الــذاتـيــة من خالل امــكـانــيـة
ـتـلـقي فك مـرمـوزات اللـغـة االشـارية  ا
ـتـلـقي ـتـصوف وا ـا يـخـدم جتـربـة ا
معا. اجلـانب الثاني من األلـغاء في لغة
تـصّوف يتـمثل في تخـريب االخصاب ا
ـــنـــتج مـــاديـــا ولـــيس الـــتـــخـــيـــيـــلي ا
في عـجـز الـتـعـبـيـر الـتـخـصـيب روحـيـا
وفي الــلــقــاء مع هــذاءات الــتــصــوفي  
ـشترك أن يكون اجملنون في عـجزهما ا
تـعبـيـرهـما الـلـغـوي لـغة تـواصل يـعّـتد
فـقـط بـاسـتـثـنـاءات جتـارب األخـذ بـهـا 
ــكن ان يــكــون تــصـــوفــيــة مــتــقـــدمــة 
الـــتـــواصـل الـــتـــصـــوفـي مع اجملـــتـــمع
متـحققا فـيها اشـرنا لها سـابقا. اذن ما
الـــــفــــــرق بـــــ غـــــطــــــرفـــــة وهـــــذاءات
تـصوف الـلغـوية وشـطحـات ا اجملـنون
التعبـيرية !? هذاءات اجملـنون وهلوسة
ـرضـيـة تـصـدر عن غـياب االنفـصـامي ا
تــام لــتـداعــيــات الـشــعــور الـتــخــيــيـلي
ــنــتج في احلـلــمـي الـعــقــلي الــذهــني ا
تــأثــره او تـــأثــيــره ســلــبــا او ايــجــابــا
ـبدع بـالواقع .بـخالف مـا جنده عـنـد ا
والفـنان من تـداعيات الـشعور اخلالق 
فـــاخلــيــال اجلــنــوني يــكــون في اعــدام
الــــواقع احلـــقــــيـــقي عــــنـــد اجملــــنـــون
وتـــعــويــضه في تــخــيّالت ال شــعــوريــة
مكـبوتـة انفـصـاميـة تفـصح عن نـفسـها
ـعـنى ـفـرة نـاقـصـة ا في تـعـبـيــرات مـشّ
ســائــبــة غــيــر مــنــظــمـة وال ــفــهــومي ا
مـــنــضــبـــطــة ســـطــحــيـــة وانــفــعـــالــيــة
غـبـر مـفـهــومـة وال مـتـسّـقـة هـسـتـيـريــة
طالسـم لـغـويــة مـغـلــقـة عـلى تـعـبــيـريـا
عـوالم خـيــالـيـة مـرضـيـة انـفـصـامـيـة ال
رابط لـــــهـــــا مع االخـــــرين والـــــواقع او
احملـــيط.  اخلـــيــال الـالشــعـــوري عـــنــد
ا تصّوف يطرح لـغة مفككة أيضا ر ا
في مـحـاولـته جـذب االنـتـبـاه في صـدق
جتربـته الصوفـية. فهي ايـضا ال تعطي
ــمــا في ادعــاء ان فــهــمــا ومــعــنى مــنــظّ

الـتـجـربـة الـصـوفـيـة فـوق الـلـغـة وفوق
ادراك االخـريـن لـهـا  ومن هــنـا تــلـتـقي
ـتـصــوف مع هـلـوسـات اجملـنـون لـغـة ا
ويـفــتـرقـان كــلـيــهـمــا عن لـغــة اخلـيـال
ـنــتـجــة كـمــا جنـدهــا عـنـد االبـداعــيـة ا
الفنان او االديب الذي يعود الى الواقع
من رحـلـة اخلـيـال بـحـصـيـلـة فـكـريـة او
ـتـصوف ان فـنـية. في حـ يـبقى زعم ا
جتــــربـــتـه هي فـــوق الــــوصف او انه ال
يـــــســــتــــطــــيـع الــــتــــعــــبـــــيــــر عــــنــــهــــا
عنى ادق ان كال الـتخيالت بالـكلمـات.
تصوف واجملنون ال الالشعورية عنـد ا
تــعــود الـى الــواقع بــحـــصــيــلــة رحــلــة
غيابـهما عن الـواقع. يقتـرب هيدجر في
تــنــاوله وظــيــفــة الــلــغــة في الــتــجــربـة
انــهـا لــغــة رمـزيــة صـعــبـة الـصــوفــيـة 
وعـســيــرة في الــتـعــبــيــر عن جتــاربـهم
اذ يــعــجــز ومــعــانــاتــهـم الــتــصــوفـــيــة
عن ـتـصـوف نـقـل او تـمـيـيـز الـوجـود ا
نــســيـــان الــوجــود احلـــقــيــقي اذ يــقع
تـصّوف في حـالة من تـغيـيب الوجود ا
ثالية ويعيش حالة من ا عقليا وحسيـا
الـــعـــرفـــانـــيـــة فـي جتـــربـــته الـــذاتـــيـــة
الـــصـــرف.امـــا افـــلـــوطـــ فـــيـــقــول ان
الـصـوفي يـجــد صـعـوبـة في اسـتـخـدام
الـلـغـة اثـنـاء الـتـجـربـة الـصـوفـيـة لـكـنه
يـسـتــطـيع اسـتـخـدامـهـا بـعـد الـتـجـربـة
عـنـدمـا يـتذكـرهـا. كـمـا يـعـيب بـراتـراند
ـتـصوفـة عـقم وعـجز الـلـغة رسـل على ا
بـانـهـا عـاجـزة ان تـقـول شـيـئـا عـنـدهم 
يعتد ويؤخـذ به.كما ان العلم من وجهة
نظره أيضا يسخـر من اللغة التصوفية
سـخريـة الذعة.ويـتـراجع براتـراند رسل
في أهمـية التـصوف في كتـابه الفلـسفة
ــعــاصـرة قــوله(لــقــد شــعـر الــغــربـيــة ا
عـظـماء الـرجـال من الفالسـفـة باحلـاجة
الى الـعـلـم والـتـصـوف مـعا وان وحدة
ـتـصـوف مع رجل الـعـلم تـشـكل اعـلى ا
ـــنــحى ذاته مــكـــانــة مــرمـــوقــة). وفي ا
يـــذهب جـــورج بــاتـــاي( ان الـــتــجـــربــة
االيــروســيــة- الـــشــبــقــيــة تــتــوازى مع
الـتجربـة الصـوفيـة في كونهـما فـيض
ـكـنني ال تـستـوعـبـهـا الـلغـة).من هـنـا 
الـتذكـير بـأهمـية الـعبـارة التي اوردتـها
تـصوف ينطلق سابقـا ح أشرت ان ا
من واقـــعـــة أن أردأ انـــواع الـــعـــاطـــفــة
والــوجــدان هــو مــا تــســتــطــيع الــلــغــة
التعبير عنه واسـتيعابه.على أعتبار أن
الــتــجـــربــة الــصــوفـــيــة هي غــوص في
تـسامي مـسالك الـكشـف االستـبطـاني ا
ـتـعالي الـتي تـنـعـدم مـعـهـا ان تـكون ا
الـــلـــغــــة ذات جـــدوى تـــواصــــلـــيـــة مع
اآلخر.هنا بحسب هذا الفهم النستغرب
ربط جـــورج بــــاتـــاي بـــ الــــتـــجـــربـــة
الـــصــوفـــيـــة والــتـــجــربـــة اجلـــنــســـيــة
والــتـــقــائــمـــهــا في أن الـــلــغــة بـــكــلــتــا
الـــتــجـــربــتـــ تـــتــمـــاهى فـي الــعـــجــز
واســـتــعــصـــائــهـــا حتــقــيـق الــتــواصل
ــفــكــر بـــاآلخــرلــغــويــا. أمــا الـــشــاعــر ا
ادونـــــــيـس فـــــــيـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر لـــــــغـــــــة
الــــــتــــــصــــــوف(االسـالمـي) هي لــــــغــــــة
اسـتكشـاف معـرفي في الدين والـفلـسفة
والـوجــود.وأن الـسـريــالـيـ أخــتـرعـوا
الـكتـابة االوتـوماتـيكـية —يقـصد بذلك
كـتـابـة تـداعـيات الـالشـعـور--- والـغاء
الــعــقل واســتــخــدمــوا لـذلـك اخملـدرات.
ــتـــصــوف الــغى رقــابــة ويــضــيف ان ا
الـعـقل بالـسـيطـرة الذاتـيـة على اجلـسد
.وسـميّ آنذاك الـكتـابة (الـهيـا سمـاويا)

وهي ذاتهـا الـكـتـابـة الـتي نـادى بـها
الــسـوريــالـيــون.انــدريه بـريــتـون في
الـشـعـر وسـلــفـادور دالي في الـرسم
والى حـــــد مــــا ادب والــــتـــــشـــــكــــيـل
الالمـعقـول عـند صـوموئـيل بيـكيت..
هـنـا ادونـيس اسـتـخدم عـبـارة الـغاء
الـعـقل عـوضـا عن تـغـيـيب تـداعـيـات
نـتج في كـتـابة الالشـعـور احلـلمـي ا
الـشعر وانـتاجيـة الفـنون التـشكيـلية
كـما في السـريالـية والتـجريـد الفني.
وهذا اخليال االنـتاجي اخلصب عند
الـفـنـان او االديب يـخـتـلف جـذرياعن
ــنــتج عــنـد ــطل غــيــر ا ــعّ اخملــيـال ا
الذي يـتأرجح بـ تغـييب ـتصـوف ا
وبـ الـرقــابـة الــعــقـلــيـة واحلــسّـيــة
تــداعــيـات الالشــعــور عـنــدمـا تــكـون
اللـغة أقرب الى الـهلوسـة والهذاءات
عـنــد اجملـنــون. بـأخـتـالف بـسـيط أن
ـتصـوف يعي عـجز الـلغة عـنده في ا
وقـدرته حتـقــيق الـتـواصل مع اآلخـر
أحيانـا على البـوح بافصاح تـعبيري
لـــغــوي يــتــجــاوز هــذاءات اجملــنــون
ـغــلــقـة.بــيـنــمــا هي غـيــر ذلك عــنـد ا
اجملـنـون في هـذاءاته بال مـعـنيى وال
ـفـكــر مـحـمـد تـرابـط مـفـهـوم.   امــا ا
عـابـد اجلـابري يـرى أن احلـقـيـقة في
الـــتـــصــــوف االسالمي هـي عـــنـــدهم
وال احلقـيقة لـيست احلقـيقة الـدينـية
بل وال احلـقـيـقـة العـلـمـية الـفلـسـفـية
احلقيقة عندهم هي الرؤية السحرية
لـلعـالم التي تـكرسـها االسـطورة.وأن
العرفان(التصوف) يلغي العقل ومن
حق الــعـقـل الـدفــاع عن نــفـسـه لـيس
بـالـطـريـقـة الـسـحـريـة بل بـالـتـحـلـيل
العقلي. اود توضيح نقطة مررنا بها
ما هو الفرق ب لغة االبداع سريعا 
االدبي - الـفـني ولـغة الـتـصوف!? أن
فــرويـد تــعــامل مع اخلـيــال بــوصـفه
وكشف مصدر األلهام وخزّان االبداع
تــأثــيـر الالشــعـور فـي الـســلـوكــيـات
ـنــحـرفــة والـســلـوكــيـات الــسّـويـة. ا
ريض او برأينـا الفنان كالـعصابي ا
ـــنـــفـــصم الـــشـــخـــصـــيــة كـالهـــمــا ا
يــنــســحــبــان من الــواقع احملــسـوس
ــدرك عـقالنــيــا الى دنــيـا اخلــيـال وا
غـيـر احملدود بـخالف جـوهـري مـهم
ريض اليستطيع جدا ان العصابي ا
الـعـودة مـن رحـلـة اخلــيـال الى واقع
احلــيــاة واجملــتــمع ثــانــيـة  وأن مـا
يـبــتـدعه له اخلــيــال من واقع وهـمي
يـتـصـوره ويـتــعـامل مـعه انه الـواقع
احلـقيقـي واحليـاة السوّيـة. في ح
ـبـدع او االديب صـاحب ان الـفــنـان ا
الـفعـالية االبـداعيـة يسـتطـيع العودة
ثــانــيــة من رحــلــة اخلــيــال الى واقع
احلـيـاة وبـحـصـيــلـة ابـداعـيـة فـنـيـة
يزة على شـكل انتاج ادبي او فني

او غيرهما.
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()(1لـتــفـصـيـل اكـثـر يــنـظــر كـتــابـنـا
/فلسفة االغـتراب في طبعتيه االولى
عن دار الــشــؤون الــثــقــافــيــة بــغـداد
ـوسـوعـات    2011 والـثـانـيـة دار ا
الـــعـــربــيـــة بـــيــروت .2013الـــفــصل
اخلـــــــــــــــــامـس: االغـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراب
والــــــــصــــــــوفـــــــيــــــــة./والــــــــفــــــــصل
الــســادس:االغــتــراب في الــوجــوديـة

احلديثة).
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