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 "ملك الفمر الصايف
  راقًصا مضى

 صوب الوطن اآلخر
 (ٔ)وطن الّنور"

ر حيت  البقتايف يف هبذه الرّباعّية اظتقتضبة ختت  الّرومتيم مشتواَره لستالك درب اضتتّخ اىلختو ن  متوطن النّتو 
الفنايف بعد الشوق والرجايف. وهبذه الملمات بالذات رافقو ػتّبوه، مريدون ومصّلون، ولأّن درب اظتشّيعني 
ن  اظتثوى اىلخو قد حتّولت، ىي اىلخرى، ن  حلقة شتاع يدور فيهتا التّدراويس ُكتمارى حتول الق ت  

 الغائ  اضتاضر.
عتبتة التّدار اظتشتتعلة بصتفايف الفمتر الواصتو بتني متوطنني وعتاظتني،  وهبذه الرّباعيّتة نلتخ بتدورنا، مضت ربني،

ّال. وىلّن الَمتتَرَم متتن  تتي  ال اىتتدين لتتن نعتتود فتتار ي اىليتتدي. ولتتو دعتتا  تتَ   ويف جعبتنتتا ثلثتتر متتن كتت
الصوفّية ثفوٌل و ياٌب، لربىة، تتذّلرىا  تروٌق راقتٌب بتني الست ور لمتا علتى حبتال متن نتور. والقمتر، ن ا 

                                                 
 معلنني "البشرى السارّة" لما يف يوم القيامة ،اظتشّيعني على ثنغام الناي والرّباب ونيقاع الّدفوف وال بول قوقد ثنشدىا جو  ،للمات الّرومي نفسو  انّ ن(       ٔ)

 ىذا اضتدث عفتلقي يف لتابو "مناق  العارفني". ياىلخو. يرو 
Cf. Le livre du Dedans, trad. Eva de Vitray-Meyerovitch, "Introduction", Sindbad, Paris 1982, p. 20 
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نت الملمات، عم ، لمرآة، نور "ملك الفمر الصايف" وثعت  البنان، بعد العينني، وىتدى ثطّو على م
 ا الغائَ  مويَف اصتواب.اظتريد مستحضرً 

التتّرقب تعبتتو  : ثتالث ىتتي اىلفمتار الرئيستتة يف ىتتذه اىلبيتات. الثانيتتة فيهتتا مصتدر حرلتهتتا ولتتّ  جوىرىتا
ختتر، وطتتن النّتتور. متتن ىتتذه التتثالث تشتتّملت ثربتت  حتتيل للفمتتر الصتتايف والستتبيو اىلوحتتد لبلتتو  العتتا  اآل

قتتوايف لتيستتيد جدليّتتة ا نتمتتايف والتعبتتو. عليتتو، تُقستت  قرايفتُنتتا علتتى ثالثتتة عنتتاوين رابعهتتا خادتتتة   تقفتتو. 
ىمتتذا يمتتون عنتتدنا صتتويّف درويتتس، جتتّو متتا يبغيتتو ىتتو ثن يتخ تتى التتذات با تتاه اآلختتر فتتال  تتد كتتوى 

 ! الّرقب وكيلة للعبور، وينيح

 
 ؟ فمن ىو الدرويس، صاح  الفمر الصايف 

  ،les derwiches tourneursالتتدرويس يف الفاركتتية ىتتو  و الضتتعة والفاقتتة وال ىتتد. ورتعيّتتة التتدراويس 
ال ريقتتتتتة لمتتتتتا يتتتتتذلرىا التتتتت،اث اىلدر والصتتتتتويف، ىتتتتت  اظتريتتتتتدون التتتتتذين ينتمتتتتتون ن  مدركتتتتتة الّرومتتتتتي، ثو 

، ويُعرفتون للقتات الستماع الفريتدة الت  takyaىلديترة، التميتو يعتيس التدراويس يف نتوع متن ا .(ٕ)ويّةاظتو 
ينّظمونتتتا وكتتتوف نتتتأه علتتتى  لرىتتتا يف معتتترض حتتتديثنا. انتشتتترت ىتتتذه اضتلقتتتات يف بتتتالد فتتتارس وترليتتتا 

 و ال كوريا، ومصر، واظتغرب العرر، وبعض مدن ثوروبا الشرقّية.
، كتتل ان العلمتتايفركتتة الوالتتد هبتتايف التتّدين فتتا د، يف البتتديف لتتان اىتمتتام مو نتتا مرتمتت ًا علتتى التعلتتي  يف مد

فقيو وواعظ. وبعد  والو يف حلت  وتعّرفتو ن  لبتار اضتنيفيتني ومتن بّ بتيببن عترر، عتاد جتالل التّدين ن  
قونية ليتسّل  ندارة اظتدركة من ثبيو. و  ديِض وقت طويو حىت تعّرف بشم  تربي  الذي كتيحّول غتترى 

، (ٖ)ن  كيمون، بالنستبة نليتو، "اضتليت  والستّمر، الشتم  والقمتر، اىلب واىلم"حياتو وثكلوب تعليمو، 
و  يعد يهنأ بعيس بعيًدا عنو. التربي ي ىو ن ن ػت ّة حتّول جذريّة يف حياة الّرومي مُذ اليوِم الذي التقتى 

صتتتتتديقني بتتتتو، وعتيتتتت  الشتتتتوق اىلّول واىلختتتتتو ثن يلتقيتتتتا "ويرقصتتتتا مًعتتتتا يف الستتتتتاحة العاّمتتتتة" لحبيبتتتتني و 
. متتتن ىتتذا اظتن لتتتّ،   تصتتتّح  (ٗ)ثانيتتة دتستتتك بشتتعر اضتبيتتت "تتتداع  لتتتأس ستتتتر و ثو  يتتتٌد ": كتتمرانني

دراكة عن السماع، دون  لر اظتله  واظتر د اىلّول عتتذه ال ريقتة، ولتو لتان كتل ان فتا د ا بتن ىتو متن 
 ثّبت ىيملّيتها ومنهيّيتها الماملتني.

يقتتتتة وتتلمتتتتذ يف اظتدركتتتتة الّروميّتتتتة، وقتتتتد خّصتتتتو اظتعلّتتتت  بيبحتتتتدى التتتتدرويس ىتتتتو ن ن متتتتن اعتنتتتتّ ىتتتتذه ال ر 
 الرباعّيات واصًفا نيّاه لاآله :

                                                 
اإلزداهّيون من صن  ثيديه  وطلبوا ا ح،ام والمرامات. راج  درويس حّسو،  خرقةللتميي  عن بقّية من عرفوا با ك   اتو، لفقرايف الي يديّة و وى  ؽتن لبسوا   (ٕ)

 ٜٛ-ٜٙ، ص. ٖٕٓٓ، ديار عقو لبنان، ٜعرفة، كلسلة "اىلديان السرّية" ، دار ىلجو اظتمذهب اليزيديّةو كهيو قا ا، ؛  ٕٜٜٔ، ثظتانيا، بون، اليزيديّون
. 

(ٖ)  Diwan of Shems of Tabriz, transl. by James Cowan, Elements books, 1997, p. 115 
(ٗ) Ibid., p. 81  
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 "الدرويس من يوزّع اىلكرار اطتفّية، 
 ويف لّو ضتظة ديّن علينا مبلموت. 
 لي  الدرويس من يستع ي خب ًا، 

 (٘)الدرويس من يع ي اضتياة".

 باىلكتتترار وموّزعهتتتا، ن  تشتتتّمو ىتتتذه اىلختتتوة  تتتذايفه هبتتتذا تتّضتتتح صتتتورة صتتتاح  الفمتتتر الصتتتايف، العتتتا 
اليومي فال ي ل  خب ًا ماديًّا، بو يفتح ثمام عارفيو بتاب اضتيتاة اضتّقتة حيت  يتتنّع  مت  اضتبيت . ثّمتا كتّر 
اىلكتترار عنتتده فهتتو كتتّر الوجتتد فاللقتتايف، والوصتتو، والفنتتايف، فالقيامتتة، ىلنّتتو نتييتتة "التخلّتتي عتتن اضتتتواس، 

  .(ٙ)ضتواس، وبقايف اضتبي  ُلالًّ يف المّو"واقعّية ا، وعن الّروح، واقعّية اصتسد
ّ يف، ولفتترى  باصتستتد، وىتتدمه  اظتتتاّدة التت  فيتتو باتبتتاعه   اكتتتفاض الّرومتتي يف اضتتتدي  عتتن ثوليتتايف اف ىتت

، مثبتتتني، نممانيّتتة بنتتايف ىيمتتو جديتتد ممتتان اىلّول. فأعمتتال (ٚ)ال ريقتتة ممتشتتفني بتتذلك المنتت  اطتفتتيّ 
، لمتتتي يصتتتو التتتوّص متتترآة مصتتتقولة نظيفتتتة  (ٛ)عا تتتّ لتتتالربق   تتت  التخلّتتتي عنهتتتا لر يتتتة اضتبيتتت جستتتد ال
على ثنقاض المتائن، ػتّولتة "عتني اضتبيت  ن  عتني القلت ،  (ٓٔ)، تعم  ان باعات الالمنظور (ٜ)للمرم

. (ٕٔ)". ىمتتتذا "يمتتون التتتدرويس مّتصتتاًل بالّلهتتت  دون وكتتتي (ٔٔ)فيغتترق ىتتتذا الضتترير اىلختتتو يف الر يتتا"
وتغتتور ؼتّيلتتة الشتتاعر الصتتويف فتع تتي للشتتمعة اظتذابتتة متتا ىلىتتو الصتتوفّية متتن خصتتال، فيقتتول الّرومتتي يف 

 نحدى رباعّياتو : 
 "ثيا  عة، يقال نّن لِك عاداِت اظتتصّوفني
 فأنِت دتلمني صفاِت ثىو الصفايف السّت :

 السهُر الليلّي، ن راقُة الوجو،  حوبُو، 
 .(ٖٔ)العينني، والوعي"حروُق القل ، دموُع 

للمتائن اظتلقتى بتني نقيضتني،   يهتدث لتو بتال ن ّ بني السل  وا  اب يف الصتفات اظتتذلورة، تترّنٌح مريتٌر 
وقد رت  بتني المتائن والاللتائن، بتني اىلنتا واىلنتت، بتني اعتنتا واعتنتاك، وحتتّول ن  الشتم   وىتو القمتر، 

. عندئتتذ تستتل  الر يتتا ويصتتفو التتذىن ويتتدخو التتدرويس (ٗٔ)وهبتتذا فهتتو جتتام  النقيضتتني لونتتو ابتتن اضتيتتاة
                                                 

(٘)  Ruba'iyat, trad. de Eva deVitray- Meyerovitch, Albin Michel, Spiritualité vivante, 1993, p. 16 
(ٙ) Ibid., p. 19 
(ٚ) Mathnawî, trad. de Eva de Vitray- Meyerovitch, éd. du Rocher, 1990, I/307  
(ٛ) Ibid., I/30 
(ٜ) Ibid., I/2748  
( ٔٓ)  Ibid., I/3146 
(ٔٔ)  Ibid., II/99 
(ٕٔ)  Ibid., II/835 
(ٖٔ)  Ruba'iyat, op. cit., p. 27 
(ٔٗ)  Mathnawî, op.cit., I, 1293 
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. وعندئذ يصّح يف الدرويس ما ُنست  ن  (٘ٔ)حلقة ثىو الصفوة، اىلبدال، ثصدقايف اظتلك، دون كواى 
، وليستت د متن حممتته   (ٙٔ)الّنيب :"من ثراد اصتلوس يف حضترة رّب العتاظتني، فلييتال  ثىتو التّصتوف"

، ن  يتترون دون حيتتاب وقتتد حققتتوا (ٚٔ)وا متتن علتت  اليقتتني ن  عتتني اليقتتني"ومعتترفته ، فهتت  التتذين "انتقلتت
 ، مستقّلني عن لو َممِس  وتعّل . (ٛٔ)ما نليو صبوا، وصاروا ى  "نبَ  اضتممة

للتوّصتتتو ن  ىتتتذه اضتالتتتة الستتتامية، وبتتتتأثو مبا تتتر متتتن  تتت  تربيتتت ، صتتتّم  مو نتتتا طريقتتتتو رقًصتتتا ونبتتتداًعا 
كتتوف يمونتتان امتتتداًدا عضتتويًّا ونوعيًّتتا صتدليّتتة ا نتمتتايف ن  عتتاظتني يتناديتتان متتن روحيًّتتا وفنّتيًتتا خالصتتني، 

قري  وبعيد طاظتا مها متماّكان والدائرة حيت  يتدوران و   تدا ن  ا تور كتبياًل دون اظتتّ  هبّويتة الواحتد 
 ثو اآلخر. عليو رقب الدراويس وحّلقوا وداروا ويف البقايف حّ وا واـت فوا. 

 

  عالّسما 

يف اضتتتدي  عتتن الّستتماع نصتتغايٌف وُمرامقتتٌة ورىافتتُة حتتّ ، ن  يعبتتّ دار التميتتو ببحتتر متتن الفنتتون يعلتتو فيتتو 
متتوج اىلجستتاد ويهتتب  متتا التترّيح نفختتت، والنتتاي  تتيت، والرّبتتاب ا تتتمت، واىلرجتتو علتتى وقتت  التتدّف 

متتو اظتتيلبتت  هتتادت ومتتن بّ رقصتتت فحّلقتتت. يف انستيام النغمتتات واضترلتتات واىللتتوان تُنستخ خرقتتٌة حت
هبتتتا ن  متتتا بعتتتد الصتتتوت والتتت من والنّتتتور، حتتتىت ن ا متتتا تغّمستتتت يف رم يّتتتة المتتتون،  تتتّعت ثنامتتتو حبمهتتتا 
ِّ مركتتاتنا علتتى ثحتتد  تتواطيها وؾتتتّد يف  بشتتعلة متتن ىنتتاك. ولمتتي نستستتي  بنتفتتة متتن معانيهتتا دعونتتا نلتت

 التنقي  عن جواىرىا الثمينة.

ريشارد لراوس، ديمننا تصنيف السماع يف فئة الّرقب ا تت  لما حيّددىا   (ٜٔ)بني ضرائ  الرقب الستّ 
الذي  م  اىلنتواع لافّتة، لمتا فرزهتتا اصتماعتات ا تنيّتة اظتختلفتة، والت  تمتون  البًتا  ات طتاب  تقليتدي 
مرتب ة بشعائر دينّية. ومن خصائب ىتذا التّرقب ثنّتو طقستّي مقتّدس يعترّب عتن مفتاىيَ  دينيّتٍة حاثًتا علتى 

 ّية باطنّية يف رتعو اضترلة م  الغنايف واظتوكيقى. حالة نفس
ثّما تارخييًّا فالّرقب من التعابو الفّنيتة اىلو  الت  ثجادهتتا الشتعوب علتى متّر العصتور وثعرقهتا. لثتوون   
يبتتالغون عنتتدما يتترون فيتتو بعتتًدا  ري يًّتتا عفويًّتتا زتتتو ا نستتان اىلّول علتتى التعبتتو عتتن ثتراحتتو وثفراحتتو مبادتتتو 

ىلو ، ال  عرفها وثجاد اكتعماعتا، ث  وىي جسده. والولد يرقب قبو الغنايف والّرك  واللعت  علتى آلتة ا
لإليقتاع صتدى  ري يًّتا ػتفتورًا يف اصتستد اضتتّي  ي القلت  النتابض والترئتني اطتتافقتني.  موكيقّية متا، ولتأنّ 

                                                 
(ٔ٘)  Ibid., p. 48 
  Le Livre du Dedans, trad. Eva de Vitray-Meyerovitch, Sindbad, Paris, 1982, p. 188، فيه ما فيه  (ٙٔ)
(ٔٚ)  Ibid., p. 288 
      Mathnawî, op. cit., I/1063 et I/1126 ن  اختصرت حياهت  على البح  اضتثي  عن اضتممة  (ٛٔ)
 ولملوري، والّرقب ا ت فالباليو، الّرقب اضتدي ، الّرقب اصتماعي، الرّقب اظتسرحي، الّرقب الثنواع الّرقب الستة:   (ٜٔ)
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التت ، حيفتتظ التتّرقب جّديّتتة رصتتينة ومتت  لتتّو ىتتذه العفويّتتة التت  يتحتتّرك فيهتتا، متت  البشتتر واىل تتيار والمو 
 ومفيدة يف ثىدافها وقيمها ا جتماعّية والّدينّية.

لمّو فّن ثصيو يبدث الّرقب بالتقليد قبو ثن يصو تقنّية ونبتداًعا. فمتن تقليتد اضتيتوان واىل تيار و وىتا 
ستده، منفترًدا ثو ؽتّا يتمايو م  ىّبة لّو ريح، ثو ير ف لمّو صوت، توّصو ا نسان اظتبدع لوكت  يف ج

يف رتاعة، ما حّقّ من ب و ت ونؾتازات، وما لان يصبو نليو من تررتة ضتل  و اية بعيدة. ىمذا لتان 
ا قّوة ثو نعمتة متن فتوق. واكتتمّر  رقصو تصويريًّا رم يًّا، يشارك ال بيعة ونظامها، ثو واقعيًّا فاعاًل، مستمدًّ

ل،ّنح طربًا، وصالًة، ومعرفًة، ويف ىذه الثالث قدكّية حرلة تعشتّ الّرقب حىت يومنا فنًّا ؽتيّت ًا حيثّنا على ا
 شتاع الصوت اىلّول الذي ثوجدىا، فتختلخ مسّبحة  الرة. 

ثّما ظتا ا رقب الّرومي ورّقب ثتباعو، ؾتد، يف عودنا على بديف، ثّن مو نا الذي ُثختَذ بشتم  تربيت  َثختَذ 
ا بو. فشم ، التذي 

ً
يقتال عنتو ننّتو لتان متن فرقتة ا شتتاعيليني والتبعض يقتول متن عنو ما لان ملمًّا وعاظت

. فرقصتتتا كتتتويّة وحّلقتتتا يف شتتتتايف الصتتتوفّية (ٕٓ)اضتشا تتتني بالتحديتتتد، ىتتتو متتتن متتتّرس الّرومتتتي علتتتى الّستتتماع
الستتابعة جتتا بني نليهمتتا مريتتدين لثتتوين توّزعتتت حلقتتاهت  يف بلتتدان ؼتتلفتتة. ولمتتي نستشتتّف بعًضتتا متتن 

ض تفصيلّي ػتاولني، بعتد  لتك، المشتَف عتن نديتايفات الّرمتوز الت  تتدّل وحتمتي. رلائ  الّسماع نبدث بعر 
فِستترم الّستتماع ثنّتتو يفتت،ش الّرمتتَ  ويلتحتتف بالر يتتا وحيلتت  بالفنتتايف، ؽتّتتا يضتتفي علتتى تقاكتتي  النّتتاي وال نبتتور 

اىلرض  مسحة قدكّية ترف  ن  فوق، ن  تدور وتدور وخت ف ن  "وطن الّنور"، واظتريتد   يلبت  يضترب
 برجليو على وق  الّدفوف وال بول. 

 
، يف ردايف ثبتتتيض فضتتتفاض، رمتتت  المفتتتن، ميتتتةالتاظتتمتتتأ، يتتتدخو التتتدراويس ن  قاعتتتة يف اظترحلتتتة اىلو ، 

. لتّو لشتاىدة القترب  ومعتمرين طربوً تا ؼتمليًّتا عاليًتاومتيلببني مبع ف ثكود للد لة على ظلمة القبور، 
ائتتت بتتال ب ، نْن  دوديّتتتو اظتاديّتتة لمخلتتوق ثو ىلنّتتو بعيتتد عتتن مصتتدر  لتتك للد لتتة علتتى ثّن ا نستتان م

 . ويف  لك قبول بالواق  البشري، العائد ن  ال،اب الذي جبو فيو ؛ الّنور واضتياة
 

نق تتتة تالقتتتي اىلبتتتدّي التتتذي يرمتتت  ن  ، الق تتت ، مو نتتتا، ؽتثتتتو الشتتتي ل يف اظترحلتتتة الثانيتتتة نشتتتهد دختتتو 
لُّفتتت مبنتتديو وقتتد عمامتتتو لتتذا نتترى . ، فهتتو الواصتتوعلتتى الراقصتتنيوُتستتم  عمتتة النّ حيتت  دتتتّر بتتال مّ ، 
. خالفًا لستواد مع تف التدراويس، فستواد منتديو الشتي  متن عتمتة رم  من لتو الرفيعة ،الدكتارثكود ىو 

الستتّر، التتذي يغمتتر حالتتة وجتتده جامعتتة اىلرضتتي والستتماوي، وىتتذا متتا نعتتت بتتاىلنوار الستتودايف لمتتا عنتتد 
                                                 

(ٕٓ)  Rumi's Divan of Shams of Tabriz, New interpretation by James Cowan, Element, 1997, p. 13-14 
ن ا ما قابلناه مبا امتحن بو التربي ي مو نا يف لقائهما اىلّول، عندما كألو لأس ستر للضيافة، م  علمو ثّن الدراويس   يتناولون  االرثي صائبً  وقد يمون ىذا

ّدد مو نا يف تشبيو التأثو اظتبا ر . و  ي،  مره    قائاًل : "  مثيو لك بني الماملني يف العا  لّلو" ،اطتمر، ولشّدة تعّيبو ثّن مو نا ثمر بيبحضار اظت لوب
 ٜٛ". اظترج   اتو ص. طائر، ىمذا اص ادين وحّلّ بعيًدا وىو الديوان عينو "لنسر يص اد عصفورًاالذي وق  عليو بالصيد اطتاطف، فيقول يف 
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ويّتختتذ ممانتتو  ،اقصتتني، حييّتتي الشتتي . و تتأن بقيّتتة الرّ الفاركتتي والستتهروردي و البيّتتة اظتتصتتّوفنيروزهبتتان 
، يتتوم فتتارق قونيتتةثمتتام الستتّيادة اضتمتترايف التت  تتتوحي بغتتروب الشتتم  اظتستتدلة ثنوارىتتا اىلختتوة علتتى شتتتايف 

، والت  تبّشتر كتبعنيىذه اضتياة، مسايَف الساب  عشر من لانون اىلّول كتنة ثلتف ومئتتني وثتالث و الّرومي 
  .يف الوقت  اتو بشروق جديٍد لّلما ن ع الدرويس مع فو وانتفض راقًصا ػتّلًقا

 البديف بالرقب :اظترحلة الثالثة، 
ثنتت "، وىتي متن نظت  الّرومتي نفستو : النعت الشريفبدون آ ت، يبدث اظت رب ب،نيمة تمرديّية للنيّب : 

اظتوكتتتيقار ال،لتتتي، ثواختتتر القتتترن ، الِع تتتريد ضتّنهتتتا فيمتتتا بعتتتد اف، وركتتتول اطتتتتالّ اىلحتتتد..." وقتتت حبيتتت ُ 
 لت  بعتد ىتذه اظتقّدمتة "الالحقتة"،  الساب  عشر م.، وىي لناية عن موكيقى احتفاليّتة ب يئتة ا يقتاع.

، ليحمتتي توّجتت  المتتائن اظتفصتتول عتتن اىلصتتو لالنّتتاي عتتن متتا تقستتيًمااي اظت تترب فيمتتا ير تتو نتتاف  النّتت
ثلثر من بيت للّرومي حيمي فيو حنني الّناي و يونا. يمفتي التتذلو باىلبيتات اىلو  لنا ىنا  اظتقصبة.

 للمثنوي البادئة بشموى الّناي، دون تردادىا.
فالنّتتتاي حتمتتتي قّصتتتتها التتت  يتتترى فيهتتتا لتتتوم  ي عتتتني بصتتتوة، ولتتتوم  ي ث ن رىيفتتتة، قّصتتتة انستتتالخو عتتتن 

، وتستري يف عروقتو نغمتات الوجتد واضتنتني، (ٕٔ)لتوطن الّرح  اىلمومتوي، ثو بُعتِده عتن حبيت ، ثو َىيترِه
فيهتتّ  راقًصتتا بعتتدما رقّتتب اصتبتتال : "نّن العشتتّ جعتتو جستت  اىلرض يعلتتو علتتى اىلفتتالك، فتترقب اصتبتتو 

 (ٕٕ)وثضحى خفيف اضترلة."

العشتتتّ يتتتدف  للتتتّرقب ويغتتترق العا تتتّ يف اللحظتتتة، متتتا بعتتتد الرتْتتتوة والُستتتَويْتَعة. يف اضتتتتّ  دتحتتتى اظتستتتافات 
  الوقتتت ىلّن ستتتر العشتتّ نتتاٌر تُتتذّوَب المتتأس والشتتارب ومتتا حيتتي  هبمتتا. ىتتذه اطتمتتر الّناريّتتة حتتتّول ويغيتت

اظتتت يخ انستتياًما لونيًّتتا، تستتمر بتتو ال بيعتتة غتتمعتتة حتتىت اضتيتتارة الصتتّمايف، فيتتدور المتتّو لتتدوران العا تتّ 
الشتتاعر اظتتتتّي  ننستتاٌن  ويف قتتاموس ثىتتو الصتتفايف، لتتّو لولتتٍ  كتتّياٍر عا تتّ منتتتٍس. ولمتتنّ  ؛ (ٖٕ)اظتنتشتتي

ملهتت  وصتتاح  نرادة وفمتتر، لتتذا خيتتت ل يف دورانتتو حرلتتة الموالتت ، وبعتتدما يصتتو ىتتو الشتتم  ل تتول 
وما فيتو، داً  علتى نايتة  (ٕٗ)على نغماتو، المون دورانو حوعتا، نراه يف العشّ يتحّول ن  ثر ن لوّقب،

 ال ريّ، لما يف ىذه الرباعّية :
 ذرّات ترقبثيا نارًا انض، فال

                                                 
 يقول يف ديوان    تربي  "خلقنا للسمايف، ثصدقا نا اظتالئمة، دعنا نسرع بالعودة ن  حي  ننتمي." (ٕٔ)

Divan of Shams of Tabriz, op. cit., p. 67 

يف عا  اظتثو.  در    ّك ثن التأثو اىلفالطوين واضح، يف ىذه اىلبيات ال  حتمي قّصة العودة ن  اىلصو لالنف  الساق ة ال  تسعى للعودة ن  مصدرىا 
التأثو اىلقوى، يف ىذه الف،ة، على الفمر واظتماركات الصوفّية اظتسيحّية وا كالمّية  ا  ارة يف ىذا الّسياق، ن  ثّن الفلسفة اىلفالطونّية اضتديثة ىي صاحبة

 بوجو العموم.
 ٘ٚاظترج   اتو، الصفحة   (ٕٕ)
 ، ا"يف اطتّمارة رثيت المون انسيامً  ىذا ما يعرّب عنو يف نحدى الرّباعّيات ن  يقول :  (ٖٕ)

 Ruba'iyat, op. cit., p. 103  ، فلهذا السب  ثدور."اا لان ثو مهّدمً مبنيًّ 
(ٕٗ)  Ibid., p. 193 
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 واىلرواح، بال رثس وبال ثرجو، من الفرح ترقب.
 ومن ىلجلو يرقب اصتلد واصتوّ 

 (ٕ٘)باعتم  ثقول لك ن  ثين  ذبو الّرقب"

، ولمن لّّب الندايف وتوّج  ىلنني العا ّ اظتبعد عن ػتبوبو، لمن رّق ضتال من  ابت عنو الشتم  ئذعند
رب ، فيبتدث للحتال ضتاملتاًعتا ويضترب هبمتا اىلرض مستتنمرًا،، راحتيتوالشي  يرف  بعدما  مرتو بدفئها، 

 : "دورة كل ان فا دالّدف ويع ف اظتوكيقّيون ضتًنا خاصًّا للبديف بالدورة اىلو  "
با تاه متن يتبعتو،  اعة، لتّو يف ممانتو اطتتاص مستتديرًايف باحة الق ، ويدورون ثالثًايتقّدم الدراويس بب يف

، للّتشتتديد علتتى عمليّتتة اظتختتاض اىللتتي  التت  تنتهتتي بتحتتّرر قتتارب الستتاعةوالمتتّو يتتدورون بعمتت  ا تتاه ع
التدورات التثالث ترمت  ن  و  اظتولود اصتديد من "عقتارب" الت من، فيولتد ليعتود ن  اظتقلت  التذي ؿتتت منتو.

، للر ياصلة اظتو  "ال ريقة" ، ثانًيااظتعرفةثو طريّ  "الشريعة"ا  ّات الثالت ال  ُتدين من اف، وىي ثّو ً  
  .اظتشاىدةثو حتقيّ  "اضتقيقة" وثالثًا

يتوقّتتف  وحتتنيعنتتد نايتتة التتدورة الثالثتتة،  لتت  الشتتي  علتتى كتتياّدتو، والتتدراويس يف زاويتتة متتا يف الغرفتتة. 
خيل  الدراويس معاطفه  السودايف، لرلتة عنفتوان وانتصتار، لا تفني بيتاض ردائهت   ،العازفون عن الع ف

تقتتتّرهب  متتتن اف  و دة جديتتتدةطتتتتوض  متتتار  ى  متتتن الغ تتتايف اظتتتتاّدي واكتتتتعداًدار اىلكاكتتتي، عالمتتتة حتتتترّ 
. عندئتتذ يتتنهض الشتتي ، فيتقتتّدم منتتو قائتتد الفرقتتة، وينحتت  مقتتّباًل يتتده اليمتت ، ويتبعتتو الرّاقصتتون، بتتاريه 

 ممتتتّررين اضترلتتتة نفستتتها، ملتمستتتني برلتتتة الشتتتي  وا  ن للبتتتديف بتتتالّرقب. وتمتتتون عالمتتتة الّرضتتتى ثن يقبّتتتو
عمامتتتة لتتتّو متتتنه  بتتتدوره. ىمتتتذا يبتتتدث التتتدراويس رقصتتتته  ضتتتاّمني ثيتتتديه  ن   ، لتتتأب روحتتتي،الشتتتي 

:  يتتديه  لمتتا اىلجنحتتةث يفتحتتون بّ آختتذين بالتتدوران الب تتييف،  صتتدورى ،  مستتني ثلتتتافه  بتتراحتيه 
عمتة الت  النّ ا عليهعمة، واليسرى ؽتدودة ؿتو اىلرض لينثروا اليم  مرفوعة ن  السمايف لما لق ف ذتار النّ 

 تتدفّّ لتدفئ العا  لرارة اضتّ  ا عتي. وىا ىي تتفّير و دخلت قلوهب  
وبينما يتدورون علتى  اهتت ، يتدور التدراويس يف ثرجتايف القاعتة، وترمت  ىتذه التدورة ن  الوحتدة يف المثترة،  

ام المتتون، حيتت  صتتورة نظتت ننّتتا ثيًضتتا ؛ لمتتا تتتدّل علتتى دورة الوجتتود، متتن اظتتتادة اصتامتتدة ن  ا نستتان
 تدور الموال  حول  اهتا وحول الشم . 

ف،متت  بتتدورىا ن  درجتتات ا ديتتان التتثالث   حييّتتي هبتتا الراقصتتون بعضتته  بعًضتتاثّمتتا الستتالمات الثالثتتة التت 
اقصتتتتني، يف وضتتتتربات ال بتتتتول ن  نفختتتتات بتتتتوق الدينونتتتتة اىلختتتتوة. ىمتتتتذا تنقستتتت  حلقتتتتة الرّ ؛  اظتتتابعتتتتة

وانغماكتتتها يف اظتتتتادة، بينمتتتا " نتتت ول التتتنف  متتتن اف"حرلتتتة : اىلو  دتثّتتتو  ّيتنيالوَكتتت ، ن  حلقتتتتني نصتتتف
مثتتتتاص واحتتتتد يفصتتتتلهما، ننّتتتتو رمتتتت  ال ريتتتتّ  . وختتتت ّ "صتتتتعود التتتتنف  ن  اف"تشتتتتو الثانيتتتتة ن  العتتتتودة ثو 

                                                 
(ٕ٘)  Ibid., p. 196 
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متتتن كتتتّيادة الشتتتي  حتتتىت متتتدخو  يبتتتدث ىتتتذا اطتتتت ّ  .لبلتتتو  الوحتتتدة الماملتتتة ، ال ريقتتتة اظتو ويّتتتة،اىلقصتتتر
، ن    يبلغوا بعد مرحلة اصتتذب اىلختوة الت  تصتّو لتّو واحتد لقاعة، و  ُيسمح للدراويس بالسو عليوا

منه  ق ًبا يدور حولتو اظتريتدون، ثو يتدور ىتو علتى  اتتو لمتا فعتو الّرومتي عنتدما ؾتتح يف حتقيتّ الوحتدة 
 ، قال :(ٕٙ)وصار مرآة ا بوب، ثي صار ىو الشم  من لثرة ما دار حوعتا

 ر بًة فيك ثمشي دون توّقف حبًّا بك ثكو والرّثس مرفوع
 .(ٕٚ)"جهلة ! ثدور على نفسي" يقولون ص : " تدور حولو"

  يتنتتاقض الّرومتتي متت  نفستتو و  يهتتذي. فا حتتتاد، والوصتتو والوجتتد،   تنفتتي ماىيّتتة ال تترفني ولتتو لتتان 
و دوران التتدراويس بالفرا تتة التت  ىنتتاك حتتدي  يف التتذوبان ثو ا حتت،اق، لمتتا فعتتو ىتتو نفستتو عنتتدما  تتبّ 

تتتدور حتتول الشتتعلة لتحتت،ق هبتتا، فيتتدعو قلبتتو ن  القفتت  يف الّلهتت  عنتتدما يمتتون متوّىًيتتا، فنتتار الق تت  
حتتتىت عنتتتدما يقتتتول "روحتتتو روحتتتي وروحتتتي  (ٕٛ)يتتتروي التتتّروح لمتتتا يفعتتتو السلستتتبيو يف اصتستتتد الع شتتتان.

ا باٍق ونن يف صتيغة ال ترف اآلختر.   تنفتي اظتترآة روحو"، ثنا ثنت، وثنت ثنا، فاىلنا لما اىلنت، لالمه
وجوًدا حّسًيا ظتا يظهر على وجهها مت  العلت  التّتام ثّن متا يف اظتترآة ىتو الصتورة ولتي  المتائن. عتتذا دافت  

، وىتو صتاح  "العتني (ٜٕ)الّرومي عن اضتاّلج و  يلّ  ات اظتصتو. التدرويس ىنتا "مترآة التحتّرر ا عتتي"
 ي ال  رثت وثخربت.ىذ (ٖٓ)اظتع ايفة"

متتا رثتتتو العتتني نتتوٌر، والستتبيو قفتت  جتترييف فتتوق جستتر العبتتور متتن اظتتتوت ن  اضتيتتاة. ىمتتذا تفعتتو الفرا تتة، 
وىمتتذا يفعتتو التتوّص ليّتحتتد بتتالّنور ويفتت  يف العتتا  اآلختتر، حيتت  اىلنتتوار كتتودايف، والملمتتة نظتترة، واضتلتت  

 فاختار الّرومي الّرم .  حقيقة. ىذا ما   يست   المالم العادي ثن يعرّب عنو
 

 الّرم يّة يف خصائصها
يف البتتتتديف لانتتتتت ػتاولتتتتة وضتتتتيعة لمشتتتتف ثبعتتتتاد الّرمتتتتوز التتتت  تأّمتتتتو هبتتتتا الرّاقصتتتتون يف حلقتتتتات شتتتتتاعه . 
ّّ طبيعّي وعفوي عند لّو متصّوف تصع  عنده نممانّية التعبو عن حالتة وجتد، ثو  فاكتعمال الّرم  ح

 اهجمهتتتول. الّرومتتتي يتتتنيح عفويًّتتتا لمتتتّو متصتتتّوف باكتتتتعمال الّرمتتت  يف ر يتتتا، ّاّصتتتة عتتتن ان  قتتتو يف عتتتا 
لافّة لوكيلة ليحمي وج  العيون اظتع ايفة، اظتتمّلمة. متن ىنتا ديمننتا القتول ننّتو  تاعر صتويّف  خصائصو

رم ّي بامتيتاز ثجتاد اختيتار رمتوزه وعترّب عتن مضتامني قلبتو. التّرقب عينتو، وىتذا موضتوع لثنتا، دختو مت  

                                                 
(ٕٙ)  Ruba'iyat, op.cit., p. 192 
(ٕٚ)  Ruba'iyat, op. cit., p. 203 
(ٕٛ)  Divan of Shams of Tabriz, op.cit., p. 93 
(ٕٜ)  Mathnavî, op.cit., I/2750 
(ٖٓ)  Mathnavî, op.cit., II/900 



 9 

بتاب الّرم يّتة متن باهبتا الواكت ، نن متن ناحيتة اآل ت اظتوكتيقّية الت  ترافقتو ثو متن ناحيتة اللبتتاس،  الّرومتي
 فالدوران ثالث، لما تبنّي ثعاله.

الّرمتتوز ثابتتتة يف متتدلو هتا واكتتتعما هتا، تتنتتادى متتن قريتت  وبعيتتد و  تلغتتي بعضتتها بعًضتتا، فتتنحن نشتتهد 
بتتني اضترلتتة واظتوكتتيقى واىللتتوان واىلعتداد. وىتتي ن  ختفتتي فمتترًا عميًقتتا انستياًما تصتتويريًّا حّستتًيا قتتّو نظتوه 

عتتتن العقتتتو اظتتتتاّدي حتتتتّ  ا نستتتان علتتتى التشتتتافو، رافعتتتة نظتتتره متتتن اىلمتتتور اضتياتيّتتتة العاديّتتتة ن  مستتتتوى 
ّّ طريًقتا مستتقيًما  اىلفمار العالية. بالّرم  يمتشف ا نستان، الصتويّف، حقتائّ متن ورايف اضتيتاب، ن  يشت

اه متتا   يتتدرك و  يعتترّب عنتتو باللغتتة العاديّتتة. فهتتو ن ن وكتتيلة كتتريعة ومضتتمونة تستتّهو علتتى ا نستتان با تت
ر يتتة وفهتت  الالمنظتتور بواكتت ة اظتنظتتور التتذي بتتني يديتتو، لمتتا ثجادىتتا العقتتو التتواعي والالوعتتي، الالوعتتي 

الذىنيّتتتة، وحتتتتّرك، اظتشتتتاعر اصتمتتتاعي بالتحديتتتد. ففتتتي الّرمتتت  يُتتتدّق بتتتاب اظتعرفتتتة اضتّقتتتة، ن   تتتّيس الرلتتتائ  
النفسّية واصتسديّة علتى الستوايف، وحُيمتو الرائتي ن  متا يصتبو نليتو. والتّرقب يف ىتذا ا طتار وكتيلة اصتستد 
اىلختترى للفهتت  والتعبتتو ن  جانتت  ال اقتتات اضتستتّية والذىنيّتتة. فمتت  الّركتت  المتتوريغرايف اظتتتوحي، ىنتتاك 

ى اضترلة كحرًا وهبايًف. ىمذا   يمتفتي الترّاقب مبتا خيتترب ويترى دائما تعابو الوجو واليدين ال  تضفي عل
 بو ينتقو ن  تررتة مشاعره وثفماره و رحها نغًما ونحيايًف جسديًّا.

. ثّوعتتا اصتستد التذي حيتاول يف (ٖٔ)يف الّسماع، لما رثينا، تأثو واضح لعناصتر ال بيعتة علتى الّلغتة الرم يّتة
الشم  ثن يمون ىو ىتذا اظتيمرولوزمتوس، العتا  الصتغو، اضتتاوي دورانو لالموال  حول  اهتا وحول 

العا  المبو ومرّقصو. وهبذا ينتقو الّرومي من مرحلة التشبيو والتمّثو بقوى ال بيعة وعناصرىا ن  مرحلة 
ّثّر، ن  يصتتتو، يف ا حتتتتاد، ن  متتتويف متتتا خّصتتتو بتتتو  الستتتمّو والتتتتأثو عليهتتتا. يف التتتّرقب يبتتتدع ا نستتتان ويتتت

 .(ٕٖ)لّ من شتّو يف اظتمانة بني اظتخلوقات، حىت التسّل  عليها، ولأنّو يشارك اف رقصو يوم برثاطتا
س  اىلوفر من عناصر الّرم يّة الصوفّية، صار ىو، لتدرويس واصتو، الّرمت  ون ا خّب ا نسان نفسو بالق

بامتيتتاز، لمتتا حتتتّول ن  الشتتم  بدورانتتو حوعتتتا، يُتتدخُو النتتاظرين اظتلتيئتتني نليتتو عتتا  النّتتور التتذي ي فتتئ 
صتست  ! وا متر ثصتبحت ذتلتى بنتا   ؿتتن هبتا: "اطت المثنوو عني اظتاّدة، و ذهبا نليو. هبذا نفه  قولتو يف 
فتتتأّي كتتتمر ثو وجتتتد ثو اـت تتتاف يغتتتّو غتتتترى اىلحتتتداث  (ٖٖ)اختتتتذ وجتتتوده منّتتتا و  نّتختتتذ وجودنتتتا منتتتو."

ميووفيتتس، عنتدما اخت لتت  -؟ ثصتابت نيفتا دو فيت،اي  ال بيعّية لالّسماع مغّو وجهة عقتارب الّستاعة
يف غتمتو لتاباتتو وىتي  زبدة اضتدس الصتويف عنتد الّرومتي القتائ  علتى فمترة واحتدة  تغلت بالتو و  وعيتو

                                                 
في  ندخاعتا حالة الوجد والسمر لماالّرومي ليف ترقب اىل يار والنباتات م  ىّبة لّو نسي  ثو ريح، و  ي،ّدد عن   جان  الموال  السّيارة، يذلرن   (ٖٔ)

 Divan of Shams of Tabriz, op.cit., p. 103   ديوان شمس تبريز ويف الرباعّيات
 عتندوس.لما يف ميتوس  يفا اطتالّ الرّاقب عند ا  (ٕٖ)
 ٖٕٗ، الصفحة ٕٔٛٔ/ٔ، تررتة لفايف، المثنو   (ٖٖ)
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، فتمتون صتورة اظتتفتّوق ىتي الصتورة العيت ، صتورة (ٖٗ) "ثن ا نسان يتخ ّتى ا نستان ن  متا   نايتة"
ّلّو.  ا نسان اظت

 
تستوقفنا يف ىذه ا ّلة مقاربتة كتريعة مت   تاعر منتتفض، اعتت ل العلت ، وانفترد بتالفمر ناقتًدا ػتلّتاًل، بانيًتا 

طالل اظتعابد وما فوق اطتو والشّر. ننّو نيتشو الفيلسوف والشتاعر اىلظتتاين يف صرح التميو خاّصتو على ث
النصف الثاين من القرن التاك   عشر. لوقفتنتا ىتذه ثلثتر متن متدلول وكتب ، ظتتا بتني التّرجلني متن ثلفتة 

ىنتتا.    غتتتال لتتذلرىاو ، (ٖ٘)نيتشووه بووين اللعووب والت ووّو وقرابتتة روحيّتتة حاولنتتا التعبتتو عنهتتا يف لتابنتتا 
تعّرف نيتشو بال،اث الفاركي ال ارد   القدمي، ن  حّد طل  من نبّيه  ثن يدحض، بنفسو، اىلختالَق 
ال  ثدخلها ن  اظتماركات الدينّية. و   هو نيتشو ثعتالم الفمتر والتّصتوف يف نيتران العصتور الوكت ى، 

ن شتتتت  مبو نتتتا ب ريقتتتة  تتتو فقتتترث وانستتتي  بفمتتتر حتتتافظ، ونن بواكتتت ة  وتتتتو  تتتاعره اظتفّضتتتو. وقتتتد يمتتتو 
مبا رة ثيًضا. اظتهّ  يف اظتوضتوع ثّن لتال التّرجلني اعتمتدا وكتيلة المتابتة باىلجستاد ليشترحا ثعمتّ وثشتتى 

: "يتتا  متتا توّصتتو نليتتو ا نستتان يف كتتفره الستتّري ؿتتتو الالمنظتتور. لنيتشتتو ثتتالث ث نيتتات يف التتّرقب، ىتتي
ناىيتك عتن  تذرات عديتدة منثتورة يف لتاباتتو   ؛ (ٖٙ)ّرقب" أل"، "ث نيتة ثو  للتّرقب" و"ث نيتة ثانيتة للت

 .هكذا تكّلم زاردشتلّلها، ثخّصها 
نمتفتتتي يف عرضتتتنا ىتتتذا بيبعتتتادة طتتترح ن تتتمالّية اظتوضتتتوع اىلكاكتتتّية اظتتعّلقتتتة بالتتتّدواف  التتت  زتلتتتت وحتمتتتو 

 اظتتصّوف على الّرقب. 
لت  ثّن ىنتاك متا حيتّرك الغريت ة، والفمتر البشتري قد تبقى الغريت ة ىتي ا تّرك والتداف  عتتذا العمتو. ولّمننتا نع

متتن ثقتتوى العوامتتو الفاعلتتة. الّرومتتي يقتتول نّن العشتتّ ىتتو ا تتّرك والتتّداف ، و  يتتراو ، بتتو يصتتدق ويقنتت . 
نيتشتتو ثيًضتتا يتترّدد الشتتييف  اتتتو. الفتترق بتتني ا ثنتتني يف ىتتذا اهجمتتال ثّن الّرومتتي لتتان "حبيتت  اف" ونيتشتتو 

  نفستتتتتو"، دون الوقتتتتتوع يف نرجستتتتتّية مرضتتتتتّية. دار الّرومتتتتتي حتتتتتول الشتتتتتم  "حبيتتتتت  ا نستتتتتان"، "حبيتتتتت
واكتدرك قتائاًل ننّتو يتدور حتول نفستو، بينمتا نيتشتو اكتتغ  عتن "التدوران" حتول ق ت  متا، ليتدور حتول 
صتتتورة ننستتتانو اظتتفتتتّوق،  ايتتتة متتتا يصتتتبو نليتتتو، قّمتتتة قدراتتتتو اصتستتتديّة والّروحيّتتتة. واضتتتتال ثّن ا ثنتتتني عّمقتتتا 

يف  الذات ليمتشتفا فيهتا متا يريتدان، ولمتّن الّرومتي نفتذ ن  طريتّ صتعود، بينمتا نيتشتو   يلبت  كفرمها 
يتتدور يف ػتتتي  البشتتر، علّتتو  تتد زوبعتتة  ذبتتو ن  فتتوق. ىمتتذا بقتتي ا ثنتتان يعمتتالن، لتتّو علتتى طريقتتتو، 

جدليّتتة ا نتمتتايف ن   لتخ ّتتي ا نستتان التتذي فيتتو. وىتتذا متتا  تتّددنا عليتتو متترارًا وتمتترارًا يف دركتتنا وحتليلنتتا
عتتاظتني متضتتاربني.  تتأن الّرومتتي التتدرويس التتراّقب، ضتترب نيتشتتو اىلرض برجليتتو وبرثكتتو،  عبًتتا، ودائتترًا، 

                                                 
(ٖٗ)  Le Livre du Dedans, Introduction, op.cit., p. 21 
 2112س، المسليك، د، منشورات لّلية الفلسفة والعلوم ا نسانّية يف جامعة الروح القنيتشه بين اللعب والت ّو يوحنا عقيقي،   (ٖ٘)
 .هكذا تكّلم زاردشتاىلو  والثانية يف  Das Tanzlied، وث نيات الّرقب العلم الجذالن، يف An den Mistralيا  أل   (36)
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وراقًصتتتا مفّتًشتتتا عّمتتتا يدفعتتتو ن  التحليتتتّ يف الستتتمايف التتت  خاطبتتتتو صتتتغوًا  تتتابًا، و  زالتتتت دتتتتّده بأنوارىتتتا 
 متناىي، اظتدى ال بيعي لتياوي يّة الذات.الدافئة، وحتّرك مشاعره بفضائها الواك  الال

 : العلم الجذالن من  ٖٔٛفحني يقول نيتشو يف الفقرة 
 "لست ثعرف فيلسوفًا قد يأمو ثن يصبح ثلثر من راقب جّيد"، يست رد 

 "يف الواق ، الّرقب مثالو، وفّنو ثيًضا، وىو، ثخوًا، تقواه الوحيدة، عبادتو ا عتّية."
ظتتفتتتتّوق لمتتتتا ثحّبهتتتتا يف ىتتتتومووس، وىواقلتتتتي ، وثمبتتتتدولل ، واظتستتتتيح، وقيصتتتتر، يركتتتت  صتتتتورة ننستتتتانو ا

وفتتتا نر. والفيلستتتوف التتترّاقب يف ىتتتذه ا  تتتمالّية متتتن يفّمتتتر مبعدتتتتو وبرجليتتتو وبمتتتّو طاقاتتتتو اصتستتتديّة. 
وانتقتتتاده التتتال ع ىلربتتتاب اظتثاليّتتتة الفمرّيتتتة، مهّمشتتتة اصتستتتد واضتتتتواس، حثّتتتو علتتتى رفتتتض مقولتتتة "اف روح" 

Geist  ّّلتًدا ثّن اصتستد روح، فهتو جستد ىتو ،  و Körperولتي  جستًما  ،Leib والفمتر روح، فمتت  م
خادتتتة اظتستتعى ا عتتتي و ستتّده. ىمتتذا يعتتود نيتشتتو ويتترى يف ننستتانو اظتتفتتّوق صتتورة ولتتد  عتت ، راقتتب، 

ثيّتتتة الستتتل ويّة يتتنفض عنتتتو ثعبتتتايف ا ب والفضتتتيلة، )صتتتورة ا نستتتان اصتمتتتو(، وحيتتتّرر  اتتتتو متتتن الّرفضتتتّية العب
 واظتدّمرة )صورة ا نسان اىلكد(. ننّو راقب حّر، للمتو نع  قدكّية، نع  للحياة للتيّدد، ولألبديّة.

وظتّا كئو الّرومي، نن لان على ا نسان ثن يلع  بعد الرّابعة والثمتانني، ثجتاب و  يت،ّدد : "وىتو علينتا 
ّّلتتتدا ثّن التتتّرقب، ليميتتتايف اظتشتتتاعر هبتتتذا يلتقتتتي نيتشتتتو وا (ٖٚ)اللعتتت  قبتتتو ىتتتذا الوقتتتت ؟" لّرومتتتي غتتتتّدًدا، لي

واظتاّدة، حيّول الشي  ن   اب  ع ، والولد ن  متفّوق، لالشمعة ن  نور ثو لالفرا ة ن  عتت ، لمتا 
 . ديوان شمس تيريزيصف حالو يف 

 
ان ثحتّ  اىلرض الت  ثّما كّر ا  مالّية الرّاقصة بني ثرض وشتايف، كّر التياوزيّة الصتعبة، فهتي روح ننست

ثؾتبتتتو واحتضتتنتو، وزرعتتت يف قلبتتو نبتتتة ورد   ترتتتوي ن ّ بنتتدى الستتمايف، و  تتلتتّون ن ّ لعتتني تتتدم  عنتتد 
الفتتراق، و  تتع ّتتر ن  لعا تتّ  يتتد ا ؿتنتتايف ثمتتام ػتبوبتتو. ىمتتذا ديضتتي التترّاقب يف دورانتتو،   يتعتت  و  

. وحرّيتو ال  تأىب كوى اظتدى موطًنا، تدمي الداين يمّو، وزيت كراجو  ولة خالصّية على لتف الورد
 :   تمتِف !  منها، تسمره بع رىا، وهتم  يف ث نو

يف التتتّرقب خيتتتترب اظتريتتتد ىتتتذه اضترّيتتتة اظتوجعتتتة، ويف شتاعتتتو النّتتتاي التتت  حتمتتتي ث  الفتتتراق يعتتترف ثّن اضترّيتتتة 
. فمتا يريتده الّرومتي وي الت  بتو نيتشتو ىتو اظتفرحة يف العودة ن  اىلصو، بينما البعد والفلتتان ث  وؿتيت 

. التّرقب ىتو الوكتيلة (ٖٛ) اضترّية اىلصيلة، ال  لن حيصال عليها، ن ّ بعدما يُهدم اصتسد ويُب  من جديتد
بامتيتاز، نْن يف وجعتو ثو يف  ب تتو، بتاىلحرى يف  الفضلى للهدم والبنايف. والرّاقب ىتو رمت  ا نستان اضتترّ 

 كمرة الّروح. 
                                                 

(37)  Divan of Shams of Tabriz, op.cit., p. 176 
 ٖٙٓ/ٔ "نّن طريّ الّروح خيّرب اصتس ، ولمّنو يعود فيعّمره بعد ىذا التخري : " المثنو يقول الّرومي يف     (38)
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يف ثن للتتتأثو ا نستتاين السيموكوكتتيولوجي علتتى اللغتتة الّرم يّتتة دعًمتتا ثكاكتتيًّا يف الثقافتتة عاّمتتة.     تتكّ 

فمو نتتتا، لنيتشتتتو و تتتوه، قتتترث وشتتتت  لغالبيّتتتة رجتتتال الفمتتتر اظتعتتتروفني وىلىتتتو الصتتتفايف بالتحديتتتد، فالتماثتتتو 
analogie الفمريّتتتتتة والفّنيتتتتتة  عناصتتتتتر ال بيعتتتتتة وقواىتتتتتا منثتتتتتور علتتتتتى صتتتتتفحات التتتتت،اث اىلدر وثعمالتتتتتوو

وا بداعيّتتتة، والشتتتواىد علتتتى  لتتتك لثتتتوة، نْن يف التتت،اث العتتترر، ثو الفاركتتتي، ثو اعتندوكتتتي )باظتناكتتتبة، 
نيتشو لان معيًبا بال،اث اعتندوكتي والبتو ي، وقتد تعتّرف عليتو متن ختالل "مربّيتو"  توبنهاور(. نمتفتي 

 لفّ  للّرقب عند الشعوب القددية واضتديثة.بذلر مفاعيو رم يّة الدوران لما تمّل  عنها ال،اث ا
متتن مفاعيتتو الّرقصتتة اظتو ويّتتة اىلكاكتتّية، الستتمر والوجتتد، وىتتذا   يتتتأّتى متتن احتستتايف اطتمتترة فحستت . 

 ىناك عامو في يولوجّي آخر يوصو ن   ات النتيية : الدوران م  حتريك الرثس اظترفوع.
ب يف دائرة، وت العنا قرايفة اىلدب اليوناين على ثحاديت  حلقات الّرقب، والّرق عرفت الشعوب البدائّية

رتّة يف  يبوبة الرّاقب بعد دوران، نوع من اعتذيان والسمر. نذلر، من جهة ثو ، لثًا صادرًا عن مرل  
 البحوث الفرنسّية هبذا اطتصوص، يقابو فيو رقب الدراويس برقصة يونانّية قددية، ن  يورد : 

ح  ن  الورايف يظهر وضًعا خاًصا : بالّنسبة ن  راقب عادّي، من الصع  "يبدو ثّن الرثس اظتن
اصة ثن يدور، لي  ىلنّو   يرى ن  ثين يّتيو، ولمتن ىلنّتو معتّرض  ا التنّقو هبذه اضتالة، ّو جدًّ
لفقتتتدان توازنتتتو. ىتتتذا واضتتتح جتتتدًّا يف الّرقصتتتات الدائريّتتتة : يبتتتدث جستتتد الراقصتتتني بتتتال،ّنح حتتتىت 

 الّسقوط."
متت   لتتك يبتتدو ثّن اليونتتانيني داروا، وداروا بستترعة متت  رثس متتنحن ن  التتورايف. يف ثيّامنتتا ديمننتتا "

ر يتتتة الشتتترقّيني يفعلتتتون  لتتتك : التتتدراويس بنتتتوع ختتتاص. يف ىتتتذه اضتتتتال، قتتتد يستتتّب  التتتدوران 
 السري ، م  توجيو النظر ن  اىلعلى، حالة  يبوبة، يستتمّر عليهتا الترّاقب يف دورانتو، فاقتًدا لتوّ 
كتتتتتي رة علتتتتتى نفستتتتتو. رجتتتتت  اليونتتتتتانّيون ن  مثتتتتتو ىتتتتتذه اىلكتتتتتالي  يف بعتتتتتض اضتلقتتتتتات البا تتتتتّية 

bachiques"(ٖٜ).  

                                                 
(39)  Germaine Prudhommeau, La danse grecque antique, CNRS, Paris, 1965, §83, p. 51 

Lefebure F., Le développement des pouvoirs supranormaux de l'esprit par la pensée au sixième 

de seconde ; Phosphénisme et développement de la voyance ; l'initiation de Piétro, éd. Faire 

savoir, Phosphénisme, Paris, 1990 ; Expériences initiatiques, éd. Parsifal, Paris, 1997 
ّخذ ن  عا  الّنور  والموسيقى الذكرن  الّرقب و لك مبفعول الدرويس ً ذب يف الّسماع  يف اظتراحو اىلو ، ومن ّب يفعو الّرقب مفعولو فينتشي الرّاقب وي

للّرقب بعم  السماع الّرفاعي/اىلزتدي، والعيسوي اضتاث  conduiteماع اظتو وي، يف ىذا نطار، من الّنوع اظترافّ واظتوصو والصفايف. ويمون السّ 
induite  على الّرقب، وىذا اىلخو قري  من السمر واظتانيا ا  ريقّية. راج  لتاب : 

Gilbert Rouget, La musique et la transe, "Musique et transe chez les Arabes",  Gallimard, 1990,  

pp.501-506 

، الذي يقول فيو ما معناه : "من ذتار أدب الّسماع والوجدكتاب عندنا من الشواىد ما يمفي لدع  ىذا اىلمر عند العرب لما عند ا  ريّ. فالغ اص يف  
ا بواك ة اضترلة ا يقاعّية وال  تسّمى رقًصا وتصفيًقا باليدين". راج  ال،رتة الّسماع جذُب ثطراف اصتسد، نّما بواك ة اضترلة البسي ة  و اظتوزونة، نمّ 

 ا نملي يّة :
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ّّلتد ال بيت  والعتا  الفرنستي لوفوبتور ، التذي دتتّرس علتى يتد غتوكتّي زارد ت ، منتذ (ٓٗ)من جهة ثانية، ي
يو نلقايف الضويف و رح ما تعّلمتو عمر الثمانية عشرة كنة، ىذه النتيية بعد دراكات ؼتربيّة ثجراىا يف كب

ودتتتّرس عليتتو. يقتتول : نّن الصتتالة متت  التحتتديّ يف الشتتم  يف ثكتتاس لتتّو ال قتتوس الدينيّتتة، ىلّن نيقتتاع 
phosphène وىتتي النقتتاط اظتلّونتتة التت  تظهتتر يف اهجمتتال البصتتري نتييتتة حتتتديّ يف نتتور قتتوّي، حيتتّ  علتتى ،

يعتترّب عنهتتا بتتالّرقب وا ؿتنتتايفات ثو الرّلتتوع. ويضتتيف الصتتالة، وىتتذا متتا يولّتتد يف اصتستتد طاقتتات جديتتدة 
مالحظًا ثنّو يف ديانات الشعوب ال  بقيت قريبة من ال بيعة، لّو ا حتفا ت الدينّية، وثيًضتا التعليميّتة 
منها، ىي دائًما مرافقة ب،ّنح الترثس، ثو الترثس واصتستد، ويف تتواتر منتتظ ، وتع تي قتّوة  ىنيّتة فوطبيعيّتة. 

لتت،ّنح مبعتتّدل متترّة لتتو ثتتانيتني، ومتتن اليمتتني ن  اليستتار، ثو متتن اىلمتتام ن  اطتلتتف، ثو علتتى  تتمو ثّمتتا ا
بستي ، ومرافقتة موكتيقى مالئمتة، لتّو  لتك يشتّمو برناغتًتا  phosphèneالثمانية العربية، وبعد نحتداث 

اركتو البو يّتون، بغيتة تستهيو ثكاكتيًّا متن التمتارين الت  دتتارس باكتتمرار، والت  تشتّبو  البًتا باظتتان،ا لمتا دي
، ثو باعتذيتتتتذ الّروحتتتتي لمتتتتا ماركتتتتو آبتتتتايف التتتتّروح يف التتتت،اث النستتتتمي nirvanaعمليّتتتتة ا كتتتتتنارة اظترجتتتتّوة 

 اظتسيحي.
ىذا يع  ثّن      تربي  و  مو نا، و  حىت نيتشو، التشفوا  يًئا جديًدا، لمتّنه  جتّددوا وطتّوروا متا  

ًكتا يف التديانات الشترقّية، الت  تترى يف اصتستد بعتًدا  اوزيًّتا يرفت  ا نستان ن  لان و  ي ال موجتوًدا وؽتار 
انستيموا مت   - عّشاق اظتثالّية"، حس  نيتشوى  " –ما فوق ال بيعة اظتاديّة. واىلىّ  يف اظتوضوع ثّن  

 ال بيعة لمي ينيحوا يف  اوزىا.
 

التتتذي  ،théophanieو وي، فهتتتو التيلّتتتي ا عتتتتي ثّمتتتا الّنبتتت  اىلختتتو التتتذي تستتتتقي منتتتو رم يّتتتة التتتّرقب اظتتتت
 :  المثنو اختربه مو نا واح،ق يف ناره، لما يقول يف ثو  ثبيات 

 "... العشّ نفسو ىو الذي يشرح لنا العشّ وفعلو.
 نّن الشم  ىي دليو الشم ، فيب ا لنت لاجة ن  ا ىتدايف هبا فال حتّول وجهك عنها.

المتتتتة عتتتتتذه الشتتتتم ، فتتتتيبّن الشتتتتم  اطتالتتتتدة تلقتتتتي عليتتتتك نتتتتورًا ونن لتتتتان الظتتتتّو يقتتتتّدم لتتتتك ع
 (ٔٗ)روحيًّا."

 يع،ف نيتشو باختبار ؽتاثو يقول :

                                                                                                                                          
Duncan Macdonald, Emotional Religion in Islam as affected by Music and Singing, 1901-1902, p. 

200 

 .كتاب شرح الّسماعنفسو ؛ والفارار يف  نذلر ثيًضا ثّول من لت  يف الّسماع وىو اضتيوري الذي رج  نليو الغ اص
 .وقد لوفئت جبوائ  وميداليات عّدةنذلر ثن ثعمال لوفوبور ثّبتت يف مرل  البحوث الوط  الفرنسي    (41)
 ٗٛ، ص. ٚٔٔ -٘ٔٔ/ٔ، تررتة لفايف، المثنو   (40)
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"نلتتيم  الستتّر التتذي ثكتتّرت نّص بتتو اضتيتتاة " "اشتتت ، قالتتت ص، ثنتتا متتن لتتان مر ًمتتا علتتى خت ّتتي 
  اتو ن  ما   ناية."

ة، ثو متتياًل تصتتاعديًّا با تتاه متتا ىتتو ثعلتتى، ثن تتتدعو ىتتذه اضتاجتتة  ريتت ة تناكتتلّية، ثو  ريتت ة  ائيّتت
 ثبعد، ثصع ، لّو  لك يعود ن  ثمر واحد، ن  كّر واحد.

 (ٕٗ)ثموت و  ثختّلى عن ىذا التوق الوحيد."
ّمن، يف عينيتتو، وعلتتى  تتفتيو. خاطتت  اف ثوليتتايفه  لتتي  التيلّتتي ظهتتورًا نعتيًّتتا علتتى جبتتو، بتتو يف قلتت  اظتتت

ّ يف رّدوا  وثنبيتتايفه ومركتتليو، و  يتت ال ّمنني الصتتابرين، العنيتتدين. ىتت يظهتتر قّوتتتو ورتالتتو وحبّتتو يف حيتتاة اظتتت
 ّّ التحّية مولعني مبا ظتسوا وما ترّددوا، فصرخوا متوّجعني :   الوصال  رٌط والبعد واق  ؟ وىو ظتائتت حت

ح   ّلتتود وىتتتو مقيّتتتد ؟ فُتتتّك القيتتد وث تتتعو نتتتارك، فتتتوقب الستتتالك علتتى العتبتتتة، وبتتتاب الفتتتردوس مفتتتتو 
يوصد. دوران، وعشّ، وثنوار، جسد، و ري ة، وثكرار، عناوين ثكاكّية تمتبها اىلجستاد الستمرى بنتور 
اهجمد علتى صتفحة الشتوق ن  اىلعلتى. ولتي  مثتو التّرقب يرفت  ن  فتوق. فممتا رثينتا التدراويس يتدورون 

ن نرادتتتو الالعبتتة يف جتتوق واليتتدان جناحتتان، ىمتتذا يتع ّتتر اظتتصتتّوف ال اىتتد بتتورود اهجمتتد، مستتتمّدا قتتّوة متت
الرّاقصتتني. و  رجتتوع ن ّ وقتتد ثينعتتت ذتتترة وجتتده وطابتتت، فيهتتب  لتتوقب ويرتفتت  متتن جديتتد برفقتتة متتن 

 مّسه  نور،  وقرثوا يف لتاب الرّاقصني.
ختربنتتا قصتتب اىلقتتدمني وثكتتاطوى  ثّن   ثحتتد يتترى اف ويبقتتى علتتى قيتتد اضتيتتاة. وثىتتو الّصتتفايف يقولتتون 

د اظتشاىدة واعمو عتا يف حياتتك الفانيتة، تتر وحتتي ن  اىلبتد. ىتذا ىتو اختبتار لبتار خالف  لك : تعمّ 
 اظتتصّوفني الذين لسعته  ثلسنة الّنار ا عتّية وحَيوا.

  
 عا  الّنور

يف عتتا  النّتتور ىتتذا اكتتتنار الّرومتتي ولّمتتو رم يّتتة لغتتتو الصتتوفّية ملتهبًتتا و ىبًتتا. لتتي  باكتتت اعتنا ثن نشتترح 
مو نا يف العا  الذي رف  نليو، ىلنّو ىو نفسو    د ن   لك كبياًل، وعتذا السب  التيأ ن  ما ا رثى 

الّرمتتوز، ليتحفنتتا باليستتو التتذي اختتتربه وان فتتأ فيتتو. و  ديمتتن ىلّي متمتتّرس آختتر، وليًّتتا لتتان ثو مريتتًدا، ثن 
التوطن اآلختر  تو ممتمتو، و تو  يدخو السّر نن    تت  بتدوره "عبّتارة" العتاظتني. لتذا يبقتى حتديثنا عتن

غتتتتد يف ثيّتتتة ػتاولتتتة لانتتتت دون ا ختبتتتار الشخصتتتي. يقتتتال نّن الشتتتم  تلستتت  ممانتتتا، وىتتتذا صتتتحيح. 
فبتتالّر   متتن ثّنتتا تشتترق علتتى اصتميتت  دون دتييتت ، قلّتتة نتتادرة ىتت  التتذين  تترثون علتتى التحتتديّ هبتتا، واثقتتني 

 : قائاًل  مبارلني لما فعو مو نا
 فيبّن  ثبصر غتال حتليقي، ونن لنت ثدور فيبّن  ثرى مداري." "فيبن لنت ثطو،

 (ٕٗ)"ون ا زتلت عبًئا فيبّن  ثعرف ن  ثين ثزتلو. نّن  ثنا البدر، والشم  ثمامي دليو."
                                                 

(42)  Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, "Von der Selbstüberwindung", dtv/de Gruyter,1988  
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 الر يتا. يمفتي اظتتصتّوف اختبتارًا الثقة بالنف  ثلثر من مقنعة، ظتا تتضّمنو من  ياعة ونقدام وصفايف يف
يعتود  ،فهتو ونن اكتتمان لربىتة .لتي يتدمن طيلتة حياتتو علتى الصتالة والتّرقب والتستبيح فنورانيًّا واحتًدا  

ىمذا يمون وطتن النّتور بتال حتدود،  .حىت الّرمّ اىلخو من حالة ن  حالةويبقى متنّقال  ،يشّد الّرحالل
للحظتتتة   دروب ىنتتتاك و  ثمنيتتتات، و  لتتتالت، بتتتو نعتتت  وجوديّتتتة ت فتتتح بتتتال وىب كتتتّيدة ا  واحتتتات، و 

 اىلبديّة.

                                                                                                                                          
 ٕٛٗ-ٕٚٗ، ص.ٜٖٓٛ-ٖٛٓٛ/ٔ، تررتة لفايف، المثنو   (42)


