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إلى الشجرة التً غرست جذورها 
عمٌقاً فً تربة وجودي أهدي 

 ثمرة من ثمارها
 إلى أمً 

 
 ... إلى من أضاءتنً دمعته

 إلى أبً 

 
 إلى زهرات حدٌقتً 

 وسلٌمان وعلً ... محمد
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ذذ
 

إذا كاف حظُّ النثر العربي مف النقد يسيران، فإٌف حظ النثر الصكفي منو كاف معدكمان، 
ذا كافى ثمة حركة نقدية تناكلت الصكفية مثؿ كتاب  الميمع )ألٌنو ىيمّْش، كلـ ييعر اىتمامان كا 

ألبي عبد الرحمف السيممي، ( ات الصكفيةطبق)لمسٌراج الطكسي، ككتاب ( في التصكؼ
ألبي نعيـ األصفياني، كغيًرىا؛ فقد تناكلتيا بكصًفيا ظاىرةن؛ إذ ( حمية األكلياء)ككتاب 

تمحكرت حكؿ التأريخ، كالتصنيؼ، كالتراجـ، كالجمع، كالتحقيؽ، كتدكيف االنطباعات 
ال بأبعادىا الفنية، فاكتفت  العامة كالذاتية عنيا، كاالىتماـ بأبعادىا الدينية كالفمسفية،

. بذكر أخبار الصكفييف، كالتعريؼ بيـ، كركاية بعض أقكاليـ، كشرح أفكارىـ المذىبية
سىمىوي بالكيفر كالضبلؿ، كالبدعة، كالتعصب، كالدركشة،  فالنقد الذم تناكؿى الفكر الصكفي كى

فمسفية كالحمكؿ في كالخركج عمى السيٌنة، كالشريعة، خاصةن حيف تبمكرى في  مذاىب فكرية 
مدرسة الحبٌلج، كاإلشراؽ في مدرسة السيركردم، ككحدة الكجكد في مدرسة ابف عربي، 

 .كالشيكد في مدرسة النّْفىرم
أىمؿى النقدي ركح األدب التي تسرم في نصكص النثر الصكفي عمى الرغـ 
مف ظيكره المبكر في القرف األكؿ اليجرم عمى شكؿ مكاعظ كحكـ ارتقت في 

ف الثاني إلى فف قصصي ييحاكي أخبلقيات المجتمع الذم نشأى فيو، قبؿ أف القر 
يتطكر في القرف الثالث ليأخذى بيعدىه الفمسفي في نصكص أدبية تكثري صكريىا 
الفنية، كتتنكع أشكالييا التعبيرية، لمداللة عمى المعاني العميقة التي أرادىا 

ليي، حتى القرف الرابع اليجرم الصكفيكف ترجمةن ألذكاقيـ الذاتية في الحب اإل
حيث تتأثر الصكفية بعمـ الكبلـ، خاٌصة النظر الفمسفي، كالجدؿ المنطقي، فمـ 
تعد أحكاؿ الصكفييف، كمقاماتيـ، كمكاقفيـ كجدان صكفٌيان خالصان، بؿ تخمٌميا 
التنظير، كالتعميؿ، كالتحميؿ، ما أكسبى أساليبيـ التكاءن، كمعانييـ غمكضان، فضبلن 

كفي . ابتكار الكثير مف المصطمحات الصكفية التي شكمَّت معاجـ خاصة بيـ عف
، كالمكاعظ،  ـٍ القركف الثبلثة التالية تنكعت فنكف النثر الصكفي بيف المناجاة، كالًحكى
كالقصص التعميمية، كالرسائؿ المتبادلة بيف الشيكخ كمريدييـ، كخكاطر المناجاة، 

خكارؽ، كالكرامات، كاألخبار الصكفية، كألكاف كالتضٌرع، كاالبتياؿ، كحكايات ال
التعبير عف المعارؼ الرٌبانية، كالعمـك المدنية، كاألحكاؿ القمبية، كالمقامات 
الركحية، بكساطة أساليب يتجاكر فييا المصطمح الفمسفي، كالتعبير األدبي في 

لتجربة محاكلة لئلحاطة بالمعاني الصكفية الجديدة، الغزيرة كالعميقة، كبجماؿ ا
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 .الصكفية التي تيعبّْري عنيا، كفرادتيا
التقى كثيره مف النقد الحديث النقدى القديـ، في استيجاف الظاىرة الصكفية فكران 
َـّ أيىمؿ النثر الصكفي؛ إذ  كأدبان مف خبلؿ كصًفيا بالتيكيمات كالبلمعقكؿ، كمف ث

مبارؾ في كتابو  إٌف أىـ الدارسيف الذيف درسكا النثر العربي، مثؿ الدكتكر زكي
الفف )، كالدكتكر شكقي ضيؼ في كتابو (النثر الفني في القرف الرابع اليجرم)

مبلمح النثر )، كالدكتكر عمر الدقاؽ في كتابو (كمذاىبو في النثر العربي
، قد أحاطكا بكؿ أنكاع النثر كأشكالو، لكنيـ أىممكا النثر الصكفي، (العباسي

م؛ ألنيـ ال يعٌدكنىو نثران صكفيان، فأيىًمؿ نتيجة لذلؾ باستثناء نثر أبي حياف التكحيد
البياف الصكفي الجديد، كأساليبو المبتكرة، فالصكفية فضبلن عف ككنيا ثكرة 
مضاميف ىي ثكرة أشكاؿ فجَّرت المغة المعيكدة، فالتقت حضارةي المفظ حضارةى 

البياف  المعنى، كانصيرت الحضارتاف في بكتقة كاحدة، مثٌمت ذركة شامخة في
 (.اإلبداع)العربي، كاإلنساني، كأفرزت معياران جديدان كحيدان لجماؿ الكتابة ىك 

يمكف أف نستثني مف النقاد المعاصريف الشاعر كالناقد أدكنيس كالدكتكر 
الصكفية )، ك(الثابت كالمتحكؿ)مصطفى ناصؼ؛ إذ دعا أدكنيس في كتابيو 

كفية مف ىامش التاريخ الثقافي العربي إلى نقؿ الكتابة اإلبداعية الص( كالسريالية
لى االىتماـ بالبعد السيميائي التحكيمي الذم لـ تتمتع بو  إلى مساحة الضكء، كا 

محاكرات مع )كتابةه قبؿ النثر الصكفي؛ كمنح الدكتكر مصطفى ناصؼ في كتابو 
تأكيمو  اىتمامان ممٌيزان، فدعا إلى( اإلشارات اإلليية)نثرى التكحيدم في ( النثر العربي

 .باطنٌيان الكتشاؼ الببلغة الصكفية الجديدة
يتصدل البحث لدراسة القضايا النقدية في النثر الصكفي ػ معرفٌيان كتعبيريان ػ 
باستخداـ معايير النقد القديـ، في محاكلة الكتشاؼ مدل استجابة ذلؾ النثر لتمؾ 

 .خاتمةالمعايير، كيقـك البحث بميمتو بكساطة مقدمة، كأربعة فصكؿ، ك 
: يدرس الفصؿ األكؿ القضايا النقدية في النثر العربي القديـ؛ كىي ثبلث

قضية المقارنة بيف الشعر كالنثر التي حٌميا النقد القديـ بالمساكاة بينيما جماليان، 
كقضية المفظ كالمعنى . فميس ثمة خبلؼ جكىرم بينيما، بؿ خبلؼ كمٌي كشكمي

بالمساكاة كالتكحيد بيف الشكؿ كالمضمكف، تأكيدان  التي حٌميا النقد القديـ ػ أيضان ػ
كقضية التنظير لمبياف كالببلغة، حيث تخٌمى . لكحدة المغة كالفكر، كتجسيدان ليا

النقد عف كظيفتو في  تحميؿ النصكص، كانصرؼ إلى الجمع، كالشرح، كالتبكيب، 
 .كالتمخيص
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لنثر الصكفي؛ كىي كيدرس الفصؿ الثاني أبرز القضايا النقدية المعرفية في ا
حيث . الحب، كالمعرفة، كالجدؿ، كالخياؿ، كالكماؿ، كعبلقة كؿ قضية باألخرل

. تتداخؿ قضية الحب كقضية المعرفة؛ ألف المعرفة الصكفية ىي معرفة القمب
كتتداخؿ قضية الحب ػ أيضان ػ كقضيتي الخياؿ، كالكماؿ؛ ألفَّ الخياؿ ييصٌكري 

فضبلن عف ككف الخياؿ قضية معرفية تتصٌدل المحبكب بجماؿو كجبلؿ ككماؿ، 
البتكار المثؿ األعمى، كأٌما الجدؿ فكاف القضية األكثر تعبيران عف المعاناة 

 .الصكفية
المفظ كالمعنى كمعنى )كييعنى الفصؿ الثالث بقضايا نقدية تعبيرية؛ مثؿ 

ؿ كييعنى بقضايا نقدية بيانية كبديعية؛ مث(... الرمز)ك( الشطح)، ك(المعنى
باستخداـ معايير ( الطباؽ)، ك(الجناس)، ك(الكناية)، ك(االستعارة)، ك(التشبيو)

نقدية قديمة، تصمح لدراسة النثر الصكفي بكصفو فرعان مف فركع األدب العربي ال 
 .يمكف إىمالوي، كتجٌنب دراستو

كيتضمف الفصؿ الرابع دراسةن تطبيقية لنصكص نثرية صكفية، كىي تتناكؿ 
ىذا الفف في تراثنا األدبي؛ كالحبٌلج، كالنّْفَّرم، كالسيركردم،  نصكصان ألئمة

كالبسطامي، كالتكحيدم، كابف عربي، في محاكلةو الكتشاؼ القيـ الجمالية فييا، 
كالبحث عف طريقة دراسة ميثمى تيكفّْؽي بيف ككًنيا نصكصان فمسفية، كنصكصان أدبية 

راسة ألفاًظيا، كتحديد المعاني في إطار تحميميا شكبلن كمضمكنان، كتفسيرىا بد
 .األساسية ليذه األلفاظ

استعافى البحث بأكثر مف منيج، فبكساطة المنيج البنيكم تمت دراسة نماذج 
النثر الصكفي، مف خبلؿ إحصاء األلفاظ كتحديد معانييا الرئيسية المفردة، 

خي، كالسياقية، إلبراز المجاالت الداللية الرئيسية، ككاف المنيجاف التاري
كاالجتماعي لدراسة مكضكعات النثر الصكفي، كمدل تأثرىا بكاقع عصرىا كحياة 
كيتٌابيا؛ كالمنيج األسمكبي لمكشؼ عف الطاقات التعبيرية الكامنة في المغة الصكفية 
كدكرىا الجمالي؛ كذلؾ بغية تحقيؽ أبرز األىداؼ التي يتكٌخاىا البحث؛ كىك 

كفي، مف مجرٌد المضمكف الفكرم التقميدم إدراؾ التحكؿ الذم حٌققو النثر الص
 .لمديف، إلى الشكؿ األدبي الحٌر في التعبير عف معرفة اهلل، كالذات، كالكجكد

 
كذيٌيؿ البحث بخاتمة تبرز أىـ النتائج التي تكصٌؿ إلييا، كفي مقدمتيا أٌف 



 ػ  11ػ 

ة النثر الصكفي فف التأمؿ الميعبّْر عف الميطمؽ كاليادؼ إلى الخبلص، بكساطة لغ
جديدة تحاكي االنفصاؿ عف المجتمع، كاالتحاد باهلل، المذيف يعيشيما الصكفي، 

اًلمان بالتحكؿ مف إنساف إلى ككف  .حى
يأمؿ البحث أف يككف إضافة ذات نفع، في مجاؿ الدراسات النقدية لتراثنا 
النثرم، كالسيما النثر الصكفي الذم لـ ينؿ حظو مف االىتماـ كما يجب، في 

 .نقدية المعاصرةالدراسات ال
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 الفصل األول 

 

ًّ القدٌم ة فً النثر العرب ٌّ  القضاٌا النقد

 
 

ذ.ـذادلؼارؾةذبنيذاؼشعرذواؼـثرذ1

 
كيًجدى فف النثر في مرحمة ميبٌكرة مف تاريخ البياف العربي، كمنذ العصر 
الجاىمي أخذ الكبلـ الفني المنثكر، عمى شكؿ قصص، كًحكـ في التطكر، بدءان 

ة اإلسبلمية، حيث اتخذ شكؿ خيطىب كرسائؿ تيممييا ظركؼه مكضكعية، بالمرحم
لعٌؿ أبرزىا تنافس األحزاب عمى الخبلفة، إلى العصر العباسي؛ حيث يزدىر فف 
النثر، كيشمؿي جكانب الفكر كالشعكر، كينطكم عمى أغنى المضاميف كأكثرىا تعٌددان 

ا الحياة العقمية كالكجدانية العربية، كتشٌعبان، نتيجةن لمحيكية كالتجٌدد المذيف شيدتيم
كنتيجة تصاعد مكانة الكاتب الناثر، كتحكالت الثقافة العربية التي أفرزت مصطمح 

 ".صناعة الشعر"إلى جانب مصطمح " صناعة الكتابة"
كقد دفعت رغبةي قكيةي، في تأكيد أصالة النثر الفني في التراث األدبي العربي 

؛ (1)اذ القرآف الكريـ دليبلن عمى كجكد نثر فني جاىميالدكتكر زكي مبارؾ إلى اتخ
إذ إٌف نثران يستحؽ كؿَّ االىتماـ أيىًمؿى مٍعظـ اإلىماؿ مف حركة النقد، التي 
انصرفت انصرافان، يكاد يككف كيٌميان إلى الشعر، كذلؾ بسبب اعتقاد ساذج، ىك أٌف 

ينية، منيا إلى النثر أداة أقرب إلى التعبير عف أغراض عممية، كسياسية كد
التعبير عف الغرض الفني األدبي، الذم استأثر الشعر بتناكلو حسب النقد القديـ، 
ٌف ضآلة حظ النثر مف االىتماـ، في تراثنا النقدم القديـ، مقارنة بحظ الشعر،  كا 
دفعت نيٌقادان معاصريف إلى التنبيو عمى قٌمة االىتماـ النقدم عامةن بالنثر، عمى نحك 

                                         
 . 44النثر الفني في القرف الرابع   (1)
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إٌف حقائؽ النثر العربي ما تزاؿ .: "كتكر مصطفى ناصؼ حيف قاؿما فعؿ الد
ذ ذاؾ  ٌف جدالن ذىنٌيان خصبان متنكع المظاىر يحتاج إلى مف يتتبٌعو، كا  مطكٌية، كا 

َـّ أيىًمؿى التطكر اليائؿ الذم أصابى لغة النثر، حيف "(1)تتغير ميقٌررات كثيرة ، كمف ث
 .التعبير ال مثيؿ ليا ارتبطت التجربة الشخصية بقدرة ذىنية عمى

ىناؾ حقيقة نقدية ميٌمة ىي تيميش فف النثر في النقد العربي القديـ؛ ألٌف 
الثقافة الرسمية السائدة كانت مرتبطة أشٌد االرتباط بالشعر، ما دفعى النٌقاد إلى 

ؿي : المقارنة بيف الشعر كالنثر، فانقسمكا فريقيف ؿي الشعر، كالثاني ييفضّْ األكؿ ييفضّْ
ـي كؿ فريؽ براىينو إلثبات تفضيموالن  .ثر، كييقدّْ

ييعدُّ أبك حٌياف التكحيدم أحدى أىـ النٌقاد الذيف تناكلكا قضية العبلقة بيف الشعر 
كالنثر، حيث أثار معاصريو مف النٌقاد لمناقشتيا إذ رأل أٌف منشأ ىذه المشكمة 

مكف الشعر عمى النثر  أكثر مف الذيف فمسفي الطابع، كالحظى أٌف الذيف ييفضّْ
مكف النثر عمى الشعر، كعرض آلراء نٌقاد مف الفريقيف، كلمحجج كالبراىيف  يفضّْ
مكنو مف أجؿ  مكف الشعر ييفضّْ التي يسكقكنيا، لتأكيد صحة ما يركف، فالذيف ييفضّْ
أبرز مزٌية فيو؛ كىي الكزف، كأبي سميماف المنطقي الذم يرل أٌف النظـى ممَّا تتقٌبمو 

النظـ أدؿُّ عمى الطبيعة، ألٌنو مف حٌيز "ٌما تتقبؿ النثر؛ ذلؾ ألٌف النفس أكثر م
ٌنما تقبمٌنا المنظكـ  التركيب، كالنثر أدؿُّ عمى العقؿ، ألٌف النثر مف حٌيز البساطة، كا 
بأكثر مف تقُّبًمنىا المنثكر ألٌنا لمطبيعة أكثر مٌنا بالعقؿ، كالكزف معشكؽه لمطبيعة 

 ".(2)كالحٌس 
ؿي الشعر عمى النثر، كيجعؿي مقاييسو مصدران لقياس النثر، أٌما الجاحظ  فييفضّْ

: كىذا ما قرأه الدكتكر عبد السبلـ المسٌدم في مجمؿ نقد الجاحظ، كأكجزهي قائبلن 
الجاحظ يكاد يجعؿي مف الشعر رمزان لمخمؽ األسمكبي األكفى، لذلؾ نراه يخصُّ نقد "

لحياكة الشعرية؛ كأف يككف الكبلـ النثر، ببعض المقاييس الميستقاة مف خصائص ا
قائمان عمى الشمائؿ المكزكنة، حتى يكتسبى ميزة اإليقاع المقطعي، كىذا ما ييعٌمؿي 

 ". (3)إٍف استطعتـ أف يككف كبلمكـ كمو مثؿ التكقيع فافعمكا: "الكصية الفنٌية المبدئية
فيو ، ك "نضرة اإلغريض في نصرة القريض"كالميٌظفر بف الفضؿ العمكم كتبى 

ييكرّْسي خمسة فصكؿ لكصؼ الشعر، كأحكامو، كتىبٌيف أحكالو، كأقسامو، كذكر 
                                         

 . 329محاكرات مع النثر العربي   (1)
 . 245المقابسات   (2)
 . 138قراءات مع الشابي كالمتنبي كالجاحظ كابف خمدكف   (3)
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آالتو؛ مف ببلغة، كنحك، كفصاحة، كحقيقة، كمجاز، كما يجكز لمشاعر، كما ال 
يجكز، كفىٍضًؿ الشعر، كمكانتو في الحياة العربية،كالمفاضمة بيف الشعر كالنثر، 

نصرتو، كتعداد فضائمو التي يمتاز بيا لينتيي مف ذلؾ كيٌمو إلى تفضيؿ الشعر ك 
ٍف راقت ديباجتو، كرٌقت : "عف النثر، يقكؿ كمف فضيمة الشعر أٌف الكبلـ المنثكر كا 

ذيبىٍت مناىمو إذا أنشده الحادم، كأكرده الشادم، كمدَّ بو  سينىٍت ألفاظو، كعى بيجتو كحى
ال ييسٌمى حزينان، كال صكتو الميطرٍب، كرفعى بو عقيرتو المنشد، ال ييحرّْؾي رزينان، ك 

سـى  ؿى بعينو نظمان، ككي كّْ في مف الدمع أمينان، فإذا حي كّْ ييظيري مف القمكب كمينان، كال ييخى
 ". (1)بالكزف كسمان، كلج األسماع بغير امتناع

فالميٌظفر ييفٌضؿي الشعر عمى النىثر، ألٌف النثر يفتقر إلى عناصر تعكدتيا 
يا الشعر، كتكٌرست بالنقد، ىذه العناصر ىي اإليقاع الذائقة الفنٌية العربية، كيممك

ؾي ساكنيـ، كييسٌمي حزينيـ،  الميطرٍب، الذم ييخاطبي مشاعر السامعيف فييحرّْ
كيكشؼي عف الميخٌبأ في نفكسيـ مف فرحو أك حزف، كفي رأم الميظٌفر ال يمكف لمنثر 

مٌية، كاستعار ىكية أف يقـك بمثؿ ىذا الدكر الخطير، إاٌل إذا تخٌمى عف ىكيتو العق
 .الشعر العاطفية

لقد كانت إحدل أخطر نتائج تفضيؿ الشعر عمى النثر، كالفصؿ بينيما، 
لى اعتبار المعنى  انقساـ النص اإلبداعي إلى مضمكف سابؽ كشكؿ الحؽ، كا 

لكفَّ طغياف االىتماـ بالشعر . محكر اىتماـ النثر، كالمفظ محكر اىتماـ الشعر
ال يعني إىماؿ النٌقاد القدماء لمنثر إىماالن مطمقان، فقد قاربكا كتفضيمو عمى النثر، 

الكثير مف القضايا النقدية المتعٌمقة بو، ككضعكىا محٌؿ اىتماميـ، مثؿ أدب 
الرسائؿ، كالخطب، كالببلغة النثرية، كالمفاضمة بيف الشعر كالنثر، كتصنيؼ 

إٌف المقارنة : ؾ يمكف القكؿالنثر، كتنافس الكتٌاب في ميداف الكتابة النثرية؛ كلذل
بيف الشعر كالنثر قضية أفرزتيا مستجدات ثقافية، شيدىا العصر العباسي، فقد 
 ، ًلدى ففه جديد ىك فف الكتابة، الذم أتقنو كيٌتابه مجيدكف، كنافسى النثري الشعرى كي
، في ظؿّْ ظركؼو سياسية كفكرية، كلـ يعد الشعر ػ كحده ػ  كالكاتبي الشاعرى

ضركبى الجدؿ كالحكار كالتناظر، التي استجٌدت حكؿ قضايا عقمٌية، يستكعبي 
 .كصكفٌية، كفمسفٌية

كييجمع . فالنثري قسيـ الشعر في الفنكف الكتابية، كالنثر لغة العرب ككبلميـ
بعضيـ عمى األسبقية التاريخية لمنثر، إذ يركف أٌف النثر ػ إبداعٌيان ػ أصؿه لمشعر، 
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ان ىك كبلـه منثكر جمعىٍت أشتاتىوي الصنعةي الفنٌية، كحيف فالشعري قبؿى أف يككف نظم
يتردٌد أٌف النثر ىك الحديث اليكمي، فيذا ال يعني اليبكط بالنثر إلى مستكل 
لى نكع  الحديث المألكؼ بيف الناس؛ ألٌف مثؿ ىذا الحديث أنتجى أدبى المحاكرات، كا 

ألعراب كالحكماء، لذلؾ ، كتنتمي ببلغةي االكبلـ المنثكر ينتمي حديث الرسكؿ 
نجدي عددان كافران مف النٌقاد القدماء ييفضٌمكف النثر، فيا ىك ذا أبك عابد الكرخي ػ 

مف شرؼ النثر أٌف الكتب القديمة كالحديثة النازلة مف : "عمى سبيؿ المثاؿ ػ يقكؿ
 كيرل الكرخي ػ". (1)السماء عمى ألسنة الريسؿ بالتأييد اإلليي كميا منثكرة مبسكطة

أيضان ػ في أفضمية النثر عمى الشعر، أٌف النثرى أصؿي الكبلـ، كالنظـ فرعو، 
كاألصؿ أشرؼ مف الفرع، كالفرع أنقص مف األصؿ، لكف لكؿّْ كاحدو منيما زائناته 

كييًمحُّ عمى أىـ سبب يجعؿي مف النثر األشرؼ، كىك أٌف النثر لغة ". (2)كشائنات
، مبسكطة، متباينة األكزاف، متباعدة األبنية، منثكرة"الكتب السماكية، فيي كمُّيا 

مختمفة التصاريؼ، ال تنقاد لمكزف كتدخؿ في األعاريض، كمف شرؼ النثر أٌف 
؛ "(3)الكحدة فيو أظير، كأثرىا فيو أشير، كالتكٌمؼ منو أبعد، كىك إلى الصفاء أقرب
تجٌسد فالكرخي يمدح النثر في شبيو بالكتب السماكية، كخاصة الشبو في ناحية 

الكحدة الفكرية فيو، كبعده عف التصٌنع الذم قد نجده في النظـ فيك صناعي 
ذا كاف باعث النظـ األكؿ قبؿ العركض ىك "مأسكر بالكزف، كالقافية، كغيرىا  كا 

 ".(4)الذكؽ، فالذكؽ طباعي كالطباعي ىك مخدـك الفكر الذم ىك منشأ النثر
ف النظـ كالنثر، في إطار كالمرزكقي أثار ىك اآلخر قضٌية المفاضمة بي

تأخر الشعراء : محاكلتو تفسير ظاىرة مكضكعية تتفٌرع إلى ثبلث مشكبلت؛ ىي
كذكر المرزكقي األسباب التي . عف رتبة الكيتٌاب، كقٌمة الميترسٌميف، ككثرة الشعراء

أكجبت تأٌخر الشعراء عف رتبة البمغاء، كما أكجبت أف يككف النثر أرفع شأنان مف 
أٌف ممكؾ العرب قبؿ اإلسبلـ كبعده كانكا يتبٌجحكف بالخطابة : األكؿ"ي الشعر؛ كى

كاالفتناف فييا، ككانكا يأنفكف مف االشتيار بقرض الشعر، كيعدُّه ممككييـ دناءة،، 
أٌف اإلعجاز القرآني كالحديث : أنيـ اتخذكا الشعر مكسبةن كتجارة، كالثالث: الثاني
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 ". (1)النبكم كقعان في النثر دكف النظـ
ثـ ذكر المرزكقي السبب الخاص في قٌمة المتريسٌميف ككثرة الميفمقيف، كىك أٌف 

عمى أف يككف كاضح المنيج، سيؿ المعنى، ميٌتسع الباع، كاسع " الترٌسؿ"مبنى "
و عمى حقائقو، كظكاىريه عمى بكاطنو، إذا كاف مكرده عمى  النطاؽ تدؿُّ لكائحي

، كأمٌ  ا مبنى الشعر فيك عمى العكس مف جميع أسماع مفترقة مف خاصيٍّ كعاميو
ذلؾ، ألٌنو مبنيه عمى أكزافو مقدَّرةو، كحدكد ميقٌسمة، كقكاؼ ييسىاؽي ما قبميا إلييا
(2)  ."

ُـّ في الشعر كييرفض  .كلذلؾ فكيؿُّ ما ييحمىدي في الترسؿ كييختار، ييذى
الرغـ كالقمقشندم أيضان قارفى بيف المنظكـ كالمنثكر، كفٌضؿ المنثكر، عمى 

، كقافية، كتكازف أجزاء، كمف مزٌيًة  مف مزايا النظـ كفضائمو المتعٌددة؛ مف كزفو
ككنو ديكاف العرب ككتاب تاريخيـ، ككقائعيـ، كسائر أحكاليـ، فإٌف النثر حسب 

 ". (3)أرفع درجة كأعمى رتبةن كأشرؼ مقامان كأحسف نظامان "رأيو 
كمقارنتو بيف قكؿ اإلماـ عمٌي كيكردي القمقشندم براىينو عمى ىذا التفضيؿ، 

، كما أنشده الشعراء في معناه، فأشار "قيمةي كيؿّْ امرئو ما ييحسنو( "كـر اهلل كجيو)
 :إلى انحطاط رتبة ىذا القكؿ حيف كيًظؼَّ في بيت شعر ىك

 فَيا اَلِئِمي َدْعِني ُأغاِلي بقيمتي
  

 فقيمُة ُكلِّ الناِس ما ُيحسنوُنو  
 :عمى ما قاؿ؛ كىك قكؿ المتنبي في قمعة الحدث الحمراء كأكردى شاىدان آخر 

 وكاَن ِبيا مثُل الجنوِن فَأْصَبَحتْ 
 

 وِمْن ُجَثِث القتمى عمييا تمائم 
 

قاؿ القمقشندم عف نثر الكزير ضياء الديف بف األثير لمبيت السابؽ، كىك و
س القتمى كأنما كاف بيا جنكفه فبعث ليا مف عزائمو عزائـ، كعمٌؽ عمييا مف رؤك 

، فضبلن عف برىاف آخر أكرده القمقشندم "(4)إٌنو جاء في غاية الطبلكة"تمائـ، 
كناىيؾ بالنثر فضيمةن أٌف اهلل تعالى أنزؿ بو كتابو العزيز كنكره : "يظير في قكلو

 ". (5)المبيف، كلـ يينًزٍلو عمى صفة نظـ الشعر

                                         
 . 17، 16/ 1شرح ديكاف الحماسة   (1)
 . 18/ 1شرح ديكاف الحماسة   (2)
 . 1/58صبح األعشى في صناعة اإلنشا   (3)
 . 59/  1صبح األعشى في صناعة اإلنشا   (4)
 . 59/  1صبح األعشى في صناعة اإلنشا   (5)



 ػ  17ػ 

شعر كالنثر؛ كالكزف كأحصى النقاد قدماء كمحدثيف فركقان كثيرة تقـك بيف ال
كالقافية، كالبناء الخارجي، كلغة التعبير، كخصكصية القصيدة التي ال يمكف بأم 
لػو مف فف إلى  حاؿو أف تتحكؿ إلى خطبة أك رسالة، بعكس النثر الذم يمكف تحكَّ
آخر، كفرؽ المكضكع، إذ تبدك أغراض النثر أكثر أىمية كجدٌية مف أغراض 

خاص لمغة، كفرؽ األسمكب، كفركؽ أخرل، لكٌنيا الشعر، كفرؽ االستعماؿ ال
جميعان ال تيمغي االقتراب بيف الشعر كالنثر في جكانب معينة؛ كالمكسيقى، كالسجع، 

 .كاالستجابة النفسية لكمييما، كتناسب الجمؿ
ؿي د فرؽ المغة، كفرؽ طريقة التعبير؛ أٌما : صبلح فضؿ فرقيف ىما. كييسجّْ

يز مف لغة النثر بخصائص عمى مستكييف؛ صكتي فرؽ المغة، فمغة الشعر تتم
شعر منثكر ييتـ : عركضي، كداللي معنكم، كلذلؾ يرل في الشعر ذاتو نكعيف

بالمعنى ميغًفبلن الصكت، كنثر منظـك ييتـ بالصكت كالداللة معان، أٌما ما يتعمؽ 
رل، بطريقةى التعبير فسطر النثر ييعٌبر عف الفكر بطريقة متتابعة مف فكرة إلى أخ

عمى شكؿ سمسمة مع تحٌفظ كاحد، ىك أٌف حمقات السمسمة كاحدة، بينما عناصر 
 .(1)الفكر مختمفة أٌما أبيات القصيدة فتفتقر إلى ىذا التتابع كالترابط أحيانان 

كفي مجمؿ المكقؼ النقدم العربي مف النثر، نجدي أٌف النٌقاد يسندكف لئليقاع 
؛ فاإليقاع ىك األساس الفٌني المحكرم، دكران ميمان في تقريب النثر مف الشعر

كطرؽ تطبيقو أك استخدامو تختمؼ بيف الشعر كالنثر كأنكاعيما، كحضكره أك 
غيابو في العمؿ األدبي، ىك المقياس الكحيد لمكبلـ ليككف فنٌيان أك غيرى فٌني؛ 

 : كلذلؾ نجدي تقسيمات النٌقاد لعمـك النثر تكاد تنحصر في نكعيف
ىك الذم ييبمغي معاني منطقية بأٌدؽ األلفاظ المختارة نحكٌيان، ك : النثر العادم

 (.اإليقاع)مف غير أدنى اىتماـ بالجانبى الصكتي 
كىك الذم ييعنى بالمفظ، كالتركيب؛ نحكٌيان كصكتيان، لتككف لػو في : النثر الفني

 .النياية صياغة إيقاعية مكسيقية مبلئمة
 

عمى النثر، كالٌنقاد الذيف ييفضٌمكف النثر بإزاء النٌقاد الذيف ييفضٌمكف الشعر 
رئيسية عمى الشعر، نجدي فريقان ثالثان يساكم بيف الشعر كالنثر، مستنديف إلى فكرة 

ىي البناء، فالشعر كالنثر متساكياف في أٌف لكمييما بناءن يعتمدي عمى التكزيع الشكمي؛ 
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 .قراتفمثمما تنقسـي القصيدة إلى أبيات ينقسـ النص النثرم إلى ف
المنظكـ مثؿ المنثكر في سيكلة مطمعو، كجكدة مقطعو، "يرل العسكرم أٌف 

كحيسف رصفو كتأليفو، ككماؿ صكغو كتركيبو؛ ألٌف الكبلـ يحسيف بسبلستو، 
صابة معناه، كجكدة مطالعًو، كليًف مقاطعًو،  كسيكلتو، كنصاعتو، كتخٌيًر لفظو، كا 

كيرل ػ "(1)أعجازه بيكاديو، كمآخيره لمباديوكاستكاء تقاسيمو، كتعادؿ أطرافو، كتشبًُّو 
ال يحسف مىنثكر الكبلـ كال يحمك حتى يككف مزدكجان، كال تكاد تجد "أيضان ػ أٌنو 

 ". (2)لبميغو كبلمان يخمك مف االزدكاج
أٌما حاـز القرطاجني فييشبّْو بناء النثر ببناء الشعر؛ فبناء الشعر يبدأ 

ذا ييناظر في النثر بناء الحركؼ، فالكمـ، باألبيات، فالفصكؿ، فالقصائد، كى
اعمـ أٌف األبيات بالنسبة إلى الشعر المنظـك نظائر الحركؼ : "يقكؿ. فالعبارات

الميقطٌعة مف الكبلـ المؤلؼ، كالفصكؿ المؤلفة مف األبيات نظائر الكمـ المؤلىفة مف 
فكما . األلفاظ الحركؼ، كالقصائد المؤتٌمفة مف الفصكؿ نظائر العبارات المؤٌلفة مف

سينت الفصكؿ المؤٌلفة منيا إذا رتبت عمى ما يجب كما  سينىٍت حى أٌف الحركؼ إذا حى
أٌف ذلؾ في الكىًمـ المفردة كذلؾ،ككذلؾ يحسيف نظـ القصيدة مف الفصكؿ الحساف، 
كما يحسيف ائتبلؼ الكبلـ مف األلفاظ الًحسىاف إذا كاف تأليفيا منيا عمى ما 

 ".(3)يجب
المساكاة بيف الشعر كالنثر ػ عند القدماء ػ قائمة عمى تٌصكرو خاص كيبدك أٌف 

يقكؿ بتداخؿ الشعر كالنثر، كيذىب إلى أٌف الشعرية، أك ما يمكف تسميتو 
بالمستكل الفني العالي، ييحٌقؽ لمنص األدبي كجكدان إبداعيان طالما تكافر فيو، سكاءه 

األشعار أشعار ميحكمة متقنة، أنيقة  مف"فابف طباطبا يرل أٌنو . أكاف شعران أـ نثران 
ًعمىٍت نثران، لـ تبطؿ جكدة  ٍت كجي األلفاظ، حكيمة المعاني، عجيبة التأليؼ، إذا نيًقضى

فاإلبداع قد يؤدم إلى تكافر النثر في الشعر، ". (4)معانييا كلـ تفقد جزالة ألفاظيا
، بافى : "يقكؿ ابف طباطبا. كالشعر في النثر عف المنثكر، الذم الشعر كبلـه منظكـه

يستعممو الناس في مخاطباتيـ، بما خيٌص بو مف النظـ الذم إف عيًدؿى بو عف 
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 ". (1)كنظموي معمكـه محدكد. جيتو مٌجتوي األسماع، كفسدى عمى الذكؽ
ف بيف الشعر كالنثر أبك سميماف المنطقي، الذم يقكؿ  كمف الذيف يساككى

ائؿ كمناقب، كلكؿّْ منيما مثالب، بتعادؿ فني الشعر كالنثر، فمكؿّْ منيما فض
كلمنثر فضيمتو التي ال تيٍنكىر، كلمنظـ : "كإلتقاف كؿ ففو منيما ىنىاؾ شركط، يقكؿ

د كال ييٍستر؛ ألٌف مناقب النثر في مقابمة مناقب النظـ، كمثالب  شرفو الذم ال ييٍجحى
كتجنب النثر في مقابمة مثالب النظـ، كالذم البيٌد منو ىك السبلمة كالدٌقة، 

 ". (2)العكيص، كما يحتاج إلى التأكيؿ كالتخميص
أبك حٌياف التكحيدم أيضان يتبنى فكرة المساكاة بيف الشعر كالنثر، إلى درجة 
المطابقة في األىمية، كالتكحيد في األداء الفني، فالنظـ كالنثر يحتاجاف إلى 

كالمحاكاة، كىذا  اإلتقاف كالجكدة، كشٌدة تقاربيما تتجٌمى بكضكح أكبر في اإليقاع
: ما كاف يغمب عمى نثر القرف الرابع، كييعٌبر التكحيدم، عف ىذا التقارب بالقكؿ

خير الكبلـ ما قامت صكرتو بيف نظـ كأٌنو نثر، كنثر كأٌنو نظـ، يطمع مشيكده "
 ".(3)بالسمع، كيمتنع مقصكده عمى الطبع

لقكاعد النقدية إٌف قراءة النقد الميكٌجو لمشعر، كالنثر، تكشؼي عف ككف ا
مشتركة في دراستيما معان؛ فقكاعد الببلغة التي تنطبؽ عمى الشعر تنطبؽ عمى 
النثر أيضان، كيرل قدامة بف جعفر أٌف الببلغة مفيكـه ينطبؽ عمى النثر، كالشعر 

القكؿ المحيط بالمعنى المقصكد مع اختيار الكبلـ، "معان، كييعٌرؼ الببلغة بأٌنيا 
فقيدامة ييكٌسعي مجاؿ الببلغة، فمجالييا الكبلـ ". (4)حة المسافكحيسف النظاـ، كفصا

، كال ييحٌدده شعران كاف، أك نثران بؿ ييحٌدد مدل اإلتقاف، كحيسف االختيار، (القكؿ)
 .كبراعة التأليؼ

ظٌؿ نقد الشعر طاغيان، كاف . عمى الرغـ مف االىتماـ النقدم المكيٌجو لمنثر
، غيرى مكاكب لتطكر النثر العربي الذم تناسب نقد النثر مكسكمان بضآلة حجمو

طردان مع تطكر الفكر العربي كتجٌدده، بجكانبو العقمية، كخاٌصة الفمسفية، كالدينية، 
حدث ىذا التطكر بسبب طبيعة الفكر النظرية غير . كاألخبلقية، كالكجدانية

، كالنثر ىك الميقٌيدة، كالمفتكحة عمى المجيكؿ الذم يتكؽ اإلنساف إلى اإلحاطة بو
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األداة األقدر مف الشعر عمى مساعدة اإلنساف، في محاكلة تحقيؽ ىذه اإلحاطة؛ 
، فالنثر ىك أداة "التكصيؿ"كذلؾ ىك الفرؽ الجكىرم بيف الشعر كالنثر، كىك فرؽ 

تكصيؿ أفكار كبيرة، كحتى يككف ىناؾ نثره راؽو البيٌد مف تكافر شركط فنية، 
 .الشعر بكزفو كقافية، كيخمك مف أية قيمة فنية كمكضكعية، كقد يتمتع كثير مف

إشكالية الميفاضمة بيف الشعر كالنثر "القديـ، كالحديث "إذف فقد حؿَّ النقد 
بالتكحيد بينيما، كمساكاتيما جمالٌيان؛ ألنيما ال يقفاف عمى طرفي نقيض، بؿ ييكٌمؿ 

ية، فالفف أحدىما اآلخر، كيقـك كؿ منيما بميمتو في الدرجة نفسيا مف األىم
السامي قد يككف شعران، كقد يككف نثران، فمىيسى مف نيقطةو حاسمة تحٌدد نياية الشعر 
ذا كاف ثمة خبلؼ بيف الشعر كالنثر، فيك خبلؼه كميّّ  كبداية النثر، أك العكس، كا 

 .كشكمٌي، كليس خبلفان جكىرٌيان 
ذ:ـذاؼؾػظذوادلعـىذ2

 :انقسـ نٌقاد المفظ كالمعنى فريقيف
، ييمثٌمو عبد القاىر الجرجاني، األكؿ ير   ل أٌف المفظ بائده، كالمعنى باؽو

 .كأبك حياف التكحيدم
كالثاني يرل أٌف المعنى ىك البائد، كالمفظ ىك الباقي، يمٌثمو الجاحظ، ككاف 
الفريؽ الثاني ىك األقكل، بدليؿ انصراؼ أغمب الدراسات النقدية إلى أدب 

الذم ييعنى بالصياغة الشكمية، كيييمؿ المضمكف الصنعة، شعران كاف، أك نثران؛ ذلؾ 
، ككاف مف أخطر نتائج الفصؿ بيف المفظ كالمعنى، طغياف  بما يحمؿ مف معافو
ظاىرة المفظية عمى تراثنا األدبي كالنقدم عمى حدٍّ سكاء، كطغياف ظاىرة الفصؿ 

يبلن بيف المغة كالفكر مف جية، كالمغة ك اإلحساس مف جيةو أخرل، فأيىًممىٍت طك 
 .ريغـ ميميا الشديد إلى األدب. الكتابة الفمسفية، كاالجتماعية كالصكفية

كاف ىذا الفصؿي خطأن نقدٌيان؛ ألٌف المغة ىي الفكر، إذ األلفاظ ىي المعاني، 
كما كاف مف ميسٌكغو لمفصؿ بينيما عمى نحك ما قالت النظريات النقدية القديمة، 

يأتي نٌقاده كببلغيكف يستنبطكف ما في فبقيت المغة كضعية اصطبلحية، قبؿ أف 
المغة مف خصكصية االستخداـ الفني، الذم يبتعد باأللفاظ عف مستكاىا العادم، 
إلى مستكاىا الفني كالرمزم، بعيدان عف مشكبلت الصدؽ كالكذب، كالكضكح 
كالغمكض، كالسرقات الشعرية؛ كىي مشكبلت أثارىا النقد القديـ، في ظؿّْ تكحيده 

بيف المغة الشعرية كالشكؿ الثابت لمقصيدة، كأحد مبادئ عمـ الجماؿ  الميقٌدس
االتباعي العربي، الذم لـ ييٍعفى بجمالية الطاقة غير المنتيية الكامنة في المغة، 
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 .كالتي تيقابؿ الطاقة المنتيية في الشكؿ المحدكد
 سبؽى األدبي النقدى في شكط الحداثة، كظيرت كتابات أثارت حفيظة النٌقاد
ماةن لمغة التي فٌجرىا شعراء ككيتَّاب محدثكف، جعمكا  كجدليـ، فنصٌبكا أنفسيـ حي

لغةن خالقةن باستمرار، لغةى نبكءة، كاستبطاف كاستكشاؼ : "منيا، كما يقكؿ أدكنيس
فطغياف النظرة المنطقية لمغة صرؼى انتباه النٌقاد ". (1)تيحٌرؾ كتفتح أبكاب االستباؽ
ييا قكة الخياؿ، إلى مقياس نقدم آخر، ىك الببلغة عف خفايا جمالية، بما ف

كالخطابة، كفي النقد القديـ اختمط مفيكما الببلغة كالخطابة، كشٌكبلن مقياسان نقدٌيان 
 .نجده أساسان كاضحان في نقد الجاحظ

ٌيرت عبارة الجاحظ  النٌقادى، كخاصةن " المعاني مطركحة في الطريؽ"حى
زان كاضحان إلى المفظ، كتأسيسان لمذىب الصنعة المحدثيف منيـ، حيث رأكا انحيا

كسكاء كاف المفظ في نقد الجاحظ أىـ مف المعنى، أك . عمى حساب مذىب الطبع
المعنى أىـ مف المفظ، فيناؾ حقيقة ىامة ينطكم عمييا نقد الجاحظ،كىي أٌف لمفظ 

كمة المفظ فضبلن كبيران في تأدية المعنى شعران  كنثران، كيككف بذلؾ أكؿ مف أثار مش
كالمعنى، كأكؿ مف نادل بمذىب الصنعة القائـ أساسان عمى ميارة استعماؿ المفظ، 

المعاني مطركحة في الطريؽ، يعرفيا العجمي كالعربي كالبدكم كالقركم : "يقكؿ
ٌنما الشأف في إقامة الكزف، كتخٌير المفظ، كسيكلة المخرج، ك[المدني]ك كثرة ]، كا 

كدة السبؾ، فإنما الشعري صناعةه كضربه مف النسًج ، كفي صحة الطبع، كج[الماء
ذا كاف بعض النقاد رأكا في عبارة الجاحظ تفضيبلن ". (2)كجنسه مف التصكير كا 

لمفظ، فإٌف ىذا ال يعني أبدان أٌف الجاحظ قد غفؿ عف الفرؽ بيف التكٌمؼ في اختيار 
يعني ىذا  األلفاظ، كصكغ العبارات، كاالىتماـ كالبحث كالتخٌير الحسف، حيث

 .االىتماـ التنقيح كالتيذيب، كصكالن إلى مجد الكتابة
  

كلـ ييمؿ الجاحظ المعاني إىماالن كامبلن، فقد تحٌدث حديثان عارضان عف 
 .المعاني القائمة في الصدكر كاألذىاف كالنفكس كالخكاطر كالًفكىر

ما األلفاظ ييعٌكؿ الجاحظ عمى المفظ؛ ألٌف المعاني ػ في رأيو ػ غير محدكدة بين
محدكدة، كلذلؾ تبدك ميمة المتعاطي مع الكتابة ميرٌكزةن عمى األلفاظ، كالنص 
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حكـ المعاني خبلؼ حكـ األلفاظ؛ "التالي ييكٌضح رأم الجاحظ في المفظ كالمعنى 
ألٌف المعاني مبسكطة إلى غير غاية، كممتدة إلى غير نياية، كأسماء المعاني 

مة محدك  دة، كجميع أصناؼ الدالالت عمى المعاني مف مقصكرة معدكدة، كميحصَّ
أٌكلييا المفظ، ثـ اإلشارة، ثـ العقد، : لفظ كغير لفظ، خمسة أشياء ال تنقيص كال تزيد

ثـ الخط، ثـ الحاؿ، كلكؿ كاحد مف ىذه الخمسة صكرة بائنة مف صكرة صاحبتيا، 
 ". (1)كحميةه ميخالفةه لحميًة أيخًتيا

يكرة، ال تيصرّْح بانتقاص قدر المعاني، لكٌنيا صحيحه أٌف عبارة الجاحظ المش
تشي بقمة اىتماـ بيا، كشدة اىتماـ باأللفاظ، كيكاد يككف حديثو عف المعاني ال 
ييقارف بحديثو عف األلفاظ، فالمعاني ػ حسب الجاحظ ػ ال منتيية، كىي مف ثـٌ 

معافو ال  متكافرة لكؿّْ مف أراد أف يكتب، كفي ىذا تبسيطه لفكرة المعنى، فيناؾ
يدركيا كٌؿ الكتٌاب، كىناؾ مناطؽ مجيكلة في المعنى لـ تيكتشؼ، كما في طرؽ 

كليست نظرية الجاحظ في المفظ كالمعنى ظممان لممعنى كحده، . الصياغة كالتعبير
بؿ ىي ظمـه لمفظ أيضان، ما داـ يشترط لمفظ البميغ مشاكمتو لممعنى، كتعبيره عنو، 

ى شاكؿ المفظ معناه، كأعربى عف فحكاه، ككاف لتمؾ مت: "كمكافقتو لمحاؿ، يقكؿ
الحاؿ كفقان، كلذلؾ القدر لفقا، كخرج مف سماجة االستكراه، كسمـ مف فساد 
سًف المكقع، كبانتفاع المستمع، كأجدر أف يمنع جانبو مف  التكٌمؼ، كاف قمينان بحي
بو تناكؿ الطاعنيف، كيحمي عرضو مف اعتراض العٌيابيف، كال تزاؿ القمكب 

يعني الجاحظ االستخداـ االصطبلحي لؤللفاظ ". (2)معمكرة، كالصدكر مأىكلة
المعتمد عمى القامكس، ال االستخداـ الفني المطمكب في الشعر كالنثر، كلكف ال 
غرابة، فيذه إحدل نتائج ارتباط مفيكـ الببلغة بالخطابة، كفي سياؽ حديثو عف 

إلى معافو عامة، كمعافو خاصة،  ببلغة المعنى، نكاد نستنتج تقسيمو المعاني
كيقرف بالمعنى مصطمحات غير أدبية، بؿ ىي أقرب إلى المنطؽ، كالصكاب، 

المعنى ليس يشريؼ بأف يككف مف معاني : "كالفائدة، كمكافقة الحاؿ كالمقاؿ يقكؿ
ٌنما مدار الشرؼ عمى  الخاصة، ككذلؾ ليس يتضع بأف يككف مف معاني العامة، كا 

حراز ال  ". (3)منفعة مع مكافقة الحاؿ، كما يجب لكؿ مقاـو مف المقاؿالصكاب كا 
...." المعاني مطركحة"مف مبلحظات النٌقاد المحدثيف عمى عبارة الجاحظ 
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مبلحظة لمدكتكر زكي العشماكم، يرل فييا أٌف عبارة الجاحظ المشيكرة تتسـ 
سكاء،  بالغمكض، كعدـ التحديد الصحيح كالدقيؽ لمفيـك المعنى كالمفظ عمى حدٍّ 

" البياف كالتبييف"كفي رأيو أٌف الذم ييحٌدد فيـ الجاحظ لممعنى كالمفظ ىك كتاب 
لكٌف المعنى المستفاد مف رأم الجاحظ ىك سيادة النظرة المنطقية لمغة؛ . (1)كامبلن 

فببلغة المغة ىي ببلغة الخطابة، كالمعنى ييكجد أٌكالن مستقبلن، ثـ يتبعو المفظ في 
 .ة الفائقة بالشكؿ، عف طريؽ الصياغة، كالنسج، كالتصكيرإطارو مف العناي

؛ فالعسكرم ..."المعاني مطركحة في الطريؽ"تأثر النٌقاد بعد الجاحظ برأيو 
كليس الشأف في إيراد المعاني، ألٌف المعاني : "يكادي ييكٌرري العبارة حرفٌيان، فيقكؿ

ٌنما ىك ف ي جكدة المفظ كصفائو يعرفيا العربي كالعجمي، كالقركم، كالبدكم، كا 
كرأم العسكرم ال ييمٌثؿ نفسو بقدر ما يمثّْؿ تٌياران نقدٌيان كامبلن، ". (2)كحسنو كبيائو

تٌياران اتباعٌيان ال يجرؤ عمى القكؿ بكحدة تقكـ بيف المفظ كالمعنى، لكٌف بعض النٌقاد 
يؽ سممكا مف بعض الخكؼ، كلمٌحكا تمميحان إلى تمؾ الكحدة كما في نص البف رش

المفظ جسـ كركحو المعنى كارتباطو بو "القيركاني، يربط فيو بيف المفظ كالمعنى 
كارتباط الركح بالجسـ يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو، فإذا سمـى المعنى كاختٌؿ بعض 

إذا لـ يكف عند الشاعر تكليد معنى كال : "، كيقكؿ أيضان "(3)المفظ كاف نقصان 
أك زيادة فيما أجحؼى فيو غيره مف المعاني اختراعو، أك استظراؼ لفظ كابتداعو، 

أك نقص مٌما أطالو سكاه مف األلفاظ، أك صرؼ معنى إلى كجوو عف كجون آخر 
 ".(4)كاف اسـ الشاعر عميو مجازان ال حقيقة، كلـ يكف لػو إاٌل فضؿ الكزف

المعنى ىك المضمكف، كالمفظ ىك الشكؿ، فالمعنى إذف ىك الحياة اإلنسانية 
أفكارىا، كبيئاتيا، كحضارتيا، كالمفظ إذف ىك الصياغة مف بناءو لغكم بتاريخيا، ك 

كأساليب ببلغة، كاإليجاز، كالتككيد، كالتقديـ، كالتأخير، كالقصر، كالمجاز، 
كالتشبيو، كاالستعارة، كالكناية، ما ييٌحقؽي األداء التعبيرم، كقد كقع األدب كالنقد معان 

لمبالغة في الشكؿ، كتنحية المضمكف في مأزؽ الشكبلنية الذم تجٌمى في ا
ثٍَّت عمى التحاـ الشكؿ بالمضمكف، دكف أف " أدبية كنقدية"باستثناءات قميمة  حى

لى القكؿ بأٌف المغة  ترقى ػ خاصة النقدية منيا ػ إلى القكؿ بتداخميما كاتحادىما، كا 
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عيدم مرآة الفكر، كالفكر مصدر المغة، كأٌف الفف الحقيقي ابتكار كاكتشاؼ عمى ص
 .الشكؿ كالمضمكف، كالمفظ كالمعنى معان 

انتقمت فكرة الشكؿ كالمضمكف إلى األدب مف الفمسفة حيث الشكؿ ىك 
، كالعبلقة بينيما عبلقة ارتباط كيمٌي إلى "المادة"الصكرة كالمضمكف ىك الييكلى أك 

درجة االتحاد، كقد بدأت مشكمة الشكؿ كالمضمكف في الشعر، ككانت فصبلن بيف 
ظ كالمعنى، قاؿ بو المعتزلة انطبلقان مف مشكمة خمؽ القرآف، كقضية المجاز، المف

في النص القرآني، " الداللة"ك" المدلكؿ"فقد ذىب المعتزلة إلى التفريؽ بيف 
فالمدلكؿ معنى قائـ في النفس، يسبؽ في كجكده الداللة التي ىي األلفاظ التي 

 .ييعبّْري بيا عف المعنى
ـى النقدي العربي ؛ إذا لـ يفيـ مف مصطمح المعنى سكل "المعنى"القديـ  ظم

الفكرة العارية المجٌردة، فمعنى الشعر، كمعنى النثر ىك الغرض أك القصد أك 
الصكرة "برغـ أٌف . الفكرة، كلـ ييدًخؿ النقد القديـ الصكرةى الفنية في صمب المعنى
لة، تنحصري أىميتيا الفنية طريقةه خاصة مف طرؽ التعبير، أك كجوه مف أكجًو الدال

كذلؾى يحدث حيف ". (1)فيما تيحدث في معنى مف المعاني مف خصكصية كتأثير
يتحقؽ في الصكرة صدكرىا عف فكرة عقمية، أك شعكر كجداني ثـ تجٌسدىا بمغة 

األمر الذم يرفضو : فنية عالية، كييقٌدـ معناىا بطريقة تصكيرية، كتجسيمية أحيانان 
الشكؿ "ف، حيث كٌرس الفصؿ بيف الشكؿ كالمضمكف المكقؼ اإلسبلمي مف الف

كعاء حيادم قائـ بذاتو مكجكد سمفان، ىك الشكؿ الجاىمي، كالمضمكف ىك اإلسبلـ 
فقد كاف تكليد المعنى في األدب كالبدعة في الشرع، كأثٌرت ".(2)بقيمو كمكحياتو

، بؿ في سكء ىذه النظرة في نقد كؿ النٌقاد، كلـ تتجٌؿ في سكء تقديرىـ لممعنى فقط
فياىك ذا ابف قتيبة يجعؿ لؤللفاظ دالالت مفردة أك مستقمة، . تقديرىـ لمفظ أيضان 

أٌما المعنى عنده فيك مجرد المحتكل المنطقي لمكبلـ، كما ييقٌسـ الشعر قسمةن حاٌدةن 
: صارمة يتضحي فييا الفصؿ بيف المفظ كالمعنى؛ فالشعر عنده أربعة أضرب

سيفى لفظو كجاد" سيفى لفظو كحبل كال فائدىة في معناه،  ضربه حى معناه، كضربه حى
ت ألفاظو عنو؛ كضربه تأخٌر معناه كتأخٌر لفظو ، "(3)كضربه جاد معناه كقىصيرى

كييعٌرؼي ابف قتيبة المفظ كالمعنى فالمفظ ىك كقع الكممات، كالمعنى ىك األفكار 
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مقية كالتصكرات الغريبة كالطرائؽ النادرة، يقكؿ في أنحا ىذه )ء متفرقة مف كتابو الخي
كقد ييختار الشعر كييحفظ، ألٌنو ... األلفاظ، أحسفي شيءو مخارجى كمطالعى كمقاطع

،كىكذا فالشعر، ((1)...كىذا الشعر شريؼ بنفسو كبصاحبو.... معناه،غريبه في 
أٌما التصكير الفني . يينظر إليو مف ناحية المفظ كالمعنى، في جكدتيما، أك رداءتيما

مشاعر، كاألداء اإليقاعي، فبل ييقًدٌماف لممعنى كالمفظ شيئان في النقد العربي كنقؿ ال
 .القديـ

اىتـٌ قدامة بف جعفر بمشكمة المفظ كالمعنى، فقد تٌحدثى عف أنكاع المعاني، 
كأىميا صحة التفسير، كعف أنكاع نعكت المعاني كالتتميـ، كالمبالغة، كالتكافؤ، 

 :عف أنكاع ائتبلؼ المفظ مع المعنى، كىي أربعةه كااللتفات، كتحٌدث ػ أيضان ػ 
 .مساكاة المفظ لممعنى ببل زيادة كال نقصاف: المساكاة"

 .لفظ قميؿ كمعنى كثير: كاإلشارة
في الداللة عمى معنى، كىك لفظ يدؿ عمى معنى ىك ردفو، كتابعه : كاإلرداؼ

 .لػو، كال يأتي بالمفظ الداؿ عمى ذلؾ المعنى
، "(2)ارة إلى معنى ييستعاف بكبلـ يدؿ عمى معنى آخرفي اإلش: كالتمثيؿ

المحف كالبعد عف سبيؿ اإلعراب كالمغة "كتحدٌث قدامة عف عيكب المفظ، كىي 
فساد "، كتحدث عف عيكب المعنى كىي "(3)دخكؿ الشيء في الشيء"كالمعاظمة 

يقاع ا لممتنع األقساـ، كفساد المقاببلت، كفساد التفسير، كاالستحالة، كالتناقض، كا 
فييا في حاؿ ما يجكز كقكعو، كيمكف ككنو، كمخالفة العرؼ كأف ينسب إلى 

، كما تحدث عف عيكب ائتبلؼ المفظ كالمعنى؛ كىك أحد "(4)الشيء ما ليس لػو
إٌما أف يترؾ مف المفظ ما بو يتـ المعنى، أك أف يزيد في المفظ ما يفسد : "إخبلليف

المفظ كالمعنى كالقافية )ؼ عناصر الشعر ، ثـ أخرج قدامة مف ائتبل"(5)بو المعنى
ائتبلؼ المفظ مع المعنى، كائتبلؼ الكزف مع المفظ، "أربعة ائتبلفات؛ كىي ( كالكزف

، كيرل الدكتكر زكي "(6)كائتبلؼ المعنى مع الكزف، كائتبلؼ المعنى مع القافية
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، كبرغـ "(1)نيفسادان، كتفتيتان ظاىران لكحدة العمؿ الف"العشماكم في ىذه االئتبلفات 
، حيث شغمت دراستو لممعنى "نقد النثر"اىتماـ قدامة بالمعنى، خاصةن في كتابو 

باب المعاني الداؿ عمييا "الجزء األكبر مف كتابو، فخٌصصى لػو بابان مستٌقبلن سمَّاه 
 : رأل فيو أٌف المعاني الجيدة البيٌد أف تتكافر فييا صفاته مثؿ" الشعر

قاببلت كصحة التفسير، كالتتميـ، كالتكافؤ، صحة التقسيـ كصحة الم
كااللتفات، فإٌف جنكح قدامة إلى الشكؿ ظير في كتبو عمى شكؿ اىتماـ 

 . الخ...بالترصيع، كالسجع، كالكزف، كالمفظ، كالتقسيـ، كالمقابمة، كالتكازم،
ناقده آخر ييممس في نصكصًو ميؿه إلى جية المعنى ىك القمقشندم، ففي 

صنعة الكبلـ كمعرفة كيفية إنشائو كتأليفو، كفي معرفة المعاني معرض حديثو عف 
في شرفيا كفضميا يرل القمقشندم، أٌف المعنى بدف كالمفظ ثكب، فالمعنى متبكع 

كطمب تحسيف األلفاظ إٌنما ىك لتحسيف المعاني، بؿ المعاني : "كالمفظ تابع يقكؿ
ًضعىٍت، فاحتيا ج صاحب الببلغة إلى إصابة أركاح األلفاظ، كغايتيا التي ألجميا كي

المعنى أشدُّ مف احتياجو إلى تحسيف المفظ؛ ألٌنو إذا كاف المعنى خطأن كأف الكبلـ 
فالمفظ ". (2)بمنزلة اإلنساف الذم ال ركحى فيو كلك كاف عمى أحسف الصكر كأجمميا

غير الفصيح ييسيء إلى المعنى ركحان، كالمفظ جسدان، معناه أٌنو البيٌد مف تبلؤـ 
معاني، ككالدة األلفاظ مع الطبع، كالسيكلة، بعيدان عف التكمؼ، كالغمكض، ال

 .كالتعقيد
 
 

فيمان ( المفظ كالمعنى)كيًجدى نقٌاد آخركف، فيمكا العبلقةى بيف الشكؿ كالمحتكل 
أرحب، فسٌككا بينيما، كنظركا إلى ىذه العبلقة في ضكء المفيـك الفمسفي لمعبلقة 

دت أسماء المعنى، ففضبلن عف معناه  االصطبلحي بيف المادة كالصكرة، كتعدٌ 
ظيرت أسماء كالميبتدع، كالميخترع، كالميبتكر، كالميخٌتص، كظيرت قضايا نقدية 
أفرزتيا مشكمة المعنى؛ كقضية التكليد التي عالجيا النقد العربي تحت عنكاف 

ان مف كىذا االتجاه النقدم الرحب، نظرى إلى العمؿ الفني بكصفو جسد".السرقات"
لى ىذا  ألفاظو كمعافو كمشاعر، كأفكار كخياالت، في حضكر إبداعي كيٌميٍّ مكحد، كا 
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 .االتجاه ينتمي نقاد مثؿ التكحيدم، كعبد القاىر الجرجاني
فأبك حياف يجمع بيف المفظ كالمعنى، كيرل فييما كحدةن كانصياران في بكتقة 

تحقيؽ ىذه الفمسفة الخاصة لمغة  نحكٌية لغكية بيانية ببلغٌية معان، فاألجدر بالكاتب
ال تيكى المعنى دكف المفظ، ككيٍف مف أصحاب : بعشؽ المفظ كالمعنى معان يقكؿ

حقائؽ المعاني ال تثبت إاٌل بحقائؽ : "، كيقكؿ أيضان "(1)الببلغة كاإلنشاء في جانب
ذا تىحٌرفت المعاني فذلؾ لتزٌيؼ األلفاظ فاأللفاظ متبلحمة، متكاشجة،  األلفاظ، كا 

ـى مف ىذه فقد أجحؼ بيذه ًم متناسجة، فما سى
، كفي المقابسات يعرضي التكحيدم "(2)

رأيان ألبي بكر القكمسي عف جمالية األلفاظ " األلفاظ كالمعاني"تحت عنكاف 
كالمعاني، فجمالية األلفاظ في اختبلفيا في السمع، كجمالية المعاني في اتفاقيا في 

بٌرر القكمسي ىذا القكؿ بعد أف أكٌد مبلحتىو  النفس، كما يقكؿ بعض الحكماء، كقد
كصكابو، سىٌكغو بالقكؿ إٌف المفظ يستقبمو الحس عف طريؽ السمع الذم يتبٌدد 
بكاسطتو، بينما المعنى تستقبمو النفس كتتكحٌد بو، كالحس تابعه لمطبيعة، فكٌمما 

كاىر النفس، اختمفت مراتبيا عمى عادًة أىًميا كاف كشيييا أركع كأجير، كالمعاني ج
فالمعنى . (3)فكٌمما ائتمفت حقائقيا عمى شيادة العقؿ كانت صكرتييا أنصع كأبير

أرفع مكانةن مف المفظ لثباتو كلككنو آتيان مف العقؿ، الخبلؼ بيف المفظ كالمعنى أٌف 
المفظ طبيعي كالمعنى عقمي، كليذا كاف المفظ بائدان عمى الزماف يقفك أثر الطبيعة 

الطبيعة، كليذا كاف المعنى ثابتان عمى الزماف، ألٌف ميٍستممى المعنى بأثرو آخر مف 
 ".(4)عقؿ، كالعقؿ إليي، كمادة المفظ طينية، ككؿ طيني متيافت

أٌما عبد القاىر الجرجاني فيك مف أىـ النٌقاد الذيف درسكا مشكمة المفظ 
ليو يعكد فضؿ التكحيد بينيما، بعد قيام و بالتكحيد بيف كالمعنى في النقد العربي، كا 

المغة كالفكر، كأتبع ىذيف التكحيديف بتكحيد ثالث، ىك التكحيد بيف التعبير 
كالجماؿ، فضبلن عف ابتكارو لغكم جديد في دراسة األدب، كاف محكر دراستو 

إٌف األلفاظ المفردة ىي ذاتي : كنظرية النظـ ىي نظريتو القائمة" النظـ"النقدية 
الحقيقية، كالميحٌددة فيي كليدة السياؽ الذم يمنحيا  معافو إشارية، أٌما المعاني

األلفاظ المفردة لـ تيكضع لتيعرؼ معانييا في . )شحناتيا الشعكرية، كالذىنية
يا إلى بعض فيعرؼ فيما بينيا فكائد، كىذا عمـه  أنفسيا، كلكف ألف ييٌضـ بعضي
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 (.(1)شريؼ كأصؿه عظيـ
ـ تتكافرا لنظرات النٌقاد قبمو، فمـ تمٌيزت نظرة الجرجاني لمغة برحابة كغنىن ل

تعًد المغة ىي مجرد األلفاظ، كغدا النحك أكثر ارتباطان بعمـ المعاني كالببلغة بعد 
تصحيحو مفيـك النحك المغمكط فيو، الذم كاف يرتبط بقكاعد منطقية جامدة، 
. فالنحك كما يراه الجرجاني ىك العمـ الذم يكشؼ لنا عف المعاني التي يعتقد د

األلكاف النفسية المتباينة التي ندركيا مف عبلقاتو "لعشماكم أٌف المقصكد بيا ا
لمكبلـ بعضو ببعض، كمف استخداـ الشاعر المغة استخدامان يجعؿ مف ارتباط 

كأصبح خطأ النظـ ". (2)بعضيا ببعض نسيجان حٌيان متشعّْبان مف الصكر كالمشاعر
معاني التقديـ كالتأخير، كالفصؿ،  أك صكابو يتأتى مف معاني النحك كأحكامو، أم

كالكصؿ، كالحذؼ كاإلخبار، كالشرط كالجزاء، كالتعريؼ كالتنكير، كطريقة 
استخداميا، كأصبح النحك ىك المغة باتساعيا، ال المنطؽ بجمكده كضيقو، فقد 

 .كاف النحك قبؿ الجرجاني مجٌرد منطؽ جامد
عان، كتكحدت معيما، خاصةن عمى يًد الجرجاني التقت المغةي الفكرى كالففَّ م

. حيف فرَّؽ بيف المفظ المفرد، كالمفظ الميستخدـ في سياؽو كبلمٌي، كقد كصؼ د
أكضحى الجرجاني الفرؽ بيف المفظ : "العشماكم ىذا التفريؽ كصفان ميعٌبران حيف قاؿ

كىك مجٌرد إشارة باردة، أك مجرد أداة اصطبلحية الغرض منيا اإلشارة إلى 
نو كىك خمٌية حٌية متفاعمة كعاممة كمشحكنة بعناصر الفكر مكضكع ما، كبي

كالشعكر، كبعدى أف أيفيمنا أٌف الكممة كىي مفردة ىي مجرد صكت غير محدد 
المعالـ، كأنيا كىي ممتحمة في نسيجو عضكم إٌنما ىي شحنةه مف المشاعر، كنكاة 

األدبي لفظه فالخمؽ ". (3)أساسية، كمحكر يتحرؾ كييحٌرؾ ما حكلو، يؤثر كيتأثر
كمعنى، كالمفظ في خدمة المعنى، كالمعنى في خدمة المفظ، كالمفظ عند الجرجاني 
ليس صكتٌيان، كحسب، إٌنو يتضمفي إمكاناتو غير صكتية، أيضان، إمكانات متصمة 
بالحركؼ كمخارجيا، كالمعنى عنده ليس عقميان كحسب، بؿ ىك إنساني، كعاطفي، 

لمعنى عند الجرجاني ليس المثؿ، أك الحكمة، أك ا"كذىني، كنفسيه أيضان، كصكتي 
الفكرة الفمسفية، أك األخبلقية؛ إٌنما المعنى ىك كٌؿ ما تكٌلد مف ارتباط الكبلـ 
بعضو ببعض، ىك الفكر كاإلحساس كالصكت كالصكرة، كىك كؿ ما ينشأ عف 
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 ".(1)النظـ كالصياغة مف خصائص كمزايا
فصاحة، في المعنى كالمفظ، كيربط ييحٌقؽ الجرجاني القكؿ في الببلغة كال

ف بدا أكثر ميبلن إلى االىتماـ بالمعنى  إٌف مدار أمر النظـ عمى معاني "بينيما، كا 
ثـ اعمـ أٌف المزٌية .. النحك، كعمى الكجكه كالفركؽ التي مف شأنيا أف تككفى فيو

 ليست كاجبة ليا في أنفسيا، كلكف ييٍعرىض بسبب المعاني كاألغراض التي ييكضع
، كقد خٌصص في الدالئؿ فصبلن أكٌد فيو أٌف الفصاحة كالببلغة "(2)ليا الكبلـ

إٌف الفصاحة تككفي في المعنى، كالمزٌية التي مف : "لممعاني في سياؽ النظـ يقكؿ
المفظة . أجميا استحٌؽ المفظ الكصؼى بأٌنو فصيح عائدةه في الحقيقة إلى معناه

ا بعينيا فيما ال ييحصى مف المكاضع تككف في غاية الفصاحة في مكضعو كنراى
كليس فييا مف الفصاحة قميؿه كال كثير، ألٌف المزٌية التي مف أجًميا نصؼي المفظ 

 ".  (3)بأٌنو فصيح مزٌيةه تظير في الكمـ مف بعًد أف يدخميا النظـ
ينتمي نقد الجرجاني إلى منيج النقد المغكم الذم يفيد، أٌف المغة ليست 

اظ، بؿ مجمكعةن مف العبلقات، كأٌف األلفاظ ال تفيد حتى تؤٌلؼ مجمكعةن مف األلف
ضربان خاصان مف التأليؼ، كىذا ينطبؽ عمى الشعر كالنثر معان، كمع الجرجاني 
تطٌكر مفيـك الببلغة، فمـ نعد نيعكؿ عمى األلفاظ كما عند الجاحظ كالقائميف برأيو، 

ت المغكية، فأساس ىذه النظرية ىك بؿ نيعٌكؿ عمى الركابط بينيا، كالتي تقـك باألدكا
النحك الذم يشمؿ عمـ المعاني، كيتجاكز الصكاب المغكم إلى الصكاب الفني، 
كييعدُّ ابتكار الجرجاني لنظرية النظـ في ذلؾ الكقت المبٌكر سبقان ألحدث نظريات 

 .عمـ المغة المعاصر كأىميا، ككشفان ألسرار الجماؿ الفني، كالفضائؿ الببلغية
الجرجاني معياران جديدان في تحديد ما ىك فني، كغير فني، ىك معيار  ابتكرى 

العبلقة بيف الشكؿ كالمضمكف، كما ابتكر معياران آخر لكصؼ األساليب ىك 
اطٌراح "االرتباط كالتكاؤـ بيف الكممات، كبعدى أف كاف األسمكب المثالي لمنثر ىك 

كما عند ( قمة الفف)عمى أٌنو  العبارات دكف نظاـ ظاىر التعقيد كاف منظكران إليو
الجاحظ، أصبح األسمكب المثالي مع عبد القاىر ىك أسمكب تأليؼ العبارات تأليفان 

 ".(4)أكثر تعقيدان 
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أنكر الجرجاني الثنائية التي بنى النقد العربي عمى أساسيا دراستو لمفظ 
رادؼ كالمعنى، كابتكر مفيـك الكحدة، فمـ يبؽى المعنى لديو مصطمحان يتضمف م

المفظ، كما ىك عند الجاحظ كآخريف، بؿ أصبح يعني الداللة الكمٌية الميسٌتمدة مف 
الذم ييمثٌمو المستكل الفني " معنى المعنى"الكحدة، كقد كصؿ الجرجاني بذلؾ إلى 

مف الكناية، كاالستعارة، كالتشبيو، فالمعنى ىك ما تفيمو مف ظاىر المفظ دكف 
مف مرحمة المعنى "فضي إليو المعنى الظاىر ما يي " معنى المعنى"كاسطة، ك 

دالئؿ )إفى . يتككف عمـ البياف" معنى المعنى"يتككف عمـ المعاني، كمف مرحمة 
ٌف ( اإلعجاز  ".(1)(معنى المعنى)ىك كتاب ( أسرار الببلغة)ىك كتاب المعنى، كا 

كبذلؾ يككف الجرجاني قد رفع مف قيمة األفكار العقمية كما ينجـ عنيا مف 
ةو نفسية كجماؿو فني، كريغـ أٌف نظرية النظـ التي تراعي المفظ كالمعنى، كتؤلؼ لذٌ 

بينيما بعبلقةو قكية في إطار السياؽ الذم يمكننا مف اكتشاؼ مزايا األلفاظ 
كالمعاني، فإٌف ىذه النظرة الشاممة ألىمية النظـ، لـ تمنع الجرجاني مف التعكيؿ 

راعى النظـ، حيف يربط اختيار األلفاظ الكاضح عمى المعاني التي مف أجميا يي 
المعاني، ال األلفاظ، : فحسب الجرجاني. بمعانييا، كبالفكر الذم ييكلىد ىذه المعاني

ىي المقصكدة في إحداث النظـ كالتأليؼ، فبل نظـ في الكممات، كال تأليؼ حتى 
 .(2)يعمؽ بعضيا ببعض، كييبنى بعضيا عمى بعض

اصؼ في دارستو لممعنى إلى أف ال يستثنى كىذا ما دفع الدكتكر مصطفى ن
الجرجاني مف تخطئتو نقاد العربية المتقدميف كافة ػ فحسب تعبيره ػ، فمسفتيـ 
الرديئة تفصؿ بيف المفظ كالمعنى، كتيمؿي دراسة فكرة العبلقات مف حيث ىي 
مظير لنشاط خبٌلؽ، كدراسة ىذا الخمؽ مف الناحية األنتركبكلكجية أك 

  .(3)ي الفكر العربي فيذا لـ يحدثالسيككلكجية ف
ناقده آخر ػ ىك القرطاجني ػ أكلى اىتمامان أكبر لممعنى، كقٌدـ تصكٌران خاٌصان 
لػو، فالمعنى عنده ليس المفظ المطابؽ مقتضى الحاؿ، كليس المعنى الظاىر 
القريب، بؿ المعاني لديو، ىي التي يمكف التكصؿ إلييا عف طريؽ البحث في 

ي ذاتيا كأحكاليا، كطرؽ اجتبلبيا كتأليفيا كمكاقعيا في النفكس، حقائؽ المعان
كتركيبيا، كتضاعفيا، كطرؽ استثارتيا، استنباطيا، كانتظاميا في الذىف، كأساليب 
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 .(1)عرضيا كصكر التعبير عنيا
 

ذ:ـذاؼتـظريذؼؾبالظةذواؼبقانذ3

ببلغة حفمت كتب النقد القديـ، كخاصة كتب نقد النثر ػ بالتنظير لعممي ال
كالبياف، كبتقديـ تصكرات مثمى لمكبلـ األفضؿ كاألجكد، كبتعريفات لمببلغة 
كالبياف، كلضركب كؿٍّ منيما، كتقرير أصكليما كمدارسيما بيف الطبع كالصنعة، 
ككيفية ككف المرء كاتبان، كالحديث عف قضايا أسمكبية، بديعية، كبيانية، كشركط 

خصائص أسمكبية، كألكاف جمالية في استخداـ فركع ىذيف العمميف، كتحديد 
ثارة مسائؿ ببلغية، كتصكرات عف نضكج العمؿ البياني الببلغي  .الكبلـ، كا 

ترجع العناية بالنثر العربي إلى القرف األكؿ اليجرم، فتاريخ النقد األدبي 
، (ىػ211)يشير إلى أقدـ دراسة أدبية كتبيا بشر بف المعتمر المتكفى سنة 

( المفظ: )كالبياف؛ يحٌدد فييا دعامات ثبلث لؤلدب ىي الببلغة: كمكضكعيا
: تمتيا كتب نقد النثر في القركف(. مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ)ك( المعنى)ك

لى  الثاني، كالثالث، كالرابع، ككانت ذات طابع تعميمي تدعك الكتاب إلى الثقافة، كا 
 .طرؽ صياغة مثمى، مثؿ كتب التكحيدم كالجاحظ

لتكحيدم عمى كافرو مف اآلراء في مكضكعاتو مختمفة؛ لغكية، نعثر في كتب ا
كأدبية، كفنية، كجمالية؛ إذ ييقٌدـ تعريفات معاصريو لمبياف كالببلغة سكاء تمؾ التي 
يبدك مقتنعان بيا، أك تمؾ التي يرفضيا، فيعرضيا لممناقشة، كالرأم الذم يعرضو 

بياف ىك أف يككف االسـ محيطان ال"لجعفر البرمكي في البياف، فيبدك مكافقان عميو 
بالمعنى، كيجمي عف المغزل، كيخرج مف الشركة، كال ييستعاف عميو بالفكرة، كالذم 
البيٌد منو أف يككفى سميمان مف التكمؼ، بعيدان عف التعسؼ، بريئان مف التعقيد، غنٌيان 

 " (2)عف التأكيؿ
األكؿ مصدره : ـكعمى لساف أبي سميماف المنطقي ييمٌيز بيف نكعيف مف الكبل

البديية العفكية، كالثاني مصدره التعب كالتٌركم، كما يشير إلى نكع ثالث يجمعي 
يككف أصفى، ففضيمة عفك البديية أٌنو "بينيما، كيٌعدد فضائؿ كؿ نكع كعيكبو 

كفضيمة كٌد الركاٌية أٌنو يككف أشفى، كفضيمة المرٌكب منيما أٌنو يككف أكفى، كعيب 
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كف صكرة العقؿ فيو أقؿ، كعيب كٌد الركٌية أف تككف صكرة الحس عفك البديية أف تك
 " (1)فيو أقؿ، كعيب المرٌكب منيما بقدر قسطو منيما

يرل التكحيدم أف ناصية الببلغة ال تيمتمؾ بسيكلة، كأٌف الكتابة بشركطيا 
الصحيحة الجمالٌية عمؿه يستعصي عمى الكثيريف، كيشرح أسباب ىذا االستعصاء 

ان مكضكعٌيان، نفسٌيان، كييقٌدـ التكحيدم خبرتو الطكيمة في الكتابة كآليتيا شرحان عمميٌ 
لمكيتٌاب، فآليتييا تشبو خفؽ البرؽ، كالكتابةي صعبة؛ ألٌف مادتيا العقؿ ػ حسب تعبيره 
حي النصُّ التالي، حيث  ػ كمف سمات العقؿ سرعة التٌحكؿ كالخداع كالكىـ كما ييكضّْ

تقانو، يقكؿييحٌددي فيو مادة التألي : ؼ ػ كىي مادةه عقمية ػ كتركيبو كطرؽ معرفتو كا 
إٌف الكبلـ صمؼه تٌياه ال يستجيب لكؿ إنساف، كال يصحب كؿ لساف، كخطره "

كف، كزىك كزىك  ري باء كإباء الحى فه كىأىرًف الميٍير، كا  كثير، كمتعاطيو مفٌرؽ، كلو أىرى
مؾ، كخفؽ كخفؽ البرؽ،   المى

ري مراران، كيذؿُّ طكران، كيعزُّ أطكاران، كمادتو مف العقؿ، كىك يتسٌيؿي مٌرة، كيتعس
ففي ىذا النص ييشٌبو الكبلـ بإنساف مغركر ". (2)كالعقؿ سريع الحؤكؿ، خفي الخداع

الكبلـ ميركىب "لػو تناقضاتو، كمكاطف صعكبتو أكثر مف مكاطف سيكلتو، أما قكلو 
، كاالستعماؿ مف المفظ المغكم كالصكغ الطباعي، كالتأليؼ الصناعي

أٌما االستعماؿ (. الطبع كالصنعة: )فيعني أٌنو يزاكج بيف مذىبي" (3)االصطبلحي
االصطبلحي فيفسح المجاؿ لممجاز كلتعٌدد المعنى، كيتـ امتبلؾ ناصية الكتابة 

كلمتكحيدم أقكاؿ . كدراستيا كتعٌمميا، بالجمع بيف جماؿ األسمكب كعمؽ المضمكف
نظمان كنثران كفي جماليات الحديث العادم كشركطو،  كثيرة في جماليات التأليؼ

حتى يصبح نٌصان فنيان ممتمكان مكاصفات جمالية، مثؿ الكضكح، كصدؽ الركاية، 
ليكف الحديث عمى تباعد أطرافو، "كالكماؿ، كعذكبة المفظ، إلى آخر ىذه الصفات 

نان، كالمفظ خفيفان كاختبلؼ فنكنو، مشركحان، كاإلسناد عاليان متصبلن، كالمتف تاٌمان بيٌ 
لطيفان، كالتصدير غالبان متصٌدران، كالتعريض قميبلن يسيران، كتكخَّ الحؽ في تضاعيفو 

ثباتو، كاتٌؽ الحذؼ المخٌؿ بالمعنى  " (4)الخ...كأثنائو، كالصدؽ في إيضاحو كا 
الكتابة المثالية عند التكحيدم ىي التي تستكفي شركط البياف كالببلغة، كيكاد 
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اف مسألة شكمية ماداـ ييمٌح في النص التالي عمى تقسيـ الجمؿ، كمف ثـٌ يككف البي
أٌما مدار "عمى تناظرىا كمكسيقاىا كاختيار ألفاظيا التي تحمؿ زينتيا في ذاتيا 

البياف فيك عمى صحة التقسيـ، كتخٌير المفظ، كترتيب النظـ، كتقريب المراد، 
كمجانبة التعٌسؼ كاالستكراه، كمعرفة الكصؿ كالفصؿ كتكٌخي المكاف كالزماف، 

أٌما الببلغة فييقٌدـ ليا تعريفان ػ في معرض تنظيره ليا ". (1)...كطمب العفك كيؼ كاف
 . ػ ييمحُّ فيو عمى صفة الصدؽ في المضمكف كتآلؼ الشكؿ

الصدؽ في المعاني مع ائتبلؼ األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ "الببلغة  ىي 
صابة المغة، برفض االستكراه ك  صابة المغةكا  ، كما ييقٌرري "(2)مجانبة التعسؼ، كا 

أصكؿ الببلغة كطرؽ تطبيقيا عممٌيان في التأليؼ كالنقد عمى السكاء، كييقٌسـ 
ببلغة الشعر، كببلغة النثر، كببلغة الخطبة، كببلغة : الببلغة إلى ضركب منيا

ثر التي ييعنى أٌما ببلغة الن. المثؿ، كببلغة العقؿ، كببلغة البديية، كببلغة التأكيؿ
أف يككف المفظ متناكالن، كالمعنى مشيكران، كالتيذيب "بيا ىذا البحث، فيي 

مستعمبلن، كالتأليؼ سيبلن، كالمراد سميمان، كالركنؽ عاليان، كالحكاشي رقيقة، 
 " (3)كالصفائح مصقكلة، كاألمثمة خفيفة المأخذ، كاليكادم متصمة، كاألعجاز ميفٌصمة

تنظيراتو، الكيفية التي بكساطتيا يككف المرء كاتبان، فيقيدـ ييبٌيف التكحيدم، في 
الكاتب في نصكصو تصٌكران أمثؿى لكيفية كتابة جيدة كناجحة، فيمٌح عمى صدؽ 

خبلصو، كبذؿ الجيد، كعمى التكفيؽ بيف الشكؿ كالمضمكف، كالمفظ كالمعنى،  كا 
صمبيا كؿ  كذلؾ في رؤية خاصة تيعمي مف شأف تبلحـ أجزاء النظـ، كتدخؿ في

 .ممكات الكاتب كقدراتو عمى استنباط األلفاظ كالمعاني األكثر انسجامان 
جمع بدد الكبلـ كالصبر عمى دراسة محاسنو ثـ الرياضة "ييٌمحي التكحيدم عمى 

كاليدؼ األسمى لمكاتب ػ كما يرل ". (4)بتأليؼ ما شاكمو أك كقع قريبان إليو
، كمعرفة حسف التأليؼ، كاالىتماـ بالمفظ التكحيدم ػ ىك الجمع بيف معرفة التأليؼ

كالمعنى، عمى حدٍّ سكاء، كسر امتبلؾ الكاتب ىذه المكىبة ىك انسجاـ الطبع 
السر كمو أف تككف مبلطفان لطبعؾ الجٌيد، كمسترسبلن في يد العقؿ البارع "كالعقؿ 
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كمعتمدان عمى رقيؽ األلفاظ كشريؼ األغراض مع جزكلة في معرض سيكلة كرقة 
حبلكة بياف كتنزيؿ ذلؾ عمى شرح الحاؿ أال يقتصر عمى معرفة التأليؼ، دكف في 

ف كاف بارعان رشيقان حتى يفمي المعنى  معرفة حسف التأليؼ ثـ ال يقؼ مع المفظ كا 
 ". (1)فميان، كيتصفح المغزل تصٌفحان 

كييقدـ التكحيدم في تنظيراتو، تصٌكران أمثؿ ألفضؿ الكبلـ كأجكده، ميمحان عمى 
المعاني كاألفكار، كمعقكليتيا كقكة تأثيرىا، مف حيث ضركرتيا، ىذا مف  صدؽ

ناحية المضمكف، أٌما مف ناحية الشكؿ، فبلبيٌد مف لفظ رقيؽ كاضح،كتمؽٍّ جميؿ 
كعذب في السمع، كفي الركح كفي القمب، كاألكلكية لممعنى، ينقؿ التكحيدم عف 

المساف، كال بكثرة اليذياف  ليست بخفة"خالد بف صفكاف قكلو في معنى الببلغة 
جة أٌما الجاحظ كىك أحد الكاضعيف "  (2)كلكٌنيا إصابة المعنى كالقصد إلى الحي

ألسس عممي الببلغة كالبياف في النقد العربي القديـ، كأىـ المنٌظريف ليما، فقد 
مكاضع )، ك(اإلطناب)ك( اإليجاز)مسائؿ ببلغية؛ مثؿ " البياف كالتبييف"أثار في 
 ، كما أثار الكبلـ في مسائؿ بيانية؛ (كؿ منيما استحساف

المخاطب، كالمكضكع، : ؛ كىي(أصكؿ األساليب)، ك(االستعارة)، ك(التشبيو)مثؿ 
كالمعنى؛ إذ لكؿ مخاطب، كلكؿ مكضكع، كلكؿ معنى أسمكب خاص، كقد دعا 

كترتكز . الجاحظ إلى تخصٌص الٌكتاب؛ ألنيـ يختمفكف في طبائعيـ كمكاىبيـ
ما "فأفضؿ الكبلـ ػ لديو ػ ىك ( الطبع)ك( اإليجاز)ػ في نظر الجاحظ ػ عمى  الببلغة

  "(3)كاف معناه في ظاىر لفظو، كقميمو يغني عف كثيره
يستعرض الجاحظ مفيكـ الببلغة العربية، عف طريؽ إيراده تعريفات نقدية 

الببلغة ىي اإليجاز في غير عجز، : "لمببلغة؛ كتعريؼ ابف األعرابي القائؿ
ىك كؿ مف : "كتعريؼ العتٌابي اإلنساف البميغ بالقكؿ". (4)كاإلطناب في غير خطؿ

كتعريؼ ابف المقفع لمببلغة " (5)أفيمؾى حاجتو مف غير إعادة كال حبسة كال استعانة
اسـه جامعه لمعافو تجرم في كجكه كثيرة فمنيا ما يككف في السككت، كمنيا "بأنيا 

يككف في اإلشارة، كمنيا ما يككف في الحديث، ما يككف في االستماع، كمنيا ما 
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كمنيا ما يككف في االحتجاج، كمنيا ما يككف جكابان، كمنيا ما يككف ابتداءن، كمنيا 
ما يككف شعران، كمنيا ما يككف سجعان كخيطبان، كمنيا ما يككف رسائؿ، فعامة ما 

 ". (1)ك الببلغةيككف مف ىذه األبكاب الكحي فييا كاإلشارة إلى المعنى، كاإليجاز ى
ال : أٌما تعريؼ الجاحظ لمببلغة، فيك إببلغ المعنى بالمفظ الكاضح، يقكؿ

يككف الكبلـ يستحؽ اسـ الببلغة حتى يسابؽ معناه لفظو، كلفظو معناه، فبل يككف 
كيربط الببلغة بالفصاحة، فالكبلـ ". (2)لفظو أسبؽ إلى سمعؾ مف معناه إلى قمبؾ

كمقاييس الفصاحة ػ عند الجاحظ ػ ىي القرآف الكريـ البميغ ىك المفظ الفصيح، 
( كؿ مف أفيمؾى حاجتؾى فيك بميغ)يشرح الجاحظ قكؿ العٌتابي "ككبلـ األعراب 

عنى العتٌابي إفيامؾى العرب حاجتؾ عمى مجارم كبلـ العرب : )بقكلو
مشاكمة المفظ لممعنى، كالكاقعية، : ، كيضع لمببلغة شركطان، ىي"(3)الفصحاء
احة، كالصحة المغكية، كاإليجاز؛ أم تفصيؿ األلفاظ عمى قدر المعاني، كالفص

 .كالطبع أف يككف األدب كليد المكىبة كالعفكية
كييعٌرؼ الجاحظ البياف بأنو الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي، كالمعنى عند 

أٌما الداللة، فيي . الجاحظ يشمؿ األفكار، كالصكر، كالمشاعر، كالميكؿ النفسية
أداة التعبير عف ىذه المعاني، كىي كاحدة مف خمس، المفظ، كاإلشارة، كالعقد، 

كبلمان عف العبلقة ( الحيكاف)كالخط، كالحاؿ، كالنصبة، كقد ذكر الجاحظ في كتابو 
تكثر . بيف المفظ كالمعنى، مفاده أٌنيا عبلقة كثيقة مف حيث الكـ كالكيؼ كالنكع

األلفاظ عندما تقؿ المعاني، كتشريؼ األلفاظ  األلفاظ عندما تكثر المعاني، كتقؿٌ 
عندما تشرؼ المعاني، كتسخؼ األلفاظ عندما تسخؼ المعاني ككٌمما كانت 
المعاني مشتركة كممتبسة، احتاجت لمتعبير عنيا إلى ألفاظ أكثر، بينما ال تحتاج 

ر إنما األلفاظ عمى أقدا: )يقكؿ الجاحظ. المعاني المفردة إاٌل إلى ألفاظ قميمة
المعاني، فكثيرىا لكثيرىا، كقميميا لقميميا، كشريفيا لشريفيا، كسخيفيا لسخيفيا 
كالمعاني المفردة، البائنة بصكرىا كجياتيا، تحتاج مف األلفاظ إلى أقٌؿ مما تحتاج 

 ( (4)إليو المعاني المشتركة كالجيات الممتبسة
حمٌمو إلى  فضبلن عف تعريؼ الجاحظ لمبياف، ككضعو نظريةن خاصة لػو، فقد
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عناصره المفظية كالمعنكية ككسائمو، ككضع آراء خاصة بو في فف الكتابة، ترجعي 
بيذا الفف إلى المكىبة كالطبع، ال إلى االكتساب، كجعؿ دكر الممارسة كالتٌفقو 

 .شحذان لممكىبة الفنٌية كتنميةن ليا
لمغكية إفَّ استعماؿ الظاىرة ا: كلمجاحظ ػ أيضان ػ نظرية في األسمكب تقكؿ

األكؿ مستكل عادم مألكؼ يخمك مف كؿ سمة أسمكبية : يتحقؽ في أحد مستكييف
كقد بنى الجاحظ نظريتو في األسمكب . نكعية، كالثاني استعماؿه مطبكع بصفة فنية

عمى مبدأ اختيار المفظ، كمبدأ نظـ المادة المغكية المختارة، مف منطمؽ عنايتو 
كيؤكد االختيار الكاعي في الصياغة الفنية؛ بالمفظ، ما ينفي العفكية األدبية، 

اختيار األلفاظ، كالتطابؽ الفني بيف البنية الخارجية الصكتية كالبنية الداخمية 
 .الداللية

 المنسكب إلى قدامة بف جعفر، " البياف"، أك "نقد النثر"كيبدك أٌف كتاب 
ًضعى معارضةن لكتاب الجاحظ  امة مف قيمة بياف ؛ إذ انتقص قد"البياف كالتبييف"قد كي

كرأل أٌف الجاحظ لـ ييقدـ في كتابو ". أخباران مينتحمة كخطبان مينتخبة"كعٌده " الجاحظ"
نقد "نظرية في البياف، األمر الذم دفع قدامة إلى تدارؾ النقص، ك تأليؼ كتاب 

بياف األشياء بذكاتيا، كالبياف الذم : "، حيث قٌسـ البياف إلى كجكه أربعة، ىي"النثر
ؿ في القمب عند إعماؿ الفكرة كالمب، كالبياف الذم ىك نطؽي المساف، كالبياف يحص
كمف أسماء ىذه الكجكه ييمحظ أٌف الكتاب مطبكعه بالتشٌيع اإلمامي؛ . (1)"بالكتابة

فذكات األشياء، كالمعنى الذم ال ييحٌصؿ بالتفكير العميؽ، مصطمحاف ينتمياف إلى 
كؿ ىذه األقساـ التي " الخ... اطف، كالمعنىأفكار شيعٌية صكفية؛ كالظاىر كالب

 ذكرناىا مف البياف ال تخمك مف أف تككف ظاىرة جمٌية 
أك باطنة خفٌية، فالظاىر ميحتاج إلى الباطف ألنو معنى لػو، كالباطف محتاجه إلى 

 .(2)"الظاىر ألنو دليؿ عميو
باب الرمز، كيكردي قدامة بابان لـ تسبؽ اإلشارة إليو في كتب النقد قبمو، ىك 

كخاصةن الرمز في القرآف، ما يؤكد الميؿ الشيعي لمكتاب كالمؤلؼ معان، ىذا فضبلن 
عف طابع فمسفي يكناني يظير في تنظير قدامة لمببلغة، إذ أكلى اىتمامو األكبر 
لؤلسمكب كالشكؿ، كؿ ذلؾ في إطار منطقي، فيقسـ كتابو أقسامان؛ بعضيا يتناكؿ 

 .الترتيبات، كبعضيا يتناكؿ األنظمة التعريفات، كبعضيا يتناكؿ
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سار قدامة في نقد النثر عمى سنف نقده الشعر كقكاعده؛ فالقضايا األسمكبية، 
كالبيانية، كالبديعية، كاألبحاث الببلغية؛ كالتشبيو، كاالستعارة، كالكناية، كالمبالغة، 
 كالحذؼ كغيرىا، كااللتفات الذم أطمؽ عميو اسمان جديدان، 

ميراعيان المضمكف كالشكؿ معان، ميكليان المبالغة المتعمقة بالمضمكف، ( الصرؼ)ىك 
كالعبلقة بيف المفظ كالمعنى المتعٌمقة بالمضمكف كالشكؿ معان، اىتمامان مميزان، ىي 

 .قضايا كأبحاث مشتركة بيف نقد الشعر، كنقد النثر
ى أربعة إٌف التأثير المنطقي اليكناني الذم دفع قدامة إلى تقسيـ المنظكـ إل

ىك التأثير ذاتو الذم دفعو إلى ( القصيد، كالرجز، كالميسمط، كالمزدكج)أقساـ؛ ىي 
الخطابة، كالترٌسؿ، كاالحتجاج، كالحديث، كىك : تقسيـ المنثكر أربعة أقساـ؛ ىي

التأثير ذاتو الذم دفعو إلى تخصيص أدب الجدؿ بباب يكجز فيو كتاب الجدؿ 
عند المتكٌمميف، مؤٌكدان مقالة بشر ابف  ألرسطك، كيعرض ما صار مف الجدؿ

، فتحدث عف كبلـ (مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ)المعتمر، كالجاحظ، كىي 
 (1)الرعاع، كالعكاـ، ككبلـ البمغاء

إٌف حديث قدامة الميشترؾ بيف الشعر كالنثر لـ يمنع مف تخصيص أبكاب 
ؿ الحديث عف ظاىرة فنية خاصة بالنثر د  كف الشعر، لمنثر، فيك ييفصّْ

مف شركط الببلغة كسماتيا، كييحٌدد الشركط " السجع"، إذ يجعؿ (السجع)كىي 
مف أكصاؼ الببلغة، السجعي "األفضؿ الستخدامو، كالتي تجعؿ مف الكبلـ بميغان 

في مكضعو، كعند سماح القريحة بو، كأف يككف في بعض الكبلـ ال في جميعو، 
، فقدامة يضع ثبلثة شركط (2)"الشعرفإف السجع في الكبلـ كمثؿ القافية في 

أف يككف السجع في مكضع مبلئـ لػو، كأف يككف : لحيسف استخداـ السجع، ىي
 ، استخدامو قميبلن، كىذه الشركط حسب قدامة ػ ىي كحدىا ػ دالئؿ ذكؽ فني راؽو

حدُّىا أنيا "في استخداـ السجع في الكتابة النثرية، فقد عٌرؼ قدامة الببلغة قائبلن 
ؿ المحيط بالمعنى المقصكد مع اختيار الكبلـ كحيسف النظاـ كفصاحة القك 

 .(3)"المساف
أٌما عبد القاىر الجرجاني، فقد قٌدـ نقدان مينٌظمان كمدركسان ككافيان لمسائؿ البياف 
كالببلغة، كأدخؿ في تنظيره ليما فكرة اإلعجاز، كرأل أف اإلعجاز يكمف في النظـ 
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تيا ميزة، بؿ الميزة تأتي مف السياؽ الذم ييظير كالتأليؼ، فميس لمفظة في ذا
تبلؤميا أك عدمو، في إطار الفكر الذم ييحدد األلفاظ حسب المعنى المراد، 
فاألساس الجمالي في البياف كالببلغة عند الجرجاني ىك النظـ، كنظرية النظـ 
 قضاءه عمى ثنائية المفظ كالمعنى، كاستبداؿه لمكحدة بيا، فالمغة مجمكعة مف
العبلقات، ال مجمكعة مف األلفاظ، ككاف التكحيد بيف المفظ كالمعنى خطكة ثانية 
 بعد خطكة أكلى؛ ىي التكحيد بيف المغة كالفكر، تتبعيما خطكة ثالثة، 
ىي التكحيد بيف التعبير كالجماؿ، مف خبلؿ ابتكار منيج جديد في دراسة األدب 

 .ىك المنيج المغكم
فان لجماؿ البياف العربي، كبدالن مف البحث عف قٌدـ الجرجاني تصٌكران مختم

جماؿ جزئي في بياف النص، بحث عف جماؿ كيمي، كبعد أف كاف األسمكب 
تأليؼ العبارات دكف نظاـ ظاىر التعقيد، أصبح األسمكب )المثالي لمنثر، ىك 

 .(1)(المثالي عند الجرجاني، ىك أسمكب تأليؼ العبارات تأليفان أكثر تعقيدان 
 

: دكتكر مصطفى ناصؼ عف اإلنجاز الذم أتٌمو الجرجاني بالقكؿعٌبر ال
ييعالج ما ىك أبعد مف النحك كالببلغة كالجماؿ المفظي، ( دالئؿ اإلعجاز)كتاب "

كتاب ييعالج تحرير الكعي مف الٌذلة، لقد كانت الببلغة كميا تبحث في انحناء 
تكر ناصؼ مف دراستو ، لقد استنتج الدك(2)"القصيدة لبيت، كانحناء البيت لكممة

، أٌف الببلغة التي يقصدىا الجرجاني ىي (الدالئؿ)ك( األسرار)لمؤلفي الجرجاني 
إفَّ معنى الببلغة : "ناصؼ. ببلغة المفظ في سياقو كزمنو، ال في ذاتو، يقكؿ د

الحؽ ىك اإلحساس بصعكبة تبٌيف معنى الكممات ، كالقدرة عمى رصد بعض 
إنيا عبلقة ال تيكتشؼ . بالمجتمع، كالسياؽ الحضارم تحركاتيا الكثيرة، كعبلقتيا
البيد لنا أف نخطك نحك ببلغةو تيزكي في أنفسنا . مف داخؿ فكرة  المطابقة

االختبلؼ بيف أطكار ثقافتنا، كتذكي الشعكر بفاعمية العقؿ العربي عمى 
فالببلغة عند الجرجاني ىي االختبلؼ في أنظمة الفكر، كفي أنظمة  (3)"اإلجماؿ

الببلغة، كفي الحركة البلمتناىية لمكممة، كلذلؾ ال يمكف حصر معنى الببلغة أك 
كؿ "تحديدىا؛ ألنيا تغدك متعددة المعاني مرتبطة بفكرة المقاصد، كبحقيقة التطكر 
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 (1)"كممة جدؿ لكننا تعٌكدنا أف نقكؿ كؿ كممة تقرير
كسبؽ مف ىذا ىك المفيـك الخاص كالجديد الذم قٌدمو الجرجاني لمببلغة 

خبللو النقد المعاصر الذم ييقىدّْـ، في أحد تعاريفو لمببلغة، ما معناه تفجير 
عالـ يقفز، كيسبح كال يستقر . الكممة عالـ يستفٌز، كيناكئ كيثير السؤاؿ"الكممات؛ 

وي العقؿ كالقمب  (2)"في مكاف، كال يحب الرككد كالماء اآلسف، الكممة تيكجّْ
عيد النظر إلى المغة، فبل يرل فييا مجرد منيج الجرجاني منيج لغكم ي

، كىذه فمسفة لغكية سبؽ عمماء "النظـ"ألفاظ، بؿ عبلقات بيف األلفاظ سٌماىا 
فالجرجاني نٌظـ العممية البيانية، كشرح آليتيا كمككناتيا، كأضاؼ . الغرب إلييا

مف المعنى ؛ أم االنتقاؿ (استعارة ػ كناية)إلييا الطابع االستداللي ألساليب البياف 
عف مفردات ( أسرار الببلغة)فقد تحدث في . إلى معنى المعنى، كبمشاركة القارئ

البياف؛ كالتشبيو، كاالستعارة، كالكناية ػ الخ ػ حديثان جماليان خالصان نابعان مف نقد 
عقمي يرفع مف قيمة الفكرة، كالفناف األصيؿ ال يأخذ بظكاىر األشياء، بؿ ينفذ إلى 

 .عمقيا
لقرطاجني ػ أيضان ػ مف النقاد الذيف نىظَّركيا لمبياف كالببلغة في كتابو كحاـز ا

الكتاب الذم كضع لػو بعض القيراء كالنيساخ ( منياج البمغاء كسراج األدباء)الشيير 
د عمى إحدل مخطكطاتو، كىك  ككتاب ( كتاب المناىج األدبية)اسمان آخر، كجي

تينٌظر ألنكاع الكبلـ، كطرؽ أدائو،  القرطاجني ىك فمسفة لعمـ الببلغة العربية،
 .كتأثيره في القارئ أك السامع، فضبلن عف أبحاث بديعية كبيانية

كما اىتـ ابف عبد ربو بمفيـك الببلغة كصفتيا، فأكرد تعاريؼ لمببلغة، منيا 
حسف السككت "كىي   (3)"ىي تخٌير األلفاظ في حيسف إفياـ"لعمرك بف عبيد 

، كحسف السؤاؿ كىي إيجاز الكبلـ كحذؼ الفضكؿ، كحسف السماع كحسف الكبلـ
ؽ ابف عبد ربو بيف ببلغة المنظـك كببلغة المنثكر، مف (4)"كتقريب البعيد ، كفرّْ

سيفى مف الشعر المنظـك نثره، كمف الكبلـ : "خبلؿ نقمو قكؿ بعضيـ الببلغة ما حى
 (5)"المنثكر نظمو
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معناه كفي المقصكد منو،  كنقؿ أحاديث كأقكاالن في كينو البياف كفضمو، كفي
الذم ييمازج الركح لطافةن كيجرم مع النفس رقةن، كالكبلـ "ككصؼ الكبلـ البٌيف بأنو 

ٌف منو لما يستعطؼ  المستشيط غيظان، كالمندمؿ حقدان،  الرفيؽ مصايد القمكب، كا 
ٌف منو لما يستميؿ قمب المئيـ،  حتى يطفئ جمرةى غيظو، كيسٌؿ دفائف حقده، كا 

كأشار  (1)"مع الكريـ، كبصره، كقد جعمو اهلل بينو كبيف خمقو كسيمةن نافعةكيأخذ بس
 : إلى كركد ذكر البياف في القرآف الكريـ في قكلو تعالى

الرحمف عمـ القرآف خمؽ اإلنساف عمٌمو البياف
إفَّ : ]، كيشير إلى حديث النبي(2)

لى قكؿ العرب (3)[مف البياف لسحران  كربط بيف "ةه فصيحةه أنفذي مف الرمية كمم: كا 
 .(4)"إٌنما يحسف اإليجاز إذا كاف ىك البياف: "اإليجاز كالبياف

ـٌ بالبياف "المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر"أما ابف األثير في  ، فقد اىت
كالببلغة، إذ تشتمؿ مقدمة الكتاب عمى أصكؿ عمـ البياف، كذلؾ في مكضكع عمـ 

كاتو، كفي الفصاحة كالببلغة، كفي أركاف الكتابة البياف، كفي آالت عمـ البياف كأد
فمكضكع عمـ البياف ىك الفصاحة كالببلغة، كالسؤاؿ عف "كالطريؽ إلى تعٌمميا 

األلفاظ كالمعاني كالبياف يشترؾ مع النحك، في النظر إلى داللة األلفاظ عمى 
 المعاني مف جية الكضع المغكم، كتمؾ داللة عامة، كصاحب عمـ البياف ينظر

 (5)"في فضيمة تمؾ الداللة كىي داللة خاصة
أٌما آالت عمـ البياف، كالكتابة كأدكاتيا، فيي كثيرة؛ كالنحك، كالصرؼ، 
كالفقو، كعمـ الكبلـ، كالمغة، كمعرفة أمثاؿ العرب كأياميـ، كمعرفة كقائعيـ، 
كاالطبلع عمى كبلـ المتقدميف مف المنظـك كالمنثكر، كمعرفة األحكاـ السمطانية 

اإلمامة، كاإلمارة، كالقضاء، كالحسبة، كغير ذلؾ، كحفظ القرآف، كحفظ أخبار )
 .(6)...(النبي

كما تحدَّث ابف األثير عف أىـ أركاف الكتابة كشرائطيا؛ كىي الجٌدة في 
المعاني كالرشاقة في نقميا، كاالرتباط بيف المعاني، كالبعد عف الغرابة، كحسف 

، كاالرتباط بيف المفظ كالمعنى، كأف تككف األلفاظ السبؾ، كاالىتماـ بالمفظ الحسف
                                         

 .2/ 2العقد الفريد    (1)
 .4، 3، 2، 1سكرة الرحمف    (2)
 .43/ 21صحيح البخارم    (3)
 .117/ 2العقد الفريد    (4) 

 .7/ 1المثؿ السائر    (5)
 .11، 9/ 1المثؿ السائر    (6)
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جسمان لمعنىن شريؼ، فضبلن عف ركفو ىاـ ىك االقتباس مف القرآف الكريـ كالحديث 
 .الشريؼ، فإنيا معدف الفصاحة كالببلغة

الصناعة : كيرل ابف األثير أٌف الطريؽ إلى تعمـ الكتابة، ىك إجادة صناعتيف
المفظة المفردة، كاأللفاظ : ؛ أٌما المفظية فيي قسمافالمفظية، كالصناعة المعنكية

لئبل يجيء "المركبة؛ أٌما المفظة المفردة فتيٍختىار، كتينظـ مع أختيا المشاكمة ليا 
كـ العقد المنظكـ في اقتراف كؿ لؤلؤة  الكبلـ قمقان نافران عف مكاضعو كحكـ ذلؾ حي

مة أعسر كأشؽ فتفاكت التفاضؿ مي"، كأٌما األلفاظ الميرٌكبة، فيي (1)"منو بأختيا
 .(2)"يقع في تركيب األلفاظ أكثر مٌما يقع في مفرداتيا

ػ إٌف النقد : بالنظر إلى مجمؿ الجيكد النقدية السابقة كمثيبلتيا، يمكف القكؿ
، كتمخيصان، كتبكيبان، كتنسيقان، كشرحان،  باستثناء نقد الجرجاني  ػ كاف جمعى مبلحظاتو

نصكص األدبية، يستميـ الذكؽ الخاص، فيىحكـ عمييا مف بعيد كنقدان منفصبلن عف ال
كاف نقدان ينشغؿي بالمفظ كالمعنى . بالجكدة أك الرداءة، مف غير أف ييحمٌؿ أسبابيا

 .كطرؽ اختيارىما، كالمبلءمة بينيما، حتى لـ يعد نقدان بؿ غدا ببلغةن 

 الفصل الثانً
 

ة  ٌّ  القضاٌا المعرف

 ًّ  فً النثر الصوف

 
ذ.ضقةذاحلبـذغذ1

فسكؼ يأتي : لـ يبتكر الصكفيكف الحب، إٌنما استقكه مف آيات القرآف الكريـ

                                         
 .142/ 1المثؿ السائر    (1)
 .145/ 1المثؿ السائر    (2)
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اهلل ًبقىكـٍ ييحبُّيـ كيحٌبكنىو
(1) كاهلل يحب المحسنيف

إٌف اهلل ييحبُّ الٌتكابيف ك (2)
كييحبي المتطيريف

ـي اهللك (3) قيٍؿ إٍف كنتـ تيحٌبكف اهلل فاتبعكني ييٍحًببكي
، كما (4)

 ة كالحديث القدسي التالي في ركاية عف الرسكؿ  ٌ تقكه مف األحاديث النبكياس
ا فقد آذٍنتىو بالحرب، كما تقٌرب إلى عبدم بشيء أحبَّ إليَّ مٌما  ٌ مىٍف عادل كلي]

افترٍضتيو عميو، كما يزاؿ عبدم يىتىقىرَّبي إلٌي بالنكافؿ حتى أحبُّو فإذا أحببتوي كنت 
 (5)[رىه الذم ييبصر بو، كيده التي يىبًطٍش بياسمعىو الذم يسمع بو، كبص

 كالحب أساس الحالة الركحية القمبية الكشفية في التجربة الصكفية، 
كىك أكؿ درجات سيٌمـ االرتقاء الصكفي نحك معرفة اهلل، كاالتحاد بو، إذ ييبي 
الصكفيكف أنفسيـ لمف أحٌبكا فبل يبقى ليـ منيـ شيء، كقد عيًرؼى األدب الذم 

، كأشعارىـ فيو، "الغزؿ اإلليي"ٌكر فيو الصكفيكف حبيـ اهلل ػ خاصةن الشعر ػ بػ ييص
كنصكصيـ النثرية تكاد تتطابؽ مع الغزؿ اإلنساني، لكال أسمكب الرمز الذم 

 .يميزىا، فالغزؿ اإلليي رمزه لمحب الصكفي ليس أكثر

لى ، كا  "اىتياـ"إٌف درجة المحبة الصكفية قبؿ دخكليا في التفمسؼ، ىي 
، قد يتكجو إلى اهلل، "التصكؼ االىتيامي"االىتياـ نيًسبى نكعه مف التصكؼ سيمّْي 

كقد يتكجو إلى البشر، كقد عٌد ىادم العمكم التصكؼ االىتيامي خٌطان ثالثان يمشي 
كجديره بالذكر أٌف الحب العذرم ىك الذم  (6)"مع التصكؼ الفمسفي كاالجتماعي
قصص الحب العربي المستحيؿ، عمى نحكو ما غٌذل ىذا التصكؼ، عندما أسطرى 

 .فعؿى مع قيس كليمى عندما حكٌليما نجمتيف في السماء
أٌف األصؿ في ىذه الحيمة المطيفة الغامضة األدبية، )كيرل آسيف ببلثيكس 

التي تستخدـ األلفاظ الشيكانية الدنيكية لمتعبير عف الفيكضات الركحية لمحب 
ألفبلطكنية الميحدثة، في آفو كاحد، ألنيا ناشئة اإلليي، يرجع إلى المسيحية كا

مفيكمان عمى أساس تفسير الميفٌسريف الرمزم، الذيف "نشيد األناشيد )كصادرة عف 

                                         
 .54سكرة المائدة    (1)
 .195سكرة البقرة    (2)
 .222سكرة البقرة    (3)
 .31سكرة آؿ عمراف    (4)
 .292/ 11صحيح البخارم    (5)
 .161مدارات صكفية    (6)
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، كىذا ما كلٌد التباسان بيف (1)(رأكا أٌف اهلل ىك المثؿ األعمى كالينبكع لمجماؿ المطمؽ
شيكانية جسدية، ما  الحب اإلليي الركحاني، كالحب اإلنساني الذم ال يخمك مف

جعؿ التصكؼ عرضةن لمنقد، كالتجريح، كالتكفير دكف أف تؤخذ نظريات الباطف 
مسٌكغان لؤلسمكب الرمزم في الغزؿ اإلليي، ما أدل إلى صراعات دامية، كمآسو 
كمأساة صمب الحبٌلج كحرقو، فعمى يد الحبلج في القرف الثالث تطكرت نظرية 

مف ثـٌ تطكرت أساليب التعبير عف ىذا الحب، يقكؿ الحب اإلليي تطكران كبيران، ك 
 : الحبٌلج في طاسيف األزؿ كااللتباس

 

 ِذْكُره ِذكْري، وِذْكري ِذْكُره)
 

 ىل يكون الذاكران إاّل معًا؟ 
  

خدمتي اآلف أصفى، ككقتي أخمى، كذكرم أحمى، ألٌني كنتي أخدمو في الًقدـ 
 لحٌظي، كاآلف أخدمو لحٌظوً 

المنع كالدفع كالٌضر كالنفع، أفردني أكجدني حتى طردني  رفعنا الطمع عف
لئبل أيخمطى مع المخمصيف، منعني عف األغيار لغيرتي، غيرنٌي لحيرتي، حيرنٌي 
لغربتي، غٌربني لخدمتي، حٌرمني لصحبتي، قٌبحني لمدحتي، أحرمني ليجرتي، 

كحٌقو  ىجرني لمكاشفتي، كاشفني لكصمتي، كاصمني لقطعتي، قطعني لمنع منيتي،
ما أخطأتي التدبير، كال رددتي التقدير، كال باليتي بتغيير التصكير، كال أنا عمى ىذه 
المقادير بقدير، إف عذَّبني بناره أبد األبد، ما سىجدتي ألحد، كال أذؿُّ لشخصو 
كجسد، كال أعرؼي ًضٌدان كال كلد دعكام دعكل الصادقيف، كأنا في الحب مف 

ي ىذا النص العبلقة بيف المحب كالمحبكب، كالذاكر فف (2)(كيؼ ال؟. السابقيف
كنت في الًقدـ أخدمو لحٌظي، "كالمذككر عبلقة اتحاد تتطكر إلى درجة النٌدية 

، فيذه جرأة في اإلعبلف عف سبقًو لنكع جديد مف الحب تفٌرد "كاآلف أخدمو لحٌظو
قميديان، فالحبٌلج فيو، إذ أراد اهلل لػو أاٌل ييخمط مع المخمصيف المؤمنيف إيمانان ت

بان  تخٌمص مف تعمقو بالدنيا، كانصرؼ لخدمة محبكبو اهلل، كذكره، فبادلو اهلل حي

                                         
 .244ابف عربي مذىبو كحياتو    (1)
ىك الحسيف بف منصكر، الحبلٌج ككنيتو أبك مغيث، ردَّه أكثػر المشػايخ : ، كالحبٌلج179تراث الحبلج    (2)

ـٍ في التصكؼ، كقىبىمىوي مف جممتيـ أبك الٌعبػاس بػف عطػاء، كأبػك عبػد اهلل؛  كنفكه، كأبكا أف يككف لػو قىدى
براىيـ بف محمد النصر أباذم طبقػات الصػكفية أبػك . )، كأثنػكا عميػومحمد بف خفيؼ، كأبك القاسـ؛ كا 

 (.318  317عبد الرحمف السيممي 
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 .بحب، بؿ مٌيزه عف المخمصيف
يينشئي الحبٌلج نٌصان نثريان تكمف جمالياتو في أسس بنائية جديدة ابتكر بعضيا 

خدمتي أصفى، ككقتي )صحة التقسيـ : كجٌمؿ بعضيا اآلخر، ففي النص
كما "، "كنتي أخدمو في القدـ لحٌظي، كاآلف أخدمو لحٌظو: "، كالتشابو..."مىأخ

، فضبلن عف "المنع كالدفع كالنفع"، كالسجع "أخطأتي التدبير كال رددتي التقدير
أسمكبو جديد، ىك تأليؼ الجممة الجديدة بالبدء بآخر كممة في الجممة التي تسبقيا 

 ".ىجرني لمكاشفتي، كاشفني لكصمتي"
مفي األسباب الحقيقية لمأساة الحبٌلج في ككنو آثر التصريح عمى الرمز، تك

خفاء عبلقة الحب  فشخصيتو الثائرة المجٌددة لـ تدفع بو إلى المجكء لمرمز، كا 
اإلليي كراء لغة دنيكية خالصة، عمى النقيض مف ذلؾ، شيًغؿى الحبٌلج بكصؼ 

حمؿ إالٌ عمى الغزؿ اإلليي، الحب المتبادؿ بينو كبيف اهلل، في أسمكب صريح ال يي 
يا أىؿ اإلسبلـ : )بسبب ما فيو مف قرائف دالة ال تحمؿ التأكيؿ، مثؿ قكلو

أغيثكني، فميس يتركني كنفسي فأتيٌنى بيا، كليس يأخذني مف نفسي فأستريح 
، كتكتمؿ نظرية الحب عند الحبٌلج باقترانيا بالفناء، (1)(منيا، كىذا دالؿ ال أطيقو

محب إلى حاؿ الفناء، كالفناء منحةه إليية مكىكبة لمحبٌلج، تتحقؽ بعد أك انتياء ال
فنائيا، كفناء  أف يطمبيا الحبٌلج مف اهلل تعالى، كتتـ برفع  النفس البشرية، كا 
الحبٌلج ىك بقاء اهلل، كىذا ىك مقاـ الجمع، اتحاده بيف المحب كالمحبكب، لكنو 

 كسيكران اتحاد خاص ال يعدك أف يككف قربان مف اهلل، 
شغاالن لػو عف نفسو، يؤكد سامي خرطبيؿ أٌف الحبٌلج ال ينادم بالحمكؿ   بحبو، كا 

كاالتحاد، فاالتحاد الذم ينادم بو الحبٌلج ىك اتحاد خاص بيف اهلل كاإلنساف، ليس 
فيو امتزاجه بيف الطبيعتيف اإلليية كاإلنسانية، فالذم حدث مع الحبلج ىك إلغاءه 

يقاظه  لكعيو ًلذات جديدة ىي ذات اهلل، كىك كعيه ركحي جديد بذات  لكعيو ًلذاتو، كا 
يا مف أسكرني بحبو، كحٌيرني في مياديف قربو : )جديدة كأٌنيا ذاتو القديمة الحقيقية

أسألؾى أف ال ترٌدني إلٌي بعدما اختطفتني مني، كال تيريني نفسي بعدما حجبتىيا 
 .(2)(حتجاب ال باالرتحاؿعٌني، حضكريؾ بالعمـ ال باالنتقاؿ كغيبتيؾ باال

جاء رمز األنثى لمذات اإلليية مف ككف المرأة رمزان لمخمؽ، فاألنكثة خالقة، 
أليس الككف الذم نعيش فيو ىك اآلخر مخمكقان؛ إذف ىناؾ رحـه ككنية خمقتو، يرل 

                                         
 .25أخبار الحبلج، ما سينيكف كبكؿ كركاس    (1)
 .17أخبار الحبٌلج، ماسينيكف كبكؿ كركاس    (2)
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المرأة ىي حجر الزاكية في العالـ المادم ككسيط الرجؿ إلى العالـ )أدكنيس أفَّ 
 .(1)(يا يمنح تجربة التكاصؿ مع الخارؽ كىي األرض األـالخارؽ كحبُّ 

إٌف االتجاه التقميدم في التصكؼ ينظر إلى الحب اإلليي بكصفو عبلقة مف 
؛ عبلقة ىي التزاـ بالشرع كاألمر كالنيي كمحاربة (حب العبد هلل)طرؼ كاحد أم 

عند التقميدييف  أدعياء سقكط التكاليؼ باستنادىـ إلى المحبة؛ ألٌف المحبة الحقيقية
قكالن كفعبلن، بينما الحب اإلليي عند الصكفييف حب يتجاكز  ىي اٌتباع الرسكؿ 

العبلقة مف طرؼ كاحد، إلى حب متبادؿ ييدافع عنو الصكفيكف، فيكردكف اآليات 
القرآنية الكريمة، كاألحاديث النبكية الشريفة التي يشيدكف بيا عمى شرعية ىذا 

 .الحب، كصحتو
إٌف الذيف آمنكا كعممكا ف الكريـ يمنح اهلل سبحانو كتعالى الكٌد لعباده في القرآ

الصالحات سيجعؿ ليـ الرحمفي كٌدان 
، كاهلل (الكدكد)كمف أسماء اهلل الحسنى  (2)

ٌتقيف كالصابريف  ٍف أكفى بعيده كاتٌقى فإٌف اهلل ييحبُّ يحبُّ عباده المي بىمى مى
المتٌقيف

يحب الصابريف، ك(3)
كمف األحاديث الشريفة التي يتناقميا  ،(4)

ٍف : ]قاؿ الصكفيكف، أف رسكؿ اهلل  مف أحبَّ لقاء اهلل تعالى أحٌب اهلل لقاءىه كمى
إذا : ]، كيرككف أيضان الحديث القائؿ(5)[لـ يحب لقاء اهلل تعالى لـ يحب اهلل لقاءه

، فيحبو أىؿ يا جبريؿ إني أحبُّ فبلنان فأحٌبكه: أحب اهلل عٌز كجٌؿ العبد قاؿ
 .(6)[السماء

، ىك مصدر  كحب اهلل لئلنساف يفكؽ حب اإلنساف هلل، فاهلل ىك األكـر
الحب، بؿ ىك الحب ذاتو، كقد عبِّر الصكفيكف عف تقديرىـ الكبير لحب اهلل 

محبتو لؾ محبة )لعباده، فمحبة اهلل أصؿ، كمحبة العبد فرع يقكؿ ابف عربي 
: ، كيقكؿ أبك يزيد البسطامي(7)(فرع ألصمواألصؿ لفرعو، كمحبتؾ لػو محبة ال

ليس العجب مف حبي لؾ كأنا عبده فقير، إٌنما العجب مف حبؾ لي كأنتى ممؾ )
، كمف ىذه المحبة المتبادلة استكحى البسطامي مكقفان جديدان ميبتكران يجمع (8)(قدير

                                         
 .113الصكفٌية كالسريالية    (1)
(2)

 .97/ سكرة مريـ   
 .76/ سكرة آؿ عمراف   (3)
 .146/ سكرة آؿ عمراف   (4)
 52/ 23صحيح البخارم    (5)
 .184، 183/ 16/ صحيح مسمـ   (6)
 .12الحكـ اإلليية    (7)
: ، كأبك يزيد البسػطامي141(. نشر ضمف شطحات الصكفية)النكر مف كممات أبي طيفكر لمسيمجي    (8)

= 
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بيف حب الصكفي هلل، كحب اهلل لعباده، كىذا جمعه بيف الحياة مع اهلل في 
مؽ مع الحؽ كأساس  التصكؼ، كالحياة مع الناس في المجمع، كتحسيف الخي
مؽ، كفي ىذا دعكة لنشر الحب عمى مستكل اإلنسانية، قاؿ  مؽ مع الخى لتحسيف الخي

 :رجؿه ألبي يزيد البسطامي
أىحًبٍب أكلياء اهلل ليحبُّكؾ، فإف : )ديلىني عمى عمؿ أتقٌربي بو إلى ربي، فقاؿ

 ى قمكب أكليائو فمعمَّو أف ينظر إلى اسمؾ في قمب كلٌيو، اهلل تعالى ينظر إل
 .، فحب المرء ألكلياء اهلل كسيمة لنيؿ محبة اهلل كرضاه(1)(فيغفر لؾ

كالحب الصكفي مبادرة إليية، فاهلل يذكر العبد، كيطمبو، كيعرفو، كيحبو، قبؿ 
د البسطامي أف ييتدم العبد إلى ىذا الذكر كالطمب كالمعرفة كالحب، يقكؿ أبك يزي

غمطتي في ابتداء أمرم، حسبتي أني ذكرتو، فإذا ىك ذكرني قبؿ ذكرم لػو، )
كحسبتي أٌني أطمبو كأٌني أعرفو، فإذا ىك عرفني قبؿ معرفتي لػو،  كحسبتي أٌني 

 (2)(أعبده، فإذا ىك قد جعؿ خبلئؽ األرض في خدمتي
 

بو كأحبني إٌف الطباؽ بيف ذكرتو كذكرني، كبيف أعرفو كعرفني، كبيف أح
تٌضاده يتضمفي كفاقان كلقاءن، ألٌف ثمة عبلقة تجعؿي الذاكر كالمذككر، كالعارؼ 
كالمعركؼ، كالمحب كالمحبكب كيانان كاحدان، كمثمما ىك التكافؽ في حاؿ الذكر، 
كذلؾ ىك التكافؽ في حاؿ المعرفة، كحاؿ الحب، الحب تمؾ العبلقة التي يعبد فييا 

 . اإلنساف، فيجعؿ مخمكقات األرض في خدمتواإلنساف اهلل، كييحب اهلل
إذا شربكا بكأس )كالحب حاؿه قبؿ المعرفة، كبعدىىا، يقكؿ أبك يزيد البسطامي 

ذا عرفكه حؽ معرفتو كليكا  محبتو كقعكا في بحار أنسو، كتمٌذذكا بركح مناجاتو، كا 
حبيف ، بتعابير أدبية ييصٌكر حاالن عاطفية بيف اهلل كعباده المي (3)(في عظمتو

بأسمكب جٌذاب، فالمحبة كأسه ييشرب، كتأثير المحبة كقكعه في بحار، فالحب في 
 .عيرؼ الصكفييف أينسه كلٌذةه تمنح لمركح صحٌتيا كجماؿى إحساًسيا بخالقيا

 =ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
ىػػػك طيفػػػكر بػػػف عيسػػػى بػػػف سركشػػػاف المجكسػػػي الػػػذم أسػػػمـ، كىػػػك مػػػف أىػػػؿ ًبسػػػطاـ، تػػػكفي سػػػنة 

 (.69بقات الصكفية، أبك عبد الرحمف السيممي ط(. )ىػ261)
 .99النكر مف كممات أبي طيفكر   (1)
 .124النكر مف كممات أبي طيفكر    (2)
 

 .131النكر مف كممات أبي طيفكر    (3)
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تتداخؿ قضية الحب ىي األخرل مع قضية المعرفة، كما يظير في النتاج 
كمعرفة الخٌكاص، كمعرفة خٌكاص معرفة العٌكاـ، : )الصكفي عاٌمة، يقكؿ أبك يزيد

الخٌكاص؛ فمعرفة العكاـ معرفة العبكدية، كمعرفة الربكبية كمعرفة الطاعة 
معرفة اإلجبلؿ كالعظمة : كالمعصية، كمعرفة العدك كالنفس، كمعرفة الخكاص

كمعرفة اإلحساس كالمٌنة كمعرفة التكفيؽ، أٌما معرفة خاص الخاص فمعرفة األينس 
، فيذه (1)(المطؼ كالتمٌطؼ ثـ معرفة القمب ثـ معرفة الٌسر كالمناجاة كمعرفة

األخيرة ىي المعرفة الميقتًرنة بالمحبة الخالصة، فاألنس كالمناجاة كالمطؼ أحكاؿه 
ميتعمّْقة بمنزلة المكاشفة، التي ييميز بيا اهلل عباده المصطفيف األخيار، قاؿ أحمد 

أييا : )ان عمى باب مسجد كىك يقكؿرأيتي الحبٌلج في سكؽ القطعية قائم: بف فارس
ذا الـز أحدان أفناه عٌمف  الناس، إذا استكلى الحؽي عمى قمبو أخبله عف غيره، كا 
ذا أحبَّ عبدان حٌث عباده بالعداكة عميو، حتى يتقرب العبد مقببلن عميو،  سكاه، كا 

 .(2)(نيفكيؼ لي كلـ أجد مف اهلل شٌمةن، كال قربان منو لمحةن، كقد ظٌؿ الناس يعادكن
 

يرتبط حاؿ المحبة في التجربة الصكفية بأحكاؿ أخرل ىي الغيرة، كالشكؽ، 
كالقمؽ، كالعطش، كالكجد، كالدىش، كالييماف، كالبرؽ، كالذكؽ، ففي المحبة يغار 
المحب عمى محبكبو أف يتعمؽ محبو بغيره أك يشغمو عنو شيء، كيغار المحب إذا 

لى سيبؽ إلى فضيمة، كفي المحبة يشتاؽ ال لى الجنة، كا  محب إلى محبكبو كا 
لى التخمؽ بأخبلؽ اهلل، كالشكؽ مف أبرز عبلمات  لى حقائؽ الغيب، كا  الثكاب، كا 
المحبة كدرجاتيا، حتى إٌنو ييستخدـ صكفٌيان أحيانان كمرادؼو لممحبة، أك كمرتبة 
مكازية لمرتبة المحبة، كيرل كثيره مف الصكفييف في المحبة مرتبةن أعمى مف 

، ألٌف الشكؽ يتكلد منيا، لكٌف ذلؾ ال يعني احتبلؿ الشكؽ مرتبة دنيا يؤكد الشكؽ
ذا تحٌقؽ في الشكؽ )السٌرم السقطي أٌف  الشكؽ أجٌؿ مقاـ لمعارؼ إذا تحٌقؽ فيو، كا 

 .(3)(ليا عف كؿ شيء يشغمو عٌمف يشتاؽ إليو

                                         
 .125النكر مف كممات أبي طيفكر    (1)
 .54أخبار الحبلج، ماسينيكف كبكؿ كركاس    (2)
 

ىك سىًرم بف الميغمَّس السقطي، أكؿ مف تكمـ ببغداد : ، كالسىًرم السقطي332شيرم الرسالة القشيرية، الق  (3)
. ىػػػ251كىػػك إمػػاـ البغػػدادييف، كشػػيخيـ فػػي كقتػػو تػػكفي سػػنة . فػػي لسػػاف التكحيػػد، كحقػػائؽ األحػػكاؿ

 (.48طبقات الصكفية، أبك عبد الرحمف السممي )
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 كجعؿ الصكفيكف الشكؽ مرتبتيف، أك نكعيف، ىما الشكؽ كاالشتياؽ، كفٌرقكا
بينيما، فالشكؽ يسكف بالمقاء، لكٌف االشتياؽ ال يسكف، فإذا كاف الشكؽ فتيمة 
تيشعؿ المصباح، كتنتيي، فاالشتياؽ شمسه ال تغيب، كفي المحبة أيضان ينعدـ 
صبر المحب، كيظؿ في قمؽ حكؿ دنياه، كآخرتو، يقمؽ مف كحشتو التي اختارىا، 

و، كؿ ذلؾ أثناء سيره باتجاه كيظؿ يعاني في عطشو، كدىشتو، كتحيٌره، كبكائ
محبكبو، إٌنو  يبكي شكقان، كفرحان، كخكفان، ككجدان، لكٌنو سرعاف ما يتكقؼ عف 

 .البكاء عندما يصؿ، كيذكؽ طعـ اتحاده باهلل المحبكب
كلذلؾ لـ تتكقؼ رابعة العدكية عف البكاء طكاؿ حياتيا  متأثرة بيذا التقميد 

ضع سجكدىا كاف يظؿ كييئة الماء الميستنقىع الصكفي في عصرنا إذ ييركل أفَّ مك 
ربما ألٌنيا لـ تستطع الكصكؿ، أك لـ تعثر عمى طريؽ الكصكؿ،  (1)مف دمكعيا

فاكتفت بالبكاء، كالحزف، كالشكؽ، كالشككل، كاستذكار المكت إلى درجة أٌنيا 
ٌمقت عميو أكفانيا، كي تتأممو عمى الدكاـ  اتخذت مشجبان مف قصب طكلو ذراعاف عى

حب : فتتعظ بكؿ المعاني التي تتضمنيا فكرتو، فرابعةي تحب اهلل نكعيف مف الحب
 :اليكل، كحبّّ ثافو ينبع مف استحقاؽ اهلل ليذا الحب، األكؿ ناقص، كالثاني كامؿ

 أحبك ُحّبين ُحبُّ اليوى
 

 وُحبًَّا ألنَك أىٌل لذاكا 
 فأّما الذي ىو ُحبُّ اليوى 

 
 فُشغمي بذكرك عّمن سواكا 
 وأما الذي أنت أىٌل لـو 

 
 فكشُفك لي الحجب حتى أراكا 
 فال الحمد في ذا وال ذاك لي 

 
 (2)ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
بان : )كقد سيئمت رابعة عف حقيقة إيمانيا فقالت  ما عبدتو خكفان مف ناره، كال حي

 (3)(لجنتو فأككف كاألجير السكء، بؿ عبدتو حٌبان لػو كشكقان إليو
ؼ المحبة في القامكس الصكفي، في قسـ األحكاؿ؛ فالمحبة أكؿ حاؿ كتيصنَّ 

 يتشرؼ بو الصكفي، ييعٌرفيا كماؿ الديف عبد الرزاؽ القاشاني بأنيا 
آية االختصاص كنتيجة االصطفاء، كاإلخبلص، كأصميا في األحكاؿ االبتياج )

بجكامع  بشيكد الحؽ، كتعمٌؽ القمب بو معرضان عف الخمؽ معتكفان عف المحبكب
                                         

رابعة بنت إسماعيؿ ، أـ عمػرك، البصػرية، : ىي، كرابعة العدكية 18/ 4صفكة الصفكة، ابف الجكزم،   (1)
 (.343/ 8سير أعبلـ النببلء . )تكفيت سنة ثمانيف كمئةالزاىدة، العابدة، عاشت ثمانيف سنة، 

 .18/ 4صفكة الصفكة، ابف الجكزم،    (2)
 .328/ 4إحياء عمـك الديف    (3)
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 .(1)(ىكاه  غير ممتفتو إلى ما سكاه
التجربة الصكفية تجربة كجدانية قبؿ كؿ شيء، فيي تيعاش بالمشاعر 
كاألحاسيس بحاالت النفس اضطرابان، كقمقان، كتكتران، كاغترابان، كالحب الصكفي ليس 

ٌمؿي غريزة، كال حٌسان، كال عقبلن، ىك أصؿ العاطفة؛ فالحب الصكفي فعؿه قمٌبي ال ييع
عقمٌيان، فبل خيرى في حيبٍّ ييدبّْره العقؿ، حسب الصكفٌييف، كالحب الصكفي تجربةه 

في رسالتو أقكاالن كثيرة لصكفييف كيثر، كؿ منيـ يعكس  (2)فردية، يكرد القشيرم
تجربتو الخاصة في حٌبو ككشفو كذكقو الخاص ليما، كلذلؾ جاءت تمؾ األقكاؿ 

ير مف المعاني ميخٌبأ في القميؿ مف الكممات يقكؿ مأثكرة متضٌمنةن ًحكىمان، فالكث
، (3)(المحبة ىي استقبلؿ الكثير مف نفسؾ كاستكثار القميؿ مف حبيبؾ: )البسطامي

ال تصمح المحبة بيف اثنيف حتى يقكؿ الكاحد لآلخر يا : )كيقكؿ السٌرم السقطي
عبادة  مثقاؿ خردلة مف الحب أحبُّ إلٌي مف: )، كيقكؿ يحيى بف معاذ(4)(أنا

 .(5)(سبعيف سنة ببل حب
كلعٌؿ ككف التجربة الصكفية تجربة كجدانية نفسية فردية في بعض جكانبيا، 
جعميا عيرضةن لمدراسة النقدية حسب المنيج النفسي حيث يفترض ىذا المنيج أٌف 
الصكفية مرض أك جنكف، كذلؾ لمتشابو بيف أعراضيما كأعراض المعاناة 

بة العاشؽ في االتحاد بمعشكقو، كرغبة الصكفي في الصكفية، كلمتشابو بيف رغ
االتحاد باهلل، لكٌف ىذا المرض كالجنكف ىما أعمى درجات المحبة، حب يممؾ عمى 
الصكفي عقمو، كقمبو، كحياتو، كمماتو، حب ال يرضى بغير الجنكف كالتعٌرض 

، (6)(أعرفو بي حتى فنيت، ثـ  عرفتو بو فحييت: )يقكؿ البسطامي. لممكت عمدان 
كـ مف : )يجيب صكته إلييه عمى تساؤؿ ذم النكف المصرم( منطؽ الطير)كفي 

إنني أقتؿ مف ييحبني، فإذا ما فنيى فناءن تامان، كتبلشى : الرجاؿ سكؼ تقتؿ؟ بالقكؿ

                                         
 .181إصبلحات الصكفية    (1)
الكػػػريـ بػػػف ىػػػكازف بػػػف عبػػػد الممػػػؾ بػػػف طمحػػػة القشػػػيرم، الخراسػػػاني، ىػػػك أبػػػك قاسػػػـ، عبػػػد : القيشػػػيرم  (2)

، (الرسػالة: )ق مػف كتبػو465ق تػكفي سػنة 375النيسابكرم، الشػافعي، الصػكفي، المفٌسػر كلػد سػنة 
 (.227/ 18سير أعبلـ النببلء (. )المعراج)ك( الطائؼ اإلشارات)ك

 .321الرسالة القشيرية،    (3)
 .324الرسالة القشيرية،    (4)
ىك أبك زكريا الكاعظ، فريد عصره، لػو لساف : ، كيحيى بف معاذ الرازم326الرسالة القشيرية، القشيرم   (5)

ـ رجع إلى نيسابكر،  ـ فييا مدة، ث ـ في المعرفة، خرج إلى الخ، كأقا الرسالة القشيرية )في الرجاء، ككبل
 (.117السممي  كينظر في طبقات الصكفية، أبك عبد الرحمف( )258، تكفي سنة 414

 .118النكر مف كممات أبي طيفكر    (6)
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 .(1)(فأنا أيظير لػو كجيي
مف الظمـ النظر لمحب الصكفي بكصفو عاطفةن كحسب، عاطفة ميجٌردة مف 

لتفكير بيذا الككف، كالرغبة في معرفة الحقيقة الباطنة التي  البيعد الفمسفي في ا
تكمف كراء ظاىره، كلمس ىذه الحقيقة كالعيش فييا، كلمحب الصكفي بيعده آخر 
أيضان، ىك بيعد الحمـ، أك الخياؿ، بيعد األداة التي بكساطتيا يبحث الصكفي عف 

و، فغمبى عميو حاؿه مف الغيب، فإذا كجده ػ أك باألحرل اعتقد أٌنوي كجدىه ػ أحبٌ 
 .الذىكؿ كالجنكف

إٌف القيمة الدينية في التجربة الصكفية عمى أىميتيا، ليست ىي القيمة 
الكحيدة الميتضٌمنة في تجربة الحب اإلليي، إٌف القيمة اإلنسانية ذات أثر خطير 
فييا، ألٌف التجربة الصكفية في أعمؽ معانييا ىي تحرر اإلنساف مف قيد الكعي، 

مٌقنة، كانطبلؽ في رحاب البلكعي بحثان عف قيـ جديدة أعظـ كمف  فخ قيـ ضيٌقة مي
كأكبر يعثر عمييا، أك قد يبتكرىا بنفسو، يخرجكف  مف ذكاتيـ كىـ أحياء، ليتصمكا 
بذكات  أخرل، يتقٌمبكف بيف الحياة كالمكت، كيترجمكف لنا المغة الكائنة بينيما، 

ذ ا أخذنا بالزعـ الفمسفي القائؿ بأٌف النفس كيغدك الحب ارتقاءن نحك المقدس، كا 
كانت مكجكدة قبؿ الجسـ، كتظؿ مكجكدة بعده، كأنيا جكىر ركحاني قائـ بنفسو، 
ميسٍتغف عف البدف، كأٌنيا كانت في الفىمىٍؾ، أك في العقؿ الفٌعاؿ، أك في النفس 

مكطنيا فيصبح مف السيؿ تبرير ىذا الحنيف الذم يجرؼ النفس بحثان عف .. الكيمٌية
فحقيقة اإلنساف؛ أم ركحو قبؿ . األكؿ؛ ىذا الحنيف المتجسّْد في الحب الصكفي

تعٌمقيا بالبدف كانت في عالـ الممككت شاىدة لصكر الغيبيات، كبعد أف أحبتيا، 
كتعمَّقت بيا، كجدت حقيقة الذات كالصفات، فرغبت في العكدة إلييا، كالتعمؽ بيا، 

 ، كىك (كجدال)كىذا ما ييسمٌيو الصكفيكف 
 ، كلذلؾ ينتيي بابا طاىر إلى أنو (كجكد المفقكدات)ك( فقداف المكجكدات)
 .(2)(ال اختيار في المحبة، المحبة في الحقيقة اضطرار)

                                         
ـ المصرم، كاف أبكه نكبيَّان، فائؽ الشأف، كأكحد : ، كذك النكف المصرم94منطؽ الطير  (1) ىك ثكباف بف إبراىي

الرسػػالة )ق 245زمانػو عممػان كركعػان كأدبػان، استحضػره المتككػػؿ مػف مصػر، كرٌده ميكٌرمػان، تػكفي سػنة 
كىك شيخ الديار المصرية ثكباف بف إبراىيـ، كقيػؿ فػيض بػف أحمػد، كقيػؿ فػيض بػف ( 433القشيرية 

 (.533/ 11سير أعبلـ النببلء . )245إبراىيـ النكبي، ييكنى أبا الفيض، تكفي سنة 
، كبابػا طػػاىر العريػػاف اليمػداني المػػكرم، سيػػمي 83شػػرح كممػات بابػػا طػػاىر، عػيف القضػػاة اليمػػذاني    (2) ىػ أما كفاتو فينعدـ الضبط الصحيح لسنتيا، لكف يمكف القػكؿ 326زىده، كلد سنة بالعرياف لتقشفو ك 

الكممػات )بالتقريب أنيا كانت في أكاخر النصػؼ األكؿ مػف القػرف الخػامس اليجػرم، مػف مصػنفاتو 
شرح كممات بابا طاىر بقمـ عبد اهلل بف محمد بف عمي الحسػيف )، (الرباعيات الشعرية)، ك(القصار

= 
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في التعبير عف شعكرىـ تجاه ( الحب)ال يكتفي الصكفيكف باستخداـ لفظ 
و درجة أعمى في ، كلعمٌ (العشؽ)اهلل، لكنيـ يستخدمكف أيضان لفظان مرادفان آخر ىك 

رأييـ، كالعشؽ ىك القكة السحرية التي تتغمغؿ في نفكس الصكفييف، كتدفعيـ في 
طريقيـ نحك لقاء اهلل سبحانو، كالعشؽ الصكفي الصحيح ىك عشؽ المعرفة؛ ألنو 
عشؽ معرفة اهلل، كعشؽ اهلل ذاتو، كبذا يككف الصكفيكف قد طكركا عاطفة الحب، 

أكصؿ المتصكفة : )ذا التطكير تعبيران دقيقان حيف قاؿكقد عٌبر ىادم العمكم عف ى
بُّيـ ميجٌرد مف الكصؿ، كاليجر، كالشككل،  حقيقة الحب إلى نصابيا الككني، حي
كالعتاب، كالمقاء، كالفراؽ، كمطمكبو الرؤية ال مف حيث ىي عمؿه مف أعماؿ 

الديف العطار ، كلذلؾ يحتؿ العشؽ تمؾ المرتبة العميا التي يصفيا فريد (1)(البصيرة
العشؽ أعمى مكانو مف اإليماف كالكيفر، كأسمى مكانةن مف العقؿ، العشؽ : )بقكلو

 (2)(نار أٌما العقؿ فدخاف
يرقى العشؽ الصكفي بصاحبو إلى عالـ ما كرائي، كيمنحو بركة القدرة عمى 
القياـ بكرامات كخكارؽ تمؤل قصص الصكفييف، كالمشي عمى الماء، كالطيراف في 

كاف : )، كغير ذلؾ كثير ال سبيؿ لحصره، كيمكف التمثيؿ لػو بالحكاية التاليةاليكاء
سمنكف المحب أبرز العشاؽ الصكفييف، كأىـ مف أقاـ في مقاـ المحبة، ييٍحكىى عف 

يتصٌدع، ككانت قناديؿ تأثير كبلمو في سامعيو أٌنو إذا تكمـ كاد الصخر أف 
لدىشة، كمٌرة نزؿ طيره عميو كىك المسجد تتراقص أمامو، حتى الطيكر تعمكىا ا

يتكمـ، كقعىد في حضنو، كبعد أف استمع إليو ضربى بمنقاره الببلط، كنزؼى حتى 
، ففي كبلـ سمنكف داللتاف األكلى مدل تأثير كبلـ الصكفي سمنكف حيث (3)(مات

يتصدع الصخر، كتتراقص القناديؿ، كتيصاب الطيكر بالدىشة، كبعضيا يضرب 
قدرة الكاصؼ عمى تجسيد ىذا التأثير، كالمكىبة الفنية التي : كالثانيةالببلط بمنقاره، 

 .مٌكنتو مف كصؼ ىذا التأثير بصكر خيالية
ريىا العشؽ  كىاىي العٌباسة، كىي امرأةه متصكفة، تيعٌبر عف القكة التي ييفجّْ

 =ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
ىػػ، تحقيػؽ كتعميػؽ محمػد حسػف عمػي السػعدم 525معركؼ بعيف القضاة، المتكفى سػنة اليمذاني ال

19  21.) 
 .53مدارات صكفية    (1)

ىػػك فريػػد الػديف محمػػد بػػف إبػراىيـ العطػػار اليمػػذاني، تػػكفي : ، كفريػػد الػػديف العطػار91منطػػؽ الطيػر    (2)
 (.161/ 1كشؼ الظنكف (. )إليي نامو)مف مؤلفاتو  627مقتكالن سنة 

، كسػػمنكف بػػف حمػػزة، كىػػك مػػف كبػػار مشػػايخ العػػراؽ، تػػكفي بعػػد 48مػػدارات صػػكفية، ىػػادم العمػػكم    (3)
 (.76الصكفيكف كأرباب األحكاؿ، عبد العزيز السيركاف . )الجنيد
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إٌف العشؽ إذا كقعت : )الصكفي، فتتصرؼ بالمكجكدات، بأسمكب رمزم كأسطكرم
ذا سقطت ذرة عشؽ عمى امرأة ذرة منو عم ى رجؿ سالؾ، فإنيا تيكٌلدي منو امرأة، كا 

سالكة، فإنيا تيكٌلد منيا رجبلن، كالدليؿ عمى ذلؾ أف آدـ بذرة عشؽ أنجبت حكاء، 
 (1)(كما أف مريـ بذرة عشؽ أنجبت عيسى

فالعشؽ ىك أرفع درجات المحبة، ألنو حب اهلل لذاتو، ال إلحسانو إلى 
تو، العشؽ اإلليي ليس مجرد امتثاؿ لؤلكامر، كالميؿ إلى الخمؽ، كال لصفا

: المحبكب، بؿ ىك بذؿ الركح في سبيؿ ىذا المحبكب، يقكؿ أبك يزيد البسطامي
كٌدهي كٌدم ككٌدم كٌده، عشقو عشقي كعشقي عشقو، حبو حبي، كحبي حبو، جاء )

 .(2)(سيؿ عشقو فأحرؽ الماء دكني
، كلكف ليس عف طريؽ العقؿ ىدؼ العشؽ الصكفي ىك االتحاد باهلل

القاصر، كالعاجز عف إدراؾ الحقائؽ، كمف بينيا إدراؾ اهلل تعالى، كاألحرل بنا 
حسب العٌطار أف نحرؽ العقؿ إذا أردنا الكصكؿ، كأف نسمؾ طريؽ القمب، فالقمب 
مرآتو، كالقمب بيتو، كالعبلقة بيف اهلل كالصكفي عبلقة أمكمة ػ إذا صٌح التعبير ػ 

الصكفية : )يحتاج إلى اهلل تعالى حاجة الطفؿ إلى أٌمو، يقكؿ البسطاميالصكفي 
ٍجر الحؽ الطفؿ بحاجة : )كيرل شارح البسطامي أٌف المعنى ىك (3)(أطفاؿ في حي

إلى أٌمو حاجة الصكفي إلى الذات اإلليية ال غنى عنيا، كالصكفي الذم ال يرل 
ٍجر اهلل؟ كككف الصكفي طفبلن ألٌنو  في الككف إاٌل اهلل، كيؼ بكسعو أف يبتعد عف حي

دائمان جاىؿه متعمـه كمعٌممو الحؽ، فقياـ الصكفي بنفسو عمميان مستحيؿ، فيك طفؿه 
 (4)(متعمـه عمى الدكاـ

كالعشؽ ىك الدرجة الثالثة كاألخيرة كاألعمى في سمـ درجات الحب اإلليي في 
قٌدـ ابف عربي ، بعد درجتي اليكل، كالحب، إذ يي (5)نظرية محي الديف بف عربي

نظرية متكاممة في الحب اإلليي؛ في طبيعتو، كبكاعثو، كأحكالو النفسية، المكٌممة 
                                         

 (.لـ نجد ليا ترجمة)، كالعٌباس 96منطؽ الطير، فريد الديف العطار    (1)
(2)

 .141النكر مف كممات أبي طيفكر   
 .167النكر مف كممات أبي طيفكر    (3)
 .148شرح شطحات البسطامي، محمد غازم عرابي    (4)
جػامع األحكػاـ فػي معرفػة الحػبلؿ )، ك(اإلسػرا إلػى المقػاـ األسػرل: )مػف كتبػو: محػي الػديف بػف عربػي   (5)

ىػػػك محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل (. 533، 1/82كشػػػؼ الظنػػػكف (. )كالحػػػراـ
حكيـ صكفي، متكمـ، ( محي الديف الشيخ األكبر)الحاتمي، المرسي، المعركؼ بابف عربي الطائي، 

 (.11/41معجـ المؤلفيف )ق 561فقيو، مفسر، أديب شاعر، كلد في مرسية عاـ 
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لػو، كالنتائج التي ييكٌلدىا، كمكجزىا أٌف اليكل ىك الدرجة األكلى، كىك ميؿه عاطفي 
عمى المستكل اإلليي، كأٌما العشؽ فيك الدرجة الثالثة، كىك إفراطه في التعمؽ عمى 

 .(1)البشرم، كتكٌحده عمى المستكل اإللييالمستكل 
كلمحب الصكفي عبلقةه بالخياؿ؛ ألٌف القمب مكطف األحاسيس، كمصدر 
الحب، ينصرؼ إلى المحبكب بعد أف يصكغ لػو الخياؿ صكرتو في جماؿ، 
ككماؿ، مثالييف، فالعاشؽ يحب الصكرة التي يحمـ بيا، كالتي تكٌفؿى الخياؿ برسميا 

الجماؿ ال يؿ الذم يعيش فيو رمزه لخالقو األكثر جماالن؛ ألٌف لػو، كالعالـ الجم
يصدر إاٌل عف الجماؿ، كالخياؿ ىك الذم يتذكؽ الجماؿ، كييسيـ في كشؼ مخابئو، 
كىك خير دافع إلى حب المخمكؽ لمخالؽ، كىكذا يصبح أم حب مكٌجو لمكجكد 

ٌبان منصرفان في غايتو الحقيقية نحك ا لكاجد الخالؽ، الخالد، مخمكؽ، في ىذا الككف حي
 .ألف الحب الخالد ال يجدر إال لخالد، فيك حؽه هلل مانح الحياة

 
 

ييحب العبد اهلل ألنو قادر، ككامؿ، كمينٌزه عف العيكب كالنكاقص، كميقٌدس 
، كجميؿ كخمؽ اإلنساف عمى مثالو فتكجبت  كجميؿ كقاىر،  كأبدم، كجٌبار، كقٌيـك

إذ خمؽ آدـ عمى صكرتو المعنكية الباطنة ال الصكرة  ىذه األلفة بيف اإلنساف كاهلل،
الظاىرة الميدركة بالحكاس كالحب ىك الميسٌكغ الحقيقي لمعبادة ال الخكؼ ففي أخبار 

يا داكد أبمغ أىؿ أرضي أني حبيبه لمف : إٌف اهلل تعالى قاؿ: )داكد عميو السبلـ
لمف صاحبني،  أحبني، كجميسه لمف جالسني، كمؤنسه لمف أنسى بذكرم، كصاحبه 

كمختاره لمف اختارني، كمطيع لمف أطاعني، ما أحٌبني عبده أعمـ ذلؾ يقينان مف 
ٌبان ال يتقدمو أحده مف خمقي مف طمبني بالحؽ  قمبو إال قبمتو لنفسي كأحببتوي حي

 (2)...(كجدني
فالمحبة ًىبة كىىبيا اهلل مف ذاتو لئلنساف، ىي دخكؿ صفات المحبكب عمى 

 .المحبكب كذكره عمى المحب المحب الستيبلء
 

                                         
 .239ك  238، آسيف ببلثيكس (حياتو كمذىبو)ابف عربي    (1)
 .342/ 4إحياء عمـك الديف،    (2)
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ذ:ـذغضقةذادلعرعةذ2

المعرفة قضية عامة، كىي أنكاع متعددة، كالمعرفة العممية، كالمعرفة 
البدييية، كالمعرفة الميتافيزيقية، كأنكاع أخرل، كقد ابتكر الصكفيكف معرفة خاصة 

ية، كمف بيـ ىي معرفة اهلل، كيتـ تحصيؿ ىذه المعرفة تقٌربان مف اهلل في تجربة ذكق
البدييي أٌف أنكاع المعرفة األخرل ػ عدا الصكفية ػ كانت مكضع إىماؿ الصكفيٌيف؛ 
ألٌف امتبلكيا يحكؿ دكف عيش التجربة الصكفية الركحية الذكقية، كالمعرفة 
الصكفية ىي نكع آخر غير المعرفة العقمية، التي قاؿ بيا فبلسفة المسمميف 

معرفة الصكفية بالسمبية، ألنيا تعتمد ػ في ككصفكىا باإليجابية، بينما كصفكا ال
يضعكف المعرفة )أحد جكانبيا ػ عمى الخياؿ الذم ينظركف إليو نظرة أخبلقية، فيـ 

الصكفية تحت رقابة ميشٌددة مف العقؿ أك الفكر، ذلؾ أٌف نشاط المخٌيمة عندىـ 
حٌركة يرتبط بالقكة النزكعية في اإلنساف، كىي مجمكع الغرائز كاالنفعاالت الم

، كفي ىذا تعارض كاضح بيف الخياؿ كالعقؿ، نجده في (1)(لمسمكؾ اإلنساني عامة
 .الفمسفة كال نجده في الصكفية

ييفٌرؽ الصكفيكف بيف العمـ المألكؼ عند الناس، كىك العمـ الدنيكم الميكتىسب 
مٌقف، كالمعرفة الصكفية التي ىي عمـ الحقائؽ، كىك عمـ مكىكب، كالعمماء  كالمي

الجنة، بينما ئر المؤمنيف مف زاىديف كعابديف يحرصكف عمى الكصكؿ إلى كسا
العارؼ ػ كحده ػ يحرص عمى الكصكؿ إلى رب الجٌنة، ك ييفٌرؽ الصكفيكف ػ أيضان 
بيف العمـ العاـ، كالعمـ الكشفي لمغة، أم قراءة باطنيا العميؽ؛ ففي العمـ المغكم 

عمـ الكشفي دالالت ال متناىية متحٌركة الكضعي داللة لغكية ثابتة لممدلكؿ، كفي ال
 .كخالقة كمتجٌددة، كىذا ما يحدث مع الصكفي العارؼ

 : إٌف الطريؽ إلى معرفة اهلل يمر بالقمب، ييؤثىري عف المسيح قكلو
، كىذا القمب المدرؾ هلل ييسمٌيو الصكفيكف (ال تجرحكا قمب اإلنساف فيك مثكل اهلل) 
، فالقمب ىك المرآة (عيف البصيرة)ك( مقمة القمب)ك (عيف الفؤاد)ك( النفس الناطقة)

التي تنعكس فييا صكرة اهلل، كتشرؽ، كلكف ليست  أية مرآة تصمح، البيٌد أف تككف 
مرآة في غاية الصفاء، مرآة متجردة عف الذات البشرية، كرغباتيا، كأدرانيا، 

مكبيـ الصامتة، فالمعرفة الصكفية، معرفة قمبية ال عقمية، كالصكفيكف يركف اهلل بق
المعرفة حاؿه ال )ألٌف المعرفة الصكفية أبعد عف المغة كالكبلـ يرل أدكنيس أٌف 

                                         
 .58ألفت الركبي . لفبلسفة المسمميف، دنظرية الشعر عند ا   (1)
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ثبات ليا، أم ال نياية ليا، كىي معرفة ترفض المسبؽ، كالجاىز كالمغمؽ، معرفة 
تشعر أنيا ما تزاؿ ضيقة بقدر ما تتسع، ككمما ظنٌنا أٌننا اقتربنا بيا مف الطمأنينة 

، فالشطح الصكفي أرقى تجميات المعرفة، لكٌف الشطح ال يمكف (1)(ازددنا حيرة
 .بمكغو إاٌل بمعاناة  حاؿ السيكر، ففيو يتـ الكشؼ كالمشاىدة

الكشؼ درجة ثانية بعد درجة الكحي، كالمعرفة الكشفية تتحٌصؿ بزكاؿ حجب 
قد تقـك بيف القمب كاإلنساف الصكفي، كبيف اهلل تعالى كحجاب النفس، أك 

ف، أك الدنيا، أك اليكل، كعمى الرغـ مف اتفاؽ الصكفييف عمى الكشؼ الذم الشيطا
ىك معرفة اهلل، نجد بينيـ اختبلفات في كسائؿ تحقيؽ ىذه المعرفة، فيا ىك ذا ابف 

يعيد حصكؿ ىذه المعرفة إلى الخياؿ أعظـ قكة خمقيا اهلل في اإلنساف، )عربي 
ليي ىك الرؤيا ، كفي أنكاع الرؤيا ما ألٌف الخياؿ بدء التجمي، ففي الخياؿ جزءه إ

 .(2)(بأنيا جزء مف النبكة ييسمى بالميبشّْرات، كقد كصفيا الرسكؿ 
عمى الرغـ مف اعتماد حصكؿ المعرفة الصكفية عمى الذكؽ فيي ليست 
عفكية، كال مباشرة إٌف تحصيميا يشترط آلٌيةن ميعٌقدة، كمراحؿ طكيمة يخكض فييا 

ال تيحصى، كال تيكصؼ، عمى الرغـ مف تشابييا في  الصكفي السالؾ أحكاالن 
تجارب الصكفييف، كنظرياتيـ، فيذا تشابو ال ينفي خصكصية في التجربة كالنظرية 
مف صكفي إلى آخر، فالصكفية مقامات، كلكؿ مقاـ شركط كأحكاـ يجب أف 
يستكفييا الصكفي، حتى يتـ لػو االنتقاؿ مف المقاـ الذم ىك فيو، إلى مقاـ آخر 
عف طريؽ التطٌمب، كالتكٌمؼ، كالتصٌرؼ، كالرياضة إلى أف يصؿ إلى األحكاؿ 
الصكفية، فيتقمب بيف أحكاؿ كالخكؼ، كالرجاء، كالقبض، كالبسط، كالييبة، 
كاألنس، كالتكاجد، كالكجد، كالكجكد، كالجمع، كالفرؽ، كجمع الجمع، كالفناء، 

صحك، كالسكر، كالمحك، كالبقاء، كالغيبة، كالحضكر، كالذكؽ، كالشيرب، كال
كاإلثبات، كالستر، كالتجمي، كالمحاضرة، كالمكاشفة، كالمشاىدة، في ظؿ لكائح، 
، كتمكيف، كتمكيف، كقيرب، كبيعد، كشريعة، كحقيقة،  كطكالع، كلكامع، كبكاده، كىجـك

إلى أف يبمغ جانبان مف ... كأنفاس، كخكاطر، كلطائؼ، كأسرار، كأحكاؿ أخرل كثيرة
فة، ال المعرفة كميا، كىذا التعدد في األحكاؿ ذات الكجكه المغكية ما بيف مقاـ المعر 

صيغ منتيى جمكع، كمصادر، كبياف، كبديع، ىك غنى كرحابة في عالـ المتناه 
                                         

 .116الصكفية كالسريالية، أدكنيس    (1)
 .18محمكد قاسـ . الخياؿ في مذىب ابف  عربي، د   (2)
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كيٌمما اتسعت الرؤية ضاقت : )مف الغنى، كالرحابة، كقد عٌبر النَّفَّرم عف ذلؾ فقاؿ
 : كقاؿ الشبمي (1)(العبارة

حقيقة : )، كيقكؿ بابا طاىر(2)(هلل تعالى كآخرىا ما ال نياية لوأكؿ المعرفة )
كمعرفة اهلل ىي معرفة قمبية تعتمد عمى الحدس،  (3)(المعرفة العجز عف المعرفة

كاإللياـ، كىما نكر كىبة مف اهلل، تتداخؿ نظرية المعرفة مع نظرية الحب، كقد 
أييما أسبؽ، الحب، أـ  :شيًغؿى المتصكفة طكيبلن بمحاكلة اإلجابة عف السؤاؿ

 المعرفة؟ كىؿ تنشأ المعرفة عف الحب، أـ أٌف الحب ينشأ عف المعرفة؟
 

تيما الركح معان قبؿ أف تيبط إلى  ًنحى بعض الصكفٌييف يرل أنيما أزلٌياف، مي
البدف، كبعضيـ يرل أٌف المعرفة تسبؽ الحب، كلعٌؿ متصكفي القركف اليجرية 

بؽ المعرفة كما حدث مع رابعة العدكية، كآخريف، األكلى كانكا يركف أٌف الحب يس
فمف المعركؼ أٌف رابعة أحٌبت اهلل ككانت في منأل عنو إلى أف سمكت إليو طريقان 

 .شاقان كطكيبلن 
المعرفة، كالحب في الصكفية، كجياف لحقيقة كاحدة؛ ففي الحكمة الخامسة 

ة في كممة حكمة ميٌيمي)البف  عربي، كالمعنكنة بػ ( فصكص الًحكىـ)مف 
براىيمية ألف النبي "، كميٌيمية مف اليياـ، كىك اإلفراط في العشؽ(إبراىيمية ، كا 

إبراىيـ عميو السبلـ ىك النبي الذم اتخذه اهلل سبحانو خميبلن لػو، في ىذه الحكمة 
مٌيزى  ابف عربي بيف ثبلث درجات لممعرفة يتطكر فييا الذكؽ الصكفي المتجو 

رجة األكلى ينكشؼ لمسالؾ معنى األلكىية عف طريؽ نحك إدراؾ الحؽ، في الد
كفي الدرجة . النظر في صفات العالـ الذم يتخذه الصكفي دليبلن عمى كجكد الحؽ

الثانية ينكشؼ أٌف الحؽ عيف الدليؿ عمى نفسو ألٌف العالـ ال كجكد لػو إال بو، كفي 

                                         
يمقػب بالسػكندرم كالمصػرم، : ، النّْفَّرم115عبد القادر محمكد . المكاقؼ كالمخاطبات تقديـ كتعميؽ د   (1)

 بمد مف نكاحي بابؿ بأرض الككفة( نّْفَّرٍ )م نسبة إلى لكف المقب الغالب عميو النَّفَّر 
ليػو يينسػب كتػاب . كىك صاحب المكاقؼ الحقيقي أما محمد بف عبد الجبار بف الحسف النّْفّْرم فيك حفيده، كا 

مقدمة . )ىػ354تكفي سنة . عمى أساس أنو ىك الذم قاـ بترتيب أكراؽ جٌده( المكاقؼ كالمخاطبات)
 .1891/ 2ظر في كشؼ الظنكفكين(. شرح التممساني

، أبػك بكػر، خراسػاني األصػؿ، بغػدادم المكلػد : ، كالشػبمي312الرسػالة القشػيرية،    (2) ٍحػٍدرى ىػك ديلىػٍؼ بػف جى
طبقات الصكفية أبك عبػد الػرحمف . )ىػ334كالمنشأ، كاف عالمان فقييان عمى مذىب مالؾ، تكفي سنة 

 (.419الرسالة القشيرية . )كظرفان كعممان  ، ككاف شيخ كقتو حاالن 247، كلد سنة (337السممي 
 .66شرح كممات بابا طاىر، عيف القضاء اليمذاني    (3)
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، كىذه كحدة الدرجة الثالثة ينكشؼ لػو أٌف كؿ شيء ىك في الحقيقة عيف اآلخر
 .(1)الكجكد

المعرفة الصكفية معرفة قمبية، تعتمد عمى الحدس، كاإلشراؽ، كاإللياـ، أما 
كقكع االختبلؼ بيف التجارب الصكفية، كتبايف المعارؼ التي يتكصمكف إلييا، 

كيظؿ مكضكع . فيعكد إلى ككف المعرفة الصكفية ذاتيا بغير حدكد، كبغير نياية
ف كؿ إحاطة، كمف أجؿ ذلؾ كانت أدكات الصكفييف في المعرفة غيبان بعيدان ع

مقاربة ىذه المعرفة ىي الصكرة، كالرمز، كاإلشارة، كفي ىذه المنطقة مف الغيب 
ىذا الغيب الحضكر : )غير المكشكؼ، يرل أدكنيس جماالن كحقيقة يصفيا بقكلو

ٌف أ: ىك مدل الكشؼ الذم تتأسس عميو جمالية التصكؼ، كقكاميا أمراف؛ األكؿ
أٌف : محاكلة الكشؼ عف الغيب ال تكصؿ إاٌل إلى مزيد مف الحاجة إلييا كالثاني

 .(2)(تجربة الكشؼ  تفترض تعبيران خارج العقؿ كالمنطؽ
 

إٌف التبايف القائـ بيف اهلل الخالؽ كاإلنساف المخمكؽ، ىك الذم استدعى 
لمعرفة الصكفية، مكضكع المعرفة؛ فثنائية اهلل كاإلنساف ىي الجدلية التي كٌلدت ا

كجعمت أىـ غاياتيا نشداف الكحدة بيف اإلنساف كاهلل، عف طريؽ الكماؿ اإلنساني، 
عمـ إلحاؽ "ىذا الطريؽ الذم أصبح نظرية متكاممة عند ابف عربي، كالذم سٌماه 

، كىذا الكماؿ، (اإلنساف الكامؿ)الذم سٌماه  (3)، كعند الجيمي"اإلنساف الكامؿ بربو
لحاؽ اإلنساف باهلل لف يككنا إاٌل بالمعرفة، عبر عبلقة الضٌدية التي تقـك عمى  كا 

كصفيا الدكتكر نصر حامد أبك . التبايف كالمشابية في آف معان بيف اهلل كاإلنساف
طريؽ الرب كغايتو اإلنساف، كالذم تكتمؿ بو : ىناؾ طريقاف كغايتاف: )زيد بقكلو

ر ىك طريؽ العبد، كغايتو الكصكؿ دائرة الكجكد كجكٌديان كمعرفيان، كالطريؽ اآلخ
 .(4)(إلى رٌبو

أداة المعرفة الصكفية ىي القمب، فيك حسب الصكفية مكطف الركح، كالركح 

                                         
 .62فصكص الحكـ، ابف  عربي    (1)
 .141الصكفية كالسريالية    (2)
: مػف كتبػو. ىك عبد الكريـ بف إبراىيـ بف عبد الكريـ الجيمي، القادرم، قطب الػديف، صػكفي: كالجيمي   (3)

 . ، كىػػػػػػػك كتػػػػػػاب عمػػػػػػػى اصػػػػػػطبلح الصػػػػػػػكفية(سػػػػػػاف الكامػػػػػػؿ فػػػػػػػي معرفػػػػػػة األكاخػػػػػػػر كاألكائػػػػػػؿاإلن)
 (.181/ 1كشؼ الظنكف )

 .191فمسفة التأكيؿ    (4)
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اإلنساني الكامؿ ىك خميفة اهلل في األرض، كىذا القمب الركح ىك مكضع التجميات 
نحيـ اإلليية التي ىي مادة المعرفة الصكفية،كالتي تتنزؿ عمى قمكب العارفيف، فتم

يؤكد ابف عربي في . نعمان كثيرة؛ منيا تأكيؿ الككف، كاكتشاؼ أسراره كحقائقو
أٌف أداة تحصيؿ المعرفة ىي ( حكمة قمبية في كممة شعيبية)إحدل حكمو كىي 

القمب، فالقمب ىك مركز إدراؾ، كتأمؿ، كذكؽ، كالركح رديفتو ىي مركز العاطفة 
محكر  (1)معرفة اهلل، كالمعرفة القمبية كالحب، كبيما معان يسمؾ الصكفي طريقو نحك

اإليماف الصكفي، كفي ضكئيا تيفٌسر كؿ القضايا العقيدية، حتى البعث ال يغدك 
يـك قيامة الجسد مف المكت، كحسب، بؿ يـك قيامة الركح مف الحياة، كعكدة 
 النفس الجزئية اإلنسانية إلى النفس الكمية اإلليية عف طريؽ معرفتيا كالسير باتجاه

 .الكحدة معيا
يؤمف الصكفيكف بأٌف الكجكد اإلنساني أبعد مف المادة، كيؤمنكف بالغيب، 
كبإمكانية االتصاؿ بعالـ الغيب عف طريؽ القمب كالنفس كالركح، ال عف طريؽ 
العقؿ كالجسد كالحس، كاإلنساف العارؼ المؤمف الطاىر، يمكف أف تفيض عمى 

يخٌصو بيا اهلل سبحانو كتعالى، فالنفس نفسو، مف العالـ األعمى، معافو كحقائؽ 
الصافية الطاىرة المتحرٌرة مصقكلة كمرآة، تتمقى الصكر مف الغيب، بعد أف 
تتصؿ بو، كييحدد العرفاء ليذا االتصاؿ شركطان يجب أف تتكافر في النفس 
كالتكجو الكامؿ إلى الغيب كالصفاء مف الكدكرات، عندئذ يمكف االتصاؿ بالعقؿ 

الركح القدس، أك اهلل، كىذه ىي المعرفة الحقيقية، كقد فٌصؿ ىؤالء  الفٌعاؿ، أك
العرفاء في آلٌية االستشراؼ القمبي لممعرفة، فرأكا أٌف اإلنساف يصؿ إلى مرتبة 
االستشراؼ كاالستمياـ إذا طكل منازؿ السائريف، إذف فقد أحدثت الصكفية تحٌكالن 

لعقؿ إلى إطار القمب، كلـ تعد معرفة في مفيـك المعرفة بنقميا مف إطارم النقؿ، كا
اهلل تصٌح أك تتحقؽ إال باالتحاد بو، كبالمعرفة القمبية لػو، كالتي ىي إدراؾ مباشر 

 .لػو، كحاؿي اتحاد بو، في تجربةو معيشيةو ذاتية ككمٌية حدسية، ككجدانية معان 
ة تكمف المأثرة األدبية في النتاج الصكفي، في األسمكب بكجو خاص، في فنيٌ 

الصياغة المغكية، إٌنيا ليست صياغة عممية أك منطقية في ظاىر التعبير، 
فالعممية كالمنطقية سمةه لمادتيا الفكرية مف داخؿ، أٌما الخارج  فأدبه خالص، 
: كاألقكاؿ الًحكمية التي يصكغييا أبك يزيد البسطامي في المعرفة، مف نحك

                                         
 .151فصكص الحكـ    (1)
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، فالكجو األكؿ لمطباؽ نفي الفعؿ، (1)(العارؼ ال ييكٌدرهي شيء كيصفك لػو كؿ شيء)
كالكجو الثاني إثبات الفعؿ، كبيف ال ييكٌدٌره شيء، كيصفك لػو كؿ شيء، طباؽ 

مف  عرؼ اهلل صار عمى النار : )بصياغة جديدة، كفي مثاؿو آخر يقكؿ أبك يزيد
عذابان، كمف جيؿ اهلل صارت عميو عذابان، كمف عرؼ اهلل صار لمجٌنة ثكابان، 

، فيذا النص رمزه آخر مف رمكز اختزاؿ المغة (2)(نةي عميو كباالكصارت الج
الصكفية، كًغناىا اإلشارم الكامف، فالعارؼ في ىذه الشطحة ينجك مف عذاب 
النار، كيصبح ناران عمى النار، فتككف النار عميو بردان كسبلمان كما كانت عمى 

 .إبراىيـ عميو السبلـ
التعبيرم ىما ديدف الصكفييف عمى الدكاـ، إٌف ىذه الضدٌية الفكرية، كلباسيا 

طباؽ المعرفة كالجيؿ، كالجنة كالنار، كالعذاب بسبب النار، كعذاب النار ذاتيا، 
ف كاف الكباؿ درجة أعمى مف العذاب، كفي نص  كالترادؼ بيف العذاب كالكباؿ، كا 

غمطت في ابتداء أمرم، حسبت أني )معرفي آخر يقكؿ أبك يزيد البسطامي أيضان 
ذكرتو، فإذا ىك ذكرني قبؿ ذكرم لػو، كحسبت أني أعرفو، فإذا ىك عرفني قبؿ 
معرفتي بو، ك حسبت أني أحبو، فإذا ىك أحبني قبؿ محبتي لػو، كحسبت أني 

، فالطباؽ بيف ذكرتو (3)(أعبده، فإذا ىك قد جعؿ خبلئؽ األرض في خدمتي
 كذكرني، كأعرفو كعرفني كأحبو كأحبني، 

داخمو لقاء ككفاقا، فيناؾ عبلقة الذاكر كالمذككر، كالعارؼ ىك تضاد يحمؿ في 
كالمعركؼ، كالمحب كالمحبكب، ككبلىما كاحد، بمعنى أف الذاكر ىك المذككر، 
كالعارؼ ىك المعركؼ، كالمحب ىك المحبكب، كالمذككر المعركؼ المحبكب ىك 
 الذاكر كالعارؼ كالمحب، كيقكؿ أبك يزيد البسطامي أيضان في المعرفة 

ال يزاؿ العارؼ يعرؼ، كالمعارؼ تعرؼ، حتى ييمؾ العارؼ في المعارؼ فيتكمـ  )
، يتعامؿ البسطامي مع المغة (4)(العارؼ عف المعارؼ، كيبقى العارؼ ببل معارؼ
كيشتؽ مف فعؿ المعرفة " عرؼ"تعامبلن خاصان، نادران، إذ يستخدـ مصدران لفظيان ىك 

تتضاءؿ باقي مفردات المغة أماـ الصيغ اسـ الفاعؿ،، كصيغة منتيى الجمكع، ف
المختمفة لمفظ المعرفة، كالبسطامي ال يريد أف يعرض ػ ىنا ػ أحجية كما يبدك أكؿى 

                                         
 .118النكر مف كممات أبي طيفكر    (1)
 .118النكر مف كممات أبي طيفكر    (2)
 .124النكر مف كممات أبي طيفكر    (3)
 .146مف كممات أبي طيفكر  النكر   (4)
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 .كىمة، بؿ يريد إخراج فكرتو إخراجا فنيان فريدان، كنقؿ تجربتو بنكرىا ك نارىا معان 
فيو ، ك "بستاف المعرفة"حكؿ المعرفة كتب الحبلج نصان نثريان تحت عنكاف 

يثبت فكرة أف معرفة اهلل غير ممكنة، كىك لذلؾ يدحض النظريات التي تدعي 
إمكانيا، كىذا معرفة، معرفة صعكبة تحصيؿ المعرفة ػ إف لـ نقؿ استحالتيا ػ كمف 

المعرفة في ضمف النكرة مخفية، كالنكرة في ضمف المعرفة : )النص ما يمي
رتو، فصكرة المعرفة عف األفياـ مخفية، النكرة صفة العارؼ، كحميتو، كالجيؿ صك 

، [كصؿ]غايبة آيبة، كيؼ عرفو كال كيؼ، أيف عرفو كال أيف، كيؼ كصؿ كال 
، ما صحت المعرفة، لمحدكد قط، كال لمعدكد، كال [فصؿ]كيؼ انفصؿ كال 
المعرفة كراء الكراء، كراء المدل، كراء اليمة، كراء األسرار، . لمجيكد، كال لمكدكد
كالذم لـ يكف ثـ )كراء اإلدراؾ، ىذه كميا شيء لـ يكف فكاف، ككراء األخبار، ك 

العبٌلت )ال يحصؿ إال في مكاف، كالذم لـ يزؿ كاف قبؿ الجيات ك( كاف
سبحاف مف حجبتيـ . ، كيؼ تضمنتو الجيات، ككيؼ تمحقو النيايات(كاآلالت

يزؿ  باالسـ كالرسـ كالكسـ، حجبتيـ بالقاؿ كالحاؿ كالكماؿ كالجماؿ عف الذم لـ
، كفرض، كالخمؽ كميـ في السماء . كال يزاؿ لمفيـ طكؿه كعرض، كلمطاعات سنفه

كاألرض، كليس لممعرفة طكؿ كال عرض، كال تسكف في السماء كاألرض، كال 
 .(1)(تستقر في الظكاىر كالبكاطف، مثؿ السينف كالفرض

ر ال يخمك النص السابؽ ػ عمى الرغـ ػ مف ككنو نىٌصان فمسفيان ػ مف مشاع
عاطفية تختبئ كراء كمماتو، كمنيا المباىاة بمعرفة المعرفة، كىي أنيا نكرة، فضبلن 
عف مشاعر الحب كاإلعجاب، حب المعرفة كاإلعجاب بجماليا كجبلليا، كىي 

 . مشاعر ىادئة تنظـ إيقاع مكسيقي النص
تتبادؿ المعرفة كالنكرة مكقع المبتدأ، كبلىما مبتدأ كخبرىما كاحد ىك 

، كاالبتداء بالمعرفة ثـ بالنكرة تقديـه ليما كابتداءه بيما، كمساكاةه بينيما، (مخفٌية)
تتساكياف في الخفاء، كتتبادالف المكقع فكبلىما مخفيه في اآلخر، كلذلؾ فيي 
معرفة تأتي كتذىب، كتذىب كتأتي إلى قمكب العارفيف، معرفة تسكف بيف 

و، كلذلؾ فيي مكضع تساؤؿ النقيضيف، ال تنتمي ال إلى الشيء، كال إلى نقيض
ما صٌحًت )دائـ عف كيفيتيا، كمكانتيا لكٌنو تساؤؿ دائـ ال إجابة لػو، ألنو 

، كال لمجيكد، كال لمكدكد أٌما فائدة التضاد ( المعرفة، لمحدكد قط، كال لمعدكدو

                                         
 .189تراث الحبلج    (1)
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، فيي زيادة في تعريؼ المعرفة "الفصؿ"ك"كالكصؿ" "كالنكرة" "المعرفة"كالطباؽ بيف 
عطاء معمكمات عنيا،  التي  ىي نكرة، ىذه المعرفة  التي يريد الحبٌلج كصفيا، كا 

لكٌنيا معمكمات تزيد في ككنيا مجيكلةن غير مدركة، ألنيا كراء اإلدراؾ كما ىي 
 .كراء الكراء، ككراء المدل، ككراء اليمة، ككراء األسرار

( حميتو)كقد أسيـ السجع أيضان في تعريؼ المعرفة، ككٍصًفيا مف خبلؿ 
ـٌ تأكيد مجمؿ أفكار النص (الحاؿ)ك( القاؿ)ك( الرسـ)ك( االسـ)، (صكرتو)ك ، كت

، (مجيكد)ك( مكدكد)كبيف ( معدكد)ك( محدكد)بكسائؿ تعبيرية، كالترادؼ بيف 
فضبلن عف لغةو أدبية خالصة (... اليمة)ك( ككراء األسرار( )كراء المدل)كالرمز 

 .تتسـ مفرداتيا بغنى في المعنى ال ينتيي
 

ذ:ـذغضقةذاخلقالذ3

الخياؿ ػ في العمـك ػ إبداعي صكرةو جديدة عف الكاقع، كالخياؿ في الصكفية 
قضية معرفية فنية في آف معان، فعمى الصعيد المعرفي ييشكّْؿي الخياؿ عالمان، كعمى 
الصعيد الفني، ييشكّْؿي نٌصان ىك رؤية ذلؾ العالـ، فالخياؿ يحكـ العالـ الذم ييشكّْمو، 

النص األدبي الذم يىًصفو، كلذلؾ يكلدي النصي الصكفي غيرى ميطابؽ ألٌيًة  كيحكـ
قاعدة خارجية؛ كاقعية، أك فنية، فيك مختمؼ، كخصكصيتو تكمف في اختبلفو، 
كالخياؿ الذم يحفظ مدركات الحس بعد غياب صكرىا المادية ينتمي إلى قكل 

ف كانت  الركح غير المنظكرة، كينبثؽ مف رغبة اإلنساف في معرفة الغيب، كا 
مستحيمة، فيك يشمؿ قدرات عديدة، كالحاسة السادسة، كالتخاطر عف بعد، 

الخ، كالخياؿ قكة أيىممت طكيبلن، كاليـك ييعاد تأىيمييا بعد االلتفاًت إلى ... كالتنبؤ
 أىميًتيا، كتكظيًفيا، كاالستفادة منيا، فيك ممكة 

بداع  .خمؽ كا 
لمستقبؿ، حمـ بالمبادئ التي يرغب الخياؿ الصكفي ىك حمـ اإلسبلـ با

الصكفيكف، كمىٍف عمى مثاليـ، تحٌققىيا، حمـ بردـ اليكة بيف الحمـ كالكاقع، كىذا 
الحمـ المشركع ىك كليد نزعة إنسانية تتكؽ إلى مثؿ أعمى، كتعرضي تصكرات 
اإلصبلح عبرى تجميات مختمفة لمفيكـ الخياؿ، كمعطياتو، كالتي أبرزيىا ػ إطبلقان ػ 

لؾ النمكذج اإلنساني األعمى، جامع البطكلة، كالقداسة كالكمية، كالذم اصطيًمحى ذ
عمى تسميتو ػ صكفيا ػ اإلنساف الكامؿ، حتى إنو لـ يتجسد إاٌل في شخص النبي، 
كالصكفيكف الذيف جٌدكا سيرىـ عمى الطريؽ الصكفي، ىدفكا إلى اكتساب سماتو 
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 .تيقربيـ مف النبكة، كمف األلكىية
لخياؿ كراء التجارب الصكفية، كحاالتيا الكجدانية، كال ييطكل ىذا يقؼ ا

الخياؿ تحت لكاء العقؿ كالمنطؽ، بؿ تحت لكاء االنعتاؽ كالحرية، كالنبكغ، 
كالعبقرية، يريد أف يؤكد ذاتو، كيؤكد كٌؿ النشكات التي ييعمف كصكلو إلييا، كيؤدم 

 .ياة اإلنسانيةكظيفتو في إنتاج القكانيف كالعمـك التي تخدـ الح
يقـك الفكر الصكفي ػ أساسان ػ عمى الخياؿ، ألف الصكفية تجربة خيالية 
ركحية كنفسية، ال شأف لمعقؿ كالمنطؽ كالجسد بيا، كالخياؿ ركف أساس في بناء 
النصكص الصكفية مضمكنان كشكبلن، كىك أىـ مفاتيح الدخكؿ إلييا، كتتبعو، 

ىا، ألٌنو كسيمة األدب الصكفي في االنتقاؿ كتحميموي أبرز ميمة حيف التصٌدم لنقد
مف اآلني الزائؿ إلى األبدم الخالد، إلى السعادة كالمجد كالقكة كالكماؿ، ككؿ ما 
يناقض الطبيعة البشرية، كينقذىا مف ىشاشة المادة إلى صبلبة الركح، كبقائيا، 

في حقيقة كيؼ كأيف؟ ذلؾ ليس ميمان، المييـٌ ىك أٌف ىذا الخياؿ الحمـ لدل الصك 
يماف، كعقيدة، فاإلنساف الصكفي ييرب مف عالـ المادة كالشكؿ، إلى عالـ الركح  كا 
كالمضمكف،كال يتسنى لػو ىذا اليركب بغير كساطة الخياؿ التي تصمو بحقيقة 
ذاتو، كحقيقة الككف مف حكلو، كقد يأخذ ىذا اليركب شكؿ تحكيؿ الركح إلى مادة 

 :ج التاليلمرقي بالمادة كما في نص الحبلٌ 
دي الذم ال تيدركو ) الميـ أنتى الكاحد الذم ال يتُـّ بو عدده ناقص، كاألىحى

طنة غائص، أسألؾ بنكًر كجيؾى الذم أضاءىٍت بًو قمكبي العارفيف، كأظممٍت  ًِ ًؼ
منو أركاح الميتمردٌيف، كأسأليؾ بقيدًسؾ الذم تخصَّصتى بو عف غيًرؾ، كتفرٌدتى بو 

في مياديف الحيرة، كتنجيني مف غمرات التفكر،  عمٌف سكاؾ، أف ال تيسرحني
كتكحشني عف العالـ، كتؤنسني بمناجاتؾ، يا مف استيًيمؾى الميحٌبكف فيو، كاغتٌر 
ـي العباد، كال يىًصؿي إلى غاية معرفتؾ أىؿ  الظالمكف بأياديو، ال يبمغي كنوى ذاتؾ أكىا

، ثـ يعيده إلى نكر معنكم ؛ فالحبٌلج ييحٌكؿ النكر المعنكم إلى نكر مادم(1)(الببلد
في قمكب العارفيف كأركاح المتمرٌديف، فضبلن عف ترميز النكر، فالنكر الذم يضيء 
قمكب العارفيف ىك نكر المعرفة كالخير، كالظممة التي تغشى أركاح المتمرديف ىي 
ظممة الجيؿ كظممة الشر، كما ييجسّْدي الحبٌلج الحيرة فيجعميا مياديف، كييجٌسد 

 .فيجعمو أمكاجان غامرةالتفكر 

                                         
 .24أخبار الحبلج لكيس ماسينيكف كبكؿ كركاس    (1)
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الخياؿ الصكفي يريد أف يككف، عمى صعيد المضمكف، دليبلن عمى المقاء بيف 
اإلنساف كاهلل، كعمى صعيد الشكؿ دليبلن عمى المقاء بيف المغة كالكاقع؛ فالخياؿ ىك 
النقطة التي تمتقي عندىا الصكفية كاألدب، حيث يقـك ػ معرفيان، كأدبيان ػ بإنشاء 

سكل العالـ القائـ، الذم قد نرفض معطياتو كقكانينو، عالـ ىك الذم عالـ جديد 
نريده أف يككف؛ ألٌف مسؤكلية اإلنساف كما يراىا الصكفيكف ىي العمؿ لتجميؿ 
الككف، عف طريؽ نشر النظاـ، كالعدالة، كاألمف، كالحب، ككسيمتو في أداء ىذا 

إليي أصبحتي : )ه كرجبلهالكاجب ىي الخياؿ، فحيف يقكؿ الحبلج لٌما قيطعًت يدا
في داًر الرغائب أنظر إلى العجائب، إليي إنَّؾى تتكددي إلى مف ييؤذيؾ، فكيؼ ال 

يىًصؼي العالـى الذم ابتدعو صمبيو، فيك يناجي ربَّو كقد  (1)(تتكددي إلى مف ييؤذل فيؾ
عمـ بأنو كبعد صمبو انتقؿ مف دار الدنيا الفانية إلى دار الرغائب كالعجائب 

 .اقية، الدار الميبتىدع الذم تخيَّمو الحبلج، كتخيَّؿ فيو تكٌددى اهلل إليوالب
مب األدب مف حيث كبلىما فراره إلى  ييدًخؿ الخياؿ ػ إذف ػ الصكفية في صي
ممجأ، فالصكفية كاألدب خياالت تريد الخبلص مف الكاقع المتناىي، إلى الغيب 

كعمؿ الخياؿ عند الصكفييف عمؿه  البلمتناىي، كتريد أف تعبر الزائؿ إلى الخالد،
نما )حقيقي ذك مضمكف، كفائدة كاقعية  الخياؿ ال ينشئ تركيبات غير حقيقية كا 

ييظيري المعاني المخبكءة في األشياء فعمميو عمؿ التأكيؿ يعميد إلى إخفاء الظاىر 
ظيار الباطف، يٌمسي بكيميائو العجيبة األمكر المحسكسة فيجعميا رمكزان ركحية  كا 

، كالسرُّ مكدعه بيف )يقكؿ الحبلج مثبلن (2)(ريةفك عيف التكحيد مكٌدعةه في السرّْ
، (3)(الخاطريف، كالخاطراف مكدعاف بيف الفكرتيف، كالفكرة أسرع مف لكاحظ العيكف

فالحبٌلج ييجسّْدي التكحيد، كيستعير لػو عينان كييجسّْدي الخاطريف، كالفكرتيف، فيستعيري 
 : كيقكؿ في نصٍّ آخر ليما اإليحاء بالمكاف،

أنا بما كجدتي مف ركائح نسيـ حبؾ كعكاطر قربؾ أستحقري الراسيات، كأستخٌؼ )
األرضيف كالسمكات كبحقّْؾى لك بعتى مني الجنةى بممحةو مف كقتي، أك بطرفةو مف 

كلك عرضتى عمٌي النار بما فييا مف ألكاف عذابؾ . أحرو أنفاسي لما اشتريتييا
مة ما أنا فيو مف حاؿ استتارؾ مني، فاعؼي عف الخمؽ كال الستيكنتيا في مقاب

تعؼي عني، كارحميـ كال ترحمني، فبل أخاصمؾ لنفسي، كال أسائمؾ بحقي، فافعؿ 
                                         

 .42أخبار الحبلج لكيس ماسينيكف كبكؿ كركاس    (1)
 .145التعبير الصكفي كمشكمتو، عبد المكريـ اليافي    (2)
 .52أخبار الحبلج، لكيس ماسينيكف كبكؿ كركاس    (3)
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، النص صكفٌي أبرز ما فيو السمة األدبية الميتجمية في الخياؿ (1)(بي ما تريد
الراسيات، أستحقر )، كفي العاطفة الجارفة (ركائح نسيـ حبؾ، كعكاطر قربؾ)

االستيانة بالنار، )، كفي الخركج عمى الفكر الديني المألكؼ (كأستٌخؼي األرضيف
( اعؼي عف الخمؽ كال تعؼي عني)، كفي الرغبات الصكفية الطريفة (كبيع الجنة

 (.ارحميـ كال ترحمني)ك
النص الصكفي  نصه فني أكثر مٌما ىك نصه ديني، أك فمسفي، عمى الرغـ 

سفة مف نصيب فيو، كالخياؿ يبينو بالرمز، كالمجاز، فقد كاف مٌما لمديف كالفم
اليركب مف التعبير الصريح ىك الحؿ لمشكمة الصكفييف، في بحثيـ عف ترجمة 
ألفكارىـ، ما ساعد كثيران عمى إنتاج فنكف الكتابة النثرية، مف خاطرة، كقصة، 

ثىؿ التعمية، كتغطية األفكار الخ، ألٌف ىذه الفنكف تيشكؿ مجاالن رحبان لئللغاز ك ... كمى
الصكفية الجديدة كالجريئة، كالرمز كالمجاز أساساف ىاماف تقكـ عمييما جمالية 
النص الصكفي، تمؾ الجمالية القائمة عمى حركة دائمة ال تنتيي، تتجدد باستمرار 
. ما دامت تحتمؿ الكثير مف المعاني، كقد أشار أدكنيس إلى ىذا في قكلو

القراءة، التي تكاكب حركيتو بحيث تككف القراءة جديدة  يقتضي المجاز حركية)
دائمان، ىي أيضان، فالقراءة التي تيصٌر عمى فيـ النص حرفٌيان أك ظاىريان ال غير، 
تتناقض مع طبيعة المغة ذاتيا، ذلؾ أف الحرفية قتؿه لمغة صكرةن كمعنى عدا أٌنيا 

ي كالفني ىك الذم أتاح المجاؿ لذلؾ فالخياؿ بالمعنى األدب. (2)(قتؿه لئلنساف كفكره
كاسعان لتنافس الكيتاب، كإلنتاج إبداعات فردية تتميز بخصكصية ىي األبعد عف 
التعميـ، أك التمقيف، أك االىتداء بقاعدة ما، كىذا أحد أسباب اتياـ الخياؿ الصكفي 
بالجنكف؛ ذلؾ ألٌنو خياؿ مختمؼ، خياؿ نشيط جدان، كمف ثـ مضطربه جدان، ككٌمما 

 . حر ىذا الخياؿ في الجنكف اقترب مف الفف السامي الذم ييكصؼ بأنو فف عظيـأب
قكة االبتكار، كقكة التشابو بيف المشيد )يضعي النقد لمخياؿ مقاييس أبرزىا 

المكصكؼ كالمشاعر التي يكحي بيا مف جماؿ التصكير، كالجٌدة في الصكر 
لصكفي خير دليؿ عمى تحٌقؽ ، كاألدب ا(3)(البيانية، كالقدرة عمى إبراز المعاني

ىذه المقاييس فقكة االبتكار، كجماؿ التصكير ميزتا النص الصكفي عامة، ىا ىك 

                                         
 .68بار الحبلج، لكيس ما سينيكف كبكؿ كركاس أخ -  (1)
 .145الصكفية كالسريالية، أدكنيس    (2)
 .223، 222أصكؿ النقد األدبي أحمد الشايب    (3)
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يتخيؿ حكاران بيف اهلل سبحانو، كجبريؿ، ييطمئف فيو اهلل  (1)أبك سميماف الداراني
أحبابو الصكفييف عمى أنو سبحانو ميطٌمعه عمى خمكاتيـ، كسامعه ألنينيـ، كيىعًدىيـ 

دخمتي عمى : قاؿ أحمد بف أبي الحكارم)يكشؼ ليـ يـك القيامة عف كجيو بأف 
ذا : أبي سميماف يكمان كىك يبكي فقمت لػو ما ييبكيؾ؟ فقاؿ يا أحمدي، كلـ ال أبكي، كا 

ٌف الميؿ، كنامت العيكف، كخبل كؿي حبيب بحبيبتو، كافترشى أىؿي المحٌبة أقداميـ  جي
دكدىـ، كتقط ٍت دمكعييـ عمى خي رى رت في محاريبيـ، أشرىؼى الجميؿي سبحانوي كجى

ني لمطٌمعه : يا جبريؿ: كتعالى فنادل بعينٌي مف تمذٌذ بكبلمي، كاستراح بذكرم كا 
ما : عمييـ في خمكاتيـ أسمع أنينيـ، كأرل بكاءىـ، فمـ ال تنادم فييـ يا جبريؿ

قكمان إذا ىذا البكاء، ىؿ رأيتـ حبيبان ييعذّْبي أحباءه، أـ كيؼ يجمؿ بي بأف آخذ 
جٌنيـ الميؿ تمٌمقكا لي، حمفتي أنيـ إذا كردكا عمٌي القيامة، ألكشففَّ ليـ عف كجيي 

 .(2)(الكريـ، حتى ينظركا إلٌي كأنظر إلييـ
أٌما القدرة عمى إبراز المعاني، فتتجمى في قدرة األديب الصكفي عمى إيصاؿ 

تعبير غير صريح الفكرة، ميما دىٌقت، بأسمكب جمالي كعمى اإليحاء بالفكرة ب
حيكي أٌف بعض العارفيف رأل رجبلن يبكي عمى : )إلحداث أعظـ درجة مف االنفعاؿ

إٌف صاحب ىذا القبر كاف لي محبكبان، فمما مات لـ : قبر، فسألو عف بكائو، فقاؿ
ٍف يمكت فمك أنؾ  أستطع صبران عنو، فقاؿ يا ىذا أنت ظممتى نفسؾ حيف أحبىبت مى

، كما أكثرى الصكفيكف مف تكظيؼ الصكر (3)(تعذب بفراقوأحبىبت مف ال يمكت لـ ت
البيانية في أدبيـ لخدمة أفكارىـ مف حيث تزيينيا، كتجميميا، كتكصيميا، ففي قكؿ 

المحبة أغصاف تيغرس في القمب، فتثمر عمى قدر )أحمد بف عطاء عف المحبة 
مركب ىك الدنيا بحر كاآلخرة ساحؿ، كال: )كيقكؿ إسحؽ النيرجكرم (4)(العقكؿ

 .(5)(التقكل، كالناس سفر
                                         

. ىػػ215كىػي قريػة فػي دمشػؽ، تػكفي سػنة ( دارٌيػا)ىػك عبػد الػرحمف بػف عطٌيػة مػف : أبػك سػميماف الػداراني   (1)
 (.76مي طبقات الصكفية أبك عبد الرحمف السم)

. ىػ231ىك أبك الحسيف، مف أىؿ دمشؽ تكفي سنة : ، كأحمد بف أبي الحكارم412الرسالة القشيرية،    (2)
 (.411الرسالة القشيرية )

 .61مشارؽ أنكار القمكب كمفاتح أسرار الغيكب، ابف الدباغ    (3)
. كعمػـ الشػريعة، كعمػـ الحقيقػة ، أحمد بف عطاء كاف عالمان فػي قػراءات القػرآف،322الرسالة القشيرية،   (4)

ىػػك أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف : ، كأحمػػد بػػف عطػػاء(497طبقػات الصػػكفية، أبػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي )
 ،(415الرسالة القشيرية )ىػ، شيخ الشاـ في كقتو، مات في صكر 369عطاء الركذبارم تكفي سنة 

سػحاؽ النيرجػكرم438الرسػالة القشػيرية،    (5) إسػحاؽ بػف محمػد، صػحب أبػا عمػرك  ىػك أبػك يعقػكب: ، كا 
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كتنتمي القدرة عمى إبراز المعاني عند الصكفييف إلى ككف البياف الصكفي 
بيانان فكريان، يتسـ بالعمؽ كالبعد، حيث ينشغؿ الصكفيكف بالمضمكف أكثر مف 
انشغاليـ بالشكؿ، كلذلؾ نرل أٌف الببلغة الصكفية ببلغة مضمكف كفكر، ال لفظ، 

كالصكفي في بعض األحياف ييساؽ إلى رفض )معنى ال زخرؼ، كبيانيـ بياف 
التشبييات، كاالستعارات كمما كجد نفسو تجاىيا، بؿ ينصرؼ أيضان عف مراعاة 
عرابيا، فكأنما زلزؿ كيانو، فزلزؿ بدكره كياف األساليب  صحة األلفاظ، كانسجاميا كا 

 .(1)(الصحيحة المتعارفة
بالمعنى حيف تتكجو إلى الصكفييف تنصرؼ المغة الصكفية إلى االىتماـ 

بالمكعظة، كالنصح، كتكصيؼ حاؿ التصكؼ، كعند إطبلؽ الحكمة كالمىثىؿ، يقكؿ 
إياؾ أف تككف بالمعرفة ميدعٌيان، أك تككف بالزىد محترفان، أك )ذك النكف المصرم 
الصكفي مف إذا نطؽ، أباف نطقيو عف : )، كيقكؿ أيضان (2)(تككف بالعبادة ميتممّْقان 

ٍف سكتى نطقت عنو الجكارح بقطع العبلئؽال ، كيقكؿ أبك سميماف (3)(حقائؽ، كا 
لكؿّْ شيء ًحيمة، كحيمة الصدؽ الخشكع، كلكؿ شيء صدؽ، كصدؽ : )الداراني

 .(4)(اليقيف الخكؼ مف اهلل تعالى
كييظير الصكفيكف قكة تشابو نادرة بيف المشيد المكصكؼ، كالمشاعر التي 

ف تشابيو المتصكفة، األجمؿ في األدب، يقكؿ الجنيد يكحي بيا، كالتي جعمت م
الصكفي كاألرض، ييطرح عميو كؿ قبيح كال يخرج منيا إاٌل كؿ مميح، إنو كاألرض )

، (5)(يطؤىا الًبرُّ كالفاجر، ككالسحاب ييظؿُّ كؿ شيء، ككالقطر يسقي كؿ شيء
الذم يتكلد الجكع نكر، كالشبع نار، كالشيكة مثؿ الحطب : )كيقكؿ يحيى بف معاذ

الدنيا كالعركس، : )، كيقكؿ أيضان (6)(منو االحتراؽ، كال تيطفأ ناره حتى ييحرؽ صاحبو

 =ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
 (.438الرسالة القشيرية )

 .318عبد الكريـ اليافي . دراسات فنية في األدب العربي، د   (1)
 .18طبقات الصكفية، عبد الرحمف السممي    (2)
(3)

 .19حمف السممي طبقات الصكفية عبد الر    
 .82طبقات الصكفية عبد الرحمف السممي    (4)
ىك أبػك القاسػـ الخػٌزار، الجنيػد بػف محمػد، أصػمو مػف نياكنػد، مكلػده : ، كالجنيد281الرسالة القشيرية،    (5)

 (.158طبقات الصكفية أبك عبد الرحمف السممي . )ىػ297بالعراؽ تكفي سنة 
أبك زكريا يحيى بف معاذ الرازم الكاعظ، فريد عصره، لػو : بف معاذ ىككيحيى . 142الرسالة القشيرية،  (6)

خرج إلى بمخ كأقاـ فييا مدة، ثـ رجع إلى نيسػابكر تػكفي سػنة . لساف في الرجاء، ككبلـ في المعرفة
 (.414الرسالة القشيرية . )ىػ258
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ـي كجييا، كينتؼ شعرىا، كيخرؽي  كمف يطمبيييا ييبلًطؼي ماًشطتىيا، كالزاىد فييا يسخى
 .(1)(ثكبيا، كالعارؼ مشتغؿه باهلل تعالى ال يمتفتي إلييا

صكفي ذركةن شامخة في البياف العربي، الخياؿ ىك الذم جعؿ مف األدب ال
كثكرةن في المغة، كانتقاالن مف حضارة المفظ إلى حضارة المعنى، كمؤل نصكصو 
بالصكر الفنية، كالطرؽ التعبيرية المختمفة، فالخياؿ الصكفي كاف كسيمة المزاكجة 
بيف الفمسفة كاألدب، كلذلؾ جاء النص الصكفي عميقان كغزير المعاني، كالمفظ 

حان كمتعدد الداللة، في سياؽ مف التشخيص كالتجسيـ، تحت أنكاع أدبية كاض
إلخ ... متعددة؛ مف رسائؿ، كمكاتبات، كقصص، كحكايات، كأدعية، كأكراد، كحكـ

، كيقكؿ أبك (2)(الخكؼ سراج القمب بو ييبصر الخير كالشر: )يقكؿ أبك حفص
، كيقكؿ أبك عمي (3)(الجكعمفتاح الدنيا الشبع، كمفتاح اآلخرة : )سميماف الداراني

انيماكييا في الشيكات كامتناعييا : لمنفس صفتاف تمنعاًنيا مف الخير: )الركذبارم
ذا  يا بمجاـ التقكل، كا  مىحٍت عف رككًب اليكل كجبى كبحي عف الطاعات، فإذا جى
ذا ثارت عندى  رىنت عف القياـ بالمكافقات يجبي سكقييا عمى خبلًؼ اليكل، كا  حى

لكاجب مراعاةي حاًليا، فما مف منازلةو أحسفي عاقبةن مف غضبو ييكسىري غضًبيا فمف ا
، فإذا استحٌمت شرابى الرعكنة فضاقٍت عف  دي نيرانيو برفؽو ، كتيخمى سفو مؽو حى سمطانيو بخي
كؿّْ شيء إال عف إظيار مناقبيا كالتزٌيف ًلمف ينظر إلييا كيبلحظيا، فمف الكاجب 

حبللييا بعقكبةً  ساسًة أىٍصًميا  كسري ذلؾ عمييا كا  الذيٌؿ بما ييذكّْرىا مف حقارةو قىٍدًرىا، كخى
 .(4)(…كقىذارًة ًفٍعميا،

فالنفس عند الصكفية حيكانية إذا لـ تخضع لمتدريب اإلنساني الذم يرفع 
قدرىا، لقد شٌخص النفس في صكرة حيكاف جامح ثائر غاضب يتكجب عمى 

مؽ صاحب ىذه النفس الشيكٌية العاصية أٍف يكبحى لج اميا باإليماف كالتقكل كالخي
 .الحسف، كتذكيرىا دائمان بنقاط ضعفيا

                                         
 .119الرسالة القشيرية،   (1)
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كىػك اإلمػاـ القػدكة الرٌبػاني، شػيخ خراسػاف، عمػرك ( 115طبقات الصكفية أبك عبد الرحمف السممي )
 (.3/511سير أعبلـ النببلء . )ىػ264بف سمـ، تكفي سنة 

 .142الرسالة القشيرية،   (3)
طبقػات الصػكفية أبػك عبػد الػرحمف )ق 322تػكفى سػنة : م، كأبػك عمػي الركذبػار 412الرسالة القشػيرية،   (4)

، كىػػػك أحمػػػد بػػػف محمػػػد، بغػػػدادم أقػػػاـ فػػػي مصػػػر كمػػػات فييػػػا، ككػػػاف أعمػػػـ المشػػػايخ فػػػي (السػػػممي
 (.416الرسالة القشيرية .. )الطريقة
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بمثؿ ىذا الخياؿ أصبحى النص الصكفي أجدر النصكص بكسمو باألدبية؛ 
ألنو ال زمني، ممتد في كؿ األزمنة، كغدا النص األدبي األصيؿ كالجميؿ، ىك 

سابقة، حيث  الحديث، كالرؤيكم، كأصبح األدب الصكفي إبداعان ال يشبو نماذج
يتـ فيو االتكاء عمى المكىبة، كاالختراع، كالبحث، كاالكتشاؼ، كالتأمؿ، كالباطف؛ 
كألف اإلبداع الصكفي ىك التجربة ذاتيا، التجربة النفسية االنفعالية التي تنشد 
الكشؼ، كاالتصاؿ، فيي تبتكر إطارىا الفني الخاص، مف لغة كصكرة، بؿ إٌف 

ه الخاصة، في المغة، كالبياف، كالبديع، ليتمكف مف النثر الصكفي يبتكر قكاعد
التعبير عف مكضكعات فمسفية؛ كالحياة، كالمكت، كالزمف، كالكجكد، كالعدـ، 

 .كالجدؿ الذم يقـك عميو الكجكد البشرم
تشير مصادر األدب الصكفي إلى أٌف معظـ آثاره كأىميا، ىي نتاج الغياب 

خياؿ، عالـ األنا في تجربتيا الصكفية، التي عف ىذا العالـ، كاالستغراؽ في عالـ ال
ىي تجربةه في الفكر كتجربةه في الكتابة أيضان، كتجربةه في مقاربىًة المطمؽ تمجأ 
إلى طرؽ جديدة لمتعبير عنو، قكاميا الصكر اإلشراقية التي ال تخضع لمعقؿ، كال 

يكؿ مف لممنطؽ، بؿ لمحمـ كحده؛ ألنو الكسيمة الكحيدة لمقاربة الجانب المج
الكجكد، فالحمـ أىـ المفردات التي ينطكم عمييا الخياؿ؛ ألٌف الحمـ نشاط ال يقؼ 
عند حدكد كال يأبو لقكانيف؛ كلذلؾ، عندما خرج ىذا الخياؿ عف الحدكد المسمكحة 
كالقكانيف المكضكعة، كيًصؼى أصحابيو بالجنكف كاإللحاد، فمـ تكف أحبلـ الصكفية 

 .مكضع تقدير كاىتماـ
د الحمـ الصكفي مف كؿ قيمة، عمى حيف كاف الصكفيكف يعمنكف أٌف لقد  رّْ جي

أحبلميـ ذات دالالت، كىي منبثقة مف درجة عالية مف الكعي، كال بيٌد مف تكظيفيا 
لحؿ مشكبلت الحياة، كلخدمة اإلنساف، فالخياؿ قدرة عمى النظر العميؽ 

َـّ تيناطي بو مياّـّ نفسية كككنية  .كاالستشفاؼ، كمف ث
عند الحمـ تمتقي الصكفية السرياليةى، مف حيث كبلىما ينبثؽ مف الحرية غير 
المتناىية لمفكر، ككبلىما يؤمفي بقدرة الحمـ عمى تغيير الكاقع، كحؿ مشكبلت 

ىي آلية نفسية ذاتية خالصة : )الحياة، ييعٌرؼ أندريو بريتكف السريالية بالقكؿ
فٍ  ٍف بأية طريقة عف السير الحقيقي  ييستيدؼي بكاسطتيا التعبير إٍف قكالن، كا  كتابةن، كا 

، فالصكفيكف أكؿ (1)(لمفكر بؿ ىي إمبلءه مف الذىف في غياب كؿ رقابة مف العقؿ

                                         
 .41بيانات السريالية   (1)
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مف قاؿ بأدب البلكعي، حيث نظـ الكثير منيـ أشعاره ككتاباتو في حاالت الفناء 
 .عف الذات

ي يمتمكيا الخياؿ قدرة استبطاف، قكاميا الكعي، كالذكاء، كاإلدراؾ الحس
الصكفيكف، كبكساطتيا يخكضكف رحمتيـ بحثان عف اهلل، كعف معنى كجكدىـ، 
فالخياؿ ىك كسيمة العركج إلى السماء، كاإلسراء المعنكم إلى اهلل، كالكصكؿ 

الخياؿ صانع المعجزات كخالؽ كؿ جديد، كىك الذم . المعرفي إلى حقائؽ الككف
و، كىك الكسيمة التي يستخدميا ينقؿ لئلنساف جماؿ ىذا العالـ كجماؿ خالق

الصكفي لمعرفة ما ال يعرفو اإلنساف العادم إال بالمكت، اإلنساف العادم يظفُّ أٌنو 
بحاجة إلى تجربة المكت ليكتشؼ أسرار ما كراء الحياة، لكٌف اإلنساف الصكفي 
يمكنو اكتشاؼ ىذه األسرار، كىك عمى قيد الحياة، كالمعرفة الحقيقية ىي معرفة 

الكشؼ )اؿ، يرل ابف عربي أٌف المعرفة الخيالية أساس المعرفة الصكفية يقكؿ الخي
مدار )، كالكشؼ الخيالي أحد المعارؼ السبع في عمـ التصكؼ (1)(أتـ المعارؼ

العمـ الذم يختص بو أىؿ اهلل تعالى عمى سبع مسائؿ مف عرفيا لـ يعتص عميو 
، كمعرفة التجميات، كمعرفة شيء مف عمـ الحقائؽ كىي معرفة أسماء اهلل تعالى

خطاب الحؽ عباده بمساف الشرع، كمعرفة كماؿ الكجكد كنقصو، كمعرفة اإلنساف 
 .(2)(مف جية حقائقو كمعرفة الكشؼ الخيالي كمعرفة العمؿ كاألدكية

كالصكفيكف في سيرىـ عمى طريؽ الخياؿ بغية الكصكؿ إلى اهلل يسيركف 
ـ الفارؽ بيف اإلسراء الصكفي كاإلسراء عمى طريؽ النبي في إسرائو، مع إبقائي

كىذا معراجي أركاح )المحمدم يقكؿ ابف عربي عف إسرائو كمعراجو الصكفي 
سراءي أسرار، ال  الكارثيف سينف النبٌييف كالمرسميف، كىك معراج أركاح، ال أشباح، كا 
، ال عياف، كسمكؾي معرفةو ذكؽ كتحقيؽ، ال سمكؾ مسافة  نافى أسكار، كرؤية جى

، فاإلسراء الصكفي رحمة خيالية، ككسيمة (3)(ؽ؛ إلى سماكات معنى ال مغنىكطري
تحصيؿ معرفة، كاإلدراؾ الخيالي الذم يتككف أثناءىا كبكساطتيا، ىك أسمى 

ف كاف يستعيف بالحكاس  الخياؿ عمى )مرتبة، كأكثر يقينان مف اإلدراؾ الحسي، كا 
المحسكسات في الصكرة الحقيقة حضرة مف حضرات الحس كليذا يمحؽ المعاني ب

فيتخيؿ المحاؿ محسكسان فيككف في اآلخرة أك حيث أراد اهلل محسكسان فأم قكة 
                                         

 .3/373الفتكحات المكية   (1)
 .2/42الفتكحات المكية   (2)
 .53المقاـ األسرل اإلسرا إلى   (3)
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 .(1)(أعظـ مٌمف ييمحؽ المحاؿ بالكجكد المحسكس حتى تراه األبصار
القكة الخيالية حسب ابف عربي ػ ىي إحدل القكل األربع في اإلنساف كالتي 

كقكة الخياؿ الصكفية ىي  (2)ظ، كقكة الذكرىي قكة الخياؿ، كقكة الكىـ، كقكة الحف
ال ييدؼ الخياؿ إلى أف )قكة تعمـ، كتعميـ، ككعي ككشؼ، كقدرة ركحية خالقة 

نما ييدؼ  ييقنع، بؿ إلى أف يخمؽ التعجب كالمذة، كال ييدؼ إلى مجرد الطرافة، كا 
 فالخياؿ، . (3)(إلى إغناء الحساسية كتعميؽ الكعي

قـك بعمؿ االستشفاؼ المستقبمي، كالتبشير، كرؤل عف طريؽ الرؤيا كالحمـ، ي
الصكفييف العارفيف ترقى إلى مرتبة الرؤيا الصادقة؛ كلذلؾ يتمتع الخياؿ عند 
الصكفييف بمكانة رفيعة، فيك أعظـ قكة خمقيا اهلل؛ قكة جامعة لمقكل الحسية في 

بأرقى كصؼ؛  اإلنساف كمينظّْمة ليا كمانحة لمعقؿ الكثيرى مف قدراتو، فكاف جديران 
الخياؿ أحؽ باسـ النكر مف جية المخمكقات المكصكفة بالنكرية، : )كصؼ النكر

فنكره ال يشبو األنكار كبو تيدرؾ التجميات، كىك نكر عيف الخياؿ، ال نكر عيف 
، فيك أقرب في الداللة عمى الحؽ بما يمتمؾ مف صفات الحؽ كالسمطاف (4)(الحس

 :ب يقكؿ ابف عربي شعران عف قكة الخياؿكاالتساع كالخمؽ كالكماؿ كالصكا
 ليا عمى الُكلِّ إقداٌم وسمطنةٌ 

 

 تُبدي العجائَب ال تُبقي وال َتذرُ  
 ليا مجاٌل رحيٌب في الوجوِد فال 

 
 تقّيٌد وىي ال عيٌن وال أثرُ  
 تقوُل لمحقِّ ُكْن والحقُّ خاِلُقيا 

 
 فكيَف يخرُج عن أحكاميا بشرُ  
 فييا العموم، وفييا كل قاصمةٍ  

 
 جاُز، والِعَبرُ فييا الدالئُل، واإلع 
 لوال الخياُل لُكّنا اليوَم في عدمٍ  

 
 (5)وال انقضى غرٌض فينا وال وطرُ  
 

كألٌف الخياؿ الصكفي ذك طابعو ذىني، يؤثر المعنى، كيصبغي الكتابة الصكفية 
بصبغة عقمية كاضحة، بسبب تعانؽ الفمسفة مع األدب، يعمؿ الخياؿ عمى 

إظيار المعاني المخبكءة في األشياء، فعمميو عمؿ التأكيؿ يخفي الظاىر كيظير )
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 .411، 1/366الفتكحات المكية، ابف عربي   (4)
 .1/396الفتكحات المكية،   (5)
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مكة  الباطف، كيحيؿ األمكر المحسكسة إلى رمكز فكرية ركحية، فالخياؿ مى
، كمف ثَـّ ىك حركة تككيف كتنظيـ، كتىصٌكر لكاقع جديد مختمؼ يستند (1)(تحكيؿ

يقكؿ أبك سميماف . فقط بالعالـإلى الرغبة اإلنسانية في االتحاد باهلل، كليسى 
ذا شبع كركم، عمي: )الداراني ، فالجكع (2)(إذا جاع القمبي كعطش، صفا كرٌؽ، كا 

كالعطش المادياف تحكال إلى جكًع كعطًش القمب إلى المعرفة كالحب، كقيؿ ألبي 
بماذا كصمتى إلى ما كصمٍت؟ فقاؿ جمعتي أسباب الدنيا فربطتييا : )يزيد البسطامي

قناعة، ككضعتيا في منجنيؽ الصدؽ، كرميتي بيا في بحر اليأس بحبؿ ال
، فأسباب الدنيا في معظميا أسبابه محسكسة، لكٌف ربطيا بحبؿ (3)(فاسترحت

القناعة ككضعىيا في منجنيؽ الصدؽ، كرمييا في بحر اليأس مف قبيؿ الًحكىـ 
 .المعنكية كالًعبر الذىنية

كسع المعمكمات كمع ىذه السعة الخياؿ أ)ىذا فضبلن عف تجسيد المجٌرد ك
العظيمة التي يحكـ بيا عمى كؿ شيء قد عجز أف يقبؿ المعاني ميجٌردةن عف 
ـى في صكرة لبف أك عسؿ، كيرل اإلسبلـ في  المكاد كما ىي في ذاتيا، فيرل الًعٍم
صكرة قيٌبة كعيمدي، كيرل الحؽ في صكرة إنساف، أك في صكرة نكر، فيك الكاسع 

فيا ىك ييجسد الدعاء مرة بصكرة إنساف، . (4)(سع عمى اإلطبلؽالضيؽ، كاهلل أك 
الدعاء )، ك(5)(الدعاء لساف االشتياؽ إلى الحبيب)كمرة بصكرة جماد ىك المفتاح 

 .(6)(مفتاح الحاجة، كأسنانو ليقىـ الحبلؿ
تسرَّب األسمكب األسطكرم الخيالي إلى أشكاؿ النصكص الصكفية، 

خيالية جديدة كمبتكرة في نتاجيا، كما في كمضامينيا معان، فظيرت صكرة 
الصكرة التي ك ضعكىا لبكاء داكد عميو السبلـ حٌدثكا )قصصيـ عف األنبياء، ففي 

: أنو بكى أربعيف يكمان ساجدان ال يرفعي رأسو حتى نىبىتى المرعى مف دمكعو، فنكدم
نحبةن ىاجى  يا داكد، أجائعه أنتى فتيطعـ، أـ ظمآف فتيسقى، أـ عارو فتكيسى، فنىحبى 

 .(7)(ليا العكد فاحترؽ مف حرّْ خكفو
                                         

(1)
 .399عبد الكريـ اليافي . دراسات فنية في األدب العربي، د  

 .79طبقات الصكفية، عبد الرحمف السممي   (2)
 .162الرسالة القشيرية، القشيرم   (3)
 .1/399الفتكحات المكية، ابف عربي   (4)
 .271الرسالة القشيرية، القشيرم   (5)
 .267الرسالة القشيرية، القشيرم   (6)
 .4/191إحياء عمـك الديف، الغزالي   (7)
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كمف األمثمة القصصية ػ أيضان ػ قصة عالـ السمسمة كالنخمة، كفييا أفَّ اهلل 
مىؽى آدـ فضمت مف خميرة طينتو فضمة خمؽ منيا النخمة، كفضؿ مف  سبحانو لٌما خى

الفضمة أرضان الطينة بعد خمؽ النخمة قدر السمسمة في الخفاء، فمدَّ اهلل في تمؾ 
كاسعة الفضاء، كقد خٌص محيي الديف ابف عربي القصة ببابو مف أبكاب 

مقت مف بقية خميرة طينة )الفتكحات المكٌية أسماه  باب في معرفة األرض التي خي
( آدـ عميو السبلـ كتيسٌمى أرض الحقيقة، كذكر ما فييا مف الغرائب كالعجائب

ًمـ أٌف اهلل تعالى لٌما خمؽ: )كقاؿ آدـ عميو السبلـ كجعمو أصبلن لجميع األجساـ  عي
مىت مف خميرة طينتو فىٍضمة خمؽ منيا النخمة فيي أختي آلدـ عميو  اإلنسانية فىضي
السبلـ كىي عٌمةه لنا كليا أسرار عجيبة دكف سائر النبات كفضؿ مف الطينة بعد 

اسعة خمؽ النخمة قدر السمسمة في الخفاء فمدَّ اهلل مف تمؾ الفضمة أرضان ك 
الفضاء إذا جعؿ العرش كما حكاه كالكرسي كالسمكات كاألرضكيف كما تحت الثرل 

كقد كصؼ ابف عربي ىذه األرض  (1)(إلخ... كالجنات كميا كالنار في ىذه األرض
إلخ، في صكر غريبة بعيدة … كعكالميا، كعجائبيا، كغرائبيا، كخكاصيا، كأسرارىا

األحجار كاألشجار )لناس كمعرفتيـ، عف الكاقع كالمعقكؿ المألكؼ في حياة ا
كالثمار تتكمـ بمغاتو مختمفة، كأماكف أشد حرارة مف النار يخكضيا اإلنساف كال 
تحرقو، كبحره مف تراب يجرم كما يجرم الماء، كحجارة كباران كصغاران يجرم 

 .(2)(إلخ… بعضيا إلى بعض كما يجرم الحديد إلى مغناطيس
حي بف )ا الخياؿ الصكفي أيضان قصة كمف القصص الرمزية التي أبدعي

عجائب كممات ركحانية، )، التي رأل فييا السيركردم (3)البف طفيؿ( يقظاف
شارات عميقة مف تمكيحات تشير إلى الطكر األعظـ، الذم ىك الطاقة الكبرل،  كا 
المخزكف في الكتب اإلليية، المستكدع في الرمكز، المخفي في قصة حي بف 

أكحى  (4)...(تب عميو مقامات الصكفية، كأصحاب المكاشفاتيقظاف، فيك الذم يتر 
                                         

 .1/164الفتكحات المكية   (1)
 .166، 165، 1/164لفتكحات المكية ا  (2)
(3)

، تػكفي (حػي بػف يقظػاف)، (أسػرار الحكمػة: )ىك محمد بف طفيؿ المغربي، حكػيـ، مػف كتبػو: ابف طفيؿ  
 (.9/114معجـ المؤلفيف . )ىػ575سنة 

ٍكردم، تحقيؽ كتعميؽ أحمد أميف   (4) ىػك : ، كالسػيركردم124حي بف يقظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسٍُّيرى
اب الػػديف يحيػػى بػػف حػػبش، أبػػك حفػػص، حكػػيـ، فقيػػو أصػػكلي، قتػػؿ بقمعػػة حمػػب فػػي أكاخػػر سػػنة شػي

حكمػػة )، ك(ىياكػػؿ النػػكر)، ك(األلػػكاح العماديػػة)، ك(التمكيحػػات المكحيػػة كالعركشػػية: )مػػف كتبػػو 586
. 587كىػػك شػػياب الػػديف أبػػي الفػػتح المقتػػكؿ فػػي حمػػب سػػنة (. 8/311معجػػـ المػػؤلفيف (. )اإلشػػراؽ

 (.1/684ف كشؼ الظنك )
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 .إليو باستمياـ أىـ أفكار القصة كتأليؼ قصة عمى غرارىا
أٌما مكجز القصة عند ابف طفيؿ فيك تكٌلد طفؿ مف طينة ميتخٌمرة دكف أب 
كأـ، كفي ركاية أخرل نجاتيو مف البحر بعد أف رمتو أمو فيو، كتبٌني غزالة لػو، 

الطبيعة كما ، كنمك مبلحظتو كذكائو إلى درجة إدراؾ حقائؽ (حي)فؿ كنمك الط
دراؾ ضركرة االتحاد باهلل، ما دفعو إلى العزلة كالصياـ، كفىٍصًؿ عقمو عف  كراءىا، كا 
العالـ الخارجي كعف جسده، كالتأمؿ المطمؽ في اهلل كمف ثـ تعميـ صديقو أبساؿ لػو 

ىا الحقيقة الخالصة التي لـ تيخمؽ لمعٌكاـ الكبلـ، ككصكؿ حي إلى حقائؽ سامية أبرز 
الميكٌبميف بقيكد الحكاس، األمر الذم دفع حٌيان لمعكدة إلى الجزيرة مع صديقو أبساؿ، 

 .كالتنعـ بالحياة الركحية الرفيعة التي اكتشفيا
ـى مف خبلليا تفسيران ككنٌيان  قصة حي بف يقظاف، أنشأىا خياؿ ابف طفيؿ، لييقدّْ

فو معان، لعممية خمؽ اإلنساف، كمف ثـ إيماف اإلنساف باهلل، إٌف القالب ذاتٌيان، في آ
القصصي الذم صٌب فيو ابف طفيؿ أفكاره الفمسفية الصكفية كاف مفعمان بالخياالت 

لئلرادة الحٌرة كالذات المتغٌيرة، فنمك )كلعٌؿ أبرزىا نمك حي الطبيعي الذم يرمز 
 .(1)(نمك الكعي بالذات كالعالـحي الطبيعي ييعدُّ تجسيدان استعاريان ل

لقد أبدع خياؿ ابف طفيؿ قصة حي بف يقظاف، كمنحى لشخصية حي، ىك 
اآلخر، خياالن فٌذان دفعو إلى التحرر مف إسار المجتمع، بعد أف اىتدل إليو، كذلؾ 

رادة ذاتية  .لمبحث عف ىكية شخصية، كا 
مكاف كال إلى قصة حي بف يقظاف تستند إلى فكرة خيالية، ال تنتمي إلى ال

الزماف، لكف فائدة عظيمة جناىا الفكر العربي منيا كىي الجمع بيف العقؿ كالديف، 
كاالرتقاء بالعقؿ مف المحسكس إلى المعقكؿ، لمعرفة العالـ، كمعرفة اهلل معرفة 
 .حدسية كشفية إليامية ذاتية؛ الغاية التي كصؿ إلييا ابف طفيؿ بأسمكب أدبي بميغ

يركردم بالقصة إلى التأليؼ عمى مثاليا لمغاية ذاتيا كقد دفع إعجاب الس
التي أرادىا ابف طفيؿ، فالسيركردم ىك اآلخر يرل أف غاية رقي اإلنساف ىي 
اتصالو باهلل، بعد التغمب عمى الشيكات كالغرائز كالطباع، فحي بف يقظاف عند 
ة السيركردم ىك اإلنساف الذم اكتمؿ عقمو، ككصؿ عف طريؽ الكشؼ إلى معرف

اهلل، لكف أسمكب السيركردم يتميز بالغمكض، ككثرة الرمكز المغمقة، يقكؿ 
 :السيركردم في قصتو

                                         
 .92، 91عاطؼ جكدة نصر . الخياؿ كمفيكماتو ككظائفو، د  (1)
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سافرت مع أخي عاصـ مف ديار ما كراء النير لنصيد طائفة مف طيكر )
ساحؿ لجة الخضراء، فكقعنا بغتة في قرية الظالـ أىميا، أعني مدينة قيركاف، فمما 

حف مف أكالد الشيخ المشيكر ىادم بف أبي الخير أحس قكميا أننا قدمنا عمييـ، كن
اليماني، أحاطكا بنا كأخذكنا كقيدكنا بسبلسؿ كأغبلؿ مف حديد، كحبسكنا في قعر 

، فالمسافر عاصـ إشارة إلى أف العقؿ يعصـ مف الزلؿ، (1)(بئر ال نياية لمسمكيا
يا عنيا كالقيركاف بمدة مف المغرب شركؽ الشمس عمييا رمز لشركؽ العقؿ، كغياب

رمز التباع الشيكات كغياب العقؿ، كالبئر رمز لمحياة المظممة التي تتحكـ فييا 
 .الشيكات

كتكشؼ الرمكز الكثيرة في القصة عف فكرة رئيسة ىي انتقاؿ الركح مف 
الجسد إلى طبيعتيا األصمية الشفافة، كذلؾ بعد تخمصيا مف قيكد المادة، فالقصة 

فييا السيركردم عذاب الطريؽ، كأحكالو قبؿ  إذف ىي رحمة إسراء كمعراج يصؼ
فمما انقطعت المسافةي كانقرض الطريؽ، )أف يصؿ إلى النكر كيسجد أمامو يقكؿ 

فرأيتي األجراـى العيمكية كاتصمتي بيا، سمعتي نغماًتيا كال يزاؿ األمري يتطكر عمٌي 
ـي كتمٌزقًت المشيمةي  عمى قيٌمًة الطيكًر فرأيتي الصخرةى العظيمة ... حتى تقشَّعى الغما

العظيـ، فسألتي عف الحيتاف المجتمعة، كعف الحيكانات المتنٌعمة المتمٌذذة بظٌؿ 
الشاىؽ العظيـ أٍف ىذا الطيكر ما ىك؟ كما ىذه الصخرة العظيمة، فاٌتخذى كاحده مف 

ذلؾ ما كيٌنا نبغي، كىذا الجبؿ طكري سينا : الحيتاف سبيمىو في البحر سربان كقاؿ
كرأيتي أبانا شيخان كبيران يكاد السمكات كاألرضكف تنشٌؽ ... صكمعة أبيؾكالصخرةي 

مف تجٌمي نكره، فبقيت تاييان ميتحٌيران منو، كمشيتي إليو فسٌمـ عمٌي فسجدتي لػو كلذتي 
فالحيتاف رمز الشيكات كالغرائز، كالصخرة صخرة  (2)(أنمحؽي في نكره الساطع

، كاألب رمز لؤلصؿ الذم ىك التجمي النجاة، كالكصكؿ إلى المعرفة اإلليية
 .النكراني لمحقيقة المطمقة

إنو تمثيؿ رمزم لمخياؿ، رمكز مادية لمرمكزات معنكية كصكر خيالية ميرٌكبة 
مف المحسكس كضعىيا السيركردم لمتعبير عف حاالت معرفية خاصة بطبيعة 

لتقٌبؿ التجربة الصكفية الركحية كالمذىب السيركردم اإلشراقي، فالطير رمز 
المعرفة، أٌما النكر فرمزه لمنكازع الركحية، كالماكرائية في النفس اإلنسانية، كالنكر 

 .أيضان ىداية

                                         
 .124حي بف يقظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسيركردم   (1)
 .126حي بف يقظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسيركردم   (2)
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( اإلنساف الكامؿ)كقد صاغ الفيمسكؼ الصكفي عبد الكريـ الجيمي في كتابو 

في الخياؿ كأنو ىيكلى : )أسطكرةن حكؿ الخياؿ في الباب السابع كالخمسيف المعنكف
اعمـ أٌف الخياؿ، أصؿ لمكجكد كالذات الذم فيو : )، يقكؿ الجيمي(لـجميع العكا

الخياؿ أصؿ جميع العالـ ألٌف الحؽ ىك أصؿ جميع ... كماؿ ظيكر المعبكد
األشياء كأكمؿ ظيكره ال يككف إال في محؿٍّ ىك األصؿ كذلؾ المحؿ ىك 

 .(1)...(الخياؿ
ية في شكميا، كنظرية الجيمي في الخياؿ، فمسفيةه في مضمكنيا، أدب

، كأٌف العالـ األصغر ىك "اهلل"المضمكف الفمسفي ىك أٌف العالـ األكبر ىك 
اإلنساف، كالعالماف مرايا متقابمة، كعالـ الخياؿ كسيط بيف الحس كالعقؿ، كالخياؿ 
ييجسّْد المعنى، كييشخّْص الميٌجرد، أٌما الشكؿ األدبي، فيك الصياغة الفنية المميزة 

ىك )كمفردات بديعيا، كالميتىضمَّنة في كصؼ الجيمي لعالـ الخياؿ  بمفردات بيانيا،
عف أرض ( ركح الجناف)أرض الكماؿ، كمعدف الجماؿ، تىحدَّثى ركح الخياؿ ككنيتو 

التي ال تفنى عمى الدكاـ، كالمحؿ الذم ال تمر . السمسمة الباقية مف آدـ المطيفة
ي يتحدث عنيا، تكاد تككف صكرة ، كأرض السمسمة الت(2)...(عميو الميالي كاألياـ

عف الجنة التي يعد بيا اهلل سبحانو عباده، فيي تجسد سران مف أسرار قدرتو 
عجازه  .كا 

، (مشكاة األنكار)كلمغزالي نظرية خاصة في الخياؿ الصكفي أكدعيا كتابو 
فالمرتبة الخيالية ىي إحدل المراتب الركحية البشرية الخمس كىي الركح الحساس، 

العقمي، كالركح الفكرم، كالركح النظرم، كالركح القدسي النبكم، ككؿ مف كالركح 
المشكاة، كالزجاجة، )ىذه األركاح تقؼ في مكازاة األشياء الخمسة كىي 

اهلل :  الكريمة التاليةكالتي كرد ذكرىا في اآلية  (3)(كالمصباح، كالشجرة، كالزيت
، المصباح في زجاجة، نكر السمكات كاألرض مثؿ نكره كمشكاة فييا مصباح

الزجاجة كأنيا كككب درم يكقد مف شجرة مباركة، زيتكنة ال شرقية كال غربية، يكاد 
 زيتيا يضيء كلك لـ يمسسو نار، نكر عمى نكر 

                                         
 .25اإلنساف الكامؿ   (1)
 .27اإلنساف الكامؿ   (2)
 .21مشكاة األنكار   (3)
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ييدم اهلل لنكره مف يشاء كيضرب اهلل األمثاؿ لمناس، كاهلل بكؿ شيء عميـ
(1) ، 

يما مف أصؿ كثيؼ كلكنو قابؿ كالركح الخيالي في مكازاة الزجاجة ألف كبل من
لمتصفية كالترقيؽ كالتيذيب؛ كألف الخياؿ يضبط المعارؼ العقمية بحيث ال 

كما تضبط الزجاجة نكر المصباح كتحفظو . تضطرب كال تنتشر عمى غير ىدل
 ، كمف خكاص الخياؿ الكثافة كالمطافة (2)مف االنطفاء في الرياح

 .(3)الحسي، كضبط المعارؼ العقمية ما يؤىمو لمقياـ بكظيفتيف ىما اإلدراؾ
إف الرؤل الخيالية الصكفية كسيمة لكشؼ الغيب، انفصاؿ عف العالـ 
الكتشافو مف جديد، أك لخمقو، كلنيؿ الجدة منو، فعالـ الغيب المجيكؿ خبلؽ 
، كالحرية كالجرأة كحدىما ػ  متجدد عمى نقيض الحاضر الكاقع الجامد كالمعمـك

الذم ييدـ كيبني، كعمؿ الخياؿ عمؿ تحكيمي في نظرية  تبلئماف الخياؿ الصكفي
الخياؿ عند ابف عربي، ألف الخياؿ أعمى مرتبة مف مراتب الشعكر بيمٌطؼ الكثيؼ، 

 .كتكثؼ المطيؼ
تميز األدب الصكفي باختبلؼ طرؽ التعبير عف المعنى الكاحد، أك الفكرة 

المتقمب في : )لصكفيالكاحدة، مف ذلؾ ػ مثبلن ػ حديث بشر الحافي عف الجكع ا
كحديث أبي سميماف  (4)(جكعو كالمتشٌحط في دمو في سبيؿ اهلل كثكابو الجنة

ذا شبع كركم، عمي)الداراني  ، كحديث (5)(إذا جاع القمب كعطش، صفا كرؽ، كا 
الجكع نكر، كالشبع نار، كالشيكة مثؿ الحطب الذم يتكلد منو : )يحيى بف معاذ

، كقد يصؼ الصكفيكف المكصكؼ (6)(ييحرؽ صاحبواالحتراؽ كال تيطفأ ناره حتى 
الدنيا بحر، كاآلخرة )ذاتو بصفات متباينة، فيا ىك إسحاؽ النيرجكرم يصؼ الدنيا 

  (7)(ساحؿ، كالمركب ىك التقكل، كالناس سفر
الدنيا كالعركس، كمف يطمبيا يبلطؼي : )فيصفيا قائبلن : أما يحيى بف معاذ

                                         
 .34كر سكرة الن  (1)
 .21مشكاة األنكار، الغزالي   (2)
 .79مشكاة األنكار، الغزالي   (3)
ىػك بشػر بػف الحػارث بػف عمػي بػف عبػد : ، كبشػر الحػافي44طبقات الصكفية، أبك عبد الرحمف السممي  (4)

طبقات الصكفية أبػك . )ىػ227الرحمف بف عطاء بف ىبلؿ بف ماىاف بف عبد اهلل الحافي تكفى سنة 
ق أصػمو مػف مػرك سػكف بغػداد 151، بشر الحافي ىك أبك نصر كلد سنة (42السممي  عبد الرحمف
 (.414الرسالة القشيرية )كمات فييا 

 .79طبقات الصكفية  أبك عبد الرحمف السممي   (5)
 .142الرسالة القشيرية،   (6)
 .438الرسالة القشيرية،   (7)
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 .(1)(يا، كينتؼ شعرىا، كيخرؽ ثكبياماشطتيا، كالزاىد فييا يسخـ كجي
ؿي الدكتكر عاطؼ جكدة نصر عمى الميفٌكريف المسمميف تقصيران،   ييسجّْ
ىك عدـ التكسع في إدراؾ العبلقة بيف التخٌيؿ، كالتعبير المغكم، كفي إدراؾ الخياؿ 
بكصفو تجسيدان لممعنى كتصكيران لمميجٌرد، كيؤكد الدكتكر نصر أفَّ ىذا التكسع، لك 

دث ألفضى بيؤالء المفكريف إلى معرفة البنية الرمزية التي تقـك عمى الخياؿ ح
كالصكر، فجيد المفكريف المسمميف انحصر في الجانب الفمسفي كالصكفي لمخياؿ، 
كلـ يتجاكزه إلى الجانب الفني كاألدبي، كيستثني الدكتكر نصر مف ىؤالء ابف 

أرض )ؿ بتشابيو أدبية منيا عربي الذم أفاض ػ حسب رأيو ػ فيصؼ عالـ الخيا
بصياغة فنية عٌبر بيا عف مذىبو في الخياؿ تعبيران يبلئـ )، كقد كصفيا (الحقيقة

أرض "، فعمى سبيؿ المثاؿ يصؼ ابف عربي (2)(بيف النظرية كاإلبداع األدبي
ران خصائصيا، كتربتيا، كثمرىا، كنساءىا، ( عالـ الخياؿ)؛ أم "الحقيقة ميصكّْ

إلخ، تصكيران حافبلن بالحركة كالحياة، فعند ابف عربي تجسيـ .. ياكبحارىا، كمراكب
لصكر أرض الحقيقة، كصكر ابف عربي في كصؼ عالـ الخياؿ " تشخيص"حي 

صكر حسية، استمٌدىا مف مشاىداتو في أسفاره، كرٌكبيا تركيبان خالصان آلؼ فيو 
ياؿ ىي الصكر بيف األضداد، كجعؿ مف البلمعقكؿ معقكالن، أك ممكنان، كلغة الخ

المتضمنة دالالت رمزية كثيرة، تنتمي إلى عمـ التعبير، كىذه ىي الكظيفة 
اإلبداعية التي ينطكم عمييا الخياؿ، كالتي لكال الصكفية ما أمكف االرتقاء بيا إلى 
مستكل التجٌمي، عمى الرغـ مف أٌف ىذا االرتقاء كاف عفكٌيان إلى حدٍّ بعيد، إاٌل في 

فمسفي، بعيدان عف التراث الببلغي كالنقدم المعٌني بكظيفة الخمؽ المجاؿ الصكفي ال
 .األدبي
 

ذ:ـذغضقةذاجلدلذ4

الجدؿ سمةه رئيسة في الفكر كاألدب الصكفييف، تجٌمى فييما ما يمكف تسميتو 
، كىي ثنائيات عاناىا الفكر الصكفي، كجٌسدىا "المتضادة"الثنائيات المتناقضة، أك 

منشأ األصؿ ليذا الجدؿ، ىك طبيعة الكجكد البشرم، في نصكص أدبية، كلعٌؿ ال

                                         
 .119الرسالة القشيرية،   (1)
 .128  127عاطؼ جكدة نصر . كظائفو، دالخياؿ مفيكماتو ك   (2)
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، (حزف كفرح)، ك(حياة كمكت)فيك مجمكعة ال متناىية مف الثنائيات المتناقضة 
، كالمعركؼ يدفع الصكفي إلى اختراؽ المجيكؿ (ركح كجسد)، ك(بداية كنياية)ك

كاكتشافو، كىك مكطف جمالي مف حيث ككف الشيء يتضح أكثر مف خبلؿ 
سمة الحياة تبرز بمقارنتيا بالمكت، كسمة المكت تبرز بمقارنتيا بالحياة، نقيضو، ف

ـٌ التعبير عنو بالمغة بكساطة  كىذا الجدؿ الككني عمى صعيد الفمسفة الصكفية، ت
الطباؽ كالتضاد، الذم يحقؽ لؤلدب الصكفي جمالية خاصة، تكمف في اتحاد 

 .المتناقضات، كفي التقريب بيف بعيديف
ي ىك تجربة اإلسبلـ في التغيير، كالبحث عف مثؿ أعمى الجدؿ الصكف

يتجاكز التركيب الجسدم الركحي، مف خبلؿ انسجاـ حاكلت خمقو التجربة 
، كىذا ما (العالـ)الصكفية، كىك انسجاـ الذات الفردية مع المكضكع الخارجي 

ؿ تمثمو فطرة الخمؽ اإلنساني المتمثّْمة بثنائية الركح كالجسد، التي تعٌد أص
 .الثنائيات كميا، كعمييا يتأسس صراع األضداد

الجانب الركحي في اإلنساف ىك جانب إليي، كمف ثـ فإف صراع الركح 
كالجسد في التجربة الصكفية المتعالية، ال شؾ سينتيي لمصمحة الركح، كسييـز 
المعنى المادة، كىذا ىك ىدؼ الصكفييف، كيرل بعض النيٌقاد أٌف الصكفيٌيف ًبجدليـ 

 .ا قد سبقكا الديالكتيكييف المثالييف بمئات السنيفىذ
تجٌمى الديالكتيؾ الصكفي بمذاىب فمسفية عديدة ابتكرىا الصكفيكف مثؿ 

، كتمتقي ىذه المذاىب (الكحدة المطمقة)، ك(الحمكؿ)اإلشراؽ، ك)ك( كحدة الكجكد)
كاهلل، عمى اختبلؼ بعض تفاصيميا الدقيقة، حكؿ فكرة تبادؿ المكاقع بيف اإلنساف 

فالفيـ الديالكتيكي لمككف كاإلنساف أساسي لدل الصكفييف، ألف الديالكتيؾ ػ كحده ػ 
كاف الحؿ ألزمة كجكدية يعانييا الصكفي، ىي أزمة الفرؽ كالبعد، فالديالكتيؾ 

 .منحيـ الجمع كالقرب، كالتكحيد بيف كجكد اهلل المطمؽ، ككجكد اإلنساف النسبي
لفكر الصكفي ىك أزمة كجكدية، أزمة ثمة منطمؽه نفسي لمجدؿ في ا

االغتراب في الككف الذم يحبكنو طكران، لما فيو مف جماؿو نابع عف جماؿ خالقو، 
كيركف فيو جنةن خاصةن إليمانيـ، كيكرىكنو طكران، لما فيو مف آالـ كأحزاف كنفي 
كغربة في سجف الكجكد، ككأنيـ مطركدكف مف جنتيـ التي يحممكف منيا ذكرل 

األماف كالخمكد، فيـ في حنيف دائـ لمرجكع إلييا، ما دفعيـ إلى ابتكار الصمت ك 
مفيـك خاص لمرجكع، ىك مفيـك معنكم ال مادم، عكدة إلى ذكاتيـ بحثان عف 

 .الجنة المفقكدة، كعف اهلل فييا
إٌف ثنائية اهلل كاإلنساف، ىي أىـ جدلية صكفية، ففييا تمت أنسنة المطمؽ، 
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... مف ىذه الثنائية انبثقت رمكز المعراج، كاالتحاد، كالحمكؿكتنزييو في آف معان، ك 
إلخ، ككميا تدكر في فمؾ كاحد ىك لقاء اإلنساف باهلل، لذلؾ أيلّْفت مبلحـ صكفية 
رائعة في األدب العربي كخارجو، بغية التعبير عف ىذا المقاء ككصفو، كقصص 

كر فييا أبك يزيد التي ييصٌ ( معراج أبي يزيد)المعراج الرمزية، كمنيا قصة 
معراج محيي الديف بف )البسطامي طيران يحممو إلى السماء فيصؼ ما يراه، كقصة 

، كفييا يتحدث عف العبلقة بيف الحؽ (اإلسرا إلى المقاـ األسرل)بعنكاف ( عربي
كالخمؽ باستخداـ التشبيو كالتمثيؿ، كاستعماؿ ألفاظ المجاز الغامضة؛ مثؿ التجمي 

لفريد ( منطؽ الطير)ؿ كالسرياف في الكجكد، كمنيا أيضان قصة في المرآة، كالتخمٌ 
 .الديف العطار، كتيٌصكري رحمة طائر السيمرغ مع باقي الطيكر إلى اهلل

 يرل الدكتكر نصر حامد أبك زيد أٌف اليدؼ مف جدلية اهلل كاإلنساف، 
 ىك إظيار حقائؽ األلكىة، في صكرة غيرية، فاهلل ليس في حاجة إلى اإلنساف،
كما عٌبر الدكتكر أبك زيد عف ىذه الجدلية تعبيران آخر أيضان، ىك الثبات كالتنكع، 
فمؤللكىة باطف ثابت، ألنيا الذات اإلليية؛ كظاىر متنكع ألنو أعياف صكر 

 .(1)المكجكدات؛ كلئلنساف ظاىر ثابت، ألٌنو ًحٌسي، كباطف متنكع بتنكع مشاعره
الكاحد المفرد، إلى االتحاد باآلخر، فسَّر أدكنيس الجدؿ عامةن باليركب مف 

ففي الكاحد جمكد كثبات، كفي االتحاد حركة كتٌنكع، كرأل في الجدؿ جكىر 
إٌف التفكير بالكحدة المفردنة، بالكاحد األحد، تكرار مستمر، كمثؿ ىذا : )اإلبداع

التفكير يؤدم إلى نفي الفكر، كقد أضافت التجربة الصكفية إلى الكحدة مفيكـ 
اية أم االحتماؿ كالصيركرة، كىكذا صار الكجكد حركٌيان، يتحكؿ باستمرار البلني

، كجدؿ األضداد كصراعيا (2)(بينما صكرتيو بحسب مفيـك الكاحد ثابتة باستمرار
ييمثّْؿ الكاقع العبكدم الذم يعيشو اإلنساف عمى األرض، كما الحمـ الصكفي إال 

كز التضاد بكصفو صراعان إلى التحرر مف ىذا الكاقع بالعيش في السماء،كتجا
 .االتحاد، بما يمثؿ مف أماف كسبلـ كطمأنينة كدكاـ

معظـ الثنائيات الصكفية ثنائيات مكلدة إذا صح التعبير، كىذا التكليد لغكم 
بحت، فالمضمكف الفكرم فييا كاحد، ميما تعددت أسماؤىا، فجدلٌية المكت كالحياة 

ة الفناء كالبقاء أيضان، كجدلية البعد كالقرب مكٌلدة لجدلٌية الستر كالتجمي، كلجدلي

                                         
 .184فمسفة التأكيؿ   (1)
 .3/119الثابت كالمتحكؿ   (2)
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إلخ، كقد عبَّر الصكفيكف عف ىذه .. مكلدة لجدلية الفرؽ كالجمع، كالغيبة كالحضكر
الثنائيات المتناقضة تعبيران أدبيان، عمى الرغـ مف كثافة المضمكف المعرفي فييا، 

س، كبيانية كطابعو الفمسفي باستخداـ كسائؿ فنية بديعية، كالطباؽ، ك الجنا
 .كالتشبيو، كالكناية، كاالستعارة

 

ذ:ثـائقةذادلوتذواحلقاة

المكت الصكفي ليس مكت الجسد، بؿ ىك التخمص مف أسر المادة، 
كاالنطبلؽ في عالـ الركح بغية تحصيؿ المعرفة، فممحياة كالمكت عند الصكفييف 

مكت  فمسفة خاصة، يعٌبركف عنيا بأشكاؿ مختمفة، مضمكنيا كاحد، فميس ثمة
عند الصكفييف، كليس ثمة قيمة لمجسد الفاني، بؿ القيمة لمركح الباقية المتمثمة 

ما : )بأعماؿ حسنة كذكر طيب، كخير لمناس، يقكؿ أبك بكر الطمستاني الفارسي
ما : )كيقكؿ أيضان  (1)(الحياة إال في المكت، ما حياة القمب إاٌل في إماتة النفس

ف فرَّ مف إماتة النفس، فقد رجع إلى تأكيؿ كؿ م. الحقيقة إال في مكت النفس
ما مف : )، كالصكفي يعرؼ أفَّ المكت يسكف الحياة يقكؿ حاتـ األصـ(2)(العالـ

آكؿ : ماذا تأكؿ كماذا تمبس كأيف تسكف؟ فأقكؿ لػو: صباح إال كالشيطاف يقكؿ لي
جكف ، كحقيقة اإلنساف ىي طائر ركحو المس(3)(المكت، كألبس الكفف، كأسكف القبر

في قفص الجسد، فرغبة المكت رغبة مكبكتة في داخؿ كؿ صكفي، كلكنو ليس 
المكت العبثي، إنو مكت ييدؼ إلى خمؽ معنى جديد لمحياة فأبك حمزة الخراساني 

، (4)(مف استشعر ذكر المكت حبَّب اهلل إليو كؿَّ بىاؽو، كبغَّض إليو كيؿَّ فافو . )يقكؿ
مكت المعنكم، فمدل الصكفية مكت سكل كيتداخؿ مفيكمان المكت المادم كال

: المكت، كأشد مرارة منو كىك الفكت؛ أم انقطاع الصمة بيف اإلنساف كربو يقكؿ

                                         
ىك أبػك بكػر الطمسػتاني الفارسػي تػكفى : ، كالطمستاني471طبقات الصكفية، أبك عبد الرحمف السممي  (1)
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 .474طبقات الصكفية، أبك عبد الرحمف السممي   (2)
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 (.419الرسالة القشيرية . )ىػ291تكفي سنة . كاف كرعان دينان (. 326طبقات الصكفية )
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الفكت أشدي مف المكت، ألٌف الفكت انقطاع عف الحؽ، : )يحيى بف معاذ الرازم
، كالمكت الصكفي مكته إرادم قبؿ المكت يحدث (1)(كالمكت انقطاع عف الخمؽ

لحياة الفانية، ألٌف الحياة الباقية، كاألبدية ىي حياةه ركحية معنكية، بالخركج مف ا
ٍف أماتو الذكر ال يمكت أبدان : )يقكؿ بابا طاىر ٍف أماتتو الغفمة ال يحيا أبدان، كمى . مى

كمىٍف لـ يذؽ مرارة المكت بعد الحياة، لـ يشـٌ ركح الحياة، كمف أحياه المكت دامت 
ٍف أمات  .(2)(تو الحياة داـ مكتو كىك حيحياتو، كىك ميت، كمى

كقد عٌبر الصكفيكف عف ثنائية المكت كالحياة تعبيران آخر، ىك الفناء كالبقاء، 
فالفناء ىك فناء الجسد الظاىر، كالبقاء بقاء الركح الباطنة، كالفناء الصكفي يحدث 
نتيجة اتحاد اإلنساف باهلل، فيفنى الذم يعيش بذاتو، كيبقى الذم يعيش في ذات 
اهلل، كالفناء أعمى درجة في الحياة الباطنية الصكفية، كآخر درجة يصؿ إلييا 
السالؾ بعد فقداف الشعكر بالعالـ الخارجي، ففي الظاىر فناء الجسد اإلنساني، 
كفي الباطف بقاء الركح اإلليي ففناء الذات الصكفية يعني بقاءىا في اهلل يقكؿ أبك 

: كيقكؿ أيضان  (3)(ثـ عرفتو بو فحييت. أعرفو بي حتى فنيت: )يزيد البسطامي
نٌني بي فمتي ثـ جنٌني بو فعشتي ) كيقابؿ الفناء الصكفي اإللياـ الفني  (4)(جى

 .فكبلىما حالة كجدانية، ال إرادية، تييـ بالجماؿ، كتتعبده، كتتخذه طريقان لممعرفة
 

ذ:ثـائقةذاؼعؼلذواؼؼؾب

صكفي كاردات قمبية، كىي ال يؤمف الصكفيكف بالعقؿ، بؿ بالقمب، فالفكر ال
لذلؾ ستيعبّْر عف نفسيا بالعاطفة التي تينشئ األدب، العاطفة التي تتحكؿي جنكنان، 
كتممي عمييـ تدكيف حاالتيـ لتتحكؿ بدكرىا أدبان، فمعاني الجنكف عند الصكفييف 
ىي معافو أدبية كلغكية غالبان، فالجنكف في المغة االستتار، كالمعنى المجازم 

ي التجربة الصكفية ىك طغياف العاطفة عمى العقؿ، فالصكفيكف ينشئكف لمجنكف ف
أدبان ييترًجـي جنكفى عاطفتيـ في اهلل، كييخفييا، كيرمز إلييا دكف التصريح بيا، 
كصراع العقؿ كالقمب عند الصكفييف يأتي مف ككف القمب يترجـي أحاسيسيـ، 

                                         
 .414الرسالة القشيرية،   (1)
 .219شرح كممات بابا طاىر، عبد اهلل اليمذاني   (2)
 .118النكر مف كممات أبي طيفكر   (3)
 .184النكر مف كممات أبي طيفكر   (4)



 ػ 82ػ 

كالعقؿ أداة لمعرفة العالـ  كأفكارىـ الكبيرة، أٌما العقؿ فيخدعيـ، كييضمّْميـ،
الخارجي، كىذا ما ال يعني الصكفييف، ألفَّ ما ييميـ ىك معرفة العالـ الداخمي، 

 .كىك القمب محٌؿ الصكر اإلليية
التحكيؿ، كىك مصدر نيقؿ إلى عضك الصدر فأصبح ( القمب)مف معاني 

، في عنو يقكؿ اسمان، كيرل ابف عربي أٌف القمب سيمّْي قمبان لتقٌمبو في األحكاؿ ك 
كيقكؿ  (1)[لـ تسعني أرضي كسمائي، ككسعني قمبي عبدم المؤمف: ]حديث قدسي

كالقمب ىك مكطف  (2)[قمىبي العبد بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف]أيضان،  عنو 
ال )لمرجؿ الذم قىتىؿى ناطقان بشيادة اإلسبلـ  الحقيقة كمخبأ األسرار قاؿ الرسكؿ 

إٌف المقتكؿ نطؽ بالشيادة خكفان مف : ر عف فعمتو بقكلوحيف اعتذ( إلو إال اهلل
فالقمب أداة المعرفة الصكفية ألنو مكطف  (3)ىبل شققتى عف قمبو: قاؿ لػو. السيؼ
القمب ىك المكاف الداخمي لممعرفة، ميتقمّْب؛ ألٌنو تقمَّب )يرل أدكنيس أٌف . اإللياـ

ميات الكجكدية المتكاصمة، في أشكاؿ ال تنتيي، كذلؾ مف أجؿ أف يتطابؽ مع التج
فالقمب كاسع يسع المطمؽ، كىك يعكسي لحظةن لحظة األشكاؿ . كمع إشعاعاتيا

ذا كاف تجٌمي الميطمؽ ال ينقطع، كال ييكٌرري ذاتو، فإٌف  التي يتجٌمى فييا المطمؽ، كا 
قمب العارؼ ييخمؽ كؿ لحظة، كتمؾ ىي نظرية الخمؽ المستمر، أك الخمؽ الجديد، 

 .(4)(الصكفية العربيةدائمان في 
إٌف الخمؽ الصكفي في الفكر كالمشاعر فرض خمقان في لغة التعبير، كىذا ما 
رٌسخى السمة األدبية لمنتاج الصكفي حتى في النتاج الميعبّْر عف قضايا معرفية 

حقيقة المعرفة العجز عف : )مغرقة في الفمسفة، كقضية المعرفة، يقكؿ بابا طاىر
. (5)(ال يعرؼ طريؽ المعرفة إال مف سمؾ طريؽ الجيؿ)يضان ػ ، كيقكؿ ػ أ(المعرفة

َـّ التعبير عف فكرة  بالطباؽ بيف المعرفة كالعجز عف المعرفة، كبيف الجيؿ كالعمـ، ت
المعرفة الصكفية التي ال تتحقؽ إال بعدـ المعرفة الكاممة، كالصحيحة باهلل، ألنو 

زمة معرفية تتمخص في نشداف فكؽ أية معرفة بو، كأزمة الصكفي ىي أ( سبحانو)
 .الكماؿ
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كيرادؼ الصكفيكف ثنائية العقؿ كالقمب، بثنائية أخرل ىي العقؿ كالجنكف، 
فالجنكف الصكفي حالة قمبية؛ ألٌف جنكف الحب مكطنو القمب، فالجنكف مف قكة 

، ثـ جنٌني : )الحب، كالعقؿ مف شدة الغفمة يقكؿ أبك يزيد البسطامي جنٌني بو فمتي
، ثـ أكقعني في درجة الصحك كسألني بو فعشتي  ، ثـ جٌنني عني كعنو فغبتي

 .(1)(أحكالي، فقمتي الجنكفي بي فناء، كالجنكف بؾ بقاء، كالجنكف عني كعنؾ ضياء
 

ذ:ثـائقةذاؼظاؿرذواؼباصن

احتمت ىذه الثنائية، في الثقافة العربية، مكقعان ميشاًبيان لثنائية المفظ كالمعنى، 
قد تأثرت ىذه الثنائية بالسياسة كالديف، األمر الذم أٌدل إلى في البياف العربي، ك 

ابتكار أشكاؿ قادرة عمى التعبير عف المضاميف الصكفية الجريئة، كقد كشفت ىذه 
الجدلية عف أبعاد جديدة في المغة، كاإلبداع األدبي، بعد أف كشفت عف أبعاد 

لباطف ىي التي تيفصح جدلية الظاىر كا)يرل أدكنيس أٌف . جديدة أيضان في الفكر
عٌما سٌميناه بزمف اإلبداع، بيذه الجدلية تجاكز العربي الصكرة التقميدية الثابتة 
لمديف، مف أٌنو أكلٌية جماعية، ال تجربة إبداع شخصية، كمف أنو مؤسسة كنظاـ، 

 .(2)(كليس حرية كنشكة
الشريعة كٌلدت ثنائية الظاىر كالباطف ثنائيات أخرل، ىي التنزيؿ كالتأكيؿ، ك 

كالحقيقة، فالظاىر كالتنزيؿ كالشريعة يرادؼ أحدىا اآلخر، ك ينبثؽ منو، ككذلؾ 
الباطف كالحقيقة كالتأكيؿ، كقد قٌدـ أصحاب التأكيؿ ميسٌكغاًتيـ، كىي احتماؿ المفظ 

 .أكثر مف معنى، ككركد ثنائية التنزيؿ كالتأكيؿ في القرآف
 

ند، في فيمو لمقرآف، إلى معاني إٌف الظاىر المرادؼ لمتنزيؿ كالشريعة يست
، بينما يستند الباطف (المعنى)األلفاظ، كدالالتيا المغكية الظاىرة، كىذا ىك 

المرادؼ لمحقيقة كالتأكيؿ، في فيمو لمقرآف، إلى ما كراء األلفاظ، كما كراء المعنى، 
 ، (معنى المعنى)كىذا ما أفرز، في الثقافة البيانية، ما يمكف تسميتو 

، (الشطح)كتكتفي بو، فالتأكيؿ شجٌع عمى ( التأكيؿ)صكفية لـ تتكقؼ عند لكٌف ال
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ذا كاف التأكيؿ ييفًصح بمغة كاضحة عف معنى اآلية القرآنية، فالشطح ييفًصحي عف  كا 
ـٌ فالمغةي الميترًجمة لمشعكر غامضةه  الشعكر الذم كٌلدتو اآلية عند الصكفي، كمف ث

فسير الصكفي كبلىما نقؿه لمعبارة الظاىرة إلى التأكيؿ الباطني كالت)مثمو، كبعيدة 
الباطف، باعتماد نكع مف اإلشارة، أما الشطح فيك العكس، أم نقؿ اإلشارة مف 

 .(1)(الباطف إلى الظاىر بكاسطة العبارة
يحتـر الصكفي الشريعة كلكنو يضعييا في منزلةو دكف منزلًة الحقيقة، كيقّْدـي 

يمان أدبيان كفنيان في أحد جكانبو، فالحقيقة ضالة الصكفي الحقيقة عمى الشريعة تقد
 .األدباء كالفنانيف، مثمما ىي ضالة المفكريف كالفبلسفة

لمشريعة خطابه كاضح، كيمكف أف ييكتسب، لكفَّ الحقيقةى تكىب لقبلئؿ، كىي 
الحقيقة دقيقة، : )مستعصية بغمكضيا، فيي حقيقةه إليية مجردىة، يصفييا الحبلجٌ 

، فييا نيرافه شييقة، كدكنيا مفازةه عميقة، القريب سمكيا، ييٍخًبري عف طريقيا مضيقة
ب،  قطع مقامات األربعيف مثؿ مقاـ األدب، كالذىىىب، كالسىبىب، كالطىمىب، كالعىجى
كالعىطىب، كالطىرىب، كالشىرىه، كالنىزىه، كالًرفؽ، كالعىتؽ، كالتسريح، كالتركيح، كالشيكد، 

... ياد، كاالفتقاد، كاالصطبلد، كالتحٌير، كالتفٌكر، كالتجٌبركالكجكد كاالنفراد، كاالنق
 .(2)(إلخ

كعمى الرغـ مف أٌف الدافع إلى تأليؼ مثؿ ىذه النصكص ىك الفكر، كالتعبير 
عف قضايا فمسفية بحتة، غير أٌنيا ليست ميجٌردة مف الصناعة الفنية، فقد تـٌ 

لبياف، كالمغة، كالنحك، تكظيؼ الفف مف أجؿ الفمسفة،  باستخداـ البديع، كا
كالصرؼ، ففي نص الحبلج السابؽ نمحظ اإلكثار مف استخداـ الكزف الصرفي 

كنجدي أٌف داللة ىذا الكزف ىنا ( …دقيقة، كشييقة، كعميقة،)في الكممات ( فعيؿ)
ىي تعٌمؽ الصكفي بفكرة الخمكد، كاالستمرار في شكؿ مف أشكاؿ الحياة، كلك كاف 

لميشٌبية بالفعؿ الميستخدمة تدؿ عمى معنى قائـ بالمكصكؼ بعد المكت، فالصفات ا
بيا عمى كجو الثبكت، ال عمى كجو الحدكث، ال زماف ليا؛ ألنيا تدؿ عمى صفاتو 

( األدب)في ( الفىعىؿ)ثابتة، كما نبلحظ اإلكثار مف استخداـ كزف صرفي آخر ىك 
ممات التي ، كىك كزفه مصدرم، فالك(العجب)ك( الطمب)ك( السبب)ك( الذىب)ك

يىًزنييا ىي مصادر، فيي ألفاظ دالة عمى الحدث مجردان مف الزماف، كمف ثـٌ 
ىي أفعاؿه مستمرة؛ ألٌنيا (. األدب، كالذىب، كالسبب، كالطمب، إلخ)فمقامات 
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مصادر كأصكؿ، ىذا فضبلن عف جانب فني آخر، يتمثؿ في تقسيـ الجمؿ إلى 
شابو الميكٌكنات النحكية لمجمؿ، كأكثرىا أقساـ، كتكافؽ األقساـ في عدد الكممات، كت

، كذلؾ الرمز، (إلخ… الحقيقة دقيقة، طرقيا مضيقة( )المبتدأ كالخبر)استخدامان 
فالطرؽ طرؽ معنكية، كليست مادية، كىي طرؽ إلى اهلل بعدد أنفاس الخبلئؽ، 
لكٌنيا بالنسبة لمسالؾ الذم يريد الكصكؿ ضيقة، كضيقييا أيضان معنكم ال مادم، 
ىك حجـ المعاناة في أحكاؿ كمقامات كمنازؿ، كمف الرمكز رمز النيراف، كرمز 

 .المفازة
 : يتجٌمى الجدؿ بيف الشريعة كالحقيقة في نصو آخر لمحبلج يقكؿ فيو

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ الميتجٌمي عف كؿ شيء لمف يشاء، السبلـي عميؾ يا كلدم، )
حقيقةى الكيفر، فإٌف ظاىرى الشريعًة كيفره  سترى اهللي عنؾ ظاىرى الشريعة، ككشؼى لؾ
حمدان هلل الذم يتجٌمى عمى رأًس إبرةو .. خفٌي، كحقيقةي الكيٍفًر معرفةه جميَّةه، أما بعد

لمف يشاء، كيستتري في السمكاًت كاألرض عٌمف يشاء حتى يشيىد ىذا بأف ال ىك، 
 الشاىدي بإثباتو محمكد، كيشيىد ذلؾ بأٌف ال غيره، فبل الشاىدي عمى نفيًو مردكد، كال

كالمقصكد بيذا الكتاب إٌني أكصيؾ أف ال تغٌتر باهلل، كال تيأس منو، كال ترغب في 
ياؾ  محبتو، كال ترضى أف تككف غير ميحب، كال تىقيؿ بإثباتو كال تىًمؿ إلى نفيًو كا 

، فظاىر الشريعة كفر، كباطف الحقيقة إيماف، أك معرفة (1)(كالتكحيد كالسبلـ
، كالتضاد في كؿ جممة مف جمؿ (يتجمى كيستتر)اف الصحيح، إٌف الطباؽ لئليم

، (اهلل)ناشئ عف تبايف مكاقؼ الخمؽ مف الحؽ )النص نابعه مف تضاد محكرم 
ال )ك( ال ىك كال غيره)ككقكفيـ عمى طرفي نقيض، فالبعض ينفي، كالبعض يثبت 
... غٌتر باهلل كال تيأس منوالشاىد عمى نفيو مردكد، كال الشاىد بإثباتو محمكد، كال ت

 (.إلخ
كالرمز، كالتقسيـ، كالترادؼ، كالسجع، كالتكازف، كتشابو األساليب مف حيث 

ال ىك كال غيره، كال )تأليؼ الجمؿ األكلى مف مبتدأ كخبر، كأسمكب تجاكر النفي 
كمُّيا أساليب لتأكيد ( ال تيأس، كال ترغب، كال ترضى )، كالنيي (إلخ... الشاىد
 .الشريعة كالحقيقةجدلية 

ؿي في حالة جدؿو  إٌف معرفة الحقيقة، التي ىي باطفه كتأكيؿ؛ معرفةه تيحصَّ
أخرل، كفي صراع تضاد آخر ىك السيكر كالصحك، فالسيكر الصكفي بالذكؽ 
كالشيرب كالرٌم يؤدم إلى غيبة كغشية، ككؿ ىذه األحكاؿ تؤدم إلى الصحك، 
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الميطمؽ، يرافقو رىبة، كرغبة، كخكؼ، كالسيكر كنتيجة حتمية لمشاىدة الجماؿ 
إلخ، كتضاد السيكر كالصحك ىك تضاد األنا الفردم مع األنا االجتماعي، ... كرجاء

كتضاد الرؤل الشخصية الخاصة مع السائد العاـ كمعتقداتو النيائية، كعندما دٌكف 
لدت لغة غريبة جديدة قكية متحركة سيميَّ  ت الصكفي تىقمٌبوي بيف ىذه األحكاؿ، كي
غيبة )الشطح، فالشطح ىك مكلكد الثنائيات الجدلية، ييعرّْؼ الصكفيكف السيكر بأنو 

 .(1)(رجكع إلى اإلحساس بعد الغيبة)كالصحك ( بكارد قكم
الثنائيات المتناقضة ىي ثنائيات مترادفة، فإذا عددنا األطراؼ األكلى مف 

فإننا نبلحظ أٌف األطراؼ ىذه الثنائيات حقبلن، كاألطراؼ الثانية منيا حقبلن آخر، 
القبض، كالييبة، كالفرؽ، )المكجكدة في كؿ حقؿ يرادؼ أحدىا اآلخر؛ فإذا كاف 

البسط، كاألينس، كالجمع، )حقبلن، ك كاف ( إلخ. …كالغيبة، كالستر، كالبعد
حقبلن ثانيان، كجدنا أٌف مفردات الحقؿ األكؿ تمتقي ( كالحضكر، كالتجمي، كالقيرب

ىك المفارقة بيف اإلنساف كاهلل، كمفردات الحقؿ الثاني تمتقي  عند معنى محكرم،
 .عند معنى محكرم نقيض، ىك المقاء بيف اإلنساف كاهلل

كلدل مبلحظة الجانب المغكم في ىذه الثنائيات، نجد أنيا ميتفقة في الكزف 
، ك التنزيؿ (الفاعؿ)الصرفي غالبان، فالظاىر كالباطف مثبلن كبلىما عمى كزف 

، كالقبض (الفعيمة)، كالشريعة كالحقيقة عمى كزف (التفعيؿ)يؿ عمى كزف كالتأك 
إلخ، كىذا االتفاؽ في الكزف الصرفي يشير إلى رابط ( الفعؿ)كالبسط عمى كزف 

خفي بيف كؿ متناقضتيف، يجعؿ المسافة بينيما قصيرة، عمى الرغـ مف تناقضيما 
المغكية بالداللة الرمزية الظاىر، بؿ يكاد يشي باتحادىما، إذ تمتقي الظاىرة 

الباطنية، ففي المقاء الصرفي يكمف لقاء معنكم يكاد يككف مساكاةن، كدعكةن لضركرة 
األخذ بالجانبيف معان عمى صعيد الفكر؛ ألٌف الكاحد منيما يؤسس اآلخر، كييكٌممو، 
كما أٌف ألكزانيا التي تكاد تنحصر في الفاعؿ كالفعيمة كالتفعيؿ، معنى المصدرية، 
فيذه األكزاف مصادر الشتقاقات لغكية عديدة، كمف ثـٌ فيذه الثنائيات الجدلية 

 .مصدر الحياة كالكجكد
مف أبرز الصكفييف الذيف اعتمد تفكيرىـ الفمسفي عمى الجدؿ، كالجمع بيف 
األضداد، الفيمسكؼ الصكفي ابف سبعيف، فمبدأ كحدة األضداد أصؿه في فمسفة 

 .ي التكحيد، تؤكد اعتقاده الديني بكجكد اهلل فقطابف سبعيف، كفمسفتو طريقة ف
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إفَّ معنى فمسفة اإلحاطة التي ابتكرىا ابف سبعيف عند القاضي الجرجاني 
يتخذ ابف سبعيف مف الجدؿ طريقةن لممعرفة  .(1)(إدراؾ الشيء بكمالو ظاىران كباطنان )

األكؿ الماضي ىك الحاضر ك ( اإلحاطة)تعتمد عمى تكحيد األضداد، كفي فمسفة 
ىك اآلخر، كالمؤمف ىك الكافر، كالباطف ىك الظاىر، كىذا جدؿه ركحاني، يقكؿ 

قيٍؿ ربه مالؾ، كعبده ىالؾ، ككىـه حالؾ، كحؽه سالؾ، كأنتـ ذلؾ، )ابف سبعيف 
كالذاىب مف … اختمط في اإلحاطة الزكج مع الفرد، كاتحد فيو النجك مع الكرد،

ك اآلخر، كالباطف في الجناف ىك الزماف ىك الحاضر، كاألكؿ في العياف ى
فّْؽ ابف سبعيف إلى التعبير (2)(الظاىر، كالمؤمف ىك الكافر ، ففي ىذا النص كي

األدبي عف الفمسفة مف خبلؿ السجع، كطباؽ المفرد كالمثنى، كاإلكثار مف 
، كالمكسيقى النابعة مف التقسيـ إلى جمؿ متساكية (فاعؿ)استخداـ الكزف الصرفي 

 .تشابية األسمكبكمتكازنة، كم
َـّ الكتابية،  أٌما النّْفَّرم فالجدؿ سمةه أساسية في تجربتو الفكرية كمف ث

؛ فالمكقؼ كالمخاطبة، (المخاطبات)ك( المكاقؼ)كالثنائيات أصؿه في بينيتي كتابيو 
كبلىما عبلقة بيف طرفيف تتكلد منيا ثنائيات متناقضة، يسمييا يكسؼ سامي 

كالمثنكية األصؿ، في جدؿ النّْفَّرم ىي (. بمة المتنافيةالمثنكيات المتقا)اليكسؼ 
مثنكية اهلل كاإلنساف، كيرل يكسؼ اليكسؼ أٌف ىدؼ النّْفَّرم مف تقديمو صراعان 

البمكغ إلى األكج البارئ مف كؿ تضاد أك صراع، ففي )بيف ىذه المثنكيات ىك 
دية بأْـّ عينيا، كأٌف أعماؽ النصكص النّْفَّرية شعكر، مفاديه أٌف الصراع ىك العبك 

الحرية ليست شيئان آخر سكل الخركج مف التضاد إلى الفسحة المتجانسة عمى نحك 
فجدؿ األضداد لدل النّْفَّرم ظاىرة غير عفكية، بؿ ىي نتاج لكعي . (3)(مطمؽ

يرل . كتصميـ مسبقيف، فيك جدؿ يعكس الخير كالشر، كاإلليي كغير اإلليي
كٌيان، فالمانكٌية ديانة التضاد؛ تعتقد أٌف صراعان أبدٌيان بيف يكسؼ اليكسؼ فيو إرثان مان

، فالجدؿ ىك طريؽ النّْفَّرم لمبحث عف ىذا الخبلص  النكر كالظبلـ، كمف ثَـّ
يجاب يكمف كراء  الميتمثّْؿ باهلل الدائـ األبدم، ككؿ ما ييمثّْمو مف خير كسعادة كا 
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إذا لـ ترني مف كراء : كقاؿ لي): يقكؿ النّْفَّرم. األضداد، كبعيدان عف صراعيا
كجدؿ النّْفَّرم ككؿ الجدؿ الصكفي ينتيي إلى . (1)(الضٌديف رؤية كاحدة لـ تعرفني

فالحقيقة ذاتية في عيٍرًؼ النفَّرم )ال جدؿ، كالصراع إلى سبلـ كالفرؽ إلى جمع 
ذ كلكف ىذا الكاقؼ العارؼ ال يكابد االنفصاؿ عف الحقيقة، عف األبدية، عف اهلل إ

، فالتضاد ينتيي إلى ائتبلؼ طرفيو، (2)(الحؽ المطمؽ حاضر في الذات كالكجكد
 .كاتحادىما في ككفو صكٌفي كاحد منسجـ مع ذاتو قائـ بذاتو

كالتعبير البياني عف ( الفمسفة)يقيـ النّْفَّرم عبلقة داخمية بيف الجدؿ الفكرم 
إفَّ المغة ىي الصمت، : كؿىذا الجدؿ، بكساطة المغة التي يريدىا النّْفَّرم أف تق

ٌف الكجكد ىك العدـ ٌف العمـ ىك الجيؿ، كا   .كا 
يرل النّْفَّرم أفَّ عمى اإلنساف عامةن، كعمى الصكفي خاصةن أٍف يعيى 

، كيتجاكزه إلى اليقيف  إذا عممت عممان ال ضدَّ لػو، كجيمتى جيبلن ال ضٌد )التناقضى
الحرؼ تعمـ عممان ال ضٌد لػو،  لػو، فمستى مف األرض كال مف السماء، فاخرج مف

 .(3)(كىك الرٌباني، كتجيؿ جيبلن ال ضٌد لػو كىك اليقيف الحقيقي
تيحٌدد الدكتكرة سعاد الحكيـ أربع ثنائيات رئيسة تصدر عنيا كؿ المتضادات، 

، (ثنائية كصكؿ كال كصكؿ)، (ثنائية كجداف كبصيرة)، (ثنائية عبد كرب)كىي 
 .(4)(ثنائية إفشاء ككتماف)

، (أكقفني كقاؿ لي)، المكاقؼ كميا تبدأ بػ (عبد كرب)في الثنائية األكلى 
فيناؾ عبلقة إذف بيف كجكديف ىما كجكد اهلل، ( يا عبد)كالمخاطبات كميا تبدأ بػ 

يا عبدي لك لـ أكتبؾ في العارفيف قبؿ خمقؾ )… ككجكد اإلنساف يمتقياف كيتخاطباف
دي إٍف لـ تعرؼ مف أنتى لـ تستقر في ما عرفتني في مجيكد كجدؾ لنفسؾ، يا عب

تبدأ الجمؿ بالنداء  (5)(معرفتي، يا عبد إٍف عرفت مف أنتى كنتى مف أىؿ المراتب
المتكرر، كالنداء أسمكب إنشاء فائدتو التعميـ كالكعظ؛ فاهلل في رؤيا النفَّرم ييخاًطبي 

 .عبدىه كيىًعظيو
حضكر الصكفي في الكجكد، ، فالكجداف (كجداف كبصيرة)أما الثنائية الثانية 
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 كالبصيرة رؤية كمعرفة، كىذه الثنائية عنده ال تزدكج بؿ تندمج 
في كصكؿ كجداني يظير في دكاـ الحاؿ عنده، فيك أبدان كاقؼ ال يبرح، كالكقكؼ 

يا : كقاؿ لي)يقمب المعرفة حضكران، أم تتحكؿ البصيرة كجدانان، كيتداخؿ الكجياف 
يا : رل عندؾ نصرتي، أفتتخذ إليان غيرم، كقاؿعارؼ أرل عندؾ قكتي، كال أ

فيذه معرفة حضكر ككجداف،  (1)(عارؼ أرل عندؾ داللتي كال أراؾ في محجتي
، (يا عارؼ)عٌبر عنيا النّْفَّرم بأسمكبي اإلنشاء كاإلخبار، اإلنشاء في النداء 

 ، (قاؿ لي)، كاإلخبار في (أفتتخذ)كاالستفياـ 
( أرل قكتي)في ( السجع كالطباؽ)اليب البديع إلخ، بمعكنة أس… (أرل عندؾ)
 (.ال أرل نصرتي)ك

إٌف ىذا التنكع في أساليب التعبير يعكس ًغنى التجربة النّْفَّرية، كتنكع أحكاليا 
كأحاسيسيا، كمشاعرىا، كأفكارىا، فضبلن عف ميزة اإليجاز، إذ ييرب النفَّرم مف 

راتو كممحات البرؽ، كلكف إذا الشرح كالتطكيؿ، كيمجأ إلى اإليجاز، فتأتي تعبي
كجدناىا ( قكتي نصرتي إليان غيرم داللتي، محٌجتي)نظرنا في عمؽ األلفاظ 

ألفاظان متخمة بمعافو ال تنتيي، فألؼي كجوو لمقكة، كألؼي كجوو لمنيصرة، ككذلؾ لمداللة 
 .كالمحٌجة

يا أكقفني في المكت فرأيتي األعماؿى كيمَّ (: )المكت)كفي قكؿ النفَّرم في 
سيئاتو كرأيتي الخكؼ يتحكـ عمى الرجاء، كرأيتي الغنى قد صار ناران، كرأيتي الفقرى 

في ىذا النص أفكاره نقدية  (2)(خصمان يحتج، كرأيتي كٌؿ شيء ال يقدري عمى شيء
اجتماعية تيعبّْري عف نفسيا أدبٌيان، قبؿ أف تطبع بالفمسفة أك التصكؼ بدءان مف 

عماؿ كميا سيئاتو كغمبة الخكؼ عمى الرجاء، الكقكؼ في المكت كرؤية األ
 .كصراع الًغنى كالفقر

إٌف منطمؽ الدكتكرة سعاد الحكيـ في دراسة ىذه الجدليات منطمؽه لغكم، 
فالعبارات ذات الصياغة العادية الحكارية حضكر ككجداف، كالعبارات المجازية 

 .بصيرة
فالكصكؿ استقرار  ،(كقفة، سير)، أك (كصكؿ، ال كصكؿ: )الثنائية الثالثة

عمى حاؿ الكقفة، كالبلكصكؿ سيره كتنٌقؿه لمبصيرة داخؿ الكقفة، كتيمٌثؿ ليذه 
التي يشي ( مكقؼ أقصى كؿ شيء)الثنائية مكاقؼ كمخاطبات عديدة، منيا 
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مضمكنيا بأٌف السير إلى اهلل ينتيي، أٌما السير في اهلل فبل ينتيي، فاهلل ىك دليؿ 
يصؿ ػ أكالن ػ إلى النفس ( النفَّرم)كحيف يسير الصكفي  السالؾ يطمب إليو السير،

( مكقؼ أقصى كؿ شيء)يقكؿ النفَّرم في . كيتكقؼ، فيطمب إليو اهلل إتماـ المسير
كؿُّ مكقؼو بيف يديؾ، ككؿ مقاـو : كأكقفني مكالم في أقصى كؿ شيء كقاؿ)

ـ في كؿّْ ما ظيرى أمامؾ، ككؿُّ ميمؾو كممككت قيٌدامؾ، لترل ًعٍمًمي القائـً القٌيك 
أسفر لػو عف : افتحي عف بابؾ، كقاؿ لكؿ شيء: كقاؿ مكالم لمحكمة… كبطف

، : كجيؾ كتىٌمقوي بمعناؾ، ليراؾ، كيرل ما فيؾ كقاؿ لي ًسٍر فأنا دليميؾ إلٌي، فًسٍرتي
، فقاؿى لي كرأيتي كيٌؿ … فرأيتي الخكؼى : كرأيتي الخائفيف! ًجٍزه إليٌ : فرأيتي العقؿى

، فقاؿ ليف: ًصٍنؼو  ٍف رأيت: رأيتي الًصنؼى ، فرأيتي كؿَّ شيء، … جٍز مى فجزتي
ٍز معنى كؿ شيء، فألقيتي النظر فقاؿ مرحبان بعبدم : كرأيتي عمى كجو شيء، كجي

 .(1)(الفارغ مف كؿ شيء
ففي ىذا المكقؼ صياغة أدبية لمفكر الصكفي، تتجٌمى في ترادؼ ميتىعمَّد بيف 

في معظـ النص، ( كاؼ الخطاب)الميعتىًمد عمى ، كفي السجع (أمامؾ، كقٌدامؾ)
كفي تقسيـ النص إلى جمؿ متساكية، كمتشابية، ما يخمؽي كزنان مكسيقيان خاٌصان، 
ييقٌربي ىذا النص النثرم مف الشعر، فضبلن عف طابعو قصصي معتمد عمى حكار، 

األمر  تتخٌمميو أفعاؿي أمرو تبلئـ الخطاب، كاالستخداـ النادر لمفعؿ جاز في صيغة
، (أكقفني في أقصى كؿ شيء كقاؿ)، كمقٌكمات النص القصصي مف مقدمة (ًجٍز )

كعقدةه تتمثؿ بأزمة الصكفي كىي الخكؼ مف التجاكز، كخاتمة غامضة يريدىا 
النفَّرم سٌران بينو كبيف اهلل، كؿ ىذا يجعؿ النص نٌصان أدبيان قبؿ أف يككف نٌصان 

 .فمسفيان صكفٌيان 
 

إفشاء، كتماف أك )، حسب الدكتكرة سعاد الحكيـ، ىي ثنائية الثنائية الرابعة
، إذ ترل الدكتكرة الحكيـ أٌف كصكؿ النّْفَّرم إلى معنى ما ال يرجعو (إجماؿ بياف

إلى الخمؽ ميبشّْران، بؿ ييدخمو في بداية كصكؿ جديد إلى معنى جديد، كقد تكصمت 
يا بيف اإلفشاء كالكتماف، لغتو إلى التعبير عف ىذا الكصكؿ البلمتناىي في كقكف

 .(2)(أك بيف اإلجماؿ كالبياف

                                         
 .112سعاد الحكيـ . عكدة الكاصؿ، د  (1)
 .116، 115عكدة الكاصؿ   (2)



 ػ  91ػ 

تكاد تيمثّْؿي ىذه الثنائية الكجو المغكم لمثنائية السابقة، مف حيث أٌف النّْفَّرم 
يصؿ، كييترجـ كصكلىو، بمغةو مغمقة يفيمييا كحدىهي، ككأنَّو غير معٌني بترجمتيا 

في معنى، حتى تبدك ككأنيا  لآلخريف، فمعظـ عبارات النفَّرم مكجزة تحمؿ معانيى 
غير تامة، ألٌف المضمكف كيمَّو لـ يصؿ، يبتعد عف الشرح كالتصريح، كيقترب كثيران 

 .مف الكمض كالتمميح
 

ذ:ـذغضقةذاؼؽؿالذ5

رفع الصكفيكف مف مكانة اإلنساف بتقديس الجانب الركحي، كالفكرم، 
عمى األرض، كينطمؽ فبكساطة الركح كالفكر يمكف أف يككف اإلنساف خميفةى اهلل 
إٌف اهلل خمؽ آدـ عمى : ]الصكفيكف في اعتقادىـ ىذا، مف الحديث النبكم الشريؼ

، فأكمؿ نشأة ظيرت في المكجكدات ىي اإلنساف تظير اىتماـ (1)[صكرتو
عبلء شأف اإلنساف، كشأف المسؤكلية  الصكفييف بفكرة اإلنساف الكامؿ خاصةن، كا 

 .عف الككفالميمقاة عمى عاتقو، كىي الكشؼ 
الحقيقة )، ك(العقؿ األكؿ)ك( آدـ)لئلنساف الكامؿ مرادفات أخرل، منيا 

إلخ، كىذا التعدد في األسماء يعكس تعدٌدان في الكظائؼ، فاإلنساف … (المحمدية
الكامؿ برزخ، أك كسيط بيف عالمي األرض كالسماء، اإلنساف كاهلل، إنو كسيط 

بيف البشر، فالكماؿ نيبٌكة تيبٌشر بالمبادئ يأخذ العمـ كالمعرفة عف اهلل، كينشرىا 
كالمثؿ، كفي ذلؾ إشارة إلى الدكر االجتماعي الذم يقـك بو التصكؼ عمى غرار 
األدب، كىك دكر تغيير ريادم، فالكماؿ طمكح إنساني مشركع، ككاجب مشترؾ 
بيف الصكفية كالفمسفة كاألدب، فتعبير اإلنساف الكامؿي يذٌكر بالمجتمع الفاضؿ 

ذم يحمـ بو الشعراء، كالمفكركف، مجتمع إنساني يتجاكز الطائفة، كالعرؽ، ال
 .كالديف، كالمكف

اإلنساف الكامؿ ىك الجامع لجميع )ييعرّْؼ القاضي الجرجاني اإلنساف الكامؿ 
العكالـ اإلليية كالككنية الكٌمية كالجزئية، كىك كتاب جامع لمكتب اإلليية كالككنية، 

كمف حيث قمًبو كتاب ( أـ الكتاب)كتاب عقمي ميسٌمى بػ فمف حيث ركحو كعقمو، 
المكح المحفكظ، كمف حيث نفسو كتاب المحك كاإلثبات، فيك الصحؼ الميكٌرمة 
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المرفكعة الميطٌيرة، التي ال يمسُّيا كال ييدرؾ أسرارىىا إاٌل الميطٌيركف مف الحيجب 
 .(1)(الظممانية

كرة تجمع الحؽ كالخمؽ، كاهلل الكماؿ صفةه جامعة، ألٌف اإلنساف الكامؿ ص
كاإلنساف، فنظرية اإلنساف الكامؿ تحفؿي بمعافو اجتماعية، كتربكية، كأخبلقية، 

كيجب أف تنتقؿ إلى البشر؛ كالكماؿ  كنفسية؛ معافو مكجكدة في شخص النبي 
شخصية محكرية، تدكر في فمكيا ذكات  اإلنساني تعني أٌف النبٌي محمدان 

الكماؿ، فمرتبة اإلنساف الكامؿ ال تنحصر في سبللة، أك الصكفييف مف طالبي 
 .جنس مف البشر، بؿ يناليا الجميع، الرجؿ كالمرأة

أداةن ىامة في تحقيؽ المشركع الصكفي، كىك ( اإلنساف الكامؿ)تيٌشكؿ نظرية 
براز قكاىا، كمعرفة الكجكد، كالعيش فيو، كىذا  حرية اإلنساف كمعرفة ذاتو، كا 

تو إسعاد اإلنساف، ألٌف اإلنساف الكامؿ ىك صكرة الرحمة مشركع حضارم غاي
القادمة مف السماء، كقضية الكماؿ في الفكر الصكفي قضية ذات طابع فمسفي 
أسطكرم، تنطمؽ مف رغبة قكية في القضاء عمى نكاقص المجتمع، فيك شخصية 
بطكلية قادرة عمى القياـ بكظائؼ اجتماعية كسياسية كاقتصادية، كىذه كميا 

المستكل الحسي قادر عمى التصرؼ )مؤكدات لجماؿ اإلنساف الكامؿ، فيك عمى 
ببدنو كعمى المستكل العقمي قادر عمى الفيـ كالتصكر، ممتمؾ لببلغة الخطاب، 
كعمى المستكل االجتماعي ميمتمؾ لمفضائؿ مف عدالة كشجاعة كحكمة، كعمى 

 .(2)(المستكل الركحاني قادر عمى االتصاؿ بالعقؿ الفٌعاؿ
 سعد الديف كميب أٌف اإلنساف الكامؿ تمظير في ثبلثة أشكاؿ . يرل د

شكؿ اجتماعي ييخٌمصي المجتمع مف المفاسد، كشكؿ فردم، ييخٌمصي النفس الفردية )
 (3)(فالككف كيجدى لعٌمةو أساسية ىي اإلنساف الكامؿ: مف أسر المادة، كشكؿ ككني

ف كاف اسمان خاٌصان فاإلنساف الكامؿ أحد تجميات اهلل، كخميفتو  في األرض، كىك، كا 
لمحقيقة المحمدية، كلؤلنبياء كلؤلكلياء مف بعد، أيضان اسـه عاـ لؤلناس الكامميف، 
كالدافع األساسي البتكار نظرية اإلنساف الكامؿ، ىك محاكلة اإلنساف الترٌقي إلى 

لمحاكلة؛ كثيرة عمى ىذه امرتبة النيٌبكة كاأللكىية، كفي النصكص الصكفية شكاىد 
لمسيركردم مقارنة بيف العالميف السفمي ( أصكات أجنحة جبريؿ)ففي رسالة 
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قاـى )كالعمكم، حيث يشتاؽ السيركردم إلى العالـ العيمكم كييعٌبر عف شكقو بالرمز 
ىرمس ييصٌمي ليمةن عند شمسو في ىيكؿ النكر، فمٌما انشؽَّ عمكد الصبح فرأل أرضان 

ني عف ساحة جيراف : عمييا فتيكم ىيكٌيان، فقاؿ تىٍخًسؼي ًبقيرل غضبى اهللي  يا أبي نىجّْ
سكء، فنكدمى أف اعتصـ بحبًؿ الشعاع كاطمٍع إلى شرفات الكرسي فطمع فإذا تحت 

 .(1)(قدمو أرضه كسمكات
ففكرة المعراج في ىذا النص ىدفييا الكماؿ كأبرز سمة أدبية في النص ىي 

الكاممة الشريفة، كالصبلة ىي التكجو  كثافة استخداـ الرمز، إٌف ىرمس ىك النفس
إلى عالـ النكر، كالشمس ىدؼ النفس مف الرياضة الركحية كانشقاؽ عمكد الصبح 

 .ىك ظيكر النفس عف البدف لكركد النكر عمييا
ترسؼ بقيكد البدف، أما األب فيك ( النفس الناطقة)ثـ يرل السالؾ الميعرّْج 

ىك العٌمة، كجيراف السكء ىـ القكل البدنية رمز الكاجب لذاتو، أك إلى العقؿ الذم 
كالمادية، كحبؿ الشعاع ىك الحكمة النظرية كالعممية المكصمة إلى العكالـ 

 .(2)العمكية
يتحقؽ بتكافر . فالكماؿ الذم يطمبو السيركردم ىدفو إقامة مجتمع فاضؿ

كماؿ إنساني، عقمي، كأخبلقي، كركحي، فالعنصر الركحي عنصر أساسي في 
اف الكامؿ، كىك عنصر إليي، كعف طريؽ العقؿ كاألخبلؽ يستعمي عمى اإلنس

 .المادة، كيقـك بفاعميةو اجتماعية كككنية
الكماؿ اإلنساني مستمده مف الكماؿ اإلليي، كما تقكؿ النصكص 
الصكفية،ففي نص لمسيركردم محاكلةه مقاربة مف كصؼ كماؿ الذات اإلليية، 

ظيٌف بالعمماء خيران كثير )كؿ السيركردم فاهلل كامؿ نستمد منو الكماؿ؛ يق
كاصبر، كتكٌكؿ، كاشكر، كارضى بالقضاء، كحاسٍب نفسؾ في كؿ عشٌيةو ... الدعاء

اذكٍر مكتىؾ كقدكمىؾ عمى اهلًل في كؿّْ ... كصبيحة كليكٍف يكميؾ خيران مف أمسؾ
كل كاقطٍع بحسب طاقًتؾ محبةى ما س... احفظ النامكسى ليحفظؾى ... يكـو ًمراران 

ؿ لنفسؾ الممكاًت الفاضمة التامة... ربّْؾ صّْ  .(3)(كحى
ييعٌبر الصكفيكف ػ أدبٌيان ػ عف نظرية اإلنساف الكامؿ بالخياؿ، لكٌنو خياؿ 
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مختمؼ مف صكفي إلى آخر مع بقاء سمات مشتركة بيف الصكر الخيالية 
الصكفية عف اإلنساف الكامؿ، فحيثما نقرأ في النصكص الصكفية حديثان عف 

لعىظمة، كالًرفعة، كالمجد، كالسطكة، كالكبرياء، كالقدرة، كالقير فيك حديث عف ا
الكماؿ، فالنتاج الصكفي نتاجه معرفي كأدبي فني معان، فيؿ انعكس الكماؿ 
الصكفي عمى النصكص األدبية التي تتحدث عف الكماؿ اإلنساني كاإلليي، أم 

ة مف الكماؿ، طالما أنيا ىؿ سعى الصكفيكف إلى ابتكار نصكص كاممة، أك قريب
 .تيعبّْر عف رغبة بكماؿ إنساني

إفَّ دراسة تمؾ النصكص تيفضي، إلى أٌف كماليا الفني، ىك كماليا الخاص، 
أما كالعادياًت لفرًط شكؽ )المتأثر بمضمكنيا الفكرم كىك غالبان كماؿ لـ يتحقؽ، 

ذكم إفؾو عتكان، فأتٍت  إٌف سكينةن مف رحمًة اهلل لف تمحؽى إاٌل نفسان فارقٍت أطبلؿى 
فنادت . كرنىٍت ككقفىٍت، فرأٍت طيكران صاٌفاتو حاضرات كاقفاتو عند كيٌكًة الكبرياء

إٌف ذاتان ىىبىطىٍت فاغتربت : يا مينجٌي اليمكى كغٌياث مف استغاث: بخفيّْ نداًئيا
 .(1)(كتىذكَّرت فاضطربت فسارعت فمنعت، فيؿ إلى كصكؿو مف سبيؿ

مبلن متساكية، قيسّْمت ػ بدكرىا ػ إلى تراكيب متساكية قٌسـ السيركردم نصٌ  و جي
أتت كرنت، صافات )كمتشابية، كٌلدت مكسيقى النثر الكامنة في تشابو المفردات 

، كفي التساكم في عدد األحرؼ، كالكزف الصرفي، كالتككيف الثنائي (كحاضرات
ة، ففي اتفاؽ لمجمؿ؛ فكؿ جممتيف متتاليتيف ىما جممتاف متشابيتاف في الصياغ

مكسيقا، كفي الجناس بيف ( حاضرات)ك( صافاتو )الكزف الصرفي ألسماء الفاعؿ 
 .مكسيقا( الجكد)ك( الكجكد)

 
إٌف مفيـك الكماؿ في الفمسفة الصكفية اإلسبلمية مرتبط بمفيـك الجماؿ 
كالجبلؿ، فيي مفاىيـ مترابطة متكاممة، فالكامؿ جميؿ كجميؿ، لكٌف الجميؿ 

كامميف بالضركرة، لكٌنيما بالضركرة قريباف مف الكماؿ، فالحؽ  كالجميؿ ليسا
 .يتجمى في الجماؿ كالجبلؿ سمة لمكماؿ المطمؽ

يرتبط مفيـك الجبلؿ بالذات اإلليية، فالجميؿ أحد أسماء اهلل الحسنى، كتبلـز 
الجبلؿ صفات العظمة، كالجبركت، كالقكت، كحيثما نجد كصفان لمشاعر الخكؼ، 

ذىكؿ، كالمحك، كالفناء، كالقير، كالعزة، كالسمطة، كالعظمة، فيناؾ كالدىشة، كال
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 .جبلؿ أك إحساس بالجبلؿ كٌلد ىذه المشاعر
، يكتب فييا (الحقيقة المحمدية)لمحبٌلج نظرية في اإلنساف الكامؿ يسمييا 

سراجه مف نكر الغيب بدا كعاد، كجاكز )نص طاسيف السراج : نصكصان، مثؿ
جٌمى بيف األقمار، كككبه بيرجوي في فمؾ األسرار، سٌماه الحؽُّ السيرج كساد، قمره ت

، (1)(لتمكينو عند قربتو( مكٌيان )لعظـ نعمتو، ك( حرمٌيان )أمٌيان لجمع ىمتو، ك
كمضمكف نظرية الحقيقة الميحٌمدية ىك أفَّ صكرتيف مختمفتيف لمنبي ىما صكرتو، 

فى كجكديه في مكافو كزمافو كىك نكر قبؿ األككاف، كصكرتو كىك نىبٌي ميٍرسىؿ تعيٌ 
 .معينيف

حقيقتيف، األكلى قديمة  يقكؿ الحبلج بًقدـ النكر المحمدم، كيجعؿ لمحمد 
ىي النكر األزلي قبؿ األككاف، كالثانية حادثة، كىي محمد النبي المرسؿ في مكافو 

 .كزمافو معينيف، كتصدر عنو أنكار األنبياء كاألكلياء
، كالسيرج ىـ بقية فالسراج ىك محمد كيعتمد الحبلج عمى الرمز؛ 

األنبياء،كقد استخدـ الحبلج صيغة الفعؿ الماضي بكثرة، لكي يؤكد ًقدـ النكر 
فضبلن عف ( إلخ... شرح، رفع، أكجب، أظير، طمع، أشرؽ، أضاء)المحمدم 

، كفضبلن ػ أيضان ػ عف سمات الظيرؼ، (أشرؼ، أرأؼ، إلخ)صيغة اسـ التفضيؿ 
، كاإلنصاؼ، كالرأفة، كالخكؼ مف اهلل، كالعطؼ عمى عباده، كالشرؼ، كالمعرفة

كفي سياؽ مقاربة الفكرة الرئيسية في النص، كىي ًقدـ النكر المحمدم، كككنو 
مصدران لمعمـ كالمعرفة كالحكمة كالنبكة، كمف أجؿ التعبير عف العاطفة الحبلجٌية 

ب، في مكاف رابع ، صاغ عباراتو تقؼ بيف الديف كالفمسفة كاألدتجاه النبي 
( ىك اليماـ( )ىك التماـ( )رفع الغماـ، كأشار إلى البيت الحراـ)يتقاطع معيا 

 .إلخ...( فكقو غمامة برقت)
استخدـ الحبلج أساليب منكعة إنشائية، كخبرية، ففي معرض إعجابو بالنبي 

 كفي معرض التعريؼ بالنبي (يا عجبان ما أظيره: )قاؿ ،  أكثر مف استخداـ
لى الحـر يؤكد ىذا االنتساب (الحرمي، كالمٌكي، كاألميٌ )النسبة ياء  ، فإلى مكة كا 

إٌف : ، يريد أف يقكؿ(الحكادث كالككائف)الميمٌيز، كما استخدـ صيغ منتيى الجمكع 
 .الحقيقة المحمدية ىي حقيقة كمية؛ ألنيا مف حقيقة اهلل

اإلنساف )كتابو  كلعبد الكريـ الجيمي نظرية في اإلنساف الكامؿ، شرىحيا في
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، فمف الطبيعي عند الجيمي أف يىٍنشيد اإلنساف (الكامؿ في معرفة األكاخر كاألكائؿ
الكماؿ، فاهلل خمقو عمى صكرتو، كصفات اإلنساف مف صفات اهلل، كأسماؤه مف 

كقد خمقؾ اهلل سبحانو كتعالى عمى صكرتو كجبٌلؾ : )أسمائو يقكؿ الجيمي
الحي، كأنتى الحي، كىك العميـ كأنت العميـ، كىك بأكصافو، كسٌماؾ بأسمائو فيك 

المريد كأنتى المريد، كىك القادر كأنت القادر، كىك السميع كأنت السميع، كىك 
البصير، كأنتى البصير، كىك المتكمـ كأنتى المتكمـ، كىك الذات كأنتى الذات، كىك 

ة، كلؾ الربكبية الجامع كأنتى الجامع، كىك المكجكد كأنتى المكجكد، فمٌمو الربكبي
كـً كيمٌكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، كلو القدـ كلؾ القدـ، باعتبار أنؾى  ًبحي
مكجكده في عممًو، كعمميو ما فارقو مذ كاف فانضاؼ إليؾ جميعي ما لػو، كانضاؼ 

، ثـ تىفٌرد بالكبرياء، كالعٌزة، كتفرٌدت بالذؿ كالعجز ، فالطباؽ بيف (1)(إليو جميعي مالىؾى
ينتيي دائمان بجناس، فاهلل عميـ كاإلنساف باتى عميمان مف عمـ اهلل، ( أنت)ك (ىك)

طباؽ بيف اهلل كاإلنساف، لكٌنو طباؽ يسعى إلى ( أنت)ك( ىك)فالطباؽ بيف 
 .التجانس، فراؽ يسير إلى المقاء

كالبف سبعيف أيضان نظرية في قضية الكماؿ، فالكماؿ اإلنساني لديو أمره 
طيرؽو تسمكيا النفس، ىي طرؽ الضمير كالركح، فضبلن عف يمكفي تحققو عبرى 

طرؽ صكفية خاصة، كفمسفة أخبلقية تيعنى بصفاء الفعؿ اإلنساني كانتسابو هلل، 
كمنطمؽ ابف سبعيف في نظرية الكماؿ اإلنساني ك الحقيقة المحمدية أيضان، فقد 

المتمثؿ  ، كىي رسالة في أنكار اإلنساف الكامؿ(رسالة في أنكار النبي)كتب 
بشخصية النبي الكريـ، فابف سبعيف ينظر إلى النبي عمى أٌنو نكر، استنادان إلى 

 .(2)(الميـ اجعؿ لي نكران في قمبي، كنكران في جسمي: )قكؿ النبي
كالكماؿ عند ابف سبعيف ىك رؤية الحؽ تعالى بالتعٌرم عف المادة، كاإلمعاف 

اؿ اإلنساني في القرب مف اهلل الكم)جاء في رسائمو . في تخيؿ االتحاد باهلل
كالقرب مف اهلل ال يككف إال بقدر المعرفة بو كالطاعة لػو، كمعرفتو ال تككف إال 
بالجكىر الممكي المفارؽ، إذ الجسـ ال يعمـ ألنو ميت بالطبع، كالعمؿ الصالح ىك 

في  أخبلؽ الذكات الميجٌردة إذ الخير ىك طبيعتييا، فتكحيد اهلل ىك ذاتييا، كالسعادةي 
التكحيد، كالعمًؿ الصالح كالخيًر المحض، كالسعادة كالكماؿ في الذات الميجٌردة 
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 .(1)(بالذات فافيـ الشريعة عمى ىذا الكجو كتككف مف السعداء الصكفٌيًة الجٌمة
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 الفصل الثالث
 

ة  ٌّ  القضاٌا التعبٌر

 ًّ  فً النثر الصوف

 
ذ.ـذاؼؾػظذوادلعـىذوؽعـىذادلعـىذ1

الفصؿ بيف المفظ كالمعنى في جكٍّ ديني، إذ دارت حكؿ نشأت مشكمة 
، كساعد عمى ذلؾ سكء "المعنى"أك في " المفظ"مكضكع إعجاز القرآف، ىؿ ىك في 

يثار المفظ عمى المعنى، كىك  فيـ النقد القديـ ػ غالبان ػ لمعبلقة بيف المفظ كالمعنى، كا 
ألدبية تكمف في المفظ، كليس إيثاره بيني عمى اعتقاد، ىك أٌف المشكمة التعبيرية كا

: يقكؿ ابف رشيؽ. في المعنى، فالمعاني كامنة كمييممة، كالمفظ ييظًيريىا، كييتـ بيا
قاؿ : أكثري الناس عمى تفضيؿ المفظ عمى المعنى، سمعتي بعضى الحٌذاؽ يقكؿ)

المفظ أغمى مف المعنى ثمنان، كأعظـي قيمة، كأعزُّ مطمبان، فإٌف المعاني : العمماء
جكدةه في طباع الناس، يستكم فييا الجاىؿ كالحاذؽ، كلكف العمؿ عمى جكدة مك 

 .(1)(األلفاظ، كحيسف السبؾ، كصٌحة التأليؼ
 لكٌف ناقدان قاـ بمحاكلة تصحيح ىذا الفيـ، ىك عبد القاىر الجرجاني، 
إذ انتقؿ بالعبلقة بينيما مف النظر إلييا بكصفيا عبلقة بيف المفظ كالمعنى، إلى 

إلييا بكصفيا عبلقة بيف األلفاظ بعضيا ببعض، فالجماؿ كالبياف ليسا في  النظر
المفظ كحده، أك المعنى كحده، بؿ في اتحادىما معان ذلؾ ألٌف المفظ مكجكد بكجكد 
 .معناه، فالمفظ ببل معنى ليس شيئان، كالمعنى بدكره يحتاج إلى ألفاظ تيجٌسده كتيقٌربو

 
ة أخذ كعطاء، ففي المفظ عناصر كثيرة ىي العبلقة بيف المفظ كالمعنى عبلق
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يقاعيا، كتفصيبلت الصكرة الدقيقة لممعنى، كفي  الحركؼ كأصكاتيا، كأجراسيا، كا 
المعنى عناصر كثيرة ىي الصكر، كالدالالت المعنكية، كالغرض، كاألفكار العامة، 
 كالتصكرات؛ فالمفظ كالمعنى أحدىما يمنح لآلخر ما يفقده؛ 

احد يتحكـ فييما معان، كييحٌدد نصيبيما مف الجماؿ كالبياف إذ يضميما سياؽ ك 
كالببلغة، كىذه العبلقة الكثيقة بيف المفظ كالمعنى أدركيا بعض النٌقاد مف القدماء 

 .كالمحدثيف، فرأكا في المفظ، جسمان كفي المعنى ركحان 
الجاحظ يجعؿ المفظ كالمعنى جكىريف في ماىية الببلغة، فالببلغة الجاحظية 

ي إببلغ المعنى بالمفظ الكاضح كمشاكمة المفظ لممعنى، كالمساكاة بينيما أم ى
تفصيؿ األلفاظ عمى أقدار المعاني، فاأللفاظ الكثيرة لممعاني الكثيرة، كاأللفاظ 
القميمة لممعاني القميمة، كاأللفاظ الشريفة لممعاني الشريفة، كاأللفاظ السخيفة لممعاني 

مف االستثناءات القميمة التي تيتـ بالمفظ كالمعنى معان ، كرأم الجاحظ (1)السخيفة 
في النقد القديـ، فالسائد فيو ىك االىتماـ بالمفظ عمى حساب المعنى، يرل الدكتكر 

فيـ القدماء لممعنى كاف ضيقان محصكران بالغرض، كالفكرة )مصطفى ناصؼ أٌف 
مقية، كالتصكرات الغريبة، كأٌف فيميـ لمفظ ا نحصر بالتككيف الفمسفية، كالخي

يقاع العبارات كالصكرة الدقيقة لممعنى ، فمفيكـ المفظ كمفيـك (2)( المكسيقي كا 
المعنى في النقد القديـ مفيكماف جامداف، فالمفظ ىك المفظ المفرد، كالمعنى ىك 
الداللة المحٌددة كقد نيقدت األلفاظ مف كجية نظر تراىا ألفاظان مفردة، كتضع 

التأليؼ تتعمؽ بأصكات الحركؼ، كمخارجيا، ككقعيا في الستخداميا شركطان في 
األسماع، كعيكمؿ المفظ عمى أٌنو أداة األسمكب الكحيدة، كما حصر األسمكب بدكره 
بككنو طريقة تكظيؼ المفظ، كقد يككف التكظيؼ عاٌديان، أك فنٌيان، تكظيفان يتكٌخى 

مع بقية األلفاظ،  معنى المفظ، كأصكات حركفو، كالمعجـ المأخكذ منو، كانتظامو
الخ، ما قد ينجح في تحقيؽ .. كمراعاة عبلقات الفصؿ، كالكصؿ، كالعطؼ،

االنسجاـ كالتبلؤـ في النص، أك ال ينجح، كقد صٌحح الجرجاني نقد األلفاظ حيف 
حٌدد نقدىا في نظميا في السياؽ، كفي الفائدة التي تيجنى مف معانييا، بعد أف 

 . ييضـٌ بعضيا إلى بعض
دت المعاني مف كجية نظر تراىا أغراضان كأفكاران، فالمعاني ىي دالالت كنيقً 

األلفاظ المفردة، كىذه رؤية عقمية في التعبير، بينما المعاني ػ كما صٌحح 
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الجرجاني ػ ىي المعاني الناتجة عف النظـ، كىذه رؤية فنية في التعبير، فالمعنى 
ال تتفاضؿ مف حيث ىي  األلفاظ)األدبي ليس مجرد تفسير أك تكضيح المفظ 

ٌف الفضيمة كخبلفيا في مبلءمة  ألفاظ مجردة، كال مف حيث ىي ًكمىـ مفردة، كا 
معنى المفظة لمعنى التي تمييا، كما أشبو ذلؾ مٌما ال تىعمُّؽ لػو بصريح المفظ، 
كمٌما يشيد لذلؾ أنؾى ترل الكممة تركقؾ كتؤنسؾ في مكضع ثـ تراىا بعينيا تيثقؿ 

، فالنظـ عند الجرجاني ىك ترتيب األلفاظ (1)( في مكضع آخرعميؾ، كتكحشؾ 
كالمعاني معان، كالتعميؽ، كالبناء بحسب قكانيف النحك، كصحيح أٌف الجرجاني رٌد 
عمى القائميف بامتياز األلفاظ عمى المعاني، كعمى القائميف بتزايد األلفاظ، كعدـ 

المزٌية مف حٌيز المعاني )أٌف  فانتيى إلى" يكىـ"تزايد المعاني ككصؼ كبلميـ بأٌنو 
دكف األلفاظ، كأٌنيا ليست لؾ حيث تسمع بأذنؾ بؿ حيث تنظر بقمبؾ، كتستعيف 

بؿ إٌف ما ييسٌمى تزايد األلفاظ ىك مزايا تحدث مف تكٌخي  (2)( بفكرؾ كتيٍعمؿ ركيٌتؾ
تزايد األلفاظ مف حيث ىي نطؽ )معاني النحك، كأحكامو فيما بيف الكممات ألٌف 

، فكازفى بيف المفظ كالمعنى كمنح لممعنى  (3)( ميحاؿ لساف لكٌنو بالمقابؿ عدؿى
اعمـ أٌف الداء الدٌكم، كالذم أعيى أمره في ىذا )األىمية ذاتيا التي قدٌميا لمفظ 

الباب، غمط مف قٌدـ الشعر بمعناه، كأقٌؿ االحتفاؿ بالمفظ، كجعؿ ال يعطيو مف 
ما في المفظ لكال المعنى؟ : المعنى يقكؿالمزٌية إف ىك أعطى إاٌل مف فضؿى عف 

 . (4)( كىؿ الكبلـ إاٌل بمعناه
األكلى داللية محددة، كالثانية إيحائية ببل حدكد، : كٌؿ لفظو يحمؿي طاقتيف

يحائية ىي تعدد المعنى الناتج  الداللية ىي المعنى األصمي كالمعجمي لمفظ، كا 
جديد لممعنى ىك العبلقة بيف المغة عف الرمز كالمجاز كاإلشارة، كمف ثـ فالمفيكـ ال

كاألفكار؛ ألٌف الكتابة ىي نشاط األفكار كمثمما ىي نشاط األلفاظ، األفكار تبحث 
 . عف الكممات، كالكممات تجيد لترقى إلى مستكل األفكار

 
رأم الجرجاني إذف، أٌف المعاني ىي التي تتزايد، كتعطي معنى المعنى الذم 

بؿ معنى المفظ كمكضكعو في المغة، فإذا كاف المعنى ىك ال ييكٌلديه مجٌرد المفظ، 
                                         

 .41دالئؿ اإلعجاز   (1)
 .51دالئؿ اإلعجاز  (2)
 .271دالئؿ اإلعجاز   (3)
 .176دالئؿ اإلعجاز   (4)



 ػ  111ػ 

المفيكـ مف ظاىر المفظ، كنصؿ إليو بغير كساطة، فمعنى المعنى ىك الذم يتكلد 
مف األكؿ، كييكٌلد معاني غير محدكدة، كمعنى المعنى ىك مدار اىتماـ الجرجاني 
 في أسرار الببلغة، كىك مكضع الجماؿ كالفف كالبياف 

يجعمكف األلفاظ زينةن لممعاني كًحميةن عمييا، أك يجعمكف المعاني  إذا رأيتيـ)
كالجكارم، كاأللفاظ كالمعارض ليا، ككالكشي الميحٌبر كالمباس الفاخر كالكسكة 
الرائعة، إلى أشباه ذلؾ مٌما ييفٌخمكف بو أمر المفظ، كيجعمكف المعنى ينبؿي بو 

مـ أغراضو فيو مف طريؽ معنى كيشريؼ فاعمـ أنيـ يصفكف كبلمان قد أعطاؾ المتك
، ثـ أحسفى كأصابى  ، كاستعارى ، كمٌثؿى  .(1)( المعنى، فكٌنى كعٌرضى

يكاد عبد القاىر الجرجاني يثبت أٌف العمؿ األدبي يقـك أساسان عمى المعنى، 
كنظرية النظـ الجرجانية ىي نظرية معافو ال تيعٌكؿ عمى المفظ، فالمفظ تابعه 

األلفاظ زينة لممعاني كحمية )، كالمعنى ىك المعنى األكؿ لممعنى، المفظي معنى ثافو 
 .(2)( عمييا أك المعاني كالجكارم كاأللفاظ كالمعارض

إٌف الثنائية الحاٌدة التي تعامؿ بيا النقد القديـ مع المفظ كالمعنى ففصمكا 
بينيما، ىي ثنائية ال تنطبؽ عمى نص النثر الصكفي ألٌف النص الصكفي نص 

تحاد بيف المفظ كالمعنى، فيك ليس مجٌرد أداة تكصيؿ، بؿ مستكلن حٌقؽ درجة اال
تعبيرٌم يناظري الحاالت الصكفية النفسية كالركحية، كالتعبير الصكفي تعبيره شعرمه 

مٌي بطبيعتو، ينبع الجماؿ عمى نحك عفٌكم مف داخمو، فيك ليس بحاجة  الرتداء حي
الماكراء، كالبلشعكر ألٌف التجربة خارجية، فالكبلـ الصكفي ىك كبلـ الباطف، كبلـ 

الصكفية التي كٌلدتو ىي تجربة إبحار في مناطؽ مجيكلة مف الفكر كالركح كالنفس، 
كلذلؾ مف البدييي أف ييستقى الكبلـ الصكفي مف منابع مجيكلة مف المفظ كالمعنى 
 كالصكرة، حتى إٌف التجربة الصكفية يمكف كصفييا بأنيا تجربة في المعنى، ألٌنيا

 . تجربة في الكجكد، كفي إحساس اإلنساف بالككف
المعنى ىك الشيء في ذاتو، شكميو )تيقدّْـ معاجـ المصطمحات تعريفان لممعنى 

المفظ، ككؿ ما يدكر في الباؿ مف أمكر النفس كالككف ذك معنى، كىذا المعنى 
ة يجمع في جكىره كؿ ما ىك كائف، كسيككف، فالمعنى ىك الذٌرة المادية، كالذرٌ 

الذىنية لكؿ كائف حاضر أك مغيب، فاهلل معنى، كحبة الرمؿ معنى، كنأمة 
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الصكت معنى، كىمسة اليكاء، كلمعة الضكء، كخمجة الخاطر معنى، المعنى 
مجرٌدان، المعنى ميشٌكبلن المعنى في كؿ صكرة ىك معنى لمعنى، كمعنى في معنى، 

 . (1)(فميس الشكؿ سكل معنى آخر
تيـ ألنيا ىمسات أركاحيـ كمرايا نفكسيـ، كصدل اٌتحد الصكفيكف بكمما

أفكارىـ، حتى لـ يعد الصكفي كاتبان بؿ أصبح ىك كمماتو المكتكبة ذاتيا، كمف ىنا 
كاف النص الصكفي إبداعان كتابٌيان جديدان، كاختراقان، كتجاكزان لحدكد المغة المكركثة، 

كميكثٌفة، لطالما كانت تمؾ ميحٌمبلن بطاقات فكرية كركحية كنفسٌية متجانسة كمتحٌدة 
الطاقات ال تجدي ليا مكانان عمى صفحات الكتب األدبية، كتحكلت نصكصان أدبية 
مستقمة ليا مكانتييا، كفييا تكلدي الكمماتي القديمةي كالدةن جديدة، كتنتقؿ مف مستكياتيا 

 .   العادية إلى مستكيات أرفع، أكلُّيا الرمز كآخرىا الشطح
بة كتابية متفردة في التعبير كفي الرؤيا ككاف يجب أف النثر الصكفي مكى

يككف انعكاس ذلؾ تطبيؽ قكاعد نقدية جمالية جديدة، كمقاييس تبتعد في فيميا 
الحدكد التي تقسـ الكتابة إلى أنكاع، )لمنثر الصكفي عف مقاييس النقد السائد حيث 

يار التمييز في يجب أف تزكؿ، كيبقى نكع كاحده ىك الكتابة، ال نعكد نمتمس مع
نما نمتمسو في درجة حضكره اإلبداعي  . (2)( نكعية المكتكب، كا 

في األدب، كالنقد العربييف، فمفيـك المعنى ( مفيـك المعنى)طٌكر الصكفيكف 
في النقد القديـ مفيـك جامد، أٌما في الصكفية فيك مفيـك متحرؾ متغٌير باستمرار، 

ا ىك المفظ، كقد نٌبو الصكفيكف مف أصبحت الصكفية ىي المعنى، كالبياف عني
مكقع الفكر الديني الفمسفي، إلى أىمية المعنى كضركرة إعادة النظر إليو، كنجد 
صدل ليذا التنبيو في أعماؿ عبد القاىر الجرجاني الذم شيًغؿى بالبحث عف 
ىؿ كاف عبد القاىر يسبح في أفؽو )كفي الكشؼ يكلد معنى المعنى  الكشؼالمناطؽ الغيبية مف المعنى، كعينيى بفقو المعنى العمـ الضركرم لكصكؿ المغة إلى 
صكفي، أسرار الببلغة لػو باطف عميؽ قٌؿ أف نمتفت إليو، عبد القاىرة يتشبث 

 .(3)( بقدرو مف اإلحساس الصكفي
معنى المعنى ىك التأكيؿ، كالرمز، كاإلشارة، كالمجاز، كىك المعاني الثكاني 

تجربة الصكفية، كعيمًقيا، كغناىا، كىك قابؿ لمكالدة الميٍستنبطىة مف اتساع ال
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باستمرار، ككؿ مرة يكلد جديدان كمختمفان كييسيـي في ىذا التعدد العبلقة بيف النص 
كالقارئ، فالعبارة تتسع في محاكلة فاشمة لمحاؽ باتساع الرؤيا، ألـ يقؿ النّْفَّرم 

قكالب ألفاظ )الديف بف عربي  ، كقاؿ محيي(1)( كيٌمما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة)
ففي الركح كالقمب الصكفييف الكثير  (2)( الكممات ال تحمؿ عبارة معاني الحاالت

مف األسرار التي ال يمكف لمساف الصكفي ترجمتيا لقد خذلت المغة الصكفٌييف 
فأخفت مف المعنى أكثر مٌما أظيرت، األمر الذم دفع النٌّْفرم إلى استبداؿ المغة 

اخرج مف الحرؼ تعمـ عممان ال ضٌد لػو، كىك الٌرباني، كتجيؿ جيبلن ال )بالكقفة 
، كألٌف التجربة الصكفية تجربة ذاتية تجربة قمب، (3)( ضٌد لػو، كىك اليقيف الحقيقي

ككجداف، فالمغة االصطبلحية قاصرة عف كصفيا، كال بد مف لغة جديدة تعكس 
 الكجو المغكم لمحنة الصكفييف، 

نى، في محاكلة لحدس المجيكؿ، كاستنطاؽ الصمت، كتكثيؼ كىك معنى المع
قكؿ ما ال يقاؿ؟ )الزمف، كاستحضار عكالـ خفية، التجربة الصكفية ىي محاكلة 

ربما لكي يخمؽ تطابقان كتماىيان بينو كبيف السر، كبينو كبيف المطمؽ، كلكي يعيش 
لمغة ضيقة فالمعنى ، فإذا كانت ا(4)( في ككف ال ينتيي كأنو كمثؿ الككف ال ينتيي

 . كاسع
ينتمي معنى المعنى إلى الباطف، كمف مرادفات الباطف التأكيؿ، كفي الشطح 
الصكفي عبلقة بيف الظاىر كالباطف، عبلقة تناظر عبلقة المفظ بالمعنى في 
البياف، حيث الباطف يراد التعبير عنو، كالظاىر تعبير عف الباطف، يصؼ قدامة 

اىر محتاج إلى الباطف، كالباطف محتاج إلى الظاىر ألنو الظ: )ىذه العبلقة بقكلو
دليؿ عميو، كلك جعؿ اهلل تبارؾ كتعالى األشياء كميا ظاىرة لتساكل الناس في 

 .(5)( العمـ
 

كحد الصكفيكف بيف المفظ كالمعنى، بعد أف كاف المعنى ىكية كالصكرة تغايرا، 
 ألنيا ترادؼ  إذ إف مشكمة المفظ كالمعنى، مشكمة ذات طابع فمسفي،

                                         
 .115المكاقؼ كالمخاطبات   (1)
 .17الحكـ اإلليية   (2)
 .153المكاقؼ كالمخاطبات   (3)
 .24أدكنيس . الصكفية كالسريالية  (4)
 .15نقد النثر   (5)
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أك تكازم مشكمة الشكؿ كالمضمكف، كالجكىر كالعرض في الفمسفة، كقد أكد 
الصكفيكف اتصاؿ المعنى بالنفس كالركح طالما أف األلفاظ تقع في السمع، 

 . كالمعاني تقع في النفس، كالجماؿ مصدره المعنى
( التخييؿ: )إٌف أىـ أساليب التعبير عف المعنى عند الجرجاني ىي

، كبقراءة (الخمؽ المتجٌدد)، ك(اإلمعاف في الخفاء كالغمكض)، ك(الستعارةا)ك
التراث الصكفي خاٌصة النثر نجد أٌنو مجاؿ فني بارز تجسدت فيو العناصر 

كقٌدـ " الدىشة"السابقة، تمؾ العناصر التي كصفيا الدكتكر مصطفى ناصؼ بػ 
تر الناشئ عف انفراد اهلل الدىشةي ىي فضاء األلكىية، ىي التك )لمدىشة تعريفان ىك 

بمعمكمًو منؾ، الدىشة تيمقي باالستطراؼ في النظر إلى الككف، الدىشة ىي أف 
، كأٌف الدكتكر ناصؼ يؤكد كجكد البيعد الصكفي (1)..( تصحب ككنؾ بفراؽ ككنؾً 

يا فضبلن عف الذكؽ كالجماؿ التفرد بسمة  بيف أبعاد المغة العربية، حيث يمنحي
كامف في طبيعة المغة العربية، كيبدك أٌف الصكفية ىـ مف  فيك عنصره ( الجدؿ)

اكتشؼ ىذا الكنز في المغة، كأحسنكا استخراجو كاستثماره، بكساطة التكحد بو 
خبلصان مف مأزؽ العبلقة بيف االسـ كالميسٌمى، كمأزؽ المعنى الكاحد الذم حكـ بو 

المعنى ميفارقان لمكممة، ليس المعنى عيف الكممة، كليس : )النقد القديـ عمى الكممة
ًمؽى بو النحاة، كأرباب الببلغة التي  ال بيٌد مف إنقاذ المغة مف براثف التككيد الذم عى

 .(2)( تكٌرطو في الدعاية كالعيرؼ كالتقميد
تزداد مشكمة المفظ كالمعنى أىميةن كخطكرةن في النثر الفني، كنعثر عمى إدراؾ 

مؤلفاتو النقدية كاألدبية، إذ يحرص  عميؽ لذلؾ في تراث التكحيدم، سكاء في
التكحيدم عمى التناسب بيف المفظ كالمعنى، كعمى خمؽ نكعو مف التبلـؤ كاالنسجاـ 
بينيما، ألٌنيما مف مصدريف متباينيف، فالمفظ طبيعي كالمعنى عقمي، نرل عند 

يتجٌمى في طابع ذىٌني يسـي أسمكبو، فيك ( المعنى)التكحيدم ميبلن كاضحان نحك 
ثري المعنى كيصبغي كتاباتو بصبغة عقمية، كتجدي نصكصو األدبية ممتمئةن أفكاران يؤ 

 . فمسفية
أٌما المفظ الصكفي فيك لفظه خاص، كلمصكفٌييف معاجـ اصطبلحات صكفية 

الرسالة )خاصة بيـ، كفي المؤلفات الصكفية أبكابه لتفسير ألفاظيـ، ففي 

                                         
 .121محاكرات مع النثر العربي   (1)
 .221محاكرات مع النثر العربي   (2)
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ر بيف ىذه الطائفة كبياف ما ييشًكؿي منيا؟ مثبلن بابه في تفسير األلفاظ تدك ( القشيرية
كالصكفٌيكف )يقكؿ القشيرم عف األلفاظ التي انفرد باستخداميا الصكفٌيكف 

مستعممكف فيما بينيـ ألفاظان قصدكا بيا الكشؼ عف معانييـ ألنفسيـ، كاإلجماع 
حصاء (1)( كالستر عمى مف باينيـ في طريقتيـ ، كفي كتب الصكفية رصده كا 

ألبي ( الممع في التصكؼ)الخاصة الجارية في كبلـ الصكفية، ففي كتاب لؤللفاظ 
نصر السٌراج الطكسي بابه في شرح األلفاظ الميشكمة الجارية في كبلـ الصكفية، 
: كىي أربعة كخمسكف كمئة لفظ يذكرىا الطكسي، كييبيف معناىا الصكفي، كمنيا

يف فيك كالحاضر الحضكر ىك حضكر القمب لما غاب عف عيانو بصفاء اليق)
ف كاف غايبان عنو كالغيبة غيبة القمب عف مشاىدة الخمؽ بحضكره،  عنده كا 

 .(2)( كمشاىدتو لمحؽ ببل تغيير ظاىر العبد
النثر الصكفي أدبي معافو أكثر مٌما ىك أدب ألفاظ، كالقكة المغكية، كالبيانية 

مؤمف يصبح إٌف ال)ىي قكة فكرية كما نجد عند الحسف البصرم مثبلن في قكلو 
حزينان كييمسي حزينان، ألٌنو بيف مخافتيف، بيف ذنبو قد مضى ال يدرم ما اهلل يصنع 

 .(3)( فيو، كبيف أجؿو قد بقي ال يدرم ما يصيب فيو مف الميالؾ
 

ذـذاؼرؽزذذ2

يتأٌسس النثر الصكفي عمى الرمز، بسبب عكامؿ مف داخؿ التجربة الصكفية 
فية أٌدؽ كأخطر مف أف تيكٌجو لمعامة صريحة كخارجيا، فاألفكار كاألسرار الصك 

كاضحة، لذلؾ كاف الرمز أحد حمكؿ إشكالية كبيرة كاجيتيا الظاىرة الصكفية، ىي 
. محاكلة إيجاد الشكؿ التعبيرم المناسب، فضبلن عف الغمكض، كأسمكب الغزؿ
و كالرمز عند الصكفييف ىك التمميح إلى ما يريدكف قكلػو، فمف الرمز اإلشارة، كمن

كبالرمز تيحفظ أسراريىـ، كتؤتمف معانييـ كحقائقيـ . االستعارة، كالكناية، كالتشبيو

                                         
 .295الرسالة القشيرية،   (1)
أبك نصر عبد اهلل بف عميى، صاحب كتاب الميمع فػي : كالسراج الطكسي ىك. 341الممع في التصكؼ   (2)

 (.1562/ 2كشؼ الظنكف (. ) ى 378)نة التصكؼ، المتكفى س
ىك الحسف بف أبي يسار، أبك سعيد مكلى : كالحسف البصرم ىك. 132/ 2حمية األكلياء، األصفياني،  (3)

 . زيػػػػػػػد بػػػػػػػف ثابػػػػػػػت األنصػػػػػػػارم، نشػػػػػػػأ بػػػػػػػكادم القػػػػػػػرل، كػػػػػػػاف سػػػػػػػيد أىمػػػػػػػو كزمانػػػػػػػو عممػػػػػػػان كعمػػػػػػػبلن 
 (.563/ 4سير أعبلـ النببلء )
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الجكىرية خكفان مف أىؿ الظاىر أف يستبيحكا دماءىـ، فالتٌستر عمى طريقتيـ أىـ 
كىذه الطائفة : )يقكؿ القشيرم. األسباب التي أٌدت بيـ إلى استخداـ الرمز

ـ قصدكا بيا الكشؼ؛ لتككف معاني ألفاظيـ مستعممكف ألفاظان بيني( الصكفيكف)
 .(1)( ميستٍبيمة عمى األجانب، غيرةن منيـ عمى أسرارىـ أف تشيع في غيًر أىميا

التجربة الصكفية تجربة بحث عف األسرار اإلليية في الككف؛ أسرار الحياة 
كالمكت، كالنفس كالركح، كالعقؿ كالقمب، كىي تجربة مختمفة مف صكفي إلى آخر، 

يا عبلقة داخمية بيف الذات الفردية لمصكفي، كالذات الكمية لممطمؽ، تجربة ألن
انعتاؽ مف األعراؼ، كتجاكز لمحدكد يختبر فييا الصكفي االنفصاؿ عف عالـ 

 . األرض كاإلنساف، كاالتصاؿ بعالـ السماء
فيي تجربةه . تجربة حياة، في عالـو نفسي كركحٌي ىائؿ التفٌرد كاالختبلؼ

كفي الكقت ذاتو ليس أماميا سكل األشياء المحسكسة لمتعبير عف غير حسية، 
نفًسيا مٌما أفسح مجاالن لمتأكيؿ، كتىعدُّد معنى الرمز الكاحد ليككف رمزان مفتكحان عمى 

ىذا العمـ ػ الصكفية ػ عمـه ليس لػو : )يقكؿ الطكسي. معافو احتمالية ال نياية ليا
عطايا، كًىبات يغًرفييا أىؿ التصكؼ مف نياية ألٌنو إشارات كبكاده، كخكاطر، ك 

 .(2)( بحر العطاء
الرمز طريقة مف طرائؽ التعبير، يحاكؿ بكساطتيا الصكفيكف محاكاة رؤاىـ، 
كنقؿ تصكراتيـ، عف المجيكؿ كالككف، كاإلنساف، ككصؼ العبلقة بيف اإلنساف 

 .كاهلل، كالعبلقة بيف اإلنساف كالككف
يء، كقد يككف الشيء رمزان لنقيضو، كفي الصكفية كؿ شيء رمزه لكؿ ش

الفرح ميتضمَّف في . كالمكت رمزه لمحياة، ألٌف مفيكميـ لممكت ىك أنو حياة أخرل
الحزف، كالسعادة في الشقاء، كالراحة في التعب ذلؾ ألٌف العارؼ الصكفي يرل 

 . الجماؿ في تجميات الجبلؿ القاىر
شارات ال ييحٌد غمكضيا،  كالككف، كالكجكد، مجامع ىائمة لرمكز ال تنتيي، كا 

األلفاظ الميشًكمة الجارية كمعناه معنى باطف )كفي كبلـ الصكفية، الرمز ىك مف 
مخزكف تحت كبلـ ظاىر ال يظفر بو إاٌل أىميو، كيكاد الرمز الصكفي يرادؼ 
اإلشارة كىي ما يخفى عف المتكمـ كٍشفيو بالعبارة لمطافة معناه، كما يرادؼ اإليماء 

                                         
 .295الرسالة القشيرية،   (1)
 .111الممع في التصكؼ، الطكسي،   (2)
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 . (1)( رةكىك اإلشا
يذكر مؤٌرخك الصكفية، كدارسكىا أٌف ذا النكف المصرم، ىك أكؿ مف استخدـ 

ًضعى عمى شيءو إاٌل )الرمز في أقكالو التي منيا  الصدؽ سيؼ اهلل في أرضو ما كي
فٍ )، (2)( قطعو ، فالسيؼ رمزه لقكة (3)( كالخكؼ رقيب العمؿ كالرجاء شفيع الًمحى

: ؼ لمعمؿ، كفي نص آخر يقكؿ ذك النكفالصدؽ، كالرقيب رمز تحريض الخك 
الميـ اجعمنا مف الذيف جازكا ديار الظالميف، كاستكحشكا مف مؤانسة الجاىميف )

كشابكا ثمرة العمؿ بنكر اإلخبلص، كاستقكا مف عيف الحكمة، كركبكا سفينة 
الفطنة، كأقمعكا بريح اليقيف، كلججكا في بحر النجاة، كرسكا لشط اإلخبلص، الميـ 

ـي قمكبيـ في عاريات التقى اجعم ٌطت ًىمى نا مف الذيف سرحت أركاحيـ في العبل، كحى
حتى أناخكا في رياض النعيـ، كجنكا مف رياض ثمار التسنيـ، كخاضكا لٌجة 
السركر، كشربكا بكأس العيش، كاستظمكا تحت العرش في الكرامة، الميـ اجعمنا 

فثمرة . (4)( عبركا جسر اليكلمف الذيف فتحكا باب الصبر كردمكا خنادؽ الجزع، ك 
العمؿ، كنكر اإلخبلص، كعيف الحكمة، كسفينة الفطنة، كريح اليقيف، كبحر 

 .الخ، كيٌميا إشارات لفظية لعكالـ معافو شاسعة غير محدكدة.. النجاة،
مف محاسف البديع كمعناىا )اإلشارة عند الميٌظفر بف الفضؿ العمكم ىي 

ف كاف بأدنى لمح ييستدؿ عمى ما اشتماؿ المفظ القميؿ عمى المعان ي الكثيرة كا 
 .(5)( أيضًمرى مف طكيؿ الشرح

فثمرة العمؿ مثبلن ليست ثمرة محدكدةو، فيي النجاة، كىي التكفيؽ، كثمرة عمؿ 
كنكر اإلخبلص . كسفينة الفطنة ىي النجاة، كالكصكؿ. المؤمف الصادؽ ىي الجنة

نتيائو إلى الصكاب كالنجاة ليس ضكءان مادٌيان، بؿ ىك حبلكة اإلخبلص في ا
كريح اليقيف ىي القكة الميزعًزعة . كعيف الحكمة ىي البصر، كالبصيرة. كاإلنسانية

 . الخ.. لمشؾ، القادرة عمى السفر في فضاء الككف
جٌدد الصكفٌيكف الرمز، كجعمكا منو طريقة فيضمى في التعبير، كفي صياغة 

كىبييـ، تككف رؤكسيـ عمى هلل ًعباده طكري )الصكر يقكؿ بعض الصالحيف  سيناىـ ري
ريكىًبيـ كىـ في محاؿّْ القيرب، فمف نبع لػو معيف الحياة في ظيممًة خمكتو فماذا 

                                         
 .338الممع في التصكؼ، الطكسي،   (1)
 .395/ 9حمية األكلياء، األصفياني،   (2)
 .395/ 9حمية األكلياء، األصفياني،   (3)
 .332/ 9حمية األكلياء، األصفياني،   (4)
 .34، 33نىضرهي اإلغريض في نصرة القريض   (5)
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يصنع بدخكؿ الظممات؟ كمف اندرجت لػو أطباؽ السمكات في طٌي شيكده، ماذا 
يصنع بتقمُّب طرًفو في السماكات؟ كمف جمعت أحداؽ بصيرتو المتفرقات 

ميصى بخاصٌية ًفطرتو إلى مجمع  الكائنات، ماذا يستفيد مف طٌي الفمكات؟ كٌمٍف خى
ٍجمىع لصكر رمزية، فػ . (1)( األركاح ماذا تفيده زيارة األشباح؟ طكر )النص مى

كناية ترمز لمصبلة كالتكاصؿ الدائـ مع اهلل سبحانو، كٌمحاؿُّ القيرب ( سيناىـ ركبيـ
رض كالسماء كمكجكداتيما رمزه ألحكاؿ الصكفييف، كمعيف الحياة رمزه لؤل

كمعارفيما، كالنص كمو رمزه النكشاؼ الحقيقة لمصكفي أثناء كصكلو، كشيكده، 
 كمجمع األركاح رمزه لعالـ المعنى، كاألشباح رمزه 

 . لممادة كالجسـ
إٌف استقراء الرمكز الصكفٌية مف حيث صياغتيا، كمادة تركيبيا يكًشؼي عف 

 . كالرمز الحٌسي، كالرمز المجازمثبلثة أنكاع، ىي الرمز الذىني، 
الرمز الذىني ليس رمزان مفردان، بؿ تركيبان لفظٌيان عادٌيان، كال ييستمد مف الكاقع، 
ألٌف معادلو المكضكعي ال ينتمي إلى الكاقع، بؿ إلى الذىف، حتى يبدك النص 

لصكفي كأٌنو ال رمز فيو رغـ ككنو مبنٌيان ػ أساسان ػ عمى رمز كبير ىك المقاء بيف ا
 : كاهلل، ففي نص لمبسطامي يقكؿ

إٌف خمقي يريدكف أف ! يا أبا يزيد: ريًفعتي مرة حتى أقمتي بيف يديو فقاؿ لي)
رأيناؾ، فتككف : فزٌيني بكحدانيتؾ،حتى إذا رآني خمقيؾ قالكا: يركؾ قاؿ أبك يزيد

رفعني، ففعؿ ذلؾ، فأقامني، كزيٌنني، ك : أنتى ذاؾ، كال أككف أنا ىناؾ قاؿ أبك يزيد
فمما كانت الخطكة . فخطكت مف عنده خطكة إلى الخمؽ! اخرج إلى خمقي: ثـ قاؿ

، تراكيب لغكية (2)( رٌدكا حبيبي فإٌنو ال يصبر عني: الثانية غشي عمٌي فنادل
ظكة  عادية، لكٌنيا صيغت فنٌيان كمجازٌيان، رمزان لمعبلقة بيف البسطامي كاهلل، كلمحى

فيٍعتي "اهلل، كاألفعاؿ التي ينالييا البسطامي عند  ، كيمُّيا أفعاؿ "زيٌنني"ك" أقمت"ك" ري
تنتمي إلى التصكرات الذىنية، كلكٌف سياقيا يكحي بأنَّيا قائمة في الكاقع، كحقيقٌية 

يرل الجنيد أٌف الحكار الميبتكر . بما فييا مف إشارة إلى المكاف، كالزماف، كالحركة
لى مناجاة األسرار، كصفاء الذكر عند اإلشارة إ)ىك مف باب ( كقمت: قاؿ لي)في 

يادة، : مشاىدة القمب لمراقبة الممؾ الجٌبار بقكلو زيٌني بكحدانيتؾ، يريد بذلؾ الزى

                                         
 .118/ 5بذيؿ إحياء عمـك الديف، ( عبد القاىر بف عبد اهلل)ركىردم، عكارؼ المعارؼ، السىي  (1)
 .149النكر مف كممات أبك طيفكر   (2)
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كاالنتقاؿ مف حالو إلى نياية أحكاؿ المتحقٌقيف بتجريد التكحيد، كالمفٌرديف اهلل 
ذاؾ كال أككف حتى إذا رآني خمقيؾ قالكا رأيناؾ فتككف أنت : بحقيقة التفريد، كقكلو

أنا ىناؾ فيذا كأشباه ذلؾ تصؼ فناءىه كفناءىه عف فنائو، كقياـ الحؽ عف نفسو 
ككؿ ذلؾ ميستخرج مف آيات الحب بيف اهلل . (1)( بالكحدانية كال خمؽ كال ككف كاف

مف : )التي منيا كالعبد، كمف عطاء اهلل لعبده بتقريبو منو، كمف أحاديث النبي 
 . (2)( ى أحبَّ اهلل لقاءىهأحبَّ لقاء اهلل تعال

كأٌما الرمز الحٌسي فيك رمزه مباشر، يقع ػ غالبان ػ في كممة كاحدة، كىك رمزه 
ميكٌثؼ في بيافو مكجز، رمزه ميجنَّحه كطميؽ كعميؽ فنيان، كرمز الطير في نص 

كلٌما كصمتي إلى كحدانيتو ككاف أكؿ لحظة إلى التكحيد أقبمتي : )البسطامي التالي
الفيـ عشر سنيف حتى كؿَّ فيمي، فصرتي طيران جسميو مف األحدية، أسيري ب

و مف الديمكمية ، فالجسـ رمزه لمفناء كالجناح رمزه لمبقاء كاألحدية إشارة (3)( كجناحي
إلى الكنزية القديمة كالديمكمة إشارة إلى ظيكر تجمٌياتو، كالديمكمة ىي تجميات 

فالطير ليس الطير الطبيعي، .  (4)كؿ شيء ىالؾ إاٌل كجيو: الكجو قاؿ تعالى
، فضاؤه الذىف، ككسائؿ إدراكو القمب كالذكؽ يقكؿ ىادم العمكم . إٌنو طيره معنكمه

ىذا النص ال يتفٌسر بكسائؿ التفسير العادية، أك باالستناد : )عف النص السابؽ
 عمى قكاعد المنطؽ، كقد ييقرأ بحاسة أدبية كنص فنٌي فييذاؽ 

 . (5)( كال ييٍحكىى
الفراش يطير حكؿ المصباح إلى الصباح . )لمحبٌلج( طاسيف الفيـ)كفي 

كيعكد إلى األشكاؿ، فيخبرىـ عف الحاؿ بألطؼ المقاؿ، ثـ يمرح بالدالؿ طمعان في 
الكصكؿ إلى الكماؿ، ضكء المصباح عمـ الحقيقة، كحرارتو حرارة الحقيقة، 

المؤمنكف العارفكف، إنيـ ، فالفراش ىـ الصكفيكف (6)( كالكصكؿ إليو حؽ الحقيقة
كالفراش يطيركف حكؿ مصباح الحقيقة، كالمعرفة معرفة اهلل، كالطريؽ الصحيح 

يعكد إلى "إلى الخبلص كالمتمثؿ بالصباح، رمز الخبلص المعرفي كالكجكدم ك
، إلى مٍف لـ يتمٌمسكا الطريؽ بعد، يخبرىـ عف أسرار رحمتو عٌما رأل "األشكاؿ

                                         
 .383الممع في التصكؼ، الٌسراج الطكسي   (1)
 .25، 23صحيح البخارم   (2)
 .149النكر مف كممات أبي طيفكر   (3)
 .88سكرة القصص   (4)
 .61مدارات صكفية   (5)
 .168حبلج تراث ال  (6)
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ًظيى عند محبكبو اهلل بمكانة كسمع كعاش، ثـ يعيش فر  حتو ميتٌكجةن بالدالؿ، ألٌنو حى
متميزة، كالمصباح رمزه مفتكح عمى أكثر مف احتماؿ فيك نكر المعرفة، أك ىك نكر 
الحقيقة المحٌمدية حسب رأم الدكتكر مصطفى حممي حيث يصؼ نصكص 

ٌمدية، نصكص صريحة الداللة عمى نظرية الحبٌلج في الحقيقة ال)الحبٌلج بأٌنيا  ميحى
كالنكر المحٌمدم كفيض أنكار العمـ كالحكمة كالنبٌكة مف سراجو الكٌىاج، سكاء 

كفي . (1)( أكانت ىذه النبكة نبكة محمدية، أـ نبكة غيره مف األنبياء السابقيف عميو
الطكاسيف الكثير مف الرمكز المادية لمرمكزات معنكية، كىي تتدٌرج في الدقة 

مكزاتيا، كالسراج، كالقمر كالكككب، كالبدر، كالغمامة، كالكضكح كاإلفصاح عف مر 
و في )الخ، .. كالبستاف، كالقكس، سراج مف نكر الغيب بدا، قمري تجٌمى، كككبه بيٍرجي

.. فمؾ األسرار، طمع بدريه مف غمامة اليمامة، كأشرقت شمسو مف ناحية تيامة،
قٍت، كتحت برقو لمعت،.. اسمو سبؽ القمـ، ، فالسراج كالقمر (2) (فكقيو غمامة بىرى

، كالظيكر كالتجمي رمكز مادية مف عالـ الىفمىؾ لنكر النبي محمد .. كالكككب
في إشارة إلى حقيقتو كاإلشراؽ في إشارة إلى شريعتو ألفاظ ترمز إلى الحقيقة 

لى انبثاؽ فجر الرسالة المحمدية كنكر تعاليميا  .المحمدية كا 
كاني التي يعطييا المجاز، ألٌف المجاز أٌما الرمز المجازم فيك المعاني الث

ىك التعبير غير المباشر كىك اإليحاء كاإلشارة كمنو االستعارة كالكناية كالمجاز 
الميرسؿ، فبعض الرمكز تنتج معانيو مجازية، كما أٌف بعض الصكر البيانية تتكرر 

ألنو  في نتاج الصكفييف، فتتحكؿ إلى رمكز، فالرمز المجازم مجاؿ لتعٌدد المعنى،
الحقيقة ما أيًقٌر عمى أصؿ كضعو في المغة عند استعمالو كالمجاز )ضد الحقيقة ك

أكقفني في التيو فرأيتي المحاجَّ كميا )، يقكؿ النّْفرم مثبلن (3)( ما كاف بضد ذلؾ
فكؽ األرض محٌجة كرأيت الناس كميـ فكؽ األرض : تحت األرض، كقاؿ لي

ظر إلى السماء ال يبرح مف فكؽ األرض كمف كالمحٌجات كٌميا فارغة كرأيتي مف ين
، فالتيو استعارة ألٌنو مكاف (4)( ينظر إلى األرض ينزؿ إلى المحٌجة يمشي فييا

التيو ىك تيو العباد في طمبيـ السمكؾ إلى اهلل )معنكم ال مادم يرل التممساني أٌف 
الشرع سالؾ بطريؽ : مسألة مف مسائؿ السمكؾ، كالسالككف عمى قسميف: كالمحٌجة

                                         
 .118الحياة الركحية في اإلسبلـ   (1)
 .166تراث الحبلج   (2)
 .23نضرة اإلغريض في نيصرة القريض، الميظفر بف الفضؿ العمكم   (3)
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 .(1)( كىـ أتباع األنبياء عمييـ السبلـ، كسالؾ بطريؽ العقؿ كىـ الفبلسفة
المجاز احتمالي ال يؤدم إلى تقديـ جكاب قاطع ذلؾ أٌنو )يرل أدكنيس أٌف 

في ذاتو مجاؿ لصراع التناقضات الداللية، ال ييكٌلدي المجاز إاٌل مزيدان مف األسئمة، 
، ففي الصكفية (2)( قيقة عمى صعيده الخاصكالمجاز في التجربة الصكفية ىك ح

تفريؽه كاضح بيف الرمز كالمجاز، فالمجاز بمعنى مف المعاني ىك مرمكز إليو، 
كىذه الثنائية خاصة باألدب الصكفي، كبناءن عمى ىذا فالشريعة مجرد رمزو 

 . لمحقيقة، كالظاىر رمز لمباطف، كالتنزيؿ رمزه لمتأكيؿ
طف المعنكم إلى أمر ظاىر حسي، كييتيح لمصكفييف المجازي ييحكؿ األمرى البا

تحقيؽ رغبتيـ في الكشؼ، فالمجاز ىك رؤل الصكفييف، كابتكاراتيـ المغكية التي 
تعكس أفكارىـ الكليدة، كعبلقاتيـ الجديدة بعد أف اكتشفكا ذاتيـ، كالعالـ لممرة 

 . الثانية
مغكية الصكفية فيكشؼ يقديـ الدكتكر نصر حامد أبك زيد مسٌكغان لبلنحرافات ال

المغة ليست مجرد أداة لمتعبير عف )عف كظيفة جديدة لمغة ىي إنتاج المعرفة 
 المعرفة، بؿ ىي في األساس أداة التعٌرؼ الكحيدة عمى العالـ كالذات، 
فإذا لـ تكف المغة ميمكان لئلنساف، كميحصمة إلبداعو االجتماعي فبل مجاؿ ألم 

مو لػو، إذ يتحكؿ اإلنساف ذاتو إلى مجرد ظرؼ حديث عف إدراكو لمعالـ أك في
كيكشؼ أدكنيس أيضان عف . (3)( تيمقى إليو المعرفة مف مصدر خارجي فيحتكييا

الربط بيف المرئي كغير المرئي، بيف المعركؼ كالغيب، )كظيفة أخرل لممجاز ىي 
، كىذا ىك اليدؼ األسمى الذم ينشده الصكفيكف (4)( كالتكحيد بيف المتناقضات
كالصكفي يستعيف بالرمز كاإلشارة لمتعبير عف العالـ . عمى مستكل الكجكد كمو

الصكفي الميكتشؼ، فضبلن عف سبب آخر يذكره الدكتكر عبد الكريـ اليافي ىك 
 أٌف اإلشارة تيطمؽ الفكرة كتيحرٌرىا عمى حيف أٌف العبارة )

 .(5)( تيقيدىا كتحٌدىا
 : كمف الرمكز الميٌمة في النتاج الصكفي

                                         
 .361شرح مكاقؼ النّْفرم لعفيؼ الديف التممساني،   (1)
 .144الصكفية كالسريالية   (2)
 .189الحقيقة . طةالسم. النص  (3)
 161الصكفية كالسريالية   (4)
 .61التعبير الصكفي كمشكمتو   (5)



 ػ 112ػ 

فالمرأة في الصكفية أحد تجٌميات المبدأ المؤنث المٌضاد، كالمقابؿ  :ـذادلرأة1
لممبدأ المذكر الذم ظٌؿ مبدأ أحاٌديان زمنان طكيبلن يحكـ المجتمع اإلسبلمي، كقد 
عٌبر الصكفيكف عف حبيـ هلل باستخداـ رمز المرأة كاستعارة أسمكب الغزؿ، كالغزؿ 

لحقيقة كاحدة، كبأسماء مختمفة لميسٌمى كاحد، الصكفي ىك غزؿ بتجٌميات عديدة 
فضبلن عف ككف ىذا الغزؿ رمزان كتمميحان لؤلسرار الصكفية الشاطحة، كحيمة فنٌية 

 . لكصؼ حب العبد لرٌبو كصفان أدبيان، يحاكي الشعكر الذاتي لمعبد كفرديتو
بكساطة الغزؿ بالمؤنث عٌبر الصكفٌي عف تجٌمي الكماؿ اإلليي في الككف، 

عف حٌبو كعشقو هلل الجميؿ، كرغبتو في التقرب إليو، كتصكير حاؿ االتحاد مع ك 
اهلل الحبيب، كالفناء فيو، كتصحيح محبتو بتصحيح معرفتو كتكحيده، كذكؽ جمالو 

 . كجبللو ككمالو
ىكذا كٌلد رمزي المرأة عاطفةن جديدة تجاىيا لقد بٌجؿى الصكفيكف المرأة تبجيبلن 

ليس في )كف فييا أجمؿ تجميات الكجكد، يقكؿ ابف عربي نادران؛ ذلؾ ألنيـ ير 
( العالـ المخمكؽ قكة أعظـ مف المرأة، لسرٍّ ال يعرفو إاٌل مف عرؼ فيما كيًجدى العالـ

، فالمرأة رمزه لطبيعةو إليية خالقة، فيي مصدر خصكبة كعطاء، كصكرة المرأة (1)
س كاضح في مرآة في الصكفية مف أبرز صكر التجٌمي، كقد كاف لذلؾ انعكا

عبلقة الصكفي باهلل، فيي عبلقة غنٌية بزخـو عاطفي، انتقمت مف عاطفة الرجؿ 
َـّ لـ تعد المرأة سكل رمز لمنفس التي  تجاه المرأة إلى عاطفتو تجاه اهلل، مف ث
 تصبح معرفتيا مدخبلن لمعرفة اهلل كالككف، فالمرأة عند 

يتحكؿ جماؿ المرأة مف ( شكاؽترجماف األ)ابف عربي ىي النفس الكيمٌية، كفي 
قٌيد إلى جماؿ مطمؽ، كفي كصفو لمنٌظاـ ما يدؿُّ عمى مكانة المرأة عند  جماؿو مي

بنته عذراء، طيفيمىة ىيفاء، تيقيد النظر، كتيحيٌر : )ىذا المتصكؼ الكبير، يقكؿ
، كتيمٌقب بعيف الشمس، مف العابدات الظيرؼ، شمسه بيف .. المناظر، تيسمى بالنٌظاـً

لعمماء، بستافه بيف األدباء، كاسطةي عقدو منظكمة، يتيمةي دىًرىا، كريمةي عصًرىا، ا
، ، عاليةي الًيمـٍ أشرقت بيا تييامة، كفتحى الركضي لمجاكرتىيا أكمامو، .. سابقة الكـر

مىؾ كىمَّةي  ٍت أعراؼي المعارؼ، بما تحممو مف الرقائؽ كالمطائؼ، عمييا مسحة مى فىنىمى
أذكره فعنيا أىٍكًني، ككيؿُّ داًر أنديبيا فداريىا أعني، كلـ أزؿ فيما  ككؿ اسـ.. مىًمؾ،

                                         
 .466/ 2الفتكحات المكٌية   (1)
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 .(1)( نظمتيو في ىذا الجزء عمى اإليماء إلى الكاردات اإلليية، كالتنٌزالت الركحانية
ثيـٌ ييبيف ابف عربي سبىبى اختياًرًه ًلميغًة الغزؿ في اإليماء لمكاردات اإلليية، 

أشير إلى معارؼ رٌبانية، كأنكار إليية : )متو يقكؿكالتنٌزالت الركحانية في مقد
كأسرار ركحانية، كعمكـو عقمية، كتنبييات شرعية، كجعمتي العبارة عف ذلؾ بمساف 
( الغزؿ كالتشبيب لتعشؽ النفكس بيذه العبارات فتتكٌفر الدكاعي عمى اإلصغاء إلييا

رمزه لمرحـ الككنية،  ، فالمرأة أصؿ الحب كالسعادة، تينًجٍب أبناء الحياة، فيي(2)
كباستخداـ رمز المرأة يككف الصكفيكف قد مزجكا بيف المادم كالركحي، كبيف 

كزاكجكا بينيما ليمنحكا (. األب)ليكازم ( األـ)السماكم كاألرضي، كرفعكا نمكذج 
 . الككفى األمكمةى السارية فيو، كالتي تنبثؽ عنيا مكجكداتو

في التراث الصكفي اإلسبلمي عمى بينيت قصص كرسائؿ كاممة : ـذاؼطريذ2
لفريد الديف العٌطار، فقد رمزى ( منطؽ الطير)رمز الطٌير لعٌؿ أشيرىا رسالة 

العٌطار لمنفكس البشرية بالطيكر، ككؿ طير يمتمؾ معرفة، كيحمؿ رسالة يريد 
إيصاليا، كالطيكر ىي األركاح التي ىجرت مكاطنيا األصمية في السماء، كنزلت 

ندما أحٌست بالغربة في مقاميا الطيني أرادت العكدة إلى مكاطنيا إلى األرض، كع
األكلى، كاليدىد ىك القائد الركحي ليذه الطيكر، كرسكؿ الغيب، كحامؿ األسرار 
اإلليية، كرمز اليدىد مستمد مف القرآف الكريـ، فيك الطائر الذم يينبئي نكحان 

ء مف كطف ال ييحٌد كضٌؿ بظيكر اليابسة، فالركح الصكفية طائر فارؽ العرش جا
 . في عالـ المادة فذاؽ ألكافى عذاب الغربة

إٍف أردتى فيـ ما (: )طاسيف الدائرة)كرد رمز الطير في طكاسيف الحبٌلج، ففي 
ٍذ أربعةن مف الطير فصٌرىف إليؾ"أشرتي إليو،  فحالة . (4)( ألٌف الحؽ ال يطير (3)" فىخي

نكراف متبادؿ بيف الحبٌلج الكاصؿ الطيراف تعني البلكصكؿ كلذلؾ كاف ىناؾ 
كالطير الذم لـ يصؿ بعد، فطمب إليو أف يقطعى جناحيو بمقراض الفناء، ليتسٌنى 

كلعٌؿ الطيكر األربعة التي يقصديىا الحبٌلج ىي الطيكر . لػو البقاء بذات اهلل
، العنقاء، كالكرقاء)الصكفية األربعة المعركفة، كالميتكرٌرة في بعض نتاج الصكفييف 

ىك الجسـ الكيٌمي كىك رمز الغربة كالحزف، ( الغراب)فػ (. كالغراب، كالعقاب
                                         

 .9ترجماف األشكاؽ   (1)
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لككنو في غاية البعد عف عالـ القدس، . الغراب كناية عف الجسـ الكٌمي)ك
( مثىؿه في البعد كالسكاد: كالغراب. كالحضرة األحدية، كلخمٌكه عف اإلدراؾ كالتكرية

(1) . 
و، لذلؾ رمز بو الصكفيكف لمييكلى ألنيا ال طير خرافي ال كجكد لػ( العنقاء)ك
مف ( الكرقاء)لمرتبة العقؿ األكؿ الذم يختطؼ )طير شديد يرمز ( العقاب)تيرل، ك

ىي ( كالكرقاء. )(2)( عالميا السفمي كحضيضيا الجسماني إلى العالـ العيٌمكم
كىي النفس الكيٌمية التي ىي قمب العالـ، كىي المكح المحفكظ كالكتاب الميبيف )

 . (3)( كىي حكاء مقابؿ آدـ( العقاب)أيضان مقابؿ العقؿ األكؿ 
اقمب : )إشارة إلى مفيكـ الطير قكؿ الحبٌلج( طاسيف النقطة)كمٌما جاء في 

الكبلـ، كًغٍب عف األكىاـ، كارفع األقداـ عف الكراء كاألماـ، كاقطع تيو النىظـ 
، كما (4)..( ف طيران بيف الجباؿ كاآلكاـ،كالٌنظَّاـ، ككيٍف ىائمان مع الييٌياـ، كاطمع لتكك 

في شأف مف ىك محصكف مصكف، في كتاب  صاحب يثرب : )جاء أيضان 
 .(5)( مكنكف، كما ذكرنا في كتابو منظكرو مسطكر مف معاني منطؽ الطيكر
كىك رمزه . إٌف رمز الطير عند الصكفية رمزه لبحث الصكفي عف المعرفة

غبة دائمة عارمة في التحميؽ بحرية غير محدكدة ميٌعبره عف ر . متكرر في نتاجيـ
 . في سماكات ال نياية ليا

ككؿ   (6)كجعمنا مف الماء كيٌؿ شيءو حيالرمز األكبر لمحياة،  :ـذذادلاءذ3
رمز ييشتؽَّ منو، كالمحيط، كالبحر، كالنير، كالنبع، رمزي حياةو ككجكد، كالماء أحد 

يا كحسب، بؿ في الحياة اآلخرة، فيك العناصر الرئيسية، ليس في الحياة الدن
عنصره مف عناصر الجنة، ففي الجنة أشجاره كبساتيف تيسقى مف ماء األنيار 
كالعيكف، كمف الرمكز المشتقة مف رمز الماء، رمز البحر الذم كٌظفو الصكفيكف 

لمحبٌلج ( طاسيف السراج)لييعٌبركا غالبان عف اتساع المعرفة كالعمـ اإلليييف كما في 
قىٍت، كتحتو برقة لمعت، كأشرقت، كأمطرت، كأثمرت، كالعمـك كيٌميا ف) كقو غمامة بىرى

                                         
 .اصطبلحات الصكفية، القاشاني  (1)
 .71قاشاني اصطبلحات الصكفية، ال  (2)
 .1217سعاد الحكيـ . المعجـ الصكفي، د  (3)
 . 175تراث الحبلج   (4)
 .176تراث الحبلج   (5)
 .31سكرة األنبياء   (6)
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ٍرفىة مف نيره.. قطرة مف بحره ـٍ كيٌميا غى ، أك لييعٌبر عف اتساع النكر (1)( كالًحكى
مقامات : )كالبياء اإلليييف المذيف ييسٌبباف لمصكفي الكجدى، فالسيكر يقكؿ الكاسطي

كمف سمع بالبحر، ثـ دنا : ـ الحيرة، ثـ السيكر، ثـ الصحكالذىكؿ، ث: الكجد أربعة
، فالبحر ىك بحر معرفة اهلل، إذ ييستعمؿ (2)( منو، ثـ دخؿ فيو، ثـ أخذتو األمكاج

كما في ( الظاىر)الداؿ عمى ( البر)أحيانان لمداللة عمى الباطف مقابؿ ( البحر)
 (: البحر)مكقؼ النّْفَّرم مكقؼ 

 أيتي المراكبى تغرؽ كاأللكاحى تسمـ، ثـ غرقت األلكاح أكقفني في البحر، فر )
ًكبى : كقاؿ لي ٍف رى ـي مى  ال يسم
ٍف ألقى نفسىو كلـ يركب: كقاؿ لي اطىرى مى  .خى
كب كما خاطر: كقاؿ لي  ىمىؾ مف رى
 في المخاطرة جزءه مف النجاة : كقاؿ لي

 كجاء المكجي فرفعى ما تحتىو كساحى عمى الساحًؿ 
لبحًر ضكءه ال ييبمغ، كقعريهي ظيممةه ال تىٍمكيفي كبينيما حيتافه ال ظاىري ا: كقاؿ لي

 . تيستىأمف
بىؾى باآللة  .ال تركب البىحر فأحجي
بىؾ بو  .كال تيٍمؽ نفسىؾى فيو فأحجي

 في البحًر حدكده فأيُّيا ييقٌمؾ : كقاؿ لي
 (3)( إذا كىبتى نفسىؾى لمبحر، فغرقتى فيو كنتى كٌدابةو مف دٌكابو: كقاؿ لي

 ... 
 ... 

ففي ىذا المكقؼ، الرمزي الرئيس ىك البحر، كتتٌفرع عنو رمكز مساعدة 
فالمراكب ىي العبادات الظاىرة، كاأللكاح . لتكضيح الفكرة ىي األلكاح كالمراكب

 . ىي الشكؽ كالمحبة
                                         

 .166تراث الحبلج   (1)
أبك بكر محمد بف مكسى، : كالكاسطي ىك. 323عكارؼ المعارؼ، لمسيركردم بذيؿ إحياء عمـك الديف   (2)

  ى321تػكفي بعػد سػنة . عمماء مشايخ القـك في األصكؿ كعمـك الظػاىر أصمو مف فرغانة، كىك مف
 (.312طبقات الصكفية ألبي عبد الرحمف السممي )

 .71المكاقؼ كالمخاطبات   (3)
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 كالنّْفَّرم يريد مف ىذيف الرمزيف تقديـ خياريف كتبريرىما كىما 
  (.الحب)ك( العبادة الظاىرة)

فحسب كقد اتفؽ عمى تفسير ىذه الرمكز عمى ىذا النحك النّْفَّرم كشارحكه، 
البحر ىك الرياضات كالمجاىدات الركحية، كالمراكب ىي أعماؿ : )رأم نيكمسكف

العبد صالحةن أك غير صالحة، كالساحؿ ىك الظاىر، كمقرُّ الظممة ىك الباطف، 
 .(1)( ظاىر كالباطفكالحيتاف ىي مخاطر كعقبات الطريؽ الكسط بيف ال

كالمراكب ما ييتخذ طمبان لمنجاة، كىك العبادات الظاىرة، كاأللكاح المحبة، 
أكقفني في البحر، فرأيت المراكب تغرؽ، كاأللكاح تسمـ، ثـ . )كالشكؽ الباطنياف

تبييف ىؿ السمكؾ بالعمـ أكلى أـ السمكؾ بما يحمؿ )، معنى ىذا (غرقت األلكاح
ح الثاني ألٌف األلكاح أسباب ضعيفة فكأٌف راكبيا اعتمد كرجٌ . القمب مف الشكؽ

 عمى الميسٌبب الحؽ تعالى ال عمييا، كلستي أريد أٌف السالؾ ينبغي أف 
فإٌف مف ذكرىا ًمٌنةن عمى اهلل . يترؾ العبادة، بؿ المراد أف يترؾ اعتبارىا مف قمبو

 .(2)( تعالى
ذاؼـورذ4 ذ ذ اهلل نكر السمكات فاتو النكر مف أسماء اهلل تعالى، كمف ص :ـ
، كالنكر مبدأ الخمؽ كالكجكد فاهلل أخرجنا مف ظممة العدـ إلى نكر  (3)كاألرض

الكجكد، كالنكر مبدأ اإلدراؾ كالمعرفة، كىك رمزه لممعرفة كالخبلص غالبان، كىك في 
طكاسيف الحبٌلج نكر النبكة، ككؿ األنكار تنبثؽ منو، فالنكر رمزه لمحقيقة الميحٌمدية 
القديمة ًقدمان نسبٌيان قبؿ األككاف، ألٌف الحقيقة المحمدٌية ىي التجٌمي األكؿ، كىك 

أٌما األنكار التي تنبثؽ منو فيي تنبثؽي مف الحقيقة الحادثة؛ كىي محمد . حادث
النبي الميٍرسىؿ في زمافو كمكافو معينيف، كعنو صدرت أنكار األنبياء كاألكلياء 

لحبٌلج ليذا األمر في معظـ طكاسينو، لكٌنو ييخصّْص كيبرزي استخداـ ا. البلحقيف
سراجه مف نكًر الغيب بدا كعاد، كجاكزى : )، الذم يقكؿ فيو(طاسيف السراج)لػو 

و في فمؾ األسرار، سٌماه الحؽُّ  السيرج كساد، قمره تجٌمى بيف األقمار، كككبه بيرجي
مٌيا)لجمًع ىمتو، ك( أمٌيا)  .كينو عند قربتولتم( مكٌيا)لعظـ نعمتو، ك( حرى

ب أمرىهي، فأظيرى بدره  . شرحى صدرهي، كرفعى قىٍدرىهي، كأكجى

                                         
 .76الصكفية في اإلسبلـ   (1)
 .111شرح مكاقؼ النّْفَّرم، التممساني،   (2)
 .35سكرة النكر   (3)
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طمعى بدريه مف غمامًة اليمامة، كأشرقىٍت شمسيو مف ناحية تييامة، كأضاءى 
و مف معدف الكرامة  . سراجي

أنكار النيبٌكة مف نكره برزت، كأنكارىـ مف نكره ظيرت، كليس في األنكار نكره 
، سكل نكر صاحب الكـرأنكر كال أظير كال ـٍ  .(1)( الخ..  أقدـ في الًقدى

كدالالتيا تنحصر . يحشدي الحبٌلج في طاسيف السراج ألفاظان مشتقة مف النكر
كالظيكر فعؿه ييٍدرؾ . فبدا معناىا ظير(. بدا)ك( نكر)، ك(السراج: )في النكر مثؿ

عؿه يكتمؿي ففي النكًر، كالقمر كالكككب كالبدر كالشمس مصادر نكر، كتجٌمى 
بالنكر، كالفىمىٍؾ مجاؿه لمككاكب المنيرة، كالبرج مكاف مرتفع يمكف منو الرؤية بكضكح، 
كتجٌمى، كأشرؽ، كأظير، كأضاء، كيٌميا أفعاؿ إنارة فالنكر لدل اإلشراقييف رمز نفسي 

 . يكشؼ عبلقة اإلنساف بعالـ ما كراء كجكده المحسكس
لفيف الصكفييف تكظيفان لرمز النكر، كييعدُّ السييركردم الحمبي أكثر المؤ 

فالفمسفة اإلشراقية ىي فمسفة في األنكار، كمبدؤىا أٌف اهلل نكر قد خرجت مف نكره 
كؿ األنكار التي يقـك عمييا العالـ المادم كالركحي، كلذلؾ نرل آثار السيركردم 

نسكبة كيمَّيا قائمة عمى فكرة النكر، كتحتشد في نصكصو ألفاظ النكر كالتنكير الم
نادل مناد مف المبلئكة حفَّت مف حكؿ عرش النكر أٍف يا أييا : )إلى اهلل سبحانو

ًو البىكار، إفَّ أبكاب السمكات تيفتح في صبيحة كؿ جمعة ٍيمى طمعت . التائيكف في مى
يا مف غكاشي نكره أضاءت .. شمكس عف مغاربيا، فيمٌمكا إلى الباب األكبر

 .(2)( الذكات الذاكرات،
سـ مف أسماء اهلل الحسنى كصفة مف صفاتو تتفرع عنو رمكز أخرل النكر ا

كنتخذ مثبلن عمى ذلؾ رمكز قصة . كالتطيير، كالنجاة، كالخبلص، كالمعرفة
كىي صكرة جديدة لقصة حي بف يقظاف، مميئة بالرمكز كالبئر ( الغربة الغربية)

 .الخ.. كالقصر كالماء، كالرحى
ى ىي الجسـ، كانقطاع الماء عف الرحى ىك فالماء رمز لمركح كالحياة، كالرح

تدكر القصة في فىمىًؾ رمزو كيٌميو ىك معراج السيركردم في رحمتو إلى النكر . المكت
( سيرج)، ك(صبح)، ك(شمس)، ك(ليمة قمراء)، ك(البرؽ)الذم يرمز إليو بألفاظ 

حيث ( الماء)، ك(الطير)، باالستعانة بالرمكز الصكفية المعتادة (نجـ)، ك(شيعىؿ)ك

                                         
 .165تراث الحبلج   (1)
 .117عة في الحكمة اآلليية، مجمك   (2)
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سافرت مع أخي عاصـ مف ديار ما كراء النير لنصؿ طائفة مف طيكر : )يقكؿ
ساحؿ لجة الخضراء، فكقعنا بغتة في القرية الظالـ أىميا، أعني مدينة قيركاف فمما 
أحس قكميا أننا قدمنا عمييـ، أحاطكا بنا كحبسكنا في قعر بئر ال نياية 

فكؽ بعض، إال أننا أكبة المساء  ككاف في قعر البئر ظممات بعضيا.. لمسمكيا،
ناظريف مف ككة فربما يأتينا حمامات مف . نرتقي القصر مشرفيف عمى الفضاء

، فبينما نحف في الصعكد ليبلن كاليبكط نياران إذ رأينا اليدىد مسممان ..أيكؾ اليمف
في ليمة قمراء، في منقاره كتاب، كرأيت سراجان فييا دىف ينتسج نكره كينتشر في 

فرأيت الصخرة .. ر البيت، كشعؿ مساكنيا مف إشراقيا نكر الشمس عمييـأقطا
العظيمة عمى قمة الطكر العظيـ، فسألت عف الحيتاف المجتمعة كعف الحيكانات 

ذلؾ ما كنا : المتنعمة المتمذذة؟ فاتخذ كاحد مف الحيتاف سبيمو في البحر سىربا كقاؿ
كما ىؤالء الحيتاف؟ : فقمت نبغي كىذا الجبؿ طكر سينا كالصخرة صكمعة أبيؾ

فمما : أشباىؾ أنتـ مف أب كاحد كقد كقع ليـ شبو كاقعتؾ فيـ إخكانؾ: فقالكا
سمعت كحققت عانقتيـ كفرحت كفرحكا بي فصعدنا إلى الجبؿ كرأيت أبانا شيخان 
كبيران تكاد السمكات كاألرضكف تنٌشؽي مف تجٌمي نكره، فبقيتي تاًئيان متحٌيران منو 

فشركؽ . (1)( فسٌمـ عمٌي فسجدتي لػو كلٍذتي أنمًحؽي في نكره الساًطعٍ  كمشيت إليو
الشمس رمز لشركؽ العقؿ، كغيابيا رمزه التباع الشيكات كغياب العقؿ، أٌما البئر 

أحد )فرمز الظبلـ كتحٌكـ الشيكات، فقد أتى اليدىد برسالة مف اهلل، كعاصـ 
الزلؿ، كالحيتاف رمزه لمشيكات  إشارة إلى أٌف العقؿ يعصـ الناس مف( المسافريف

كالغرائز، كالصخرة صخرة النجاة كالكصكؿ إلى المعرفة اإلليية، كاألب رمزه 
كىذه الرمكز الجزئية تنطكم تحت رمزو . لؤلصؿ اإلليي كتجٌمي الحقيقة المطمقة

معراج السيركردم إلى النكر، كىي رمكز غير مقصكدة لذاتيا، ( المعراج)كيٌمي ىك 
ىك غاية كعظية مفاديىا لفت االنتباه إلى قيبح الكفر كالمعصية،  بؿ المقصكد

 .كضركرة العمؿ عمى الظىفىر برضى اهلل كنصره كثكابو
ذاخلؿرذ5 ذ ذ  الخمر ىي العمـ كالمعرفة المؤثّْراف في ذائقيما،  :ـ

كىي الحب أيضان لدل الصكفية، كىي رمز مف رمكز الصكفية الكبرل، كىك رمزه 
تمميحان في كتابتيـ لمعاناتىيـ لحالي السيكر كالصحك، كالسيٍكر  مكجكده صراحةن أك

حالة ذاتية عالية يصؿ إلييا الصكفي، بعدى أف يمرَّ بمقامات الذكؽ، كالشيرب، 

                                         
 .124حي بف يقظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسيركردم، تحقيؽ أحمد أميف   (1)
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ـٌ فالسيكر غيبة  كالٌرم ىك بقاءه بعد السيكر مف الجماؿ اإلليٌي الميطمؽ، كمف ث
المقاء، كاندىاش، كذىكؿ بعد تيسٌببيا رغبة عارمة في لقاء اهلل، كرىبة مف ىذا 

تحققًَّو في إحساس الصكفي، فيغتني باطنو بمشاعر الغبطة، كالكلو، كالشكؽ إلى 
الفناء عف النفس، كالبقاء في اهلل، كقد كاف الشعر أكثر مناسبةن لغناء رمز الخمر 

 :مف النثر، يقكؿ الحبٌلج
 نديمي غيُر منسوٍب 

 

 إلى شيء من الحيفِ  
 دعاني ثم حّياني 

 
 ضيفِ كفعل الضيِف بال 
 فمّما دارت الكأس 

 
 (1)دعا بالنطِع والسيِف  
 

ففي أبيات الحبٌلج مجمسه لشرب الخمر، لكٌف النديـ ليس كندماء مجمس 
الخمر المادية، فيك مينٌزه عف العيكب، كلقاء الحبٌلج مع نديمو كتبادليما التحية ىك 

فٌ  الخمر التي يشربكنيا مف الخطكرة  خمؽه كريـ ينتمي إلى إكراـ الضيؼ لضيفو، كا 
أف يبمغ شربييا حد القتؿ بالسيؼ، ألٌف السيكر بيا ييفًقد العقؿ كالتكازف، كيخمؽي ليما 
بديبلن مف اليياـ كاالضطراب في حالة محبة إليية جارفة، ألٌف محتكل الراح ىك 
 معرفة الذات اإلليية، كحالة السيكر بيا قد يتبعييا بكحه بما 

 .بالكتمافىك أجدر 
كليس أكثر مف ألفاظ الذكؽ كالشراب في التراث الصكفي، ييسٌمي السيركردم 

ال تحسبىٌف أفٌ  (: )شراب األبرار)في نص بعنكاف ( شراب األبرار)الخمر اإلليية 
السعادة عمى نكعو كاحد بؿ لمميقٌربيف مف العمماء، البالغيف في الممكات الشريفة 

ف أيضان لٌذاته دكنيا سٌيما عمى تقدير كجكد الميثؿ لٌذاتو عظيمة، كألصحاب اليمي
التخيمية، فميـ كقفةه في العالـ الفمكي معيا دكف الكصكؿ إلى رتبة السابقيف 

كالسابقكف السابقكف ، أكلئؾ المقٌربكف
كقد يخالط لٌذات المتكسطيف شكبه مف  (2)

ييسقىٍكفى : ألبرارلٌذات المقربيف كما يشير إليو حيث قاؿ تبارؾ كتعالى في شراب ا
مف رحيؽ مختكـ

مزاجو مف تسنيـ، عينان يشرب بيا المقربكف، ك(3)
، كىؤالء (4)

كاألبرار عمى تقدير كجكد . ليـ العركج، إلى مشاىدة الكاحد الحؽ، مستغرقيف فيو
                                         

 .149تراث الحبلج   (1)
 .11سكرة الكاقعة   (2)
 .25سكرة المطفقيف   (3)
 .28سكرة المطفقيف   (4)
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الميثؿ التخيمية يتمذٌذكف بأصباغو تخيميةو فمكيةو، كطيكرو كحكرو عيف، كذىبو كفضة، 
 .(1)(مٌما عندنا كأشرؼ كغيرىا أحسف

فالسعادة التي يىبعثييا تحصيؿ المعرفة اإلليية أنكاع بحسب درجات المؤمنيف 
العارفيف، فيناؾ سعادة الميقربٌيف، كسعادة أصحاب اليميف، كسعادة المتكسطيف، 
كىـ جميعان يمكنيـ اختيار تذٌكؽ شراب األبرار، كفي شراب كؿٍّ منيـ شيء مف لٌذة 

ك خمر المعرفة اإلليية، الشراب الذم كصفو اهلل تعالى بأٌنو مف ىذا الشراب كى
، فيك خمره رحيؽ خالص غير مشكب، كىك (رحيؽ مختكـ كمزاجو مف تسنيـ)

ألٌنو ييقاؿ لمنحؿ إذا مؤل )مختـك في إناء لـ ييفتح كييقٌدـ ألحدو مف قبؿ كىك كالعسؿ 
توي عسبلن  كىك أخيران خمرةه ممزكجة  (عاقبتو ريح المسؾ)أم ( ختامو مسؾه )ك: شيكرى

كالسيكر . (2)( الماء الظاىر يعمك الخمر كىك خير أنكاع الماء)بماء تسنيـ كىك 
بيذه الخمر يمنح ليؤالء الشاربيف العركج لمشاىدة اهلل سبحانو، كمشاىدة جًنتو 

 . بكاسطة الخياؿ
، كالتشابو في صي اغة يبدأ النص بالنيي المؤٌكد بنكف التككيد الثقيمة كأفَّ

المقٌربيف كالبالغيف كالسابقيف كالمتكسطيف )أسماء المفعكليف، كأسماء الفاًعميف 
ٍر، ىي ( كالمستغرقيف ( أصحاب اليميف)كالسجع بيف ىذه األلفاظ كألفاظ أيخى

، فضبلن عف االقتباس مف (المٌذات)ك( الممكات)كبيف ( حكر عيف)ك( يتمذٌذكف)ك
دىا السيركردم، كعف استخداـ أنكاع مف القرآف الكريـ لتأكيد الفكرة التي يري

كجمع المؤنث ( بالغيف كسابقيف، كميقٌربيف، كمتكسطيف)الجمكع، كجمع المذكر 
عمماء، كميثؿ، كأبرار، كأصباغ، كطيكر، )، كجمع التكسير (ممكات)ك( لٌذات)

مقربكف مف اهلل، أك مستغرقكف فيو، أك )، كأصحاب ىذه الجمكع إٌما (كحكر
 (. يؽ إليوسالككف في الطر 

ىي أداء : الكظيفة األكلى فكرية: كالستخداـ صيغ الجمع في النص كظيفتاف
معنى ىك أفَّ الخمؽ جميعان عمى اختبلؼ درجاتيـ في معرفة اهلل ىـ أبناؤه 

فنٌية ىي : كفي فىمىًؾ كجكده يدكركف، كالكظيفة الثانية. كمظاىره المفتقرة لمعرفتو
حٌدة الطابع التعميمي الفمسفي في النص، المؤٌكد اإليحاء بالفكرة، كتأكيدىا ككسر 

باستخداـ أسمكب الخطاب، كالنيي، كبتقسيـ أنكاع السعادة كأنكاع السعداء، 

                                         
 .94مجمكعة مف الكممات اإلليية   (1)
 .94مجمكعة في الحكمة اإلليية   (2)
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ألصحاب اليميف )ك( ألصحاب اليميف كقفة)كاستخداـ أساليب اإلخبار كما في 
 (.كقد يخالط لٌذات المتكسطيف شكبه )، (لٌذاته 

ذادلعراجذ6 ذ  كمعراجو،  مف إسراء النبي  كىك رمزه ميستميـ :ـ
إذ استكحى الصكفٌيكف مف ىذا الرمز الكثير مف القصص كالنصكص، فأكدعكىا 
خبراتيـ الركحية، كتصكراتيـ الماكرائية، ككشكفاتيـ كحدكسيـ، كتأكيبلتيـ، كالكثير 
مف اإليحاءات اإلنسانية، فضبلن عف تخميصيـ رمز المعراج مف طابع التأريخ 

المعراج الصكفي . مو إبداعان فنٌيان في الصياغة، بكسائؿ البياف كالبديعكالسيرة، كتقدي
 معراج ركحي، كيقكـ رمز المعراج بكظائؼ 

 : ثبلث ىي
ذدــقة1 ذوضقػة ىي كظيفة أساسٌية تدخؿ في ماىية المعراج، كصفىٍتيا  :ـ

 االنخراط في البناء الركحي لؤلمة اإلسبلمية؛ )الدكتكرة سعاد الحكيـ بػ 
كالدعكة إلى اهلل سبحانو مف خبلؿ  اء ىرمي، يستكم عمى قمٌتو النبي كىك بن

ذلؾ ألٌف المعراج  (1)( دعكة النبي، فاهلل ال ييكّْمؼي األكلياء العارجيف بتشريع جديد
الصكفي معراج نفسي كعقمي، كرؤية منامية معنكية، كركحية، بينما المعراج 

تقميده لممعراج النبكم مف الجانب  النبكم معراج حٌسي، كمعنكم فالمعراج الصكفي
 .الركحي، ألٌف عناصر المعراج صكره أصكليا مكجكدة في الركاية النبكية لممعراج

ذوعـّقةذومجاؼّقةذ2 ذأدبقة ذوضقػة ذـ إذ يؤثر أسمكب القص، كاألحداث كلغة :
السرد كالحكار في القارئ، فيثير في نفسو انفعاالت متنكعة، كالخكؼ، كاألمف، 

 .لفرح، كييقدّْـ لػو كتابة إبداعية جديدةكالحزف، كا
ذتعؾقؿّقة3 ذؽعرعّقة ذوضقػة ىي تقديـ المعرفة التي يكتشفييا الصكفي في  :ـ

أثناء معراجو، فبعض قصص المعراج تتمتع بنزعة تعميمٌية في مجاؿ الممارسات 
الصكفية، كفي مجاؿ الممارسات الحياتية في المجتمع، كالحث عمى مكاـر 

ية فكرتي الثكاب كالعقاب، كتجسيد صمة الصكفيٌيف بالككف، األخبلؽ، كتغذ
كاإلنساف؛ فالمعرفة أىـ أىداؼ المعراج، ينقؿي اهلل العبدى مف مكاف إلى مكاف ليريو 

 . مف آياتو فالمعراج الصكفي معراج تعميـ، عركج إلى مراتب عميا مف العمـ
كال تمتـز قكالب  إٌف نصكص المعراج تخرؽ قكانيف األجناس األدبية المعركفة،

                                         
 .31سعاد الحكيـ . اإلسرا إلى المقاـ األسرل، البف عربي، تحقيقي د  (1)
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صياغة سابقة؛ فيي نصكص جديدة، قكاميا أحداث ركحٌية مشابية لمعراج النبي 
 كبعض الصكفيٌيف كظٌفكا المعراج أدبٌيان بكصفو رمزان لٌماحان، ميكثَّفان، كما في ،

 . بعض نصكصيـ، كمنيا شطحة أبي يزيد البسطامي
ٌرجى بركحي فخرقت الممككت، فما مررتي بركح نبيٌ ) إاٌل سٌممتي عمييا، كأقرأتييا  عى

، فإنو كاف حكؿ ركحو ألؼ حجاب مف نكر كادت أف السبلـ غير ركح محمد 
، كما كرد رمز المعراج عند السيركردم أكثر مف مٌرة (1)( تحترؽ عند أكؿ لمحة

 ، ففي إحدل مناجياتو (مجمكعة في الحكمة اإلليية)في 
ًض المعراج، كيطمبي مف اهلل تيسير عركجو ييعدي العيٌدةى لخك ( التمكيحات العرشية)

يىٌسًر العركج إلى سماء القدس، كاالتصاؿ بالركحانييف، .. يا رٌبنا: )إلى السماء
كمجاكرة المعتكفيف في حضرة الجبركت المطمئنيف، في غرفات المدينة الركحانية 

، كأٌف أ. (2)( التي ىي كراء الكراء عمى كيؤكد في نصو آخر أٌف السعادة درجاتو
: يقكؿ في ذلؾ. درجات السعادة، ىي سعادة الكاصميف إلى ربيـ بالعركج الركحي

كىؤالء ليـ العركج إلى مشاىدة الكاحد الحؽ، مستغرقيف فيو، كاألبرار عمى تقدير )
 . (3)( كجكد المثؿ التخيمية يتمذذكٌف بأصباغو تخيمية فمكية

لمسيركدم، ( الغربيةالغربة )كيظّْؼى رمز المعراج قصصٌيان، كما في قصة 
البف طفيؿ، يقكؿ السيركدم عف ( حي بف يقظاف)التي استميميا مف قصة 

إنيا تشير إلى الطكر األعظـ الذم ىك الطاقة الكبرل المخزكنة في : )قصتو
لى السر الذم ترٌتبى عميو مقامات  الكتب اإلليية، المستكدعة في رمكز الحكماء، كا 

كرمز المعراج رمزه كيٌمي ييحٌرؾ رمكز . (4)( أىؿ التصكؼ كأصحاب المكاشفات
الشمس رمز شركؽ العقؿ، كالبئر رمز الظبلـ، كتحٌكـ : القصة، التي مف أىميا

فييا رمزه إلى عصمة العقؿ اإلنساني ( عاصـ)حتى شخصية المسافر . الشيكات
مف الزلؿ، ككصكلو عف طريؽ الكشؼ كالذكؽ إلى معرفة اهلل، كيتضٌمف معراج 

عناصر رمز المعراج كالسفر عبر السفينة في بحكر السماكات، ( غربيةالغربة ال)
صعدنا إلى الجبؿ كرأينا أبانا شيخان : )يقكؿ السيركردم. بعد التجٌرد عف المادة

كبيران يكاد السمكات كاألرضكف تنشؽي مف تجمٌي نكره، فبقيتي متحيزان منو كمشيتي 

                                         
 .111النكر مف كممات أبي طيفكر   (1)
 .117مجمكعة في الحكمة اإلليية،   (2)
 .94مجمكعة في الحكمة اإلليية،   (3)
 .124حي بف يقظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسيركردم، تحقيؽ أحمد أميف   (4)
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 .(1)(كره الساطعإليو فسٌمـ عمٌي فسجدت لػو كلذتي أنمحؽي في ن
اإلسرا إلى المقاـ )أٌما محي الديف بف عربي، فقد أكدع رؤيا معراجو كتابىو 

ففي القسـ األكؿ . ، كىك خمسة أقساـ، كفي كؿ قسـ مجمكعة مف األبكاب(األسرل
تتجٌمى قضية الحب الصكفي، الذم كاف دافعان كامنان كراء معراج ابف عربي تقٌربان 

، كعممٌيان، كعقائدٌيان، فيتخمص  ، كفيو أيضان مف النبي  ِن يتـ تحضير السالؾ بدنٌيان
، كفي القسـ الثاني تبدأ رحمة (التراب، كالنار، كاليكاء، كالماء)مف عناصره السفمٌية 

ابف عربي عبر السماكات السبع، كيبدأ حكاره مع سٌر ركحانية ساكنييا مف 
، كفي السماء الثانية (دـآ)يمتقي ( سماء الكزارة)األنبياء، ففي السماء األكلى 

يمتقي ( سماء الشيادة)، كفي السماء الثالثة (عيسى)يمتقي ( سماء الكتابة)
، في السماء الخامسة (إدريس)يمتقي ( سماء اإلمارة)، كفي السماء الرابعة (يكسؼ)
يمتقي ( سماء القضاة)يمتقي ىاركف، كفي السماء السادسة ( سماء الشرطة)
كفي ىذه الرحمة (. إبراىيـ)يمتقي ( سماء الغاية)ابعة ، كفي السماء الس(مكسى)

أٌما في . يبرز اليدؼ التعميمي، إذ يستفيد السالؾ عمكمان عظيمةن مف عمـك األنبياء
القسـ الثالث فيصؿ السالؾ إلى سدرة المنتيى، حيث النكر كالبياء، ثـ حضرة 

التعميمي أيضان، إذ الكرسي، ثـ الرفارؼ العيمى، كيٌتضح لنا في ىذا القسـ اليدؼ 
تقكؿ . ييقٌدـ قطب الشريعة كصايا، ىي ذاتيا الكصايا المكجكدة في قصص األنبياء

قيمة ىذا النص عظيمة إذ إٌنو : )الدكتكرة سعاد الحكيـ عف كصايا قطب الشريعة
نٌبو بإشارات قرآنية عمى دقائؽ سمكؾ صكفية، كؿ ذلؾ بأسمكب معمـ كبير، مسمـ 

القرآف، ففتح أماـ القارئ سبيؿ آفاؽ قراءة جديدة لقصص ارتكل عقمو مف عمكـ 
ال ترغب في ميٍمؾو ال ينبغي ألحدو )كمف الكصايا كصايا عامة، مثؿ . (2)( األنبياء

مف بىعًدؾ، بؿ قيٍؿ ىذا سبحانؾ مف عندؾ، ارغٍب في ميمؾو ال ينبغي لسكاؾ، تتخمؽ 
ال : )صص األنبياء مثؿ، كمنيا كصايا ميستميىمة مف ق(3)( في ذلؾ بصفات مكالؾ

ٌذبوي لٌما كشؼ  تيعذّْب اليدىد كما ىـٌ سميماف، حتى يعجز عف البٌينة كالسمطاف؛ عى
فت بسكابؽ الخيؿ، فًرقيـ أيادم  السر، كخرؽى الستر، ارفؽ عمى النمؿ، إذا أكجى

ٌيب الشماؿ كالصبا فيذه . (4)( سبأ، كاقتميـ مضى السيؼي أك نبا، كاتركيـ بيف مى

                                         
 .126قظاف البف سينا كابف طفيؿ كالسيركردم، تحقيؽ أحمد أميف حي بف ي  (1)
 اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي  (2)
 .131اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (3)
 .119اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (4)
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. ستميمة مف قصة النبي سميماف عميو السبلـ، الكاردة في سكرة النمؿالكصية مي 
  (1)كتىفٌقد الطير فقاؿ ماليى ال أرل اليدىد أـ كاف مف الغائبيف: قاؿ تعالى

، كمف  (2)ألعٌذبنَّوي عذابان شديدان أك ألذبحنَّوي أك ليأتيٌني بسمطافو مبيف: كقاؿ
كا عمى كاد النمؿ قالت نممةه يا أيُّيا النمؿي حتى إذا أت: السكرة أيضان قكلو تعالى

ـٍ سميماف كجنكده كىـ ال يشعركف  . (3)ادخمكا مساكنكـ ال يىٍحطىمنَّكي
 

، كمناجيات كأبرز ما في . كفي القسـ الرابع تتجٌمى قضية المعرفة، حضراتو
يفنى السالؾ عف ( أكحى)كفي الحضرة األخيرة . الحضرات تعميـ السالؾ كتفييمو

. الكامؿ بيف األكلياء( التابع المحمدم)، كيصؿ إلى المقاـ المطمكب مقاـ ذاتو
كأبرز ما في المناجيات معرفة السالؾ لنفسو، كلئلنساف كمكانتو في الككف، كهلل 

 . الكاحد، كلنعمو، كألسرار مبادئ السكر، كلعمٌك مقاـ محمد 
حاف يخكضو أما القسـ الخامس كاألخير فيك إشارات نبكية، تأخذ شكؿ امت

، كيجيب ىي ( اإلسرا إلى المقاـ األسرل)كنصكص . السالؾ، فييسأؿ فيما عرؼى
يشير ابف عربي في مقدمة كتابو إلى اإلطار األدبي الذم كجده . نصكص فنية

، كأكدعتوي بيف : )ضركريان إلخراج كتابو قائبلن  ، بمنثكرو كمنظـك ككصفتي األمرى
، ميسىجع األلفاظ، ليسي ٌفاظ، كبىٌيٍنتي الطريؽ، كأكضحتي مرمكزو كمفيـك ؿ عمى الحي

ففي (. التحقيؽ، كلىكٌحتي بٌسر الصديؽ، كرتبتي المناجاة، بإحصاء بعض  المغات
، كالسجع، كألكاف (4)ىذه اإلشارة تأكيد لمناحية الفنية مف خبلؿ االىتماـ الرمز

كلممكضكع،  البياف، كالمغة، فضبلن عف أٌف االستعانة بالشعر إغناءه لمجانب الفني،
كعنصري جذبو لمقارئ، كرٌبما ألٌف الشعر أقدر عمى التغٌني بالعاطفة، يقكؿ ابف 

 :عربي شعران 
 لّما بدا السرُّ في فؤادي

 

 فنَي وجودي وغاَب نجمي 
 وجاَل قمبي بسرٍّ رّبي 

 
 وغبُت عن رسِم حسِّ جسمي 
 وجئُت منو بو إليو  

 
 في مركٍب من َسنيِّ عزمي  
 

                                         
 . 21، 21سكرة النمؿ   (1)
 .21، 21سكرة النمؿ   (2)
 .18سكرة النمؿ   (3)
 .53اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (4)
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 نشرُت فيو قالَع فكري
 

 من خفيِّ عممي في ُلّجٍة  
 َىّبت عمييا رياُح شوقي 

  
 فمّر في البحر مّر سيمي 
 فجزُت بحَر الدّنو حتى  

  
 أبصرُت جيرًا َمْن ال ُاسَّمي 
 وقمُت يا َمْن رآه قمبي  

  
 اضرْب لي في حبكم بسيم 
 فأنت أنسي وميرجاني  

  
 (1)وغايتي في اليوى وُغنمي  
 

الرمز، فمعراجي ابف عربي ػ في ذاتو ػ رمزه الرتقاء اإلنساف بعقمو، كقمبو، أٌما 
كركحو، إلى عالـ اهلل، كالميثؿ، كتحت رمز المعراج تنطكم رمكز النص، كالسفينة 
التي ىي رمز الخبلص كالعبكر عف طريؽ المعرفة ككيؿُّ ركفو فييا ييقابمو معتقد، 

ة النشاط السمككي لمسالؾ، قسـه عقائدم ىذه السفينة تتركب مف كيميٌ . )أك تشريع
ؿي العقيدة الصكفية، كقسـه تعبدم كاألذكار، كاألحكاؿ، فعقيدة السالؾ، كسمككو  ييفصّْ

، كييحٌكؿي ابف عربي بعضى رمكزه أسماء لمسميات؛ كالدٌرة (2)( ىما سفينة المعراج
الكيٌمية كىي اسـه لمنكر المحمدم، كالزبرجدة الخضراء، كىي النفس . البيضاء

 .المنبعثة مف الدٌرة البيضاء
كال يكتفي ابف عربي بيذا التحكيؿ، بؿ ينقؿ رمكزان أخرل مف الخياؿ إلى 
الكاقع، كما في مناجاة الرياح، كصمصمة الجرس، كريش الجناح، ففييا رمكز ىي 

كىي غير الرياح الطبيعية (. الرياح)ك( الرعكد)ك( الجرس)، ك(الفرس)، ك(الجكاد)
الرياح ال تمري عمى شيء، )فيذه . إٌنيا رياحه إليية، ييعاقىبي بيا الكافركف. ةالمعركف

 إاٌل جعمتو ىباءن منثكران، كدٌمرتو تدميران، ألٌنيا رياح الغيرة، 
ٌنيا لترمي بشرر  لٌكاحةه "، (3)( ال تيبقي كال تىذىٍر )"فميسى تيبقي مع مالكيا غيره، كا 

 .(5)((4)" لمبشر
 ناس ىي أبرز مقكمات الشكؿ الفني في كتاب السجع كالطباؽ كالج

فقد تفٌنف ػ مثبلن ػ في تكظيؼ الجناس، ففي خطاب (. اإلسرا إلى المقاـ األسرل)
ٌسفى اهلل أفعالؾ، كال جعميا أفعى لؾ، كسٌدد أقكالؾ، : )قطب الشريعة لمسالؾ جاء حى

                                         
 .73اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (1)
 .71اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (2)
 .28سكرة المدثر   (3)
 .29سكرة المدثر   (4)
 .149اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي   (5)
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، بالؾ (1)( الؾفإٌنيا عند المناجاة أقكل لؾ، كألًؽ أييا الطالب بالؾ، أصمح اهلل ب
كبالطباؽ يقارب ابف عربي . األكلى ىي خاطرؾ كقمبؾ، كبالؾ الثانية ىي شأنؾ

كالسجع ىك معادلةي النثر بالشعر الذم يجاكره في . جدؿ عبلقة اإلنساف بالكجكد
 . معظـ الكتاب

ذ:ذـذاؼشطح3

إٌف ذكؽ المعرفة اإلليية التي ىي خمر الصكفييف تؤدم إلى سيٍكرىـ كغيبتيـ، 
حت السطكة اليائمة ليذه الخمر ال يممؾ الصكفي إاٌل أف ينطؽ بما يعرؼ دكف كت

أف ييحٌس، فيك ييذم، كيرمز، كيشطح في أفكاره ككمماتو بعيدان، فالصكفية شطح 
مف الظاىر إلى الباطف، كمف الشريعة إلى الحقيقة، كمف التعدد إلى الكحدة، كمف 

شطح الفكرم يحتاج إلى شطح تعبيرم تعدد األدياف إلى اهلل الكاحد، إٌف ىذا ال
عبارة مستغربة في )يصفو كييحاكيو، ييعٌرؼ أبك نصر الٌسراج الطكسي الشطح بأٌنو 

، فالشطح تحٌرؾ نفسي، كجسدم، كعقمي قبؿى (2)..( كصًؼ كجدو فاضى بقكتو كىاج
أف يككف تحٌركان لغكٌيان، فيك غمبة الكجد كالسيكر بخمر المعرفة عمى الصكفي، ىك 

بةه عمى جسده مثمما ىك غمبةه عمى عقمو كقمبو، كعنصر الحركة كامفه في غم
الشطح، ففي الشكؽ إلى اهلل حركة، كفي تمبية ىذا الشكؽ باالتحاد باهلل حركة، 
كعنصر الحركة في الشطح ليس عبثان بؿ غايتو التغيير كالخمؽ مف جديد، يؤكد 

، (3)( قاؿ شطحى إذا تحٌرؾالشطح مأخكذ مف الحركة، يي )ماسينيكف عنصر الحركة 
الشطح لغة ككنية، لغة ينطمؽ بيا الككف عبر ناطقيا )كيؤكد أدكنيس أيضان أٌف 

سيميائي تحكيمي ( صنعه )الصكفي، كالنص الصكفي ليس كبلمان، بؿ ىك عمؿ 
 .(4)( غايتو المشاركة في سٌر الخمؽ األكؿ

اشؽ باهلل لمشطح المغكم ػ إذف ػ خمفية فكرية، ىي اتحاد اإلنساف الع
ثبات اتحاد اهلل  ثبات، نفي اإلنساف إلثبات اهلل، كا  المعشكؽ، فيي تجربة نفي كا 
كاإلنساف، كلمثؿ ىذه األفكار ريفضى الشطح، إذا اعتيًبرى كيفران كخركجان عمى العقيدة 

يضٌر بعامة الناس )كالشريعة، فالغزالي يرل في بعض كقفاتو النقدية أٌف الشطح 
كييحٌير عقكليـ بتمؾ الكممات التي تصؼ عشؽ اهلل كاالتحاد حيث ييشٌكش قمكبيـ 

                                         
 .113ربي اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف ع  (1)
 .375الممع في التصكؼ   (2)
 .76، 77التصكؼ   (3)
 .132الصكفية كالسريالية   (4)
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فإٍف لـ يتضح لػو ( أنا الحؽ: )بو، ربما يسبؽ لساف الصكفي في ىذه الدىشة فيقكؿ
، كلكٌف الغزالي الذم عيرؼ بتأرجح مكقفو (1)( ما كراء ذلؾ اغتر بو ككقؼ عميو

ل أٌف العارفيف كتكسطو تجاه الصكفية دافع في كقفة أخرل عف الشطح حيث ير 
بعد العركج المعنكم إلى سماء اهلل لـ يركا في الكجكد إال الكاحد الحؽ، فمـ يبؽى 
لدييـ ميتسَّعه، إاٌل لذكر اهلل، لقد بيًيتكا عف أنفسيـ كذىمكا كسكركا بحقيقة كحيدة ىي 
كجكد اهلل كحسب، ما دفعيـ إلى التعبير عف ىذه الحقيقة بعبارات الشطح فقاؿ 

كبلـ العيشاؽ في )، ك(شأنيسبحاني ما أعظـى )، كقاؿ اآلخر (نا الحؽأ: )أحدىـ
حاؿ السيكر ييطكل كال ييحكى فٌمما خٌؼ عنيـ سكرىـ كرٌدكا إلى سمطاف العقؿ عرفكا 

 .(2)( أٌف ذلؾ لـ يكف حقيقة االتحاد بؿ شبو االتحاد
ك الشطح كبلـ يقكلو الصكفي في حاؿ فنائو عف ذاتو، كبقائو بذات الحؽ، في

كبلـ الحؽ، ال كبلـ الصكفي، ألٌف الصكفي ال ينطؽ عف ذاتو بؿ عٌما يشاىد، 
ىك شاىدى اهلل فتحدث عٌما شاىده بعد أف غٌيبى ذاتو، أك غابت مف تمقاء نفسيا 
بفعؿ التجربة، فكيؼ يحضر أك يحس بحضكره الشخصي في حضرة اهلل، فيذا 

ة سيكر كغيبة ال في حالة مف باب التنزيو، فضبلن عف أٌف الصكفي يشطح في حال
صحك، تكجب العقؿ، كالشطح ييبٌرر بأنو كبلـ ييؤكؿ، فيك إشارة كرمز، كعبارة 

، كحيف يقكؿ (3)( أنا صكرة الحؽ الخالؽ: )يمكف أف تيؤٌكؿ( أنا الحؽ)الحبٌلج مثبلن 
، (إٌننا ال نخاؼ الجحيـ كال نشتيي الجنة)ك( إٌننا نرل اهلل)الصكفيكف كممات مثؿ 

ليس كفران، ألٌف المعنى الحرفي فييا غير مقصكد، فالصكفيكف أىؿ غيبة عف فيذا 
يدافع ابف خمدكف . الحس، كالكاردات تممكيـ، كتممؾ نطقيـ كىذا مبعث الشطح

كأٌما األلفاظ المكىمة التي ييعٌبركف عنيا بالشطحات كيؤاخذىـ بيا )عف الشطح 
أىؿ غيبة عف الحس،  أىؿ الشرع، فاعمـ أٌف اإلنصاؼ في شأف القـك أنيـ

كالكاردات تممكيـ حتى ينطقكا عنيا بما ال يقصدكنو، كصاحب الغيبة غير 
 .(4)( مخاطب كالمجبكر معذكر

كيدافع الصكفيكف عف أنفسيـ، فالبسطامي الذم كاف أكؿ مىٍف تكٌمـ في 
الشطح كاف يقكؿ شطحاتو، كىك غائبه عف الكعي، ييركل في سياؽ دفاعو عف 

: فقاؿ. يبمغنا عنؾ في كؿ كقت أشياء ننكرىا! يا أبا يزيد: يؿ لػوأٌنو ق)شطحاتو 
                                         

 .351/ 3إحياء عمـك الديف، الغزالي   (1)
 .57مشكاة األنكار   (2)
 .366الصمة بيف التصكؼ كالتشيع، مصطفى كامؿ الشيبي   (3)
 .475مقدمة ابف خمدكف   (4)
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إنما يخرج الكبلـ مني عمى حسب كقتي كيأخذه كؿ إنساف عمى حسب ما يقكلو، 
  .(1)( ثـ ينسبو إليٌ 

قيؿ ألبي القاسـ : )كيدافع الجنيد عف شطحات البسطامي في الركاية التالية
كما بمغكـ مف إسرافو في : فقاؿ. الكبلـ إٌف أبا يزيد يسرؼ في: الجنيد بف محمد

إٌف : الجنيد: فقاؿ. أنا ربٌي األعمى! سبحاني! سبحاني: سمعناه يقكؿ: كبلمو؟ قالكا
الرجؿ ميستيمؾه في شيكد اإلجبلؿ، فنطؽى بما استيمكو لذىكلو عف الحؽ عف 

 .(2)( رؤيتو إياه، فمـ يشيد إال الحؽ تعالى
، (أنا الحؽ: )و التي يشطح فييا صائحان كحيف كاف يصحك الحبٌلج مف غيبات

بة غير اهلل)ك ٍف أىكل أنا)ك( ما في الجي إنؾ تٌدعي : ييقاؿ لػو( أنا مف أىكل مى
 :الحمكؿ، فيجيب قائبلن 

مف ظٌف أٌف اإلليية تمتزج بالبشرية أك البشرية تمتزج باإلليية فقد كفر، فإٌف )
(: الحبلج)كيقكؿ  (3)( اتيـاهلل تعالى تفٌرد بذاتو كصفاتو عف ذكات الخمؽ كصف

ٍف أسكرتو أنكار التكحيد حجبتو عف عبارة التجريد، بؿ مف أسكرتو أنكار التجريد ) مى
ىذا ما  (4)( نطؽ عف حقائؽ التكحيد، ألٌف السكراف ىك الذم ينطؽ بكؿ مكتكـ

 . يؤكد أٌف شطحات الحبٌلج ىي مف قبيؿ اإلشارة
، فنصكص الشطحات كمف اإلنصاؼ النظر إلى الشطح بكصفو أدبان 

نصكص ال يمكف تجريدىا مف اىتماـ فني جمالي مقصكد لذاتو رغـ أنيا نصكص 
كيًتبىت بأصابع السكر كالجنكف، بعيدان عف رقابة العقؿ الكتابي التقميدم، فشطحات 

كنتي أطكؼ حكؿ )ك( بطشي بو أشدُّ مف بطشو بي)البسطامي التي يقكؿ فييا 
حججتي مرةن فرأيتي البيت )ك( يطكؼ حكلي البيت فٌمما كصمتي رأيت البيت

 (5)( كحججت ثانيةن فرأيتي البيتى كصاحبو، كحججتي ثالثة فمـ أرى البيتى كال صاحبو
، أك التفٌنف في صياغة الشكؿ (المعب المغكم)فيذه شطحاته تكحي بما يشبو 

لمتعبير عف المضمكف، كتقديـ نماذج مختمفة كمبتكرة، كتبدك مف جانبيا المغكم 
كأنيا محاكلة شد انتباه إلى مكىبة فييا قدرة كطرافة كمفاجأة كجرأة كتكظيؼ جديد 

                                         
 .161النكر مف كممات أبي طيفكر   (1)
 .89شطحات الصكفية، عبد الرحمف بدكم   (2)
 .47أخبار الحبلج، لكيس ماسينيكف كبكؿ كراكس   (3)
 .117أخبار الحبلج، لكيس ماسينيكف كبكؿ كراكس   (4)
 .143، 112، 111النكر مف كممات أبي طيفكر   (5)
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 ( بطشي بو)لمبياف كالبديع، فالطباؽ مثبلن بيف 
، كاالستعارة (شاني)ك( سبحاني)، كالسجع بيف (لـ أر)ك( رأيتي )كبيف ( بطشو بي)ك

، ذات دكر ، كالتشابو كالتقسيـ، ىي أساليب لغة كبياف كبديع(يطكؼ البيت)في 
كبير في تقديـ المضمكف الفكرم لمشطح، فالشطح كسيمة لغكية تيقٌربي اإلنساف مف 
 .اهلل، عمى نقيض الشرع الذم ييمعفي ػ ككسيمة دينية ػ في الفصؿ بيف اإلنساف كاهلل

كالشطح ظاىرة فنية، فيك التفاته مف ضمير الخطاب إلى ضمير التكٌمـ؛ ألٌف 
لصكفي كاهلل، فمعنى االلتفات ىك االنصراؼ عف الشطح ينطؽ باالتحاد بيف ا

كبلـ إلى غيره، فااللتفات أيضان يمكف أف يككف انصرافان مف العاـ إلى الخاص، أك 
 مف الخاص إلى العاـ، مف زمف الماضي إلى زمف الحاضر، 

تمكيف )أك المستقبؿ، أك العكس كلذلؾ يطمؽ الدكتكر تامر سمـك عمى االلتفات اسـ 
التعبير بالتفات يرتبط بمعافو كجدانية أك نفسية )كيرل أٌف ( يؿ شعبوالخطاب كتفص

 كاإلنكار أك الكعيد أك الترىيب أك التشديد أك التكبيخ أك التقبيح، 
 .(1)( أك التفخيـ أك المدح أك التكرمة أك االختصاص

ييبٌرري الٌسراج الطكسي الشطح، كيعٌده طبيعٌيان في سياؽ التجربة الصكفية، 
أال ترل أٌف الماء إذا جرل في نيرو ضٌيؽ فيفيض مف حافتٌيو ييقاؿ شطحى ): يقكؿ

الماء في النير، فكذلؾ المريد الكاجد إذا قكم كجديه كلـ ييًطٍؽ حمؿى ما تردي عمى 
قمبو مف سطكة أنكار حقائقو فيترجـي عنيا بعبارة مستغربة مشكمة عمى مفيكـ 

ران في عممياسامعييا إاٌل مف كاف مف أىًميا كيككف ميتب  .(2)( حّْ
كال يكفي النظر إلى الشطح بكصفو يحتاج إلى عمـ ديف لييفٌسره، أك عمـ 
شرعي، ليحكـ عميو، إٌنو كيًتبى بالمغة كصيغى تعبيرٌيان بأساليب أدبية، فمف البدييي 
كالضركرم أٍف تيفسَّر كتينتقىد عمى أٌنيا لغة كأدب، ال مجٌرد عقائد دينية أك ركحية، 

عبارة عف كممة عمييا رائحة رعكنة كدعكل )في التعريفات لمجرجاني ىك كالشطح 
مف أىؿ المعرفة باضطرار كاضطراب، كىك مف زاٌلت الميحققٌيف، فإٌنو دعكل حؽ 

، كلماذا ال تككف رائحة الرعكنة (3)( ييفًصحي بيا العارؼ لكف مف غير إذفو إليي
 . ارو صكفيةكدعكل حؽ اإلفصاح نٌية في صياغة أدبية فنية ألفك

                                         
 .379عمـ المعاني   (1)
 .375الممع في التصكؼ   (2)
 .167التعريفات   (3)
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الشطح لغة جديدة، مفرداتيا ذات دالالت ال تنتمي إلى المغة االصطبلحية، 
كىذا ما أضافو الصكفيكف إلى المغة القديمة، أساليب بياف كبديع ككسائؿ تعبير 

مثمما الصكفية غيابه )مبتكرة لمقاربة األسرار الصكفية الدقيقة كالممعنة  في التجريد 
عف المغة االصطبلحية إٌنو باطف المغة المكازم لباطف  عف العالـ، الشطح غيابه 

األلكىة، ككما أٌف باطف األلكىة ال نيائي، فإٌف باطف المغة أك الشطح ال نيائي، 
 .(1)( كالشطح بداية التصكر الرمزم لمككف مقابؿ التصكر الفقيي المباشر

 
ذ:ـذاؼبقانذواؼبدـعذ4

لتشكيبلت البياف كالبديع،  يتميز النثر الصكفي بتكظيؼو ميكٌثؼ، كمختمؼ
كتحميميا مضمكنان فكرٌيان مف رصيدو صكفٌي معرفي، كتجربة ركحية سامية فكؽ 
يا األرض الخفية مف  قدرة العقؿ كالمنطؽ عمى الحكـ عمييا، تجربة مسرحي

ففي التصٌكؼ )اإلحساس بعكالـ غير منظكرة، كاإلحساس الباطف بحضكر اهلل، 
كتمنح ىذه . (2)(البلكعي بالكعي، كالمعنى بالصكرةييكتشؼ البلمرئي بالمرئي، ك 

التشكيبلت النصكص الصكفية قيمة أدبية كبيرة، فالصكفية كما تكحي اتجاىات 
نقدية عديدة، ىي ففه كتابي تؤكد ذلؾ سماته أسبغتيا عمييا اىتماماته عالمية، 

، (ران سح)، ك(رؤية)، ك(بصيرة)، ك(كشفان )، ك(إليامان )ك( حدسان )مف مثًؿ ككنيا 
، ككٌميا تسميات مختمفة لميسٌمى كاحد ىك قكة الركح، كرغبة اإلنساف في (إشراقان )ك

معرفة الغيب، كىي ال تتجٌرد عف حاالتو نفسية كانفعالية كاليياـ، كالتأمؿ، 
كالصدمة، كالغمكض، مٌما لػو مرادفات في المصطمحات الصكفية كالسيكر، 

د صمةن بيف الصكفية كالفف تقكـي عمى كىذا يؤك... كالصحك، كالغيبة، كالشيكد،
قيربو طبيعي بيف الديف كالفف، ميمة الفف في المجتمع تكاد ال تختمؼ عف ميمة 

 .الديف، في التعبير عف قيـ الركح المطمقة
ييمكفي إطبلؽ سمة عامة عمى البياف الصكفي، ىي غمكضو الذم منحو ىيئة 

فية، كشٌدة انفعاؿ الصكفي فييا، تبدك كأنيا عدـ اإلتقاف بسبب قكة التجربة الصك 
البيت : )عبد الكريـ اليافي. لكٌف سمةى الغمكض ىذه ىي مكطفه جمالي كما يرل د

الغامض المستغمؽ يبدك لنا قمةن في الببلغة برغـ ظاىره الميمؿ كغير المصقكؿ، 
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كىذا البياف القكم المنيار، ىذا الكصؼ المتضاد يكمئ إلى قكة اتجاه التجربة 
كقد استشٌؼ الدكتكر مصطفى ناصؼ مف . (1)(ندفاعيا كعٌمكىا الساميكشٌدة ا

دركس الببلغة الجرجانية مفيكمان لمببلغة ىك األقرب لببلغة النصكص الصكفية، 
قكامو غمكض التعبير، كالمعنى المتحٌرؾ المتجٌدد باستمرار في السياقات 

ا، كعف غيرىا مف االجتماعية كالحضارية، كالمغكية، حيث تختمؼ الكممة عف ذاتي
ىك اإلحساس بصعكبة )مكقع إلى آخر، ىذا المفيـك ىك معنى الببلغة الحؽ، 

تبٌيف، الكممات، كالقدرة عمى رصد بعض تحركاتيا الكثيرة، كعبلقاتيا بالمجتمع، 
كالسياؽ الحضارم، إٌنيا عبلقة ال تيكتشؼ مف داخؿ فكرة المطابقة، البيٌد لنا أف 

أنفسنا االختبلؼ بيف أطكار ثقافتنا، كتزكي الشعكر  نخطك نحك ببلغة تيزكي في
 .(2)(بفاعمية العقؿ العربي عمى اإلجماؿ

حشدى الصكفٌيكف في نصكصيـ النثرية ػ حتى النصكص ػ ذات الطابع 
الذىني، كالفمسفي، كالمعرفي منيا ػ الكثير مف تشكيبلت البياف كالبديع، كلـ يكف 

ت؛ ألٌف أغمبيا يتضٌمفي بيعدان فكرٌيان، ىك اتحاد غريبان كلع الصكفٌييف بيذه التشكيبل
ًذؼى أحدىما، أك كبلىما، ىما  عنصريف رئيسيف فييا، سكاء أكانا ظاىريف، أـ حي
الميشٌبو كالميشٌبو بو، ككظيفة المكف البياني أك البديعي عمى حدٍّ سكاء، ىي الجمع 

صكرة الفنية بيف عمى حٌد التعبير الصكفي، حتى إٌف النقد يضع لم( االتحاد)أك 
شركطيا الجمالية شرطان ىك شٌدة االرتباط بيف المادة كالصكرة، بيف المفظ كالمعنى، 
فالمجاز ييحٌقؽ االتحاد بيف الرمز كالمرمكز إليو، بيف الحقيقة كالخياؿ، كمف ثـٌ بيف 
الميشٌبو كالميشٌبو بو، فضبلن عف اتحادو أصؿ تيٍنشىأ مف أجؿ تأكيده الصكر الفنية 

دة، ىك اتحاد الذات الفردية بالعالـ اتحاد الجزء بالكؿالم  .كحّْ
أجمعى الببلغيكف عمى أٌف المجاز أبمغ مف الحقيقة في أداء المعنى، كلذلؾ 
تيٍنقىؿي الكممة مف مكضعيا، كتيذكىر دكف إرادة معناىا، بؿ إرادة معنى ما ىك ًرٍدؼي 

مجيكؿ فيما كراء الكاقع، ليا أك شبيو، في قكة تخييؿ إشراقية تحاكؿ اكتشاؼ ال
ىناؾ يجد الشاعر الفناف سبيبلن إلى أف يبدع كيزيد، )كىذا مجاؿ اإلبداع كاالختراع 

كيبدأ في اختراع الصكر كيعيد، كييصادؼ مضطربان كيؼ شاء كاسعان، كمددان مف 
المعاني متتابعان، كيككف كالمغترؼ مف غدير ال ينقطع كالمستخرج مف معدف ال 
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 التجربة الصكفية تجربة تخييمية، ، ف(1)(ينتيي
فَّ ما أثبتو ثابت، كما ) كالقسـ التخييمي ىك الذم ال يمكف أف ييقاؿ إٌنو صدؽ، كا 

ري إال تقريبان  . (2)(نفاه منفٌي، كىك ميفتفُّ المذاىب، كثير المسالؾ، ال يكادي ييٍحصى
ى؛ ألٌف كلذلؾ فالصكرة ليست زينة، بؿ بصيرة كرؤيا، كأداة خطيرة في خمؽ المعن
 .المعنى األدبي مرتبط بالصكرة، مثمما ىك مرتبط باإليقاع، كالمغة، كالنحك

 
أنشأ الصكفيكف كؿ أنكاع التشبيو، فشٌبيكا معنى بمعنى، كصكرة بصكرة، 
كمعنى بصكرة، كصكرة بمعنى، كشٌبيكا مفردان بمرٌكب، كميركبان بمرٌكب، كمفردان 

( المكاقؼ)ف كتابي النّْفَّرم بمفرد، كمركبان بمفرد، فعمى الرغـ مف كك 
، كتابي فكر فمسفي صكفي، فإنيما ال يخمكاف مف صكر فنية، ففي (المخاطبات)ك

الكقفة باب الرؤية، : )ييشٌبو الكقفة بباب الرؤية، كبالريح، يقكؿ( الكقفة)مكقؼ 
مىتوي بمغ إليٌ )، ك(3)(كالعمـ ماءه مف مائؾ مى ٍف حى ،كفي (4)(الكقفة ريحي التي مى

ـٌ الكاقؼ بالشجرة، كالككف بالكرة كالعمـ بالميداف، يقكؿالمخا ىمُّؾ : )طبات ييشٌبو ىى
الككف كالكرة، كالعمـ )، ك(5)(كشجرةو طيبة أصمييا ثابت كفرعييا في السماء

الركح )، ك(7)(الغيبة كالنفس كفرسي رىاف)، كتشبييات أخرل مثؿ (6)(كالميداف
ظاىر البحر )، ك(9)(اع تحت السحابىمؾ كالشع)، ك(8)(كالرؤية إلفاف مؤتمفاف

أنت يا عبد جسرم، كمدرجة ذكرم، عميؾ أعبر إلى )، ك(10)(ضكء ال يبمغ
، لكف عبلقة المشابية عند النفرم تصؿ إلى حد المطابقة، فمكقؼ (11)(أصحابي

النفرم مف التشبيو ىك مكقؼ صكفي، إذ يرل أف التشبيو ليس تشبييان بؿ ىك 
ليس الكاؼ تشبييان، بؿ ىي : )ىك المشبو بو، يقكؿالحقيقة، كمف ثـ فالمشبو 

ذا لـ يكف بيني  حقيقة أنت ال تعرفيا إال بتشبيو، كالكاقؼ ال يعرؼ المجاز، كا 
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 .(1)(كبينؾ مجاز، لـ يكف بيني كبينؾ حجاب
حقؽ الصكفيكف أىـ الشركط التي كضعيا النقد لمتشبيو، كالسبؽ بالمعنى، 

تشبيو الصكفي جديدان سابقان؛ ألف التجربة كجدة األفكار، كبدييي أف يخرج ال
الصكفية برٌمتيا جديدة كسابقة، فالتشبيو عمى الصعيد الببلغي مجاؿ إلظيار 

التشبيو مف أشرؼ كبلـ العرب فيو تككف الفطنة كالبراعة، ككٌمما )الفطنة، كالبراعة 
كاف المشٌبو منيـ في تشبييو ألطؼ، كاف بالشعر أعرؼ ككٌمما كاف بالمعنى 

، كالمعاني الصكفية جديدة، كلذلؾ فالصكر الميعبّْرة (2)(أسبؽ، كاف بالحذؼ أليؽ
عنيا ىي صكر جديدة؛ ألٌنيا ميستٌمدة ػ غالبان ػ مف منبع ذىني خالص؛ ألفَّ 
التجربة الصكفية سباحة في بحر المعنى، كالصكفيكف في كصفيـ لؤلحكاؿ 

مادية محسكسة، كالشجرة، المعنكية، يضطركف ػ أحيانان ػ لبلستعانة بعناصر 
كالبحر، كالسماء، كالطير، فيـ غالبان ػ يعقدكف صمة بيف المعنكم كالمادم في 
صكر فنية ذات قدرة عالية عمى التأثير، ييشبّْو النّْفَّرم الحركؼ بالمرضى 

 : ، كاليـ بالشعاع في قكلو(3)(الحركؼ كٌميا مرضى إال األلؼ)
، كمثؿ (4)(لتشبيو كالشعاع تحت السحابىمُّؾ المحزكف عمٌي ىك تحت كاؼ ا)

ىذه الصكر تؤكّْدي طرافة التشبيو الصكفي، كجانب االبتكار فيو كما في شطحة 
، إٌنيا صكرة (5)(الجكع سحاب، فإذا جاع القمبي مطرى القمبي الحكمةى )البسطامي 

 غاية في التفرد، كمبعثي تفرٌدىا ىك منبعييا الفكرم الصكفي، فالجكع مف األدبيات
الصكفية الضركرية ليضعؼ الجسـ، كيصبح شفافان كالسحاب قادران عمى التمٌقي مف 
االختياريف، كاالنصراؼ إلى التأمؿ كالتآٌلو يصؿ الصكفي ليصيرى حكيمان كعالمان، خالؽ الككف، كمف الككف كعٍبرى الطريؽ الصكفي الذم يبدأ مف الفقر كالجكع 

استعارة المطر لمقمب الصكفي الحكيـ، كؿ ذلؾ مف خبلؿ تشبيو الجكع بالسحاب، ك 
 .فيك سماءه تمطره عممان كمعرفة

الصكرة التشبييية في النثر الصكفي ىي صكرة مكجزة، كسريعة، كمكحية، 
ألٌنيا انعكاس لمفكرة في كمماتو كانعكاس الصكرة في مرآة، كىدفييا ىك كصؼي 

نتظار إنشاء قطعة حاالتو كجدانية مشحكنة العاطفة، ميكثفة التأثير ال تحتمؿ ا
أدبية، كما ال تحتمؿ الشرح كالتطكيؿ، كلذلؾ تكثر عندىـ صيغة التشبيو البميغ 

                                         
 .141طبات المكاقؼ كالمخا  (1)
 .58نقد النثر، قدامة بف جعفر   (2)
 .269المكاقؼ كالمخاطبات   (3)
 .216المكاقؼ كالمخاطبات   (4)
 .173النكر مف كممات أبي طيفكر   (5)



 ػ 134ػ 

ًذفت منو األداة، ككجو الشبو، في محاكلةو لمحاؽ ببكارؽ أفكارىـ، كلمعاًت  الذم حي
خكاطرىـ، مٌما يدخؿي في تفسير شطحاتيـ يقكؿ أبك يزيد البسطامي في إحدل 

، فيذه صكرة مكجزة تحتمؿ الكثير (1)(ؿه في حجر الحؽالصكفية أطفا: )شطحاتو
كشطحات البسطامي مميئة بالصكر . مف التأكيؿ، فضبلن عف طرافتيا كًجٌدتيا

، (2)(ركح المؤمف كالمصباح في زجاجة تضيء في الممككًت )التشبييية مف مثؿ 
 الحؽ مثؿ الشمس مضيء إذا نظرى إليو أيقفى بو فمف)ك
 

انسمخت مف نفسي كما تنسمخ )، ك(3)(اف، فيك في الخسرافطمبى البياف بعد البي
 .(4)(الحٌيةي مف جمدىا

التشبيو بطبيعتو لكفه بياني يتمتع بنشاط أدبي ممٌيز، كببلغةو ككضكح، 
كالتشبيو الصكفي يتمٌتع فضبلن عٌما سبؽ، بداللةو رمزية، فالمعنى القريب في 

يد القادـ مف خصبو فكرٌم، التشبيو ليس ىك المعنى المقصكد، بؿ المعنى البع
كفيضو عاطفي، كىك المعنى الذم أٌسس عميو الصكفيكف تجربتيـ كاممةن، كىك 
المعنى ذاتو الذم اكتشفو الجرجاني، كنادل بو، فطٌكر نظرة النقد العربي إلى 
التشبيو، كأرجعى فاعميتو كنشاطو الجمالي إلى العناية الكبرل بالغمكض، فبعدى أف 

التشبيو ماديان محسكسان، أصبحى مكطف جماليتو كامنان في  كاف مكطف جمالية
المعنى الجامع في سبب الغرابة أف يككف الشبو : )التجريد كالغمكض، يقكؿ

 المقصكد مف الشيء مما ال يتسرع إليو الخاطر، كال يقع في الكىـ عند 
 .(5)(بديية النظر

ية لـ تأبو لمشرط تعد الصكفية عمى صعيد الصكرة التشبييية ثكرة، ألف الصكف
الذم كضعو النقد القديـ، كىك صحة المعنى كالمقاربة في ( المقدس)الجمالي 

التشبيو، بؿ اخترعت شرطييا الفنييف الجديديف؛ كىما االستعارة، كالتخييؿ، فعمييما 
تتأسس التجربة الصكفية كمنيما تستمد قيمة فنية كبرل، قكاميا نشاط جمالي 

ة كاإلغراؽ كالغرابة في خمؽ المعنى، فاالستعارة في مميز، يعتمد عمى المبالغ
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النص الصكفي تجاكزت مفاىيـ الزينة، كالمشابية، كاإليضاح، كالتشخيص، 
كالتجسيـ، كاإلشارة، فيي فضبلن عف قياميا بيذه الكظائؼ التقميدية أصبحت رمزان 

مع  كتأكيبلن، كرابطان بيف المضمكف كشكمو، كبيف المعنى كلفظو، كأصبحت جدالن 
الكاقع مف أجؿ تغييره، كتحكيمو إلى أسطكرة مكجزة الشكؿ، مسيبة المضمكف، 
فالنشاط الجمالي لبلستعارة يأتي مف جمعيا بيف اإليجاز كاإلخفاء، كقد كاكب 

اعمـ أف مف شأف االستعارة : )الجرجاني ىذا التطٌكر أيضان، فنظر كقعد لػو، يقكؿ
 .(1)(دادت االستعارة حسنان أنؾ كمما زدت إرادتؾ التشبيو إخفاء از 

التجربة الصكفية استعارة في ذاتيا، فالصكفي يستعير مف قدرات الذات 
القدرة عمى التأثير في )اإلليية كصفاتيا، فيك ينسب إلى نفسو الكرامات 

العركج إلى )، ك(الكشؼ عف الغيب)، كما ينسب إلى نفسو أيضان (المكجكدات
ؿ المعجزات التي يجترحيا األنبياء، كمف معيف ، كىذه الكرامات تكاد تقاب(السماء

استعارة الصكفية الكبرل، تفيض استعارات لغكية فنية كثيرة، إذ تتكرر في 
: يقكؿ البسطامي( كعيف اليقيف)، (عيف الحؽ)النصكص الصكفية استعارات مثؿ 

، فعيف الحؽ، كعيف (2)(نظرت إلى ربي بعيف اليقيف، كنظرت إليو بعيف الحؽ)
مف صدؽ في عيف الجمع : )ىما عيف البصيرة، كيقكؿ البسطامي أيضان اليقيف 

بالحرية كاف الزمان بجكارحو عمى آداب العبكدية كسره في مشاىدة الحؽ فإف كاف 
، (3)(في عيف االفتراؽ فإنو يجمع جيد المجتيديف في عبكديتو كيككف ذلؾ كاليباء

الى، كاالفتراؽ عنو، كيستخدـ فعيف الجمع كعيف االفتراؽ ىما حاؿ االتحاد باهلل تع
لمعرفة المعارؼ عيناف تجرياف، عيف )في قكلو ( العيف)النفرم ػ أيضان ػ استعارة 

 .، فعيف العمـ كعيف الحكـ ىما نبعاف يجرياف كنبعي الماء(4)(العمـ، كعيف الحكـ
االستعارة الصكفية تيجٌسدي المجٌرد، كتيشٌخص المفاىيـ الذىنية، يقكؿ 

نفس تنظر إلى الدنيا، كالركح تنظر إلى العيقبى، كالمعرفة تنظر إلى ال)البسطامي 
، فقد استعار لمنفس كالركح كالمعرفة عيكنان تنظر بيا كترل، كفي شطحةو (5)(المكلى

أخرل يستعير لمجنَّة لسانان فتتكٌمـ، كلمنار قدرةن عمى الرؤية كالمعرفة، كلمنكر قدرةن 
عف النكر مف قدرة عمى التنكير، ال عمى  عمى إطفاء شرر النار، رغـ ما نعرؼ
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اإلطفاء، كلكٌف الفكرة التي يريد إيصاليا، ىي أٌف النكر أقكل مف النار، يطفئيا كال 
الميـ أدخؿ ىذا العبد بيف ساكني، )تقكؿ الجٌنة عف المؤمف الصديؽ . ينطفئ

رى  ذا رأتو النار عممت أٌف نكره يطفئ شرى ىا فتعٌكذت فكانت الجنةي طالبةن لػو دكنو، كا 
، إٌف استعارات البسطامي في ىذا المثاؿ تؤكد تثكير الصكفية لمغة بعد (1)(منو

خراج ذلؾ في بيافو جديد. تثكيرىا العمـ كالمفاىيـ  .كا 
: نعثر في مكاقؼ النّْفىرم عمى كْـّ كبير مف الصكر االستعارية، يقكؿ النٌّْفرم

فتخر بالكاقؼ كما يفتخر بيا الكقفة تعتؽ مف رٌؽ الدنيا كاآلخرة، كالصبلة ت)
، فقد استعار لمكقفة كالصبلة كىي مفاىيـ ذىنية، صفاتو مف البشر ىي (2)(السائر

الكاقؼ يأكؿ النعيـ كيشرب : )القدرة عمى العتؽ كاالفتخار، كيقكؿ النّْفَّرم
انظر )، استعار لمنعيـ صفة أٌنو مأككؿ، كلبلبتبلء صفة أٌنو مشركب (3)(االبتبلء

ثـ انظر إلى عفكم كيؼ يتمقاىا كٌميا، ... مف في الغطاء كيؼ تصعد إلى ذنكب
، حيث استعار صفة القدرة عمى الصعكد لمغطاء، كاستعار (4)(كال يدعيا تصعد
 .صفة التمقي لمعفك

ممةن ػ ىي صكره ذىنية تعكسي ميبلن  إٌف استعارات النّْفَّرم ػ بؿ صكره الفنٌية جي
خيصو، كبثّْ الحياة فيو، لفتان لبلنتباه إليو، كتقديران نٌفريان نحك تجسيد المجٌرد، كتش

عالـه نعيش فيو أك يعيش . ألىميتو، كتأكيدان ألٌف المجٌرد ىك عالـه ميكازو لعالمنا
فينا، كمف السذاجة إغفاؿ دكره، فيك يتحكـي في أفعالنا كرؤانا، كىذا يشيري إلى 

إٍف شئتى أرتؾى )اىر الجرجاني كظيفة ىامة تؤٌدييا االستعارة، تحٌدث عنيا عبد الق
ٍف  سّْمىٍت حتى رأتيا العيكف، كا  المعاني المطيفة التي ىي مف خبايا العقؿ كأٌنيا قد جي
 شئتى لىطيفتى األكصاؼ الجسمانية حتى تعكد ركحانيةن ال تنالييا 

 .(5)(إاٌل الظنكف
ك نص مكقؼ المكت ىك أحد المكاقؼ النّْفَّرية المبنٌية عمى االستعارة كىذا ى

ـي عمى الرجاء، كرأيتي الغنى قد صارى ناران كلىًحؽى : )المكقؼ رأيتي الخكؼى يتحٌك
ِي الفقرى خصمان يحتج كرأيتي كيٌؿ شيءو ال يقدري عمى شيء، كرأيتي  بالنار، كرأيتي

                                         
 .136النكر مف كممات أبي طيفكر   (1)
 .75طبات المكاقؼ كالمخا  (2)
 .75المكاقؼ كالمخاطبات   (3)
 .271المكاقؼ كالمخاطبات   (4)
 .33أسرار الببلغة، الجرجاني   (5)
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الممؾ غركران، كرأيت الممككتى خداعان، كناديتي يا عمـ، كناديتي يا معرفة، كرأيتي 
شيء، كرأيتي كيٌؿ خميقةو قد رىب مني، كبقيتي كحدم،  كؿ شيء قد أسممني لكؿ

 .(1)...(كجاءني العمؿ، فرأيتي فيو الكىـ الخفي كالخفيَّ العابر
النص ذك طابع قصصي كاضح فيك بناء فنيٍّ متكامؿ، بداية ككسط كخاتمة 

، (األشياء)، ك(الفقر)، ك(الغنى)، ك(الرجاء)، ك(الخكؼ)كشخصيات ىي 
، شخصية الراكم كالبطؿ معان، أٌما األحداث في (النٌّْفرم)، ك(ؿالعم)، ك(الخميقة)ك

القصة فيي تحكـ الخكؼ، كاستسبلـ الرجاء، كتحٌكؿ الغنى ناران، كالمحاؽ بيا، 
كاحتجاج الفقر، كغركر الممؾ، كخداع الممككت، كعدـ إجابة العمـ كالمعرفة، رغـ 

الخميقة، كبقاء النٌّْفرم كحيدان،  ، كىركب(يا)نداء النٌّْفرم ليـ بأداة النداء القريب 
، كالنص مشحكفه بالمشاعر العاطفية، لكٌف ...كمجيء العمؿ، كرؤية النٌّْفرم لمكىـ

الصياغة، شعكر تعجب مف ىزيمة الرجاء أماـ الخكؼ، كىزيمة الفقر أماـ الغنى، 
كحزف عمى اليزيمتيف، كمف ثـ زىده بالممؾ كالممككت المغركريف الخادعيف، 

 .سبلـ لخياره الصكفي، كىك متابعة السير إلى اهللكاالست
إٌف المجٌرد في النص ىك عالـه حقيقي ييبشر بو النٌّْفرم، كالمعرفة التي 

ىي معرفة حقيقية ال مجازية، فالتجربة التي ( العارؼ الكاصؿ)ييحصٌميا الكاقؼ 
الكاقؼ ال )و حقيقة يعيشيا النٌّْفرم يرفضي تسميتيا مجازان أك تشبييان ألٌنيا بالنسبة إلي

كالميؿي .(2)(يعرؼ المجاز كليس الكاؼ تشبييان، ىي حقيقة أنتى ال تعرفيا إال بتشبيو
فعمى الرغـ مف ( الجسد)الصكفي نحك تجسيد المجٌرد يعكس نظرةن خاصة نحك 

الجسد أٌنو )الركحانية كالتألو المذيف يىًسماف الصكفية فإٌنيا تيًكفُّ تقديران عاليان لمجسد 
ككنٌي إٌنو التجٌسـ، التتٌرب، التجٌرد، التأٌلو، الجسد حتى في جانبو الغريزم  حدّّ 

طريؽ إلى المعرفة اإلنسانية التي البيدَّ منيا لتمقي المعرفة اإلليية، كأٌف الجسد 
جسـ اإلنساف منبسط : يأخذ مكاف القمب، كالقمب يأخذ مكاف الجسد فعند الصكفييف

 .(3)(خر مف الركح كىك ال نيائي كالقمبإلى منتيى قمبو كالجسد نكع آ
كال يخمك النثر الصكفي مف التعبير بالكناية؛ ألٌنيا قيمة مزدكجة الداللة، فيي 
فضبلن عف معناىا األكؿ الظاىر، تيمزـي معنى ثانيان باطنان يمكف استشفافو، يرل 

في  أٌنو لٌما كٌنيتى عف المعنى زدتى في ذاتو، بؿ المعنى أٌنؾ زدتى )الجرجاني 
                                         

 .99المكاقؼ كالمخاطبات   (1)
 .112المكاقؼ كالمخاطبات   (2)
 .211النظاـ كالكبلـ، أدكنيس   (3)
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إثباتو، كليس المقصكد مف الكناية معاني الكىمـ المفردة، بؿ إثبات معاني ىذه الكمـ 
 .(1)(لمف تثبت لػو كييخبري بيا عنو

، ىذا ىك رأم (2)(الكناية أبمغي مف اإلفصاح كالتعريض أكقع مف التصريح)
نٌفذان بتقنية فنية فريدة في األدب الص كفي الجرجاني، نجده مترجمان حرفيان، كمي

خاصة الشطح؛ فالشطح ىك كناية، ألٌف الصكفييف ينسبكف الكبلـ المقكؿ بالشطح 
 :إلى اهلل، فالشطحات التي كيفّْرى الصكفيكف بسببيا كشطحة الحبلج

 أنا من أىوى ومن أىوى أنا
 

 نحن روحان حممنا بدنا 
 أبصرَتو... فإذا أبصرتني 

 

ذا أبصرَتو أبصرَتنا   وا 
 روحُو روحي وروحي روُحو 

 
 (3)بدنا َمْن رأى روحين حّمت 
سبحاني ما أعظـى )، ك(4)(ليس في البيت غير اهلل: )كشطحة البسطامي 

، ىي كممات قيمت في حاؿ االتحاد باهلل، كفناء الصكفي، كبقاء اهلل، كمف (5)(شأني
ثَـّ فالشطحات في التأكيؿ الصكفي ىي كناية عف كبلـ اهلل، أك عمى األقؿ كناية 

 .الصكفي باهلل عف إحساس
كيتمٌيز الكثير مف الشطحات بككنيا كناياتو في ذاًتيا كما في شطحةو 

، ففييا كناية عف "خضنا بحران كقفت األنبياء بساحمو: )"لمبسطامي التي يقكؿ فييا
الفرؽ بيف األنبياء كاألكلياء، فالبحر بحر الحقيقة، يخكضو األكلياء، بينما الساحؿ 

الفرؽ بيف النبي كالكلٌي أٌف النبي )قؼ عنده األنبياء ىك ساحؿ الشريعة، كقد ك 
ميكمَّؼه بمياـ عممية في حيف ليس لمكلي إال مياـه نظرية أك عممية، فممكلي العمـ 

انتيت دكرة  كلمنبي العمؿ، كليس في ىذا غىضّّ مف مكانة النبي ألٌنو بمحمد
كٌني أبك يزيد عف الزىد ، كفي شطحةو أخرل يي (6)(بعثة األنبياء كبدأت بعثة األكلياء
بأم شيء كجدتى المعرفة؟ قاؿ : قيؿ ألبي يزيد)في الدنيا، كالجكع إلى الحؽ 

 .(7)(بنفسو عريانة، كبطفو جائعو عف الكؿ
                                         

(1)
 .55دالئؿ اإلعجاز   

 .114دالئؿ اإلعجاز   (2)
 .114تراث الحبلج   (3)
 .166النكر مف كممات أبي طيفكر   (4)
 .111النكر مف كممات أبي طيفكر   (5)
 .189شرح شطحات البسطامي   (6)
 .144النكر مف كممات أبي طيفكر   (7)
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إٌف معظـ الكنايات الصكفية كناياته رمزية، تبدك كأٌنيا صيغت لتيحقّْؽ الشرط 
ة بقرينة صريحة أقؿ الكناي: )الجمالي الذم كضعو الجرجاني لمكناية حيف قاؿ

ٌف الصفة إذا لـ تأتؾى ميصرَّحان بذكرىا، كلكف مدلكالن عمييا  جماالن مف قرينة الرمز، كا 
 .(1)(بغيرىا كاف ذلؾ أفخـ لشأًنيا كألطؼ لمكاًنيا

ليس البديع المكجكد بكثرة في النثر الصكفي تشكيبلن جماليان فنيان كحسب، فيك 
ًسـى بو المذىب أيضان ظاىرة لغكية ذات مرجع فكرم  فمسفي ىك الجدؿ الذم كي

إٍف لـ : )الصكفي، ففي الرؤية النٌّْفرية مثبلن يخاطبي اهلل النٌّْفرم في أحد المكاقؼ
، فيناؾ طرفاف ضٌداف لعٌميما ػ (2)(ترني مف كراء الضٌديف رؤية كاحدة لـ تعرفني

، يجب في أقرب تأكيؿ ػ اهلل كاإلنساف، كحتى تتحقؽ الرؤية اإلنسانية هلل ، كتصحن
، كىذه (اهلل)في ( اإلنساف)أف تتجاكز ىذه الثنائية الضدٌية باتحاد الطرفيف، كفناء 

الثنائية ىي منبع الثنائيات الصكفية الميعٌبرة عف جدؿ األضداد المتقابمة، المتنافية، 
اليادفة إلى التحرر مف التٌضاد، فالتٌضاد عبكدية كرغبة الصكفي ىي التحرر مف 

دية إلى األلكىية، كالمطمؽ، كاألبدم عبرى نكافذ العمـ كالمعرفة كالرؤيا ىذه العبك 
تحت ( اإلنساف)الحرية ىي أال يككف العبد : )كالمغة، ييعٌرؼ القشيرم ىذه الحرية

، كىي المعنى الكامف خمؼ (3)(رٌؽ المخمكقات، كال يجرم عميو سمطاف المكٌكنات
ؼ الطباؽ مف جانب الشكؿ، جدؿ األضٌداد مف جانب المضمكف، كمف ثـٌ خم

فمعنى الجدؿ ىك الذم استدعى شكؿ الطباؽ، فالطباؽ شأنو شأف سائر ألكاف 
أٌما التطبيؽ كسائر أقساـ البديع : )البياف كالبديع ػ قكامو المعنى ػ حسب الجرجاني

فبل شبيةى أٌف الحيسف كالقبح ال يعترض الكبلـ بيما إال مف جية المعاني خاصة، 
أمريه أبيف، كككنو معنكيان أجمى كأظير فيك مقابمة الشيء ( طباؽال)كالتطبيؽ 

 .(4)(بضٌده
ـٌ التحرر ػ أيضان ػ مف المغة  كلكصؼ الحرية التي ينشدىا الصكفيكف، ت
القديمة التراثية، كتكممكا بمغةو جديدة قكاميا الطباؽ الذم لـ يكف مجرد تزييف، أك 

غة أدبية لمذىب صكفي فمسفي محاكاة لمعنى قريب مباشر، بؿ كاف تتمةن صيا
ظّْفٍت في النثر الصكفي سائر أنكاع الطباؽ، كىي طباؽ األسماء : الطابع، كلذلؾ كي

                                         
 .214دالئؿ اإلعجاز   (1)
 .114المكاقؼ كالمخاطبات   (2)
 .46الرسالة القشيرية   (3)
 .15أسرار الببلغة، الجرجاني   (4)



 ػ 141ػ 

يا عبدي أنا العزيز القادر، كأنتى الذليؿ العاجز يا عبدي أنا العميـ الغافر، كأنت : )مثؿ
ؾ، يا عبدي ناجني عمى بيعًدؾ كقرب: )، كطباؽ األفعاؿ مثؿ(1)(الجاىؿي الجائر

لـ )كالنفي كاإلثبات : ، كطباؽ السمب كاإليجاب(2)(كاستعٍف بي عمى فتنتؾ كرشدؾ
، (3)(أزؿ أبكي حتى ضحكت كلـ أزؿ أضحؾ حتى صرتي ال أضحؾ كال أبكي

 .فالبكاء جيؿ كالضحؾ معرفة
بالتفاتو مف الماضي ...( يا عبدي تيب إليٌ : )كقد صاغ النٌّْفرم الطباؽ في قكلو

كمـ إلى المضارع تحب، كضمير المخاطب، كصاغ طباقان آخر أكره، كضمير المت
في السطر ذاتو بيف حرفي جر متصميف بضميريف متطابقيف، ىما ضمير التكمـ، 

صاغ طباقان آخر ...( يا عبدي ناجني: )، كفي المثاؿ التالي(لؾ)ك( إليٌ )كالخطاب 
متطابقتيف، صياغة مختمفة، فبعدى أف كاف في السطر األكؿ فصؿ بيف الجممتيف ال

بيعًدؾ )صاغ الطباؽ في السطر الثاني بأف كضعيما متتالييف دكف فاصؿ؛ عمى 
القادر )، ك(الذليؿ)ك( العزيز)، كتتالت الطباقات بيف (فتنتؾ كرشدؾ)، ك(كقربؾ

، كىذه كميا طباقات (الغافر كالجائر)، كبيف (العميـ كالجاىؿ)، كبيف (كالعاجز
مرجعيا الفكرم، فميس ىناؾ ابتداع في معاني  عفكية، ألٌنيا كاقعية كصحيحة في

ىذه الطباقات، ألٌف العٌزة، كالعمـ، كالقدرة، كالغفراف، هلل تعالى، كالذؿ، كالجيؿ، 
كالعجز، كالجكر لئلنساف، فالصفات اإلليية في طرؼ، كالصفات اإلنسانية في 

ٌمؼ، إٌنو طرؼو مقابؿ كىذا بحٌد ذاتو طباؽ، كطباؽ النٌّْفرم غير مصنكع أك ميتك
، فبعد (بدليؿ النص المثاؿ)عفكمه يتبع المعنى، كاألفكار التي ينبثؽ منيا 

يا عبدي أنا : )الطباقات السابقة جاء في النص جزءه يخمك تمامان مف الطباؽ ىك
الميتعٌرؼ بما دلمت، كأنا الدليؿ ببياف ما استعبدت، يا عبدي أنا الرقيب بما أىيمف 

ا عبدي أنا الجٌبار بما حكيت، كأنا القريب بما استكليت، يا كأنا المييمف بما أحيط، ي
عبدي أنا الشييد بما فطرت، كأنا الرحيـ بما صنعت، يا عبدي أنا العظيـ فبل تصمد 
صمدم األمثاؿ، كأنا الرفيع فبل تتصؿ بي األسباب يا عبدي أنا الكفي بما كعدت 

، ففي ىذا الجزء مف (4)( يميدكزيادة ال تبيد، كأنا المتجاكز عٌما تكاعدت كحنافه ال
النص ليس ىناؾ أمي قسرو لمكممات عمى الطباؽ رغـ حفاظ النص عمى سكيتو 

                                         
 .261كاقؼ كالمخاطبات الم  (1)
 .261المكاقؼ كالمخاطبات   (2)
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الفنية بالسجع، كتقسيـ الجمؿ كتشابو بعضيا، كتساكم بعضيا اآلخر، كتشابو 
االبتداء بالنداء، كالعطؼ )الكممات في أكزانيا، كاألساليب في طريقة صياغتيا 

 .(...بالكاك كالنفي ببل
جٌنني بي فمٌت، ثيـٌ بو فعشت، )كفي شطحات البسطامي طباقات ىامة، مثؿ 

ثـٌ جٌنني عنو فعشت، ثـ جٌنني عني كعنو فغبت، ثـ أكقعني في درجة الصحك 
الجنكف بي فناء، كالجنكف بؾ بقاء، كالجنكف عٌني كعنؾ : كسألني أحكالي، فقمت

 الحراـ فما إف كصمت كنتي أطكؼ حكؿ بيت اهلل: )، كشطحة أخرل ىي(1)(ضياء
لـ أزؿ أسكؽ نفسي إليو كىي تبكي )، ك(2)(إليو حتى رأيتي البيتى يطكؼ حكلي

ىذا فرحي بؾ كأنا أخافؾ فكيؼ فرحي بؾ )، ك(3)(حتى ساقتني إليو كىي تضحؾ
 .(4)(إذا أمنتيؾ

كتيٌؤٌلؼ نصكصه نثرية صكفية كاممة إلبراز قيمة الطباؽ فنٌيان، كالقدرة الفنية 
رية ليذا المكف البديعي عمى ترجمة المعاني الصكفية المغمقة، فالطباؽ كالفك

بيف : المعجمي: بأنكاعو كأشكالو يخمؽي تعبيران لغكٌيان جديدان، ىك التقابؿ بنكعيو
أم المضمكف الفكرم لمطباؽ : األلفاظ المتطابقة المتضادة في معانييا، كالسياقي

 (.ضر كالحرؼالمح)كدكره في أداء المعنى كما في مكقؼ 
 .النعيـ كيٌمو ال يعرفني، كالعذاب كيٌمو ال يعرفني: كقاؿ لي)

 .لك عرفني النعيـ انقطع بمعرفتي عف التنعيـ: كقاؿ لي
 .كلك عرفني العذاب انقطع بمعرفتي عف التعذيب

 .العمـ المستقر ىك الجيؿ المستقر: كقاؿ لي
ٌنما تخطر : كقاؿ لي  الخكاطر إٌنما تكسكس الكسكسة في الجيؿ كا 

 .في الجيؿ
 .تحمؿ إليَّ معؾ ما عرفتى كما أنكرت، كما أخذتى كما تركت: كقاؿ لي
 .معناؾ أقكل مف السماء كاألرض: كقاؿ لي
 .معناؾ ييبصري ببل طرؼو كيسمع ببل سمع: كقاؿ لي
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 .معناؾ ال يسكف الديار، كال يأكؿ الثمار: كقاؿ لي
 .عمؽ بو األسبابمعناؾ ال تحيط بو األلباب، كال تت: كقاؿ لي
 .أنا القريب ببل بياف قرب، كأنا البعيد ببل بياف بيعد: كقاؿ لي
أنا الظاىر ال كما ظيرت الظكاىر، كأنا الباطف ال كما بطنت : كقاؿ لي

 .(1)(البكاطف
( ما عرفت كما أنكرت)ك( العمـ كالجيؿ)كبيف ( النعيـ كالعذاب)فالطباؽ بيف 

الظاىر )، ك(القريب كالبعيد)، ك(كاألرض السماء)، ك(كما أخذتى كما تركت)ك
، طباؽ يمنح لمنص المعنى الذىني، كالتمكيف العقمي، فضبلن عف اإليقاع (كالباطف

كالمكسيقى الناجمة عف حركة التضاد المتكٌرر، مضافان إلييا حركة الجناس، 
، (تخطر الخكاطر)، ك(الكسكسة)إلى ( تكسكس)كانتقاليا مف كممة إلى أخرل مف 

ضاؼ إلى كؿ ذلؾ اإليقاع الذم تمنحو حركة التشابو، كالتقسيـ، كالتساكم، كما يي 
 .كالسجع في الجمؿ

أٌما الجناس فيك الكجو المغكم اآلخر لمطباؽ، كما لـ يتحقؽ بالطباؽ عمى 
ذا  ، كا  صعيدم المغة كالفكر ييحٌققو الجناس، فإذا كاف الطباؽ فصبلن فالجناس كصؿه

فالجناس جمعه كقرب، فقد كاف الحؿ بالنسبة لتناقض كاف الطباؽ فرقان كبيعدان، 
المتناقضات ىك الجمع بينيا كاالتحاد، فالطباؽ كالتضاد ىك الصراع، كالجناس ىك 
حؿ الصراع، ىك السبلـ، كاألماف، كالطمأنينة، ىك ألفة المفظة إلى المفظة، كتشابو 

ف، فإذا كاف الحركؼ إلى حدّْ االنسجاـ شبو الكامؿ، ىك تكحدي صكتيف مختمفي
الطباؽ ييمثّْؿي ثنائيةن معنكية، فالجناس ييمثّْؿي لفظية صكتية، تتكافؽ فييا الصكرة 
المفظية بيف كممتيف، كمف ثـ فالطباؽ ىك المعنى المضمكف، كالجناس ىك المفظ 

 .الشكؿ
في الطباؽ تٌضاده في معنى المفظتيف المتطابقتيف كالسماء كاألرض، كالمكت 

الخ،، لكف في الجناس ال يقع المعنى في حيّْز التضاد، ... كالفرحكالحياة، كالحزف 
يا عبدي إٍف لـ أنشر عميؾ مرحمة )بؿ في حٌيز االختبلؼ فقط كما في مثاؿ النٌّْفرم 

الرحمانية لطكتؾى يدي الحدثاف عف المعرفة، يا عبدي إٍف لـ تينٍر لؾ أنكار جبركتي 
( مرحمة)، فالجناس بيف (2)(لغيارلخطفتؾى خكاطؼي الذٌلة كطمستؾى طامساتي ا
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، صيغ ( طامسات)ك( طمستؾ)كبيف ( خكاطؼ)ك( خطفتؾ)، كبيف (الرحمانية)ك
بطريقة جديدة؛ ألٌف مصدر الكممتيف المتجانستيف كاحد أٌما الكزف الصرفي 

عمى كزف ( الرحمانية)ك( مفعمة)كالصياغة فمختمفاف، نجدي مرحمةن عمى كزف 
، كالطامسات كالخكاطؼ (فعمتؾى )كطمستؾ عمى كزف  ، كنجد خطفتؾى (الفعبلنية)

 .عمى كزني الفاعبلت كالفكاعؿ
الطباؽ في الصكفية ىك السرُّ الخجكؿ، بينما الجناس ىك العىمىفي الجرمء، 

كٌدهي كٌدم، ككٌدم كٌدهي، كعشقوي عشقي، كعشقي عشقوي، : )كما في مثاؿ البسطامي
ٍيؿي عشقو فأ ، فالسر ىنا طباؽ (1)(حرؽ الماءى دكنيحبوي حبي، كحبي حبيوي، جاء سى

ىك تضاد الطبيعتيف اإلليية كاإلنسانية، كقد باح البسطامي بيذا السر عف طريؽ 
الجناس، كلـ يكتًؼ الجناس بالبكح بؿ حٌكؿ طبيعة الطباؽ جناسان، كالفراؽ لقاءن، 

لغكم ػ كالفصؿى كصبلن، لكٌف مفارقةن تحدث ىي أٌف البسطامي ييكٌرري الجناس بطباؽو 
إذا صٌح التعبير ػ حيث يعكس البسطامي الجممة، كيؤكد معنى الحب، ليس 
بالجناس كحده، بؿ الترادؼ أيضان؛ فالحب كالكد، كالعشؽ، كاالتحاد كميا مترادفات، 

( جاء سيؿي عشقو فأحرؽ الماء)كما أردؼ الجناس بصكرة استعاريةو طريفة، ىي 
ؽ، لكٌف ميٌمة البسطامي ىي ميمة صكفية ألٌف الماء ييطفئ كىك غير قابؿ لبلحترا

 .بامتياز، كىي تحقيؽ المستحيؿ، كالتبشير بفكرو كلغة أميز ما فييما فعؿي الصدمة
لى العفكية، فمكقع  ييرجع الجرجاني حيسف الجناس إلى المعنى أيضان، كا 
المعنى مف العقؿ، كمجيء الجناس عفكٌيان دكف تكٌمؼ، ىما الشرطاف المذاف 

إنؾ ال تستحسف تجانس المفظتيف إال إذا كاف )ة الجناس كجمالو يضمناف جكد
مكقع معنيييما مف العقؿ مكقعان حميدان، إٌف ما يعطي التجنيس مف الفضيمة أمره لـ 
، كلما كيًجدى فيو  يتـ إال بنصرة المعنى إذ لك كاف بالمفظ كحده لما كاف فيو مستحسفه

 .(2)(إال معيب
اقاتو فنية، كقيـو تعبيرية فضبلن عف تككيف الجناس لكفه بديعي يتمتعي بط

الداللة، كالتأثير في أسمكب الصياغة، كالميزة اإليقاعية، كالنضج الذم يمنحو 
سراجه مف نكر الغيب بدا، كعاد، : )المعنى، في طاسيف السراج يقكؿ الحبلج

، كجاكزى السيرج، كساد، قمره تجٌمى مف بيف األقمار، كككبه بيرجو في فمؾ األسرار
لتمكينو عند ( مكٌيان )لعظـ نعمتو، ك( حرمٌيان )لجمع أٌمتو، ك( أمٌيان )سٌماه الحؽُّ 
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أنكار النبكة مف نكره برزت، كأنكاره مف نكره ظيرت، ... حضرى فأحضرى ... قربتو
ىك ... كليس في األنكار نكره أنكر كأظير كأقدـ في القدـ سكل نكر صاحب الحـر

ت، كنياية النياية، فكقو غمامة برقت، كتحتو برقة الذم أخبرى عف النياية كالنيايا
ٍرفىة  لمعت، كأشرقت، كأمطرت، كأثمرت، العمـك كمُّيا قطرة مف بحره، الًحكىـ كمُّيا غى

 .(1)...(مف نيره، األزماف كيٌميا ساعة مف دىره
سراج )ففي نصو قصيرو نسبٌيان، ىك النص السابؽ، أربعة عشر جناسان، ىي 

، (عرفو كعارؼ)، ك(حضر كأحضر)، ك(أمٌيان كأمتو)، ك(ارقمر كأقم)، ك(كسرج
، (بعد كالبعد)، ك(قٍبؿ كالقبؿ)، ك(ىٌمتو كاليمـ)، ك(أقدـ كالقدـ)، ك(أنكاره كنكره)ك
 ، (عممو كعالـ)، ك(برقة كرقت)، ك(النياية كالنيايات)ك
، فالنص يكشؼ عف كلع الحبلج بالجناس، كما يكشؼ عف (ًحكىـ كالحكماء)ك

 .ناس يتحرؾ بتحريض المعنى، كىذا يؤكد عفكيتو أيضان ككف الج
فقد أكاله النٌقاد اىتمامان بالغان، حتى تحٌكؿ عند بعضيـ مف صفةو : أما السجع

، فكيٌنا نقرأ في تقسيـ الفنكف  ، لكٌف (النثر)إلى جكار ( السجع)ببلغيةو إلى نكعو أدبيو
صنفيف، ىما النثر الميسٌجع، اتجاىان نقدٌيان آخر حٌؿ المشكمة بتقسيـ النثر ذاتو 

السجع )كالنثر الميرسؿ، كالنثر الصكفي نثر مسجكع، يرل الدكتكر عمر الدَّقاؽ أٌف 
رٌ )عكس التعبير المرسؿ ( التعبير المقٌيد)ىك  ، كىك يكثر في المكاقؼ (الحي

، ما ينطبؽ عمى النص الصكفي، (2)(العاطفية الكجدانية، مثؿ االبتياؿ كالدعاء
طفي كجداني، كاالبتياؿ كالدعاء ىما مف المعاني التي يينشىأ مف فيك نصه عا

 .أجميا
فيجعمو مف أكصاؼ ( السجع)أىمية ( نقد النثر)يؤكد قدامة بف جعفر في 

الببلغة، لكٌنو يضعي لػو شركطان؛ ىي اختيار المكضع، كالعفكية ال التصٌنع كال 
أكصاؼ الببلغة كمف : )التكٌمؼ، كمبلءمة النص حسب طكلو، أك قصره يقكؿ

السجع في مكضعو، عند سماح القريحة بو، كأف يككف في بعض الكبلـ ال في 
 .(3)(جميعو، فإٌف السجع في الكبلـ كمثؿ القافية في الشعر

كتمتقي شركط قدامة مع شركط يضعييا ابف األثير، كىي أيضان االعتداؿ، 
عمى الطبع فإنو يجيء أٌما إذا كاف محمكالن : )كالبيعد عف التكٌمؼ كالتعٌسؼ يقكؿ
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، كييفٌضؿي ابف األثير السجع القصير (1)(في غاية الحسف، كىك أعمى درجات الكبلـ
كالسجع القصير ىك أف تككف كؿ كاحدة مف السجعتيف مؤلفة مف )عمى الطكيؿ 

ألفاظ قميمة، ككيٌمما قىٌمت األلفاظ كاف أحسف، لقيرب الفكاصؿ المسجكعة مف سمع 
ىذا، فضبلن عف تنبيو  (2)(أكعري السجع مذىبان، كأبعده متناكالن  السامع، كىذا الضربي 

د لذاتو بؿ لما يمنحو مف جماؿ  مييـ سٌجمو ابف األثير، كىك أٌف السجع ال ييقصى
السجع ليس مطمكبان لذاتو، أم لتكاطؤ الفكاصؿ عمى حرؼو كاحد فقط، بؿ ينبغي )

مكةن طٌناٌنة ر  ٌنانة، ال غثٌة كباردة أم إٌف صاحبيا أف تككفى األلفاظ المسجكعة حاٌدةن حي
 .(3)(يصرؼ نظره إلى السجع نفسو مف غير نظر إلى مفردات األلفاظ المسجكعة

إفَّ قراءة معظـ نصكص النثر الصكفي تيذٌكر بالشركط السابقة، كالطكاسيف 
لمحبلج فيي نصكص نثرية مسجكعة، تتمٌيز بتكزيعو صكتي لمكممات المسجكعة، 

، أك أكثر في نياية الفاصمة، مع تكراره، كما كالفكاصؿ المتكا طئة عمى حرؼو كاحدو
تتميز بتعادؿ الجمؿ المسجكعة ما يخمؽي إيقاعان ممٌيزان جعؿى مف نصكص الطكاسيف 

سراجه مف : )نصكصان متفردة قابمة لمغناء كأنيا الشعر، مف طاسيف السراج ما يمي
ٌمى مف بيف األقمار، كككبه نكر الغيب بدا، كعاد، كجاكز السرج كساد، قمره تج

فالسجع سببه ىاـ لئليقاع، عف طريؽ تكرار ( الخ...برجو في فمؾ األسرار
الحركؼ في نيايات الجمؿ المسجكعة، كالميقٌسمة إلى أقساـ متساكية غالبان، 
كمتبلئمة، فضبلن عف جرس الفكاصؿ المتشابية الذم يساىـ في تأكيد المعنى، 

فسية كاضحة لػو، فالسجع يمنحي األفكارى شكبلن كضبطو، ككضع حدكد عقمية كن
مينٌظمان إذ يصبُّيا في قكالب كيحمييا مف التبٌدد كالتناثر، تبرز جمالية السجع في 

، ما أطيبى كاقعات !بؾ أدؿُّ عميؾ، كمنؾ أصؿي إليؾ: )نص البسطامي التالي
قات اإللياـ منؾ عمى خطرات القمكب، كما أحمى المشي إليؾ باألكىاـ في طر 

، فالسجع (4)(الغيكب، الميـ ما أحسفى ما ال يمكف لمخمؽ كشفو، كال باأللسنًة كصفو
ليؾ)في حركؼ الكاؼ في  ،كالباء في (اإللياـ كاألكىاـ)، كالميـ في (عميؾ كا 

، كتكاطؤ الفكاصؿ المسجكعة عمى (كشفو ككصفو)كالياء في ( القمكب كالغيكب)
كالكاك كالباء ( لميـ في اإللياـ كاألكىاـاأللؼ كا)أكثر مف حرؼ في بعض الكممات 

يؤدم كظيفةن جمالية ( كالفاء كالياء في كشفو ككصفو( القمكب كالغيكب)في 
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كمعنكية أساسية في النص، ييكٌمميا تقسيـ الجمؿ كالمساكاة بينيا في عدد الكممات، 
 (ما أحمى)في ( التعجب)كالتشابو في طريقة الصياغة، كاستخداـ أسمكب اإلنشاء 

الذم يشحفي عاطفة البسطامي، كيصبُّيا في فيضو ( ما أحسف)ك( ما أطيبى )ك
، لكٌنو يؤكد البلحجـ اليائؿ (اهلل)كجداني يعجزي عف كصؼ حيبّْ البسطامي لحبيبو 

، (أكىاـ)، ك(خطرات)، ك(كاقفات)ليذا الحب، فضبلن عف صيغ الجمكع 
، (اإللياـ)ر ، ذلؾ إلى جانب صيغ المصد(ألسنة)، ك(غيكب)، ك(طرقات)ك
، التي تمنح معنى العطاء كالكثرة غير (الكصؼ)، ك(الكشؼ)، ك(المشي)ك

 .المحدكدة
ظاىرةه بديعية أخرل ذات دكًر في أداء المعنى، كالتقديـ الفني لػو، : التكرار

تكرار معنكم، : فالصيغة التكرارية تيسيـ في تنظيـ اإليقاع، كىي ثبلثة أنكاع
، مع تضاد، أك اختبلؼ في المعنى، (أسماء كأفعاؿ)ظ كتكرار لفظي، كتكرار ألفا

( المكاقؼ)كالتكرار ظاىرة ببلغية في النثر الصكفي، كيمكف اتخاذ ما في 
لمنٌّْفرم أمثمةن بارزةن عمى التكرار، فالمكاقؼ كميا تبدأ بصيغة تتكرر ( المخاطبات)ك

كرارية داخؿ ، كىذه الصيغ صيغ أساسية خارجية تتفٌرع منيا صيغه ت(يا عبد)ىي 
ىك النكع الثالث؛ أم ( المخاطبات)ك( المكاقؼ)الجمؿ، لكف النكع األكثر تكافران في 

التكرار المفظي الذم يتضمفي تٌضادان معنكٌيان؛ إذ نعثر عمى أسماء، كأفعاؿ تشترؾ 
في األحرؼ، كفي الشكؿ المفظي، لكٌنيا تنطكم عمى اختبلؼو في المعنى يصؿ 

 :اد، يقكؿ النّْفَّرم في مكقؼ الكقفةأحيانان إلى درجة التضٌ 
 كقاؿ العارؼ يعرؼ كيعرؼ، كالكاقؼ يعرؼ، كال يعرؼ)

 احترؽ العمـ في المعرفة، كاحترقت المعرفة في الكقفة: كقاؿ لي
ال فبل كقفة: كقاؿ لي  ليس في الكقفة كاقؼ، كا 
ال فبل معرفة: كقاؿ لي  .(1)(كليس في المعرفة عارؼ كا 

 
( المعرفة)ك( ال يعرؼ)ك( عارؼ)ك( عرؼ)رر األلفاظ ففي ىذا المكقؼ تتك

الخ، تكراران لفظيان لمعافو مختمفة، كأحيانان متضادة، فما (... احترقت)ك( احترؽ)ك
مف معنى يتكرر، ألٌنو تكرار لفظي يختمؼ فيو المعنى مف لفظو إلى آخر، كيستقؿ 

كرار يكشؼي عف جانب بنفسو، أك قد ييتمُـّ المعاني التي سبقتو، كىذا النكع مف الت
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إبداعي يتفٌرد فيو النّْفَّرم؛ كىك ابتكار معاف جديدة، ليست في المعاني الصكفية 
المعركفة، فضبلن عف تقديمو تجمٌيات لغكية مختمفة لمذىبو الفمسفي الصكفي كىك 

 .، فيك ييقٌدـ صكران متعددة لفكرةو كاحدة، ىي عبلقة اإلنساف باهلل(كحدة الشيكد)
النٌّْفرم أيضان تكراران ينتمي إلى االستطراد، كاالسترساؿ في الفكرة كنجدي عند 

 (.ما ال ينقاؿ)بغية شرحيا، كتكضيح أبعادىا كما في مكقؼ 
 بو تجتمع فيما ينقاؿ: أكقفني فيما ال ينقاؿ كقاؿ لي)

 إٍف لـ تشيد ما ال ينقاؿ تشتَّت بما ينقاؿ: كقاؿ لي
كالقكلية قكؿ، كالقكؿ حرؼ، كالحرؼ  ما ينقاؿ يصرفؾ إلى القكلية: كقاؿ لي

 .(1)(الخ...تصريؼ
ففي ىذا النص تعبيره عف فكرة كاحدة بأساليب مختمفة، كالفكرة ىي أٌف 
 الحقيقة ال تيقاؿ، فالبلمقكؿ ىك الحقيقي، كتفٌجر الفكر في كتابة النّْفَّرم ىك 

 .تفٌجر لغكم
تكرار األلفاظ،  في نثر الحبلج ػ أيضان ػ نعثر عمى ظاىرة التكرار، مثؿ

في أحكاؿ عزازيؿ أقاكيؿ، أحدىا أنو كاف في السماء داعيان، : )كاألفعاؿ في قكلو
كفي األرض داعيان، في السماء داعي المبلئكة ييرييـ المحاسف، كفي األرض 

، كتكرار (ييرييـ)، كلمفعؿ (داعي)، فينا تكرار لكممة (2)(داعي األينس ييرييـ القبائح
مرة في السماء، كمٌرة في األرض، كفي طاسيف السراج لمحبلج  لفكرة الدعكة فيي

و في فمؾ : )تكرار معنكم في قكلو قمره تجٌمى مف بيف األقمار، كككبه برجي
األسرار، أظيرى بدره، طمع بدره مف غمامة اليمامة، كأشرقت شمسو مف ناحية 

سابقة يكاد ؛ ألٌف المعنى في الجمؿ ال(3)(تيامة، كأضاء سراجو مف معدف الكرامة
يككف كاحدان، ثـ يتكٌرر في النص ذاتو معنى آخر ىك معنى نكر النبي، كتضاؤؿ 

فكقو غمامة برقت، كتحتو برقة لمعت، كأشرقت، : )العمـك مقارنةن بعممو في قكلو
 العمـك كميا قطرة مف بحره، الًحكـ كيٌميا غرفة 

 .(4)(مف نيره
ى، فيزيده تأكيدان، كيمنحو لكنان آخر، كأٌيان كاف نكع التكرار فيك ييؤٌثر في المعن

كزاكية نظر أخرل، كييجٌمميو، فضبلن عف تأثيره في اإليقاع إذا كاف تكزيع األلفاظ 
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متساكيان كمتبلئمان، كمنًحو النٌَّص طابعان أدبٌيان مف خبلؿ تنظيـ الشكؿ الخارجي، أم 
في مكاكبة مراعاة األبعاد المكانية لؤللفاظ بحيث تسيـ في تكجيو المعنى، ك 

 .الصياغة لمفكرة
؛ فاختبلؼ الصيغ ىك (اختبلؼ الصيغ كاتفاقيا)كيشبو التكرار لكنان آخر ىك 

نقؿ الصيغة مف ىيئة إلى ىيئة؛ كنقميا مف كزف إلى كزفو آخر، أك مف صيغة 
االسـ إلى صيغة الفعؿ أك العكس، أك نقميا مف صيغة الماضي إلى المستقبؿ أك 

ما ال )ى التثنية أك الجمع أك النسب الخ، ففي مكقؼ العكس، أك مف الكاحد إل
 :لمنّْفَّرم( ينقاؿ
ما ينقاؿ يصرفؾ إلى القكلية كالقكلية قكؿ، كالقكؿ حرؼ، كالحرؼ : قاؿ لي)

تصريؼ، كما ال يقاؿ ينقاؿ يشيدؾ في كؿ شيء تىعرُّفي إليو، كييشًيديؾى مف كؿّْ 
 .شيءو مكاضعى معرفًتو

الكجد، كالتكاجد بالقكؿ يصرؼ إلى المكاجيد  القكؿ يصرؼ إلى: كقاؿ لي
 .بالمقكالت
 .(1)(أنا الميخبر عني لمف أشاء أف أخبره: كقاؿ

ففي النص خمسة أمثمة الختبلؼ الصيغ، فالمثاؿ األكؿ ىك اختبلؼ صيغة 
إلى صيغة االسـ كالمصدرية ( ينقاؿ)القكؿ، كانتقاليا مف صيغة الفعؿ المضارع 

إلى كزف ( تعٌرؼ)ثاؿ الثاني ىك انتقاؿ صيغة المصدر ، كالم(القكلية كالقكؿ)
، (تًمؿ)إلى الفعؿ ( ميؿ)، كالمثاؿ الثالث ىك انتقاؿ صيغة االسـ (المعرفة)آخر

كالمثاؿ الرابع ىك اختبلؼ الكزف بيف الكجد كالتكاجد كالمكاجيد، مع اتفاؽ الصيغ في 
إلى الفعؿ ( لمخبرا)أصؿو كاحد، كالمثاؿ الخامس ىك انتقاؿ الصيغة مف االسـ 

، فاختبلؼ الصيغ ىك نكع مف التكرار المفظي، لكنو يرصد االختبلفات (أخبره)
 .الدقيقة بيف معاني ىذه األلفاظ، كما يخمؽ حركةن في النص كييمٌكف األسمكب
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 الفصل الرابع
 

 دراسات تطبٌقٌة 

 فً نصوص نثرٌة صوفٌة

ذ.ألبيذـزـدذاؼَبْدطاؽي(ذرؤـاذأبيذـزـد)ـذذ1

)(ادلعراج)تابذؽنذػ
1
ذ(

ذألبيذـزـدذاؼبدطاؽيذصقػورذبنذطقدى

ذ(ؿـ188-261)

 :قاؿ أبك يزيد البسطامي
رأيتي في المناـ كأٌني عٌرجتي إلى السمكات، فمٌما أتيتي إلى الدنيا فإذا أنا )

، فنشرى جناحان مف أجنحتًو، فحممني عميًو كطارى بي حتى انتيى بي  بطيرو أخضرى
ـٍ قياـه متحٌرقةه أقدامييـ في النجـك يسٌبحكف اهلل انتيائي إلى صفكؼ المبلئ كة، كىي

عني الطيري بينيـ ثَـّ مضى : بيٍكرةن كعىشٌيان، فسٌممت عمييـ، فرٌدكا عمٌي السبلـ، فكضى
ـٍ يقكلكف ٍؿ أيسٌبح اهللى تعالى بينيـ، كأحمدي اهلل تعالى بمسانيـ، كىي ـٍ أزى ىذا آدميّّ : فم

ـى معناال نكرٌم، إٍذ لجاى إلينا كت ، كقيمتي : قاؿى . كٌم باسـً اهلًل القادًر : فأيلًيمتي كمماتو
ٍف نىٍعًتًو  ٍمًؾ ما كمًَّت األلسفي عى ٍؿ يىٍعًرض عميَّ ًمفى المي ـٍ يىزى ، ثيـٌ لى ـٍ ٍنكي عمى أف ييغنينىي عى

 .كًصفىًتو، فًعمٍمتي أٌنو بيا ييجٌربني
ـ ألتفت إلييا إجبلالن ميرادم غيرى ما تىٍعًرض عمٌي، فم: ففي ذلؾ كنتي أقكؿي 

كأٌني عٌرجتي إلى السماء الثانية فإذا جاءني فكجه مف المبلئكة، : لحرمتو، ثـ رأيت
ينظركف إلٌي كما ينظر أىؿ المدينة إلى أمير يدخميا، ثـ جاءني رأسي المبلئكًة 

. أحببىتىني فأحببتيؾ: إفَّ رٌبؾ ييقًرئؾ السبلـ، كيقكؿ: يا أبا يزيد: اسمو الكيذ، كقاؿ
، يجرم، حكلىيا مبلئكةه طٌيارةه، يطيركف كؿ  ًضرىة فييا نيره فانتيى بي إلى ركضةو خى
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يـك إلى األرض مئة ألؼ مرة، ينظركف إلى أكلياء اهلل، كجكىيـ كضياء الشمس، 
كقد عرفكني معرفة األرض؛ أم في األرض، فجاؤكني كحٌيكني، كأنزلكني عمى 

ذا عمى حافتيو أشجاره  مف نكر، كليا أغصافه كثيرة ميتدٌلية في شط ذلؾ النير، كا 
ذا في كيؿّْ ًكٍكرو  ذا عمى كؿّْ غصفو منيا ًككري طير؛ أم مف المبلئكة، كا  اليكاء، كا 

مىؾه ساًجد  .مى
يا عزيزم ميرادم غيري ما تعرض عمي، كٍف لي يا عزيزم : ففي كيؿَّ ذلؾ أقكؿ

مف سٌرم شيءه مف  جاران مف جميع المستجيريف، كجميسان مف المجالسيف؛ ثـ ىاج
عطش نار االشتياؽ، حتى إفَّ المبلئكة مع ىذه األشجار صارت كالبعكضة في 

ثيَـّ لـ . جنب ًىمَّتي، كيمُّيـ ينظركف إلٌي متعٌجبيف مدىكشيف مف ًعظىـً ما يركفى مٌني
 .يزٍؿ يعرض عمٌي مف الميٍمؾ ما كىٌمًت األلسفي عف نعًتوً 

بني، فمـ ألتفٍت إليو إجبلالن لحرمًة ربي، ففي كؿّْ ذلؾ عممتي أٌنو بيا ييجرٌ 
يا عزيزم ميرادم غيري ما تعرض عمٌي، فمٌما عمـ اهلل تعالى مني : ككنت أقكؿ

مىؾو قد مدَّ يدىه  صدؽ اإلرادة في القصد إليو، كتجريدم عٌمف سكاه، فإذا أنا بمى
كًة اهلل تعالى فجذبني، ثَـّ رأيتي كأٌني عٌرجتي إلى السماء الثالثة، فإذا جميعي مبلئ

مىؾه منيـ لػو أربعةي أكجوو  كجوه : بصفاتيـ كنعكتيـ قد جاؤكني كييسٌممكف عمٌي، فإذا مى
يا عبادى : يمي السماء، كىك يبكي ال تسكفي دمكعيو أصبلن، ككجوه يمي األرضى ينادم

يـك األخذ كالحساب، كجوه ( كفي راكية أخرل يـك الفزع)، (الفراغً )اهلل اعممكا يكـى 
يمينو إلى المبلئكة ييسبّْح بمساًنو، ككجوه يمي يساره يبعثي جنكدىه في أقطاًر  يمي

دَّ عمٌي السبلـ ثـٌ قاؿ ؟ : السمكاًت ييسبّْحكف اهلل تعالى فييا، فسٌممتي عميو فرى مف أنتى
متى عمينا، فقمت عبده قىٍد مىفَّ اهلل تعالى عميو مف فضمو، قاؿ تريدي أٍف تنظرى : إذ فيضّْ

بمى، فنشر جناحان مف أجنحتو، فإذا عمى كؿّْ ريشةو مف : ًب اهلل؟ قمتإلى عجائ
تىعىاؿى يا أبا يزيد، كاستظؿ : ريشو قنديؿه أظمـى ضياءي الشمس مف ضكئيا، ثـ قاؿ

اهلل قادره : في ًظؿّْ جناحي، حتى تيسٌبح اهلل تعالى كتييمٌمو إلى المكت، فقمت لػو
أم : نكره مف ضياء معرفتي أظمـى ضكؤىاعمى أف يغنيني عنؾ، ثـٌ ىاجى مف سٌرم 

ضكء القناديؿ مف ضكئي، فصار المىمؾ كالبعكضة في جنب كمالي، ثـ لـ يزٍؿ 
 .يعرض عمٌي مف الميمؾ ما كىٌمت األلسف عف نعتو

ففي ذلؾ عممتي أٌنو بيا ييجٌربني، فمـ ألتفٍت إلى ذلؾ إجبلالن لحرمًتو، ككنتي 
ـى اهلل تعالى مٌني يا عزيزم ميراد: أقكؿ في كؿّْ ذلؾ ًم م غيري ما تعرض عمي، فمٌما عى

كأٌني : ًصٍدؽى اإلرادة في القصد إليو، فإذا أنا ًبممىؾو مىدَّ يدىه فرفعني، ثيَـّ رأيتي 
عٌرجتي إلى السماء الرابعة، فإذا جميعي المبلئكًة بصفاًتيـ كىيئاًتيـ كنعكًتيـ قد 
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أىؿي البمد إلى أميرو ليـ في كقًت  جاؤكني كيسٌممكف عمٌي، كينظركف إلٌي كما ينظر
الدخكؿ، يرفعكف أصكاتىيـ بالتسبيح كالتيميؿ، مف ًعظىـً ما يركف مف انقطاعي 

مىؾه يقاؿ لػو ينائيؿ، فمٌد يدىه كأقعدني عمى : إليو، كًقمَّة التفاتي إلييـ، ثـٌ استقبمني مى
ه، فأيلًيٍمتي كرسٌي لػو مكضكع عمى شاطًئ بحرو عجاج، ال ترل أكائمىو كال أكاخرى 

َـّ لـ يزؿ يعرض عمٌي مف الميمؾ ما  و، كأيٍنطقتي بمساًنو، كلـ ألتفٍت إليو، ث تسبيحى
 .كٌمًت األلسف عف نعًتو

ففي كؿّْ ذلؾ عممتي أٌنو بيا ييجٌربني، فمـ ألتفٍت إليو إجبلالن لحرمتو، ككنت 
ي صدؽ يا عزيزم مرادم غيري ما تعرض عمي، فمٌما عمـ اهلل تعالى منٌ : أقكؿ

ٌد يدىه فرفعني إليو، ثيـٌ رأيتي كأٌني  مىؾو مى االنفراد بو في القصد إليو، فإذا أنا بمى
ناًف  عٌرجتي إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بمبلئكة قياـ في السماء، رؤكسييـ في عى
، فسٌممكا كيمُّيـ عمٌي بأنكاًع  السماًء السادسة، يقطري منيـ نكره تبرؽي منو السمكاتي

يا : ، فرددتي عمييـ السبلـ بكؿ لغةو سٌممكا عمٌي، فتعٌجبيكا مف ذلؾ، ثـ قالكاالمغات
تعاؿى حتى تيسبّْح اهلل تعالى كتييٌمموي كنيعينيؾ عمى ما تريد، فمـ ألتفٍت إلييـ : أبا يزيد

مف إجبلًؿ ربي، فعندى ذلؾى ىاجى ًمٍف سٌرم عيكفه مف الشكًؽ، فصارى نكري المبلئكًة 
عي في الشمس، ثيَـّ لـ يزٍؿ يعًرض عمٌي ًمف الميمؾ ما فيما التمعى منٌ  ي كسراجو ييكضى

 .كٌمًت األلسفي عف نعًتوً 
ًممتي أنَّو بيا ييجٌربني، ككنتي أقكؿ يا عزيزم مرادم غير ما : ففي كؿّْ ذلؾ عى

مىؾو  تعرض عمي، فمٌما عمـ اهلل تعالى مني صدؽى اإلرادًة في القصًد إليو، فإذا أنا بىمى
يدىه فرفعني إليو، ثَـّ رأيتي كأٌني عٌرجتي إلى السماًء السادسة، فإذا أنا بالمبلئكًة مىدَّ 

المشتاقيف جاؤكني ييسٌممكف عمٌي كيفتخركف بشكقيـ عمٌي، فافتخرتي عمييـ بشيءو 
 .مف طيراًف سٌرم، ثيَـّ لـ يزٍؿ يىٍعًرض عمٌي مف الميٍمًؾ ما كىٌمًت األلسفي عف نعًتو

يا عزيزم : تي أٌنو بيا ييجٌربني، فمـ ألتفٍت إليو، ككنتي أقكؿففي كؿّْ ذلؾ عمم
ـى اهلل تعالى مٌني ًصٍدؽى اإلرادة في القصد  ًم مرادم غيري ما تىٍعًرض عمٌي، فمٌما عى
مىؾو مدَّ يدىه فرفعني، ثَـّ رأيتي كأٌني عٌرجتي إلى السماء السابعة، فإذا  إليو، فإذا أنا ًبمى

استقبمني، كؿُّ صٌؼ مثؿي الثقميف ألؼى ألؼى مٌرة، مع  بمئة ألؼ صٌؼ مف المبلئكة
مىؾ مسيرةي  مىؾ، طكؿي كؿّْ مى كؿّْ ممؾو لكاءه مف نكر، تحت كؿّْ لكاءو ألؼي ألؼي مى
مىؾه اسميو بريائيؿ، فسٌممكا عمٌي بمسانيـ  خمسمائة عاـ، ككاف عمى مقدمتيـ مى

يا أبا : ، فإذا مينادو ينادمكليغتيـ، فرددتي عمييـ السبلـ بمسانيـ فتعٌجبكا مف ذلؾ
فإٌنؾى قد كصمتى إلى المنتيى، فمـ ألتفٍت إلى قكلًو، ثيَـّ لـ يزٍؿ . ًقٍؼ ًقؼٍ : يزيد

مًؾ ما كمَّت األلسفي عف نعتو  .يعرض عمٌي مف المي
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يا عزيزم مرادم غيري ما : ففي كؿّْ ذلؾ عممتي أٌنو بيا يجٌربني، ككنتي أقكؿ
ـى  ًم اهلل تعالى مٌني ًصٍدؽى اإلرادة في القصد إليو صٌيرني طيران، تىٍعًرض عمٌي، فمٌما عى

كاف كؿُّ ريشة مف جناحي أبعدى مف المشرؽ إلى المغرب ألؼ ألؼ مرة، فمـ أزؿ 
بان بعد  جي أطيري في الممككت، كأجكؿي في الجبركت، كأقطعي مممكةن بعد مممكة، كحي

جيب، كميدانان بعد ميداف، كبحاران بعد بحار، كأستار  مىًؾ حي ان بعد أستار، حتى إذا أنا ًبمى
، فسٌمـ عمٌي ثَـّ قاؿ  : الكرسي استقبمني، كمعوي عمكده مف نكرو

ًذ العىمكد، فأخذتيو فإذا السمكات بكؿّْ ما فييا قد استظٌؿ بظؿّْ معرفتي، كاستضاء  خي
 .بضياء شكقي، كالمبلئكةي كٌميا صارت كالبعكضة عند كماًؿ ًىٌمتي في القصًد إليو

كؿّْ ذلؾ عممتي أٌنو بيا يجٌربني، فمـ ألتفٍت إلييا إجبلالن ًلحرمًة ربي اهلل ففي 
جيب، كميدانان بعد . تعالى بان بعد حي جي ثيَـّ لـ أزؿ أطيري كأجكؿي مممكةن بعد مممكة، كحي

 ميداف، كبحاران بعد بحار، كأستاران بعد أستار، حتى انتييت إلى الكرسي فإذا 
يكفه بعددو نجكـً السمكات، يبرؽي ًمف كؿّْ عيفو نكره تممعي قد استقبمني مبلئكة ليـ ع

منو، فتصيري تمؾ األنكار قناديبلن، أسمع مف جكًؼ كؿّْ قنديؿو تسبيحان كتيميبلن، ثـ لـ 
أزؿ أطير كذلؾ حتى انتييتي إلى بحرو مف نكرو تتبلطـي أمكاجوي، ييظًمـ في جنبًو 

ـي في جنًب نكًرىا أنكاري تمؾ  ضياءي الشمس، فإذا عمى البحر سففه مف نكر، ييٍظًم
األبحر، فمـ أزؿ أعبري بحاران بعد بحار، حتى انتييتي إلى البحًر األعظـً الذم عميو 
عرشي الرحمًف، فمـ أزٍؿ أسبحي فيو حتى رأيتي ما ًمف العٍرًش إلى الٌثرل مف المبلئكًة 

عالى في السمكات الكركبٌييف كحممًة العرًش كغيًرىـ مٌمف خمؽى اهللي سبحانو كت
أصغرى ًمٍف حيث طيراًف سٌرم في القصًد إليو، مف خردلةو بيف السماًء . كاألرض

ـٌ لـ يزٍؿ يعًرض عمٌي مف لطاًئؼ بٌرًه ككماؿ قدرتًو كًعظىـً مممكتًو ما  كاألرًض، ث
 .كٌمًت األلسفي عف نعًتو كصفًتو
ض عمٌي، فمـ يا عزيزم ميرادم في غيًر ما تعرً : ففي كؿّْ ذلؾى كنتي أقكؿي 

ألتفٍت إلييا إجبلالن لحرمًتو، فمٌما عمـ اهلل سبحانو كتعالى مني صدؽ اإلرادة في 
يا صفٌيي ادفي مٌني، كأٍشًرؼ عمى ميشرفاًت : إلٌي إلٌي، كقاؿ: القصد إليو فنادل

نعي في  بيائي، كمياديًف ضيائي، كاجمٍس عمى بساطو قدسي حتى ترل لطائؼى صي
مقي، فكنتي أذكبي عند ذلؾ كما يذكبي آنائي، أنتى صفٌيي كح بيبي، كًخيرتي ًمف خى

الرصاص، ثَـّ سقاني شربةن مف عيًف الميطًؼ بكأًس األينًس، ثـٌ صٌيرني إلى حاؿو لـ 
أقدر عمى كصًفو، ثـ قٌربني منو، كقٌربني حتى صرتي أقربى منو مف الركًح إلى 

، كيسٌممكف عميٌ  كيعٌظمكف أمرم كيكٌممكنني  الجسًد، ثـ استقبمني ركحي كيؿّْ نبيٍّ
مرحبان كأىبلن : يا أبا يزيد: ، ثـٌ سٌمـ عمٌي، فقاؿكأكٌمميـ، ثـٌ استقبمني ركحي محٌمدو 
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كسيبلن، فقد فضَّمؾى اهللي عمى كثيرو مف خمًقو تفضيبلن، إذا رجعتى إلى األرًض أقرئ 
ـٌ لـ أزٍؿ أمتي مٌني السبلـ، كانصحيـ ما استطعت، كادعييـ إلى اهلل عٌز كجؿ، ث

مثؿى ذلؾ حتى صرتي كما كاف مف حيثي لـ يكف التككيف، كبقيى الحؽي ببل ككفو كال 
 .بيفو كال أيف، كال حيثي كال كيؼ، جٌؿ جبلليو كتقدَّست أسماؤه

رؤيا منامية عرَّجى فييا إلى السمكات، قاصدان اهلل سبحانو " رؤيا أبي يزيد"
معراج امتحاف لنٌيًة أبي يزيد، إذ تيعرض  كتعالى، كي يقيـ معو إلى األبد، كمعراجو

عميو في كؿ سماء عطايا في غاية النفاسة، يغضُّ بصره عنيا جميعان، ألٌف مراده 
 .كاف أنفس مف تمؾ العطايا، كىك الكصكؿ إلى رٌبو

كىذه الرؤيا ىي أكؿ معراج صكفي كاضح، كىي مرحمة مف مراحؿ تطكر 
نص فٌني رمزم خيالي، فقد تخٌمى نص المعراج، مف نصو تاريخي كديني إلى 

نص البسطامي عف التقاليد التي عرفيا المعراج التاريخي قبمو، كالتقاليد التي 
التخمص مف )تمٌسؾ بيا المعراج الصكفي بعده؛ تخٌمى عف تقميد التحضر لمرحمة 

، فاحتفظ بتككينو البشرم (التراب، كالماء، كالنار، كاليكاء"العناصر األرضية 
ؿ ع مى كثير مف خمؽ اهلل، كدخؿ مباشرة في المعراج، مٌما يشؼُّ عف اقتناع كفيضّْ

البسطامي، ىك أٌف الذم يناؿ شرؼ العركج ىك كائف أسمى مف ككف التراب كالماء 
ىذا آدمي ال : "كالنار كاليكاء، كفي السماء األكلى يقكؿ المبلئكة عف أبي يزيد

يد ىك رؤيا مناـ، ال تأليؼ، كقد قٌدـ ، كيؤٌكدي ىذا التخٌمي أٌف معراج أبي يز (نيكرم
ما جعؿ " كأٌني"في ( الكاؼ)البسطامي لرؤياه المعراجٌية بحرًؼ التشبيو كالتمثيؿ 

، ميعٌمقةن مثمو بيف السماء كاألرض في لحظة تكٌتر،  رؤاه تقع بيف اليقظة كالنـك
 .كانت ىي الذركة، كمنحت النص جماليات التشكيؽ، كالغمكض، كالسحر، كالغرابة

الٌنص ليس حقيقة، كليس كرامةن، إٌنو حمـ، كىك ال ينتمي إلى نكع أدبٌي 
سبقو، فيك كليد ذاتو، كما ىك كليد طريقة البسطامي في الفكر، كالكتابة، كاإليماف، 

كما تخٌمى البسطامي عف تقميد المقاء بأركاح األنبياء في السمكات . كالطقكس
 ء السابعة قبؿ لقائو بالنبي السبع، لكٌنو التقى بيـ جميعان في السما

، كتقميد العكدة إلى فيككف بذلؾ احتفظ بتقميد المقاء بركح النبي محمد: محمد
كأىبلن يا أبا يزيد مرحبان : ]األرض لمتذكير بالتشريع المحمدم، يقكؿ لػو النبي

كسيبلن، فقد فىٌضمؾ اهلل عمى كثير مف خمقًو تفضيبلن إذا رجعت إلى األرض، أقرئ 
 [.ي مني السبلـ، كانصحيـ ما استطعت كادعيـ إلى اهلل عٌز كجؿأمت

إفَّ أبرز التقاليد الخاصة بمعراج أبي يزيد لقاؤه المبلئكةى في كؿ سماء، 
كاستقبالييـ لػو، ككصفيو ليـ؛ ففي السماء الثانية يمتقي فكجان مف المبلئكة، كفي 
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 تعالى، كيبمغو منو رسالة مقدمتيـ رأس المبلئكة الكيذ الذم ييقرئو السبلـ مف اهلل
، كفي السماء الثالثة يأتي جميع المبلئكة ليسٌممكا (أحببتني فأحببتؾ: )حب مكجزة

عمى أبي يزيد، كبينيـ ممؾ لػو أربعة كجكه، يرل البسطامي مف عجائب اهلل عميو 
قنديبلن عمى كؿّْ ريشة مف ريش جناحيو، ييظمـ ضكء الشمس مف ضكء ىذه 

سماء الرابعة ػ أيضان ػ يأتي جميع المبلئكة مع الممؾ ينائيؿ لتيسٌبح القناديؿ، كفي ال
كتييٌمؿ، كفي السماء الخامسة يمتقي مبلئكةن قيامان رؤكسيـ في عناف السماء 
السادسة، يقطر منيـ نكر تبرؽ منو السمكات، سٌممكا عمى أبي يزيد بأنكاع المغات، 

بلئكة، كؿُّ صؼٍّ مثؿ الثقميف كفي السماء السادسة يمتقي مائة ألؼ صؼ مف الم
ألؼ ألؼ مرة، مع كؿ ممؾ لكاء مف نكر، تحت كؿ لكاء ألؼ ألؼ ممؾ، طكؿ كؿ 

 .ممؾ مسيرة خمسمائة عاـ
كصؼ المبلئكة ػ إذف ػ إضافة أدبٌية إلى التقاليد األصمية لممعراج، كالمقاء 

ئكة، أبرزي ما بيـ تقميد انفرد بو معراج أبي يزيد، فقد تصٌكر أشكاالن خيالية لممبل
، كٌؿ صٌؼ مثؿ (مئة ألؼ صؼ)، ك(ألؼ ألؼ)في كصفو ليا عدديىا اليائؿ، 

تطير كؿ يـك إلى األرض مئة ألؼ )، (طٌيارة)الثقميف ألؼ ألؼ مرة، ميزتييا أٌنيا 
كجكىيـ كضياء )، ك(تتحرؾ أقداميـ في النجكـ)، كطبيعة تككينيا مف النكر (مرة

عمى كؿ ريشة مف جناحو )، (ييكضع في الشمس نكر المبلئكة كسراج)، ك(الشمس
مبلئكة يقطر منيـ نكر تبرؽ منو )، ك(قنديؿ ييظمـ ضياء الشمس مف ضكئيا

، ككظيفتيـ التسبيح، كالتيميؿ، كنقؿ الكحي إلى البشر، كالمبلؾ (السماكات
صاحب الكجكه األربعة، فبيفى كجكىو كجو يمي األرض يخبر عف يـك الحساب، 

يرل الدكتكر . كجو يبعث جنكده إلى أقطار السمكات ييسٌبحكف اهللككجو ييسٌبح، ك 
 نذير العظمة في ىذه الكجكه األربعة أنيا 

تيمٌثؿ طرائؽ مختمفة كتجارب معينة مف فقو كزىد كعمـ في المجتمع اإلسبلمي )
 .(1)(تيمٌجد الكرع كالتقكل كالعبادة كقكة األعماؿ، كعجائب اهلل

عمى المبلئكة القياـ بيا، أثناء معراج أبي يزيد،  ككانت الميمة األبرز التي
البقاء بيف المبلئكة، كسبلـ مف اهلل، : ىي تقديـ المغريات لػو، كىي عمى التكالي

كرسالة حب، كركضة خضراء يجرم فييا نكر حكليا مبلئكة طٌيارة، كعمى ضفتي 
ر النير أشجار مف نكر، كعمى كؿ غصف ككر طير مف المبلئكة، كفي كؿّْ كك

مىمؾه ساجد، كالبقاء في ظٌؿ جناح الممؾ صاحب الكجكه األربعة، كاإلغراء ببمكغ 
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سدرة المنتيى، غير أٌف مصير ىذه اإلغراءات كٌميا كاف إىماؿ أبي يزيد، 
حساسو بأٌنيا كالبعكضة، مقارنةن بيٌمتوً  مة اهلل، كلذلؾ كاف ييكٌرر . كا  جبللو حري كا  مف الممؾ ما كىٌمت األلسف عف نعتىوى  لـ يزؿ يعرض عميٌ : )الزمتو المعركفة

مرادم غير ما تىعرض : ككصفو، فعممتي أٌنو بيا ييجٌربني ففي ذلؾ كنتي أقكؿ
، كتتكرر ىذه البلزمة كحركةو داخمية في النص، لتككفى أساسان في بينيتو (عميٌ 

خرج مف امتحاف مبلئكتيا ناجحان، في تأكيد قصده إلى اهلل تعالى، فيرفعو مرحمة، يالمعمارية التي تقسـي المعراج إلى مراحؿ؛ حيث كؿ سماء مف السمكات السبع 
ممؾ إلى السماء التالية، كمف غير ىذه البلزمة لكاف النص شكبلن ثابتان لمعاطفة 
كاليٌمة، غير أٌف االرتقاء مف األرض إلى السمكات السبع سماءن فسماء، ىك تدٌرجه 

بسطامي كاهلل، يكمناف في تأكيد صدؽ في المعرفة، كتطكره كنيضجه في عبلقة ال
عاطفة أبي يزيد، كتنٌكع المكافآت اإلليية، إلى أف يبمغ المكافأة المقصكدة، كىي 

 .برغبتو الصكفية اتحادان ال فكاؾ منو، كقد تكررت ىذه البلزمة ليككفى تكراريىا اتحادان لمبسطامي (لقاء اهلل كاالتحاد بو)
نص، مف حمـ يقظة إلى رؤيا منامية، ىك أٌف ثمةى بيعده كامفه كراء تحٌكؿ ال

اإلنساف صكرة عف اهلل الذم خمقو عمى مثالو، فأحبتو المبلئكة، ككٌرمتو، بعد أف 
 أحٌبو اهلل، ككٌرمو، كعميو ػ إذف ػ أال يسقط مف ىذه العمياء التي كىبٍت لػوي، 

مؽ كالخالؽ؛ يرتقي إلى سماء ا لحب، فسماء بؿ عميو أف يرتقي، لييصبح جديران بالخى
 .المعرفة، فسماء الكماؿ، فسماء اهلل

الحب ىك الذم قاد البسطامي إلى اهلل، ال تعاليـ األنبياء، فيك لـ يمتقيـ في 
سماكاتيـ، كلـ يتعٌمـ منيـ، فتجربة البسطامي مبنٌية عمى الحب، الذم منحو 

أنو الحدس كاإللياـ بالعركج، لكٌنو، كفي كضعو في إطار رؤية منامية، بدا كك
منحة إليية، كفي طريؽ معراجو لـ يرى جحيمان كال جنة، فيك لـ يصفيما، كلـ يأًت 
عمى ذكرىما، فالجنة ليست ثكابان، كالجحيـ ليس عقابان، كالبسطامي ال يريد الجنة، 

الجٌنةي ال خطرى ليا عند أىؿ المحبة، كأىؿ المحبة محجكبكف : "إٌنو يريد اهلل، يقكؿ
 .(1)"بمحبتيـ

طامي هلل ليس مٌنةن، إٌنو شكر، فاهلل سبقىو إلى الحب، ذكره، كعرفو، كحب البس
تكىمتي : غمطتي في ابتداء أمرم في أربعة أشياء: )كأحٌبو، كطمبو، يقكؿ أبك يزيد

أٌني أذكره كأعرفو كأحبو كأطمبو، فمٌما انتييت، رأيتي ذكره سبؽى ذكرم، كمعرفتو 
إٌنو . (2)(و لي أكالن حتى طمبتوتقدمت معرفتي، كمحبتو أقدـ مف محبتي، كطمب
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جبلالن، مف اهلل كاإلنساف كؿ منيما لآلخر،  تبادؿ المحبة كاالمتناف كالشيكر أدبان، كا 
بؿ إٌنو السبؽ إلى فضيمة الحب التي يتبادليا اهلل كاإلنساف؛ ففي بداية المعراج، 

أحببتني : )يياأرسؿ اهلل سبحانو إلى أبي يزيد رسالةن يقرئو فييا السبلـ، كيقكؿ لػو ف
... إليٌ : )، كفي نياية المعراج يعمـ اهلل صدؽ قصد أبي يزيد فيناديو(فأحببتؾ

يا صفٌيي ادفي مٌني كأشرؼ عمى مشرفات بيائي، كمياديف ضيائي، : كقاؿ... إليٌ 
كاجمس عمى بساط قدسي حتى ترل لطائؼ صنعي في آنائي، أنتى صفٌيي 

ـٌ قٌربو منو( كحبيبي، كخيرتي مف خمقي ، حتى صار أقرب إليو مف الركح إلى ث
 .الجسد

حركة )، كالشكؽ الصكفي ىك (الشكؽ)في تجربة الحب البسطامية يترٌدد لفظ 
 . (1)(الشكؽ إلى اهلل بالمحبة المنبعثة مف مطالعة تجميات الصفات

ىاجى مف سٌرم شيء مف )كقد ذكر الشكؽ أكثر مف مرة، مٌرةن في السماء الثالثة 
عطش السالؾ إلى ما يبمغو إلى المطمكب، )، كالعطش ىك (ؽعطش نار االشتيا

و بشيكد المحبكب ، فاليياج كالسر كالعطش كالنار كاالشتياؽ ىي مف (2)(كييرٌكحي
أكثر ألفاظ العربية اقترانان بالحب، كتعبيران عنو حتى لك ذيًكرى أحدىما منفردان، فكيؼى 

ؼ اآلخر، أك أف يقترب مف إذا ذيًكرىت متتالية، ككؿ كاحد منيا يمكف أف يراد
ىاجى مف سٌرم عيكف : )معناه، كذكر الشكؽ مٌرة ثانية في السماء الخامسة، فقاؿ

فإذا أنا بالمبلئكة : )، كذكره مٌرة ثالثة في السماء السادسة، فقاؿ(مف الشكؽ
، كذكره مٌرةن رابعة في (المشتاقيف جاؤكني ييسٌممكف عمٌي كيفتخركف بشكقيـ عميٌ 

فإذا السمكات بكؿ ما فييا قد استظؿَّ ًبظؿّْ معرفتي كاستضاء )بعة السماء السا
 (.بضياء شكقي

ثـٌ تحٌكؿ إلى ( شيء مف عطش نار الشكؽ)تدٌرجى الشكؽ كتطٌكر، فبدأ بػ
، ثـٌ دخؿ أبك يزيد مع المبلئكة في مباراة لمشكؽ، فافتخركا (عيكف مف الشكؽ)

ؽ أبي يزيد، فالسمكات بما فييا عميو بشكقيـ، لكٌف المباراة انتيت إلى فكز شك 
استضاءت بو؛ ألٌنو الشكؽ إلى معرفة اهلل، فالشكؽ سبلح الصكفي في حربو لفراؽ 

 .محبكبو كاليجراف بينيما كبقائو كحيدان 
اىلوي، فالميمؾ كالمبلئكة  كقد حقٌؽ البسطامي بمحبتو كشكقو كمعرفتو كمى

                                         
 .183اصطبلحات الصكفية  القاشاني   (1)
 .185اصطبلحات الصكفية  القاشاني   (2)
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ففي السماء األكلى، كاف في جنب كمالو، كىٌمتو، كضكئو كمعرفتو؛ ( كالبعكضة)
رفضيو عرضى الميمؾ الذم قيدّْـ لػو درجةن ارتقاىا إلى السماء الثانية التي تمٌقى فييا 

، ككاف رفضو عرضان جديدان لمميمؾ في ...(إفَّ رٌبؾ يقرئؾ السبلـ: )رسالةن مف اهلل
ميمؾ  ىذه السماء ارتقاء لدرجةو أخرل، كبدءان مف السماء الثالثة بدأ المقارنة بيف

البسطامي مف النكر كاليٌمة كالمعرفة كالمحبة كالشكؽ، كميمؾ السمكات، فتفٌكؽ ميمؾ 
كىكذا ... البسطامي حتى صارت المبلئكة مع عكالميا كالبعكضة في جنب ىٌمتو

في كؿ سماء يرفض مغريات المبلئكة فيكاصؿ ارتقاءه، لقد تحٌكؿ الشكؽ كاليٌمة 
ـٌ إلى النك  السمكات )ر كالمعرفة كالكماؿ، حتى أصبحت إلى عيكف مف الشكؽ، ث
جاءني فكجه مف )فالبسطامي متنبئ كاثؽ (. بكؿ ما فييا تستظؿ بظؿ معرفتو

يا أبا يزيد إٌف )، ك(المبلئكة ينظركف إلٌي كما ينظر أىؿ المدينة إلى أميرو يدخميا
المبلئكة مع األشجار صارت )، ك(أحببتني فأحببتؾ: رٌبؾ ييقرئؾ السبلـ كيقكؿ

 ، (كالبعكضة في جنب ىٌمتي
سرل نكر )، ك(كٌميـ ينظركف إلٌي ميتعٌجبيف مدىكشيف مف عظـ ما يركف مني)ك

مف ضياء معرفتي أظمـ ضكء القناديؿ، فصار الممؾ كالبعكضة في جنب 
، (فصار نكر المبلئكة فيما التمع مٌني كسراجو ييكضع في الشمس)، (كمالي

فيك (. بظٌؿ معرفتي، كاستضاء بضياء شكقي السماكات بكؿّْ ما فييا قد استظؿٌ )ك
يرل نفسو جديران بدخكؿ حضرة العظمة كالجبلؿ، في ساحة اهلل التي تبدك العكالـ 

 .الثمانية عشر ألفان إلى جانبيا كالذٌرة
إٌف نبرة التنبؤ الكاثقة ىذه تيدرج في باب الشطح، ففكرة المعراج في ذاتيا 

، كىي في نص أبي يزيد رغبةه باالرتفاع فكؽ شطحةه كبيرة؛ ألنيا رغبةه بالنبٌكة
النبكة، كااللتحاؽ باأللكىية، كصياغتيو ليذه الرؤيا عمى شكؿ رؤيا منامية ال ييخٌفؼ 
مف حٌدة نبرة الثقة، كال ييبرّْئي البسطامي مف قصده لشطحاتو في ىذا النص، كىي 

لمبلئكة، كثيرة، فمف الشطح أف يحمؿ طيره البسطامي، كينتيي بو إلى صفكؼ ا
 كأف يتبادؿ البسطامي مع المبلئكة السبلـ كالكبلـ، 
كمف الشطح أف يبعث اهلل رسالةن إليو، كمف الشطح أف ييسبغ عمى المبلئكة صفاتو 

 ، كالمسافات الخيالية (ألؼ ألؼ ممؾ)خارقة منيا العدد اليائؿ 
مع النبي ، كمف الشطح استقباؿ أركاح األنبياء لػو، كحديثو (مسيرة خمسائة عاـ)

 .، كمف الشطح حديثو مع اهلل سبحانومحمد
دكافع الشطح عند البسطامي في رؤياه المعراجية الكجد، كاالتحاد، كالسيكر؛ 
فأٌما الكجد فقد بدأ شيئان مف الشكؽ، ثـ تحكؿ إلى عيكف مف الشكؽ، فاؽ شكؽ 
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قبؿ أف يبدأ المبلئكة كتحٌكؿى إلى نكر، كأٌما االتحاد فبيف البسطامي كاهلل اتحاده 
المعراج ىك اتحادي إرادة، فبينما الصكفيكف يطمبكف مف اهلل، كاف البسطامي يطمب 

مف عرؼ اهلل فإنو يزىد في كؿ شيءو يشغمو عنو، إٌني ال أريد : )اهلل؛ مف أقكالو
 .(1)(مف اهلل إال اهلل

عبد الرحمف بدكم بيف العناصر الضركرية لكجكد . كأٌما السيكر الذم يضعو د
، فالبسطامي ال يشطح كىك سكراف، يشطح كىك نائـ، (النكـ)طح، فيقابمو ىنا الش

كالمعنى الميتكٌخى مف السيكر ىك البلشعكر، ففي المناـ، كما في السيكر، عفكه مف 
المسؤكلية، كشطحات البسطامي صاًنعييا خياؿه فذه يسعى ألنسنة اهلل، كتأليو 

ف مرامي أبي يزيد مف شطحاتو م"اإلنساف، كحسب الدكتكر عبد الرحمف بدكم 
تجريد األمكر الدينية، مف كؿ ما ييشعر بالحسّْ فييا، كالتسامي الركحي ليتفٌكؽ 

 .(2)"عمى المينزّْىيف كالمكحديف
اختار البسطامي لرؤياه المناـ لكي يبيح شطحاًتو، كييبرزى سيكرىهي كيجد ألفكاره 

ظمأ رغبتو في التحٌرر مف كخياالتو حٌيزان في فضاء المغة فيصؼ قكةى كجده، ك 
 .األرض، كاالنطبلؽ إلى السماء

كالشطح في ىذه الرؤيا حركة انتقمت مف نفس البسطامي، كجسده، كعقمو إلى 
ـٌ إلى لغتو كصكره، ما سٌبب ابتعادىا عف المغة االصطبلحية،  أفكاره، كمف ث

 .كمٍنًحيا باطنان ال نيائيان 
رٌبو، كحركة لقائو بو، كٌلد شطح فضبلن عف حركة ثنائية شكؽ البسطامي إلى 

رأيتي كأٌني عٌرجتي إلى )البسطامي حركات ثنائية أخرل كحركة السماء كاألرض 
ىذا )، كحركة المبلئكة كالبشر (السمكات، فمٌما أتيتي إلى الدنيا فإذا بطيرو أخضر

عمى كؿ ريشة مف ريشو قنديؿ أظمـى ضياء )، كحركة النكر كالظبلـ (آدمي ال نكرم
س مف ضكئيا، ثـ ىاجى مف سٌرم نكر مف ضياء معرفتي أظمـى ضكء القناديؿ الشم

مىؾه لػو أربعة كجكه كجو يمي السماء، كىك )كحركة الفرح كالحزف ( مف ضكئي مى
ىاجى مف سٌرم عيكف مف )، كحركة الشكؽ كالمقاء (يبكي ال تسكف دمكعو أصبلن 

لٌما عمـ اهلل سبحانو )نيايتو فالشكؽ مستغرؽه النص كامبلن أٌما المقاء ففي ( الشكؽ
 :كتعالى مٌني صدؽ اإلرادة في القصد إليو فنادل

                                         
 .31رباب األحكاؿ، عبد العزيز السيركاف الصكفيكف كأ  (1)
 .35، 34عبد الرحمف بدكم . شطحات الصكفية، د  (2)
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 ...(.إلٌي إليٌ  
ـي  رؤيا البسطامي رؤيا خيالية تجرم أحداثييا في عكالـ السمكات السبع إذ ييقدّْ
تصكران رمزٌيان ليا، كيتخٌيؿي ماىيتيا، كلعٌؿ أبرز ما فييا حسب كصفو الرياض 

 ...كالمبلئكة كالبحار كالسفف كالنكركاألنيار كاألشجار 
الفناء في رؤيا أبي يزيد اتحاده، ففناء، فكماؿ االتحاد صحبةه مع اهلل، كالفناءي 
فناءه فيو، كالكماؿي بقاءه بو، يمكت اإلنساف في البسطامي ليحيا اهلل، تيمحى رسكمو، 

الفناء في  كتفنى ىكيتو، كتغيب آثاره، كتنعدـ أحكالو، كحيف ييعٌبر البسطامي عف
، كقكؿ البسطامي (تجريدم عٌمف سكاه)النص، ييعٌبر عنو بمصطمحات، مثؿ 

كنتي أذكب كما يذكب الرصاص، ثـ سقاني شيربة )عندما سمع نداء اهلل ككمماتو 
مف عيف المطؼ بكأًس األينس، ثـ صٌيرني إلى حاؿو لـ أقدر عمى كصفو، ثـٌ 

 (.الركح إلى الجسدقٌربني منو، كقٌربني حتى صرتي أقرب منو مف 
زكاؿ الرسكـ جميعان بالكيمٌية في عيف "كالفناء في معجـ المصطمحات الصكفية 

، كصكر الفناء تختمؼ (1)"الذات األحدية مع ارتفاع اإلثنينية كىي مقاـ المحبكبية
عند الصكفييف، فيك فناء عف العادات كامتثاؿ لممأمكرات، كىك فناء عف الييئات 

الييئات النكرانية القمبية، كىك فناء عف األفعاؿ البشرية باألفعاؿ الطبيعية النفسية ب
اإلليية، كىك فناء عف الممكات النفسية باألخبلؽ اإلليية، كىك فناء عف إرادة 

 .(2)األغيار بإرادة الحؽ
، (القناديؿ)، ك(الممعاف)، ك(الضكء)يتكٌرر في النص لفظ النكر، كمرادفاتو 

ٌظؼى رمز النكر ليخدـ فكرة المعراج ػ مف حيث ػ إٌف كالنكر رمزه لمعرفة اهلل،  كقد كي
ىدؼ المعراج ىك الكصكؿ إلى النكر، فالمبلئكة نكرٌيكف، كفي السماء األكلى حيف 
حمؿ الطيري األخضر البىٍسطامي ككضعو بيف المبلئكة كانكا قيامان تتحرؽ أقداميـ 

، كقالكا عف البسطامي ككجكه المبلئكة كضياء ( ىذا آدمي ال نيكرمٌ : )في النجـك
الشمس، كاألشجار مف نكر، كالمبلؾ صاحب الكجكه األربعة عمى كؿ ريشة مف 

... ريشًو قنديؿ، كمعرفة البسطامي مف ضياء، كالعمكد مف نكر، كالمكاء مف نكر
 ...كشكؽ أبي يزيد مضيء

إٌف قصص المعراج نكعه أدبي رمزم أينشئ الحتكاء الخبرات الركحية، 

                                         
 .212عبد الرزاؽ القاشاني   (1)
 .212اصطبلحات الصكفية، عبد الرزاؽ القاشاني   (2)
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ٌف السمكات التي عٌرج إلييا البسطامي سماكاته مف كالتصكرات ال دينية الصكفية، كا 
نكر، حتى بدا األمر بعد أف تخٌمى عف كصؼ الجنة كالجحيـ، أٌنو قٌدـ تصٌكران 
خاٌصان لمجنة، ىك النكر؛ ألٌف النكر ىك المعرفة، كالمعرفة ىي جنة المؤمف 

 .الصكفي
زه، يرل الدكتكر نذير العظمة لقد بينيى النص عمى لكف النكر، كحركتو، كرمك 

قصة معراج البسطامي تطكرت تطٌكران كبيران كانتقمت مف قصة دينية إلى قصة )أف 
رمزية، البسطامي ىذا الصكفي الرؤيكم فتح الطريؽ أماـ غيره مف المتصكفة 

، ما يؤكّْد ىكية فنية فريدة (1)(الستغبلؿ الطاقة الرمزية الميعٌبرة ليذه القصة العظيمة
النص حيث ينبثؽ إبداع جديد في النص ميؤكَّده بالطرافًة، كاإلغراب، كاإليحاء، في 

كقكة الخياؿ، كبعد األفكار، كعيمًقيا اإلنساني كالككني الميبلًمس مثبلن أعمى في 
 .السمك كالطيارة

يدؿ عمى مقدرة ببلغية، كميارة، يضع ( اإلشارة)إف حيسف استخداـ 
بلـ القميؿ، فالرمز مركنة في المعنى بفضؿ ما البسطامي المعنى الكثير في الك

يمنح مف إيحاء كيكاد يككف الرمز أك الغمكض نكعان مف المكسيقى يحتمؿ مختمؼ 
 .التأكيبلت كيثير أنكاع األحاسيس

رسـ البسطامي لكحة معراجو بالكممات، فالنص كيٌمو تشبيو كبير؛ ألٌنو معراج 
منامية، فيك مجمكعة مف الصكر التي ، كألٌنو رؤيا إنساف يحاكي معراج النبي 

كيرّْست لرصد حركة النكر كمعانيو، كالصكر في النص كثيرة، كقاًسمييا المشترؾ 
ىك النكر؛ ففي السماء األكلى صكرة طير أخضر ينشر جناحان مف أجنحتو، 
كيحمؿ البسطامي، كفي السماء الثانية صكرة ركضة خضراء فييا نير يجرم، 

تطير كؿ يـك إلى األرض مئة ألؼ مرة، ينظركف إلى أكلياء حكلو مبلئكة طٌيارة 
اهلل، كجكىيـ كضياء الشمس، ثـ صكرة أشجار مف نكر عمى حافة نير، كيٌميا 
مىؾي ساجد، كفي  أغصاف كثيرة متدٌلية، عمى كؿّْ غيصف ككري طير، في كؿّْ ًككرو مى

مىؾو لػو أربعةي كجكه، كجوي يبكي، ككجوي  ينادم عباد اهلل ليكـ  السماء الثالثة صكرة مى
الحساب، ككجوه ييسٌبح اهلل، ككجو يبعث جنكده في أقطار السمكات لتسبيح اهلل، ثـ 
صكرة ممؾ نشر جناحان مف أجنحتو، عمى كؿ ريشةو قنديؿه يظمـي ضياءي الشمس مف 
ضكئو، كفي السماء الخامسة صكرة مبلئكة قياـه رؤكسييـ في عناف السماء 

                                         
 .35، 34نذير العظمة . المعراج كالرمز الصكفي، د  (1)
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نكر تبرؽ منو السمكات، كفي السماء السابعة مئة ألؼ صؼٍّ  السادسة، يقطري منيـ
مف المبلئكة، كيؿُّ صؼٍّ مثؿ الثقميف ألؼ ألؼ مرة، مع كؿ ممؾ لكاء مف نكر، 
تحت كؿ لكاء ألؼ ألؼ ممؾ، طكؿ كؿ مسيرة خمسمائة عاـ، ثـ صكرة مبلئكة 

اديؿ، ليـ عيكف بعدد نجـك السمكات، يبرؽ مف كؿ عيف نكر فتصير األنكار قن
صكر كثيرة، فالتصكير أبرز سمة أسمكبية في بياف .. داخؿ القناديؿ تستبيح

البسطامي عف معراًجو، صكر تنطكم عمى قدرة مثيرة النفعاالت الحزف، كالفرح، 
كالخكؼ، كاألمف، كالدىشة، كاالستغراب، كاإليماف، صكر تنتمي إلى الكشؼ 

كالسمة الممحمية كاألسطكرية ػ كالحدس كالتأكيؿ، كىي ػ مع لغة القص كالحكار، 
كالصكرة في النص ىي أىـ عناصر المعنى بما . تفتح الطريؽ لنكعو أدبي جديد

تمنح مف دىشة ميحٌمقة في فضاء األلكىية، إذ تتميز ىذه الصكرة بطرافتيا كغرابتيا 
كما (. فكجه مف المبلئكة ينظركف إليَّ كما ينظر أىؿ المدينة إلى أمير يدخميا)

شط نير عمى )ككنيا خيالية، كما كرائية، ألنيا تصؼي عالمان مجيكالن تتميز ب
حافتيو أشجار مف نكر، ليا أغصاف كثيرة عمى كؿ غصف ككر طير في كؿ ككر 

فضبلن عف تنكع الصكر في التعبير عف فكرةو محكرية ىي المقارنة (. ممؾ ساجد
مف المبلئكة  فكجه )بيف شكؽ المبلئكة كشكؽ البسطامي كتفٌكؽ شكؽ البسطامي 

المبلئكة مع األشجار ( )ينظركف إليَّ كما ينظر أىؿ المدينة إلى أمير يدخميا
صار نكر المبلئكة فيما التمع مني كسراجو ( )صارت كالبعكضة في جنب ىمتي

 (.ييكضع في الشمس
كقد صيغت الصكر بطريقة رمزية إذ أكدع فييا البسطامي األنكاع الثبلثة 

الطير، كالركضة، كاألشجار، كالماء، )كز المادية لمرمز الصكفي فمف الرم
 (.الخ... كالنكر

إفَّ الطير رمزه لتحقؽ حمـ البسطامي، فالطير كسيمة نقمو مف األرض إلى 
السماء، إٌنو رمزه مادم لمرمكز معنكم قكاميو المعرفة، فبالمعرفة طار البسطامي 

طينية، كارتداء ثكبيا مف األرض إلى السماء، الطير ىك الركح التي تريد خمع ال
 .األصمي مف الحرية كاالنطبلؽ إلى مكطنيا األكؿ

كأٌما الماء فرمزه تىجسَّدى في النير كالبحر، كىك فضبلن عف إشارتو إلى الحياة 
كالكجكد، تصكيره لمجنة الصكفية، فالنير ىك نير كعمـ كمعرفة بدليؿ أشجار النكر 

اجدة عمى ىذه األغصاف، كقد تحٌكؿ الس( المبلئكة)عمى حافتيو، كأككار الطيكر 
النير في نياية النص إلى بحر، ثـ إلى بحار رمزان التساع المعرفة كالعمـ 
 الباطنييف، كقد تنٌقؿ البسطامي بيف البحار حتى كصؿ إلى 
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 (.البحر األعظـ الذم عميو عرش الرحمف)
ر مف أٌما النكر فيك أىـ رمكز النص ألٌنو ىدؼ ىذا المعراج المنامي، النك 

أسماء اهلل تعالى كمف صفاتو، فاهلل ىك اليدؼ الحقيقي مف رمز النكر، كالنكر ىك 
 المعرفة كالخبلص، كمف رمز النكر تكٌلد قامكسه لفظٌي خاص 

 ...(.ضياء، قنديؿ، تبرؽ، التمع، سراج،)
يسقي هلل سبحانو ( الرؤيا)كمف الرمكز المجازية رمز الخمر ففي نياية النص 

مي خمرى المعرفة فيتذكؽ كيرتكم مف الجماؿ اإلليي المطمؽ، أٌما كتعالى البسطا
 .الحاؿ التي ال يقدر عمى كصًفيا فيي السيكر

مٌد )ما احتكتو صكر استقباؿ المبلئكة كاهلل لمبسطامي : كمف الرمكز الذىنية
مبلئكة سمٌمكا عمٌي )ك( يده كأقعدني عمى كرسي لػو مكضكع عمى شاطئ بحر

يا : عمـ اهلل سبحانو كتعالى مني صدؽ اإلرادة فنادل إلٌي كقاؿ)ك( بأنكاع المغات
فيذه صكر ( ثـ قٌربني.. ثـ سقاني.. صفييُّ ادفي مٌني، كاجمس عمى بساطو قدسي

ظكة البسطامي عند اهلل سبحانو شارات إلى حي  .ذىنية كا 
فرؤيا ( المعراج)إٌف الرمكز السابقة كميا مينتىظىمة في سياًؽ رمزو كبيرو ىك 

بسطامي ىي معراجو الخاص الذم يعرض فيو تصكراتو الصكفية الخاصة، ال
كالمتميزة عمى الرغـ مف حفاظو عمى الكظيفة األساسية لممعراج كىي الكظيفة 

 .الدينية؛ الدعكة إلى اهلل كالنبي، كعمى الكظيفة المعرفية التعميمية
ذ:ـذصاسنيذاؼدراجذ2

(اؼطواسني)ؽنذػتابذ
(1)

ذ

ذ(ؿـ309ـذذ000)اّلجذؼؾحدنيذبنذؽـصورذاحل

قمره . سراجه مف نكًر الغيًب بدا كعاد، كجاكزى السُّرج، كساد)يقكؿ الحبلج 
و في فمًؾ األسرار لجمع " أميَّان "سٌماه الحؽُّ . تىجٌمى مف بيف األقمار، كككبه برجي

 .لتمكينو عند قربتو" مكٌيان "لعظـ نعمتو، ك" حرمٌيان "أٌمتو، ك
طمعى بدريه مف غمامًة . أمرىه، كأظيرى بدرىه شرح صدره، كرفع قدرىه، كأكجب

و مف معدف الكرامة  .اليمامة، كأشرقىت شمسيو مف ناحية تييامة، كأضاءى سراجي
رى  ما أخبرى إال عف بصيرتو، كما أمرى بسيٌنًتًو إال عف حيسف سيرًتو، حضى

، كأبصرى فأىخبر، كأنذىر فحٌذر رى  .فأحضى
                                         

 .165تراث الحبٌلج   (1)
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ديؽ، ألٌنو كافقو، ثـ رافقو ًلئبل يبقى ما أبصره أحده عمى التحقيؽ، سكل الصَّ 
 .بينيما فريؽ

الذيف آتيناىـ الكتاب يعرفكنو كما ا: "ما عرفىوي عارؼه إال جيؿ كصفو
ٌف فريقان منيـ ليكتمكف الحؽ كىـ يعممكف يعرفكف أبناءىـ كا 

(1). 
أنكار النبكة مف نكره برزت، كأنكاره مف نكره ظيرت، كليس في األنكار نكر 

 .ير كأقدـ في القدـ، سكل نكر صاحب الحـرأنكر كأظ
ألٌنو كاف قبؿ : ىٌمتيوي سبقت الًيمـ، ككجكديه سبؽ العىدـ، كاسمو سبؽ القمـ

األميـ كالشيـ، ما كاف في اآلفاؽ، كراء اآلفاؽ، كدكف اآلفاؽ، أظرؼ، كأشرؼ، 
كأعرؼ، كأنصؼ، كأرأؼ، كأخكؼ، كأعطؼ، مف صاحب ىذه القٌصة، كىك سٌيد 

ة، الذم اسمو أحمد، كنعتيو أكحد، كأمريه أككد، كذاتيو أجكد، كصفاتو أىؿ البري
 .أمجد، كىٌمتيو أفرد

يا عجبان ما أظيره، كأبصره، كأطيره، كأكبره، كأشيره، كأنكره، كأقدره، كأصبره، 
لـ يزؿ كاف مشيكران قبؿ الحكادث كالككائف كاألككاف، كلـ يزؿ كاف مذككران قبؿ 

كالجكىر كاأللكاف، جكىره صفكم، كبلمو نبكم، عممو عمكم، القىٍبًؿ، كبعد البعد، 
عبارتو عربي، قبمتو ال مشرقي كال مغربي، حسبو أبكم، رفيقو ربكم، صاحبو 

 .أمكم
 .بإرشاده أبصرت العيكف، كبو عرفت السرائر كالضمائر

 كالحؽ أنطقو، كالدليؿ أصدقو، كالحؽ أطمقو، ىك الدليؿ، كىك المدلكؿ، 
، ىك الذم جبل ال صدأ عف الصدر المعمكؿ، ىك الذم أتى بكبلـ قديـ، ال ميحدثو

 كال مىقيكؿ، كال مفعكؿ، بالحؽ مكصكؿي غير مفصكؿ، الخارج عف المعقكؿ،
 .ىك الذم أخبر عف النياية كالنيايات، كنياية النياية 

 
رفع الغماـ، كأشار إلى البيت الحراـ، ىك التماـ، ىك اليماـ، ىك الذم أمر 

اـ، ىك الذم كشؼ الغماـ، ىك الذم أيرسؿ إلى األناـ، ىك الذم مٌيز بكسر األصن
 .بيف اإلكراـ كاإلحراـ

فكقو غمامة برقت، كتحتو برقة لمعت كأشرقت، كأمطرت كأثمرت، العمـك 

                                         
 .146سكرة البقرة   (1)



 ػ 164ػ 

كمُّيا قطرة مف بحره، الحكـ كٌميا غرفة مف نيره، األزماف كمُّيا ساعة مف دىره 
 و كالًرفؽ بو، كالفتؽ بو، كالرتؽ بو، الحؽُّ بو، كبو الحقيقة، كالٌصدؽ ب

" الباطف"بالمعرفة، ك" الظاىر"في النبكة، ك" اآلخر"في الكصمة، ك" األكؿ"ىك 
 .بالحقيقة

، كال أطٌمعى عمى فيمو حاكـ  .ما كصؿ إلى عممو عالـه
، كىيك ىك ٌني ىيكى وي إلى خمقو ألٌنو ىك، كا   .الحؽُّ ما أٍسمىمى

ما دخؿ في حائو أحده، كميـه ثانية، كالداؿ ما خرجى خارجه عف ميـ محمد، ك 
 .كميـ أكؿ، دالو دكاؤه، ميمو محٌموي، حاؤه حالو، ميـ ثانية مقالو

أظير إعبلنو، أبرز برىانو، أنزؿ فرقانو، أنطؽ لسانو، أشرؽ جنانو، أعجز 
 .أقرانو، أثبت بنيانو، رفع شانو

عميؿ، كحكـ الحكماء إف ىربت مف ميادينو فأيف السبيؿ ببل دليؿ، يا أيُّيا ال
 !(عند حكمتو ككثيبو مييؿ

كانت حياة الحبلج ريادةن، مف رفضو التقميد، إلى قكلو باألصؿ اإلليي 
لئلنساف، ككحدة األدياف، كالتبشير باإلسبلـ، إلى دكره اإلصبلحي، كالثكرم في 
الحياة السياسية، كدفاعو عف الفقراء، كالمظمكميف، كتحريضيـ عمى الثكرة ضد 

طة، إلى اتيامو بالجنكف، كالسحر، كالكفر، إلى سجنو، كطمبو لممكت في السم
 :(1)كمماتو كأشعاره

 اقتموني يا ثقاتي
 

 إّن في قتمي حياتي 
 ومماتي في حياتي 

 

 وحياتي في مماتي 
 إّن عندي محُو ذاتي 

 
 من أجلَّ المكرماتِ  

  
حراؽ جثتو، كرمي رمادىا ف . ي نير دجمةإلى قتمو، كصمبو، كقطع رأسو، كا 

ذا كانت مكاقؼ الحبٌلج،  تمؾ لـ تكف حياة، كانت أسطكرةن، ككانت ريادة، كا 
ككمماتو، كأشعاره ريادةن، فمماذا ييٌمحي بعضيـ عمى حرماًف نثره ػ خاصةن الطكاسيف ػ 

ال ترقى إلى مٌصاؼ النصكص األدبية التي )مف الريادة، كالحكـ عمييا بأٌنيا 

                                         
 .76تراث الحبلج   (1)
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رة العربية اإلسبلمية، إذ قٌمما يحرسييا مف اليبكط شيدىا العصر الذىبي لمحضا
إلى ىميمة السجع غير الغمكض، قيمة ىذه النصكص ال تأتي مف ذاتيا بالدرجة 

 .(1)(األكلى، بؿ مف اجتماعيا بصاحبيا
إذا كاف الحبٌلج قد سعى إلى التٌفرد في حياتو عبر طىٍرًقو أبكاب الخطر، 

في ابتكار نصكص فنية جديدة، قد يككف  كطمب المكت، أفبل يسعى إلى التٌفرد
دافعو إلى ابتكارىا فٍضبلن عف رغبة التفرد ػ االحتياؿ عمى أشكاؿ التعبير لترجمة 
أفكار جريئة، فتفرد باإلغراب كالغمكض، إلى درجة بدت عندىا طكاسينو 

، كما كصفيا بعضيـ، لكٌف الحبٌلج دافع عنيا، فأكَّد أٌف (2)(طمسمات عجيبة)
ما أظفُّ يفيـي كبلمنا سكل مف )قصكده، كأٌف فيميا ال يتسٌنى ألٌم كاف غمكضيا م

بمغ القكس الثاني، كالقكس الثاني دكف المكح، كلو حركؼ سكل حركؼ العربية إالَّ 
 .(3)(حرؼ كاحد كىك الميـ

صحيحه أٌف سمة الغمكض كالرمز تسيطر عمى الطكاسيف كتينمي فيميا إلى 
كال يبعد أف يككف التحريـ السياسي كالمعرفة دافعو  حٌيز التخميف، كتغميب الظف،

، كأفكار (الحقيقة المحمدية)إلى ذلؾ، فيي تتمحكر حكؿ فكرة رئيسة ىي نظرية 
صكفية أخرل ييعٌبر عنيا الحبٌلج، كيكنز فييا فيضان مف عكاطفو، أٌما تسميتيا بػ 

في القرآف ( ؿالنم)التي تبدأ بيا سكرة ( طاسيف)، فيك جمعه لمفردة (الطكاسيف)
، ىي (ف)، ك(س)، ك(ك)، ك(ط))الكريـ، أٌما تحميؿ ماسينيكف ليذا العنكاف فيك أٌف 

( س)ىك طيارة المبدأ األكؿ كالميطمؽ في األزؿ، ك( ط. )حركؼ في أكائؿ السكر
يا الحؽ اإلليي ( ف)مف السناء؛ فيك التجٌمي النيائي المطمؽ، ك المنحة التي يمنحي

يح أيضان أٌف الطكاسيف نصكص نثرية مسجكعة، فييا ألكاف لكٌف الصح (4)(لمنفكس
ظّْفىٍت لغايةو فنية بعد التعبير عف عاطفةو  بيانية كبديعية، كأساليب أدبية متنكعة كي
دينية، كأٌف اختيار النثر، كتأثرىه بأسمكب القرآف الكريـ لـ يكف عبثان، ألٌف النثر لغة 

لنثر، فإفَّ أبرز الجكانب التي نالت الكتب السماكية، كعمى الرغـ مف اختياره ا
مف حيث تقسيـ النص إلى فقرات، متناسبة ( اإليقاع كالمكسيقى)اىتمامو ىك 

كتقسيـ الفقرة إلى تراكيب متعادلة، ما يدفع إلى القكؿ بأٌف الشعر تكفر في ىذا 

                                         
 .38الطكاسيف كبستاف المعرفة، رضكاف السح   (1)
 .24الطكاسيف كبستاف المعرفة، رضكاف السح   (2)
 .175تراث الحبٌلج   (3)
 .232أسطكرة الحبلج، سامي خرطبيؿ   (4)
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النثر، ككاف ىذا أبرز تجميات تطكر النثر، كمكاكبتو تكسع جكانب الفكر، ككأٌف 
رفع الغماـ، كأشار إلى البيت الحراـ، ىك )ج أرادى أف ييٍمًحؽى ىذا النثر بالشعر الحبلٌ 

، ما ييذكّْري بالمدائح النبكية، فيك إٍف اختمؼ عنيا كٌمان كشكبلن، ال (التماـ، ىك اليماـ
يختمؼي جكىران كجماالن، فالنص يميؿ ميبلن شديدان نحك األدب، عمى الرغـ مف 

كالفكرة المذىبية فيو، قارب الشعر بكساطة السجع،  خطكرة المكضكع الصكفي،
كالتكازف، كاالزدكاج، كاإليقاع، كاإليجاز، كالتكثيؼ، كالسبلسة، كالغمكض، كأىـ 
مف ذلؾ العاطفة التي يكقظيا في النفس، يتحدث الدكتكر مصطفى ناصؼ عف 

فيذه ( ىمٌتو سبقت اليمـ، ككجكده سبؽ العدـ)نشاط الركح المتٌمثؿ في عباراتو 
تؤخذ مأخذ التأمؿ الكجداني، إٌنيا عبارات ميكثٌفة لكٌنيا بعيدة عف )عبارات 

 .(1)(التمخيص كالتقرير
ليس غريبان أف يشؽَّ إبداعي الحبٌلج طرقان فنية فردية، مثمما شٌؽ طيرقان فكرية 
ذاتية، فالطكاسيف نكع أدبي ابتكره الحبٌلج، كنٌبو الدكتكر مصطفى ناصؼ عمى 

إٌف دارسي المغة في أشٌد الحاجة إلى العناية بيذه الكتابات، )تماـ بو ضركرة االى
فيي غنية بنكعو ثافو مف اإليقاع، كغنية بالقكة الطاردة التي تقابؿ قكة الجذب، لدينا 

 .(2)(كتابات لـ تكتشؼ بعد تتجاكز بساطة التفكير كالعكاطؼ
ػ مبثكثة في  مد إٌف فكرةن محكرية ػ ىي احتياج األمة اإلسبلمية لمنبي مح

 :النص، كمف أجميا أيٍنًشئىت كؿ المظاىر المغكية، كأبرز ىذه المظاىر ما يمي
لجمًع أمتو، ( أمٌيان )سٌماه الحؽُّ )ػ تضميف معنى التعميؿ في بعض الصيغ  1

 (.لتمكينو عند قربتو( مكٌياي )لعظـً نعمتو، ك( حرمٌيان )ك
 
الرسالة المحمدية التي قاـ النبي  ػ اإلكثار مف استخداـ الفعؿ إلبراز أىمية 2

خاصة األفعاؿ ( بدا، كعاد كساد كتجمى)بنشرىا عممان كحكمةن كميثبلن، 
 .الماضية لمداللة عمى ًقدىـ النكر المحمدم

ما أخبر إاٌل عف بصريتو، كما أمرى إاٌل )ػ إثبات اإليجاب عف طريؽ نفي السمب  3
ظير، كأقدـ في القدـ سكل ليس في األنكار أنكر، كأ...( )عف حسًف سيرتو
ما كاف في اآلفاؽ، ككراء اآلفاؽ، كدكف اآلفاؽ، أظرؼ، ( )نكر صاحب الكـر

                                         
 .334محاكرات مع النثر العربي   (1)
 .344محاكرات مع النثر العربي   (2)
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الخ، كفي ىذا النفي (... كما كصؿ إلى عممو عالـ...( )كأشرؼ، كأعرؼ
، كمعرفة حقيقتو؛ فيك األكؿ مف حيث إيماءه إلى التكحيد النبكم لػ محمد 
خر مف حيث مكانتو في النبكة، كمف ثـ قربو مف اهلل، كاتصالو بو، كىك اآل

نظرةن باطنية ترل فيو نكران، كظيكران، كبصيرةن، كطييران،  يىٍنظير إلى محمد 
 .كًكبران، كشييرةن، كشرفان، كظيرفان كمعرفةن، كعدالن، كرأفةن، كمخافة، كعطفان 

نتسابو ػ التعجب كالنسبة بإيجاز لغكم ميحكـ إلبراز جماؿ النبي ككمالو، كتأكيد ا 4
جكىره )، ك(يا عجبان ما أظيره، كأبصره، كأطيره، كأكبره، كأشيره. )الممٌيز

صفكم، ككبلمو نبكم، عممو عمكم، عبارتو عربي، ًقبمتيو ال مشرقي كال 
 (.الخ... مغربي

في طاسيف السراج، يقكؿ الحبٌلج ًبقدىـ النكر المحمدم، كبككنو أكؿ خمؽ اهلل، 
ة قديمة ىي النكر األزلي قبؿ األككاف، كحقيقة حقيق: حقيقتاف كلمنبي محمد 

الميرسىؿ في زمافو كمكافو محٌدديف، كعنو صدرت أنكار  حادثة ىي النبي محمد 
األنبياء كاألكلياء البلحقيف، كمٌما ينفي عف النص سمة الطمسمة، كانعداـ القصد 

قيان بدءان مف األدبي كالفني بمغزاه االجتماعي كالمعرفي، ترتيب أفكاره ترتيبان منط
، كتعميؿ تسميات الحؽ لػو، ثـ ذكر الفضائؿ التي كيىبت لمنبي ذكر نكر محمد 

، كأبرزيىا نشر سيٌنًة اهلل، ثـ الحديث عف ًقدـ النكر المحمدم، كككف النبي محمد 
ف كاف اآلخر في النبكة، إلى ذكر مآثر النبي  ىك األكؿ في القيرب مف اهلل، كا 

اإلشارة إلى البيت )، ك(رفع الغماـ)، ك((القرآف)ف الحؽ النطؽ بمسا)كمعجزاتو 
، دكف أف ينسى الحبٌلج التعبير عف (ىداية األناـ)، ك(كسر األصناـ)، ك(الحراـ

عجابو بكمالو، إشارةن إلى نظرية  ، كىي الكجو (اإلنساف الكامؿ)حٌبو لمنبي، كا 
 اآلخر لمحقيقة المحمدية التي اختزليا الحبٌلج 

 (.رالنك )ىنا بػ 
ينتشر النكر الديني كالركحي ليكاجو الظبلـ كالظمـ في شؤكف السياسة، كىذا 

، حمـ يتبٌناه الخياؿي الصكفي معرفٌيان، (نكره بدا كعاد)النكر ىك حمـ كبير بالعكدة، 
كفنٌيان، فالخياؿ انعتاؽ، كحرية، كانتقاؿ مف اآلني الزائؿ إلى األبدم الخالد، ييحٌقؽي 

ًو، ليككف المقاءي ممجأن كغيبان ميتراميان في الخمكد، فميست حاجةي لقاء اإلنساف بنبيٌ 
المسمميف في زمف الحبٌلج إلى اليداية بأقٌؿ منيا في عيد الجاىمية، ىذا ىك رأم 
الحبٌلج عبَّر عنو في صياغًة معجزةو نكرانية محمدية، في مضمكنيا كشكًميا معان، 

منية معان، حمـ المسمميف باإلسبلـ يكلد إذ إٌف النص مف قبيؿ النبكءة، كالحدس، كاأل
الحؽ أنطقو، كالدليؿ )مف جديد صافيان نقيَّان مثاليان، في شخص النبي الكامؿ 

أصدقو، كالحٌؽ أطمقو، ىك الدليؿ، كىك المدلكؿ، ىك الذم جبل الصدأ عف الصدر 
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المعمكؿ، ىك الذم أتى بكبلـو قديـو ال ميٍحدىث كال مقكؿ، كال مفعكؿ، بالحؽ 
 ...(.كصكؿ غير مفصكؿ،م

كألفَّ طاسيف السراج ىك نظرية الحبٌلج في النكر المحٌمدم، فاليدؼ 
التصكيرم ليس بيف أىداؼ الحبٌلج، فالنبي ال ييصكَّر، ألٌنو نكر، فبل تشبيو، كال 
كناية، كال استعارة، سكل صكرة ذىنية كحيدة، صكرة سراج كبير، منير، في أقرب 

الناظر، كاألشعة تغزك أبعاد المكحة كميا، كمف خمفو نقطة مف المكحة إلى عيف 
سرج أخرل مضيئة، كمف فكًؽ السراج الكبير غمامة يرفعيا ضكء السراج، أٌما 
المكحة فمتحركة مف داخميا، ألٌف السراج يتحكؿي قمران، ثـ كككبان في فىمىؾ، في حركة 

في )لكف النكر ال تنتيي، كليس ثمة ألكاف في المكحة إالَّ لكف كاحد طاغو ىك 
ىي لكحة مرسكمة بالكممات، كىناؾ كممة ( اآلفاؽ، ككراء اآلفاؽ، كدكف اآلفاؽ

تتكرر صريحةن عشر مرات، بيف نكر، كنكره، كأنكاره، كأنكر، ( النكر)مركزية ىي 
، (لمعت)، ك(برقت)، ك(أضاء)ثـ تأتي الكممات المرادفة لمنكر، كالتنكير، كىي 

شراؽ، ، ثـ الكممات التي (أشرقت)ك ، (السراج)ىي آالت تنكير، أك مصدر نكر كا 
إٌنو حشده مف ألفاظ (. شمس)، ك(بدر)، ك(كككب)، ك(أقمار)، ك(سيرج)، ك(قمر)ك

كممة النكر : )، يشير الدكتكر ناصؼ إلى ىذه المركزية بقكلو(النكر)تخدـ فكرة 
 حٌمالة أكجو، كقيمتيا تنبع مف قدرتيا 

 .(1)(عمى الحركة
ج بكممة النكر يدلنا عمى أحد المنابع اليامة لفكر الحبٌلج كىك كاىتماـ الحبلٌ 

، كرمز لقد تحٌكؿ النكر إلى رمز كبير، فيك رمز إلى نكر النبي ( اإلشراؽ)
لممعرفة كالخبلص كرمزه لمحقيقة المحمدية القديمة التي سبؽ نكر سراجيا نكر بقية 

، حيث (المعرفة)أيضان ػ كممة كمف الكممات المركزية المتحكلة ػ ( األنبياء)السيرج 
، كيشتؽ منيا (العمـ)، ككذلؾ كممة (أعرؼ)، ك(عارؼ)، ك(عرؼ)يشتؽ منيا 

، أٌما المفردات، كالجمؿ التي تنطكم تحت العمـ (عالـ)ك( عممو)ك( العمـك)
ما كاف في اآلفاؽ، ككراء اآلفاؽ، كدكف )، ك(أخبر عف بصيرتو)كالمعرفة، فيي 
العمكـ كميا قطرة مف بحره، )، ك(شاده أبصرت العيكفبإر )، ك...(اآلفاؽ أعرؼ

ٍرفة مف نيره، كما كصؿ إلى عممو عالـ، كال اطٌمع عمى فيمو  كالحكـ كيٌميا غى
 (.حاكـ

                                         
 .339ع النثر العربي محاكرات م  (1)
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كتتبادؿ الكممات المركزية أدكارىا، فالنكر ىك المعرفة كالعمـ، كالمعرفة ىي 
عفكٌيان، أك كامنان في النكر كالعمـ، كالعمـ ىك النكر كالمعرفة، كككف ىذا التبادؿ 

 :طبيعة التجربة كالمصطمح الصكفييف، ال ينفي كلع الحبٌلج بالترادؼ لسببيف
ػ الحبٌلج حمكلي، يقكؿ بحمكؿ الذات اإلليية في اإلنساف، كالترادؼ المغكم شكؿ  1

قمر )مف أشكاؿ الحمكؿ، إذ يحؿُّ معنى الكممة في مرادفتيا، كتمتزجاف 
 (.رفع الغماـ ككشؼ الغماـ)، (الضمائرالسرائر ك )، (ككككب كبدر

ـٍ غىٍرفة مف )ػ ككف الترادؼ مكطنان جماليان كفنٌيان  2 العمكـ قطرة مف بحره، كالًحكى
 (.ما كصؿ إلى عممو، كال اطٌمع عمى فيمو حاكـ)، ك(نيره

، فالتجانس بيف (الحمكؿ)الجناس ػ أيضان ػ ظاىرة بديعية، كىي في خدمة فكرة 
النبيُّ )يعني أٌف السراج ( قمر كأقمار)، كبيف (نكر كأنكار)ف ، كبي(سراج كسرج)

، كبقيٌة السيرج مف األنبياء ىـ ذات كاحدة، كأٌف الكاحد منيا ىك تجؿٍّ (محمد 
 .لآلخر

، (كجكديه سبؽ العدـ)كالطباؽ ػ أيضان ػ يشي بمعنى مف معاني الحمكؿ مثؿ 
ي ىذه المتطابقات حمكؿ المعنى ، فقد تعن(األكؿ كاآلخر)، ك(الفتؽ بو كالرتؽ بو)ك

 .في نقيضو
استخدـ الحبٌلج أسمكبي الخبر، كاإلنشاء، لكٌف أسمكب الخبر ىك الذم طغى؛ 
ذلؾ ألٌف الحبٌلج يؤلؼ ما يشبو التأريخ، أك ىك يؤٌرخي فنٌيان، ككجدانٌيان، كأدبٌيان لظيكر 

ائؽ دينية كمكانتو، فالحبٌلج ال يبتدع معنكٌيان، إٌنو يتحدث عف حق النبي 
مف اهلل، فيك األكؿ، أٌما مف حيث مكانتو في  كتاريخية، أىميا قرب النبي 

النبكة، فيك اآلخر، كما يضيفو الحبٌلج ػ فضبلن عف إبداعو األسمكبي ػ ىك كصؼي 
 .كجدانو الذاتي تجاه ىذه الحقائؽ

 
 

، ككصفو، كمو إخباري بأفعاؿ ماضية حدثت، أك بنفي الحديث عف النبي 
سراجه بدا كعاد، )ؿ ماضية أخرل لـ تحدث، ففي بداية النص كصؼه لمحمد أفعا

كجاكز السرج كساد، كتجٌمى، سٌماه الحؽُّ أمٌيان لجمع أمتو، كحرمٌيان لعظـ نعمتو، 
، كبأسمكب الخبر أيضان، بٌيف الحبٌلج مكانة النبي عند (كمكٌيان لتمكينو عف قربتو

شرح صدره، : )يا اهلل سبحانو النبيَّ اهلل، مف خبلؿ تعداد الفضائؿ التي منح
ما أبصره )، ك(ما أخبرى إالَّ عف بصيرتو)، ك(كرفع قدره، كأكجبى أمره، كأظير بدره
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 (.أحده عمى التحقيؽ سكل الصٌديؽ
ـي المعاني المتعمقة بالخبر الرئيس  أٌما نفي األفعاؿ التي لـ تحدث، فعمؿه ييتمى

ما أخبرى إالَّ عف بصيرتو، كما )كارد في ، ففي أسمكب النفي العف النبي محمد 
سًف سيرتو، كما أبصر أحده عمى التحقيؽ، سكل الصٌديؽ،  أمرى بسيٌنتًو إالَّ عف حي

ييخبر عف رسالة النبي، كمضمكنيا نشر سيٌنة اهلل بيف خمقو، كأٌنو ما ...( ألٌنو كافقو
م بدء إالَّ رأل أحده مف الناس النبي ببصيرتو، كصدٌقو، كآمف برسالتو بادئ ذ

الصٌديؽ أبا بكر، كما ينفي في مقطعو الحؽ كجكد أظرؼ، كأشرؼ، كأنصؼ، 
 .كأرأؼ، كأخكؼ، كأعطؼ، مف أحمد سيد أىؿ البرٌية

كتجاكر النفي كاإلثبات في النص ليس تجاكر نقيضيف؛ ألٌف كظيفة النفي في 
يا، فما لـ ييحٌدده ب  اإلثبات النص ىي اإلثبات، ينفي أفعاالن ًلييثبىًت نقيضى

 .ييحدٌده بالنفي
 أسمكب اإلنشاء الذم يكاد يككف يتيمان في النص، ىك أسمكب التعٌجب 

بصاره، ...(يا عجبان ما أظيره كأبصره) ، ففيو تعٌجب الحبٌلج مف ظيكر النبي، كا 
كطييره، ككبره، كشيرتو، كنكره، كقدرتو، كصبره، بأداة تعجب كاحدة لـ يكٌررىا؛ 

،  ألٌف النبي  لى األبد، كامؿه ، في آفو معان، كٌؿ لحظة منذ األزؿ، كا  فيك بصيره
لـ يزؿ كاف مشيكران قبؿ الحكادث، كالككائف، كاألككاف، )ىك مجمع ىذه الصفات 

فطاسيف السراج، (. كلـ يزؿ كاف مذككران قبؿ القبؿ، كبعد البعد، كالجكىر كاأللكاف
لمدائح النبكية، لكٌف الحقيقة ، حتى إٌف النص ييذكّْري با"اإلنساف الكامؿ"ىك طاسيف 

منة فيو   التاريخية، كالدينية، كالمعرفية الميتضَّ
ال تريد أف تتقيد بالكزف، كالقافية، كبعددو مف األبيات لػو بداية كنياية، فالنص أكثر 
حريةن كامتدادان في الماضي كالمستقبؿ، ليس ىناؾ بيت أخير في النص النثرم 

كح لكتابةو مستمرة بفضؿ الحرية التي يتمتع بيا مثمما القصيدة، ىناؾ مدل مفت
 .النثر

 
صحيحه أٌف مثؿ ىذه الكتابات ليست كليدة لخبرة فنية أدبية جمعية، أك 
تجسيدان لنكع أدبي، لكٌنيا كليدةي كحيو كجداني صكفي؛ كتابة تمقائية نفسٌيةن تيشبو 

رة سعاد الحكيـ لنص الكتابة اآللية، أك السريالية، كلعٌؿ ىذا ييفٌسري كصؼى الدكتك 
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مكت "، كتعميميا ذلؾ بػ (1)(نصه تقريرم كصفي، شيادةه عف شيكد)السراج بأٌنو 
بعد كصكؿ صاحبو، فقبؿ الكصكؿ يسمؾ الصكفي طريؽ " النص الصكفي

لكأٌف )الحرماف، كالميالؾ، كالمقامات، كاألحكاؿ، كالمنازؿ تقكؿ الدكتكرة الحكيـ 
يمكتي مني اليكل حيف "تكقفت فجأةن، كماتت،  الطاقة التي كانت تيحٌرؾ النصكص

، كيختمؼ خطاب النص الصكفي فجأةن، فبعد أف كاف حرَّان ممتيبان مشدكدان "ألقاىا
كالكتر بيف األرض كالسماء، إذ بو يرتخي متعبان، يصبح نٌصان تعميميان تكجييٌيان بعد 

إلى ىذه النتيجة بعد تصؿ  (2)(أف كاف شكقان، كتكقان، ظمأن، كحنينان، كجدانان يشتعؿ
 :(3)ببيتو شعرم لمحبٌلج ىك( نكره بدا كعاد)مقارنة النص 

 بيني وبينَك إّنيٌّ ُيناِزُعني
 

 فارفع بفضمك إّني من الَبْينِ  
 

، (الجمؿ القصيرة)يرل بعض النٌقاد أفَّ أبرز سمةو ألسمكب الحبٌلج ىي 
، لكف إذا (4)(تو بتجربتوأٌف الحبلج صرؼى فعالي)كييقدمكف تعميبلن ليذه السمة ىي 

عرفنا أٌف الحبٌلج ترؾى تراثان قد ال يبدك كبير الحجـ، لكٌنو كبير األىمية، ترؾ ديكاف 
شعر، كأخباران نثرية، كحياةن شخصيةن فنٌية، كترؾ الطكاسيف، فإف الطكاسيف ال تكفي 

ًرفىٍت في تجربتو الحياتية  ػ كحدىا ػ منطقيان ػ لمحكـ في فٌعالية الحبٌلج، بأٌنيا صي
سبقان )الشخصية، فمماذا ال تككف الجمؿ القصيرة، كباقي سمات أسمكب الطكاسيف 

حبلجٌيان إلى تثكير النص الصكفي مف جكانبو الشكمية، أك الفنية، متأثٌران بما حدث 
قبمو، مف ثكرة في ميداف الشعر، عمى أيدم النكاسي كأبي تماـ، في عيد تفجير 

 .(5)(الحداثة التراثية
 

ؼى الدكتكر ناصؼ جمؿ الحبٌلج القصيرة، كالسريعة كالمتبلحقة بػ كص
كنبَّو عمى أفَّ قصر الجمؿ، كانفصاليا،  (6)"السياؽ األدبي النشيط نشاط الركح"

كعطؼ بعضيا عمى بعض، ال يعيف مجرد الٌتراص كالتجاكر، بؿ ىناؾ تفاعؿ 
 تراٌصة متجاكرة أال يصحُّ إذا أيًخذىت العبارات متفاعمة ال م: )كامف، يقكؿ

                                         
 .71، 69عكدة الكاصؿ   (1)
 .71، 69عكدة الكاصؿ   (2)
 .76أخبار الحبٌلج   (3)
 .41أسطكرة الحبٌلج، سامي خرطبيؿ   (4)
 .99مقدمة لمنّْفَّرم، يكسؼ سامي اليكسؼ   (5)
 .334محاكرات مع النثر العربي   (6)
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كعامؿ التفاعؿ بيفى ىذه . (1)(أف تراىا في خدمًة طيؼو باىرو تحٌس بو، كال تدركو
يا في بعض، ىك معنى  الجمؿ ىك المعنى األصؿ الذم ييحرٌكيا، كيدغـي بعضى

، "شرح صدره"عند اهلل، فمف ىذا المعنى األصؿ تنبثؽ معافو مثؿ  مكانة النبي 
ألـ مبتدئان بما قالو اهلل تعالى عف نبٌيو " أظيرى بدره"، ك"هأكجبى أمر "، ك"رفع قدره"ك

كرفعنا لؾ ذكرؾ... نشرح لؾ صدرؾ،
(2). 

كالمعنى ليس معزكالن عف الكممات التي ترجمتو، فالمعاني الرفيعة الكامضة 
لقد أيعيدى إلى نظاـ العبارات إيماءات الغمامة )لف تعكسيا إالَّ مرآةي لغةو صافية 

حى الحبٌلج مرةن بعد مرة أٌف مفاتيح العربية كأساليبيا قديمة تتجٌدد، كالبرؽ، فأك 
. (3)(كتجدٌدىا ال يككف بمعزؿ عف ركح متكىج فكؽ العقؿ كالمنطؽ كالحس كالقياس

كثمةى اقتصاده في المفظ في نص الحبٌلج، ال مثيؿى لػو في نماذج النثر العربي، لكف 
د معافو مفتكحة عمى البلنياية، كاضحة في المقابؿ ىناؾ كفرةه في المعنى، كتعدٌ 

 .كغامضة في آفو إلى ما النياية
أٌما السجع فيك أبرزي لكفو فني في الطكاسيف، ككأٌف إحدل غايات الحبٌلج 
ـى كثيران، ككيًصؼى باليميمة،   الفنية، ىي االنتصاؼ لمسجع الذم ظيًم

براز جمالياتو  .كا 
كصكتان لعمو العنصر األكثر كضكحان  لقد كٌلد السجع إيقاعان منتظمان متسارعان،

في الطكاسيف، كالذم ييعٌكض عف الغمكض، فالسجع ىنا ليس مجٌرد زخرؼو كزينة 
 السجع ىنا ىك رنيف األلفاظ، كيبدك أٌنو )كتبلعب باأللفاظ 

 .(4)(ىك صمة الربط بيف المعاني
 

 لـ يكتًؼ الحبٌلج باإليقاع المتكلد عف السجع، بؿ أضاؼى إليو إيقاعات
الجناس، كالتقسيـ، كالتشابو، كاالشتقاؽ، كالترادؼ، كعطؼ الجمؿ القصيرة، 
كاإليقاع ليس لمجرد اإليقاع، إٌنو إيقاعه ييخفي كراء صكًتو، كصمتو عممية خمؽ، أك 
صكت أجراس مكت باتجاه حياة أخرل، أك انتقاؿ الركح مف الظممة إلى الضكء، 

 .كانتقاؿ العقؿ مٌما يعرؼ إلى ما ال يعرؼ
                                         

 .334محاكرات مع النثر العربي   (1)
 .1ح سكرة الشر   (2)
 .335مصطفى ناصؼ . محاكرات مع النثر العربي، د  (3)
 .41أسطكرة الحبٌلج، سامي خرطبيؿ   (4)
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 كما تكٌلدى باإليقاع أيضان مف الجناس في تناقض المفرد كالجمع 
كمف الترادؼ (. النياية كالنيايات)، ك(نكر كأنكار)، ك(قمر كأقمار)ك( سراج كسرج)
، (كجكد كعدـ)، ك(بدا كعاد)، كمف الطباؽ، (السرائر كالضمائر)، ك(قمر ككككب)
( الفتؽ كالرتؽ)ك( مفصكؿمكصكؿ غير )ك( الدليؿ كالمدلكؿ)ك( مشرقي كمغربي)ك
لقد كسرت ألكاف البياف كالبديع صمت (. األكؿ كاآلخر)، ك(الظاىر كالباطف)ك

 .النثر، حكلتيا إلى مكسيقا
، كمعنكم لمتنبيو عمى خطكرة المكضكع،  قد يككفي السجع متعٌمدان بدافعو جماليٍّ

ر، ألفاظ لكنو غير ميتكٌمؼ، كليس ىناؾ قسره لؤللفاظ عمى السجع، ىك سجعه قصي
ذا قرأنا أىـ األحرؼ المسجكعة، فسنجدىا  السجعتيف قميمة، كالفكاصؿ قريبة، كا 

الراء ػ الداؿ ػ الياء ػ الميـ ػ الباء ػ )أحرفان مكسيقية بطبيعتيا، كحسب مخارجيا، 
فضبلن عف كظيفةو قٌدميا السجع عند الحبٌلج، نادران ما ييقٌدميا عند ...( النكف ػ البلـ
 .كيد المعاني مف جانب، كتحديدىا مف جانب آخرغيره، كىي تأ

كي ييقرىأ، كتصؿ أفكاره؛ ألٌف طريقة السجع ػ ( السجع)كرٌبما آثر الحبٌلج 
 .آنذاؾ ػ كانت غالبةن، كميفٌضمة في التعبير

ذ:ـذسرذاؼغرـبذ3

(اإلشاراتذاإلهلقة)ؽنذػتابذ
(1)

ذ

ألبيذحّقانذاؼتوحقدي،ذطؾيذبنذحمؿدذذ

ذ(.ؿـذ414ـذذ310)ابنذاؼعباسذ

ذ:ـؼولذأبوذحّقان

يا ىذا ىذا كصؼي غريبو نأل عف كطف بيًني بالماء كالطيف، كبىعيدى عف أياٌلؼو )
ٍيديىـ الخشكنةي كالميف، كلعٌمو عاقرىـ الكأس بيف الغدراف كالرياض، كاجتمى  لػو عى
دىؽ الًمرىاض؛ ثـ إٍف كاف عاقبةي ذلؾ كيٌمو إلى الذىاب كاالنقراض،  بعينو محاسف الحى

أيف أنتى عف قريب قد طالت غربتو في كطنو، كقؿ حظو كنصيبو مف حبيبًو ػ ف
كأيف أنت عف غريب ال سبيؿ لػو إلى األكطاف، كال طاقة بو عمى ! كسكنو؟

. قد عبله الشحكب كىك في ًكٌف، كغمبو الحزف حتى صار كأنو شىفّّ ! االستيطاف؟
ف سكت سكت  ف قريبى قىريبى حيراف مرتدعان؛ إف نطؽ نطؽ حزناف منقطعان، كا  كا 

ف  ف تكارل تكارل عميبلن؛ كا  ف ظير ظير ذليبلن، كا  ف بىعيدى بىعيدى خاشعان؛ كا  خاضعان، كا 
ف أصبح  ف أمسؾ أمسؾ كالببلء قاصد إليًو؛ كا  طمب طمب كاليأس غالب عميو، كا 
ف أمسى أمسى ميٍنتىيىبى السٌر مف ىىكاًتًؾ  أصبح حائؿ المكف مف كساكس الفكر، كا 

                                         
 .78نص الغريب مف اإلشارات اإلليية   (1)
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ف قا ف سكت سكت خائبان؛ قد أكمو الخمكؿ كمٌصو الذبكؿ، الستر؛ كا  ؿ قاؿ ىائبان، كا 
كحالفو النحكؿ؛ ال يتمنى إال عمى بعض بني جنسو، حتى يفضي إليو بكامنات 
نفسو؛ كيتعٌمؿ برؤية طمعتو، كيتذكر لمشاىدتو قديـ لىٍكعىتو؛ فينثر الدمكع عمى صحف 

 .خٌده، طالبان لمراحة مف كٌده
فاه الحبيبالغريب مى : كقد قيؿ بؿ الغريب مف كاصمو : كأنا أقكؿ. ٍف جى

الحبيب، بؿ الغريب مف تغافؿ عنو الرقيب، بؿ الغريب مف حاباه الشريب، بؿ 
ٍف نيكًدم ًمٍف قريب، بؿ الغريب مف ىك في غربتو غريب، بؿ الغريب مف  الغريب مى
ان، ليس لػو نسيب، بؿ الغريب مف ليس لػو مف الحؽ نصيب، فإف كاف ىذا صحيح

ٍفكة  :فتعاؿ حتى نبكي عمى حاؿ أحدثت ىذه الغٍفكة، كأكرثت ىذه الجى
 لعَّل انحداَر الدَّْمِع ُيْعِقُب راحةً 

 

 من الَوْجد أْو َيْشِفي َنِجيَّ البالبل 
 

الغريب مف غىريبىٍت شمس جمالو، كاغترب عف حبيبو كعيٌذالو، كأىٍعرىبى ! يا ىذا
قبالو، كاستغرب في ًطٍمره كًسٍربالوفي أقكالو كأفعالو، كعىرَّب في إدب ! يا ىذا. اره كا 

الغريب مف نطؽ كصفو بالمحنة بعد المحنة، كدؿَّ عنكانو عمى الفتنة عيقىٍيب 
ف . الفتنة، كبانت حقيقتو فيو الفينة حٌد الفينة الغريب مف إف حضر كاف غائبان، كا 

ف لـ ترىهي . غاب كاف حاضران  أما . لـ تستٍعًرفو الغريب مف إف رأيتىو لـ تعرفو، كا 
 :سمعت القائؿ حيف قاؿ

 ال أىٌل، وال وطنٌ ! ِبَم التعمُّل؟
 

 وال نديٌم، وال كأٌس، وال َسَكنُ  
 

ىذا كصؼ رجؿ لحقتو الغربة، فتمنى أىبلن يأنس بيـ، ككطنان يأكم إليو، 
قىدى ًسٌرًه معىوي، ككأسان ينتشي منيا، كسىكىنان يتكادعي عنده ا كصؼي فأمٌ . كنديمان يحؿُّ عي

الغريب الذم اكتنفتو األحزاف مف كؿ جانب، كاشتممت عميو األشجاف مف كؿ 
حاضر كغائب، كتحٌكمت فيو األياـ مف كؿّْ جاءو كذاىب، كاستغرقتو الحسرات 
ٌتتىوي الزماف كالمكاف بيف كؿ ثقة كرائب، ػ كفي الجممة،  عمى كؿ فائت كآئب، كشى

و بأيدم العكاتب عف المراتب، فكصؼه أتت عميو أحكاـ المصائب كالنكائب، كحطتٌ 
يخفى دكنو القمـ، كيفنى مف كرائو القرطاس، كيىًشؿي عف بىٍجًسو المفظ، ألنو كصؼ 
الغريب الذم ال اسـ لػو فييٍذكىر، كال رسـ لػو فييٍشيىر، كال طيَّ لػو فييٍنشىر، كال عيٍذر 

 .لػو فييٍعذىر، كال ذنب لػو فييٍغفىر، كال عيب عنده فىييستىر
كأغرب . ىذا غريب لـ يتزحزح عف مىسًقط رأسو، كلـ يتزعزع عف مىيىبّْ أنفاسو

الغرباء مف صار غريبان في كطنو، كأبعد البعداء مف كاف بعيدان في محؿ قيٍربو، 
ى عف  ألٌف غاية المجيكد أٍف يسمك عف المكجكد، كييٍغًمضى عف المشيكد، كييٍقصى
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ٍف ييغنيو عف ىذا كمَّو بعطاءو ممدكد، كًرٍفدو مرفكد، كريكفو مكطكد،  المعيكد، ًليىًجدى مى
دٍّ غير محدكد  .كحى

ذا دعا إلى الحؽ زيًجر! يا ىذا الغريب . الغريب مف إذا ذيًكر الحؽ ىيًجر، كا 
ذا قىعىد لـ . مف إذا أيٍسنىدى كيٌذب، إذا تطاىر عيذَّبٍ  الغريب مف إذا امتار لـ يىٍمًر، كا 

ٍر  ، ببلؤه مف غير ذنب، كاشتد طاؿ ! يا رحمتا لمغريب. ييزى سفره مف غير قدـك
 !ضرره مف غير تقصير، كعىظيـ عناؤه مف غير جدكل

ذا رأكه لـ يدكركا حكلو الغريب مف إذا . الغريب مف إذا قاؿ لـ يسمعكا قكلو، كا 
ف كتـ أكمدىهي الحزف كالمَّيىؼ الغريب مف إذا أقبؿ . تنفَّسى أحرقىو األسى كاألسؼ، كا 

ذا أعرض لـ ييسأؿ عنو لـ ييكٌسع لػو، ف سكت . كا  الغريب مف إذا سأؿ لـ ييٍعطى، كا 
أٍ  ف مرض لـ ييتفٌقد. لـ ييٍبدى الغريب مف إف زار . الغريب مف إذا عطس لـ ييشىمَّت، كا 

ٍب،  ف استأذف لـ ييٍرفىع لػو الحجاب، الغريب مف إذا نادل لـ ييجى أيٍغًمؽ دكنو الباب، كا 
بَّ  ف ىادل لـ ييحى الميـٌ . يـ قد أصبحنا غرباء بيف خمقؾ، فآنسنا في ًفنائؾإٌنا الم. كا 

ٍكنا مف أجمؾ ألٌنا ذكرناؾ . كأمسينا ميجكريف عندىـ، فصٍمنا بًحبائؾ الميـ إنيـ عادى
ليـ فنفركا، كدعكناىـ إليؾ فاستكبركا، كأكعدناىـ بعذابؾ فتحيٌركا، ككعدناىـ بثكابؾ 

نَّ  اؾ عنيـ فتنمٌركا؛ كقد ًكٍعنا عف نذيرىـ، فتجبٌركا، كتعٌرفنا بؾ إلييـ فتنكٌركا، كصي
 .كيئسنا مف تكقيرىـ

الميـٌ إٌنا قد حاربناىـ فيؾ، كسالمناىـ لؾ، كحكمنا ليـ عنيـ لكجيؾ، كصبرنا 
ال فاصرؼ قمكبنا عنيـ، كأىٍنًسنىا  عمى أذاىـ مف أجمؾ؛ فخذ لنا بحٌقنا منيـ، كا 

إلى ىينا بمغ ! ف الغريب كمحنتوأييا السائؿ ع. حديثىيـ، كاكفنا طّْيبىيـ كخبيثيـ
، كاهللى أسأؿي لؾ . كصفي في ىذه الكرقات ف اكتفيتى اكتفيتي ، كا  فإف استزدَّت ًزٍدتي

تسديدان في المبالغة، كلي تأييدان في الجكاب، لنتبلقى عمى نعمتو، ناطقيف بحكمتو، 
 .سابقيف إلى كممتو

وي ! يا ىذا ٍرقة، كبعضي ٍف كيٌمو حي فيٍرقة، كليميو أسؼ، كنياريه  الغريب في الجممة مى
ف، كًسرُّه  ٍفًرقو ًمحى ف، كآراؤه ًظنىف، كجميعو فتف، كمى زٍف، كعشاؤيه شىجى لىيىؼ، كغداؤه حى

مىف، كخكفو كطف  .عى
ذا ىاب لـ يييىب ب، كا   .الغريب مف إذا دعا لـ ييجى

شى استيكًحشى منو استىٍكحىشى ألنو يرل ثكب األمانة : الغريب مف إذا استىٍكحى
 .ٌزقان، كاستيكًحشى منو ألٌنو يجد لما بقمبو مف الغميؿ ميٍحًرقان ميم

 .الغريب مىٍف فىٍجعتيو ميٍحكىمة، كلكعتو ميضرمة
فقةي  ٍمقىة، كىىٍجعتو خى  .الغريب مف ًلٍبسو ًخٍرقة، كأكمتو سى
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بؿ الغريب . الغريب مف أخبر عف اهلل بأنباء الغيب داعيان إليو! دع ىذا كمو
و إلى اهلل قاليان ًلكيؿَّ مف .  ميتككّْبلن عميومف تيالؾ في ذكر اهلل بؿ الغريب مف تكجَّ

ضان لجدكاه. سكاه  .بؿ الغريب مف كىب نفسو هلًل ميتىعرّْ
اعمؿ كاحدة كال ! أييا السائؿ عف الغريب. أنت الغريب في معناؾ! يا ىذا

بيو فاب ذا أردتى قيرى ذا أردت ًذكرى الحؽ فانس ما سكاه، كا  عد عف كؿ ما أقؿَّ منيا، كا 
يٍّْز  ذا أردت الدعاء إليو فمى ذا أردت المكانة عنده فدىٍع ما تيكاه لما تراه، كا  عداه، كا 

. ػ طاعاتيؾ كيمَّيا مدخكلة، فمذلؾ ما ىي ليست مقبكلة. مالؾى مٌما عميؾ في دعكاه
أعمالؾ كميا زائفة، فمذلؾ ما . ىًمميؾى كيمَّيا فاسدة، فمذلؾ ما ليست ىي صاعدة

إلى متى ! كيمؾ. أحكالؾ كميا مكركىة، فمذلؾ ما ليست ىي مرفكعة. فعةليست نا
لى متى  لى متى تظٌف أنؾ رابح، كأنت خاسر؟ كا  تنخدع، كعندؾ أنؾ خادع؟ كا 
لى متى تيبدم القمؽ، كأنت  لى متى تحتاج، كأنت مكٌفي؟ كا  تٌدعي، كأنت منٌفي؟ كا 

ًمٌي؟ ما أعجبى أمران ترا لى متى تيبط كأنت عى ، ألياؾى عف أمٍر ال غنٌي؟ كا  ه بعيًنؾى
أفأنت كالحمار فىتيٍعذىر؟ فإف . الحمار أيضان يرل بعينيو كال يرل بغيرىا. تراه بعقمؾ

ذا لـ تكف حماران  ف كنت، فمـ تٌدعي فضبلن عميو؟ كا  لـ تكف حماران، فمـ تتشٌبو بو؟ كا 
ميَّتؾ ًمٍقؾ كًصٍبغىًتؾ، فبل تىكيٍنوي أيضان بباطف نٌيتؾ كجى قد كاهلل فسدت فسادان . بظاىر خى

مؽو أجاكرؾ،  ال أرجكؾ معو لفبلح، كلذلؾ ما أدرم بأم لساف أحاكرؾ، كبأمّْ خي
كفي أم حقيقة أشاكرؾ، كبأم شيء أداكرؾ؟ ػ ًسرُّؾ كفراف، كلفظيؾى بيتاف، 
كسركرؾ طغياف، كحزنؾ عصياف، كًغناؾ مىرىحه كبىطىر، كفقريؾ تىرىحه كضجر، 

ةه، كجكعيؾ قنكط كتيمة، كغزكؾ رياء كسمعة، كحجُّؾ حيمة كشىبىعيؾ ًكظَّةه كتيٍخم
، كال: كخيدعة، كأحكالؾ كيمُّيا بىٍيرىجه كزىيؼ، كأنت ال تحاسب نفسؾ عمييا ـى : ىىميَـّ ًبًم

ما أسعدى مف كاف في صدره كديعة اهلل باإليماف فحًفظىيا حتى ال يسميبىيا . ككيؼٍ 
اهلل كديعة رفيعة ىي التي سبقت لؾ أتدرم ما ىذه الكديعة؟ ىي كديعة   منو أحد

ؼ  منو كأنت بىدىده في التراب لـ تجمعؾ بعد الصكرة، كلـ يقع عميؾ اسـ، كلـ تيٍعرى
 لؾ عيف، 
كلـ يدؿَّ عميؾ خبر، كال يحكيؾ مكاف، كلـ يىًصٍفؾ عياف، كلـ ييًحٍطؾى بياف، كلـ 

طيؿه مف كؿ شيء أنت في ممككًت غيًب اهلل ثابتي في عمـ اهلل، عي . يأًت عميؾ أكاف
شَّح لمعرفتو، كتيمحظ في صفكتو، كتيؤىىَّؿ لدعكتو. إال مف مشيئة اهلل فما أسعدؾ . تيرى

فيذه العناية القديمة مف ربؾ الكريـ الذم نظر لؾ قبؿ أف تنظر لنفسؾ،   أييا العبد
فىتٌَّقؾ، كجمع ٍطًكيَّؾ كرتؽ مي مفتىًرقىؾ،  كأيَّدؾ بما لـ تيتًد إليو ىٌمتيؾ، حتى إذا نىشىر مى

نأٌدؾ، كسكَّل ميٍعكىجَّؾ كفتح عينيؾ، كطرح شعاعيا عمى ممككتو التي جعميا  كقٌكـ مي
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قبالة بصرؾ، كعٌرفؾ نفسؾ، كدعاؾ باسمؾ، كشيرؾ بحكمتو فيؾ، كأظير قدرتو 
ب غيرؾ منؾ، كالطفؾ كلطؼ لؾ، كبٌيف لؾ مكانتؾ إذا  بؾ كعجى عميؾ، كعجَّ

ى شيكاًتؾى فتناكلتىيا، كعمى لٌذاًتؾ فانيمكىت أطعت، كميانتؾ إذا عصيت، كثبت عم
فركبتى سناميا، كلـ تفكر فيما خمفيا ( لمف ىذا حديثيو معؾ)فييا، كعمى معاصيؾ 

أخذتؾ العزة باإلثـ كبيؤت فيما فيؾ مف نعـ اهلل ! اتؽ اهلل: كلما قيؿ لؾ. كأماميا
و بالج اجُّ يالة كتقابمو بالكبرياء عميؾ تىييرُّ عمى ناصحؾ، كتيزأ بالمشفؽ عميؾ، كتيحى

إنؾ عندم لمف المسرفيف، بؿ مف المجرميف، بؿ مف الظالميف، بؿ مف . كالمخيمة
الفاسقيف، بؿ مف المطركديف، بؿ ممف قد تعرَّض ألف يسمبو اهلل ما أعطاه، كيجعؿ 

 .النار مأكاه، حتى يصير عبرة لمف كراه
؟ فما أقسى قمبؾ! يا ىذا ره  أنتى جى ! يما ييٍغًضبي عميؾى ربَّؾكما أذىبؾ ف! أىحى

أبينىؾ كبيفى نفًسؾ ًترىةه أك كيد؟ ىؿ يفعؿ اإلنساف العاقؿ بعىديكّْه ما تفعمو أنت 
ف كاف كافيان  ف كاف شافيان، كال ينجعي فيؾ نٍصحه كا  الٌميـ ! بركًحؾ؟ ال ينفعيؾى كعظه كا 

 !(.يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ. تفٌضؿ عمينا بعفكؾ إف لـ نستحؽ رضاؾ
لتكحيدم الحكـ العباسي، كشيد في بغداد ثكرات الطبقات الفقيرة، عاصر ا

التي ترافقت مع انتصار المذىب الشيعي فكران كسياسة ككاف ينادم ببناء السياسة 
عمى قاعدة دينية تكٌسبلن لمعدؿ كالصكاب، كما دعا إلى حؿّْ الصراع االقتصادم 

ثركات كرفض العنصرية بيف الطبقات، كتحقيؽ العدالة كالمساكاة في تكزيع ال
كليذه الغربة االجتماعية . كالشعكبية ككؿ أشكاؿ الصراع بيف القكميات كاألجناس

ما يرفيدىا في حياة التكحيدم مف غربة شخصية يؤكّْديىا الدكتكر عبد الرحمف بدكم 
إنو كاف مف المكالي الذيف اختمطت فييـ الدماء كالعناصر، ككٌكنت مككنان : )بقكلو

ى أنو كاف يشعر بكاشجة قربى مع الغرباء حتى كاف ال يخالط إال غريبان، عم
، ككاف فىقىد كالديو مبكّْران كليس في كتبو إشارة إلى زكجة أك (1)(الغرباء كالمجتديف

 .كلد كاألغمب أنو عاش كحيدان فقيران يتيمان 
في ظؿ ىذه المؤثرات نىمىٍت شخصية التكحيدم كتككنت ثقافتو كنفسيتو مف 

لقمؽ كالفقر، كألَّؼ إشاراتو اإلليية، كمف بينيا نص الغريب، إذ بناه عمى مكٌكني ا
األسس التقميدية المعركفة لمرسالة في األدب العربي، فبدأه بمقدمة يخاطب فييا 
شخصان كىمٌيان، كيبدك أٌف كجكد المخاطب كاف ضركرة فنية لًيتـ لمتكحيدم إقامة 
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ف كاف في أصمو حكاران داخميان نف سيان كقد يككف المخاطب ىك المتكمـ كلكف حكار كا 
كجكد المخاطب ضركرم في حالة أبي حياف لينثر في كجيو التبكيت، كيصاكلو )

، كييفًرغ عميو ما كانت تجيشي بو نفسيو مف سكرة ، كىذا أبرز ما في المعنى (1)(المـك
، كالتجريد ىك إخبلص الخطاب (التجريد)عند التكحيدم كىك في عمـ البديع 

ؾ، كأنت تريد بو نفسؾ ال المخاطب نفسو، كلو فائدتاف ػ حسب ابف األثير ػ لغير 
التكسع في الكبلـ، كأف يتمكف المتكمـ مف إجراء األكصاؼ المقصكدة مف )كىما 

اطبان بيا غيره، ليككف أعذىر كأبرأى مف العيدة  مدح أك غيره عمى نفسو إذ يككف ميخى
ٌثؿي ىذا التجريد محاكلةن لكسر جدار غربة ، كييمى (2)(فيما يقكلو غيرى محجكرو عميو

التكحيدم إذ يتخيؿ صديقان حبيبان ما ينفؾُّ يذكره كيذكر غيابو عمى امتداد الرسالة 
كيقيـ معو حكاران كي ال يظؿ كحيدان مع صدل أحزانو كيشبو أسمكب التكحيدم 

يقة، أسمكب الشيخ المعٌمـ في الصكفية، حيف يدعك المريد إلى االنخراط في الطر 
ت كرامتيو في كطنو،  كىك يتألـ كثيران، ألف دعكتو قيكًبمىت بالرفض كدعكة نبي أيىًدرى

ذا دعا إلى الحؽ زيًجر، الغريب )فنيًفي كطيًردى  الغريب مف إذا ذىكىرى الحؽ ىيًجر، كا 
ذا رأكه لـ يدكركا حكلو فغربة التكحيدم غربة ذاتية ( مف إذا قاؿ لـ يسمعكا قكلو، كا 

في ظؿّْ نزكع إنساني يفيض بظمأ ال حدكد لػو إلى صديؽ كقد بمغ  عاشيا دائمان 
ٌدد اسمان، كال كصفان كال شرطان ( الغريب)ىذا النزكع في رسالة  حٌدان فاجعان، إذ لـ ييحى
ال يتمنى إالَّ عمى بعض جنسو حتى يفضي إليو بكامنات )لمصديؽ الذم يتمناه 

قديـ لكعتو فينثر الدمكع عمى  نفسو، كيتعمؿ برؤية طمعتو، كيتذكر لمشاىدتو
، فغريب التكحيدم يريد ًبشرا فقط ليتكاصؿ معو (صحف خٌده، طالبان لمراحة مف كٌده

كجدانيان، فيذه المشاركة ىي المعنى الصحيح لعبلقة اإلنساف باإلنساف، ًإنَّو ييٍسًعدي 
د اإلنساني التكحيدم كييٍدًىشيوي أٍف يىًجدى مف يفيمو ألنو كىك الخبير بطبيعة الكجك 

كما ينطكم عميو مف اغتراب، يدرؾ أٌف شعكر الغربة الذم يعانيو لف يكًسرى مف 
فغربتو ليست غربة . حٌدتو شيء ال كصاؿ المحبكب كال قرب األىؿ، كال األصدقاء
 :المتنبي حيف قاؿ في البيت الذم يذكره التكحيدم في النص

 أىٌل وال وطنُ بم التعمُّل ال 
 

 وال نديٌم، وال كأٌس، وال سكنُ  
 

ألف غريب المتنبي يريد أىبلن، ككطنان، ككأسان، كسكنان، لكٌف غريب التكحيدم 
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، (الحسرات استغرقتو عمى كؿ فائت كآئب)يريد فرحان كيقينان كمكانة؛ فرحان ألف 
آتت عميو )ألنو ، كمكانةن (شتٌتو الزماف كالمكاف بيف كؿ ثقة كرائب)كيقينان ألنو 

لكٌف ىذا الغريب لـ (. نكائب، كحٌطتو بأيدم العكاتب عف المراتبأحكاـ المصائب كال
يعثر عمى الفرح كاليقيف كالمكانة، في منزلو األرضي المبنٌي مف ماء كطيف زائميف، 
بيف آالؼ ليـ كؿ يـك لكف فكجد مف األحرل بو أف يقصد آاٌلفان  خالصي المكدة، 

 .لعٌمو يصؿ إلييـ في منزؿ سماكمٍّ باؽو 
يقكؿ ( الغربة داخؿ الغربة)التكحيدم غربة كجكدية، تتمخص في  إٌف غربة

، يغيب الغريب عف الكجكد، (بؿ الغريب مف ىك في غربتو غريب: )التكحيدم
فيتكقؼ كجكديه الذاتي الشخصي، بينما الكجكد سائر بدكنو، كىك غريب ألنو ابتعد 

بعد، كىذه ىي عف األرض كظؿ غريبان أثناء ارتحالو إلى السماء؛ ألنو لـ يصؿ 
نقطة التحكؿ اليامة في تجربة التكحيدم، كالتي تفصؿ بيف عيديف مف حياتو، إنو 
يشبو السالكيف كحممو الكصكؿ، كنص الغريب يكاد يككف كصفان لمرحمة كالطريؽ، 

 .كعذاب المسافر بمغة تقارب لغة الصكفييف
ـ فإذا كاف الكاصمكف يصفكف اتحادىـ باهلل، كالكارثكف يصفكف رحمتي

كاتحادىـ، كيسردكف العبر التي استخمصكىا مف الرحمة كالكصكؿ، فالتكحيدم ليس 
حرارة، كتكؽ، كشكؽ، كنداء، )كاصبلن، كال كارثان، إٌنو يشبو السالكيف في نٌصو 

، كالذم يبدك في النص تصٌكفان ىك نزكع قكم (1)(كاغتراب، كثكرة، كقمؽ، كعرفاف
فكر كالفناف في أفؽ ركحي يشارؼ نحك الصكفية، كىك تحميؽ التكحيدم الم

 .التصكؼ
كتبدك غربة التكحيدم اختياران فيي محاكلة لمخبلص مف الغربة كالدخكؿ في 
كطف اهلل، ىركب مف الكجكد العدـ، إلى كجكد ممدكد مكطكد غير محدكد، فالغربة 
مصطمح صكفي، كاألصؿ في معنى الغربة ىك غربة الركح في أرض المادة، 

معانييا ىي حنيف الركح لمعكدة إلى مكطنيا األكؿ في سماء  فالصكفية في أىـ
المعنى، كما إحساس الغريب بالعدـ، أك عمى األقؿ بنقص الكجكد إال كجوه مف 
كجكه الرغبة الصكفية في الكماؿ، يذكر القاشاني عدة معافو لمصطمح الغربة منيا 

يثار المحبكب باليج) رة إليو عشقان، الخمكة مع الحؽ، كاالعتزاؿ عف الخمؽ، كا 
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 .(1)(كاالغتراب عف الخميقة لبلنمحاؽ برسمو في الحقيقة
ٌمنان في كتاب بعنكاف  ، (اإلشارات اإلليية)إٌف نٌصان بعنكاف الغريب ميتىضى

كمكضكعو مناجيات إيمانية خالصة متجردة مف أم طمع في الدنيا، منقطعة إلى 
تثير التساؤؿ حكؿ ما إذا . اطنيةطمع في اهلل، ال يمكف قراءتو إالَّ قراءة تأكيمية ب

كانت غربة التكحيدم مصدر تعب أك مصدر راحة، أك مصدر تعب كراحة معان، 
يكاد يختارىا الصكفي فيرفض الحياة، ألنو يراىا قيدان كقد يطمب المكت تكسبلن 

 .لمحرية
يقارب التكحيدم في معاني غربتو معنى الغربة الصكفية، فيي غربة داخؿ 

ألىؿ كاألحبة، غربة النفس، كالركح داخؿ الجسد، كغربة الفكر الكطف، كبيف ا
أيف أنت مف غريب ال سبيؿ لػو إلى األكطاف، كال طاقة )داخؿ منظكمة المجتمع 

أصبح حائؿ المكف مف كساكس )، (أغربى في أقكالو كأفعالو)، (بو عمى االستيطاف
؛ فيي إذف غربة (كلوإذا رأكه لـ يدكركا ح)، ك(إذا قاؿ لـ يسمعكا قكلو)، (الفكر

 اإلنساف عف ذاتو، فتجربة الغريب ىي تجربة فكرية ركحية، 
فميس عند غريب التكحيدم انتماء نيائي كاضح، كليس لػو اقتناع حاسـ بالخطأ أك 

 .الصكاب
إنو يتأرجح بينيما في حضف الحيرة باحثان عف حقيقة، بؿ عف حقائؽ الحياة 

ت بعيدة غامضة منيا، كما نص الغريب سكل كالككف التي لـ يصؿ إالَّ إلى إشارا
محاكلة يائسة اللتقاط بعض معاني تمؾ اإلشارات بأداة المغة، فيكتب ما يحٌسو، 
 كيعمف أٌف الحقيقة الكحيدة التي يمكف بمكغيا ىي البل حقيقة، 

بي بالمفظ، ىؿ لؾ نصيب مف المعنى؟ أييا الميًدؿُّ بالعبارة ىؿ لؾ ) أييا الميعجى
 .(2)(إلشارة، أييا المسحكر بالببلغة ىؿ لؾ ببلغ إلى الغايةحقيقة في ا

 
ينتمي غريب التكحيدم إلى كطف اهلل بمعرفة ىي ىداية، كىي نقيض 

إلى متى تنخدع كعندؾ أنؾ خادع؟ إلى )الضبلؿ، الذم يذكر الكثير مف معانيو 
متى تظف أنؾ رابح، كأنت خاسر، إلى متى تٌدعي، كأنت منفي، إلى متى تحتاج 
لى متى تبدم القمؽ، كأنت غني، إلى متى تيبط كأنت عمٌي، ما  كأنت مكفي؟ كا 
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كيبمغ الغضب بالتكحيدٌم (. أعجبى أمران تراه بعينيؾ، ألياؾى عف أمرو ال تراه بعقمؾ
الحمار أيضان يرل بعينيو، كال )أقصى درجاتو فيرل اإلنساف الضاؿ حماران ال ييعذىٍر 

ـى تتشٌبو بو؟يرل بغيرىا، أفأنت كالحمار فتي  ، ليس (ٍعذىر؟ فإف لـ تكف حماران، فىًم
إنسانان ذلؾ الذم ال يرل بعقمو، كما إصرار التكحيدٌم عمى اإلنسانية إال ألٌف اهلل 
خمؽ اإلنساف عمى مثالو، كعمى اإلنساف الحفاظ عمى ىذا االنتماء السامي، فإذا لـ 

دفع التكحيدٌم إلى  يحافظ عميو أصبح ضاالن كىذا ىك سبب الغضب العاـر الذم
 .ىذا التشبيو، الذم قد يبدك دخيبلن كمجافيان لميكية األدبية كالفنية لمنص

لى قيـ  كالمعرفة التكحيدٌية ىي معرفة عامة، ىي ىداية، كدعكة إلى اهلل، كا 
الخير كالعدالة كالفضيمة، كىي ليست معرفة صكفية فمسفية، بؿ نزكع نحك 

وى إليو، كابتعدى عٌما التصكؼ، لقد أخبر الغريب عف اهلل ، كتيالؾ في ذكره كتكجَّ
الغريب مف أخبر عف اهلل بأنباء الغيب داعيان إليو، بؿ الغريب مف تيالؾ في )سكاه 

ذكر اهلل متككّْبلن عميو، بؿ الغريب مف تكٌجوى إلى اهلل قاليان لكؿّْ مف سكاه، بؿ 
غربتو، كأىمُّيا معاداة ، كذكر أسباب (الغريب مف كىبى نفسو هلل متعرّْضان لجدكاه

الميـ إنيـ عادكنا مف أجمؾ ألٌنا ذكرناؾ ليـ : )الناس لػو بسبب دعكتو إلى اهلل
فنفركا، كدعكناىـ إليؾ فاستكبركا، كأكعدنا بعذابؾ فتحٌيركا، ككعدناىـ بثكابؾ 

كىناؾ سبب آخر ىك انتقاده العبادات (. فتجٌبركا، كتعٌرفنا بؾ إلييـ فتنكركا
غزكؾ )إشارة منو إلى ضركرة تكافؽ ما يظيره اإلنساف، مع ما يبطنو الظاىرة، في 

جُّؾ حيمةه كخدعة كأحكالؾ كميا بيرج كزيؼ ىذه دعكة إلى نٌية (. رياء كسمعة، كحى
يماف باطف حقيقي، كعبارتو  جُّؾ حيمة كخدعة)صافية، كا  ، تيذكّْر باسـ كتابو (حى

 (.الحج العقمي إذا ضاؽ الفضاء عف الحج الشرعي)
معرفة الذات، مف خبلؿ التمعف في )كمف مضاميف المعرفة التي يدعك إلييا 

الكديعة اإلليية في اإلنساف، كىي ركحو، كعقمو، كنفسو، كجسده عمى حدٍّ سكاء 
، (تجمعؾ الصكرة)صكرىا في مقطع صكفي الشكؿ كالمضمكف، فعبارات مثؿ 

ت غيب اهلل أنت في ممكك )، (يصفؾ عياف)، (يحكيؾ مكاف)، (تعرؼ لؾ عيف)
ىي عبارات غارقة في (. عطؿ مف كؿ شيء إالَّ مف مشيئة اهلل)، (ثابت

مصطمحات الصكفية معناىا أٌف اهلل كىب اإلنساف كديعة رفيعة ىي ركحو الطيبة، 
ٍمقىًتًو، كلـ يكف لػو حقيقة أك ذات أك  رى كظيرت ىيئةي خى كّْ كلـ يكف اإلنساف بعد قد صي

ف اإلنساف شيئان ال في المكاف، كال في الزماف، كاف ماىية، كلـ يصفو اهلل، لـ يك
اإلنساف غيبان مستكران في عمـ اهلل كحده، فيك ثابت لػو كجكد عقٌمي كذىنٌي في عمـ 
الغيب قبؿ أف يزيد اهلل مف تكريمو فييبو مف مشيئتو تحٌققان ككجكدان في الزماف 
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 .كالمكاف
ف أحبائو الذيف يحضر الحب إلى جانب المعرفة، إذ ينصرؼ الغريب ع

عاقرىـ الكأس بيف الغدراف كالرياض، إلى حبيبو اهلل، كينتقؿ مف المنزؿ األرضي 
 .إلى المنزؿ الركحي، كاإلليي، كمف حب اإلنساف الزائؿ إلى حب اهلل الباقي

قد ال يككف التكحيدم صكفٌيان، لكٌف غربتو غربة صكفية، فيي ػ كما كصفيا ػ 
ٍصؼي ىذه الغربة إحساس دقيؽ خفٌي يكاد يككف ا لعدـ، إحساس بالفقد كالفناء، كىكى

كصؼه يخفى دكنو القمـ، كيفنى مف كرائو القرطاس، كيىًشؿي عف بجسًو المفظ، ألٌنو )
كصؼه لمغريب الذم ال اسـ لػو فييذكر، كال رسـ لػو فييٍشيىر، كال طيَّ لػو فيينشر، كال 

، (. عنده فييٍستىرعيذر لػو فييعذر، كال ذنبى لػو فييغفىر، كال عيبى  فيخفى، كيفنى، كيىًشؿي
: المعدكـ عيف ثابتة معدكمة)أفعاٍؿ نقيضة الظيكر كالحياة كالحركة، فيي عدـ ك

ثابتة في كجكدىا في عمـ اهلل القديـ، معدكمة أم مسمكب عنيا الكجكد الخارجي 
 ، كنفي االسـ،(1)(كالمعدكـ لػو كجكد عقمي متميز في عمـ اهلل. في زماف كمكاف

كالرسـ، كالذنب، كالعذر، كالعيب، كالطي، كالنشر، ىك تأكيده ليذا العدـ، ال كجكد 
لشيء، كال لنقيضو، كنفي الحياة ىك إثبات لممكت، كنفي الكجكد ىك إثبات لمعدـ، 
كربَّما لك تحٌرر التكحيدم مف قيد الضركرة الفنية، األدبية، التي تقتضي تغيير 

ى فكرة أخرل، لظٌؿ ينفي إلى ما ال نياية، ألفَّ األسمكب، كاالنتقاؿ مف فكرة إل
ال اسـ كال رسـ )شعكره بغربتو سيؿه دٌفاؽ ال ينتيي، كقد انتقؿ مف النفي ببل النافية 

ىذا غريب لـ يتزحزح عف مسقط )، إلى النفي بمـ الجازمة (كال طٌي كال نشر
بعد نفي  ، كذلؾ داللة نفي المستقبؿ(لـ يتزعزع عف ميبّْ أنفاًسو)، ك(رأسو

ثـ انتقؿ إلى النفي باستخداـ أفعاؿ معناىا النفي . الماضي لتأكيد معنى العدـ
 ( يقصي)نفي انفتاح العيف كالرؤيا، ك( يغمض)نفي التذكر، ك( يسمك: )أيضان 

أغرب الغرباء مف صار غريبان في كطنو، كأبعد البعداء مف : )نفي القرب في قكلو
المجيكد أف يسمك عف المكجكد، كيغمض عف  كاف بعيدان في محؿ قربو، ألف غاية
، كقد كصؼ الدكتكر مصطفى ناصؼ ىذا (المشيكد، كييقصى عف المعيكد

 .(2)(أبك حياف كاف مكلعان بالنفي لمخاصمة التككيد كاإلثبات: )بالقكؿ
، (أفأنت كالحمار: )في النص تشبييات، كاستعارات، ككنايات، تشبييات مثؿ
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مٌصو )ك( أكمو الخمكؿ)ك( محاسف الحدؽ المراض): كاستعارات مثؿ( كأنو شف)
، فالعيكف مريضة، كالخمكؿ يأكؿ، (ينثر الدمكع عمى صحف خده)ك( الذبكؿ

كالذبكؿ يمص، كالخد صحف، كالمعاصي ليا سناـ، كاإلنساف الذم يذمُّو التكحيدم 
ا ألٌنو يرفض النصيحة الصادقة كمب ينبح كييكشّْر عف أنيابو، فيذه استعارةه دافعي

الغضب ذاتو الذم دفع التكحيدم في صكرة سابقة إلى تشبييو بالحمار، فضبلن 
األياـ، كالزماف، كالمفظ، : عف صكر أخرل ييشىٌخصي فييا عمى سبيؿ المجاز العقمي

، (كشتَّتو الزماف كالمكاف)، (تحكمت األياـ)كالمصائب، كالقمـ، كالقرطاس، ىي 
، (يشؿ المفظ)، ك(يفنى القرطاس)ك، (كيخفى القمـ)، (أتت أحكاـ المصائب)ك

كبرغـ كثرة ىذه الصكرة كالعناية بصياغتيا، فالتكحيدم لـ يرسميا لذاتيا، ألٌنو 
غٌمب غايتو الفكرية عمى غايتو الفنية الًصرؼ، فيدؼ ىذه الصكرة في النص ىك 
إيضاح أفكار، كنقؿ الغضب العاـر الذم يغمي في نفسو تجاه اإلنساف المغركر 

كىي صكر تدخؿ في صمب المعنى بؿ ىي عند التكحيدم أداة ىامة في المتكبر، 
، فالتكحيدم مشغكؿه بالفكرة، كمنتصره (المعنى)التعبير، كتسيـ في صنع الداللة 

ة ليا يحشد قدرتو األدبية لخدمة فكرة الغربة الفمسفية  لممعاني الذىنية الميترًجمى
 .الصكفية

لغربة ىي البعد عف الكطف، معنى متعدد، فا( الغريب)الغربة في نص 
كالبيت، كاألحبة، كىي الكحدة ببل صديؽ، كال حبيب، كال نسيب، كىي غربة 
األفكار، كالمشاعر، كالمبادئ، كىي الفقر، كالحزف، كالخكؼ، فضبلن عف أٌف كؿ 
معنى مف ىذه المعاني قابؿ لتكليد معاف ثكاف ال نياية ليا، كقد تحكلت غربة 

فقر : )إحساف عباس. الجيؿ، إلى البعد عف اهلل، يقكؿ د التكحيدم مف الفقر إلى
التكحيدٌم إلى الماؿ أصبح فقران إلى الرحمة، بؿ إلى المعرفة، بؿ إلى الكصكؿ 
ٍمًقًو، كفي قمة الميشىاكؿ كالنظير، فأصبحت  الصكفي، ككانت غربتو في طبيعتو كخي

المكىبة، كعاقبة التفرد،  غربة: )، كىي أيضان (1)(غربة النفس العيٍمكية في دنيا الطيف
غربة الذات التي تدرؾ قيمتيا فتفشؿ في تحقيؽ الصمة بمف يحيطيا، فتسعى إلى 

 .(2)(تحقيؽ الصمة بالمطمؽ، باألبدم، باألككاف كميا
كليس لفظ الغربة كحده الذم يحمؿ طاقة إيحائية، كيتعدد معناه، فالكطف قد 

. ، كاألالؼ أىبلن، أك أحبة، أك أصدقاء،يككف مكانيان، أك زمانيان، أك انتماءن نفسيان 
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إلخ، ما يؤكد دكر ... كالكأسي كاسى الخمًر، أك كأسى المحبة، أك ماضيان جميبلن 
 (.المعنى)النثر الصكفي في تغيير مفاىيـ نقدية، جامدة كمفيـك 

إف تكحيد المفظ كالمعنى في النص نتيجة لحرص التكحيدم عمى أف تككف لغتو 
كاره، فالمفظ ليس مجرد أداة تكصيؿ بؿ تعبير يكاد يناظر الحالة نقبلن دقيقان ألف

نطؽ حزناف منقطعان، كسكت حيراف مرتدعان، كقرب خاضعان، كبىعيدى خاًشعان، )الصكفية 
أمسؾ كالببلء قاصد )، ك(طمب كاليأس غالب عميو)، ..(كظيرى ذليبلن، كتكارل عميبلن 

نى، ككاكب النص ػ كسائر كتابات ، الخ، كبذلؾ انتفت ثنائية المفظ كالمع(إليو
التكحيدم ػ النقد القائؿ بقياـ العمؿ األدبي عمى أساس المعنى، مع مراعاة اتساع 

 .المعنى الصكفي، كتجاكزه حدكد المفظ في أحياف كثيرة
يشيد النص عمى محاكلة فف النثر الخركج عمى تقسيمات النقد األدبي إلى 

ٌف  أىـ المفاىيـ النقدية التي كجد فييا  ىك( معنى المعنى)أنكاع محددة، كا 
 .الصكفيكف مخرجان لغكيان لمحنتيـ المتمثمة في عجز المغة عف كصؼ رؤاىـ

أكلى التكحيدم اىتمامان بالغان لؤللفاظ كالتراكيب، فالنص عزؼه تكحيدم منفرد 
، فيو ترجمة دقيقة لشعكرو غامض ممتد ال ينتيي، اختار لكصفو (الغربة)عمى كتر 

أبرز سماتيا الرقة، كدقة الكصؼ، كداللتيا المشتركة عمى مكضكع كاحد  ألفاظان 
، (خيبة)، ك(ذؿ)، ك(خضكع)، ك(حيرة)ك( يأس)، ك(خكؼ)، ك(حزف)ىك الغربة 

ٍف، ًظنىٍف، بعداء، رائب، مخيمة)، (لكعة)ك زى كما اختار تراكيب أبرز ...( لىيىٍؼ، حى
، فالخشكنة قد تككف جفاءن، أك (فكالخشكنة كالمي)اإليجاز، ككفرة المعنى : )سماتيا

، (االنقراض)، ك(الذىاب)، كالميف كفاء، أك حبا، ككذلؾ ...فرقة، أك خيانة
 .الخ(... العطاء الممدكد)، ك(عقد السر)، ك(كامنات النفس)، ك(كىكاتؾ الستر)

كما يتسـ أسمكب التكحيدم بغزارة المفظ، ككثرة الترادؼ، ككسائؿ لئلبانة 
، (مٌصو الذبكؿ كحالفو النحكؿ)، ك(حظو كنصيبو)الترادؼ منيا  كاإلفصاح، كأمثمة

إذا )، ك(عطاء ممدكد كرفد مرفكد)، ك(المصائب كالنكائب)، ك(طمر كسرباؿ)ك
ذا دعا إلى الحؽ زيًجر ف )، ك(ذكر الحؽ ىجر كا  إف زار أيغمؽ دكنو الباب كا 

ى بيف الجمؿ ، مع مبلحظة الفركؽ الدقيقة في المعن(استأذف لـ يرفع لػو الحجاب
التي تتشابو في معانييا، ما يؤكدي دٌقةن لفظية يتمتع بيا أسمكب التكحيدم، كىي دقة 
تنبع مف أىميتيا مف ذاتيا، كًممَّا تمنحو لمنص مف ميزة مكسيقية عبر السجع 
كاإليقاع، كالطباؽ، فالنص مسجكعه كامبلن، كقد كسىر تبدؿ صيغ اإلنشاء كالخبر 

قبالو)، ك(الخشكنة كالميف)لتضاد بالطباؽ مف سككف النص، ككذلؾ ا ، (إدباره كا 
حاربناىـ )، ك(ثقةو كرائب)، ك(فائت كآئب)، ك(جاءو كذاىب)ك( غائب كحاضر)ك
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 ، (طيبيـ كخبيثيـ)، ك(فيؾ كسالمناىـ لؾ
 (.مكانتؾ إذا أطعت كميانتؾ إذا عصيت)، ك(رابح كخاسر)، ك(سر كعمف)ك

الطباؽ التكحيدم تضاٌدان عقمٌيان قاؿ عنو كقد رأل الدكتكر عمر الدقاؽ في ىذا 
النغمة المكسيقية متعانقة مع التمكيف العقمي، كأف يسعى إلى التضاد ليزيد المعنى )

، فضبلن عف أٌف التضاد يعكس طبيعة شخصية تكحيدية (1)(جبلء كالفكرة مضاءن 
 .حائرة، كطبيعة إنسانية عامة، كؿُّ عاطفةو فييا تنطكم عمى نقيضيا

تماـ التكحيدم بتكفير اإليقاع يؤكد تبنٌيو النقدم فكرة المساكاة بيف إٌف اى
الشعر كالنثر، فاألداء الفني في كؿٍّ منيما يحتاج إلى الدرجة ذاتيا مف اإلتقاف 
كالجكدة، كقد جيدى ىنا إلظيار نثره في صكرة النظـ األمر الذم أٌكده معظـ نٌقاد 

ؿ الببلغة إلى الكبلـ، كالقكؿ، كعدـ العربية فسٌماه قدامة بف جعفر تكسيع مجا
 .تحديده بشعر كنثر

كلـ ييتـ التكحيدم بالمعنى كالمفظ كٌؿ منيما عمى حدة، كحسب، بؿ كٌحد 
تطبيقان أمثؿى لرأيو النقدم االستثنائي القائؿ بالتحاـ ( الغريب)بينيما كجاء نٌصوي 

فظ معان، فجاء فالتكحيدم نادل بعشؽ المعنى كالم. الشكؿ بالمضمكف كاتحادىما
ال تيكى المعنى دكف المفظ، )نصو ابتكاران لعبلقة اتحاد المفظ بالمعنى اتحادان نادران 

 .(2)(ككيٍف مف أصحاب الببلغة كاإلنشاء في جانب
التنكير ظاىرةه لفظية بارزة، فالنص مميء بعددو مف النكرات تستند إلى لفظو 

كثيران، فكافقتيا الصفات التي ، لقد نيكّْرت كممة غريب (غريب)نكرةو رئيس ىك 
، (خاشع)، ك(مرتدع)، ك(حيراف)، ك(منقطع)، ك(حزناف)تتبعيا في التنكير مثؿ 

، حتى األلفاظ التابعة لمغريب، كالتي (.خائب)، ك(ىائب)، ك(عميؿ)، ك(ذليؿ)ك
، (سكف)، ك(أىؿ)، ك(كطف)، ك(ًكفٌ )، ك(شف: )تخٌصو، ىي ألفاظ نكرات، مثؿ

لغريب ىك إنساف يشعر بغربتو كحسب، كمع التكحيدم ، فا(كأس)، ك(نديـ)ك
، كقد لجأ (الغريب مف ىك في غربتو غريب)أصبح الغريب غريبان عف غربتو 

التكحيدم إلى التنكير لكي ييصٌكر ىذا الحٌد الفاجع مف الغربة، لـ يكتًؼ بالمعاني 
ة، التي قٌدميا التنكير، أك النفي، بؿ نقؿ مشاعر الغريب بجمؿ قصيرة طاغي

جمؿ قصيرة كعطؼ منفصؿ مف خبلؿ حرؼ الكاك، )كمشحكنة بمعاني األلـ 
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الغريب مف . )(1)(تظير أىمية الرنيف االنفعالي كاالنبيار، كتيذكر بالقضاء كالقدر
زىف، كعشاؤيه شجف،  كٌمو حرقة، كبعضو فرقة، كليمو أسؼ، كنياره ليؼ، كغذاؤه حى

ٍفًرقيو   (.محٍف، كسٌره عمف، كخكفو كطفكآراؤه ًظنىٍف، كجميعو ًفتىٍف، كمى
عٌبر التكحيدم عف أعمؽ أغكار ذاتو، عف األحاسيس الغامضة كليدة اليتـ، 
كالحاجة، كالضياع، كالرغبة بالتفكؽ، كالسبؽ الفني الذم يككف تعكيضان عف فشؿ 

في اإلشارات اإلليية تخٌطى التكحيدم أساليب التعبير المستقرة، )في الحياة 
مكبو الخاص، المتدفؽ الذم يستكعب كافة أساليب النثر العربي المؤطرة ليخمؽ أس

، (2)(لكٌنو يتجاكزىا أيضان  ، فمـ يشغؿ المكضكع النفسي الكجكدم التكحيدم الفنافى
عف تقديـ فكرتو تقديمان أدبٌيان خالصان، فأساليبو مينٌكعة بيف استفياـ، كنداء، كتعجب، 

مؽو أجاكرؾ، كفي أم بأم لسافو أح)كنفي، كخطاب، فمف االستفياـ  اكرؾ، كبأًم خي
أيف أنت عف قريب قد طالت غربتو في )، ك(حقيقة أشاكرؾ، كبأم شيء أداكرؾ

إلى متى تنخدع، إلى )، ك(كطف، كأيف أنت عف غريب ال سبيؿ لػو إلى األكطاف
 : كمف النداء(. متى تظف أنؾ رابح، الخ

ما أعجبى أمران )كمف التعجب (. يا ذا الجبلؿ كالميـ)، ك(يا أييا السائؿ)، ك(يا ىذا)
ما أسعد مف كاف في صدره كديعة )، ك(تراه بعينؾ، ألياؾ عف أمرو ال تراه بعقمؾ

ما أذىبؾ فيما )، ك(ما أقسى قمبؾ)، ك(ما أسعدؾ أييا العبد)، ك(اهلل باإليماف
كال )، ك(ال ينفعيؾى كعظي، كال ينجعي فيؾ نصح: ، كمف النفي!(ييغضبي عميؾ ربُّؾ

 (.ػو فييذكر، كال طٌي لػو فيينشر، كال عيٍذرى لػو فييعذىر، كال ذنبى لػو فييغفىٍر، الخاسـ ل
إٌف ىذا التنكع في األساليب يشؼُّ عف مقدرةو أدبيةو عالية، كما يشٌؼ عف 
محاكلةو ثانية لكسر حٌدة الغربة التي يشعر بيا التكحيدم بعد المحاكلة األكلى 

رسالة الغريب، فضبلن عف أٌف ىذه األساليب تيحٌكؿ حيث تخٌيؿ صديقان، ككٌجو إليو 
مصطفى . الغربة إلى أنس، كتكصؿ الفكرة بأفضؿ أشكاؿ الببلغة كقد نفى د

إٌف الذم تظٌنو : )ناصؼ عف ىذا األسمكب السيكلة أك العبثية في اإلنشاء، فقاؿ
ؿ زخرفان كاف مكابدةن كاستعبلءن عمى السيكلة كالرككد، تفٌنف أبك حياف مف خبل

السجع، كالجناس، كالطباؽ، كالتناقض في التعبير عف القمؽ كالجسارة كالعرم 
 .(3)(كتفاكت العبلقة
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طٌكر التكحيدم فٌنان أدبٌيان ظٌؿ ميمبلن طكيبلن، ىك فف المناجاة، فأضاؼ إليو 
تعمؽ المناجاة كخرج بيا عف )مف ذاتو، كمف الفمسفة، كالتصكؼ، في آٍف معان 

التكحيدٌم كٌحد )، يؤكد جماؿ الغيطاني أٌف (1)(ابعان ذاتٌيان قمقان المألكؼ كأعطى ليا ط
، كالمعاني التي لـ  بيف ظاىر النثر كباطنو، بيف األساليب التي تعارؼ عمييا القـك
يطرقيا أحد، فأتى بكتابة ذاتية يتكحد فييا الكاتب بما يكتب، ال يخبر عف آخر، 

 .(2)(يء كاحدكال ينقؿ عف أكلٌيف إنما الكاتب كالمكتكب ش
كقد كاف تطكيره المناجاة في سياؽ تطكيره أنكاع النثر كأساليبو، حيث طبع 
النثر بطابع ذاتي؛ كليد فمسفتو، كشٌكو، كتساؤلو، كدعكتو، إلى تحكيـ العقؿ، كذلؾ 
بدكافع مف تنكع ثقافتو التي نيميا مف دكاف أبيو الكٌراؽ، كمف جمكد تقاليد عصره 

دينٌيان، كبدافع مف حربو ضد الشعكبية كالعصبية، كمحاكلتو بناء عممٌيان، كسياسٌيان، ك 
يمانو بضركرة المقاء اإلنساني بيف األفراد  عالـ مثالي يبنيو الخياؿي بالكماؿ، كا 
كاألمـ، كىذه الدكافع ىي ذاتيا عكامؿ غربتو التي انتيت بو إلى االنتحار بإحراؽ 

كأٌنو أراد عقاب كؿ مف لـ يؤمف كتبو، في ذركة إحساسو بغربتو كغربة أفكاره، ك 
 .برسالتو
 
 

يقترب كثيران مف النثر الصكفي، فيك نثره جديد يتجاكز ( الغريب)إٌف نص 
قكاعد النثر الببلغي الذم يمتـز التزامان حرفيان بقكاعد المغة كالببلغة كالبياف، كيتخذ 

نص مجاؿ اىتماـ لػو، فال( سياسية كاجتماعية كدينية)مف مكضكعات مختمفة 
سمح لنفسو باالنحراؼ عف تمؾ القكاعد ليبتكر قكاعده الخاصة بو في المغة 
كالببلغة كالبياف، كيتخذ مف مكضكعات الحياة، كالمكت، كالكجكد، كالعدـ، مجاالن 

مرحمة ميمة ( اإلشارات اإلليية)شأنو شأف نصكص ( الغريب)كنص . الىتمامو
 .ؾ طريقان نحك التصكؼمف مراحؿ تطكر فف النثر العربي، فيي نصكص تسم

إٌف المبلمح الصكفية في النص أٌكدت نزكعان تكحيديان قكيان نحك التصكؼ، مف 
، ما جعؿ التكحيدم كاتبان (الغربة داخؿ الغربة)خبلؿ أزمتو الكجكدية التي لٌخصيا بػ 

بارزان، اختٌط لنفسو منيجان فكريان ككتابيان مميزان، كقد كشفت ىذه المبلمح الصكفية عف 

                                         
 .13خبلصة التكحيدم، جماؿ الغيطاني   (1)
 .13خبلصة التكحيدم، جماؿ الغيطاني   (2)
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ييمَّثؿي نقطةى تحٌكؿو ميمة في حياة التكحيدم، كفٌنو، ىي مرحمة ( الغريب)ٌف نص أ
 .النزكع نحك التصكؼ الذم رأل فيو طريقان لمخبلص

ذ(خماصبةذوبشارةذوإـذانذاؼوغت)ـذذ4

(ادلواغفذوادلخاصبات)ؽنذػتابذ
(1)

ذؼؾِّػَّري،ذذ

ذ(ؿـذ354ـذ)...ذأبيذطبدذاهللذحمؿدذبنذطبدذاهللذ

ذ:ريـؼولذاؼِّػَّ

قيٍؿ لميؿ أال أصبح لف تعكد مف بعد ألنني أيًطمع الشمس : "أكقفني كقاؿ لي
مف لدف غابت عف األرض، كأحبسيا أف تسير، كتحرؽ ما كاف يستظؿُّ بؾ كينبت 
نباتان ال ماء فيو، كأبدك مف كؿ ناحية فأرعى البيائـ نبتؾ، كيطكؿ نبتي كيىٍحسيف 

ٌجتي بإيمانيـ، كيغرؽ الجبؿ الشاىؽ مف كتنفتح عيكنو كيركني كأحتج فيكتبكف  حي
قعره بعد أف كانت المياه في أعبله كىك ال يشرب، كأخفض قعر الماء، كأمٌد 
الياجرة، كال أيعقبيا بالزكاؿ، ىنالؾ يجتمعكف كأكفئ األكاني كٌميا، كترل الطائر 

، كيفتدم الحرب بالدعة  ".يسرح في ًككره، كترل المستريح يشترم السير بالنـك
قؿ لمباسطة الممدكدة تأٌىبي ًلحيكمؾ كتزٌيني لمقامؾ كاسترم : "كقاؿ لي

كجيؾ بما يشؼ كصاحبي مف يسترؾ بكجيو، فأنًت كجيي الطالع مف كؿ كجو 
فاتخذم إيمانان لعيدؾ، فإذا خرجًت فادخمي إلٌي حتى أيقٌبؿ بيف عينيؾ كأيسٌر إليؾ 

كتريف أصحابؾ كأنيـ  ما ال ينبغي أف يعممو سكاؾ، كأخرج معؾ إلى الطريؽ
ذا استكيت عمى الطريؽ فقفي فيك قصدؾ، كذلؾ يقكؿ الرب  قمكب ببل أجساـ، كا 

 ".أخرجي يمينؾ كانصبي بيا ًعٍممىؾ كال تنامي كال تستيقظي حتى آتيؾ
يا عبدي ًقٍؼ لي فأنت جسرم كمدرجة ذكرم عميؾ أعبر إلى أصحابي كقد 

بتؾ كألقيتي عميؾ الكىنىؼ مف الريح كأ ريد أف أيخرج عممي الذم لـ يخرج فأجٌنده نصُّ
ندان كيعبركف عميؾ كيقفكف فيما يميؾ مف دكف طريؽ، كأبدك كال تدرم ما  ندان جي جي
أيف، أمف قبميـ أـ عمى مدرجتيـ، فإذا رأيتني ًسٍرتى كساركا كنصٌبتيؾ عمى يدم 

 .ؾ كموقىٌمرى كؿ شيء كراءؾ فمف عبر عميؾ تمقيتىوي كحممتىوي كمف جاز ىمؾ اليبل
ٍثبى السبًع إلى  ، كًثٍب إلى ثأر ىمّْؾ كى يا عبدي قؼ في النامكس فقد أكقفتيؾى

                                         
 .277ت المكاقؼ كالمخاطبا  (1)
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فريستو عمى السغىب، كقيـٍ فأٍدًرؾ بي كاطمبني بقيكميتي فيما تدرؾ فمف رآني رأل 
 .ما ال يظير كال يستتر

يا عبد آفى أكانؾ فاجمع لي عيصبي إليؾ كاكنز كنكزم بمفاتحي التي آتيتيؾ 
اشتد فقد أشرفتى عمى أشٌدؾ، كأىظير بيف يدم بما أظيرؾ فيو كاذكرني كاشٍدد ك 

 .بنعمتي الرحيمة فيحبني مف تذكرني عنده
كذلؾ يقكؿي الربُّ إٌني طالعه عمى األفنية أبتسـي كيجتمعكف إلٌي، كيستنصرني 
الضعيؼ كيتككمكف كٌميـ عمٌي كأيخرج نكرم يمشي بينيـ ييسٌممكف عميو كييسٌمـ عمييـ 

تنبييف أيتيا النائمة إلى قيامؾ، كلتقكميف أيتيا القائمة إلى أمامؾ، فارجمي فمت
الدكر بنجكمؾ، كاثبتي القطب بإصبعؾ، كالبسي رىبانية الحؽ كال تنتقبي، إنما 
ـي لًؾ كعيكدي البركًة بيمينؾ، فذلؾ أريدي كأنا عمى ذلؾ شييد، تمؾ أنكار اهلل فمف  ٍك الحي

ؾ ىك الحؽ كنبأ ال تنبئؾ بو الظنكف، كما يجادؿ بو يستضيء بنكره إال بإذنو، ذل
 .إالَّ الجاىمكف

كذلؾ يقكؿ الرب أقبؿ، كال تراجع، كأنظـ لؾ القبلدة، كأيخرج يدم إلى 
األرض، كيركني معؾ، كأمامؾ، فابرزم مف خدرؾ فإنني أيطمع عميؾ الشمس، 

كال تناميف فقد  كخيذم عاقبتؾ بيمينؾ، كاشتدم كالرياح، كتذٌرعي بالرحمة السابقة،
ًؾ كقريبى الصباحي ًمٍنؾً  ذلؾ مف آيات رٌبؾ، كذلؾ لنزكؿ عيسى بف . اطمعتي فجرى

مارةي لمذيف أكتكا العمـ كىيدل  مريـ مف السماء إلى األرض، كأكافه قريبي يبشّْر بو، كا 
 .ييدم بو اهلل إليو، كستينًقذي كثيران يجيمكف

ب فاكشفي البراقع عف كجيؾ، كذلؾ يقكؿ الرب إٌنما أخبرتيًؾ لظيكر األد
كاركبي الداٌبةى السٌياحة عمى األرض، كارفعي قكاعدم المدركسة كتحمَّمييـ إلٌي 
عمى يديؾ، مف كافقؾ عمى اليميف، كمف خالفؾ عمى الشماؿ، كابتيجي أيتُّيا 
المحزكنة كتفٌسحي أيتيا المكنكنة، كتشٌمرم أثكابؾ، كارفعي إزارؾ عمى عاتقؾ، 

ى كؿ فجر فانبسطي كالبرّْ كالبحر، كارتفعي كالسماء المرتفعة، إني أنتظرؾ عم
فإني أرسؿ النار بيف يديًؾ، كال تىذر كال تستٌقر، إٌف في ذلؾ آليةن تيظيري كممة اهلل 
فييظًيري اهللي كليَّو في األرض يتخذ أكلياءى اهلل، ييبايع لػو المؤمنكف بمكة، أكلئؾ أحٌباءي 

، كأكلئؾ ىـ المستحفظكف عدَّة مف شيدكا بدران يعممكف، اهلل ينصرىـ اهلل كينصركنو
 .كيصدقكف، ثبلثماية كثبلثة عشر أكلئؾ ىـ الظاىركف

كذلؾ أكقفني الرب كقاؿ لي قؿ لمشمس أيتيا المكتكبة بقمـ الرب أخرجي 
كجيؾ، كابسطي مف أعطافؾ كسيرم حيث تريف فرحؾ عمى ىٌمؾ، كأرسمي القمر 

كـ الثابتة، كسيرم تحت السحاب كاطمعي عمى قعكًر بيف يديؾ كلتيحٌدؽ بؾ النج
المياه كال تغربي في المغرب كال تطمعي في المشرؽ، كقفي لمظؿ، إنٌما أنًت مرحمةي 
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ٍف يشاء، ذلؾ ىدل اهلل ييدم بو مف يشاء، كذلؾ ييٍنًزؿ  الرب كقدسيو ييرًسمؾ عمى مى
ة فقد ألقيت األزمة كقدَّـ اهلل الكحي، فانقمي أيتيا الثاكية كاطمئني أيتيا المتكاري

 .الرب بيف يديؾ نجكاه
كذلؾ يقكؿ الرب اطمعي أيتيا الشمس المضيئة، فقد سمختي الميؿ، كانبسطي 

يىٍنبيتي الزرع كتؤتي كيؿُّ شجرة أيكيمىيا بإذف ربّْيا، كيخرج إليؾ اليتيـ . عمى كؿ شيء
تىًؾ أيتيا الخارجة فيطكؿ كيجتمع إليؾ الدعاة، كتريف نكرم كيؼ يزىر، فخذم أيٍىبى 

كتزكدم لمسفر، إنما أنت نكر الرب قاؿ لػو الرب لتقيـ لمناس حكمان عادالن تثبتيـ 
 .كتركف إليؾ قمكب المؤمنيف كيقكل الضعفاء بؾ فيدافعكف عف أنفسيـ ما يخافكف

أيتيا النائمة ىٌممي فاستيقظي كأبشرم فقد أينًزلىت المائدة كنىبىعىت عمييا عيكف 
راب كسكؼ يأتكنؾ فيركني عف يمينؾ كشمالؾ كيككنكف أعكانىًؾ الطعاـ كالش

كيغمبكف؛ ألفَّ الذم يقاتميـ يقاتمني كأنا الغمكب، كانفسحي يا محصكرة فقد أطمؽ 
ٌيني لمشعكب بيائي فقد أيذًىبي عنؾ  أسًرؾ كفتحت األبكاب عميؾ، فتزٌيني كزى

قدكمي كأقدـ بغتةن، الحزف، كمؤلتي قمبؾ بالفرح، كسكؼ يصطفكف صٌفان كاحدان ل
فمست أغيب بعد إالَّ مرةن، ثـ أظير كال أغيب كتريف  (1)(فبل تدىشيف كال تتحيريف)

 .أكليائي القدماء يقيمكف كيفرحكف
كقاؿ لي حاف حيني كأٌزؼ ميقاتي ظيكرم كسكؼ أبدك كيجتمع إلٌي الضعفاء 

فقد . كنـ يا قائـ كيقككفى بقكتي كأيطعميـ أنا كأسقييـ كترل شكرىـ لي، فقـ يا نائـ،
 .جعمت المصيبة أسر العزاء كأنزلت ىدام كنكرم كعمكدم كآياتي

كقاؿ لي انصب لي األىٌسرة، كافرش لي األرض بالعمارة، كارفع الستكر 
المسبمة لمكافاتي، فإٌني أيخرج كأصحابي معي كأرفع صكتي كتأتي الدعاة 

ي األرض كيككف حكمي فيسترعكني فأحفظيـ، كتنزؿ البركة كتنبت شجرة الًغنى ف
 (.كحدم، ذلؾ عمى المعيار يككف كذلؾ الذم أريد

النص مزيجه مف المكاقؼ كالمخاطبات، فيو كقفتاف كأحد عشر خطابان، الفقرة 
، كالفقرات الباقية مخاطبات تبدأ بػ "أكقفني"األٌكلى، كالتاسعة كقفتاف، تبدأاف بػ 

 "(.كذلؾ يقكؿ الرب)أك ( قاؿ)
مخاطبة بأٌف اهلل يخٌص النّْفَّرم مف عباده، لكٌف الحقيقة كقد يكحي أسمكب ال

ىي أٌف المخاطبة تتكجو لعمكـ العباد، أٌما التخصيص الذم يكحي بو النّْفَّرم، فيك 
تخصيص محبة، فبيف النّْفَّرم كاهلل حب متبادؿ ال يمبث أف يكبر، كيعـ، كتتبادلػو 

                                         
 .قاـ النّْفَّرم بخرؽ لغكم، فالصكاب ىك ال تدىشي كال تتحيرم؛ جزما ببل الناىية  (1)
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بَّان الكائنات كالمكجكدات، فالشمس تحب األرض، كتشرؽ  عمييا بعد كؿ غركب، حي
أيًطمعي الشمس مف : "ييكٌحدي المتناقضات، كييطمعي الكجكدى ًمف العدـ، فحيف قاؿ النّْفَّرم

حرص عمى ذكر الغياب لكي ييبرز قيمة الحضكر، " لدف غابت عف األرض
فطمكع الشمس، كسيريىا ًكفؽ نظاًميا األزلٌي، يضمناف استمرار دكرة حياة الككف 

 ...(.النبات، كالبيائـ، كالطير، كالجبؿ، كالصحراء، كاإلنساف)ت كالكائنا
فاهلل خالؽ الككف كمنظٌموي، كمانح السبلـ كالفرح كالراحة كاألبد، كاإلنساف ىك 

مىقىوي عمى مثالو  ، (أنتى كجيي الطالع مف كؿ كجو)خميفة اهلل عمى األرض، خى
كضكعة بيف يديو، اإلنساف ىك الحاكـ كىك صاحب المقاـ، كاألرض أمانة م

كاإلنساف العبد جسر اهلل إلى اإلنسانية، كىذا الجسر ينبني باالتحاد بيف العبد كاهلل، 
، "قد نصبتيؾى كألقيتي عميؾ الكنؼ مف الريح"كباستخبلؼ اإلنساف في األرض 

كعمى اإلنساف الكقكؼ في نامكس الككف، كاالمتثاؿ لمقكانيف كالتشريعات اإلليية، 
ٌف أم خرؽ ظا يا عبد قؼ في "لـ باطؿ لمنامكس يقتضي تصحيحان كانتقامان كا 

، دكف إىماؿ "النامكس، كًثٍب إلى ثأًر ىمّْؾ كثبى السبع إلى فريستو عمى السىغىبٍ 
حقاؽ الحؽ ىك  أيخًرج عممي " تجنيد العمـ"سبلح فٌعاؿ في معركة تطبيؽ القانكف كا 

 ".الذم لـ يخرج فأجٌنٌدة جندان جندان 
 

القادر ػ كحده ػ عمى التدخؿ في نظاـ الككف، بيده كؿ شيء، كاهلل سبحانو 
رساؿ القمر بيف يدييا، كتحديؽ  يأمر الشمس بإخراج كجييا، كبىٍسًط أعطافيا، كا 

، "النّْفَّرم"كٌؿ ىذه كغيرىا أعماؿ يأمر بيا اهلل، لكف عمى لساف العبد ... النجـك بيا
تو إلى بعض عباده فيتصرفكف ، ما يشؼُّ عف أٌف اهلل قد يمنح قدر "الميدم"أك 
 .بأمره

مرحمة الرب "اإلنساف الكامؿ إلو عمى األرض، كالقكة التي يممكييا ىي 
، فعمى غرار الكحي المينىزؿ "كقدسيو يرسميا عمى مف يشاء، كذلؾ يينزؿ اهلل الكحي

عمى األنبياء، ىناؾ الكحي المنىزؿ عمى األكلياء في كقت الضركرة، كما ىك الحاؿ 
النّْفَّرم حيث ؼ األكؿ مف القرف الرابع اليجرم ػ الفترة التي عاش فييا في النص

عرفت ظركفان سياسية الفتة، أبرزىا تكالي عدد مف الخمفاء عمى الخبلفة العباسية 
خبلؿ أعكاـ قميمة، كانتشار كسائؿ القتؿ، كثكرات القرامطة بسبب الفقر كالجكع، 

د شبَّو أدكنيس الصكفية بالقرمطية كىجكميـ عمى مكة، كنيبيـ الكعبة، حتى لق
التصكؼ ىك البلتٌممؾ في عالـ قكامو التممؾ، القرمطية كالصكفية تيدماف كيؿّّ )

تبني مجتمع الفقراء كاالشتراكية، : بخصكصيتيا، اإلسبلـ السمطكم التقميدم األكلي
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 .(1)(ترفض الجماعية كتقيـ الدخيبلء الذاتية: كالثانية
، "النبات"، ك"الماء"ك" الشمس"، ك"الميؿ" يكشؼي سياؽ النص عف أفٌ 

كيٌميا رمكز؛ ما يؤكّْدي الًسمةى اإلشارية اإليحائية " الميدم"، ك"األنثى"، ك"النكر"ك
ألسمكب النّْفَّرم إذ تكثر في النص الصكر المجازية برمكًزىا الكاضحة القريبة، 

 .كرمكًزىا الميكثفة خفٌية الداللة
خفاء الحقيقة، كاإلشارة إلييا مف بعيد خكفان مف إٌف أىـ غايات الرمز ىنا إ

السمطاف الجائر، كالرمز ىك طريقة التعبير الميثمى التي أراد النّْفَّرم بكساطتيا 
كصؼ رؤياه، كنقؿ بشارتو المثالية؛ كىي أبدية النكع اإلنساني بكصفو رمزان 

كد كالديمكمة التي لمكجكد، كالمكاكبة بيف كجكد اهلل ككجكد اإلنساف، إٌنيا فكرة الخم
فالميؿ ليس ليؿ الطبيعة الذم . ممكت كجداف النّْفَّرم، كالكجداف الصكفي عامة

يخمقو اهلل، بؿ ليؿ الظمـ كالباطؿ المذاف يصنعيما اإلنساف، كالشمس شمس الحؽ 
ر لئلنساف،  كالحقيقة كالعدؿ ككرامة اإلنساف، كالنبات كالماء نعيـ اهلل الذم سيخَّ

كة السياسية التي ستعيد لئلنساف كرامتو في ككف، األصؿ فيو تكريـ كاألنثى ىي الق
اإلنساف، كسيتحقؽ كؿ ذلؾ عمى يد اإلنساف الميخمّْص الذم شاء لػو النّْفَّرم، أف 
يككفى الميٌدم المينتظر؛ الكجو اآلخر لممسيح عيسى بف مريـ النبي الميخٌمص، إذ 

ابرزم مف ًخٍدرؾ فإنني "ىك القكة السياسية يذكره النّْفَّرم لتأكيد معنى رمز المرأة، ك 
ًذم عاقبتًؾ بيمينؾ، كاشتٌدم كالرياح، كتذٌرعي بالرحمة  أيطمعي عميؾ الشمس، كخي
السابقة، كال تناميف فقد أطمعتي عميؾ فجرًؾ كقىريبى الصباح منؾ ذلؾ مف آيات 
رٌبؾ كذلؾ لنزكؿ عيسى بف مريـ مف السماء إلى األرض كأكاف قريب ييبٌشر 

 ...".بو
في " مكقؼ جاء كقتي"ككاف النّْفَّرم قد لٌمح إلى فكرًة الميدٌية في أحد مكاقفًو 

قد جاء كقتي كآفى لي أف أكًشؼى عف كجيي كأيظير سبيحاتي، : كقاؿ لي: "قكلػو
كيتصؿ نكرم باألفنية كترل عدٌكم يحبني، كترل أكليائي يحكمكف، فأرفع ليـ 

تتزيف بالزينة الحؽ، كأجمع الناس عمى الييسر العركش، كأيعٌمر بيكتي الخراب، ك 
فبل يفترقكف كال يذٌلكف، فأستخرج كنزم، كتحقٌؽ ما أحققتؾ بو مف خبرم كعٌدتي 

 .(2)"كقرب طمكعي، فإني سكؼ أطمع كتجتمع حكلي النجكـ
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يذاف الكقت"ثـ تحٌكؿ التمميح إلى تصريح في  حيث ذكر " مخاطبة كبشارة كا 
إٌف في ذلؾ آليةن تيظًيري كممةى اهلل : "رجبلن شيدكا بدران ( 313)عدد أنصار الميدم بػ 

فييظًير اهلل كلٌيوي في األرض يتخذ أكلياء اهلل أكلياءن ييبايع لػو المؤمنكف بمكة فأكلئؾ 
أحباء اهلل ينصرىـ اهلل كينصركنو كأكلئؾ ىـ المستحفظكف عٌدة مف شيدكا بدرا 

 ".ؾ ىـ الظاىركفيعممكف كيصدقكف ثبلثماية كثبلثة عشر أكلئ
كما ذكر في المقطع الحادم عشر غيبتي الميدم الصيغرل كالكيبرل فبل 

، فالنّْفَّرم "تدىشيف كال تتحٌيريف فمستي أغيب بعد ىذه إالَّ مٌرة، ثـ أظير كال أغيب
ييحٌكؿ الميدٌية مف فكرة دينية إلى فمسفة إنسانية شعبية، فمسفةو ألحبلـ الفقراء 

بالخبز كالعدالة، كيؤكد الدكتكر مصطفى كامؿ الشيبي الفيـ كالمظمكميف لكعدىـ 
ذكر الشعكب ألكؿ مٌرة في تاريخ )االجتماعي االقتصادم لفكرة الميدية، بدليؿ 

 .(1)(التشٌيع كالتصٌكؼ معان 
ىكذا يتكضح البعد اإلنساني في ككف القضية قضية الضعفاء كاليتامى 

ي خاطبيا النّْفَّرم عمى امتداد النص، كالجائعيف كالمظمكميف؛ فالقكة الثكرية الت
تأتي كؿ " تنبت الزرع"كأيقظيا مف نكميا، كأحيانان مف مكتيا ستصنعي معجزاتيا 

أنت نكر الرب قاؿ لػو الرب لتقيـ "، "كيخرج إليؾ اليتيـ"، "شجرة أكميا بإذف ربَّيا
، "يقكل الضعفاء بؾ فيدافعكف عف أنفسيـ ما يخافكف"، ك"لمناس حكمان عادالن 

 ".أنزلت المائدة كنبعت عمييا عيكف الطعاـ كالشراب"ك
كسكاءن أكانت األنثى ىي األرض، أـ القكة السياسية التي يطمبيا النّْفَّرم مف 
جانب الشعب تحريضان لػو عمى الثكرة، فإٌنو يستعيف بقكة رمز المرأة إليصاؿ أفكاره 

اإلليية بكساطة الغزؿ بو،  كلئلقناع بيا، فالمرأة في الصكفية رمزه تيخاطبي الذاتي 
كرمزه لمحقيقة، كلمخمؽ، كقد كٌثؼ النّْفَّرم مف الخطاب الميكٌجو لؤلنثى، فطغى عمى 
اًطبي فييا األنثى سبعى مرات،  الخطاب الميكٌجو لمميذٌكر، كبمغى عدد المرات التي ييخى
 مكجكدة عمى التكالي في سبعة مقاطع، ىي ػ عمى التكالي ػ الثاني، كالسادس،

تأىبي لحكمؾ كتزٌيني : كالسابع، كالثامف، كالتاسع، كالعاشر، كالحادم عشر
لتنتبييف أيتيا النائمة إلى قيامؾ، كلتقكميف أيتيا القائمة ( )لمقامؾ، كاسترم كجيؾً 

(. البسي رىبانية الحؽ كال تنتقبي إٌنما الحكـ لؾ ككعكد البركة بيمينؾ( )إلى أمامؾ
، كالقياـ إلى األماـ، كالتسمح بالحؽ، فالتأىب لمحكـ، كاالستتار، ك  االنتباه مف النـك
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كيٌميا قرائف تيرٌجح ككف ىذه األنثى قكة سياسية، أك ثكرة يجب أف تككف مدركسة 
كاضحة المعالـ، كفي ذات الكقت عمى أصحابيا إخفاؤىا، بمعنى صكنيا، 

 .كحمايتيا إلى أف تغدك قكةن قادرةن عمى المكاجية كتحقيؽ األىداؼ
كأصحابيا، فصاحبيا األكؿ ( الثكرة)ثمة عبلقة حميمة بيف ىذه المرأة  إفَّ 

النّْفَّرم يؤمف بيا كما يؤمف الرجؿ العاشؽ بالمحبكبة، ككما يؤمف الصكفي بالغيب، 
فإذا خرجًت فادخمي إلٌي حتى أيقٌبؿ بيف عينيؾ، كأيسرَّ إليؾ ما ال ينبغي أف يعممو "

كأخرج معؾ إلى )بيا، يحبكنيا، كيؤمنكف بيا، ، كأصحاب النّْفَّرم ىـ أصحا"سكاؾ
بييـ لمثكرة حيبّّ قمبٌي منبعو (الطريؽ كتريفى أصحابؾ كأٌنيـ قمكبه ببل أجساـ ، فحي

كمصبُّو، كالطريؽ إليو ىك القمب، كأصحاب الثكرة قمكبه ببل أجساـ، أركاح عاشقة 
عف أف يككف  مؤمنة ليس لمعالـ المادم أم ثقؿ في ميزانيـ، كالطريؽ ىنا يكؼُّ 

طريقان إلى الثكرة كحسب، إٌنو الطريؽ إلى اهلل أيضان؛ ألٌف مف أىداؼ الثكرة الحؽ 
كالعدؿ كالقيـ كالميثؿ، كاهلل ىك مجمع القيـ كالمثؿ، كىنا ػ أيضان ػ تكٌؼ المرأة عف 
أف تككف رمزان لمثكرة كحسب، فيناؾ طريؽ كأصحاب سالككف عميو، فبل شيء 

شاممة، فتككف ثكرة معرفة فضبلن عف ككنيا ثكرة سياسية،  يمنع أف تككف الثكرة
فاألنثى الميخاطىبة ػ إذف ػ ىي الثكرة، كالمعرفة، كالحقيقة؛ كىذه المرمكزات كمُّيا 
؛  ٍف كانت طالعةن مف كؿّْ كجوو ماىٌياته صكفية شٌفافة، عمى الصكفي ستريىا، كا 

 .مكجكداتألنَّيا مبثكثة في الككف سٌر ككف الكائنات، ككجكد ال
كبيذه األفكار يدخؿ النص في ساحة الممنكع فيخفي، بيف سطكره خطابان 

ييقدّْـ النصي النثٌر نكعان أدبٌيان قسيمان . نقٌديان إصبلحٌيان بديبلن لمكاجية السمطة بالقكة
لمشعر يثبت التطكر الذم حققتو لغة النثر إذ لـ يعد ىناؾ مضمكف سابؽ كشكؿ 

مكف كالشكؿ في لحظة إبداعية كاحدة، ييبدع فييا الحؽ، بؿ تزامف بيف المض
كما يثبت النص كفاءة النثر في استيعاب . الحس كالفكر، كالذائقة الفنية معان 

 .قضايا إنسانية كبرل كىي ىنا االشتراكية؛ قضية الفقراء بكؿ أبعادىا
 :أّما أبرز تجمّيات الغموض الصوفي في المخاطبة، فيي

ٌمى كاحد، فالمرأة التي يخاطبيا النّْفَّرم ىي القكة السياسية ػ تعٌدد التسميات ًلميس 1
، (الباسطة)الثكرية، كمف أسماًئيا األرض، كالشمس، كمف صفاتيا 

، (المكتكبة)، ك(المكنكنة)، ك(المحزكنة)، ك(القائمة)، ك(النائمة)، (الممدكدة)
كقد ، (المحصكرة)، ك(الخارجة)، ك(المضيئة)، ك(المتكارية)، ك(الثاكية)ك

نادل بيا كأٌنيا أسماءه لؤلرض، كرٌبما تعٌمد النٌفرم التضاد بينيا إمعانان في 
ستر اليكية ليذه المرأة، فقد أسَّس لغةن باطنية لحفظ األسرار الصكفية 
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كـ السمطاف الجائر  العقائدية، كاآلراء السياسية التي تيفضي إلى لذع كحي
 .كمظاىر فساده بمساًف نقدو خفيٌ 

فَّرم؛ فيك ال يتكمـ بؿ يتحدث بمساف اهلل الذم لػو حيرية الكبلـ، إذ ػ صمت النّْ  2
يتميز النص النّْفَّرم عف التراث الصكفي بأٌنو صدكر مباشر عف اهلل، كقد 
استتر بكساطة حيؿ فنية أدبية خكفان مف اعتراض الفقياء، فضبلن عف رغبة 

ميٌدم، كاجتراح تقٌمص شخصية ال: كامنة في النبكة بقرائف عديدة؛ أبرزىا
 .المعجزات عمى يديو

ػ أزمة المغة العادية، إذ يرل النّْفَّرم أٌنيا ال تستطيع التعبير عف التجربة  3
اخرج مف الحرؼ تعمـ عممان : "الصكفية؛ ييعمف النّْفَّرم مكقفو مف المغة بالقكؿ

 أٌف الحرؼ: ، كفي ىذا المكقؼ تٌضاد معناه"ال ضٌد لػو، كىك اليقيف الحقيقي
القكؿ، : حجاب يحجب الحقيقة، حجاب بمنزلة عقاب، كمعناه أيضان 

كالصمت، القكًؿ؛ ألٌف الصكفي سار في طريؽ المعرفة، ككقؼ عمى بابيا، 
كالصمت؛ ألٌف المغة لف تستطيع التعبير عٌما بعد ىذا الباب، عٌما رأل النّْفَّرم 

 .كما لـ يره، كعرؼ كما لـ يعرؼ، كفيـ كما لـ يفيـ
مغة الحٌرة ىي مبلذ النّْفَّرم، فجمع المكاقؼ كالمخاطبات بعد مكتو كانت ال

ييبرّْئ النصكص مف التكجو إلى قارئ، كمف ثيَـّ ييبرٌئو مف مراعاة أية قكانيف 
خارجية، لقد كانت قكانيف كتابة النّْفَّرم ذاتية أبرز سماتيا التداعي حتى تقترب مف 

ابة جديدة كصفيا أدكنيس بػ فيض الخاطر، كتكاكب الفكر بمغة الشعر كت
قطيعة ثقافية، إعادة نظر جذرٌيان في الثقافة العربية تأسيس العبلقات ( )القطيعة)

 .(1)(مع المجيكؿ، سماءن كأرضان 
ًقت في التجريد، كخمقت معجزةن ىي الفكر  تحٌررت لغة النّْفَّرم مف المادة، كغىرى

ر لغةن فيمدي لغةن تتفجري فكران، فالش حنات النفسٌية كالكجدانية كالفكرية قابمة الذم يتفجَّ
لمتحكؿ إلى لغة مجٌردة تيحٌمؽ في سماءو شاسعة كطائر ىدفيو األبدم التحميؽ ال 
الكصكؿ، بؿ الكصكؿ لديو ىك التحميؽ المستمر بحثان عف مصدر األشياء 

 .كأصميا
اغة إنساف النّْفَّرم كائف إليي يريد أف يخمؽ معجزتو، كلمنّْفَّرم الحؽ في صي

كمان إلى  مذىبو الكجكدم بالمغة، كصياغة فيمو لمكجكد؛ كألفَّ ىذا الفيـ مفتقر حي
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الكضكح، فبل شؾ أٌف المغة التي ستصكغو تعبيران، تتسـ بالغمكض، بحكـ طبيعة 
التجربة الصكفية، كستقعي كسطان بيف التجسيد كالتجريد، كبيف الكثافة كالشفافية معان، 

فَّرم في النص، تبمغ مف األىمية كالجٌدة ما يجعمو ييعٌبر كالبشائر التي يزٌفيا النّْ 
عنيا بمغة ىاٌمة جديدة؛ لغة تكٌؼ عف الكصؼ لتبدأ بالتفاعؿ مع الكاقع كتغييره، 

ٌنما أف )فيذه ىي ميمة المغة فنٌيان  ليست ميمة المغة شعرٌيان أٍف تكٌضح الشيء كا 
كصؼ العالـ إٌنما ىك تينشئ معو عبلقة جديدة؛ لذلؾ ليس الشعر طريقة في 

 .(1)(طريقة في تغييره
شراؽ، يتسابؽ الشكؿ  تبدك لغة النّْفَّرم إبداعان تمقائيان كفيضو ككحيو كا 
كالمضمكف نحك العطاء، ال المفظ أكثر مف المعنى، كال المعنى أكثر مف المفظ، 
يتفجر الفكر فتتفجر المغة، يؤثر المعنى كما يؤثر المفظ، يؤثر أحدىما مف أجؿ 
اآلخر، يقيـ عبلقةن بيف األلفاظ، كعبلقة ثانية بيف المعاني، فضبلن عف عبلقة 
األلفاظ بالمعاني، حيث تكثر في النص األلفاظ الميعبّْرة عف طقكس احتفالية؛ بدءان 

، كىك نصه خطابي، تؤكد ذلؾ (مخاطبة)مف أساليب الخطاب؛ فالنص عنكانو 
 " أساليب النداء"، ك"ر كالنييأفعاؿ األم"، ك"قؿ"، ك"قاؿ لي"عبارات مثؿ 

إٌني طالعه "، ك"ألقيتي عميؾ"، ك"تزٌيني"، ك"تأىٌبي"، كألفاظ مثؿ (يا عبد، يا أيتيا)
ابتسـ كيجتمعكف إلٌي كيستنصرني الضعيؼ كأخرج نكرم يمشي بينيـ يسٌممكف 

ليظير اهلل كلٌيو في "، ك"كأنظـ لؾ القبلدة كأيخرج يدم"، ك"عميو كييسٌمـ عمييـ
، فكأٌف المشيدى احتفاؿه بتنصيب ممؾ، كىك ػ "ييبايع لػو المؤمنكف بمكة"، ك"ضاألر 

حٌقان ػ احتفاؿ بتنصيب حاكـ عادؿ غائب سيعكد، فالنص تخييمي في القسـ األكبر 
منو، كمحاكلةن لرؤية الغيب البلمحدكد، الغيب الذم ييعبّْر عنو أدكنيس حيف يصؼ 

ع الكاقع كالصمة مع الميتخٌيؿ مف أجؿ االتٌصاؿ تيمثّْؿ القطيعة م)كتابة النّْفَّرم 
، حتى يمكف كصؼ لغة النّْفَّرم (2)(بعمؽ الكاقع، النّْفَّرم يكتبي عالمان لـ يتعيف بعد

بأنيا لغة ال تقصد معنى كمماتيا، بؿ الكممات تخرج مف معانييا، كتتحكؿ إلى لغة 
يو المغة المتكارثة في خالقة أساطير، ىي أحبلـ النفرم كبشائره، فثمة عجزه تعان

المغة تعجز )سجكف الكممات كالحركؼ الضيقة تحت عبء المادة كثقميا كجفافيا 
عف التعبير عف الحقيقة، إٌنيا مكطف الريب كمحؿ االستفياـ الذم ينطكم عميو 

                                         
 .198 النظاـ كالكبلـ، أدكنيس  (1)
 .185الصكفية كالسريالية ص  (2)



 ػ  197ػ 

 .(1)(الجيؿ
دكف أف تعني ىذه الرؤيا ( الرؤيا)كألٌف المذىب الصكفي لمنَّفَّرم ىك الشيكد 

فيك يكتب الذم يراه بقمبو حيف يدرؾ بعض تجمٌيات إليية، لكف حيف المعرفة، 
تتٌسع الرؤية تضيؽ العبارة، كبعضي ضيقيا غمكضيا، كعدـ قدرًتيا عمى القبض 

 .عمى إحساس النّْفَّرم الميغًرؽ في ذاتيتو
لقد انصرؼ التصكؼ بعد مقتؿ الحبٌلج إلى تأسيس لغة باطنية، فالغمكض 

اياتيـ الحقيقية مف كتاباتيـ، فضبلن عف أٌف الفمسفة الميدٌية كاف كسيمتيـ إلخفاء غ
التي ييبشّْري بيا النص ىي فمسفة خيالية مثالية، أقرب إلى حمـ لـ يتحقؽ، كمازاؿ 
في طكر نبكءة ميبشّْرة بجنة اهلل عمى األرض؛ جنة العدالة، كالمعرفة، كالحرية، 

اتو، إذ لـ يعد لمكممة معنى كلذلؾ تفيضي في النص معافو ىي أكثر مف ظاىر كمم
محدكد كحسب، بؿ معافو ال نيائية، تابعة لطبيعة التجربة الصكفية في محاكلتيا 

ما ييؤكّْد أبرز عناصر المعنى في . اكتشاؼ الككف المتحرؾ المتغٌير باستمرار
 .النص، كىي اإلمعاف في الخفاء كالغمكض، كالتجدد، كاالٌتساع

ائـ كالسريع لمضمائر بيف الخطاب كالغيبة، كلؤلفعاؿ بيف ػ االلتفات، كاالنتقاؿ الد 4
الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، فضبلن عف التفات جديد يبتكره النّْفَّرم في 
النص، كىك االنتقاؿ بيف ضميرم المؤنث كالمذكر، إمعانان في الغمكض، 
كاإللغاز كالتعمية ترجمةن لعجز اإلنساف عف الفيـ، كسبلحان في كجو غمكض 

 .صؿ كالمصير، كتزيينان فنٌيان لشاعرو ينثري أفكارىهاأل
ػ الجدؿ مظير آخر مف مظاىر الغمكض عمى صعيدم الشكؿ كالمضمكف؛  5

يحاكؿ النّْفَّرم صياغة الجدؿ بكسيمةو بديعية ىي الطباؽ، طباؽ الكضكح 
كالغمكض، كالٌسر كالعمف، كالذككرة كاألنكثة، كاأللكىية كالبشرية، كيستخدـ 

، كالسماء كاألرض، كال : طباؽنكعي ال طباؽ األلفاظ؛ مثؿ السير كالنـك
تنامي كال تستيقظي، كيعبركف كيقفكف، كالبر كالبحر، كعبر عميؾ كجاز 

مف كافقؾ عمى اليميف كمف خالفؾ : عنؾ، كطباؽ الجمؿ كالتراكيب؛ مثؿ
" أيتيا النائمة"عمى الشماؿ، كال تغربي في المغرب كال تطمعي في المشرؽ، ك

، فضبلن عف صياغة ًنٌفريةو "كنـ يا قائـ"، "قـ يا نائـ"، ك"ىممي فاستيقظي"ك
أيطًمعي : )مبتكرة لمطباؽ؛ كىي صياغة غير مباشرة، ٌيذكير فييا الحدث كنقيضو

                                         
 .59مقدمة لمنّْفَّرم، يكسؼ سامي اليكسؼ،   (1)



 ػ 198ػ 

يغرؽ الجبؿ الشاىؽ مف قعره بعد أف كانت المياه )ك( الشمس مف لدف غابت
أٌما طباؽ (.  تنتقبيالبسي رىبانية الحؽ كال)، ك(في أعبله، كىك ال يشرب

التراكيب المغكية فيتضمف حركتيف؛ حركةن داخميةن ميتضٌمنة في معنى التضاد 
داخؿ الطباؽ، كخارجية تصدر عف طرفي النقيضيف المتطابقيف باتجاه 

فمتنتبييف أيتيا النائمة إلى "، ك"ييسٌممكف عميو كييسٌمـ عمييـ: الخارج مثؿ
يجتمع إلٌي الضعفاء كيقككفى "، ك"ى أمامؾقيامؾ، كلتقكميف أيتيا القائمة إل

 ".بقكتي
أكثر النّْفَّرم مف الطباؽ، محاكلةن لمخبلص مف ضيًؽ نفٌسي كتكترو داخمٌي 
، عبر رحمةو  ، كالظالـ كالمظمـك كقمؽ مف صراع الخير كالشر، كالحاكـ كالمحكـك

يائسة كراء الخير كالشر، كراء المحدكد، في المطمؽ كاألبدية، فالطباؽ محاكلة 
ًلفىيـ جدؿ الكجكد كحٌمو، ما يمكف النٌفرم القياـ بو ىك مقاربة ىذا الجدؿ بكصفو 

 .كمحاكاتو بتجريبو في المغة، كابتكارو في الخياؿ
، (كاسترم كيسترؾ( )ينبت نباتان )أٌما الجناس كىك غيري قميؿ في النص 

، (قؼ كأكقفتؾ)ك( ىمؾ كاليبلؾ)، (جندان جندان )، (أجٌنده جندان ( )كاخرج كيخرج)
اشدد كاشتد، )، ك(اكنز كنزم)، ك(آفى أكانؾ)، ك(رآني كرأل)، ك(ثب كثبى )ك

 ، (يصطٌفكف صٌفان )، ك(يسٌممكف كيسٌمـ)، ك(كأظير كأظيرؾ)، (كأشٌدؾ
، ...(نـ كنائـ)، ك(قـ كقائـ)، ك(يقككف بقكتي)، ك(حاف حيني)، ك(قدكمي كأقدـ)ك

. كمكسيقى، كمكظؼ ليدؼ ىك التأكيدفيك جناس لككنو ثنائية لفظية ذات إيقاع 
قؼ )ك( أخرج كيخرج)ك( استرم كيسترؾ)أٌما أمثمة الجناس المرتبطة بضمائر مثؿ 

، فيي تعكس ارتباطان بيف أصحاب الضمائر ينزع إلى التكحد، فالجناس (كأكقفتؾ
في ىذه األمثمة عبلقةو بيف طرفيف، ما يؤكد أٌف المعنى ىك الذم حٌرضى الجناس 

كٌيان، كيسيـ في خمؽ اإليقاع الصكتي الخاص لمنص، لكنو إيقاع ليجيء عف
األفكار؛ إيقاع رتيب حزيف يتحقؽ بتكرار النداء، كالبدء بالقكؿ، كالتكزيع الشكمي 

 .بتقسيـ النص إلى فقرات
ظ غياب السجع عف النص، فبل مكقع لو؛ ألٌف النّْفَّرم إزاء قضية  كييبلحى

بٌيان لغاية فنية كحسب، فممنص غايات فكرية كعقيدية ال كبيرة، فيك ال يينًشئي نٌصان أد
قٌيد، بينما أيٍنًشئىٍت المخاطبة كالبشارة لتكظيؼ تعابير  يبلئميا السجع؛ ألنو تعبير مي
مرسمة، تترجـ أفكاران كبيرةن، تضيؽ عف نقًميا المغة بالكممات المسجكعة مثمما ضاؽ 

 .عنيا الكاقع
قامة حكار معياجٌسد النّْفَّرم مجٌردات الطبيع : ة كشٌخصيا، عبرى مخاطبتيا كا 



 ػ  199ػ 

 ، (استرم)، (تزٌيني( )تأىبي)، (قيؿ لمباسطة الممدكدة)، (قؿ لميؿ)
فيك ال ييصٌرح بأفكاره بؿ ييكنى عنيا، أك يستعير لكصفيا، فبدالن (... قؿ لمشمس)

ة مف أف يقكؿ ػ مثبلن ػ إٌف السمطاف الجائر احتكر المكارد في يد فئة قميمة حاكم
أبشرم فقد أينزلت المائدة كنبعت عمييا عيكف : )فبقيت األغمبية الفقيرة جائعة، قاؿ

، فالتشكيبلت البيانية كالبديعية ميحٌممة بمضمكف فكرم صكفي (الطعاـ كالشراب
معرفي ىائؿ ىك الحمـ الميدم الكبير اآلتي إلى عدـ الكاقع مف كجكد الغيب بكؿ 

رم كنفكس الصكفييف مف ىياـ كتأمؿ كسحر ما يخمؽ ىذا الحمـ في نفس النّْفَّ 
شراؽ  .كا 

 كقد بدأ النّْفَّرم بشارتو مف مشيد طبيعي عمى األرض يكاد يناظر،
أك يحاكي الجنة، ففيو تطمع الشمس، كيتكافر الٌظؿ كالماء، كينمك النبات، كترعى  

ا البيائـ، كيسرح الطير، كيأمف اإلنساف، كيعـ السبلـ، كىذا المشيد ىك مكجز م
ستؤكؿ إليو ثكرة اإلنساف المقيكر، مشيد يضٌج بحركة أفعاؿ ال تنتيي، تمنح 

( قؿ لميؿ لف تعكد: )الحياة، كالكالدة، كالتجدد، كاالستمرار عبر صكرة الكناية؛ مثؿ
( يشترم السير بالنـك كيفتدم الحرب بالدعة)كناية عف انتياء الظمـ كالقير، ك

تتفتح : )مف كالسمـ؛ كصكر االستعارة؛ مثؿكناية عف تكريـ اإلنساف بتكفير األ
البسي رىبانية )، ك(اخرج نكرم يمشي بينيـ)، ك(يشرب الجبؿ)، ك(عيكف النبات

تيحدؽ )، (تريفى فرحؾً )، ك(اركبي الداٌبة السٌياحة)، ك(ابرزم مف خدرؾ)، ك(الحؽ
بل تريف أصحابًؾ كأٌنيـ قمكبه ب)؛ كصكر التشبيو؛ مثؿ (نكرم يزىر)، ك(بؾ النجكـ

 ، (أنتى جسرم)، ك(أجساـ
ٍثبى السبع إلى فريستو عمى السىغىب)ك انبسطي كالبر )، ك(كًثب إلى ثأر ىٌمؾ كى

 (.كالبحر، كارتفعي كالسماء
الصكر كميا آتية مف المستقبؿ، فيي رىفه بالزمف اآلتي؛ ألٌف مضامينيا 
 مازالت بشائر لـ تتحقؽ، صكر مف قبيؿ الحدس الصكفي كالرؤية كالبصيرة،
كالكشؼ، كالسحر، فالنّْفَّرم يحًدسي مف أجؿ المستقبؿ بقمبو كيقينو، فيرل اآلتي، 
كيكشؼي لنا عنو بصكرو ىي أقرب إلى السحر أك الكرامة، كلـ يقؼ النّْفَّرم بيا عند 
ىذا الحد، بؿ ارتقى بيا إلى مستكل المعجزة، لكٌنو أراد أف تيجترح عمى يد نبي، 

بعد؛ أم إنيا ليست مف الماضي، مف زمف النبٌكات، بؿ كبما أنيا معجزة لـ تتحقؽ 
ىي في زمفو انقطع فيو الكحي، فقد نىسىبىيا إلى النبي الميٌدم الغائب الذم ييبشّْر 

 .الديف بعكدتو
لى اإلكثار مف صيغة المضارع  يستندي الخياؿ ػ إذف ػ إلى زمف المستقبؿ، كا 
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اطمع، كاحبس، كينبت، )آلتي التي تحمؿ معنى االستمرار، كالتحقٌؽ في الزمف ا
كأبدك، كأرعى، كيطكؿ، كتنفتح، كتركف، كاحتج، كيكتبكف، كيغرؽ، كأيخفض، كأمد، 

حشده مف األفعاؿ ...( كال أعقب، كيجتمعكف، كترل، كيشترم، كيسرح، كيفتدم
المضارعة التي ترسـي صكران تيجسدي أحبلمان ال نياية ليا، ستتحقؽ كما في اعتقاد 

قيٍؿ كتأىبي كتزٌيني، كاسترم، )يمانو، كحشده آخر مف أفعاؿ األمر النّْفَّرم كا  
كصاحبي، كاتخذم، كادخمي، كقفي، كاخرجي، كانصبي، كال تنامي كال تستيقظي، 

إمعانان في التمميح إلى ضركرة ...( كقؼ، كثب كقـ، كاجمع، كلتنتبييف، كلتقكميف
لى أىمية عكدتو ليممؾ زماـ إرادة ا ، كا   .لشعب كيكجيياكجكد قائد ىادو

البشائر المبثكثة في النص ىي تغيير عمى الصعيد السياسي؛ مف أجؿ حياة 
طبيعية سالمة آمنة مف جكعو كخكؼ، كتغيير عمى الصعيد المعرفي ىك قرب 
مكانية االتحاد بو كالعيش فيو، كىذه بشائر ذات مكقع كسط  اإلنساف مف اهلل، كا 

؛ تثكر عمى الجمكد كالتقميد في الشريعة بيف الخياؿ كالحقيقة، بيف الكاقع كالغيب
كفي الفمسفة، كفي السياسة، تؤكد الباطف، كالحقيقة، كتنفرج عف بشرل جديدة ىي 

 (.إنساف كامؿ في مجتمع فاضؿ)الحمـ الصكفي المثالي 
 

كيتٌسـي الشكؿ الفني لممخاطبة البشارة بالحرية، إٌف أىـ معنى لمشكؿ الفني 
رم، ىك تحقيؽ ذاتو كما ىي بصدؽو ككاقعية، لكف حرية ىذا الحر الذم اختاره النّْفَّ 

الشكؿ حرية منٌظمة؛ إذ إٌف منطقان تأليفٌيان خاٌصان يحكـ النص، فالفكرة الرئيسية التي 
بدأ بيا النّْفَّرم المخاطبة، كىي بشارة تغيير الكاقع، ىي الفكرة التي أنياه بيا، كىي 

ر فجر العدالة كالبركة، كالًغنى، ففي أفكؿ ليؿ الظمـ كالحرماف كالجكع، كظيك 
المقطع األكؿ تطمع الشمس كينبت النبات لما فيو خير الطبيعة كالكائنات، كفي 
 المقطع األخير تنزؿ البركة كتنبت شجرة الغنى 

 .في األرض
 كما تبدأ المقاطع بعبارات متشابية، فالمقطعاف األكؿ كالتاسع يبدأاف 

 الثاني، كالثاني عشر، كالثالث عشر تبدأ ، كالمقاطع (أكقفني، كقاؿ)بػ 
، كالسادس كالسابع (يا عبد)، كالثالث، كالرابع، كالخامس تبدأ بػ (كقاؿ لي)بػ 

فالشكؿ الفٌني الحر الذم يتمتع بو (. كذلؾ يقكؿ الرب)كالثامف عشر تبدأ بػ 
د النص، يجعمو ال يخضع لتقاليد أم نكع مف أنكاع النثر المعركفة؛ إٌنو نكع جدي

ابتكر تقاليده الخاصة، فيك ثبلثة عشر مقطعان تتشابو كتختمؼ، تتشابو في طريقة 
صياغة التراكيب، كفي المغة كصناعة األلفاظ، كتكظيؼ األساليب، لكنيا تختمؼ 
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في الطكؿ كالقصر، كاألفكار، كاألحداث؛ ألٌنيا تيصٌكر الحاالت النفسية االنفعالية 
يار المصير، كفي اختيار النبكة أيضان، كالقرب مف لمنّْفَّرم، تيصٌكر حريتو في اخت

اهلل، كفي إعادة تشكيؿ الككف مرة ثانية، كفي الحمـ بمستقبؿ مختمؼ لمككف 
 .كاإلنساف

ذ:ـذؽرصادذطرشيذ5

(جمؿوطةذيفذاحلؽؿةذاإلهلقة)ؽنذػتابذ
(1)

ذ

ذ(ؿـذ587ـذذ549)ؼؾدفروردي،ذحيقىذبنذحبشذ

ذ:ـؼولذاؼَدْفروردي

ذـذاؼتوبةذ1

دو مف المبلئكًة حفَّت مف حكًؿ عرش النكر أٍف ػ يا أيُّيا التاييكف في نادىل منا
طمعت شمكسن مف . إفَّ أبكاب السمكات تيفتح في صبيحة كًؿ جمعة. ميمو البكار

 :مغاربيا، فيممُّكا إلى الباًب األكبر كحٌرككا الذكر الحكيـ كقكلكا
 .يا آخذ النَّكاصي

، ممكتى فاغفٍر بدأتى فتمّْـ، خمقتى فاٍىًد، قضيتى   .فاعؼي
 :يا كاىبى الحياة حٌقان 

 تايبان، أفيرجعي مف " رجس الييكلى"ببابؾى عبدي مف عبادؾى أتى مف 
 ركًحؾ خايبان؟

ٍف غكاشي نكره أضاءت الذكاًت الذاكرات، كطكالعي مكاىبًو زيفي األركاًح  يا مى
 .السَّابحات

، إفَّ نفٍسان طمبىٍتؾى فبل ترٌدىا في انقبلًب النَّاك ٍر، كاعًصـٍ ، كانصي ـٍ سيف، فارحى
 .كأنتى خيري العاصميف

ذـذـاذؾورذػلذؾورذ2

لو مبادينا  .إلينا كا 
، يا مبدأ الكؿ ، يا حٌي، يا كؿُّ  .يا قيكـي
                                         

 .118، 117، 116، 115، 94مجمكعة في الحكمة اإلليية،   (1)
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 .يا نكرى كؿّْ نكر، يا فايضى كؿ خيرو كجكد
 .خمَّصنا إلى مشاىًد عالـ ربكبيتؾ

نا مف قيد الييكلى  .نجّْ
 ...جاتؾأذٍقنا برد عفكؾى كحبلكة منا
 .يا ربَّنا كربَّ كًؿ عقؿو كنفس

أٍرسٍؿ عمى قمكبنا رياح رحمتؾ، كأخرجنا عف ىذه القرية الظالـً أىمييا، كأنزؿ 
 .عمى أركاًحنا لكامعى بركاتؾ، كأفٍض عمى نفكسنا أنكارى خيراًتؾ

يسّْرى العركجى إلى سماء القدس، كاالتصاؿ بالٌركحانييف، كمجاكرة المعتكفيف 
لجبركًت المطمئنيف، في غرفات المدينة الركحانية التي ىي كراء في حضرًة ا

 ...الكراء
 .سبحانىؾ ما عبدناؾى حؽَّ عبادتؾ، يا مف ال يشغمو سمعه عف سمع

 .سبحانىؾ إنؾ أنت الميتجٌمي بنكًرؾ لعباًدؾ في أطباؽ السمكات
ذـذيفذاخلربةذاؼؼذرةذ3

كئ عمى سرير الطبًع راضيان ال تيحدّْث نفسىؾ، إٍف كينتى امرأن ذا جٌد بأف تت
قد أحطتي مف العمـك : كتمٌد رجميؾ فتقكؿ" الخربة القذرة"برغًد عيشةو في ىذه 

ًب السٍبؽ عمى أقراني . الحقيقية بشطًرىا، كلنفسي عميَّ حٌؽ، كيؼ كقد فزتي بقصى
 !إٌف ىذه خطرةه ما أفمح مف داـ عمييا قطٌ 

ذـذاؾتبهذـاذؽدؽنيذ4

ًمقتى لتنغمس كؿُّ ىذه العمكـً صفيري  سفيرو يستيقظؾ عف رقدًة الغافميف، كما خي
، كانزعٍج بقكة كارفض أعداءى اهلل فيؾ، كاصعٍد إلى آؿ  في ميمكؾ، انتبو يا مسكيفي

 .طاسيف لعٌمؾ ترل ربَّؾ بالمرصاد
ذـذؾداءذاهللذ5

 أتسميع منادم اهلل يناديؾ كتتصامـ؟
ذا عصمتى ... ف اهلل تتمقَّاؾلعؿَّ نفحةن م.. قيـٍ مف مرقًد طبيعًتؾى كاستشرؽٍ  كا 

ذا رأيت فاسجد، فمعؿ بارئىؾ  ذا طرحتى فاصعٍد، كا  ذا شرعتى فتٌمـ، كا  فاصبٍر، كا 
 .يناجيؾ
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ذـذغربذادلوطدذ6

ٍؿ ببدفو غابٍت نفسيو، كاعتصـٍ بكممةو تيقٌدسيؾ، كقٍؿ لقكمؾ خذكا حذركىـ  جي
 .تكاتقكا، فقد قىريبى المكعد، فإف لـ تنتيكا فإفى عذاب اهلل آ

ذـذدربذاألزلذ7

أما كالعاديات لفرط شكؽو دارٍت عمى أرجاء الككف، كنفكس قصٍدفى بقكةو إلى 
ٍكا إلى قيمًَّة طىكدو منعكا حؽَّ اهلل عٌز  ذيرىل العرش ػ إفَّ إنسانان لـ يحارٍب بني ًجفٍّ أكى

كلعؿَّ " ساحؿ العزة"كلف يصؿ إلى " درب األزؿ"كجٌؿ لف يعبير عف سكتو إلى 
يَّجو، العاصفات سراعان تختطفو، فيغرؽ في تيَّار الغىسىؽ، حيث ال عيفه مكجان ى

تطًرؼ، كال قريفه ذك كدٍّ يسامًر، فيناؾ يبلقيو مىٍقتي السبلطة في ىيبةو ال معبر 
 .عنيا لمعابريف

ذـذػوةذاؼؽربـاءذ8

تٍكا،  إفَّ سكينةن مف رحمًة اهلل لف تمحؽى إال نفسان فارقت أطبلؿ ذكم إٍفؾو عى
كيٌكة "ت ككقفٍت عمى رصدو فرأت طيكران صافَّات، حاضرات، كاقفاتو عند كرنى 

 : نادت بخفيّْ ندائيا" الكبرياء
 .يا منجي اليىٍمكي

 .كيا غٌياثى مف استغاث
فيؿ إلى ... إفَّ ذاتان ىبطت فاٍغتربت، كتذكَّرٍت فاضطربىٍت فسارعٍت فمنعت

 مف سبيؿ؟" كصكؿ"
ذـذشرابذاألبرارذ9

السعادة عمى نكعو كاحد بؿ لممقٌربيف مف العمماء، البالغيف في  ال تحسبفَّ أفٌ 
مىكات الشريفة لٌذات عظيمة، كألصحاب اليميف أيضان لٌذاته دكنيا سٌيما عمى  المى
تقدير كجكد الميثيؿ التخيمية، فميـ كقفةه في العالـ الفمكي معيا دكف الكصكؿ إلى 

 .رتبة السابقيف
كالسابقكف

(1) بكفأكلئؾ ىـ المق رَّ
، كقد يخالط لٌذاًت المتكسطيف شكبه (1)

                                         
 .11سكرة الكاقعة   (1)
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بيف كما يشير إليو حيث قاؿ تبارؾ كتعالى في شراب األبرار إنو  مف لٌذات المقرَّ
مف رحيؽ مختكـ

(2) كمزاجو مف تسنيـ
(3) ،عينان يشربي بيا المقٌربكف

(4) ،
ار عمى تقدير كىؤالء ليـ العركجي إلى مشاىدة الكاحًد الحؽ، مستغرقيف فيو، كاألبر 

كجكًد المثؿ التخيمية يتمذذكف بأصباغو تخيمية فمكية، كطيكر كحيكرو عيف كذىبو 
 .كفضةو كغيرىا أحسف مٌما عندنا كأشرؼ

يا عمى ألسنة مبلئكة  نصكص السيركردم ىي كصايا إليية، كرد بعضي
، ككردى (نادل منادو مف مبلئكة حٌفت مف حكؿ عرًش النكر)محيطة بعرش النكر 

، (ال تيحدّْث نفسىؾى إف كينتى أمرأن ذا جد)يا اآلخر عمى لساف السيركردم بعضي 
كمكضكع ىذه الكصايا ىك تبشيره بفمسفة النكر اإلشراقية، فيي المعرفة الحقيقية، 
حسب السيركردم، كمبدأ ىذه الفمسفة الصكفية اإلشراقية، ىك أٌف اهلل تعالى ىك 

ي عماد العالـ الركحي كالعقمي، كالنكر نكر األنكار، كمصدر جميع األنكار التي ى
في الفمسفة السيركردية ىك طاقة تبثُّ الكجكد في الكائنات، فما الكجكد إالَّ إشراؽ 
إليي، أك ىك فيضي مف نكر اهلل؛ كلذلؾ ألحؽى السيركردم النكر بألفاظو كعباراتو، 

 ،(أضاءت)، ك(غكاشي نكره)؛ ك(عرش النكر)سكاء منيا األسماء كاألفعاؿ 
، (أنكار خيراتؾ)، ك(لكامع بركاتؾ)، ك(يا نكر كؿ نكر)، ك(طمعت شمسه )ك
كالنكر الذم يتحدث عنو السيركردم ىك نكره (. كاستشرؽ)، (المتجٌمي بنكرؾ)ك

، إشراؽه نكر الكجكًد في ظيممًة العدـ  ، فيك (طمعٍت شمسه مف مغاربيا)أصؿه
شراقية ىك عالـ الظبلـ، حضكره مف غيابيا في المغرب، كالمغرب في الصكفية اإل

مؽ، كىك ىداية التائييف في قفًر  كالنكر المكصكؼ بأٌنو ىك الكجكد، ىك الخي
 .اليبلؾ، كيقتضي العبادة كالذكر

اهلل نكري السماكاًت : األساس القرآني لمذىب اإلشراؽ ىك قكلو تعالى
ثىؿي نكره كمشكاةو فييا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجةي كأ ٌنيا كككبه كاألرًض مى

ديٌرمه ييكقىدي مف شجرةو مباركةو زيتكنةو ال شرقية كال غربية يكادي زيتييا ييضيءي كلك لـ 
، نكره عمى نكرو ييدم اهلل لنكًره مف يشاء كيضربي اهللي األمثاؿى لمناس  يمسسوي ناره

 =ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
 .11سكرة الكاقعة   (1)
 .25سكرة الميطىفٌفيف   (2)
 .27سكرة الميطىفٌفيف   (3)
 .28سكرة الميطىفٌفيف   (4)
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كالنكر اسـ مف أسماء اهلل، كغاية ىذا المذىب ىي ارتقاء . (1)(كاهللي بكٌؿ شيء عميـ
اإلنساف لبلتصاؿ بالنكر، فالكجكد نكر صادر عف اهلل، عائد إليو، كىذا االرتقاء 
في النصكص ىك المعراج، كىك مكىبة إليية يطمبي السيركردم مف اهلل تيسيرىا، 

يا مف غكاشي نكره أضاءت الذكات )، ك(ربّْ يٌسر العركج إلى سماء القدس)
إٌف نفسان طمبتؾ، فبل ترٌدىا )، ك(تالذاكرات، كطكالع مكاىبو زيف األركاح السابحا

 (.في انقبلب الناكسيف، فارحـ كانصر، كاعصـ، كأنت خير العاصميف
التخٌمص مف العناصر : كييكٌفر السيركردم لمعراجو عنصريو الرئيسيف؛ كىما

، كاليداية إلى شرائع األنبياء، فيك يؤكد ػ (التراب، كالماء، كالنار، كاليكاء)األرضية 
لمعراج، كىك خمع الجسد، كرفض الحكاس، فيتجرد مف المادة، كيدخؿ إذف ػ شرط ا

في ذاتو الحقيقية، كيرل بياءن كسناءن كجماالن، كيعمـ أٌنو جزء ال يتجزأ مف اهلل، كأٌف 
ذا شرعتى . )بإمكانو االتحاد بمف انفصؿ عنو ذات كقت إذا عصمتى فاصبر، كا 
ذا رأيتى فاسجد، ذا طرحتى فاصعد، كا  كقؿ لقكمؾ خذكا كاتقكا، فقد قىريبى  ...فتٌمـ، كا 
فالعارج يصبر عف االعتصاـ عف (. المكعد، فإف لـ تنتيكا فإٌف عذاب اهلل آتو 

الزلؿ، كيطرح طبيعتو المادية، كيبدأ برحمة المعراج، فإذا كصؿ، كرأل اهلل سجدى ثـ 
لى عاد، كىك يحمؿ كصايا األكلياء المنقكلة عف كصايا األنبياء، بغاية اليداية إ

 .المعرفة
إٌف الكظيفة األساسية لمعراج السيركردم ىي التحٌقؽ كالتيقُّف مف الرؤية التي 
قد تحدث في اليقظة أك في المناـ، كىي اإلشراؽ أم الكشؼ بظيكر األنكار 

 .العقمية، كلمعانيا، كفيضانيا، بإشراقيا عمى األنفس عند تجٌرًدىا
منطقيان فمسفيان، سكاء في ترتيب  ييقّْدـ السيركردم كصاياه الصكفية تقديمان 

األفكار أك في أسمكب التعبير عنيا؛ ففي ترتيب األفكار الخمؽ مرحمة أكلى، 
. كعبادة الخالؽ مرحمة ثانية، كتتميـ الغاية مف الخمؽ ػ كىي المعرفة ػ مرحمة ثالثة

 يا آخذ النكاصي، بدأتى فتٌمـ، خمقتن فاىًد، ببابؾى عبده مف عبادؾ، أتى مف رجس)
، كفي مرحمةو رابعة ييمٌيز السيركردم بيف (الييكلى تايبان، أفيرجعي مف ركحؾ خايبان؟

لى طمب المعرفة  العمـ كالمعرفة، كيدعك إلى عدـ االكتفاء بالعمكـ الدنيكية، كا 
قد أحطتي مف العمكـ : فتقكؿ... ال تيحدّْث نفسىؾ: )المنتمية إلى آؿ طاسيف

كؿُّ ىذه العمكـً ! ةه ما أفمحى مف داـ عمييا قطٌ إٌف ىذه خطر ... الحقيقية بشطًرىا

                                         
 .35سكرة النكر   (1)
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فمعرفة آؿ طاسيف ىي معرفة أىؿ ...( اصعٍد إلى آؿ طاسيف... صفيري سفيرو 
، ألٌف آؿ طاسيف ىـ الجكاىر العقمية، كالنفكس الفمكية، فإذا تيٌسر بيت النبي 

مف  لمسالؾ الصعكد كاالتصاؿ بالجكاىر العقمية فيك قد اتصؿ بالنفكس الكاممة
ىك دعكة إلى طمب المعرفة عف ( استشرؽ)أىؿ بيت النبكة كقكؿ السيركردم 

طريؽ المذىب اإلشراقي، كاإلشراؽ في المغة ىك السنا، كالبياء، كطمكع الشمس، 
كفي عالـ الحس ىك بياء الصبح كأكؿ بريؽ النجـ، كفي عالـ الركح ىك لحظة 

( ميمو البكار)بة، كتائية في تجٌمي المعرفة، ففي النص ذكات كأركاح كنفكس مغتر 
ترغب بالتطيير مف رجس المادة، كالتكبة عف ذنكبيا، كنيؿ عفك اهلل كغفرانو، 
كاالىتداء إلى الحقيقة، كىذا كيٌمو ينتمي إلى عالـ الشعكر الذم اىتـ بو التصكؼ 
بكجوو عاـ، كفمسفة اإلشراؽ بكجو خاص ففمسفة اإلشراؽ ىي عمؿ الكجداف في 

 .يقة إشراقيان حيث يمكف الكصكؿ إلييا بإشراؽو قمبٌي كفيضو ركحيالكشؼ عف الحق
إنؾى )ييعٌبر السيركردم عف القضية المعرفية الميتضمَّنة في كصاياه بالقكؿ 

فاهلل يتجمى بنكره ( إٌف نفسان طمبتؾ فبل ترٌدىا)، ك(أنتى المتجٌمي بنكرؾ لعبادؾ
معرفة اهلل شٌقت لنفسيا  لعباده، فمتطمب نفكسيـ معرفتو، كالنفكس التي تطمب

طريؽ اإليماف، طريؽ العركج إلى اهلل، بيداية طيكرو صافاتو حاضرات كاقفات، 
ىي النفكس المؤمنة، كالذكات التي ىبطت مف السماء إلى األرض، فيي غريبة 
وي  تعاني ألكاف العذاب كاالضطراب، كتحمـ بالكصكؿ، أٌما تمؾ النفكس التي ال تيكجّْ

التكجيو الصحيح، فتظؿ بعيدة عف اهلل، كعقابيا الغرؽ في بحر  إدراكيا الباطني
الظممة، كعمى ىذا العقاب يقسـ السيركردم باألفبلؾ التي تتحرؾ دائرةن حكؿ عالـ 

أما )الككف كالفساد، كما يقسـ بنفكس األكلياء التي قصدت ذرل العرش اإلليي 
ف بقكةو إلى ذيرل كالعاديات لفرًط شكؽو دارت عمى أرجاء الككف، كنفكس قصد

العرش ػ إفَّ إنسانان لـ ييحارب بني ًجفٍّ أككا إلى قهٌمة طكدو منعكا حٌؽ اهلل عٌز كجؿ 
 (.فيغرؽ في تيار الغىسىؽ... لف يعبر إلى درب األزؿ كلف يصؿ إلى ساحؿ العٌزة

الظمـ الككني، كىك حبس الركح في رجس الييكلى كقيًدىا، ليس الظمـ الكحيد 
 اإلنساف، فيناؾ ظمـه آخر ىك ظمـ اإلنساف لئلنساف الذم يقع عمى 

أخًرجنا مف ىذه القريًة الظالـ أىميا كينجمي ىذا الظمـ إذا تذكرنا أٌف عصر ،
السيركردم عصر حركب صميبية عمى الصعيد السياسي، ينعكس عمى حياة 

في قفر اليبلؾ، يؤكد ىذا التفسير ( ميمو البكار)الناس، ىناؾ ظمـ، كظبلـ في 
أٌف السيركردم يطمب مف اهلل النصر إلى جانب الرحمة كالعصمة، النصر الديني 
كاألخبلقي المقابؿ لمسيطرة السياسية كالمذىبية، كلعٌؿ أبرز أشكاؿ ىذا النصر 
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الديني، ىك الخبلص الصكفي المعرفي، في بدايات القرف السادس اليجرم التي 
ة ضعيفة، كأطماع أجنبية، عاش خبلليا السيركردم كىي مرحمة إمارات منفصم

 .كحركب صميبية
أٌما في أسمكب التعبير فرمز النكر أساسه في بناء الفمسفة اإلشراقية، كىك 
الكجو الثاني لرمزو كامف ىك الظممة، إنيما رمزاف متبلزماف فكرٌيان كلغكٌيان، فحدكث 

ذا أحصينا ألفاظ النكر كتراكيبو، كقابم ناىا النكر يفترض أٌف ظممةن سبقتو، كا 
عبارات بعبارات الظممة، فإننا سنجدي سبعى عبارات نكر صريحة، مقابؿ ثبلث 

؛ أم قفر (ميمو البكار)تتخفى كراء الكناية البيانية، فعرش النكر يقابمو ( ظممة)
، (مف مغاربيا)يقابميا ( طمعت شمكس)اليبلؾ الذم ينطكم عمى معنى الظممة، ك

يقابميا ظممة مستكرة، فاإلضاءة ػ حتمان ػ  (يا نكر كؿ نكر)ك( غكاشي نكره أضاءت)ك
الذم ( قيد الييكلى)تككف لمظممة، لكف سرعاف ما تتكشؼ ىذه الظممة في تعبير 

 .يتحطـ بتجٌمي نكر اهلل، كأنكار خيراتو، كلكامع بركاتو
كممتاف تتحكالف، فالنكر يدكر في فمؾ الركح، ( الظممة)ك( النكر)إٌف كممتي 

رفة، كاهلل، بينما الظممة حبيسة المادة، لكٌف مدلكالت النكر كالعقؿ، كالنفس، كالمع
طغت عمى مدلكالت الظممة، فالنكر يغشى الظممة، كمف تحكالت كممة النكر 

، كتحكالت باطنية إلى ...(شمكس، كأضاءت كلكامع، كأنكار)تحكالت ظاىرية إلى 
كر، ككذلؾ كىكذا فالمغة ىي في خدمة الن(... السعادة)ك( الخبلص)ك( المعرفة)

السمة األدبية العفكية لمنصكص، ككذلؾ الصكر ذات الطابع األسطكرم كالخرافي 
سقاط العالـ النفسي اإلنساني عمى  أحيانان، كالتي تتسـ غالبان بتشخيص الطبيعة، كا 

أبكاب )، ك(نادل منادو مف المبلئكة: )العالـ الطبيعي، كعمى التصكرات الدينية
لكامع )، ك(رياح الرحمة)ك( األركاح السابحات)، ك(سطمعت شمك )، ك(السماء تيفتح

درب )ك( ساحؿ العزة)، ك(غرفات المدينة الركحانية)، ك(أنكار خيراتؾ)، ك(بركاتؾ
فيذه صكرة رمزية ترسميا ريشةه صكفية تغرؼي مف أصكؿو كامنة في (. األزؿ

مىت الثقافة اإلسبلمية، كىذه الصكر المركبة مف عناصر محسكسة أحيانان، ريسً 
لتحاكي حالة معرفية، ىي نتاج التجربة الركحية اإلشراقية، كىي في نظر الحكماء 

 .اإلشراقييف رؤل صادقة كبمنزلة كحي، فالخياؿ مصدر الكحي المعرفي اإلشراقي
كصايا السيركردم ىي مناجيات ال تخمك مف خطابة، ككعظ، في أساليب 

نشائية؛ خبرية أبرزىا  كاب السماء تيفتح في صبيحة كؿ إٌف أب( )التككيد)خبرية كا 
كؿ ىذه العمكـ )، ك(إنؾ أنت المتجٌمي بنكرؾ لعبادؾ)ك( إٌف نفسان طمبتؾ)، ك(جمعة

نشائية...(إٌف ذاتان )، ك...(إٌف سكينةن )، ك(صفيري سفير يا أييا )كالنداء : ، كا 
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ىمٌمكا، كحركٌكا، : )، كاألمر...(التاييكف، كيا آخذ النكاصي، كيا كاىب الحياة
ال تيحٌدث )، كالنيي ...(كلكا، كتٌمـ، كاىًد، كاعطؼ، كاغفر، كارحـ، كانصركق

 ...(.نفسؾ، كال ترٌدىا
كؿ ذلؾ يعكس شخصية حكيـ زاىد ال يمتمؾي األفكار كحسب، بؿ يمتمؾ 
أيضان أسمكبان جميبلن عذبان، في كصؼ مشاعر حب اهلل كالشكؽ إلى الكصكؿ إليو، 

حٌصمكا مف عمكـ الدنيا، كمشاعر االستنكار  كمشاعر السخط عمى رضا الناس بما
كاالستغراب مف الذيف يصٌمكف آذانيـ عند نداء ربيـ، كمشاعر الحزف عمى الذيف 

 (.الذات اإلليية)لـ ييحسنكا تكظيؼ إدراكاتيـ الباطنة، كالحنيف إلى مصدر النكر 
ير، رياح الرحمة، كأنكار الخ)جٌسد السيركردم المجٌرد، كشخَّص الطبيعة؛ فػ 

رمزه لمدنيا ( الخربة القذرة)ىي صكر استعارية، ك( كلكامع البركة، كسرير الطبع
مرقد )كناية عف االرتياح لتحصيؿ اإلنساف العمـ، ك( تمٌد رجميؾ)الفانية، ك
يحارب بني )رمزه لفطرة اإلنساف قبؿ أف يختار لنفسو مذىبان أك فمسفةن، ك( طبيعتؾ

كبلىما استعارتاف ( ساحؿ العزة)ك( درب األزؿ)، كاستعارة( جنة أككا إلى قيٌمًة طكد
رمزيتاف، ككذلؾ تيار الغىسىؽ كىك بحر الظممة، كالطيكر الصاٌفات ىي رمز 
 الطيكر التي تنزؿ مف السماء، لتيدم الصكفي إلى 

 .طريؽ العركج
إٌف ىذه النصكص القصيرة، بما فييا مف تفٌرد في الرؤية، ىي أقرب نصكص 

يية إلى الصياغة األدبية، كالفنية العفكية النابعة مف طبعو مجمكعة الحكـ اإلل
، (خايبان )ك( تايبان )بيف ( السجع)تأليفي، يممكو السيركردم الكاتب الذم ييكظّْؼي 

، كييكٌظؼ (...العاصميف)ك( الناكسيف)، كبيف (السابحات)ك( الذاكرات)كبيف 
، فاٍىًد، كقض)التشابو كالتقسيـ في  ، كممكتى فاغفٍر بدأتى فتٌمـ، كخمقتى ، (يتى فاعؼي

د)ك ذا رأيت فاسجي ذا طرحتى فاصعٍد، كا  ذا شرعتى فتمـ، كا  ، (إذا عصمتى فاصبر، كا 
كحيث ال عيف باصرة تطرؼ، كال قريفه ذك كدٍّ ييساًمر، ىبطت فاغتربت، كتذٌكرتى )

 ...(.فاضطربت
أبمغ  كظَّؼى السيركردم تٌنكع األساليب لخدمة الكحدة الفكرية كالفنية، لتككفى 

تعبير عف كحدانية الذات اإلليية ككماليا، كأىـ أشكاؿ ىذه الكحدة ىي ائتبلؼ 
أييا )المفظ مع المعنى، كائتبلؼ األلفاظ مع بعضيا، كائتبلؼ المعاني أيضان، 

يا مف غكاشي نكره أضاءت الذكات الذاكرات، كطكالع ( )التائيكف في ميمو البكار
، كالتناظر حيث الجمؿ أجزاء متساكية في (...مكاىبو زيفي األركاح السابحات
، ممكت )حجميا كطريقة صياغتيا  بدأتى فتٌمـ، خمقتى فاىًد، قضيتى فاعؼي
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 .فضبلن عف التدٌرج كالتطكر كحسف االنتقاؿ...(. فاغفر
كاف السيركردم حكيمان إشراقيان، كفيمسكفان صكفٌيان؛ إذ جمع بيف منيج النظر 

تأثرت كتاباتو األدبية بطابع المنطؽ كالفمسفة، كما الفمسفي كمنيج الذكؽ الصكفي، ك 
، يا مبدأى الكٌؿ، رجس الييكلى، يٌسر العركج إلى سماء القدس، ..يا كيؿٌ : )في قكلو

كاالتصاؿ بالركحانييف، كمجاكرة المعتكفيف، في حضرة الجبركت، في غرفات 
 (.مرقد طبيعتؾ( )المدينة الركحانية التي ىي كراء الكراء

السيركردم فيمسكفان كلـ ييعرؼ أديبان برغـ أٌنو نظـ الشعر، ككتب كعيًرؼى 
القصص الرمزية، التي كاف دافعو األىـ إلى تأليفيا نشر األفكار االستشراقية، 
نقاذ المجتمع، ككشؼ الحقائؽ الككنية عف طريؽ الحكمة، فالحكمة السيركردية  كا 

نسانية الغريبة في األرض إلى رؤية داخمية، تيقدّْـ معرفةن بكيفية عكدة الركح اإل
منزليا األكؿ في السماء، كىذه ميمة الحكيـ اإلليي، فيك نبيّّ باطني ػ في رأيو ػ 

 .كىك الرأم الذم تسٌبب بإصدار قرار تكفير السيركردم كسجنو، كقتمو
ذ:ـذؽـاجاةذاؼتشرـفذواؼتـزـهذواؼتعرـفذواؼتـبقهذ6

(اإلسراذإىلذادلؼامذاألسرى)ؽنذػتابذ
(1)

ذ

ذقيذاؼدـنذبنذطربي،ذطؾيذبنذحمؿدذحمل

ذ(.ؿـ638ـذذ560)ابنذاؼعباسذ

ذ:ـؼولذابنذطربي

فكافى بعضي ما قيؿ لي في ذلؾ التشريؼ كالتنزيو، كالتعريؼ : "قاؿ السالؾ)
ٍبدم أنت حمدم، كحامؿي أمانتي كعيدم: كالتنبيو، أف قاؿ أنت طكلي . عى

ٌقي ـي ًبًقٍسطىاًس حى . ، كالمبعكث إلى جميع خمقيكعرضي، كخميفتي في أرضي، كالقائ
 .كالعدكة القصكل. عالىميؾ األدنى بالعيٍدكىًة الدنيا

ائي ٍجمىى صفاتي، كميفّْصيؿ أسمائي، كفاطري سىمى  .أنتى ًمرآتي، كمى
 .أنت مكضع نظرم مف خمقي، كمجتمع جمعي كفرقي

 .أنت ردائي، كأنت أرضي كسمائي، كأنت عرشي ككبريائي
ليؾ أنت الديرَّة البيضاء، كال دَّيت، كعميؾ استكيت، كا  دىةي الخضراء، بؾ تىرى بىٍرجى زَّ

                                         
 .162اإلسرا إلى المقاـ األسرل   (1)
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مَّيت فسبحانؾ ما أعظـ سمطانؾ، سمطاني سمطانؾ . أتيت، كبؾ إلى خمقي تىجى
 .فكيؼ ال يككف عظيمان كيدؾ يدم فكيؼ ال يككف عطاؤؾ جسيمان 

أنت ًسرُّ الماء، كسٌر نجكـ السماء، . ال مثؿ لؾ يكازيؾ، كال عديؿ يجاريؾ
 .ركح الحياة، كباعث األمكات كحياة

أنت جٌنة العارفيف، كغاية السالكيف، كريحاف الميقرَّبيف، كسبلـ أصحاب 
اليميف، كمراد الطالبيف، كأنس المعتزليف المنفرديف المنقطعيف، كراحة المشتاقيف، 
ٍشيىةي العالميف، كميراث الكارثيف، كقيرَّةي عيف الميحبٌيف، كتحفة  كأمف الخائفيف، كخى

 .كاصميف، كعصمة البلئذيف، كنزىة الناظريف، كرٌيا المستنشقيف، كحمد الحامديفال
ؿُّ  ري األصداؼ، كبحر األكصاؼ، كصاحب االتصاؼ، كمىحى أنت ديرى

ٍكًقؼي الكيصَّاؼ، كميٌشرّْؼي األشراؼ، كًسرُّ األنعاـ كاألعراؼ  .اإلنصاؼ، كمى
ر ػو عندم، ما خٌبأتيوي كراء  ساجدان بيف يىدىٍيؾ، ل َّ طكبى لسرٍّ كصؿ إليؾ، كخى

ٍطمىع، ًعندى ارتقاًئؾى عف المحؿ األرفع ٍشيىًد المى  .حٌدم، كقد ناجيتؾ بو في مى
ؾى عمى كؿ  عبدم أنت سٌرم، كمكضع أمرم، ىذا مكقؼ تعريفؾ، ًبعيميكّْ
المكجكدات كتشريفؾ، أنت ركضة األزىار، كأزىار الركضات، كمىٍغًربي األسرار، 

 .األنكار، كأنكار المشرؽ كأسرار المغرب، مشرؽ
ًمدىت  لىٍكالىؾى ما ظيرًت المقامات كالمشاىد، كال كيًجدى المشيكد كال الشاىد، كال حي

مىكيكت، كال تىدىرَّعى الىكتي بناسكت بؾ . المعالـ كالمحامد، كال مييّْزى بيف ميٍمؾو كال مى
يَّنىت فىٍت أرضيا كتىزى ٍخرى تَّبىت، كبؾ تىزى  .ظيرت المكجكدات كتىرى

عبدم لكالؾ ما كاف سمكؾ كال سفر، كال عيفه كال أثر؛ كال كصكؿه كال 
انصراؼ، كال كشؼي كال إشراؼ؛ كال مكافي كال تمكيف، كال حاؿي كال تمكيف؛ كال ذكؽ 
كال شرب، كال قشر كال ليٌب، كال عبد كال رب، كال ذىاب كال نفس؛ كال ىيبةي كال 

، كال فىرىسي كال ٍفرىؼ، كال ًرياحه كال أنس، كال نىفىسه كال قبسه رىس؛ كال جنىاحه كال رى  جى
ٌمى؛ كال جيكده كال كجكد، كال حمد كال  مّْي كال تىخى مكقؼ؛ كال معراجه كال انزعاج، كال تىجى
ٍيف،  ٍيفه كال رى قّْي، كال تىٌدلّْي كال تىمىٌقي؛ كال ىىيّْفه كال لىيّْف، كال غى محمكد؛ كال تداني كال تىرى

ٍتـه كال ًختاـ، كال كىٍحيه كال كبلـ، كال  كال كىيؼه كال أيف، ٍتؽ ػ كال خى كال فىٍتؽه كال رى
ميضه كال بىٍرؽ، كال صدؽ كال يقيف، كال ظير لصفات عيف، كال تحقَّؽَّ كصؿه كال  كى
ًفعى غماـ، كال أحرؽ اصطبلـ؛ كال كاف  بىٍيف؛ كال كاف عرش، كال مييّْدى فرش؛ كال ري

إلى غير ذلؾ مف األسرار، كال أشرقت األنكار : عطاء فناء كال بقاء؛ كال قىٍبضه كال
 عمى األسكار، كال جرت بحار الخمؽ عمى األطكار؛
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ٍكتي كال أيًجبت، كال ديًعٍيتي كال  ًمٍمت، كال دىعى ، كال كيًجٍدتي كال عي لكالؾ ما عيبٍدتي
ٍبت، كال شيًكٍرتي كال كيًفٍرت، كال بىٍطنتي كال ظىيىرت، كال قىدٍَّمتي كال أىخَّرت، كال نىٍييتي  أىجى

ٍرت، كال أىٍخبىٍرتي كال أكضحت، كال أشرت  .كال أىمىٍرت، كال أىعمٍنتي كال أٍسرى
ـي الممؾ؛ رىيف المحبس، كسمطاف المقاـ األقدس مَّ  .أنت قطب الفمؾ، كميعى

أنتى كيميائي، كأنتى سيميائي، أنت إكسير القمكب، كحياضي رياًض الغيييكب، 
 .يا اإلنسافبؾ تنقمب األعياف، أي

ٍينىٍيؾ، : أنتى الذم أردت، كأنتى الذم اعتىقىٍدت ربُّؾ ًمٍنؾى إلىٍيؾ كمعبكديؾ بيفى عى
ٍيتى إال إٌياؾ عىاًرفيؾى مردكدةه عميؾ، ما عرفت سكاؾ، كال ناجى  (.كمى

أنشد ابف عربي ىذه المناجاة بعد أف كصؿ في رحمة معراجو إلى حضرة 
فًني عف ذاتو، كناؿ مقاـ التابع المحٌمدم، ، حيث اختيًطؼى عف نفسو، كأي (أكحى)

، بؿ النبي (ابف عربي)فكؿ خطاب بعد نيمو ىذا المقاـ ليس المقصكد منو السالؾ 
  فالخطاب إذف ميكٌجو لمنبي كمف بعده البف عربي ميمّْثبلن لئلنساف الذم ،

إفَّ كؿ : )، كتشرح الدكتكرة سعاد الحكيـ ذلؾ قائمةن حقؽ الكماؿ بالتحٌقؽ بالنبي 
سالؾ يخرج عف ذاتو طمبان لممقاـ المحمدم، يشبو ػ عند كصكلو ػ الٌذرات الككنية 
المحيطة بالقمر، التي ىي في أصميا مظممة، كعندما ينعكس عمييا نكر القمر 
تشكٌؿ ىالة النكر المحيطة بو، فيذه الذٌرات المحيطة بو لـ تتغير حقيقتيا، بؿ 

ففنت عف ىكيتيا لقربيا منو، كمف ىنا نفيـ  استقبمت أنكاره عمى صفحة ذاتيا،
لماذا كؿ خطاب يكٌجو لمسالؾ في مقاـ فنائو، يتخطاه إلى اإلنساف الكامؿ 

 .)(1)باألصالة، إلى محمد 
ابف )ىذه مناجاة ميتخيَّمة يتكجو فييا اهلل سبحانو كتعالى بالخطاب إلى السالؾ 

نشكدة، ىي أف يككف تابعان ، الذم كصؿ في نياية معراجو إلى الغاية الم(عربي
لمحضرة المحمدية ككارثان ليا، كىذا في ظنًّْو يمنحو حٌقان بتمقي الكحي كالخطاب 

لمكارث المحمدم، كالكاقع أٌف " الحؽ االعتقادم"إٌف الخطاب ىنا مف )اإلليي 
باألصالة كلكف ينعكس ظبلؿ  المقصكد مف الخطاب اإلليي ىك النبي 

 ، فالخطاب ميكٌجو أكالن إلى النبي (2)(ييف بالتبعٌيةالخطاب عمى كرثتو المحمد
كثانيان إلى الكامميف بتحقُّقيـ في النبٌكة، كثالثان إلى ابف عربي ميمثّْبلن لمنكع اإلنساني 

                                         
 .41اإلسرا إلى المقاـ األسرل، مقدمة الدكتكرة سعاد الحكيـ   (1)
 .162اإلسرا إلى المقاـ األسرل، ابف عربي، مقدمة الدكتكر سعاد الحكيـ   (2)
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عبدم أنت )بيدؼ تعريؼ اإلنساف بنفسو، كبمكانتو في الككف، كبمنزلتو عند اهلل، 
مى كؿ المكجكدات سٌرم، كمكضع أمرم، ىذا مكقؼ تعريفؾ بعمكؾ ع

اإلنساف سٌر اهلل، كالنكع اإلنساني يعمك عمى كؿ المكجكدات، كعند ...( كتشريفؾ
ابف عربي اتجاه عقمي خاص، ىدفو إثبات شخصية اإلنساف في الكجكد اإلليي، 
فاإلنساف يجمع في نفسو صكرة اهلل كصكرة العالـ، كىذا ىك أحد معاني كحدة 

 .الكجكد
ٌجو مف اإلنساف إلى اهلل، إلى خطاب ميكٌجو مف اهلل إٌف تحكؿ الخطاب الميك 

إلى اإلنساف ىك تأكيد لثنائية اهلل كاإلنساف، كاإلنساف الكامؿ ىك كسيط ركحي بيف 
اهلل كاإلنساف، كىك الحقيقة المحمدية السارية في جميع األنبياء كالتي تيحقؽي 

مثّْؿي العٌمة الغائية ىذه الحقيقة التي تي  تجٌسدىا األكمؿ في شخصية النبي محمد 
لكالؾ ما ظيرت المقامات ... أنتى جنةي العارفيف، كغاية السالكيف،)مف الكجكد 

عبدم لكالؾ ما كاف سمكؾ كال سفر، ... كالمشاىد، كال كيًجدى المشيكد كال الشاىد،
 ...(.كال عيفه كال أثر، كال كصكؿه كال انصراؼ

ثو باقي البشر بمراتبيـ المختمفة كيرثي العارفكف الكماؿى مف األنبياء، ثـ ير 
التي قد تقترب أك تبتعد عف األصؿ، كيتحقؽ الكماؿ بمعرفة اهلل كالفناء فيو، عبر 
معراج ركحي باطني يتخٌفى فيو الصكفي عف جسده، فيغتني الباطف كمٌما نقص 

 .الظاىر حتى يصؿ إلى مرحمة الكشؼ
إلنساف الصكفي الذم إٌف صكرة اإلنساف الكامؿ عند ابف عربي، تجمع بيف ا

يسير في طريؽ الكماؿ، كاإلنساف التابع الكارث المحمدم، كيؤكد ابف عربي أٌف 
أنت سٌر )ىذا اإلنساف ىك سبب الكجكد، مف خبلؿ ككنو سٌر الطبيعة المادية 

كككنو سر الطبيعة المعنكية أيضان ...( ، كسر األنعاـ...الماء، كسٌر نجـك السماء
كغاية السالكيف، كريحاف الميقرَّبيف، كسبلـ أصحاب اليميف، أنت جٌنة العارفيف، )

كمراد الطالبيف، كأنس المعتزليف المتفرديف المنقطعيف، كراحة المشتاقيف، كأمف 
الخائفيف، كخشية العالميف، كقيٌرة عيف المحبيف، كعصمة البلئذيف، كنزىة 

 ...(.الناظريف، كرٌيا المستنشقيف، كحمد الحامديف
اف الكامؿ عند ابف عربي ترقى باإلنساف إلى مرتبة مف مرتبة نظرية اإلنس

النبكة كاأللكىية كىذا دليؿ طمكح ديني مفتكح يتجاكز الفركؽ الدينية كالعقائدية بيف 
ـي نمكذجان أمثؿ لئلنساف الذم يساىـ في حؿ تناقضات الكاقع حبلِّ  البشر، كييقدّْ

 .مثالٌيان ميستقىن مف رؤية باطنية ركحية
، كبزمنو بف عربي مفيـك اإلنساف الكامؿ مف مستكاه المرتبط بالنبي نقؿ ا
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إلى المستكل الككني، فاإلنساف مركز الككف، كألٌف النكع اإلنساني متفاضؿ بأفراده، 
فالغاية القصكل مف الكجكد ىي اإلنساف الكامؿ، الفرد البشرم نكاة اإلصبلح، 

ينة الفاضمة عند الفبلسفة المثالييف، كاإلنساف الكامؿ ػ عند الصكفييف ػ يقابؿ المد
فيك حمـ الفبلسفة كالصكفييف، ذلؾ الحمـ األسطكرم بخبلص البشرية ممَّا ييكدّْر 
سعادتيا كأمنيا ككفايتيا، كيتمتع اإلنساف الكامؿ بالفاعمية االجتماعية كالككنية، 

مف  كبالبطكلة، ألنو يتصٌدل لمشركع حضارم كبير، محكره كماؿ اإلنساف الفرد،
فاإلنساف الكامؿ ىك الجامع لجميع )أجؿ كماؿ النكع، كمف أجؿ كماؿ اإلنسانية 

العكالـ اإلليية كالككنية الكمٌية كالجزئية فنسبة العقؿ األكؿ إلى العالـ الكبير 
كحقاًئقًو، ىي بعينيا نسبة الركح اإلنساني إلى البدف كقكاه كمرتبة اإلنساف الكامؿ 

ليية، كال فرؽ بينيما إالَّ بالربكبية، كلذلؾ صار خميفةن هلل مرتبة مضاىية لممرتبة اإل
 .(1)(تعالى

بشران فاستبدؿ بأسمائو المعركفة ( اإلنساف الكامؿ)جيد ابف عربي إلبراز 
، صفات بشرية عادية مثؿ تحٌمؿ األمانة، (..العقؿ األكؿ)ك( الحقيقة المحمدية)

كبصفات تكريمية ممؤىا ( يالقائـ بقسطاس حق(.. )حامؿ أمانتي)كأداء الحؽ 
، كاإلنساف الكامؿ كسيط بيف ...(أنت سٌر الماء، سٌر نجـك السماء)الحب كالتقدير 

عالـ األرض كالسماء، بيف اإلنساف كاهلل، فيك خميفة اهلل في األرض، كصكرتو 
تجمع بيف اإلليي كاإلنساني، كىك نبٌكة تيبشّْر بالمبادئ كالميثؿ، كالكماؿ فكرة في 

 .إلنساف لمنحو حريتو كسعادتوخدمة ا
بالخياؿ ييٍبًدعي الصكفيكف صكرة اإلنساف الكامؿ الذم يمتمؾ قدراتو خارقة 
تيدؼ إلى تغيير الكاقع ما ييرسّْخي أدبٌية النص كيؤكد العكالـ التي يرسميا ابف 

ريحانة )، (غاية السالكيف)، (جٌنة العارفيف)مثؿ . عربي بجمؿ اسمية طاغية
بيف بحر )، (نزعة الناظريف)، (عصمة البلئذيف)، (تحفة الكاصميف) ،(الميقرَّ

كبذا ... ،الخ(مشرؽ األنكار)، (مغرب األسرار)، (درر األصداؼ)، (األكصاؼ
ييحٌكؿ باألدب المستحيؿى إلى ممكف، كيخمؽ طاقة جمالية كفنية تثير الحب، 

 .كاإلعجاب، كالخكؼ، كالرىبة
تعد المغة مجرد أداة لمتعبير عف الفكرة، جسَّد ابف عربي أفكارىه لغكٌيان فمـ 

غدت ىي الفكرة ذاتيا، كما في ظاىرة اإلضافة التي أكثر منيا في سياؽ تعريؼ 
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كفي التابعيف  اإلنساف بنفسو، كبمكانة اإلنساف الكامؿ المتحقؽ في النبي 
، األنعاـ، )الكارثيف، كفي صيغ اإلضافة جعؿ المضاؼ غالبان ماديان  الماء، النجـك

، ...(غاية، سٌر، مراد، راحة، أمف)كجعؿ المضاؼ إليو غالبان معنكٌيان ..( السالكيف،
اؼي إلى المعنكم، ألٌف الكماؿ عند ابف عربي ىك مادة كركح،  فالمادم ييضى
كاالنتقاؿ مف المعنكم إلى المادم ليس نقصان بؿ ازديادان، كاهلل لـ ييب اإلنساف 

ان عميو، أك نقصان فيو، بؿ ليككف كماالن لػو العنصر المادم في تككينو ليككف عار 
حيف ييكظّْؼ المادم لخدمة الركحي، ككماؿ اإلنساف يتحٌقؽ بمستكيات أربعة يتمتع 

أف يككف قكم البدم رشيؽ الحركة، : مستكل حسي: )بيا عف سائر الكائنات ىي
حائز عمى : أف يككف جيد الفيـ بميغ الخطاب، كمستكل اجتماعي: كمستكل عقمي

متصؿ كمتحد بالعقؿ : لفضائؿ كالشجاعة كالعدالة كالحكمة، كمستكل ركحيا
 .(1)(الفٌعاؿ

ٌسدى ابف عربي باإلضافة المغكية نظريةن في الفيض فأضاؼ إلى  كما جى
..( أنت حمدم، أنت طكلي كعرضي، أنت سمائي كأرضي،)الضمير مثؿ 

ى صفاتي، أنت مجم)، (أنت حامؿ أمانتي كعيدم)كأضاؼ لفظان إلى لفظ آخر 
ميفٌصؿ أسمائي، فاطر سمائي، مكضع نظرم، مجتمع جمعي، سٌر الماء، سٌر 

كأضاؼ بالكصؼ حيث أضاؼ لفظان إلى لفظو ..( نجـك السماء، بحر األكصاؼ
( العيٍدكة القصكل)ك( العيٍدكة الدنيا)ك( الٌدرة البيضاء كالزبرجدة الخضراء)آخر مثؿ 

افة عند ابف عربي، بأنيا مف أسس كتصؼ الدكتكرة سعاد الحكيـ ظاىرة اإلض
اإلضافة تيبًرز الجانب الحيكم مف جكانب الكجكد )التقانة المغكية، كترل أفَّ 

الككني، كىك كجو العبلئؽ كالنسب، كتؤكد عمى التفاعؿ، فاإلضافة تفاعؿ بيف 
بؿ ىي تركيب حقيقتيف . المعنييف المضافيف، كليس مجرد اجتماع حقيقتيف

، (2)(تتبادالف الصفات فتتمكف حقيقة الصفة مثبلن بحقيقة الذاتتتآلفاف، تتحداف، 
فابف عربي يجعؿ مف اإلضافة، كىي ظاىرة لغكٌية كنحكٌية تجسيدان لمعنى الفيض 

 .نظريتو الفمسفية الصكفية، فالفيض ىك التجمي اإلليي
رصدت الدكتكرة سعاد الحكيـ عند ابف عربي أساسان لغكيان آخر، ىك تحٌكؿ 

إٌف عالـ ابف عربي ليس عالـ رمكز، إذ القضية عنده قضية )مفرد، كمعناه المفظ ال
، لذلؾ ال ينفرد ميسمَّى باسـ، بؿ االسـ ييٍطمىؽ عمى كؿ مف  أسماء قيمت لمعافو
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، كيمكف التمثيؿ ليذا األساس المغكم مف النص بكممة (1)(تحٌقؽ فيو معنى االسـ
، فمفظ بحر (بحار الخمؽ)ك (بحر األكصاؼ)فقد كردت في سياقيف ىما ( بحر)

ؿ إلى اسـ أيطًمؽى  ليس رمزان ظاىران لمعنى باطف، فالبحر بحر، لكفَّ اسـ البحر تحكَّ
عمى األكصاؼ، ألنيا كثيرة كعمى الخمؽ، ألنيـ كثيركف، كمعنى كممة بحر 

 .يتضمف االتساع كالكثرة
، (ماءنجـك الس)، ك(الماء)أخذ ابف عربي مف الطبيعة الكثير مف المفردات 

، (األزىار)، ك(الركضة)، ك(األنعاـ)، ك(بحر)، ك(األصداؼ)، ك(الريحاف)ك
، (غماـ)، ك(رياح)، ك(جناح)، ك(األرض بزخرفيا)، ك(المشرؽ)، ك(المغرب)ك
يا النص ليقكؿ... ،(الرياض)، ك(حياض)ك( فمؾ)ك إفَّ الطبيعة المادية : الخ كأىكدىعى

فَّ كح دة كجكد تقـك بيف الطبيعة كاإلنساف، تدخؿ في تككيف اإلنساف الكامؿ، كا 
لكنَّو لـ ييٍبؽ عمى مادية مفردات الطبيعة، بؿ نقؿ معظميا مف عالـ المادة إلى 

 .عالـ المعنى، ليككف تكحيديه بيف المادة كالمعنى أحدى تجمياًت مذىب كحدة الكجكد
ى، إٌف ىذه المناجاة نمكذج يؤكد أٌف النثر الصكفي ىك أدب بقاء المفظ كالمعن

كبقاء المفظ ببقاء المعنى، كبقاء المعنى ببقاء المفظ، بعد أف أمعف النقد القديـ في 
تكريس ثنائية المفظ كالمعنى، ففي النثر الصكفي لـ تعد ماىية المفظ مجرد 
الصكت، كال ماىية المعنى مجرد الفكر، ففي المفظ كثير مف عناصر المعنى، 

مفظ في سياؽ صكفي يتمتع بطاقة كفي المعنى الكثير مف عناصر المفظ كال
إيحائية غير محدكدة تكلد مف الرمز كالمجاز كاإلشارة، ما جعؿ المعنى يميؿ مف 
البساطة إلى التعقيد، مف المحدكد إلى البلمحدكد، فالمعنى بحسب الصكفي لـ يعد 
مجرد المعنى المعجمي بؿ المعنى السياقي بنتيجة العبلقة بيف المغة كاألفكار، 

أيضان ىنا ليس المعنى الحرفي، كليس المعنى البعيد إٌنو معنىن ثالث  كالمعنى
أنتى ردائي، أنتى سرُّ . )ابتكره ابف عربي، بعد أف حقؽ االتحاد بيف المفظ كالمعنى

أنتى ركضةي . الماء كسرُّ نجـك السماء، أنتى درري األصداؼ، كبحر األكصاؼ
 (.األزىار، كأزىار الركضات الخ

أٌنو يمكف لئلنساف بترقٌيو نحك الكماؿ ( أنتى مرآتي)مرآة في فأبرز معاني ال
 أف ييجٌسد الكثير مف معاني صفات اهلل كتجمياتو كأبرز معاني الرداء في 

لمعافو إلييةو مبثكثة في الككف، كأبرز ( تجٌسد)أم ( رداء)أفَّ اإلنساف ( أنتى ردائي)
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اة كالكجكد فاإلنساف ىك سٌر أٌنو إذا كاف الماء ىك الحي( أنتى سٌر الماء)معاني 
كىكذا يمكف استشفاؼ الكثير ... الحياة كالكجكد؛ أم سببيما، كغايتيما في آفو معان 

 .الخ( بحر األكصاؼ)، ك(درر األصداؼ)، ك(سر نجـك السماء)مف المعاني مف 
لقد أكلى ابف عربي فكرة الكماؿ اىتمامان ميمٌيزان ليس بكصفيا قضية معرفية 

يا فكرة أدبية ذات دكر ريادم تيذكّْر بالمجتمع الفاضؿ الذم كحسب، بؿ بكصف
يحمـ بو الشعراء كالمفكركف، كقد كاكب ابف عربي الكماؿ كفكرة بمحاكلة كماؿ 
أدبي، فكماؿ المضمكف ييمًزـي كماؿ الشكؿ، ككماؿ الفكر ييمًزـي كماؿ التعبير عنو، 

ؿ، البياف، كالبديع، كالمغة، كىذا ما صنعو ابف عربي إذ لـ يييًمٍؿ كسيمة في الخيا
بؿ استخدميا جميعان بالقدر نفسو مف االىتماـ ليصنع كمالو الكتابي الخاص في 
نص المناجاة كما في سائر كتاباتو، فضبلن عف ارتباط أصيؿ بيف مفيـك الكماؿ 
كمفاىيـ الجماؿ كالجبلؿ، فاإلنساف الكامؿ في النص جميؿ كجميؿ ألنو يستمد 

بللو مف اهلل تعالى، فيك جميؿ كجميؿ في باطنو كمعناه أم في كمالو كجمالو كج
كجميؿ كجميؿ في شكمو ...( حمؿ األمانة، كالكفاء بالعيد، كالقياـ بالحؽ)دكره 

.. أنت الدرة البيضاء كالزبرجدة الخضراء. كمجمى صفاتي. أنت مرآتي)كظاىره 
سالكيف، كخشية غاية ال... أنت سر الماء، سر نجـك السماء أنت جنة العارفيف

 (.الخ...العالميف، كعصمة البلئذيف
ييعنىى ابف عربي بالبياف كالبديع عنايتو بالفكر، فالكشؼ الصكفي عنده يناظر 
الخمؽ الفني، كاإلبداع األدبي، لكٌف ابف عربي ال يستخدـ ألكاف البياف كالبديع 

س أبرز األلكاف لمغاية الفنية كحدىا، بؿ لغاية فكرية؛ فالطباؽ، كالتشبيو، كالجنا
ظّْفت جميعان لترجمة مذىب كحدة الكجكد  .الفنية في ىذه المناجاة، ككي

الطباؽ في النص تعبير مزدكج عف جدؿ األضداد في كجكد اإلنساف، كعف 
رغبة الصكفي بحؿ ىذا الجدؿ، فيك ليس ميجرد زينة، بؿ صياغة لمعاف متضادة، 

يف معاني كحدة الكجكد، كجكد الشيء، كالتكحيد بينيما رغـ تناقضيا، كالتأكيد أٌف ب
كنقيضو، كأٌف تجاكر ىذه المتناقضات، ىك تأكيد لسمة الجدؿ كالصراع المبلزمة 
لكجكد اإلنساف، كتأكيد ألٌف ىذا الكجكد ليس أحادم اليكية، ليس كجكدان لئلليي 
بمفرده، كال كجكدان لئلنساني بمفرده، ىك كجكده ليما معان عمى الرغـ مف أف كحدة 
الكجكد عند ابف عربي ال تمغي الثنائية الحادة بيف اهلل كاإلنساف، فاإلنساف ييحٌقؽ 
كمالو بالمعرفة، ثـ يخكض معراجو نحك سماء اهلل، كالطباقات في النص عفكية 

الدنيا )، ك(البلىكت كالناسكت)، ك(الشاىد كالمشيكد)كاقعية تابعة لممعنى 
، (قبض كعطاء)، ك(خفٌي كمبيف)ك ،(فناء كبقاء)ك( أرضي كسمائي)ك( كالقصكل
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قٌدمت )، ك(بطنت كظيرت)، ك(كصؿ كبيف)، ك(كركد كصدكر)، ك(جمع كفرؽ)ك
 (.أمف كخشية)، ك(أعمنت كأسررت)، ك(كأٌخرت

ـي ميمة الطباؽ في إنجاز  ال يىقؿُّ الجناس أىمية عف الطباؽ؛ فيك ييتمّْ
ييميّْد طريقان لمخبلص بإبرازه المعنى، ييحقّْؽي االتحاد الذم لـ يحققو الطباؽ؛ ألنَّو 

المعنى الحقيقي لمكجكد، كىك لقاء اهلل كاإلنساف فمعنى الجناس يتبع معنى الكجكد، 
فضبلن عف دكره في تجميؿ الصياغة بخمؽ اإليقاع، كمنح أدبية النص كحدةن 

سمطانؾ )، ك(أسمائي كسمائي)، ك(أدنى كدنيا)كتكافؤان بيف الشكؿ كالمضمكف 
 (.ختـ كختاـ)، ك(مؾ كممككتم)، ك(كسمطاني

فالبديع إحدل القضايا النقدية اليامة في النثر الصكفي حيث لـ يكف فييا 
مجرد لكف تزييني، أك تعبير فني، بؿ كاف ظاىرة لغكية تترجـ أفكاران فمسفية 
كمذىبية؛ فالطباؽ تضاد كصراع، كالجناس تكافؽ كانسجاـ، لقد تميَّز عمـ البديع 

بعفكيتو بسبب مف طبيعة التجربة الصكفية ذاتيا، كالمتحكلة في النتاج الصكفي 
بيف طباؽ كجناس، كبسبب آخر مف طبيعة العبلقة بيف اهلل كاإلنساف، كالمتحكلة 

 .بيف كصؿ كفصؿ
النص غزؿ إليي باإلنساف، ييظًيري الكجو اآلخر لعبلقة الحب بينو كبيف اهلل، 

مف اإلنساف إلى اهلل، ىذه أنشكدة  فبعد أف اعتدنا أناشيد الحب الصكفية المييداة
حب صكفية مييداة مف اهلل إلى اإلنساف، كىك شطح جديد مف حيث ىك ميكجو مف 

ف كاف ذلؾ مف بعد اإلنساف الكامؿ كالنبي ( تعالى)اهلل  ، إلى اإلنساف، كا 
فشطح ابف عربي يختمؼ عف الشطح الصكفي قبمو في ككنو ميكىٌجيان مف اهلل إلى 

الشطح الصكفي قبمو كاف اإلنساف ييؤلّْو نفسو، كفي شطح ابف عربي اإلنساف، ففي 
عبدم بؾ ترديت، كعميؾ استكيت، )اهلل ييؤلّْو اإلنساف فيمنح لمشطح شرعية كعمنيةن 

فسبحانؾ ما أعظمؾ سمطانؾ، سمطانؾ سمطاني فكيؼ ال يككف عظيمان، كيدؾ 
رَّ )، (يدم فكيؼ ال يككف جسيمان  ، (ساجدان بيف يديؾ طكبى لسرٍّ كصؿ إليؾ كخى

كؿ محب مشتاؽ كلك )كدافع ابف عربي إلى نسبة ىذا الشطح إلى اهلل ىك الحب 
كاف مكصكالن كالحؽ يحبؾ، ككـ يدعكؾ الحؽ إليو كأنت تفٌر منو، كىك قادر عمى 

، في النثر الصكفي تطكرت عاطفة الحب اإلليي (1)(رٌدؾ إليو فإٌنؾ منو ال منؾ
عميو في قصائد الغزؿ الصكفي؛ لقد أصبح فيضان ركحٌيان ال تطكران كبيران عٌما كانت 

                                         
 .267رسائؿ ابف عربي، محيي الديف بف عربي   (1)



 ػ 218ػ 

، بؿ يمتد عمى سطكر النص النثرم، كبينيا، كيتجاكزىا  تحدُّه قافية، كال يىسعيوي كزفه
إلى ما بيف سطكر الككف، كأكغمت ىذه العاطفة في الرمزية، كفي الجرأة عف 

لمنسكب إلى اهلل إعبلف االتحاد، عبر الشطح الصادر عف الصكفيٌيف، كالشطح ا
فضبلن عف تطٌكرو أبرز في قضية الحب الصكفي ( التشريؼ)سبحانو في مناجاة 

يبتكره ابف عربي؛ كىك تحكيؿ الحب مف حب مف طرؼ كاحد إلى حب متبادؿ 
 .يصدر أكالن عف اهلل سبحانو

و مف اهلل إلى النبي  بتىكىر الميكجَّ كمف بعده اإلنساف يبدك  كبيذا الخطاب المي
أثر ابف عربي بالنّْفَّرم، كاضح فيذه المناجاة تكاد تيناًظر مخاطبات النّْفَّرم أٌف ت

التي كردت عمى لساف الرب مكجيةن إلى العبد، كيبدك أٌف ىذه ليست المرة األكلى 
ابف عربي قرأ النّْفَّرم )التي يتأثر فييا ابف عربي بالنّْفَّرم، يؤكد سامي اليكسؼ أٌف 

لفتكحات المكٌية، كحاكؿ أف ييقمّْده مرةن عمى األقؿ في كتاب كأيعجب بو كذكره، في ا
ليا نظيريىا في ( الشاىد)، فبعض األفكار كاألساليب التي كردت في (1)(الشاىد

الحؽ بحر قعره األزؿ، : )بعض تفصيبلت كحدة الشيكد النّْفَّرٌية يقكؿ ابف عربي
الغرض طمب الساحؿ كال  كساحمو األبد، فاركب سفينة ذاتؾ، كال ترفع شراعان، فإفٌ 

ساحؿ، فاترؾ المكج ييسٌيريؾ فإٌني أخاؼ عميؾ مف الشراع أف يككمؾ الحؽ إلى 
 .(2)(تدبيرؾ، مكج ىذا البحر مكج ببل زبد ألنو ال يعتمد بعضو عمى بعض

الخياؿ كسيمة الكشؼ الصكفي، كابف عربي يقرف بيف الكشؼ الصكفي 
لكحدة الكجكد بيف اهلل كاإلنساف كالعالـ، كالخمؽ اإلليي، فالصكر ىي إبداعه صكفي 

أنت درر )، ك(أنت جنة العارفيف)، ك(أنت ردائي)، ك(أنت مرآتي)فالتشابيو 
، (أنت ركضة األزىار، كأزىار الركضات)، ك(بحر األكصاؼ)، ك(األصداؼ

تشابيو ال تحتفظ بطرفييا متباعديف بؿ تقربيما إلى درجة التكحيد مف خبلؿ اتحاد 
، فكظيفة الصكرة ىي الجمع بيف (المشبو بو)، ك(المشبو)بيو عنصرم التش

ـٌ التكحيد بينيما بيدؼ تكحيد الذات الفردية بالعالـ  العنصريف، كبالتعبير الصكفي ت
 .تكحيد الجزء بالكؿ

ًذفىت منيا أداة التشبيو ليككف التشبيو بميغان؛ فاإلنساف ال يشبو  كىذه التشابيو حي
ر، كالبحر، كالركضة، مرآة اهلل بؿ ىك المرآة ذ اتيا، كىك ال يشبو الجنة، كالديرى

                                         
 .154، 153مقدمة لمنّْفَّرم، يكسؼ سامي اليكسؼ   (1)
 .267رسائؿ ابف عربي، محيي الديف بف عربي   (2)
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، إٌنو ىك الجنة، كالدرر، كالبحر، كالركضة، كاألزىار، ...كاألزىار، كاألنعاـ
كىذا شكؿ آخر مف أشكاؿ كحدة الكجكد التي يتمحكر حكليا جيدي ابف ... كاألنعاـ

ة دكر ىاـ في أداء المعنى، عربي، لغكٌيان، كفكرٌيان، كبيانٌيان، كبديعٌيان معان، فممصكر 
فيي بصيرة كرؤيا تخبر عف غيب ما اكتشفتو، كىي ىنا تخبر عف ككف عبلقة 

 .المشابية ىي عبلقة مطابقة، فالتشبيو حقيقة
الخياؿ قضية نقدية أبرزىىا الصكفيكف في نتاجيـ، كأضافكا إلى البعد الفني 

كرؤية ليذا العالـ تتجسد في نص، فييا بيعدان معرفٌيان ال يقؿُّ أىميةن، فالخياؿ عالـ، 
كزاكج الصكفيكف بيف البيعديف الفني كالمعرفي، فأدخمكا الصكفية في األدب ًلتيبنى 
جمالية النص الصكفي عمى الرمز كالمجاز، كلييحٌقؽ األدباء الصكفيكف أبرز 
المقاييس النقدية المكضكعية لمخياؿ مف قكة ابتكار، كقكة تصكير، كليجعمكا مف 

 .كسيمة لكشؼ المجيكؿ الخياؿ
نان لغكٌيان ييجسّْدي  ككّْ ابف عربي ابتكر عبلقة بيف الخياؿ كالمغة، أصبح الخياؿ مي

، (أنتى بحر األكصاؼ)، (أنتى جنة العارفيف، كريحاف المقربيف)المعنى المجرد 
 .الخ(.. أنتى سٌر األنعاـ كاألعراؼ)

يس صفة ببلغية بؿ ينتصر ابف عربي لمنثر المسجكع، كالسجع في كتاباتو ل
بتىًكران تقاليدى فنٌيةن خاصة بو، المقاطع القصيرة، كالكممات القميمة  نكعان أدبيان جديدان مي
في الفكاصؿ المسجكعة، ما يجعؿ النص صالحان ػ ليس لمحفظ فقط ػ كما أراد ابف 

 .عربي بؿ لمغناء أيضان 
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 خاتمة

النثر العربي، كمف طغياف نقد عمى الرغـ مف عدـ مكاكبة النقد القديـ لتطكًر 
ميصت إلى  الشعر، ثٌمة قكاعد مشتركة تصمح لدراستيما معان، كثٌمة نظراته نقدٌية خى
المساكاة بيف الشعر كالنثر، كمنًحيما القيمة الفنٌية ذاتيا، فالفرؽ بيف الشعر كالنثر 

كالنثر  ىك فرؽه في الكمٌية كالشكؿ، كليس خبلفان في الجكدة، كالمقارنة بيف الشعر
 .قضية ميمة انتيت لمصمحة الشعر كالنثر معان 

مٍَّت مشكمة الفصؿ بيف المفظ كالمعنى بالتكحيد بينيما، كنتيجة حتمية  كقد حي
لمتكحيد بيف الفكر كالمغة ففي الكقت الذم انتصر فيو بعض النٌقاد القدماء لمفظ 

الحرفي، كحٌثكا عمى انتصرى نٌقاد آخركف لممعنى، فحٌرركا المغة مف قيًدىا المنطقي 
التحاـ الشكؿ كالمضمكف، كعمى تداخميما كاتحادىما، كأكٌدكا أفَّ المغة ىي مرآة 
الفكر، كالفكر مصدر المغة، ككٌسعكا مفيكـ المعنى بإدخاؿ عناصر جديدة إلى 

(. الغىرىض)، أك (الفكرة المجردة)، بعد أف انحصر في (الصكرة)المعنى؛ أبرزىا 
تحديدان ػ تغٌير مفيـك المفظ، كما تغٌير مفيـك المعنى، مف كعمى يد الجرجاني ػ 
، كمفاديىا أفَّ المغة مجمكعة مف العبلقات، كأفَّ (السياؽ)خبلؿ نظريتو المحدثة 

سًف تأليفيا  .قيمة األلفاظ تكمف في حي
رأل النٌقاد القدماء أٍف البيدَّ مف التنظير لمبياف كالببلغة، بشرح الكسائؿ األقدر 

ٍت عمى امتبل ؾ ناصية كتابة مثالية باستيفاء شركط بيانية كببلغية، كقد استميىمى
جيكد النقد القديـ الذكؽى الذاتي، كحكمت عمى النصكص مف بعيد بالجكدة أك 

 .الرداءة، ككانت أحكاميـ جمعان، كتمخيصان، كشرحان، كتبكيبان 
ىك  النثر الصكفي ىك النكع الثاني في النثر العربي، إلى جانب نكع أكؿ

النثر الببلغي؛ فالنثر الببلغي يمتـز قكاعد المغة، كالببلغة، كالبياف، كيتخذ مف 
المكضكعات السياسية، كالدينية، كاالجتماعية، مجاؿ اىتماـ لػو، أٌما النثر الصكفي 
فيبتكر قكاعده الخاصة في المغة، كالببلغة، كالبياف، كيتخذ مف مكضكعات الحياة، 

فالنثر الصكفي حٌكؿ التجربة الصكفية . ـ مجاالن الىتماموكالمكت، كالكجكد، كالعد
مف تجربة في الفكر كالعبادة إلى تجربة في الكتابة، كحقٌؽ إنجازه في التعبير عف 
قضايا معرفية غارقة في الفمسفة، بمغة أدبية أبرز ما فييا الشطح؛ إذ لـ يعد 

ية، مشحكنة الصكفي يتحدث عف اهلل، بؿ أصبح يتحدث بمسانو بكمماتو عفك 
 .باالنفعاؿ كالمعنى
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الحب قضية متداخمة مع قضية المعرفة في النثر الصكفي؛ ألفَّ المعرفة 
الصكفية معرفة قمبية، كالتجربة الصكفية تجربة كجدانية، كشفية أساسييا الحب، 

، كقد عٌبر (...عشؽ)، ك(كجد)، ك(ىكل: )الذم أكثر الصكفٌيكف مف تسمياتو
، متأٌثريف بالغزؿ العذرم (الغزؿ اإلليي)بأسمكب  الصكفٌيكف عف ىذا الحب

كقصصو الغريبة، كقد جاء رمز األنثى لمذات اإلليية مف ككف المرأة رمزان مف 
رمكز الخمؽ، كبعدى أف كاف االتجاه التقميدم في التصكؼ يرل الحب عبلقة مف 

 .طرؼ كاحد أصبح عبلقة حب متبادلة
في النثر الصكفي؛ إذ إٌف تحصيؿ  تداخمت قضايا الحب، كالمعرفة، كالخياؿ

المعرفة الصكفية يتـ عف طريؽ الخياؿ، كالخياؿ في الصكفية قضية معرفية فنية 
في آفو معان، فعمى الصعيد المعرفي ييشكّْؿ الخياؿ عالمان، كعمى الصعيد الفني 
ييشكّْؿي نٌصان ىك رؤية ذلؾ العالـ؛ فيك األساس في التجربة الصكفية عيشان ككتابة، 

كاألدبي الصكفي ىك الذم أبرز . كىك النقطة التي تمتقي عندىا الصكفية األدبى 
قدرات الخياؿ العديدة، كلفتى االنتباه إلى قكتو المييممة، حيث يتصٌدل ألبرز ميمة 
صكفية كىي تحقيؽ المقاء المجازم بيف اهلل كاإلنساف، كفي النثر الصكفي كحده 

ػ أىـ مقاييسو الجمالية؛ مف قكة ابتكار، كقكة  تحٌقؽ لمخياؿ ػ بكصفو عنصران فنٌيان 
تشابو بيف الصفة كالمكصكؼ، كأصالةى إبداع، كصدؽ رؤل الباطف، كما تحققت 

 .الكظيفة المترتبة عميو؛ كىي الكشؼ
الجدؿ أيضان قضٌية معرفية تتجسد في النثر الصكفي شكبلن كمضمكنان، 

د بيف الجسد  كالجدؿ الصكفي ىك تجربة اإلسبلـ في البحث عف مثؿو  أعمى ييكحّْ
اإلنساني، كالركح اإلليية، كثمة منطمؽه نفسي ليذا الجدؿ ىك غربة الصكفي، 
ممان بالحرية، كعركجان  كبحثو عف المكطف األكؿ لمركح، خبلصان مف التناقض، كحي

جدلٌية الظاىر )مف األرض إلى السماء، كلعٌؿ أبرز ثنائية جدلية في الصكفية ىي 
ٌدل تداخؿ السياسة كالديف إلى احتبلؿ ىذه الثنائية، في الثقافة فقد أ( كالباطف

في البياف العربي، ما أٌدل ( المعنى)ك( المفظ)العربية، مكقعان مشابيان لمكقع ثنائية 
إلى ابتكار أشكاؿ قادرة عمى التعبير عف المضاميف الصكفية الجريئة، ككىشىؼى عف 

، كيرادؼ الباطفي أبعاد جديدة في المغة كالفكر؛ إذ يرادؼي  الظاىري الشريعة، كالتنزيؿى
 .الحقيقةى كالتأكيؿ

كيتميز الجدؿ الصكفي بالتكليد المغكم، إذ تتعدد أسماء الثنائيات المتناقضة 
لتيعبّْر عف مضمكفو فكرم كاحد، كجدلية المكت كالحياة التي ترادؼ جدليات الفناء 

 .كالبقاء، كالغيبة كالحضكر، كالستر كالتجٌمي



 ػ 222ػ 

القضايا المعرفية أيضان قضية الكماؿ التي تبمكرت في نظريةو فمسفية ذات مف 
طابع أسطكرم؛ ألنيا تفترض في اإلنساف بطكلةن كقدرةن عمى التغيير الجذرم 
الشامؿ، ككاف الدافع إلى ابتكارىا ىك االرتقاء إلى مرتبة خبلفة اإلنساف اهلل في 

 .ىك بناء مجتمع فاضؿاألرض، كقيامو بدكرو اجتماعي تغييرم ريادم، 
حٌقؽ النثر الصكفي درجة االتحاد بيف المفظ كالمعنى، فالمفظ ليس مجرد أداة 
تكصيؿ،بؿ مستكلن تعبيرم ييناظر الشحنة النفسية كالركحية في األحكاؿ كالمقامات 
الصكفية، كألفَّ التجربة الصكفية تجربة في اكتشاؼ معنى الككف كالكجكد، حيث 

شيءو معنى، كيغدك المفظ معنى أكالن في داخمو معافو كثيرة  يكتشؼ الصكفي لكؿّْ 
ىي كليدةي معنى المعنى، تمؾ الطاقة اإليحائية ببل حدكد، فقد خٌمص الصكفيكف 

مف جمكده، كنٌبيكا مف مكقع الفكر الديني كالفمسفي إلى ضركرة ( المعنى)مفيـك 
إلى معنى اكتشاؼ المناطؽ المجيكلة مف المعنى، بكساطة الكشؼ لمكصكؿ 

 .المعنى، كأبرز سماتو التحرر مف قيد المفظ
الرمز قضية تعبيرية محكرية في النثر الصكفي، فيك أسمكب التعبير األمثؿ 
لدل الصكفٌييف؛ ألٌنو مخرج آمف ألفكارىـ الجديدة الجريئة، كمف أبرز سمات 

و حياة الرمز الصكفي أٌنو قد يككف رمزان لنقيضو، فالمكت مثبلن رمٌز لمحياة ألنٌ 
 .أخرل

إٌف دراسة الرمكز الصكفية، مف حيث صياغتيا، يكشؼ عف ثبلثة أنكاع؛ 
ىي الرمز الذىني، كالرمز الحسي، كالرمز المجازم، فالرمز الذىني ليس رمزان 
مفردان بؿ ىك تركيبه لفظي كال ييستمد مف الكاقع؛ ألٌف معادلو المكضكعي ال ينتمي 

الحسي ىك رمزه مباشر يقع في كممة كاحدة  إلى الكاقع بؿ إلى الذىف، كالرمز
أٌما الرمز المجازم فيك المعاني الثكاني التي أفرزىا ... كرمز الطير، كالبحر

المجاز؛ ألٌف المجاز ىك التعبير غير المباشر، كىك اإليحاء، كاإلشارة، كمنو 
 كعمى الرغـ مف تنٌكع الرمكز الصكفية، فالرمزاف الذىني. االستعارة، كالكناية

كالمجازم ىما األقرب إلى طبيعة التجربة الصكفية؛ ألٌنيا تجربة في عالـ الشعكر، 
 .كالمعنى، كالخياؿ

الشطح قضية تعبيرية أخرل في النثر الصكفي، كىك شطحه مف الظاىر إلى 
فالشطح ىك . الباطف، كمف الشريعة إلى الحقيقة، كمف تعدد األدياف إلى اهلل الكاحد

ف ذاتو، الباقي بذات الحؽ، كالشطح إشارات كرمكز قابمة كبلـ الصكفي الفاني ع
لمتأكيؿ، كنصكص أدبية ذات أبعاد جمالية تركيبيان، كبيانٌيان كبديعٌيان، فالنثر الصكفي 
ػ عمكمان ػ كٌظؼ تشكيبلت المغة، كالبياف، كالبديع تكظيفان مكثٌفان، فضٌمنىيا معظـ 
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 .الرصيد الصكفي المعرفي
ي ينابيعو التي نيؿى منيا كالشعر الديني، كشعر إذا كاف لمشعر الصكف

الغزؿ، كشعر الخمر، فالنثر الصكفي إبداع نيؿى مف المكىبة، كالتأمؿ، كالباطف، 
فبل تكٌمؼ فيو، كال تقميد؛ ألٌف النص الصكفي ىك التجربة ذاتيا التي يىًصفييا؛ كىي 

ضة كالمجٌردة تجربة نفسية انفعالية تنشدي الكشؼ، تبتكر لغتيا الخاصة الغام
 .لمتعبير عف رؤاىا

ذا كانت العبلقة بيف القديـ كالمحدث عبلقة ييييمف فييا القديـ، كييثبَّتي  كا 
األصكؿى دينٌيان، كفنٌيان، فقد كانت الصكفية مف المكاجيات البارزة ليذه الييمنة، 
طكٌرت اإليماف التقميدم إلى معركة كشفية، كالمحبة األرضية إلى محبة سماكية 

حرة في الككف، نصكص النثر الصكفي نصكص ثٌرة بمضاميف كأساليب متفرٌدة، مب
ٍت أسس بنائية جديدة، كلغة تكازم العالـ الميكتشىؼ قكامييا الصكرة،  رى ًِ فييا ابتؾي

 .كالرمز، كاإلشارة
اقتبس أصحاب النثر الصكفي فكرة المعراج النبكم ليجعمكىا رمزان، كمف ثَـّ 

ِن تعميمية نكعان أدبيان يحتكم خبرا تيـ الركحية كتصكراتيـ الدينية، كأسندكا إليو كظيفةى
 .كمعرفٌية

الفمسفة الصكفية ىي فمسفة في النكر، كأصمو النكر الميحٌمدم؛ نكر اإلنساف 
الكامؿ الذم حاكؿ النثر الصكفي مقاربتو بكساطة الخياؿ، فرأل فيو الحبٌلج 

فيو النّْفَّرم ميدٌيان قادمان مف  سراجان، كرأل فيو البسطامي معرفةن كخبلصان، كرأل
السماء لقيادة ثكرة عمى الظمـ كالظبلـ، كرأل فيو السيركردم إشراقان كنكران كطاقة 
 تمٌد الكجكد بالحياة، كرأل فيو ابف عربي إنسانان كامبلن مقتربان 

 .مف األلكىية
لنثر كثيران مف النثر الصكفي، بتجاكزه قكاعد ا( اإلشارات اإلليية)اقترب نثر 

الببلغي، كاتخاذه مكضكعات الحياة كالمكت، كالكجكد كالعدـ مجاالن الىتمامو، ما 
 .ىي طريؽ التكحيدم نحك التصكؼ( اإلشارات)يؤكد أٌف نصكص 

ىكذا أفرزت الصكفية أدبان جديدان تبعثو عاطفة عارمة كمثالية في النفس 
اتية كقيـ ككنية، كىذا الصكفية النازعة نحك الخير، كالراغبة في التعبير عف قيـ ذ

 .أبعد ىدؼ يمكف أف ينشده األدب
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