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بسم اهللا الرمحن الرحيم 
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إهـداء

إىل والدي الكرميني
يتإىل زوجيت  رفيق

إىل إسالم و سارة
إىل هؤالء مجيعا أرفع حبثي هذا

.راجيا أن يكون يل و هلم قدم صدق يوم البعث و النشور 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني

: مقدمة 

لبحث يف الدكتوراه وقد ضاقت يب السبل واشتد حينما كنت أفكّر يف عنوان يكون موضوعا ل
يب القلق و االضطراب ، إذ ما من عنوان يقترح علي إالّ و يقع يف نفسي موقع الرفض و اإلعراض ، 
وأنا على تلك احلال ردحا من الزمن إىل أن جاءت مناسبة اجلمع السنوي إلحدى الطرق الصوفية 

ثل هذه املناسبات زاوية ترجع صلتنا ا إىل سالف العهود ، مبنطقتنا ، فقصدت و أيب كعادتنا يف م
دائما يقربنا منه ويدعو للعائلة كلّها باخلري –على وقاره و هيبته وائه –وقد كان شيخها 

و الصالح ، ويف جملس للذكر و السماع تردد شعر مجيل ورقيق بأصوات عذبة و شجية إستوطن 
وأحبرين شذاه يف حميطات ذلك اخلضم الصويف الروحاين ، وما إن ينتهي اإلخوان مني القلب و العقل 

من اإللقاء إالّ و أسأل أحدهم عن نسبة هذه القصيدة الرائعة أو تلك ، فيقال يل تارة أليب ) الفقراء(
.مدين املغيث ، وأخرى للعالوي ، وتارة ملشايخ مل يزل ذكرهم و شعرهم طي احلفظ يف الصدور

مثّ عدت ووالدي و ال يزال صدى تلك األشعار يف أذين ووقعها  على قليب أشد ، فبت تلك 
:   الليلة و كأني حبوزيت ما كنت أحبث عنه دون أن أشعر به ، إىل أن طلع الصباح فقلت يف نفسي 

وعثاء و من يدري ، قد يكون يف هذه األشعار ما يثلج صدري ، و يقوي عزمييت ، و خيفّف عين
البحث عن موضوع ؟ فاستخرت اهللا يف ذلك و شاورت من هلم اهتمام بالدرس الصويف ، فكان 
التوجيه إىل هذه الدراسة اليت كانت يف بداية أمرها شاملة للخطاب الصويف بعامته، مث املغاريب ، إىل 

.أن استقرت حول اخلطاب الصويف اجلزائري 

ا البعيدة إىل مرحلة متقدمة من سني اشكل عام ترجع يف ومضو إذاكانت جتربيت مع التصوف ب
حينما كان والدي حيدثين عن األولياء و كرامام ، و عن صلته بالشيخ و آدابه معه و اليت حثّين على 

تزام ا أثناء زيارة الشيخ ، و حني كان يدعو مجعا من الفقراء يرددون تلك األذكار املرفوقة لاال
لشجية ، فإنّ صليت بدراسة التصوف يف جانبه الفين و األديب تبدأ مع هذا البحث من بالنغمات ا
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ذلك اخلطاب الذي هو  بأوىف مظاهره موقف قيمي . خالل مقاربة  اخلطاب الصويف اجلزائري فنيا 
يف ظلّ إرادة تشحنها ، من احلياة ، و ظلّ جلمال مطلق غذّاه على مستوى لغته و تشكيله األسلويب 

.حملبة و املعرفة و الذّوق و الرؤيا و العرفان ا

إنّ التعبري عن هذه العوامل اليت يبحر فيها املتصوفة أمر من االستحالة مبكان ، لكون تلك العوامل 
مطلقة لوال أنّ املمكن اللغوي قد حقّق ذلك إىل حد ما جبعل ما هو من قبيل ارد و الذوق إشارة 

ر جديد ووقع مجيل يف النص ، و غينّ  عن التنويه أنّ الرسو على شاطئ اجلمال    لغوية ذات حضو
.' االنزياح' و اجلدة تلك زكّاه ما تطلق عليه الدراسات األسلوبية احلديثة 

فاالنزياح يف اخلطاب الصويف مبعث حيويته و عالمة على أدبيته و شعريته ، كما يهدف إىل 
ية تتجاوز فيه جمرد التشفري أو الترميز اللغويني إىل تشفري البيانات اجلمالية بقصد أداء وظائف مجال

.تبليغها و توصيلها للمتلقي 

و استخدام مصطلح اجلمال متأت من معناه الذي يستفاد منه اخلروج من بؤرة الشيء  إىل 
لوب ليس يف موضوعه أو تنميقه طريقة النظر إليه ، و أسلوب تناوله و التعامل معه ، فجمال األس

فحسب ؛ و إنما  هو متجلّ يف االبتكار و االنفتاح و اجلدة و صدق التجربة و عمق املكابدة  مبا 
يعزز حضور النص يف الوجدان ، و يعمق احلب و اخلري ، و جيذّر املعرفة باهللا مبدع الوجود و سره ، 

مالية موصوال ال يكاد ينقطع  ، فاجلمال كامن يف و ذا يبدو سياق احلديث عن االنزياح و اجل
الظّاهر و الباطن ، : سويداء األشياء ، و املتصوفة هم من عرفوا كيف يتعاملون مع اجلمال يف مظهريه 

.الشريعة و احلقيقة : أو يف معنييه 

ه من حيث هو و من هنا حياول هذا البحث قراءة اخلطاب الصويف اجلزائري قراءة تتجه إىل مقاربت
خطاب أديب مجايل ، و تسعى إىل البحث عن مواطن اجلمالية تلك باالحتكام إىل املواصفات اليت 

.جتعل من النص نصا شاعريا من خالل ما جيريه عليه االنزياح من تصاريف أحكامه و تنوع جتلّياته 
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ومن مثّ –الفنية اليت تصبغ اخلطاب و ما يعنيه البحث هنا من االنزياح أثره اجلمايل  ، أي بنيته 
بصبغتها ، و ليس املقصود تلك التقسيمات و التسميات و التفريعات اليت -اخلطاب الصويف اجلزائري

شهدا ظاهرة االنزياح ، و امتدادات ذلك عرب األزمنة املختلفة ، و إن كان البحث قد أشار إىل 
ألسلوبية يف أبعادها اجلمالية يف اخلطاب الصويف ذلك بإجياز ، غري أنّ القصد هو رصد الظاهرة ا

.اجلزائري و الشعري منه خاصة 

كما جتدر اإلشارة إىل أنّ تركيز البحث كان على اخلطاب الشعري بشكل الفت لالنتباه ،     
إليقاع مة الشعر و مرد ذلك و مأتاه إىل غزارة املادة الشعرية  مقارنة بنظريا  النثرية ، فضال عن مواء

االنزياح و جتلّيه فيه أكثر من النثر ، لذلك كان الشعر أكثر قدرة على متثّل املعاناة الصوفية عرب بناءاته 
اإلفرادية  و التركيبية و التصويرية ، ناهيك عن الوزن و اإليقاع ، دون أن يعين ذلك إغفال النثر 

البحث على قدر ما ميليه الفكر و حيتمله النص و ميشه ، فقد كان له نصيبه من الدراسة و
شروح و ذكر آلداب عن و يقتضيه البحث ، ذلك أنّ نصوص النثر الصويف اجلزائري معظمها عبارة

.و تفاسري و أدعية ومناجاة قلّما تتوفّر على معىن االنزياح و جتلّياته املريد 

، إقتضى ذلك أن يكون البحث موزعا بني مدخل     و بعد تفكري ملي ، و استقراء و متحيص
:و بابني و خامتة خال املقدمة و الفهرس 

بدأت مبدخل استعرضت فيه تاريخ التصوف باجلزائر ، و قد استغنيت عن االستفاضة يف ذكر 
ع عموما كثري من األحداث التارخيية   ذات الصلة بالتصوف يف هذا اإلقليم ، ذلك ألنّ هذا املوضو

قد خضع لبحوث متعددة و مستفيضة حىت غدا اخلوض يف مثلها ضربا من التكرار، و ما التفايت إىل 
ذكر سري و تراجم بعض املتصوفة اجلزائريني إالّ ألنني رغبت يف أالّ أخلي دراسيت من إشارة ولو 

.وجيزة إىل النماذج اليت ستقع عليها الدراسة ، و يشملها موضوع حبثي 

مثّ ناقشت يف هذه املساحة من البحث ما ناله اخلطاب الصويف من اقصاء جعله دائما يقع على 
اهلامش ، و ليس ببعيد عن ذلك اخلطاب الصويف اجلزائري الذي قد نال حظّه من االقصاء على 

رق    جهتني ، فاألوىل يشترك فيها مع اخلطاب الصويف عامة كونه خطابا ينبين على نظام معريف مفا
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و مغاير ملا هو سائد و ملا هو عليه اخلطاب الرمسي ، و الثانية خيتص ا من منطلق عده خطابا يفتقد 
إىل املالمح األسلوبية و اجلمالية اليت تؤهله ألن يكون يف مستوى خطابات ابن عريب و ابن الفارض 

يدا عن الدراسات ، و لعلّ غريمها ، فبات ذلك اخلطاب رهن الكتب و املخطوطات و الزوايا و بع
 ذلك نوعا من االقصاء و سلبا حلق د فحسب ، يعدتصنيف اخلطاب الصويف كخطاب ديين متمر
ذلك اخلطاب من الفهم و املعرفة فضال عن قيمته األدبية ، فكان أن أشرت إىل غنجى اخلطاب 

.بشتى مالمح الفن و اجلمال األدبيني -و منه اجلزائري–الصويف 

أما الباب األول من البحث ، فلدراسة بينية النظام اللّغوي للخطاب الصويف و اجلزائري منه 
خاصة و قسمته إىل فصلني ، درست يف الفصل األول طبيعة املعرفة الصوفية من حيث انبناؤها على 

متيزا   على الذوق و اختالفها باختالف االحوال و املقامات و الدرجات ، و هو ما مينح الصويف 
مستوى التفكري ، و أيضا على مستوى اللغة من حيث هي لغة االختالف و املفارقة من خالل 
خضوعها لسلطان الذوق ال لسلطان العقل ، و يف رحاب هذا املعىن تغير نشاط اللغة الصوفية حينما 

من خالل إقرارها  بالتقابل حتولت إىل كتابة موازية ملعاين باطنية تعلو مفهوم و نشاط الكتابة العادية 
.الكتابة الصوفية : و التناقض املؤدي إىل التوحد و التماهي كما يعكس ذلك كلّه عنصر 

و الفصل الثاين كان حرياّ يب أن أتطرق فيه إىل ظاهرة االنزياح اليت مبوجبها عرفت الكتابة 
للخطاب األديب به ، فألقيت الضوء بأجياز انعطافا جديدا ال عهد للغة ال-ومنها اجلزائرية–الصوفية 

على مفهوم االنزياح و وظيفته داخل اخلطاب ، مشريا إىل آراء النقاد القدامى و احملدثني حوله ، 
، و بعد ذلك رصدت الصلة بني التصوف و االنزياح ، ذلك '  إنزياح' فضال عما يتعلّق باملصطلح 

يف كثري من -سواء للصويف أو املبدع–تيعاا التجربة الروحية أنّ كليهما يؤمنان بعجز اللغة لعدم اس
.املواقف 

و ختمت الباب بإبراز امليزة اجلمالية اليت يضيفها االنزياح على اخلطاب الصويف حني تعجز 
اللغة عن عكس أمور الذوق و املواجيد ، و أثناء ذلك كلّه أشرت إىل مناذج خطابية ملتصوفة 

.اصة جزائريني خ
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و عقدت الباب الثاين لدراسة تطبيقية للخطاب الصويف اجلزائري ، حاولت من خالهلا استجالء 
صور االنزياح و مستوياته و أثر ذلك على مجالية اخلطاب الصويف اجلزائري ، فكان هذا الباب 

:ته إىل فصلني جتلّيات االنزياح و مجاليته يف اخلطاب الصويف اجلزائري ، و قسم:  موسوما بـ 

أوهلما زاوجت فيه بني الشعر و النثر ، و إن كان للنثر النصب األوفر من الدرس و التعليق، 
فبدأت باللغة و كيف أنّ ألفاظها قد فارقت مداليلها األوىل باختاذها مداليل جديدة هي من وحي 

ثري من خالل مناذج وقع عليها التجربة على لسان الذوق ، و كان ذلك يف االبداع  الشعري و الن
االختيار، مثّ أفردت عنصرا حاولت فيه توضيح نوعية التلقي الصويف للخطاب القرآين و النبوي

و غريمها من اخلطابات، و هو تلق فريد من نوعه كونه يرتع دائما مرتعا إشاريا ، باطنيا ، متجاوزا 
ف و املغايرة  و من مثّ االنزياح يف الفكر القرائي أي تلق سابق ، و مؤسسا بذلك ملفهوم االختال

. الصويف اجلزائري ، على غرار الفكر القرآين الصويف العام 

و ثاين الفصلني خصصته لبحث مستويات االنزياح يف الشعر الصويف اجلزائري ، جاعال من 
.ملستوى العروضي املستوى التصويري ، و املستوى املوضوعايت ، و ا: املستويات ثالثة 

فأما املستوى األول فيدرس الصورة الفنية و كيفية توظيفها لدى املتصوفة اجلزائريني ، ذلك 
التوظيف الذي جعل منها يف خطابام صو رة إشارية ذات صبغة روحية ، و عناصر مبددة ، حتاول 

الل التوتر الذي تثريه فيه تشخيص ما ال يتشخص ، فتحدث بذلك أثرها يف ذات املتلقي من خ
أطرافها ، أما املستوى املوضوعايت فيتناول حيثيات انتقال كلّ موضوع من تعينه السابق إىل تعين 

احلس اردا ، و الكثيف لطيفا ، و من –مبوجب ذلك -جديد أماله عليه املنطق الصويف ، فكان 
كثري من املواضيع يف اخلطاب الصويف ، و أخريا هذا القبيل كان تغير داللة اخلمرة ، و املرأة ، و

املستوى العروضي الذي متّ فيه رصد خمتلف صور اخلرق من لدن الشعر الصويف ململكة الشعر املوروثة 
يف جمايل الوزن و القافية ، و كيف أنّ ذلك أسهم بدوره يف خلق شعرية النص الصويف من خالل 

.ال لسلطان العروض و قيدهجعل النص خيضع لسلطان الروح و دفقه 
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و أخريا ختمت خبامتة أوردت فيها أهم نتائج  البحث اليت أبرزها أهلية اخلطاب الصويف اجلزائري 
لتبوء مكانة سامية يف جمال األدب الصويف على غرار خطابات ابن عريب و النفّري و ابن الفارض ،   

.ليلية يف قراءة هذا اخلطاب و على ذلك يبقى هذا البحث حماولة منهجية و حت

و حول املنهج الذي اعتمدته إلجناز حبثي ، فقد حاولت أن أفيد من املنهج البنيوي التكويين ، 
كونه منهجا يبحث يف النص من الداخل حيث ينفذ إىل عالقاته الباطنية ، و يف الوقت ذاته يتجاوز 

و أو ذاك من االنتظام و التعالق ، و من هنا ال ذلك إىل البحث عن سر وجود اخلطاب على هذا النح
يلبث أن يغادر اخلطاب إىل حميطه ، فيتخلّى عن الرِؤية احملايثة له ، و يتجه إىل رؤيته يف سياقه  

.التارخيي و املعريف 

و لعلّ شهرة الكثري من املتصوفة اجلزائريني ، و تواتر  ذكرهم يف خمتلف كتب التاريخ و التراجم
القدمية منها و احلديثة ما محلين على الظن يف بداية البحث  أنّ املصادر اليت ميكن اإلفادة منها كثرية  
و متنوعة ، تلك اليت درست التصوف اجلزائري و من مثّ خطاباته ، غري أنين مل أظفر بالكثري الوايف 

.منها رغم طول تنقييب عنها عدا كتب التاريخ 

قد أفدت من املوسوعة الصوفية للدكتور حممد بن بريكة ، و اليت كانت يل خري و مع ذلك ف
معني يف الوقوف على نصوص صوفية جزائرية األصل مطبوعة و حمقّقة ، مع اإلشارة يف بعض 

و أفدت أيضا من كتابات الدكتور أمحد بوزيان حول األحيان إىل ما يتعلّق بالنص يف جانبه املعريف ، 
بدءا بأطروحته للدكتوراه و انتهاءا مبقاالته املتعددة ، و شعريةًو لغةًاخلطاب الصويف معرفةًما يتعلّق ب

شعر أيب مدين التلمساين الرؤيا و التشكيل للدكتور حبار خمتار ، الذي هو : كما أفدت من كتاب 
فّر يل من حبث يف كيفية تشكّل الداللة الصوفية يف خطاب أيب مدين الشعري ، إضافة إىل ما تو

دواوين شعرية مطبوعة كديوان األمري عبد القادر ،و ديوان عفيف الدين التلمساين ، و كذا ديوان 
البوزيدي و العالوي و عدة بن تونس املستغامنيني ، فضال عن الياقوتة لعبد القادر بن حممد ، إضافة 

يخ الكنيت الكبري ، و تفسري إىل كتب نثرية كجواهر املعاين للشيخ التيجاين ،و زوال اإللباس للش
فكانت هذه . القرآن للعالوي ، و شرح شطرنج العارفني حلمد بن عبد الرمحن اهلامشي التلمساين 
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املصادر  و غريها مما هو جزائري األصل يف غالب األحيان مادة البحث اليت ركّز عليها القراءة و 
. التحليل بعيدا عن كلّ أشكال املعيارية 

و قد أفدت أيضا من بعض املصادر و املراجع اليت عددت بعض مقومات اخلطاب الصويف هذا
و خصائصه بشكل عام ، كبعض كتب ابن عريب و الكالباذي  و الطوسي و النفري و الغزايل ،     

و عاطف جودت نصر ، يوسف سامي اليوسف ، و الدكتورة آمنة بلعلى ، و و حديثا كتب أدونيس 
حاول مقاربة اخلطاب الصويف مقاربة تكشف عن أبعاده الفنية و اجلمالية مبعزل عن ا ممم هو غري

.جانبه العقدي و السلوكي 

و أما فيما خيص وفرة هذه املصادر و املراجع و حصويل عليها فأنما يعود ذلك إىل فضل اهللا أوال ، 
اجهين من صعاب ، و أعانوين على مثّ فضل اإلخوان و األصدقاء الذين ساعدوين على تذليل ما و

.إجناز ما بدأت به 

عميش عبد القادر  ما : و بعد ، فإنّ من الوفاء علي أن أذكر ألستاذي املشرف األستاذ الدكتور 
مدين به من توجيه و إرشاد، و ما ألزم به نفسه من رعاية و تصويب للبحث ، فقد كان نعم األستاذ 

لناصح ، و نعم الصديق الرفيق  ، جزاه اهللا عني خري اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة ، املوجه ،و نعم األب ا
.و كلّ من هلم علي فضل من قريب أو بعيد 

و اهللا أسأل أن يكون هذا العمل لبنة يف صرح بالدي الثقايف ، و أن أكون قد وفّقت إىل بلوغ 
.ري  األدبية و الفنية بعض الغاية من تبيان قيمة اخلطاب الصويف اجلزائ

.بلعجني سفيان : الطالب 
.م2010أوت26: هـ ، املوافق لـ 1431رمضان 16: فرندة فيي 
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ــدخلم

: التجربة الصوفية يف اجلزائر و إشكالية اخلطاب الصويف 

.مدونام تارخيه ، أعالمه  و : األدب الصويف اجلزائري -

.اخلطاب الصويف و ثنائية املركز و اهلامش -

.يين دو البعد الفنيةؤية الراخلطاب الصويف بني ال-
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:األدب الصويف اجلزائري 

يذهب الباحثون  يف  تاريخ  التصوف  اجلزائري  إىل  أنّ  بدايته  يف هذا اإلقليم  تعود  إىل ما 
و ألدلّ على ذلك ظهور أملع املتصوفة يف هذه الفترة املتقدمة ، كأيب احلسن قبل العهد العثماين ، 

، و يرجع بعض الدارسني ذلك من )1(الشاذيل، و ابن مشيش ،و أيب مدين التلمساين، و أمحد زروق
الناحية السياسية إىل أوضاع املنطقة آنذاك ، ففي  العهد الوسيط حيث كانت اجلزائر آنذاك حتت ظلّ 

و ما كان بينهم  من  صراعات )2(ارات احمللية بدءا  من  املوحدين  و الزيانيني  و احلفصينياإلم
سياسية  و عسكرية  حول  احلكم  مكّنت  الربتغال و اإلسبان من احتالل جباية و عنابة و تلمسان  

العلماء : هؤالءو غريها ،و كذلك سقوط األندلس و فرار الكثري من سكاا إىل بالد املغرب، و من  
.و الفقهاء ،و املتصوفة منهم و ما جلبوه معهم من كتب أبرزها إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل 

فهذه العوامل جمتمعة أذكت روح التصوف لدى اجلزائريني ملا وجدوا فيه من إمكانات تساعد 
و االشتغال عن هذا العامل املريض على اهلروب من الواقع املتردي ،و املرابطة يف أماكن معزولة 

بالتفكر يف عامل الغيب و الروحانيات ،و التعلّق به حتت سلطة روحية ممثّلة يف شيخ أو يف عرش 
استمد تلك السلطة بدوره من عائلة عريقة يف هذا االجتاه ، وكان االنتماء إىل طريقة من الطرق 

.)3(ار و الساسة و اجلنود فضال عن العامة الصوفية فخرا ، و ميارس التصوف العلماء و التج

كانت تابعة للسلطة احلفصية بتونس قبل الوجود العثماين باجلزائر، و كان أمر السلطة "فقسنطينة 
و يف " )4("الروحية فيها بيد أكثر من عائلة أمهّها عائلة الباديس و عائلة آل عبد املؤمنو عائلة الفكّون

و يف ضواحي شلف كان  " ،)5("ئلة ساسي البوين من ميثّل  السلطة الروحية هناكعنابة كانت عا
، )6("يرابط  الشيخ ابن املغوفل و هو من صلحائها الروحيني ، و كان له يف قومه نفوذ 

لشركة الوطنية للنشر          أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الربع عشر اهلجري، ا.د-1
.464:،  ص 1م ، ج1981و  التوزيع ، اجلزائر ، 

. 65: ص 1م ، ج2006أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، كتابام و أشعارهم ،: عمار قدور ابراهيم .د:ينظر -2
.و ما بعدها 474:أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع نفسه ، ص . د-3
،  57:حلضور الصويف يف اجلزائر على العهد العثماين ،جملة التراث ، منشورات إحتاد الكتاب العرب ،العدد ا: حبار خمتار . د-4

.472:املرجع نفسه ، ص : أبو القاسم سعد اهللا . د: ، و ينظر :     ، ص 1994
: املرجع نفسه،  ص :حبار خمتار . د-5
.471: سم سعد اهللا ، املرجع السابق ، ص أبو القا. د:، و ينظر :      املرجع نفسه ، ص-6

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

14

يف جماجة قرب مدينة تنس ، كانت ترابط عائلة ألول ااجي، و قد أسست هذه العائلة زاوية "و
.)1("مبجاجة

و كان أبرز ما مييز هذه الفترة من تاريخ اجلزائر ظهور عقيدة املرابط و انتشار الزوايا  ، ومن مثّ 
لتصوف بصورة عامة و التصوف العملي بوجه خاص ، كما ظهر الشعر بوفرة غري أنّ بروز تيار ا

روح التصوف قد طغت عليه  ، فال نكاد جند عاملا إالّ و له قصيدة و كانوا يسموا منظومة ، أو 
.)2(كتاب يف التصوف و ما شاكل ذلك 

أنّ أفكار حمي " مبكّر ،إضافة إىل فالتصوف كظاهرة دينية اجتماعية ظهر يف اجلزائر يف وقت
قد انتشرت فيها قبل العهد العثماين بزمن طويل،كما أنّ حسن بن باديس ) األندلسي(الدين بن عريب 

صاحب السينية قد حتدث عن الشيخ عبد القادر اجليالين وطريقته يف القرن الثامن اهلجري،و من جهة 
ائي الصوفية عن الطريقة القادرية يف القرن التاسع أخرى حتدث حممد الزواوي الفراوسين صاحب املر

بفضل مدرسة سيدي " ، و مما يذكره أبو القاسم سعد اهللا أنّ التصوف يف اجلزائر شاع)3(" اهلجري 

)4(" )*(عبد الرمحن الثعاليب

كانت و ذا يعود تاريخ التصوف يف اجلزائر إىل ما قبل العهد العثماين ، هذا العهد الذي 

تعريف اخللف برجال : احلفناوي : ، وينظر أيضا :    احلضور الصويف يف اجلزائر على العهد العثماين ، ص : حبار خمتار .د-1
.275: ، ص1م، ج1991: حممد رؤوف الفاسي احلسين ، طبعة أنيس : السلف ، تقدمي 

.و ما بعدها36:، ص 1أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج. د: ينظر-2
العالقة بني التصوف و شعراء امللحون يف اجلزائر ، حممد بن مسايب منوذجا ، جملة التصوف يف االدب : سعيد جاب اخلري -3

. 35: اجلزائري ، منشورات الرابطة الوطنية لألدب الشعيب الحتاد الكتاب اجلزائريني ، صالشعيب
لوف الثعاليب اجلزائري أبو زيد من كبار علماء اجلزائر و صلحائها ، ولد و نشأ بوادي يسر هو عبد الرمحن بن حممد بن خم-* 

هـ و ينسب الثعاليب إىل تيار التصوف املعتدل حيث جاء تصوفه 875هـ، و تويف 787هـ أو 786جنوب شرق مدينة اجلزائر ، 
املرجع : أبو القاسم سعد اهللا .د: ، و ينظر 77: ص1املرجع السابق ، ج: احلفناوي :ينظر .بعيدا عن كل مظاهر الشطح 

تاريخ اجلزائر العام ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دار الثقافة ، بريوت : عبد الرمحن اجلياليل: وينظر.83: السابق ، ص 
. 272: ص1م ،ج1982-هـ1402–لبنان –
.465:املرجع السابق  ، ص : أبو القاسم سعد اهللا .د-4
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بدايته هي اية متصوف جزائري كبري هو عبد الرمحن الثعاليب ، و ايته بداية حياة جماهد و متصوف 
.)هـ1300: ت (جزائري كبري هو اآلخر ، و هو األمري عد القادر اجلزائري 

بغة و قد ختلّلت  هذه الفترة املمتدة بني طريف بداية و اية شبيهني ، تآليف اصطبغت بالص
نزهة األنظار يف : البستان البن مرمي ، و رحلة الورثالين : الصوفية الواضحة ، فمن ذلك جند مؤلّف 

حنلة اللّبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، و رحلة بن : فضل علم التاريخ و األخبار ، و رحلة بن عمار 
)2(. العياشي لعبد اهللا العياشي حقّقها و نشرها الدكتور أبو القاسم سعد اهللا ، و رحلة : محادوش 

يف عمومها و ما " الرحلة"و املالحظ على هذه املؤلّفات ذات الصبغة الصوفية  ومسها مبصطلح 
يعكسه ذلك من بعد أنطولوجي لدى املتصوفة  اجلزائريني ، تعكسه رحلة الروح إىل اجلسد و حنينها 

لة الصويف من عامل األغيار إىل عامل األنوار و األسرار ، بعد ذلك إىل عاملها األصل ، و كذا رح
.امتدادا يف ذلك إىل رحلة الرسول عليه الصالة و السالم من خالل معجزة اإلسراء و املعراج 

)  الفترة العثمانية (قلّما جند نتاجا ثقافيا يعود إىل هذه الفترة " و يضيف الدكتور حبار خمتار أنه 
محى التصوف ، ذلك ألنّ أغلب الشيوخ املتصدين لإلفتاء و التدريس كانوا جيمعون بني قد جنا من

.)3("عاملي الظاهر و الباطن ، كما أنّ املؤسسة التعليمية املفضلة كانت غالبا هي الزاوية 

صه من و مما يدلّ على تأصل روح التصوف لدى اجلزائريني منذ قدمي العهود ما ميكن استخال
فمصدر رسالته يف التحريض على القتال  " رسالة عبد الرمحن الثعاليب يف توجيه األهايل إىل اجلهاد ، 

و إعداد العدة املوصوفة ملواجهة بين األصفر ، مل يكن كلّ ذلك من تدبري عقل حكيم صقلته السياسة  

: عهد العثماين ، ص احلضور الصويف يف اجلزائر على ال: حبار خمتار .د: ينظر -1
: املرجع نفسه ، ص : حبار خمتار .د-2
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باعتبار الرؤيا من)1(" من رؤى الشيخ الصوفية" رؤيا"و حنكته جتارب احلرب ،إمنا كان مصدره 
املنظور الصويف وسيلة للمعرفة ، ا يستدلّ على صدق صالح صاحبها من خالل صلته بالغيب      

.و تعلّقه به 

و هكذا ظلّت الذّهنية الشعبية اجلزائرية مرتبطة بالسلطة الروحية املتمثّلة يف مشايخ الصوفية 
أكثر مما كانت مرتبطة بسلطة زمنية معينة جتمع شتات القبائل املتنافرة ، فقد كان لكلّ مدينة رمزها 

ل رمز السلطة الروحية يف مدينة ميثّ-مث ميتا–الروحي الذي يؤلّف بني القلوب ، فالثعاليب ظلّ حيا 
اجلزائر و أحواض متيجة ، و كان القطب الصويف حممد اهلواري ميثّل تلك السلطة يف وهران،          

و قسنطينة مدينة سيدي راشد ، و تلمسان مدينة سيدي أيب مدين الغوث ، و البيض مدينة سيدي 
.سيدي خالد الشيخ ، و تيارت مدينة

عن ذلك تسمية القرى و املداشر  بأمساء الصاحلني و مشايخ الزوايا ، مثل مدينة سيدي فضال
قادة نسبة إىل سيدي قادة بلمختار ، و مدينة سيدي خلضر نسبة إىل سيدي خلضر بن خلوف ،

إضافة إىل انتشار األضرحة و القبب يف ربوع هذا اإلقليم ، مما يدلّ على مدى تعلّق أهله منذ سالف 
العهود باألولياء و الصاحلني ،و قد اشتهر هؤالء الصوفية مبجالس الذكر و التربية أكثر من اشتهارهم 

على اعتبار أنّ الوعي االجتماعي آنذاك كان يتخبط يف عدة أشراك حياتية هي اليت " بقول الشعر
.)2("قيدته دون معانقة السعي إىل مباركة جانب اإلبداع الشعري 

اجتمعت للذات اجلزائرية كل األسباب املوضوعية التارخيية اليت وضعتها يف " م ذلك فقد و رغ
، و من تلك األسباب البيئة وما شهدته من أوضاع سياسية عرب )3("سبيل االلتزام باملنهج الصويف 

ة تؤمن بيئة تصوفية أصلي"هي ) من جبال و ثغور( العصور ، فالبيئة اجلزائرية  مبظاهرها املختلفة 

: أبو القاسم سعد اهللا . د:و ينظر نص الرسالة :      احلضور الصويف يف اجلزائر على العهد العثماين  ،ص : حبار خمتار .د-1
.و ما بعدها 208: ص 1م ،ج1990أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر ، الطبعة الثالثة ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، لبنان 

.84-83:ص 1ج:أعالم املتصوفة يف اجلزائر : دور ابراهيم عمار ق. د-2

.96: ص 1املرجع نفسه ، ج: عمار قدور ابراهيم . د-3
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،كما تشكّل تلك البيئة عامل حدس و تنبيه للذات )1("بالغيبات كثريا و تندفع مع ضروب اخليال 
ها و حترسها يف جهادها و مقاوماا ،البشرية ، فتحاورها و تسامرها يف عزلتها و خلوا ، و حتضن

فقد كان هلذا التجاوب البيئي بني الذّات و املكان دفع قوي أسهم يف بلورة خصوصية املعرفة " 
اليت احتضنت التجربة الصوفية يف حماولة منها ملقاطعة كلّ تفاعل مع )2("الصوفية يف بالد اجلزائر 

صوال إىل مرحلة االستعمار الفرنسي ، ذلك أنّ التصوف ثورة اآلخر احملتل عرب مسرية تارخيية عريقة و
ضد املستعمر ، و ضد التنصل من اهلوية اإلسالمية و العربية ، و هذا ما يثبته يف أرض الواقع انتشار 

.الزوايا و الكتاتيب ، و ما خترج عن ذلك من علماء و فقهاء و أولياء 

ويف يف اجلزائر و مأعالم األدب الصم دونا:

غين و عميق يف التراث الصويف قد أثرى التجربة الصوفية      إنّ  اجلزائر  مبا متلكه  من رصيد
و اإلبداعية على مدى القرون السابقة  بفضل جهد أديب إنساين كبري أسس له أعالم مشاهري يف 

: التصوف و األدب الصويف من بينهم 
:(*)أبو مدين شعيب 

هو أبو مدين شعيب بن احلسني األنصاري االندلسي ، ولد حبوز إشبيلية ، و تعلّم بفاس ، مث و 
" العباد"هـ  مبنطقة تدعى 594:و تويفّ قرب تلمسان سنة)3(حج ، و عند أوبته استوطن جباية 

131: م،ص 1981:شر و التوزيع، اجلزائرتارخيه و ثقافته، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للن: املغرب العريب: رابح بونار-1

.92:ص 1أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، ج:عمار قدور ابراهيم  . د-2

من أعالم تلمسان ،كما عده الدكتور حبار : قد عده الدكتور حممد مرتاض من مجلة أعالم تلمسان و أورد ذلك يف كتابه -*

دار الغريب للنشر و -فنية-مقاربة تارخيية: من أعالم تلمسان : حممد مرتاض . د: ينظر. خمتار من مجلة شعراء اجلزائر املتصوفة 
سري و : شعراء اجلزائر على عهد الدولة احلمادية : حبار خمتار . د: و ما بعدها ، و ينظر 19: م ، ص 2004التوزيع ، وهران ، 

.بعدها و ما 21: م ،  ص 1998: نصوص ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، وهران
عنوان الدراية يف من عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية ،الطبعة األوىل ، دار البصائر ، : أبو العباس أمحد الغربيين : ينظر-3

البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ، حتقيق حممد بن أيب شنب ، : ابن مرمي :وينظر . 07:م ،  ص 2007اجلزائر 
: دار الرباق، بريوت : الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر ، تارخيها و نشاطها :  صالح مؤيد العقيب .د:  وينظر ، 105:ص 

.446، 1تعريف اخللف برجال السلف ، ج: احلفناوي : و ينظر . 695: م، ص 2002
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مجلة ما ، و ضرحيه مشهور يتربك به ، و كان من)1(و هو يف طريقه إىل يعقوب املنصور مبراكش 
خلّفه إضافة إىل أتباعه و مريديه ، ديوان شعر يف التصوف ، و جمموعة من احلكم الصوفية على منوال 

.الغوث : حكم ابن عطاء اهللا السكندري ، و تسمت باحلكم الغوثية نسبة إىل مقامه الشريف

يف فاس ، فإنّ مناقب و إذا كانت بوادر النبوغ العلمي و الصويف قد ظهرت على يد أيب مدين " 
صاحب مقام "و "اجلامع بني الشريعة و احلقيقة " و" شيخ املشايخ" الشهرة اليت طبقت اآلفاق مثل 

صاحب الكرامات      "و " املفيت" و " احلافظ" و " علم العلماء"و " خمرج األلف شيخ" و " التوكّل
جباية ، و اليت قد تصدى فيها لتخريج قد ناهلا يف أغلبها و هو يف " القطب الغوث" و " و اخلوارق

.)2(" دفعات من طالّب علم الباطن نظريا و عمليا على طريقة أستاذه أيب يعزى

(*)و إىل أيب مدين يعود الفضل يف دخول الطريقة القادرية إىل اجلزائر نسبة إىل عبد القادر اجليالين 

، وتعد هذه الطّريقة  أقدم الطرق )3(لبقاع املقدسة الذي لقي شيخنا و ألبسه اخلرقة بعد عودته من ا
حيث وجدت أرضا خصبة استطاعت أن تنمو فيها و تزدهر "الصوفية تأسيسا و ظهورا يف اجلزائر ،

.، و كان  من مقدميها حمي الدين و ابنه البطل عبد القادر)4(" خصوصا أثناء احلكم العثماين 

:األمري عبد القادر اجلزائري -

هو ااهد الكبري و العامل العامل و الصويف األديب و الشاعر األمري عبد القادر بن حمي الدين 
املصطفى اجلزائري ، ولد يف قرية القيطنة من أعمال وهران يوم اجلمعة الثالث و العشرين من رجب

. 10: عنوان الدراية ، ص : الغربيين : ، و ينظر 342: ص ،9نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ج: املقري : ينظر -1
.21: شعراء اجلزائر على عهد الدولة احلمادية ، سري و نصوص ، ص : حبار خمتار . د-2
ـ 471: هوأبو حممد حمي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا اجليالين نسبة اىل جيالن من بالد فارس اليت ولد ا سنة -* ه

هـ ، صاحب الطريقة القادرية ، و يقول عنه الصوفية العارف الرباين ، باز اهللا األشهب ، شيخ الكل ، من 561: يف سنة و تو
عبد . د: ينظر .الغنية لطالب طريق احلق ، الفتح الرباين ، فتوح الغيب ، الفيوضات الربانية ، و له قصائد و أشعار : مصنفاته 

.و ما بعدها 165: م ، ص 2006وفية ، مكتبة مدبويل القاهرة ، الطبعة اخلامسة ، املوسوعة الص: املنعم احلفين 
موسوعة الطرق الصوفية ، : حممد بن بريكة . د: ، و ينظر 449: ص 1تعريف اخللف برجال السلف ،ج: احلفناوي :ينظر -3

.184: ص 3م،ج2007:الطريقة القادرية ، دار احلكمة ، اجلزائر 
.143: الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر  ،ص : مؤيد العقيب صالح . د-4
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، نشأ على عفّة و صيانة ، مرضي احلال ، حممود األقوال و األفعال ، أخذ الفقه عن هـ1222سنة 
والده و غريه من العلماء ، فقد درس الفلسفة و الفقه و احلديث و قام بتدريسهما ، كما تلقّى األلفية 

لسنوسية و العقائد النسفية يف التوحيد ، و درس املنطق ، هذا إضافة إىل زهده         يف النحو ، و ا
و سلوكه طريق التصوف ، و قراءته ألشهر كتب التصوف كاإلحياء أليب حامد الغزايل ،            

.)1(و الفتوحات املكية و فصوص احلكم حملي الدين بن عريب 

لمائها ، مثّ رحل رفقة أبيه إىل تونس مثّ مصر مثّ احلجاز مث البالد رحل إىل وهران و أخذ عن ع
الشامية مث بغداد أين تلقى الطريقة القادرية عن الشيخ حممود الكيالين القادري  ، مث العودة إىل 
احلجاز و منها إىل اجلزائر حيث قام بنشر الطريقة القادرية و جاهد رفقة أتباعه ضد املستعمر ، 

.)2(تعلم و مشاهدة و معايشة للوطن العريبفكانت رحلة

و أخذ أيضا عن اإلمام ضياء الدين موالنا الشيخ خالد النقشبندي السهروردي ، و كان يكثر 
)3(التردد عليه ، و انتفع منه علوما شىت يف التوحيد و التصوف و برع يف علوم الشريعة و احلقيقية 

رجب 19ا و اختياره اإلقامة يف سوريا بعدها بدمشق يف منتصف ليلة تويف األمري بعد منفاه إىل فرنس
املواقف الروحية : هـ، و قد دفن جبوار الشيخ حمي الدين بن عريب ، خملّفا مؤلّفات عدة منها 1300

، رسالة يف شرح سورة التكوير على ) يف علم الكالم ( ،تعليقات على حاشية جده عبد القادر 
.    )4(رسالة يف احلقائق الغيبية ، ديوان شعر الطريقة الصوفية ،

-ساين تلمين العفيف الد  :

هو أبو الربيع سليمان عفيف الدين بن علي بن عبد اهللا بن علي بن ياسني العابدي الكومي ، 

عاصم ابراهيم الكيايل احلسين : املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، إعتىن به  الشيخ الدكتور: األمري عبد القادر -1
.09: ص 1م ، ج2004-هـ 1425الطبعة األوىل ، -لبنان–الشاذيل الدرقاوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

.08: املصدر نفسه ، ص : األمري عبد القادر -2
.163: ص 1أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، ج: عمار قدور ابراهيم . د-3
.23: املصدر السابق ، ص : قادر األمري عبد ال-4
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، و لقب العابدي نسبة للعباد مكان )1(هـ690هـ و املتويف سنة 610املولود بتلمسان حوايل سنة 
مولده أين يوجد حاليا ضريح الويل الصاحل أبو مدين شعيب ، أما الكومي فذلك نسبة إىل قبيلة 

ن علي ، و هي إحدى فروع زناتة ، خالفا ملا كومية اليت ينتسب إليها أمري املؤمنني عبد املؤمن ب
، "األدب الصويف يف مصر يف القرن السابع للهجرة "ذهب إليه الدكتور علي صايف حسني يف كتابه 

حيث أورد كلمة كويف بدال من كومي، و منشأ اخللط راجع إىل الذين طبعوا كتاب فوات الوفيات 
ة حملي الدين عبد احلميد ، وضعوا الكويف بدل الكومي ، البن شاكر يف طبعاته القدمية و الطبعة احملقق

و من مجلة . ) 2(رمبا يعود ذلك جلهلهم بوجود قبيلة كومية يف اجلزائر و نسبوه بالتايل خطأ إىل الكوفة 
شرح على مواقف النفري ، و شرح على فصوص احلكم البن عريب ،: ما ألّفه العفيف التلمساين 

)3(ين للهروي ، و شرح لألمساء احلسىن ، و شعر على منوال املتصوفة و شرح على منازل السائر

:عبد القادر بن حممد -

و القطب الواضح الشيخ سيدي عبد القادر بن حممد بن الصاحل مة الولّالهو العارف باهللا الع
)4(هـ 940: عام سليمان بن أيب مساحة البكري الصديقي املعروف بسيدي الشيخ ، ولد رمحه اهللا 

هـ كانت 1019-هـ1012، و يف الفترة املمتدة بني )5(بقرب قصر الشاللة حتت خيمة العائلة 
تشهد حربا بني موالي الشيخ و موالي زيدان ، و بعد -منطقة عائلته–منطقة الشاللة  الظهرانية 

، و ال )6(عاما 85هـ توفّي سيدي الشيخ عن عمر يناهز 1025هذه السنوات بقليل أي يف سنة 

م ، 1982العفيف التلمساين شاعر الوحدة املطلقة ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، : عمر موسى باشا . د: ينظر -1
.و ما بعدها 128: املوسوعة الصوفية ، ص : عبد املنعم احلفين . د: ، و ينظر 35: ص 

.و ما بعدها 35: املرجع نفسه ، ص: عمر موسى باشا . ينظر د-2
. 128: املرجع السابق ، ص :عبد املنعم احلفين . د-3
بوبكر بن مازوزي آل الشيخ ، الياقوتة نظم الشيخ سيدي عبد القادر بن حممد ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، : ينظر-4

:و ينظر .08:، ص 2004: وهران 
Hamza boubakeur, un soufi algerien sidi cheikh .tome 1, edition maisonneuve et  larose ,

:و ينظر ،  paris ,1990, p.08
Milade aissa , al-yakouta , poeme mystique de sidi cheick en du livre , 1986, p.07.

Milade aissa , al-yakouta ,p. :       ينظر-5
Hamza boubakeur, un soufi algerien , p.09 :     ينظر -6
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.يزال ضرحيه إىل اليوم بوالية البيض 

و تدلّ الدراسات اليت تناولت سيدي الشيخ أنه كان رجال صوفيا متدينا ، داعيا إىل الصلح    
و فعل اخلري ، و قد عرف عنه الكثري من الكرامات ، و يف مقابل ذلك كان شاعرا ، و أهم ما وصلنا

.)1(الياقوتة و اجلاللة : من شعره قصيدتان مها 

فأما الياقوتة فهي قصيدة تائية من الطراز الصويف ، تناولت يف جمملها العالقة بني النفس البشرية 
و الذات اإلهلية ، و ما ينجم عن ذلك من مسو روحي ، باإلضافة إىل ذكر مجلة من النصائح الفاضلة 

، و عن سر تسمية القصيدة بالياقوتة و حول موضوعها يقول )2(ه يف الطريق و ذكر سلسلة شيوخ
: عبد القادر بن حممد

القصيـدةقد انتهى بنا القول نظما يف كلّ ما       حناول من حتصيل مجع 
عديدةشيوخ منو مسيتها الياقوت رفعا   لقدر مـا        تسلسل فيها 

)3(و طريقهـم        و أمسائهم ذوي األحوال الشريفة لشأــم معرفة 

و فيما بعد عرفت بالياقوتة " الياقوت : " و املالحظ أنّ اسم القصيدة كما ورد يف أبياا هو 
نظرا لتداوهلا بالعامية من طرف الكثري من الناس ، و مع ذلك تظلّ الشاهد على استمرار الرسالة 

املغرب العريب فضال عن اجلزائر ، و هي أيضا شاهد على قدرة الشيخ األدبية      الصوفية يف منطقة
.و الشعرية ، إذ أنّ القصيدة على قدر كبري من اجلودة و اإلبداع على منوال تائية ابن الفارض 

نّ طابع فهي مزيج بني العامية و الفصحى ، إال أ" اجلاللة : "و القصيدة الثانية املوسومة بـ

:ينظر -1
Milade aissa , al-yakouta ,  p.10. ،و:   Hamza boubakeur, un soufi algerien , p.127.

من احملتمل جدا أن يكون سيدي الشيخ قد نظم الياقوتة كرد فعل على انتقادات الفقهاء آنذاك ، فما الياقوت إال برهانا صادقا -2
: تطابقة مع ج السابقني و شيوخ الشاذلية ومن مثٌ مع سنة الرسول صلٌى اهللا عليه و سلم ، ينظر على استقامة جتربته الصوفية امل

Milade aissa , al-yakouta ,  p.08.
.22: الياقوتة ، ص : عبد القادر بن حممد  -3
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ث يقول العامية بغلب عليها ، و هي األخرى ذات طابع صويف تبدأ بالدعاء و التضرع إىل اهللا حي
:  صاحبها عبد القادر بن حممد 

 لقـاكباملرصـاد يا اهللا خلخل قليب يف هوى ذكراك هلواك       قلت يـارب
)1(خلقتين للتعريف عبيــدا لك ضعيـف      ألطف يب يالطيف بالرضى يوم لقاك 

ا يستوجب التضرع إليه  مثّ يشري الشيخ يف ما تلى هذين البيتني إىل عظمة اخلالق و سعة رمحته مم
و التقرب منه بالطاعات يف أوقات خاصة ، و كيفّية التوسل و خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلّم ،مث 

.يصل بعد ذلك إىل تعظيم اهللا و تكبريه و تقديسه 

-عبد البن د حمممحن األزهري ر :

هـ ، جببال 1126زهري، ولد حوايل هو حممد بن عبد الرمحن القشوطي اإلدريسي احلسين األ" 
.)2("جرجرة ، و إليه يعود الفضل يف نشر تعاليم الطريقة اخللوتية يف اجلزائر بعد عودته من املشرق 

و قد مجع الشيخ األزهري بني التجربة الصوفية و قول الشعر دراية منه بذلك الرباط الروحي 
التصوف ، إذ له قصيدة يف احلنني إىل املدينة املنورة و زيارة القوي و املتني الذي يصل بني الشعر و
حتريك الساكن بني الشوق الكامن يف زيارة طيبة و من ا : الرسول صلى اهللا عليه و سلّم عنواا 

: ساكن ، يقول يف مطلعها 

دعاين اهلوى و الشوق أقلق ما بيا         و حادي الركاب حن بالعيس غاديا
مني يف حشايـا سواكنـا         إىل ساكن احلمى و هـاج فؤاديـافحرك 

و طار قليب من شجوين شجونـه         و فاضت دموعي من عيوين  سواقيا

1-Hamza boubakeur, un soufi algerien , p.127

نسبة إىل الشيخ عمر اخللويت املتويف و اخللوتية.156-155: الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر، ص : صالح مؤيد العقيب . د-2
املرجع نفسه ، : صالح مؤيد العقيب . د: ينظر . هـ ، و الشيخ حممد الباسلي اخللويت ، و قطب الدين أمحد األري 986سنة 
.163: ص 
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شفقت بدار لو يساعدين اهلـوى          بزورـا  أعطيت نفسي و ماليـا
ـّه أعز  و أغلـى من نفيس  حياتيـاو بعت العزيز يف األعـز و إن

)1(و ما احلب حىت يسلم العبد نفسه          و يسمـع من يفىن مبا كـان فانيا 

و كان من مجلة أتباعه و تالميذه )2(هـ 1208تويف الشيخ عبد الرمحن األزهري مبسقط رأسه سنة 
هـ ، 1222ية الرمحانية بقسنطينة املتويف سنة الشيخ عبد الرمحن باش تارزي شيخ الطريقة و الزوا

: و منها )3(املنظومة الرمحانية يف األسباب الشرعية املتعلقة بالطريقة اخللوتية : صاحب 

بامسك  نبدا يـا معني      و الصالة  على  األمني
من أتانـا باليقيـن        يف  طريـق   األوليـا

بـاع املصطفــىيا  من تريد الشفـا        وات
أدخل طريق الوفـا         طريـق   اخللوتيــا
يا  من تريد  التوفيق        و  سلوك أهل التحقيق
أخدم  هذه  الطريق        طريــق   الصوفيـا
يا من  تريد  األوراد        و  بلوغ  مـا  يـراد

)4(أدخل طريق االسناد       طريقـا   أزهريـا 

و من أتباعه أيضا الشيخ عبد احلفيظ اخلنقي من كبار شيوخ الطريقة الرمحانية و شيخ زاوية 
م ، تاركا 1850اخلنقة ، و كان له دور يف املقاومة الشعبية ضد االحتالل الفرنسي ، تويف عام 

الطرق الصوفية و الزوايا : العقيب صالح مؤيد. د: وينظر 48-47:ص 4تاريخ اجلزائر العام ، ج: عبد الرمحن اجلياليل -1
: عمار قدور ابراهيم .د :، و ينظر37: الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر، ص: حبار خمتار. د: ، و يظر 163-162:باجلزائر ، ص

.82: أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، ص 
املرجع  نفسه ، : صالح مؤيد العقيب . د : ، و ينظر 302: ، ص 2تعريف اخللف برجال السلف ، ج: احلفناوي : ينظر -2

.163: ص 
.37: املرجع السابق ، ص : حبار خمتار . د-3
و قد مت طبع املنظومة مبطبعة النجاح بقسنطينة و أشرف على . 161-160:املرجع السابق ، ص : صالح مؤيد العقيب . د-4

.162: املرجع نفسه ، ص : ينظر .تصحيحها و كتابة خامتة الطبع اإلمام عبد احلميد بن باديس 
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التعريف باإلنسان الكامل ، اجلواهر املكنونة و العلوم املصونة ، حزب الفالح        : مؤلٌفات منها 
.)1(و مصباح األرواح ، احلكم احلفيظة ، سر التفكري يف أهل التذكري ، غاية البداية يف حكم النهاية 

:  خمتار الكنيت الكبري -

هـ إىل 1142:و هو من رجال العلم و األدب و التصوف ، عاش يف الفترة املمتدة من 
، و إليه تنسب الطريقة القادرية الكنتية اليت هلا يف أقصى اجلنوب اجلزائري فرع ميتد من )2(هـ 1226

طرد زوال اإللباس يف: ، و من مؤلّفاته )3(متنراست إىل مايل و النيجر و ليبيا حىت بركينافاسو 
. الوسواس اخلناس 

و يذكر الدكتور حممد بن بريكة أنّ له مؤلفات تربو على الثالمثائة ، بعضها ال نعرف عنه إال 
وكان من أتباع .)4(عنوانه ، و البعض اآلخر مازال خمطوطا ، و ربما يف حالة متقدمة من التآكل 

لذي كان من رجاالت العلم املشهود هلم ، و الذي الشيخ الكنيت ، حممد بن املختار بن األعمش ا
شرح امللحة جلالل الدين : هـ و من مؤلفاته 1287رجب 16: أسس و أهله مدينة تندوف ، تويف 

، و قد خلّف وراءه ابنه حممد بن أمحد بن حممد املختار الذي كان يقرض الشعر ، و من ) 5(السيوطي 
: نظمه 

األرب         و ال تذكرنّ غريا  فذاك هو احلجبعليك بباب اهللا يقضى  لك  
فإنّ مشوس الذكر يشـرق نورهـا         إىل السر  إشراقا يضيء  له  القلب
ـّه          هو املنهل األصفى و مشربه العذب والزم طريق القوم  و اعلم  بأن

)6(فر الذنب تواضع تنل بالذلّ  مرتبـة العـال          و تابع طريق املصطفى يغ

.102: الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر ، ص : صالح مؤيد العقيب . د: ينظر -1
.184: ص 3موسوعة الطرق الصوفية ، ج: حممد بن بريكة . د: ينظر -2
. املرجع نفسه ، اجلزء و الصفحة نفسهما : حممد بن بريكة .د-3
.185: ص 3الطريقة القادرية، ج،موسوعة الطرق الصوفية  : حممد بن بريكة . د-4
.541: املرجع السابق ، ص : صالح مؤيد العقيب . د : ينظر -5
.546:املرجع نفسه ، ص : صالح مؤيد العقيب . د-6
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: أبو العباس أمحد التيجاين -

ليت استقرت هو الشيخ أبو العباس أمحد بن املختار بن أمحد التيجاين نسبة إىل قبيلة بين توجني ا
هـ ، حفظ القرآن يف صباه 1150:قدميا بعني ماضي باألغواط  اليت ولد ا الشيخ أمحد التيجاين عام 

اللغة ، التوحيد ، الفقه ، مث أصول الفقه من تفسري و حديث ، و ملّا بلغ حنو : مث اشتغل بطلب العلم 
.)1(ول ، و له أجوبة يف فنون العلم  العشرين سنة أضحى مدرسا مفتيا ، و قد حرر املعقول و املنق

أخذ الشيخ يف الترحال إىل املغرب األقصى مث عاد إىل تلمسان ، وواصل طريقه إىل تونس ، مث 
إىل مكة املكرمة و زار املدينة املنورة ، و التقى أثناء رحلته العديد من الشيوخ أبرزهم الشيخ عبد 

مث عاد إىل أرض الوطن و اشتغل بالتدريس يف اجلامع الكبري.)2(القادر التيجاين رضي اهللا عنه 
بتلمسان ، و لكن العثمانيون مل يكونوا لريضوا عن رجل يقول كلمة احلق جهارا فضيقوا عليه حىت 

هـ ، و ضرحيه هناك 1230: اضطر إىل مغادرة تلمسان إىل مدينة فاس اليت بقي ا حىت تويف عام 
حممد الكبري و حممد الصغري ، كما خلّف الشيخ  جمموعة من األجوبة  : ا ولدين مها تارك)3(بزاويته 

حول مسائل عدة يف التصوف خاصة و يف غريه مجعت يف كتب أبرزها ، جواهر املعاين من فيض 
.الشيخ التيجاين جلامعه الشيخ علي برادة حرازم الفاسي أحد تالمذة الشيخ التيجاين 

: وي لعالأمحد بن مصطفى ا-

هو العارف باهللا الشيخ األكرب قطب زمانه  املشهور بتلقني اإلسم األعظم ، أبو العباس سيدي 
أمحد بن مصطفى بن حممد بن أمحد املعروف بالقاضي بن حممد بن الويل الصاحل امللقب مبدبوغ اجلبهة 

.)4(بن احلاج علي الذي كان معروفا يف مدينة مستغتامن بعليوة 

.6: م ، ص 2004و منهجياته يف التفسري و الفتوى و التربية ، وهران ، ) ض(الشيخ أمحد التيجاين : عبد الرمحن طالب . د-1

الطرق الصوفية     : صالح مؤيد العقيب . د: و ما بعدها ، و ينظر 6: املرجع نفسه ، ص : عبد الرمحن طالب . د: ينظر -2
.و ما بعدها 175: و الزوايا باجلزائر ، ص 

.املرجع و الصفحة نفسهما : صالح مؤيد العقيب .،وينظر د473: ،ص1تاريخ اجلزائر الثقايف،ج:أبو القاسم سعد اهللا.د:ينظر -3
.و ما بعدها 13: م ، ص 2006شرح ورد الطريقة العالوية، دار الغرب للنشر و التوزيع ، يناير ، : داعو العلوي بن بشري-4
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، كان يف بدايته عيساويا مثّ التقى )1(" م1869د رضي اهللا عنه حباضرة مستغامن حوايل سنة و ل" 
الذي يعد نقطة حتول جوهرية يف حياة الشيخ العالوي ، (*)الشيخ سيدي أمحد البوزيدي املستغامني 

و بعد فبعدما كان عيساويا أضحى على منهج شيخه البوزيدي ، فلقّنه علوم  القوم و أسرارهم ، 
 يت بامسه و هي الطريقة العالوية  اليت تعدوفاته صار خليفة له يف املشيخة  على رأس الطريقة اليت مس
فرعا عن الطريقة الدرقاوية الشاذلية ، و هي أحدث الطرق الصوفية عهدا و آخرها تأسيسا و أكثرها 

.)2(دقّة و تنظيما 

القول : رسالة مساها : إرثا كبريا من املؤلفات منها م تاركا1934توفّي رضي اهللا عنه سنة 
األلفية العالوية ، حذا فيها حذو : املقبول فيما تتوصل إليه العقول ، و منظومة يف العلوم النقلية مساها 

مبادئ التأييد يف بعض ما حيتاج إليه املريد يف علم الفقه    : الشيخ خليل يف خمتصره ، و رسالة مساها 
: القول املعروف يف الرد على من أنكر التصوف، وكتبا أخر مساها : توحيد ، و رسالة مساهاو ال

مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود ، و املنح القدوسية يف شرح املرشد املعني بالطريقة الصوفية،         
شرح (احلكم الغوثية و األمنوذج الفريد يف نقطة بسم اهللا الرمحن الرحيم ،واملواد الغيثية الناشئة عن

، و نور األمثد يف سنة وضع اليد على اليد ، و لباب العلم يف )فيها حكم الغوث سيدي أيب مدين
، و ديوان شعر ،و له ) ص(تفسري سورة النجم، و دوحة األسرار يف معىن الصالة على النيب املختار

باإلضافة إىل تأسيسه جريدتني مها ، هذا)3(أيضا تفسري للقرآن مل يكمله بسبب وفاته رضي اهللا عنه 
.جريدة لسان الدين،و جريدة  البالغ 

.19: الروضة السنية يف املآثر العالوية ،املطبعة العالوية مبستغامن ، ص : عدة بن تونس -1

م 1824البساتني سنة هو سيدي حممد بن احلبيب البوزيدي ابن عبد اهللا بن امحد بن زيدان ، ولد جبنوب مدينة مستغامن بقرية-*

نشأ حتت تربية أبيه سيدي احلبيب الذي كان من أشهر الفقهاء و العارفني باهللا و تتلمذ على يد العارف باهللا سيدي الشارف بن 
تكوك ، مث رحل إىل املغرب فارا من االستعمار و التقى فيه بالشيخ سيدي حممد بن قدور الوكيلي بزاويته جببل كركر ، مث عاد 

: ينظر .م خملّفا إىل جانب مريديه ديوان شعر يف التصوف 1909خ إىل مستغامن معلما فيها و داال على اهللا إىل أن تويف ا سنة الشي
وما بعدها    21:األنوار القدسية الساطعة على احلضرة البوزيدية ،دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،ص: عبد القادر بن طه 

.273:الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر ، ص : الح مؤيد العقيب ص.د: ينظر -2
.املرجع السابق ،الصفحة نفسها : عدة بن تونس :ينظر -3
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:حممد بن أمحد اهلامشي -

هو اإلمام العارف باهللا و الدال عليه  عبد اهللا بن حممد بن أمحد اهلامشي بن حممد بن حممد بن عبد 
عة احلسين، الدمشقي مسكنا ، الساحلي التلمساين اجلزائري أصال، املالكي مذهبا ، الرمحن بن أيب مج

األشعري السلفي عقيدة ، الشاذيل طريقة و مشربا ، األثري اتباعا و اقتداءا ، ولد يف مدينة 
هـ ، عاش يف تلمسان و أخذ العلم عن علمائها ، مث 1298: من أعمال تلمسان سنة " سبدو"

الشام بإذن من شيخه حممد بن يلس بعد أن ضيقت السلطات املستعمرة على العلماء ،     هاجر إىل 
و قام بنشر الطريقة الشاذلية و الدرقاوية يف دمشق و حلب و محص و العراق و لبنان و فلسطني     

.)1(و األردن حىت عرفت بامسه ووصلت إىل تركيا و أوربا و أمريكا 

صوف ، الشيخ حممد بن يلّس التلمساين ،و الشيخ حممد بن احلبيب و من شيوخه يف الت
مفتاح اجلنة يف : و من مجلة ما ألّفه .)2(البوزيدي ، و الشيخ أمحد بن مصطفى بن عليوة املستغامني

شرح عقيدة أهل السنة ، شرح شطرنج العارفني املنسوب إىل الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ، 
استشكله املريد من جواز األخذ عن مرشدين ، الدرر املنتشرة يف أجوبة األسئلة احلل السديد ملا

الرسالة املوسومة : ، باإلضافة إىل رسائل منها ) األجوبة الواقعية الوفية عن األسئلة العراقية( العشرة 
ل القومي بعقيدة أهل السنة مع نظمها ، سبيل السعادة يف معىن كلميت الشهادة مع نظمها، القول الفص

يف بيان املراد من وصية احلكيم، كما قام الشيخ بنشر و حتقيق و التعليق على رسائل و مؤلفات 
معراج التشوف إىل حقائق التصوف البن عجيبة ، الدرة البهية يف أوراد الطريقة : أخرى منها 

.)3(العلوية لعدة بن تونس 

الل جتارم الروحية و مدونام الصوفية و مقامام و هكذا استطاع هؤالء املتصوفة من خ
العلية تسجيل حضورهم الصويف القوي كما تعكسه خطابام اليت مجعوا فيها بني التصوف و اللغة ، 

ن أنيس اخلائفني و مسري العاكفني يف شرح شطرنج العارفني للشيخ األكرب حمي الدين ب: حممد بن أمحد اهلامشي التلمساين -1
.20: م ، ص 2005عريب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

.و ما بعدها 20: املرجع نفسه ، ص : حممد بن أمحد اهلامشي -2
.و ما بعدها 26: املرجع نفسه  ، ص -3
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و قد نتج عن ذلك غناء " فكان أن اجتمع لديهم ذلك املزج املثري حبيث يتغذى جانب على آخر،
، و توسع يف الرؤية األدبية ، فكان أن اتسعت حدود األدبية و انفتحت على فضاءات معجمي
، ولعل هذا ما أسس خلطاب صويف جزائري يعرف من السمات و املالمح الفنية ما جيعله )1("أوسع 

يخ مفارقا لغريه من اخلطابات األخرى، حيث تعددت بناه األدبية وأساليبه الفنية ما ساعده على ترس
حضوره الشعري املتميز و النثري على حد سواء، وحسبنا على ذلك دليال نصوص سيدي أيب مدين 
التلمساين ، و األمري عبد القادر املعسكري ، و الشيخ العالوي  الشعرية منها و النثرية، فضال عن 

طاع أن يفيد من الذين غدا اخلطاب الصويف عندهم مجلة يشكّل رؤية معرفية است)*(متصوفة آخرين
مجيع التجارب السابقة و يؤسس خلطاب ذي مالمح مميزة و جتربة فريدة يف الكتابة تتالقى عليها 
مجلة النصوص الصوفية اجلزائرية مما صوغ التعامل معها يف إطار من الوحدة و االرتباط الذي ال يلغي 

ع اجلمايل ومتظهراته لدى كلّ صويف عرب تيماته و دالالا الفنية التنو.

.52: ،ص 1أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، ج: عمار قدور ابراهيم . د-1
الربهتية،و املتضمن أللفاظ اجلاللة هلذا اللسان الروحاين،و هو : من بينهم كذلك الشيخ البوين صاحب النص السرياين املسمى-*

و أيضا منهم الشيخ حممد بن حممد بن . العباس املرسيأبو : هـ و من أشهر تالمذته622:صويف من املغرب األوسط تويف سنة
عبد اهللا بن عبد القادر بن الشيخ سيدي أبو زيان ابن مبارك بن املوهوب الذي يتصل نسبه بالشيخ سيدي احممد الديلمي،ولد 

هللا السكندري، تفسري القرآن الكرمي،شرح حكم ابن عطاء ا: هـ و دفن باملسيلة،من مؤلفاته1361:هـ و تويف سنة1264:سنة
شرح على الصالة املشيشية ، و الدرة الشريفة يف الكالم على أسرار الطريقة،و مزيل اللبس عن آداب و أسرار القواعد اخلمس، 

و منهم أيضا أبو عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي . و حلية العبيد ،و شرح على نظم شيخه أمحد زروق يف أصول الطريقة الشاذلية
هـ ، حفظ القرآن على يد والده و أخذ عليه مبادئ علوم اللغة 1208ااوي احلسين  ، ولد بتلمسان سنة بن عبد الرمحن 

هـ ، 1267العربية،رحل إىل فاس طلبا للمعرفة مث عاد إىل تلمسان و عمل قاضيا ا كما كان يف فاس و طنجة إىل أن تويف سنة 
: بن حسون منها قوله  متوسال و من شذرات آثاره قصيدته اليت أوردها تلميذه أمحد

مبحمـد  و  ببنتـه  و  ببعلهــا          و ابنيهما السبطني أعالم  اهلـدى 
و بأهل بدر و  الصحابـة  كلهـم          و التابعني هلم دوامـا   سرمـدا 

يوين التلمساين الذي كان حيا سنة ومنهم كذلك أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد امللقب بان مرمي ، الشريف امللييت املد
البستان الذي ترجم فيه الثنني و مثانني و مائة ويل و عامل كان هلم اتصال قريب : هـ ، و من مجلة آثاره كتابه الشهري 1014

: ة سنة الربجي املولود بالربج قريبا من طولقة و الية بسكرو منهم  حممد بن عزوز . بتلمسان إما عن طريق الوالدة أو النشأة 
هـ و الشيخ من أتباع الطٌريقة العزوزية اليت هي من فروع الطريقة الرمحانية 1233: هـ و تويف باملكان ذاته سنة 1170

رسالة املريد يف قواطع الطريق و سوالبه و أصوله و أمهاته : باجلزائر، و له أرجوزة مساها 
صالح . د: ، و ينظر 5: البستان ، ص : ابن مرمي : و ينظر ، 293:  ص2تعريف اخللف برجال السلف ، ج: احلفناوي : ينظر 

. و ما بعدها 836:  ، و ص 239-238: الطرق الصوفية و الزوايا باجلزائر ، ص : مؤيد العقيب 
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:اخلطاب الصويف و ثنائية املركز و اهلامش 

يف جمال النقد، هتمام املعريف املتنوع،مل حيفل اخلطاب الصويف عرب مسريته التارخيية الطويلة باال
الفلسفة ، التاريخ ، و حىت الدين، قدر ذلك االهتمام الذي وجه للخطابات األخرى املنتمية هلذه 

كأنّ اخلطاب الصويف كان يولد مرتوع الوظيفة األدبية ، و لقد بقي " احلقول املعرفية أو غريها ، و
فضال عن -و من مث كان إقصاء هذا اخلطاب .)1(" لعصورهذا الوضع قدر اخلطاب الصويف يف كل ا

عقيديا من قبل الفقهاء و علماء الدين أهل الظاهر يف مقابل من -اخلطاب الصويف اجلزائري 
.)2(يسموم أهل الباطن وهم املتصوفة  

ناقله الرواة و من مالمح ذلك اإلقصاء الذي حلق باملتصوفة اجلزائريني و من مثّ خطابام ما ت
ملّا اشتهر أمره ببجاية، و شى به بعض علماء الظاهر عند " عن الشيخ سيدي أيب مدين املغيث 

إنه خياف منه على دولتكم ، فإنّ له شبها باإلمام املهدي ، و أتباعه : يعقوب املنصور  و قال 
إىل آخر )3(..." ليختربه كثريون يف كل بلد ، فوقع يف قلبه ، و أمهّه شأنه ، فبعث إليه يف القدوم 

القصة اليت يستفاد منها ذلك التحامل الذي واجه به الفقهاء غريهم من املتصوفة ، و مدى انقياد 
القوة السياسية املمثلة يف السلطة إىل األنا الواقعية الظاهرية اليت ال يسمح أفقها األيديولوجي بقبول 

ض القيم الدينية و فصلها عن السياق الذي أعطاه ما يصدر عن املتصوفة الذين عمدوا إىل تذويب بع
.هلا الفهم الظاهري للفقهاء و علماء الشريعة 

و مل يكن العفيف التلمساين مبنأى عن هذا القدر الذي مين به خطابه الصويف من قبل اآلخر 
ذهب الدكتور املتزمت ، حيث اموه بأنه من أتباع بن عريب القائلني بوحدة الوجود ، بل و قد 

)4(" حلم خرتير يف طبق صيين " عبد املنعم احلفين  إىل أبعد من ذلك حني قال عن شعره أنه 

الطبعة األوىل حتليل اخلطاب االصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، منشورات االختالف ، اجلزائر ،: آمنة بلعلى . د-1
.26: م ، ص 2002

26: م ، ص 1992السوريالية ، دار الساقي ، لندن ، الصوفية و : أدونيس : ينظر -2

.22: شعر اء  اجلزائر على عهد الدولة احلمادية ، سري و نصوص ، ص : خمتار حبار . د-3
.128: املوسوعة الصوفية ، ص : عبد املنعم احلفين . د-4
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العرفاين بعده و كان إقصاء اخلطاب الصويف  فلسفيا من جهة أنّ الفكر الربهاين مناهض للفكر 
إياه فكرا فوضويا مظطربا ال يستجيب حلدود العقل و مقوالته ، حيث أنّ اخلطاب الصويف مفتوح 
ألنه يف بنيته قائم على الذوق و جتاوز الواقع ، و ال حد للذوق أو التجاوز ، و من مث فهو ال ميثٌّل 

.سلطة إطالقية ائية ، خبالف اخلطاب الرمسي املغلق 

كما كان إقصاؤه فنيا لكونه ابتعد يف الشعر عن عمود الشعر و معايريه ، و يف النثر عن سننه 
متصوفا " فحوكم حينها بغري شروط إنتاجه مما جعله ال يتعدى حدود اهلامش ، و لذلك  ال جند 

واحدا تضمنته كتب الطبقات و ال النقد ، و ال كانوا ممن حيتج بشعرهم أو يستمتع به من
. مبا يف ذلك أدبنا اجلزائري )1(" مستهلكي األدب 

إنها حمنة اخلطاب الصويف اليت عاشها منذ بداية أمره و ال يزال عرب سريورته التارخيية و تنقالته 
خطابا هامشا ال –كما عد من ذي قبل –اجلغرافية عرب رحالت أصحابه و حتركام ، حىت غدا 

و لو من طرف خفي علّ خلسة النظر إليه تورث مكروها لصاحبها ، كل ذلك يف مقابل يلتفت إليه 
اخلطاب الرمسي املركزي الذي تأثرت أدواته التعبريية و جهازه املفاهيمي و مقارباته التحليلية 
بأدوات العقل و آليات الظاهر ، و مساندة السلطة اليت حتاول أن تقمع كلّ نقيض أو خمالف أو 

.عنها منحرف 

ظلّت ثنائية املركز اهلامش تفرض حضورها باستمرار الثقافة الرمسية و توالدها     " و هكذا 
و تناسخها عرب مؤسساا يف أكثر من مظهر ، حيث متثل الثقافة الرمسية التقيد بالقوانني ، و ميثّل 

ا أضحى كلٌ خطاب يفارق اخلطاب ،و ذ)2(" اهلامش الثقافة الصوفية يف خروجها عن هذه املعايري 
الرمسي هو خطاب مقصى من وجهة نظر مركزية ، فاخلطاب الشعري الذي مترد على عمود الشعر 
الكالسيكي هو يف خانة اإلقصاء ، كما وقع لشعر أيب متام ، و أيب نواس ، و كذلك اخلطاب 

عليه اخلطاب املركز ، فهو الصويف الذي انبىن على نظام معريف مفارق لذلك النظام الذي انبىن 
.خطاب يف عداد املقصيني 

.26: حتليل اخلطاب االصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-1
م 2007، سنة 63: اهلوية و االختالف ، جملة كتابات معاصرة ، العدد : األنا اآلخر و اخلطاب الصويف : أمحد بو زيان . د-2

.77: بنان ، ص بريوت ، ل
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إنّ هذه التهميشات و اإلقصاءات هي اليت كرست مقالة الوحدة و املثلية يف كل شيء، يف 
اللغة، يف املعىن، يف األسلوب، يف املرجعية، يف الطرح، ومن مثّ غدا اخلطاب الذي يستجيب هلذا 

و ذا فرض سلطته و شرعيته الفكر هو اخلطاب املعيار الذي حيتكم إليه كلٌ خطاب و يقاس عليه،
بالتقادم و االستمرار، و كلّ خطاب يناهضه يتم ميشه يف أحسن األحوال، إن مل يتم اغتياله       

.و تصفيته ائيا، كما حدث للخطاب الصويف و ما اخلطاب الصويف اجلزائري عن ذلك ببعيد 

تعارض نظامني و بنيتني " وفية ينم عن و من هنا فقد كان تصادم املعرفتني الرمسية و الص
خمتلفتني متغايرتني و متناقضتني يف صدورمها عن طبيعتني متمايزتني ، و هو ما جعل علماء الظاهر 

الذي يتأسس على الذوق و مقوالته )1(" يعترضون على طبيعة التجربة الصوفية و نظامها املعريف 
حبكم )2(" يرفض املختلف و ال يستوعب املتعدد"خري املفارقة ملقوالت العقل ، فلئن كان هذا األ

هويته الصارمة ، و معاداللته املوضوعية اليت حييل إليها و اليت ال خترج عن تلك اهلوية ، فإنّ الذوق 
على خالف ذلك ، حيث أنّ وجوده خيتلف باختالف املتصوفة ،و هو ما ال يحد أو يحصر أو يقعد 

تالف أبرز مساته ، فضال عن غياب معادل موضوعي و من مثّ لغوي حييل إليه أو له ، مما جيعل االخ
يعكسه ، ووجوده يف اللغة ال يعطيه مسة املوضوعية ، فما هو لطيف ال يدرك إال باللطيف ، و لذلك 

.اختذ املتصوفة لغة خاصة تقارب اللطائف و األذواق 

عن مكان آخر عن الالمعقول، و عما ال " غة الصوفية من هذا املنطلق  تكشف لنا تلك الل
و حني نريد أن نصل إليه نصل بطريقة صوفية هي ما يسمى يف االصطالح –L’indisible–ينقال

، و هكذا ال ميكن فهم )3(" حيث تتواصل مع ما ال يقال مع ما ال يوصف -Extase–باالخنطاف 
ظامه املعريف الذي أفرزه ، و ال ميكن أيضا قراءته بغري اخلطاب الصويف مبعزل عن لغته و ال عن ن

شروط إنتاجه ، فهذا اخلطاب تأسس على بناء لغوي جديد فاجأ متلقّيه ، ذلك البناء الذي وحد بني 
املتناقضات،و قرب بني املتباعدات،و عال الواقع بأحكامه و سننه، و حىت اخليال بضروبه و ممكناته ، 

غويا معهودا حبكم نزوعه الذوقي الذي ال جمال للعقل فيه و ال مسرى مما فغير بذلك نظاما ل

.80: اهلوية و االختالف ،  ص : األنا اآلخر و اخلطاب الصويف : أمحد بو زيان . د-1
.49: م ، ص 1993نقد احلقيقة ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، الدار البيضاء ، الطبعة األوىل  ، : علي حرب . د-2
.239: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -3
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أدى إىل أسره يف اهلامش ، و لعلّ مثل قول األمري عبد القادر يف إحدى مواقفه التخاطبية بينه و بني 
فأنت احلق ، و أنا احلق ، و أنت اخللق و أنا اخللق ، و ال أنت :" (...)احلق  يوضح ذلك إذ يقول 

حسبك عرفتين فاسترين عمن ال يعرفين : نت خلق و ال أنا خلق ، فقفال حق و ال أنا حق ، و ال أ
أنا ال أنا ، ألين أنا هو : " ، و من هذا النوع من اخلطابات أيضا قول أيب زيد البسطامي)1((...) "

من أبو زيد ؟ من يعرف أبا زيد ؟ أبو زيد يطلب أبا زيد منذ أربعني : " و قوله )2("أنا، أنا هو هو 
.)3("فما وجده ، و من أبو زيد ؟ يا ليتين رأيت أبا زيد سنة 

إنّ ميش التصوف كسلوك حضاري يف احلياة ، مل يكن فقط على مستوى سلوكات 
أصحابه و ممارسام ، كالرقص الصويف و السماع و الوجد و حلقات الذكر ، و إن كان هلذه 

و املعرفية ، و إمنا التهميش قد طال اللغة الصوفية و بشكل املمارسات شرعيتها الدينية و الوجودية 
مركّز ، تلك اللغة اليت جتاوزت كلّ حد وضعه العقل ، و جلست  فوق عرش الذوق ، فأضحت 

.)4("لغة مغايرة للغة املؤسسية ، تؤدي املعاين املختلفة اليت حيسها الصويف خالل جتربة خاصة "

ف بني املتصوفة و غريهم ممن يأخذ عليهم جتارم قائم على إشكالية دالئلية إنّ مدار اخلال
الكلمة، و هي جزء أصيل يف بنية اخلطاب الصويف الذي مورست ضمنه اخلروقات و شىت مظاهر 

)العرفية املألوفة ( االنزياح و ما ترتب عن ذلك من تغاير قد وصل حد التناقض بني اللغة األصل 
، لذلك شكّل اخلطاب الصويف صدمة معرفية ، من خالل الصدمة اليت ) الصوفية (اجلديدة و اللغة 

املتصوفة يتفوهون" أحدثتها لغته ، فأول ما يطرحه اخلطاب الصويف هو إشكالية اللغة حيث إنّ 
بعبارات غريبة و يقيمون زهدهم على أساس عرفاين ، هلذا دفع احلالج و كذلك السهروردي الثمن

.80: ، ص 1املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، ج: األمري عبد القادر -1
قاسم حممد عباس ، دار املدى للثقافة و النشر ، سوريا ، : اموعة الصوفية الكاملة ، حتقيق و تقدمي : أبو زيد البسطامي -2

.47: م ، ص 2004دمشق ، الطبعة األوىل ، 
.55: املصدر نفسه ، ص :أيو زيد البسطامي -3
الطبعة –املغرب –منصف عبد احلق ، الكتابة و التجربة الصوفية ، أمنوذج حمي الدين بن عريب ،منشورات عكاظ ،الرباط . د-4

.145: م ،  ص 1988األوىل ، 
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.)1("غاليا من حياما ، و دفعه غريهم من مسعتهم ااما باإلحلاد و الزندقة و اهلرطقة 

و عليه فإنّ القدر الذي يعيشه اخلطاب الصويف صنعته لغته اليت انزاحت  عن سنن و نواميس  
لغة العموم و التواصل ، فكانت لغة أقرب ما توصف به بأنها لغة اإلشارة و الرمز و اإلحياء         

ية اليت ليس هلا و الشطح ، تلك اللغة الوحيدة اليت بإمكاا مقاربة اللطائف و محل املعاين الذوق
معادل موضوعي أو حىت لغوي يف عامل احلس ، و هذا ما ميلي  ضرورة فهم التجربة الصوفية ضمن 

.أطرها املعرفية و اللغوية و حىت  اجلمالية 

و يف هذا السياق يذكر أمحد بن عجيبة احلسين أنّ علم التصوف هو علم اإلشارة و ليس 
عبارة ال تقوم به ألنّ علم اإلشارة مهما صار عبارة خفي و قد يؤدي التعبري ال" العبارة ، معلّال بأنّ 

:و هلذا قال  أبو مدين شعيب )2("عنه لتكفري القائل و تبديعه و تفسيقه و رمبا أدى لتلفه 

)3(و يف السر أسرار دقاق لطيفة           تراق دمانا جهرة لو ا حبنا 

حولت " ؤسسايت العالقة اآللية بني الدال و املدلول ، وهي  العالقة اليت لقد كرس اخلطاب امل
اللغة بطرائق استعماهلا إىل ركام من املفهومات و التعليالت ، و جعلت منها آلة ال تنتج إال نفسها ، 
و حولت املعرفة تبعا لذلك إىل نوع من االنعكاس املرآيت ، و هو حتويل يساعد تثبيت الدعوى بأنّ
بني ألفاظ اللغة و احلقائق املعطاة مسبقا عالقة بل مطابقة تامة ال جيوز العبث ا ، إنه حتويل جعل 

، و هو ما أدى إىل إقصاء كل خطاب )4("من الكلمات أوعية متتلىء بأجسام باردة إمسها األفكار 
وسيلة" انطالقا من كون اللغة جتاوزت فيه اللغة هذه العالقة اآللية اليت يرتبط فيها الدال مبدلوله، 

املغرب ، الطبعة –الدار البيضاء –لبنان –بريوت اخلطاب و التأويل ، املركز الثقايف العريب ،: نصر حامد أبو زيد . د-1
.182: م ، ص 2000األوىل، 

السرقسطي ، دار الفكر للطباعة و الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية البن البنا : أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين -2
.44: ، ص 1النشر و التوزيع ، ج

: شعيب  أبو مدين بن احلسني ، الديوان ، ص -3
.200: م ، ص 1989كالم البدايات ، دار اآلداب ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل  ، : أدونيس  -4
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غمض ، و احلال أنّ مطابقة الصورة وغايتها نقل الواقع و مطابقتها له قصد اإلبانة عما حتجب منه أ
للواقع أمر حيبط طاقتها الفنية ، و حيد من اندفاعاا الداللية ، إذ يصبح الغرض منها كأنه جمرد 

)1("اإلخبار عما هو موجود يف الواقع العيين 

لغوي متجاوزا بلغته و معرفته كلّ إطار -و ال يزال–و يف املقابل كان اخلطاب الصويف 
 ع على مفهوم االختالف و ينبين على معىن املغايرة حىت فيما خيصسايت ، باعتباره خطابا يتربمؤس
اجلانب العالئقي بني حضور الدال و غياب الدالالت  و هي عالقة ال تقوم على القطيعة بل تقوم 

ويف تعبري عن ارد على الفجوة و اهلوة و االنزياح ، حبيث تنعدم الشفافية من كون  اخلطاب الص
حضوره الفين و اجلمايل ، و أعاده إىل املركز " الذي ال مرجع له يف الواقع ، و هذا الذي أعطاه 

ملا متكنا من "-كما تذكر الدكتورة آمنة بلعلى-،إذ لوال تلك اخلروقات)2("بعدما كان على اهلامش
.)3("الوقوف عند مشروعية أخرى هي مشروعية الكتابة الصوفية 

إنّ إقصاء اخلطاب الصويف و عدم االعتراف به ال لشيء إالّ ألنه أبدع فيما هو خارج عن 
التقعيدات و التنظريات اجلاهزة اليت رمست قالبا يوضع فيه كل ما على مقاسه ، و إن مل يكن كذلك  

لنظام الرمسي على الرغم من خروج اخلطاب الصويف عن بنية ا" فهو ملغى عقيديا و فنيا ، و 
ذوقا و رؤيا و أسلوبا ، إالّ أّنه كان يدور ضمن نظام اللغة ذاته ، و طاقته اإلبداعية) املؤسسي( 

و قدرا على متثل احلاالت الدقيقة ، و حلظتئذ يشطح الصويف فيخرج عن النظام و املعيار املتعارف 
حوال و املواجيد و األذواق الصوفية ، نتيجة قهرية اللغة و عجزها عن التعبري عن األ)4(" عليه 

فمشاهدات القلوب و مكاشفات األسرار ال ميكن العبارة عنها على التحقيق ،بل تعلم باملنازالت "

الفالسفة و املفكرون العرب ، ما أجنزوه و ما هفوا إليه ، الدار العربية للكتاب ، : الشعر و الشعرية : حممد لطفي اليوسفي -1
.92: م ، ص 1992تونس ،

.83: األنا اآلخر و اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف ، ص : أمحد بوزيان . د-2
.158: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-3
م ، جامعة تلمسان ، 2007- 2006) : خمطوط( شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب ،  دكتوراه : أمحد بوزيان -4

.124: ص 
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، و هذا ما ولّد )1(" و املواجيد ، و ال يعرفها إال من نازل تلك األحوال ، و حلّ تلك املقامات 
نوعا من االنفجار السلوكي الذي تولّد عنه بدوره انفجار لغوي ، كان ذريعة يف إقصاء اخلطاب 

.ل و يتبنون اخلطاب النقيض الصويف و تغييبه من طرف من يأخذون بظاهر القو

ال يقوم " ال يعين ذلك املعارضة أو العكسية يف الطرح إذ -فنيا–و قولنا باخلطاب النقيض 
بالضرورة بني متضادات خمصصة هلذا و مسماة من أجل ذلك ) و هو تسكني القيمة ( التعارض 

و لكنها تقوم دائما و يف كلّ مكان بني ) رهمثل املادية و املثالية ، اإلصالح و الثورة إىل آخ( 
ليكون بذلك اخلطاب )2("اإلستثناء و القاعدة ، أما القاعدة فهي اإلفراط ، و أما اإلسثناء فهو املتعة 

.، كونه من اللغة و املختلف عنها يف آن واحد االصويف خطاب املتعة بعده خطابا استثنائي

صويف مل يقم على وعي أسلويب مغاير للسائد ، و إمنا أسس بلغته املفاجأة      إنّ اخلطاب ال
و املتوترة نوعا جديدا يف األدب هو األدب الصويف ، و صاحبه غريب داخل بنية نسق مفارق ملا 
تكرس من معارف سابقة ، تلك الغربة اليت تسببت فيها لغة الذوق و اليت حيكت  ا نصوص ذلك 

صرامة مقاييس التلقي املسبقة " و ما نتج عن ذلك من أزمة تواصلية غذّا من جانبها أيضا األدب ،
اليت ال يستجيب هلا اخلطاب الصويف ، و الذي محل أفق انتظار ووعي جديد ، مل يسطع املتصوفة 

جلديد الذي أنفسهم كمتلقني خلطام أن يقربوا املسافة الفاصلة بني االنتظار املوجود سلفا و األفق ا
حتمله النصوص الصوفية ، و ذلك نظرا للمسافة اليت تفصل الوضع التخيلي للمتصوف باعتباره باثّا   

و املتلقي املشمول إيديولوجيا و فنيا بوضع ختيلي و أفق مغايرين ، و السياق الذي جيمعهما كالسياق 
)3(" الذي جيمع الوهم و الواقع 

طاب الصويف مبنطق يغاير و خيالف املعايري اليت انبىن وفقها معرفيا ، هي و لذلك فإنّ قراءة اخل
قراءة تعسفية من حيث إا قراءة املتحول بالثابت ، ال حتتكم إىل بنية النص ذاته ، و إمنا حتتكم إىل ما 

أمحد : رج آياته و أحاديثه التعرف ملذهب أهل التصوف ، طبعه و علّق عليه و خ: أبو بكر حممد بن إسحاق الكالباذي -1
.100: م ، ص 1993-هـ1413مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل  ، 

.73: م ، ص 2002منذر عياشي ، مركز اإلمناء احلضاري ، الطبعة الثانية ، . لذّة النص ،  ترمجة ، د: روالن بارت -2
.28: طاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص حتليل اخل: آمنة بلعلى . د-3
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و لذا فإنّ القراءة " هو خارج النص ، و هذا ما يعلّل استجابة املتلقي السلبية مع نصوص املتصوفة ، 
ال تتم من اخلارج بقوانني ثابتة ، و إمنا تكون من خالل ما يقف عليه الصويف ، حىت يكون التفاعل 

ث فيه املتلقي من تراكم و تراكب ، حبيث يبدو حضور املتناقضات أمرا طبيعيا بل مع النص و ما حيد
و ملمحا مجاليا يف نص تنبين مجاليته على إقامة جسور داللية جديدة )1("و ضروريا يف منت النص 

كلمات و متنوعة بني املتباعدات و بني املتناقضات و املتنافرات ، و هو ما حييل إىل ألفة و محيمية بني
النص اليت ألفت التقريرية املتباعدة يف نصوص معهودة ، و ذا فإن اخلطاب الصويف قد نفخ يف اللغة 
روحا جديدة ، فأوجد فيها نظاما مغايرا و متجاوزا للنظام املعهود ، وهذا الذي أشار إليه أبو حيان 

" التوحدي بقوله  ختلفت مراتبها على عادة أهلها فاأللفاظ وسائط بني الناطق و السامع فكلّما ا: 
)2("كان وشيها أروع و أجهر 

و هكذا فالقراءة هي اليت متنح النص شرعيته ، شرط أن تستجيب لشروط بنية نظام النص 
ذاته ، أي أن تكون من جنس النص ، و إالّ يغفل النص و يقصى و يغيب مثلما حدث للخطاب 

ما ، فتم اختزاله يف خانة دينية أو مذهبية ، و ما نتج عن ذلك من الصويف الذي مل يفهم يف درجة
على الرغم من أن نصوص املتصوفة كانت طفرة ضمن " غياب حكم القيمة اجلمايل لذلك اخلطاب 

التقاليد السابقة و السائدة ، و إن كان النقل املعريف الذي تأسست عليه انتهى إىل اعتبارها نصوصا 
، و هذا الطرح هو الذي )3("االنزياح الداليل ابتعادا عن الدين أو دعوة إىل الكفر دينية ، و أصبح

.أعطى للخطاب الصويف فيما بعد حضوره الفين و اجلمايل ، و أعاده إىل املركز 

و الناظر يف اخلطاب الصويف اجلزائري وما  ينبين عليه من أبعاد غرائبية ، سرعان ما يدرك أنّ 
جلمالية هي اليت حتتلّ من اخلطاب سطوحه كلّها ، و تعلق بأغوار و كيفيات ابتناء دالالته ، الوظيفة ا

و الثابت أنّ الوظيفة اجلمالية اليت تتولد عن أحد أسباا املباشرة يف النص و هو االنزياح كثريا ما 
الصويف و نظامه تكف عن كوا جمرد تشهري باملذهب-و اجلزائرية منها –جعلت الكتابة الصوفية 

.املعريف ، و تكف عن انتصارها للتقاليد الصوفية و السلوكات ، و تصبح أدخل يف باب اإلبداع 

.112:شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب ،  ص : أمحد بوزيان -1
–املعارف للطباعة و النشر ، سوسة حسن السندويب ، الطبعة األوىل ، دار :أبو حيان التوحيدي ، املقابسات ،حتقيق وتعليق -2

.37: ، ص م1991، جويلية–تونس 
.51: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-3
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ة ؤية اخلطاب الصويف بني الرو البعد الديين الفني:

وف اإلسالمي ال خترج عن نطاق الشريعة ال شك يف أنّ احملاور األساسية اليت انبىن عليها التص
من مل يكتب احلديث و يقرأ القرآن فليس منا ، إال : و تعاليم الدين اإلسالمي ، و ما قول اجلنيد 

و تلك : " دليل على اكتناف الدين هلذا التوجه التعبدي ، و لذلك يقول حممد عبد املنعم خفاجي 
.)1(" شريعة من حيث أحكامها الباطنة و نواميسها اخلفية القواعد مماشية لتعاليم الدين مسايرة لل

و من تلك القواعد صفاء النفس و حماسبتها حيث خيلي الصويف نفسه من كل رذيلة و حيليها 
و هو األصل يف التصوف ، و جعل األكثرون تزكية " بعد ذلك بالفضيلة و هذا معىن التزكية ، 

فة اهللا سبحانه و تعاىل ، فالعارف حينئذ هو الذي صفت نفسه فعرف النفوس و تطهريها منهجا ملعر
.)2("ربه 

و من القواعد أيضا إخالص النية هللا دون سواه ، و استشعار معىن املراقبة منه يف كل شيء 
حىت حيث يتوجه السالك بأقواله و أفعاله و أحواله إىل اهللا قصد مرضاته دون أن يركن إىل ما سواه 
نفسه هو ، باإلضافة إىل االفتقار و التذلل هللا تعاىل و التحقق مبعىن العبودية يف اخللوة و اجللوة ، 
.و توطني القلب على حمبة اهللا و تعظيمه و تفريده ، و التجمل مبكارم األخالق و حماسن اآلداب 

ية املشرفة ، ووجودها على سبيل و هذه كلّها معاين مستوحاة من القرآن الكرمي و السنة النبو
اإلشارة و اإلحياء مثبت يف لغة املتصوفة و لكنها ختص مبعىن ال عهد للباحث به فيجد نفسه حباجة 

.)3(إىل النظر يف املعىن اخلاص هلذه اللغة،ال سيما لغة النص العرفاين املعقدة و الرمزية 

صويف جيعل املتلقي يطمئن لرباءة ذلك اخلطابو لذلك فإنّ سريان الدين عرب عروق النص ال

.15: األدب يف التراث الصويف ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ص : حممد عبد املنعم خفاجي .د-1
التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان ، صمن موسوعة احلبيب للدراسات الصوفية ، دار املتون : حممد بن بريكة . د-2

.32: ،  ص 1م ، ج2006-هـ1427اعة و الترمجة و التوزيع ، اجلزائر ،الطبعة األوىل ، للنشر و الطب
.26: املرجع نفسه ، ص : حممد بن بريكة . د: ينظر -3
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، و قد أشار ابن خلدون إىل تلك العالقة الوطيدة بني )*(و خلوه من املزالق الكفرية اليت متس بالدين 

ا العلم من العلوم احلادثة يف امللّة و أصله أنّ طريقة هؤالء القوم مل هذ: " التصوف و الشريعة فقال 
تزل عند سلف األمة و كبارها من الصحابة و التابعني و من بعدهم طريق احلق و اهلداية  ، و أصلها 
العكوف  على العبادة و االنقطاع إىل اهللا تعاىل ، واإلعراض عن زخرف الدنيا و زينتها و الزهد 

ل عليه اجلمهور من لذّة و مال و جاه ، و اإلنفراد عن اخللق يف اخللوة  للعبادة ، و كان فيما يقب
ذلك عاما يف الصحابة و السلف ، فلما فشى اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين و ما بعده ، و جنح 

. )1("خمالطة الدنيا اختص املقبلون على العبادة باسم الصوفية و املتصوفة إىلالناس 

إنّ ارتباط التصوف بالدين من حيث احتضان الدين له من الناحية السلوكية لدى املتصوف 
بداية ، قد أملى ذلك على النص الصويف من حيث هو ترمجة و جودية لذلك السلوك  إنشدادا حنو 

لفية الدينية من أهم خلفيات اخلطاب الصويف هي اخل" الدين و تأسيسا و انبناءا عليه  حىت صار 
)2("املقدمة ، أو املكون الديين الذي ينبين على قوة اإلحساس حنو مناشدة املطلق و التعلّق بذات اهللا 

إذ مل يتأت للخطاب الصويف حق الوجود و اإلبداع لوال ذلك  الوازع الديين الغييب ارد الذي 
.إياه و الشوق إليه حاول الصويف أن يقاربه بعد أن متلّكه حبه هللا و معرفته 

مقاربة معرفية و لغوية ملعاين األلوهية املبثوثة يف الوجدان،و ملّا كانت -إذن–فاخلطاب الصويف 
تلك املعاين غاية يف الطهارة و النقاء و البهاء و اجلمال سعى ذلك اخلطاب إىل متثّل ذلك اجلمال عرب 

.بلغة فنية رائقة تعدت كل األطر و القوالب اجلاهزة تضاريسه األسلوبية و اللّسانية و املوضوعية

و يف هذا السياق يذكر الدكتور  أمحد  بو زيان أنّ اخلطاب الصويف كان يوسم بالبدعة و الضاللة و املروق عن الدين حىت -*

األنا اآلخر و :  محد بوزيان أ.د: ينظر . جيد ذلك اإلقصاء قبوال يف ذهن املتلقي ، و حىت ال يكون من باب اإلقصاء املفتعل 
.85: اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف ،  ص 

.863: م ،  ص 1982–لبنان –عبد الرمحن بن خلدون ، املقدمة ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت -1
خلطاب الصويف ، مالمح التصوف يف الشعر العريب املعاصر ، أمحد الشهاوي و آخرون منوذجا ، جملة ا: سكينة زواغي -2

.263: م ، ص 2007اجلزائر ، العدد  األول ، 
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فمن اخلطأ التمادي يف االعتقاد بأنّ اخلطاب الصويف هو خطاب يقع جانب " و من مثّ 
الديين يشتغل بلغة حرفية و هو أنّ اخلطاب العتقاد كذلك فيه كثري من اخلطأ) Parareligion(الدين 

لغة أي نص، و من مثّة بنيته ال تعين إالّ ما يقصده املرء من استخدامه هلا ، ل، ألنّال جمال فيها للتخيي
،)1(" اللفظة يف اللغة غري اللفظة يف اخلطاب الذي ال يريد املتكلم باستعماهلا إال معىن يقصده 

بعد إقرار إذ سرعان ما تتحول عند الصويف" و لعلّ هذا ما تحمل عليه اللفظة يف اخلطاب الصويف ، 
وجهها الظاهر إىل إشارة فيستخرج منها معاين بعيدة املرمى على نسق يتميز باملسحة اجلمالية اليت ال 

. )2(" يستطيع متابعها أن يتجرد من متابعة صورا البيانية دون أن يعدم التعاطف معها 

خالقي و اندساس األدبية فيه ، كثريا ما اعترب و تسلّل احلس اجلمايل إىل اخلطاب الديين أو األ
ذلك استثناءا  اجنر عنه إقصاء ذلك اخلطاب من دائرة األدب أو الفن بشكل عام ، و قد مشل هذا 

.أيضا اخلطاب الصويف بالنظر إليه خطابا دينيا عقديا ال ميت إىل الفن و األدب بصلة 

اض جتربة ذوقية بالدرجة األوىل ، و الذوق هو ما جعل و الواقع أنّ اخلطاب الصويف هو خم
تقترب من الفن و إبداعاته ، و تبتعد عن العلم بصرامته          -و من مثّ اخلطاب–تلك التجربة 

" الذوق يف مفهومه الصويف شديد الشبه بالذوق يف مفهومه األديب " و منطقيته اجلافة ، باعتبار أنّ 
عيش اجلمال و يعاينه و حيسه و يقاربه بلغة تنقال ، هي إىل الشعرية أقرب من حيث أن كليهما ي)3(

و رمبا –فالتجربة الصوفية ليست جمرد جتربة يف النظر ، و إمنا هي أيضا " أي لغة أخرى ، و عليه 
له من الكتابة اإلبداعية " ليكون بذلك اخلطاب املنبثق عنها ضربا )4("جتربة يف الكتابة-قبل ذلك

.20: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-1
.98: ،  ص 1التصوف اإلسالمي من الرمز اىل العرفان ،ج: حممد بن بريكة . د-2
التوزيع ، دمشق ، مسامهة يف نظرية الشعر ، دار كنعاين للدراسات و النشر و: القيمة و املعيار : يوسف سامي اليوسف -3

.44: م ، ص 2000سوريا ، الطبعة األوىل ، 
.22: الصوفية و السوريالية  ، ص : أدونيس -4
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خصوصياته الفنية و اجلمالية اليت تثبت له مبا ال يدع جماال للشك انتمائه األديب بغض النظر عن 
)1("خلفياته الدينية و توجهاته اإليديولوجية و مضامينه الفلسفية 

و بذلك يكون للتصوف عالقة وطيدة باألدب شعرا و نثرا ، بل كيف نتصور كما يقول 
التيار األديب مبعزل عن التصوف ما يأخذه و ما يعطيه، و كيف نتجاهل " الدكتور مصطفى ناصف 

اهلم فقد استعان املتصوفة بالشعر للتعبري عن مواجيدهم و أحو)2("اجلمع بني الصومعة و الصوجلان 
الذوقية ، كما استعانوا بالنثر لتقدمي قبسام النورانية و جتارم العرفانية الباطنية ، و ربما تداخل هذا 
يف ذاك فصار اخلطاب صورة أخرى من صور اجلمال املطلق الالمتناهي  اليت أفرزا تلك الصلة بني 

األعلى ، و كالمها ال جييء إال من توأمان إذ كالمها يبحث عن املثل" التصوف و الفن باعتبارمها 
الوجدان ، و ال سيما حيث يكونان يف أمسى حلظاما ، أو حني يصريان صنفا من التوق املفهوم إىل 

، و هي الصلة نفسها اليت تقوم على قرب طبيعي بني الدين و الفن ، )3("غائب يرفض أن يغيب 
.)4("لدين يف التعبري عن قيم الروح املطلقة فمهمة الفن يف اتمع تكاد ال ختتلف عن مهمة ا

إليه لبسط مواجيدهم و أذواقهم ملا فيه من أساليب نلقد جعل املتصوفة من الشعر مالذا يلجأ و
البحتري "تسعفهم ألداء ذلك كالصورة الفنية و الرمز و اإلشارة فبلغوا يف ذلك مبلغا أرقى من شعر 

و لكن طافت بالناس طائفة من اجلهل فتومهوا  أن ال  صلة بني  األدب       و املتنيب و أيب العالء ، 
و استكثرت من الشعر : "...، و هي الصلة اليت عرب عنها لسان الدين بن اخلطيب بقوله )5("و الدين 

و كونه من الشجرة مبرتلة النسيم الذي حيرك عذابات أفناا ، يؤدي إىل األنوف روائح بستاا ، و ه
املزمار الذي ينفخ الشوق يف براعته ، و العزمية اليت تنطق جمنون الوجد من ساعته ، و شعله البين 

قنائص األذواق ، به عبر الواجدون عن وجدهم ، و أشار احملبون عن قصدهم ، و هو رسول 

.263: ذجا ،صأمحد الشهاوي و آخرون منو: مالح التصوف يف الشعر العريب املعاصر: سكينة زواغي-1
.335-334: م ، ص 1997: حماورات مع النثر العريب ، عامل املعرفة ، الكويت ، فرباير : مصطفى ناصف -2
.12: م ، ص 1997–سوريا –مقدمة للنفري ، دار الينابيع ، دمشق : يوسف سامي اليوسف -3
بع اهلجري ،منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، القضايا النقدية يف النثر الصويف  حىت القرن السا: وضحى يونس . د-4

.131: م ،  ص 2006
. 30: ، ص 1التصوف اإلسالمي يف األدب و األخالق ، املكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بريوت ، ج: زكي مبارك . د-5
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.)1("االستلطاف و مسترتل األلطاف

ريي يهدف إىل إيصال معانيه و دالالته املختلفة ،و إمنا مث إنّ اخلطاب الصويف ليس جمرد لون تعب
هو أفق لغوي تعبريي يعكس تلك احلاالت الروحية و الذوقية و املعرفية عن طريق أشكاله األدبية من 

شعر و قصص عن الكرامات  و مناجاة و أدعية ، و غريها مما تفوح منها رائحة اجلمال األسلوبية
مزوجة بصدق التجربة و صفائها ، و هي جتربة تنبع من القلب مكمن القوة و الداللية و اللغوية  امل

.أو الضعف 

يف خلق وعي مجايل من خالل سحر الرمز و اإلشارة–من جانبهم –ولقد أسهم املتصوفة 
و املوضوعة ، حيث أنّ اإلحساس بضيق العبارة و حمدوديتها قاد املتصوفة إىل توظيف مغاير و متميز 

لعبارة ، و أصبحت اللغة أمرا ذوقيا اليتكرر باستمرار ، و الكتابة فعل اشتهاء و لذّة ، يبدو الصويف ل
من خالهلا منشغال خبلق أسلوب يف اللذة حياول من خالله احتواء اللطائف و األذواق ، و كذا جلب 

م سابق معروفاإلغراء املعريف و اجلمايل ، فبدت من مثّ نصوص املتصوفة غري قائمة على نظا
و معهود ، بل على نظام مفارق و مغاير يعبر عن منهجية الوصول إىل اهللا ، و هي منهجية تقطع 
فيها العالئق و الوسائط بني العبد و ربه ، فال يكون هناك ما يفصل الطرفني ، ذلك أنّ التصوف هو 

.أنّ يكون العبد مع ربه بال وساطة أو عالقة 

ناك من مندوحة يف التعامل مع اخلطاب الصويف املتمذهب مبذهب الشوق و عليه فليس ه
و املستمد من الذوق و املتوسل باللغة األدبية ، على أنه إضافة يف اللغة من منطلق اختالفيته و جتاوزيته 
و إبداعيته ، و إال كانت اللغة لغة ذات مسار واحد ، و ذات مستوى واحد ، و هذا أمر تنبذه طبيعة 

.اللغة ذاا ، و املتمثّلة يف أنّ  املبدعني قادرون على تشكيل خطاب بلغة غري موجودة من قبل

لبنان ، الطبعة –روضة التعريف باحلب الشريف ، حتقيق حممد الكتاين ، دار الثقافة ، بريوت : لسان الدين بن اخلطيب -1
.104- 103:ص 1م ، ج1970األوىل ، 
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ثورة أشكال فجرت اللغة املعهودة ، " التصوف إىل جانب ثورته على املضامني ، و بذلك يكون 
فالتقت حضارة اللفظ حضارة املعىن و انصهرت احلضارتان يف بوتقة واحدة ، مثّلت ذروة شاخمة يف 

.)1(" اإلبداع : البيان العريب و اإلنساين ، و أفرزت معيارا جديدا وحيدا جلمال الكتابة هو 

و ال شك يف أنّ مجالية اإلبداع الصويف نابعة من تذوق اجلمال ، مجال اخلالق ، و جتلّيه يف 
املخلوق عرب متظهراته املختلفة ، وهو تذوق حيصل للصويف حال ترقّيه يف سلّم األحوال و املقامات ، 

النظر إليه يف داللته و عرب ذلك السلّم الروحي خيرج من عبثية النظر إىل اجلمال لذاته و يف ذاته ، إىل
.على مانح اجلمال و مصدره الذي هو اهللا ، مشكاة اجلمال املطلق 

إنّ اجلمال ذه الصفة ال حد له و ال حصر ، إنه يف كلّ شيء حىت اللغة اليت جعلت من النص 
حيث الذّهاب به –و إن كان هلذين اآلخرين نصيب فيه–الصويف نصا فنيا أكثر منه دينيا أو فلسفيا 

هذه احلركة الدائمة يف اكتشاف ما ال "إىل أقصى درجات التجريد يف حماولة احتواء اللطائف ، و 
ينتهي تتضمن هدما مستمرا لألشكال و هي ال تستقر يف شكل ، ذلك أنّ الشكل من هذه احلركة 

يريد " خليال الصويف الذي و هو ما يعزز و ظيفة ا) 2("كالصورة ، ابتكار حمض ال يصنع و ال يؤخذ 
أن يكون على صعيد املضمون دليال على اللقاء بني اإلنسان و اهللا ، و على صعيد الشكل دليال على 

.و على صعيد املعرفة و الفن دليال على اللقاء بني األدب و التصوف )3("اللقاء بني اللغة و الواقع 

الدين و اإلبداع ، فعالقته بالدين راجعة إىل ماهيته و هكذا فاخلطاب الصويف عامة قد تراوح بني 
الدينية ، أما انتسابه إىل األدب فنتيجة لتوفّره على اخليال و على شروط الشكل الفين اخلاصة به ،ذلك 

قوة الشكل الفين تأيت من درجة شذوذه ،فاتساع جمال االحنراف الذي يعتمد عليه الشكل خيتلف "أنّ 
.)4(" منط إىل آخر ، و يتوقّف على مدى تثبيت العناصر اليت ينطلق منها بطريقة واضحة من 

.08: القضايا النقدية يف النثر الصويف حىت القرن السابع اهلجري ، ص : وضحى يونس . د-1
.162: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -2
.62: املرجع السابق ، ص : وضحى يونس . د-3
–دار الكتاب املصري -بريوت–بالغة اخلطاب و علم النص ، الطبعة األوىل ، دار الكتاب اللبناين : صالح فضل . د-4

.196: م  ، ص 2004–القاهرة 
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و ذا بغدو اخلطاب العرفاين ليس جمرد لغة دينية مستمدة من القرآن و السنة ، أو اصطالح 
سات الروحية ، بل هو ملتقى السر و حمل اختالفمقدس يتحدد بالطّقوس و األدعية و االلتما

حالة قائمة على " و جتاوز و مترد على كل سابق لغوي أو داليل أو موضوعي أو صوري ، إنه 
الصدام مع املسلّمات ، و التواصل مع املطلق بكلّ أشكاله ، و الوصول إىل جوهر العالقات يف الفن 

.)1(" و اإلنسان و الوجود ا عمن سواهم

و إذا كان كلّ خطاب يفقد وهجه و إشعاعه بقدر ما يقلّد سابقا أو جيانسه فتتقلّص بذلك 
شروط أدبيته و مجاليته ، فإنّ اخلطاب الصويف عرب اختالفه و اغترابه و انزياحه استطاع أن يفرض 

للمقاييس الصارمة اليت أفق لغوي أيديولوجي جاهز و متصلّب نظرا " وجوده اجلمايل بقوة يف وسط 
فإنّ البحث عن اجلمالية مل يعد يقتصر على البحث عن ماهية " ، و لذلك )2(" كانت تالزم اإلبداع 

ما هو ممتع و جيد و مفيد و سامي فقط ، بل عما هو ظريف و عجيب و غريب و خمتلف ، و ذو 
.)3("قيمة استيطيقية خاصة للجمال يف ذاته 

س قيمة خاصة بالنص األديب الصويف يف ذاته ، و لكنه باإلضافة إىل ذلك ملمح و اجلمال لي
نطلقه على قدرته و متكّنه من إيقاظ املشاعر اجلمالية يف النفس لدى املتلقي حيث يتفهم و يتجاوب 

بلغة الرؤيا اليت تسترفد من املخيلة ، فكانت اللغة الصوفية " مع ذلك النص الذي فرض حضوره الفين 
كثفة مثخنة بالدالالت االحتمالية ، تزرع يف النص قلقا دالليا ، حبيث ال تؤشر بيقني من خالل م

القطيعة املعرفية مث الداللية املتولدة عن النظام املعريف العام ، و الذي يعتمد التخطي و التجاوز من 
)4(" تتهخالل التنافر العالئقي يف بنيته التركيبية ، مما يوحي بتشظّي املعىن و تش

م ، 2005شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، : سحر سامي .د-1
.55: ص 

41:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى .د-2

.264: م ، ص 2001، سوريا ، دمشق ، الطبعة األوىل ، املختلف و املؤتلف ، دار الينابيع : مجيل قاسم . د-3
.405: شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب ، ص : أمحد  بو زيان -4
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و عليه فإنّ قراءة اخلطاب الصويف ال يسعها أن تغفل هذا املظهر االنزياحي اهلام الذي عكس 
رقة بني طريف نقيض من جهة و مها طرفا تكامل من الفعالية الفنية هلذا اخلطاب ، و الذي أحدث مفا

جهة أخرى ، أي ظاهر النص و باطنه ، فضال عن تلك املسافة الواقعة بني هذا اخلطاب الثائر و بني 
اآلثار اخلالدة هي " املتلقي احلائر ، و لعلّ ذلك ما يؤسس من جانبه ملعىن اجلمال يف النص ، حيث أنّ 

)1(" ، و ترفض إىل أن خيلق مجهورها الذي يتواصل و يتفاعل معها اليت ختيب انتظار اجلمهور 

حني يتبىن القراءة االنزياحية اليت تراعي النظام املعريف القائم عليه اخلطاب الصويف ، فتمنحه بذلك 
م فاعل:"بل و حىت مركزيته اليت أقرها ابن خلدون بقوله) اجلمالية(و األدبية ) العقيدية(شرعيته الدينية 

أنّّ اإلنصاف يف شأن القوم أنهم أهل غيبة عن احلس ،و الواردات متلكهم حىت نطقوا عنها مبا ال 
يقصدونه ، و صاحب الغيبة غري خماطب ، و ابور معذور ، فمن علم منهم فضله و اقتداؤه محل 

فقدان  الوضع  على  القصد اجلميل ،  من هذا  وشأنه ، و إنّ  العبارة عن  هذه  املواجيد  صعبة  ل
.)2("هلا 

و على العموم فإنّ التصوف قد أمثر يف جانبه األديب و اإلبداعي أكثر مما أمثره يف جانبه 
التعبدي و العقائدي ، فالتصوف بفضل خضوعه لطقوس و إيقاعات حياتية  قائمة على الرياضة 

اخليال و افتراض التصورات و الكياسة و الفراسة جعل أصحابه حيوزون قصب السبق يف ابتداع 
، و اليت طفحت ا أشعار )3(املستلذة و هي ذات املعايري اجلمالية اليت حياول الشعراء إصابتها 

املتصوفة اجلزائريني كأيب مدين و األمري عبد القادر و مصطفى العالوي و غريهم  مما قد المس 
.الروعة األدبية التصورات اإلسالمية وفق مفهوم اجلمال الذي هو السر يف 

.157:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة  ، ص : آمنة بلعلى . د-1
.881: املقدمة ، ص : عبد الرمحن بن خلدون -2
.74: ، ص 1أعالم املتصوفة يف اجلزائر ، ج: عمار قدور ابراهيم . د: ينظر -3
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لواب األـالب

:  م اللغوي يف اخلطاب الصويف اجلزائري بنية النظا

.اللغة الصوفية و مبدأ املفارقة : الفصل األول -

.شعرية االنزياح يف اخلطاب الصويف :الفصل الثاين -
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ل الفصل األو
اللغة الصوفية و مبدأ املفارقة 

.املنحى الذوقي يف املعرفة الصوفية -1

.تالف لغة التصوف و داللة االخ-2

: الكتابة الصوفية -3

.يف الكتابة الصوفية بنية التقابل -
. التماهي التوحد و فعالالصوفية و الكتابة-
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:وقي يف املعرفة الصوفية املنحى الذّ-1
احلديث عن املعرفة يف سياقها الصويف ليس حديثا عن معرفة عقلية أو طبيعية أو ما إنّ

شاع يف نسبة ما هو منطقي و علمي إىل املعرفة ، و إنما هو حديث عن معرفة خاصة و مغايرة 
من حيث اقتراا من اخليال و الفيض و الروح و القلب ، إا معرفة حيصل ا الصويف العلم     

يدرك ا املعارف و تتكشف له ا احلقائق بفضل ما يعيشه يف حلظات يكون الذٌوق فيها و 
مستوليا عليه ، و لذلك اعتمدت التجربة الصوفية على الذّوق مصدرا للمعرفة ، و ليس العقل أو 

اإلميانية يف التعاليم الدينية التقليدية أو الرمسية اليت ال تتجاوز معرفة األوامر و النواهي و القواعد 
صوفية أصال ال تقوم إال على مناقضة العقل ، فهي املعرفة البل إنّ، )1(حدها الشكلي الصوري 

الذّوق ، و هو كما وصفه الدكتور حممد بن بريكة:و السبيل إليها )2(ال تشع إال يف غيابه
من : عنه املتصوفة بقوهلم و هذا ما عبر. )3("مسألة ذاتية و السبيل إليها هو التجربة و حدها " 

.ذاق عرف 

وإذا كان املتصوفة قد أقروا أنّ املعرفة لديهم متر عرب الذّوق الذي ميحو دالئل العقل 
، فذلك ألنٌّ العقل عند " معقولون بعقوهلم" و شواهد النقل حىت قال أحدهم عن الفقهاء أم 

د ، و هذا املعىن ال ميكنه تفسري تلك العالقة اليت تربط العقال أو القي: العرب يعين يف االشتقاق 
العبد خبالقه و هي عالقة تتصف عندهم باحملبة الالمتناهية ، و إنّ عدم إمكانية إخضاع الوجود 
اإلهلي للعقل و منطقه و أحكامه كبستها علّة تتمثل يف تقييده للمطلق ، و هذا ما كان متجلّيا يف 

العقل عاجز و ال يدل إال على عاجز :" يقول النوري. عالمهم األوائلفكر مشاهري الصوفية و أ
أنت اهللا ، : من أنا ؟ فسكت، فكلّمه بنور الوحدانية فقال: مثله ، ملّا خلق اهللا العقل قال له

.،و هذا ما دفع باملتصوفة إىل احلطّ على غصن الذّوق )4(" فلم يكن للعقل أن يعرف اهللا إالّ باهللا 

العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ،  دار احلوار للنشر و التوزيع ، سوريا ، : عباس يوسف احلداد . د: ينظر -1
.276: م ،  ص 2005،الطبعة األوىل

.80: األنا اآلخر و اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف ، ص : أمحد  بو زيان . د: ينظر -2
.84: ، ص 1ن الرمز إىل العرفان ،جالتصوف  اإلسالمي م: حممد بن بريكة . د-3
كامل مصطفى اهلنداوي ، دار الكتب العلمية ، : اللمع ، ضبطه و صححه : أبو نصر عبد اهللا بن علي السراج الطوسي -4

.38: م  ، ص 2001-هـ 1421الطبعة األوىل ، 
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أمهيته يف  املعرفة غري أنّ ذلك ال يعين بأنّ املتصوفة  يرفضون  العقل  أو  ينكرون  دوره و
و التحصيل ، بل يرون أنه ال جمال لبلوغ أول الطريق إىل انفتاح باب الواردات اإلهلية إال به ، فالعقل 

حىت إذا حتقّق الوصول تردد " الوادي املقدس " هو رفيق الصويف و معتمده يف طريق الوصول إىل " 
اخلع نعليك إنك بالواد املقدس طوى ، هناك يدرك أن النداء القدسي يف مسع السالك خماطبا إياه أن 

العقل املادي و النفس البشرية ، فال حاجة له ما : ال سبيل إىل دخول الواد املقدس إالّ خبلع النعلني 
مع حتقق الوصول إىل الوادي املقدس حيث الدرجة العلية من املعرفة القلبية اإلهلامية ، و هكذا تنتفي 

قل ، و تتهاوى قوى النفس استعدادا للفناء ذا الوادي و البقاء به ، و هذا هو غاية حاجته إىل الع
.)1(" الصويف السالك 

فاملتصوفة ذا يقررون للعقل موقعا غري أنه موقع حمدود و حادث ، مقارنة باملطلق الذي يتطلّع 
اجلزائري الشهري  يذهب إىل أنّ اهللا سبحانه وتعاىل إليه الروحاين املسلم ، فهذا الشيخ التيجاين الصويف 

ثبط العقل و مل يطلق سراحه يف فضاء احلقائق ، و لو أطلق سراحه يف فضاء احلقائق لعلم أنّ اهللا " 
، إذ بتجاوز العقل و حدوده يكون جتاوز االحتجاب )2(" تعاىل قادر على خلق العامل يف غري حمل

يف يف حال فناء تستدعي املعرفة و اكتشاف احلقائق و األسرار بالكون ، و حينها يكون الصو
و اللطائف ، و هي حال شعارها الصمت و السكوت ، و استدبار احلوار و اجلدل مع أهل الظاهر 
أرباب الدليل العقلي و حرفية التفسري ، و يف هذا الصدد ذكر الشيخ التيجاين معقّبا عن كالمه على 

و هذا أمر خارج عن املقال : " ى اهللا عليه و سلّم و يف ذات اهللا تعاىل فقال الفناء يف ذات النيب صلّ
، و قال كذلك يف موضع آخر )3("و يدرك بالذوق و صفاء األحوال ، فال يعلم حقيقته إال من ذاقه 

لّ و من وراء ذلك ما ال يلحقه العقل و ال يأيت عليه القول و ال حي: " من حديثه عن الفناء و درجاته 
.)4("ذكره لبعده عن األفهام و السالم 

.248: العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د-1

: حممد بن بريكة . د :جواهر املعاين يف فيض سيدي أيب العباس  التيجاين ، تأليف و دراسة وحتقيق : علي برادة حرازم الفاسي-2
، 2م ، ج2007لصوفية ، الطريقة التيجانية ، تأليف و دراسة و حتقيق ، الد السادس ، دار احلكمة ، اجلزائر ، موسوعة الطرق ا

.238: ص 
.118: املصدر نفسه ،  ص : علي برادة حرازم الفاسي -3
.119: املصدر نفسه ،  ص -4
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ن علومهم من الكتاب و السنة ، يستمدو) الظاهريون أو احلرفيون منهم ( فإذا كان أهل السنة 
و املتكلّمون من الفقه ، و الفالسفة من العقل ، فإنّ املتصوفة قد أعرضوا عن هذه املصادر الثالثة ،    

الذي به يستفاد العلم اليقيين ، و هكذا أصبح التصوف ال " الذّوق"و اتفقوا على مصدر واحد هو 
ا و التحقق ا ، و بذا  جتاوز املتصوفة العقل إىل ما وراءه يدعو فقط إىل التزام الشريعة بل إىل تذوقه

التجربة الصوفية سلوك معريف يهدف إىل "من خالل ذلك النور الذي يشرق يف األفئدة  ، حيث أنّ 
عن حقيقة الوجود اليت " خلع العذار "الترقي بالنفس البشرية وجوديا و معرفيا ، كما يهدف إىل 

.)1("الذوق و الكشف الوجداين تستغلق على الفهم بطريقة

و مما ال ريب فيه أنّ طريقة االستدالل العقلي هي طريق املنطق الذي ال يستطيع تقبل فكرة 
علمت أنّ ذلك : " الكشف ، و هو ما ذهب إليه أبو حامد الغزايل موضحا مسالك هذا العجز بقوله 

باإلحاطة جلميع املطالب و ال كاشفا للغطاء عن غري واف بكمال الغرض ، و أنّ العقل ليس مستقال
، ذلك أنّ العقل باإلضافة إىل منطقته لألشياء و التعامل معها ظاهرا فإنّ له)2("مجيع املعضالت 

، و لقد أشار إىل ذلك األمري عبد القادر )3(" زواجر متنعه من االنسياق وراء غري املعلوم و املعقول " 
: قال اجلزائري يف شعره حني

يـا من غدا عـابدا لفكره فقف        فأنت يا غافال على شفا  جرف
جعلت عقلك هاديا و نـور هدى      أضلّك العقل أيقن أنت يف  تلف
حنت رمبـا كما ـوى و قلت به      تظلٌ تعبد مـا خلقت  يف شغف
صورتـه صورة بالوهـم  باطـلة      حكمت جورا عليه جور  معتسف

عقلك يف الرب العظيم فما     تنفك حتكم فيه حكم ذي  سرفحكمت
و تقول ليس كذا و ليس هو كـذا     احلق يف طرف ، و أنت يف طرف

)4(قيدتـم مطلقـا ال قيـد حيصره      القيد حد ، و ليس اهللا كاهلدف 

.277: عباس يوسف احلداد ، العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص . د-1
.130: م،  ص 1988عبد احلليم حممود،الطبعة الثالثة،دار املعارف ، مصر،  .د:املنقذ من الضالل ، حتقيق: أبو حامد الغزايل-2
التصوف جدلية و انتماء ، دراسات و مناقشات يف أصول التصوف و معارفه و فنونه ، منشورات احتاد : أمحد علي حسن -3

.301: ص م ، 1990الكتاب العرب ، 
.244- 243: زكريا صيام ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،ص. د: األمري عبد القادر، الديوان ،شرح و تعليق و حتقيق-4
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: إىل أن يقول 
احلق يف مشرق و العقل يف مغرب           شتان ما بني ذا و ذا فـال ختـف

: مثّ يقول 
خسارة العقل ، ياوياله من صدفو تستعيذ عياذا  منه  جهال فيـا     

ـّه و جوهره           و الناس أعينهم ترنـو إىل الصدف  )1(عندي  من العلم  لب

فالعقل يفر من معاقل الصوفيني ألنه ال يسعفهم بثباته و قيدته و ظاهريته و تفرقته و تقسيماته 
و ال يف نمن قبيل املتعارف عند األذها"لقة اليت هي ليست املنطقية  يف حتصيل معارفهم الذوقية املط

التصورات ، و ليس من مدارك احلس و العقل و العلوم الكسبية ، بل أمور ذوقية وجدانية جيدها 
) 2("اإلنسان يف نفسه 

وعدم اعتماد الصوفية  على العقل ليس  ألم ينكرونه بل لكونه ليس هو األداة الوحيدة 
رفة عامل الوجود اإلالهي أو معرفة احلقيقة ، و إمنا يتجاوزونه إىل الذوق أو بعبارة أخرى إىل ذلك ملع

النور الذي ينقذف يف قلوم املتطهرة من كلّ دنس و خبث ، الصافية بصفاء من حلّ فيها حلول 
ق و العرفان أنس و قرب و توحيد ،فيكون حينها إدراك القلب للحقائق و املعارف و اللطائف بالذو

)3(" نور يقذفه اهللا تعاىل يف القلب " و الربهان ، بل إنّ الصوفية يقرون بأنّ الذوق ،دون العقل 

لسان اخلواص ، ليميز الصوفية بذلك –و من مثّ القلب –و إذا كان العقل لسان العوام فإنّ الذّوق 
عرفة العامل اخلارجي  الثابت و احملدود ،     على املستوى املعريف بني العقل و القلب ، باعتبار األول مل

.و الثاين ملعرفة الباطن املطلق 

ينثال " علم لدني" أو " فيض إهلى"اليت هي -و نلمس عند املتصوفة إمكان املعرفة اإلشراقية 

.244: األمري عبد القادر ، الديوان ، ص -1
ذيب املسائل ، نشره و علّق عليه األب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي ، شفاء السائل لته: عبد الرمحن بن خلدون -2

.60: املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، ص 
. 87: املنقذ من الضالل ، ص : أبو حامد الغزايل -3
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يف ظروف متنوعة و عرب جتليات خمتلفة و أحوال متعددة ، و يرون أنّ من ينكر تلك-على القلب 
: أعمى حرمه فقد بصره من رؤية ضوء الشمس ، كما قال البوصريي املعرفة فهو

)1(قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد       و ينكـر الفم طعم املاء من  سقم 

: أو هو حمجوب بعقله مقيد بقوانينه و آلياته  كما عبر عن ذلك األمري عبد القادر بقوله 
)2(تظفر باملنـى        و زايل ضالل العقل ، إذ أنه احلبس ففارق وجـود النفس 

فقد نعت الشاعر العقل بأنه سجن حيول دون رؤية احلقيقة ، و هي صورة يرمي  ا الشاعر 
لو : " إىل وجود سبيل آخر للهداية و املعرفة  أال و هو  الذوق  الذي وصفه أبو حامد الغزايل بقوله 

، ذلك ألنه أمر ذايت )3(" كلّهم من أرباب الذوق مل يقدروا عليه لتفهيمه معىن الذوق اجتمع العقالء 
شعوري يعاش و ال سبيل إليه سوى ذلك و من مجلة أموره اليت تبين وصفه و حقيقته ما ذكره أمحد 

: بن مصطفى العالوي على شكل تساؤالت و حوارات مع من يدعي معرفة احلقيقة بقوله 

فهل طويت  األكـوان  عنك  بنظرة       و هل شاهدت الرمحـن حيثما  جتلّى 
ـّا و سفـال  و هل أفنيت  األنـام  عنك   بلمحة        أم ت عن اجلميع علوي
و هل طفت باألكوان من كلّ جانب        و هل طاف بك الكون و أنت له قبال 

عنـك تكرمـا       و هـل رفعـت الرداء مث  السـدالو هل زالت احلجب 
و  قيـل  لك أدن  فهـذا  مجالنـا      مرحبـا فتمتع بـك أهـال  و سهال 

و هل دعـاك الداعي فقمت ألمـره      و كنت أديب السري و خلعت النعـال    
ملّا صح منك الوصول ملت له ميـال و حاط بك التعظيم من كـلّ جانب      و 

و هـل صنت سـر اهللا بعد ظهوره       و كنت عنـه أمينا و هل لبست  احلال
فهذا بعض الذي يـدلٌ عن قربـك        و إال مثٌ أسـرار ال تفشـى يف  املـال

.43: الديوان ، ص : البوصريي -1
.216: ان ، ص الديو: األمري عبد القادر -2
رياض مصطفى العبد اهللا ، دار احلكمة ، دمشق ، : مشكاة األنوار و مصباح األسرار ، ضبط و تقدمي : أبو حامد الغزايل -3

.100: م ، ص 1996-هـ1417:سوريا ، الطبعة األوىل 
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)1(فإن صح هذا الوصف  عندك  فذاكا        و إال أنت البعيد من حضـرة املولـى 

إنّ قصور العقل و عجزه عن إدراكه الالّمتناهي قد جعل املتصوفة يستبدلونه بالقلب جملى 
لفظ القلب هو الدال على أداة املعرفة الصوفية " األسرار و األنوار و املعارف و احلقائق ، فصار 

)2("الروحكاسم جامع إىل جانب الروح ، و من الناحية املعرفية ال ميكن التمييز بني القلب و

باعتبارمها مترادفان يعبران عن معىن مشترك هو العرفان الصويف ، و يقعان كالمها يف الباطن مما 
أهلهما إلدراك الباطن ، و كالمها سر مل يدرك كنهه بعد ، و كالمها أيضا مدار الطريق أو التربية 

للمعارف الكشفية و اإلهلامية اليت إعداد قلب السالك و روحه ليكون حمالّ" الصوفية اليت تنحو حنو 
بل بنقاء الروح و صفائها و إفراد القلب هللا تبارك       )3("ال حيصل عليها بدراسة الكتب و التعلّم 

و تعاىل دون سواه ، و ذلك من خالل معاين  ااهدة و املراقبة حيث خيوض الصويف جتربة روحية 
ائق ال ميكن إدراكها بالعقل و جيمع بني عاملني متباعدين يسعى من خالهلا حنو اهول إلدراك حق

أنّ علم التصوف " عامل غييب جمرد و عامل مرئي حمدد ، و يف هذا الصدد يقول الدكتور بن بريكة 
اإلسالمي له موضوع هو التزكية و إنّ طبيعة هذا املوضوع ذوقية حمضة ، و إنّ له منهجا هو التربية 

تعتمد أصال  جماوزة  " بذلك املعرفة احلقة ، و هي عطاء رباين خالص لتتحقق)4(" الروحية 
.)5(" العقالنية 

مثّ إنّ اعتماد املتصوفة على القلب و اختاذه بديال عن العقل ، يأيت من كون القلب يترجم 
طلق و االتصال به جتريبية حسية إشراقية ذوقية تتغيا الوصول إىل امل" أحاسيسهم املبنية على معرفة 

، فالقلب عندهم هو مركز املعرفة )6(" اتصاال ذوقيا معرفيا مباشرا يعجز عنه العقل بأدواته و أقيسته 

ديوان آيات احملبني و منهج السالكني ، املكتبة الدينية للطريقة العالوية ، مستغامن ، الطبعة   : أمحد بن مصطفى العالوي -1
.9-8:الرابعة ،ص 

م ، 1992، دار اجليل بريوت ، الطبعة األوىل ، ) دراسة فلسفية يف مشكالت املعرفة ( املعرفة الصوفية : ناجي حسني جودة -2
.151-150:ص 

.159:املرجع نفسه ، ص : ناجي حسني جودة -3
.25:، ص 1التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان ،ج: حممد بن بريكة . د-4
.152-151: املرجع نفسه ، ص :  ريكة حممد بن ب. د-5
399: جملة اخلطاب الصويف ، العدد األول  ، ص : الرؤيا الصوفية من منظور ما بعد حداثي: عبلة معاندي-6
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الذوقية احلقّة و اهللا سبحانه و تعاىل هو الذي يقذف بنور املعرفة يف هذا القلب ، فمصدر املعرفة  
مد على الربهان و البيان إىل املصدر اللّدين الذي يعتمد الكشف      الصوفية إذن يتجاوز العقل املعت

.و الذوق و اإلهلام 

و قد وجد املتصوفة من األدلّة الشرعية و جتارم الروحية  ما يؤسسون عليه نظامهم املعريف 
ما تأولوه يف مثل قوله القائم على القلب مصدرا للذّوق و من مث سبيال إىل املعرفة احلقّة ، و من ذلك 

فالبصرية )  46: احلج (﴾إا ال تعمى األبصار و لكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ﴿: تعاىل 
ناظر القلب كما أنّ البصر ناظر القالب ، فالبصرية ترى املعاين " كما يذكر ابن عجيبة احلسين  

، و يضيف يف موضع )1("نية الومهية اللطيفة النورانية ، و البصر يرى احملسوسات الكثيفة الظلما
.)2("البصرية القوة املهيئة إلدراك املعاين و السريرة القوة املستعدة لتمكّن العلم و املعرفة :" آخر 

أال إنّ يف اجلسد مضغة : " نبوي يف قوله صلّى اهللا عليه و سلّم و كذلك ما جاء يف احلديث ال
ليكون بذلك )3(" القلب : و إذا فسدت فسد اجلسد كلّه ، أال و هي إذا صلحت صلح اجلسد كلّه 

القلب هو املركز الروحي الذي ينبين عليه السلوك الصويف خاصة ، إذ به يكون للمتصوف حياة أو 
موت ، بقاء أو فناء ، مجع أو فرق ، صحو أو سكر ، سلوك أو رسوخ ، إىل غري ذلك من التقلّبات 

.)4(" يتشكّل ا وفقا للتجربة الصوفية " و التمظهرات اليت 

القلب معلوم بالتقلّب و األحوال ، فهو ال يبقى " و قد أشار إىل ذلك ابن عريب حني قال أنّ  
على حالة واحدة ، فكذلك  التجلّيات اإلهلية ، فمن مل يشهد التجلّيات بقلبه ينكرها ، فإنّ العقل 

إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، : احلسين أمحد بن حممد بن عجيبة -1
.67: ، ص 1ج
.20: املصدر نفسه ، ص : أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين -2
ىل ، مكتبة الصفا ، حممد بن عيادي عبد احلامي ، الطبعة األو: صحيح مسلم ، شرح أحاديثه : مسلم بن احلجاج أبو احلسني -3

.22: ، ص 10م ، ج2003-هـ1424-مصر-القاهرة
.63: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -4
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يقيد  و غريه من القوى ، إالّ القلب فإنه ال يتقيد ، و هو سريع التقلّب يف كل حال ، و لذا قال
يف يشاء ، فهو يتقلّب بتقلّب التجلّيات ، إنّ القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلّبه ك: الشارع 

: ليوافق ذلك ما أراده عبد القادر بن حممد يف ياقوتته )1(" كذلك فالقلب هو القوة اليت وراء العقل 

) 3(سرى سريانا سرنا يف السريرة        و مل يدركن باألفهام املعدة 

حملّ –عجز العقول عن احتواء املعارف و اللّطائف  يف مقابل قدرة القلب فقد عبر الشاعر عن 
عن حتمل تلك اللطائف و العلوم و األسرار عرب تقلّباته املعادلة ملا –الذوق و الكشف و العرفان 

و هذا ما فسر كون القلب املكان الداخلي للمعرفة متقلّبا ، فالقلب تقلّب يف " يبصره من جتلّيات ، 
.(...)     كال ال تنتهي هي أيضا ، و ذلك من أجل أن يتطابق مع التجليات الوجودية املتواصلة أش

و هو يعكس حلظة اإلشكال اليت يتجلّى فيها املطلق ، و هذا العكس هو التقلب ، و مبا أنه ال اية 
به العلم العقلي ، حيث إا اليت تسلّم مبا قد ال يسلّم)4(" للتجلي فال اية للتقلّب و ال اية للمعرفة 

معرفة تتوحد فيها املتناقضات و تتقارب فيها املتباعدات ، و ال غرو يف ذلك إذا كان القلب موطن 
احلب و الكره ، موطن الصفاء و الكدر ، موطن احلضور و الغياب ، موطن يطأه الصويف حسب 

.وقته و حاله و مقامه 

لصوفية ذلك العضو اجلسدي املادي ، و إمنا يعنون به اجلهاز املعريف و ليس املقصود بالقلب عند ا
و لسنا نعين بالقلب  : " اإلدراكي البالغ التعقيد و لعلّ هذا ما أشار إليه عفيف الدين التلمساين بقوله 

القلب الصنوبري الشكل ، و هو املضغة من اللحم اليت تلي احلجاب األيسر من اللسان ، بل املقصود
ليكون القلب ذا )4(" معاين اإلدراك ، فمن كان املدرك منه هو شيء من مشاعره فهو ذو قلب 

.املعىن موطن اإلدراك للحقائق و العلوم و األنوار  اإلهلية ، و جملى معاين الغيب و فيوضاته 

داد مكتب التحقيق بدار إحياء التراث الفتوحات املكية يف معرفة األسرار املالكية و امللكية ، إع: حمي الدين بن عريب -1
.363: ص 1، ج-لبنان–حممد عبد الرمحن املر عشلي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت : اإلسالمي ، قدم له 

.12: الياقوتة ، ص : عبد القادر بن حممد -2
.69: االصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -3
مجال املرزوقي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر ، . د: قف النفري ، دراسة و حتقيق عفيف الدين التلمساين ، شرح موا-4

.148: م ، ص 2000
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فال يدخل إذن يف جمال التصوف العقل و ال مثرته الفكرية ، فاملعرفة الصوفية تنتهي إىل آفاق ذوقية 
ق بتلك املعرفة قوال و فعال و حاال ،     غايتها معرفة اهللا سبحانه و تعاىل أي معرفة الكمال و التحق

الصويف " و ذا تتجلّى لنا براعة الصوفية يف التذوق و دقّة استعماهلم له بدال من العقل ، ذلك أنٌّ 
و هلذا فإنّ املعرفة مل )1(" احلق هو رجل ذواق يلتمس املعاين يف مجيع ما ينظر و يقرأ و ما يسمع 

" هدفا لتعادهلا باملوجودات أو احملسوسات و من مث التأسيس هلا  بقدر ما جتعل منها التجربة الصوفية
. )2("كانت دف إىل جتاوزها حنو عالقة فنية هدفها تذوق مجالية العامل يف أوسع مستوياا 

و لذلك كان الوجود عند أهل التصوف ليس إالّ مظاهر شتى للذات العلية بكماهلا و نزاهتها ، 
وجود يف احلقيقة للوجود بعينه ، و إمنا هذا األخري ما هو إال جتلّيات هللا تبارك و تعاىل يتنسم فال

فينقبض خشية هللا ، )*(تارة فينبسط ، و تارة يتنسم نفحات اجلالل )*(عربها الصويف نفحات اجلمال 

أو خلل ، إا حضرة و يف هذا و ذاك يظلّ ذلك الصويف راتعا يف حضرة املوىل املرتّهة عن كل نقص 
الكمال املطلق اليت تورث لدى الصويف إحساسا و تقديرا ملعىن الكمال و من مثّ اجلمال يف دقٌته       

ال يطاهلا " و حقيقته و إطالقيته فيدنو بذلك كثريا من معىن الفن حقيقة  انطالقا من تلك احلضرة اليت 
.)3(" أو ما عبر عنه املتصوفة بالعبارة اخلطاب أحيانا حني يضعه صاحبه يف مستوى الدوال 

كلّ إشارة دقيقة املعىن تقوم يف الفهم ال تسعها العبارة ، و هي من علوم : " يقول ابن عريب 
األذواق و األحوال ، فهي  تعلم و ال تنقال ، ال تأخذها احلدود ، و إن كانت حمدودة يف نفس األمر 

.332: ص 1إلسالمي يف اآلداب و األخالق ،  جالتصوف ا: زكي مبارك . د-1
161:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-2

إصطالح : حمي الدين بن عريب ".نعوت الرمحة و األلطاف يف احلضرة اإلهلية " ابن عريب بقوله هو مصطلح صويف يعرفه- *
مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية ، دار التراث العريب –الدكن -ل ابن عريب ، حيدر آبادرسائ: الصوفية ضمن كتاب 

.06: ، ص 2م ، ج1948-هـ1364الطبعة األوىل ، –لبنان –بريوت 
.05: املصدر نفسه ، ص : حمي الدين بن عريب . "اجلالل نعوت القهر من احلضرة اإلهلية " : يقول ابن عريب- *
124:املرجع السابق ، ص : منة بلعلى آ.د-3
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إنّ األمور منها ما حيد و منها ما ال حيد، أي تتعذّر العبارة : أن يعبر عنه ، و هذا قول أهل الفهم 
ألنّ التصوف حاالت وجدانية خاصة يعسر التعبري عنها باللغة العادية ، إذ )1(" عن إيضاح حقيقته 

: حدود و قولبته به ، و هذا ما أحسه  األمري عبد القادر حني قال كيف ميكن إخضاع املطلق للم
لقد ضاق صدري  بالذي  أنا  واجد      و تعبريي ما  يفي فيبدو و ال يبدو
)2(أال فاعذروا من ذاق أن ضاق صدره       كما أنّ من قد ذاق عاذركم يغدو 

: تغامني بقوله و هو نفسه املعىن الذي أراده  العالوي املس
جئنا بعلـم رقيـق     ال حيتمـله الكـالم

)3(إال لذوي  التصديق      جاءهم وحي  و إهلام 

: و كذلك خليفته عدة بن تونس يف قوله 
)4(ال نظيـر يل حيكيه       للطافـة   معنـاه 

ياء ، فالذّوق يسبغ على األشياء و هذا كله وراء طور العقل ، حيث الذوق الذي تدرك به األش
و من قبلها املفاهيم كتابته أو لغته ، و هو ذلك النسيج من اإلشارات و التلميحات اليت هلا منطق 
مناسب يعرف قراءا ، و لو مل يكن األمر كذلك المتنع فعل الكتابة ، بل المتنع فعل املعرفة أصال ، 

جزءا من ذلك العامل الذي ال  شكل له أساسا و يؤطره يقتطع –الذي حلّ حملّ العقل هنا –فالذوق 
فيعطيه كيانا ، مث يشرع يف التعامل معه ، و لوال فعل االقتطاع ذلك لظل الشيء ساحبا يف هيويل 
الالحمدود ، و ملا أمكن أن يكون ، إال أنّ كينونته تبقى نسبية احلضور يف الشكل احملدود الذي متثّله 

.اللغة 

.492:ص 2الفتوحات املكية ، ج: بن عريب حمي الدين-1
.139: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
.21:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -3
عاصم إبراهيم . د: ديوان آيات احملبني يف مقامات العارفني، ضبطه وصححه و علّق عليه : عدة بن تونس املستغامني -4

.168:م ،ص 2006-ه1427–لبنان –لشاذيل الدرقاوي، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية بريوت الكيايل ، احلسيت ا

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

57

إنّ لغة املنطق قاصرة عن أن تعبر عن تلك املعاين الذوقية اليت : " يقول الدكتور أبو العال عفيفي 
غة اخليال و العاطفة يومئ يدركها الصويف يف أحوال وجده ، فليس لديه إال لغة اإلشارة و الرمز و ل

.) ")1ا إىل تلك املعاين اليت ال يدركها على حقيقتها إال من ذاق مذاق القوم و جرب أحواهلم 

إنّ ذوقية املعرفة لدى املتصوفة مل تكن على مستوى القلب كبديل شرعي و روحي و معريف 
عالقة اللغة بالذوق هي لب البحث يف إنّ"عن العقل فحسب ، بل تعدت ذلك إىل اللغة ، حيث 

، و هي لغة ليست علمية منطقية على منط العقل ، و إن كانت كذلك على )2(" اللغة الصوفية 
املتسوى الفكري هلا ، بل هي لغة جتاوزية خمترقة متعدية كل حد حيول دون مقاربتها لألذواق        

للغة ذا املعىن ليست جمرد نوع من أنواع التعبري و اللطائف و حماولة احتوائها لذلك ، لتكون ا
عن طريق احلدس " ضمن خطاب يدرك األشياء مباشرة دون حجاب )3(الشفهي بل أساس للمعرفة 

ملعانقة املطلق بعد إمخاد اخلواطر و  الفكر التحليلي و املنطق و االستدالل ، و تصبح اللغة يف حد ذاا 
ري عن تلك الرؤية فيتوسل الصويف بوسائل تعبريية خاصة ، فيستعمل قاصرة القصور كلّه عن التعب

حماولة منه نقل ما يذوقه و يعيشه و يراه بعني قلبه إىل )4("الرمز و األسطورة و أنواع االستعارات 
موزا غريه ، أو مبعىن أوضح حياول نقل ارد إىل احملسوس ، و املطلق إىل املقيد عرب قناة تعبريية مترر ر

.أو إشارات فقط 

احلمولة املعرفية كانت دوا قدرة القناة التواصلية املتمثلة يف اللغة و اليت وصفها " ذلك أنّ  
ترتبط بالباثاملتصوفة بالعبارة  ، و جلأوا إىل ما أطلقوا عليه اإلشارة اليت ال ترتبط بالقناة بقدر ما

أبو العال عفيفي ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العريب ، بريوت . د: احلكم  ، مقدمة احملقق فصول : حمي الدين بن عريب -1
.19: م ، ص 1980،
.75: ، ص 1التصوف االسالمي من الرمز إىل العرفان ، ج: حممد بن بريكة . د-1
.املرجع و  الصفحة نفسهما :  حممد بن بريكة . د: ينظر -2
: ويف من وحدة احلياة إىل الثقافة الثالثة ، جملة اخلطاب الصويف ، العدد األول  ص اخلطاب الص: محيدي مخيسي . د-3

26.
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ال أن يعيد النظر أو حيكم العقل )1(" و قصده ، و لذلك كان لزاما على من يريد التعرف أن جيرب 
ىن و هلذا ينبين ،واخلطاب الصويف يتجلّى فيما وراء مركزية املع"نظرا لتنافر منطق الذوق و منطق العقل

.)2(" تأويل الشطح على الذوق وحده إلجياد خترجيات حىت ال تتصادم و ظاهر الشرع 

و على العموم فإذا كان الفالسفة يعتمدون على العقل و املنطق للوصول إىل احلقيقة ، و علماء 
وفة يتكئون يف معرفتهم الكالم يعتمدون على اجلدل ، و الفقهاء يستندون إىل ظاهر النص ، فإنٌ املتص

على القلب و احلدس الوجداين أو املعرفة اللدنية، متجاوزين بذلك احلس و العقل، و ذلك بعدما 
الفرق بني املعرفتني احلسية و احلدسية ، فإذا كان معتمد األوىل على العقل و أنظاره                  " أدركوا 

ذوقية ال مدخل للعقل أو احلس فيها ، و إمنا هي من قبيل و استدالالته ، فإنّ الثانية معرفة باطنية 
، و هذا ما جعلها تقوم على قلب النظر من الظاهر إىل )3("املكاشفات و تتخذ من القلب أداة هلا 

الباطن عرب منطق الرؤيا من أجل بناء املعىن الباطن احلقيقي و جتاوز كل ما حيول دونه و كل ما يعتقد 
: أنصاره أنه ميثل احلقيقة و سواه باطل ، و قد ذكر هذا أمحد العالوي يف قوله فيه أصحاب العقل و

فما  تراه  منا   باطـل      فلست تدري كنهه  هيهات
فما  بيننا  سفر   طويل       كما بني احلي  و األموات
فأمري غيب عنك حميل      و حسن الظّن فيه  جنـات

)4(فكـم للعقل  من عثرات فكلّ فهم  فينـا  كليل  

إنّ مثل هذه املعرفة القائمة على جدلية العقل و القلب قد أسست لكل الثنائيات املشكّلة 
للخطاب الصويف ، بل و للنظام املعريف الصويف عامة ، كالشريعة و احلقيقة ، علم اليقني و عني اليقني 

.58: ضوء املناهج النقدية  املعاصرة ، ص حتليل اخلطاب الصويف يف: آمنة بلعلى . د-1
.281: الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة ،  ص : أمحد بو زيان . د-2
.246: العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د-3
.42: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -4
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و الباطن ، و مكانة العقل عرب هذه الثنائيات ضمن املعرفة الصوفية الفرق و اجلمع ، الظاهر 
كمكانة النيب صلّى اهللا عليه و سلم من جربيل عليه السالم ، مثّلوا بذلك بقصة اإلسراء " من الذوق  

.)1("فرأى من آيات ربه ما رأى ) ص(و املعراج حيث وقف جربيل عند سدرة املنتهى و جاوز النيب 

املكاشفة ، املشاهدة ، : قد عبر املتصوفة يف حال كالمهم عن هذه املعرفة بألفاظ متنوعة مثلو 
ألنّ مشاهدات القلوب و مكاشفات " املكاملة ، التجلّي ، و هي معارف ال تستوعبها اللغة الطبيعية 

هذا هو االختالف "و )2(" األسرار ال ميكن العبارة عنها على التحقيق ، بل باملنازالت و املواجيد 
.)3(" األول بني طبيعة العقل و طبيعة الذوق الصويف 

فاملعرفة الصوفية وهب لدين خالص ، و ليست علما كسبيا حمصال ، وذلك باعتبارها ذوقا ، أو 
علمنا علم األذواق و ليس علم األوراق ، فهي إذن معرفة تعاش و ال تتعلّم ، : كما يقول  الصوفية 

و ال تلقن ، تذاق و ال تنقال ، و هلذا ال يعول املتصوفة كثريا يف املعرفة على اللغة ، ومن مثٌ تكابد 
حنن أمام " الكتابة ، و إن هم باشروا الكتابة فبلغة ختتلف متام االختالف عن املألوف و املعهود ، إذ 

خلاص ، و ال متتثل فيها اللفظة لغة إشارية باملقام األول ختضع لقوانينها الذاتية و لتحوالت عاملها ا
حلدود املعىن الظاهر أو املعتاد هلا ، و لكنها تقدم أو تطرح كدال ملدلوالت معينة تكمن يف نفس 

.)4(" الصويف 

.279:الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة ، ص : : أمحد  بو زيان . د-1
.100: ذهب أهل التصوف ، ص التعرف مل:  أبو بكر حممد بن إسحاق الكالباذي-2
.274-273:، ص 1التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان ، ج: حممد بن بريكة . د-3
.56: شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب ، ص : سحر سامي . د-4
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: صوف و داللة االختالف تلغة ال-2

اتمع هو اختالف مصاحل و أغراض ، و يف شأن الدين إذا كان االختالف يف شؤون احلياة و
و العقيدة هو اختالف قراءات و تأويالت ، فإنّ االختالف يف اخلطابات و أنظمتها املعرفية هو 
اختالف اللغة و حمموالا و مرجعيتها ، و اللغة يف اخلطاب الصويف قد تأسست على مرجعية اختذت 

عامل مع اللطائف متجاوزة حدود الكثائف  ، مما أملى على تلك من الذوق مصدرا هلا ، فصارت تت
اللغة نوعا من املفارقة بني املعىن الظّاهر احملكوم مبنطق العقل ، و بني املعىن العرفاين الباطن املنسوب إىل 

.الذّوق 

امل احلس إىل و حكاية املفارقة هذه أوجدا رحلة الصويف من عامله البايل إىل عامل جديد ، من ع
عامل الشهادة ، فكانت لغته تبعا لذلك إحدى جتلّيات مغامرة األنا و إحبارها يف عامل خمتلف جذريا ، 

، " اللطافة"إنها جتربة يالمسها الوعي يف نشوته و سكره ، و هي جتربة تتميز يف ذاا بدرجة عالية من 
مباين و خمالف لكل ما هو عقلي أو منطي و هنا يكمن امللمح الرؤياوي للغة الصوفية ، و هو ملمح

.أو ما هو خارج عن خصوصية التجربة الصوفية 

كان مفهوم االختالف يشكّل ركيزة بنية النظام املعريف الصويف ، و لذلك مل يشكّل "و هلذا 
و هي )1(" االختالف صراعا معرفيا بقدر ما كان فضاءا معرفيا يقدم التجربة من خصوصية املعاناة

معاناة يترمجها اغتراب الصويف على مستوى الواقع الذي يعيش فيه ، و كذا على مستوى اللغة اليت ال 
يا هذا إرحم : " تفي بنقل معارفه و أذواقه ، و هو ما يعادله إىل حد بعيد قول  أبو حيان التوحيدي 

.)2("غربيت يف هذه اللغة العجماء بني هذه الدمهاء العثراء 

تقتضي هذه التجربة للتعبري عنها كالما يفلت يف آن من املشترك العام ، و من العقل " ومن هنا 
و كون اللغة هنا نتاج )3(" و املنطق ، وذلك أا مما ال يقال ، اللغة هنا مغامرة لقول ما ال يقال 

.151: شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب ، ص :  أمحد  بو زيان-1
.94: اإلشارات اإلهلية ، ص : أبو حيان التوحيدي -2
.64: م ، ص 2000الشعرية العربية ، دا اآلداب ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، :  أدونيس -3
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لتجربة مفارقة و مغايرة خلربات الناس و جتارم استدعى ذلك أن تكون هي األخرى من جنس تلك 
مل الفسيح الذي تتطلّع  إليه فتأبى عنها ذلك و تعذّر ،          التجربة ، حيث حاولت احتواء العا

عالقة الذات الصوفية بالغيب عالقة مفارقة ال ختضع لسطوة اللغة و مواضعاا ، بل " حيث إنّ 
تتجاوز اللغة و تدق عن التعبري ، و املفارقة اخلطرية يف األمر أنه ال سبيل هلذه التجربة الفريدة إال اختاذ 

للغة وعاءا حامال هلا ، و مبينا عن دقائقها إذا ما أريد هلا أن تتجاوز اإلحساس و املعايشة إىل التعبري ا
إذ  قد جتاوزت لغته كوا وسيلة )1("و التوصيل ، و هنا يتجسد اإلشكال اللغوي يف الشعر الصويف 

ا على قلب املتصوف ، فلم يستوعبها أمام تدفّق اللّطائف و انسيا" و أداة لتصبح يف حد  ذاا عائقا 
و من مثّ بلغته اليت تدثّرت بردائه فلم تعد )2(" العقل بآلياته و منهجه و صرامته و ثباته و سكونه 

رياح الذوق و نسماته تبلغها ، كل ذلك أدى إىل خلق لغة من اللغة نفسها ، و هي لغة -إذن -
جزءا منها و خارجها باعتبار عالقتها بالغيب          خاصة فريدة مغايرة تقع داخل اللغة من كوا

.و تعاطيها مع مسائله و معطياته ، و حبكم طبيعتها التفجريية 

بل هي يف األساس أداة التعرف الوحيدة على" و هي أيضا لغة ليست رد التعبري عن املعرفة 
ان و حمصلة إلبداعه االجتماعي ، فال جمال ألي العامل و الذات ، فإذا  مل تكن اللغة ملكا لإلنس

حديث عن إدراكه للعامل أو فهمه له ، إذ يتحول اإلنسان ذاته إىل جمرد ظرف تلقى إليه املعرفة من 
لتكون بذلك اللغة الصوفية مصدرا تقريبيا للمعرفة الصوفية من خالل )3("مصدر خارجي فيحتويها 

.قبيل األذواق و اللطائف و ارد مقاربتها و توصيفاا ملا هو من

يف بنية اللغة نفسها اليت حتمل " و عليه فإنّ االختالف حني يتعلق باللغة الصوفية فإنه يكون 
املعىن و نقيضه ، و لذا فالنص هو وليد اللغة ، مث ينفلت من إسارها الضابط حبيث خيرج املعىن من 

لة أخرى ، و من مثة فإنه ال ميكن قراءة اخلطابات مبفهوم اللغة حمدودية القواميس إىل إمكانية دال
.)4("القاموسي 

. 278-277:العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د-1
.284:الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة ، ص : : أمحد  بو زيان . د-2
.189:النص ، السلطة ، احلقيقة ، ص : نصر حامد أبو  زيد . د-3
. 83:اهلوية و االختالف ، ص : األنا اآلخر و اخلطاب الصويف : أمحد بو زيان .د-4
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إنّ اللغة داخل اخلطاب الصويف هي لغة إشكالية  نظرا لطبيعة التجربة اليت أفرزا ، و نظرا 
غايرة من حيث كوا لغة تتسامى عن احملسوس إىل لداللة االختالف النامجة عن االنزياحات و امل

ارد ، فتكشف أثناء ذلك عن التآلف الغامض و العجيب بني الكلمات من خالل جتاوز احلدود 
الوضعية هلا و العدول عنها ، و كلّ ذلك  يؤثّر سلبا أو إجيابا على املتلقّي حبسب استعداده الفكري  

يل ، و لذلك فاخلطاب الصويف بقدر ما يوجد باللغة فإنه يوجد أيضا و املعريف و اللغوي و حىت اجلما
بالتجربة و كذا باملتلقي ، و هو يف الوقت نفسه يعيش صراعا مع هذه األطراف الثالثة ، إذ كيف 
للغة أن توجد معادال فيها للطائف و األذواق ؟ ، و كيف للتجربة أن تنقل معاناا و مواجيدها يف 

ذلك و أضيق ؟ ، و كيف للمتلقي  أن يتعامل مع ما هو مفاجئ غري منتظر و غري شيء هو أقل من 
. معهود ؟ ، و كيف له من مثّ أن يقر جبماليته الفريدة و الغريبة يف نفس الوقت؟

كلّ هذه االشكاالت تترتب معرفيا عن اللغة بالدرجة األوىل اليت ال مسرح  للعقل فيها و ال 
د  أدى ذلك إىل غموض التصوف ، ذلك الغموض الذي أرجعه بدوره الدكتور مسرى ، و كيف ق

.)1(" اللغة الصوفية ، و املنهج املوضوع يف تعامله مع الذوق الصويف: " حممد بن بريكة إىل سببني مها 

و مع ذلك فقد حاول املتصوفة إجياد لغة تستطيع قول ما ينعاش ، أي تستطيع أن تنقل الذوق 
ها ، فاستخدموا كالم من قبلهم متجاوزين نظامه العالئقي الذي يشري فيه الدال إىل مدلوله عرب

ليس من املعقول يف " املعروف ، إىل نظام آخر كسر تلك النمطية ، فصار للدال مدلوال جديدا ، إذ 
يقنوا أنّ لكلّ شيء ، بل ربما كان من غري املنطقي أن تعبر اللغة القدمية  عن جتربة جديدة ، لقد أ

)2("جتربة هلا لغتها ، و إنّ التجربة اجلديدة ليست إال لغة جديدة أو منهجا جديدا يف التعامل مع اللغة 

باستخدامات " فلغة التصوف و إن تألّفت من مفردات عادية معروفة ، فإنّ ذلك يكون 
)3("الالت و عالقات أكثر جدة جديدة ، و بدالالت جديدة يف عالقات جديدة تفضي إىل د

.25:، ص 1التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان ، ج: حممد بن بريكة . د-1
قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية ، دار العودة ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، : الشعر العريب املعاصر : عز الدين امساعيل . د-2

.174: م ، ص 1981
.78: لنص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب، صشعرية ا: سحر سامي.د-3
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و هكذا فإنّ ملمح اجلدة يف اللغة الصوفية راجع إىل طبيعة هذه اللغة الرمزية و االنزياحية اليت 
تولدت من قصور اللغة األصل و من عجزها عن محل املعاين اللطيفة ، و بذلك فالصويف اخترق بلغته 

استعمل الصوفية لغة خاصة يف التعبري عن " الثابت و جتاوزه ، و من مثّ –ته السلوكيةكما بتجرب–
مواجيدهم ، هي لغة التصوف اإلسالمي ، فكما أنّ للمتكلّمني مصطلحهم الكالمي، و للفقهاء 

)1("مصطلحهم الفقهي ، و لألصوليني مصطلحهم األصويل ، فقد كان للصوفيني مصطلحهم الصويف 

هذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا ا الكشف عن معانيهم : " يقول القشريي 
ألنفسهم و اإلمجال و الستر على من باينهم يف طريقتهم ، لتكون معاين ألفاظهم مستبهمة على 

ف األجانب غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري أهلها ، إذ ليست حقائقهم جمموعة بنوع تكلّ
أو جملوبة بضرب تصرف ، بل هي معان أودعها اهللا تعاىل قلوب قوم ، و استخلص حلقائقها أسرار 

، مشريا بذلك القشريي إىل خصوصية املصطلح الصويف من حيث كونه شفرة يتداوهلا )2(" قوم 
الذات املتصوفة فيما بينهم جاعلني من تلك الشفرة معادال موضوعيا لرؤاهم و أفكارهم ، فضال عن 
. اإلهلية و التجليات و الوجود و غري ذلك مما أنتجه الفكر الصويف الذي تلونت لغته بلون فلسفته 

إنها اللغة اليت امتاحها ذلك الفكر من الروح اجلماعية و الرصيد املشترك ، و لكنه يف الوقت 
ن الذائقة املتراكمة ، أي من حيز نفسه أسس هلا نظاما جديدا أخرجها به من ترسبات الذاكرة و م

املتفق املألوف إىل حيز اخللق و العدول ، دون أن يعين ذلك فوضى يف الداللة ، أو الالداللة ، و إنما 
ال يستخدم " يعين اكتشاف ما هو جديد يف عامل كل شيء فيه مطلق حىت الداللة ، و لذلك فالصويف 

خلها يف بىن تكسب منها دورا و فاعلية و دالالت اللغة مبا هي اصطالح معروف مدرك ، بل يد
بعد ما كان داالّ على املاء اجلاري من النبع " ، فالنهر كما تذكر الدكتورة سعاد احلكيم )3(" جديدة 

فبعد أن كان داالّ " و الليل مل يعد هو الزمن )4("إىل املصب ، أصبح داال على صفة ما يذاق و جيري 

.83: ص 1التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان  ،ج: حممد بن بريكة . د-1
خليل املنصور ، دار الكتب العلمية ، : الرسالة القشريية ، وضع حواشيه : أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي -2

.89: م ، ص 1998-هـ 1418: الطبعة األوىل –لبنان -بريوت 
39-38:م ، ص 1987حباث العربية ، بريوت ، يف الشعرية  ، مؤسسة األ: كمال أبو ديب -3

ابن عريب و مولد لغة جديدة ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، رندة للطباعة و :  سعاد احلكيم . د-4
.75:م ، ص 1991-هـ1411الطبعة األوىل ، -لبنان–النشر ، بريوت 
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.)1("لغيب و األسرار على الوقت املعلوم أصبح داالّ على صفته و هي ا

و هكذا فاخلطاب الصويف يقوم بتحرير اللغة من سطوة املكان و الزمان ، إذ يتبنى عاملا ، 
املدركات فيه غري مشروطة باملكان و الزمان احلسيني األرضيني ، إنه عامل خمتلف من حيث عصفه 

يفتح اللغة على غري املتوقع ، و يفتح باحلدود و انفالته من قبضة العقل و إساره ، إنه خطاب
احلدود على الالحمدود ، و العارض املتبدل الفاين على الالائي الباقي على الدوام ، معتمدا على 
ما توفّره اللغة من جمازات و استعارات و طاقات تعبريية و تصويرية تقوم بتمثيل الغيب و هيكلة 

.ارد الالمتناهي 

كنا ال ننكر خصوصية اللغة الشعرية اليت ال خترجها عن نطاق اللغة العام ، كذلك و إذا 
ال ننكر أنّ للغة التصوف خصوصيتها اليت ال خترجها عن نطاق اللغة ، لكنها لغة تتصل مبصدر 

فهي تبدأ من اهللا و تنتهي إىل كثرة املوجودات ،  بل و تعود إىل نقطة البدء " علوي مفارق ،  
: الدائرة ، و يربز الكمال اإلنساين بتجلّي الكمال اإلهلي فيه و يف العامل ككل ، باعتبارمها لتكمل 

.  .)2(" األول عامل أصغر و الثاين إنسان أكرب 

و على هذا النحو فإنّ نظام اللغة يف اخلطاب الصويف فوق املنطق و العقل ، و فوق 
ع خارج ذلك كلّه من منطلق مقاربته للمطلق دون أن هندسة األشكال و الرسوم ، إنه يق

جتليات " و هنا تكمن املفارقة يف هذه اللغة ، و يف ظلّمفارقة تظهر قيمتها ، حيث أّا يقوله،
املطلق و جتليات ملا ال يقال ، و ملا ال يوصف و ملا يتعذّر اإلحاطة به ، فما ال ينتهي ال يعبر عنه 

.)3("الكالم منته ، و املتكلٌم منته ، ستظلّ قدرة الكالم إذن إشارية و رمزية إال مبا ال ينتهي ، و 

إنّ اإلمكانات  املعرفية يف لغة املتصوفة قد جتاوزت إمكانات اللغة البسيطة و العادية ،    
لك إىل و مل يكن يف مقدور الكلمة منها محل تلك املعاين اللطيفة و املعارف الذوقية ، فتحولت بذ

.75:ابن عريب و مولد لغة جديدة ، ص :  سعاد احلكيم . د-1
.152: مرتلة احلروف يف فلسفة حمي الدين بن عريب الصوفية، جملة اخلطاب الصويف، العدد األول ص : ساعد مخيسي. د-2
.24- 23:الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -3
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جري اللغة جلعلها أكثر مالئمة و طواعية و أقلّإشارات و رموز جنح املتصوفة من خالهلا إىل تف
اعتياصا ،ذلك أنّ الصويف يعاين من قصور اللغة و عجزها عن محل أذواقه و مواجيده ، ما جعله 

، إىل لغة جمافية لذلك كلّه من خالل تغيري بنية ]لغة العقل ، لغة املنطق [ يعزف عن لغة املعيار ،
عالقات تتماهى فيها األشياء املتنافرة ، و تقبل مبا ال يقبل به تلك اللغة بشحنها دالالت جديدة و

العقل ، إا لغة تكرس االختالف و التميز و املفارقة حىت على مستوى ااز من خالل نفث 
روح جديدة فيه هي من إمالءات الغيب و الرؤيا و الكشف ، أو بعبارة أخرى هي صورة لتجلّ 

: يد ، كما هو احلال يف لغة هذا النص لألمري عبد القادر عز أن حيده حد أو حيصره ق

فيـا  نورا  بال مشس       و يا  مشسا بال  نور
و  يـا  حبرا  بال حد       و ساحال  بال حبـر
و  يا  نكرا  بال عرف      و يا عرفا  بال نكـر
و يـا غريا  و ال عني      و يا عينا بـال غيـر

كشف      و يا كشفا بـال سترو يا  سترا بال 
و يا فجـرا بال ليـل      و يا ليال بـال فجـر
)1(ياحرييت يـا  دهشيت       يا حرف ما  له  مقر 

فاملالحظ هنا أنّ القول الشعري يتحدد بوصفه تعبريا عن جتربة روحية يعيشها الشاعر الصويف ، 
لة بالتجليات ، و قد حاول الشاعر استخدام وسيط لغوي يشري به إىل حاف) خربة( و هي جتربة 

لإلدراك أو التحديد ، فجاء ذلك الوسيط متراوحا بني –يف اآلن ذاته -املتجلي عليه غري القابل 
.اإلثبات و النفي ، بني اإلقرار و العدول عنه ، داللة على عجز الوسيط عن حصر ما ال يقبل احلصر 

إا معاناة الشاعر مع اللغة حيث تقصر العبارة عن اإليضاح ، و تضيق عن االستيعاب ملا 
هو متجلّي من الغيب املطلق ، و لعلّ افتراق العلّة عن املعلول ، و عدم ارتباط املقدمة بالنتيجة يف 

عيض عن تلك النص هلو إقرار غري مباشر عن عجز اللغة العادية و قصورها ، مما جعل شاعرنا يست

.209: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
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اللغة بلغة رمزية متقابلة تراكيبها على سبيل اإلشارة ال العبارة ، و التلويح ال التصريح ، يف حماولة منه 
ب نقل العلو غري املتعين عرب احملسوس املتعين الذي متثله اللغة اجلديدة ، و هنا نقدر املفارقة اليت تنتا

.هذه اللغة كوا تبتعد عن العقل و احلس،و تقترب من الذّوق و املطلق عرب جتلّياته املختلفة يف النص 

تعين لغة العز ترمجة : " معرفا إياها بقوله " العز"و لقد مسى النفّري هذا النوع من اللغة بلغة 
، و ذلك ألنّ العز فوت عن العاملني ، ختتص مبا فوق إدراك العقول ، فإنّ اإلفهام يف إطار العقول 

فلو أبدى لعبد من أهل شهوده ذلك لفين عن نفسه و عن كلّ ما من نفسه ، و من مجلة ذلك 
.)1(" اإلفهام 

و مساها لغة العز : " و يذكر عفيف الدين التلمساين سبب تسمية النفري هلا بلغة العز قائال 
حقائق :"، و من هذا القبيل قول الشيخ التيجاين )2(" يسعه املقال ألنّ فيها خطابا بلسان احلال ال 

.)3(" الصفات اإلهلية ال تكشف عنها العبارة شيئا ، إنما تعرف حقائقها بالذوق و احلال 

إنّ أمهية اخلطاب الصويف تكمن يف التعبري عن األذواق و املكاشفات و غري ذلك من املغيبات 
اعة و قدرة كبرية يف استخدام ما حيمل تلك املعاين املطلقة عرب أدمي لغة مغايرة اليت حتتاج إىل بر

متنصلة من كلّ رسم مألوف ، يتداخل فيها اجلانب الوجودي باملعريف ، ذلك أنّ املتصوفة يف 
عروجهم الروحي واقعون بني انفتاح األنا على املطلق و انغالق اللغة أمام استيعاب ذلك املطلق ، 

إىل درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فال حياول " سائرون من مشاهدة الصور و األمثال فهم 
.)4("معبر أن يعبر عنها إال اشتمل لفظه على خطإ صريح ال ميكنه االحتراز عنه 

و لعلّ هذا ما حدث مع احلالج حني باح مبقام قربه من ربه تعاىل بلغة ظلّ صراعه معها 
 غريه جهال أنه يدعو إىل احللول من خالهلا ، فكلّفه ذلك مصرعه ، يف حني آثر بعض مريرا ظن

.62: شرح مواقف النفري ، ص : عفيف الدين التلمساين -1
.املصدر نفسه ، الصفحة نفسها : عفيف الدين التلمساين -2
.234: ، ص 2، ججواهر املعاين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين : علي برادة حرازم الفاسي -3
.378: املنقد من الضالل ،  ص : أبو حامد الغزايل -4
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املتصوفة الصمت و الكتم صونا ألسرارهم و معارفهم ، و من هذا القبيل قول أمحد بن مصطفى 
:العالوي  

أردمت توحيدا و منا  طلبتـم        فلو  قلنا ما التوحيد  عنا  فررمت
جب       فال يرى  شيء  منه  إال  ما رمتمو لكن يف الفؤاد أمر  حم

تاهللا هلو احلق و القصد و املىن       فعنه  غفلتم  و يف الغفلـة دمتم
)1(فتوحيده عني  العيون   قاطبة       فمن عرف التوحيد  للسر يكتم 

: و كذا قول الشيخ عبد القادر بن حممد 

السـر ت و لوال فشو2(كفر بعينه      لبحت به و لكن أوىل التصم(

و اجلدير هنا أن نشري إىل أنّ لغة التصوف ال ينبغي أن تحمل على ظاهرها الذي قد يتعارض مع 
الشرع أحيانا كثرية ، ذلك أنها لغة تأسست على مفهوم قلب اللغة بانتقاهلا من ارد إىل احملسوس ، 

، من الغيب إىل الشهادة و ليس العكس ، و هذا ما نلمحه كذلك يف قول من الباطن إىل الظاهر
:األمري عبد القادر مثال 

أنا مطلق ال تطلبوا الدهر يل قيدا       و مايل  من حد فال تبغوا  يل حدا
و مايل من كيف فيضبطين لكـم      و ال صورة ال أعدو  منها و ال بدا

يبقى  آنيـن ثابتـا      و إنّ شؤوين ال  حياط ـا عـداو مايل شأن
و مايل من مثل و مايل من ضـد     فال تطلبوا مثال، و ال تبغوا يل ضدا

: إىل قوله 
)3(أنت و هو لست ختشى به ردا :إله ، و قل أنا     و قل: عامل و قل : فقل 

.44: الديوان ، ص:  أمحد بن مصطفى  العالوي-1
. 10:الياقوتة ، ص: عبد القادر بن حممد -2
.140-139:الديوان ، ص :  األمري عبد القادر -3
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فالصويف من خالل خطابه هذا قد جرد كل كلمة عن معناها األول ، ليجعلها ترمز و تومئ  
فسه و عن اخللق ، و بغيبته و تشري إىل معان ارتبطت بتجربته الروحية اليت بوأته مقاما غاب فيه عن ن

هذه بلغ الترقي ذروته ، فتحقّق للصويف حضوره باحلق وحده ، كل ذلك عرب منط تعبريي ترجح بني 
الرمز من جهة و التجريد من جهة على منط املقابلة ، ذلك أنّ الشاعر الصويف  إما أن يعتمد الرمز    

ربته من أسرار تتأبى على أدق أساليب البيان        و اإلشارة لتقريب أفكاره ، و إما أن يدرك يف جت
.و تصعب على وسائل التعبري 

كما هو –و من هنا كانت حماولة اخلطاب الصويف إقامة عالقات روحية تنقل املادي إىل املعنوي 
ذات أبعاد أو جتسد ارد جبعله يف صورة شكلية–احلال يف النص الذي أوردناه لألمري عبد القادر 

مادية حمضة كتلك اليت بني اإلله و اإلنسان ، و ألدلّ على ذلك قول األمري عبد القادر يف حديثه عن 
فما كان هجري للذّايت إالّ يف طلب ذايت ،           ) …: " (معشوقته كناية منه عن الذات اإلهلية 

فتيشي إالّ علي ، و ال كان سفري إالّ و الكانت رحليت إالّ لنحليت ، و ال وصويل إالّ إيلّ  ،و ال ت
ففي مثل )1() " …(هل رأيت حمياها و مشمت رياها ، حىت قلت أنا إياها  : مني يفّ إيلّ ، فيقال له 

هذه النصوص جند أنّ اخلطاب الصويف يقوم على لطائف من اإلشارات يتوخى فيها تكثبف ما هو 
.ة القائمة على الذّوق و االستبطان و املشاهدة أو العيان لطيف ، و ما يتأتى له من طريق املتصوف

وكثريا ما تتكئ اللغة الصوفية على رموز و اصطالحات خاصة حبكم تداوهلا بني املتصوفة 
أنفسهم ، و حبكم اعتمادها يف نقل جتارم الروحية ، فهي تشكّل معلما بارزا يف التعبري الصويف ، 

وفية يصعب منحها شكال من خالل التوسل باللغة العادية املعتادة ، و هلذا يلجأ ذلك أنّ التجربة الص
املتصوفة إىل إقامة جسور رمزية يعربون من خالهلا إىل عاملهم املطلق و يعبرون ا عما ينالونه من 

د و الغيثفليس املقصود من ذكر الرعو: " العلوم اللدنية ، و يف هذا السياق يقول ابن عجيبة احلسين 
و زهر األغصان و اعتدال الزمان و ال من ذكر الظّالل و األفياء و األار و العيون و الروح و الرحيان

.29-28:، ص 1املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية  ،ج: األمري عبد القادر -1
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لك ألغاز و إشارة ، فتحت كلّ و الطارق و السارق و البستان ما يفهم من ظاهر العبارة ، و إنما ذ
.)1(" عبارة إشارة دقيقة و معان رقيقة 

و عليه قد يتحول املدنس يف اللغة الصوفية إىل مقدس على سبيل الرمز و اإلشارة ، حيث يفضي 
األول إىل الثاين ، و هكذا تتخذ احلالة الصوفية املعبر عنها خطّا بيانيا يتصاعد و تتضح معامله يف

: يف قول أمحد بن مصطفى العالوي " اخلمرة" ترتيب يتجه من األسفل إىل األعلى ، ومن ذلك رمز 

يـا معشوقة ليس  لك  سبقا        يـامخيـرة  األصـل  العتيـق
رفقـا مبن يرتضيـك رفقـا       مهـال ال تؤاخـذي  العاشـق
قإن كنت حببـك ال نشقـى        كيـف يب إذا صرت و ثيــ

كنا و الكون كـان  يف رتقا        قبل  فتـق  الفتـق و التفريـق
فلعزتـك   ذلّـي   يبقـى        و خضوعـي و  دمعي   دفيـق
و إن  فنيت  حببـك   نبقى        و إن  بقيـت  نبقـى   رقيـق
و إنّ وصلك يقتضي  عتقـا       فالعتق خنشـى  بــه  التفريق

)2(ت  اللقـا       و يا بشراي إن حزت التحقيـق فيا خيبيت إن عدم

فاخلمرة ، وصيغتها األنثوية ، و عشق الشاعر هلا ، كلّها معاين ال ترتبط مبفهوم تارخيي أو 
وصف مادي ظاهري ، و ال حتمل الوظيفة القدمية اليت عرفها الشعراء و الناس ، فالصويف يستعمل 

قه الفنية إذا تسرعت باحلكم عليها يف أبعادها الظاهرية ، ألنّ وظيفتها ذلك كلّه و قد ختدعك طرائ
عنده مغايرة متام املغايرة للمألوف ، ذلك أنّ اخلمرة هنا ختدم الروح و االستدالل و اجلمال ، إا 

تعر عما ذاقه الصويف من املعارف اإلهلية ، و عما كوشف به من األسرار بعدما حصل له األنس 
.بوب و القرب منه ، مما جعله ينقطع عن رؤية األغيار  و يبقى شهوده للحق و اتصاله به باحمل

.80:،ص1الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية البن البنا السرقسطي  ، ج: أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين  -1
.45: الديوان ص : أمحد بن مصطفى  العالوي -2
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مبعانيها الروحية قد حينت للغة أن تستريح يف عامل ثاين ال خيلو " اخلمرة" ذه الكلمة إنّ مثل ه
من مجال وسعة توافق ، و هو عامل تتخلّى فيه الكلمات عن مدامهة بعضها  بزواهلا عن عامل حكمتها 

.فيه قيوده و صرامته و حتديداته الضيقة 

أمام عالقات فنية مدهشة ، و كلمات ذات دالالت و ذا فنحن أمام انزياح لغوي عجيب ، و
بعيدة ، لتضعنا اللغة الصوفية بذلك يف حضرة وجود مدهش يتأبى على الفهم إالّ بعد معرفة حقيقة 

التجربة الصوفية القائمة على نظام معريف جتاوز العقل إىل ما وراء ه حيث الذوق ، فااللفاظ          
يف اخلمرة أو احلب أو العشق و الغزل عموما، بل و حىت احلواس         و التراكيب و الصور الفنية 

و األعداد و احلروف  تستعمل استعماال مغايرا الستعماالت سابقة ، فقد اقترن املقدس باملدنس ،    
.و أضحى اجلمال املادي مظهرا جلمال معنوي يف عامل ال متناهي، السبيل إليه هو الذوق ال العقل 

إنّ اعتماد التجربة الصوفية على الذوق ، مع ما للذوق من نزعة فردية خاصة ، و تأسيسها 
معرفيا خلطاب حتكمه معطيات ذلك الذّوق ، قد أدى ذلك إىل تسويغ مفهوم االختالف ليس فقط 

صويف ، عمن يتبىن نظاما آخر مفارقا ، بل داخل النظام املعريف الواحد الذي ينبين عليه اخلطاب ال
ذلك أنّ الذّوق فردي و يتفاوت من صويف إىل آخر حسب احلال و املقام ، فعلى قدر ذوق الصويف 
تكون له املعارف و املكاسب ، و من مثّ األحوال و املقامات ، مما يضفي على التجربة الصوفية طابعا 

امات و األحوال ، و الطابع تنتج تصورا خمتلفا من صويف إىل آخر عن عدد و أنواع املق" فرديا جيعلها 
.)1("الفردي حيرص عليه املتصوفة 

و عليه قد ختتلف اللغة الصوفية باختالف احلال اليت يكون عليها الصويف ، و تبعا الختالف 
درجة التوتر بني املعاملة و املكاشفة و من مث الذوق ، كل ذلك يرافقه توتر لغوي من التبسيط إىل 

خيرج الكالم مني على حسب وقيت ، و يأخذ كلّ : " قد كان أبو يزيد البسطامي يقول التعقيد، ف

.155: املعرفة الصوفية ، ص : ناجي جودة حسني-1
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ما فات ال يستدرك : " ، و يقول أبو مدين يف السياق نفسه )1(" إنسان حسب ما يقوله و ينسبه إيلّ 
"(، و كذا قول املختار الكنيت )2(" ألنّ الوقت الثاين غري األول  فاألنبياء عليهم الصالة       ) …: 

و السالم هلم عصمة ختتص مبقامام ، و لألولياء عصمة ختصهم ، و كذلك الصاحلون و املِِؤمنون 
.)3(" كل عل حسب حاله 

روحي يف املطلق و هكذا كان التوجه إىل االختالف من منطلق ما يتحقق للصويف أثناء عروجه ال
من حال مواله ، فحال اهللا سبحانه –كما يقول املتصوفة –من شعور بالتوحد معه ، حيث إنّ العبد 

، وكذلك حال الصويف املتعلق باهللا تعلقا أفناه )29:الرمحن(﴾كل يوم هو يف شأن﴿:و تعاىل يف قوله
.)4(اضطراب ، فإذا سكن فال تصوف فيه ، و هذا ما أشار إليه السلمي يف طبقاته من أنّ التصوف 

و تلبس اللغة حبال الصويف املضطرب ، املتحول ، املتقلب ،  جعلها غري متجانسة بينها و بني ما 
متّ التعارف عليه ، مما يؤسس هلا فرديتها إذ ترنّ ألفاظها دائما بأصداء خاصة ، متلي اللغة الشخصية 

و ملّا كانت اهلمم و الرتب " على قدر اهلمم و الرتب املدركة ، لكلّ فرد ، ليكون بذلك التعبري 
)5("متفاوتة كان التعبري عن املشاهد النورانية متفاوتا أيضا 

املتصوفة التعبري عن أذواقهم و معارفهم بلغة موازية للمقامات الروحية لديهم ، حاولا هلذو 
قلب الصويف املتقلب ، مما أكسبها حتوال و تبدال و حدسية تنحت لغة على منط إيقاعها  نكما أ

اخلطاب الصويف خطاب االختالف يف " مصطلحاا من ذلك كلّه ، و ضمن هذه احلركية أصبح 
ذاته و عن غريه ، ال يقر مفهوم التصوف على حال واحدة ، فيختلف حال الصويف و مقامه ، 

.84: املوسوعة الصوفية ، ص :عبد املنعم احلفين . د-1
.48: الديوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -2
.208: حممد بن بريكة ، الّد الثالث ، ص . د: زوال اإللباس يف طرد الوسواس اخلناس ، حتقيق : الشيخ املختار الكنيت -3
لدين شريبة ، الطبعة الثانية ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ،        نور ا: الطبقات الصوفية ،حتقيق : أبو عبد الرمحن السلمي : ينظر -4

.474: م ، ص 1969-هـ 1389و مكتبة اخلالل ، بريوت ، 
.162: مرتلة احلروف يف فلسفة حمي الدين بن عريب الصوفية ، ص : ساعد مخيسي . د-5
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مع األصل حبكم العقل فريجع و خيالف خطاب الظّاهر الذي يستند إىل التجانس و الثّبات و التماهي 
.)1(" إىل الظّاهر و املعيار 

فاللغة الصوفية تتناىف و مبدأ الثبات و السكون و ذلك من حيث كوا لغة تقارب ارد 
و املغيب مبنطق ال خيتلف عن منطق العقل فحسب ، بل حىت على نفسه من حيث قوة اإلدراك 

" هذا  الذي أشار إليه ابن عجيبة بقوله و بعد النظر ، و ) البصرية (  و االختالف يف احلقيقة : 
الواحدة إن كثر دلّ على بعد إدراك مجلتها ، مثّ هو إن رجع ألصل واحد يتضمن مجلة ما قيل فيها 
كانت العبارة عنه حبسب ما فهم منه ، و مجلة األقوال واقعة على تفاصيله ، و اعتبار كلّ واحد على 

.)2(" ا و عمال و حاال و ذوقا و غري ذلك ، و االختالف يف التصوف من ذلك حسب مثاله علم

فإذا كانت اللغة تكتسب مجاليتها اخلاصة تبعا للفكر و الثقافة و املشاعر ، فإنّ النظر إىل لغة 
فنية التصوف و إىل قدرا على متثّل أفكار و معاين و أذواق أصحاا ، جيعلنا ذلك ندرك القيمة ال

واملعرفية يف طبيعة تلك اللغة ووظيفتها يف مستوياا التركيبية القائمة على قوانني تبيح هلا االختالف  
.والتفرد و القدرة على توليد اجلديد 

و من خالل هذه اللغة استطاع التصوف أن يقدم نفسه للبشرية كبنية معرفية و نزعة روحانية 
وجود و ما فوق الوجود ضمن نسق خطايب خمتلف املكونات ، من شعر        و رؤية كونية فريدة لل

و أدعية و قصص عن الكرامات و األولياء و مناجيات و حكم ليتحقق بذلك فعل الكتابة اليت هي 
ليست أدبا باملعىن املصطلح عليه ، و إنما هي نوع آخر يصعب حتديده و تقعيده ، فهذه الكتابة " 

اكتشاف ما ال ينتهي ، تتضمن هدما مستمرا لألشكال ، فهي ال تستقر يف شكل ، حركة دائمة من
.)3(" ذلك أنّ الشكل هنا كالصورة ابتكار ال يتكرر 

.73: األنا اآلخر و اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف ، ص : أمحد بو زيان . د-1
.5-4:، ص 1شرح احلكم البن عطاء السكندري ، جإيقاظ اهلمم يف: أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين -2
.78: الشعرية العربية ، ص : أدونيس -3
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لتكون بذلك الكتابة نوعا من الوالدة املتجددة املبنية على منوذج تقابلي يفترض شطرين 
ا املعرفة ، يكون أحدمها مبينا لآلخر و مشريا إىل جوهريته اليت ال يبلغها الوصف و ال ترقى إليه

.فيكون العمل على تزكية أحد الطرفني مقترنا باحلط من شأن الطرف اآلخر 

يقود إىل العامل احلسي ، ] حتصيل احلاصل: العقل ـ نتيجته : الرؤية ـ مصدره: آلته [ فالبصر 
: ـ نتيجتها القلب : الرؤيا ـ مصدرها : آلتها [ و من مثّ فإنّ فعله باطل و خمادع ، أما البصرية 

فالرؤيا تنبع من " فتتجاوز احملسوسات وصوال إىل عامل احلق و الكمال ،] حتصيل ما فوق احلاصل 
القلب ال العقل ، بل تشع يف غيابه و تتسع يف حالة احللم و الغيبوبة ، و ا يرى الرائي ما ال ميكن 

فة صوفية تلغي املنطق و تكرس إدراكه يف حالة حضور العقل و احلواس ، و بذلك صارت الرؤيا معر
.)1(" فاعليتها من خالل تضخم األنا املتحررة املتفتحة على اهول 

و هكذا تسري الكتابة الصوفية عرب تشكيل ثنائي قائم يف كثري من األحيان على التضاد الذي 
ك باطن اللغة موازيا ليكون بذل"يقود إىل إثبات الوحدة يف صميم التباين ، حيث ما مث إال اهللا ، 

.   )2("لباطن األلوهة 

: ، ص 132: الرؤيا الصوفية و الشاعر يف التجربة الشعرية املعاصرة ، عمان ، جملة ثقافية شهرية ، العدد : أمحد بوزيان  . د-1
.96: الثابت و املتحول ، الكتاب الثاين ، تأصيل األصول ، ص : أدونيس -2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

74

: كتابة الصوفية ال-3

إنّ الكتابة مفهوم يشكّل النص أحد جتلّياته ، كما ميثّل الكون و الوجود و خمتلف الرموز    
" و اإلشارات مظاهر شىت للكتابة ، و هذا ما يتوافق و املنطق الصويف الذي يرى به ابن عريب أنّ 

و ملّا كان هذا املفهوم يرقى إىل . )1("ض العامل كله كتاب مسطور ألنه منضود قد ضم بعضه إىل بع
املستوى الشمويل الواسع  فإنه جعل من فعل الكتابة رؤيا جديدة للعامل عرب ممارسة معرفية يتحقق من 

.خالهلا الكشف عرب التراكيب و اجلمل و األبنية اللغوية

ة اليت عرفها الصويف فالكتابة الصوفية كشف عن نسيج موحد  تبدت فيه حقائق األلوهي
كتابة " فحاول نقلها عرب أدمي نصه الشعري أو النثري ، و لذلك تفردت الكتابة الصوفية بكوا 

، حيث أنٌ )2("نقيض للكتابة الكالسيكية ، إا تصدم العقول اليت نشأت يف مناخ هذه الكتابة 
نسان و ذاته ، أي من حدود العقل ،   تسترفد معانيها من طاقة اإل-غري الصوفية -الكتابة  العادية 

تؤول " و لذلك فهي إنسية املرجع ، و خالصة البشرية ، أما الكتابة الصوفية فهي غري ذلك حيث 
فيها الكلمات إىل احلروف ، و احلروف أسرار ، جتاهد الكلمات و تبذل نفسها لتطيع هاتفا من 

.                                       )3(" وده و عزته ، إذا انبثق احلرف أشرقت الغيبة فوقها ، ال نصرة للكلمة إالّ بانبثاق احلرف و صم

إا كتابة إهلامية من قبيل العلم  اللدين الذي يكشف عن احلقيقة كما هي يف األصل ال كما 
وطأة الوجد ، من يتصور هلا  أو يعتقد  فيها ، فهي كتابة من لسان الغيب على لسان احلس حتت 

.) 4("ضرب من االستجابة لغريزة القداسة ، أو غريزة اهلدف النبيل " حيث كوا 

و الكتابة الصوفية باعتبارها مثرة من مثار التجربة الروحية ووسيلة من وسائلها التعبريية اليت تنقل 
م إسباغها على املطلق من حيث هي اخلربة و ختتزا ، كان ال بد من أن ختلق هلا أدوات تعبريية يت

.424: ، ص 1الفتوحات املكية ، ج: حمي الدين بن عريب -1
.206: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس  -2
.119: حماورات مع النثر  العريب ، ص : مصطفى ناصف . د-3
.151: مقدمة للنفري ، ص : يوسف سامي اليوسف -4
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داللتها املباشرة ، و إمنا جتري اإلحالة من خالهلا إىل –حينذاك –تعابري بشرية إذ ال يقصد منها
ةدالالت أكثر خفاءا ، فهي تعتمد على اإلحياء بدال من التصريح ،و العمق بدال من التبسيط و املباشر

.، فهي معاناة الضمائر و القلوب املسلوبة حباالت الوجد 

تها إال باإلشارة  اليت تلوح عن بعد إىل ما يعتمل يف و حاالت الوجد هذه  ما ال ميكن مقارب
ذات الصويف من معاناة تقصر العبارة عن إيضاحها ، و تضيق عن استيعاا ، و من زاوية النظر هذه 

الكتابة لدى املتصوفة ال تعين رصف الكلمات بعضها أمام بعض لتعرب عن معىن ،   " تتكشف لنا أنّ 
من حيث شحن الذهن و الذائقة املتلقيني )1("م و تغطّي  متعة اخللق و اإلبداع و إمنا هي قواعد تنظّ

مبعاين جديدة و أساليب رائقة عرب فعل الصدمة اليت حتدثها تلك الكتابة ، و اليت يعود األثر يف خلقها 
.)2(و إثرائها إىل ما يتناسب و عمق التجربة الصوفية و بكارا ، إا  الكتابة البدعة 

ال ختضع ألية طريقة ثابتة أو مسبقة ، و هي نقيض كامل لكل ما هو " فالكتابة الصوفية 
مؤسسي ، و يف هذا يتمثل جانب من جوانب الكتابة الصوفية الالمعيارية ، أي خروجها من 

يف ) أي( اخلضوع عن أي معيار حمدد  ، فهي كتابة جتعل املعايري نفسها يف حركة دائمة من التغري ، 
حركة دائمة من االبتداء ، كمثل الكتابة نفسها ، املعيار نفسه هو هنا كمثل الكتابة ليس ثابتا بل يف 

.)3("حتول 

ولعلّ من نافلة القول أن نشري هنا اىل أنّ مثّة نوع من التصنيف الصارم للكتابة األدبية و ألمناط 
ه األجيال فيما بعد ، فامتلك سلطان البداهة و املشروعية   اخلطاب أرساه العرب القدامى ، و تداولت

و صفة املؤسسية ، ال باعتباره تصنيفا يستند إىل رؤية القدامى للوجود و موقفهم من الكلمة و معناها 
باعتباره خطابا –و ما يريدونه منها ، بل باعتباره من املسلّمات ، و من هنا يستمد اخلطاب الصويف 

ه ، إنه خطاب ميضي بالكتابة حىت بغرا و يغرب الواقع من حبائلها ، فتصبح اخلمرة خطر–مغايرا 

.73:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية  املعاصرة  ، ص : آمنة بلعلى . د-1
.173:الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس : ينظر -2
.59:املرجع نفسه  ، ص : أدونيس -3
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مرا مقدسا يف عامل حماط الة و تقديس  عظيمني ، و تصبح املرأة غري املرأة  يف عامل غري حمسوس   أ
.و ال هو مألوف ، و يصبح الغائب حاضرا ، و ارد شكال مهندسا و هكذا 

، بني إا الفجوة بني الواقع و النص ، بني اخلطاب و معرفيته و بني الواقع الراهن و حمدوديته
).الصوفية ( و بني الكتابة البدعة ) األم ( الكتابة األصل 

و لذلك ففعل الكتابة الصوفية هو فعل املخالفة و املغايرة ، إنه فعل التفرد و التجرد من كل قيد 
م كان هلذا املفهو" معريف مؤسسايت ، و إالّ وقعت الكتابة يف تكريس املطابق و املتجانس ، و من هنا 

تأثري كبري على جمرى الكتابة ذاا ، فهو يرسخ اجتاهات الكتابة اليت تتم وفقا لتقاليد أرض حمروثة ،  
و ضمن معطياا السائدة، فهو يف ذلك يعرقل أو يعوق منو االجتاهات األخرى اليت حتاول أن تستطلع 

ملليئة بالغرابة و الغموض ، تلك أبرزها الكتابة الصوفية ا)1(" أرضا أخرى لكتابات جديدة و خمتلفة 
الكتابة اليت وحدت بني اجلزئي و الكلّي ، و بني القدمي و احلديث يف صياغة عجيبة تضايف بني 
املتعايل و احملايث  ، و تؤلّف بينهما حبيث يفضي كل منهما إىل اآلخر ، على حنو ما جنده يف وصف 

املعلومة اهولة ، املغمودة املسلولة ، الباطنة :" (...) ئال األمري ملعشوقته  املكين ا عن الذات العلية قا
الظاهرة ، املستورة الساترة ، اجلامعة للتضاد بل و جلميع أنواع املنافاة و العناد ، و ال يقدر أن يعبر 
عنها بعبارة ، و ال يشري إليها بإشارة ، أكثر من قوله إنين وصلتها و حصلتها ، و بعد التعب و العىن

و معاناة  الضنا و جدت هذه املعشوقة أنا ، و يتبين يل أنين الطالب و املطلوب ، و العاشق           
: ، و ليس ببعيد عن مثل هذا النثر شعر عفيف الدين التلمساين حيث بقول )2(" و املعشوق

يا مسكري بالصحو بل يـا مثبتـي        باحملو ، بل يا غائيب يـا حاضـر
شخص هواك طريف و احلشا        فعمرت منك  بواطين  و ظواهريأسكنت

و أنرت مصـباح اهلدى يف ظلمتـي       حتـى تبين مؤمين مـن كافـري
و امطت  عينـي مبـا  أشهدتنـي         و هم السوى يا ناظري من ناظري

.183: م ، ص 2002ر اآلداب ، بريوت ،، دا) اهلوية ، الكتابة ، العنف ( موسيقى احلوت األزرق ، : أدونيس -1
.28: ، ص 1املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، ج: األمري عبد القادر -2
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)1(شاهدت  حسنك  مالـه مـن أول        و كذاك عشقي ما لـه مـن  آخر 

: و على هذا النحو  من الكتابة أيضا قول عدة بن تونس 
يـرا       حىت صممت و حىت عميـتو ما كنت به مسيعا  بص

و ما صرت فيه  بالعلم  حىت        تركت العلم  باجلهل  رضيت
و ما كنت  كليما  مناجيـا        حىت  بكمت  بالعي  ارتديت
)2(إنّ مهر  احلبيب  عز يف  ذلّ        غناء  يف  فاقة  قـد دريـت 

يز جتربة الكتابة الصوفية على أنها كتابة املفارقات ، و إنّ فمن مثل هذه النصوص يتأتى لنا أن من
من يتأمل هذه املفارقات على سطح اللغة ال يكفيه أن يتوقف عند املستوى النظري و املعجمي       

و القاموسي هلا ، و إنما يستلزم التأمل فيها الوصول إىل ما تقوم عليه من معطيات عرفانية و معرفية ، 
.تلك الكتابة على سبيل الوصف و التقريب معادال موضوعيا هلا تشكّل 

الكتابة الصوفية قطيعة مع الكتابة و لغتها العاجزة بطبيعتها عن محل " و على هذا األساس متثّل 
ما تنطوي عليه التجربة من رحابة و عمق و أسرار و فيوض ، لتبدأ بتأسيس واقع هلا ، له نظامه      

تبتغي بتلك اخلصوصية السمو بالعامل الروحي و الكشف عن )3(" اته و آلياته اخلاصة و سيمائي
حقائقه و مكنوناته الراسخة و املرتّهة عن كلّ عيب و نقصان قد شابه يف واقع مادي ، معبرا عن 

:ذلك بإحداث عالقات جديدة سواء بني الدال و مدلوله اجلديد كما هو احلال يف مثل هذه الدوال 
الشطح ، الفناء ، السكر ، املعرفة ، احملبة ، الشهود و غريها ، أو بني الدال و غريه من الدوال عرب 
أسلوب خارق متجاوز حلدود اللغة املوروثة  من حيث كونه حممال بطاقات روحية و فكرية تأىب إال 

طيتها املعهودة ، فحينها أن تثور كي حتقق هلا حرية و انعتاقا من سجن تلك اللغة املوروثة و من خي
: يصرح الصويف بالكتمان وينطق بالصمت كالذي يطالعنا به عفيف الدين التلمساين يف قوله 

العريب دحو ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، . د: الديوان ، حتقيق و تعليق و تقدمي : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -1
.112: م، ص 1994

.179الديوان ، ص ، : عدة بن تونس -2
.279-278:العذل الديين و املعريف  يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف حداد . د-3
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)1(جحدت اهلوى حىت تبدت شهوده      فصرحت بالكتمان و احلق أبلـج 

طوى فيها املسافة و تردم اهلوة السحيقة فيما و قد يتعدى الصويف ذلك إىل نوع من احملايثة اليت ت
هو مفصول عن غريه يف منطق العقل و يف عامل احلس ، فتكون الرجل موطنا للمحبة و كذا اليد ، 

: متاما يف ذلك مثل القلب و العقل أو غريمها ، يقول األمري عبد القادر 

و ال تذرهويته عقلي  هويته  قليب       هويته كلّي ال تبقى
)2(هويته رجلي هويته يدي       هويته نفسي و إنين  ما  ذكر 

الذي تنتفي مبوجبه اإلثنينية ، فال يكون مثة  غري ، )*(و يكون األنا هو األنت يف ظلّ معىن التماهي 

: كما عبر عن ذلك األمري مرة أخرى بقوله 

)3(هو األنا ، و هو أنت فادكر فشيئان لفظ حنن و العني واحد      فأنت 

إىل نص ميثٌّل " فمثل هذه األساليب يف الكتابة الصوفية  قد حولت اخلطاب الصويف مبوجبها  
، و لعلّ ذلك ما يوضحه )4(" قطيعة مزدوجة مع الكتابة الشعرية يف عصره ، و مع لغة هذه الكتابة 

من فرادة لغوية ا حنى اخلطاب الصويف حنوا غري -بدورمها–أسلوبا التقابل و التماهي و ما ميثالنه 
.مسبوق ، يف ظلّ النظام املعريف الذي أسست له التجربة الصوفية 

.282:الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -1
.  165-164: الديوان ص : األمري عبدالقادر -2
.البحث سيأيت تفضيل ذلك يف عنضر الحق من-*
.165:املصدر السابق ،ص : األمري عبدالقادر -3
.  185: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -4
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:التقابل بنية  الكتابة الصوفية و-أ

الكتابة جتربة شخصية قيمتها الكربى يف مدى احتوائها املعاين و األحاسيس اليت يعيشها 
بشرف ما تصبو إليه ، و لذلك اكتسبت عندهم صفة القداسة  الكاتب ، و هي عند املتصوفة تشرف

حياور املطلق يف حالة " و صارت الكتابة طقسا روحيا يهرع إليه الصويف حني مقاربته الغيب ، فهو 
من الفيض و اخللق الشعري ، و هذا يؤكّد اهلاجس اإلبداعي الذي يفسر فرادة الكتابة الصوفية بل    

.)1("و يصنعها 

و عليه فالتجربة الصوفية حالة إبداع و حالة حياة كاملة ، تتحقق بالكتابة كفعل وجودي خيلق 
لغة و يعيشها يف نفس الوقت ، و بذلك ال تنفصل احلياة اليت يعيشها الصويف عن احلياة يف اللغة ، 

ي الذي تبدت فيه فلما كانت جتربته خاصة كانت لغته تبعا لذلك خاصة عرب نشاطه الكتايب اإلبداع
الرؤية الدينية و الفنية املتميزة عرب تشكيل ثنائي تقابلي يكشف عن وجود القسمة و التمايز بني طريف 
الثنائية ، ذلك أنّ احلركة اليت يقوم ا اخلطاب الصويف حنو التوحد حتمل يف طياا اعترافا باالنشطار 

الآلهويت ، و هذا االعتراف الضمين ما توضحه مثل و بوجود الناسويت على الطرف النقيض لإلهلي أو 
: الثنائيات اآلتية 

: العقل و القلب -1

تتسم التجربة الصوفية بكوا معرفة ختترقها حالة من التأزم النفسي و شدة يف املعاناة الوجودية 
و حىت اجلسد ، و التشتت الذهين  املعقّدة املرفوقة باالضطراب و التوتر العنيف على مستوى الروح

و عدم الراحة ، إنها صورة عاكسة لصاحبها ، لذلك اشتهر لدى املتصوفة تقسيمهم املعرفة إىل ثالثة 
أدناها علم اليقني،و هو ما يكون عن طريق النظر" درجات علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني 
.)2(" يشاهد املرئيات مشاهدة عيان و االستدالل ، و أرقاها حق اليقني و هو أن

.57-56: شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب، ص : سحر سامي . د-1
.138:املعرفة الصوفية ، ص : حسني ناجي جودة -2
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من العقل ، مث و من مث فإنّ املعرفة الصوفية يف أدىن درجاا قائمة على النظر و االستدالل النابع
جتاوز ذلك املنطق إىل ما هو أعلى منه و أقدر من حيث أن العقل ال يستطيع تقبل فكرة الكشف ، 

علمت أنّ ذلك غري واف بكمال الغرض: " و هو ما ذهب إليه أبو حامد الغزايل موضحا ذلك بقوله 
.)1(" ن مجيع املعضالت و أنّ العقل ليس مستقال باإلحاطة جلميع املطالب و ال كاشفا للغطاء ع

كما قد أعاز املتصوفة حمدودية العقل يف ارتباطهم بفكرة التوحيد ، فهو ال يقوى على إدراك 
أمور التوحيد حقيقة ، و رأى املتصوفة أنّ إخضاع وحدة الوجود اإلهلي للعقل ختلّ بالتوحيد 

العقل عندهم سبيل العاقل يف حاجته  اىل أمجعوا على أنّ الدليل على اهللا هو اهللا وحده وسبيل "و 
، و ذا أضحى عجز العقل طرفا من )2(" الدليل ألنه حمدث واحملدث ال يدلّ اال على حمدث مثله 

.مبدأ الصويف يف مفهوم التوحيد اخلالص 

و يف مقابل ذلك تكمن معامل احلقيقة الشرعية لدى أهل التصوف ضمن اجلانب الباطين الذي ال 
تأتى الكشف عنه إالّ عن طريق القلب الذي يعترب حملّ النور العرفاين و البصرية الكاشفة عن اجلوهر ، ي

و هلذا خالف اإلمام الغزايل املذهب العقلي يف توجه إخضاع  الدين للعقل و مدركاته و حذا حذو 
قائق اإلهلية بالذوق إىل معرفة اهللا بقلوم و االتصال به بأرواحهم و إدراك احل" أعالم الصوفية 

.)3("و الكشف بعد تصفية النفس بالعبادة و الرياضة 

و هكذا فقد جتاوز املتصوفة يف جتربتهم الروحية العميقة قراءة العقل الذي يشكّل اإلطار 
اخلارجي للمعرفة ، و عمدوا إىل قراءة القلب ، ألنّ قراءته استبطانية مصدرها اإلهلام ، و من مث فهي 
قراءة تقدس و ترتّه ما دنسه و أشرك فيه غريه العقل ، و ذلك من خالل من اعتمدوه مصدرا وحيدا 
للمعرفة ، كعلماء الكالم و الفرق الدينية الذي سقط بعضهم يف أشراك الشرك و التشبيه و التجسيم 

.  و التقييد ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

. 130: من الضالل ، ص املنقذ : أبو حامد الغزايل -1
.69: التعرف ملذهب أهل التصوف ، ص : أبوبكرحممد بن إسحاق الكالباذي -2
.147: األدب يف التراث الصويف ، ص : حممد عبد املنعم خفاجي -3
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:       الظاهر و الباطن -2

ثناياه الوجود احلقيقي ،    تكمن قيمة التجربة الصوفية يف كوا متعلّقة بالباطن حيث يقبع يف
و الذي يشكّل طرفه اآلخر الظاهر الدال عليه و املشري إليه ، و من هنا نشأت ثنائية الظاهر و الباطن 
مشكّلة بذلك احلقل املعريف العرفاين، و قد تكرر هذان اللفظان يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ، 

، ) 151: األنعام(﴾قربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطنو ال ت﴿:حيث جندمها يف قول اهللا تعاىل
)  03: احلديد ( ﴾هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن﴿:  و يف قوله تعاىل واصفا ذاته العلية 

﴾فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة و ظاهره من قبله العذاب﴿: و قوله تعاىل 
و املعىن ) . 120: األنعام ( ﴾و ذروا ظاهر اإلمث و باطنه﴿: تعاىل ، و قوله) 31: احلديد ( 

حلقائق األعمال ظاهرا و باطنا ، كما أنّ اهللا سبحانه       " املستفاد من هذين اللفظني القرآنيني أنّ 
لم و تعاىل مسى نفسه الظاهر و الباطن ، و هذا االستنتاج يقودنا إىل القول بأنّ حديث الصوفية عن ع

.)1(" الباطن هو حديث له عماد قوي ميتد إىل الوحي املرتّل 

و قد كان املتصوفة دائما على استعداد ألن ينقلوا القارئ من لسان الظاهر إىل لسان الباطن أو 

، و له بطون عرب )*(العكس ، إنطالقا من كون الوجود له ظهور عرب الرسوم و األشكال و األغيار 

يقة اليت  صدر عنها ذلك كلّه ، و كأنّ الباطن عني الظاهر ، و ملّا كان اإلنسان جزءا من الظاهر احلق
باعتبار اإلنسان هو العامل األكرب الذي هو عند التحقيق جملى الصفات " صار هو اآلخر عني الباطن ،

:و قد عبر عن هذا التصور العالوي املستغامني بقوله .)2(" اإلهلية 

ـّةو  غبت عن األكـوان منذ حذفتها       ملّا آنست يف احلي نار األحب
قلت  امكثوا  ألهلي  فلعلّي  أجد        هاديا فوجدت هداي يف حرييت
خلعت النعلني بل خلعت ما عليها        و ما دوا كذا الوجود  خبلعيت

.62-61: ، ص 1ىل العرفان ، جالتصوف اإلسالمي من الرمز إ: حممد بن بريكة . د-1
اموعة الصوفية : أبو زيد البساطمي : ينظر .مصطلح صويف يقصد به السوى ، و هو ما سوى اهللا تعاىل : األغيار -*

.90: الكاملة ، ص 
.66: املرجع السابق ، ص : حممد بن بريكة . د-2
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تـيمثّ  راجعت   نفسي  يف  حتقيق  حقّهـا       فوجدا  نورا يف نـار صوري
و هنا يصلي العشاق  يف  العشـق  لظى       ترمي  بشـرار الطـرد  للمتعنت
فدونك  من  شعـاع  احلـق حقيقـة       إذا كنت ذا بصر تراه يف مرأتـي

عني الكثرةو اعترب نفس  اإلطالق  يف القيد حلظـة       عساك ترى التوحيد يف
)1(و اثبت مركز التحقيق يف النفس و احلشا       معتربا حمض الترتيه أول  النشـأة 

: إىل أن يقول 
فكيف يكون احلب إن كان واحدا         و مىت يكون القرب يف الفرد املثبت

ا ترى سرابـا بقيعـةفالقرب مع اإلثنني و احلق واحـد         فدع عنك م
ـٌة فإن جئته  جتـد اهللا مـن دونـه          و ال سراب يبقى مـع األحدي

)2(فهو واحد الذات يف الكلّ ظاهـر         فأينمـا تولّـوا ظهـور احلقيقـة 

عة و اليت هي فمن خالل هذا أسس الصوفية مذهب احلقيقة من حيث كوا باطنا للشري
انعكاس لباطن الوجود املتمثل يف احلقيقة ، و لذلك كان للشريعة ظاهرا و باطنا ،     –بدورها –

.و إن كان ظاهرها متغيرا فإنها باطنا يظلّ ثابتا 

و من هذا املنطلق متخضت ثنائية أخرى متثلت يف الشريعة و احلقيقة ، إذ الشريعة ما علقت 
و التجربة الصوفية تنطلق من القول إنّ الوجود " احلقيقة ما أقرته مث جتاوزته إىل الباطن ، بالظاهر و

باطن و ظاهر ، و إنّ الوجود احلقيقي هو الباطن ، و قد ترتب عن هذا املنطق نتائج كثرية و خاصة 
قرآن فهما جديدا يغاير فيما يتعلّق باملعرفة و منهجها ، و الصلة بني اإلنسان و اهللا ، استلزمت فهم ال

الفهم التقليدي ، و رافقها اام التجربة الصوفية بأا خروج عن الشريعة ، و الواقع أنّ الصوفية مل 
تعتمد يف الوصول إىل احلقيقة املنطق أو العقل ، و مل تعتمد كذلك الشريعة ،و إمنا اعتمدت ما 

ي يتم عرب حال تتلبس الصويف فتبدلاصطلحت على تسميته بالذوق ، و هو الكشف املباشر الذ

.28: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
.30:املصدر نفسه ، ص :  أمحد بن مصطفى العالوي-2
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صفاته ، و تقوده يف حركة تتجاوز الشريعة إىل احلقيقة ، متجهة حنو الكشف عن اهللا جوهر العامل   
.)1(" هر إىل الباطن ، و حنني الفرع إىل األصل و الفناء فيه ، فالتصوف هو شوق الظا

و بذلك فالتجربة الصوفية ال تكمن قيمتها يف املعىن الظاهري ، و إنما يف معناها الباطين الذي 
خيلق عدة دالالت و معاين ترمز إىل عوامل و مواجد  روحانية تتناىف و الدالالت احلسية و الدنيوية اليت 

.املؤسسايت عرب فهمه للشريعة فهما معينا كرسها الفكر

و ما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه رغم ما حلق املتصوفة من سخط و اتهام داخل اتمع 
باعتبارهم عنصرا منبوذا خلروجهم عن الشريعة و جعلهم املقصود من الدين هو احلقيقة فقط ، فقد 

الظاهر و الباطن ، أو الشريعة      : ورة األخذ بكال اجلانبني نفوا تلك االدعاءات و أكّدوا على ضر
الشريعة أمر بالتزام العبودية ، و احلقيقة مشاهدة الربوبية :" و احلقيقة ، و قد أكّد ذلك القشريي بقوله

، فكل شريعة غري مؤيدة باحلقيقة فغري مقبول ، و كل حقيقة غري مقيدة بالشريعة فغري حمصول ، 
ة جاءت بتكليف اخللق ، و احلقيقة إنباء عن تصريف احلق ، فالشريعة أن تعبده ، و احلقيقة فالشريع

.)2(" أن تشهده ، و الشريعة قيام مبا أمر ، و احلقيقة شهود ملا قضى و قدر ، و أخفى و أظهر 

فذلك ألنّ و إذا كان استخدام املتصوفة للرمز الذي يعبر عن مستويات خمتلفة من الواقع ،
الكلمات املعروفة ال ميكن أن حتد  جماله الداليل بل تربطه بالعامل الالمعروف ، و هلذا فالرمز يعد نقطة 
التقاء بني الظاهر و الباطن ، فظاهر الكالم خيالف باطنه ، و األدب الصويف يقوم على مثل هذه 

ضمن هذا الباب رمز األنثى و اخلمرة   املفارقات اليت تقوم على اإلحياء بدال من التصريح ، و يدخل
.و احلي أو الديار و احملبة ، و غري ذلك مما هو حتت شعار احلقيقة 

.92:تأصيل األصول ، ص : الكتاب الثاين : الثابت و املتحول : أدونيس -1
.94: الرسالة القشريية ، ص : أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي -2
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: إلشارة و العبارة ا-3

تفرض املمارسة الصوفية على صاحبها تغييب ذاته و السمو بروحه من أجل البحث عن 
التأحد يشترط لتحقّقه قطع الصلة " احلقيقة املطلقة و من مث التأحد و الفناء يف هذه األخرية ، إذ أنّ 

ل و اضمحالل الذاتية ، و قد جاء يف تعاريف الشعورية و احلسية بالعامل و الغري بالتزامن مع تضاء
الصويف منفصل عن اخللق متصل باحلق ، و التصوف هو العصمة : الصويف ما يوضح ذلك إذ قالوا 

.)1("عن رؤية الكون 

و يف ظلّ ذلك انطلقت الذات الصوفية إىل بناء صرح تكاملي للتواصل وفق لغة حتمل املعاين    
رحابة و سعة رؤيته من : ة ، لكن و يف مقابل ذلك وجد الصويف نفسه بني أمرين و األذواق الصوفي

جهة ، و قصور اللغة و ضيق العبارة من جهة أخرى ، فلم جيد الصويف يف تعبريه عن خلجات نفسه 
.و غمرة املعاين الذوقية إال لغة اإلشارة 

ل مقامام على احلرف ، و يتجلّى و يعد النفري من األعالم الذين أفرغوا حمتوى أحوا
ذلك يف أنه أسس لكتابة جتربته باستعمال احلرف كحجاب يكترت من ورائه تلك املقامات اليت 

، )2(" احلرف يعجز أن خيرب عن نفسه فكيف خيرب عني : " يعيشها ، و قد أومئ إىل ذلك بقوله 
ا الصوفية الالمتناهية يف جوفه احملدود ،  ليشري ذا إىل أنّ احلرف ال يستطيع أن حيمل تلك الرؤي

ألنّ احلروف و هي اخلالئق كلّها عاجزة عن اإلخبار " و أنّ يف ذلك التحميل نوع من املغامرة ، 
.)3(" عن نفسها ، فإن أخربت مل يكن ذلك اإلخبار مطابقا 

إشارات يتحمل عبء إنّ نشوة الصويف يف تعاليه عن الواقع تدفع به إىل تسويق كالمه يف 
ترمجتها املخاطَب الذي جيد نفسه مثقل الكاهل حبلّ الشفرات املتتالية ملعىن تلك اإلشارات ، 

.181: املعرفة الصوفية  ، ص : حسني ناجي جودة -1
.308: شرح مواقف النفري ، ص : عفيف الدين التلمساين -2
.308: املصدر  نفسه ، ص: عفيف الدين التلمساين -3
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ال يقدر أن " فالصويف ال يستطيع بعثها يف تلك احللّة اليت تتالئم و تصوراته املبهمة الغريبة ، و اليت 
يصورها لغريه إال بضرب مثال ، أو جتوز بعيد ، فال ميكن ضبطها بالقوانني العلمية و ال بالعبارات 

. )1(" االصطالحية 

يف مساحات شاسعة تتزاحم فيها املفردات على عتبة اللغة و قد أوقعت التجربة العرفانية الصويف 
املنطقية ألا قاصرة على أن تعبر عن تلك املعاين الذوقية اليت يدركها الصويف ، فليس لديه إالّ لغة 
اإلشارة و الرمز ، و عليه فاللفظة أو العبارة سرعان ما تتحول عند الصويف بعد اإلفصاح عن معناها 

بإخفاق العبارة الذي "ارة بعيدة املرمى ، و هذا ما يبدو من  الصويف يف شعوره  الظاهري إىل إش
يضطره إىل حتويلها إىل إشارة يتراجع فيها كل معىن قار ، و كأنّ اإلشارة إرغام اللغة على أن 

.)2(" تتجاوب مع الوقفة مبا هي خاطفة أو حملة سريعة 

فكرة أو معىن ، فهي تفرض أسلوب التلويح عكس ما متليه فاإلشارة إذن تعبري غري مباشر عن
: يقول ابن الفارض . العبارة القاصرة عن فك عزلة الرسالة الصوفية 

و عني بالتلويح  يفهم  ذائـق     غين عن التصريح للمتعنـت
))3ا مل يبح من مل يبح دمه و يف      اإلشارة معىن العبارة حدت 

إنّ احلالة اليت يعشها الصويف تفرض عليه طرحا جديدا للتعبري أمام ذائقة كبرية لفهم ذلك 
اللسان غري املعتاد املترنح  يف عامل اخليال ، و هو ما انبثق عنه إسهاب يف طرح عديد اإلشارات 

أنه كشف عن " ذلك متخطّيا بذلك جمال العبارة و لغتها القاصرة على استيعاب وارداته الروحية ، 
مناطق ال حتيط ا اللغة ألّا من غري طورها ، و من هنا مل يكن بد من خلق لغة ثانية داخل اللغة 

األوىل و هي لغة الرمز و اإلشارة ، فما ال ميكن أن يوصف أو يعبر عنه بالكالم متكن اإلشارة إليه 

.61: سائل ، ص عبد الرمحن بن خلدون ، شفاء السائل لتهذيب امل-1
.210: م ،ص 2004الكتابة و التصوف عند ابن عريب، دار توبقال ، الدار البيضاء ، املغرب ، الطبعة األوىل، : خالد بلقاسم -2
-ه1426-لبنان–هيثم هالل ، الطبعة الثانية ، دار املعرفة ، بريوت : الديوان ، إعتىن به و شرحه : عمر بن الفارض -3

52: م ، ص 2005
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:، كمثل قول حممد بن احلبيب البوزيدي املستغامني )1(" رمزا 

قل للّذي  المين  فيهـا و عنفنـي      حيث مل يعرف شأين لذاك  هو املعذور
لو عرفوا  عذّايل  حقيقة الوصـال       لصاروا مثل حايل و لكن جرى املقدور

ترق الفـؤاد و امتحق جبل الطـورفإذا السر بـدا  من الغيب للشهادة       اح
هذي ليلى قد بدت باحلسن تلونت       لبعضها ظهـرت و بطنت  يف  الظهور 
)2(ظهرت لبعضها  و غابت عن كلّها       فلو كنت تدريها لصرت بـها مسرور 

تتبدى لنا اإلشارة إىل اإلهلي -على غرار النصوص الصوفية األخرى –ففي هذا النص 
باستخدام الرمز األنثوي  الذي جلأ إليه الشيخ البوزيدي  على غرار الشعراء الصوفية عموما ، و ذلك 
دف التعبري عن  املطلق بواسطة الصور احلسية ألجل الوصول تعبرييا إىل تشكيل عالقة مع العلو غري 

مياثل املسمى و إمنا يكتفي باإلشارة إليه ، فهو يظهر باعتباره املتعني ، و من هنا يظهر أنّ اإلسم ال 
" .ليلى" معربا لإلهلي ، من خالل الداللة عليه عرب التسمية 

هكذا يتضح أنّ النص الصويف مفعم باإلشارات و التهوميات و الدالالت الالمتناهية ، مبا حيمله 
د ، فضاء مليء باألسرار و الرموز القابعة يف  الالمنطوق من مفاهيم و معاين تسبح يف فضاء ال حمدو
اية ما يقال ، ألنها يف حضرة الوصول إىل اهللا تعاىل ، " و املسكوت عنه ، ذلك ألنّ املعرفة الصوفية 

فإليها ينتهي النطق  و العلم ، و أما الواقف فال حيويه القول  و ال تأخذه العبارة و ال ينطق إالّ و جيد 
.)3(" ه قد اشتمل على غلط ال ميكن االحتراز منه نطق

و ذا ميكن القول أنّ لغة الصويف قد جتردت من صفة العبارة إىل هيئة اإلشارة اليت حتمل يف 
طياا معاين ختفّف من وطأة ما يعانيه الصويف حلظة التجلّي ، أي حني تضيق  العبارة و تتسع الرؤيا ، 

.95: بت و املتحول ، تأصيل األصول ، ص الثا: أدونيس -1
عاصم إبراهيم الكيايل ، احلسين الشاذيل الدرقاوي ، .د: الديوان ، ضبطه وصحخه و علّق عليه : حممد بن احلبيب البوزيدي -2

.161: ، ص م2006-ه1427-لبنان–الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية بريوت 
.147: واقف النفري ، ص شرح م: عفيف الدين التلمساين -3
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إنّ تشظّي الذات الصوفية بني عاملني متناقضني ، عامل الواقع و عامل الرؤيا ، قد جعل الكتابة 
أيضا متشظّية ، فالقلب و العقل ، الشريعة و احلقيقة ، الظاهر و الباطن ، الفرق و اجلمع ، العبارة   

الذات الصوفية اليت يتقامسها عاملان تتراوح بينهما و اإلشارة ، كلّها عبارات متقابلة تعكس حال 
احلقيقة ، اجلمع ، الفناء ، الباطن ، القلب ، و ما دار يف فلك : احتادا و انفصاال ، فاالحتاد  يكون به 

.                   الشريعة ، الفرق ، البقاء ، الظاهر ، العقل و ما إىل ذلك : هذه املعاين ، و باالنفصال يكون 

كما ترجع الدكتورة وضحى يونس من جانبها منشأ الضدية يف اخلطاب الصويف و انبنائه على 
طبيعة الوجود البشري ، فهو جمموعة ال متناهية من الثنائيات املتناقضة ، حياة و موت، " الثنائيات إىل 

ملعروف يدفع الصويف إىل اختراق اهول           حزن و فرح ، بداية و اية ، روح و جسد ، و ا
و من مثّ )1(" و اكتشافه ، و هو موطن مجايل من حيث كون الشيء يتضح أكثر من خالل نقيضه 

قامت الكتابة الصوفية على بنية التقابل ، و هي بنية فرضتها احلالة الذوقية اليت يتراوح فيها الصويف 
.لتجلّي بني احلضور و الغياب حلظة ا

السلوك الصويف هو يف أحد جوانبه حالة التزام عملي تفرض فيها على الذّات "هذا و إنّ 
متلّصها من إنيتها ، مما ينتج عنه عالقة ضدية تستويل على الصويف يف شكل ثنائيات حتدد غالبا 

صوفية بذلك خصوصيتها من لتستمد الكتابة ال)2("بالتخلّي و التحلّي ، أو االنفصال و االتصال 
نظرا الرتباط املعرفة –خالل معجمها اللغوي مبروقه عن التصنيف و التقنني و التسنني ، و ارتباطه 

فمشاهدة احلقيقة اإلهلية احلاضرة و القريبة و املوجودة يف " ارتباطا وثيقا مبفهوم األضداد ، –الصوفية 
اد باعتبارها حلمة الوجود و أساسه ، سواء على كلّ شيء تولّد لدى الصويف قبوال بفكرة األضد

املستوى األخالقي أو الوجودي العام ، ففي املعرفة الصوفية يتجلّى التقابل بني اخلالق و املخلوق ، بني 
تقابل سرعان ما تتجمع فيه املتناقضات و تتوحد فيهو هو)3(" الثابت و الزائل ، و اخلالد و الفاين 

.78-77: القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : نس وضحى يو. د-1

.25: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-2
: م ، ص 1999التصوف كوعي و ممارسة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، الطبعة األوىل ، : عبد ايد الصغري -3

34.
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األضداد عرب ثنائيات مطردة ال تكاد تتوقّف على مستوى التجربة الصوفية ، إذ أا تشعل التجربة    
و توقدها و جتعلها متوهجة ألا تسعى يف النهاية إىل الوحدة اليت تطوي الوجود بأسره داخلها ،     

: و ذلك ما يعكسه قول أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني 

لفصل  و الوصل حاصل      إالّ جمـرد ختييـل تأبـاه سجيتـيفمىت يكون ا
فيا ليت شعري ما احلبيب الذي  نرى      فهل طلبت غريي أم نفسي مطلوبيت
فإن كنت ذاك أنا بـل حبي أردتـه      فمطلويب من نفسـي و إيلّ غايتـي
و هل هـذا ممكن يف  نفسي كائـن     مطلوب و طالب يف نفـس  واحدة
فهذا عشق املعشوق يف  العشق  حرية      و كان  حب احلبيب يـرى من زلّة
فكيف يكون احلب إن كان واحـد       و مىت  يكون  القرب يف الفرد الثبت
فالقرب مع االثنني و احلـق واحـد       فدع عنك ما  ترى  سرابـا  بقيعة

ـّةفإن جئته  جتـد  اهللا  مـن  دونـه      و ال سـراب يبقى  مع  األحدي
)1(فهو واحـد الذات يف الكل ظاهـر      فأينمـا تولّـوا   ظهـور احلقيقـة 

إنّ رؤيا الشاعر عندما نفذت إىل جوهر الكون و اخترقت مظاهره ، مل يبق أمامها سوى 
–ألوصاف املتباينة احلقيقة اجلامعة الوحيدة  اليت تنصهر فيها األضداد و تذوب ، فتصبح األمساء و ا

جمرد تعبريات حتيل إىل مسمى واحد ، فاملسافة بينهما ال توجد إالّ من –مبا يف ذلك ذات الشاعر 
حيث املظهر ، أما املخرب أي من حيث احلقيقة و املعرفة الصوفية فال مسافة و ال اختالف ، نظرا 

.لوحدة املشار إليه 

ربة اجلمع بني املتناقضات ظاهرا و توحيدها باطنا ، فليس مثة جت" و من هنا كانت التجربة الصوفية 
تنافر و تناقض يف الوجود و ليس هناك أضداد ، بل إنٌ الوجود يقوم على االختالف اجلميل الذي 

.)2(" يفضي إىل الوحدة و االحتاد 

.    30-29: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
.277:العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : داد عباس يوسف احل. د-2
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: لتكون الثنائيات بذلك وحدة 
على مستوى الشكل ، و ذلك من خالل االتفاق الوزين كما هو بني  الشريعة و احلقيقة ، -1

في بني كل فهذا االتفاق يف الوزن الصريف يشري إىل رابط خ" القبض و البسط ، الظاهر و الباطن ، 
متناقضني ، جيعل املسافة بينهما قصرية ، على الرغم من تناقضهما الظاهر ، بل يكاد يشي باحتادمها ، 
إذ تلتقي الظاهرة اللغوية بالداللة الرمزية الباطنية ، ففي اللقاء الصويت يكمن لقاء معنوي يكاد يكون 

.)1(" ر مساواة و دعوة لضرورة األخذ باجلانبني معا على صعيد الفك
على مستوى احلقيقة و املضمون ، تعددت فقط أمساؤها ظاهرا على مستوى التعبري و الرسم ، -2

يقول . متاما يف ذلك مثل الوجود الذي ماهو يف احلقيقة سوى جتليات كثرية ملتجلي واحد هو اهللا 
: األمري عبد القادر 

قد كان حاضرافصرت أراه كلّ حني و حلظة        و قد كان غايبا و
)2(و ما عرف اخلالّق  إالّ جبمعه        لضدين مـن كلّ الوجوه تنافـرا 

: يف قول عفيف الدين التلمساين املعىن ذاته نقف عليه و

شهدت نفسك فينا و هي واحدة       كثرية  ذات  أوصاف و أمسـاء
ئي  و الرائيو  حنن  فيك  شهدنا  بعد كثرتنا      عينا ا اتحـد  املر

فأول  أنت  من قبل الظهور لنـا      و آخر  أنت  عند  النازح النائي
و باطن يف  شهود  العني  واحدة      و ظاهـر  المتيازات  اإلبـداء
)3(أنت امللقٌن  سري ما أفـوه بـه      و أنت نطقي و املصغي لنجوائي 

ه يعكس رغبة يف حتقيق التوازن الذايت ه لذلك لغويا فإنتقابل و جتسيدالقراره إالصويف يف إنٌ
ع عن القشور إىل اللباب ،ق بتوازن الرؤية للحياة و الوجود وفق منطق يترفٌالسيكولوجي الذي يتحقٌ

.86:القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : وضحى يونس .د-1
.156:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
.32:الديوان ، ص : ربيع عفيف الدين التلمساين أبو ال-3
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بل يثبت له وجودا حييله إىل الثاين ، حىت إذا بلغه أثبت الوحدة يف ل أو يعدمهدون أن يلغي األو ،
صميم االختالف و التعدد ، و عند هذه الدرجة يتحقق الصويف بالوجود احلق ، حيث خيرج من قيود 

ما مثّ إال اهللا ، و هذا ما ال يكون إالّ بالذوق القائم على تعطيل نفسه إىل احلضور املطلق ، حيث
.العقل و تغييبه 

ال تقدم التجربة الكتابية الصوفية أفكارا باملعىن الفلسفي التجريدي ، و إنما تقدم " و لذلك 
من خالل )1("رها حاالت و مناخاة ، و هي ال تسرد و ال تعلّم ، و إمنا توقظ األشياء و تفجر أسرا

الكشف عن حقائق و مكنونات العامل الروحي الراسخة و املرتّهة عن كل عيب أو نقصان ، اعتمادا 
و ما يفضي إليه من توحد يف احلقيقة –عامل الروح و عامل احلس –يف ذلك على التقابل الضدي 

املقيد و املطلق ، كلّ ذلك عن تنصهر فيه املتخالفات ، و تنعدم املسافة بني احلضور و الغياب ، بني 
.طريق القلب 

فالصويف يقترب من احلقيقة مبقدار ما ميكنه أن يتطهر من أدران العامل املادي ، و يتجاوزه إىل 
متوت املعاين املنفصلة عن بعضها البعض ، تتمازج و يذوب بعضها يف البعض  " عامل الرؤيا ، أين 

حلروف و يضم بعضها بعضا ، و أخريا تدخل املعاين و احلروف يف حالة اآلخر ، متاما كما تتداخل ا
من الالمتايز و الغموض و الضبابية ، و ما يوحد الرمز و االشارة و احلب داخل الكتابة هو خاصية

حيث تتالشى املظاهر املتقابلة يف تركيب صويف رؤياوي يقدم )2("الالمتايز و الغموض و الضبابية   
.دة من داخل االختالف الوح

.142: الصوفية و السوريالية ،  ص : أدونيس -1
.497-496:الكتابة و التجربة الصوفية ، أمنوذج حمي الدين بن عريب ، ص : منصف عبد احلق .د-2
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: وحد و التماهي التعال الكتابة الصوفية و ف-ب 

يق بتجرده من عامل احلس و فنائه عنه ، و بعد ما إنّ بلوغ الصويف درجة املعرفة و التحق
رسخت قدمه يف عامل الرؤيا ،تالشت حينها أمامه مظاهر الكون املتكثّرة ، و احنلّت القسمة 

و الفصول بينها ، فلم يبق سوى احلقيقة ، و ما دوا و هم أقرته احلجب اليت هي من شأن العقل 
مشلها مفهوم التوحد والتماهي قادت إىل رؤية الكثري واحدا ، و أحكامه ، و لذلك فإنّ النصوص اليت

و املختلف مؤتلفا ، بل قادت إىل رؤية اهللا من حيث هو باطن يف اإلنسان و العامل ، لتنتفي بذلك 
: يقول األمري عبد القادر . اإلثنينية و التعدد ، فليس  مثّة غري 

نا الساقي و املسقي و اخلمر و الكأسو مل يبق غرينا و ما كان  غرينـا        أ
)1(جتمعت األضـداد  يفّ  و إننـي        أنا الواحد الكثري  و النـوع و  اجلنس 

: و املعىن ذاته أشار إليه عدة بن تونس 

و اهللا من  رآين من غيـر شبـه        رأى الذي ماله يف الكون من عدد
وجدته واحدا مالـه مـن قـددأمـا العدد إذا حقّقت صورتـه      

و رقـم ثانيـة كرقـم ثالثـة        كلّ منهما  قائم  باألحد الصمـد
ما مثّ مـن خطل إذا ما  تنوعت         سوى املـدد بـدا حبسب اخللد
و ال خيفى وجهه يف كلّ  أوجهه         إالّ على أكمـه عمـي  بالرمد

)2(و العني كالمها  عند كلّ أحـد أما ترى سوادا بالعني  يف  بياض

فالصويف تنقدح بصريته عندما يتحقّق باملعرفة الصوفية ، و تنقشع عنه احلجب ، فريى أنّ 
املوجودات إمنا هي من قبيل الظالل و اازات و األغيار ، و عندئذ ال يثبت وجودا سوى وجود 

. العابد و املعبود احلق ، و ال يرى غريه ، فيتحقّق من وحدة 

.216:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
179: الديوان ، ص : عدة بن تونس املستغامني -2
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و قيام اخلطاب الصويف وفق منطق الرؤيا  قد جعله ذلك يستسيغ يف ثناياه اجلمع بني النقيضني 
فأن تقول أنّ  هذا " فيه قدرة العقل و منطقه و التقريب بني املتباعدين ، ذلك أنّ الرؤيا عامل تتعطّل

، لتحلّ حملّه قدرة أخرى تقبل ما )1(" هو ذاك  فإنك تدير ظهرك للمنطق و العقل بصورة كاملة 
كان العقل يرفضه ، فعامل الرؤيا هو عامل التجاوز من حيث فاعليته يف اإلدماج و التوحيد ، فيبدو 

و لذلك ميزج الصوفية بني االنسان و الطبيعة باعتبارمها بذلك كل شيء يف جتانس و انسجام ، 
مظهرين حلقيقة واحدة أو أثرين من مصدر واحد ، و هذا ما أمكنهم من إقامة جدل بينهما على 

.أساس التماهي و إزالة العوارض 

فيض من اهللا كيف أنّ العامل مغاير هللا و هو" كما يؤسس الصوفية أيضا ملقولة التماهي حبجة 
فإذا كان قد أبدع العامل بطريق الفيض ، فكيف أنّ املبدع بالفيض خيتلف عن ما أبدعه ؟ الفيض عن 

.)2(" الواحد واحد ، و ال ميكن أن يفيض عن الواحد غري الواحد 

بينه جيمع بني الباطن و الظاهر ، فإنّ الصويف عندما يطابق -مثال–فإذا كان اهللا بأحديته 
و بني اهللا يف حال الفناء يذهب إىل حتديد نفسه بطريقة مشاة يبدو معها واحدا جامعا بني الظهور 

: يقول أمحد بن مصطفى العالوي . و البطون 
فإني فريـد الذات شيء مفـرد        فال ميكن حتييزي لشيء و إن قـال

غ كالّ و ال و الو هل يل فسحة تكون  إىل غريي        و هل يكون الفرا
)3(فإين باطن  الكنه  من حيث  عينه        و إني ظاهر النعت مجلة مفصـال 

فهذه املشاكلة اليت يقيمها الصويف بينه و بني اهللا ، تنتهي به إىل امتصاص اآلخر بفعل التماهي ، 
وجودا خارج وجوده ، و يتوصلو تدفعه إىل شهوده بوصفه ذاته و هويته اخلالصة ، و ذا ال يثبت

.إىل معاينة ذاته على أنه احلق الذي ال غاية بعده 

.21: م ، ص 1995حنا عبود ، منشورات دار الثقافة السورية ، : اخليال األديب ، ترمجة : نورث ثروب فراي -1
التوزيع ، سوريا ، دمشق ،الطبعة األوىل، الصوفية و سبيلها إىل احلقيقة ، نينوى للدراسات و النشر و: أمحد علي زهرة -2

.287: م ، ص 2004
.15: الديوان ، ص : أمحد بن  مصطفى العالوي -3
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قطيعة معرفية مع نظام املعرفة السائد " و إنّ هذا املعىن الذي حتقق به املتصوفة قد أعلنوا به 
جديدة للغة و للتفكري و الوجود و اإلنسان و أعرافه و قواعده و مفاهيمه ، و أعادوا صياغة مفاهيم 

و اجلمال ، و رأب اهلوة بني األشياء اليت تبدو متنافرة يف ظاهرها ، و إقامة تصاحل بينها على أساس 
جديل مبا يسمى الربزخ من حيث هو منطقة عبور بني املتناقضات ، حيث تتماهى األشياء و تتوحد 

ة املعرفية اليت ال تقلّ عن أداة العقل ، بل إنّ العقل تقصر باعه عن من خالل تلك األدا)1("و تتصاحل 

و اللحاق بعامله الربزخي، فما يرفضه العقل يقبله اخليال و باألخص اخليال الصويف )*(مطاولة اخليال 
الذي هو بصرية تدرك ا احلقائق ، و تكشف على ما هي عليه من توافق يف عمق التعارض ، )2(

اكتشاف لغة كونية تعبر عن املطابقة بني الالّمنتهي " شكل ختالف ،مما أدى بالصويف إىلومن تآلف يف
، هذه اللغة تتكلم دون وساطة العقل ، إا لغة ختطف القارئ ، تنقله إىل ) الصورة(و املنتهي ) املعىن(

. )3(" الالّمتناهي ، فكي يسكر الصويف تسكر لغته 

ت اللغة الصوفية دالالت جديدة غري معهودة يف الداللة العرفية ، مما أحدث و من هنا اكتسب
و بني االحنراف عن هذه اللغة 'standard'قائمة بني اللغة السوائية " الفجوة يف اخلطاب الصويف كوا 

ود ، إذ هو  تركيب يتجاوز احلد)4(" و االجتاه إىل خلق تركيب نظمي خيالف البنية التركيبية هلا 
و العوائق اليت حتول دون مجعه بني املطلق و املتناهي ، أو بني اهللا  و اإلنسان مثال وفق مبدأ التماهي ، 

مبدأ قابل للحدوث عندما يكشف املرء مسة مشتركة بينه و بني آخر ، و قد حيدث عندما " و هو 
و يوصف بأنه انبثاق " األنا " ىيكره املرء على التخلّي عن موضوع ما ، ففي هذه احلالة يطرأ تغير عل

للموضوع فيها ، من خالل ذلك تتشرب الذات خاصيات املوضوع املفقود و تظهر بشخصيته و ذا 

.77:األنا اآلخر و اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف ، ص : أمحد بو زيان . د-1

: مما يعين لديه أنه برزخ يتوسط عاملني مها " املعاين وعامل األجسامهو العامل املشهود بني عامل "يعرف ابن عريب اخليال بقوله -*

.16: حمي الدين بن عريب ، إصطالح الصوفية ، ص. عامل احلس و عامل املعىن 
يشكٌل مفهوم اخليال عند ابن عريب نظرية متكاملة تشكٌل جانبا معرفيا ال يقف عند الشعر أو الفن فحسب بل يقف عند -2

اإلبداع يف إطاره اإلهلي املمتد يف األكوان ، األمر الذي أدى بابن عريب إىل وضع تصور حلقيقة اخليال ، بتأسيس احلديث عن
أمني يوسف  عودة ، تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، جدار للكتاب العاملي ، عمان ، . د: ينظر . معريف ذي إطار مشويل 

.  و ما بعدها 146: ، ص 2008األردن ، عامل الكتب احلديث ، إريد ،–األردن 
.159: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -3
.139: يف الشعرية ، ص : كمال أبو ديب -4
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)1("تصري ذات اإلنسان هي غايته بعد أن متاهت باملوضوع الذي ينجذب إليه و يسعى إىل امتالكه 

مقابل ذلك التوحد و اجلمع ، على حنو ما يطالعنا به لينتفي بذلك التغاير و التعدد ، و يتأكد يف 
: األمري عبد القادر 

أنا  حق  أنـا خلـق        أنـا رب أنـا عبـد
أنا  عرش  أنـا  فرش        و جحيم أنـا خلـد
أنا  مـاء  أنـا نـار        و هواء  أنـا صلـد
أنا كم  أنـا كيـف        أنـا  وجد أنـا  فقد

ذات أنـا  وصف        أنـا قرب أنـا بعـدأنا
)2(كلّ كون  ذاك كوين         أنا وحدي أنـا فـرد 

فالصويف عندما يتوصل إىل تنقية ذاته ، يتخلّى عن أوصافه ، و ال يرى يف ذلك من بعد إالّ احلق ، 
حيدث التماهي من إذ ملّا شفّت مرآته و صقلت انعكس الوجود احلق فيها من غري ظالل ، و هنا

،و إن تعددت " أنا احلق"خالل تبادل األدوار و الصفات ، فريى الصويف ذاته باعتباره احلق ، ويقول 
جتلّياته عرب املكونات ال سيما املتناقضة منها يف جو من التشبيه تارة و الترتيه تارة أخرى ، أو بني 

ليس صيغة " ذلك اجلمع بني هذه الثنائيات الوحدة و الكثرة ، بني الظاهر و الباطن ، و إن كان
تلفيقية حللّ املعضلة ، و لكنه استبعاد للحصر و التحديد  و التقييد ، و ذلك حلساب اإلطالق 

حيث يرتفع املتناهي إىل مستوى املطلق ، و يتم جتاوز اإلثنينية القائمة )3(" و الالّحتديد و الالتناهي 
هي يعمل على مفارقة ذاته و يقوم بسلبها ليحققها على حنو أفضل ، على االنفصال ، ذلك أنّ املتنا

.و يستبدل بوجوده وجودا آخر أرقى 

حيدد و لذلك " إنّ هذا املتناهي يكف عن كونه عبدا للعقل حمكوما بنواميسه ، ذلك أنّ العقل 
التحديد ،و ننفي ما عداه ،  : لقوسجوابه حيدد ، و حني حندد شيئا ننفيه مبعىن أننا حنصره داخل هذا ا

الشعر الصويف بني مفهومي االنفصال و التوحد،دار الرأي للنشر و التوزيع ، سورية ، دمشق ،        : وفيق سليطني . د-1
.166-165:م  ،ص 2007

.136:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
-لبنان-تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب ،املركزالثقايف العريب، بريوتفلسفة التأويل ، دراسة يف: نصر حامد أبو زيد -3

.366:م، ص1998الدار البيضاء ،املغرب ، الطبعة الرابعة ، 
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)2(" أنّ العقل هو أسوأ عدو للروح " ، و يقول اندريه ماسون  )1(" التحديد نفي كما يقول سبينوزا

، ليكون يف مقابل ذلك منطق الرؤيا )3(" هذا الشال مشلول : " ألنه يقيدها ، و يقول عنه كريفيل 
البديل الذي ميتلك باقتدار ختصيب االزدواج بني املطلق و املتناهي ، و الذي يستطيع اجلمع جدليا بني 

: ، على حنو ما نستجليه من شعر عفيف الدين التلمساين )4(أطراف املفارقة البادهة 

حدة        كثرية ذات  أوصـاف و أمسـاءشهدت نفسك فينا و هي وا
و حنن فيك  شهدنا بعـد كثرتنا        عينا  ـا  احتـد املرئي و الرائي
فأول أنت  من قبل الظهور لنـا         و آخر أنت عند  النازح النائـي
و باطن يف  شهود  العني  واحدة        و ظاهـر االمتيـازات اإلبـداء

)5(ري مـا أفوه  به        و أنت  نطقي و املصغي  لنجوائي أنت امللقّـن س

"فالشاعر يعارك اللغة و هي متوترة متأرجحة، تداخلت فيها الضمائر بني  " األنا: 
و توزعت األفعال بينهما يف اللحظة نفسها ، إذ أنّ الشاعر عني ذات املخاطب ، بلغة الرؤيا "األنت"و

تبدو للعقل أنها متناقضة " ثيف إىل اللطيف ، و ما ينتج عن ذلك من عالقات جديدة اليت تتجاوز الك
.)6(" و ال يربط فيما بينها أي شكل من أشكال التقارب 

إنّ طبيعة اللطيف املعنوية غري احملاصرة بأي شكل من أشكال احلس احملددة و الصارمة يف إعطاء 
اهى مع غريه من اللطائف ، حيث مل يعد مثة فاصل أو حد أو شكل قد صورة ما ملا حتد ، جعلته يتم

بضوابطها ) املعيارية( يعيق ذلك التماهي أو حيد من درجته ، و بناءا عليه ال تستطيع اللغة العادية 

. 56: الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس -1
.55: املرجع نفسه ، ص : أدونيس -2
.الصفحة نفسها املرجع نفسه ، -3
.237: م ،ص 1978أساليب الشعرية املعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، مصر ، : صالح فضل . ينظر د-4
.32: الديوان ، ص : أبوالربيع عفيف الدين التلمساين -5
.167:ص م ،1979صدمة احلداثة ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، : أدونيس -6
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وقيودها و قواعدها التعبري عن اللطائف و األذواق خلفائها و بعدها عن التصوير أو التشكيل ، على 
حيث يتهيأ هلا –حبكم التجربة –خالف اللغة الصوفية الرؤياوية اليت عدلت عن املعيار و جتاوزته 

و العوامل فحسب بل (*) ت التذويب و التقريب و اجلمع و التماهي و التجانس ال على مستوى الذوا
حىت على مستوى احلواس ، حيث ينعتق الصويف من رسومه احلسية ، فيتجاوز وظائف حواسه و يعلو 
 مع ، و اليد للنطق و اإلصغاء ، و هكذا كما يف نصالفوارق بينها ، فيكون اللسان للمشاهدة و الس

مسعه ال بأذن فقط ، بل جبميع أجزاء ذاته ومساع كالم اهللا ملن" (...) الشيخ التيجاين حيث يسرد فيه 
، وعلى حنو ذلك شعرا قول )1("كلّها ، حيت تصري كلّ ذرة من ذاته تلتذّ مثل مجيع ذاته بكماهلا 

: عفيف الدين التلمساين 
)2(إنين إن أرى الديـار بطريف        فلعلّـي أرى  الديـار بسمعـي 

: و  أيضا قول ابن الفارض 
وكلّي لسان  ناظر مسمع يد       لنطـق و إدراك و مسع و بطشـة
)3(فعيين ناجت و اللسان شاهد       و ينطق مني السمع و اليد أصغت 

فالصويف ذا التوظيف اجلديد للغة يضرب صفحا عن مفهوم اللغة املعتاد ، و يؤسس 
ا يفهم و يتواصل يف ظلّ نشدانه املعرفة الذوقية و حتصيلها فوق مظاهر الوجود مفهوما آخر للغة مب

املتكثّرة مبا يف ذلك حواسه ، إذ أنّ احلواس املختلفة و سائر مظاهر الوجود ما هي إالّ جتليات و صور 
.حلقيقة واحدة كامنة وراءها 

و تداعي حواس خمتلفة : " بقوله و لعلّ ذلك ما يقترب من تعليل جون كوين لتداعي احلواس
هو بالتأكيد راجع إىل تشابه مصادرها الفعالة ، فهناك لون من خشبة الوجود اخلارجية يعطي لكلّ 

، وذلك من خالل فعل الكرامة ، إذ به حيدث ) ص(إنّ فعل التماهي قد وقع  للمتصوفة حىت مع االنبياء و خاصة النيب -* 
.و معرفة و سلوكا التماهي مع النيب قيمة 

.196- 195: ، ص 2جواهر املعاين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين ، ج: علي برادة حرازم الفاسي -1
.  341:الديوان ، ص : عفيف الدين التلمساين أبوالربيع-2
63:الديوان ، ص : عمر ابن الفارض -3
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ة ميكن أن تكون متطابقة أو متشاة هي حمسوس تعبرييته و نغمته العاطفية ، و هذه النغم
.)1(" و حمسوس ينتمي إىل طائفة خمتلفة 

و هكذا تتحول اللغة من لغة املقال إىل لغة احلال ، فتختلف حينها وسيلة اإلصغاء لدى الصويف ، 
ده مرة لتنتقل مثال من األذن إىل القلب حىت يتمكّن من إدراك النقيضني يف اآلن ذاته ، على حنو ما جن

: أخرى يف قول عفيف الدين التلمساين 

ظهرت بسر  فاض دمعي بشرحه       و كم ناطق حاال و ما يتلفّـظ
)2(ظللت  أعاين نار ضدين  للهوى        جبفين مشيت و الفؤاد مقيـظ 

مبنطق آخر عاطفي " و من مثّ لغتها و نتيجة هلذا كلّه ينبغي أن نفسر التجربة الصوفية
وجداين ، ألننا بعد لسنا يف جمال فيزيائي يعتمد على املعطيات احلسية ، هذا املنطق املفسر للتجربة 
الصوفية مبا فيها وضعية روحية و ما فيها من أذواق و تلوحيات و ظواهر نفسية ووجودية ، حيرص 

، و هذا ما يزيد تلك اللغة )3(" تستقطب األطراف املتقابلة على إثبات التمزق و الوحدة املتوترة اليت 
صقال و صفاءا و اءا و مجاال ، حيث إنّ اجلمع أو التماهي بني املؤتلف ال يزيد عن كونه حتصيل 
حاصل ، بينما حني يكون بني املختلف و املتباعد يكون ذلك إضافة و جديدا و ابتكارا ،و من مثّ 

.إبداعا و مجاال 

أمحد درويش ، الطبعة الرابعة ، دار . د: اللغة العليا ، ترمجة و تقدمي و تعليق : بناء لغة الشعر : النظرية الشعرية : جون كوين -1
.232: م ، ص 2000غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 

.309: الديوان ، ص : أبوالربيع عفيف الدين التلمساين -2
دراسة يف فن الشعر الصويف ،دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، : شعر عمر ابن الفارض : ودة نصر عاطف ج. د-3

.145: م ،  ص 1982-هـ1406الطبعة األوىل ،
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الفصل الثاين 

شعرية االنزياح يف اخلطاب الصويف 

.الظاهرة و املفهوم و الوظيفة: االنزياح -1
.و فلسفة التجاوز التصوف-2
3-باع و مجالية االبتداع اخلطاب الصويف بني قهرية االت.
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: الظاهرة و املفهوم  و الوظيفة :االنزياح -1

الدراسات البالغية قدميا و األسلوبية حديثا قد عنت يف دراستها غين عن البيان أنّ
ا يعطي هلذاللنصوص األدبية بالبحث عممباحث يته الفنية و اجلمالية ، فكان النص خاص من أهم

تلك الدراسات ما يقع يف النص من توظيف خمتلف للصيغ و األساليب و الدالالت يقع به جتاوز 
املأثور و املكرور إىل ما هو جديد و طريف ، أي ما حيمل النص حممل اإلبداع ال حممل اإلبالغ ، 

املستوى العادي و يتجلّى يف هيمنة الوظيفة اإلبالغية على " حيث أنّ هناك مستويني يف النص
أساليب اخلطاب،و املستوى اإلبداعي و هو الذي خيترق االستعمال املألوف للغة اجلاهزة،        

و يهدف من خالل  ذلك إىل شحن اخلطاب بطاقات أسلوبية و مجالية حتدث تأثريا خاصا يف 
. )1(" املتلقي 

مة قاعدة للغة حبكم معياريتها و خضوعها لقوانينها القارة و الثابتة ، و مثة يف و عليه فث
مقابل ذلك استثناءا ميثله اخلروج بتلك اللغة عن القاعدة حيث تكون يف أرحيية تسمح هلا بإقامة 

ااز     : عالقات جديدة هلا وظائفها الفنية و اجلمالية كما هو واضح يف حقول كثرية أمهّها 
كونه ميثّل البعد عن " االنزياح" و الصورة و الرمز و غريها ، و هذا املعىن يعكسه مصطلح 

مثل هذا البعد له أمناطه األسلوبية اليت تتحدد كأمناط غري مباشرة ، " مطابقة القول للموجودات، و
اخل     ...تخييل و هذه األمناط تستعني بأدوات لغوية عدة مثل االستعارة و التشبيه و اإلحياء و ال

.)2(" و غري ذلك مما يدخل عامل املعاين و ااوزة و البالغة 

و البحث يف االنزياح ماهية و مصطلحا يفضي بنا ذلك ضرورة إىل الدراسات األسلوبية 
علم خاص بالشواذات ، و مل يبالغ يف " برونو" احلديثة عند الغرب ، حيث إنٌ األسلوبية عند 

األسلوبية و حتليل اخلطاب ، دراسة يف النقد العريب احلديث ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، : الدين السد نور -1
.179: ص 1اجلزائر ، ج

.30: يف القول الشعري ، ص : ميىن العيد . د-2
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.)1(احلكم حيث عد األسلوب خروجا عن املعيار 

...األسلوب هو كلّ شكل دائم علّق به صاحبه مقاصد أدبية " فقد اعترب" ريفاتري" أما 
، و االنزياح عنده يكون خرقا )2(" و املقصد األديب ال يتحقّق يف عرف األسلوبني إالّ باالنزياح 

و يرى رومان جاكبسون صاحب نظرية . )3(للقواعد حينا ، و جلوءا إىل ما ندر من الصيغ حينا آخر
عرف بأسلوبية االنزياح أنّ خطّني أساسني يف احلدث اللساين ، أحدمها حمور االنزياح ، أو ما ي

االختيار  و فيه خيتار املتكلّم أدواته التعبريية من الرصيد املعجمي للغة ، وآخرمها حمور التوزيع وفيه      
ق سبل التصرف  يتم تركيب ما متّ اختياره ، و ذلك إما وفق مقتضى قوانني النحو و معايريه، وإما وف
.)4(والتوسع يف االستعمال ، وحينئذ  فإنّ األسلوب هوما خرج عن املعيار و  عدل عنه 

،        )5(" انزياحا عن معيار " حني عده " بول فالريي" و هذا املفهوم لألسلوب نفسه عند 
استخدام العناصر اليت متدنا ا " ره يف تعريفه لالنزياح باعتبا" ليوسبيتزر"و هو التحديد الذي تبناه 

اللغة ، و أنّّ ما ميكّن من كشف ذلك االستخدام هو االحنراف األسلويب الفردي و ما ينتج من انزياح 
.)6(" عن االستعمال العادي 

مقياس موضوعي هلذه االنزياحات بفضل منهج إحصائي ، " عن" بيري جريو " و قد حبث 
واتر غري العادي لدى كاتب من الكتاب بالنسبة إىل التوترات املوضوعية من خاللفاأللفاظ ذات الت

خالد حممود ، املطبعة العلمية ، دمشق ، توزيع دار الفكر، دمشق ، : حنو نظرية أسلوبية لسانية ، ترمجة: فيلي ساندريس: ينظر-1
.36: م ، ص 2003/ هـ1424: سوريا ، الطبعة األوىل 

.136: ، ص 1األسلوبية و حتليل اخلطاب ،ج: لدين السد نور ا-2
.103: م ، ص 1982األسلوبية و األسلوب ، الطبعة الثالثة ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، : عبد السالم املسدي : ينظر -3
.96: املرجع نفسه ، ص : عبد السالم املسدي -4
: الصور البيانية ، ترمجة ، حممد الويل و جريد عائشة ، دار اخلطايب للطباعة و النشر البالغة ، املدخل لدراسة : فرانسوا مورو -5

االنزياح من منظور الدراسات : أمحد حممد ويس . د: و ينظر .61: م ، ص 1989: الدار البيضاء ، املغرب ، الطبعة األوىل 
.86: م ، ص 2005-هـ1426نشر و التوزيع ، األسلوبية الطبعة األوىل ، جمد ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و ال

.180: املرجع السابق ، ص : نور الدين السد -6
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مقياس موضوعي هلذه االنزياحات بفضل منهج إحصائي ، " عن" بيري جريو " و قد حبث 
ل فاأللفاظ ذات التواتر غري العادي لدى كاتب من الكتاب بالنسبة إىل التوترات املوضوعية من خال

.)1(" عدد كبري من الكتاب اآلخرين املعاصرين تكون األلفاظ املفاتيح عند ذلك الكاتب 

إنزياحات ،و هذه املفاتيح هي األلفاظ اخلاصة : فاأللفاظ ذات التواتر غري العادي هي مبثابة 
مبجرد قراءة  النص ، اليت يشحنها املؤلّف بطاقات إحيائية و مجالية تكشف عن هوية صاحبها أحيانا

يدعو التحليل األسلويب " ريفاتري " باعتبارها عناصر مميزة تتقابل مع عناصر غري مميزة ، و هذا ما جعل 
أن يوجه اهتمامه إىل عناصر التقابل غري املميزة بدال من االقتصار يف التركيز على العناصر املتقابلة " 

. )2("بكوا سهلة التسجيل و الكشف 

، )3(" هو وحده الذي يزود الشعرية مبوضوعها احلقيقي " أما جون كوين فريى أنّ االنزياح 
و لئن كانت الشعرية هي مسة الكالم الذي ارتقى باللغة إىل أبعد حدودها اجلمالية ، فإنّ االنزياح  

غة الشعرية إذا كنا نريد فليس هناك ما يسمى بالل: " ميثّل علّة ذلك االرتقاء و جوهره ، يقول كوين 
باللغة جمموعة من الكلمات ، و لكن هناك لغة شعرية إذا كنا نريد باللغة تناسق الكلمات أي 

.)4(" العبارات ، فلدينا إذن عبارة شعرية ال من خالل حمتواها و لكن من خالل بنائها 

ني الكلمات مما يشكّل نسقا معينا،و لذلك يقترن االنزياح تركيبا مبفهوم العالقة أو العالئقية ب
، و هذا الذي )5(" فما حيدد االستعمال الطبيعي أو غري الطبيعي للكلمة هو عالقتها بالكلمة ااورة "

و الواقع أن كلٌ جماوزة ال ميكن إالّ أن تكون جماوزة تركيبية ، و ال تتشكّل : " أشار إليه كوين بقوله 
و يف هذا السياق حيدد .)6(" غري العادي للقواعد املنسقة للوحدات اللغوية إالّ انطالقا من التطبيق 

.180: ص 1األسلوبية و حتليل اخلطاب ،ج: نور الدين السد -1
.62حنو نظرية أسلوبية لسانية ، ص ، : فيلي ساندريس -2
.42: بناء لغة الشعر اللغة العليا، ص : النظرية الشعرية : جون كوين -3
.175: املرجع نفسه ، ص : جون كوين -4
لغة الشعر يف زهرة الكيمياء بني حتوالت املعىن و معىن التحوالت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات       : عبد الكرمي حسن . د-5

. 20: م ، ص 2000-هـ 1420الطبعة األوىل ، –لبنان –و النشر و التوزيع ، بريوت 
.267: السابق ، ص املرجع : جون كوين -6
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:كوين نوعني من االنزياح 
و هو ما يكون فيه االنزياح متعلّقا جبوهر املادة اللغوية ، كأن تقول :االنزياح االستبدايل -1
.سطح بدل من حبر : سفينة بدل من مجل ، أو تقول : مثال 
يف السياق الذي ترد فيه ، و قد و هو يتعلّق بتركيب الكلمة مع جاراا :االنزياح التركييب -2

.)1(يطول أو يقصر 

و هكذا فاالنزياح هو حماولة الكشف عن إمكانات اللغة الواسعة يف التعبري بفعل ذلك 
االستعمال غري العادي و التوظيف غري املألوف للغة و أنساقها ، دون أن يعين ذلك وقوعا يف اخلطأ 

أو االبتعاد باللغة حيث الالّمعىن و الالّشكل و الالّأصل يرجع إليه ، ألجل االختالف و التجاوز فقط ،
و من مث ال فهم و ال تواصل ، و إنما يكون بتجاوز معجمية اللغة و معياريتها إىل عطائها املتجدد    

.و املتنوع عرب شحن املفردة مبدلول جديد و تعالق فين مميز من شأنه أن يغين اللغة و يزيدها مجاال

" يقول كوين  ااوزة قضية معقّدة و متغيرة و ال ميكن معاجلتها إال بكثري من احلذر ،      : 
و هلذا حتملنا دائما مشقّة أن نقيم املعدل على أساس قاعدة وضعية عندما نطلب من اللغة اليت يكتبها 

نزياح حيددها املعيار و مدى تأسيس اخلروج ، و معىن ذلك أنّ قيمة اال)2(" العلماء أن متدنا باملرجع 
.عليه لتأدية املعىن أكثر و التوسل بذلك إىل اجلمال الفين 

و الباحث يف التراث النقدي العريب القدمي ال يعدم بعض اللفتات اليت نبهت إىل ما ميتاز به 
ليت مسحت بتحريك الدوال من الكالم الفين من أثر مجايل ما كان ليحدث فيه لوال تلك العالقات ا

أماكنها األصلية إىل أماكن جديدة ليست هلا يف األصل  ، و تلبيسها باملعاين اازية بدال من املعاين
الشيء من غري معدنه أغرب ، : " احلقيقية اليت عرفت ا ، و لعلٌ هذا الذي أشار إليه اجلاحظ بقوله 

و كلّما كان أبعد يف الوهم كان أطرف ، و كلّما كان و كلّما كان أغرب كان أبعد يف الوهم ، 

.205: بناء لغة الشعر اللغة العليا ، ص : النظرية الشعرية : جون كوين : ينظر -1
. 219: املرجع نفسه ، ص : جون كوين -2
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و إنما ذلك لكون الذائقة يفاجئها كلّ )1(" أطرف كان أعجب ، و كلّما كان أعجب كان أبدع 
ا من شأنه غريب و طريف سواء يف معناه أو شكله أو حىت يف نظمه مبا يتالئم و طبيعة النص ، م

. شعرية كانت أم نثرية 

و قد أوىل النقاد و البالغيون هذه العالقات عنايتهم بتبيينها و توضيح كيفياا و صورها فضال 
: غية  القدمية ، يقول عبد القاهر اجلرجاين كمصطلح ساد املصنفات البال" بالعدول"عن تسميتهم هلا 

إذا عدل يف اللفظة عما يوحيه أصل اللغة وصف بأنه جماز ، على أم جازوا به موضعه األصلي ، أو "
، و ذا يكون اجلرجاين قد أقر بالعدول أنه خروج باللفظة )2(" جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال 

عناها اازي ، و ذا يكون العدول مفهوما رئيسا يضم إليه عدة مفاهيم من معناها احلقيقي إىل م
االلتفات و االستعارة و الكناية : جزئية تدلّ على اخلروج بكيفية ما تعكسها مصطلحات مثل 

و التشبيه و التقدمي و التأخري و اإلشارة و االتساع ، و غريها من اخلاصيات التعبريية اليت 
حيائية تعدل بالكالم من أسلوب إىل أسلوب آخر ، ومن معىن إىل معىن آخر أكثر تتميزبطاقات إ

.وضوحا و تبيانا و مجاال 

باب الشجاعة العربية ، حتدث فيه : و كان ابن جني قد عقد فصال يف كتابه اخلصائص مساه 
" عن شروط وقوع العدول فقال  : ملعان ثالث و هي إمنّا يقع ااز و يعدل إليه عن احلقيقة : 

، و أضاف إىل )3(" و التوكيد و التشبيه ، فإن عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة البتة(*)االتساع 

:ص 1م ، ج1975عبد السالم هارون ، الطبعة الرابعة ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، : البيان و التبيني ، حتقيق : اجلاحظ -1
89-90.
.365:أسرار البالغة ، ص : ين عبد القاهر اجلرجا-2

هو أن يقول : " ، و زاد ابن رشيق عن ذلك فيما بعد فقال " توجه اللفظ الواحد إىل معنيني اثنني " عرفه ابن جين أنه (*) 

: ابن جين :  و ينظر" . الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل فيأيت كلّ واحد مبعىن ، و إمنا يقع ذلك الحتمال اللفظ و قوته و اتساع املعىن 
أبو علي احلسن : ، و ينظر 164: ، ص 3م ، ج1956حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، القاهرة ، : اخلصائص ، حتقيق 

حممد عبد القادر عطا ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ، حتقيق : ابن رشيق 
.45: ص 2جم ، 2001

.448ص ، 2اخلصائص ، ج: ابن جين -3
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.)1(يف موضع آخر من اخلصائص (*) "االلتفات" هذه املعاين معىن 

و عليه فخلو الكالم من العدول يسلبه حق الدخول إىل ااز و يبقيه رهن احلقيقة ، و من مث 
از كاالستعارة و الكناية و التشبيه ابتعاد هذا الكالم عن مسات اجلمال اليت هي من تقاسيم ا

بالكالم " و االلتفات ، و هذا النوع من الكالم اخلايل من ااز خللوه من العدول مساه الزخمشري 
﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا و رسوله﴿: ، إذ قال معقّبا على قوله تعاىل" العريان 

جلست بني يدي فالن أن جيلس بني اجلهتني املساميتني ليمينه : قوهلم ، و حقيقة ) 01: احلجرات( 
و مشاله قريبا منه ، فسميت اجلهتان يدين لكوما على مست اليدين مع القرب منهما توسعا ، كما 
يسمى الشيء باسم غريه  إذا جاوره و داناه يف غري موضع ، و قد جرت العبارة ههنا على سنن 

و هو الذي يسميه أهل البيان متثيال ، و جلريها هكذا فائدة جليلة ليست يف الكالم ضرب من ااز ،
هو الذي  يسمو باألسلوب و يزينه ، ألنّ البعد عما هو معتاد من -إذن–، فااز )2(" العريان 

.شأنه أن جيعل األسلوب أرفع قدرا ، و أكثر مجالية 

عند قدامة ابن " اإلرداف " التراث النقدي جتلّياته عرب مصطلح و من مالمح مفهوم االنزياح يف
أن يريد الشاعر داللة على معىن من العاين فال يأيت باللفظ الدال على ذلك املعىن ، " جعفر حيث  هو

، و هو ما أشار )3(" بل بلفظ يدلٌ على معىن هو ردفه و تابع له ، فإن دلّ على التابع أبان عن املتبوع
هو أن ينشد الشاعر ذكر شيء فيتجاوزه " حيث " التتبيع" ابن رشيق فيما بعد حتت مصطلح إليه 

أن يكون املتكلم آخذا يف معىن فيعدل عنه إىل غريه قبل متام األول مث يعود إليه فيتمه فيكون يف ما عدل : االلتفات هو –(*) 

: ، ص 2العمدة،ج:  أبو علي احلسن ابن رشيق : ينظر . لاللتفات فواضح أنّ العدول مسة أساسية. إليه مبالغة و زيادة حسنة 
عرفان مطرجي ، الطبع األوىل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، : عبد اهللا ابن املعتز ، البديع ، شرحه و حققه األستاذ : ،وينظر 51

كمال مصطفى ، الطبعة الثالثة ، مكتبة : نقد الشعر ، حتقيق : أبو الفرج قدامة بن جعفر : ، و ينظر 73: م ، ص 2001بريوت 
.150: م ، ص 1979اخلاجني ، القاهرة ، 

.  86: ، ص 2اخلصائص ، ج: ابن جين : ينظر -1
.277: ، ص 4الكشاف ، ج: الزخمشري -2
: هالل العسكري اإلرداف و التوابع عند ، أيب: ، و ينظر  مصطلح 157: املصدر السابق ، ص : أبو الفرج قدامة بن جعفر -3

.385:م ، ص 1989مفيد قمحة ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية بريوت ، . د: الكتابة و الشعر ، حتقيق : الصناعتني 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

105

، أي أن تكون الصورة أصال يف متثّل الشاعر ، )1(" و يذكر ما يتبعه يف الصيغة و ينوب عنه بالداللة 
حقها الداللية متجاوزا املباشرة و من مثّ املعيارية يف التعبري ، فتكون فيعبر عنها هذا األخري ببعض لوا

العالقة بذلك عضوية تعطى فيها األمهية ألحد الطرفني من خالل إيراد الثاين فيما يتبعه و يرد عليه بعد 
ها اليت عرف" الكناية" ما عدل عنه على مستوى ظاهر النص ، و هو املفهوم الذي يتوافق مع مصطلح 

املراد بالكناية أن يريد املتكلّم إثبات معىن من : " عبد القاهر اجلرجاين تعريفا واضحا و صرحيا بقوله 
املعاين فال يذكره باللّفظ املوضوع له يف اللغة ، و لكن جييء إىل معىن هو تاليه و ردفه يف الوجود 

.)2(" فيومئ به إليه و جيعله دليال عليه 

د القاهر اجلرجاين الكناية مع االستعارة و التمثيل ضمن مفهوم العدول يف سياق و قد أدرج عب
" حديثه عما يصرف اللغة عن مستواها العادي إىل املستوى الفين اجلمايل فقال  إعلم أنّ الكالم : 

قسم تعزى املزية و احلسن فيه إىل اللفظ، و قسم يعزي ذلك فيه إىل النظم ، : الفصيح ينقسم قسمني 
الكناية و االستعارة و التمثيل الكائن على حد االستعارة ، و كلّ ما كان فيه على : فالقسم األول 

اجلملة جماز و اتساع و عدول باللفظ عن الظاهرفما من ضرب من هذه الضروب إالّ وهو إذا وقع 
هر اجلرجاين ، و هكذا يتضح أنّ عبد القا)3(" على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل و املزية 

اللفظ و النظم ، فحني ذكر بأنّ العدول قد : قد ركّز على حمورين يف تأليف املتواليات التعبريية و مها 
يكون من جهة اختيار اللفظ ، نتج عن ذلك مجلة من األساليب أساسها االختيار و االستبدال ، 

و التركيب فنتج عنه مجلة من كالتمثيل و االستعارة و الكناية ، و قد يكون العدول من جهة النظم
التقدمي و التأخري و الفصل و الوصل و الذكر : األساليب أساسها خمالفة مقتضى النحو التركييب فنتج 

على حمور النظم ، فينتج عنه أساليبلو احلذف ، و قد يكون العدول من جهة إسقاط حمور االستبدا
تأخري ، مما جيعل  اخلطاب قائما على نوع من االستعارة و التقدمي و ال: متراكبة متضافرة مثل 

.التكثيف الداليل متجاوزا التكرار على مستوى خيطية اللغة أو دالالا 

جعفر الكتاين ، وزارة الثقافة و .د: حلية احملاضرة ، حتقيق : احلامتي :  ، و ينظر 315: ، ص 1العمدة ، ج: ابن رشيق -1
.155: ، ص 1م ، ج1979اإلعالم ، بغداد ، 

علي أبوزقية ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، : ، حبث تقدمي ) يف علم املعاين ( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين -2
79: م ، ص 1991-اجلزائر–الرغاية 

. 385:املصدر نفسه ، ص : عبد القاهر اجلرجاين -3
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ظاهرة االنزياح على أا عامل مجايل يف النص ،      و هكذا تعامل النقد العريب القدمي مع
و ذلك من خالل مباحث ااز اليت تعد اتساعا يف اللغة و متنفّسا للشاعر حيقّق ا حريته و إفالته من 

مثل هذا البعد له أمناطه األسلوبية اليت تتحدد كأمناط غري " القاعدة و البعد عن املطابقة و الترديد ، و 
... االستعارة و التشبيه و اإلحياء و التخييل : ، و هذه األمناط تستعني بأدوات لغوية عدة مثل مباشرة

.)1(" و غري ذلك مما يدخل عامل املعاين و ااوزة و البالغة 

غري أنّ ما جتدر اإلشارة إليه أنّ هذه األدوات اللغوية أو اازات التعبريية ظلّت من منظور 
قد العريب القدمي على مقاس ما عرف يف الشعر القدمي ، فهي إذن جمازات حمكومة بأطر ثابتة أشبه ما الن

تكون بالقانون أو القاعدة ، و لعلّ مثل هذا واضح يف قول إمام البالغة عبد القاهر اجلرجاين حني 
نك تقدر أن حتدث احلذق يف إجياد االئتالف بني املختلفات يف األجناس أ" خلص إىل أن ليس يعين 

هناك مشاة ليس هلا أصل يف العقل ، و إمنا املعىن أنّ هناك مشاات خفية يدق املسلك إليها ، فإذا 
.)2(" تغلغل فكرك فأدركها فقد استحقت الفضل 

فواضح أنّ اجلرجاين واقع حتت ربق البالغة القدمية مبعياريتها و قيديتها ، فلم يستطع اخلروج
عنها ، أو باألحرى اخلروج عن االجتاه السائد يف التحديد و التصنيف ، و هذا االجتاه قد جعل النقاد 

يتغافلون عن طبيعة اجلانب االنفعايل الذي تتشكّل على أساسه لغة الشعر ، و يتجاهلون ما يف اللغة " 
.  )3("من أطر ثابتة عامة الشعرية ذاا من جوانب فردية خاصة ال ختضع لكلّ ما فرضوه على اللغة 

و رغم ذلك فقد تطورت مباحث العدول و منت و أصبحت ركيزة عدد من الدراسات احلديثة 
عند األسلوبيني العرب الذين اعتمدوا باإلضافة إىل التراث النقدي العريب و مدى إسهامه يف 

الغربية احلديثة بشكل يلفت الكشف عن الظاهرة ماهية و اصطالحا ،  على الدراسات األسلوبية
النظر إليه كثرة االصطالحات اليت مردها إىل تعدد ترمجتها فضال عن اختالف رسومها يف الكتب

.30: يف القول الشعري ، ص : ميىن العيد . د-1
.252: أسرار البالغة ، ص : عبد القاهر اجلرجاين -2
: م ، ص 1974راث النقدي و البالغي ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة ، الصورة الفنية يف الت: جابر أمحد عصفور . د-3

146.
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" سبيترز" ، و االحنراف عند " فالريي "  االنزياح  أو  التجاوز  عند " الغربية إذ جند عند  الغربيني  
، و العصيان عند " تودوروف"،و اللحن أو خرق السنن عند " كوهني" و االنتهاك عند 

.  )1(" جاكبسون"و خيبة االنتظار عند " ...بارت" و الشناعة عند " ...راغونأ"

االنكسار ، و انكسار النمط ، و التكسري و الكسر ، : و الشأن نفسه عند النقاد العرب حيث 
مزج و كسر البناء ، و اإلزاحة ، و االنزالق ، و االختراق ، و التناقض ، و املفارقة ، و التنافر ، و

األضداد ،و اإلخالل و االختالل ، و اخللل ، و االحنناء و التغريب ،و االستطراد ، و األصالة ،      
، فهذه كلّها مصطلحات ملفهوم واحد هو اخلروج عن املعيار      )2(و االختالف ، و فجوة التوتر 

. و حتول عنه إىل مواصفات ترقى بالكالم إىل  مستوى فين راقي

و كان عبد السالم املسدي قد أورد طائفة من املصطلحات منسوبة إىل أصحاا تدلّ على 
La: ، االحنراف)فالريي(، La bus: ، التجاوز) فالريي(،L’ecart:االنزياح : " هذا املعىن  و هي 

deviation ،) سبيترز ( االختالل ، :La distorsion  ) اإلطاحة  ) ويلك ووارين   ،:La

subvertion )باتيار ( املخالفة ،:L’infraction )تريي (الشناعة ،Le scandale :)بارت (
، )تودوروف(La violation des normes:،خرق السنن )كوهن(Le viol:،االنتهاك 

L’alteration:، التحريف )أراغون(Latransgression:،العصيان)تودروف(Lincorrection:اللحن

.)3()" مجاعة مو(

-فضال عن النقد الغريب–و على الرغم من هذا الزخم االصطالحي يف النقد العريب احلديث 
تفاديا لالحياء األخالقي املقصود" االنزياح: " فثمة شبه إمجاع ينعقد على كلمة ذات إحياء فين  هي 

، 181: ص / هـ1427، عمان ، األردن ، الطبعة األوىل ،الرؤية و التطبيق ، دار املسرية: األسلوبية : يوسف أبو العبدوس -1
.53: م ، ص 2003األسلوبية مفاهيمها و جتلياا ، دار الكندي ، الطبعة األوىل  ،: موسى سامح ربابعة . د: و ينظر 

بالغة اخلطاب : صالح فضل . د: ، و ينظر 33: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص : أمحد حممد ويس . ينظر د-2
.83-82: و علم النص ، ص 

.101-100: األسلوبية و األسلوب ، ص : عبد السالم املسدي . د-3
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.)1(االحنراف ، أو الشذوذ ، أو االنتهاك ، أو ما شاكل ذلك : و املستمر يف كلمة 

" حنرافاال" و"العدول" يفضل مصطلحي " االنزياح" و يرى الدكتور حممد  ويس أنّ مصطلح 
يعد ترمجة دقيقة و موفٌقة " فضال عن املصطلحات األخرى الدالة على مفهومه ، و ذلك لكونه 

، فإنّ ق بدالالتهجرس اللفظ ميكن أن يكون له تعلّأنّو إذا صحEcart ،للمصطلح الفرنسي ،
يا يتناسب و معانيه يف الصويت و ما فيه من مد ، من شأنه أن مينح اللفظ بعدا إجياب" االنزياح" تشكيل 

.)2(" أصل جذره اللغوي من التباعد و الذهاب 

باملصطلح ذاته حني عرف " األسلوبية و األسلوب " و يطلعنا عبد السالم املسدي يف كتابه 
حدث لغوي جديد يبتعد بنظام اللغة عن االستعمال املألوف ، و ينحرف بأسلوب "األسلوب انه

للغوية الشائعة ، فيحدث يف اخلطاب إنزياحا ميكّنه من أدبيته و حيقّق للمتلقي اخلطاب عن السنن ا
. )3(" متعة و فائدة 

و هو املفهوم الذي أشار إليه الدكتور صالح فضل أثناء حديثه عن االنزياح يف الشعر حيث 
ي يعيد بناءها على مستوى خرقا منظّما لشفرة اللغة ، فالشعر ال يدمر اللغة العادية إالّ لك" عده 
، فيظهر إزاء هذا نوعان من الكالم ، كالم متّ وفق نظام لغوي راسخ جرت عليه سنن )4(" أعلى

العادة ، و كالم متّ وفق نظام آخر كشف عن تراكيب و دالالت ال تسعها اللغة يف أمناطها التركيبية 
و ما تعنيه هذه األخرية من إبداع و مجال العادية ، و هذا ما يعلو باللغة إىل مستوى اللغة الشعرية

نتيجة انعطاف اللغة عن مسارها املباشر إىل مسار آخر حتدده و توجهه حماسن الكالم و مستوياته اليت
. يتميز ا النص األديب و من مثٌ من أبدعه 

.79: بالغة اخلطاب و علم النص ، ص : صالح فضل . د: ينظر -1
و ينظر ، قائمة للنقاد و الدارسني الذين 57-56:االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص : د  ويس أمحد حمم. د-2

.55-54-53:آثروا استعمال مصطلح االنزياح يف نفس الكتاب ، ص 
: األسلوبية و األسلوب ، ص : عبد السالم املسدي . د-3
.77:املرجع السابق ، ص : صالح فضل . د-4
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مبختلف مستويات فهتصرفاالنزياح هو الذي يسمح لكلّ مبدع أن يتميز عن غريه من خالل 
الكالم الصوتية و الصرفية و النحوية و األسلوبية و الداللية عرب أدمي النص األديب الذي هو األجدر 

ه و تفرده مث بتقنية االنزياح بسبب اشتغاله يف خمرب اجلمال ، و سعيه إىل الشعرية اليت تضمن تفوق
تعاطف املتلقي معه ، حيث نظام الكلمات ختترقه مجلة من االهتزازات لينهار كلّ ما على سطح 
منظومة معرفية و تقوم على أنقاضها منظومة معرفية أخرى تعيد تنظيم و ترتيب موضوعاا و آلياا 

حيث ترتاح األلفاظ عن معانيها املنهجية  مما يسمح بإفراج اللغة إىل ما مل تكن له يف أول الوضع ، 
العادية الوضعية إىل معاين جديدة غري عادية حيددها السياق ،و هنا تكمن قيمة االنزياح و مجاليته يف 

.  كونه لغة مفارقة تعلو قوانني اللغة املعتادة ، فتكون بذلك لغة االنزياح هي اللغة الشعرية

ية نوع من الكالم يقوم على مبدأ التخطّي ، إذ أنّ قدر املبدع و معىن هذا أنّ الكتابة األدب
حمكوم بالعمل على مالحظة ما مل ينجز بعد ، و بالتايل فهو يسهم يف رفد النظام اللغوي بطاقات 
جديدة يف التعبري ، ما جيعله يتحاشى مسة التكرار والنمطية و يعطي للغة الشعرية معناها احلقيقي القابع 

. اللغة العادية و سطحيتهاخلف جدارية 

و هذا املعىن الذي به تكتسب الكتابة مجاهلا و أدبيتها  جيعلها تنماز  عن سائر الكتابات ملا فيها 
من سبق و ابتداع و توليد و جتاوز ، تعكس يف مضموا تواضعا لغويا له فرادته اخلاصة اليت متيزه عن 

.اث و املتلقي املواضعات اللغوية األوىل بني الب

)1("تواضع جديد ال يفضي إىل عقد بني املتخاطبني " و لذلك فاالنزياح من هذا اجلانب 

اليت يفاجئ ا املتلقي من خالل انتقاله باملعىن من مكانه املألوف و املعروف )2(" خيبة االنتظار " إنه
فيه احلدود و النسب إىل درجة جتعله عسريا قد تنعدم " إىل مكان ال ينتظر أن يوجد فيه  ،  حيث  

.)3(" على الفهم املنطقي احملايد 

.105-104:األسلوبية و األسلوب ، ص : عبد السالم املسدي . د-1
.164: املرجع نفسه ، ص : عبد السالم املسدي . د-2
.170:الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي ، ص: جابر أمحد عصفور . د-3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

110

و لقد كان عنصر املفاجأة عامال أساسيا يف حتقيق االنزياح ، إذ به يتحرر املتلقي من ثقل النمط 
و التكرار ، و به خيرج من كونه خماطبا أقلّ شأنا يملى عليه و يلقّن أمورا قد تعود عليها ، إىل إتاحته 

بعا توترات النص عرب انزياحاته اليت يرقى ا فرصة احلضور يف النص بوصفه قارئا مكتشفا متفاعال متت
.و يتخطّى الباب إىل حضرة اجلمال الفين 

و هكذا فإنّ االنزياح يعطّل القراءة األحادية اليت تنبين على مركزية املعىن ، و جيعلها قاصرة ، إذ 
بة للقواعد املعيارية املعىن ليس جاهزا و ال حاضرا و ال أحاديا كذلك ، حبيثُ حيدث شذوذا بالنس

فتنحرف عن مثاليتها اليت مجدت اللغة يف مدلوالت ثابتة ال ميكن حضورها إالّ يف قبورها املعجمية 
املعينة ، و أجرت التعبري بصيغة ما هو منتظر، األمر الذي يفيد يف معرفة املعىن مسبقا ، و من هنا كان 

.وقه،و بني قراءةُ تثري النص و متنحه حقّه يف احلياة االنزياح فيصال بني قراءة تفقر النص و تسلبه حق

دون أن يعين االنزياح فيما يعنيه جمرد تنويع على املعىن ، أو مشاكسة الدال و املدلول ، و تفنن 
هو " يف كسر رتابة التركيب اللغوي ، و إثارة القارئ و جعله مفتونا جبمال هذا األسلوب ، بل 

.)1(" املختلفة لعاملنا الواحد يطال رؤية الشاعر

و تلك الرؤية اليت تتشكّل على أساسها لغة الشعر ذات اجلانب الفردي ، و اليت تعبر بدورها عن 
انفعاالت الذات  و توتراا و انزياحاا ترتاح هي األخرى ضمن هذا الكون الذي تعيش فيه ، فأن 

هي األخرى فضاء  –و هي مادة األدب –، فإنّ اللغة الكون يف انزياح دائم و خلق جديد " يكن 
و كون من العالمات مرتاح و لئن بدا شكلها للنظرة اإلمجالية ثابتا ، فإنّ من وراء هذا الثبات الظاهر 

.     )2(" لتغيرات مستمرة ، فترى الدال ساكنا و لكن املدلول يف حركة دائبة 

. 30: الشعري ، ص يف القول : ميىن العيد . د-1
.26: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص : أمحد حممد ويس .د-2
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: التصوف و فلسفة التجاوز -2

لقد كان ارتباط التجربة الصوفية بعامل الغيب اخلارج عن اإلدراكات العقلية و احلسية سببا 
جاوزة حدود إمكاناته املعرفية ، مما أضفى عليها كافيا جلعل تلك التجربة مفارقة لطبيعة العقل ، مت

مسة اخلصوصية و التميز و االختالف ، و من مثّ عدل الصويف عرب جتربته الروحية العرفانية تلك عن 
قراءة العقل كإطار خارجي للمعرفة سائد إىل قراءة القلب باعتبار طبيعته القيمة عند أهل التصوف ، 

.الغموض ، و بلوغ اليقني فيما يتعلّق باملعرفة وذلك بغية الكشف و جتلية 

و هكذا تعد التجربة الصوفية انزياحا معرفيا عن بنية النظام املعريف السائد يف خمتلف جماالت 
من حيث )1(" صدام من املسلّمات و تواصل مع املطلق " املعرفة و احلياة و الوجود ككل ، إا 

لصفر يف الدين ، إذ متثّل تلك الدرجة فقط االلتزام السطحي و الظاهر كوا رؤيا تتجاوز الدرجة ا
بأوامره و نواهيه ، و الدرجة الصفر يف البحث من حيث هو حبث يف املكونات و يف عامل األغيار ،  
 و الدرجة الصفر يف اللغة من حيث االستعمال الشائع هلا و لو على سبيل الفن ، فكلّ ذلك يعد

نه التصوف عرب خمتلف مظاهره الدينية و السلوكية و الفكرية و اللغوية من حيث كونه معيارا عدل ع
من فخ قيم ضيقة ملقّنة ، و انطالق يف رحاب الالوعي حبثا عن قيم " جتربة انعتاق و جتاوز و حترر 

و متثّل جتربة تقدم جديدا دائما على كافة املستويات ،" ، بل إنّ التصوف )2(" جديدة أعظم و أكرب
.)3(" بالفعل نوعا من الثورة ضد عناصر الثبات يف طرائق التفكري و اإلبداع املتداولة 

إنّ احلالة املغايرة و املفارقة اليت يعيشها الصويف تفرض عليه إرجاء فاعلية عقله و فتح الباب أمام 
عنه طرح مغاير و مفارق و جديد فاعلية القلب مركز الذات املتذوقة لتلك التجربة ، و هذا ما ترتب

فما يعده الصوفيون حممدة يعده الظاهريون مذمة من حيث التباين و االختالف الناتج " للمفاهيم ، 
.)4(" عن بنية النظام املعريف الصويف الذي يقر باالختالف 

.11: ن عريب ، ص شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين ب: سحر سامي .د-1
.50-49:القضايا النقدية يف النثر الصويف حىت القرن السابع للهجرة ، ص : وضحى يونس . د-2
.11:املرجع السابق ، ص : سحر سامي . د-3
.79:اهلوية و االختالف ، ص : األنا اآلخر و اخلطاب الصويف : أمحد بو زيان . د-4
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قراءةً و تأويال ظاهر النص إىل باطنه، و هكذا أول النص وضمن االختالف جتاوز الصويف
القرآين حبيث خلق منه فضاءا يتسع لفضاء  جتربته ، كاشفا عن حركية هذا النص وعن غناه 

البحر اسور يف "، فمن ذلك مثال جند أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني صاحب)1(الداخلي

﴾فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مثّ إنّ علينا بيانه﴿:يف قوله تعاىليورد)*(" تفسري القرآن مبحض النور

بأنّ بيان املتكفّل به ما يظهره اهللا على ألسنة أصفيائه ، وأنّ من حكمته تعاىل أن ال )" 18-17:القيامة(
جيري على ألسنة علماء كلّ زمان إالّ ما يليق بأهل ذلك الزمان، و العلماء هم العلماء العاملون 

):01:البقرة(﴾أمل﴿: ، و يذكر يف قوله تعاىل )2(" ارثون القائمون حبجة اهللا علىالعاملني الو
فميمه ملك و المه ملكوت و ألفه جربوت ، فامليم جملى الظواهر ، و الالّم غيب السرائر ،  " (...)

ليف ، و انفصلت و األلف فيهما ظاهر ، إتصلت امليم بالالم لوجود االلتزام من حيث املكان و التك
)3((...)"األلف من حيث املكانة و التعريف 

والوجهة نفسها صوب املعىن الباطن القابع يف رؤيا الصويف وجدناها لدى األمريعبد القادر يف 

فضال عن عموم املتصوفة ، فابن عجيبة احلسين شارح )*(مواقفه وأيب العباس التيجاين يف جواهره 

أنّ الراسخني " ذهب إىل )  7:آل عمران (﴾و الراسخون يف العلم﴿يف قوله تعاىل احلكم العطائية 
هم الذين رسخت أرواحهم يف غيب الغيب و يف سر السر ، فعرفهم ما عرفهم و خاضوا يف حبار 

العلوم بالفهم لطلب الزيادة فانكشف هلم من ذخائر خزائن الغيب حتت كلّ حرف من كتاب اهللا    
.)4(" ن كالم اهللا عجائب االدراكات الوهبية فنطقوا باحلكمة البالغة و األلفاظ السابغةو آية م

. 84: اهلوية و االختالف ، ص : األنا اآلخر و اخلطاب الصويف : أمحد بو زيان . د: ينظر -1
. ، املكتبة الدينية العالوية ، مستغامن ، الطبعة األوىل البحر املسجور يف تفسري القرآن مبحض النور : أمحد بن مصطفى العالوي -*
.22: املصدر نفسه ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -2
. 56: املصدر نفسه ، ص -3
سيأيت احلديث عن التفسري اإلشاري كمظهر انزياحي يف القراءة و التلقي لدى املتصوفة اجلزائريني يف عنصر الحق من -*

.البحث 
.628: ، ص 2إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري ، ج: بن حممد  بن عجيبة احلسين أمحد -4
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و هكذا كان التوجه إىل التأويل مقابل الترتيل هو توجه فيالواقع  إىل احلقيقة مقابل الشريعة ، 
غالفا خارجيا للمعرفة احلقّة باعتبار الشريعة ظاهر احلقيقة ، و ال تعدوا أن تكون بنظر املتصوفة سوى 

اليت خصهم اهللا ا ، و اليت هي عندهم من قبيل الوحي و اإلهلامات و األسرار اليت تنثال على 
" يقول ابن عريب . املتصوفة  كتب أهل طريقتنا مشحونة ذه األسرار ، و يتسلّطون عليها أهل : 

الم ، فيقعون فيهم ، و لو سئلوا عن جمرد األفكار بأفكارهم ، و أهل الظاهر بأول احتماالت الك
اصطالح القوم الذي تواطؤوا عليه يف عبارام ما عرفوه ، فكيف ينبغي هلم أن يتكلّموا فيما مل 

.)1(" حيكموا أصله 

و ملّا كانت هذه اإلشارات إىل النص القرآين تنطق بلسان التجربة الصوفية املصطلمة ، و تتوخى 
ترمجة هلا ، كان ال بد أن تتشرب طابعها األساسي مبا فيه من عمق و جتاوز و خفاء        أن تكون 

و اعلم أنّ تفسري هذه الطائفة لكالم اهللا و كالم رسول : " يقول ابن عجيبة و لذلك و استسرار ، 
و لكنهم يقررون اهللا صلى اهللا عليه و سلم على غري املعىن املعهود ليس هو عندهم عني املعىن املراد ،

اآلية و احلديث على ما يعطيه اللّفظ مث يفهمون إشارات و دقائق و أسرار خارجة عن مقتضى الظاهر 
.)2(" خصهم اهللا ا لصفاء أسرارهم

-الديين–إنّ املرمى الذي يقصد إليه املتصوفة من وراء هذا الفكر هو خرق النظام الفكري 
مسوغاته من خالل جتاوز الشريعة القائم على أساسها ذلك النظام و احملصن و إسقاط-السائد 

بذلك يقوضون حاسة األثر و املأثور " بتعاليمها ، و قد جتلّى ذلك يف قراءام للنص القرآين إذ هم 
وثوق اليت كان يسعى املسلمون يف كلّ منحى من مناحي تفاعلهم إىل تثبيتها بإحالة املعىن إىل مصدر م

.تعكسه الشريعة مبختلف متظهراا)3(" بسند أوثق

كتاب الفناء يف املشاهدة ، ضمن رسائل ابن عريب ، مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن ، : حمي الدين ابن عريب -1
.4: ص 1هـ ، ج1361دار إحياء التراث العريب ، لبنان ،

.292:، ص 2إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري ج: احلسين أمحد بن حممد بن عجيبة -2
.273:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-3
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و خصوصية التجربة الصوفية ال تتأكّد مبا حققته من احنراف عن النموذج القرائي أو التأويلي 
يف نظامها الذي ال يقيم للعقل وزنا و ال للمنطق مكانا يف إقرار الروابط احلقيقية فحسب ، بل أيضا 

اليت تقرب بني املتباعدات أو حىت بني ما هو متناقض يف الظاهر ، ذلك أنّ الرابط احلقيقي ال يكمن 
زة خارج قف" إالّ يف ذات املتصوف نفسه الذي يدرك احلقيقة  حلظة الغياب  يف عامل الرؤيا الذي هو 

، و رمبا كان من هذا )1(" املفاهيم القائمة ، فهو إذن تغيري يف نظام األشياء و يف نظام النظر إليها
يعين ( الناس " القبيل قول اإلمام احملقق و العالّمة املدقق موالي العريب الدرقاوي حني ذهب إىل أنّ 

رونه قطٌّ بعني االحتقار ، مع أنه ال يصلّيال ينظرون اذوب إالّ بعني التعظيم ، و ال ينظ) الصوفية
و ال يصوم ، و ال يفعل شيئا مما أمر اهللا به ، لكن ملّا فقد عقله بسبب شهود عظمة ربه كانت 

.)2(" ويل اهللا-و اهللا–ظلمانية ، و من كان هكذا  كان -و اهللا –حقيقته نورانية ، و مل تكن 

مع الواقع من خالل التقرير ، أما احلُلُم  فإنه جمال الرؤيا و االنفتاح فاإلنسان غالبا ما يتعامل
املستمر على األبعاد الواعدة و املفاهيم اجلديدة ، و االرحتال بني العالقات و الوشائج الفريدة اليت 

: يقول أمحد بن مصطفى  العالوي . يدركها الصويف ذوقا يف حال فنائه 

كم  رفعت  من بنـودكم خرقت من عوائد     
)3(فاألمر عندي  مشاهد        و النـاس عنه رقـود 

 ا من خالل خرق العوائد ، و اليت تعدفالصويف هنا يؤكّد حقيقته اليت تدلّ على اختالفه سلوكي
الكرامة مظهرا من ذلك ، و معرفيا من خالل رؤياوية  الطّرح ليكون بذلك مؤكّدا للخرق و موجها

إليه ، إضافة إىل اعتماد النص على صيغة التقابل القائمة على ضدية املعىن ، و استثمار ذلك يف مقارنة 
.تظهر أفضلية الشاعر كطرف يف املعادلة اليت جتمع بينه و بني الناس  

.09:م ، ص 1978زمن الشعر ، الطبعة الثانية ، دار العودة ، بريوت ،: أدونيس -1
م ، 1999بسام حممد بارود ،: جمموع رسائل موالي العريب الدرقاوي ، حتقيق : لعريب الدرقاوي الشريف احلسين موالي ا-2

.216-215:ص 
.41:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -3
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للغة هذا التوجه الصويف حنو مفهوم القطيعة مع النظام السائد قد تبعه جلوءالصوفية إىل لغة مغايرة
تؤدي املعاين املختلفة اليت حيسها الصويف خالل جتربة خاصة ،       " التواصل العادي ،أي اللغة اليت 

)1(" و خصوصا لغة اإلشارة احلركية ألنها تتم خارج حدود املادة الداللية للغة املنطوقة أو املكتوبة 

.ار يف بعض األحيان كلغة األشكال و الرقص و املوسيقى اليت قد ترافق األذك

إنّ الصويف حني تتأبى عليه اللغة و ال تسعفه يف التعبري عن ذوقه أو ما يعيشه يف عامل اللطائف 
حلظة اجنذابه إليه ، يستعري لغة أخرى ذات شكل آخر ، ليست هي املقابل و املعادل املوضوعي لتلك     

تعبريية قرينة وجد غامض مركوز يف الطباع ، يتمرد ا األذواق و اللطائف ، و إنما هي جمرد مقاربة
الصويف عن كلّ ما هو سائد من اللغات و السلوكات و املعارف ، تلك هي لغة الشطح اليت عرفها 

عبارة مستغربة يف وصف وجد فاض بقوته و هاج بشدة غليانه     " أبو نصر السراج الطوسي بأا 
.)2(" و غلبته 

ملّا كُشف للذات الغطاء ، و طوى املريد يف سلوكه تلك املقامات و األحوال ،و حينها إذ
يعرف الصويف معرفة ثانية ، و إذا حاول أن يصف تلك املعرفة فإنّ وصفه يتسم بالشطح ، ألنّ 

.معرفته الصوفية خمالفة للمعرفة الفقهية ، و نظرته الصوفية للعامل خمالفة لنظرة الفقهاء له 

فالصويف حتت سطوة احلال اليت تعتريه ال ميلك إالّ أن ينطق دون أن حيس أو مييز ، و ينفعل 
فيكون عندئذ ما ال ينقال حافزا ألنّ " دون أن يكون حلركاته و سكناته معىن يقره العقل أو املنطق ، 

وب أناه يف اآلخر يف عملية باملطلق و تذ" يف حلظة يتالشى فيها الصويف )3(" يتأطّر ضمن ما ينقال 
اتصال و تواصل معريف يف أقصى درجاته ، إىل حد يصبح فيه العامل هو عني املعلوم ، و العارف عني 

. )4(" املعرفة 

.145:الكتابة و التجربة الصوفية ، أمنوذج حمي الدين بن عريب ، ص : منصف عبد احلق . د-1
.321:اللمع ، ص : أبونصر عبد اهللا أبو سراج  الطوسي-2
.290: الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة ،  ص : أمحد بو زيان . د-3
.156: أمني يوسف عودة ، تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص . د-4
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نتبين من أنّ هذا املظهر الصويف )*(و يف ما نقل عن أعالم التصوف املنعقد حول  الشطح 

عاد ليتصاحل مع املفهوم الديين املسيطر ، فاعترب الغزايل أنّ الشريعة هي األصل و احلقيقة االنزياحي
منها مبرتلة الفرع ، و ما هو من احلقيقة سرعان ما يعدل عنها و يعود إىل الشريعة ، و هذا ما يطالعنا 

إىل مساء اهللا مل يروا يف العارفني بعد العروج املعنوي" به يف حديثه عن الشطح و دفاعه عنه بقوله أنّ 
الوجود إالّ الواحد احلق ، فلم يبق لديهم متسع إالّ لذكر اهللا ، لقد توا عن أنفسهم و ذهلوا        

و سكروا حبقيقة واحدة هي وجود اهللا و حسب ، ما دفعهم إىل التعبري عن هذه احلقيقة بعبارات 
بحاين ما أعظم شأين ، و كالم العشاق يف حال س: أنا احلق ، و قال اآلخر : الشطح  فقال أحدهم 

السكر يطوى و ال حيكى ، فلما خف عنهم سكرهم  و ردوا إىل سلطان العقل عرفوا أنّ ذلك مل 
. )1(" يكن حقيقة االتحاد بل يشبه االحتاد 

نّ للعارفني و اجلواب عن هذه الشطحات أ: " و هو املعىن الذي أكّده أبو العباس التيجاين بقوله 
وقتا يطرأ عليه الفناء و االستغراق حىت خيرج بذلك عن دائرة حسه و شهوده ، و خيرج عن مجيع 
مداركه ووجوده ، لكن تارة يكون ذلك يف ذات احلق سبحانه و تعاىل فيتدلّى له من القدس 

استهالكه الالّهوت  من بعض أسراره فيض يقتضي منه أن يشهد ذاته عني ذات احلق حملقه فيها و
.)2(" سبحاين الإله إالّ أنا وحدي إخل من التسبيحات: فيها ، و يصرح يف هذا امليدان بقوله 

و هكذا كان الشطح عند املتصوفة سبيال لتقويض املسافة القدمية بني احملب و حمبوبه ، 
د ما فين طرف و بقي طرف واحد ،و به أسسوا لعالقة جديدة أضحى فيها احملب هو عني احملبوب بع

،      " عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة و دعوى ، و هي نادرة من أن توجد من احملققني " هو : بقوله بن عريبايعرفه-*

: فيقال أال ترى املاء الكثري إذا جرى يف ر ضيق فيفيض عن حافتيه ؟ : " و حاول أبو نصر الطوسي مقاربة الشطح مبثال فقال 
شطح املاء يف النهر ، فكذلك املريد الواجد إذا قوي وجده و مل يطق محل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه سطع ذلك 
على لسانه يترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعيها ، إالّ من كان من أهليها و يكون متبحرا يف علمها فسمي ذلك 

،3، ص 2رسائل بن عريب ، ج: اصطالح الصوفية ضمن كتاب : حمي الدين بن عريب ". ح شطحا على لسان أهل االصطال
. 322-321: اللمع ، ص : أبو نصر عبد اهللا أبو سراج الطوسي : و 
.74-73:أبو حامد الغزايل ، مشكاة األنوار و مصباح األسرار  ، ص -1

.118-117:، ص 2فيض أيب العباس التيجاين ، ججواهر املعاين من: علي برادة حرازم الفاسي -2
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–كما أنتجت على مستوى السلوك –و هذه العالقة من شأا أن تؤسس على مستوى الفكر و اللغة
ما جيعلها تتجاوز الداللة العادية ، فتغدو حمملة بتصورات عرفانية ، و متشبعة بعصارة التجربة الروحية 

غياب عن العامل ، الشطح غياب عن اللغة االصطالحية ، إنه باطن اللغة فمثلما الصوفية" للتصوف ، 
املوازي لباطن األلوهة ، و كما أنّ باطن األلوهة ال ائي ، فإنّ باطن اللغة أو الشطح ال ائي ،        

. )1(" و الشطح بداية التصور الرمزي للكون مقابل التصور الفقهي املباشر 

إىل إقامة عالقة خاصة و خالصة من كلّ الشوائب و من كلّ ما هو سوى  بني و قد أدى ذلك
الذات املتصوفة و اهللا مصدر الفيوضات و اإلهلامات ، أين أصبحت الكتابة الصوفية تعبريا عن تلك 

د ، ولعلّ حنو  ذلك ما ق)2(العالقة بصيغة الفيض و اإلمالء يف غياب الرقابة العقلية غيابا شبه كامل  
إنّ اهللا تعاىل قد عودين أنه مهما أراد أن يأمرين : " أشار إليه األمري عبد القادر يف إحدى مواقفه قائال 

أو ينهاين أو يبشرين أو حيذّرين أو يعلّمين علما أو يفتيين يف أمر استفتيته فيه إالّ و يأخذين مني مع بقاء 

: يف قوله )*(نفسه يشري إليه سعيد املنداسي و املوضوع. )3(" الرسم ، مثّ يلقي إيلّ ما أراد 

ألّفت ذا القضيـة       على املالح حكاية 
بألفاظ  مستويـه        لكـلّ من  يفهم 

ية مفرزة   مساويـة        من الذّكـر جمن
)4(للنفوس  مشتهيـة        قـدوم من  يسلم 

.96: تأصيل األصول ، ص : الثابت و املتحول ، الكتاب الثاين : أدونيس -1
.142:الصوفية و السوريالية ، ص : أدونيس : ينظر -2
.43: ، ص 1لسبوحية ، جاملواقف الروحية و الفيوضات ا: األمري عبد القادر -3
الكرت املكنون يف الشعر امللحون ، : كلّ ما نعرفه عن حياة املنداسي سوى ترمجة مقتضبة أوردها حممد قاضي صاحب كتاب -*

قصيدة للشيخ سعيد بن عبد اهللا املكين بأيب عثمان املنداسي أصال التلمساين نشأة ، كان يف القرن : و قد جاء يف الترمجة قوله 
و يروي األستاذ حممد بكوشة أنّ . ادي عشر اهلجري شاعرا و مؤنسا للسلطان موالي امساعيل بن علي ملك املغرب األقصى احل

، نقال 21: الكرت املكنون يف الشعر امللحون ، ص : حممد قاضي : ينظر . الشاعر عاد إىل تلمسان و مكث ا إىل أن أتى أجله 

الديوان ، : حممد  سعيد املنداسي : م ، و ينظر 1989ألدب الشعيب ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، دراسات يف ا: التلي بن الشيخ : عن 

. 4: حممد بكوشة ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ص :  مقدمة احملقق 
.161:الديوان ، ص : سعيد املنداسي -4
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يف الكشف عن العامل،  و ال هو مستمد مما حتقّق يف املاضي ، إنّ هذا النوع من الكتابة ليس جتربة 
و إنما هو نص استمد هويته من خالل تعلّقه بالغيب و إمالءاته اليت أوجدته ، و نتوقّف هنا لتأكيد 
هذا املنحى يف الكتابة الصوفية اجلزائرية خاصة و العربية عامة عندما أقره ابن عريب عن كتابه 

فاستخرت اهللا تقييد هذه األوراق ، و شرحت ما :"... حيث قال " مجان األشواقتر"التفسريي 
.)1(" نظمته ا إىل معارف ربانية و أنوار إهلية و أسرار روحانية و علوم عقلية و تنبيهات شرعية 

غة اليت فقدت و ذا يرتفع املتناهي إىل مستوى املطلق ، و يتم جتاوز اإلرادة يف كلّ شيء حىت الل
بذلك مرجعيتها العادية ، إذ مل تعد تلك األداة التواصلية املتواضع عليها ، بل أضحت لغة اإلطالق مبا 
تنطوي عليه من أسرار و أنوار و فتوح عالية يتعذّر نقلها أو تناوهلا بلغة العبارة األوىل ، ووفق هذا 

البحر املسجور : " لعلوي تفسريه للقرآن بـ املعىن الصويف للغة و مصدريتها مسى أمحد بن مصطفى ا

اليت ذكر الشيخ التيجاين أنها )*(، ومن ذلك القبيل أيضا صالة الفاتح "يف تفسري القرآن مبحض النور 

.)2(من إمالءات الغيب عليه

و بذلك يكون املتصوفة قد فجروا اللغة بإفراغها من دالالا العرفية و املعيارية ، و شحنها
بدالالت روحية غيبية كي تكون قابلة لنقل املعىن الصويف الذي ال وجود له إالّ فيما ينعاش و ال 

.ينقال عن مشهود ال حصر له و ال قيد ، و ال راحة للذات إالّ بالقرب منه و األنس به 

ندسته و حسيته  إنّ الصويف تتجاذبه عوامل ثالثة ، الذات اجلاحنة إىل عاملها األسىن ، و الواقع 
املفرطة ،و اللغة برسومها و تراتييتها ، و على الصويف أن يتجاوز الصراع الناتج عن تلك املفارقات 
احلاصلة بني عامله و العوامل األخرى بتحقيقه االتزان و التقارب ، ومن مثّ تبلغ الصعوبة حدها مما 

لى حساب الواقع و اللغة ، فيصبح خطاب الذات يؤدي إىل خلخلة املعادلة بإعطاء األمهية للذات ع

خليل عمران املنصور ، دار : ذخائر األعالق  شرح ترمجان األشواق ، علّق عليه ووضع حواشيه : حمي الدين بن عريب -1
.10-09:م ، ص 2000-هـ 1420الطبعة األوىل ، –لبنان –الكتب العلمية بريوت 

دنا حممد الفاتح ملا أُغلق و اخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق و اهلادي إىل صراطك املستقيم ،       اللهم صلٌي على سي: و هي -*
.و على آله حق قدره و مقداره العظيم 

.33: جواهر املعاين من فيض أيب العباس التيجاين ، ج ص : علي برادة حرازم الفاسي : ينظر -2
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إذ ملّا كانت هذه "مما أسفر انزياحا هو من جنس التجربة ذاا ، عاكسا جلنوحها عن الواقع و اللغة ، 
التجربة شاذّة و مميزة فليس بغريب أن تكون لغتها شاذّة و مميزة ، و إنما الغريب حقّا أن تأيت لغتها 

.)1(" امتدادا للغة السلفية املنهكة

أذواقه ، إذ كي يتحقّق له ذلك ينبغي أن فاللغة السلفية ال تسعف الصويف يف نقل معارفه و 
يبذل جهدا كبريا يف ترمجة تلك املعاين ذات الطبيعة اخلاصة يف بناء لغوي خاص أيضا ، فال يكفي

أن ينقل املعىن و إنما عليه أن جيد طريقة لصياغة املعىن أو شكال آخر من خالل اختيار -مثال–
.باللغة درجات املعىن و مراتب املعرفة التركيب املالئم الذي يستطيع أن ينقل 

يعوض عن القصور األنطولوجي للكلمات و التراكيب ، " و كأنّ الصويف بفعله ذلك مع اللغة 
و لكي يتحرر من أسر األمساء و الصفات لتسمية أو وصف تلك احلالة الفريدة اليت حتتاج إىل تسمية 

.    )2("اء ، و إعادة ترتيب العالقات بني املوجودات ووصف ، عامال بذلك على نسف منطق األشي

و نتيجة هلذا كلّه حيدث االنزياح يف لغة املتصوفة ألنّ اللغة العادية ، املعيارية ، املألوفة ، 
من حيث ال خترج عن كوا )3("كثريا ما تعجز عن الوفاء حبق الفكرة أو الشعور " النمطية، الوضعية 

ات حمدودة حبدود العامل الذي وجدت فيه  و تنمطت بنمطيته ، و لذلك فهي قاصرة عن جمموعة كلم
" محل ما هو أوسع و أرحب من ذلك العامل ، ومن هنا يلجأ املتصوفة إىل تفجري و تثوير تلك اللغة 

حميص العاجزة يف كثري من األحيان و املقيدة بأغالل العرف و ابتذال االستعمال ، باتخاذها أداة ال
)4("عنها لإلحاطة بالالّحمدود ، و الكشف عن اخلوايف ، و التعبري عن أدق األذواق و أرهف املواجيد 

خبلق دالالت جديدة لدوال مألوفة ال بد من حضورها و إالّ انقطع حبل الوصال و انصرم بني الصويف 
.و من يتلقّى عنه خطابه

ابة الشعرية عند ابن عريب من خالل الفتوحات املكية ، جملة اخلطاب الصويف ،العدد العدول يف لغة الكت: قدور رمحاين . د-1
.260-259: األول ، ص 

: م ، ص 1995لبنان ، الطبعة الثانية ، –نقد النص ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ،بريوت : علي حرب . د-2
272 .

.77: ن منظور الدراسات األسلوبية ، ص االنزياح م: أمحد حممد ويس . د-3
.278:العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د-4
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إنّ االنزياح مثلما هو ليس جنونا يف السلوك الصويف ، فهو يف اللغة الصوفية ليس عبثا ، و ال 
كار ومن مثّ االبتداع ، و إنما ضرورة اقتضاها جمرد ترف لغوي ينم عن قدرة إجياد اجلديد و االبت

خروج املعىن ذا الشكل ضمن جتربة ذوقية ختوض  يف اللطائف ، وكثريا ما تعتاص على التدوين 
و الكتابة ، فراح املتصوفة حينها خيلقون لغة تؤسلب الرصيد املعروف و جتعله مرادفا ملضموا 

اليت ال تتحقّق بدون انزياح يظهر عبقريتها و قدرا على " للغةلغة ا" الروحي و الذوقي ، تلك هي 
.حماولة استيعاب أعقد التجارب اإلنسانية و الصوفية على وجه اخلصوص عرب امتداد الزمن 

دالّ على أنها ناقصة ، و االنزياح فيها سعي حنو -من جهة أخرى–مث إنّ االنزياح يف اللغة 
فالكمال هللا )1(ستمرار االنزياح دالٌ على أنٌ النقص باق ، و إذا فليس مثّ كمال آفاق الكمال ، و ا

و ما سواه ناقص ، و مادامت اللغة يف عداد السوى فهي عاجزة عن بلوغ الكمال ، مما يكرس دميومة 
ه مهما حاول القبض على الفكرة كما هي متخيلة يف عوامل" االنزياح، فاألديب  و من مثّ الصويف 

التخيلية ، فإنه لن يقوى على اإلملام ا بالصفة اليت جتعله يطمئن إليها دومنا معاودة تنقيح ، و أقوى 
، و هذا ما يؤسس يف مقابل ذلك حليوية )2("دليل على ذلك نسبية االنزياح الداليل يف اللغة العربية

.ميوعة اللطائف و هالمية املعىن اللغة الصوفية يف سد قصور اللغة العادية أمام اتساع الرؤيا و 

إنّ اخلطاب الصويف يقوم على مفهوم التجاوز و التخطّي ، و هو مفهوم معريف ابستمولوجي ، 
و على مفهوم القطيعة املعرفية مع السائد انطالقا من جتربته اليت تبدت يف رؤيتها الدينية و الفكرية    

سخرية كامنة من فكرة االستقرار اليت تشيع يف كلّ " هلا و اللغوية ، و هي رؤية أخفت حتت ظال
.   )3(" مكان من التأمل شعرا و نثرا و حبثا 

و من املهم أن نشري هنا إىل أنّ املعرفة الصوفية الذوقية ذاا يف حال تغير و جتاوز و ترقّي ، 
الصويف يف سلوكه ينتقل من مرتبة إىل من حيث اندراجها يف مراتب متثّلها األحوال و املقامات ، ف

.26:االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية ، ص : أمحد حممد  ويس . د: ينظر -1
األدبية بني تراثية الفهم و حداثة التأويل ، مقاربة نقدية ملقول القول لدى أيب حيان التوحيدي ، : عميش عبد القادر . د-2

.  93: هران ، ص منشورات دار األديب ، و
.136:حماورات مع النثر العريب ، ص : مصطفى ناصف . د-3
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أخرى ، و كلّما ارتفع يف املراتب إزداد الكشف و تعمقت لديه املعرفة و حىت اللغة ، فانتقال الصويف 
من مقام إىل مقام آخر صعودا ، ومن حال إىل حال يتناسب مع جالء مرآة القلب و صفائها         

.استعدادها لقبول ما يشرق عليها من عامل الرؤيا  من لطائف و أسرارو 

و لذك فاصطالحات الصوفية كاحلال و املقام ،  و الصحو و السكر ، و الفرق و اجلمع ،    
و احلضور و الغياب ، و الوجد و الفقد ، كلّها تشري إىل مفهوم احلركة و التغير و الالثبات ، تؤدي 

يف إىل رؤية الوجود رؤية ذات طابع مميز ،ُ تنيب عنه خطاباته  اليت ال ختضع للعقل و ثباته ، بل بالصو
العسف حماكمة خطاب القلب و الروح مبعيار املنطق " للرؤيا و انفتاحها املستمر ، و من هنا كان من 

ها القواعدي ، فتختلّ نظامها التواضعي و ارتباط" ، ألنّ اللغة يف هذا اخلطاب فقدت )1("و العقل 
العالقة بني املسند و املسند إليه من جهة ، و ختتلّ العالقة بني الدال و املدلول من جهة ثانية ،        

.)2("و بذلك تغيب شفرة اخلطاب 

و عموم القول فإنّ خصوصية التجربة الصوفية و مفارقتها ألي جتربة أخرى من حيث تواصلها 
طلق ، قد أملى عليها لغة مفارقة هي من جنس التجربة نفسها ، تراوحت تلك اللغة مع الغيب و امل

عرب جتلّياا البديعية و املعنوية املختلفة بني قطيب الظاهر و الباطن ، أو البوح و الكتمان ، من خالل 
ة هو استثمار اخلطاب خمزون اللغة يف عقد عالقات داللية خمتلفة ، وعندئذ فقد يأخذ شكل الكتاب

.)3(اآلخر يف االختالف عن املطروح سلفا 

العبارة النثرية أو القصيدة الشعرية مباشرة يف معناها و غايتها و بيان رؤيتها ، "ذلك أنه مل تعد 
بل جلأت إىل الغموض و استخدام الرمز الشعري على حنو فني رفيع ، و استبدل الشاعر الصويف 

،ألنّ استخداماته التعبريية على الغالب ال يقصد منها داللتها املباشرة ، )4("ويحبالتصريح التلميح و التل
و إنما جتري اإلحالة من خالهلا إىل دالالت أكثر خفاءا ، فهو يقوم على اإلحياء بدال من التصريح ،  

.286: الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة ، ص : أمحد بو زيان . د-1
.املرجع و الصفحة نفسهما : أبو زيانأمحد . د-2
.58:شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب ، ص : سحر سامي . د:ينظر -3
.42:العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د-4
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ن التبسيط و املباشرة اليت جتلو املعىن و حيتاج الكشف عن معانيه إىل شيء من العمق و املعرفة  بدال م
.و ترصفه أفقيا ، و بالتايل يتخلّى عن اخلاصية األساسية للفن بإقراره املعىن سلفا 

إنّ التعبري احلسي الذي يستعمله الصوفية ليس مقصودا لذاته ، بل إنّ املقصود هو ما وراء هذه 
،إىل ما هو )1("ر بالظاهر و الواضح يف النص و اليقيينأنّ فعل االنزياح حتما مي" الدالالت ، ذلك 

أعمق من ذلك و أبعد غورا من جهة النظر االستبطاين فيما يعطيه الوجود من حقائق تظهر للذات 
املتصوفة يف صورة حسية ، فتتخذ منها ستارا لغويا و أسلوبيا ملعاين روحية هي غاية يف الصفاء       

.و الطهارة 

معادال رمزيا للحاالت الشعورية " من هذا القبيل استعار املتصوفة لغة الغزل  و اختذوها و
اإلنسانية املستثارة يف حلظات الوجد باهللا ، و يف حاالت التعبري عن حمبة العبد للرب ، و القرب من 

أمحد بن من مثل قول )2("حضرة قدسه ، و القبول مبا جيريه عليه من أحوال البسط أو القبض 
:  مصطفى  العالوي 

دنوت من حي ليـلى        ملّا  مسعـت  نداهـا
يا له  من صوت  حيلو        أود   ال  يتنـاهـى
رضت عنـي جذبتين        أدخلتين   حلمـاهـا
أنستنـي  خاطبتنـي        أجلستين  حبـذاهـا
قربـت  ذاتـها مني        رفعت  عني  رداهـا

تنـي  تيهتنـي        حيرتنـي يف  اهـاأدهش
أخذت  قوسي ووزين        لكي  نتبع   غناهـا
فإذا ما كـان منـي        غري  أن جـدت  هلا
أخذتنـي   ملكتنـي        غتبتنـي  يف  معناها
حىت ظننتهـا   أنـي        وكانت روحي فداها

بسماهـابدلتنـي   طورتنـي         ومستنـي  

.118: األدبية بني تراثية الفهم و حداثة التأويل ، ص : عميش عبد القادر . د-1
. 187:تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص : أمني يوسف عودة . د-2
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)1(مجعتنـي فـردتنـي         لقّبتنـي بكناهــا 

ء و دف االنفتاح على حالة مكثّفة ذات شحنة عالية يصعب فلغة الشاعر هنا بقصد اإلحيا
رصدها، و تتعذر ترمجتها ، فهي لغة تريد أن تقول، أن حتوي ، و لكنها جتد نفسها يف مواجهة ما ال 

. تستطيع قوله و احتوائه ، و هلذا تكتفي أن تالمس املشاعر حتت حجاب اللغة األصل 

ع الشعر الصويف ألساليب الغزل ، فقد انسحب احلال نفسه على و مثلما كان احلال يف اتبا
مل تكن لتبدأ من فراغ خالص ألا استلهمت ذلك التراث اهلائل من " اخلمرة الصوفية ، ذلك أنها 

، )2(" الشعر اخلمري ، استلهمت صوره و أخيلته و أساليبه ، و مل تستلهم ما فيه من جمون و إباحية 
فية كانوا يلمون يف شعرهم بالتقاليد الفنية اليت اكتسبت طابع الرسوخ و الثبات ، مما يؤكّد أنّ الصو

مث يعاجلون هذه األساليب مسقطني عليها جتارم الذاتية ، و ما يزايلون من أحوال و أذواق، و قد 
برع الصوفية يف هذا الفن كذلك ، فشبهوا أثر اخلمرة فيما تورثه من نشوة و سكر و طرب ، مبا 
تتركه حماسن احلبيب من آثار اللذة و اجلمال يف نفس احملب ، كقول الشيخ عبد القادر بن حممد يف 

: ياقوتته 
ـّة و بعد تعاطينـا  املوائـد  نبتغـي         فنون العلوم  ياهلـا من عطي
فلمـا  أُديرت  األباريـق  بيننـا         من  الشوق تتلوها كؤوس  احملبة
و حنن نشاوى نلتقي  شرب  مخرها        بكلتا  اليدين يف األواين املعـدة
و حني انتهى بنا الشراب على الذي        قضاه لنا الرمحن  وفق  املشيئـة
)3(سكرنا  و مهنـا بالشراب فبينمـا         أنـا  بني حايل  غيبة و إفاقـة 

و كبريا بني جماالت الصور الغزلية و اخلمرية من جانب ،  و من هنا ميكن القول أنّ تراسال واضحا 
و الصور الصوفية من جانب آخر ، حبيث يشكٌل األول النموذج األول ملصادر اخليال و منابع الصورة 
بالنسبة للجانب الثاين ، و هنا مناط اجلمالية يف اخلطاب ، مما جعل التجربة الصوفية ال تفتأ تقصد 

. ، ملا فيهما من نبذ للمألوف و جتاوزه سعيا لتحيقق اجلمال الفن و يقصدها 

.31-30:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
: م ، ص 1983، -لبنان–الرمز الشعري عند الصوفية ، الطبعة الثالثة ، دار األندلس ،  بريوت : عاطف جودة نصر . د-2

339.
.09:، ص الياقوتة: عبد القادر بن حممد -3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

124

:باع و مجالية االبتداع تة االياخلطاب الصويف بني قهر-3

 لت البالغة العربية القدمية ملفهومني أساسيني يف البحث البالغي و النقدي على حدلقد أص
احلقيقة و ااز ، و ذلك يف إطار البحث  عن مستويات استخدام اللغة ، و من مث اللغة : سواء ، مها 

" املعيارية" على وجود فكر–بشيء من التأمل و التدبر يف ذلك البحث  –القرآنية ، و يدل ذلك 
لدى العرب قدميا ، و مقابلة ذلك املعيار مبا خيالفه ، فكانت احلقيقة معيارا ، و ااز انزياحا من 

ملا " از أبلغ من احلقيقة ا" حيث مغايرته للحقيقة و مسوه عنها ، و قد ردد  النقاد القدامى عبارة  
. فيه من مسحة مجالية تنماز ا لغته عن لغة احلقيقة العادية 

اللغة املعيارية هي اليت " و ما كان للمجاز و لغته قيمة لوال احلقيقة و لغتها املعيار ، ذلك أنّ 
–وجود اللغة الشعرية تشكّل اخللفية اليت تعكس االحنراف اجلمايل املعتمد على اللغة الشعرية ، ف

ألنّ الشيء من غري معدنه "... ، و قد قال اجلاحظ قدميا )1(" مرن بوجود هذه اللغة املعيارية -إذن
أغرب ، و كلما كان أغرب كان أبعد يف الوهم ، و كلما كان أبعد يف الوهم كان أطرف ، و كلما  

.)2(" كان أطرف كان أعجب ، و كلما كان أعجب كان أبدع 

و هكذا ربط اجلاحظ الغريب يف القول بالبديع فيه أو اجلميل ، ملا يف ذلك الغريب  من 
استخدامات لغوية جديدة ختفي وراءها بعدا فنيا مجاليا تتجاوز به حدود املألوف و املكرور من القول 

إىل أن " –اجلرجاين كما يقول عبد القاهر–إىل جمال اإلبداع و االختراع ، أين جيد األديب سبيال 
يبدع و يزيد ، و يبدأ يف اختراع الصور و يعيد ، و يصادف مضطربا كيف شاء واسعا ، و مددا من 

.)3("املعاين متتابعا ، و يكون كاملغترف من غدير ال ينقطع ، و املستخرج من معدن ال ينتهي 

،  01: ، العدد05:ألفت كمال الرويب ، جملة فصول ، الد : ، ترمجة اللغة املعيارية و اللغة الشعرية : يان موكا روفسكي -1
.40:م ، ص 1984

.89:ص 1ج: البيان و التبيني : اجلاحظ -2
.237: أسرار البالغة ، ص : عبد القاهر اجلرجاين -3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

125

ادت منه التجربة و لقد شكّلت التجربة العربية يف الكتابة معينا ال ينضب ، و مرياثا مهما أف
الصوفية كثريا يف ترمجة و عكس مواجيدها و رؤاها الفنية و الوجودية على حنو ميكن معه أن نعترب 

امتدادا يف لغته و أشكاله إىل الشعر العريب املعروف ، و لكنه مفارق له       -مثال–الشعر الصويف 
ات أسلوبية و فنية بارزة يف القصيدة و مغاير على مستوى الرؤى و املضامني مما ساعد على ترسيخ مس

أي " هنا"أي يف القصيدة العربية  للتعبري عن احلقيقة " هناك" الصوفية، فالشاعر الصويف استعار احملبوبة 
.     يف القصيدة الصوفية ، و هي حقيقة تتجلى و تظهر باألمساء و ختتفي و حتتجب بالصفات 

: أسس لنمط كتايب جتلّت مفارقته للنصوص يف و ذا يكون اخلطاب الصويف قد 
.طريقته يف استخدام اللغة و التشكيل -أ" 

.طريقته يف املعرفة و يف التغيري-ب
.قيمته املعرفية -ج
بعده اجلمايل و كيفية استقصائه إلمكانات اللغة و للتشكيل اليت مل تكتشف جيدا بعد ، أو مل -د

.)1(" تكتشف أصال 

فقيمة اخلطاب الصويف تظهر يف أنه ال يقوم على املطابقة و املماثلة و املماهاة و من مث التقليد     
و احملاكاة مع اخلطابات السابقة و حىت مع الواقع ، و إمنا يتجاوز ذلك كله بفعل االنزياح الذي خيلق 

بني الدوال، أو بني الدوال   لغة جديدة تؤسس لعالقات جديدة سواء داخلها مبا يعكسه نظام العالقة 
. و املداليل ، أو خارجها مبا ميثّله عاملها املتعلّقة به 

فاالنزياح يف اخلطاب الصويف مبعث حيويته و عالمة على أدبيته و شعريته ، و متكني للغة من 
استخدام مصطلح أن تتحرر عن مألوفها و معتادها ، فهو سر مجال النص الصويف ، مع التسليم بأنّ

.55: م، ص 1996سياسة الشعر ، الطبعة الثانية ، دار اآلداب ، بريوت ، : أدونيس -1
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متأت من معناه الذي يستفاد منه اخلروج من بؤرة الشيء إىل طريقة –و منه اجلمالية –)1(اجلمال 
موضوعه أو تنميقه فحسب،    النظر إليه و أسلوب تناوله و التعامل معه، فجمال األسلوب ليس يف

و إنما هو متجلّ يف االبتكار و االنفتاح و اجلدة و صدق التجربة و عمق املكابدة مبا يعزز حضور 
النص يف الوجدان، و يعمق احلب و اخلري،و يعضد قيمهما النبيلة املغيبة،و جيذّر املعرفة باهللا مبدع 

عن االنزياح و اجلمالية موصوال ال يكاد ينقطع ، فاجلمال الوجود و سره، و ذا يبدو سياق احلديث 
كيف يتعاملون مع اجلمال يف –بدورهم-كامن يف سويداء األشياء ، و املتصوفة هم من عرفوا

.الشريعة و احلقيقة : الظاهر و الباطن أو يف معنييه : مظهريه

لصويف يعد جوهريا ، و ليس جمرد و من مث فإنّ إسهام االنزياح يف تشكيل مجالية اخلطاب ا
كونه ظاهرة أسلوبية فحسب ، ذلك أنّ اخلطاب الصويف من جهة كونه خطابا مجاليا ، إنما ينبين 
على التغريب اللغوي و التخيل  و ختطّي مقررات املنطق و مقوالته الصارمة أيضا ، و بذلك يفلت 

عنصر مجايل " مجاله  من حيث أنّ احلرية من قبضة العقل الذي يلجم و حيول دون حريته و من مث
.)3(، و ما االنزياح يف اخلطاب الصويف إال نوع من احلرية أو تعبري عنها)2("  ليس عنه غناء

و من اجلدير باإلشارة إليه يف هذا السياق أن نلفت النظر إىل أنه ليس من قبيل االستعجال أن 
اخلطاب الصويف خطاب انزياحي بالدرجة األوىل ، فطبيعته هي نسارع إىل افتتاح املبحث بالقول أنّ

اليت فرضت ذلك انطالقا من لغته ذات التوتر و التغير املستمرين يف حماولة منها وصف األذواق       
و اللطائف كما هي، و لكنها تعجز يف األوىل و الثانية و الثالثة و هكذا ،إا حركة دائمة تروم ا 

احتواء ارد باحملسوس  فينفلت ، مث حتاول و حتاول باستمرار يف جو من السمو الروحي ،تلك اللغة 
و اخلضوع إلرادة اهللا القوية ،و التوسل باخليال و الرموز ،و اجلنوح حنو اإلام و الغموض و الشطح، 

" يورد مارجوري بولتون حول مفهوم اجلمال مانصه -1 مل يزل مئات من املفكرين اجلادين يواجهون اإلخفاق يف حماولة : 
حناول شرح ما ال ميكن شرحه –إىل حد ما –تعريف اجلمال ، و من مث ففي أي حتليل يهدف إىل شرح اجلمال يف الشعر ، فإننا 

: ينظر . ل ما يحس و يذاق ، و هذا ما يتوافق إىل حد كبري مع مفهومه عند املتصوفة ذلك أن اجلمال ما ال حيد و يقال ، ب" 
حممد حسن عبد اهللا ، دار . د: اللغة الفنية ، تعريف و تقدمي : حماولة اقتراب من الشعر ، مقال ضمن كتاب : مارجوري بولتون 

.31:املعارف ، مصر ، ص 
.18: نظور الدراسات األسلوبية ، ص االنزياح من م: أمحد حممد  ويس . د-2
.املرجع والصفحة نفسهما :أمحد حممد  ويس . د-3
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و التأرجح بني الظاهر و الباطن ، و التأثر بالشريعة اإلسالمية و متثل املصادر الفلسفية ، و التدثر 
و لذلك " برداء اخلصوصية و االختالف ، حىت تتمكن تلك اللغة من مواكبة توتر الباطن املستمر ،

يولد النص الصويف غري مطابق ألية قاعدة خارجية أو واقعية أو فنية ، فهو خمتلف ، و خصوصيته 
.من حيث  استعالؤه عن الواقع و فراره منه )1(" تكمن يف اختالفه 

فاخلطاب الصويف يفتقد على وجه التحديد إىل مشار إليه ، و املعىن ارد ال يسيطر يف اللغة 
دية إالّ على أساس الوجود الضمين لألشياء ، و ما مييز اخلطاب الصويف أنه ال يتحدث عن األشياء العا

.بل يتخذها معيارا يرتاح عنه يف هذا النوع من اخلطابات ، ومن مث معىن اجلمال 

و ليس اخلطاب الصويف بدعة يف دين اجلمال الذي دعاه إليه االنزياح ، فقد أسس اخلطاب 
من خالل انزياحه على منط –من مجلة ما تأسست عليه تلك اجلمالية املطلقة –قرآين مجاليته ال

الكالم املعروف لدى العرب قدميا يف أشعارهم و خطبهم ، و لوال ذلك االنزياح و التفرد ملا وجد 
مفهوم صدى له يف القلوب و العقول ، فظهر بذلك الفارق اجلمايل للقرآن من خالل ما تكرس من 

.مجايل تقليدي يف النص العريب القدمي 

كان " فالنص القرآين نص إنزياحي عما ألفه العرب من استعماالت للغة ، و مرد ذلك أنه 
أن –إذا ما أراد أن يدخل يف اللغة العربية فكرته الدينية و مفاهيمه التوحيدية –حتما على القرآن 

ب اجلاهلي ، و احلق أنه أحدث انقالبا هائال يف األدب العريب بتغيريه يتجاوز احلدود التقليدية لألد
األداة الفنية يف التعبري ، فهو من ناحية قد جعل اجلملة املنظمة يف موضع البيت املوزون ، و جاء من 
ناحية أخرى بفكرة جديدة أدخل ا مفاهيم و موضوعات جديدة لكي يصل العقلية اجلاهلية بتيار 

. )2("التوحيد 

و هكذا خرق النص القرآين العرف الشديد لدى العرب قدميا بطريقة لغته ، و هي كما يقول

.61: القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : وضحى يونس . د-1
- 178:، ص 1958:وىل عبد الصبور شاهني ، دار العروبة ، القاهرة ، الطبعة األ: الظاهرة القرآنية ، ترمجة : مالك بن نيب -2
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، فجرت خالفا بني العرب القدامى حول جنسية القرآن )1(" طريقة فجائية غريبة" مالك بن بين 
الكرمي أهو شعر أم نثر أم ماذا ؟ ، و العرب يف جاهليتهم بوصفهم القرآن بالسحر تارة و الشعر تارة 

ب القرآين ، إمنا يقرون خبروج القرآن عن أخرى ، و الكهانة و غري ذلك مما ال يليق مبقام اخلطا
ميثل قطيعة مع "، فضال عن مألوف عقيدم و تفكريهم ، فإذا كان القرآن )2(مألوف كالمهم 

اجلاهلية على مستوى املعرفة ، فإنه ميثّل أيضا قطيعة معها على مستوى الشكل  التعبريي ، هكذا كان 
. )3(" النص القرآين حتوال جذريا و شامال 

و ما اخلطاب الصويف عن ذلك ببعيد يف حماولته كسر احلواجز اليت فرضها األفق املتصلّب عرب 
العديد من مناحي املعرفة و الدين و احلياة ، و قيامه بتأسيس أفق جديد مغاير يستحضر املاضي 

رات لألذواق          مستلهما منه معادالت موضوعية ال تتعدى الشكل أو البناء جبعلها رموزا وإشا
و اللطائف ، و بذلك يسهم املتصوفة من خالل خطابام يف تفسيح اللغة و توسيع فضاءاا و جماالا 
األسلوبية و التعبريية من خالل االنزياحات اليت تستند إىل اللغة احلسية كسبيل للعروج منها إىل املعىن 

.الروحي يف العامل األسىن 

اللغة احلسية جسرا للعبور من الظاهر إىل الباطن ، ال يعين مثة اتفاقا و تطابقا بني طريف إنّ اختاذ 
نقيضة للخمرة الصوفية ، و ليلى اآلدمية عكس -لغة الذاكرة -اجلسر ، فاخلمرة يف اللغة احلسية 

الواقعية ،    ليلى الصوفية ، معىن ذلك أنّ جتاوزا قد حصل يف اللغة الصوفية كسرت به وترية الداللة 
و زحزحت املفاهيم جبعلها خاضعة لنظام يتحكّم فيه املنطق الصويف ، و هذا املنطق من شأنه أن ينتج 

تعترب جماوزة السياق العادي " على مستوى اللغة ما يؤصل هلا اإلبداع و يعزز نشاطها اجلمايل ، حيث 
عند املتصوفة اليت هي بذاا متثل االنفالت     يف اللغة و طرائق التفكري عنصرا أساسيا يف مبادئ الشعرية 

. )4(" من املذهبية و قيود املألوف

.178:الظاهرة القرآنية ، ص : مالك بن نيب -1
.29:م ،  ص 2002االنزياح يف التراث النقدي و البالغي ، إحتاد الكتاب العرب ، دمشق ، : أمحد حممد ويس . د: ينظر -2
.35:رية العربية ، ص الشع: أدونيس -3
.59: شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب ، ص : سحر سامي . د-4
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و التوتر الذي يعزو اللغة الصوفية و جيعلها تتقد رفضا و جماوزة و تفردا و مجاال ، يعود إىل ما 
لك ال ينفي صفة اإلطالق و ال حيد منها يراه الصويف من سريان اجلمال املطلق فيها ، على أنّ ذ

ال ينشأ من وجود املادة اللغوية معزولة ، بل من وجودها العالئقي، أي من "باعتبار أنّ التوتر يف اللغة 
، )1(" شبكة العالقات القائمة بني املادة اللغوية و بني بنية النص الذي تتحرك املادة فيه و تتفاعل معه 

ي الذي يكسو اللغة بتقييداا  يهيئ هلا أن تقترب من الكلّي بفعل االنزياح ،      و هذا اجلمال اإلهل
.و  يورثها شبها به ، نظرا ملا تنطوي عليه من معانيه اليت يعد اخللق و اإلبداع واحدا منها 

جانب و هكذا فجمالية اللغة املنشودة و شعريتها ال تتحقق إالّ باالنزياح الذي مينحها إىل
بأنه يكون خرقا للقواعد " ذلك صفة التفرد و التميز ، و قد فسر ريفاتري حيثية ذلك التميز و التفرد 

، ألنّ ذلك يخرج اللغة من التكلّس و اجلمود مبنحها )2(" حينا ، و جلوءا إىل ماندر من الصيغ أحيانا 
.تقارب املعىن و ال تقوله متظهرات جديدة من خالل إحداث فجوة يف النظام العالئقي 

تلك هي طبيعة املسافة اجلمالية اليت " تلك الفجوة نشأت عنها صدمة ذائقية من املتلقي ، و 
حدثت بني اخلطاب الصويف و القراء ، و لعل ردود األفعال الرافضة هي اليت تعكس الفعالية الفنية 

يب انتظار اجلمهور ، و ترفض إىل أن خيلق مجهورها لذلك اخلطاب ، ألن اآلثار اخلالدة هي اليت خت
.  )3(" الذي يتواصل و يتفاعل معها

و تأسيسا على ذلك تتجسد مجالية النص الصويف من خالل خلخلة ما هو سائد من طرق التعبري 
ا هو و التفكري ، فضال عن إحداث املفاجأة أو مباغتة أفق االنتظار لدى املتلقي من خالل تقدمي م

جديد ، ذلك أن النص اجليد هو الذي يقدم اجلديد عرب بنائه األسلويب و الصوري مستمدا ذلك من 
والنص الرديء هو الذي نسج على تقنية االنزياح الذي هو جتاوز مستمر لكل تقليد أو فعل قدمي ،

ه ما قد ملّه من ورد علي" منوال ما سبق و حاك ما قبله ، و لذلك قال ابن طباطبا أنّ املتلقي إذا 

.94:يف الشعرية ، ص : كمال أبو ديب -1
.103:األسلوبية و األسلوب ، ص : عبد السالم املسدي . د-2
.157:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة  ، ص : آمنة بلعلى -3
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رة و الصفات املشهورة اليت كثر ورودها عليه جمه ، فإذا لطف الشاعر املعاين املكره و ثقل عليه و عي
لشوب ذلك مبا يلبسه عليه فقرب بعيدا ،أو بعد منه قربيا ، أو جلّل لطيفا ، أو لطّف جليال ، أصغى 

.  )1(" إليه فوعاه ، و استحسنه السامع و اجتباه

شارة و التأويل ، لقد أسهم املتصوفة يف خلق وعي للتلقي ، بدفع املتلقي إىل سحر الرمز و اإل
فكل ما يتم ذكره يف اخلطاب الصويف من حمسوسات ليس مقصودا يف ذاا ، و إمنا فقط باعتبارها 

.معادالت لغوية و موضوعية ملعاين و لطائف باطنية 

و بذلك تكون اخلمرة و املرأة و احملبة  و األطالل و العيس و غريها مما هو حسي  جمرد قالب 
من حمتواه األول ليستبدل مبحتوى ثاين هو من فيض عامل الرؤيا ، و تكون الصورة مبوجب ذلك أفرغ 

ال تحيل على –و إن كانت عناصرها مستقاة من الواقع على سبيل املقاربة –العامل الصورة ، ألنها 
.    املتعني احملسوس املوجود يف الواقع أو يف عامل العقل 

الصويف قوة متحولة تتجاوز الواقع احلسي احملدود إىل واقع نقيض أرحب ، و هكذا فالنص
يقاوم احلدود و قواعد املعقول و املفهوم ، و يبدو فيه الكاتب الصويف منشغال خبلق أسلوب يف اللذة 
و بسط اإلغراء املعريف و اجلمايل ، ليكون ذلك النص غري معين باإلبالغ و اإلقرار بقدر ما يقوم 

الشاعرية ال تقف عند حدود الظاهر من بناء " حقيق شاعريته يف جو ما من التواصل ، و تلك بت
النص األديب ، و إمنا تتجاوز ذلك إىل ما وراء النص ، و ما ميكن اعتباره خفيا أو ضمنيا يتكشف من 

فيها الكلمات احململة بدالالت خاصة تتجاوز احلدود العادية ، حيث تظهر)2(" اللغة اإلشارية 
بقدر ما " انزياحا عن التعبري عن الفكر بالطريقة األكثر مباشرة ، أي بالطريقة األقل معقولية ، إذ 

يكون االحنراف أوسع يكون النص أشعر ، و مبقدار ما يكون االحنراف أقل يكون النص أبعد عن 
. )3(" الشعر 

.160: حممد زغلول سالّم ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، ص : ، د عيار الشعر ، حتقيق : حممد بن أمحد بن طباطبا -1
.31:شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب ، ص :  سحر سامي . د-2
: ص م ،1997:لبنان ، الطبعة األوىل -علم البيان بني النظرية و األصول ، دار الفكر العريب ، بريوت : ديزيرة سقال . د-3
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ذلك أنّ االنزياح يهب الشاعر أن يغير من مفاهيم األشياء  و أن خيرج عن القاعدة أو املعيار ، 
حبيث يتحول املمنوع إىل اجلائز ، و املستحيل إىل املمكن ، فريقى الكالم عن مستواه العادي إىل 

.مستوى فين 

مظهر إنزياحي به ينفك الشاعر من قيود -ضيف باب العرو–و لعلّ الضرورات الشعرية 
العروض و صرامته ، و حيلّق يف أفق أرحب و أوسع يستشعر فيه احلرية و يتنفّس فيه نسمات الفن 
العذبة ، ذلك أنّ وقوع الشاعر يف الضرورة إمنا لغرض فني يكمن يف حماولة احتواء املعىن الذي 

.عقليتها يستعصى على القاعدة أن حتمله مبنطقيتها و

و من هنا فالشاعر الصويف الذي حاد شعره عن العروض و سلطته ، إمنا حياول بذلك عكس 
التجلّيات و األذواق و اللطائف حلظة املكاشفة أو املشاهدة ، و لذلك راح املتصوفة يكتبون الشعر 

ريا يف وضع احلدود    العروض ، داخل ثقافة بالغت كث–يف كثري من األحيان –دون مراعاة منهم 
.و القواعد و الضوابط 

حتديد الشعر بالوزن حتديد خارجي سطحي ، " و تقر يف هذا السياق الدراسات الشعرية احلديثة أنّ 
و قد يناقض الشعر ، إنه حتديد للنظم ال للشعر ، فليس كل كالم موزون مقفى شعرا بالضرورة ،   

،فالشعر الصويف أكرب من ذلك كلّه،قيمته يف مدى )1("الشعرو ليس كل نثر خاليا بالضرورة من 
االقتراب من جوهر اجلمال الذي ال يقاس مبقياس العروض و ال بغريه من العلوم اللغوية األخرى      

 ا ، و إمنا يقاس مبدى التجاوز و القدرة على ختطّي الرسوم  و األشكال للدنوو مدى االلتزام مبقوال
.قوسه ، و ما حيدثه ذلك من تفجريات و تثويرات ملختلف مظاهر اللغة من مراسيمه و ط

و لقد أحلّ النحاة بدورهم من خالل حبوثهم و مدونام اللغوية على تتبع سقطات الشعراء      
و الكشف عن مساوئهم ، و ملّا أيقنوا ما للشعر من قوانني خاصة ختتلف عن قوانني املعيار ، تواضعوا 

زمن : أدونيس : ، و ينظر 112: م ، ص 1979مقدمة للشعر العريب ، دار العودة ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، : أدونيس -1
.16:الشعر ، ص 
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قوانني النحو قوانني تكفل العصمة " على أنّ تلك القوانني ضرورات و جوازات ، مع إدراكهم أنّ 
متكّننا من قراءة " رفة و ال ينتجها ، و هلذا فإنّ القواعد النحوية ، إالّ أنّ النحو يضبط املع)1("و اخلطأ

اللغة صحيحة دون أن متكّننا بالضرورة من فهم ما نقرؤه فهما صحيحا ، فالنحو يكشف خطأ 
.)2("القراءة ال خطأ املعرفة 

راف فمىت رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها و احن" يقول ابن جين 
األصول ا ، فاعلم أنّ ذلك ما جشمه منه ، و إن دلّ من وجه على جوره و تعسفه ، فإنه من وجه 

و ليس بقاطع دليل على ضعف لغته ، و ال قصوره عن ) تكبره: أي ( آخر مؤذن بصياله و ختطّمه 
ووارد احلرب اختيار الوجه الناطق بفصاحته ، بل مثله يف ذلك عندي مثل جمري اجلموح بال جلام ،

و الكه ، فإنه مشهود له بشجاعته الضروس حاسرا من غري احتشام ، فهو و إن كان ملوما يف عنفه
. )3("و فيض منته 

أمهية االنزياحات اليت خترج -و هو من هو يف النحو و قوانينه -فمن اجللي إقرار ابن جين 
من اقتدار و متكّن على –يف املقابل –نحو ، و ما يعنيه ذلك باللغة عن صفتها اليت اقتضاها هلا علم ال

إجياد بديل أو صفة أخرى للغة ذات بعد أرقى ، و يف هذا السياق يرى الدكتور كمال بشر أنّ مثل 
جتيء ) و إمنا هي ( ليست من باب اخلطأ كما يظن بعض الناس " هذه الضرورات أو االنزياحات 
مع القاعدة اليت مسوها قاعدة عامة ، أو جتيء على وفاق هلجة من على وفاق قاعدة جزئية ختتلف

.)4("اللهجات ، أو جتيء على وفاق مستوى لغوي معين 

بأنها خطأ أو خمالفة لقواعد النحو ، –على حنو باطين صويف –فالعبارة املرتاحة حنويا ال توصف 
ملراد ، فتجاوزته ملتمسة ذلك خلف أسواره ، و إمنا هي عبارة عاقها النحو و حال دون معناها ا

ففي املستوى النحوي كما يف املستويات األخرى " مؤسسة يف اآلن نفسه منحى إىل اجلمال ، 

.68: م ، ص 1983الطبعة الثالثة ،-لبنان–نظرية املعىن يف النقد العريب ،دار األندلس ، بريوت : مصطفى ناصف . د-1
.129: دايات ، ص كالم الب: أدونيس -2
.392: ص 2اخلصائص ، ج: ابن جين -3
.115: ص 2م ، ج1969دراسات يف علم اللغة ، دار املعارف مبصر ، : كمال بشر . د-4
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أي " جماوزة منتظمة " ، و معىن)1(" يتشكّل الشعر باعتباره جماوزة منتظمة بالقياس إىل اللغة العادية 
يث يراع فيه املعىن و تأديته ، و املوقع الذي يرد فيه ،  و كذا األثر ، أما انزياح له وظيفته  اجلمالية ح

وإذا كان النحاة واللغويون "إذا حدث ذلك يف اللغة العادية فإنه خلط و خطأ مما قد يحدث فوضى ، 
على مثالية اللغة يف مستواها العادي وهو املستوى الذي يعنيهم االشتغال به    (...) قد حرصوا 
على العكس من النحاة           –وهم املعنيون باللغة الفنية قد حرصوا -فإنّ البالغيني–و رعايته 
هذه الصفة (...) على تأكيد صفة املخالفة ال بد من حتقيقها يف االستخدام الفين للغة -و اللغويني

، و قد )2(" ة اليت حتكم اللغة العادية هي املغايرة واالحنراف على حنو معين من القواعد و املعايري املثالي
" Rupture de syntaxeجعل الدكتور حممد مندور اخلروج على قواعد اللغة أو كما مساه بكسر البناء 

.)3("إلتماسا جلمال األداء و روعته

جل و لقد جلأ الشعر الصويف يف بعض جوانبه إىل عدم مراعاة إعراب الكالم و حركاته ، من أ
خلق قصيدة الرؤيا اليت تتجاوز الواقع مبا فيه ، و يشكّل البناء النحوي فيها عوامل الداللة مما حيقّق 
الوظيفة التأثريية و اجلمالية يف النص و املتلقي على حد سواء ، فضال يف ذلك عن خلفية هذا الشعر 

راه يف فصاحة الفعل و استقامته ، املنبثق عنها و اليت ال ترى الفضل يف فصاحة املقال و سالمته ، بل ت
و اهللا يا أخي ما يقال للعبد مل مل  تكن معربا ، وإمنا يقال له مل  كنت  : " و قد قال بعضهم خماطبا 

طمس "،و ذا فقد زاوج املتصوفة بني البعدين الفين و املعريف يف خطام الذي حياول)4("مذنبا
يت تتعلّق ا النفس يف نور اجلمال املطلق الذي يتعين له يف التعيينات اجلزئية يف األشياء اجلميلة ال

نفسه،  كما يشري أيضا إىل ظهور هذا اجلمال املطلق و سريانه يف كلّ التعيينات اجلميلة ، مع بقائه 
.)5(" على ما هو عليه من إطالق 

. 213: اللغة العليا ، ص : النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر: جون كوين -1
. 206:نظرية اللغة يف النقد العريب ،مكتبة اخلاجني ، مصر ، ص : عبد احلكيم راضي . د-2
.265:النقد املنهجي عند العرب ، دار ضة مصر ، ص : حممد مندور . د-3
.207: ص 2إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري ،ج: أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين -4
.117: شعر عمر بن الفارض ، دراسة يف فن الشعر الصويف ، ص : عاطف جودة نصر . د-5
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عند بعض املتصوفة أيضا لونا من ألوان االنزياح فيما يتعلق بالشكل )*(وتعد الكتابة باللغة العامية 

الوعي أثناء تكشف أن الصويف خيضع للكتابة العفوية سواء يف حالة الشطح أو حالة " التعبريي ، فهي 
الكتابة ، فهو غري عابئ مبا يكتب و دون أن يراجع ذلك ، و يتجسد ذلك يف عدم اهتمامه بصقل 

كتابته ، إذ تكون كتابته حتت ضغط  املعاين اليت تستغرقه ، لذلك يظهر االنزياح بني املعىن املتدفّق 
لفصيح أم بالعامي ، أو حىت بشكل سواء كانت شعرا أم نثرا ، با)1(" املندفع و بني تقنيات الكتابة 

.آخر من شأنه ختفيف الثقل و تسهيل احلمل 

و ال يتعلّق االنزياح مبفارقة اللغة االعتيادية يف شكليتها و قواعدها و أساليبها فحسب ، بل 
مفارقة يتعدى ذلك حىت إىل املضامني ال سيما الصور يف مغايرا و جماوزا ، فاملعاين الصوفية معان

وإن اختذت من التجارب  السابقة  أساسا  تقوم  عليه و كذلك الصور الفنية يف اخلطاب الصويف ،   
و  الالفت للنظر أنّ هذه الصور تركّب بشكل مغاير يشي بالغرابة و احلرية و الغموض ، كونه جيمع 

سهام يف أدبية النص مبا يثريه بني معاين متقاربة و متنافرة يف نفس الوقت و لكنها تتعدى ذلك إىل اإل
التصوير يف نفس املتلقي من استغراب و إعجاب  مصدره انتهاك قاعدة اجلمع بني متواليات عالمات 

.  املوضوع املتآلفة ، و العدول عنها إىل اجلمع بني متواليات العالمات املتباعدة و املتنافرة 

داة حاملة للمعىن يف خضم التجربة أ، و هي الصورة إطار للتجلي " و حقيقة ذلك أنّ
3(" صراع بني الوظيفة و املعىن" ، فهي إذن )2("لة يف متظهرها بالتجربة الشعرية الصوفية املتوس( ،

بني احملدود الذي متثله الصورة الذاكرة بعناصرها و أطرافها ، و بني الالائي الذي تصبو إليه و تسعى 
أي  بني احلسي و ارد ، و يف تلك البينية أو الربزخ تكمن مجالية الصورة حنوه حتت وطأة التجلّي،

الصوفية من حيث اجلدة و التفرد و اإلبداع ، و لعلّ ذلك يتضح يف تشبيهات أيب العباس التيجاين اليت 

ن باستطاعتهم نظم الشعر الفصيح يذكر الدكتور سعيد جاب اخلري أنّ العديد من شعراء امللحون من الصوفية اجلزائريني كا-*
على األوزان اخلليلية ، غري أنّ ذلك مل يكن ليحقق هدفهم من النظم ، ألنّ شعرهم يف هذه احلالة ليس يف متناول األغلبية و لن 

ن يف اجلزائر ، العالقة بني التصوف و شعراء امللحو: سعيد جاب اخلري . د: ينظر.تفهمه سوى النخبة اليت متثل األقلية داخل اتمع 
.  37: ص 

.364: شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب  ، ص : أمحد  بو زيان -1
.214- 213:ص العدد األول ، صورة الصويف يف شعر أيب احلسن الششتري ، جملة اخلطاب الصويف ،: بومدين كروم . د-2
.234:لعليا، ص النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر اللغة ا: جون كوين -3
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فإن اطمأنّ القلب بذكر اهللا : " حاول ا عكس ما شاهد وذاق من التجليات إىل حد ما حيث يقول 
حبيث يصري الذكر له وطنا ال يقدر على التخلّف عنه ولو حلظة ، ذاق باكورة أهل التحقيق ، وملعت 

و حميط ، واحرم بالرباءة من كلّ ما فهناك يترد من كلّ خميط (...) له لوامع من أحوال اخلاصة العليا 
. )1(" سوى اهللا ، و صلّى على األكوان صالة اجلنازة ، و دخل على اهللا من باب املراقبة 

تعد الصوفية على صعيد الصورة التشبيهية ثورة ، ألنّ الصوفية مل تأبه للشرط اجلمايل " و من مثّّ 
هو صحة املعىن و املقاربة يف التشبيه ، بل اخترعت شرطيها الذي وضعه النقد القدمي ، و ) املقدس( 

االستعارة و التخييل  ، فعليهما تتأسس التجربة الصوفية و منهما تستمد : الفنيني اجلديدين و مها 
.)2(" قيمة فنية كربى ، قوامها نشاط مجايل مميز يعتمد على املبالغة و اإلغراق و الغرابة يف خلق املعىن

لقد كان تعامل النقاد و البالغيني القدامى مع الصورة تعامل السيد مع العبد ، تلك املعاملة اليت 
تقتضي اتباع األوامر و التقيد بالقوانني و التمسك بالنظام املفروض ، و أي خروج أو انتهاك ، يورث 

عدل يف شعره عن " من أنه األديب عقوبة و إقصاءا ، و هذا ما يسفر عنه قول اآلمدي يف أيب متام 
، و قد )3(" مذاهب العرب املألوفة إىل االستعارات البعيدة املخرجة للكالم إىل اخلطأ أو اإلحالة 

أالّ تستعمل إال فيما يليق باملعاين ، و ال تكون املعاين به متضادة متنافية ، و هلذا " جعل من االستعارة 
.)4(" الفساد حدود إذا خرجت عنها صارت إىل اخلطأ و 

-هو اآلخر-و ما قول السكاكي ببعيد عما ذهب إليه اآلمدي يف االستعارة حيث يقول مقننا
أن تذكر أحد طريف التشبيه و تريد به الطرف اآلخر ، مدعيا دخول املشبه يف جنس " بأنٌ االستعارة 

املشب ه ما خيصه به ، داالّ على ذلك بإثباتك للمشب5(" ه به املشب(.

.27: ، ص2جواهر املعاين من سيدي أيب العباس التيجاين ، ج: علي برادة حرازم الفاسي -1
.135:القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : وضحى يونس . د-2
الطبعة الرابعة،دار املعارف السيد صقر،: املوازنة بني الطائيني، أيب متام و البحتري،حتقيق :أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي-3

.122: م ص 1992مصر 
.246: املصدر نفسه ، ص : أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي -4
. 156: م ، ص 1937–مصر –مفتاح العلوم ، القاهرة : أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي -5
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لى اإلبداع الذي ما سمي كذلك إالّ لكونه جديدا من و مثل هذه اآلراء تفسر محلة البالغيني ع
خالل العالقات اجلديدة اليت متنحها إياه لغته ، تلك العالقات اليت تشوش املفاهيم املألوفة و تنتهك 
القواعد و املعايري قصد إحداث اللذة و النشوة ، و هذا ما تفطّن إليه عبد القاهر اجلرجاين و دعا إليه 

و مبىن الطباع ، و موضوع اجلبلٌة على أنّ الشيء إذا ظهر من مكان مل يعهد ظهوره : " حيث قال 
منه،و خرج من موضع ليس مبعدن له ، كانت صبابة النفوس به أكثر ، و كان بالشغف منها أجدر ، 
فسواء يف إثارة التعجب  و إخراجك إىل روعة املستغرب وجودك الشيء من مكان ليس من أمكنته ، 

أو صادف له شبها يف شيء من (...) شيء مل يوجد و مل يعرف من أصله يف ذاته و صفته ووجودك
.   )1(" املتلونات ، مل جتد له هذه الغرابة ، و مل ينل من احلسن هذا احلظ 

و هذه الدعوة إىل الترفّع  فوق كلّ مألوف و منتظر  بغية النفاذ إىل جوهر االبداع وحقيقته، ثابتة 
املعىن اجلامع يف سبب الغرابة أن يكون :" ب اجلرجاين أيضا فيما خيص التشبيه حيث يقوليف مذه

.)2(" الشبه املقصود من الشيء مما ال يتسرع إليه اخلاطر ، و ال يقع يف الوهم عند بديهة النظر 

استعماله أو ندر ، و من زاوية النظر هذه ال يرى الصويف يف مجال الصورة الفنية إالّ ما غاب 
فالصور الصوفية ذات مجالية جذابة ممتعة من خالل املفارقات امللغزة بني الذوق و العقل، و املدرك   
و الغييب ، و احلسي و ارد ، و الفردي و الكوين ، ومن هنا يصبح لظاهرة االنزياح يف الصورة 

فين رفيع املستوى هو ذاك اخلطاب متظهرات بالغية و داللية عجيبة ، مما يدلّ على خطاب أديب
. الصويف و منه اخلطاب الصويف اجلزائري

كما أنّ ظاهرة االنزياح تلك يف مثل هذا اخلطاب تدلّ على منهج مجايل استبطاين تأملّي 
إلخراج  غري املدرك يف صورة بديعة هدفها إجياد عالقة متميزة بني الذات الصوفية السالكة و اجلمال 

لوي املطلق ، مما جعل عناصر الصورة و تركيباا املختلفة ذات بيانات مجالية تناظر األنشطة الع
.النفسية و الفكرية ، و ليست جمرد تراكمات جمازية و رمزية 

. 110: أسرار البالغة ،ص : عبد القاهر  اجلرجاين -1
.151:املصدر نفسه ، ص : عبد القاهر  اجلرجاين -2
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هكذا تنمو الصورة يف تصاعد هو تسامي حنو األمجل و األقدس و األكثر اتساقا ، حنو و
سلك "، مثّ إنّ )1(القانون و النظام و احلقيقة الكونية ، إا تعبر عن سعي وجودي للتواجد يف املطلق 

ي على ضوئه الطريق الصويف يولد الشعور املتزايد باجلمال اإلهلي الذي يتجلّى يف كل مكان ، و الذ
يصنع الصويف أشياء ذات مجال يوافق مجال طبيعته اخلاصة ، و ينسجم يف الوقت نفسه مع أصول 

.)2(" الفن التقليدي اليت متثّل بدورها مجال الفنان األمسى 

فالصورة الفنية يف اخلطاب الصويف ليست صورة توضيحية ملعىن ما على ضوء عناصرها 
حتول الشيء املعتاد إىل أمر غريب " نها من وجهة نظر العقل ، و إنما هي صورة املنسجمة يف ما بي

.)3(" عندما تقدمه حتت ضوء جديد ، و تضعه يف سياق غري متوقع 

صورة أيقونية ألمر لطيف أو ذوقي يستعصى على الشرح أو التوصيف،و من -إذن –فهي 
دا يف سياق معروف ، و بني املعيوش ارد الذي ال ينقال،   مثّ تسعى إىل عقد صلة بني ما كان معتا

و هنا تكمن الغرابة ال يف عناصر الصورة ، بل يف عالقات تلك العناصر مع معاين جديدة ، و رمبا قد 
.تبدو بعيدة أو متناقضة ألول نظرة 

ف مظاهر تصويره ترقى و هكذا فإنّ تشبيهات اخلطاب الصويف و استعاراته و كناياته و خمتل
عن مجالياا املعهودة إىل مجاليات األذواق و اللطائف اليت تتعالق فيها الصورة و اازات تعالقا يرفضه 

الصورة يف جتربة املتصوفة ختتلف بشكل كبري عن "العقل حبسيته ، و يقبله القلب برؤياويته، ذلك أنّ 
زيا عن واقع معين، و إنما هي أقرب للمفاهيم احلديثة ، التصور البالغي السابق، فهي ليست تعبريا جما

تعبري عن احلقيقة الداخلية ، و حبث حماولة للوصول إىل قلب احلقيقة من خالل جتربة الفناء و حمو 
.    )4(" املوجودات اليت متأل هذا العامل الصوري احمليط م ألجل إجياد العامل احلقيقي 

.138: شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب ، ص :سحر سامي . د: ينظر -1
الدار املتحدة للنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،: كمال خليل اليازجي . الصوفية بني األمس و اليوم، ترمجة د: حسني نصر .د-2

.24:م ، ص 1985
.81: م ، ص 1980ة األجنلو مصرية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ،نظرية البنائية يف النقد األديب ،  مكتب: صالح فضل . د-3
.138: املرجع السابق ، ص :سحر سامي . د-4
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و الصورة الفنية يف اخلطاب الصويف ال تتكئ على الصورة الفنية املخبوءة يف الذاكرة الشعرية ، 
.االئتالف من شدة االختالف فهي صورة ميتافيزيقية تقبع خلف العقل ، و القاعدة فيها  شدة

و لقد أدرك النقد احلديث مجالية الصورة من خالل تباعد أطرافها ، حيث أنّ الصورة تتوالد 
تتوالد من املفارقة بني أمرين متباعدين قليال أو " نتيجة الفجوة و التوتر بني طرفني متباعدين فهي 

، و هو بذلك )1(" يبا تلقائيا بني حقيقتني جد متباعدتنيإا تتوالد من تقريب الشاعر تقر(...) كثريا 
إمنا يستثمر هذا الوعي هلدف مجايل يعيد رسم منحنيات اخلطاب العرفاين وفق إيقاع داخلي يعيشه 

.الصويف 

يف حال ارتقاء و تعايل من عامل -متاما مثل السلوك الصويف-و هكذا يبدو اخلطاب الصويف 
ملعىن ، أو من عامل ااز إىل عامل احلقيقة ، عرب لغته و أساليبه و صوره و أوزانه من احلس إىل عامل ا

حيث التجاوز ا جمرد التشفري و الترميز إىل حترير الداللة من قيود االستعمال ، و العدول بالكلمات 
ض ، و حترير القارئ إىل عوامل اإلحياء و اإلشارة ، و فتح باب التأويل ، و حترير الشعر من ربقة العرو

.من قيود العرف ، و جعله ذلك كله غاية تابعة للغاية اجلمالية املطلقة 

لقد أخذ اخلطاب الصويف بتحوله ذلك و مفارقته و انزياحه  بعدا خاصا ادخر من خالله الفهوم 
ما جعله حيوز كلّ مميزات و املعاين و الدالالت و األبعاد اإلحيائية و اجلمالية و السمات األسلويية ،

التفرد و السعة و التجديد و اخلصوصية ، كل ذلك من خالل االنزياح عن املادة التعبريية اليت توارثها 
.األخالف عن األسالف 

و الصويف بتجاوزه قوانني الشعرية القدمية و انتهاك سننها ، فهو بذلك ميارس حقه يف اللغة 
ة  االنزياح على االنزياح ، فإذا كان الشعر يف عمومه انزياحا باللغة عن مألوفاا باللغة ، و ميارس تقني

.424: م ، ص 1973النقد األديب احلديث ، دار الثقافة ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، : حممد غنيمي هالل . د-1
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لذّوق و فيوضات القلب ال املعجمية و األسلوبية ، فإنّ اخلطاب الصويف بكل ما حيمله من خصوصية ا
.)1(بد أن يكون يف جوهره انزياحا على االنزياح و جماوزة للمجاوزة 

على املستوى الداليل " ذلك أنّ الفعل اخلطايب لدى املتصوفة هو فعل تفجريي ، حيث فجروا 
خلطاب الصويف العالقة التقليدية بني الكلمات و وسائط ااز و تعتيم االسترسال ، لذلك جاء ا

.الذي أقر مبدأ عدم املطابقة و املماثلة و احملاكاة )2(" يتجاوب كميا مع هذا الوضع املعريف 

و خالصة القول  فإنّ اخلطاب الصويف ال يدين يف مجاليته لألشكال البالغية و مدى انزياحاته 
ملركّبة من االرتباط احلميم و املتأصل بني املختلفة فحسب ، بقدر ما يدين لبنيته ذاا ، و هي البنية ا

احلسي و ارد ، املادي و الروحي ، الظّاهر و الباطن ، مما أضفى عليه طابعا أيقونيا يف االستخدام 
.اللغوي من ناحية أخرى 

.280:العذل الديين و املعريف يف اخلطاب الصويف ، ص : عباس يوسف احلداد . د: ينظر -1
.30:حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-2
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اين ـالثبابال

جتلّيات االنزياح و مجالياته  يف اخلطاب الصويف اجلزائري 

الفصل األول : اخلطاب الصويف اجلزائري و مقولة االنزياح. 

الفصل الثاين : مستويات االنزياح يف الشعر الصويف اجلزائري .
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األول الفصل 

اخلطاب الصويف اجلزائري و مقولة االنزياح.

: دالئلية اللغة و أبعادها الصوفية -1
.الشعر -أ

.النثر -ب
.اللغة و منطق اإلشارة يف القراءة و التلقّي -2
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:لغة و أبعادها الصوفية دالئلية ال-

: الشعر -أ

إنّ التصوف باعتباره جتربة ذاتية تقوم على الذوق و الوجدان ، أقرب إىل الفن و أكثر التصاقا 
به ، و إىل جانب ذلك فإنّ التركيب الشعري مبا له من خاصية إحيائية ، قد يسعف أصحاب املواجيد 

، و يبدي من القدرة على استيعاا ما ال سبيل إليه مع العبارة اليت يف ترمجة أحواهلم و منازالم
تتوخى الوضوح و املباشرة ، و تتجاوز التلميح إىل التصريح و االنكشاف ، فتكف بذلك عن 

.االستجابة لتلك احلاالت الروحية العالية اليت متيز جتربة التصوف 

املعاناة الصوفية  بأسرارها و غوامضها ، أو بظالهلا      متثّلقدرة علىو إذا كان الشعر أكثر
و كثافتها، فإنّ الشعر الصويف اجلزائري قد عكس إىل حد كبري جتربة أصحابه عرب كلماته اليت تدثّره ، 
و من هنا كان هلذا الشعر قيمته اجلمالية اليت مل تستمد مشروعيتها من املعىن الظاهري الذي حتمله 

شعر ، و إمنا من خالل ما أضافته أدواته اللغوية من جديد عرب آلية االنزياح اليت تعزف أبيات ذلك ال
.عن كل ما هو مألوف و معهود 

حقيقة اإلبداع تظهر أول ما تظهر يف لغة التعبري ، لكون هذه اللغة التعبريية اليت " ذلك أنّ 
ىل ، فبقدر ما تكون جديدة يكون الشاعر حتمل اإلثارة و عناصر اجلمال هي عالمة اإلبداع األو

.  )1(" جديدا ، و لكن ال تكون جديدة إالّ ألنّ جتربة الشاعر أو رؤياه جديدة

و يبدو أنّ عراك الشعر الصويف للغة و صراعه معها ، ميثّل حماولة مضنية يقوم ا الشعراء مللء 
لقادرة بأدواا التعبريية على استيعاب التجربة الصوفية  الفراغ الذي يستشعرونه يف اللغة العادية غري ا

.168: زمن الشعر ، ص : أدونيس -1
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و النفاذ إىل جوهرها ،و من هنا كان اللجوء إىل أي انزياح ميكّن من الكشف عن حقائق ال تسعها 
.اللغة يف  أمناطها التركيبة العادية 

ة جند أا  تركّز بشدة على الظاهرة اللغوية دف التمييز بني و بالعودة إىل الدراسات األسلوبي
، و من هنا كان العامل الصويت الشكالين الذي )1(الطاقة اإلخبارية اردة و الطاقة األسلوبية اخلالّقة 

زل يف متثله اللغة بعباراا و أصواا و أوزاا و قوافيها و تراكيبها كفيال خبلق اجلمال الشعري املخت
: املقروء و احملسوس من هذه اللغة املرتاحة،و هلذا من النقاد من قد جعل من ضروب االنزياح اللغوي 

إنزياح الصفات عن موصوفاا ، و انزياح التضايف أو اإلسناد ، و انزياح التركيب ، و انزياح النحو 
.  )2(أو التضاد بكسر قواعده أو جتاوزها أو عدم االلتفات إليها ، و انزياح التناقض 

و ينتظم هذا النوع من االنزياحات مجلة من النصوص الشعرية للمتصوفة اجلزائريني ، و هو 
عامل : يكشف عن املغزى الذي تنشده هذه النصوص يف خطاا القائم على أساس اإلقرار بعاملني مها 

فيه العناصر اللغوية استعماال غري الروح و عامل احلس ، و يف هذا الضرب من االنزياح الذي تستعمل
، حيث ال )3(" يغدو النص الشعري نصا يرنو إىل الالعقالنية و الالمألوف و الالعادي " مألوف 

يقول . تتجمد اللغة يف مدلوالت ثابتة ، إذ ميكنها أن حتضر خارج قربها املعجمي املعين هلا من قبل 
: أبو مدين التلمساين يف إحدى موشحاته 

فانتبهت للخطـاب       و مسعـت منـي
كلّي عن كلّي غاب       و أنا عنـي  مفين 
و ارتفع يل احلجاب       و شهـدت أنـي

)4(ما بقي يل آثار غبت عن أثري       مل أجد من حضر يف احلقيقة غريي 

قضية البنييوية ، دار : عبد السالم  املسدي : هجية الدراسة األسلوبية ، ضمن كتابيف من: حممد اهلادي الطرابلسي : ينظر -1
.175: م ، ص 1995اجلنوب للنشر ، تونس ، 

.38: األسلوبية مفاهيمها و جتلّياا ، ص : موسى سامح ربابعة . د: ينظر -2
. 43: املرجع نفسه ، ص : موسى سامح ربابعة . د-3
.85: الديوان ، ص : مدين بن احلسني شعيب أبو -4
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فالنص يقوم كما نالحظ على ثنائية غري معهودة جتري املقابلة بني طرفيها على حنو حمايث جتاوزت 
ليكون ) باث و مرسل ( خماطبا و متوجها إليه باخلطاب ، : عالقة اخلطاب اليت تفترض اثنني 

على حنو ما متليه التربية –يها اإلنسان الذي يرقى املخاطب هو نفسه املخاطب ، يف حالة يتألّه ف
إىل درجة االحتاد بالذات اإلهلية ، بعد أن ينال العلم اللّدين و يتحقّق مبعرفة اهللا ذوقا –الصوفية 
.وكشفا 

و هنا يتسنى لإلنسان أن يتجاوز املسافة الفاصلة بينه و بني اهللا ، فيعلو على وجوده و يرتفع 
ف اإلهلي ، حيث تنعدم اهلوة ، و بالتايل تنعدم اهلوة أيضا يف اخلطاب حيث يتزعزع عن إىل مصا

.موضعه األصلي املنتظر و املتوقّع فيه إىل موضع خميب ألفق االنتظار و مفاجئ له 

و بالعودة إىل النص جنده يبتدئ حبالة إقبال و إصغاء و توجه حنو مصدر اخلطاب ، فهي حالة 
وم على حركة باجتاه القرب ، و ذلك يقتضي التعدد و اإلثنينية ، فاالنتباه يسفر عن ثبوت وجودين تق

املؤثر و املؤثر فيه ، و كذلك احلب يشري إىل وجود حمبوب هو موضوع حبه ، و الفاين يقتضي : مها 
ذا املظهر سرعان ما وجود من يفىن عنه ، و املوافق يستلزم آخر موافقا و حمتذى هو غريه ، غري أنّ ه

ينكسر و يتفتت ، حيث يفجؤك  النص بكون املنتبه توجه إىل ذاته و انتبه إليها ، و مسع منها ،      
.و غاب عنها ليحضر فيها ، و كُشف له احلجاب من ذاته لريى ذاته اليت ما يف احلقيقة سواها 

: و يوضّح ذلك هذا املخطط 

الذات اإلهلية

مظهر        
الذات الصوفية

املتلقياملخاطب
مظهر

مخبر
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و هكذا يتأسس النص عرب خيطيته و أفقيته على مقولة االنزياح و منها تنبع شعريته ، فهو 
و هو إذ يقدم احلالة و يوهم ا ، مث ال يلبث أن ينقلب عليها مبا هو ليس من جنسها و مقتضاها ، 

يفعل ذلك إمنا يستحوذ على املتلقي و حيقق فيه فعل الصدمة الناتج عن وجود فجوة بني ما يقوله 
.ظاهر النص و ما ينتهي إليه عمقه الذي يرى يف الذات جملى األلوهية 

و لعل املفارقة نفسها اعتمدها خطاب األمري عبد القادر يف شكل لغوي اندغم فيه املطلق يف 
ال يقف عند –كما هو معلوم –هر  الكونية ، و اختفى وراء القشور ، و الصويف العارف املظا

حدود الشكل بل يتجاوزها إىل الظاهر فيها عرب احلوا س  أوال ، مث لينتهي إىل معرفة كشفية ال حيدها 
تناقض ، حد ، تتجاوب فيه أصداء الطبيعة و مظاهر اللغة ، مشكّلة أفقا كونيا ال تصادم فيه و ال

: يقول األمري عبد القادر . عاملا فسيحا من التناغم و االنسجام  

فيـا  نورا بـال  مشس        و يـا مشسا  بال نـور
و يا حبـرا بـال حـد        و يا ساحال بـال حبـر
و يا نكـرا بـالعرف        ويـا عرفـا بـال نكر

ا بـال غيـرو يـا غريا و ال عيـن        و يا عينـ
و يا سترا بال كشـف        و يـا كشفـا بال  ستر
و يـا فجرا بـال  ليل        و يـا ليال بـال فجـر
يـا حرييت يـا دهشيت        يا حرف ما له مقــر
لقـد  حيرتين  حتـى        يف حرييت  و يف أمـري
و حار  كلّ ذي كشف        و ذي عقل و ذي  فكر

)1(ـذي يبغـي        عرفانكـم إىل  خسـر و غاية  ال

.209: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
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ففي هذا النص الشعري تتبدى الروح التأملية يف الكون ، بشكل لغوي تعبريي عدل فيه 
ته  املوصوف عن صفته ، و فارقت املقدمة نتيجتها املنتظرة ، فأضحى ذلك الشكل على تناقضه وضدي

معادال موضوعيا حياول الشاعر االقتراب به من موصوفه ، فعمل على تقصري املسافة القائمة بني 
الصورة و املثال ، بني الوسيلة و الغاية ، بني احملسوس و ارد ، بني احملدود و املطلق ، األمر الذي 

: وله حول اللغة من أداة حتيل إىل غريها إىل أداة حتيل إىل نفسها كما يف ق

يـا حرييت يـا دهشيت         يـا حرف  ما  له مقر 

:و هي حالة الشاعر نفسه اليت أحال إليها 

لقـد حيرتنـي حتـى        يف حريتـي و يف أمري               

، لنجد أنفسنا أمام لغة جديدة مفرغة من فاملعىن احلقيقي أو الوصف احلقيقي يبقى بعيد املنال 
.مألوفها السابق ، إقتضتها طبيعة احلالة املراد التعبري عنها 

و ال خيلو نص حممد بن احلبيب البوزيدي من مثل هذا املوقف ، حيث تأسس نصه على ثنائيات 
صهر فيها املتخالفات ، و هنا ضدية تتصارع فيما بينها و تتخالف ، و تنتهي عمقا إىل وحدة كلّية تن

:تنعدم املسافة بني احلضور و الغياب ، بني الظهور و البطون ، حيث يقول 

فإذا السر بدا  من  الغيب  للشهادة        احترق الفؤاد و امتحق جبلُ  الطور
هذي ليلى قد بدت باحلسن تلونت        لبعضها ظهرت و بطنت يف الظهور

)1(بت عن كلّها        فلو كنت تدريها لصرت ا مسرور ظهرت  لبعضها و غا

.161:الديوان ، ص : حممد بن احلبيب البوزيدي -1
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و معىن املسافة يف "ليلى "فالنص يطلع على جانب من انتقال الداللة املعجمية املتداولة  ملعىن 
لعقل متثّله ، ألنّ معىن ليلى و معىن الظهور ، إىل حقل داليل آخر من العسري على ا"الظهور و البطون "

و البطون هنا خرجا من التقييد إىل اإلطالق ، و التعبري عن معىن مطلق ال تستوعبه مفردات اللغة 
املتداولة اليت من صفتها احلد و التقييد  إالّ باالحتيال عليها من طريق اجلمع بني الضدين لتقريب املعىن 

: الظهور هو عني البطون كما يف قول أمحد بن مصطفى العالوي ال لنقله كما هو فيصبح

ظهر يف احتجـاب        و اختفى  بسنـاه
)1(و الكلّ يف خـراب        لواله   ما  ثـراه  

و إذا كان التعارض تقيده األلفاظ يف ذاا بالنظر إليها على حنو مستقل ، فإنّ التدقيق يف 
ركيب يلغي وجود هذا التقابل اخلارجي ، ألنه يكشف لنا عن ائتالف الشيء      ارتباطها داخل الت

و نقيضه يف وحدة عليا متثّل  تركيبا يتجاوز و يرتاح عن الثنائية اليت يشي ا املظهر ، فاجلمع يتحقّق 
داخل الفرق و يذوب فيه ، و كذلك فإنّ البطون مكتسب من الظهور نفسه و قائم به ،ولوال احلس

ملا عرف املعىن  و من هنا يكون جتريد الكلمة من معناها اللغوي و سياقها املرجعي و التارخيي السابق  
.)2(قد أسهم يف تكوين أفق جديد ، أفق الداللة اخلفية ، أو البنية اخلفية 

يكون على هذا النحو اخلطايب الصويف تطّرد البنية اللغوية يف قيامها على املفارقة بني موضعني
أحدمها مقصودا  خلدمة اآلخر و اإلشارة إىل جوهريته اليت ال يبلغها الوصف و ال ترقى إليها املعرفة ،  

الفناء ، البقاء ، اجلمع ، الفرق ، السكر ،  الصحو ،         : و إذا ما تناولنا التعبريات اللغوية مثل 
وا معربا إىل احلقيقة ، و لذلك فاستخدامها و غريها فسنرى أنّ اإلحلاح على استخدامها يتأتى من ك

ليس غاية يف ذاته ، بل هي وسيلة تكشف عن ضرورة جتاوزها ، كوا تفيد معاين إهلية و أسرار 

.71:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى  العالوي -1
.78:، ص حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة: آمنة بلعلى .  د: ينظر-2
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، و املقصود منها ليس معناها املتداول و إنما ما ميكن أن تكشف عنه ، فهي ذا تعبر عن ربانية 
. )1(مضمون آخر و بناء وجداين آخر 

:يقول عبد القادر بن حممد 

فنيت فلـم  يغن  الفنا  عن بقائنـا        و ليس  البقاء حاجبـا عن فنائـة
أيضا  حاجب الجتماعنا        و ال اجلمع يل عن ذاك جاء بعكسةو ال الفرق 

فغبت عن  األكوان  طرا  بأسرهـا        و شاهـدت ربنا  بعني  البصيـرة
)2(و منذ عرفت احلق غبت عن السوى        و مل   تطب   النفوس  إالّ  برؤيـة  

لسوى كلّها إشارات ختتزن يف داخلها طابعا فالفناء والبقاء والفرق واجلمع و البصرية و ا
عرفانيا يشحن التراكيب و يلقي عليها ظالله مبا يتناسب مع سعيه إلقامة عالقة مع اخلفاء ، أي مع 
الغاية اليت ما بعدها غاية ، و ينتج عن ذلك تعليق اخلطاب الشعري بكلمات تأخذ مأخذ االصطالح 

.األول و حال دون نقل ما يعيشه الصويف و يذوقه الصويف اخلاص ، بعدما تعطّل استعماهلا

فإذا كان الصوفية قد وضعوا ألنفسهم اصطالحات تدور معانيها على املقامات واألحوال و 
األذواق و تواضعوا عليها فيما بينهم، فلقد ترمجوها أيضا شعرا كالذي مر يف شعر عبد القادر بن 

ألمري عبد القادرعلى حنو يشري إىل احلقيقة اليت يسعى الصوفية حممد،و الذي هو مثبت كذلك يف شعر ا
:إليها حيث يقول 

فأزال   الستر   عنـي       فبدا يل الفصل وصـال
زادين القرب احتراقـا       فأنا بالوصـل أصـلى
عجيب من عشق نفسي       ما أحببت غريي  أصال

ملؤسسة  اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت ، لبنان ، الطبعة اخلامسة تراث و جتديد ، ا: حسن حنفي . د: ينظر -1
.112: م ، ص 2002-هـ1422

.10: الياقوتة ، ص : عبد القادر بن حممد -2
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أنا بـدر أنـا  مشس      أنـا صبح قـد جتلّى
)1(أنـا  نور  أنـا  نار      أنـا  برق  ضاء  ليال   

لقد كانت مهمة اكتشاف النفس و رفع حجاب اجلهل عنها من أهم خصائص التجربة 
، و لعلّ صعوبة املهمة هي اليت " من عرف نفسه فقد عرف ربه" الصوفية اليت تعتمد يف أصوهلا على 

ريية ، دفعت الصوفية إىل البحث  عن حقول داللية جديدة يف اللغة تساعدهم يف جتاوز العقبات التعب
و يف استخراج ما يصعب استخراجه باللغة املتداولة ، حىت اجتمع لديهم معجم خاص يتالئم مع 
تصورام اجلديدة و الفريدة و العميقة جتاه الوجود أوال باعتباره جملى اجلناب اإلهلي املقدس و املرتّه 

ذي هو يف جوهره عند املتصوفة عرب مظاهره املتعدد ة و صوره املختلفة ، و جتاه اإلنسان ثانيا ال
.متوحد باهللا 

ما هو إال حالة عارضة ينبغي –أي بينه وبني ربه –و أنّ االنقسام الذي آل إليه الشاعر 
جتاوزها لتحقيق الوجود األصل ، أي ليصبح املوجود متحققا بالوجود ، و عند هذه الدرجة متّحى 

ني األشياء ، و يصبح تقديس األنا اإلنسانية لألنا اإلهلية من قبيل الفوارق ،و تتهاوى احلدود الفاصلة ب
: تقديس اإلنسان جلوهره ، و حمبته و عشقه له ، كما قال األمري عبد القادر معبرا عن هذا التصور 

عجيب من عشق نفسي       ما أحببت غريي أصال 

اللغوي على املتكلم العادي ، داالّ  يف اخلطاب الدال يف العرف " أنا"و من هنا أصبح الضمري  
إنية " هو " اإلنية"الصويف على اهللا سبحانه و تعاىل، ألنّ الذي يرى اهللا هو اهللا ال الصويف ، إذ لفظ 

، و قد قيل أنّ اهلوية "إني  أنا اهللا ال إله إالّ أنا :"سبحانه حتديده ملا هو له حني يقول احلق ، أي 
.)2(" ، فكانت اهلوية معقولة يف اإلنية"أنا"هي عني اإلنية املشار إليها بلفظة " هو"بلفظة املشار إليها

.271-270:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
- هـ 1425: وىل الطبعة األ–لبنان -ل للنشر و الطباعة و التوزيع ، بريوت يمعجم الصوفية ، دار اجل: ويب زممدوح ال-2

.07:، ص م2004
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: من منظار الشريعة و احلقيقة عند املتصوفة ' األنا ' و هذا املخطّط يبين اعتبار 

مث إنّ الصويف حلظة االخنطاف و املعاينة و املكاشفة و التجلّي ال يهتم باللغة و ال بنظامها 
فالضمري ال حيتمل الكثرة أو الفصل ، الصريف ، لذلك وجدناه جيعل من األنت أنا ، و من اهلو أنا ، 

: بل يصري حتت غلبة و قهر التجلّي واحدا ، كما يف قول األمري عبد القادر 

يا أنا من أكون إن لـم أكن أنت       و يا أنت من تكون إن مل تكن أنا
مـا بالكم قلتم إلـه ، و عبـد        فكثرمت ،  لذلك طاشت عقولنـا

العني و األلف        فقـد رفـع الستر املفرق بيننـاإذا رفعت من بيننا 
)1(وذلك حني ال أنـا لك  عابـد        و ال أنت  معبود فزال  حجابنـا 

فاحلال اليت عليها الشاعر توحي بغيبته عن نفسه و فنائه يف املوضوع أو الفكرة ، و يقتضي ذلك 
لبها ليحققها على حنو أفضل ، فهو ذا الفعل يتجه حنو أنّ الفاين يعمل على مفارقة ذاته و يقوم بس

.حقيقته العليا ، و يستبدل بوجوده وجودا أرقى 

و بذلك يكف عن كونه عبدا ملاهيته اليت أسقطها على شكل آخر مغاير له ، و يصبح مبقدوره 
حنو ما يستفاد من قول أن يعلو صوا و يلتحم ا و يزول وهم املسافة بينهما يف حقيقة اجلمع على

:األمري عبد  القادر أيضا 

.301: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1

الشريعة                             أنا اإلنسان 
األنا الصوفية

أنا اإللهاحلقيقة                             
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فشيئان لفظ حنن و العيـن واحد        فأنت هو األنا و هو أنت  فادكــر
)1(ثر جييب  إذا  دعوت فهو الذي دعا        كرجع الصدى الثاين يف احلسن و األ

، فيكون الداعي هو عني "األنا " قد متّ امتصاصه و حتويله إىل داخل " األنت "و ذا املعىن يكون 
املدعو حيث انتفى التعارض و التمايز و التباعد بني الناسوت و الالهوت و أضحا شيئا واحدا ،     

: با األنت جبعله و اهلو أمرا واحدا أمحد بن مصطفى العالوي بقوله خماط-من جانبه–و ذلك ما يقره 

حضر قلبك و غب عنك  يف اهللا        و  اخفض  بصرك  لكي تـراه
)2(شرابك منك أعرف نفسك باهللا        هو  عينـك  لسـت  سـواه  

: و حيذو عدة بن تونس احلذو نفسه حني يقول 

ذا الورى        سر قـد جرى       مـن طلعتـهأين مـا ترى      يف هـ
معاين األشباح      يف  سر األرواح        و أنت  املصباح      يف  مشكاتـه

)3(فيك الرمحوت      فيـك امللكوت        فيك   اجلربوت      ال ريب  فيـه 

مدى تعايل اللغة على أساليب االستعمال -يف سواها مما سبقكما–فيظهر من هذه األبيات 
السائد ،  ألا تقصر عن استيعاب األمور اإلهلية اليت تتكشف للصويف عرب مشاهداته هلا ، و هلذا 
السبب ا تجه التعبري الصويف وجهة مغايرة تتوخى تقدمي املعاين الصوفية و اإلبانة عنها بإزاحة الدوال 

لها السابقة ، و األوصاف عن موصوفاا ، و الضمائر عن مسنداا مبا يتناسب و منطق عن مدالي
. التصوف و منهجه الذوقي 

.165:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
.107:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى  العالوي -2
.188: الديوان ، ص : عدة  بن تونس املستغامني -3
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ما يتكئ الشعر املنعقد حول هذا املنطق و هذا املنهج على رموز و اصطالحات خاصة ، و هي و كثريا
على كل حال رموز متجذّرة يف تراث الصوفية عموما ، حبكم تداوهلا فيما بينهم ، و حبكم اعتمادها 

.يف نقل جتارم ، فهي تشكّل معلما بارزا و لبنة مركزية يف التعبري الصويف 

و يعد الرمز اخلمري أحد أهم الرموز اليت يستخدمها املتصوفة يف أشعارهم ، فهم يوحون به   
و يومئون به إىل مجلة من املعاين الذوقية ، معتمدين األلفاظ املعروفة يف املعجم اخلمري ، فيذكرون 

ف عن أحواهلم الكؤوس  و السكر  و الساقي و غري ذلك  ، حماولني التوصل إىل إقامة عالقة تش
: يقول أبو مدين .  و سرائرهم 

و  زجاجي مـال  و طاسيت         دون  عنـب  زبيـب
يـا  ندامى  إفهموا  إشارايت        أنـا  حالـي  عجيب
راق يل اخلمر لذّ يل املشروب        فـي حمـل سعيــد
دعين نسكر و نعشق احملبوب        كـلّ  يـوم  جديـد
)1(و السفيه الذي يقول يل توب         ليس  هـو  برشيـد 

:و تبلغ املفارقة أقصاها يف قوله 

أنت  تدري من ميلي طاسايت          السميـع  ايـب  
)2(ت  يف ذايت         حاضـر ال تغيـب يـا  حيايت  و أن

ليس جتربة يف الكشف عن اخلمرة مبعناها املادي ، فال هي مخرة -وفق هذا االجتاه–إنّ الشعر 
من ماء العنب و الزبيب ، و ال كُبت يف أواين العرف ، بل آنيته قلبه مبفهومه الواسع و حبجمه الذي 

.71:الديوان  ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -1
.77:املصدر نفسه ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -2
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يسع رب العزة و اجلاللة ، و اخلمرة هي تلك األذكار و األوراد و خمتلف الطاعات اليت حضرته يف 
حضرة القدوس ، فغاب مبوجب ذلك عن نفسه يف عامل كلّه نور و إشراق و صفاء ، إنه عامل الكمال 

.مز إىل اهللا ، و الذي هو مصدر مخرة الشاعر الذي ير

فالشاعر مشدود إىل جتربة متحقّقة يف األزل ، و كلّ ما يبتغيه هو أن يوفّق يف نقلها باستلهام 
التجربة املادية ، األمر الذي يفرض عليه أن يضحي باالختالف على مستوى اللغة لصاحل التماثل على 

لذي أضفاه أبو مدين على اخلمرة ،كان  متداوال من قبل ، و لكن على مستوى التجربة ، فالنعت ا
حنو خيتلف ، فالسكر ، و اخلمرة ، و الساقي ، و الطاسات ، ألفاظ مادية عند غري املتصوفة تتوقّف 

ألزل بدالالا  عند فترة تارخيية معينة ، يبد أنها  عند أيب مدين تتحول إىل ألفاظ  معنوية تتسرمد يف ا
و مصدرها اإلله ، مما خيرجها من كوا ألفاظا حقيقية إىل ألفاظ ذات منحى رمزي ، على حنو ما 

: جنده يف قول األمري عبد القادر 

و إين شربت الكأس و الكأس بعـده      و كأسا  و كأسا شيا ما  أنا حاضرا
ه زدين ما  ينفك  قليب  مسعـرامـا  زال  يسقيين و  مازلت  قائـال      لـ

)1(و يف احلال ، حال السكر و احملو و الفنا     وصلت إىل ال أين حقـا و ال ورا 

فهو يعبر باخلمرة عما ذاقه من املعارف اإلهلية ، و عما بلغه من املقامات اليت جترد فيها عن 
قائم على -كما يبدو-و النص . ما للحق الرسوم كلّها ، فكان أن غاب عن حظوظ نفسه بشهود

ترميز اللغة ، فالشرب تعبري عما وجده الشاعر من مثرات التجلّي ، و الفناء الذي يعين  اتصاال 
إىل حالة الفناء أو املوت " وصل العارف فإذا، باالستغراق يف احلق حيث ال يشاهد صاحبه إالّ احلق 

يف كلّ األشياء ، و ال يصبح تنوع الصور و عدم ثباا يف ى اهللاالختياري ، تتم له املكاشفة فري
هذه الصور كلّع ، و يدرك أنّت يف التنوالثبايدركخياله عائقا عن املعرفة ، بل األحرى إنه

.)2("ليست سوى جمال حلقيقة ثابتة واحدة 

90:األمري عبد القادر ، الديوان ، ص -1

.211:فلسفة التأويل ، دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب ،  ص : زيد نصر حامد أبو. د-2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

154

للرمز اخلمري ابتغاء التعبري عن دقائق التجربة الصوفية جنده يف معظم نصوص الشعر و هذا التطويع
قي من مصدره العلوي األزيل ، مثّ الشرب و تذوالبدء بالس ق املعاين الصويف اجلزائري ، حيث يتم

اإلهلية اليت يهيم ا القلب و تطرب هلا الروح  ، و هذا  الشرب يتقادم عهده فال يعرف له قبل هو 
اآلخر و ال بعد ، و يعقب ذلك مقام القرب من احلق و االختصاص بالعناية و يئة الفوز باملقامات  

صل له ما حيصل من املشاهدة ،    على صفات الذّات  و أمسائها ، و حي" و املراتب ، فيقف الصويف 
، و من ذلك )1(" و هنا متحوه معرفته و يتالشى عند سلطان احلقيقة ، فيغيب عن نفسه و عن اخللق 

: قول عدة بن تونس املستغامني 

مخرنا مخـر  حالل يــا فىت         و لكنــه  ليس  باملبــاح 
ال  يذوقـه  إالّ  من قـد فىن         عن  الكون و عن كلّ األشباح 
حىت ال  يرى  حيثمـا  بصـر         إالّ  وجهـة  الرمحن  يا صاح 

كلّ شيء يف الورى من حسنها         طلعـة البدر كروح  الريـاح       
)2(هي عني  الكـلّ و الكـلّ هلا         إمـا منت  أو شـرح للشراح 

قد –على غرار الشعر الصويف اخلمري عموما –و يف اجلملة فإنّ شعر اخلمرة الصويف اجلزائري 
لى أنّ الشعر الصويف يف أغلبه مل و تدلّ  هذه املالحظة ع" ترسم يف تقاليده الفنية التراث اخلمري ، 

يكن بسبيل تتيح للشعراء أن يبتدعوا و يصكّوا رموزا تتميز باجلدة و اخللق ، و إنما كانوا يعولون 
.)3(" على املوروث الذائع من األمناط األسلوبية املستقرة 

موروثة و صور تقليدية شائعة و ذا فقد أملّ املتصوفة يف أشعارهم بأمناط تعبريية ثابتة و أساليب
بني البنية "متداولة ، إالّ أنهم  يف إملامهم بالثابت املوروث و املتداول الشائع كانوا يقيمون جدال 

.111: الشعر الصويف بني مفهومي االنفصال و التوحد ، ص : وفيق سليطني . د-1
.216: الديوان ، ص : عدة بن تونس -2
.361: الرمز الشعري عند الصوفية ، ص : صر عاطف جودة ن. د-3
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، و ذلك من أجل التوصل تعبرييا )1(" احلسية لألشياء يف قرا و مباشرا ، و البنية العرفانية املرموزة
مبثابة املعادل الرمزي حلاالت شعورية ) صورته(إىل تشكيل عالقة مع العلو غري املتعني ، فيكون اللفظ 

ات الوجد باهللا ، كلفظ احلب الذي يطالعنا به أمحد العلوي باعتباره داثرا  ال حقيقة له أُثريت يف حلظ
:يف صورته احلسية حيث يقول 

فجلّ  مقـام  احلب  عن كـلّ  سرية     فمذهب أهل  اهلوى  و حسـن العقيدة 
أعظـم بـه كفى مـن وسيـلة فليس يضاف احلب  يف  طلب اهلـوى     لشيء 

فلو كان  يل نصيب يف  احلب  عـادة      جلعلتـه  قصـدي و ديين و ملّـتـي 
ـّة  أحباي  و  احلب  شفيع  ألهل  اهلوى      إذا صـح مل يبق  لديـه  مـن  سي

فـال  يناقض  الـود فـرط اإلسـاءة فمهما كان  التحقيق  يف   احلب  غاية
ـّة (*)فهات يل  حبا  و  اإلساءة   فحزمهـا      و لك واش  مـا شئت  دون  احملب

فلـي حبيـب   و  احملبة  بيننـــا      و لست أخشى  سوى مـا بـه قطيعيت 
احلب  راسخا       ملـا خشيت أمـرا  معـدوم احلقيقـة و لو كنت صادقا و يف 

فمىت يكون  الفصل و الوصل  حاصل       إالّ جمـرد ختييـل تـأبـاه  سجيتـي 
فيا ليت شعري ما احلبيب الذي  نرى       فهل طلبت غريي أم  نفسي  مطلوبتـي 

أنا بـل حبي أردتـه      فمطلويب  مـن  نفسـي  و إيلّ غـاييت فإن كنت  ذاك
و هل هـذا ممكن يف نفسـي كائـن      مطلوب  و طالب  يف نفـس  واحـدة 
ـُرى مـن زلّة  فهـذا عشق املعشوق يف العشق  حرية      و كـان حب احلبيب  ي

)2(ب إن كـان  واحدا       و مىت يكون القرب يف الفـرد  املثبت  فكيف يكون احل

إنّ هذا النموذج من الشعر جنده يقوم على لطائف من اإلشارات جتاوزت بنيتها السطحية إىل ما هو

.369: الرمز الشعري عند الصوفية ، ص : عاطف جودة نصر . د-1
.دها كثريا أهل املغرب و خاصة يف اجلزائر لك ما أردت ، و هي صيغة يرد:أي -*
.30-29:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -2
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الذي مل يكد بيت من هذا النص خيلو " احلب : " أعمق من ذلك و أبعد ، و أوىل تلك اإلشارات 
وما يثمره ذلك منه ، تأكيدا على أمهية و قيمة معناه ، و وجوب التحقق به قصد نيل القرب من اهللا 

:القرب من  إدراك احلقيقة يف كلّ أمر ، حىت يف احلب نفسه ، فيكون تصور ذلك كالتايل 

معيار )            نما ترسخ يف الذه( بعد تواصلي عام : اللغة العادية 
 احلب

نزياح إ) ما متليه التجربة الصوفية ( خاص تواصلي بعد :اللغة الصوفية

يف النص عبارة عن  طوابع  إشارية  جتاوزت " للحب " و قد كانت الدالالت احلسية املرافقة 
طّت طاقتها اإلحيائية و قدراا اإلشعاعية إىل ما هو غارق و موغل ،كما احلدود الوضعية لأللفاظ و خت

أهل اهلوى ، حسن العقيدة ، اإلساءة ، الود، القطيعة ، احلقيقة ،الفصل      : يوحي بذلك كلّ من 
و الوصل ، األنا ، املطلوب و الطالب ، القرب ، العشق و املعشوق ، إضافة إىل ما اشتق من لفظ 

 على حنو مكثّف و يف شكل  من اجلناس احلب ، ا ، و حبة  ، و حبة ، و احلبيب ، و األحبكاحملب ،
العالوية " األنا "ليدلّ بذلك ابتداءا  من البيت التاسع على حال من التماثل و التقارب بني-أحيانا–
لكثرة الوجودية ، و ال اإلهلية و كذا التداخل بينهما إىل درجة التماهي ، و ذا يطوي ا" اهلو" و 

يثبت وجودا خارج وجوده ، فال فرق إذا بني احملب و احملبوب ، بل احملب هو عني احملبوب من حيث 
 ذا التعادل يتطابق طرفا احلب ة كل منهما،وروحاني)الشيخ العالوي ، و احملبوب :احملب :   اهللا عز

.ة واحدة و يغدو اإلهلي و اإلنساين وجهني حلقيق) و جلّ 

كلّ ذلك متّ يف جو من التجوز يف الكالم الوارد على سبيل الرمز بشكل أساسي كمحاولة 
املالحظات املهمة حول طبيعة الرمز الصويف هي جلوء الصويف اضطرارا إىل " لتقريب املعىن ، كما أنّ 

، و هذا من خالل )1("عهودة استخدام األمثلة احملسوسة يف التعبري عن معان غري حمسوسة و غري م

.186: املعرفة الصوفية ، ص : ناجي حسني جودة -1
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عقد صالت جديدة و متميزة بني ألفاظ قدمية و معاين جديدة ، و نالحظ أنّ املعاين اجلديدة الصوفية 
ذلك تظلّ ال تتوقف أحيانا كثرية عند حدود الرمز ، بل تتجاوزه إىل دقائق املعاين و لطائفها ،و مع

مقرونة إليه بسبب ،و مرتبطة معه بقرينة تكون مبثابة املعرب بينهما ، كما تكشف عن قابلية متجددة 
: يقول البوزيدي يف هذا املنحى  . لتدفّق املعاين و توالدها حبسب ما كوشف به الصويف 

رب و القلب  يف  البحر و قم و اجتهد يف الفرض و النفل يا فىت       و كن ظاهرا يف ال
و غب عنك و الغيبة يف الغيب إن غبت       و كن حاضرا يف الغيب و السر و اجلهر 
)1(و راقب مجال املعىن يف احلسن  إن جئت      إىل بالد العيان  بالصحو مـن  سكـر 

الرب و البحر، و الغياب و احلضور ، و السر     : يتعين الرمز عند  البوزيدي يف أبياته هذه يف 
و اجلهر ، و اجلمال ، و الصحو و السكر ، فهذه كلّها رموز طفح ا النص البوزيدي العرفاين الذي 
اعتلى حسية تلك الكلمات إىل ما هو أدق و أرق ، و يكون التوقف عندها ضروريا  بسبب ما حتمله 

. اصة و من خمزون يشري إىل ما بعدها و ينفتح عليه باستمرار صيغها التقابلية من شحنة خ

و إذا ما الحظنا النص جنده يتناول يف أسلوب ختاطيب أمورا تتعلّق بالتربية الصوفية و ما ينبغي 
يا فىت ، من التزام بالشريعة ظاهرا و التحقق ا : املستفاد من قوله ) املخاطب( أن يكون عليه املريد 

الرب و البحر ، و حصيلة ذلك هو التنقّي من شوائب النفس         : اطنا ، كما يوحي بذلك لفظا ب
و حظوظها و التحرر من ثقلها ، و هنا يكون غيابه عنها ، مثّ االرتقاء بذلك الغياب حىت يستعيد به 

، و هو يف حال مع حضوره احلقيقي يف عامل احلقيقة حيث اجلمال املطلق و املبطّن يف كل شيئ يراه 
. احلق بني  فرق و مجع ، أو فناء و بقاء 

و أحيانا أخرى يكون متثّل الصويف للقرآن الكرمي على مستواه اللّفظي من خالل إحضار بعض 
عباراته يف احليز اخلطايب جمردة عن دالالا السابقة يف القرآن ، و يف الوقت ذاته تتحد جبوهرها اإلهلي 

سعى الصويف إىل التحقّق به عرب هدمه لذاته املتناهية و انفكاكه عنها لتحقيق الوحدة األصلية الذي ي

.176: الديوان ، ص : حممد بن احلبيب البوزيدي -1
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مع املطلق ، فتكف هذه العبارات القرآنية عن كوا جمرد كلمات تشهد مبباينتها و مفارقتها للخطاب 
صلها القرآين ، إىل وصفها تعبر عن حقيقة ذلك اخلطاب الداخلية املنغرسة يف و علوها عنه باعتبار أ

: صميم ذات املتصوف ، و من زاوية النظر هذه نلحظ قول أيب مدين 

وهـن العظم  بالبعـاد فهب يل         رب  بالللّطف من  لدنك وليا 
وى دعائي فإني          مل أكن بالدعاء  رب  شقيـا   و استجب يف اهل

قـد فرى قليب الفراق  و حقـا          كان  يـوم  الفراق شيئا فريا
و اختفى نورهم  فناديت  ربـي          يف  ظالم  الدجى نداءا  خفيا 
ـّا  مل يك  البعد باختياري  و لكـن          كان  أمـرا  مقدرا مقضي
ـّا  )1(يـا خليلي  خلٌياين  و وجـدي           أنا أوىل بنار  وجدي صلي

ففي تفحالصويف احلاضر   ى لص يظهر التشكيل الثنائي القائم عص هذا الن التقابل بني النص
ص  القرآين الغائب ، فاحلاضر يتكئ بلغته على الغائب يف ظلّ ثنائية  ضمنية تكشف عن اإلهلي    و الن

و اإلنساين  من حيث مها يف تعارض أزيل ، فأحدمها مينح و مينع و اآلخر ميتثل و يقبل إىل جانب 
ر ، هذا ما كونه يرجو و يأمل ، فهو حمكوم بسابقه و مشدود إليه يف وضعية من الترقّب و االنتظا

متثّل أصوات -يف احلقيقة–فهب،و استجب ،ناديت ،و هي كلمات: تطالعنا به كلمات الطلب هذه
الروح يف طلبها العودة إىل عاملها األول بعدما سئمت من سيطرة اجلسد و كثافته و اشتاقت إىل عاملها 

.السامي املخالف 

األصل الذي كان عليه اإلنسان قبل أن يقذف يف -يف االعتقاد الصويف–ذلك أنّ الروح متثّل
هذا العامل، إنها جوهره اخلالد الذي حيتوي على جذوة إهلية، و من هنا نرى أنّ الفراق هو يوم هبطت 
الروح إىل اجلسد و ابتعدت من عاملها األول بأمر قدره اهللا هلا  و قضاه،و ما حلّ ا يف هذا اجلسد 

. سجن حال دون عودا إىل عاملها األرفع من كثافة و احتجاب و 

.62: الديوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -1
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و هكذا نرى أنّ النص قد استغاث بالعبارات القرآنية يف حماولة اإلفصاح عن التجربة الصوفية   
كوهن العظم ، :لغويةو عما تردده الروح يف تلك التجربة من أدعية و مناجاة و توسالت عرب متثّالت

ومن لدنك وليا ، شقيا ، شيئا فريا ، نداءا خفيا ، أمرا مقضيا ، وجدي صليا ، تعبر ا عن مدى 
.تعلّقها خبالصها من عامل الكثافة إىل عامل النور

و من هذا القبيل أيضا قول أمحد بن مصطفى العالوي  مستحضرا من اخلطاب القرآين قصة 
: سى عن أهله يف تعبريه عن حقيقة الروح فقال غياب مو

و غبت عن األكوان  منذ حذفتها      ملّا آنست يف احلي نار األحبـة
قلت امكثوا  ألهلي فلعلّي أجـد      هاديا فوجدت هداي يف حرييت 

ا عليها     و ما دوا كذا  الوجود  خبلعيت خلعت النعلني بل خلعت م
)1(مثّ راجعت  نفسي يف حتقيق حقّها     فوجدا  نورا يف نـار صورييت 

و هكذا استفاد املتصوفة اجلزائريون من الظواهر اللغوية القرآنية اليت مل يقفوا عند دالالا 
لة يف سياقها اخلاص ، بل ذهبوا ينفخون يف هذه الظواهر عرب جتربتهم الصوفية أبعادا جديدة املتشكّ

تالئم السياق اخلاص م ، مما يعد إحدى اخلصائص الفنية يف الشعر الصويف اجلزائري الذي وقع يف 
مما يوشي بتطور إغراب اللغة و عمق الداللة بسبب التعبري عما يصعب التعبري عنه باللغة العادية ،

التجربة الشعرية الصوفية و اتساع آفاقها ، و نزوع أصحاا إىل اكتشاف أرض لغوية بكر يف حماولة 
.جادة الستيعاب معارفهم الذّوقية العميقة 

فضال عن الرمز و االصطالح و تغيري األسانيد وإزاحة -ومن مجلة ذلك اإلغراب أيضا 
طريقة التركيب اللغوي اليت طرأ عليها يف الشعر الصويف ما –ا و التضاد األوصاف عن موصوفا

.يتناسب و معارف املتصوفة الكشفية املبنية على الذوق و رؤيا البصرية 

. 28-27:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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مومة متميزة ، و بعبارة من عناصرمتفاعلة ال من عناصر مض" ذلك أنّ التركيب عند املتصوفة يتألّف 
أخرى أنّ هذه الفاعلية تعين أنّ املشار إليه من املمكن أن يكون بؤرة مواقف و مشاعر متعددة ال 

. ) 1(" يصح معها أن يفهم هذا املعىن يف ضوء قوانني معلومة أو إشارات حمددة يدور حوهلا كلّ شيء 

ائري ال يعتد باملواضعة اللغوية سواء على مستوى و لذلك وجدنا اخلطاب الشعري الصويف اجلز
متجاوزا بذلك )  األسلوب(املفردة أو حىت على مستوى تعليق املفردة بغريها أو ما يسمى بالتركيب 

إىل ما يلقيه اهللا عز و جلّ يف قلب الصويف من ومضات معرفية جتاه أمر ما ، حىت و لو كانت تلك 
: ملتواضع عليه ، يقول أمحد  العالوي الومضات بعيدة كلّ البعد عن ا

حيايت  دامت  ـم        من  بعد موتيت  األوىل
قربـوا  يل  ذاـم        بال  وصل  و ال فصال
إين لست  سواهـم        نبهوين مـن  الغفـال
)2(صـار الغني  عينهم        زال الغيم  و اضمحال 

حسب تعبري )*(" القلب" و على مقولة " التضاد " يقوم النص على آلية التحول املبنية على 

ة عند البالغيني ، فالبيت األول يشكّل يف صدره وحدة قولي" التقدمي و التأخري " جون كوين ، أو 
حتتوي على احلياة ، أما يف عجزه فيشكّل وحدة قولية تقوم على  املوت  و تظهر بوصفها مضادة 
للوحدة األوىل يف شكل من التركيب كان يقتضي يف األصل تقدمي احلياة على املوت ، و لكن املفارقة 

. حتدث حني جعل الصويف من احلياة نتيجة ملوته 

م، 1983الطبعة األوىل ،اللغة و اجلمال يف النقد العريب ، دار احلوار للنشر و التوزيع ، سوريا ،نظرية : وم  لّتامر س. د-1
.38: ص 

.109:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -2
، النظرية" التركييب املختلفة ) االحنراف( إنٌ صورة القلب ليست إالٌ واحدة من أمناط االنعطاف : " يقول جون كوين -*

.351: الشعرية ، بناء لغة الشعر اللغة العليا ، ص 
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و هنا نود اإلشارة إىل أنّ مقولة القلب أو التقدمي و التأخري هلا عالقة باحلقيقة النفسية لدى 
فالقلب يقدم لنا احملتوى الذهين بالترتيب الذي ورد به ،  : " الكاتب أو الشاعر ، يقول جون كوين 

1(" فوا التقدمي و التأخري باعتباره الصيغة اخلاصة بالعاطفة و البالغيون عر( .

و بالعودة إىل النص  و حتديدا إىل بيته األول نالحظ ارتباط املوت و احلياة بالسياق الصويف 
يف مقابل املوت –حيث قصد الشيخ العلوي مبوته ، موت حواسه و شهواته ، و هو موت اختياري 

يف حني قصد حبياته ، حياة قلبه ، مما مكّنه من االتصال بعامل الغيب ، عامل -روفاالضطراري املع
.املعاين اردة 

ال حيكمه ما حيكم –هو اآلخر هالمي –و يأيت البيت الثاين ليجسد هالمية املعىن يف عامل 
يف عامل احلس ، فإنه حيدث       عامل احلس ، فلئن كان القرب يقتضي الوصل أو اانبة بني طرفني

.و يتحقق يف عامل الرؤيا دون وجود هذه الشروط و يف غياب اللغة اليت تفصح عنه 

مثّ يأيت البيت الثالث مبعناه الذي تنتفي فيه الغريية و تتحقّق اهلوية و التوحد عند الشيخ العالوي 
ء القسمة و انعدامها ، و هنا حتصل املوافقة املطلقة بني الذائق احملقق ، و على هذا املستوى يكون فنا

.الذات و اآلخر كما يؤكٌدها البيت الرابع 

و من اجلدير بنا يف هذا السياق أن نلفت إىل التحول يف حركات اإلعراب يف البيتني الثاين      
لكسر بدال من النصب ،     فصال ، غفال ، و األصل فيها ا: و الثالث و حتديدا يف حرف الروي لـ

و ذلك يوحي إىل نزوع الصويف من خالل إثارته الفتحة  إىل التعايل و الترقي ، خبالف ما قد توحي 
.به الكسرة من تدني و خفض 

.219: بناء لغة الشعر اللغة العليا ، ص : النظرية الشعرية : جون كوين -1
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إىل شيفرة معبأة باملعاين العرفانية املوازية لدالالت تتحول حركات اإلعراب " و هكذا  
:و هذا ما نراه يف قول العالوي مرة أخرى . ) 1(" احلركات و معانيها 

تاهللا نوم العارف يغين عن ذكره        فكيف  بصالة  العـارف  إذا  صلّى 
واقفـا مع  اإلله يـا هلا من حـاال يكون بسقف العرش حالة  قربه     

حالة لو حال احلال بيين  و بينها       لقلت هذا  حمـال و احلال ال حيـلى 
)2(حالة حلٌ العزيز فيها  بعد النوى       و طاف طائف الوصل بنا بعد الفصال

هو شعر التجربة -على غرار الشعر الصويف العام -اجلزائريو عموم القول فإنّ الشعر الصويف 
الروحية للمتصوف اليت يصعب وصفها و الكشف عن تفاصيلها بتراكيب معتادة و أساليب فنية أيضا 
معتادة ، لذلك وجدناه يتكئ على التعبري غري املباشر الذي يشري إىل البعد اخلفي ارد الذي تعاينه 

وم ، فتغدو مأخوذة حباالت الوجد ، و هي حاالت ال ميكن وصفها أو ضمائر الصوفية و قل
أو حىت يف النثر –كما رأينا من قبل –مقاربتها إالّ باإلشارة ، سواء على مستوى اللّفظ  يف الشعر 
.  يف شقيه اإلبداعي و القرائي كما سيأيت بيانه يف العنصر املوايل 

.95: يل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص تأو: أمني يوسف عودة . د-1
. 07:الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -2
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ب- النثر :

إذا كان النثر يف النقد القدمي مهمشا باعتبار ميول الثقافة الرمسية و ارتباطها أشد االرتباط بالشعر ، 
تفاتة اليت قد تهمشه أو متركزه على غرار ما شهده الشعر فإنّ النثر الصويف مل حيظ حىت بتلك االل

الصويف ، و ذلك بعد النثر الصويف جمرد وميات و خياالت بعيدة عن العقل و الواقع ، و إن كان يف 
فضال عن املتصوفة –ذلك النثر أبعادا سيميائية و أسلوبية و مالمح فنية مجالية أسس ا املتصوفة 

.نمط من الكتابة النثرية مل تتمتع به كتابة قبل النثر الصويف ل–اجلزائريني 

من خالل ابتكاره لقواعد خاصة مكّنته )1(إنه منط أسهم يف تعيري الفضاء التصي السابق و السائد
أدب معاين أكثر مما هو أذب " من التعبري عن مواضيع صوفية شتى ا أضحى هذا النوع من النثر 

.مرتبطة مبوضوع التصوف ذاته )2(" و القوة اللغوية و البيانية فيه هي قوة فكرية ألفاظ ،

و عليه فجمالية اخلطاب الصويف ليست يف شعره دون نثره ، مما حدا بالدكتور زكي جنيب 
ي نفسها الصويف شاعرسواءا أنظم القول أم نثره ، فأداة اإلدراك عنده ه" حممود إىل االعتراف بأنّ 

)3(."أداة األدراك عند الشاعر ، و املعني الذّي يستسقي منه هو نفسه املعني الذّي منه يستقي الشاعر 

ذلك هو معني الرؤيا الذي ال ينضب عرب معانيه و لغته املتفردة يف التعبري ليس فقط يف الشعر بل حىت 
.يف النثر 

مل تعد ماهية اللّفظ جمرد الصوت،و ال ماهية املعىن "–يفكما يف الشعر الصو–و يف النثر الصويف 
جمرد الفكر ، ففي اللّفظ  كثري من عناصر املعىن ، و يف املعىن كثري من عناصر اللّفظ ، و اللّفظ يف 

.57-56: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص :  آمنة بلعلى .د:ينظر -1
.105: القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : وصحى يونس . د-2
: م ، ص 1981- هـ1402مع الشعراء ، دار الشروق ، بريوت  القاهرة ، الطبعة الثالثة ،: زكي جنيب حممود . د-3

217.
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سياق صويف يتمتع بطاقة إحيائية غري حمدودة تولد من الرمز و ااز و اإلشارة ، ما جعل املعىن مييلُ 
، من املألوف إىل إىل الغريب ، و من التجسيد )1("طة إىل التعقيد ، من احملدود إىل الالّحمدود من البسا

.    إىل التجربد ، و من املنتظر إىل املفاجئ ، عرب ميكانيزمات تعبريية هي من عامل التصوف اخلاص 

ت فنون النثر الصويف اجلزائري بني احلكم و املناجاة و االبتهاالت و الشروح        و لقد تنوع
و التفاسري و ألوان التعبري عن املعارف الربانية و العلوم اللّدنية و املقامات الروحية بواسطة أساليب 

ز و مغايرة املعهود ، تعبريية ميزها االلتواء و الغموض،فضال عن الكلمات اليت تدثّرت باإلشارة و الرم
مما جيعل القارئ حيس باجلو العام الذّي يكون عليه املصمون و الذّي يستجيب ملا تفتحه هذه اللغة من 

.أفق انتظار مغاير على مستوى عباراا و دالالا 

فإنه ينطلق من-على غرار حكم ابن عطاء اهللا–فحني يضع أبومدين التلمساين حكمه النثرية 
املوت كرامة ، و الفوت حسرة و ندامة ، :" هذا املنحى اللّغوي الصويف يف الكتابة ، فقوله يف حكمة 
فداللة املوت يف النص جتاوزت مألوفها ، )2("املوت انقطاع عن اخللق ، و الفوت انقطاع عن احلق 

و ما بني سوى اهللا ، حىت ال بانتقاهلا إىل الداللة عن قطع العالئق بني القلب و الدنيا، بل بني القلب
يكون مثّة إالّ اهللا ، و الفوت هو ما فات العبد من فضل القرب و األنس باهللا نتيجة التفاتة القلب إىل 

.ما سوى اهللا ، و ذا املعىن يصري الفوت هو املوت احلقيقي 

ية ، هو ما حتمله كلمة و يبدو أنّ ملمح اجلمال يف النص فضال عن صيغته اإلشارية و اإليقاع
من خالل ربطها بالكرامة ، و كانها –بعدما كانت سلبية يف املعىن احلسي –من داللة إجيابيةّ ' موت'

مكرمة من اهللا على العبد الدي اصطفان هلذا الفضل العظيم ، و هو التحقّق ذا املعىن الذّي يعجز عن 
.بلوغه كثري ممن شغلتهم الدنيا و ملذّاا 

.217:القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص : وصحى يونس . د-1
.47: الديوان ، ص :  شعيب أبو مدين بن احلسني -2
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احلقّ تعاىل ال يراه أحد إالّ مات و من مل : " و لعلّه من هذا القبيل قول أيب مدين يف حكمة شبيهة 
رؤية بصريية نورانية ال تتحقق إالّ بفضل التجرد من عامل -هنا–على أنّ الرؤية . )1(" ميت مل ير احلقّ 

.احلس عرب املوت االختياري املشار إليه سلفا 

، فالفقر )2("الفقر فقر ما دامت تستره ، فإذا أظهرته ذهب نوره : " و قوله يف حكمة أخرى 
ما سواه ، و بذا يصري هو نفسه العبودية هنا يكتسي معىن روحيا ، فيصري مبعىن االفتقار إىل اهللا ال إىل 

من حيث هي صفة ملن كان عليه خالصا هللا وحده ال شريك له ، و هو ما يسعى للتحقّق به من يتبع 
طريق القوم يف التزكية ، و من هنا يصري الفقر عزا و مجاال و مسعى يرومه أهل التصوف ، كما 

.)3("ليس من أُلبس ذلّ العجز كمن ألبس عز االفتقار:" أشار إىل ذلك أبو مدين تارة أخرى يف قوله 

: و من حكم أيب مدين اليت جرت على هذا النمط العدويل يف الكتابة قوله 

. )4("ما وصل إىل صريح احلرية من عليه لنفسه بقية" -
.)5(" التوكّل توكّل باملضمون ، و استبدال احلركة بالسكون" -
من مهّته احلور و القصور ، و بني من مهّته رفع الستور و دوام    شتان ما بني" -

.  )6("احلضور

و املالحظ على هذه الكتابة أنها ذات إيقاع و موسيقى و اختصار من حيث تقسيم النص إىل 
هذا أبرز أجزاء متناسبة و تراكيب متعادلة ، ما يدفع إىل القول بأنّ الشعر جتلّى يف النثر ، و كان

.جتلّيات ميزة النثر الصويف لدى أيب مدين و مواكبته جوانب الفكر الصويف 

.50: الديوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -1
.48: املصدر نفسه ، ص :شعيب أبو مدين بن احلسني -2
.47: املصدر نفسه  ، ص -3
.46: املصدر نفسه ، ص -4
.48: املصدر نفسه -5
.49-48: املصدر نفسه -6
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كما يالحظ استعمال الكنايات و االستعارات استعماال غريبا ، و مكمن الغرابة أنّ استعماهلا 
ليس حبثا عن شكل خارجي للقول و البيان ، أو التماسا للبالغة و اجلمال يف القول ، و إنما ذلك 

له جمموع إشارات و رموز و معاين مأتاه من التصور اجلمايل للصويف للوجود ككل ، و اعتباره
.جمازية متيلُ إىل احلقيقة املطلقة املاثلة يف احلضرة اإلهلية املقدسة و املرتّهة

حول التجربة الصوفية من جتربة يف الفكر و العبادة إىل جتربة يف "و ذا يكون النثر الصويف قد 
ية غارقة يف الفلسفة بلغة أدبية أبرز ما فيها الشطح ، الكتابة ، و حقق إجنازه يف التعبري عن قضايا معرف

إذ مل يعد الصويف يتحدث عن اهللا ، بل أصبح يتحدث بلسانه بكلمات عفوية مشحونة باالنفعال    
.، كلمات كسرت صمت النثر و حولته إىل موسيقى هلا وقعها اخلاص )1(" و املعىن

إىل نص آخر للشيخ املختار الكنيت الذّي ترقّصت –لسياق يف هذا ا–و من نافلة القول أن نشري 
فأول األمر جماهدة و آخره مشاهدة ،  و أوله : " لغته على وقع الثنائيات املوجودة فيه حيث يقول 

قبول و آخره إقبال ،و أوله عطاء و آخره اصطفاء ، و أوله ختليص و آخره إخالص ، و أوله 
.)2("خصوصية و آخره اختصاص 

ففي هذا النص صياغة أدبية للنظام املعريف الصويف تتضح يف السجع املعتمد و يف الترادف املتبع ، 
و يف تقسيم النص إىل مجل على شكل ثنائيات متساوية ما خلق وزنا موسيقيا و وقعا نغميا قربه من 

.الشعر 

ليت هي شكل من أشكال اي متثّله املناجاة آخر يف اخلطاب الصويف النثري اجلزائررو هناك مسا
من املتصوف إىل اهللا ، و استخدامها عائي ذات االجتاه الواحد من األنا إىل األنت، أي داخلطاب ال

لدى املتصوفة عموما جاء للتعبري عن حالة روحية تبلغ فيها احلاجة إىل اهللا مداها،كما تعكسها تلك 

.222: ة يف التثر الصويف ، ص القضايا النقدي: وضحى يونس . د-1
حممد بن بريكة ، الد الثالث من املوسوعة . د: زوال اإللباس يف طرد الوسواس اخلناس ، حنقيق : الشيخ املختار الكنيت -2

.201-200: الصوفية ، ص 
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ليها تنقل تلك احلاجة امللحة إىل اهللا و تلك احلال اليت يكون ع-بدورها–الوحدات اخلطابية اليت 
.الصويف أثناء مناجاته من طبيعة أخالقية إىل طبيعة معرفية هي من إمالءات النظام املعريف الصويف 

:يقول الشيخ االتيجاين يف إحدى مناجاته و أدعيته 

اللّهم اجذبين إليك قلبا و قالبا جبواذب عنايتك ، و ألبسين خلعة استغراق أوقايت " 
شتغال بك ، و امأل قليب و جوارحي بذكرك و حبك و الشوق إليك ، امتالءا يف اال

ال يبقى فيه متسعا لغريك ،و اسقين كأس انقطاعي إليك بتكميل الرباءة من غريك ، 
و عدم التفات قليب لسواك ، و اجعلين بك لك قائما ،و عنك آخذا ، و منك 

و فيك متحركا و ساكنا، مطهرا مستمعا، و إليك ناظرا و راجعا، و عليك معوال ،
بفيوض جتلّياتك من مجيع احلظوظ و البغايا،و من مجيع املساكنات و املالحظات 
لغريك، و حل بيين و بني النفس و هواها و الشيطان بسرادقات عصمتك يل منهم ، 
و أدم يل صفاء الوقوف بني يديك بك لك من حيث ترضى كما مثل أكابر 

، و حفّين جبنود نصرك يل و تأييدك يل  و عونك يل بكمال الصديقني  بني يديك
تولّيك يل بعنايتك يل و حمبتك يل و اصطفائك يل ،حل بيين  و بني غريك من أول 
األمر إىل آخره حىت متيتين على ذلك ، و اجعلين يف الدنيا و اآلخرة من أهل واليتك 

إنك على كل شيء قدير، و صلّى اخلاصة الكاملة الصرفة اليت ال شائبة فيها لغريك ،
.    )1("اهللا على سيدنا حممد و آله و صحبه و سلّم تسليما 

لقد سلك الشيخ التيجاين يف مناجاته مسلكني يف اآلن نفسه ، املسلك األول عبارة عن توايل 
ية إىل األدعية صمن بناء نصي قائم على نظام اجلمل املتوالية،عاكسا بذلك نزوع الذات الصوف

.اإلرتقاء و التقدم يف شكل عروج روحي بدأ باجلذب و انتهى بثمرته و هو الفوز بالوالية اخلاصة هللا

. 330-329: ، ص 1جواهر املعين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين ،  ج: علي برادة حرازم الفاسي -1
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ة النظام املعريف الذي أطّر له هذه املناجاة من خالل أما املسلك الثاين فقد جسد فيه املناجي بني
كاجلذب و السقي و حلب و الذكر        ': توحي بذلك–إصطالحية –ما ورد فيها من وحدات لغوية 

و غريها ، يف أسلوب تصويري علّق احملسوس 'و الشوق ، و املشاهدة و املكاملة ، و التجلي و الوالية 
يب ما هو من جنس األذواق و اللّطائف و جعله يف رسوم لغوية أقلّ ما توصف بارد يف حماولة تقر

به ، أنها رسوم مجيلة و معبرة ، كل ذلك يعين حلول األدب يف املناجاة حلوال جيعل منها نصاّ ليس 
.لغرض الدعاء و العبادة فحسب ، بل نص إبداع و مجال 

يف اجلزائري الذي ظهرت فيه اللّغة مبظهر فني مجايل و إضافة إىل هذا النوع من النثر الصو
انزياحي من خالل لغة الرمز  و اإلشارة ، فثمة نوع آخر حاول فيه الصويف شرح و تفسري و تأويل 

.نصوص أخرى مل خترج عن هذا األطار العام
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: اللغة و منطق اإلشارة يف التلقّي و التفسري-2

: التيجاين معلّقا على بيت من الشعريقول الشيخ

تطهر مباء الغيب إن كنت ذا سر           و إالّ تيمم بالصعيد و الصخــر" 

إعلم أنّ ماء الغيب الذّي أشار إليه التطهري به هو الفيض األكرب الفائض من حضرة القدس الذّي 
و ملّا كان هذا الفيض مىت ورد على العبد (...)تح هو حضرة الالّهوت ، و يعبر عنه عند العارفني بالف

ال يبقى من أوصافه املذمومة ال عينا و ال أثرا و ال يتأتى أن يرد على العبد و تبقى فيه بقية من تلك 
البقايا ، فلذلك حثّ الطالب على التطهري مباء الغيب الذّي هو الفيض األقدس ألنه ال يبقى من 

معناه ذا التطهري األقدس املعبر عنه : إن كنت ذا سر : و قوله (...)كثريااملذمومات ال قليال و ال
فإنّ هذا الفيض األقدس و الفتح املتصل به ال يرد إالّ على أهل : كنت ذا سر : مباء الغيب ، عن 

ا سرى األسرار ال من عداهم ، و السر ها هنا هو فيض من األنوار اإلهلية يرد على العبد قبل الفتح إذ
أشار : و إالّ تيمم بالصعيد و الصخر (...)يف ذاته و قلبه محل الذّات على طلب احلق و متابعته 

بالصعيد إىل ظواهر الشرع اليت يكون التطهري ا بتعمل العبد و تكلّفه على حد من فقد املاء للوضوء 
ليست كطهارة املاء، و إنما جيوز ا صرفه الشارع للتيمم نيابة عن املاء ، و معلوم أنّ طهارة التيمم 

إن كنت من أرباب األسرار : للضرورة و لفقد املاء الذي هو غاية املراد ، كذلك قال الناظم للطالب
فتطهر مباء الغيب ، ألنّ التطهري الكلّي املويف بالغاية املقصودة ، إذ بسبب هذا التطهري يكون العبد 

انيا، و عبدا حمضا إهلي1("ا ، و حصل على التجلّي اإلالهي إذا جتلى له اجلار من أستار غيبه ملكيا رب(.

فإذا وقفنا عند هذا النص الصويف الشارح ، و ذكرنا شيئا عما نسميه مظاهر االنزياح          
ات و استخدام اللغة استخداما غريبا ، فقد يؤول بنا ذلك إىل القول و اإلقرار بأنّ النص يعامل الكلم

. و ما بعدها31: ، ص 2جواهر املعين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين ، ج: علي برادة حرازم الفاسي -1
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معاملة األسرار ، و مجالية ذلك يف عبث الكلمات ببعضها ظاهرا ، و كأنها تعكس بذلك عبث 
.النفس املتصوفة باحلياة ، بل و مبا سوى اهللا تعاىل 

نّ اللغة هنا تؤول إىل ما يشبه الغيب ، و لكنه ليس بغيب حمض ، فهو معلوم لدى صاحب إ
النص من خالل جتربته الروحية اليت ذاق ا معاين ما تردد يف البيت على شكل عالمات و إشارات 

. تصور ذلك التعايش بني اللغة يف رمزيتها و املعاين يف حفيتها و حقيقتها 

نّ كالمل التيجاين هو من باب العودة بالقول إىل أصله الصريح بعد ما حمل حممل الرمز   و كأ
و اإلشارة و اللّمحة عند غريه من املتصوفة ، و كأنّ النص هنا انزياح عما عده املتصوفة أصال ، إذ 

ما تصان أسرار أصال و شرعة –من كثر تداوهلما بني املتصوفة -أنّ الرمزية و اإلشارية صارتا
أن يرتاح عن املرتاح ،   -دائما–القوم و معارفهم ، فاستطاع التيجاين داخل فلك أو دائرة التصوف 

و ذلك بعودته بالقول إىل أصله من خالل شرحه له شرحا إشاريا نفذ به إىل عامل جديد خيلو من 
.املعاين السطحية ، و يزخر باملعاين الباطنة العميقة 

م للنصوص الوضعية فحسب ، و يعدالتفسري اإلشاري منهجا رئيسا لدى املتصوفة ليس يف قراء
بل حىت يف قراءام للنص القرآين اليت جاءت متغيرة عن قراءات غريهم ، مهتدين بنور القلب        

.و اإلهلام للكشف عن خبايا باطن معاين القرآن ، و اليت أبقت العقل البشري عاجزا أمامها

و من هنا و حبكم باطنية التجربة الصوفية ، فقد حاول املتصوفة أن تكون قراءام للقرآن مماثلة 
–الذي قد يكون عميقا يف نظر الفقهاء و املفسرين –لتجارم ،و هي بذلك قراءات تتجاوز الظاهر 

.إىل ما هو أكثر عمقا على حنو إشاري

دقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنف﴿: در يف تفسريه لقوله تعاىل يقول األمري عبد القا
: قال عامة املفسرين ). " 109: الكهف( ﴾ه مددالكلمات ربي و لو جئنا مبثدالبحر قبل أن تنف

الكلمات هي املقدورات ألنّ القدرة تتعلّق بكلّ ممكن ، و ال اية للمكنات  و عندي من باب 
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و هو املتكلّم -تعاىل-الكلمات احلقيقة ،مجع كلمة ،و ذلك أنّ احلق : املراد بالكلماتاإلشارة أنّ
من وراء جدار كلّ صورة ينسب الكالم إليها ، ألنه لسان كلّ متكلّم و مسعه و بصره كما ورد يف 

ن فهذا التفسري واضح يف توجهه اإلشاري الذي عدل ع.)1(" الصحيح و ألنه وجود كلّ متكلّم 
.وجهه املفسرين السابقني احملكومني بأحكام الظاهر يف فهمهم للّغة 

يرى ) 50:طه(﴾ذي أعطى كلّ شيء خلقه مثّ هدىربنا الّ﴿: و يف قرائته لآلية الكرمية 
املطلوب من الواقف على هذا املوقف أن يعطيه ما يستحقّه من التأمل         " األمري عبد القادر أنّ 

إلنصاف ، فإنها مسألة تكسرت يف البحث عنها أظافر كثريين ، ليعلم أنّ األشياء املمكنة معلومة و ا
حالة عدمها بعلم حميط إمجايل يف تفصيل ال يتناهى ، و املشيئة املذكورة يف هذه اآلية -تعاىل–للحق 

و استعداده ، كما أعطى كلّ شيء ، أي موجود خلقه ، طبيعته: هي مشيئة الوجودية يف قوله تعاىل 
موجود ، و ال : أي ) 09:مرمي (﴾و قد خلقتك من قبل و مل تك شيئا﴿: هي يف قوله تعاىل

﴾إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴿: الشيئية الثبوتية ، كما هي يف قوله تعاىل 
احلقائق املمكنات استعدادات و هي الشيئية املعلومة اردة عن الوجود العيين ، و )40:النحل( 

.)2(" معلومة له تعاىل ، ثابتة معدومة 

و من هنا جند أنّ الفهم الصويف للنص القرآين ختطّى عتبات القراءة الظاهرة ، إىل البحث عن 
ل اليت تؤه) التزكية( املعاين الباطنة ، و ال ميكن الوصول إىل هذه املعاين إالّ بفعل التربية الصوفية 

.       للوقوف يف حضرة اهللا و من مثّ استمداد املعارف و الفهوم اجلديرة بالنص الديين و مقتضياته 

و لذلك كثريا ما يستند املتصوفة يف قراءام للقرآن إىل ما يلقى إليهم من حضرة الغيب على 
نكال اآلخرة فأخذه اهللا﴿-مثال–غرار ما جنده يف قول األمري عن معىن اآلية الكرمية

أنه مجع لفرعون يف : و لقد أعلمين احلق تعاىل أنّ معناها : " حيث قال ) 25:النازعات (﴾واألوىل

.79-78: ، ص 1املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، ج: األمري عبد القادر -1
.498: ، ص 2املصدر نفسه ، ج: األمري عبد القادر -2
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.)1(..."خرة و الدنيا ، فلم يبق عليه بعد الغرق نكال يف اآلخرة ، هكذا ألقي إيلّ الغرق نكال اآل

يقوضون حاسة األثر و املأثور اليت كان يسعى املسلمون يف كلّ " و ذا فإنّ املتصوفة اجلزائريني 
. )2("منحى من مناحي تفاعلهم إىل تثبيتها بإحالة املعىن إىل مصدر موثوق بسند أوثق 

و فهوم :" (...)و كان الشيخ املختار الكنيت قد أشارإىل هذا املنحى الصويف التفسريي بقوله 
العلماءو احلكماء  و االولياء متسعة ، كلّ على حسب نوره و قسمته ، مع أنّ ما يرد من املفهوم 

من جنس أصول القرآن      ليس خمالفا لقواعد اإلميان و ال مضادا لصريح القواعد ، و إنما هو مدد
. )3(" و السنة

و غين عن القول أنّ مثل هذه التفاسري تستدعي الرسوخ يف التصوف و املعرفة الذوقية اليت 

يف )*(تؤهل لسماع صوت الغيب ، و قد عبر عن هذا املعىن أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني 

البحر املسجور يف تفسري القرآن ' :ما يوحي بذلك عنوان كتابه حديثه عن تفسريه الصويف للقرآن ك
أكثره جاء بلسان اخلصوصية الذي ليس لنا فيه كبري اكتساب إالّ ما كان من : " قائال '  مبحض النور

حييل على رؤية –هنا -، و معىن التلقني من حضرة اهللا)4(" قبيل التوجه و التلقي من حضرة اهللا 

، و مثل هذا التلقي الغييب ملعاين اآليات و حىت 71: ص : 1املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، ج: بد القادر األمري ع-1
.األحاديث ، جنده يف كيثر من مواقف األمري يف كتابه املواقف

.271: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص : آمنة بلعلى . د-2
.223: زوال اإللباس يف طرد الوسواس اخلناس ، ص : ر الكنيت الكبري الشيخ املختا-3
مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود ، ذكر فيه من عجائب املوجودات ما يبهر العقول يف الداللة : للشيخ العالوي كتاب مساه -*

ر غييب كان يهجم على قليب فيمنعين أن أجول إنّ الداعي لذلك أم: " على عظمة الذات العلية ، و قد ذكر سبب تأليفه له قائال 
فيما سوى العلويات و تارة يأخذ مبجامع قليب إىل مقتضى الذات املقدسية و كانت الواردات و املعارف تترادف علي يف كلّ مقام 

فعلمت من نفسي التقصري ، مبا ال تسعه األفهام و كنت عنها أتلهى و ال أعتمد مقتضاها إىل أن تغلّبت علي و يف الفؤاد حتكّمت ،
و اعتقدت أني يف هذا املقام أسري ، فألقيت هلا اإلنقياد ، و سلّمت هللا فيما أراد بعدما التجأت إىل ولينا الكبري و أستاذنا الشهري 

ن ال نأيت فيه قدويت يف طريق اهللا سيدي و أستاذي حممد بن احلبيب البوزيدي الشريف املستغامني ، فأشار علي ذا الكتاب و أ
مفتاح الشهود يف مظاهر : أمحد بن مصطفى العالوي ." حدثّوا الناس على قدر عقوهلم : بأعجب العجاب ، مشريا كما قيل 

:     .الوجود ، ص 
.13:احبر املسجور يف تفسري القرآن مبحض النور ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -4
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، كون تلك القراءة خلسة ملكوتية يف حلظة من الصفاء      جديدة تنماز ا القراءة الصوفية للقرآن

. )*(و النقاء الروحيني ، و ليست نتيجة إعمال فكر أو إكتساب علم يف عامل الظاهر 

و على هذا املسلك كانت تفاسري املتصوفة اجلزائرييني للقرآن الكرمي  كقول الشيخ التيجاين 
): 20-19:الرمحن( ﴾يلتقيان ، بينهما برزخ ال يبغيان مرج البحرين ﴿:مفسرا قوله تعاىل

و ' كن'معىن البحرين حبر األلوهية و حبر الوجود املطلق و حبر اخلليقة ، و هو الذي وقع عليه " 
هو الربزخ بينهما صلّى اهللا عليه و سلّم ، لوال برزخيته صلّى اهللا عليه و سلّم الحترق حبر اخلليقة كلّه 

حبر اخلليقة حبر األمساء و الصفات ، فما ترى ذرة يف الكون إالّ و عليها (...) ة جالل الذات من هيب
إسم أو صفة من صفات اهللا ، و حبر األلوهية هو حبر الذات املطلقة اليت ال تكيف و ال تقع العبارة 

أقرب إليه منكم و لكن و حنن ﴿: عنها ، يلتقيان لشدة القرب الواقع بينهما ، قال سبحانه و تعاىل 
، و ال خيتلطان ، ال ختتلط األلوهية باخلليقة ، و ال اخلليقة باأللوهية ، ) 85:الواقعة(﴾ال تبصرون

فكلّ منهما أن يبغي على اآلخر للحاجز الذي بينهما ، و هي الربزخية العظمى اليت هي مقامه صلّى 
.)1(" اهللا عليه و سلّم 

فس املسلك يف حديثه عن مراتب األنبياء و األولياء و الصاحلني إىل آخر و للشيخ الكنيت الكبري ن
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل ، أولئك ﴿:مراتب املؤمنني إنطالقا من اآلية الكرمية

:فقال ) 167:احلديد (﴾أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد و قاتلوا ، و كالّ وعد اهللا احلسىن

الصلوات على النيب عليه الصالة و السالم إىل النيب عليه الصالة     -مثال–ىت يف تعامل املتصوفة مع السنة ، فإنهم ينسبون ح-*
فإنها وردت من :" السالم فقال : و السالم ذاته ، كما ذكر التيجاين حول صالة الفاتح ما نصه عندما سئل عن خلوها من لفظ 

علي برادة : ، و قال جامع الكتاب" ، و ما ورد عن الغيب كماله ثابت ، خارج من القواعد املعلومة الغيب على هذه الكيفية
اللّهم صلّ و سلّم على : حرازم عن إحدى صلوات الشيخ أنها من إمالئه صلى اهللا عليه و سلّم على الشيخ يقظة ، و الصالة هي 

ة مبركز الفهوم و املعاين و نور األكوان املتكونة ، اآلدمي صاحب احلق الرباين ، الربق عني الرمحة الربانية و الياقوتة املتحققة احلائط
..." األسطع مبزون األرياح املائلة لكلّ متعرض من البحور األواين ، و نورك الالّمع الذي مألت به كونك احلائط بأمكنة املكان 

.393-392: ، و ص 284: ، ص 1جواهر املعاين ، ج: علي برادة حرازم الفاسي : ينظر 
.399:، ص 1جواهر املعاين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين ، ج: علي برادة حرازم الفاسي-1
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وما ذلك إالّ ملا وفّر اهللا يف قلوم من األنوار و املعارف و احلضور مع اهللا تعاىل حالة العبادات       " 
هللا و الصدق و التمكن من مقامات القرب ، و لذلك قال و الغوص يف املغيبات مع اإلخالص التام

إنّ أبا بكر مل يفضلكم بكثرة الصالة و ال صوم و ال صدقة و لكن : النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
)1()" رواه الدرامي.( بشيء و قر يف قلبه أال و هو النور 

ق خاص،و لغة خاصة، يف ظلّ الدور فالقارئ ملثل هكذا تفسري جيد نفسه حيال منطق خاص، و تل
.احملوري الذي تلعبه اإلشارة و تؤسس له لدى املتصوفة سواء يف الفعل الكتايب أو الفعل القرائي 

و يقترب من هذا املنحى التفسريي الصويف ما قدمه الشيخ حممد بن أمحد اهلامشي التلمساين من 
لعاكفني يف شرح شطرنج العارفني للشيخ األكرب حمي الدين بن أنيس اخلائفني و مسري ا: خالل كتابه

عريب ، حماوال ذا ترويض املعاين الذوقية العسرية الفهم ، و النأي ا عن لغة التجريد و اإلشارة ،  
فتدلّى نصه بذلك من أفق اخلطاب املوجه إىل اخلاصة أو خاصة اخلاصة ، إىل خطاب موجه للناس 

.كافّة 

العشق اازي هو عشق اجلمال و االحسان من :" يقول حممد بن أمحد اهلامشي التلمساين 
رفعه و رقّاه إىل العشق احلقيقي ، فيقطع إحدى ) السالك( اخللق ، فإذا متكّن العشق اازي من قلبه 

على العجز ،     و عشرين مقاما يف خطوة واحدة ، أو مير يف رقيه على طرف من املراد املطلوب و 
. )2(" و يرتل يف العشق احلقيقي

سورة : الصوت اللّطيف و هو هاتف رباين بلسان الروح خياطبها مبثل:" و يقول يف شرح آخر
الضحى ، و سورة أمل نشرح، و سورة الكوثر، فتستلذّه النفس و يطرا ، و تريد أن تعمل مبقتضاه 

.)3(" على ذلك قواها و أعضاؤهاعلى الوجه األكمل ، فلم يساعدها

.207-206: زوال اإللباس يف طرد الوسواس اخلناس ، ص : الشيخ املختار الكنيت اكبري -1
أنيس اخلائفني و مسري العاكفني يف شرح شطرنج العارفني للشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ، : حممد بن أمحد اهلامشي التلمساين-2

.85:ص 
.90:املصدر نفسه ، ص : اهلامشي التلمساين حممد بن أمحد-3
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التحقيق  و مها مبعىن واحد ، ألنّ العقل : العقل الكامل ، و يف نسخة : " و يف العقل الكامل يقول 
الكامل هو الذّي يعقل خطاب اهللا و يفهمه على وجه يرضاه اهللا ، و يضع كلّ شيء يف حملّه ، و 

بتة بإثباته ، ممحوة بأحدية ذاته، فتنقلب حظوظ نفسه و شهواا ذلك هو التحقيق ، فريى األكوان ثا
.   )1("حقوقا هللا فيتناوهلا امتثاال ألمر اهللا و حمبة يف اهللا 

إنّ هذا النوع من اخلطاب قد حول التجربة الصوفية الذاتية و عدل ا من منطق الذوق إىل منطق 
ب أن صيغ بأسلوب عقالين استدلّ به صاحبه حممد بن أمحد العقل عرب أدمي اللغة ، فكان هذا اخلطا

-و حبكم جتربة صاحبه–اهلامشي التلمساين على صحة التجربة و معناها ، فأضحى اخلطاب بذلك 
.دليال و حجة على ثراء قيمة التجربة املعرفية و جدواها يف حياة اإلنسان 

أنيس اخلائفني و مسري  العاكفني يف شرح شطرنج العارفني للشيخ األكرب حمي الدين بن : اين حممد بن أمحد اهلامشي التلمس-1
.93: عريب ، ص 
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الثّاين الفصل 

مستويات االنزياح يف الشعر الصويف اجلزائري 

.االنزياح على مستوى الصورة الفنية -1

. ة املوضوعة الشعريعلى مستوى االنزياح-2

.   على مستوى العروض وموسيقى الشعراالنزياح-3
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:على مستوى الصورة الفنية االنزياح -1

: صورة األنا -

د ،     إنّ الصورة الفنية ذات عناصر مبددة ، و تأليفها لدى املتصوفة عمل جديد غري معهو
و كأنهم بذلك يهدفون إىل استعادة تناغم مفقود يف عاملهم الذي يعيشون فيه،أو يرومون العيش فيه ، 

ليست زينة ال معىن هلا ، بل هي تشكّل جوهر الفن الشعري نفسه ، إنها هي " و هنا تغدو الصورة  
.)1(" اليت حترر الطاقة الشعرية املختبئة يف العامل 

صلة فإنّ الصورة الفنية الصوفية صورة إشارية ذات صبغة روحية جمردة تصور ما ال صورة و باحمل
له ، و استخدامها ليس غاية يف ذاته ، بل هي وسيلة تكشف عن ضرورة جتاوزها ، من حيث حتاول  
تشخيص ما ال يتشخص و ال يتعين ، فتحدث بذلك أثرها يف ذات املتلقي من خالل التوتر الذي 

. ثريه فيه أطرافها و اليت تقوم مبهمة خلق الصور املبدعة و املبتكرة يف نص يستمد منها طاقته املؤثّرة ت
: يقول األمري عبد القادر 

فقل عامل و قل  إله  ، و قـل أنـا          و قـل أنت و هو لست ختشى بـه ردا 
أال  فاعبدونـي مطلقـا نرهـا فـردا تعددت   األمسـاء  و إين لواحـد    

ـّا  و  حمبوبـا  و  بينهمــا  ودا  أنـا قيس  عامـر و ليلى  حمققـا           حمب
ـّا و كنت أنـا عبـدا  أنا العابد  املعبود يف  كـلّ  صورة           فكنت أنـا رب

م           زهودا  نسوكـا خاضعـا طالبا  مـدا فطورا  تراين مسلمـا أي مسلـ
)2(أنا عني كلّ شيء يف احلس و املعىن           و ال شيء عيين فاحذر العكس و الطّردا 

.96: النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر اللغة العليا ، ص : جون كوين -1
.141-140: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
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من البين يف هذا النص أنه ال يعدو أن يكون حماولة يف اإلفصاح عن التجربة الصوفية و عما 
جييش يف نفس صاحبها من مشاعر ، فاألمري يتوخى التعبري عن حاله مع اهللا و هي حال فناء ،        

ساسيا ، و هذا يعين طرفا أ" األنا " و حياول تصوير تلك احلال يف كل مرة مبنظور ما ، تشكٌل فيه 
. أنها ذات قيمة معرفية نظرا ملا تنطوي عليه من رؤية جديدة  لدى الشاعر الصويف 

اليت توزعت على النص ، فسنجد أنّ البيت األول مبفرده قد حوى " األنا" و إذا ما تتبعنا صور  
،بني األنا و اإلله، بني األنا و األنا ، األنا و العامل: مخسة صور لألنا عالقتها املشاة  حد التطابق بني

و بني االنا و األنت  ، و بني األنا و اهلو ، يف صياغة صوفية تضايف بني املتعايل و احملايث ، و تؤلّف 
.بينهما حبيث يفضي كل منهما إىل اآلخر 

الشاعر و يرتد " ا أن"فالصورة األوىل تشف عن التوحد يف الكثرة ، ذلك أنّ العامل ينطوي يف 
إليه و يذوب فيه بكل ما له من أقسام و تفريعات ، و كأنّ األنا علّة ذلك العامل و سبب وجوده 

عن –كطرف يف العالقة –باختالفاته ، و الصورة الثانية  يتعانق فيها األنا و اإلله حبيث يغيب األول 
د األشياء خارجه ، متاما كما عدمنا لفظ كل إنية و اعتبار ليتحقق يف الثاين فيعدم وجوده  و وجو

األنا يف هذا املوضع ، و إذ يبلغ األمر حد الغيبة التامة فإنّ الشاعر ال يعود يرى نفسه إال باحلق ،     
هي احلقيقة املنشودة اليت ال غاية بعدها ، أي تصبح –كما يف الصورة الثالثة –و ذا تصبح األنا 

له إىل درجة عالية من الفناء ، فاألنا يف هذه الصورة هي أنا الالهوت اليت غاية الصويف ذاته بعد وصو
.تدرج إليها الشاعر عرب سلّم الفناء و درجاته 

مث تأيت الصورة الرابعة لتؤكد الوحدة بني األنا  و األنت ، فالصويف عندما يطابق بينه و بني اهللا 
معها جامعا بني كل شيء ، فاإلنسان من حيث الذات يذهب إىل حتديد نفسه بطريقة مشاة يبدو 

واحد ، و صفاته املتنوعة ما هي إال تفاصيل تنبثق من ذاته الواحدة ، و هذه املشاكلة اليت يقيمها 
الصويف بينه و بني اهللا تنتهي إىل امتصاص اآلخر بفعل التماثل ، و تدفعه إىل شهوده بوصفه ذاته      

.        ا ما يشري إليه الشاعر يف الصورة اخلامسة حيث العالقة بني األنا و اهلو و هويته اخلالصة ، و هذ
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إىل تركيب الوصولويأيت البيت الثاين ليؤكّد تلك احلقيقة بضم األمساء إىل بعضها ، ومن مث 
دى فيها من حقيقة كلّية تتب" األنا " كلّي تلتحم أجزاؤه وتتوحد بشكل يوحي مبا متثّله الذات  

حاله حبال -موحيا-املظاهر أشكاال و صورا حلقيقة ثابتة ، وهذا ما عبر عنه الشاعر حني شبه 
قيس عامر ، و حبال ليلى ، جاعال من أناه املستعلية يتقامسها كل من قيس و ليلى يف عالقة جامعة 

نفسه ، و هو نفسه يف بني احملب و احملبوب ، ليكون هو قيسا احملب ، وهو ليلى احملبوبة يف اآلن
شكل آخر  عابد ومعبود، وهو يف شكل آخر حس و معىن ، لتكون تلك املظاهر أو األشكال 
على اختالفها وتباعدها ظالال حلقيقة واحدة غري متكثرة ، وهي حقيقة مرتهة لعدم ركوا إىل 

:أي صفة مما وصفت به ، على حنو ما جنده يقول يف شعر آخر 

عبداـأنأنا ربخلق      اـأنحق أنا 
ا خلدـوجحيم أنا فرش      ـأنأنا عرش

صلداـأنوهواءار       ـناـا ماء أنـأن
أنا فقدا وجدـنأكيف       أنا مـأنا ك

دـأنا قرب أنا بعوصف        أناأنا ذات 
)1(نا وحدي أنا فردأكون ذاك كوين      لّك

على جانب من انتقال األنا  إىل معادالت موضوعية –مرة أخرى –يظهرنا هذا النص 
تنوعت بني احلسي و ارد ، و بني احملدود واملطلق ، و بني املعىن و نقيضه ، يف شكل تعالُق     

تجلّي ، و تآلُف صوري جديد و مفارق أماله على الشاعر ما يعرف عند املتصوفة حلظة الفناء بال
العبد عن كل شيء ، و يرد املوجودات مجيعا إىل متولّيها ، فال يكون " حيث هذا األخري يخرج 

مثة شيء على احلقيقة غريه ، فهو يشاهد يف كل متعين بال تعين به ، ألنٌ احلق ال ينحصر يف كل 
)2("متقيد باسم أو صفة أو تعين أو اعتبار أو حيثية ، وإن كان مشهودا فيه 

136:الديوان ، ص: األمري عبد القادر -1

.115:د ، صال و التوحصالشعر الصويف بني مفهومي االنف: وفيق سليطني .د-2
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ويأيت عدة بن تونس املستغامني ليديل هو اآلخر بدلوه يف رحاب هذا املعىن ، إذ يقول 
: خماطبا 

فاحلق منك فيك عليك قد استوىيا سائال عن حق احلقيقة يف اهلوى   
أنت العرش والفرش وأنت كرسيه         و ليس  يسعه  سواك  إذا  انطوى

)1(تأمل رعاك  اهللا يف  آيـة  أينمـا         تولّو فهل ترى  سواه  بك احتوى 

فاظ         فاألبيات الثالثة تكشف هوية املخاطب ، مستمدة مشروعية تلك اهلوية من أل
.و عبارات ذات منحى قرآين ، وتدل هي األخرى على مصدرها اإلهلي

ولقد أدى هذا إىل انبعاث رؤية جديدة عند الشعراء املتصوفة تفضي إىل خلق نوع من 
ي الكنايات الرمزية اليت تعمل على تقصري املسافة القائمة بني املكنى عنه و املكنى به ، األمر الذ

أدى إىل حتول الصورة الفنية من أداة تحيل إىل غريها إىل أداة حتيل إىل نفسها ، متاما مثلما يحيل 
يقول حممد بن . الصويف حلظة احلال اليت يعيشها كل شيء إىل ذاته، حىت احلق سبحانه و تعاىل 

:             احلبيب البوزيدي املستغامني  

بقيت  إالّ  أنـا      يف احلس ويف املعىن أنا الطالب املطلوب ملّا  فنيت الفنـا  مـا  
شرايب  يل مني  و  سري  يف  األوانـي      حاشا يكون الثاين أنا الشارب املشروب
)2(أنا الكأس أنا اخلمرة أنا الباب أنا احلضرة      أنا اجلمع أنا الكثرة أنـا احملب احملبوب 

ي هذه تستمد يف إطارها العام من تصور املتصوفة النابع من وحدة األنا يف وأبيات البوزيد
حاالت الفناء و اجلذب ، فقد عبر عن ذلك بأسلوب فني يرقى بالشعر الصويف اجلزائري من حمض 

التجريد إىل حيوية التصوير ، موظّفا أكرب قدر ممكن من طاقة الشعر التصويرية ، حيث استعار حلاله 
عن توحُد أناه -يف حد ذاته-فناء أو القيامة ، و بقاؤه حيا وحيدا ، و هذا البقاء كنايةصفة ال

.217:الديوان ، ص: عدة بن تونس املستغامني -1
.163:الديوان ، ص: املستغامنيحممد بن احلبيب البوزيدي -2
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لبقاء هو عني الطلب من قبل بأنا اإلله الذي ال ميوت وال يفىن ، فصار بذلك التوحد الذي ضمن له ا
من يطلبونه مبا فيهم أناه ، و صار حبكم ذلك هو عني الشرب ومصدره بعدما كان شاربا ، و صار 
هو عني احلب بعد ما كان حمبا ، و صار هو عني كل شيء ، متاما كالذي  عبر عنه  عفيف الدين 

:التلمساين يف قوله 

اهلوى        إن كنت ممن يفهم املعىن ال ختل يوما من لذيذ 
و استجل من واه أنى بدا        فإنه من مل  يـزل معنـا 
)1(و قولـه معنـا حجابيـة        ألنـه  يف  ذاتـه  أنـا 

لغة ختتزن تلك فيبدو أنّ األبيات قد أفادت يف تشكيلها من شعر احلب العذري يف جعل ال
احلاالت الروحية السامية ، و فيها جند أنّ صلة اإلنساين باإلهلي تبدأ أوال باحملبة ، أو بالتحديد 
باستشعار احملبة ، حىت إذا حصل ذلك يتبدى احملبوب يف كل شيء  حىت يرى يف ذات احملب ، و هذا 

ا القبيل ما جنده يف شعر عدة بن تونس  ما يفيده البيت األخري من حيث األنا هو نفسه اهلو ، و من هذ
: الذي يقول فيه 

طويت شكلي كما تطوى الظالل ضحى         إذا الشمس أشرقت يف مستوى الكبد 
أنـا  الظـالل  و  ال  وجود  أملكـه          إالّ إذا جدتـم  بالنـور  و  املـدد 

فتئت          ترى على مشكايت بالوجـد و الثمد و أنتم الشمس يف األكـوان مـا 
)2(و اهللا مـن رآين مـن غري مـا  شبـه          رأى الذي ما له يف الكون  من  عدد 

ففي تفحص هذا النص يظهر بوضوح معاين الفناء و االحتاد اليت عكسها الشاعر عرب صوره 
صة يعرفها أصحاب الشأن ، مما يفضي إىل غموض املعىن و انبهامه  املتنوعة و اليت أراد ا داللة خا

على غري أهله ، تلك هي داللة الفناء اليت ترقّى الشاعر لبلوغها من خالل تدرجه يف الصور،  فبدأ 
تشبيه ذاته بالظل، مث طابق بينه و بني الظل على سبيل الكناية عن حاله مع اهللا ، إذ ال وجود للظلّ

.235: الديوان ، ص : لربيع عفيف الدين التلمساين أبو ا-1
.179: الديوان ، ص : عدة بن تونس املستغامني-2
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لوال وجود النور الذي هو من املنظور الصويف العرفاين احلق سبحانه و تعاىل  و ما عداه حمض ظالم ، 
يف سلّم الفناء حيث صار و كأن الشاعر بتلك الكناية يقرن وجوده بوجود احلق ، و هنا يزداد تدرجا

-عرب فنائه -للشاعر مشكاة على سبيل االستعارة ترتد إليها نور الشمس ، فيدفعه ذلك اإلحساس 
.باملثلية مع اهللا و استغراقه فيه إىل اعتبار ذاته إهلا يقينا كما يوحي بذلك قسمه يف البيت األخري 

به على تصوير لألنا على أنه إهلي ، فقد وجدت و إذا كان بعض الذي تقدم يشمل يف أغل
مناذج أخرى  من العسري حتديد األنا فيها أو الوقوف على ملمح صوري يكسب األنا داللة ما ،     

: و مثل ذلك ما يطالعنا به أمحد بن مصطفى العالوي على حنو من التجريد و الالحتديد لألنا  يف قوله 

العرفـان           أنا احلصـن املبين أنا حرب
أنا  كوكب  فتان          أنا  الفـرد  املغين 
أنا نـور األعيان           أنا  الكـل  دوين 
أنا لب  اإلميـان           أنا  قطب الديـن 
أنا لسـت إنسان          و ال  من  اجلـن  
أنا سر  الرمحـن           أنا  الكل  منـي 
)1(مقداري له  شان           خارج عن الكون 

، و النظر فهذا النموذج الشعري للعالوي يدلّ على مدى إيغال الشيخ يف التجربة الصوفية
إليها بعني التجريد ال بعني التصوير و التجسيد ، و ذلك من خالل وصفه ألناه وصفا جيعل منها سرا 
و حمض غيب ، مما جعل تلك األنا تنتقل من الداللة على الذات إىل الالداللة و الالإحالة ، دون أن 

وصف ما ال يوصف ،مما جيعل الضمري  يعين ذلك عبثية املعىن أو الالمعىن ،و إمنا ذلك يوحي إىل تعذّر 
يعود إىل معىن جديد ليس مدونا يف قانون العرف اللغوي ، و هو مع ذلك منبعث منه ، مث إنّ " أنا " 

الالتعين الذي أصاب األنا يعد تقنية فنية تثري ملكة املتلقي على الفهم و التأويل ، كما تعمل على 
داسة ، ال سيما أنّ الصويف هنا يرتّه األنا بعدم تعليقها بأي شيء إرجاء املعىن  و إحاطته بشيء من الق

.جيعل األنا  يف الالصورة –من جانب آخر –ذكره ، و هذا 

.38: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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-وحصورة الر:

الروح و اجلسد ، حيث احندرت الروح إنّ الرؤية الصوفية السائدة لإلنسان ترتبط حبقيقته حول 
من عامل علوي ، عامل النقاء و اللطائف ، مث استقرت  يف كثافة املادة اليت ميثلها اجلسد ، و هذا 
السقوط وضعها يف عامل غريب عنها ، مكبل هلا ، و من هنا كان املوقف الصويف موقفا رافضا للعامل 

و العودة إىل عامل اللطائف الذي يستعيد فيه اإلنسان املادي الذي ميثّله اجلسد ، بدعوى الرجوع 
جوهره األول حيث كان قريبا من ربه ، مفطورا على العبودية و التوحيد يف عامل الذر كما جاء يف 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست ﴿قوله تعاىل 
.) 172: األعراف ( ﴾بربكم قالوا بلى 

فما زالت  تلك فطرة اإلنسان حىت هبطت روحه إىل اجلسد و حلّت فيه عرب رحلة جربية 
أساسها العمارة و اخلالفة و  االمتحان ، و قد وقع االحنراف يف ذلك حيث دفع اجلسد بوصفه املادي 

بقاء و حتصيل و طبيعته الكثيفة صاحبه إىل االنغماس يف عامل الشهوات ، و التشبث به رغبة يف ال
اللذات الفانية اليت هي من قبيل مادية اجلسد ، و من هنا كانت رحلة الصويف العكسية من عامل الدنيا 
الذي ميثله اجلسد إىل عامل املعىن و هو عامل الروح باملوت االختياري ، و هي رحلة عبور من كثافة 

، و من قيد الوجود احملدود إىل الصور إىل لطافة املعاين ، و من سجن اجلسد إىل فضاءات الروح
: ألست بربكم يف اآلية الكرمية ، و هو أيضا يف قول العالوي : الائية الوجود املطلق الذي ميثله يوم 

سلهم  يوم عنت الوجوه          للحي القيوم هل كانوا معي 
و ال زلـت ملبي   كذا يـوم ألست بربكم         قلت بلى

)1(أجبت داعي اهللا إذ نادى         يا قومنـا أال جتيبوا  الداعي 

.45: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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و العالقة بني اجلسم و الروح عالقة تضاد كلّي ، فاجلسم هو حجاب الروح و سجنها ، يتقوى 
ينما ترتع الروح حنو التعايل و جتهد للتحرر من سيطرة اجلسد و شهواته ابتغاء باملطالب املادية ، ب

.املخالف لعامل اجلسم ، طبيعة و جوهرا " ألست بربكم" العودة إىل عاملها السامي  

ووجهة الروح تلك هي عند املتصوفة  مبثابة معراج روحي أو معنوي مبين على ااهدة         
ياضة الروحية ، و تزكية النفس و جالء مرآة القلب ، حىت الوصول إىل وحدة الشهود  حيث و الر

، )1(يرى الصويف الوجود رؤية ذات طابع أحادي  قوامها الوجود احلق،أين تذوب الكثرة يف الواحد 
فريى نفسه متصال بالوجود األحدي ، مبدد ال انقطاع له وال قيام بغريه ، فيفىن عن نفسه وعن

األغيار ، حىت أنه ال يشهد لذلك أثرا و ال رمسا ، و بفنائه هذا يكون بقاؤه السرمدي من حيث هو 
:قائم بالوجود األحدي فقط ، كما يشري إىل ذلك عفيف الدين التلمساين 

إىل  ذلك  املعىن  مـآيل  و  مرجعي        و شركي الذي أدى إىل وحديت معـي                  
تصرفت يف  ملكي  مبلكي و مل  أدع        مكانـة إمكـان و ال وضع موضـع

و  سارعت إسراع املشوق إىل احلمى        بسائـر أنـواع  الوجــود املنـوع 
ا يف حـال مرأى  و مسمـع و قامـت بذايت  معنويـايت  التـي         بقائي 

فإن  ترتقي  عينـا  بصرية  و ناظرة         إيلّ بعيـن فهو عـن منطقـي يعـي 
و إن تقف األفكـار  دوين  فعذرها         تأخرهـا يف السري عـن قصد  مهيعي

و مـا كـل عيـن باجلمال  قريرة         و مـا كل مـن نودي جييب إذا دعي 
فقـل للعيون  الرمد  للشمس  أعني        سواك  تراهـا  فـي مغيب و مطلـع 
و سامـح نفوسا  ما  جلتها  رياضة        و ال  قوبلـت  مرآــا  بتطلّــع 
و أعرض عـن اجلهال  يف  نيل جنة        جناهـا الـذي مل جينهـا  كف أقطع 

)2(جيب يف  العمى عـن جهله كل مدعي و لـم جيب  داعـي هـواك فخله  

فبقدر ما يتملّك الصويف من قدرات سلوكية و معرفية لتذويب غلظ احلس و الكثافة ،

.99: تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص : أمني يوسف عودة . د: ينظر -1
.47: الديوان ، ص : عفيف الدين التلمساين أبو الربيع–2
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يف " املعىن:" بقدر ما يستطيع العبور إىل عامل اللطائف الروحاين الذي عبر عنه الشاعر يف نصه بكلمة 
يف البيت الثالث ، و مينحه ذلك رؤية جديدة للوجود و اإلنسان ، تقتضي " احلمى" البيت األول ، و 

ن يف عامل املادة و ضمن أسوار عامل املادة و عامل الروح ، و تعترب اإلنسا: قسمة الوجود إىل عاملني 
البدن يف حنني دائم إىل عامله األصل  عامل الروح ، و هنا يأيت دور الرياضة و ااهدة الروحيتني يف 
البيت التاسع يف حماولة للتخلّص من سجن اجلسم إىل فضاء الروح بأمر إهلي يعبر عنه املتصوفة بالفتح 

: قول أيب مدين التلمساين أو مبا يشري إىل معناه كالقبول يف
ـّا بدا  منك  القبول          أُخرجت  من سجن األسا مل
و زج يب عني الوصول          و صرت  بـك مؤنسـا
)1(و لست من قليب تزول          بني  الصبـاح  و املسـا 

ألسا كناية عن اجلسم ، حيث وقع انزياح يف املعىن الباطين حلدوث صفة جديدة فسجن ا
على املعىن الظاهري ، فالسجن صورة من صور احلزن ، وملمح من مالمح االحتجاب ،         

و كذلك اجلسم مباديته بالنسبة للصويف ، فهو مظهر للكثافة يف أوسع معانيها ، كونه حيول 
ة اللطيف أو ارد ، و جتاوزه الذي يعين االنفكاك منه و اخلروج عنه بفعل بطبيعته تلك دون رؤي

التزكية و ما تقتضيه من خمالفة ملادية اجلسم  يؤدي ذلك إىل العودة إىل الديار ،  و من مثّ إىل 
األصل أصل الروح ، ورؤية ما هو من جنسها ، و قد أشار إىل هذا املعىن أمحد بن مصطفى 

: ن خالل عقد مقابلة بني عاملي احلس و املعىن ، و ما يتأتى له من رؤية فيهما فقال العالوي م

رجعـت لسكري          و حرت فيك يا  اهللا  
اهللا ياي نراكـللمعىن          لكتـدخل

اهللاياا           لست سواكـن أنـنديت م
لحـس           نفتش عليك  يا  اهللاخرجت ل

لت عليك يا اهللا بنفسي          حصت ـابتدي
) 2(ن خنفيك يا اهللا ـعملّـظهرت يف الك

.82: الديوان ، ص : بن احلسني أبو مدين شعيب -1
.55:الديوان ، ص : وي د بن مصطفى العالأمح-2
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مادا على صيغة التقابل القائمة على التعارض بني عاملي ضح أنّ النص حيقّق فعله املرجو اعتفوا
و قد متّاملعىن و احلس ،ظهر أفضلية األول على الثاين ، للشاعر استثمارمها يف عقد مقارنة ت

، بينما أجهده احلس و جعله يبحث لريى اهللا ، داللة منه يف نه من رؤية اهللا مباشرةفاملعىن مكّ
.ة اليت تشملها الروح عند املتصوفة يذلك على القيمة احملور

وهذه العالقة اليت نشأت بني الروح و اجلسد ، و بني الروح و عاملها احلقيقي ، تنتظم مجلة 
الروح إىل اجلسد ، وحركة مسو الروح من النصوص الصوفية اجلزائرية اليت تصور حركة سقوط 

إىل وجودها األول يف عامل املثل ، ونستطيع أن نقف على جتلّيات كل من هاتني احلركتني يف لغة 
:النص اآليت أليب مدين التلمساين 

فقل للذي  ينهى عن  الوجد أهله         إذا مل تذق معىن شراب اهلوى  دعنـا
اهتزت األرواح شوقا إىل اللّقا        ترقّصت  األشبـاح يـا جاهل  املعىن  إذا 

أمـا  تنظر الطري املقفّص يـا فىت         إذا ذكر األوطـان حـن إىل املغـىن  
يفرج بالتغريـد مـا يف  فـؤاده        فتضطرب األعضاء يف احلس و املعنـى 

ويرقص يف األقفاص شوقا إىل اللّقا        فتهتـز  أربـاب العقـول إذا غنـى   
)1(كـذلك أرواح احملبني يـا فتـى         زهزها األشواق إىل العـامل األسنـى 

:يتضح أنّ النص مبين على ثنائية الروح واجلسد كما تبينها ظهوراا اللغوية اآلتية

اجلسد-2:الروح-1
األرواح 

اللقاء 
الطري 

األوطان 
املعىن 

الشوق 
العامل األسىن 

الرقص 
األشباح 

القفص
األعضاء 

احلس 
االهتزاز 

وقد عمد النص إىل أسلوب التمثيل لتقريب املعىن ، و التحسيس باحلال اليت يعيشها الصويف

.59: ديوان ، صال: بن احلسني أبو مدين شعيب -1
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حني تتوق روحه إىل أصلها األول ، ذلك التوق الذي حيدث للصويف عند مساع األشعار ، أو ما 
يسمى عند املتصوفة بالسماع الصويف ، وما يؤدي إليه من تواجد يعبر به الصويف عن حركة 

.الروح و رغبتها يف العودة إىل عاملها األسىن 

–كما نرى –إبالغية املثال : " تار معلقّا على هذا املقطع من القصيدة يقول الدكتور حبار خم
مرهونة مبدى فطنة الشاعر و قدرته على إدراك العالقات بني املوضوعات املتباعدة ، فما أشد التباعد 

ولكن ما أشد قرب أوجه ... بني موضوع صويف ذوقي و موضوع آخر حسي مطروح على الطريق  
األرواح : ا ، حىت لكأن هذا ذاك و ذاك هذا ، و ما أكثرها من جهة التناظر و التشابه التالقي  بينهم

تناظر الطري ، و اجلسد يناظر القفص ، والعامل األسىن  يناظر عامل الطري الفسيح، و حنني األرواح    
إىل حريته ،       و أنينها و توقها إىل العودة و اللقاء  يناظر تغريد الطري و اضطرابه يف قفصه و توقه 

و بذلك يغدو املثل يف القصيدة الصوفية شبيها من الدالالت احلسية خترج أصال من الدالالت   
)1(." الذوقية ، من التجريد إىل احلس ، و من األغمض  إىل األوضح 

، وعن و اعتبارا من هذا املعىن الذي كشف به الصويف عن صورة الروح يف تشبيهها بالطري
سجنها اجلسدي الذي شبهه بالقفص ، إستطاع أن حيقق مجالية النص باستخدام بالغة التشبيه   
و أسلوب التمثيل كمعادل موضوعي حلالته الروحية ، كما أنّ التمازج والتجاذب بني احلسي 

.واملعنوي إمنا أُريد من خالله مقاربة ما يذوقه الصويف وما يعتلج بداخله 

جرت عادة الصوفية االلتفات إىل الرحلة احلسية من موطن إىل آخر كمعادل يفصح عن وقد
موطنه األصلي " رحلة الروح من حملها األرفع إىل حملها األدىن املتمثل يف اجلد ، وحنني الصويف إىل 

تنعم وتوقه للعودة يبدو معادال موضوعيا حلنني الروح إىل عامل األرواح و توقها للعودة حيث كانت
:يقول أمحد العالوي .)2(" قبل أن تكون لتشقى 

واألصل مني روحاين         كنت   قبل  العبودية 
)3(مثّ  عدت  ألوطـاين         كما  كنت  يف حريا 

.151:صم ، 2002حتاد الكتاب العرب ، دمشق ، منشورات االرؤيا و التشكيل ، :شعر أيب مدين التلمساين :حبار خمتار.د-1
.94-93: ، صاملرجع نفسه : حبار خمتار. د-2
.22: الديوان ، ص: وي أمحد بن مصطفى العال-3
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إنّ علو الصويف على اجلسم يف حماولة للتخلص من ربقه و سجنه يشي برفضه له و حبزنه على 
، غري أنّ ذلك احلزن ال يقوده لالنفكاك عنه ، و إنما نفسه من حيث هو موجود ضمن شروطه

يدفعه إىل االرتباط  به على حنو آخر ، فهو يستوحش به و يتخلٌى عنه باملوت االختياري باعتباره 
: يقول أبو مدين . داثرا حاجبا عن رؤية احلقائق 

يـل ركبت حبرا من الدموع          سفينه جسمـي النح
فمزقت رحيه  قلوعـي          مذ عصفت  ساعة الرحيل 
)1(يا جرية  خلّفت  عيوين         جتري على خدي كالعيون 

إنّ التمثيل يف القصيدة الصوفية ليس جمرد حلية أو حمسن بالغي ، كالبالغة و التشبيه      "
و االستعارة و الكناية احملدودة يف اجلملة أو اجلملتني ، و لكن التمثيل أسلوب مسترسل حيتوي ما 
سبق من احملسنات و غريها وال حتتويه تلك احملسنات ، فهو أعم منها وهي أخص منه ، و إن ظلّ 

ا على رفد محولة مدلوله مدلول قياس و  مشاة و استعارة فهو ليس على أسلوا ، وهو أقدر منهم
.)2(" التجربة الصوفية و اليت غالبا ما تتضمن رؤية الصويف اخلاصة إىل العامل 

وضمن هذا السياق املعريف الصويف و العودة به إىل النص جند أبا مدين يلتفت إىل مظهر من عامل 
، ويف املقابل يقارب بني الطبيعة يقارب يف سعته و انفتاح فضائه، فضاء الروح و عاملها ، وهو البحر

جسمه يف صورته املادية و ضعفه و عجزه عن إحباره يف هذا البحر  بالسفينة ذات القلوع الواهية ،   
و هو ذا التمثيل إمنا  يريد أن يقرر بأنّ اجلسم مباديته عاجز عن بلوغ احلضرة اإلهلية املطلقة ، أو 

: أسفا دلّت عليه خيبة ظنونه يف هذا اجلسم حيث يقول العامل النوراين املطلق ، ما أورثه حزنا و 
)3(خيبتموا يف اهلوى ظنوين          مـا هكذا كانت الظنون 

بصيغة اجلمع ألنّ اجلسم يف عامل احلس يشكّل كثرة و تنوعا ال سيما يف مظاهر املادة اليت حتول 
زاوية النظر هذه ال يرى الصويف يف الكثرة إال تذكريا بالواحد   بكثافتها دون رؤية اللطائف ، و من

و إحالة عليه ، و لذلك كانت الدعوة الصوفية لالرتفاع فوق مظاهر الوجود املتكثّرة بغية النفاذ إىل 
. احلقيقة الكلّية الكامنة يف عامل الروح 

.81: الدوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -1
.154-153: الرؤيا و التشكيل  ، ص : شعر أيب مدين التلمساين : خمتار حبار. د-2
.81: املصدر السابق ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -3
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: صورة اخلمرة -

لقد برع الصوفية يف تشبيه فعل اخلمرة فيما تورثه من نشوة و طرب يف النفس ، مبا تتركه 
اجلمال يف نفس احملب ، حىت ليستغي الصويف عن اخلمرة احلقيقية خبمر حماسن احلبيب من آثار اللذة و

: الوصال و القرب على حنو ما جنده يف قول عفيف الدين التلمساين 

و إذا دعاك إىل الصا  نفس  الصبا       فأجب رسول  نسيمة  اخلفّـاق 
و البس  جديد مكارم  األخالق  و اخلع  سلوك  فهو ثوب خملّـق  

)1(و صل املدامة و الندمي و صل لـ        حلانات و اسجد خاضعا للساقي 

باملدامة عن األذواق و املعارف و األسرار اليت مينحها اهللا ألصفيائه من عباده و أحبابه ، فهو يكين 
ليها مقترنا ذلك باالقتراب من الندمي كناية عن اإلخوان من و حيثّ بصيغة األمر على اإلقبال ع

املتصوفة ، و احلانات يف النص كناية عن جمالس الذكر و أماكن العبادة ، و قوله اسجد للساقي كناية 
.منه عن الغياب يف احلق مصدر تلك اخلمرة الروحية و سرها 

سوس ، و عرب تدرج أفضى فيه كل حد إىل ما كل ذلك مت يف النص من خالل تعليق ارد باحمل
بعده و تأسس على ما قبله و قام منه بسبب ، و هكذا اختذت احلالة الصوفية املعبر عنها جبملة 
الكنايات هذه خطّا تصاعديا من األسفل إىل األعلى ، أي من عامل األغيار إىل عامل األنوار ، حيث مت 

حلق ، و هذا كناية عن اهلداية و الرجوع إىل احلق ، مث خلع سيئ البدء يف النص باستجابة لنداء ا
األخالق و لبس مجيلها ، و ذلك حىت تتهيأ أسباب االتصال باحلق و االنقطاع عما سواه ، و حينها 

.يتسنى للمتحقق بذلك الشرب الذي مينحه قياما باحلق و غيابا فيه 

الصوفية حني جعل منها الشاعر جزاءا يناله املريد مقابل و لعلّنا نلمح يف النص مكانة اخلمرة 
صفائه و نقائه الروحيني ، و إىل هذا املعىن كان قد أشار عبد القادر بن حممد يف سياق حديثه عن 

78:الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -1
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: بدايات الطريق الصويف و اياا فقال 
ـا  للغافليـن   بتوبـة         و  أشراطهـا  حمصورة  بالتثبت بدايته

و نصح  لدين  اهللا  مث  رسوله          و خاصتـه  و املؤمنيـن  جبملة 
و تطييب  لقمة و تعظيم حرمة         و شكر  لنعمـة  و رفع  هلمـة 

قينها         حمبـة  جـد  السري دأبا حلضرةقواعدها  شوق  و عني  ي
و كف األذى و محله  و تصبر         و ال مل الرضى  بأدهى املصيبة  
و زهد و تسليم  و عفو و عفّة         و تفويض  أمـر و الشهود  مبنة 

و صوم و سهر مث صمت و عزلة وجد  قوي  و  اجتهاد  موافق        
و حزن و دمع ساكب مث لوعة         و شغف قلوب  الواهلني بزفـرة 
) )1ايتهـا شـم  و ذوق شراا         بـه ريُ مخر مث سكـر بغيبـة 

)*(رب و سكر و غيبةو هكذا يتبوأ مصطلح اخلمر مبعناه الصويف الروحي و توابعه من شم و ش

مرتلة النهاية يف النص فضال عن الطريق ،أو النتيجة تعبريا عن وصول الصويف إىل عامل احلق و حضوره 
.فيه بعدما غاب عن عامل اخللق الذي كان فيه قبل تعاطيه تلك اخلمرة و سكره 

دار و لقد أجاد املتصوفة اجلزائريون احلديث عن اخلمرة و األواين اليت تالس اليت تقدم فيها و ا
فيها ، و صوروا ذلك كله تصويرا قاربوا فيه ارد باحملسوس و املطلق باحملدود ، كسبيل للكشف عن 

صورة –املعارف اإلهلية و احلقائق التوحيدية اليت تثمرها اخلمرة فيهم ، مما جعل الصورة لديهم 
ألفاظه و موروثه اللغوي املتعين  مع ارد عرب دالالته  ثنوية التركيب يتقامسها احلس عرب –اخلمرة 

: يقول أبو مدين التلمساين . و معانيه الروحية املنضوية حتت لواء الرؤيا 

.17-16: الياقوتة  ، ص : عبد القادر بن حممد -1

تعبري عما جيدونه من مثرات : الشم ، و هو تنسم نفحات احلق ، و الشرب: تعين هذه املصطلحات عند الصوفية ما يلي -*

و الغيبة هي غيبة .التجلّي و نتائج الكشوف ، و السكر حرية بني الفناء و الوجود يف مقام احملبة الواقعة بني أحكام الشهود و العلم 
يكاشفه به غيبة الصويف عن إحساسه بسبب ما : القلب عن علم ما جيري من أحوال اخللق النشغال احلس مبا ورد عليه ، أو هي 

رشح الزالل يف : عبد الرزاق الكاشاين :، وينظر 72: التعرف مبذهب أهل التصوف ، ص : الكالباذي : ينظر . احلق سبحانه 
سعيد عبد الفتاح ، املكتبة األزهرية للتراث ، القاهرة ، : شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق و األحوال ، حتقيق  و تقدمي 

.358م ،  ص 1995-هـ 1415
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و الكأس  ترقص و العقار تشعشعت       و اجلو يضحك و احلبيب يزار 
و العـود للغيد احلسـان جمـاوب       و الطار   أخفى صوته  املزمار
ال  حتسب الزمر احلـرام  مرادنـا         مزمارنـا التسبيح و األذكار 
)1(شرابنـا  من لطفـه و غناؤنــا        نعـم  احلبيب الواحد  القهار 

إنها املفارقة بني األصل اللغوي و بني الواقع اللغوي يف النص ، و هي مفارقة تتعدى إىل 
وره من واقع حدود الصورة إما بطريق الرمز و اإلشارة ، و إما بالشكل املباشر ، فأبو مدين يلتقط ص

.احلياة املتمثل يف الكأس و العقار و العود و الغناء و املزمار ، ليصور من خالهلا غيابه التام يف احلق  

)  وجه الشبه كثافة املعدن(و قد ضرب أمثاال عن تلك احلال لتقريبها ، فكان الكأس كاجلسم 
ما تلذذ اخلمر و حلت له زاد يف ترحنه        مييل و يترنح كالراقص أو السكري الذي فقد عقله ،وكل

وجه اللقاء بني اجلو و احلضرة لطافة ( و رقصه ، و كنى باجلو ضاحكا عن مجال احلضرة و ائها 
و الزورة قريبة من (، وكنى بزورة احلبيب عن قربه من احلق قربا يدرك بالذوق )املعدن و معنويته

البقاء فترة معينة مث الرجوع ،و كذلك حال الشاعر فهو يف غيبة معىن الشاعر ، ألنّ الزيارة تقتضي
، و شبه نفسه يف تأدبه يف حضرة احلق و ختلّقه بالعود يف وائمته )عن اخللق يف احلق مثّ يعود إىل اخللق

فكما ال يدوم احلضور يف احلضرة طويال حلظة الغياب  (و جمانسته اإليقاعية و النغمية حلركة الرقص 
يدوم الرقص، إذ سرعان ما يعود الراقص إىل حالته الطبيعية ، و الصويف أيضا يعود إىل كذلك ال

. ، و هذه املعاين الروحية حممولة على سبيل التقرير و املباشرة يف آخر النص )حال الصحو بعد السكر

ه و لسوف جند األمري عبد القادر يسري على هدي أسالفه من املتصوفة يف هذا اال ، و كيف أن
وصل إىل ذوق مخرة األزل ، تلك اليت جتلّ عن الوصف و احلصر ، و لكنه ال يلبث أن يذوب يف 
هذه اخلمرة و يكوا ، أو يذيبها يف داخله عربامتصاصها ، و ذا ال يكون له وجدود غري وجودها ، 

: يقول األمري  . كما ال يكون هلا وجود خارج وجوده 
أنا  كأس  أنا  مخـر           أنـا أٌسقى أنا  أُملى 
) 2(كلٌ يوم  كل حيـن           كـل آن  فهو  ميلى 

.63: الديوان ، ص : شعيب أبو مديننب احلسني -1
.271: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
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إال نفس وجوده ، و هو الذي قد صرح به أمحد بن مصطفى  فقد بات ال يشهد للخمرة وجودا
: العالوي  حني عد نفسه  مصدر اخلمرة من حيث ثبته لنفسه احلقيقة إذ قال 

وقلّدين سيف العزم و الصدق و التقى        و منحين  مخـرا فيـا لـه  من مخر 
كما حيتاج  السكران ملزيد  السكـر مخرة  حيتـاج  الكلّ طـرا  لشرـا

فصرت هلا ساق و كنت  عاصرهـا         و هل هلا من ساق سواي يف ذا العصر 
) 1(و ال غـرو إن قلـت و قد قال ربنا         خيتص  بفضله من يشـا بـال حصر 

ة لدى املتصوفة اجلزائريني تبني لنا كيف أنها خرجت عن إنّ هذه الكيفيات التصويرية للخمر
 م احلد الصورة الفنية للخمرة عند شعراء اخلمرة من غري الصوفية ، فلئن بلغ املعهود فيما خيص
هؤالء الشعراء إىل أنسنة اخلمرة كما هو احلال عند أيب نوا س ، فإنّ املتصوفة قد ألّهوها و صيروها 

وتعاطي اخلمرة مبعناها هذا لدى املتصوفة يعمل على إلغاء التعارض بني اهللا      مصدرا لكل شيء ،
و الصويف وحيقق  الوحدة بينهما ، و يكون ذلك بفعل قانون املماثلة ، فاخلمرة تورث التماثل بني 

ته الصويف و اهللا ، فإذا كان اهللا ذاته بال صفات أي ال يدركه الوصف ، فإن الصويف يسعى لتحقيق ذا
. ذا االعتبار، أي خيرج عن كل أوصافه بفعل السكر و الغياب ، حىت يتحول إىل ذات بال صفات 

: يقول عفيف الدين التلمساين 
قريب يـا ابنة الكرام كؤوسي         أنت بدري ويف يدك مشوسي 

)2(نفيسـي وعجيب روحي تناول راحي          و نفيس يهدي إيلّ

إنّ هذا التماثل الصويت على مستوى األلفاظ يف البيت الثاين ، أو ما يصطلح عليه يف البالغة 
الروح و الراح ، والنفس والنفيس ، يعادل ذلك التماثل بني ذات  الصويف    : العربية باجلناس  بني 

اجلامعة و اليت أصبح خمصوصا ا ، وهنا و احلق ، فقد انكشفت له اخلمرة بوصفها احلقيقة الكلٌية 
غدا الصويف ناظرا بعني اجلمع ، فال يرى يف الكون إالّ سريان النور اإلهلي ، وذا ال يعود مثة جمال ملا 
هو ضد أوغري ، أي ما مثة إال اخلمرة ، أي ما مثة إال الواحد ، كلٌ ذلك يف تشكيل صوري قائم على 

ذا امتحقت أطراف الصورة يف طرف واحد كما امتحقت ذات طرف واحد ميثله الشاعر ، وهك
. الشاعر يف ذات احلق 

.50: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1

.                            126: الديوان ، ص: أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -2
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) املرأة: ( صورة األنثى -

املركز الذي تدور عليه رحى الكلمات و الصور ، –عموما –لشعر الصويف تعد املرأة يف ا
فهي بلغة ابن عريب املنصة اليت يتجلّى احلق يف مظهرها بصورة اإلسم اجلميل ، و لذلك كان هلا معىن 

نفس الرمحن فيما كان به " عميقا و مكانة خاصة ، أشار إىل ذلك ابن عريب بقوله أنّ األنسان
انا مث اشتق له منه شخصا على صورته مساه امرأة فظهرت بصورته فحن إليها حنني االنسان إنس

الشيء إىل نفسه و حنت إليه حنني الغريب إىل وطنه ، فحببت إليه النساء ، فإنّ اهللا أحب من خلقه 
هو الرجل إىل ربه"و من هنا جند يف املنطق الصويف حنني )1(" على صورته و أسجد له مالئكته 

و عليه كانت )2("أصله حنني املرأة إليه ، فحبب إليه ربه النساء كما أحب اهللا من هو على صورته 
املرأة رمز احلب و احلنان ، و نبع اإلجناب و العطاء ،و معىن من معاين األلوهية ، و قرينة كثري من 

.ىت اللغة و الكتابة مظاهر الوجود يف األنوثة ، كالسماء و األرض و احلياة ، بل و ح

و قد جلأ املتصوفة اجلزائريون يف أشعارهم إىل استخدام رمز املرأة كوسيط يشري إىل احملبوب 
من كون املرأة رمزا للخلق ، فاألنوثة " املتعايل غري القابل لإلدراك ، و يأيت رمز األنثى للذات اإلهلية 

،ومل يقصد )3(" ر خملوقا ؟ إذن هناك رحم كونية خلقتهخالقة ، أليس الكون الذي نعيش فيه هو اآلخ
حتقيق تناظر بني األنثى و اهللا أبدا ، و إنما استهدفوا إسقاط معامل الطهر والقداسة على " املتصوفة 

، و هذا ما عبر عنه الصوفية اجلزائريون يف أشعارهم ، )4(" األنثى لتكون هلم معراجا حنو املأل األعلى 
. يف ذلك على أساليب البيان املعروفة من تشبيه و استعارة و متثيل و اعتمدوا 

و إذا كانت هذه األساليب و الصور منتزعة من دائرة النشاط اإلنساين فإنّ االستخدام الصويف 
هلا ال يقف ا عند هذا احلد ، ألنّ توظيفها مقصود منه اإلحياء إىل ما هو أعلى منها و أرقى ،        

و لذلك نرى صورة املرأة يف سياق التعبري الصويف تكتسب شحنة خاصة تتجاوز حدودها و أطرافها 

.216: ، ص 1م ، ج1990فصوص احلكم ، تقدمي أنطوان موصلي ، موفم للنشر ، اجلزائر : حمي الدين بن عريب -1
.217- 216: املصدر نفسه ، ص :حمي الدين بن عريب -2
.44: القضايا النقدية يف النثر الصويف ، ص :وضحى يونس . د-3
نظرية احلب و االحتاد يف التصوف اإلسالمي من احلب اإلهلي إىل دوامات االحتاد املستحيل ، صفحات : حممد الراشد . د-4

.39: م ، ص 2006للدراسات و النشر ، الطبعة الثالثة ،
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بعة بعصارة التجربة الروحية للمتصوفة اجلزائريني ،العادية ، لتغدو  حمملة بتصورات عرفانية ، و متش
و تتأكّد هذه الرؤية بوقوفنا على نص يتجه إىل وصف ليلى و هي ما ال يتعين وصفه مع أنها ظاهرة 

: غاية الظهور ، يقول عفيف الدين التلمساين 
مت قدما  أنّ  ليلى تربقعـت        و أنّ حجابـا  دوـا مينـع اللّثمـاتوه

فالحت فال و اهللا ما كان حجبها         سوى أنّ طريف كان عن حسنها أعمى 
فلما حمـا إنسـان عيين دمعهـا         رأت  مـا رأت مني و تـم الذي متّا 

رأى  القمر األمسى فوا  عجبا من ناضر غيـر ناظـر        و فاقـد  أبصـار 
ومـا ذاك إالّ  أن تعوض طرفـه         سناهـا فلم يترك  ظالمـا و ال ظلما 

و قد قلبت منه  احلروف  فلفظها         معمى فـال يبدي املسمى و ال األمسى            
)1(و مـن دونه  يستنكر احلـد و الرمسا و آيـة  هـذا مـنه  إبقاء رمسه        

ففي هذا النص تتبدى لنا اإلشارة إىل اإلهلي باستخدام الرمز األنثوي املتمثّل يف ليلى ، و ما 
الربقع ، احلجاب ، احلسن ، القمر األمسى ، العمى ، إىل غري ذلك مما : صاحب ذلك من كلمات هي 

.ي الذي شكّل به الصويف صورة ليلى تشكيال حنا به حنو التجريد هو من قبيل االستخدام الرمز

و لعلّ ابتداء النص بالتوهم داللة على أنّ صورة ليلى عند الشاعر جمرد خياالت ال تكشف عن 
احلقيقة و ال تعينها ، مما جعله يشعر دائما بالتقصري و النقصان والعجز جتاه ما يصور و يصف ، فليلى 

موقعها من احلقيقة موقع الظلّ من األصل ، و إذا كان التشبيه يف العرف -وضوع الصورة م-
البالغي يقوم على عقد عالقة بني أمرين اشتركا يف صفة أو أكثر ، فإنّ العالقة هنا تسقط لعدم 

.اشتراك ليلى مع أي كان ، إنها حمض غيب 

ا النص فسنجدها تتناول العلو غري املتعين باستخدام و إذا ما تفحصنا العالقات اليت ينهض
احملسوس املتعين ، و هلذا نرى التوجه إىل الكشف عن ذلك العلو و السعي إىل جالئه عرب عدد من 

، دون أن يكون " ليلى" الوحدات اللغوية املذكورة كأطراف للصورة الفنية يف مقابل الطرف اآلخر 

.212-211: الديوان ، ص : الدين التلمساين أبو الربيع  عفيف -1
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لدى الصويف ، مما يعين أنّ تصور احلق و تصويره يف الفن " الذّوق" هناك رابط أو قرينة سوى قرينة 
لدى املتصوفة هو تصوير ذوقي ينتج عنه تغليف الصورة بقدر كبري من اخلفاء الغنوصي ، و إن بدت 

جتاوزية ، و هذا الذي نلمحه تارة أخرى يف قول عفيف الدين  عناصرها حسية و لكنها ذات نزعة  
: التلمساين 

يا صاحيب ما للحمى فاح نشره           فهل سحبت ليلى ذيوال على الربا 
فماذا الشذا إالّ و قد زار طيفها           فأهال بطيف زار منهـا و مرحبا 

:أن يقول إىل 

ممنعة رفع  النقـاب و صوـا         كفاهـا فمـا حتتـاج  أن تتنقّبا 
) 1(هي الشمس إالّ  أنّ  نور مجاهلا          يرتّهها  يف  احلسن  أن تتحجبـا 

اط لغوية للتعبري عن املعاين اإلهلية ، فكل من احلمى و الشذا و الطيف يف البيتني األولني أوس
وتعالق هذه األلفاظ بليلى الرمز ، أماله لطافة كل منهما ، و لعلّ وجه الشبه هذا يعكس لنا عمق 

.        الصورة لدى املتصوفة من جهة ، و فنيتها من جهة أخرى كوا قاربت ارد مبا هو من جنسه 

صفة الشخوص من حيث تعينها يف صورة الشمس ، " ليلى" اكتسبت و يف البيتني األخريين 
و ذا نرى أنّ العلو غري املتعين أفصح عنه الصويف يف هذه الصورة احلسية ، بيد أنّ هذا التعين مل يف 

حبق ليلى ، فهي أعلى من ذلك ، بل إنّ الشمس هلا حجاب كوا أشد نورا و ظهورا من الشمس  
يف كل صور الوجود بشكل يرتهها أن تشبه الوجود أو تكونه ، و من هنا جاءت من حيث تعينها

صورة ليلى يف النص صورة مقدسة و مرتهة قداسة و نزاهة الذات العلية اليت ال حيصرها شكل حمدد 
.أو صورة معينة ، مع وجود صور هلا ألرباب القلوب دون كيف أو تعيني 

.55: الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين-1
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-و هو نفسه–يقول أمحد بن مصطفى العالوي معبرا يف قصيدته عن مدى تعلّق العارفني 
بليلى يف شكل عالقة مع الغائب الذي هو كلي احلضور عرب جتلّياته ، و يتم نشدانه باعتباره جوهر 

لغائب تعبريا عن العلو الذي ال ميكن باستخدام ضمري ا-على طوله –الوجود و علّته ، و يأيت النص 
: إدراكه ، و يف ذلك إقرار بالتعظيم و الترتيه 

و لوال  ليليت  يف  ليلة   قد   سفـرت        مشـوس النهـار يف النهـار  ما طلعت 
ا  جتملـتو لوال  حسنهـا  يف املظاهر ما  بدت        لظـاهر  و األشيـاء   هلـ

شاهدهـا  فإنهـا  إليـك  تعرفـت       و هم ـا  وجدا   فإنها  عنك  منـت
بينكـم  مـا مسحـت       بنفسهـا   إليـك   و  ذاـا  كشفتةحمبال وو ل

عن   غريك  ولّتأال  تـرى  أنهـا  منت  و ترنمـت       إليك مـن  ضعف و
ال حتسبنها يف  الغرام  مـا  أنصفـت       كـالّ  و  إنمـا  عزيزة  و  قـد  منت
أال  تـرى أعناق  الطّالبني  قصـرت        دون  حيهـا  و عليهـم  مـا تعطّفت

اـا و البـاب هلم  مـا  فتحتأال  تـرى مهـوم  الزاهدين  عكفت        على ب
أال  تـرى  أربـاب  العلوم  تزامحت       على رسومها و يف أفكارهم مـا خطرت
أال  تـرى  دمـوع  العاشقني مهلت        مـن اجلفون و  أرواحهـم  قـد حنت

فيـا خيبـة املسعى إذا  مـا  تعطّفـتو أمهلوا و أُمهلوا  يف طلب الذي عزت      
و كلّ ذلك منهم  صوابا و  قد  جلّت       عـن رؤيتهم هلــا  فلـذا  حتجبـت
و لو كان   وصلها  مبهرها  ما بعدت        و لكنها خصت  من  شاءت و خصصت

ـّز ت        حيث ظهرت لك و عـن غريك ولّـتو ال حتسنب  يف التجلّي  مـا مي
كـالّ  و  إنمـا  ميـزت  و  آثرت        مـن  دون  سـواك  إليـك تعرفـت
أال  تـرى  أنهـا  إليـك  توجهت         بأنـواع  اجلمـال  و لـك  تزينـت

هـا  إليـك  ما  قرـدتولوال أنّ  حببت        ذاتـك بذات الذات حتـى توح
فإن كنت  عاشقا  فهـي  تعشقـت        وإن  كنت  قاصـدا  إليها  ما  عرضت
فإنك  وحيد  العصر  حيث   تعطّفت        عليك بكشف الصون يكفي و إن ساءت

و كـن  هلـا تابعـا  أينمـا توجهتفروعهـا  يف  األطـوار  أينما جتلّت 
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و سلّم هلا األمور يف كلّ مـا أردت         و ال تعترض  عنها  بشيء و إن زلّـت
فإنهـا تريـد منـك  إن  تطورت         ال تدعيك عنها و  تعود  ملـا كانـت

)1(و كن  هلا موجبا يف القول و إن سارت فكن ا عارفا  يف األشيا و إن جلّت      

يتضح إذا أننا أمام طرفني يتضخم أحدمها من إضمار اآلخر و تصغريه يف تشكيل صوري 
يتقامسه احلس و ارد ، حيث تنحصر القدرة املطلقة و اجلمال املطلق و الظهور املطلق و اخلفاء املطلق 

يف كلّ األبيات ، " هي " ا للذات العلية ، فضال عن ذكرها بضمري الغائب يف ارد باعتبار ليلى رمز
بينما يتم سلب ذلك املطلق كلّه عن احلس بل و يكون هذا األخري مشدودا إىل ارد يف وضعية من 

الطالبني ، الزاهدين ، أرباب العلوم ، العاشقني ، : التقرب و الترقب ، كما يدل على هذا كل من 
) .األنت ( ملخاطب فضال عن ا

و مبقدورنا أن نالحظ أنّ صيغة التقرير و اإلخبار دف تقرير املعىن و إثباته جاءت لتصبح 
حمملة بدالالت ليلى املتعددة ذات البعد اإلحيائي و الغييب ، و إن كانت تلك الدالالت موصولة يف 

وم ، احلجاب ، الظهور ، الفروع ، السرية ، احلي ، الباب ، الرس: بعض األحيان بأسباب احلس مثل 
يف النص إنما كانت دف االنفتاح على حاالت مكثفة ذات " ليلى" و من هنا نفهم أنّ صورة 

. شحنة عالية يصعب رصدها و يتعذّر تشكيلها 

ولة و هذا املستوى من التصوير يتقدم يف إطار التجلّي عند املتصوفة ، حيث يفضي ذلك إىل حما
مقاربة املتجلّي بوسائل تكشف عن ضرورة جتاوزها بعد أن تحدث أثرها يف ذات املتلقي ، و غين عن 
القول أنّ األثر الذي يتولّد هنا ال يعود إىل التوسل مثال باالستعارة باعتبار ما تفيده من إثبات صفة أو 

اللطيفة و تقدميها على حنو  حسي إضاءة شبه ، أو الكناية باعتبار ما تذهب إليه من تشخيص املعاين 
فحسب ، بل يعود أيضا إىل حال الشاعر الذوقية املغمورة حبب احلق و التعلق به ، و هي حال جعلته 
يشاهد احلق يف كلّ متعين بال تعين أو حصر ، و مثل هذه احلال تنم عن معرفة و خربة و رسوخ قدم 

.هللا اليت حثّ عليها خماطبه يف األبيات الثالثة األخرية يف ميدان التصوف ، و يف عالقة هذا الصويف با

.97-96: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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و مما قد جتدر اإلشارة إليه أنّ أمساء احلق يف الشعر الصويف اجلزائري تتعدد عرب تسميات األنثى ، 
التلمساين و عند أمحد بن مصطفى العالوي ،   مرة تكون التسمية بليلى كما رأينا عند عفيف الدين 

و تارة يكون عند نفس الشاعر بتسمية أخرى ،كسعاد عند التلمساين، و لبىن عند العالوي و هكذا ، 
و إن دلّ ذلك على شيء إنما يدل على تعدد التجليات اإلهلية و تغيرها ، مبا يفضي تغيرا يف  اإلسم  

و قد أشار إىل ذلك ابن عريب يف سياق حديثه عن احملبة فقال أنّ الذات و من مثّ تغيرا يف الصورة ،
حبب زينب و سعاد و هند و ليلى و الدنيا و الدرهم و اجلاه ، " اإلهلية احتجبت عن هؤالء الشعراء 

.)1(" و كل حمبوب يف العامل ، فافتتنت الشعراء يف املوجودات و هم ال يعلمون 

ملوجودات صورا يف مرائي احلق ، تتعدد مظاهرها و تسمياا بتعدد املرائي نفسها  هكذا تظهر ا
والصورة هنا خيالية ، و مظاهر للجمال اإلهلي املتجلي يف اخللق ،  ، ويف هذا املعىن يقول عفيف 

: الدين التلمساين 
و الصدىتذكّرت من  رامـة موردا           إىل مائه العذب أشك

منازل قـد نزلتها  سعـاد           و إالّ فما الطيب فيهـا سدى
لثمت ثرى أرضها باجلفون           و مـن شغـف خلتها  أمثدا
و صورها  الوجد  يل كعبة           فألزمين الوجـد أن أسجـدا

)2(قبيلي  احلجـر  األسـودا أقـبل بيـض أحجارهـا           كت

ففي هذا النص جند التلمساين حياول االقتراب يف عمله الفين و عرب صوره الفنية  مما يعانيه على 
مستوى التجربة الذوقية ، ومن شأن هذا التصور أن يؤدي إىل البحث عن صور رمزية يدنو ا 

. لها احملسوس لتعكس صورة الوجود املطلق الشاعر من احلالة ذاا ، فتظهر صوره على خالف شك

وهكذا تبدو مظاهر الوجود يف كثافتها احلسية و اليت متثل عناصر الصورة يف النص رموزا        
و مثاالت لعامل املعاين اللطيف ، فسعاد هي مظهر املطلق ، و املنازل كناية عن مظاهر الكون وصوره

.322: ، ص 2الفتوحات املكية ، ج: حمي الدين ابن عريب -1
.287: الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -2
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املاء العذب ، الطيب ، وذلك يدلّ من جهة أخرى : اليت جتلّت سعاد فيها بصفة اجلمال املستفاد من 
. على حال البسط اليت عليها الشاعر 

ويف جتاه سعاده تتحول الشعائر الدينية إىل رموز ذوقية وحتت وطأة احلال تلك اليت يعيشها الص
تنبثق يف ذات الصويف حلظة التجلي و اهليام باملتجلّي ، بقطع النظر عن أي حتقيق خارجي هلا ، فكان 
أن جعل من الكعبة سعادا له يتوجه إليها بسجوده  و يقبل بيض حجرها  يف مقابل احلجر األسود يف 

إشارة منه إىل نقاء كعبته الروحية و صفائها و طهارا و كماهلا ، ومن مثّ مالئمة الكعبة احلسية ،
.هذه األوصاف للذّات العلية اليت عكستها تسمية سعاد 

و ينسحب بساط املعىن هذا على نص آخر ألمحد بن مصطفى العالوي من حيث التسمية ال 
:من حيث الداللة ،حيث يقول 

تيهتنــي  لبنـى        بلثــم  لثـام
مـا حوى كالماـحزناـبوصله

قـد جاوزنا  عدنا        وحـور  اخليام
مايل  و للحسنـى        إن صح مرامـي
قد كانت  و كنـا        قبل  ذا العـامل
وحني عادت  عدنا        ما بني األكـام
أشارت   باملعنـى        وجدتين رامـي
قالت يل  من  أنـا       خفيت   كالمي
فزادتنـي  صونـا        رفعت  مقـامي
)1(فعـار  لـو   حبنا        يف  شرع الكرام

: تنحرف بداللتها عن الذّات العلية إىل الداللة عن معانيها و أوصافها من مثل " لبىن " فداللة 
قدم ، يف جو من االشتراك بني معاين لبىن هذه و ذات الصويف ، و هو االستتار ، الوصل ، احلسن ، ال

.69: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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ما يعبر عن عالقة بني الصويف و احلقيقة الباطنة فيه ، هذه احلقيقة اليت نقلها من علوها املفارق        
بوصلها حزنا ، قد جاوزنا عدنا ، قد كانت و كنا ،    ': له و أحاهلا جتلّيا منه عليه  كما يشري بذلك قو

و حني عادت عدنا ، و جدتين رامي ، قالت يل من أنا ، خفيت كالمي ، فزادتين صونا ، رفعت 
، و معىن ذلك كلّه أنه موضوع ذاته انطالقا من لبىن اليت ا كشف عن أوجه التشابه بني 'مقامي 

.ذاته و لبىن : طريف الصورة 

: و على هذا املدرج يأيت قول عدة بن تونس يف نصه التايل 

قربتين مية من بعد الدالل          نادت مني يفّ و صح وصايل
)1(نداءا خفيا  من غري مقال          سقتين محية من حمض النوال 

ناب اإلهلي املرتّه الذي قربه منه بعدما تطهر من أدران النفس  و حررها من فهو يكني مبية عن اجل
إسار املادة ، ليفضي به ذلك إىل هتك حجاب القسمة ، فيتعين أنّ الشاعر ليس غري مية ، ذلك أننا 

امحاء  جند معاين التغاير اليت طالعنا ا الشطر األول من البيت األول قد امحت  يف الشطر الثاين
الذات و امنحاقها يف مية ، و ذا فإنّ ندائه ووصاله ليس إالّ  معاين يف ذاته و من ذاته و إىل ذاته ،    

و مبثل هذا فإنّ مية مل يعد هلا وجود غري وجوده ، فنداءها له و سقايتها له ليست سوى جمازات يف 
.النص 

.196: ، ص الديوان : عدة بن تونس املستغامني -1
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:االنزياح على مستوى املوضوعة الشعرية-2

ظاهرها شيء و باطنها "يتشكّل الشعر الصويف عامة من وحدات موضوعاتية  كثرية و متنوعة ، 
يف لغة السيميائيني وذلك ) Econs(شيء آخرولذلك فهي يف أغلبها ميكن أن ينطبق عليها إسم أيقونات

ة التاما و تضافرها لعالقة املشاا سبق يف تفاعل مفرداامة بني ما تدلّ عليه موضوعة ما ممة أو شبه الت
،      )1(" فيما بينها ظاهرياويف الواقع،وبني املتصورالداليل الصويف الذي تشري إليه باطنيا ويف الالواقع 

مواجيد الروح اليت جمرد رموز حلاالت من "و من هنا ال خيرج احلسي عن كونه يف اخلطاب الصويف
تعز على التعبري الصريح، و معىن هذا أنّ حسية املعجم إنما هي جمرد مؤشر ينبغي اختياره يف ضوء 

.)2(" يسفرعنه من مدلول دون أن تقوم وحدها بدور املعامل احلاسم يف حتديد درجة احلسية 

من قبيل احلس، دون أن يبقى رهن ذلك فالصويف ينطلق يف قصيدته من التصور العام ملا هو
التصور ، إذ  سرعان ما يفرغه من حمتواه احلسي املألوف  و يضفي عليه معىن جديدا هو من وحي 
التجربة اليت يعيشها ، لذلك يتبدى الكثيف يف عامل احلس ظالّ ملا هو لطيف يف عامل الرؤيا ، و هذه 

و اإلبانة عنها ، غري أنّ عملها على جالء هذه املعاين يكون بأن اخلاصية تتوخى تقدمي املعاين الصوفية
تلقي عليها غاللة جتعلها تومئ و تشف من حيث هي موغلة يف العمق و االحتجاب ، فإذا كان اهللا 
سبحانه و تعاىل مثال ال يدركه الوصف و ال يتحدد بشكل، فإنّ الصويف يسعى لتحقيق ليلى أو مية 

أو غريها من األمساء ذا االعتبار ، أي يخرج حمبوبته عن كلّ األوصاف حىت تتحول أو لبىن أو سعاد 
أي املرأة –و إن انطلق من الكثيف -إذن–إىل ذات فوق و أكمل و أعلى من كلّ وصف ، فهو 

عني فإنه جيعل منه حبكم جتربته معىن جمردا هو من جنس اللّطائف اليت يراها بعني قلبه ال ب–حبسيتها 
 رأسه كما هو األمر يف عامل احلس.

و مثل ذلك ينطبق على كل موضوع انتقل من تعينه األول إىل تعين آخر أماله عليه الفكر 
الصويف اخلاص ، و هذه اخلاصية اليت يتصف ا اخلطاب الصويف من املمكن أن جند هلا جتلّياا يف 

موضوعة الغزل ، موضوعة : تأسيسا على املوضوعات التالية اخلطاب الصويف الشعري اجلزائري ، 
.اخلمرة ، موضوعة احلنني ، موضوعة الرحلة 

.58: شعر أيب مدين التلمساين ، الرؤيا و التشكيل ، ص : خمتار حبار . د-1
.39: أساليب الشعرية املعاصرة ، ص : صالح فضل . د-2
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: موضوعة الغزل -أ

لعنا الشعر الصويف اجلزائري على تبينه  أسلوب الغزل االنساين املعهود يف الشعر العريب يف يط
صورتيه احلسية و املعنوية ، متخذا منهما حجابا لغويا و أسلوبيا ملعاين احلب اإلهلي ، و ما ينتج عن 

راقية و أحاسيس هذا احلب من معارف و لطائف و جتليات تفيض على قلب الصويف و تغمره مبشاعر 
و يلح الصوفيون يف تصوير مظاهر احلب احلسي تعبريا " عالية تدور كلّها يف فلك احملب و احملبوب ، 

.                                 ) 1(" أو رموزا عن احلب اإلهلي ، ألنّ اجلمال احملسوس هو وسيلتهم يف اجلمال املطلق 

اجلمال احلسي و اجلمال املطلق واحدا من أسباب دعت إىل كانت هذه الصلة بني" و قد 
التشابه الكبري بني الغزلني البشري و اإلهلي شبها صعب معه التمييز يف بعض األحيان بني النوعني من 
ناحية ، على حني فتح الصوفية بابا واسعا لنقل مقطوعات الغزل البشري إىل معانيهم الروحية لتصري 

.)2(" احية أخرى غزال إهليا من ن

على أنّ هذا النقل قد ال يوفّق يف جعل املتلقي حيس بأنّ هذا الشعر يف احلب اإلهلي لوال السياق   
: الذي وردت فيه املقطوعة أو القصيدة ، كقول أيب مدين التلمساين ) الديوان ( 

ـا  وى  يوافيينطال اشتياقي وال خـلّ يؤانسنـي        وال الزمـان مب
هذا احلبيب الذي يف القلب مسكنه        عليه  ذُقت كؤوس  الذلّ  و احملن
عليه  أنكرين  مـن كـان  يعرفين       حىت بقيت  بـال  أهل و ال وطن

)3(مجانني  قالوا  جننت  مبن وى  فقلت  هلم        مـا لـذّة  العيش  إالّ لل

فيبدو أنّ هذه التجربة يف تكوين املقطعة قد أفادت من شعر احلب العذري يف جعل اللغة 
ختتزن تلك احلاالت الروحية السامية ، و هي إىل جانب ذلك تغترف من موضوعات هذا الشعر ومن 

.204: األدب يف التراث الصويف ، ص : عبد املنعم خفاجي . د-1
نشأته و تطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري ،مكتبة اهلالل ، القاهرة : التصوف يف الشعر العريب : د احلكيم حسان عب. د-2
. 298: م ، ص 2003الطبعة الثانية ، –مصر –
.67: الديوان ، ص: بن احلسني أبو مدين شعيب -3
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باإلهلي غري بادية و ال تكاد تعرف لوال معرفة أساليبه التعبريية ، و يف هذه املقطعة جند صلة اإلنساين
. قبلية مبوجبها يكون اإلنساين يف النص إشارة إىل اإلهلي 

ولوال أنٌ املقطعة منسوبة أليب مدين ، و لوال أا قائمة يف ديوانه :" يقول الدكتور حبار 
ملقطعة من التصوف يف شيء ،        الصويف ، ومها معا سياقان خارجيان عن املقطعة ، ملا اعتربت ا

و لذهبت الظنون ا شتى املذاهب ، ولربما متّت نسبتها إىل أحد اانني من العذريني جلرياا على 
.)1(" جمرى شعرهم و نسقه مع أنها مقطعة صوفية 

الشديد بني أحوال إنّ هذا التشابه الكبري بني الغزل الصويف و الغزل التقليدي جاء نتيجة للتقارب 
املتصوفة و أحوال احملبني ، فإذا ما أراد الصويف البوح عن حبه و حمبوبه مل جيد يف اللغة ما هو أقرب 
إىل حالته من حاالت احلب اإلنساين اليت غناها الشعراء غزال رقيقا حيمل أمسى العواطف وأنبلها ، 

ها العون و العزاء ملا هو فيه ، و حينها لوال بعض فيلجأ حينئذ إليه و إىل تأوهات احملبني ، يستمد من
. القرائن اللفظية و الداللية املبثوثة يف هذا النص أو ذاك ملا استطاع القارئ املتأني التمييز بني الغزلني 

: يقول عفيف الدين 

سقاما  بال طـب  بلوت اهلوى قبل اهلوى فوجدته         أسارى بال فك
بروحي حبيب ال أصرح  بامسه         وكلّ حمب فهو  يكني عن  احلـب
براين هواه ظاهرا بعد  باطـن          فجسمي بال روح  و قليب  بال  لب
حببك هل يل يف لقائك  مطمع          فإني  من كرب عليك  إىل كـرب

لّ  طريق  يل  إليـك منبـه         كأني مع  األيام  بعد  يف  حـرببك
أنت حلّ  من احلب: أنت باحلب بائح        كتمت فقالوا : بكيت فقالوا 

بوارق  الحت  للوصال نشمها          فيا بعد بعد قد دنـا زمـن القرب
تقلّبه األشواق جنبا   علـى  جنببقيت و هل  يبقي صبابة  لوعة    

 للمربـوب من رمحة الرب ـّه         وال بد )2(بلغـت املىن ممن  أحب  حبب

.67:، الرؤيا والتشكيل ،صشعر أيب مدين التلمساين : ر خمتار حبا. د-1
.276: فيف الدين التلمساين ، الديوان ، صأبو الربيع ع-2
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كلّ اإلشارات هنا ليست مما تعارف عليه الغزليون ، و إن كانت املعاين الظاهرية تدلّ على إنّ 
ذلك ، إالّ أنّ مثّة سياقات أسلوبية و قرائن نصية متنع أن يكون النص من الغزل اإلنساين 

، 'فوجدته ': ، مما يدل على قدم احلب متاما كقدم احملبوب ، مثّ قال 'بلوت اهلوى قبل اهلوى ':كمثل 
، 'براين هواه ظاهرا بعد باطن ': ليدلّ ذا على حدوثه يف مقابل حمبوبه القدمي ، و هو ما يعضده قوله 

إذ االعتقاد الصويف يذهب إىل أنّ الروح كانت يف عاملها األول و هو عامل اللطائف و األنوار، و يف 
اجلسد وال تزال يف حمبتها تلك اليت كانت يف ذلك العامل كان تعلّقها باهللا وحمبتها له ، حىت هبطت إىل 

بداية أمرها، ولذلك قدم الشاعر الباطن عن الظاهر تقدميا يشري إىل أولية الروح عن اجلسد ، و إىل 
'  ال أصرح بامسه': ، مثّ أضاف 'بروحي حبيب ': احملبة الروحية ال احلسية ، و هكذا قال يف موضع 

ليس من قبيل احلس ، و إنما أمر لطيف يتأبى عن الكشف و السفور ، و مما إشارة منه إىل أنّ حمبوبه 
. 'وكلّ حمب فهو يكني عن احلب': يصرف املعىن عن ظاهره قوله يف الشطر املوايل 

وهكذا يستمر الشاعر يف احلديث عن حبه و أحواله حديثا مما تعارف عليه الغزليون من طمع 
ب ، والكرب الذي يعانيه نتيجة بعده عن حمبوبه ، والصراع مع األيام اليت تؤخر لقاءه يف لقاء احملبو

باحملبوب ، وكذا البكاء و الكتم، والصبابة والشوق واللوعة ، وهي كلّها معاين حسية صرفها الشاعر 
وقد تنامى ذلك يف للداللة على معانيه الروحية الصوفية املتعلّقة مبحبته لربه و رجاء قربه من حضرته ،

فالنشاط اجلمايل هو " النص مجاليا عرب الصياغة ، وحصل بتآزر الدالالت وتفاعلها داخل السياق ، 
خاصية نصية يف العمل األديب ، وهلذا جيب أن يتم تذوقه يف ضوء التركيب الذي تتالقى فيه اإلشارات 

.)1(" ؤثرات السياق و بدالالته احليوية و تتقاطع ، ألنّ هذا النشاط يف منوه و جفافه يرتبط مب

وبشكل ميكن القول قيه أنه بالقدر الذي حقّق فيه شعراء الغزل احلسي ضربا من االستغراق     
و  التولّه و اهليام يف حمبوبام الالّئي أحبوا من أجل احلب نفسه ، بالقدر الذي حقّق فيه املتصوفة 

غراقا يف اهللا وفناءا تاما فيه ، و إذا كان قيس و غريه من أمثال العشاق العذريني رواد احلب اإلهلي است
كانوا حمكومني –و اجلزائريني منهم -حمكومني بسيطرة العواطف املتسامية ملن حيبون ، فإنّ املتصوفة

.كلّيا عليه بالواردات اإلهلية و التجلّيات اليت أوجدت فيهم نزوعا عفويا إىل حمبوم و إقباال 

.309:نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب ، ص:ومتامر سلّ. د-1
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: يقول أبو مدين 

و مسمعي        و روحي  و أحشائي  و كلّي  بأمجعي طريفوعقليمتلّكتموا 
أيـن موضعي وتيهتموين  فـي بديـع  مجالـكم        ومل  أدر  يف حبر اهلوى  

وأوصيتمونـي  ال  أبوح  بسكـم         فبـاح مبـا  أُخفي  تفّيـض  أدمعي 
وملٌـا فىن صبـري  و  رق  جتلّدي         وفارقنـي نومـي وحرمت مضجعي  

)1(ب مدعيأتيت لقاضي احلب فقلت  أحبتـي         جفوين وقالـوا أنت يف  احل

إنّ القراءة األولية لألبيات تردنا إىل فضاءات الغزل العذري بكلّ ما يشتمل عليه من 
خصائص فنية وعالمات امتاز ا عن غريه من ضروب الغزل ، فنجد حبا مفرطا للمحبوب واستغراقا 

باحملبوب ، ولكن هذا املعىن فيه وهياما به ، كما جند تصويرا للضىن واألسى من شدة احلب و الوجد
، وكذا ورود احملبوب بصيغة 'السر ':الظاهر للنص حيول دون الوقوف عنده مجلة من القرائن أمهّها 

. اجلمع ، فضال عن صاحب النص الذي هو من كبار الصوفية 

إشارة من الشاعر إىل مكانة احملبوب وقداسته وخصوصيته وكذا معناه  الذي ي سفر عنه فالسر
حال احملب ، واحملبوب الذي تودد إليه الشاعر قد ورد بصيغة اجلمع على خالف ما كان يف القصيدة 

العربية ، و تلك إشارة إىل مشاهدة الشاعر حمبوبه يف كلّ مظاهر الوجود ، و جتلّيه يف كلّ تلك 
.املظاهر ، مما جعله يهيم به يف كلّ شيء و بكلّ شيء 

أبدع الشاعر أيما إبداع يف استيحائه صور احلب و معاناته من شعر الغزل العذري ، وهكذا قد
. وتطوبعه لذلك التراث جبعله حامال ملعاين التجربة الصوفية يف احلب اإلهلي 

ومن اخلصائص الغزلية املأثورة و املتصلة باحلاالت الوجدانية املشبوبة ، ارتباط احملب وتعلٌقه 
يد مبنازل احملبوب وحنينه الدائم إىل الرحيل إليها واالستئناس بتنسم هواها ، وقد يرحل احملب يف الشد

طلبها ليال أو ارا ، والرحلة يف هذا السياق يشوا ما يشوا من األحوال الوجدانية ، وحتتشد فيها

.61-60:الديوان ، ص: بن احلسني أبومدين شعيب -1
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ديار األحبة ، وذكر األماكن ، و أوصاف احملبوب ، و البوح مبشاعر الشوق صور الوقوف على 
: يقول عفيف الدين التلمساين . واحلنني ، ورجاء اللّقيا والوصال 

على ربع  سلمى بالعقيق  سـالم          وجـاد  ثراه  أدمـع وغمـام 
عرف  اهلوى         وال رحنتنـا  لوعـة  و غـرام منازل لوالهن مـا 

وبني بيـوت  احلي هيفاء  قامـة         هلا البدر وجه و السحاب لثـام 
سلوا يف هواها عن دمي  حلظاا          فمـا هي إالّ  يف القلوب  سهام 

لى كل القلوب  فريضـة         تؤدى ومثلـي يف الغـرام  إمام هواها ع
أسري و لو أنّ  الصباح  مـواكب         وأسري ولـو أنّ  الظالم قتـام 
وأغشى بيـوت احلي ال مترقّبـا          وأطـرق  ليـال و الوشاة  نيام  
و ألثم  مـا بني اللثام و ثغرهـا          فثم كـؤوس  مسكهـن  ختام 
إذا مل يكـن للصب إقدام  صبوة          حتـلّ تالف النفـس وهو حرام 
)1(فليس لـه بني احملبيـن  رحلـة          والبني هاتيـك اخليـام  مقـام 

املعىن الغزيل يف هذا النص يبدو معادال موضوعيا للمعىن الصويف فيه، فعالقة الشاعر بصورة ف
احملبوب اليت أملح إليها تقوم على فعل العشق، بل و على وجوبه ، ليس فقط على الشاعر بل حىت على 

. فريضة  للداللة على فعل الوجوب ذلك : غريه ، و هنا مل جيد بدا من استخدام كلمة 

و لعلّ هذا من جانبه يصرف املعىن عن حسيته إىل روحانيته ، إذ الطبع العريب يأىب أن يكون 
حمبوبه مشاعا يتهافت عليه الطالبون ، مما يدل على أن حمبوبه الذي يقصده إنما هو الذي خلق اخللق 

هلا البدر وجه : قول الشاعر و دعاهم إليه ، إنه احملبوب املتعايل غري القابل لإلدراك ، و هو ما يعضده
.و السحاب لثام ، على سبيل املقاربة يف حديثه عن سلمى الرمز و أوصافها 

.192: الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -1
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و من هنا نقدر احلال اليت تنتاب الصويف و اليت مل يستطع التعبري عنها إالّ باعتماده التراكيب 
كالربع ، و سلمى ، و املنازل ، و غريها  باعتبارها وسائط تشري إىل جتربته الداخلية مع : ية الرمز

حمبوبه ، و ما تولد عنها من معاناة و رغبة جارفة يف طلب الوصال و اإلقبال و السبق إىل ذلك       
.و إتالف نفسه ليتحقق له وجود يف العامل العلوي أين حمبوبه 

يكون اخلطاب الصويف قد جتاوز يف احلب و التغزل قوانني اخلطاب املتداولة يف نفس وذا وذاك
املوضوع ، غري أنّ ما جتدر إليه اإلشارة أنّ الشاعر الصويف يف تغزله مبحبوبه و إن استوحى من تراث 

عزل ما توقّف عند حدود معينة أملت عليه" الغزل احلسي صوره و عباراته إال أنه مع وراثته تلك 
خيدش احلياء من كالم مكشوف ، أو وصف معرى ، أو فعل مشني ، و مسح لنفسه باختيار ما يالئم 

.)1(" ذوقه العايل و مشربه الصايف 

فاجلمال املطلق مرتّه عن كل نقص أو شبيه أو مثيل ، و يعجز الوصف عن بلوغه ، و من مث 
ل التدليل والتقريب فقط ، و إن كان املدلول عليه أجلّ تكون مقاربته من قبيل ما هو حسي على سبي

من الدليل و املدلول به ، و هكذا  جند صورة احملبوب لدى املتصوفة اجلزائريني صورة ذوقية تند عن 
: يقول األمري عبد القادر . الوصف ، و تعجز اللغة عن احتوائها 

يا من هم الروح يل و الروح  و الراح أوقات وصلكـم عيـد و أفراح        
يا من  اكتحلت عيين  بطلعتهـم          و حقّقـت يف حميـا احلسن ترتـاح 
دبـت حمياهم  يف  كل جوهرة          عقـل و  نفس  و أعضـاء و أرواح 

إالّ و أحبـاب قليب دونـه الحـوا فما نظرت إىل شيء بـدا أبـدا
نظرت حسن الذي ال شيء يشبهه          فمـا يـروق لقليب بعـد  مـالح 
و ليـس يف طاقيت  الرؤيا  لغريهم          و لـو قلتين الورى يف ذاك أو شاحوا 

ترين          يف حبرهـم  سفـن حقـا  و مالّح    غرقـت يف حبهم دهرا  أمل
)2(أن ليس تبدو  له  مشس  و إصبـاح م ـمجاهليوماماذا على من رأى

.194:تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص : أمني يوسف عودة . د-1
.126-125: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

208

فمن البين يف هذا النص اعتماد احلس يف وصف احملب و أحواله ، و يتجلّى ذلك يف اكتحال العني 
من حسن ما رأت ، و تأثّر العقل و النفس و األعضاء و الروح جبمال و حسن احملبوب ، بينما يعتمد 

سن ، محياهم ، حسن الذي ال حميا احل: الشاعر يف املقابل على جتريد احملبوب و تلطيفه حيث قال 
شيء يشبهه ، مجاهلم ، و هي كلّها صيغ تنصرف إىل املعىن و ترتع إليه يف حماولة تقريبه من حيث هو 
موغل يف االحتجاب ، و هكذا متّ استحضار حالتني يف النص غري متكافئتني ، تنعقد املفاضلة بينهما 

وب و إظهار أفضليته على كلّ شيء ، و من مثّ تعلّقه بأسلوب غري مباشر يتوخى فيه الشاعر ترتيه احملب

. )*(به و حبه له حباّ صرفه عن النظر إىل غريه ، أو ما يعبر عنه املتصوفة بالسوى

و النربة نفسها تلك اليت  جندها يف قصيدة العالوي اليت يتغنى فيها بليلى ، متوسال يف ذلك 
يف اقتباسه من القرآن الكرمي آيات تسعفه  يف تبيان قدر ليلى ، كما خباصية أسلوبية إضافية متثّلت

تسعفه يف عرض كشوفه و مشاهداته جلمال ليلى ، كما أن هذه اخلاصية اجلامعة بني كالم الشاعر 
يف وصف ليلى و كالم احلق املؤتى به من سياقه اخلاص إلضاءة املعىن يف هذا السياق اجلديد ، من 

ة يسقط الصويف مبوجبها صلته بالعامل ، و يلغي وجوده فيه ، ليبقى فقط منشغال شأا إقامة عالق
  يقول أمحد بن مصطفى العالوي . باحملبوب  مفتتنا بصفاته ، يف حال دائما  ترتع به صوب العلو  :

دنوت مـن حي ليلى           ملّـا  مسعت نداهـا 
يا له  من صوت  حيلو           أود   ال  يتنـاهـى 
رضت   عني  جذبتين           أدخلتنـي حلماهـا 
(*)أنستنـي  خاطبتنـي           أجلستنـي حبذاهـا 

رفعت عني  رداهـا قربت  ذاـا  منـي    
)1(أدهشتنـي   تيهتنـي          حيرتين يف  ـاهـا 

مصطلح صويف للداللة به على ما سوى اهللا ، و هو الدنيا كلّها عند البسطامي ، و هو نفسه مصطلح الغري أو : السوى -*
.90: موعة الصوفية الكاملة ، ص ا: أبو زيد البسطامي : ينظر . األغيار 

.جبانبها : أي -*
.30: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
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ففي هذا النص نالحظ كيف بدأ الصويف رحلته ، وهي رحلة بدأت من حلظة القرب والدنو 
روحيا جمردا تقصده من حي ليلى األزيل ، وهذا احلي خيتلف عن احلي احلسي اخلارجي باعتباره حيا

الذات الصوفية عند ما تبلغ الباب املفضي إىل احلضرة املطلقة، وذلك بعد ما قطعته من عقبات الطريق 
.بفعل رياضتها وجماهدا وخمالفتها هلوى النفس و وساوسها 

واعتبارا من هذا القرب والدنو يروي الشاعر الصويف ما كان من ليلى جتاهه من تقريب
و مؤانسة و جمالسة و رفع حجاب ومشاهدة جلمال ليلى املطلق ، كلّ ذلك غيبه عن نفسه ، فصار 

:فانيا يف ليلى فناءا خال به نفسه انها لقوله 
)1(حتى ظننتها أنـي        و كانت روحي فداها 

مع الغائب احلاضر شكل فكانت أحواله بذلك من أحول ليلى و إمالءاا عليه ، و هنا تأخذ العالقة
اخلضوع والتلقّي ، ويتم  نشدانه باعتباره مركزا لوجود الشاعر و علّة له ، ويأيت استخدام ضمري 
الغائب موظّفا ملا يريده الشاعر من تعبري عن العلو الذي ال ميكن إدراكه ،  ويف ذلك إقرار باهلوة اليت 

. تفصل الشاعر عن لياله

:لنص إىل قسمه الثاين حيث يزيد صاحبه قائال وهكذا يتدرج ا
يا  هلا من نـور  يغين            عن الشمس و ضحاها 
بل  هي  مشس  املعاين            و القمـر إذا  تالهـا 

إذا  جالّها ا   نـارت  املبـاين           و النهـار 
إن رأت سواها  عيين            كاللٌيل  إذا  يغشاهـا 
فاقت حور اخللد  حقّا           والسمـاء ومـا بناها 
بل هي  حور  األعيان            واألرض و ما  طحاها 
)2(الكـلّ  هلـا أوانـي            ونفس و ما  سواهـا 

.31: الديوان ، ص: أمحد بن مصطفى العالوي -1
.32: املصدر نفسه ، ص: أمحد بن مصطفى العالوي -2
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وصفا نابعا من آي القرآن الكرمي على سبيل االستعانة إلظهار علو ليلى ' ليلى'يصف الشاعر هنا 
حىت على مجال ما هو مجيل يف هذا الكون وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي ، كالشمس      ومجاهلا 

و القمر و األرض و السماء و اللّيل و النهار  يف حال من الشبه الذي يقرب به من الكلّي املطلق ، 
، ولذلك نظرا ملا تنطوي عليه تلك املكونات من أوصافه ، وهي مع ذلك ال تكونه أي ال تكون ليلى 

فاملشاة تغدو ذا االعتبار مولّدا لالختالف ، وهنا تأخذ املقابلة بني ليلى وتلك املظاهر الكونية 
.منحى املفارقة 

ويف منوذج شعري آخر تربز البنية احلوارية بني الصويف وحمبوبه املرموز إليه بتسمية أنثوية ما ، 
عر من خالله عكس تعلّقه مبحبوبه وحماولته تقوية الصلة حبيث يدور احلوار بينهما بشكل يسعى الشا

معه حىت وهو يف سن متقدمة عبر عنها مشيبه ، وهنا مل جيد الشاعر بدا من استخدام هذه الصورة 
: يقول سعيد املنداسي  . احلسية للتعبري عن جتربته الذوقية يف احلب املوغلة يف القدم 

ي  اهلـوى لرجالـه           فإنّ  اهلوى  بعد  املشيب   جنـون و قائلة  خلّ
فقلت هلـا إنّ  اهلوى فيه راحيت            للذاكرين عند  الصبـاح  يكـون 
قالت  سلمى هواك لرجاله خلّيه            رأينا حال اهلوى بعد املشيب جنون 

)1(ا راحيت اهلوى طبعي يبغيه           خري النـوم عنـد الصبح يكـون  قلت هل

وهكذا جند أنّ الشعر الصويف يف موضوع الغزل مل يلبث أن ارتفع باجلانب احلسي واإلنساين إىل 
ة اجلانب اإلهلي يف مسوه وعلوه ، وفضال عن ذلك فقد جعل املتصوفة اجلزائريون معاين الغزل احلسي

.تدلّ على معاين إهلية مستمدة من جتربتهم الذوقية الصافية وفكرهم الصويف الراقي 

.111:الديوان ،ص : سعيد املنداسي -1
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:موضوعة احلنني -ب

لقد نزع املتصوفة منذ زمن بعيد إىل البحث عن حقائق الوجود و أسراره ، ممتطني يف ذلك 
م و ما تعطيه أذواقهم إلدراك ظواهر األشياء و بواطنها ، فأسسوا من خالل ذلك عالقام اليت تأمال

. تركّز على طرف دون الطرف اآلخر حبكم ظليته أو جمازيته بالنسبة للطرف األول احلق 

لروحي قد و إذا كان مسمى اإلنسان حمموال يف طبيعتني مادية و روحية ، فال شك أنّ اجلانب ا
مارس حضوره و نشاطه عند املتصوفة بوسائل خمتلفة ، متثلت أحيانا يف ما يسمى بالرقص الصويف 

: الذي دلّ به املتصوفة على شوقهم إىل عامل الروح ، حيث يقول أبو مدين 
) 1(إذا اهتزت األرواح شوقا إىل اللقا            ترقّصت األشباح يا جاهل املعىن 

كما يعد السماع الصويف إحدى تلك الوسائل ، إذ إنّ احلركة الالإرادية أو التواجد عند 
.مساع األشعار تفصح عن حماولة تفلّت الروح عن اجلسد ، فتأيت تلك احلركات معادال لذلك 

لروح اليت احندرت ترتبط حبقيقة ا-كما تقدم ذكره–هذا يعين أنّ الرؤية الصوفية للعامل احلسي 
–بفعل األمر اإلهلي من عاملها العلوي ، عامل الطهارة و اللطائف و النقاء ، و هو موطنها األصلي 

-لتحل يف كثافة املادة و ضيق اجلسد  –و هو الطرف األول احلق يف عالقة الصويف بالوجود 
و هذا –ا يف عالقتهم بالوجود الطرف الثاين اازي أو الظل الذي ال يعول عليه املتصوفة كثري

االحندار وضعها يف موطن غريب عنها  أحست فيه باالغتراب ، و من مث دفعها ذلك إىل احلنني إىل 
رافضا –على غرار املوقف الصويف العام -عاملها األول ، و من هنا كان املوقف الصويف اجلزائري 

دة إىل العامل املثايل ، العامل األصل ، العامل الذي لعامل الواقع ، عامل احلس ، حاملا بالوصول و العو
يف شعر املتصوفة إىل حقيقته و جوهره اإلهلي ، و عليه فالوطن حبسيته يستحيلاإلنسانيستعيد فيه 

وطن آخر مكانه يف العامل األقدس ، حيث كانت الروح املنفوخة يف روع اإلنسان آمنة مطمئنة يف 
.الرتوح و الغياب و االغتراب عامل األرواح ، و إذا بفكرة

56:، ص الديوان: بن احلسنيشعيب أبو مدين -1
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وما يشكو منه الشاعر الصويف ليس نزوحا من مكان إىل آخر على وجه األرض ، و إنما نزوح 
ي الروح و مفارقتها للروح الكلّي من عامل الذر  إىل عامل األشباح الذي ميثّله اجلسد البشري و الذ

سجنت فيه تلك الروح و تدنست مبادياته ، فانتفت بذلك عالقتها بأصلها الذي أُهبطت منه          
و اضمحلّت يف غريه ، و إذا حبنني الشاعر الصويف ليس حنينا إىل وطن مكاين بعينه ، و لكنه حنني 

نه يف قول أيب مدين و لعل هذا ما نتبي. )1(إىل األصل ، و طلب للعودة حبثا عن نقطة البداية  
: التلمساين 

مىت  يا عريب احلي عيين  تراكم          و أمسع من تلك  الديار نداكـم                                                                                               
يننا          و حيظى بكم قليب و عيين تراكمو  جيمعنا الدهر الذي  حال ب

)2(أمر على األبواب من غري  حاجة          لعلّي أراكم  أو أرى من  يراكم 

فمفتاح النص و حجر الزاوية فيه إنما هو السؤال عن املوعد الذي يلتقي فيه الشاعر مع أهله    
قد بدأ النص بالنداء الشيق و الرغبة احملمومة يف لقاء أو مساع صوت و خالّنه يف عامل األرواح ، و 

احلي و الديار     : هؤالء األهل و اخلالن يف موطنهم األول الذي كانوا فيه رفقة الشاعر ، أما لفظة 
و األبواب ما هي سوى فضاءات روحية مت استثمار شكلها الصويت احلسي للداللة على عامل الروح ،  

:ذا القبيل قوله أيضا يف قصيدة أخرى و من ه
لست أنسى األحباب ما دمت حيا          مذ نـأوا للنوى  مكانـا  قصياّ 
و تلـوا آيـة الـوداع فخـروا           خيفـة البني سجـدا و بكيـا 

كلّمـا اشتقت بكرة و عشيـا و لذكراهـم  تسيـح  دموعـي       
)3(و أناجي  اإلله  من فرط وجـدي          كمناجـاة عبـده تزكريــا 

ذلك األصل املشترك املتمثل يف لطافة –كما يف النص الذي قبله –نتبين من خالل هذا النص 
من حين و يشتاق إليهم ، و قد روى الشاعر قصة الفراق و البني املعدن لكل من روح الشاعر و

ملتمسا من القرآن نصوصا يعكس ا معانيه الصوفية ذات األصل القرآين ، فاملكان القصي

.92:شعر أيب مدين التلمساين ، الرؤيا و التشكيل ، ص : حبار خمتار . د: ينظر -1
.32:ص الديوان ،: شعيب أبو مدين بن احلسني-2
105:املصدر نفسه ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني-3
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يقصد به عامل الروح دون أن حيدد موضعه أو حدوده ، بل أشار إىل بعده و خفائه و لطافته ، و دلّ 
األحباب عن عامل احلقيقة رحلعلى االمتثال لألمر اإلهلي الذي من خالله' سجدا و بكيا ': بقوله

الدائم يف فكره و تعلّقه م يف كل إشارة منه إىل حضورهم ' بكرة و عشيا ': ز ، و قولهإىل عامل اا
وقت و حني ، و هو إذ يشعر بذلك يناجي ربه كمناجاة نبيه زكريا ، و يأيت التشبيه هنا من كون 

ربه بأن الشاعر كالنيب زكريا كالمها حيمل يف ذاته رغبة يف اخلالص من الوحدة ، و لئن دعا زكرياّ 
.ال يذره فردا ، فإنّ الشاعر يدعوه لئن يلحقه مبثله من الذوات حىت ال يشعر بالوحدة و االغتراب 

و إذا كان أبو مدين يف ما سبق من شعره جيسد شوق ذاته إىل ما مياثلها من الذوات يف عامل 
ذلك أنّ اإلنسان من منظور صويف )1(األرواح ، فإنه يف شعر آخر جيسد شوق ذاته إىل الذات العلية 

كان قبل الكون باعتبار جوهره الذي اختصرت فيه احلقائق اإلهلية ، و عليه فإنّ وجوده يف عامل احلس 
ليس سوى متوضع حقيقته األوىل يف هذا الوجود ، و من مث حنني الصويف إىل الذات العلية إنما هو 

: أسرار  الذات األوىل ، يقول أبو مدين حنني إىل ذاته اليت جتلّت فيها حقائق و 
قد فرى قليب  الفراق   و حقّا           كان  يوم  الفراق  شيئا  فريا 
و اختفى نورهم فناديت  ربي            يف ظالم الدجى نداءا  خفيا

ـّاٌ  مل يك البعد باختياري  و لكن  كان  أمرا  مقدرا  مقضي
) 2(يا خليلي خلّياين و  وجـدي            أنا  أوىل بنار وجدي  صلياّ

فاملعىن الذي قد يبدو حسيا يف هذا النص يرتاح بفعل السياق الصويف و الطقس الوجودي الذي 
للروح ، حيث متثّل األصل الذي كانه  الشاعر قبل أن يقذف فيه إىل معىن آخر يعكس رؤية املتصوفة 

به إىل هذا العامل النقيض ، و ملّا وقع ذلك حلّ احلزن و األسى بذات الشاعر، فبات يعاين من ذلك 
.مبتغيا العودة إىل موطنه األول 

الذي  تتشكّل فيه وكثريا ما اتكأ الشعر الصويف اجلزائري يف موضوعة احلنني هذه على هذا املعىن
معاناة الروح الصوفية و توقها إىل حقيقتها األزلية السابقة ، و بني واقعها و حقيقتها تغدو تلك

.45:شعر أيب مدين التلمساين ، الرؤيا و التشكيل ، ص : حبار خمتار . د: ينظر -1
106:املصدر السابق ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -2
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ي الراهن و الغييب املرجو ، و يف ذلك نزعة إىل جتاوز الروح يف ذاا حملّ مفارقة جلمعها بني احلس
: يقول عفيف الدين . احلسي بغية اللحاق بالغيب 

ما ذات طوق بكت يف دوحة القفص        على حبيب  هلـا  نائي  املزار  قصي    
ـّاه  يف ظـلّ األراك على        أريكة أمنت مـن  رائـع القنـص كانت و إي

ففرقت البيـن مـن مشليها فغـدت         تبكي عليه بقلب  دائـم الغصـص 
يومـا بأعظـم مني لوعـة و جوى        على زمـان تقضى ممكـن  الفرص 

يف مسـر        على تشاكي هوى مستعذب القصص فلـو تـراين  و الورقـاء
تبكي فتشجيين و أبكي و هي مسعدة        و زائـد الليل طـوال غيـر منتقص 
)1(حىت بكى  عاذيل شجـوا و رق أسى       و بات للحزن  يف سود مـن القمص 

من خالل كلمة القفص ، 'احلمام 'عادل روحيا معىن الروح ، و هو يأيت الشاعر يف نصه هذا مبا ي
و يأيت هذا اجلمع ملا بني احلمام و الروح أو الورقاء من مناسبة جامعة بينهما ممثّلة يف كون احلمام 

الفضاء و األرض ، و كذلك الروح فلها شكلها ارد يف الغيب ، و يف عامل احلس : جيمع بني كونني 
لذي حلّت فيه ، و حينما يستعمل عفيف الدين معىن آخر من معاين احلمام و هو ذلك اجلسد ا

القفص ، ينحرف و يرتاح باملعىن الباطين ليشري إىل اللٌطيفة اإلنسانية اليت طُوقت  باجلسد ، و حبست  
' راكاأل'فيه بعد أن أُخذ امليثاق عليها ، ملناسبة معىن التطويق ،و عندما ترتبط تلك الروح بشجر 

مينحها الشاعر هنا معىن الترتيه و القداسة ، فهي حكمة مرتّهة و هي نور و ترتيه ، و قد أتى الشاعر 
ذا املعىن اإلضايف الرتباط شجر األراك بالسواك الذي هو مطهرة للفم ومرضاة للرب ، و الطهارة 

. شكل من أشكال الترتيه 

من هم وحزن وشجن مشركا يف ذلك ذاته اعتبارا من مث ميضي الشاعر يف سرد ما حلّ بالروح
البيت الرابع ، ليقدم للمتلقي معرفته باملعىن الذي محلته األبيات الثالثة األوىل ،وتتسم هذه املعرفة 

. بكوا عصارة جتربة خصه اهللا ا بعد ما أحسه مبا أحست به الروح

على توزيع األدوار بني الروح كجوهر عام ، وذات الشاعرومثل هذه البنية النصية القائمة

.129:الديوان ، ص : أبو الربيع عفيف الدين التلمساين –1

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

215

: كصورة مصغرة لذلك اجلوهر ، جندها يف مواضع عدة من شعر عفيف الدين التلمساين حيث يقول 
ت              فلمت نفوس نفيسات إىل الوصل حنبالكأس حن ا سقاها احلب

وكانت متنت أن متوت صبابـة               فساق إليها الوجد مـا قد متنت 
ويف احلي هيفا املعاطف لو بدت               مع  البان كان الورق فيها تغنت 

)1(ألية  معىن  بعدهـا قـد تنبت عجبت هلا يف حسنها إذ تفردت            

يف األبيات الثالثة) * ( فيمكننا أن نالحظ كيف انتقل الشاعر من حديثه عن النفس مبعىن الروح 
األوىل إىل حديثه عن ذاته يف البيت الرابع ، ليعبر بذلك عن التحامه باملعىن األول وحتقّقه به يف ذاته 

: فارقته أو حىت مفارقة أماكنه الروحية فيقول يف نص حتققا أفقده الصرب على م
منازل أما الصرب عنها فراحـل               وإنما نزيح الدمع  فهو  نزيـل 
ومعىن به  ظلّ  ظليل  لعاشـق              وما من هجري اهلجـر فيه مقيل 

لقادم               فليس سوى أنّ  النسيم  رسول إذا اختلجت عني الرقيب 
)2(وإن سأل  العشاق  قربا فساعة               الترى مهجات القوم فيه تسيل 

ويطّرد هذا املعىن أو ما يشبهه يف سائر النصوص اليت متحورت حول هذه املوضوعة ، وملّا 
جربة الصوفية املصطلمة ، وتتوخى أن تكون معادال وترمجة هلا ، كانت هذه النصوص تنطق بلسان الت

كان ال بد من أن تتشرب طابعها األساسي مبا فيه من خلق املعىن وإثرائه ، وحتفيز ذهن املتلقي 
ومفاجأته عرب فعل الصدمة اليت حتملها تلك النصوص مبا يتناسب وعمق التجربة الصوفية 

: يقول عدة بن تونس.وخصوصيتها 

.67-66:الديوان ، ص: أبو الربيع عفيف  الدين التلمساين -1

ملستوى اللغوي النفس مبعىن الروح ، فيقال جاد بنفسه أي مات ، والروح هي النفس ، أو هي ما به حياة على ا-*

لى ما علق بالروح من أما يف االصطالح الصويف فالنفس داللة ع. املعجم الوسيط ، مادة روح و مادة نفس : أنظر. النفس 
. أدران العامل املادي ، والروح هي اجلوهر النقي السامي الذي يسعى إىل حتقيق وجوده السامي بفعل التخلٌص من النفس

والشاعر .  87:  ،ص 1جإيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري ، : أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين : ينظر 
.عامل املادة وبفعل حنينها إىل الروح يف عامل الغيبذكر النفس لوجودها يف

.172:املصدر السابق ،ص: أبو الربيع عفيف الدين التلمساين -2
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يـا أُهيل احلي  مهال              مبن  جاور  اخليامـا 
تزيـده  آالمـا رفقا  بالصب  املعنى               ال

عهده  بكم  قديـم               كان   به مستهامـا 
كـان بـه يف دالل               الخيشى  فيه   مالما 
واليوم أضحى كسريا              كئيب القلب  مساما 
فعـودوا باهللا عودوا               ملـا كنتم  مستداما 
كفاكم  بالصد  عني              جفومتـوين  أيامـا 
)1(واجلفـا عندي ثوان               أراه فيكـم  أعواما 

حالتني غري متكافئتني عقد الشاعر املفاضلة ففي هذا النص الصويف العدويل متّ استحضار
بينهما إلظهار أفضلية إحدامها باعتبارها احلالة املثلى اليت حتقق فيها االكتمال واألمان والسالم ، 

حالة الروح قبل نزوهلا إىل اجلسد وقدم عهدها يف عاملها األصل ، مث حالة تلك الروح : واحلالتان مها 
.من أسى عرب عنه الشاعر بالكسر والكآبة بعد الرتول وما أضحت عليه

ومجع الشاعر احلالتني يف نصه جاء من مجعه بينهما يف جتربته ، ما جعله ميجد األوىل وحين إليها 
رفقا بالصب املعنى ، فعودوا باهللا عودوا ، كفاكم بالصد عني، وكل ذلك يسهم يف : من خالل قوله 

صاهلا ، واليت تفيد إسقاط العنصر اإلنساين من حيث هو فاعل ، وإبقاؤه فقط خدمة احلقيقة املبتغى إي
من حيث هو مستقر لإلرادة اإلهلية ، ومكان لتعبرياا ، و جملى حلكمها وأسرارها ، ومظهر من 
مظاهر التعلّق واالرتباط ا ، و كذا الشوق إليها ، وتلك هي املعاين اليت يصبوا إليها املتصوفة عموما 

.ن خالل موضوعة احلنني يف أشعارهم على اختالف تشكيالا و صياغاا م

.189:الديوان ، ص: عدة بن تونس املستغامني -1
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: موضوعة اخلمرة -ج

يذكر الدكتور خمتار حبار  أنه ما كان للصويف أن يلجأ إىل موضوعة اخلمرة يف صفتها املادية 
رعا لو مل جيد يف التعبري ا معادال موضوعيا حلال من أحوال الصوفية العالية ، إن املمقوتة و احملرمة ش

. )1(مل تكن أكملها و أعالها على وجه اإلطالق

ومن هنا مل تكن اخلمرة يف اخلطاب الصويف مبعناها احلسي املعهود ، بل هذا األخري ما هو إالّ 
، إذ ا يهيم قلب الصويف و تطرب روحه هلا و يكون إقباله معادل شكلي مفرغ من حمتواه الداليل 

على شرا مقترنا بأنسه باحملبوب و انقطاعه إليه ، فيقف بذلك على صفات الذات و أمسائها ،       
يعبر باخلمرة عما ذاقه من املعارف اإلهلية ،  –إذن –و حيصل له ما حيصل من املشاهدة ، فالصويف 

.من األسرار ، بعد ما غاب يف احملبوب و انقطع عن رؤية ما سواه و عما كوشف به 

و من اجلدير يف هذا املوضوع اإلشارة إىل قول ابن عريب الذي به أسس ملوضوع اخلمرة عند 
خص اخلمر باجلنة دون الدنيا ، و قرن به اللذة للشاربني منة " املتصوفة فقال بإنّ اهللا سبحانه و تعاىل  

مل يقل ذلك يف غريه من املشروبات ، و ذلك ألنه ما من مشروب يعطي الطرب و السرور التام ، و 
و االبتهاج إالّ شرب اخلمر ، فيلتذّ به شاربه و تسري اللذة يف أعضائه و حتكم على قواه الظاهرة 

م اإلهلي و الباطنة ، و ما يف املشروبات من له سلطان و حتكّم على العقل سوى اخلمر ، فهو للعل
.                 )2("الذوقي الذي متجه العقول

و للمتصوفة مجالية خاصة يف أسلوب ذكر اخلمرة و مصطلحاا ، فهم جيسدون أسلوبا رمزيا 
بلغة منتخبة ختاطب " حافال بالثراء ،يقاربون به معانيهم و أحواهلم الذوقية و منازالم ومواجيدهم 

.96:شعر أيب مدين التلمساين ، الرؤيا و التشكيل ، ص : حبار خمتار . د: ينظر -1
.540: ص ، 2الفتوحات املكية ،ج: حمي الدين بن عريب -2
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–و هكذا تتحول اخلمرة و العالمات املصاحبة هلا يف القصيدة الصوفية  )1(" كنه هذا الوجود
فض العقائدي إىل حمور اإلجياب و القبول الباطين الصويف ، إذ مل من حمور السلب و الر–اجلزائرية 

تعد املدام مخرة مادية حسية، بل هي مخرة أحلّت ألا أُخذت من يد احملبوب ،  كما يقول أبو مدين 
: التلمساين يف نصه التايل 

فوس  إالّ بأمثايل دارت علينا كؤوس من مخره البايل             و ال تطيب الن
دارت علينا  كؤوس                           يف حضـرة احملبوب       

و أهل املعاين جلوس                           و من دخل  يشرب 
إالّ  ملـن  يقـرب و ال تطيب  النفوس                    

حبر املعاين  نغوص هذاك  هو حايل             و ال تطيب النفوس إالّ  بأمثايل 
سقـوين  سـادايت                           مخـرا هلـا  ألوان 

و حوائج  اإلخوان لتنقضـي  حاجايت             
)2(و من حضر حضريت                           يظهر لـه  الربهان 

فهو يشري إىل معنوية اخلمرة و آنيتها لديه بذكره ألهل املعاين و هو منهم ، و مل يكن مبقدور 
اللة وفعل اخلمرة الوارد يف النص ، بل كان حمكوما عليه الشاعر أن يقارب حاله الروحية مبنأى عن د

أن يفجر الكلمات و خيلّصها من متنها الداليل السابق ، و هذا ما أذكى -حتت وطأة ذلك املعىن–
. قدرته على التجاوز و اإلبداع ، حيث صار القبيح و املرفوض ظاهرا مجيال و مقبوال باطنا 

ىن و متفصالته يف ترتيب يتجه حنو ارد حبسب ما تسفر عنه جتربة و تتوضع عقد ذلك املع
حضرة احملبوب ، أهل املعاين ، القرب، احلال ، :الشاعر الروحية ، و من مالح ذلك التجريد يف النص 

كالكأس الذي هو يف داللته : النفس ، احلاجة ، الربهان ، فضال عن املعىن ارد يف ما هو حمسوس 

136: شعر ابن الفارض ، دراسة يف فن الشعر الصويف ، ص : عاطف جودة نصر . د-1

.70: الديوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -2
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من جنس اخلمرة ، إذ ال يالمس ارد إال ارد مثله ، و الشرب و ما قد يعنيه من جتليات           
لنص بصيغة اجلمع داللة على تعدد املشايخ       و مشاهدات و كشوفات ، و اللون الذي ورد يف ا

و الصاحلني الذين أخذ عنهم الشاعر ، و كذا عن تعدد التجليات و الكشوفات اليت تتبع ذوق اخلمرة 
.تلك عند كلّ شيخ من أولئك املشايخ 

د الكرم ، مث إنّ اخلمرة الصوفية حبكم جتريديتها ليست من الكرم ، بل وجدت حىت قبل أن يوج
اليت هي صفة من صفات اهللا تعاىل وحده ، و إذا كان القدم عند " القدم " مما أضفى عليها صفة 

شعراء اخلمرة من غري الصوفية قدم مادي يتوقّف عند فترة تارخيية معينة ، فإنه عند الصوفية يتحول 
)1(ة إىل مخرة ذات منحى رمزي إىل قدم معنوي يتسرمد يف األزل ، مما خيرجها من كوا مخرة حقيقي

و بذلك اكتسبت تلك اخلمرة صفة الذات اإلهلية القدمية احملبوبة اليت تعلّق ا الصويف و طابت أوقاته 
يقول . بذلك ، كما تعلّق ا األنبياء و الرسل من آدم عليه السالم إىل حممد عليه الصالة و السالم 

: أبو مدين 

يـا ندميي إىل  املدامة و اسقنا          مخـرا تنري  بشرـا  األرواح قم
أو مـا ترى الساقي القدمي يديرها          فكأـا  يف كأسها املصبـاح 
فهي أسكـرت  يف اخللد آدم مرة          فكستـه منها حلّة  ووشـاح 
و كذاك نوح يف السفينة أسكرت           و لـه  بذلك  تأنان و نـواح 
و بشرـا أضحى اخلليل  منادما           فعهودها  عند  اإلله صحـاح 
ملّـا دنـا موسى إىل تسماعهـا           ألقى عصاه وكُسرت  ألـواح 
ـّاح  و كـذا ابن مرمي يف هواها  هائم           متولّـع  بشراــا سي
)2(و حممد فخر العلى  شرف  اهلدى           اختاره  لشراــا  الفتـاح 

.197:تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، ص : أمني يوسف عودة . د: ينظر -1
.67:الديوان ، ص: ن احلسني شعيب أبو مدين ب-2
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و يتقادم عهدها كذلك عند حممد بن احلبيب البوزيدي حيث تعاطاها النبيئون داود و نوح 
:  و عيسى و موسى فكانت هلم ا أسرار و أنوار بل ومعجزات ، فيقول 

ـّى         نـوح ـا كـان كثري األنـ واح داوود ـا غنى بالزبـور حن
)1(عيسى ا نطق  يف  املهـد حتقـق        ذا يـا عاشـق كان  من السواح 

: مث قال 
ـّا شرب موسى مخرة  الكؤوس          فلق بالعصـا وكسـر األلـواح  )2(مل

: وأما عند أمحد بن مصطفى العلوي فريفعها إىل قبل سيدنا آدم حيث يقول

واحفظ العهد الوثيق             تسقى من كأس املدام 
مخرنـا  مخر  عتيق             كـان مـن قبل آدم 
)3(أسكرنا  يا  صديقي             مـن زمـان تقـدم 

يتغنى بشراب خاص ، ال هو باخلمرة وال حىت و إذا جاوزنا هذا إىل نص آخر للعالوي جنده
بالعسل ، بل هو شراب قدمي مرتّه له فعل اخلمرة وطقوسها ، إنه سر العاشق إبان معاينة مجال 
املعشوق وتذوقه ، كل ذلك يف حالة اخنطافية استشف فيها الصويف بوارق من مجال الذات اإلهلية 

وبذلك يدخل الصويف حلظة سكر دون أن يتعاطى شرابا إالّ فتخطّفه كما خيطف الربق أعني الرائي ،
: يقول العالوي . الشراب الذي من هذا القبيل معناه 

فما أحلى  شرب القوم خنرب  بطعمه         فلست أعين مخرا ولست أعين عسال 
)4(اكل الشكـال شراب قدمي النعت نعجز عن وصفه         فجلٌ يف ذاتـه أن يش

.164:الديوان ، ص: حممد بن احلبيب البوزيدي املستغامني -1
.165:املصدر نفسه ، ص: حممد بن احلبيب البوزيدي املستغامني -2
.20:الديوان ،ص: أمحد بن مصطفى العالوي -3
.12: املصدر نفسه ، ص: أمحد بن مصطفى العالوي -4
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عوة إىل ترتيه اخلمرة و تعظيمها و توصيفها ذا الوصف عند األمري عبد و قد وجدنا هذه الد
القادر قبال ، و ذلك يف شعره الصويف الناضح مباء التجربة ، فهو قد حترر من عامل الشعور و انقطع 

: عنه ، حىت نطق بلسان احلق يف غيبته الناجتة عن شرب مدامته، و اليت عبر عن هويتها اخلاصة بقوله 
و يشرب كأسـا صرفة  من  مدامة        فيـا حبذا كأس و يا حبذا  مخـر 
فال حنولُُ  فيها ال ، و ال عنها نزفـة       و ليس هلـا برد و ليس هلـا حـر

ـر  و ال هو بعد  املزج  أصفـر فاقـع        و ال هو قبل املزج قـان و حمم
معتقة مـن  قبـل كسرى  مصونة        و ما ضمهـا دنٌُُ و ال ناهلـا عصر 
و ال شاا  زق و ال  سـار سائـر       بأمجلها  كـالّ ، و ال ناهلـا جتـر 

ال قهـر فلو نظـر األمـالك ختـم إنائهـا       ختلّوا عن األمالك طوعا و 
و لو مشّت األعالم يف  الدرس  رحيها       ملا طاش عن صوب الصواب هلا فكر 
فيا بعدهم عنها و يا بئس ما رضـوا       فقـد صدهم  قصد و سريهم  وزر  

لـه دور هي العلم كل العلم  و املركز  الذي        بـه كل علم ، كل حني
  ـا غر  ـا        و ال جاهـل  إالّ جهول1(فال  عـامل   إالّ  خبيـر  بشر(

و أبيات األمري هنا تتموضع حول حقيقة اخلمرة الروحية و داللتها املستمدة من املعرفة الصوفية 
احلق و ما فيه من أسرار و أنوار يكاشف ا من يتعاطى تلك كوا معىن إهلي يستدلّ ا على عامل

استعمال حروف النفي السابقة ألي تقريرملعىن قد ينطبق 5-4-3-2:اخلمرة ، و يلحظ يف األبيات 
. عليها داللة بذلك إىل هوية تلك اخلمرة املطلقة الغنية و املتعالية عن كلّ وصف أو تعيني 

األمري أكرب قدر ممكن من طاقة الشعر التصويرية و اللغوية و اإليقاعية ، و مستغالّ و قد وظّف 
أيضا أساليب الشعراء القدامى و طرائق تعبريام يف موضوع اخلمرة لديهم،كالتغني باخلمرة          

مجاهلا و شرا ، و ذكر الكأس ، و الدنان ، و فعلها يف العقول ، و تعلّق النفوس ا ، و تصوير
الساحر  املعنوي و املادي ، كل ذلك تداخل و تقاطع مع املعرفة الصوفية الذوقية عند األمري شعرا ، 

.فاشتبك باملصطلح الصويف، و بالرؤية النابعة من جتربة الشاعر يف حال تعاطي تلك اخلمرة و تذوقها 

.197-196: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
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ا كان األمري فيما تقدم قد أفاض يف ذكر اخلمرة الصوفية من حيث صفاا و مظاهرها     و إذ
و موقعها من الوجود و مرتبتها ، حمددا بذلك أبعادها األساسية و قيمها الروحية لدى املتصوفة ، فإنّ 

ربزخية اليت الشيخ عبد القادر بن حممد قد جعل من موضوعة اخلمرة لديه معادال موضوعيا حلالته ال
: تبدت له فيها احلقائق ، و تقلّص مبوجبها الفصل بينه و بني املطلق  إذ يقول 

فلمـا أُديـرت األباريـق   بيننـا         من  الشوق  تتلوها كؤوس  احملبة 
ين   املعدة و حنن  نشاوى  نلتقي شرب مخرها         بكلتا   اليدين  يف  األوا

و حني انتهى بنا الشراب على الذي         قضاه  لنا  الرمحن  وفـق  املشيئة 
سكرنـا و مهنـا يف الشراب فبينما         أنـا  بني حـايل غيبة  و إفاقـة  

حبسـن اإلجابـة دعيت  هلـم فاستمعـت نـداءه          فلبيتـه  إذن  
وأدناين  منـه  إذ  فهمت  مـراده         و غاب مرادي كلّـه  يف اإلرادة 
)1(و أشهدين عوامل   اخللـق  كلّهـا          و خيرين فاخترتـه  دون مريـة 

التشكيل املوضوعايت  ففي تفحص هذا النص و قراءته ضمن سياقه املعريف اخلاص ، يظهر 
للخمرة القائم على تقمص املوضوع الشعري احلقيقي أشكاال خمتلفة و عبارات متعددة كاألباريق    

و الكؤوس و اخلمرة و الشراب و السكر ، إىل غري ذلك مما يبدو لإلدراك احلسي و العقلي داللته 
. األصلية املعروفة يف مرتبتها الوجودية املعينة 

بيد أنّ املرتبة الوجودية  احلقيقية و املطلقة يف نظر الصويف عادت يف النص لتترفّع بتلك العبارات 
و األشكال و حىت األساليب عن دالالا احلسية إىل ما هو أمسى و أرقى ، إذ ال يقصد منها يف اية 

ة أو خماطبته هلا ، هذا ما حدا   األمر إالّ ما هو معادل و متناغم مع حال الصويف حلظة توجهه إىل احلقيق
باخلطاب إىل أن يكون موضوعة أو أيقونة ظهرت مجاليتها يف تقريب املعاين الشائكة يف األفهام ،     

.و يف إجياد ما يشبه اجلسور بني املعاين الذوقية و املعاين احلسية املعهودة 

.10-09: الياقوتة ، ص : عبد القادر بن حممد -1
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: حلة ضوعة الرمو-د

لقد وظّف الشعراء املتصوفة اجلزائريون موضوعة الرحلة يف أشعارهم القائم بنياا على احلدس 
الباطين و اإلدراك الذوقي ، و من املهم أن نشري إىل أنّ الرحلة هنا ذوقية تندرج يف مراتب متثّلها 

ما تكون باملعراج الذي وقع للرسول األعظم صلى اهللا األحوال و املقامات ، كما أنها  رحلة أشبه 
عليه و سلّم ، فالصويف يف سلوكه و معراجه ينتقل من مرتبة إىل أخرى  ، و كلّما ارتفع يف املراتب  

. و ارتقى ، إزداد الكشف و تعمقت املعرفة 

س انتقال اإلنسان من و انتقال الصويف من حال إىل حال أو من مقام إىل مقام ، يعادله يف احل
و حييل قطع املسافات و اجتياز القفار و الفيايف و وعر " موضع إىل موضع آخر عرب رحلة حسية ، 

و املتداول عند الصوفية أنّ حصيلة معراجهم ، )1(" السفر و وعثه قبل الوصول على السلوك الصويف 
ظواهر الشرع ، و إدامة الذكر ،    الروحي و ما اشتمل عليه من رياضات روحية متمثلة يف إحكام

، )2(و احلضور مع اهللا عز و جل ، و مراقبة النفس يف كل صغرية و كبرية ، و العزوف عن الدنيا 
هي مبثابة املركوب الذي ميتطيه الصويف لقطع طريق شاق حمفوف باملخاطر و األهوال اليت متليها 

حال من الصفاء و النقاء ما ميكّن من تلقّي حظوظ النفس و شهواا ، وذلك من أجل الوصول إىل
. النور و املعرفة ، فيتوج صاحبه مبقام الفناء 

و لطاملا كان مقام الفناء هو قمة العروج الروحي لدى املتصوفة ، أو هو بعبارة أخرى احملطة 
ما تتعارض نتائجه مع األخرية اليت تسمح للصويف مبشاهدة احلقائق و إدراكها وفق منطق ذوقي غالبا 

معطيات املنطق العقلي الذي يعتمد على احلواس و االستدالل و االستقراء ، ذلك أنّ الرحلة الصوفية 
عامل ( تبدأ بعملية جتاوز و اختراق للصور و احلجب بدءا بعامل احلس ، و صعودا يف املراتب الوجودية 

حىت الوصول إىل الفناء املطلق يف ) عامل املعاين احلس ، عامل اخليال ، عامل النفوس ، عامل األرواح ، 
.الذات اإلهلية 

.83: الرؤيا و التشكيل ، ص : شعر أيب مدين التلمساين : حبار خمتار . د-1
.141-139:املنقذ من الضالل ، ص : أبو حامد الغزايل : ينظر -2
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عبارة عن أيقونة " ويف اجلزائري و قد كان حضور الرحلة كموضوعة متكررة يف اخلطاب الص
تكاد تكون ثابتة الداللة مهما اختلف العمل األديب من شاعر إىل آخر ، إذ أنّ جمرد وجود بنيتها يف 
قصيدة صوفية معينة سرعان ما حييل السياق الصويف على أنها عالمة مركّبة ، و على أنها بنية 

و تفاصيله على أصيل ، أو مدلول صويف بكلّه و تفاصيله مستعارة ، و على أنها جمرد تشبيه دال بكله
.)1(" أيضا 

و الشعر املنعقد مبوضوعة الرحلة هنا ، يدعو إىل العامل احلق ، و هو إذ يبتغي الدعوة إليه       
، و إنارته و إظهار جوهريته ، يعمد إىل وين العامل احلسي ، و جيتهد يف الكشف عن زيفه و بطالنه 

و مبقدار ما يتاح له أن جيلو نقائص عامل احلس ، يتاح له أن يسمو بالعامل الروحي ، و أن يكشف 
يقول أبو مدين التلمساين يف إحدى .عن حقائقه و مكنوناته الراسخة و املرتهة عن كل نقصان

: موشحاته 
ركبت  حبرا  من  الدموع        سفينه  جسمـي  النحيل 
فمزقت  رحيـه قلوعـي        مذ  عصفت ساعة الرحيل 
يـا جرية  خلّفت  عيوين        جتري  على اخلد كالعيون 
خيبتموا يف  اهلوى  ظنوين        مـا هكذا كانت الظنون 

انكـم منـون منوا  و  ال  تطلبوا  منوين        فإنّ  هجر
فرقتموا  يف اهلوى مجوعي        و سؤمتوا صحبة  الدليـل 
و ما نظرمت إىل  خضوعي         و وقفيت  وقفـة الذليـل 
يا  سائق  العيس  باحملافل        يف  طلعة  البيـد و القفار 

األوائل        و اقصد ا  أشرف الديار عرج  عن األربع  
و املاء إن  قلّ  يف  املناهل        أو رمت عند  الرتول  نار 
فالتمس املاء  من  دموعي        فكم  هلـا  يف الفال سبيل 
و اقتبس النار من ضلوعي        ففي احلشا حشوها  شعيل 
ـّار  )2(باهللا  إن  الحت   القباب        سلّم على  ساكين القب

.88:الرؤيا و التشكيل ، ص : شعر أيب مدين التلمساين :حبار خمتار . د-1
98: الديوان ، ص : شعيب أبو مدين بن احلسني -1

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

225

دواته ، وإنما جيري التعبري عنها و يتم إنّ الغاية اليت حياوهلا الشعر هنا ال يتم خلقها بأ
استحضارها باعتبار موضوع الرحلة السابق منقوال يف قالب النظم الصويف موظّفا البحر و السفينة 

فقصيدة أيب مدين " بأبعادمها الروحيني ، بدال من الصحراء و الناقة بأبعادمها احلسيني عند أيب مدين ، 
الرحلة يف القصيدة العربية القدمية عموما و القصيدة الصوفية ال خترج يف بنيتها عما درجت عليه

خصوصا ، فقد بناها على الثنائية املتقابلة ذات العالقة البينية بينه و بني حادي العيس ، و على توتر 
. )1(" عاطفي ينسحب مداه على أبيات الرحلة كلها و يلوا بلوا الشجي احلزين 

لتقابل الضدي أيضا بني واقع الشاعر و الواقع اآلخر الذي ينشده ، يتبين لنا أنّ و اعتمادا على ا
فيها و هو القلب ، " سائق العيس " يف القصيدة ال يتم الوصول إليها إالّ عن طريق " أشرف الديار" 

العامل فالصويف يستطيع أن يرحل إىل تلك الديار و يقترب منها مبقدار ما ميكنه أن يتطهر من أدران
املادي ، و مبقدار استطاعته تنقية قلبه و إزالة احلجب و األغطية احلسية عنه ، و متكّن احلب منه ،    

و كل ذلك يسهم يف خدمة احلقيقة املبتغى إيصاهلا ، و اليت تفيد تطلّع احملب حملبوب واحد ، ألنّ يف 
و ختلّصا من التوتر الذي تثريه  أهوال ذلك وحده حتقيقا للتوازن ووصوال إىل الراحة و االطمئنان ، 

: الرحلة الصوفية و صعاا ، و يف هذا  املعىن  أيضا يقول األمري عبد القادر 

رحلوا  العيس  و مل أشعر م          ليت شعري  أي واد صبحوا ؟ 
يكونوا  جبميعي  جنحوا ؟أخذوا قليب  و  مـاذا ضرهم          أن 

أي عيش يهنا يل من بعدهم ؟          طـار قليب  و عظامي  ملحوا 
)2(ويح أهل العشق  هذا  حظّهم          هلكى مهما كتموا أو صرحوا 

تقرير و اإلخبار ، و يتجلّى ذلك يف فالنص باعتبار سياقه الصويف الذي ورد فيه ، جنده يعتمد ال
التمني و االستفهام اإلنكاري ، بغية تبصري املتلقّي برغبته يف : التعبري بالصيغ  اإلنشائية املتمثلة يف 

.85:الرؤيا و التشكيل ، ص : شعر أيب مدين التلمساين : حبار خمتار . د-1
.130: الديوان ، ص : األمري عبد القادر -2
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لركب ، و باجلحيم الذي يعيشه بعيدا عن ذلك الركب ، كما قد ركّز النص يف خدمة هذا اللحاق با
املعىن على زمن املاضي الذي تقدم التوجيه إليه باعتباره زمن األولني الذي حيتوي سننهم ومقاييسهم ، 

. و الذي به تنحصر اهلداية ، و بالقياس عليه يتحقّق املسعى 

النص مبوضوعته هذه ، مشدود إىل جتربة متحقّقة يف زمن املاضي ، و كلّ ما و من  هنا جند أنّ
يبتغيه هو أن يوفّق يف نقلها و استلهامها  من خالل مطابقته بني موضوع الرحلة التقليدي و طرح 
ذلك املوضوع مبعىن جديد ، يتفق املوضوعان يف الزمن و خيتلفان يف القيمة اإلضافية اليت تفرضها 

.ة الصوفية لدى الشاعرالتجرب

: و قد جسد موضوعة الرحلة يف شعره أيضا سعيد املنداسي حيث يقول ضمن قصيدة له 

قف بنا حادي السري حىت نرى            بالعـرا  دار  عهدنـا و الطلل 
يسري  يف العلل سر بنا   حنو  أثيالت احلمـى           عـلّ منا  الربء 

)1(شاب فرق اهلوى لنـا اجلفـا           و الشباب الغض بالوصل اكتهل 

فاملوضوعة كما هو واضح يف النص بدأها الشاعر بصيغة الطلب إشعارا باألمهية و تأكيدا على أن 
هذه املوضوعة ، كما تظهر القيام مبضمون هذه اجلمل الطلبية هو مدار القول الشعري و غايته يف

اجلمل اخلربية على أنها قائمة بسبب من الطلب الذي يسبقها ، و هي ال حتمل بذاا معىن جديدا ،  
. و إنما تبين ضرورة العمل مبقتضاها 

هذه الثنائية يف اجلمل شكّلت موضوعة الرحلة تشكيال زاوجت فيه بني الواقع و الغيب ، 
باملعراج الروحي ، و هي إذ تفعل ذلك فإنها حتيل إىل الغيب بطريقة جتسد فأضحت بذلك شبيهة

موقف الشاعر منه ، و هو موقف إجيايب يسعى الشاعر بلوغه و ينشد وصله و اللحاق به حىت يزول 

.90: الديوان ، ص : سعيد املنداسي -1
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كل كدر حتدثه أمراض سقمه و يقوى عظمه ، و يصري بصحة الواصلني الذين صفت أرواحهم من
.النفوس و القلوب 

و هذا املعىن الذي ينشأ عن موضوعة الرحلة لدى املتصوفة ، ينتظم معظم النصوص الشعرية 
: املنضوية حتت هذا االجتاه ، على حنو ما جنده يف مسطية أمحد املنجاليت إذ يقول 

يود  شوقا   إليه   لو  طـارا الركب حنو احلبيب قد سـارا        
قليب املعنى  الكثيب قد  حنـا        إىل  التالقي  و طـال  ما  أناّ 
يـا  أيها  املبتلى   بأشجانـه        لعاجل  و  احلمى  و  سكّانـه 

ال أبعـد  اهللا  منهـم  الدارا ميسي حليف  األسى  بأحزانه     
لو ال  ذنوب  قضت   ببلوائي        ما   ختلّفت  عـن  أحباّئـي 
يا ربيب  و يا سيدي و موالئي         يسـر على من دعاك  أوتارا 

ن سرت باملنحىن  و بالوادي بلّغت مـا  ترجتيه  يـا  حاد         إ
)1(بلّغ  كثريا  السالم  للهـادي         لعـلّ  تطفى من  احلشا  نارا 

فليس النص يف معناه الباطين سوى تعبري عن رحلة باطنية أشارت إىل املغطّى و الالئذ الذي يرنو 
احلمى ، : ه يف النص حسيا أو موضوعيا عبارات مثل إليه الصويف ، أال و هو احلق و عامله الذي عادل

الدار ، الوادي ، اليت آلت إىل صيغ رمزية وشيفرات وجودية حاول من خالهلا الصويف العبور من 
كثافة الصور إىل لطافة املعىن ، أو بعبارة أخرى من حسية املوضع يف الواقع  إىل معنويته يف عامل 

دون بلوغه ذنوب الشاعر ، و كأنّ كثافة احلس حالت دون إدراك الغيب ، ذلك املوضع الذي حال
. لطافة املعىن 

و هنا نتبني أنّ الرحلة اليت يتحدث عنها املنجاليت،إنما هي رحلة جتاوزت داللتها العاديةو انزاحت 
ذلك عنها، فاحلدث هنامل يستبطن داللة مكانية ،ومل يتوخ القول بأنّ هناك مسافة جيب طيها، 

.31:م ، ص 1902حممد بن أيب شنب ، مطبعة فونتانا ، اجلزائر ،. رحلة ابن عمار ، حتقيق د-1
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أنها رحلة روحية إىل اهللا ، هذه الرحلة اليت تقوم على معاناة من نسيج عاطفي خاص يسببها صراع 
من مثّ اللّحاق الصويف مع الذنوب و الشهوات و أمراض النفوس على اختالفها ، حماوال جتاوزها و

بالركب و السري حنو احلق سريا يتغياّ فيه الصويف سدادا من اهللا و توفيقا ، و معىن ذلك أنّ رحلة  
.الصويف إىل اهللا ال تكون إالّ باهللا 

إنّ اخلالصات املعرفية اليت حيقّقها الصويف يف رحلته املعنوية أو معراجه الروحي املبين على ااهدة 
تزكية و صفاء مرآة  القلب حىت الوصول إىل احلق ، يؤدي بالصويف إىل متكّن احملبة من نفسه و ما و ال

يشوا من أحوال وجدانية يعبر عنها يف قصيدة حتتشد فيها صور الوقوف على ديار األحبة ، و ذكر 
ء اللقيا والوصال ، األماكن ووصف الرواحل ، و البوح باملشاعر املشبوبة بالشوق و احلنني ، و رجا

وحيال ذلك ال يرى الصويف يف ذاته إالّ ذلك احملب احملن  إىل حمبوبه الراحل إليه عرب أحواله           
: يقول حممد بن عبد الرمحن األزهري . و مقاماته 

دعاين اهلوى و الشوق  أقلق  ما بيا       و حادي ركايب حن  بالعيس  غاديا 
فحرك  مني يف  حشايا  سواكنـا        إىل ساكين حيي  و هـاج فؤاديـا 
و طار بقليب مـن شجوين شجونه        و فاضت  دموعي من عيوين سواقيا 
شغفت بدار لـو  يساعدين اهلوى        بزورـا أعطيت  نفسي و ماليـا 

ت  عزيزا  يف  األعز  و  إنـه       أعز و  أغلى  مـن  نفيس حياتيـا و بع
)1(و ما  احلب  حىت سيلم العبد نفسه       و يسمع مـن يفىن  مبا كان فانيـا 

فالشاعر كما هو مالحظ يف نصه يتغىن باجلوانب املعنوية املستمدة من حالة العشق و اهليمان 
لّ ما يذكّر باحملبوب ، حسيا و معنويا ، وهو إذ يفعل ذلك إنما يعكس احلنني إىل حمبوبه ،                بك

و الرغبة اجلارفة يف الرحلة إليه ،     و أغلب األمور احلسية املذكورة يف النص تدور حول فكرة 
لعيس ، الفؤاد ، الشجن ، اهلوى و الشوق ، حادي الركاب ، ا': الرحلة إىل احملبوب من خالل 

، و هي كلّها مظاهر ذات طابع رمزي تالئم ذوق 'الدموع ، الدار ، الزورة ، النفس و املال ، الفناء 
.الشاعر العايل و مشربه الصايف املستمد من طبيعة الفكر الصويف نفسه 

.48-47:، ص 4ج: تاريخ اجلزائر العام : عبد الرمحن اجلياليل -1
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: و موسيقى الشعرالعروضعلى مستوى اح االنزي-3

إنّ الشعر الصويف خبصائصه التعبريية ونزعته الروحية يطفح بطاقات فنية أخاذة ، إنه شعر خيترق 
مملكة الشعر املوروثة ليؤسس بوجوده الصايف  منوذجا لشعر آخر يقع خارج التقاليد ، شعر يتطلّع من 

عن شرطي –يف بعض األحيان –ري إمكانات الشعر و طاقاته بعيدا وراء أسيجته السميكة إىل تفج
حامسني يف حتديد شعرية النص  –املؤسسايت –الوزن والقافية اللذين كانا يف املنظور النقدي التراثي 

. و احلكم عليه 

ه سلطة ال يستمد شعريته من قانون قبلي أملته علي–واجلزائري منه –وعليه فالشعر الصويف 
ال يرى الشعرية يف الوزن والقافية مع -املهتم بقضايا االنزياح –العروض ، بل إنّ جون كوين 

اهتمامه الواضح ما ، وإنما يراها فيما مساه باالنزياح أو معدل ااوزة الذي حيقّقه الكاتب للغته ، 
)1(" اللغة الشعرية بالقياس إىل لغة النثر متوسط التردد موعة من ااوزات اليت حتطها" والذي يعين 

ومن مث فشعرية النص الصويف يستمدها من معني الروح ، من تفجر لغتها الرؤياوية ، ليسهم ذلك 
يف خلق مناخ مجايل ال عهد للكتابة الشعرية –حىت على مستوى إيقاعه اخلاص و املفارق –الشعر 

الوزن و القافية ، وإن بدا االلتزام ما ظاهرا ، فإنما يعود السر يف به ، مناخ حيرر الشعرية من قيد
: ذلك إىل حال املتصوف و حقيقته اليت يتطلّع إليها دون سواها ، فقول أيب مدين التلمساين مثال 

و من عجب أني أُحـن إليهـم           وأسأل شوقا  عنهـم  وهـم معي 
)2(يهم عيين وهـم  بسوادها            ويشكو النوى قليب وهم بني أضلعي و تبك

فإنّ الذي حيرك اإليقاع هنا ويضبط الوزن والقافية ليس انتظام التفعيالت على حبر الطويل ، أو 
هو جعلها كذلك استجابة ملا ينبغي أن يكون عليه قانون ذلك البحر ، وإنما احملرك احلقيقي واخلفي

.  25:ص،اللغة العليابناء لغة الشعر:النظرية الشعرية :جون كوين -1
63: الديوان ، ص: شعيب أبومدين بن احلسني -2
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الشوق ، وما حيسه الشاعر من حضور و غياب للمحبوب يف ذاته ، فاملوسيقى الشعرية هنا تصحب 
يف ذات احملب ، داخل نسق إيقاعي دائري يبدأ ذلك احلنني والوجد و التطلٌع لرؤية احملبوب الكامن

. من الشاعر و يكتمل فيه ، على حنو استوعبه الطويل بتفعيالته اليت رافقت عذابات الشاعر 

إىل نوع من املوسيقى اليت تتشكّل وفق " وهكذا يتحول إيقاع النص كمسهم يف إنتاج الداللة  
ناؤه الذي يرتبط وثيقا بتفرد احلالة اإلبداعية اليت أنشأته ، و اليت قوانني خاصة حتددها طبيعة النص و ب

. )1(" هو بدوره حيتلّ جانبا هاما يف منظومتها الداللية 

ولعلّ احتفاء الشعر الصويف اجلزائري يف جوانب منه باألوزان و القوايف يعود يف كثري من 
و اإلنشاد ، ذاك الذي يرجتى منه حتريك السامع وإيقافه األحيان إىل ما يسمى بالسماع الصويف  أ

صوتيا على مدلول القصيدة التأثّري ، فيحدث حينذاك التواجد والتمايل ، ومن مثّ التفاعل مع عوامل 
القصيدة والغياب فيها ، وذا تكون األوزان الشعرية اليت ارتبطت بالسماع الصويف قد أسهمت يف 

)2(. و على األقل يف هيمنة الوجود السابق ثبات الفضاء النصي ، أ

ويف مقابل ذلك جند من الشعر الصويف ما خرج عن ذلك الوجود املرسوم سلفا بإلغائه علّة 
مفهوما جديدا للموسيقى لعلّه ما تسعى إليه قصيدة النثر " الوزن و القافية ، مؤسسا ذا االنزياح 

ى دفق الروح وطاقة اإلبداع وأبعاد العملية اإلبداعية ، فإذا بالقارئ احلديثة ، إنها موسيقى تعتمد عل
أمام عمل مسفوين متكامل ختتلف فيه اإليقاعات وتتآلف ، عزف بالكلمات على آالت متعددة يأخذنا 

)3(." إىل فضاءات أرحب حتقّق املغايرة حىت على مستوى البنية الشكلية العامة للنص 

–بذاته –املغايرة يف الشعر الصويف اجلزائري ما قد عرف باملوشح ، والذي يعد ومن مالمح تلك 
ثورة عروضية كسرت تلك الوحدة املتشظّية للبيت القدمي بشكل فعلي و عملي ، واقترح بنية 

.114:شعرية النص الصويف يف الفتوحات املكية البن عريب ، ص: سحر سامي .د-1
.52:حتليل اخلطاب يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ص: آمنة بلعلى.د: ينظر-2
.114:املرجع السابق ، ص: سحر سامي . د-3
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جديدة مالئمة لطبيعة عصره ، وهي ثورة حررت البيت الشعري من صالبة اهليكل املغلق القدمي ،    
)1(." أول ثورة حقّقها الشعر العريب " و املوشح كما يقول أحد الدارسني 

شاذا ال على عمود الشعر وقواعده ) بنية(وارمتاء املوشح يف أحضان التصوف جيعل منه عمال
فحسب ، بل حىت على داللة ذلك الشعر و حسيته ، مما جيعل املوشح الصويف يتمتع مبفارقة ثنوية ، 

من –نقرر تستلهم من الشعر روحه دون شكل مقرر أو معىن حمدد ، و يف ضوء ذلك ميكن أن 
أن إحدى أهم مظاهر االختالف و املغايرة بني الشعر احلسي و الشعر –منطلق املوشحات الصوفية 

: )2(يقول أبو مدين . الصويف تكمن يف شكلية ذلك الشعر فضال عن داللته 

إعلم  يا خلّي           أنّ خصالـي             رشق   ملصايل 
قد  جار حبي          واسلب نصايل            واقطع  وصايل 

ال زال عشقي          على  اتصـال            بال  انفصـال  
الصرب عمده جعلت نائب على املصائب           فمـا سقوين حىت رجعت هللا تائـب 

و الغصن آسي لقـد  حاليل           خمري  كأسي
و  يف حضرية           بشرب  كأس            طابت  أنفاسي 
و   ذكّرتنـي          فصرت  ناس             أهلـي وناسي 

)3(بعـت  أوطاين و اشتريت دار احلبايب            فمـا سقوين حىت  رجعت  هللا تائب 

تاريخ األدب األندلسي ، عصر الطوائف و املرابطني ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة ، بريوت ، : إحسان عباس . د: نظري-1
. 244:، ص1962

يذهب الدكتور حبار إىل أنّ هناك من ينفي نسبة املوشحات و األزجال اليت يف ديوان أيب مدين إليه ، ويردها إىل الششتري -2
أول من استخدم املوشح يف التصوف ، )هـ638:ت(كان أول من استخدم الزجل يف التصوف، وابن عريب الذي) هـ610:ت(

و هذه وجهة نظر خطرية ، إذ مبوجبها ينبغي شطب ما مقداره مثانية عشر موشحا منسوبة أليب مدين ومثبتة كلّها يف ديوانه ، وهو 
: حبار خمتار . د: ينظر . خاصة يف غياب التحقيق والتوثيق العلميني –ك وحنن معه يف ذل–األمر الذي مل يرجحه الدكتور حبار 

. وما بعدها 14: شعر أيب مدين التلمساين، الرؤيا و التشكيل ، ص
.75-74: الديوان ، ص: شعيب  أبو مدين بن احلسني -3
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: ومما قاله أيضا من موشحات يف اخلمرة الروحية على مدرج شعراء اخلمرة ما يلي 

شوقي دعاين و أفنيت يا فقرا                 ديروا األواين و اسقوين مخـرة 
ا  نعربـد                                  مـا  بني  سادايت 
عشق جمـدد                                  و طـابت أوقايت 
باحلب نشهد                                  عسى الفرج  يأيت 

يا من نشاين يا من له القدرة                  ديروا األواين  واسقوين مخـرة  
يا أهل احلُميا                                  قليب  حين  لكـم 
جودوا  علي                                  من طيب مخرتكم 
ـّا                                   عاشق  أتيت لكم  ) 1(قولوا هني

إن الشعر هنا ضمن إطاره الشكلي املتمثل يف املوشح ، وضمن بنيته الداللية القائمة على 
ين ، يرتع إىل حتقيق االنسجام مع ذات الصويف ومع حاله ، ذلك أنّ احتفاء املوشح التصور العرفا

باملقاطع القصرية و املتواصلة بشكل متجدد يتناسب إىل حد ما و السماع الصويف ، حيث يؤدى 
ذلك السماع يف جمالس الذكر الصوفية وحلقهم بأن ينشد فرد أو اثنان قصيدة لشيخ من  مشايخ 

) الزمة(بأصوات تترنح هلا األمساع و تتمايل هلا األجساد ، وينتهي كل مقطع برد مجاعي التصوف 
من املريدين سواء باهليللة أو بالصالة على النيب املختار ، بينما يستمر املنشد يف تغيري الصيغة من حني 

لعربية اليت اشتهر آلخر داخل املوشح أو القصيدة ، و تلك الصيغ و األحلان تنسجم  مع  املوشحات ا
. ا املغاربة و أهل األندلس 

كما أنّ تلك املوشحات مبقاطعها تلك تتوافق إىل حد بعيد أيضا مع حلظات الكشف السريعة 
واملتجددة اليت تعرض للصويف من حني آلخر ، مما أفسح اال واسعا الستعمال البحور القصرية سواء 

أو يف غري املوشح من قصائد أخرى ، هذه املسألة –منوذجني أليب مدين كما رأينا يف–يف املوشح 

.75:الديوان ،  ص: شعيب أبو مدين بن احلسني -1
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توقّف عندها مسيح عاطف الزين حيث أرجع من جانبه كثرة استعمال البحور القصرية يف الشعر 
حوال الذوقية اليت كانوا يعيشوا ، وهي االنفعاالت النفسية والرتوات العاطفية واأل" الصويف إىل تأثري 

انفعاالت وأحوال كانت تعرض هلم أثناء ما أمسوه بالسكر الصويف ، حبيث ال تتوفّر هلم القدرة على 
. )1(" الصنع ليأتوا بالبحور الطوال طاملا أنهم يف حالة معاناة متناهية من جراء تلك األحوال 

: ا على مناذج من شعر أمحد بن مصطفى العالوي إذ يقول وتتأكّد هذه البنية بوقوفن

أُذكر  اهللا   يا  رفيقي          و توجـه للمـرام 
واقصد احلق  احلقيقي           إنما   اخللق  العدم 

)2(قدرا يف  القدم ال سواه   يف التحقيق           جلّ

: ويف قوله 

يا من تريد تدري فني          فاسأل عني األلوهية 
أما  البشر  ال  يعرفين           أحوايل عنه  غيـبيا 

3(ا أطلبين عنـد  التداين           مـن  وراء العبودي(

: وقوله أيضا 

أهل حزب الديـان            حـار العقـل مني 
إني   هائم  وهلـان            غائـب عـن  أيين 
)4(كنـا  و أمـا  اآلن            نـا عـن  الكون 

.84:م ، ص 1988احلالج ، دراسة وحتليل ، الشركة العاملية للكتاب ، بريوت ، : مسيح عاطف الزين.د-1
.    20:الديوان ، ص: أمحد بن مصطفى العالوي -2
.22:املصدرنفسه ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -3
.36: املصدر نفسه ، ص -4
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للبوزيدي و عدة بن تونس و حىت األمري عبد واملالحظ أنّ معظم قصائد العلوي فضال عن قصائد 
القادر من قبل،  مل جتر على قاعدة العروض الشعري و أوزانه ، و قد أجاب الشيخ العالوي عندما 

" سئل عن سبب تلك اخلروقات فقال  إنّ القوم رضوان اهللا عليهم أغلبهم ال يتعاطى فن الشعر : 
مل يؤذن له يف ذلك ، فكانوا فيه أقصر باع من غريهم إالّ اقتداءا بالنيب صلّى اهللا عليه وسلّم ، حيث

من تعاطه من قبل ، فالصويف يعبر عن معارفه و فتوحاته كيفما اتفق ، إذ ال عربة باللفظ إذا استقام 
.)1(" املعىن 

فالشيخ هنا ال يقف موقف الدفاع عن الشعراء املتصوفة وتربير خروقام العروضية و ختفيف 
ك ، وإنما هدفه الوصول إىل القول بأنّ ما يظهر يف شعر القوم من خلخلة يف األوزان والقوايف أو ذل

ما شابه ذلك يف حقيقة  األمر  إنما هو صدى النفتاح املعاين و  اتساعها  مما  يكاشف ا  الصويف 
ة توحي لصاحبها بأنه عند غلبة السكر أو احلال ، وهي حال وجدانية شعوري–العالوي و أمثاله –

متحد مع املطلق ، أو أنّ املطلق حلّ فيه ، فيعلو حينها فوق كلّ قيد أو حد مبا يف ذلك قيد اللغة ، 

 أو ما هو من قبيل احلد ا يقتضيه العروض من وزن و قافية و رويفضال عم)*(.

: يقول األمري عبد القادر 

سوى         هويتـه  مسعي هويتـه  البصــر وما حنن إن حقّقت بالغري وال
هويتـه  عقلـي هويتـه  قلبـي         هويتـه قليب  ال تبقـي وال تـذر 
هويتـه رجلي هويتــه  يـدي         هويتـه نفسي و إنين  مـا ذكـر 

تبقـي وال تـذر هويتـه  عقلـي هويتـه  قلبـي        هويتـه  قليب  ال

.02: الديوان ، ص : أمحد بن مصطفى العالوي -1
و من الظواهر اليت تسترعي انتباه : "و ذا جنيب عما طرحه الدكتور زكريا صيام حمقّق ديوان األمري عبد القادر حيث قال -*

الظاهرة إىل ضيق وقت األمري أثناء مقاومته اإلسناد،و إذا أرجعنا سبب انتشار هذه –لشيوعها عند األمري عبد القادر –الناقد 
و انشغاله له بتدبري شؤون الدولة ، فكيف نفسر انتشارها يف معظم قصيده الذي نظمه يف الشعرالثاين من ،األعداء الغاضبني

األمري : ينظر .أحكامه و هو شعره الصويف الذي قارب به املطلق وارد مبنأى يف كثريمن األحيان عن سيادة العروض و"حياته ؟
.86:زكريا صيام  ، ص . د: الديوان ،  احملقق :عبد القادر
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هويتـه  رجلي  هويتـه  يـدي         هويتـه  نفسي  و  إنين  مـا ذكـر 
وما حلّين وال حللته أنا به  فكأنين         مـذ  كنت  فامسـع  لـي واعتبـر 
تعددت   األلقاب  و العني  واحد         فمـا ثـم  إالّ  اهللا ال عيـن الغيـر 
فشيئان لفظ  حنن  و  العني  واحد         فأنت هو األنا و هـو أنت  فادكـر 

)1(و األثر جييب إذا دعوت  فهو  الذي  دعا         كرجع الصدى الثاين يف احلسن 

انقدحت بصريته عندما حتقّق باملعرفة الصوفية و غاب عما سوى اهللا ، فانقشعت عنه فالشاعر
احلجب و صار يرى املوجودات إنما هي من قبيل املعاين اإلهلية ، و عندئذ مل يثبت وجودا سوى 

املقصود ، إذ صار الذي يدعو هو وجود احلق  ، و مل يرى غريه ، فتحقّق حينها من وحدة القاصد و
. ايب يف اآلن نفسه 

و إذا كان التعارض يقيده احلس و تنقله األلفاظ ، فإنّ التدقيق يف ارتباط تلك األلفاظ داخل 
النص يلغي ذلك التعارض اخلارجي ، ألنه يكشف عن ائتالف ضمن وحدة عليا يتحقّق مبوجبها 

.' فشيئان لفظ و العني واحد' :ي ، و هذا ما عبر عنه الشاعر بقوله التوحد بني الكلّي و اجلزئ

و يف هذا التعبري الصويف جند األنا الشاعرة تنفك من قيد الوزن ، و تنحلّ من نسيج العروض ، 
مما هيأ لتخطي الوجود مبا حوى  حنو الواجد املتعايل من غري ما خضوع لقوانني جامدة و خارجية 

.يف النص الذي هو يف النهاية معادل حلال الشاعر و مرآته اليت تظهر عليها صورته الروحية حىت 

هذا و إنّ االضطراب العروضي يف النص ال يعدو كونه اضطرابا خارجيا ، ذلك أنّ مثة استقرار 
نتهي غايته ،     بل و توحد إيقاعي داخلي حيكمه املعىن الباطين الذي ينعقد عليه مدار النص و إليه ت

و هو حتقيق اهلوية بني الشاعر و اهللا ، و انتفاء السوى الذي مبوجبه كذلك يتصل الشاعر بالوجود 
.األحدي 

.165-164:الديوان ، ص : األمري عبد القادر -1
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و هكذا مل يهتم الشاعر يف نصه هذا  بالعروض قدر اهتمامه بتحصيل املعىن الذوقي يف شكل 
شعري شاعري يرتع لالرتقاء صوب احلقيقة املطلقة املتعالية على كلّ قيد ، مث إنّ علو الشاعر لغوي

الصويف على العروض يشي برفضه و برفضه للشعر من حيث هو موجود ضمن شروطه و حدوده 
. الضيقة أمام ذلك املطلق 

نفكاك عنه ، فشعره حافل و ما جتدر اإلشارة إليه هنا أنّ رفضه للعروض ال يقوده ذلك لال
باألوزان على حنو ما ، و بالقوايف ،  و بالروي كذلك على حنو ما ، و إنما يدفعه لالرتباط به على 
حنو آخر ميليه احلال الذي يكون عليه الشاعر الصويف ، و الذي استطاع أن يبدع اجلديد يف ظلّ 

.عبدا هلا ، و هذا هو اإلبداع احلقيقي موسيقى يعلم متاما كيف يسخرها  إلبداعه فيصبح سيدها ال
: يقول األمري عبد القادر يف أبيات له ا خلل يف الوزن ، فضال عن اإلسناد 

فنحن يف غبطة صفا الزمان لنـا          منعمـون مبـا  اإلله  خولنـا 
الذي أهدى و مجلنا مجالنـا بعلـوم  أنت جتهلهـا          ا  حبانا 

)1(عرفنا كلّ الذي وصفتمونا بـه           و حنن  أعرف  منكم  بأنفسنا  

: و له أيضا على حنو ذلك قوله 
سألت رجال الطب أخرب كلّهم           و هم أهل جتريب و أهل ذكاء 

)2(دواء إذا مـا احلب أصبح نائي بأنّ سقيم احلب هيهات مـا له 

إنّ ما حيدثه الشاعر الصويف يف األشكال الوزنية من حتوير أو خلخلة شيقة تقترب من النثر أحيانا ، بل 
و حني يذيب يف بعض األحيان البحور الشعرية يف بعضها داخل تشابك صويت معين ، كلّ ذلك يقع 

رية تستدعي معادال إيقاعيا كهذا ، كما يقع ذلك أيضا نتيجة تصور حينما حيس أنّ اللحظة الشعو
مبين على رؤية صوفية عرفانية ذابت مبوجبها كل القوانني و النظم و السنن أمام إرادة اهللا و مشيئته يف 

حضرة اإلطالق اليت يرتقي إليها الصويف بعد أن يبلغ درجة الصفاء ، و عند هذه الدرجة تنكشف له

.273-272: الديوان ، ص : مري عبد القادر األ-1
.94:املصدر نفسه ، ص : األمري عبد القادر  -2
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احلقيقة فتمحوه عن كلّ ما يتصل باحلس ، و هنا يتجاوز حدوده و أحكامه ، و ينفتح على أحكام 
ه  عن أخرى ذوقية املعىن ، و لعلّ حنو ذلك ما أقره يف نصه سعيد املنداسي الذي أعلن فيه مترد

: األوزان العروضية حيث قال 
الوزن لقى العصا على بايب  وارتاح         ما ينصرين  إذا  نروم الشعـر خليل 
حضرت عني اليقني والترديد التاح          وضحى عندي من املذاهب فيه دليل 

عمري  ما ننتظر من النـاس تعليل مديت كفوك  فقر  وغناين  الفتاح      
)1(صرف سقاين بكأس من الوداد جليل 

حتيلنا رؤية املنداسي للوزن يف نصه هذا و بلغته اليت تقترب كثريا من العامية اجلزائرية اليت حفل 
ك الرؤية الصوفية اليت مت له وفقها تعيني صور العبور  ا ديوانه  إىل ما كنا قد أشرنا إليه ، السيما تل

و االنزياح عن الوزن يف الشعر وعما أتى به اخلليل الستبطان املعىن الذوقي الذي يأىب الدخول يف ما 
هو نسيب ، و هذا ما يوحي بانفتاح املعىن واتساعه أمام حيز اللغة ، فضال عما هو حيز داخل ذلك 

. لوزن ولوازمه احليز أال وهو ا

وبإظهار عدم جدوى األوزان البشرية يتم اإلزراء ا من ناحية ، كما هو واضح يف قول 
املنداسي ، وكما هو حاصل بالفعل يف أشعار الكثري من املتصوفة اجلزائريني أمثال أمحد بن مصطفى 

يف بعض اخلطابات –وحىت القوايف –العالوي ، و من ناحية أخرى يتم توظيف تلك األوزان 
الصوفية على حنو مضطرب يف أجزاء من القصيدة ، وذلك إلنارة البعد اإلجيايب بل و اجلمايل يف هذا 

:  االضطراب والذي يتمثّل يف 
كسر الرتابة الوزنية للنص الشعري بإضفاء جرس موسيقي جديد يعكس جتدد احلال و تلوا -1

ي مبوجبه يكون النص مبختلف بناه الداللية و التركيبية وحىت لدى الصويف وفق مبدأ املماثلة الذ
. اإليقاعية انبثاق حلال صاحبه و توجهاته املعرفية 

تشكيل إعرايب حلرف الروي تشكيال مغايرا ، فبدال من أن يكون الروي حبركته متفقا مع غريه ، -2
. حتت ضوء جديد حتدده الداللة يصبح حبركته اجلديدة و الفريدة ذا وجه رمزي معقّد ، أو يوضع 

.39:الديوان ، ص: سعيد املنداسي -1
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ولعلّ مثل ها االضطراب ما تطالعنا به أبيات متفرقة من الياقوتة لعبد القادر بن حممد ، حيث 
اختلّ ا الوزن وحادت عن نظام البحر الطويل الذي عليه وزن القصيدة ، و أخرى جاءت حركة 

: ي فيها على غري ما جرت عليه حركته يف أبيات القصيدة ، فيقول صاحبها الرو
)1(إىل داوود الطائي الذي  فاض علمه     عن  العجمي  حبيبهم  ذي  اإلنابـة -1

)2(و من  رأى  من عيوبنا  فليداركها      حبلم  و  ليصلحنهـا  بعـد  التثبت -2

ي      يساخط ربـه  و  يرضي  اخلليقـة  أم كيف رضاء اهللا  يدركـه الذ-3
)أصل ()3(أم كيف ملغتاب الورى ذي منيمـة      ميوت  شهيدا  أو على خيـر ملّـة 

وجـد قوي  واجتهـاد موافـق      وصـوم وسهـر ثـم صمت وعزلة  -4
) أصل( )4(ـرة  وحزن ودمع  ساكب  مث  لوعـة      وشغف  قلـوب  الواهلني   بزف

) أصل( فجذب له عزم انتهى دون حاجب      إىل  حضرة  القدوس  زج  بسرعـة     -5
)5(و حال هلا حوى األصول أسرهـا      طريقـة أسـالف  بيضـاء  نقيـة 

وهكذا استطاع اخلطاب الشعري الصويف اجلزائري عرب نصوصه اليت شكّلت هزة عنيفة للكثري
من الثوابت اجلمالية و الفنية اليت استقر عليها الشعر العريب قرونا عدة يف جمال العروض و موسيقى 
الشعر أن يثبت حضوره األديب يف التعبري عن جتارب أصحابه الروحية ، و بطريقة مجالية مل تستمد 

النص دالليا و عروضيا ، ومن شعريتها و مشروعيتها من جمرد االلتزام بالوزن والقافية ، بل من توتر 
. عالقاته اجلوانية كذلك 

.20: الياقوتة ، ص: عبد القادر بن حممد -1
.22:املصدر نفسه ، ص : عبد القادربن حممد -2
.14:املصدر نفسه ، ص -3
.17: املصدر نفسه ، ص -4
.18: املصدر نفسه ، ص  -5
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خامتـة
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:اخلامتة

لقد حاول هذا البحث عرب حمطّاته املنهجية تبيان و توضيح ما قد تدثّر به اخلطاب الصويف 
اجلزائري من مجال و إبداع مكّنه منهما خمتلف تشكيالته اللغوية و التصويرية و األسلوبية            

عن سياقه –أثناء ذلك –و االنزياح ، بعيدا و املوضوعاتية و حىت اإليقاعية املبنية على مفهوم املغايرة
الذي و إن فرض حضوره يف بعض األحيان على الدراسة ، لكن دون أن ) األيديولوجي( املعريف 

.يكون هو مقصودها 

و من زاوية النظر هذه وجب مقاربة اخلطاب الصويف اجلزائري مبا يقتضيه البحث الذي يدرس 
.على شظاياها يف هذا اخلطاب أو ذاك الظاهرة الفنية ، و يقف 

: و من خالل ذلك خلصت إىل بعض النتائج أمهّها 

إنّ املنحى الذّوقي للمعرفة الصوفية أملت على اخلطاب الصويف أن يعلو العقل      -*
نها باالختالف    و صرامته و تقسيماته ،  و أن يقول ما ال تقوله لغة ذلك العقل ، فاتسمت لغته حي

و املفارقة من خالل تغيري النظام العالئقي بني الدوال و املداليل ، و قد تبدى أثر ذلك جليا على 
سطح الكتابة الصوفية اليت ومست بالكتابة البدعة من خالل إقرارها مبا ترفضه أو تلغيه الكتابة العادية 

.أو األصل 

من خالل –الرمسي –املعريف انزياحا عن النظام املعريف السائد إذا كان التصوف بنظامه -*
جتربة أصحابه املفارقة ألي جتربة أخرى من حيث تواصلها مع الغيب و املطلق مبنطق خيالف العقل    

و يتخذ من الذوق و القلب بديال ؛ فإنّ ذلك قد أملى على لغة التصوف كذلك معىن املفارقة ، 
.تأخذ شكال آخر وفق مفهوم االنزياح فأضحت تلك اللغة 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

241

ملّا كان اخلطاب  لغة بالدرجة  األوىل فقد المس اخلطاب الصويف اجلزائري بلغته -*
التصورات اإلسالمية وفق مفهوم اجلمال ، حيث إنّ الصويف يعيش معاناة متليها عليه حماولة توفيقه بني 

دة ال تستطيع مبحدوديتها و ضيقها استيعاب ذلك العامل ، عامله الرؤياوي املطلق ، و بني لغة معهو
فراح الصويف اجلزائري يفجر إمكانات تلك اللغة ملعادلة ما يعيشه و يذوقه و يتجلّى له من عامل 

.الكمال و اجلمال 

إنّ تأسيس اخلطاب الصويف اجلزائري على مقولة االنزياح ؛ جعل منه خطابا يكف عن كونه -*
د تشهري باملذهب الصويف و منطقه ، و أصبح بذلك أدخل يف باب األدب و اإلبداع ، كما توحي جمر

بذلك لغته اإلشارية املأخوذة حباالت الوجد ، و كذا صوره الفنية اليت تلوح عن بعد إىل ما يعتمل يف 
احها ، كما تضيق ذات الصويف من معاناة تقصر الصورة الفنية املعتادة بأطرافها و عناصرها عن إيض

عن استيعاا و عن الوفاء حبقّها ، و أيضا موضوعاته الشعرية اليت انتقلت من نعيناا احلسية األوىل إىل 
تعينات روحية أمالها عليها الفكر الصويف نفسه ، إضافة إىل أوزان ذلك الشعر املضبوطة مبيزان 

.الروح ال مبيزان العقل و القانون 

ذلك ما تقره الدراسات  األسلوبية احلديثة من أنّ مجالية اخلطاب و  شعريته تتولّد و لعلّ كلّ
عما فيه من خروقات و انزياحات ، و هذا الذي أملح إليه نقّادنا القدامى كعبد القاهر اجلرجاين يف 

هم ا من البالغة ، و ابن جني يف اللغة ، و علماء العروض بإقرارهم للزحافات و العلل و اعتراف
.خالل جتويزها للشاعر 

النظر يف مفهوم القراءة و التلقي ، -على غرار باقي املتصوفة–لقد أعاد املتصوفة اجلزائريون -*
من خالل تفاسريهم اإلشارية و تلقّيام الغيبية ملعاين كثري من النصوص الدينية و غريها  ، فكان هلم 

.اح االنزياح بذلك نثر موشح هو اآلخر بوش

إنّ قيمة اخلطاب الصويف اجلزائري تكمن يف صنيع أصحابه ، و يف األسس اليت أرسوا عليها -*
.خطابتهم  ، و هي أسس قربتهم من روح الفن و اإلبداع 
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إذا كان هذا البحث قد تناول جانبا من تراثنا الصويف اجلزائري يف جزئه اللغوي ، و سعى إىل -*
عن مجالياته اليت استحق مبوجبها ذلك اخلطاب مسو املرتلة ؛ فإنّ جزءا غري يسري من ذلك الكشف 

التراث ال يزال رهن املخطوطات و الزوايا ، حيتاج إىل الظهور و البعث من جديد لقراءته بل و إعادة 
.قراءته يف ضوء ما جادت به الدراسات احلديثة 

اليت خلص إليها بعد دراسة حسبها أنها قد وقفت على ختوم كانت هذه أهم نتائج البحث 
خطاب الروح ، و دنت من عوامله التي من قبيل الذوق و اللّطائف ، و حسبها أنها حاولت 
استشفاف بوارق من اجلمال الذي طفحت به خطابات صوفية جزائرية أصيلة لطال ما عزف عن 

.سني و الباحثني دراستها و اخلوض يف غمارها كثري من الدار

.و اهللا من وراء القصد 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مدخل                                                                  التجربة الصوفية يف اجلزائر وإشكالية اخلطاب

243

املســارد

.مسرد املصادر و املراجع-1

.مسرد احملتويات -2
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مسرد املصادر و املراجع 

زرقالقرآن الكرمي برواية ورش عن نافع عن طريق األ
: ب احلديث اكت-
حممد بن عيادي عبد احلليم ، : مسلم ، بن احلجاج أبواحلسني ، صحيح مسلم ، خرج أحاديثه-

.10م ، ج2003-هـ1424-مصر–الطبعة األوىل ، مكتبة الصفا ، القاهرة 

املصادر : ال أو :
: اآلمدي ، أبو القاسم احلسن بن بشر -

السيد صقر ، الطبعة الرابعة ، دار : حتري ، حتقيق املوازنة بني شعر أيب متام و الب-1
.م 1992: املعارف ، مصر 

: البسطامي ، أبو زيد -
قاسم حممد عباس ، الطبعة األوىل ، : اموعة الصوفية الكاملة ، حتقيق و تقدمي -2

.م 2004: -دمشق –دار املنتدى للثقافة و النشر ، سوريا 

: التوحيدي ، أبو حيان -
حسن السندويب ، الطبعة األىل ، دار املعارف للطباعة و : ابسات  ، حتقيق املق-3

.م 1991جويلية ، -تونس–النشر ، سوسة 
وداد القاضي ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة بريوت ، . د: اإلشارات اإلهلية ، حتقيق -4

. م 1982–لبنان -

: التلمساين ، عفيف الدين -
مجال املرزوقي ، اهليئة املصرية العامة . د: سة و حتقيق شرح مواقف النفري ، درا-5

.م2000للكتاب ، مصر ، 
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: ابن جين ، أبو الفتح عثمان -
.م 1956: حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، القاهرة : اخلصائص ، حتقيق -6

: اجلاحظ ، أبو عثمان عمر بن حبر -
عبد السالم حممد هارون ، الطبعة الرابعة ، مكتبة اخلاجني ،   : قيق البيان و التبيني ، حت-7

. م1975: القاهرة 

: اجلرجاين  ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد -
.م1991، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر، ) يف علم البيان ( أسرار البالغة -8

املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،الرغاية ، اجلزائر ،    ) يف علم املعاين ( دالئل اإلعجاز -9
.م1991

: احلامتي ، أبو علي حممد بن احلسن بن املظفر -
:   جعفر الكتاين ، وزارة الثقافة و اإلعالم ، بغداد . د: حلية احملاضرة ، حتقيق -10

.  م1979

: احلسين ، ابن عجيبة أحممد بن حممد -
إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء السكندري ، دار الفكر للطباعة و النشر و   -11

.التوزيع 
الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية البن البنا السرقسطي ، دار الفكر للطباعة  -12

. و النشر و التوزيع 

: ابن خلدون ، عبد الرمحن -
.م1982–لبنان –املقدمة ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت -13
األب أغناطيوس عبده خليفة  : شفاء السائل لتهذيب املسائل ، نشره و علق عليه -14

.  اليسوعي ، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت 
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: ابن اخلطيب ، لسان الدين -
حممد الكتاين ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة ،  : روضة التعريف باحلب الشريف ، حتقيق –15

.م1970-لبنان–بريوت 

: الدرقاوي ، موالي العريب الشريف احلسين -
.م 1999بسام حممد بارود ، : جمموع رسائل ، حتقيق -16

: ابن رشيق ، أبو علي احلسن -
حممد عبد القادر أمحد عطا ، الطبعة األوىل، : العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ، حتقيق -17

.م 2001: دار الكتب العلمية ، بريوت 

الزخمشري ، -
. حممد صبحي ، دار صادر ، بريوت : الكشاف ، حتقيق -18

: د الرمحن السلمي ، أبو عب-
نور الدين شريبة ، الطبعة الثانية ، مكتبة اخلاجني القاهرة ، : الطبقات الصوفية ، حتقيق -19

.م 1969-هـ 1389و مكتبة اخلالل ، بريوت ، 

: السكاكي ، أبو يعقوب يوسف يوسف بن أيب بكر عيسى احلليب -
.م1937–مصر –مفتاح العلوم ، القاهرة -20

: سي ، أبو نصر عبد اهللا بن علي السراج الطو-
كامل مصطفى اهلنداوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة : اللمع ، ضبطه و صححه -21
.م 2001-هـ 1421األوىل ،

:ابن طباطبا ، حممد بن أمحد -
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.حممد زغلول سالم ، منشأة املعاراف ، اإلسكندرية . د: عيار الشعر ، حتقيق -22
:العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل -

مفيد قمحة ، الطبعة الثانية ، دار .د: الكتابة و الشعر ، حتقيق : كتاب الصناعتني -23
. م1989: الكتب العلمية ، بريوت 

:     ابن عريب ، حمي الدين -
–األوىل ، حيدر آباد رسائل ابن عريب ، الطبعة : إصطالح الصوفية ، ضمن كناب -24

-لبنان-مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية ، دار التراث العريب ، بريوت–الدكن 
.  م 1948-هـ1364

خليل عمران              : ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق ، علق عليه ووضع حواشيه -25
-هـ 1420–لبنان -ملنصور ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ا

.م 2000
.م 1990أنطوان موصلي ، موفم للنشر ، اجلزائر ، : فصوص احلكم ، تقدمي -26
أبو العال عفيفي ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العريب ،   : فصول احلكم ، علّق عليه -27

.م 1980بريوت ، 
الفتوحات املكية يف معرفة األسرار املالكية و امللكية ، إعداد مكتب التحقيق بدار  -28

حممد عبد الرمحن املرعشلي ، دار إحياء التراث       : إحياء التراث اإلسالمي ، قدم له 
.-لبنان–العريب ، بريوت 

كتاب الفناء يف املشاهدة ، ضمن رسائل ابن عريب ، مجعية دائرة املعارف العثمانية ،   -29
.هـ1361: حيدر آباد ، الدكن ، دار إحياء التراث العريب ، لبنان 

: ابن عمار -
.م1902: حممد بن أيب شنب  ، مطبعة فونتانا ، اجلزائر . د: الرحلة ، حتقيق -30

: عبد القادر ، األمري ابن حمي الدين اجلزائري -
عاصم ابراهيم            : املواقف الروحية و الفيوضات السبوحية ، إعتىن به الشيخ الدكتور -31
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–الكيايل احلسين الشاذيل الدرقاوي ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
.م2004-هـ 1425-بنانل

: العالوي ، أمحد بن مصطفى -
البحر املسجور يف تفسري القرآن مبحض النور ، الطبعة األوىل ، املكتبة الدينية العالوية،     -32

.مستغامن 
.مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود ، املطبعة العالوية مبستغامن -33

: د الغزايل ، أبو حام-
عبد احلليم حممود ، الطبعة الثالثة ، دار املعارف ،  . د: املنقذ من الضالل ، حتقيق –34

.م 1988: مصر 
رياض مصطفى العبد اهللا ، الطبعة   : مشكاة األنوار و مصباح األسرار ، ضبط و تقدمي -35

.م 1996-هـ1417–ريا سو–األوىل ، دار احلكمة ، دمشق 

: الغربيين ، أبو العباس أمحد بن أمحد -
عنوان الدراية يف من عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية ،  الطبعة األىل ،البصائر  -36
.م2007: اجلزائر 

: علي برادة : الفاسي -
علي برادة     : ، مجع و حتقيق جواهر املعاين من فيض سيدي أيب العباس التيجاين -37

:           موسوعة الطرق الصوفية ، تأليف و حتقيق و دراسة : حرازم الفاسي ، من 
.م 2007: حممد بن بريكة ، دار احلكمة ، اجلزائر .د

: القشريي ، أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن -
الطبعة األوىل ، دار الكتب : خليل املنصور : ية ، وضع حواشيه الرسالة القشري-38

.م 1998-هـ 1418-لبنان–العلمية ، بريوت 
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: قدامة بن جعفر ، أبو الفرج -
:   كمال مصطفى ، الطبعة الثالثة ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة : نقد الشعر ، حتقيق -39

.م 1979
: الكالباذي ، أبو بكر حممد بن إسحاق -

أمحد   : التعرف ملذهب أهل التصوف ، طبعه و علق عليه و خرج آياته و أحاديثه -40
هـ  1413–لبنان –مشس الدين ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

.م 1993

:الكنيت ، خمتار -
حممد بن بريكة ، من موسوعة      . د: لباس يف طرد الوسواس اخلناس ، حتقيق زوال اإل-41

.الطرق الصوفية 

: املقري ، أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيي التلمساين املالكي -
إحسان عباس ، دار صادر ، . د: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، حتقيق -42

.م1968: بريوت 

: ابن مرمي ، أبو عبد اهللا -
.حممد بن أيب شنب : البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ، حتقيق -43

: ابن املعتز ، أبو العباس عبد اهللا -
عرفان مطرجي ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الكتب     : البديع ، شرحه و حققه األستاذ -44

.  م2001: لثقافية ، بريوت ا

: اهلامشي ، حممد بن أمحد التلمساين  -
أنيس اخلائفني و مسري العاكفني يف شرح شطرنج العارفني للشيخ األكرب حمي الدين بن    -45

.م2005عريب ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
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:املراجع : ثانيا -

: قدور إبراهيم ، عمار-
.م2006،  1كتابام و أشعارهم ،ج: أعالم املتصوفة يف اجلزائر -46

: أدونيس ، سعيد أمحد سعيد -
.م1992الصوفية و السوريالية ، دار الساقي ، لندن ، -47
.م1989-لبنان–كالم البدايات ، الطبعة األوىل ، دار اآلدب ، بريوت -48
.م 2000ة العربية ،الطبعة األوىل ، داراآلداب ، بريوت ، الشعري-49
. الثابت و املتحول ، الكتاب الثاين ، تأصيل األصول -50
.م 2002اهلوية ، الكتابة ، العنف ، دار اآلداب، بريوت ، : موسيقى احلوت األزرق -51
.م1979-لبنان–، بريوت صدمة احلداثة ، الطبعة الثانية ، دار العودة -52
.م 1996سياسة الشعر ، الطبعة الثانية ، دار اآلداب ، بريوت ، -53
.م 1979مقدمة للشعر العريب ،الطبعة الثالثة ، دار العودة ، بريوت ، -54
.م 1978زمن الشعر ، الطبعة الثانية ، دار العودة ، بريوت ، -55

: امد أبو زيد ، نصر ح-
–املغرب -لبنان–اخلطاب و التأويل ، الطبعة األوىل ، املركز الثقايف العريب ،بريوت -56

م 2000-الدار البيضاء 
.النص ، السلطة ، احلقيقة -57
،فلسفة التأويل ، دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب  ، الطبعة الرابعة-58

.م1998–الدار البيضاء –املغرب -لبنان–املركز الثقايف العريب ،بريوت 

: أبو العيدوس ، يوسف -
-األردن–الرؤية و التطبيق ، الطبعة األوىل ، دار املسرية ، عمان : األسلوبية -59

.هـ 1427
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: إمساعيل ، عز الدين -
قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية ، الطبعة الثالثة ، دار العودة ،     : العريب املعاصر الشعر-60

.م1981بريوت ، 
: أبو ديب ، كمال -

.م1987يف الشعرية ، مؤسسة األحباث العربية ، بريوت ، -61

: بن بشري ، داعو العلوي -
.م2006: الغرب للنشر و التوزيع ، يناير شرح ورد الطريقة العالوية ، دار-62

: بونار ، رابح -
املغرب العريب تارخيه و ثقافته ، الطبعة الثانية ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،   -63

.م 1981اجلزائر ، 

: بن بريكة ، حممد -
وعة احلبيب للدراسات الصوفية،  التصوف اإلسالمي من الرمز إىل العرفان ، صمن موس-64

هـ   1427، 1الطبعة األوىل، دار املتون للنشر و الترمجة و الطباعة و التوزيع ، اجلزائر ،ج
.م 2006-

.م 2007موسوعة الطرق الصوفية ، دار احلكمة ، اجلزائر ، -65

: باشا ، عمر موسى -
اعر الوحدة املطلقة ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، العفيف التلمساين ش-66

.م1982

: بلعلى ، آمنة -
حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، الطبعة األوىل ، منشورات      -67

.   م 2002االختالف ، اجلزائر ، 
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: بلقاسم ، خالد -
الكتابة و التصوف عند ابن عريب ، الطبعة األوىل ، دار توبقال ، الدار البيضاء -68

.م 2004-املغرب–

: بشر ، كمال -
.م1969دراسات يف علم اللغة ، دار املعارف ، مصر ، -69

: بن تونس ، عدة -
.غامن الروضة السنية يف املآثر العالوية ، املطبعة العالوية ، مست-70

: بن طه عبد القادر -
.األنوار القدسية الساطعة على احلضرة البوزيدية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع -71

: اجلياليل ، عبد الرمحن بن حممد -
–تاريخ اجلزائر العام ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دار الثقافة ، بريوت -72

.م 1982-هـ1402-لبنان

:جودة ، حسني ناجي -
دراسة فلسفية يف مشكالت املعرفة ، الطبعة األوىل ، دار اجليل ،    : املعرفة الصوفية -73

.م 1992بريوت،   

: احلفناوي -
س ، حممد رؤوف الفاسي احلسين ، طبعة أني: تعريف اخللف برجال السلف ، تقدمي -74

. م1991

: احلفين ، عبد املنعم -
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.م 2006املوسوعة الصوفية ، الطبعة اخلامسة ، مكتبة مدبويل ، القاهرة،  -75

: حرب ، علي -
نقد احلقيقة ، الطبعة األوىل ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، الدار البيضاء ، -76

.م1993
قد النص ، الطبعة الثانية ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، بريوت ن-77

.م1995–لبنان -

: احلداد ، عباس يوسف -
العذل الديين و املعريف يف الشعر الصويف،الطبعة األوىل، دار احلوار للنشر و التوزيع ،    -78

.م 2005سوريا ، 

: حسني ، أمحد علي -
التصوف جدلية و انتماء،دراسات و مناقشات يف أصول التصوف و معارفه و فنونه،            -79

.م1990منشورات احتاد الكتاب العرب ، 

: احلكيم ، سعاد -
و النشر و               إبن عريب و مولد لغة جديدة ، الطبعة األوىل ، املؤسسة اجلامعية للدراسات -80

.م1991-هـ 1411–لبنان –التوزيع ، رندة للطباعة و النشر ، بريوت 

: حسن ، عبد الكرمي -
لغة الشعر يف زهرة الكيمياء  بني حتوالت املعىن و معىن التحوالت ، الطبعة األوىل ،                      -81

.م2000-هـ 1420-لبنان–عية للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت املؤسسة اجلام

: حنفي،حسن -
تراث و جتديد ، الطبعة اخلامسة ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،           -82
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.م2002-هـ 1422-لبنان–بريوت 

: حبار ، خمتار -
سري و نصوص ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  : د الدولة احلمادية شعراء اجلزائر على عه-83

.م 1998املطبعة اجلهوية بوهران ، 

الرؤيا و التشكيل منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ،  :شعر أيب مدين التلمساين-84
.م 2002

: حسان ، عبد احلكيم -
.م1954عريب ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ، التصوف يف الشعر ال-85

: خفاجي ، حممد عبد املنعم -
.األدب يف التراث الصويف ، مكتبة غريب  ، القاهرة -86

: راضي ، عبد احلكيم -
نظرية اللغة يف النقد العريب ، مطابع الدجوى ، القاهرة ، عابدين ، مكتبة اخلاجني ، -87

.م 1980، مصر

: ربابعة ، موسى سامح -
.م2003األسلوبية مفاهيمها و جتلياا ، الطبعة األوىل ، دار الكندي ، -88

: الراشد ، حممد -
نظرية احلب و االحتاد يف التصوف اإلسالمي ، من احلب اإلهلي إىل دوامات االحتاد -89

.   م 2006للدراسات و النشر ، املستحيل ، الطبعة الثالثة ، صفحات 
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:زهرة ، أمحد علي -
الصوفية وسبيلها إىل احلقيقة ، الطبعة األوىل ، نينوى للدراسات والنشر و التوزيع ، -90

.م2004سوريا ، دمشق ، 

: الزين ، مسيح عاطف -
.م1988احلالج ، دراسة و حتليل ، الشركة العاملية للكتاب ، بريوت ، -91

: ، أبو القاسم سعداهللا-
.م 1981تاريخ اجلزائر الثقايف، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر -92
-لبنان-أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر، الطبعة الثالثة ، دار الغرب االسالمي ، بريوت-93

.م 1990

: سامي ، سحر -
لفتوحات املكية حملي الدين بن عريب، اهليئة املصرية للكتاب ،    شعرية النص الصويف يف ا-94

.م2005

: سليطني ، وفيق -
الشعر الصويف بني مفهومي االنفصال و التوحد ، دار الرأي للنشر و التوزيع ، سورية ،    -95

.م2007دمشق ، 

: السد ، نور الدين -
دراسة يف النقد العريب احلديث ، دار هومة للطباعة و      : اخلطاب األسلوبية و حتليل -96

.النشر و التوزيع، اجلزائر 

: سقال ، ديزيرة -
–علم البيان بني النظرية و األصول ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، بريوت -97
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.م 1997-لبنان
: سلوم ، تامر -

رية اللغة و اجلمال يف النقد العريب ، الطبعة األوىل ، دار احلوار للنشر و التوزيع ،  نظ-98
.م 1983سوريا ، 

: بن الشيخ ، التلي -
.م1989دراسات يف األدب الشعيب ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر،  -99

: الصغري ، عبد ايد -
الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار التصوف كوعي و ممارسة ،-100

.م 1999البيضاء ، 

: طالب ، عبد الرمحن -
و منهجياته يف التفسري و الفتوى و التربية ، وهران ، ) ض(الشيخ أمحد التيجاين -101

.م2004

: العقيب ، صالح مؤيد -
تارخيها و نشاطها ، دار الرباق ، بريوت ،    : الزوايا باجلزائر الطرق الصوفية و -102

.م2002

: عبد احلق ، منصف -
الكتابة و التجربة الصوفية ، أمنوذج حمي الدين بن عريب ، الطبعة األوىل ، منشورات    -103

.م 1988–املغرب –عكاض ، الرباط 

: عودة ، أمني يوسف -
عامل       -األردن–تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، جدار للكتاب العاملي ، عمان -104
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.م2008الكتاب احلديث ، إريد ، األردن ، 
: العيد ، ميىن -

يف القول الشعري ، الطبعة األوىل ، الدار البيضاء ، املغرب ، دار توبقال للنشر ، -105
.م1987

: عصفور ، جابر أمحد -
الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة ، -106

.م 1974

: عميش عبد القادر -
مقاربة نقدية ملقول القول لدى أيب حيان: األدبية بني تراثية الفهم و حداثة التأويل -107

.التوحيدي ، منشورات دار االديب ، وهران 

: عباس إحسان -
عصر الطوائف و املرابطني ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة ، : تاريخ األدب األندلسي -108

.م 1962: بريوت 

: فضل ، صالح -
ر الكتاب اللبناين ، بريوت ، دار    بالغة اخلطاب و علم النص ، الطبعة األوىل ، دا-109

.م 2004الكتاب املصري ، القاهرة، 
.م1998: أساليب الشعرية املعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، مصر -110
:  نظرية البنائية يف النقد األديب ، الطبعة الثانية ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة -111

.م1980

: قاسم ، مجيل -
.م2001: املختلف و املؤلف ، الطبعة األوىل ، دار الينابيع ، سوريا ، دمشق -112
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: مرتاض ، حممد -
دار الغريب للنشر و التوزيع ، وهران ،   -فنية–مقاربة تارخيية : من أعالم تلمسان -113

.م2004

: كي مبارك ، ز-
التصوف اإلسالمي يف األدب و األخالق ، املكتبة العصرية للطباعة و النشر ، صيدا ، -114

.بريوت 

: املسدي ، عبد السالم -
.م1982األسلوبية و األسلوب ، الطبعة الثانية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، -115
.م 1995ب للنشر ، تونس ، قضية البنيوية ، دار اجلنو-116

: مندور ، حممد -
.النقد املنهجي عند العرب ، دار ضة مصر -117

: ناصف ، مصطفى -
.م1997: حماورات مع النثر العريب ، عامل املعرفة ، الكويت ، فرباير -118
-لبنان–وت نظرية املعىن يف النقد العريب ،  الطبعة الثالثة ، دار األندلس ، بري-119

.م 1983

: نصر ، عاطف جودة -
دراسة يف فن الشعر الصويف ، الطبعة األوىل ، دار األندلس                                                 : شعر عمر ابن الفارض -120

.م 1982-هـ 1406للطباعة و النشر و التوزيع ،
،    -لبنان–الرمز الشعري عند الصوفية ، الطبعة الثالثة ، دار األندلس ، بريوت -121

.م1983
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: بن نيب ، مالك -
األوىل ، دار العروبة ،                عبد الصبور شاهني ، الطبعة : الظاهرة القرآنية ، ترمجة -122

. م1958القاهرة ، 

: نصر ، حسني -
كمال خليل اليازجي ، الطبعة األوىل ،                                     . د: الصوفية بني األمس و اليوم ، ترمجة -123

.م 1985الدار املتحدة للنشر ، بريوت ، 

: هالل ، حممد غنيمي -
.م1973-لبنان–النقد األديب احلديث  ، دار الثقافة ، دار العودة ، بريوت -124

: ويس ، أمحد حممد -
.م 2002االنزياح يف التراث النقدي و البالغي ، إحتاد الكتاب العرب ، دمشق ، -125
بعة األوىل ، جمد ، املؤسسة اجلامعية       االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، الط-126

.   م 2005-هـ1426للدراسات و النشر و التوزيع ، 

: اليوسف ، يوسف سامي -
مسامهة يف نظرية الشعر ، الطبعة األوىل ، دار كنعاين للدراسات و     : القيمة و املعيار -127

. م2000-سوريا–النشر و التوزيع ، دمشق 
.م 1997–سوريا –مقدمة للنفري ، دار الينابيع ، دمشق -128

: اليوسفي ، حممد لطفي -
الفالسفة و املفكرون العرب ما أ جنزوه وما هفوا إليه ، الدار العربية   : الشعر والشعرية -129

.م1992للكتاب ، تونس ، 

: يونس ، وضحى -
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قضايا النقدية يف النثر الصويف حىت القرن السابع اهلجري ، منشورات احتاد الكتاب  ال-130
.م2006العرب ، دمشق ، 

: عاجم امل: ثالثا 

معجم الوسيط ، -131

: الزويب ، ممدوح -
-لبنان –ريوتمعجم الصوفية ، الطبعة األوىل ، دار اجليل للنشر و الطباعة و التوزيع، ب-132

.م2004-هـ 1425
: الكاشاين ، عبد الرزاق -

رشح الزالل يف شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق و األحوال ، حتقيق و      -133
.م1995-هـ 1415سعيد عبدالفتاح ، املكتبة األزهرية للتراث ، القاهرة ،: تقدمي 

: ملترمجة الكتب ا: رابعا
: بارت ، روالن -

منذرعياشي ، الطبعة الثانية ، مركز اإلمناء احلضاري ،    . د: لذة النص ، ترمجة -134
.م2002

: بولوند ، مارجوري -
:     اللغة الفنية ، تعريف و تقدمي : حماولة اقتراب من الشعر ، مقال ضمن كتاب -135

.ن عبد اهللا ، دار املعارف ، مصر حممد حس.د

: ساندريس ، فيلي -
خالد حممود ، الطبعة األوىل ، املطبعة العلمية ، : حنو نظرية أسلوبية لسانية ، ترمجة -136

. م 2003-هـ 1424-سوريا–دار الفكر ، دمشق : دمشق ، توزيع 

: فراي ، نورث ثروب -
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.م1995حنا عبود ، منشورات دار الثقافة السورية ، : ترمجة اخليال األديب ،-137

: كوين ، جون -
أمحد                . د: النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر اللغة العليا ، ترمجة و تقدمي و تعليق -138

.م 2000درويش ، الطبعة الرابعة ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 

: مورو ، فرانسوا  -
حممد الويل ، و جريد عائشة ،     : املدخل لدراسة الصور البيانية ، ترمجة : البالغة -139

. م1989-املغرب–الطبعة  األوىل ، دار اخلطاب للطباعة و النشر ، الدار البيضاء 

: الدواوين : خامسا -

.بوبكر بن مازوز : آل الشيخ -
اقوتة ، نظم سيدي عبد القادر بن حممد ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ،   الي-140

.م2004

: بن تونس ، عدة املستغامني-
عاصم .د: ضبطه و صححه و علّق عليه : ديوان آيات احملبني يف مقامات العارفني -141

–، دار الكتب العلمية ، بريوت إبراهيم الكيلي ، احلسين الشاذيل الدرقاوي ، الطبعة األوىل
.م2006-هـ1427-لبنان

: البوصريي ، حممد 
.القصائد البصريية يف مدح خري الربية -142

: البوزيدي ، حممد بن احلبيب املستغامني 
عاصم ابراهيم الكيايل ، احلسين الشاذيل         .د: الديوان ، ضبطه و صححه و علّق عليه -143
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. م2006-هـ1427،-لبنان–الدرقاوي ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

: التلمساين ، أبو الربيع عفيف الدين -
العريب دحو ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  .د: الديوان ، حتقيق وتعليق وتقدمي-144

.م1994

: شعيب،  أبومدين بن احلسني -
.م1998-هـ1357لديوان ، الطبعة األوىل ، مطبعة الشرقي ، دمشق ،ا-145

: عبد القادر ، األمري بن حمي الدين اجلزائري -
زكريا صيام ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  .د: الديوان ، شرح وتعليق وحتقيق -146

.املؤسسة اجلزائرية للطباعة ، اجلزائر

:العالوي ، أمحد بن مصطفى -
ديوان آيات احملبني ومنهج السالكني ، الطبعة الرابعة، املكتبة الدينية للطريقة العالوية ،               -147

.مستغامن 

: ابن الفارض ، أبو حفص عمر -
–هيثم هالل ، الطبعة الثانية ، دار املعرفة ، بريوت : الديوان، إعتىن به و شرحه -148

.م2005-هـ1426-نانلب

: املنداسي ، سعيد -
. حممد بكوشة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر: الديوان ، حتقيق -149
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: الكتب باللغة األجنبية : سادسا -
- Hamza Boubakeur :
150- Un soufi Algerien .sidi chikh . Tome 1, edition mais-onneuvre et
larose , Paris, 1990.
- Milad aissa :
151-  Alyakouta , poeme mystique de sidi chiekh, en du livre , 1986.

: االت: سابعا
. سوريا . م1994: ، سنة57: التراث ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، العدد -152

.على العهد العثماين احلضور الصويف يف اجلزائر: خمتار حبار . د-

التصوف يف األدب الشعيب اجلزائري ، منشورات الرابطة الوطنية لألدب الشعيب الحتاد  -153
. الكتاب اجلزائريني 

العالقة بني التصوف و شعراء امللحون يف اجلزائر ، حممد بن               : سعيد جاب اخلري -
.مسايب منوذجا 

. اجلزائر . م2007: اخلطاب الصويف ، جامعة اجلزائر ، العدد األول ، سنة -154
.الشطح بني انفتاح األنا و انغالق اللغة : أمحد بوزيان . د-
.صورة الصويف يف شعر أيب احلسن الششتري : بومدين كروم . د-
.صويف من وحدة احلياة إىل الثقافة الثالثة اخلطاب ال: محيدي مخيسي . د-
.مرتلة احلروف يف فلسفة حمي الدين بن عريب : ساعد مخيسي -
أمحد الشهاوي و آخرون              : مالمح التصوف يف الشعر العريب املعاصر : سكينة زواغي -

.منوذجا 
.يا الصوفية من منظور ما بعد حداثي الرؤ: عبلة معاندي -
العدول يف لغة الكتابة الشعرية عند ابن عريب من خالل الفتوحات    : قدور رمحاين . د-

.املكية 
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. ، األردن 132: عمان ، جملة ثقافية شهرية ، العدد-155
.يف التجربة الشعرية املعاصرة الرؤيا الصوفية و الشاعر : أمحد بوزيان . د-

. م1984: ديسمرب ، سنة –نوفمرب -، العدد األول ، أكتوبر05: فصول ، الد -156
. ألفت كمال الرويب : اللغة املعيارية و اللغة الشعرية ، ترمجة : بان موكا روفسكي -

. -لبنان–بريوت . م2007: ، سنة 63: كتابات معاصرة ، العدد -157
.األنا اآلخر و اخلطاب الصويف ، اهلوية و االختالف : أمحد بوزيان . د-

:      خطوطات امل: ثامنا 

شعرية اخلطاب الصويف يف املوروث العريب ، رسالة دكتوراة ، حتت    : بوزيان أمحد -158
.م2007-م2006: عباس حممد ، جامعة تلمسان . د: إشراف 
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