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 يهّون علّي حلظات املكابدة..إىل النور الذي 

 أفراد عائليت.. ، وكلإىل أبـــــي وأمـــي
بأمسى  الّناقد األملعيّ فإّّن أتوّجه إىل مشريف  ؛اإلقرار لذوي الفضل بفضلهم اإلميانمن شعب  هوألنّ 

والّتقدير واالمتنان ملا أسداه يل من نصائح، وسعة صدر حتّملت قلقي العلمي،  عبارات الّشكر
األستاذة الدكتورة "مكاوي خرية"، الودودة، الطيبة اليت   إىل عبارت الشكر موصولةأكمل و 

 وجهت أنظارنا يف مرحلة املاجستري إىل البحث يف الرتاث والتنقيب فيه بأدوات النقد البناء ، 
عضاء الّلننة العلمية، اّليت شجّشمت عناء قراءاها هذا البحث، وإىل كّل والّشكر موصول أيضا أل

 ..إليهم مجيعا أهدي هذا العمل.و من بعيد.من أسدى يل خدمة من قريب أ
 
 
 
 
 
 
 

 

 شكر وعرفان



 

 

 

 

 

 

.مقّدمة  



 مقّدمة
 

 ~ أ ~
 

زمخا معرفّيا وروحيّا امتّد على فّتات زمنّية  والفصيح ،املدّون الّّتاث الّصويف اجلزائري يُعدّ      
قد تنوّع بني الّشعر وفنون النّثر ف ،وجتارهبم الروحيةومثّله أعالم تعّددت مشارهبم  خمتلفة،

وعلى الّرغم من هذه األصالة خبائص موضوعية وأسلوبية،  هذه األغراض واستقّل كّل واحد من
الّضاربة فيه، إّّل أنّه ّل يعين أنّه تأّسس من العدم، فهو نتاج تراث حضاري عريب ظّل حاضرا يف 

  يمةلقالوعي اإلبداعي اجلزائري القدمي، األمر اّلذي يستدعي الوقوف عند كثري من معامله، فا
قوانني املغايرة والّتشكيل احلّب وعشق اجلمال، ومن  ئيمبداملعرفّية للّتصوف تتعّزز انطالقا من 

طاقة أدائّية مرتبطة بصميم الوجود  فالكتابة الّصوفية ، اثر ا ونآثاره شعر  الّتصّوف اّليت يسم هبا
فيه أشكال الّتعبري فوما يكتنفه من هواجس واغّتاب ودينامّية ّلتعرف الّسكون،  ،اإلنساين

غّيب يُ  لمعىن الّصويفّ لالوصول إىل يقني حماولة و تتعّدد حسب درجة الّذوق والّسفر يف املعىن، 
بفعل جيشان الّتجربة  اّليت تُعّد برزخا بني املعقول والاّلمعقول، وإثر هذا يصعب عليها اخلضوع 

اجملازية، من رمز وإشارة، ري الّلغة إىل قوانني ثابتة تضبط أعرافها، أو تصّور يعقلنها، فهي تستع
وختلق بالتّايل جماّل ممتّدا ملمارسة   املعىن،لتكّثف من و لّتبك أصول الكتابة الفنّية، واستعارة 

تأويلّية تكشف اخلبء من املعاين وتعرج يف مراقي املعرفة الّذوقّية وتتعاىل عن املألوف، فتنتج 
موَكٌل بفّك طلسم اجلانب  قارئ منوذجيّ على و  ،صديّةعن الكتابة كتابة موازية تراهن على املق

خيلق قراءات تتصارع على أدميه وتعمل عندئذ الّنقدي، فالينفّك فضاء تلّقي اإلبداع الّصويف 
 . متديد دّلّلتهعلى 

تلبية لدوافع تعّددت بني املوضوعي والّذايت، فاملوضوعي منها متّثل يف يت هذا البحث أي   
تتّبع آثار املغايرة ب ،ونثرا الّّتاث الّصويف شعرادراسة  حتاول جاهدة اّليتاستكمال األحباث 

إضافة إىل أّن هذه الّدراسة أتت نتيجة الّتصّلب املنهجي يف قراءة الّّتاث  ، هوالتشكيل في
إزالة مالمح الغرابة، وما من خالهلا  وحماولة حصر هذه الّتجربة يف ممارسة طرقّية حبتة، إذ نبتغي 

حنن إذ و ينجّر عنها من تغييب معريف هلذا الّّتاث، مبتعدين بذلك عن أّي مقاربة توصيفّية، 
كيد على أتالو  ،من تراثها الالماّدياّليت هو عنصر  قيم اهلوية تعزيزيف  فإنّنا نرغبنقدم عليه، 
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أّما الّدافع الّذايت فالينفلت من  ،املاديمهية عن املوروث ألثوابت الروحية اليت ّل تقل ا حدأنّه أ
وما يفّعله من ثورة الغرية على هذا امليل الّذايت للبحث يف هذا احلقل الّروحي املمتّد األطراف 

الّصوفّية اّليت مل تنل  ميّمنا حنو املدّونات فقد، لذلك إحيائه بالّدراسة والتحليل من خاللالّّتاث 
وقصدنا بذلك تفعيل قراءة تأويلية بفّك غموض الّرمز اّلذي خيتصر كثريا من  حّظها من الّدراسة

البحث يف جتّشم عناء فكرة اّليت تروم الانبجست ويف ائتالف هذين الّدافعني ، معانيها
 ".التأويل في الّتراث الّصوفي الجزائري:" بـــــ تمسوُ  واّليت ،وضوعامل

إشكاّلت مهّمة منها: ماهي جتّليات نروم اإلجابة عن هذا البحث  نا من خاللإنّ        
بنية منهج  وكيف كانت يف الّّتاث الصويف اجلزائري القدمي؟ -أحد أهم آلية يف التأويل-الّرمز

الّتأويل الذي ظّل مبثوثا يف كتابات الّصوفية اجلزائريني القدامى وهم ينظرون إىل العبارة بنظرة 
ُؤوَّلة  غري  أويل؟ وكيف نقرأ حنن الذين تلقينا بعضا من آثارهمآلياهتم يف التّ  وماهيالباطن، 

امل
 ّل هتدر النّص حّقه؟  قراءة تأويلية سليمة ،مثل الشعر

 كان منها ،هلذه الّدراسة جمموعة مناهج مناسبةارتأينا  ناألّن املعرفة تتقّوم باملنهج، فإنّ        
يبحث يف أسباب إنتاج املعاين يف و اّلذي ينأى عن مستوى استحضار الّدّلّلت منهج الّتأويل 

عل الّنص يف دائرة يف العالقات اليت حتقق اّلنسجام بني الظّاهر والباطن، وجيو  ، الّصويفنّص ال
على الوقوف يتيح لنا  وفه، ملء األمداء الفارغة وإتراع النصوص باملعىنبغية تكتمل حلقاهتا، 

ه الّتشكيلّية ألّّنا ذات مساراٍت روحية غري اليت جيّسدها لنا ومراسيم تـــمظهرات النص الّصويف
 باعتبار أّن الّلغة وماحتتويه من بإحلاق املنهج الّلغوي املنهجهذا يكتمل عمل و  ،اخلطاب األديب

دون اّلستغناء عن املنهج التارخيي اّلذي  ولوج عامل الّتأويل، مستويات خمتلفة، هي مفتاح
 .واّلستنباط الّتحليل باملنهج الوصفي وآلييتمع اّلستعانة  اعتمدناه للّتعريف ببعض األعالم،

إىل جمموع دراسات سابقة له يف هذا املوضوع، رغم قّلتها، ونذكر منها على  مستندحبثنا هذا   
مجالّية اّلنزياح يف )و"حمتار حّبار" ـــيا والّتشكيل( لسبيل املثال: )شعر أيب مدين التلمساين الرؤ 
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"سفيان بالعجني" رسالة مقدمة لنيل شهادة ـــمقاربة توصيفية( ل-يف اجلزائريالّصو  خطاب
" ــ)اخلطاب الّصويف بني الّتأول والتأويل( ل ودراسةدكتوراه علوم، جامعة عبد احلميد بن باديس،

و)حتليل اخلطاب  " منصف عبد احلق،ـــمنوذج ابن عريب( ل مصطفى عزام" و)الكتابة والّتجربة
واحلّق أّن هذه املراجع ّلحتمل دراسة مفّصلة  "آمنة بلعلى"،ـــــــالّصويف يف ضوء املناهج املعاصرة( ل

، بينما تفّرد مضمون البحث بدراسة املدّونات الّصوفّية امعرفّي املوضوعنا، لذلك اخّتذناها عون
 مية، اّليت مل تنل حّظها من البحث العلمي.اجلزائريّة القد

ّليتفّلت هذا البحث من الّصعوبات اّليت ظّلت تظهر بني الفينة واألخرى، منها قّلة     
الّدراسات الّسابقة يف املوضوع، إذ مل نعثر على دراسة مطابقة للموضوع، إضافة إىل تشّعب 

، وأبرز صعوبة متعّلقة خاّصة يف الّتحليل ياتنوع آللكّل ف املوضوع واّتساعه بني الّشعر والّنثر،
بطبيعة املوضوع، إذ تصعب أّي حماولة لقراءة جتارب ذوقية وروحية خاّصة، كتبها أصحاهبا وهم 

 حتت سطوة الكشف والتجّلي والسري إىل الفناء.

 مدخل تتوزّع على خطةجل ضبط انسجام إشكال البحث مع أهدافه نزعنا إىل نسج أل      
الّتصّوف : ـــوسم ب بمدخل نالفكرة البحث، إذ بدأ دعامةفصول أربعة، تضّمن كّل منها و 

، الّتأويل والّتصّوف فيها ملصطلحيمّت الّتعّرض هو وقفة و  والّتأويل قراءة في المفهوم والمنهج،
وكّل ما انضوى حتتهما من مصطلحات تنتمي إىل حقليهما الّدّليل مثل: الّتفسري، 

ذلك أّن املصطلح هو عمل تأسيسي ينبين عليه البحث العلمي، قا،واإلشارة، والّرمز، واهلرمينوطي
التمسنا ضاياه عند المسلمين، قتأويل الّتصّوف و : ــــوكان معنونا ب الفصل األّول انتقلنا إىلمثّ 

العرب  أقطاب الّصوفّيةعند غلبت عليها الّرمزيّة   اليتالّصوفّية لقضايا لالّتطّرق  يف هذا الفصل
ّل على سبيل احلصر،  على اختالف عصورهم، وبيئاهتم مشارقة وأندلسّيني ومغاربة والمسلمين

هبدف دراسة الفكر الصويف يف انضوائه وإمّنا ، ألّن موضوع البحث يتناىف وهذا املنهج املسحي
ّثل وقد كان حضور هذا الفصل ضروريّا يف هذا البحث، كونه مي  حتت ثنائية الظّاهر والباطن،
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جانب مضيئ لكيفّية بناء املعرفة  فهو، معرفّيا للتصّوف اجلزائري اّلذي مل ينشأ من فراغ موردا
وواملعرفة الصوفية يف التصوف اجلزائري خاّصة، وكان من بني أهّم القضايا اليت  ،عاّمة الّصوفّية

شواهد من ،  ..مع استحضارمّت عرضها: وحدة الوجود، الّتصّوف واإلشراق، التصّوف والعرفان
تحّوالت : املوسوم بــــ الفصل الثّانيبينما اعترب  تفسري القرآن الكرمي، والّنثر والشعر الصوفيني،

، وقفة على حمطّات الّشعر بدءا من حتديد الّصوفي الجزائري القديم الشعر في الّرمز
الّرمزية، مثل اّلستمداد الرمزي للقرآن الكرمي، وللّنور احملمدي، وملفوهم استمداداته املعرفّية 

عنوان )ة بشواهد من الّشعر الّصويف القدمي املبثوثة يف كتاب "مدّعمَ اجلمال واجلالل اإلهليني، 
 البستان يف)، و"لغربيينأيب العباس ا"ــــل (فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية الّدراية

ديوانني  كعّينة تطبيقيةيف هذا الفصل   وخّصصنا ،"ابن مرمي التلمساين"ــــل (ذكر أولياء تلمسان
مل ينال حّظهما من الّدراسة والّتمحيص، ومها ديوان العارف باهلل"حممد بن أمحد  مهّمني

املستغامني  (ه1868)ت"سليمان ه(، وديوان "بنعودة بن1229البوزيدي املستغامني")ت
ه عرب دراسة منطني منأصال، الّندرومي مسكنا ومستقرّا، وقد تتّبعنا يف دراستهما جتّليات الّرمز، 

عنها من رمزّية الغزل واحلضور  احلّب اإلهلي وما تفرّع يف الّرمز املوضوعي املتمّثل متّثال يف
بيعة، مثّ انتقلنا إىل الشّق الثّاين من األنثوي يف الّشعر الّصويف، ورمزيّة اخلمرة والّسكر، ورمزيّة الطّ 

اّلذي يتفّسح يف البعد الّتأويلي للمصطلحات الّصوفّية،  هذا العنصر متمّثال يف الّرمز الّلغوي
املعىن قد جاوزنا بالّشعر إىل رؤية وجوديّة معرفّية روحّية جتاسرت على  الفصلونكون هبذا 

 يّن املعهود.، والقالب الفالظّاهري وغاصت يف عمق الباطن

يف  ليتوّغل والكرامة الرحلة الّصوفي النّثر الحكائيتأويلية ب  املوسوم الفصل الثّالثيرد     
) احلقيقة واجملاز يف الّرحلة   عمق الّرحلة الّصوفية، وفيما تضّمنته من دّلّلت جمازيّة يف كتاب

الكتاب جتسيدا فعلّيا ، ويعّد هذا م(1927"أيب عمار شنتوف املعسكري")تـــإىل احلجاز( ل
وترّكز العمل  عرفانّية راقية، ملمارسة صوفّية اخّتذت طريق احملسوس الذي هو الّسفر، مطّية ملعرفة

إظهار العالقات اليت تربط أجزاء الّرحلة الّصوفّية واملتمثّلة يف العالقة بني  يف هذا الفصل على
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الكشف عن حقيقة الّسفر الّصويف، وبنيته الفنّية فقد مّت الّتوّجه هاهنا إىل  ،الّسفر القليب والبدين
أويل نصوص الكرامة الّصوفّية وما حتمله من رمزية تنوب وت ،وموضوعاته الّصوفّية املشّكلة له 

وّناية  فالكرامة ماهي إّل رمز صويف يعكس هواجس الصويف مع الوجود، عن سلطة روحّية،
تطّرق إىل الكشف عن منهج الّتفسري هذا العمل املتالحم األجزاء هو الفصل الرّابع اّلذي 

صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف  :ــوسم ب اإلشاري الّصويف للقرآن الكرمي، واّلذي
املنبثق عن منهج التأويل اإلشاري  دراسةأهّم هدف ابتغيناه من هذا الفصل، هو و  ،واإلشارة.

وكيف أنّه نظر إىل القرآن على أنّه وسيلة لفهم الوجود من خالل الّنظر العقلي املتمّرس، الوقفة 
اليت تعّد م( 1883لــ"األمري عبد القادر اجلزائري"))املواقف( وماّدة البحث هاهنا هي كتاب 

 هذا الّتفكري الصويف يف عمق نظرته لباطن األمور، ومن خالل عّدة حماور يفشاهدا حيّا على 
اّتضح من  الفصل، مّت التوصل إىل مفارقة املعىن القرآين وهو حتت رحم اإلشارة، والوقفة، كما

من القرآن خاّصة إذا اخّتذ التأويل سراجا يستضاء  ينقطعاملعىن الّصويف ّل خالل هذا العمل أنّ 
  .يهاملعىن الباطين فبه على 

عت مبالحق لآليات، تب  وما يثّمن هذا العمل هو خامتة انضوت فيها نتائج البحث، واستُ      
ّيل هذا البحث مبكتبة مصّنفة للمصادر واملراجع على األعالم، واملصطلحات، وذُ القوايف، و و 

 .لموضوعاتلاختالفها، وفهرس 

يف إعداد هذا البحث على الوجه احلسن، كما أتوجه  وفقنا نا قدنرجو من اهلل أن ختاما     
األستاذ  والتغّلب على صعابه، وأخّص بالذّكر هإمتام بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين يف

ورحابة  التقدير، ملا قّدمه يل من مساعدةاّلمتنان و عبارات  أقدم له أوىف، اّلذي الدكتور املشرف
ة لتكّبدها عناء قراءة هذا عضاء جلنة املناقشأل والشكر موصولصدر حتّملت قلقي العلمي، 

 البحث، ولكّل من ساعدين مبدد روحي أو مادّي، واهلل ويل التوفيق.

 30/4/2018يف:غليزان                                                                 
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 تمهيد:  

 والفني ة األدبي ة خصائصها حيد د ألن ه العلوم ضبط يف مهم ة مرحلة هو املصطلح حتديد إن         
سيفتح اجملال أمام الت أويل  ، والوقوف على دالالتفيها واالكتمال الن ضج مرحلة عن ويعب  

 كمنن بأ  حال بالنص، وال وفتح دائرة الفهم واملعىن املتعلق فهمها،قراءة الن صوص و  آليات
 .له إال بالرجوع إىل الد الالت املعجمية واالصطالحية جراءات التأويلإمعرفة 

 التأويل:مفهوم   -أّوال
 :التأويل لغة-1

الت أويل واشتقاقاته املتعد دة مبعىن الر جوع والعاقبة  مصطلحاملعاجم العربي ة  عر فت
 ت  خْ ب  يؤول مآال ر ج ع ،  وط   ء  يْ الش   ، وآل  وع  ج  : الر  قد ورد يف لسان العرب "األْول  و  ، واملصري

وأو ل   ت  دْ د  ت  ارْ  ء  يْ الش   ن  ، وأ ْلت  ع  ه  ع  ج  إليه الش يء ر   ل  أ  ر ج ع ، وأ و   حّت  آل إىل الث لث   يذ  ب  الن  
ول إليه ويف الص حاح للجوهر " الت أويل: تفسري ما يؤ   1النالم وت أو ل ه  د ب ره  وق د ر ه   وفس ره"

 ومنه قول األعشى: [ مبعىن و الا أ  ] ت   ه  ت  و لْ أ  وت   ه  ت  لْ و  الش يء، وقد أ  
 ُل رِْبِعيِّ السَِّقاِب فَأْصَحَباتََأوُّ  ***َعَلى أَنّ َها َكاَنْت تََأوُُّل ُحب َِّها 

ينبت  قال أبو عبيدة: يعين تأو ل  حب ها، أ  تفسريه وم ْرجعه، أ  كان صغريا يف قلبه، فلم يزل
حّت  أصحب فصار قدكما كهذا الس قب الص غري، فلم يزل يشب  حّت صار كبريا مثل أم ه، 

هو و  قال به"ابن منظور" األو ل ال ذ  املعىنفالت أويل هنا مل خيتلف عن  2"وصار له ابن يصحبه
ما مبعىن واحد علىالت أويل بالتفسري إحلاق و  ،الر جوع والعاقبة  .أّن 

                                                           

]باب 11جدار صادر، بريوت، )د.ط.ت.ش(،نظور: لسان العرب، منرم  بن مبن مجال الدين حممد  أبو الفضل  –1
 .32،33م،فصل امهمزة[ ص: الال  
بريوت،  : أمحد عبد الغف ار، دار العلم للماليني،تاج الل غة وصحاح العربي ة  تحالصحاح بن محاد اجلوهر :  إمساعيل –2

م ،4، ج1984 - ـه1404، 3طلبنان،   .1628 [، فصل األلف] باب الال 
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 ه  ع  ج  ر   يه  ل  إ   ه  ل  و  وأ   ه  ر  س  وف   ه  ر  د  وق   ه  ر  بـ  د   ه  ل  و  أ  وت   ويالا أْ ت   م  ال  الن   ل  و  وس احمليط" أ  قاماليف ورد      
تبدأ أوىل تلك ، من املتنل م النالم يت خذ منازل عد ة عند صدورهأ  أن   1"والت أويل عبارة الر ؤيا

النالم اليبقى على حاله ملا هذا ، فتملمث  تفسريه مث  تقديره على الوجه احمل، املنازل بفهمه
د طرأ عليه ما طرأ من االحتماالت ينتنفه من حتو ل يف مسالك املعىن حّت  يعود إىل قائله وق

، إضافة إىل أن  القاموس أو اخلطاب جيعله حمتمال ملعاين عد ة ،بسبب خاصية كامنة يف الل فظ
ل من تلقاء ذاهتا، أو أن  ت أويل باألشياء اليت تتحو الخيتص  الو  ،احمليط ربط معىن الت أويل بالر ؤيا

كر يف طبيعتها حتت م عليها التغري  مثل: الل نب، والش راب، إذ الجيوز حبق ها قولنا أو لته على حنو ماذ  
: إذ ا ي قال:آل الش راب  ثـ  تاج العروس" قال األزهر :هذا خطأ، إّن  ( وانتهى بلوغه من ر  ا )خ 

فالقصد من الت أويل هو الت غري   2ت  الش راب، والي عرف يف كالم العرب"اإلسنار، واليقال أ لْ 
 الذ   تدخل فيه عوامل مساعدة على انتقاله من حالة ألخرى.

ي ظهر لنا معجم )تاج العروس( فروقا دقيقة بني الت فسري والت أويل على عنس املعاجم       
الت فسري شرح ماجاء جممال من القصص يف املتقد مة اليت جعلتهما مبعىن واحد، ومن بينها:" 

بيني األمور اليت أ نزلت بسببها اآل ، أم ا تالنتاب النرمي، وتقريب ماتدل  عليه ألفاظه الغريبة، و 
فالت فسري  3الت أويل فهو تبني معىن املتشابه، هو مامل ي قطع بفحواه من غري ترد د فيه، وهو الن ص"

ارتبط معىن راج االمحاالت املمننة لتبني  الغموض، يف حني ارتبط بالش رح وتقريب األمور وإد
الت أويل باملتشابه الذ  ع د  من دواعي الت أويل، فاملعىن املعجمي ساهم بقدر يف احلفاظ على 

 املفهوم من وضعه املعجمي إىل االصطالحي.

                                                           

 ،امهيئة املصري ة للنتاب، اموس احمليط، املطبعة األمريي ة الق حممد الدين بن يعقوب الفريوز آباد  الشرياز :جمد الدين –1
 .320[ ص: فصل امهمزة،  المباب ال]، 3ج ،م 1979-ـه 1399مصر، 

حممد مرتضى احلسيين الزبيد : تاج العروس من جواهر القاموس، تح: حممود حممد الطناحي، مرا: عبد االسالم حممد  -2
 .31م، باب) الالم(، ص:1993ه، 1413،)د.ط( 28ج هارون، وجلنة فنية من وزارة اإلعالم،

 . 33املصدر نفسه، ص:  - 3
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 وب حتق قمنها وج ،املعجمية ضوابط للتأويل ع د ت أمورا منهجية عريفاتبعض الت   وضعت    
رادة منه، قوال كان أو فعال، ويف مجع 

 
الد ليل "قال الر اغب: الت أويل رد  الش يئ إىل الغاية امل

اجلوامع، هو محل الظ اهر على احملتمل املرجوح، فإن مح  ل لدليل، فصحيح، أو مبا ي ظن  دليال، 
صبغت املصطلح يف وهذا من الض وابط املعجمية اليت  1ففاسد، أو ال لشيئ فلعب ال تأويل"
ل معىن التأويل  ،إطاره االصطالحي من شطط الت أويل معىن اجملاز كقومهم يف معىن على وقد مح 

[ " فإن أراد به إخراج 95نعام، اآلية:]سورة اال﴾ اْلَميِِّت ِمَن  ُيْخِرُج  ﴿قول اهلل تعاىل

 2و العامل من اجلاهل، كان تأويال"و إخراج املؤمن من النافر، أأ، كان تأويال  ؛الط ري من البيضة
وقد انضوت حتت مصطلح الت أويل فيما بعد أضرب اجملاز واالستعارة وغريها مما حيتمل معىن 

ات فق حقيقا وآخر جماز ، وعليه فإن  الت عاريف املعجمية قد حد دت تصو را خاصا ملفهوم الت أويل 
 قبة واملصري.معظمه على أن ه دال  على معىن الر جوع واألول والعا

 ا:اصطالح الّتأويل -2
فما نقل من الصورة املألوفة  ،يف االستعمال االصطالحيبعدا مفهوم التأويل قد أخذ ل        

واستنباط املعىن الباطن  الط بيعي ة كان تفسريا  وما جعل الذ هن يف حالة استيقاظ لتتب ع املعىن 
"     تعريفات عد ة للت أويل منها ة والت فسريكثري من علماء الل غقد أعطى  و  ،كان تأويالمنه  

الت أويل يف عرف املتأخ رين من املتفق هة واملتنل مة واحملد ثة واملتصو فة وحنوهم هو صرف الل فظ 
فضرورة الدليل بني طريف التأويل هو من  3عن املعىن الر اجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به"

   ،رة إىل داللة اليت حتتمل التعد دلل فظ من داللته األوىل الظ اهشروط هذا املصطلح حّت ينتقل ا
وقيل  كما جند يف استعماالته االصطالحية  تقاربا بينه وبني الت فسري"فقيل هو مرادف الت فسري،

                                                           

 .33املصدر السابق، ص:  - 1
 .33نفسه، ص:  املصدر - 2
حممد الشيمي شحاتة،، دار اإلكمان، اإلسنندري ة، : اإلكليل يف املتشابه والتأويل، تح: تقي الدين بن أمحد بن تيمية-3

 .27ص:  ،ش( .ت.ط.د)مصر 
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،كخب الواحد  هو الظن  باملراد والت فسري القطع به، فالل فظ اجململ إذا حلقه البيان بدليل ظين 
 ،1ى مفس را، وقيل هو أخص  من الت فسري"وإذا حلقه البيان بدليل قطعي يسم   ،يسم ى مؤو ال

وأم ا الت أويل فإن ه ي ستعمل " حسب السياق الذ  ذكر فيه اللفظ له استعماالت عد ةالت أويل و 
مر ة عام ا ومر ة خاص ا حنو )الن فر( ي ستعمل مر ة يف احلجود املطلق، وتارة يف جحود البارئ 

ستعمل يف يف الت صديق املطلق تارة، خاص ة، و 
 
وإم ا يف لفظ مشرتك بني معان خمتلفة، اإلكمان امل

البجلي: الت فسري يتعل ق بالر واية قال الت أويل كشف انغلق من املعىن)هنذا(، ومهذا  :وقيل
فردات، فمن هذا الت عريف يت ضح أن  الت أويل متعل ق مبا تشابه من امل 2والت فسري يتعل ق بالد راية"

يتماشى والس ياق، فال كمنن حتديد االختالف يف املعىن إال من خالل الس ياقات ال يت ختلق  هوأن  
 .دالالت متجد دة

القرآن يف سور خمتلفة " حيث آية يف  عشر سبعةاملختلفة يف  مبعانيهورد لفظ الت أويل 
نثافة، يف سرد قصصي متث لت أعلى نسبة لوروده يف سورة يوسف ال يت جاء الت أويل فيها، ب

طويل متي زت به سورة يوسف املني ة، على سائر الس ور، مث  تليها سورة النهف، مث  سورة آل 
عمران مث  سورة األعراف مث  سورة يونس مث  اإلسراء فالن ساء. وي فهم  من هذا أن حضور املفهوم 

لعقيدة املتمث لة يف اإلكمان واليوم يف القرآن املن ي أكثر منه يف القرآن املدين ، ومهذا كانت أمور ا
فالت أويل يف القرآن النرمي واحد لفظا،  3اآلخر والنتاب أحد املتعل قات املهم ة مبوضوع الت أويل"

فأم ا تأويل الر ؤيا  4فالت أويل فقد ينون للر ؤيا وقد  ينون للفعل وقد ينون لل فظ""متعد د معىن

                                                           

 إىل نقله دحروج علي: تح العجم، رفيق: والفنون،مرا العلوم مصطلحات كشاف موسوعة: علي الت هانو  مدحم -1
 .377، ص:1ج 1996 ،1ط لبنان ، ،بريوت ناشرون، منتبة اخلالد ،، الل ه عبد:العربي ة

، بريوت لبنان  دار اجليل تح: حممد أبو الفضل إبراهيم،، بدر الدين الزركشي: البهان يف علوم القرآن، -2
 .149،150:،ص2م،ج1988-ـه1408،)د.ط(

م، 2013، 1فريدة زمر د: مفهوم التأويل يف القرآن، دراسة مصطلحية، الرابطة احملمدية للعلماء، اململنة املغربية، ط-3
  .131ص: 

 1ط ، اجلزائر ،لس للن شرمالك اجلزائر ،، األط أيبالعريب  تح: عبد الرمحن بن حيي املعلمي: رسالة يف حقيقة الت أويل،–4
 .43 :م، ص 2005 -ـه 1426
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]سورة  ﴾ِمَن املْحِسننَي      ما دل ت عليه آيات سورة يوسف ﴿

]سورة  ﴾ِبَعاِلمنَي   وَما َنْحُن   قَا ﴿[36 : اآليةيوسف

وتأويل [45: اآليةيوسف]سورة ﴾ وِنَفَأْرِسُل   ﴿[44: اآلية وسفي

]سورة  ﴾ َصْبًرا       ﴿الفعل ما ورد يف قوله تعاىل 

من  أفعال اخلضر تأويل وال ذ  مل يستطع موسى عليه الس الم الص ب عليه هو[78 : اآليةالنهف
 وإقامة اجلدار. خرق الس فينة وقتل الغالم

تشابه األلفاظ واختالف معانيها، فينون الت أويل هنا  ينون دافعه أحياناتأويل الل فظ  

   ﴿يف قوله( ءال عمرانمن عمل اخلاص ة من أهل العلم، كما ذكر اهلل يف سورة)

      َُّهن      

         َفيتَِّبُعوَن ٌغَيز  ُقُلوِبِهْم  اّلِذيَن َفَأمَّا

     ونُخَوالّراِس     َيُقوُلوَن       

     ﴾[ ِ شرط راف القول فالعلم بأع [7 : اآلية عمراَنءال

   ِإْن ُكْنُتْم        َفِإْن﴿ :ىللسالمة الت أويل لقوله تعا

أم ا ما   [59 :اآليةالنساء ]سورة ﴾ وياَلاتَ  وَأْحَسُن        ِمُنوَنُتو

ملا فيها من تفصيل  عمران ءالكان مثريا للجدل بني املفسرين فهو اآلية الس ابعة من سورة 

من املفس رين  افقد دلت هذه اآلية أن  يف القرآن حمنم ومتشابه جعل كثريا  ،للمحنم واملتشابه
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    ونُخَوالّراِس ﴿حدث اخلالف حول قوله تعاىل ، إذ خيوضون يف أضرب من الت أويالت

﴾ " وهذا  1"هل هو معطوف؟ ويقولون حال أو مبتدأ خبه يقولون والواو لالستئناف

 ختصيصاخلالف النحو  ترتب عنه آراء بأن ممن يعلمون تأويله هم الراسخون يف العلم أ  
و حتوير الت أويل لفئة مدر ك ة له هو من باب الت أكيد على اخلطورة ال يت تتأت ى من سوء الفهم، أ

 .خاص   دفاملعىن مه
 الفرق بين الّتفسير والّتأويل: -3

نظرا لتداخل الد اللة بني الت فسري والت أويل فإن  قسما من املعاجم العربي ة عمد إىل اجلمع    
ما والت فسري عىن واملالت أويل  ...أو له وتأو له  فس ره مبعىن واحد، ففي لسان العرب " بينهما على أّن 

ل أبو منصور: ب قال أ لت  الش يئ أ ؤ وله  إذا مجعته وأصلحته، فنان الت أويل مجع معاين ، قاواحد
يف حني تنفرد بعض املعاجم بوضع فروق لغوي ة  2" ألفاظ أشنلت بلفظ واحد ال إشنال فيه

بينهما ففي تاج العروس" أن  الت فسري ما جاء جممال من القصص يف النتاب النرمي و تقريب ما 
ليه ألفاظه الغريبة وتبيني األمور ال يت أنزلت بسببها اآل ، أم ا الت أويل فهو تبيني معىن تدل  ع

املتشابه واملتشابه ما مل يقطع من غري ترد د فيه  وهو الن ص... وقال ابن اجلوز : التفسري إخراج 
تاج يف الشيء من معلوم اخلفاء إىل مقام التجل ي والتأويل نقل النالم عن موضعه إىل ما حي

أم ا الت أويل فهو  ،فشرح املفردات يقابله الت فسري  3إثباته إىل دليل لواله ما ت ر ك ظاهر الل فظ"
   املعاين املتعددة.للجمل ملا خفي  واحتمل 

لقد تبني  الفرق بني الت فسري والت أويل انطالقا مما أقر ه بعض العلماء، واملفس رين منهم خاص ة،   
و للخاص ة، بينما الت فسري قد ينون عام ا واملعىن فيه ال حيتاج معىن باطنا، بينما يف أن  الت أويل ه

                                                           

 .4:، ص2،ج1978 -ـه1398 ،4ط،  لبنان، دار املعرفة، بريوت ،اإلتقان يف علوم القرآن :جالل الدين السيوطي-1
م،فصل امهمزة[11ج ،ابن منظور: لسان العرب –2  .33ص: ]باب الال 
 .32،33، ص: 28ج ]باب الالم[القاموس،  حممد مرتضى احلسيين الزبيد : تاج العروس من جواهر–3
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الت أويل عنسه " إذ قد مت  الت عارف من غري ننري أن  الت أويل إشارة قدسي ة ومعارف سبحاني ة 
تننشف من سجف العبارات للس النني، وتنهل  من سحب الغيب على قلوب العارفني، 

فميزة الت أويل أن ه ينون عن تأم ل ورياضة روحي ة يتم  من خالمها إدراك  1ك"والت فسري غري ذل
الباطن، ال ذ  من شرطه عدم مناقضته للمعىن الظ اهر ، أ  أن  شرط وجود ثنائي ة الظ اهر 
 ؤو ل، وهذا من أساسي ات الت أويل "والت أويل نقل 

والباطن مع وجود القرينة واعتدال يف سلوك امل
ا اقتضاه ظاهره، وعم ا و ضع له يف الل غة إىل معىن آخر، فإن كان نقله قد صح  ببهان الل فظ عم  

وكان ناقله واجب الط اعة فهو حق  وإن كان نقله خبالف ذلك، اط رح ومل ي لتفت إليه، وح نم 
ا الش أن يف ال 2لذلك الن قل أن ه باطل" جيح غري جمد وفق هذا املقام يف الت أويل، وإّن  د ليل فالرت 
 ال ذ  وافق قرينة الل غة.

  هريق بني الت أويل والت فسري بقولهـ( أوجها عد ة للت ف911الس يوطي) تجالل الدين أورد        
" أ ختلف يف الت فسري  والت أويل، قال أبو عبيدة وطائفة مها مبعىن وقد أننر قوم ذلك حّت  بالغ 

ئلوا عن الفرق بني الت فسري والت أويل ما ننا لو س  الن يسابور  فقال: قد نبغ قوم يف زما بن حبيب
تمايزان يف الن اتج املعريف املرتت ب بني املنهجني الل ذين يوهذا وعي عريب مبن ر كمي ز  3"هاهتدوا إلي

وأضاف علماء الت فسري توضيحات ، فالت فسري لأللفاظ، والت أويل للجمل ،عن مساءلة املعىن
أو يف وجيز   ستعمل يف غريب األلفاظ كالبصرية والس ائبة والوصيلةأخرى" الت فسري إم ا أن ي  

       ﴾ يَنَمَع       وَأِقيُموْا﴿  ي شرح كقوله

 ﴿ ولهلقصة ال كمنن تصويره إال  مبعرفتها كق كالم مضمنوإم ا يف  [43: اآلية البقرةسورة  ]

                                                           

أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللوسي البغداد : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء  -1
اث العريب، بريوت، لبنان،)د.ط.ت.ش(، ج   .5، ص:1الرت 

صول األحنام، تح: أمحد حممد ه(: اإلحنام يف أ456أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم)ت - 2
 .42، ص:1شاكر،)د.ط.ت.(، ج

 .221  :، ص2عبد الرمحن جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، ج-3
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    أم ا الت أويل فإن ه ي ستعمل مر ة عام ا ومر ة  .. .[37اآلية  :التوبة سورة] ﴾ ْفِر

( اإليمانيستعمل مر ة يف اجلحود املطلق وتارة يف جحود البارئ خاص ة و) الكفر(خاص ا حنو )
ستعمل يف اإلكمان املطلق تارة ويف

 
 1 تصديق احلق  تارة وإم ا يف لفظ مشرتك بني معان خمتلفة"امل

يبتعد باملعىن إىل ما هو أخطر فإن  خطورة الت أويل ستعظم حني   وألجل هذا الفرق بني املعنيني،
  .استعمال التأويل املفرط، ح ذ رين من سوء العلماء بني مقر  له ورافض وأغمض، لذا كان

 الّتأويل: ضوابط -4

ونه حسب املذاهب واآلراءمل         فإن  وضع مجلة  ؛ا كان الت أويل منهجا يغايل فيه مت بعوه ويصري 
وتتمث ل أهم  هذه القوانني يف املعرفة  ،القوانني  ال يت تضبط هذا املنهج من الض روري ات  من

ومهجاهتا،  بالث قافة املنت جة للن ص وأنساقها املهيمنة عليه، والعلم بالل غة وأسرارها ومصطلحاهتا
 علي إضافة إىل اإلملام بالعلوم العقلي ة مثل الش روط ال يت وضعها "حممد

ه(، وال يت كمنن حصرها فيما يلي:" أن ينون موافقا لوضع الل غة أو عرف 1250الش وكاين")ت
قوم : أن يالثّانياالستعمال أو عادة صاحب الش رع، وكل  تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح، 

 أن  املراد بذلك الل فظ هو املعىن ال ذ  محل عليه، إذ كان اليستعمل كثريا فيه، الد ليل على
ن مم ا جيوز ، وقيل: أن ينو : إذا كان الت أويل بالقياس فالبد  أن ينون جلي ا الخفي االثّالث

وهذه الض وابط هي خري  2الت خصيص به على ما تقد م، وقيل الجيوز الت أويل بالقياس أصال"
أن  العلماء قد تنب هوا إىل خطورة عدم وجود خط ة ضابطة للت أويل وما ينجم عنها من  دليل على

متعل قة  الت أويل أن  قوانني إىل وجتدر اإلشارة   ،مذاهب حتيد به عن أصلهتبعات تذهب باملعىن 
ة فلنل  خصوصي ته اليت حيتنم إليها، وكما توجد قوانني خاص ة توجد أخرى عام  ، ،الن ص   بطبيعة

                                                           

 . 149،150: بدر الدين الزركشي: البهان يف علوم القرآن، -1
سامي العريب األثر ، دار  حممد علي الشوكاين: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق  من علم األصول، تح: أبو حفص -2

 .759، ص:1م، ج2000م،1421، 1الفضيلة، الرياض، ط
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" كمنن أن ت قس م قوانني الت أويل إىل نوعني: قوانني  ال ينفلت منها أ   أثر مهما كانت أصوله
كوني ة مستمد ة من كوني ة العقل البشر ، وقوانني خاص ة بنل  ثقافة تبعا خلصوصي ة تلك الث قافة 

اك قوانني وخلصوصي ة الل غة ال يت يصاغ هبا النص  وخصوصي ة الز مان، وتأسيسا على هذا فهن
، وكمنننا أن نستنتج مم ا 1الت أويل العريب، وقوانني الت أويل اليوناين، وقوانني الت أويل لألمم األخرى"

سبق أن  الت أويل هو حبث يف الن ص  وأنساق تشنل ه، وأن  دالالته االصطالحية تفضي إىل 
 ضرورة توخ ي حسن توظيفه حّت  ال يزيغ املعىن عن جاد ة الص واب. 

 آليات التأويل:-5

 الّرمز: -1.5

، ومنها: اإلشارة، وتعنس مجاليته الفنية، وضرورته التأويليةإن  للت أويل آليات يعتمد عليها     
أخرى مثل: االستعارة، والنناية،  واجملاز وما انضوى حتت هذا األخري من آليات بالغي ة

جند مستويات من هذه الر موز  نايب أنوالر  ،بنية الت أويل تنطلق من أساس رمز   حبتفوالت شبيه، 
أبعادا خمتلفة ترتجم عن عالقات خمتلفة  كل  منهامنها ما هو حس ي، وجماز  ، وذهين ، وتأخذ  

هو" تصويت خفي  بالل سان كامهمس، وينون حتريك الش فتني  لغةوالر مز ، املتخي لةعاين املبني 
ا هو إشارة بالش فتني، وقيل: الر مز إشارة بنالم غري مفهوم بالل فظ من غري إبانة بصوت، إّن  

وإكماء بالعينني، واحلاجبني، والش فتني، والفم والر مز يف الل غة: كل  ما أشرت إليه مم ا ي بان  بلفظ 
فالر مز حسب هذا الت حديد الل غو  ال يتوق ف عند الل فظ  2بأ   شيئ أشرت إليه بيد أو بعني"
 نفسه.بل يشمل كل  مبهٍم مل يفصح عن 

                                                           

، 1حممد مفتاح: الت لق ي والت أويل، مقال ضمن مؤلف مجاعي:من قضايا التلقي والتأويل، الرباط، املغرب ، ط - 1
 .29م، ص: 1994

 .356: ص ]باب الز ا ، فصل الراء[ ، ،5ج العرب، لسان: منظور ابن -2
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فهو:" اإلشارة بنلمة تدل  حمسوس أو غري حمسوس، إىل  اإلصطالحيأم ا يف الت عريف        
معىن غري حمد د بدق ة وخمتلف حسب خيال األديب، وقد يتفاوت القر اء يف فهمه وإدراك مداه 

فاوت وهذا الت   1مبقدار ثقافتهم، ورهافة حس هم، فيتبني  بعضهم جانبامنه، وآخرون جانبا ثانيا"
هو ال ذ  خيلق مساحة للت أويل جتعل من القارئ صاحب سلطة يف صنع املعىن، غري أن ه ال 
كمنن أل   قارئ أن يفك  طلسم املعىن الر مز  إن مل ينن عارفا بأصوله، يقول صاحب 

وهذا القانون يف  2معىن باطن خمزون حتت كالم ظاهر ال يظفر به إال  أهله" «الر مز»الل مع:"و
ز الصويف جيعله فضاء إلعمال الفهم والت فنري، وضرور   على واجليه كشف أيقونات الر م

الغموض، وإرجاع املعاين إىل أصومها ال يت تقارب ني ة واضعي النصوص، إن  هذه امليزة يف الر مز 
 تؤه له أن ينون يف عالقة وطيدة مع الت أويل نظرا حملط ات االلتقاء ببينهما " إن  الت أويل أساس

فهم رمز ، وحتويل للمرئي  بنامله إىل رموز وإشارات وحدس جلوهر ما أو شخص ما يف صورة 
ليست هي النلي ة املنطقي ة، وال الن وع احملسوس ولنن ها ال ت عو ض لني تدل  على ما عليها أن 

نال مثل األش ؛وعليه فإن  الت أويل الر مز  يأخذ أشناال خمتلفة يف األثر الص ويف 3تدل  عليه"
والس نر، ونزوع الص ويف إىل  اخلمرالر مزي ة للحب  اإلمهي وما يتفر ع عنها من نسق األنوثة و 

 .، ورموز اللغةالط بيعةاستعمال رموز 

 اإلشارة والمجاز: -2.5

 تقرتبان منه وتستقال ن ني لغوي تنيتتحد د على اجلهة املقابلة للر مز حقيقة اإلشارة واجملاز كوظيفت 
بسبب احنصارها يف من الر مز كل  واحدة منهما، فاإلشارة أضيق جماال   آليات تضبطخبصائص 

اإلكماء واحلركات، بينما يتوس ع الر مز يف اجلانب االجتماعي والفنر  من حياتنا " إن  احلديث 
                                                           

  .124: ص م،1984 ،2ط لبنان، بريوت، للماليني، العلم دار األديب، املعجم: الن ور عبد ورجب -1
 حممود، احلليم عبد: أحاديثه وخر ج له وقد م حق قه الل مع،: (م 988/  هـ 378) الل مع،: الط وسي السر اج نصر أبو -2

  .414 :ص م1960 -ه1380( ط.د) ادببغد املدين ممتبة مصر، احلديثة، النتاب دار سرور، الباقي عبد طه
  .22: ص ،2003 ،2ط بورقراق،: مطبعة الز اهي، فريد: تر عريب، ابن تصو ف يف اخلال ق اخليال: كوربان هنر  -3
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ينية والر وحي ة، يف  ات ساعاعن الر مز يعرف اليوم  حبيث كمنن أن ننتشفه يف كبى الت قاليد الد 
باختصار يف كل  ميادين احلياة و ب والش عر والفنون، يف الس ياسة واألخالق، والعدالة، اآلدا

فالر مز يشتغل على البناء الث قايف عنس اإلشارة،  بينما  1االجتماعية ويف أعماق الن فس البشري ة"
قة جمر دة، يتموضع  اجملاز كآلية بالغي ة تت خذ الص ورة ميزة مها فهو" يضفي رداءا مادي ا على حقي

ومن مث  تنشأ الص ور ال يت كمنن إدراك معانيها إدراكا يسريا، ويبدو أن  الت عويل على اجملاز يقع 
ألن  املتنل م يعمد إىل  2أكثر ما يقع يف الث قافات ال يت يقوم الت واصل بني أفرادها على املشافهة"

 فهومة. تقريب املعىن وتوضيحه فيضفي صورا تتآلف بينها لتشن ل أخرى م

 المسلمون وتأويل القرآن:-ثانيا
 التأويل عند المفسرين:-1

 واجملاز والقراءات  3احملنم واملتشابه احتنم املفسرون بالرأ  لعدة قواعد يف التفسري منها     

                                                           

-1 Baudouin Decharneux : Le symbole, Troisième édition, 11e mille, p: 3 

، مطبعة التسفري، صفاقس، تونس، -ملعىن والوظائف واملقارباتحبث يف ا-بسام اجلمل: من الر مز إىل الر مز الد يين -2
  .15،16، ص: 2007، جانفي 1ط
اب ة وأ ْحن مت، مبعىن م ن ع ْت واحلنم هو الفصل بني الش يئني...فإحنام " لمحكم لغة:ا - 3 مأخوذ من ح ن م ْت الد 

: من اع القط ان /  أوامره  واحملنم ما كان كذلك"النالم: ات فاقه بتمييز الص دق من النذب يف أخباره والر شد والغي  يف
ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصَِّلْت  اَلر ِكَتاب  ﴿ وقد قال اهلل تعاىل يف إحنام القرآن.206- 205مباحث يف علوم القرآن، ص 

إحنام بنية إشارة إىل  ويف اآلية فاإلحنام أمر متعل ق بالقرآن قبل أن يـ نـ ز ل[1اآلية: هود سورة ] ﴾ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ 
فهو مأخوذ من الت شابه "ش ب ه  والش ْبه ، والش ب ه  أما المتشابه :النص القرآين  األمر الذ  وقف فصحاء العرب أمام حتد يه،

 ْشت بـ ه ات  من األمور، املشْ 
 ث ل  وأشبه الش يء الش يء  ماثله ...وامل

، مادة 13سان العرب، جل: منظور/ابن  الت" ن  والش بيه  امل
يتحد د مفهوم احملنم واملتشابه يف املعىن  أّما اصطالحا: .ويف حالة الت شابه يتعذ ر حتديد املعىن بدق ة.( ه.ب .ش )

، "قال الطييب املراد باحملنم ما ات ضح معناهاالصطالحي بتأويل اآليات خاصة تلك اليت تشرتك يف املوضوع الواحد 
واألو ل إم ا أن تنون داللته على ذلك  حيتمل غريه أو ال والثاين الن ص، الل فظ الذ  يقبل معىن إم ا أن خبالفه ألن   هواملتشاب

اإلتقان يف علوم : جالل الدين السيوطي /والثاين إم ا أن ينون مساويه أو ال " واألو ل هو الظ اهر الغري أرجح أو ال،
  .5،ص2القرآن، ج
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أثرت جانب الت فسري وحو لته إىل تأويل ينظر إىل الد الالت ال يت ال تتوق ف عند القرآنية اليت  
ر  للقرآن النرمي، وقد امتد ت هذه القواعد لتضبط الت أويل الن حو  والبالغي املعىن الظاه

املفس رين فنانت جهودهم جمتمعة لرد   أثار املتشابه قضايا وإشناالت لدى كما،  والنالمي
اشرتط كثري من العلماء شروطا يف تأويل اآليات  لكلذ، يف القرآن النرمي أباطيل الط اعنني

" يصح  أن يقتصر الت أويل والت فسري على جمر د الت حليل الل غو  للن ص  أال   :منها  ،املتشاهبات
ا جيب االعتماد على قرائن عقلي ة ومسعي ة تنون لتفسريه ملا يؤي د للعقل حني ظ   اهره النص...وإّن 

وهي مهمة ليست بامهينة 1الص حابة"  يف اآلية نفسها أو يف آية أخرى أو يف الس ن ة أو يف إمجاع
فرأ  القاضي  ،ألن  املفس ر فيها سيبين أحناما فقهية ولغوي ة يتم فيها الفصل يف مسائل عدة

( مثال "أن  املتشابه  موجود يف القرآن ليس من قبيل النعمة ـه415عبد اجلبار املعتزيل)ت
ا كان بعثا على عمل الفنر الذ  يشحذ الطبع ويتيح الذكاء والفهم ليفنر العبد  والتلبيس وإّن 

 2لصحيح منه مبساعدة القرائن واآليات احملنمة"ايف املعاين وينثر التأم ل واالستنباط وإخراج 
ومدى  اجتهادهم يف فهم  ولوجود احملنم واملتشابه حنمة من اهلل لتمييز صدق إكمان الناس

 معاين القرآن.
على الرغم من أن ه  للد فاع عن القرآن النرمي وا( من ال ذين تعر ضـه 270كان ابن قتيبة )ت      

قواعد التعامل مع كتاب إال  أن  ما تقد م به كان بداية لضبط  ،تفسري للقرآن النرميمل يثبت له 
اهات الفنري ة املختلفة  اهلل اليت حاولت املساس  خاص ة وأن  عصره كان كموج مبختلف االجت 

راع يقول "وقد اعرتض كتاب ويف تصد يه للرد  على هذا الص   بقداسة القرآن النرمي والط عن فيه،

 ﴾    ﴿ولغوا فيه وهجروا وات بعوا  الل ه بالط عن ملحدون

بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحر فوا النالم عن مواضعه [7اآلية، ءال عمرانسورة ]
                                                           

، ، القاهرةالعريبدار الفنر  ـ،الغي ةالقاضي عبد اجلب ار وأثره يف الد راسات الب قرآن يف آثارال بالغة: عبد الفتاح الشني–1
 . 82 :ص، 1973  (ط .د)، مصر

 .87 :ص نفسه، املرجع-2
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ه مث   قضوا عليه بالت ناقض واالستحالة والل حن وفساد الن ظم واالختالف وأدلوا عن سبل هوعدلو 
ا أمالت الض عيف الغ   واعرتض ت بالشب ه يف القلوب وق د ح ت  ر  ر واحلدث الغ  مْ يف ذلك بعلل رمب 

ة  بالش نوك يف الص دور .. فأحببت أن أنض ح  عن كتاب الل ه وأرمي من ورائه باحلجج النـ ري 
قوله  "ابن قتيبة" استدل  هبااليت  املتشاهبات اآليات ةومن  أمثل  1للن اس ما يلبسون " وأكشف

 وقوله تعاىل [39: اآلية الرمحـنسورة ] ﴾ جآنٌّ       ٍذَفـتعاىل ﴿

  : اآليةاحلجرسورة ] ﴾  َيْعَمُلوَن َكاُنوْا  َعمَّا      نَيَأْجَمِع ْمّنُهلَئَلَنْس َكبَِّرَوَفيف موضع آخر ﴿

َذُن َلُهْم وواَل ُي َيْنِطُقوَن اَل َيْوٌم وكذلك تشابه بني آيتني يف قوله تعاىل ﴿ [93، 92

َيْوَم ُثمَّ ِإنَُّكْم ويقول يف موضع آخر ﴿  [36، 35سورة املرسالت:اآلية]﴾  َفَيْعَتِذُروَن

ـِقبنظرةأن  الن اظر مهذه اآليات  واحلق   [ 31:اآليةالزمرسورة  ] ﴾َتْخَتِصُموَن ِعْنَد َربُِّكْم َمِة 

، لذا أصبح ويستدرجه إىل مهاو  الز لل حييد به عن جاد ة الص واب تشاهباظ اهري ة يرى فيها 
وعدم االكتفاء  باط اآليات ببعضهاارتالت عر ف على هو نفذ لفهم املتشابه يف هذه احلال امل

 ألن  القرآن كل  متنامل وبنية واحدة يشرح بعضها بعضا. ،باجلزئي ات
فإن  االحتنام للقرائن هو من أمثل ما كمنن أن  ،احملنم واملتشابه خلطورة تأويلنظرا 

 َمُنوْاءا اّلِذيَن  نَِّإ﴿جيلي الت داخل بني اآليات املتشاهبات، ومثال هذا قوله تعاىل يف سورة البقرة 

وقد ورد متشابه له يف [ 62سورة البقرة : اآلية ]  ﴾ ِبنَي     َهاُدوْا  واّلِذيَن

 َن﴿وقال يف املائدة  ﴾ ِبنَي  ﴿سور أخرى" وقال يف احلج 

                                                           

 .22، 23 :ص، 1954،( )د.ط ،القاهرة، أمحد صقر، احلليب : تأويل مشنل القرآن، تح الدينور : ابن قتيبة –1
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﴾  م أهل النتاب فقد مهم يف ألن  الن صارى مقد مو ن على الص ائبني يف الرتبة ألّن 

م كانوا قبلهم فقد مهم يف احلج   وراعى ، البقرة، والص ابئون م قد مون على الن صارى يف الزمان ألّن 
، 1وقد مهم يف الل فظ وأخر هم يف التقدير، ألن  تقديره والص ائبون كذلك"، يف املائدة بني املعنيني

 .املعتدل اآليات يف كل  سورة يرد  تشاهبها، وكذلك ييسر من تأو مها على الوجه  فالعلم بأسرار
ذت بعض الفرق النالمية من احملنم واملتشابه أداة خلدمة أغراضها "فاملعتزلة تقول  اخت 

سورة النهف: ] ﴾ُفْرَء َفْلَيْكآِمْن وَمْن َشوَء َفْلُيآَفَمْن َش قُّ ِمْن َربُِّكْم َوُقِليف قول الل ه تعاىل ﴿

نم وإن كان اإلحنام قائما من الن احية الل غوي ة لوضوح األلفاظ، لنن هم ال ينظرون حم[29اآلية 
إىل هذا اإلحنام بقدر ما ينظرون إىل أن  اآلية ترسي أصال من أصول مذهب االعتزال وهو 

وعلى  ،قاصد من التفسريامل حتدد ةطريقة خاصفرضت   فالن زعة العقلية للمعتزلة 2حري ة اإلرادة"
إذ هد مت أكثر مم ا ، القرآن فنان سعيها أخطر ماألخرى أن تفهالنسق نفسه حاولت الفرق 

 .لتزيد املسافة بني النص واملعىن العقد  بنت وطو عت املعىن لصاحل املرجع 
ه فقول ،مثل صفات االستواء والعلو  واجمليء والقدوم صفات اهلليف وقع الت أويل أكثر ما 

 أصحابن و املفس ر   اختلف فيه[5سورة طه: اآلية ] ﴾ َعَلى  ُن﴿ تعاىل

" حنى مقاتل والنليب عن " السيوطي"منها ما رواه  معاٍن عد ة إذ أ وِّل  إىلالن زعات النالمية 
، يل فإن  االستقرار ي شع ر حيتاج إىل تأو  ،وهذا إن صح   ابن عب اس أن  ا ستوى مبعىن ا ستقر 

بالت جسيم ثانيها:أن  استوى مبعىن استوىل، ورد  بوجهني: أحدمها أن  اهلل سبحانه وتعاىل م ْستـ ْوٍل 
ا  فأ   فائدة يف ختصيص العرش، على النونني واجلن ة والن ار وأهلهما واآلخر أن  االستيالء إّن 

                                                           

أسرار التنرار يف القرآن، املسمى البهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان، : رماينحممد بن محزة الن -1
 .75ص:  ،ش( .ت.ط.د)عبد القادر عطا، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، : تح
 .115 :ص ، (ش.ت.ط .د)ظاهرة الت أويل و صلتها بالل غة، دار املعرفة اجلامعية، مصر، : سيد أمحد عبد الغفار –2
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الذ  يف التأويل التعد د املفرط إن   1ن ذلك"واهلل سبحانه وتعاىل منز ه ع ينون بعد قهر وغلبة
يغايل يف الص فات واملساس بذات اهلل هو الت فسري املذموم الذ  جيعل احملنم واملتشابه من 

اخلالف والفنت، لذا فإن  ضرورة التحن م يف ضوابط الت فسري من القواعد األمور اليت تفتح باب 
 اليت جيب على املفسر اإلملام والعمل هبا.

 القراءات القرآنية:-1.1
أوىل املفسرون العرب للقراءات القرآنية اهتماما واضحا ملا مها من أمهية يف توجيه داللة 

هو نزول القرآن على سبعة  ،هذا الباب وجها من وجوه الت أويل ومم ا زاد من اعتبار السياق،
 ءة يف املعىن قوله تعاىلومن أمثلة تأثري القرا ،املعىنتغري  احلركات،  تفنل ما تغري   2أحرف

ق رأه  القر اء بأوجه عد ة   [1 اآلية: الن ساء  سورة ] ﴾ْرَحاَماواَل  وَنءُلآَتسَّ    واّتُقوْا﴿

صب فاملعىن على قراءة اجلر ﴾ بالن  اَمَحْرااَلَو بعة﴿﴾ باجلر وقرأه بقية الس  اِمَحْراواَلفقرأه محزة ﴿"

وبالر حم وعلى قراءة النصب ينون املعىن بإضمار  أسألك باهللما يقول الرجل أن ه يتساءل هبا ك
 و منشأ الت أويل ،الذ  تتعد د بهوهذا االختالف ه،3تقطعوها" فعل تقديره وات قوا األرحام أن

"وقد ، من الن صوص الش رعية املستنبطةاألحنام الفقهية  اختالف اليت من أوجهه ،أوجه الد اللة

﴾ بالن صب واجلر وقالوا وَأْرجِلُكْم﴿   يف آية واحدة كتعارض كقوله القراءتنيض جعلوا تعار 

مع بينهما حبمل إحدامها على مسح اخلف   والثانية على غسل الرجل إذا مل جيد متعلقا  جي 
                                                           

 .8: ص ،2اإلتقان يف علوم القرآن، ج: جالل الدين السيوطي -1
ا، بعينها ألفاظ استخدام عن الن امجة الفوارق ليس الس بعة باألحرف املقصود إن   -2  متي ز اليت الن طقي ة الفوارق تلك هو وإّن 

 اإلمالة إىل إحداها وجنوح وإثباته، قهحتقي إىل األخريات وميل، امهمز تسهيل إىل إحدامها كميل وأخرى، قبيلة بني
 عامل الل ح ام، سعيد حممد: مرا الش اذ ة، القراءات من الل غويني موقف: عزوز أمحد سيد حممد/ الض مائر إشباع إىل واألخرى

 .20 ص: م،2001 -ه1422 ،1ط ، النتب، بريوت، لبنان،
 العربية، اململنة ،القاسم دار القطان، مناع :تقدمي ،املفسرين عند الرتجيح قواعد: احلريب حسني بن علي بن حسني-3

 .   94،95: ص ،1ج ،1996-ـه1417 ،1ط ، السعودية ،الرياض
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﴾، محلت احلنفية إحدامها على ما دون العشرة َيْطَهْرَنو﴿ ﴾ْطُهْرَنوَيسوامها وكذلك قراءة﴿

إن  النالم على هذا االعتبار، والقرآن خاص ة يف تغري  مستمر  غري حمدود ،1العشرة"والثانية على 
.  املعىن، ويف هذا حياة للن ص 

 :المجاز-2 .1
أثار احلديث عن وجود اجملاز يف القرآن اخلالف بني املفس رين، فمنهم من أقر ه ومنهم من     

" لو سقط اجملاز من القرآن سقط منه رفضه، غري أن  املستقرئ ألسرار اللغة ال ينفي وجوده
الش طر احلسن، فقد اتفق البلغاء على أن  اجملاز أبلغ من احلقيقة، ولو وجب خلو  القرآن من 

، ومن جهة أخرى فإن ا جنده 2اجملاز وجب خلو ه من احلذف والتوكيد وتثنية القصص وغريها"
وإشارات واستعارات وجمازات،  صورة بيانية متأص لة يف كالم العرب " وكالم العرب هو وحي

مهذا احلال كان كالمهم يف املرتبة العليا من الفصاحة فإن  النالم مّت خال من االستعارات 
 هذا أن  مجيع دليلو  3الفصاحة بريا من البالغة" وجرى كله على  احلقيقة كان بعيدا عن

ية أو بالغية أو نقدية سواء كانت تفسري  املهتمني بفهم كالم اهلل تعاىل على اختالف مشارهبا
ألن  عن اجملاز تفر عت أنواع الصور  أنواعا وعالقات عد ةمعطية له أو حنوي ة قد اهتمت به 

 .البيانية الدالة على التأويل فهو صورة تعنس حيوي ة الل غة
قوله تعاىل ففي  املذهيب االجتاهالنثري من املفس رين اجملاز من الناحية اليت ختدم أو ل        

       ﴾َتْدِمرًيا مَّرلَقْوُل َفَدَاَفَحقَّ َعَلْيَها   ِفيَها  َفَفَسُقوْا ُمْتَرِفيَها  َمْرَنا َاَقْرَيًة  ُنِهَلَك    َأَرْدَنآ َأْن آإِذَو﴿

مذهبه االعتزايل بقوله" أ  أمرناهم  ببعد فهم (ـه528)فس رها الزخمشر  [16 اآلية: اإلسراء ]سورة

                                                           

 .52 ،51 :ص ،2 ج القرآن، علوم يف البهان: الزركشي حممد بن الدين بدر-1
 .47 ص: ،2ج، القرآن علوم يف اإلتقان :السيوطي الدين جالل -2
: أمايل السيد املرتضي، تصح وضبط وتعليق: حممد املرتضي بن الطاهر أيب أمحد احلسنيالشريف أيب القاسم علي  -3

 . 6: ، ص1ج،م 1907ـ ،ه1،1325،ط مصر ،بدر الدين النعساين، مطبعة السعادة
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سقوا واألمر جماز ووجه اجملاز أن ه صب  عليهم النعمة صب ا فجعلوها ذريعة إىل بالفسق فف
ا خو   هواتتباع الش  ااملعاصي و  إياها  مهمفنأّنم مأمورون بذلك لتسبب إبالء النعمة فيه، وإّن 

ويتمننوا من اإلحسان والب، كما خلقهم أصحاء أقوياء  وأقدرهم  ليشنروا ويعملوا فيها اخلري
 والشر وطلب منهم إيثار الط اعة على املعصية فآثروا الفسوق وهو كلمة العذاب على اخلري
الذ  يضرب كثريا يف صحة التنليف، رية اإلرادة يف حاملعتزلة  وهذا يشرع مبدأ يف 1فدم رهم"

 مع أن  سبب نزول اآلية اليناسب ما أو لته املعتزلة.
 من فإن  فعل اخلالف مع غريها هو ؛جملاز محل بعض آيات اهلل على الت أويل ا إذا كان       

         وَنُذُيو   يَنلَِّذَا ِإنَّ  ﴿باب الض رورة، فقوله تعاىل

      ﴾  [57 اآلية:  األحزاب سورة] وجهان  آية مها

خمتلفان من الت أويل" يثبت ظاهرها أن  اهلل سبحانه يناله أذى عباده كما ينال العباد أذى 
بعضهم وهذا يف حق  اهلل حمال...وقد سلك املفس رون مسلك التأويل فقالوا يتعاطون أذى اهلل 

تعمل على  رورات اليتقة يف التأويل جتعل اجملاز من الض  يوهذه طر  2مبعصيتهم له وخمالفة أمره "
 محاية معىن النص من املغاالة أمام املذاهب واآلراء.

 : التأويل عند الّنحويين-2
 الحمل على المعنى:-1.2

اهات كانت       ةالن احي فمن، القرآن فهمل وج هتها خمتلفة روافد العريب الن حو  الت فنري الجت 
 عز ز مذهبا ذلك يف ذهب وكل   ،اآليات مدلول لفهم خمتلفة طرقا اةالن ح أس س مثال الن حوي ة

                                                           

 األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن افالنش   تفسري: الزخمشر  حممد بن عمر بن حممود اهلل جار القاسم أبو -1
-ـه1415 ،1،ط لبنان، ،بريوت ،بيضون علي حممد منشورات شاهني، السالم عبد حممد: تح التأويل، وجوه يف

 .629-628 :ص 1ج م1995
 وهبة، القاهرة مطبعة، ونقد،، حتليل، ،عرض واملنع اإلجازة بني النرمي والقرآن اللغة يف اجملاز: املطعين العظيم عبد  - 2

 .791، 790 ص:، 2ج ،(ش.ت.ط.د)، مصر
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 أبواب التأويل عندهم منطلقة من باب احلمل على املعىن كالذ  أفرده ت، فنانالفنر  انتماءه
 َمَن﴿ ففي قوله تعاىل (التفسري على املعىن( يف اخلصائص باسم باب)ـه392 "ابن جين")ت

داللة غري اليت وضع مها يف أصل  رأى أن  للحرف[ 14 اآلية: الص ف ]سورة ﴾ ِإَلى   َصاِرَىنَْا

إىل  اللغة وغري ما هو ظاهر للعيان بقوله" ليس أن  )إىل( يف اللغة مبعىن مع أال تراك تقول سرت  
ا جاز هذا التفسري يف هذا ي  وهذا ال  مع زيد ت  زيد وأنت تريد سرْ  عرف يف كالمهم، وإّن 

نصرته إىل اهلل فنأن ه قال من أنصار   انضم وا يف إذا كان له أنصار فقد ملسو هيلع هللا ىلص املوضع، ألن  النيب
املنضم ني إىل اهلل كما تقول زيد إىل خري وإىل د ع ٍة وسرٍت أ  آٍو إىل هذه األشياء ومنضمٌّ أليها، 

 كذلك ينون،  أثر يف تأويل املعىنكما تنون للحروف و  1فإذا انضم  إىل اهلل فهو معهم ال حمالة"
تأويل" اعلم أن  ما حيتاج إىل التمييز بني معاين النلم للمفردات أيضا ظاهر وباطن حيتاج إىل 

أحدمها: أن ينون يف كلمة معنيان أو أكثر غري طارئ أحدمها على اآلخر كمعاين  على ضربني
" يف الطهر واحليض  وضرب يف التأثري املعروف والسري... والثاين أن ء  رْ النلم املشرتكة حنو " الق  

ر يطرأ أحدمها على اآلخر فالبد  للط ارئ أن يلزم من عالمة ينون يف النلمة معنيان أو أكث
ممي زة"

ومن هذا املنطلق حدث االشرتاك يف املعاين وأوجه  اإلعراب كاشرتاك املعىن يف قوله  2

مَياِن اَلى الَِْن ِإِإْذ ُتْدَعْو َأنُفَسُكُم  َأْكَبُر ِمن مَّْقِتُكُم   ُيَناُدوَن َلَمْقُت يَن َكَفُروْا ِإنَّ﴿ تعاىل

واقع يف معىن "إذ"  "ابن جين  "فاإلشنال هنا كما رآه  [10 اآلية: غافر سورة ] ﴾َفَتْكُفُروَن

بسبب تعل قها مبا قبلها وما بعدها وهي يف كلتا احلالتني حتمل معىن خمالف لآلخر حيتاج إىل 

املعىن احلاصل هنا ينون" ملقت فإن   ﴾ َلَمْقُت ﴿نظر ففي حال تعل قها بقوله تعاىل الإعمال 
                                                           

     ،3ج تح: حممد علي النجار، املنتبة العلمية، القاهرة، )د .ط.ت.ش(، اخلصائص،: أبو الفتح عثمان بن جين -1
 .263: ص
 ،60 :،ص1،ج1996 ،2ط يونس، قان جامعة بنغاز ، ليبيا، عمر، أمحد يوسف: تع :النافية على الر ضي شرح - 2

61. 
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اهلل إي اكم وقت دعائنم إىل اإلكمان فنفركم أكب من مقتنم أنفسنم اآلن، إال  أن ك إن محلت 
األمر على هذا كان فيه الفصل بني الصلة اليت هي إذ وبني املوصول الذ  هو ملقت اهلل فإذا  

ل الظ رف ويدل  املصدر عليه ومنع جانب األعراب منه أضمرت ناصبا يتناو  كان املعىن عليه
إن   باب   ،، وهذا االختالف حاصل أيضا يف الداللة1حّت  كأن ه قال بأخرة  مقتنم إذ تدعون"

احلمل على املعىن يف التأويل النحو  ال يقل  أمهي ة عن األبواب السابقة نظرا لتعد د األحنام 
ال  -الت أويل الن حو -وع من التأويلفهذا الن  ، املرتت بة عن اختالف مواضع النلماتالن حوي ة 

 كمنن فصله عن الت فسري أو البالغة، فهي تقديرات تتضافر فيما بينها خدمة لنشاط الفهم.
الحذف:-2.2  

لتقدير  فيه يعتب احلذف من أوجه البالغة ودليل التمن ن من ناصية الل غة، ويبقى الشأن       
قد راحملذوف 

 
أسلوب  ميز النحويونوقد  ،مفعوال أو مصدرا أو غريهقد ينون فاعال أو  فهو، امل

 َهَل﴿ احلذف بواسطة االستئناف مبا كان جواب لسؤال مقد ر حنو قول اهلل تعاىل

َحِديُث َضْيِف  ْلُمْكَرِمنَيَا    َعَلْيِه َفَقاُلوْا ِإْذ َدَخُلوْا   َقاَل  َقْوٌم   

اريات سورة] ﴾  نَكُروَنمُّ فإن  مجلة القول الثانية جواب سؤال مقد ر "[  25 ،24: اآلية :الذ 

لت عن األوىل ومل تعطف عليها، ويف قوله تعاىل تقديره فماذا قال مهم؟ َقْوٌم  ﴿ ومهذا ف ص 

إن مل تصحبه قرينة  و، املعىن تأويلكبري على   اللحذف جبميع أنواعه أثر  إن   ﴾ مجلتان نَكُروَنمُّ
ع له "ومن املشنالت أيضا قوله  بالغة فإن ه سيتحو ل إىل مشنل حيمل الن ص على غري ما و ض 

﴾ ذهبوا إىل رفع  اَلَثٌة اْنَتُهوا َخْيرا َلُكْمثَ واَل َتُقوُلوْا﴿ ﴾لتَّْهُلِكِةاَ ِإَلى  وْاقُْلوَلا ُت﴿ تعاىل
خب ملبتدأ حمذوف واملعىن ال تقولوا آمهتنا ثالثة وهو أيضا باطل ألنه يلزم انصراف ثالثة إىل أن ه 

التنذيب إىل اخلب فقط كما بيناه فإذا قلنا وال تقولوا آمهتنا ثالثة كنا قد نفينا أن تنون هذه 

                                                           

 .256 :ص ،1ج اخلصائص،: جين   بن أبو الفتح عثمان -1
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 التأويل فالقرائن الل غوي ة املعو ل عليها يف 1اآلمهة ثالثة ومل ننف أن تنون آمهة جل  اهلل عن ذلك"
 .احملذوف املقد ر النحو   جيب أن تنون يف غاية الدقة حّت تقدم البديل

    التقديم والتأخير:-3.2
فيها اجلملة معاين خمتلفة، ألن   احتمال يفمن األساليب اليت توقع املتلقي الت قدمي والتأخري       

       املفعول به قوله تعاىلتقدمي، ومن أضرب هذا التقدمي والـتأخري، عناصرهاخترج عن ترتيب 

 َبِلكذلك قوله تعاىل ﴿ [64 اآلية: الزمر سورة] ﴾َنَأيَُّها   َأْعُبُد َاَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُروِنَى ُقَل ﴿

  َوُكن مَِّن   َفاْعُبْد به  فاآليتان تضم نتا تقدمي  املفعول[66 اآلية: الزمر ]سورة ﴾يَن
من بني تأويالت و كثري من النحويني،   معناهاعلى الفاعل، وهي احلالة اليت اختلف يف تأويل 

إن  املعىن املراد هاهنا بتقدمي املفعول لتخصيصه بالعبادة ولو أخ ره  "الرأ  القائل  ،هاتني اآليتني
املقوالت يف  املنطق الذ  كان حينم العالقة بني فالن حو العريب مل يتخلص من 2ذلك" ما أفاد

ملعرفة وينون جلوء املفس رين  ،املقوالت النحوية واللغوية ةإيراد العل ة املوجبة لوضع الل فظ منان
" أخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله  ما غ م ض من معاين اآليات التأخري حللالت قدمي و  هأوج

            َفاَل ﴿ تعاىل

﴾ [ 55 اآلية: التوبة سورة]  بك أموامهم وال قال: هذا من تقادمي النالم، يقول فال ت عج 
ا يريد اهلل أن يعذ هبم هبا يف اآلخر  ففك  رموز املعىن يبدأ من إدراك  3ة"أوالدهم يف احلياة الدنيا إّن 

لذا فإن  الن حويني يف صدد التفسري مل يبتعدوا بالتأويل كثريا  ،املعىن املسبق املفروض أن ينون
 عن الوضع السائد.

 
 

                                                           

 أبو محد  بركات حممد-السامرائي إبراهيم: تح اإلعجاز، دراية يف اإلجياز ّناية: (ه606ت: ) الراز  الدين فخر -1
 .175ص( ش..تط.د) والتوزيع للنشر الفنر دار علي،

 الدين بدر دحمم: تص -البيان وعلم القرآن علوم إىل املشوق – الفوائد: (ـه 751)ت:  احلنبلي ةاجلوزي القيم ابن - 2
 .83 :ص ،ـه1327، 1ط مصر، السعادة، مطبعة ،النعساين

 .17: ص ،2القرآن،ج علوم يف اإلتقان: السيوطي الدين جالل - 3
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 :الّتأويل عند البالغيّين-3

م تطو رت البالغة بعد نضج العلوم اللغوي ة وكانت قضية إعجاز القرآن من أبرز ما ساه       
إذ تفر عت علوم جديدة ع د ت أم امللنات الل غوي ة " فقد اعتب القدماء أن  معرفة التطور يف هذا 

هذه الصناعة هي عمدة بالغة الت أويل حيث تظهر العمليات التصورية واإلدراكية للمعاين 
القائمة على التشبيهات واالستعارات واجملازات والننايات وغريها مشن لة بذلك حلقة من 

 تتمث ل يف خترجياتفالعالقة ال يت تربط الت أويل بالبالغة   1حلقات التفاعل التأويلي مع النصوص"
ألن  املعىن فيها ال يقف عند حدود الل فظ ، االستعارة والنناية والتشبيه املعاين ال يت يثر  هبا كل  

 .الل فظ ضامر يفالظ اهر بقدر ما هو واجب على املتلق ي الت أم ل فيما هو 
فإن   البالغيني قد  ؛إذا كان الت أويل من مقتضيات الل غة يف جرياّنا بني العبارة واملقصد        

انتبهوا إىل هذه اخلاصي ة جبالء فقس موا النالم إىل ضربني " ضرب أنت تصل منه إىل الغرض 
 لت خرجقصدت أن ختب عن زيد مثال باخلروج على احلقيقة فقوذلك إذا  بداللة الل فظ وحده 

زيد...وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة الل فظ وحده ولنن يدل ك الل فظ على 
معناه ال ذ  يقتضيه موضوعه يف الل غة مث  جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض 

فهم من لت أويالت اليت ت  غري أن  مهذه ل، 2ومدار هذا األمر على النناية واالستعارة والت مثيل"
ألن  املواضعة بني  ،هذه الصور األدبية ستبقى للمرجعية الفنرية والثقافية الن صيب األوفر فيها

طريف هذه العناصر مرتبط كذلك باتفاق األشخاص عليها حّت تدخل هذه الصيغ ضمن 
 .أشنال اخلطاب

                                                           

حنو ّنوذج تساند  يف فهم الن صوص واخلطابات، منشورات االختالف، اجلزائر/  ،العربية التأويلية: باز  حممد–1
 .218 :ص ،م2010-هـ1،1431ط ناشرون، بريوت، لبنان،

أمحد رضا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، )د.ط(  :تح : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،ه(471)نعبد القاهر اجلرجاين -2
 .202 :م، ص1981-ـه1402
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احملمولة على  كأن ينون اسم بعض األعضاءالت أويل يف اجملاز   ؛من أضرب الت أويل البالغي   

أ   ﴾  َفْوَق    تعاىل﴿  املشاهبة مثل" تسميتهم اليد باسم القدرة كقوله.

قدرته... ووجه اجملاز أن  اليد حمل  للقدرة أو من جهة أن  اليد آلة يف الفعل، والفعل ال كمنن 
و املناسبة بني ما مت  التجو ز إليه وشرط حتق ق هذا الن وع البياين ه 1حصوله إال  بواسطة القدرة"

لذا فقد مت  تقسيم اجملاز إىل عقلي ومرسل وما كانت عالقته املشاهبة...وإال  استحال احلنم 
وليس غريبا أن جند عبد القاهر  على اجلملة باجملاز مبجر د عالقة غري طبيعية بني الطرفني

تباره كقوله " واعلم أن ه ال جيوز احلنم أس س للعالقة بني طريف اجملاز وما يصح اع اجلرجاين قد
ا جماز إال  بأخذ األمرين: األو ل أن ينون الش يء الذ  أ ثبت له الفعل مم ا يصح   على اجلملة أّن 

" حمب ت ك  جاءت يب إليك"  أن ينون له تأثري يف وجود املعىن الذ  أ ثبت له وذلك كقولك
أن ه ال يـ ْثب ت  الفعل إال  للقادر سبحانه ومل ينن مم ن الثاين: أن ينون ع ل م  من اعتقاد املتنل م 

﴾.. واعلم أن ه ال جيوز أن وَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُريعتقدون االعتقادات الفاسدة كقول املشركني ﴿

من باب الت أويل واجملاز أن ه تعاىل قال بعد ذلك  ﴾وَما ُيْهِلُكَنا ِإاّل الدَِّهُر﴿ ينون قول النف ار

يف العبارة ال يوصف بالظن  أو املخطئ  تجوزوامل ﴾َيُظنُّوَن إاّل  إْن ُهْم  ِمن ِعْلٍم  ِبَذِلَك    وَما َلُهْم﴿

ا الظ ان  من يعتقد أن  األمر على ما قاله وكما يوجبه ظاهر كالمه  بعد هذا التحديد  2"إّن 
هو نسق ثقايف ينون تعرف اجلامع املانع نستدل على أن  اجملاز ملا فيه من خاصية الت أويل 

 الطرفني ضرور  الستنتاج املعىن. 

                                                           

 مصر، ،املقتطف مطبعة اإلعجاز، حقائق وعلوم البالغة ألسرار املتضم ن الطراز: العلو  إبراهيم بن محزة بن حيي -1
 .70 :ص ،1 ج م،1914 -ـه1232( ط.د)
 1ط ، لبنان العلمية، بريوت، النتب دار رضا، رشيد حممد تح، البيان، علم يف البالغة أسرار: اجلرجاين القاهر عبد -2

 .338 ،337:ص،1988-ـه1409
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ت عد   اتؤد   االستعارة دور اإلنابة عن احلقيقة كوّنا فرعا من اجملاز، بل وقد تتجاوز ذلك ألّن   
أبلغ من احلقيقة فتصبح صائبة غري مبالغ فيها و مها من األقسام ما جعل البالغيني يفردون 

ينون املعىن احلاصل بالتأويل عن طريق االستعارة  خاص ا ومنها: و  لنل  نوع شرائط متي زه
 وهي اليت ق ر ن ت مبا يالئم املستعار له كقول كثري: المجّردة:

ِلِضْحَكِتِه رِقَاُب الَمالِ  َغِلَقت***َغْمُر الرَِّداء إذا تَ َبسََّم َضاِحكا    
ن الر داء ما يلقى عليه  ووصفه فإن ه استعار الر داء للمعروف ألن ه يصون عرض صاحبه كما يصو 

بالغمر الذ  هو وصف املعروف ال الر داء، فنظر إىل املستعار له، وعليها قول اهلل إصابتهم مبا 
وانطالقا من معرفة طبيعة  1أ سعري له اللِّباس فنأن ه قال أصاهبم اهلل بلباس اجلوع واخلوف"

 َفَأَذاَقَها ﴿  من البالغيني قد اعتب تعاىلاالستعارة الط رفني الضروريني يف بنيتها، فإن  النثري

 يقل كساها، ألن  ملحيث قال أذاقها و [112 اآلية: النحل  ]سورة﴾ ِف 

املراد باإلذاقة فهم املعىن من االستعارة منوط بالر جوع إىل نسق كالم العرب وفهم مذاهبها يف 

 َما َفقتيبة يف شرح بعض اآليات اليت جتمل استعارات كقوله تعاىل ﴿ القول كال ذ  فعله ابن

          فهذه [29 اآلية: الدخان  سورة] ﴾يْن

ها كذلك اآلية االستعارة فيها صرحية وذلك الستعارة لفظ البناء للس ماء وما هو مها واعتبار 
 ألن  يف كالم العرب ما يب ر ذلك "تقول العرب إذا أرادت تعظيما مهلك رجل عظيم الشأن،

كثري الصنائع، أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقده وبنته الريح  النفع، عام املنان، رفيع
ا قد مشلت وعم ت وليس ذل ك والبق والسماء واألرض يريدون املبالغة يف وصف املصيبة به وأّن 

م مجيعا متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب القائل فيه"  .2بنذب ألّن 

                                                           

 -ـه1420 (ط.د) القاهرة، ،اآلداب منتبة البالغة، علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية: الصعيد  املتعال عبد -1
 .220 ،219 :ص ،3ج م،1999

 .168، 167 :ص القرآن، مشنل : تأويلقتيبة ابن -2
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على األقسام اليت وضعها  ه(604)ت"الراز  الد ين رفخ"عند قد ارتنزت االستعارة ل        
" ذكر الش يء باسم غريه وإثبات ما  وهي عنده "عبد القاهر اجلرجاين"البالغي ون من قبله أمثال 

فمن أوجه استعمامها املبالغة يف التشبيه وإعطاء املشب ه به صفة  1"الغة يف التشبيهألجل املبلغريه 

 [31 اآلية: يوسف سورة ] ﴾ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم آَبَشرًا ِإْن َهـَذ   َماتفوق صفة جنسه كقوله تعاىل﴿

وكقوله أيضا  ،لأ  إعطاء صورة املالئنة ليوسف عليه السالم لفرط ما رأته الن سوة من اجلما

﴿    لِذيَن   ْحَمِن ﴾ [ 19 اآلية: الزخرف ]سورة "

م أثبتوا للمالئنة صفات اإلناث واعتقدوا وجودها فيهم وألجل هذا  فظاهر اآلية يدل  على أّن 
م أطلقوا عليها لفظ اإلناث أو لفظ االعتقاد مسوهم بالبنات و ال كمنن أن ي نون املعىن أّن 

فالتأويل يف الستعارة أمر تشرعه العالقة العرفية بني  2البنات من غري أثبات صفة األنوثة"
 املستعار واملستعار له لذا يبقى وجه االحتمال قائما.

 :الّتأويل عند الفالسفة والمتكّلمين-4
وعن  ،احلديث يف صفات اهلل عز وجل يعلم النالم همن أهم  القضايا اليت تولدت عن      

، فاهلل يف نظر املعتزلة منز ه عن كل  صفة ورائحة وهيئة مسائل اجلب واالختيار، وخلق القرآن
وعن احللول يف احملل غري مشابه لصفات البشر ألن  صفات اهلل متعل قة بذاته أم ا صفات البشر 

 هجوهرا تلحقاهلل  لبالذات جتعإّنا معاين قائمة فهي خارجة عنهم" إن  محل الصفات على 
ا اهلل عامل وعلمه هو قادر وقدرته هي هو، حي  األعراض وهذا ما يننره املعتزلة بشد ة، وإّن 

: وحدة مطلقة ةالقدرة واحلياوحياته هي هو أ  أن  علم اهلل هو اهلل وكذلك األمر يف كل  من 

                                                           

دار صادر، بريوت، لبنان، ، أوغلي مفيت حاجي اهلل نصر: تحاإلعجاز، دراية يف اإلجياز ّناية :الراز  الدين فخر –1
 .133:صم، 2004ه،1424، 1ط
 .136 :ص ،املصدر نفسه -2
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ات إىل مطابقة لذات اهلل مثل صفات الذات والقدرة تقسيم الصفمت  مث   1بني الذات والصفات"
 اخل.وهي صفات الذات، وصفات فعل مثل الرزاق واملعطي...

بإمنان اهلل أن حيمل من الصفات ما تدل  على األضداد مثل احمليي يف عرف املتنل مني       
دا بني صفات يضع حدو  ماأم ا األشاعرة فإن  مذهبهم فيه من اخلالف  ،املميت الرافع الباسط

أم ا األشاعرة فيفر قون بني صفات املعاين وصفات الفعل، ويذهبون  الفعل وصفات ذات اهلل"
إىل أن  صفات املعاين صفات قدكمة قائمة بذات الل ه، ليست هي ذاهتا وال غريها أم ا صفات 

إن   2"الفعل فهي عندهم كما عند الفخر الراز  صفات نسبية حادثة ومتجد دة بتجد د األفعال
ر يف جعل الل فظ يتجو ز إىل الصفات اليت ست حمل على التأويل سيثريها اجملاز ملا له من دو 

، هذا إضافة إىل تأويل كثري من املسائل النالمية مثل: خلق القرآن، واجلب واالختيار، غريه
 والت نليف، من منطلق املعتقد والوازع املذهيب احملض.

بني الفلسفة وعلم اإلمهيات  لذا فقد اعتنوا بإثبات واجب وا فلم يفصلأم ا الفالسفة      
الوجود بالصفة اليت تبهن على وجود اهلل بالطرق العقلية واملنطقية معتمدين يف ذلك على 

دالئل الفالسفة يف  العقيدة السليمة ونصوص القرآن احلنيم، إال أن ه من األمهية أن نعر ج على
فإن  مرحلة  الذ ،الصفاتة طويلة من علم النالم وجدل يف إثبات وجود اهلل وذلك بعد فرت 

 .املتأخرين من الفالسفة قد شهدت ذلك اخللط بني مسائل علم النالم والفلسفة
   ،الصفات وعصمة األنبياء وعودة الروح بعد فنائها واضيعمبمواضيع الفلسفة امتزجت       

     ﴿استدل  بقوله تعاىل ه(505")تأبو حامد الغزايل"كالذ  استدل  به 

    ﴾ وحدانية اهلل وتنزيهه عن و   علو  على  [11 اآلية: الشورى ] سورة

                                                           

 ،العربية النهضة دار -الدين أصول يف اإلسالمية الفرق آلراء فلسفية دراسة -النالم لمع يف: صبحي حممود أمحد -1
 .124 :ص املعتزلة، 1،ج م1985 -ـه1405 ،5ط ، لبنان بريوت،

 - 1986 ،1األزهري ة،ط منتبة القاهرة، الس قا، حجاز  أمحد: تح والتنبيهات اإلشارات لباب: الراز  الدين فخر -2
 .9 :ص-احملقق مقدمة من
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الصفات بقوله " إن ه ليس جبسم وال مثل األجسام وأم ا وإثبات موجود يف االعتقاد على ما 
، 1ال سيما األمة العربية" بالغة يف التنزيه شديد جد ا، بل ال يقبله واحد من األلفذكرناه من امل

بقوله " أم ا الدليل على معرفة  يبهن عليهااخلالق  و األدل ة يف كتاب اهلل كثرية على إثبات

  ِلُكْميِّ   ْنَأمَّ     ِمَن   َيْرُزُقُكْم   ُقْل َمْناخلالق فمثل قوله تعاىل﴿

   وَمْن   ِمَن           ِمَن   ْمَر ومن ُيَدبُِّر ااَل

اخللق جالل اهلل جيب أن يعرف  "[ 31 اآلية: يونس سورة ] ﴾َفاَل َتتَُّقوَنَا َفُقَل َفَسَيُقوُلوَن 

وعظمته ال بقول املتنل مني أن  األعراض حادثة وأن  اجلواهر ال ختلو من األعراض احلادثة فهي 
حادثة مث  احلادث يفتقر إىل حمدث فإن  تلك التقسيمات واملقد مات وإثباهتا بأدل تها الر مسية 

القرآن تنفعهم وتسنن  يشوش قلوب العوام والدالالت الظاهرة القريبة من اإلفهام على ما يف
يف الفلسفة قام إذن على أرضية  فالبهان 2"نفوسهم وتغرس يف قلوهبم االعتقادات اجلازمة

 ،اخلالف اليت أوغل فيها املتنلمون واليت فقدت يف النثري من جدامها خصوصية املعىن احلقيقي
 ي لزم احلجة. لذا فإن نا جند يف التأويل الفلسفي قضايا موضوعة بالبهان العقلي الذ 

مارسة الن قدية منهجا نقديا استمد  أصول حبثه من القرآن النرمي امللقد كان الت أويل يف 
بالغيني الاملفس رين، والن حويني، و قد أثرى هذا عمل و الشتماله على ثنائييت الظ اهر والباطن، 

ح املعىن جر اء ذلك ال األمر الذ  أفرز كم ا من املسائل اليت أ و لت ورا ، فالسفةالتنلمني و املو 
  .التأويل نظريته يفيسعى إلثبات عقيدة معينة من خالل  كان  حد، فنل  ايستقر على وضع و 

 
 

                                                           

 2ط ن،البن بريوت، : أمحد فريد املزيد ، دار النتب العلمية،تح النالم، علم عن العوام إجلام: الغزايل حامد أبو -1
 .259 :صم 2008

 .240ص:  املصدر  نفسه،- 2
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 :Herméneutique الهرمينوطيقا-ثالثا
مهم ة  1إىل الفرتة اليت كان يتوىل فيها اله هرمس  ترجع األصول األوىل للهرمينوطيقا

يني ة ،شرتبليغ وإفهام الر سائل بني اآلمهة والب  وغدت  مث  ختص صت أكثر يف قراءة النتب الد 
بسائر العملي ات العقلي ة لفهم الن صوص، وامهرمينوطيقا مشتق ة من اليوناني ة  ةمرتبط

Hermeneia  أ  فن  الت أويل، "أم ا الفعلHermeneuein   فيعين تنل م أو عب  أو أفصح أ
 تتحد د فامهرمينوطيقا 2بالل غة" آلخريناليغ يشري إىل فعل النالم مبا هو ترمجة للفنر وتب

 Interprétationوالت أويل    comprehension   La والفهم     Explication حعبالش ر 

إذ تعين األوىل اجلهد Hérmentique  و  Interprétation"الفرق بني النلمتني الفرنسيتني 
 باطن أو حقيقي يف حني أن  الثانية العقلي ال ذ  نقوم به إلرجاع معىن ظاهر وجماز  إىل معىن

ذات محولة فلسفي ة مبا أن  هتدف إىل اإلمساك بالنائن من خالل تأويل تعبريات جهده من 
ففي ظل  هذه املهم ة ال يت تتوىل  فيها امهرمينوطيقا ربط الواقع بالفنر تتوس ط الل غة 3أجل الوجود"

أفالطون وأرسطو يف كتابه املعروف حول املنطق ألداء مهم ة الت بليغ واإلفهام، وكانت حماورات 
Peri  Hermeneias .هي احملاولة ال يت حاولت كشف العالقة بني قضايا الل غة و الفنر 

 مراحل الهرمينوطيقا:-1
 التأويلّية القديمة) فهم النص الديني(:-1.1

النتاب متي زت املرحلة األوىل يف عنوفها على  فهم   ،مر ت امهرمينوطيقا مبرحلتني
املقد س وتفسري العبارات الغامضة، وهي املهم ة ال يت توال ها علماء الال هوت " فأهم  شيء يف 

                                                           

1- Hermes  اشي وله ال ذ  نعرفه يف اآلداب األوروبي ة باسم رسول اآلمهة لنن ه كما يقول املختص ون اله امهوامش واحلو
مهام كثرية مثل إرشاد املوتى  إىل العامل الس فلي وهو رب  الر قاد والت حو ل / حممد عناين: املصطلحات األدبي ة احلديثة، 

 .112 :، ص2003 ،3الشركة املصري ة العاملي ة للن شر مصر،ط  ،عريب–و معجم اجنليز   دراسة 
      2005 ،1بريوت، لبنان، ط لل غو  يف الفلسفة املعاصرة، دار الط ليعة،نقد املنعطف ا الزواو  بغورة: الفلسفة والل غة،–2

 .110 :ص
 .15 :م،ص1992، 1حسن بن حسن: الن ظري ة الت أويلي ة عند بول رينور املغرب، دار تيمينيل للط باعة، مراكش، ط-3
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       حرفة امهرمينوطيقا هو معرفة الش خص بالنيفي ة استعمل فيها اإلجنيل الل غة بطريقة مالئمة
املرء كذلك قدرة  ،يالتارخيية احمليطة باخلطاب اإلجنيلو دقيقة مع ضرورة استحضار الظ روف 

ات الزمان والظ روف"ئالت نل م هبذه األمور بطريقة تال ىعل فدور امهرمينوطيقا هو تقليص  1م متغري 
املسافة بني اإلنسان باعتباره الذ ات الباحثة عن املعىن، وبني النتاب املقد س ال ذ  تنز ل يف 

 .ظروف بعيدة  وغامضة عنه
" فمن بني غايات كل   مهام حتد د وظيفتهاتأخذ امهرمينوطيقا على عاتقها عد ة 

وكمنن مهذه املقاومة أن تفهم ذاهتا   Distance culturelle هرمينوطيقا مقاومة كل بعد ثقايف
عب تصو رات زمني ة خالصة أ  كمقاومة االبتعاد عن املعىن ذاته... مبعىن االبتعاد عن نسق 

التأويل ما كان شيئا غريبا عن الذ ات القيم ال ذ  يقوم عليه الن ص هبذا املعىن يقر ب 
مهمتها الثانية، وهي مهمة فهم الوجود  امهرمينوطيقا وعب هذا التقريب ستواجه2املؤو لة"

 واإلنسان.
 التأويلّية المعاصرة:-2.1

 ؛تسعى لتوضيح ما غمض من النتاب املقد سللهرمينوطيقا كانت املرحلة األوىل إذا  
ل الفهم أمام الذ وات بصفة عام ة وأصبح من حق  املؤو ل أن فإن  اإلصالح الديين فتح جما

بل جتاوز  ذلك إىل اعتبار العامل كنل جماال   ،يضفي من وجهة فهمه على الن ص  املقد س
 ،عتب مشاركة بني الذ ات والعاملللت أويل، فحيثما وجدت احلاجة إىل الفهم و جد الت أويل ال ذ  ي

ن تائج ال يت ينبغي للفنر الوصول إليها سلفا، أ  تسليم العقل حد دت نظري ة املعرفة الفقد 
وهذا الت حج ر هو ما حاولت امهرمينوطيقا جتاوزه بفتح اجملال  ،املسبق وتناسي ماهية الوجود

                                                           

اجلزائر، / الدار العربي ة للعلوم  ،جاسب: مقد مة يف امهريمنيوطيقا، تر: وجيه قانصو، منشورات االختالف ديداف –1
 .107 :، ص2007 -ـه 1428، 1لبنان، ،ط ،ناشرون

لبنان،  ،بريوت،مركز االّناء القومي ،بول رينور: الن ص و الت أويل، تر: منصف عبد احلق، جملة: العرب والفنر العاملي -2
 .48 :،  ص1988صيف  ، 3، العدد 
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للفهم" إن  امهرمينوطيقا هي عملي ة نظري ة عملي ات الفهم يف عالقتها مع تفسري الن صوص هنذا 
اه الفلسفي األكثر أو  1ي فنرة اجناز اخلطاب كنص"ستنون الفنرة املوج هة ه  ثر هذا كان االجت 

2مالمسة للط رح الل غو ، وحماولة مجعه بني آثار الفلسفة الت أملي ة
Philosophie 

réflexive   وقد حتد دت هذه املرحلة جبهود أعالمها الذين حاولوا إضفاء  والت أويلي ة املعاصرة
 زمة املنهج اليت كانت تعرتض امهرمينوطيقا يف كل  مرحلة.مسة جديدة يف املفهوم إثر أ

 أرنست دانيال شاليرماخار: -1.2.1
اث الغريب  مجعت امهرمينوطيقا بني الت أويل الفقهي واملهارة الفلسفي ة املوروثة من الرت 

لة كمستعمل مهذه فالعملي ة الت أويلي ة تشرتك فيها الل غة مبستوياهتا الن حوي ة والص رفي ة، والذ ات املؤو  
 لبنامج مشويلتأسيس حاول ال ررماخاالل غة املستقاة من األوضاع االجتماعي ة و الت ارخيي ة، وشالي

" فامليزة الن سقي ة  والن ظامي ة من متغريات تؤثر على اللغة جيمع بني قصدي ة املؤل ف وما حييط به 
وهي الفهم واخلطاب والل غة والذ ات املتنل مة  .الت أويلي تتحد د بالبنية الت الي ة.. جمهذا البنام

جتاوز خطأ  كوهو بذل   Ses Implications Spécifiques ليبسط تضم ناهتا الن وعي ة
ا تفتقر إىل مبادئ عام ة " الس ابقة الت أويلي ة النظريات ومجلة ما أس س عليه شاليرماخار  3يف أّن 

 .من بعدهالت أويلي  تأويلي ته، سينون دعامة يستمر  عليه اجلهد 
 
 

                                                           

 القاهرة،، حسن بر ادة، عني للد راسات اإلنساني ة، اث الت أويل، تر: حسن بورقي ةبول رينور: من الن ص إىل الفعل..أحب -1
 .58 :ص،2001، 1ط
  الذ  أس سه الشوليي  Néo-Kantisme Françaisالنانطي بعد تشري عبارة الفلسفة التأملي ة إىل املذهب املا -2
     Lachelier  والنيوLagneau   اليت تشري إىل أن ه ال وجود إال  للظ واهر وأن  يف أواخر القرن التاسع عشر، و

نبيهة قارة: ي نظر :/ Réflexion..هي لفظة االنعناس على الذات حسب معىن لفظة الش يء بذاته ليس إال  لفظ الت أويل
 .19:ص 2003، كانون الثاين،1، ط، لبنان بريوت،دار الط ليعة الفلسفة والتأويل،

 .44 :ص ،املرجع نفسه 3-
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 :Dilthey Willem (1833-9111 )  وليام ديلثي-2.2.1
تأسيس خطاب للفهم من خالل إجياد  تشابه بني منهج العلوم  الط بيعي ة  حاول ديلثي

اخلطاب العلمي ، فومنهج العلوم اإلنساني ة وذلك نتيجة العوز ال ذ  تشنوه العلوم اإلنساني ة
املستويان  ن، وهذا: مستوى له عالقة بالش رح وآخر متعل ق بالفهمعند ديلثي منوط مبستويني

" الل حظة ال يت مت  فيها تعديل القبض على املعاين سيغريان من كيفية استقبال النصوص فهي
للر ؤية والت مث ل مث  تبديل أرضي ة استقبال لغة الن صوص ال يت  عاملنظور املوضو بتغيري نظام اإلشارة 

ا الل حظة ال يت وضع فيها الفهم أمام الن ص "مبوجبها يتعام ومنهج الفهم عند  1ل مع الل غة...إّن 
ديلثي يتطلب الوقوف على عدة مبادئ، النلي ة، االنسجام، البنية، الزمني ة ومبدأ الداللة وهذه 
 العناصر املتناملة هي ال يت وضعت حدودا بني العلوم اإلنساني ة والعلوم الط بيعي ة كما ح د د

الفهم كمنهج للعلوم األوىل بينما ي عد  الت فسري منهج العلوم الث انية، أ  الطبيعي ة. مع أن  للت جربة 
اإلنساني ة خصوصي تها ال يت ال كمنن أن ت طب ق عليها عناصر الت جربة العلمي ة األمر ال ذ  جيعل 

 امهرمينوطيقا تقع جمد دا أمام مشنلة املنهج.
 :( Martin Heidegger1889 -1976(  مارتن هيدغر-3.2.1

للن شاط الت أويلي، إذ اعتب الوجود حبد  ذاته عملي ة  ا جديدةأبعادهيدغر تن رما أضاف
تأويلي ة، فعب الل غة تتحد د ماهية اإلنسان ووجوده فهي مسننه، ويف هذا ينون هيدغر قد 

ك الت خل ي، جتاوز الت صنيف الط بيعي أو اإلنساين " وشي د فلسفة لغوي ة تقوم ع لى معجمي ة الرت 
وال تنتمي ال إىل األلسني ة وال إىل الت حليل الل غو  وال إىل الفينومينولوجي وال حّت  إىل الت حليل 

إن  رؤية هيدغر تتقد م يف صيغة مشولي ة موح دة، واضعة فهم  2الوجود  املبني  يف الوجود والز من"

                                                           

  ،منشورات االختالف –نوطيقا الغربية والت أويل العريب اإلسالمي يمقاربات يف امهرم–رة ناصر: الل غة والت أويل عما -1
 .70 :م،ص 2007-ـه1428، 1ناشرون،لبنان، ط ،لدار العربي ة للعلوما /اجلزائر

 .115 :ص، زواو  بغورة: الفلسفة والل غة-2
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ذلك كوّنا منتج لتلك الل غة. فالت أويل مع هيدغر رسم الل غة من أو ل مراحلها وفهم الذ ات بعد 
 نفسه عب هدف وجود  أكثر منه معريف، أ  فهم النينونة يف العامل.

 : Hans Georg Gadamer(1900 –2002) هانز جورج غادامير-4.2.1
تلك  تيف مرحلتها املتطو رة فتحت امهرمينوطيقا الت أويل على مجيع الن صوص وجتاوز 

ومرهتنا بالل غة،  هبا الت أويل بالنتاب املقد س ليصبح العامل موضوعا للت أويل تليت ربطاملرحلة ا
النل ي ال ذ  يتضم ن احلاضر واملاضي  ليجدد الوعي ري جورج غادام زوحد د هذا هان

" إن  الل غة يف األصل  Hérméneutique   Universelle  عب تأويلي ة مشولي ة(واملستقبل
يف الوقت نفسه أن  وجود اإلنسان يف العامل هو وجود لغو  أساسا وسوف يتعني  إنساني ة يعين 

علينا أن نبحث يف العالقة بني اللغة والعامل من أجل أن حنق ق أ ف قا مالئما حلقيقة أن  اخلبة 
الـ تأويلي ة لغوي ة من حيث طبيعتها "

فغادامري حياول إجياد منطق من خالله يتم  الت حاور بني  1
يع املوجودات وهذا ال تتيحه إال  الل غة سواء يف الل غة الواحدة أم يف الل غة املرتمجة ال يت حنتاج مج

يتم  الفهم، الذ  -املنطوقة أو الش فوي ة  –فيها إىل وسيط حّت  تتم  العملي ة الت أويلي ة فعب الل غة 
هو منتج  الت أويل يفاملفسر ودور  la comprehension de l’expression هو فهم الت عبري

للفهم من واقع خاص، كما وض ح يف كتابه "احلقيقة  واملنهج" خطوطا أساسي ة تبني  ماهية 
اث وقد حاول غادامري الس ري على  الت أويل الفلسفي والفرق بني الت فسري والت أويل وعالقتهما بالرت 

2ّنج هيدجر يف ربط الت أويل بطابعه األنطولوجي
Anthologie   جاع منانة العلوم واسرت

اإلنساني ة ال يت حاولت الت أويلي ة  الغربية قبله إجياد منهج خاص  مها  بقوله "...أعتقد أن  مشنل 
امهرمينوطيقا ال ينحصر يف املشنل املنهجي للعلوم اإلنساني ة  وال ينجم عن املناقشات احلالي ة 

                                                           

تر:حسن ناظم وعلي حاكم، راجعه:  -خطوط أساسي ة لتأويلي ة فلسفي ة –هانز جورج غادامري: احلقيقة واملنهج  -1
 .576 :ص :2007، 1اجلماهريي ة الل يبي ة، طرابلس،دار أويا للط باعة والن شر، ط جورج كتورة،

 أحد حبوث الفلسفة الرئيسية الثالث، وهو يشمل الن ظر يف الوجود بإطالق جمردا من كل  تعيني أو حتديد، وهو عند -2
ي مببحث امليتافيزيقا العام، ويرتك البحث يف نواحيه املختلفة للعلوم الطبيعية  أرسطو علم املوجود مبا هو موجود، وهبذا مس 

 .26 :ص ،املعجم الفلسفي: جممع اللغة العربية/ واإلنسانيةوالرياضية 
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ا هو مشنل إنساين ينصب  حول حول الط رق واألساليب العلمي ة يف الت فنري والت فلسف و  إّن 
، فالل غة ال تنفك  عن فرض ميزهتا يف مجيع العلوم وأمام كل  ما تلقي 1قدرات الوجود اإلنساين"

به الت أثريات املذهبي ة واملؤس ساتي ة وحّت الرتاثية يف ذات املؤو ل فإن ه يتعني  علينا الوقوف موقف 
 نذعن مها كمستجيب أصم  فالصلة بني الواقع  الوسط فال نلغي سلطة تأثرياهتا متاما وال

اث باعتباره قاعدة تستخرج  والذات هي أوىل  طرق للفهم جعل غادامري للت أويل صلة وثيقة بالرت 
الفهم ألن  الت اريخ يعيش وفق ما يلقيه من تأثري على ذواتنا، إن ه املرجعي ة وبواسطة ما  أسسمنها 

م والن ص والوعي املسبق هي تأسيسات ممتد ة ومنصهرة يف يلقيه من تأثري تقوى سلطته فالفه
حاضرنا وهذه تأويلي ة  جتعله يرفع بالت أويل إىل مستوى العاملي ة والش مولي ة عب ما ينتهجه من 

اث.  ثنائي ات الل غة والرت 
   :(2005ماي 20)Paul Ricœur  بول ريكور-5.2.1

 ات الت أويلي ة  وعب ما أس ست له البنيوي ة لنظامالتـ ي ار  اهتال ذ  شهد املراحل املختلفةعب 
جيمع بني كل  الر وافد، من وجودي ة وتأويلي ة وفلسفي ة وأسئلة املعرفة ليصغها يف نظري ة  لحاو الل غة 

وحماوال جتاوز إخفاقاهتا يف صياغة   والفلسفة التأملية تأويلي ة تنحو إىل األخذ من الفيمينولوجيا
فروقا الستعادة منانة الل غة مي ز فيها بني علم  "رينور"وضع  ، فقدمينوطيقاللهر  نظرة مشولي ة

 "د  سوسري"وذلك عوض نظرة   ،الد اللة والسيمياء وكذلك  بني اخلطاب والنالم والل سان
Ferdinand de Saussure(1913)إن  الت أسيس الل ساين للمعىن والتوجيه البياين  لل غة م "

ني تنادا تتناقضان، دائرة البنيوي ة كعلم وامهرمينوطيقا كدائرة الفنر، إذ للحقيقة، يصالن دائرت
يضع رينور البنيوية كشرط مسبق لنل  فهم هرمينوطيقي...وحياول رينور منح التأويلية وضعها 

                                                           

وقي الزين، منشورات االختالف، تر: حممد ش -األصول، املبادئ، األهداف –هانز جورج غادامري: فلسفة الت أويل -1
 .135 :ص ،2006-ـه1427، 2اجلزائر/ املغرب املركز الث قايف العريب/ الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان، ط



التصوف والّتأويل قراءة في المفهوم والمنهج                  دخل                       م  

 

~ 33 ~ 
 

يتم    حّت  ، وهذه الشمولية متث لت يف استقراء الرتاث الفلسفي الفرنسي  1األكثر مشولية "
 ات اليت  ظهرت يف املراحل التأويلي ة السابقة.الوقوف على الفجو 

بالغيتني إىل عنصرين لغويني إستعارة والر مز من كوّنما أداتني من قيمة اإل "رينور"رفع    
يسعى  "رينور"وليست معاين حرفية فقط، فمشروع  أ  دالالت مفتوحة، ث الن فائض املعىنمت

اتي ةللحفاظ على هوي ة الت أويل من خالل األبعاد امل "  فالرمز هو العنصر الذ    وضوعي ة والذ 
من خالله يتم نشر وبعث املعىن املغمور داخل كثافة وعتامة املسافة املتزايدة يف التمطط بني 
الفهم الفاقد ملواقعه والواقع الذ  يبدأ يف فقد مبرات تواجده استنادا إىل التعديل املستمر جلهة 

رينور أمهية لفهم الل سان من خالل توضيح القناة اليت تفك كما أوىل   2احلقيقة وهدف الفنر"
رموز املعىن وينون هبذا قد اشرتك مع املؤولني السابقني له مثل غادامري  من جهة ربط قضايا 

 التأويل باللسان واللغة و فهم اخلطاب النتايب و الشفهي.
 الّتصّوف: -رابعا

 الّتصّوف لغة: -1
 بعض على حييلنا العربي ة املعاجم يف ألصل كلمة )الت صو ف( غو األصل الل   يفالبحث إن       

  ولبسه ذو صلة بالص وفأن  الت صو ف  بعضها ال يت تعينذات االشتقاقات املختلفة  النلمات
اجلوهر : الص وف للش اة  ؛صوف: الص وف للض أن وما أشبههكما ورد يف لسان العرب " 

للغنم، واجلمع أصواف..كبش أصوٌف على مثال  ن سيده: الص وفبوالص وفة أخص  منه. ا
فع ْل، وص ائ ٌف، وص اٌف، وص اٍف، وصوفاين، كل  ذلك كثري الص وف، والص وفانة بقلة معروفة 
وهي زغباء قصرية، وأخذ بصوفة رقبته، وصوفها: وهي زغبات فيها، وقيل: هي ماسال يف 

بعض االشتقاقات  ت معاينرتبطا اكم 3نقرهتا، الت هذيب: وتسم ى زغبات القفا صوفة القفا"

                                                           

 .77عمارة ناصر : اللغة والتأويل، ص:  - 1
 .77، ص: نفسه  املرجع - 2
 .199]باب الفاء، فصل الصاد[ ص: 9ابن منظور: لسان العرب، ج - 3
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،" بالعبادة والز هد من هذا املصدر  النعبة خيدمون كانوا صوفان وآل   اد عاه ، أو تن س ك   ت ص و ف 
بت الص وفي ة ولعل   ويتنس نون،  فيقال الص ف ة إىل أو والت عب د، الت نس ك يف هبم تشبيها إليهم، ن س 

 وأهل العب اد لباس هو ال ذ  الص وف إىل أو للت خفيف، واوا الفائني حدىإ بقلب الص فية منان
وورد يف لسان العرب تعريفا ألصل هذه النلمة حميال هو  1"املشهور هو واألخري..الص وامع

اآلخر إىل معىن خدمة البيت واحلجيج، وقد استدل  صاحب هذا املعجم برأ "اجلوهر " و"ابن 
خدمة البيت وهم الص وفان. اجلوهر : وصوفة أبو  سيدة" يف قوله " والص وفية من ويل شيئا من

أد  بن طاخبة بن إلياس بن مضر، كانوا خيدمون النعبة يف  حي بن مضر وهو الغوث بن مر
فال ذ  نستنتجه من  2اجلاهلية وجييزون احلاج  يف اجلاهلية من مىن، فينونون أو ل من يدفع"

( هو العباد لبيت ة، واالستقامة، واالرتباط الروحي بادالالت األصول اللغوية ملاد ة )ص و ف 
  هبا أولو الص الح من الن اس. وخدمة أهله، وهي صفات يتحل ى

على  ،على أحد احلروف األصلي ة للت صو ف ويدل  الفعل )ص ف ا( املمدود باعتباره مشتمال     
ا، وص ْفو ه  معىن الص فاء ال ذ  هو ضد  الندر" ص ف ا الش يئ والش راب ي صفو صفاء وص ْفوا 

ْفو ت ه  وص ْفو ت ه : ما ص ف ا م نه، وص ْفو ة  كل  شيئ: خالصه من صفو  ة املال وص ْفوة وص ْفو ت ه  وص 
اإلخاء، الصِّفوة بالنسر خيار الش يئ وخالصته، ما صفا منه، والص فاء مصدر الش يئ الص ايف 

َها َصَواِفيفَاذُْكُروا اْسَم اللِ واستصفيت الش يئ إذا استخلصته، ومن قرأ  بالياء فتفسريه أّنا   َعَلي ْ
خالصة هلل تعاىل، ومنه قيل للض ياع ال يت يستخلصها الس لطان خلاص ته الص و ايف  ، واالصطفاء، 

، وصفي  صفوة اهلل من خلقه، ومصطفاه ملسو هيلع هللا ىلصاالختيار افتعال من الص فوة، ومنه قول النيب 
فالفعل )صفا( وما  3"لود : أخلصته وصافيتهاإلنسان: أخوه ال ذ  يصافيه اإلخاء، وأصفيته ا

يتفر ع عنه من اشتقاقات حييل إىل معىن الص فوة اليت هي ز بد كل  شيئ، وإىل الود  واحملب ة ال يت ال 
                                                           

، فصل الصاد[، الفاء باب ]،24ج القاموس، جواهر من العروس تاج: الزبيد  احلسين مرتضى حممد السيد - 1
 .42ص:

 .200، فصل الصاد[،  ص: الفاء باب]9ابن منظور: لسان العرب، ج - 2
 .463، 462ص:  ] باب الواو والياء من املعتل، فصل الصاد[14املصدر  نفسه، ج - 3
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هذا املنطلق هو ال ذ  حد د فلسفة الص وفي ة يف بناء مذهبهم على احلب  يشوهبما زيغ، ولعل  
  اخلالص هلل وخللقه.

اليت  الل غوي ةعلى بعض الت عريفات  يف تعريفها للتصو ف بعض املوسوعات تاستدل  لقد      
اء يف توضيح املذاهب: أم ا الت صو ف يف الل غة فهو ج ،منها بالت صفية و الص فاء"تعل ق جزء 

نيا ...وقيل هو مأخوذ من الص فاء وترك الت نع م ارتداء الص وف وهو من أثر ارتداء  الز هد يف الد 
، وقد اشتق  ذلك االسم من ود يف كل لسان وضد ه الندورة وهو مذموم يف كل  لسانوهو حمم

(  هـ 1224تبينما يستدل  "ابن عجيبة" ) 1الص فاء حّت  صار غالبا على رجال هذه الط ائفة"
يف قوله:" أليق لغة وأظهر نسبة، ألن  لباس  على أن  اشتقاق الت صو ف من لبس الص وف 

 2ونسبتهم إىل غريه أمر باطن، واحلنم بالظ اهر أوفق وأقرب" ى الظ اهرالص وف حنم ظاهر عل
هو ات فاق على معان واضحة فهو نسبة إىل لبس الص وف زهدا وابتعادا وهذا الت عد د يف املفاهيم 

عن تنل ف العيش، وإىل الص فاء، والود  الذ  مها خالص احملب ة، وأيضا إىل االصطفاء 
 واالختيار.

 صطالحا:التصّوف ا-2
وسار على ّنجها إذ أك د  الل غوي ة استمد  مصطلح التصو ف بعض املعاين ال يت أقر هتا املعاجم     

، بل إن  يف تعد دها تعدد مشاربه كما قال "زر وق هذا املصطلح إىلالد الالت الل غوية نسبة تلك 
االشتقاق قاٍض " ( يف القاعدة السابعة من كتابه قواعد الت صو فه899الفاسي البنسي")ت

مبالحظة معىن املشتق منه، فمدلول املشتق  مستشعر من لفظه، فإن تعد د تعد د الش عور، مث  إن 
ولقد كث رت األقوال يف اشتقاق الت صو ف، وأمسى ذلك باحلقيقة  أمنن اجلمع فمن اجلميع..

: أن ه الثّانيدبري مها، : قول من قال" الص وفة" ألن ه مع اهلل كالص وفة املطروحة ال تأّولهامخس: 

                                                           

 .457، ص:1، جوالفنون العلوم مصطلحات كشاف موسوعة: علي الت هانو  حممد - 1
ه(: معراج الت شو ف إىل حقائق الت صو ف، ويليه كتاب: كشف الن قاب عن سر  لب  1224ابن عجيبة)ت:- 2

 .  25،26األلباب،تح: عبد اجمليد اخليايل، املركز الثقايف العريب، الد ار البيضاء،)د.ط.ت.ش(، ص:



التصوف والّتأويل قراءة في المفهوم والمنهج                  دخل                       م  

 

~ 36 ~ 
 

، من "صوفة القفا" للينها، فالص   : أن ه من "الصِّفة" إذ مجلته االت صاف الثّالثويف هني  لني 
: أن ه منقول من الص فة ألن  الخامس: أن ه من الص فاء، الّرابعباحملامد وترك األوصاف املذمومة، 

َنْفَسَك َمَع    ﴿       قال:صاحبه تابع ألهلها، فيما أثبت اهلل مهم من الوصف حيث 

 َيْدُعوَن   ّلِذيَن    ُيِريُدوَن      

      َقْلَبه ْغَفْلَناَا َمْن َعن    َكاَنَو  

فمنزع األخالق والتحق ق مبرتبة اإلحسان مها أو ل ما  1"[28]سورة النهف، اآلية:﴾ُفُرًطا

 يتحق ق هبما الت صو ف وينبين عليه منهجه يف املعرفة.
، جند أن  من أم ات النتب الص وفي ة األوىل ال يت على ذكر صلة الت صو ف باألخالق       

تنل مت عن الت صو ف قد نفت عنه ما ن سب إليه من أقوال القائلني خبروج أهل هذا املذهب 
"أيب نصر ــعن جاد ة الص واب، والل جوء إىل الز ندقة وبدع األفعال، ومن هذه النتب)الل مع( ل

باقي منزلتهم كمنزلة و في ة من صفوة الن اس ه(، إذ جعل الص و 378السر اج الط وسي")ت:
وعند  واهلل أعلم أن  أويل العلم القائمني بالقسط ال ذين هم ورثة األنبياء  العلماء يف قوله:"

املت قني وعباده الص احلني، هم ثالثة أصناف: أصحاب احلديث، والفقهاء، والص وفي ة، فهؤالء 
( أهل الت صو ف يف مقام ه 380 "النالباذ ")ت: ويف التصو ر نفسه وضع 2هم ورثة األنبياء"

   غريهم، وذلك بسبب صفاء رؤيتهم وسريرهتم يتمي زون هبا عنملا يتحل ون به من صفات  رفيع
ا مسي ت الص وفي ة صوفي ة لصفاء أسرارها ونقاء آثارها، وقال بشر بن احلارث:  " قالت طائفة إّن 

                                                           

نسي) - 1 ه(: قواعد الت صو ف، تح: عبد اجمليد خيايل، دار 899أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى زروق الفاسي الب 
 .24، ص: 2005، 2النتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 دار سرور، الباقي عبد طه حممود، احلليم عبد: أحاديثه وخر ج له وقد م حق قه: اللمع،  الط وسي السر اج نصر أبو -2
 .22ص:. م1960 -ه1380( ط.د)ببغداد املدين ممتبة مصر، احلديثة، النتاب
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لص ويف من صفت هلل معاملته، فصفت له من اهلل عز  الص ويف من صفا قلبه هلل، وقال بعضهم: ا
م يف الصف  األو ل بني يد  اهلل عز  وجل بارتفاع  ا مس وا الص وفي ة ألّن  وجل   كرامته. وقال قوم إّن 
ا مس وا الص وفي ة  مهمهم إليه، وإقبامهم بقلوهبم عليه ووقوفهم بسرائرهم بني يديه، وقال قوم إّن 

ا ، وقال قومملسو هيلع هللا ىلصف أهل الص فة ال ذين كانوا على عهد الر سول لقرب أوصافهم من أوصا : إّن 
لنن املستقرئ مهذا التعريف يلحظ جبالء مسة التشابه بني هذه  1مس وا الص وفي ة للبسهم الص وف"

  املشرتكة يف الص فاء والن قاء.و االختالفات 
 صاحب (هـ740)ت  الشريف اجل رجاين جند ارتباط الت صو ف باألخالق عن بعيد غري       

 مع الوقوف الت صو ف" النمال إىل رحلتها يف البشرية الن فس متممات من جعله قد التعريفات
 الباطن من حنمها فريى وباطنا الباطن، يف الظ اهر من حنمها فريى ظاهرا الش رعي ة اآلداب

 من بشيئ خيلطوه فال جد   كل ه والت صو ف كمال، باحلنمني للمتأد ب فيحصل الظ اهر، يف
 الدعاوى وجماني ة الطبيعي ة األخالق ومفارقة البي ة موافقة عن القلب تصفية وقيل امهزل،

 بالثقافة العلم هذا صلة يعين وهذا 2"احلقيقة بعلوم والتعلق الروحانية الصفات ومنازلة الن فساني ة
 .عليها دخيال اعتباره وعدم اإلسالمي ة

مصطلح   (ه808ت)" خلدون بن الرمحن عبد" أمثال روناملتأخ   املوسوعي ون يدرج مل     
 هذا" حادثا فيها جديدا هبل اعتب  ،اإلسالمي ة الث قافة يف القدكمة األصلي ة العلوم ضمنالت صو ف 

 األم ة سلف عند تزل مل القوم هؤالء طريقة أن   وأصله املل ة، يف احلادثة الشرعية العلوم من العلم
 العبادة على العنوف وأصلها وامهداية، احلق   طريقة بعدهم، ومن تابعنيوال الصحابة من وكبارها

 اجلمهور عليه يقبل فيما والزهد وزينتها، الدنيا زخرف عن واإلعراض تعاىل، اهلل إىل واالنقطاع

                                                           

م(: الت عر ف ملذهب أهل الت صو ف، نشر 990-ه 380)ت:  أبو بنر حممد بن إسحاق البخار  النالباذ  -1
 .   5م، ص: 1933هـ، 1352وتصحيح: آثر آربر ، مطبعة اخلاجني، مصر، )د.ط( 

 .28: ص ه،1306( ط.د)اخلريية املطبعة مصر، التعريفات،: اجلرجاين حممد بن علي بن الشريف - 2
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 إعراضهم  عنهم نقل ما فنثريا والت ابعني الص حابة عند عرف قد والز هد  1"وجاه ومال لذ ة من
 األصل حول الت صو ر اختالف كان فهما كل   وعلى  الط اعات، على إلقبالوا الل ذات عن

 العلم هذا خالله من جيعل ال ذ  الر حب اجملال للص ويف يبقى الش ريف، العلم هذا منه نبع الذ 
 .املفرطني والتأويل الر مزي ة عن بعيدا معتدال

سلمني على نسبة الت صو ف إىل أمام ات فاق جل  الل غويني واملوسوعيني من العرب وامل     
جند اختالف تصو ر بعض  وخدمة أهل البيت، والت نس ك، ،وصفاء احملب ة والوداألخالق، 

مفهوم الت صو ف إذ  حول( 1962)تLouis Massignon"لويس  " ماسينيون املستشرقني مثل
املصوغ  ال يت أطلقت عليه " الت صو ف مصدر الفعل اخلماسي عريفاتمعظم الت  ينفي عليه 

يسم ى يف اإلسالم  من"صوف" للد اللة على لبس الص وف، ومن مث  كان املتجر د حلياة الص وفية
دثون يف أصل صوفي ا، وينبغي رفض ماعدا ذلك من األقوال ال يت قال هبا القدماء واحمل

ويف للت ورية مع كلمة ص هذا الل فظ املطاوع منذ القرن الث امن امليالد  النلمة..وقد استعمل
اليت حاولوا فيها احملال باملعادلة  سوفوسمبعىن املتنس ك البس الص وف، ومع النلمة اليونانية 

"و"تصو ف Théosophie" ثيوسوفيابني"
2

ضع خمتلفة يف كتابه إىل أصول موا وينسبه يف، 
وضع اجتماعي وفنر   خاص، وليس شيعي ة، وكالمية، أ  أن  التصو ف يف نظره كان نتيجة 

 ينع أخالقي تعز زه الر هبنة، وكاستنتاج ملا مر  بنا من سريورة مفهوم الت صو ف بني الت حديدإىل واز 
اختالفا وتعد دا قد أثرى مضامينه، وجعله يضاهي مرتبة العلوم واالصطالحي، جند  الل غو 

 املختلفة قيمة وأمهي ة.
 
 

                                                           

 :،ص2012( ط.د) لبنان، بريوت، ،العريب النتاب دار االسنندراين، حممد:تح املقدمة،:  خلدون بن الرمحن عبد -1
432. 

ماسينيون، مصطفى عبد الرازق: التصو ف، تر:إبراهيم خورشيد، عبد احلميد يونس، حسن عثمان، دار النتاب  -2
 .26، ص:1984، 1اللبناين، منتبة املدرسة، بريوت، لبنان، ط
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 مراحل التصّوف:-3
مبراحل متباينة عنست طبيعة الفرتة الز مني ة اليت لقد مر  مصطلح الت صو ف يف مساره املعريف     

مح لت املصطلح ثقافة ذلك العصر وّنط تفنريه، و كمنن أن ّني ز يف تاريخ املصطلح أربع 
املرحلة األوىل وهي مرحلة الظ هور والن شوء وفيها كان املصطلح الص ويف حمصور   :مراحل مهم ة

واجملاهدة والس لوك...املرحلة الث انية حتق ق فيها نضج  املعاين واألغراض، يدور حول الز هد واحلب  
املصطلح وتطر قت مصطلحاته وأغراضه ومعانيه جملاالت  فلسفي ة وكشفي ة فتبلور الش طح وما 

مل فيها زاد تمحله من وجد فاض به الل سان وعب  عن آفاق ومشاعر باأللفاظ..املرحلة الث الثة اك
ابعة: تت سم هذه املرحلة جبفاف اإلبداع يف لة الر  حعريب وأغناه، املر  وقد زاده ابن املصطلح نسبي ا

االصطالح نسبي ا وتنرار ما سبق شرحه، وتعتمد هذه املرحلة على استحداث مصطلحات 
كانت تظهر مصطلحات   ، وال خيفى أيضا أن ه مع كل  مرحلة كان1رق والفرق وتسميتهابالط  

ت القرون األوىل مصطلحات الز هد والص فاء، أم ا القرن ، فقد عرفاجديدة تعب  عن خصوصي اهت
الث اين فقد كان شاهدا على استقرار هذا العلم مثل: العرفان، الت زكية، ومع عهد االستقرار الذ  

ذ مالمح أخرى أس ست  ،تطو رت مصطلحات هذا العلم (ه683ت)"ابن عريب"رف مع ع   واخت 
 .من شهرته  ت، بل وزادله
 صّوف:موضوعات التّ -4

ظهوره إىل الوقت احلايل وفق ما يتماشى  لقد حتددت موضوعات علم التصوف منذ فرتة    
الحي صطعدد االحاين بالد رجة األوىل، كما كان للت  وطبيعة هذا العلم القائم على اجلانب الرو 

فاء الص  و   الزهدالت وحيد و يف حتديد مواضيعه اليت جتلت عموما يف  الذ  رافق  هذا العلم دور
القراءة الصوفية بطابع الر مز  اصطبغتكما   ،وأحوال الن فس، وكذلك املعرفة  وحقيقة الوجود

ا لغة تتسامى عن الوجود العاد  الن ص الديين من املنظور الص ويف ف ،واالستعارة والتأويل، ألّن 

                                                           

م، ص: 1999، 1ينظر: رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، ناشرون، بريوت، لبنان، ط -1
13،14،15. 
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غو  الل  تتمي ز بالتجل ي واملناشفة تتجاوز معانيها املعجم  نشأ عن حالة خاصة هو نص مشف ر
    وهو بالتصوف  الصلة وثيق وهو   الز هد كمنن إحصاء هذه املواضيع يفاملتداول، وعلى كل  

ك"  ك وبدايته فيه، املزهود عن واإلعراض الرت   دوام وّنايته برتكه، ستئناساإل ومتن نه واإلعراض الرت 
 وال شيئا الز اهد يرى فال يهف واملزهود الز هد احتقار العظمى وّنايته بالبال، خيطر ال حّت نسيانه
ق ي  1"إليه يلتفت وتنمن العالقة بني الز هد والت صو ف يف حالة التخلي عن الدنيا وملذاهتا والرت 

وت عد  الت وبة واملراقبة ودوام الذكر وعالج    .لصفاء النفس يف سلم النمال ال ذ  يفتح عواملا
ي ات هذا العلم الذ  يريب  الس الك مثل احلسد والنب والغرور من أساس  أمراض القلوب

شن لت موضوعات اجلمال واحلب  اإلمهي واملرأة واخلمر الن واة كما  ،ويوصله إىل بر  املعرفة
عليها  مضيفاإال  وخاض يف املواضيع املذكورة  صويفلت صو ف، إذ نناد ال جند أ   لاألساس 

يبة عن الت ناول ملا فيها من جتاوز وإفراط ميزة الر مز، وقد تبدو موضوعات مثل املرأة أو اخلمر غر 
حس ات واألوصاف املادي ة

 
 .يف ذكر امل

 في الجزائر:الصوفية الّطرق والّزوايا -5 
، بل إن  آثاره يف التاريخ تبد  حركة املمارسة السلوكية الفرديةمل يبق الت صو ف حبيس         
ستعمار و املنحى الروحي يف التصد  لالذ، فقد شارك هذا االجتاه يف اجلانب االجتماعي فعالة
، وأشهرها العثماينيف حماربة االحتالل  بارزٌ  دورٌ املتعد د كان للطرق والزوايا إذ   ،اجلزائرتاريخ يف 

" فقد قاد شيوخ ومقدمو الطرق  2اليت ع رفت قبل قدوم العثماني ني القادري ة والش اذلي ة تلك 
االستعمار  يت نشبت ضد  ورات ال  ة والطيبية كل الث  رقاوي  نوسية والد  القادرية والرمحانية والس  

تباع الطريقتني الدرقاوية أسبان والبتغال والعثمانيني وكان اإل الفرنسي يف اجلزائر وقبلها ضد  

                                                           

 األولياء، خامت كالم من الصفاء أهل اصطالحات شرح مع تراثية دراسة-الصوفية املصطلحات قاموس: محد  أكمن- 1
 .74 :ص ،2000( ط.د) القاهرة، ،غريب عبده منتبة

 ،1ط ،( نشر بلد.د )،البصائر -ونشاطها تارخيها -باجلزائر والزوايا الصوفية الطرق: العقيب مؤيد صالح ينظر: - 2
 . 87: ص م،2009
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وقد ظهرت معظم الز وايا والط رق يف  1كثرهم حربا مهم"أشد عداوة للفرنسيني وأمحانية والر  
 إىل 1840)بني اجلزائري ة املقاومة نقرأ أن ردناأ ولواجلزائريني "ياف وجنحت يف مجع مشل األر 

 حزب: وهي ثالثة أحزاب قيادة حتت سارت قد لوجدناها عصري ة سياسي ة قراءة( م1848
 وكل ها املدن، يف ال الريف يف ظهرت أحزاب وكلها ، الر محاني ة وحزب الد رقاوي ة وحزب القادرية
2"املواطنني إىل واإلخوان السياسة إىل لدينا برناجمها يف جتاوزت أحزاب

 الطرق هذه ظهور ولعل   
 وّنلوا حومها التفوا قد اجلزائريني معظم ألن   أكثر، ناجحة جعلها املدن يف ال الريف يف والزوايا

 أن   هو النجاح هذا وسبب اجلزائرية، املقاومة جناح إليها تنسب كادت حّت   تعاليمها، من
 احلياة زخرف عن واالبتعاد وحده، هلل األعمال وإخالص السريرة قاءن على يعمل الت صو ف

     .املقاومة حول يلتف ون وقتها اجلزائريني جعل الذ  السبب وهو الدنيا
 الت صو فو امهرمينوطيقا، و التأويل، ؛لقد حاول هذا املدخل البحث يف أعماق املصطلحات   

ذ من القرآن النرمي مصدرا للمعرفة  ومتث الهتا يف املمارسة املعرفية، فتبني  لنا أن  الت أويل قد اخت 
والت أويل هو منهج حياة، يه حياء روح السؤال من خالل حماولة بناء أنساق معرفية ثابتة، إل

كان بينما  يتجدد املعىن وخيرج من أطوار البداهة واالغرتاب، إىل مرحلة االتصال مع ثقافته، 
ع الل غوية واالصطالحي انعنست احلركية يف الوض تنم  عن الت صو ف ذو تعريفات عد ةصطلح م

نو ع يف تاريخ تإذ مت  الن ظر إليه بوجهات متعد دة جعلت مشاربه ومذاهبه ت على ماهيته،
 .الت صو ف اإلسالمي

                                                           

 .50، ص: السابق املرجع - 1
 2ج م،1992 ،1ط لبنان، بريوت، اإلسالمي، الغرب دار اجلزائر، يف الوطنية احلركة: اهلل سعد القاسم أبو - 2
 .298،29: ص ،(م1830-1900)
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 تمهيد:

وضعه املعجمي، إىل االستعمال اّلذي ينّم عن البعد الّروحي  لقد انتقل مفهوم الّتصّوف من    
هذا املفهوم يف الّتأسيس لالختالف حول كّم من القضايا املرتكزة على ثنائية  الذي يؤّديه

الظّاهر والباطن، وبذلك غدا مفهوم الّتصّوف حامال للفكر الفلسفي والكالمي، واملتشّعب يف 
تفكري الثّقافات، والّنظر إىل جتّلياته العميقة يف الثّقافة العربية اإلسالمية، يكشف عن كّم من 

 ا تغرّيت دالالهتا بفضل الّتفكري الّصويف.القضاي

 :تأويل قضايا الّتصّوف عند البغداديين -أّوال

 الّتصّوف والّتوحيد:  - 1

تعّد مدرسة بغداد أهّم حمطّة تشّكل فيها الّتصّوف واّتضحت معامله، وتبِّين موضوعات      
الّتصّوف اّليت جتّلى فيها الّتأويل تعّدد الّروافد اّليت نظر الّصويف من خالهلا بعِّي الباطن انطالقا 

-1مها:" من الظّاهر، لذلك فإّن مبادئ هذه املدرسة الّصوفية ارتكزت حول نقطتِّي هامتِّي
الّتوحيد مبعناه الكالمي والّصويف، ووما يّتصل بذلك من مسائل املعرفة باهلل واحملبة اإلهلية والفناء 

الّنفس وآفاهتا، واألحوال واملقامات الصوفية، كالوجد والشوق والقرب  -2باهلل والبقاء به
فهذه مرحلة  1واآلخرة" واألنس والغيبة واحلضور واإليثار والذكر والتوبة ورؤية اهلل يف الدنيا

تكشف عن مرحلة مهّمة من مراحل نضج العقل الّتأويلي الّصويف الذي خطت فيه العلوم 
العقّلية مثل الفلسفة وعلم الكالم مراحل مهّمة.  تشّكلت يف الّّتاث الّصويف البغدادي قضايا 

ت مواضيع الّتصّوف حبسب جتاوزت لغتها الّلغة العاديّة إىل الّلغة الّرمزيّة اإلشاريّة،كما اختلف
الّتجربة اخلاّصة، إذ متثّلت يف مواضيع الّتوحيد، ووحدة الوجود، واحلّب اإلهلي، ومتّيز الّتأويل 

 إال الّذوق الّشخصي.الّصويف بامللمح الّذوقي اّلذي ال يفّسره 
                                                           

،  ص: 2018، 2017، 1أبو العال عفيفي: الّتصوف، الّثورة الّروحية يف اإلسالم، دار أقالم العربية، القاهرة، ط - 1
101.  
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املبّن على بداية الوعي الّصويف السّّن  (م911ه/298ت) 1"اجلنيد البغدادي"مّثل  لقد        
، ففي كتابه إىل" عمرو بن عثمان املّكي" 2االعتدال والّتوّسط والّتوفيق بِّي احلقيقة والّشريعة

يوّضح مذاهب التأويل اّليت انتشرت يف زمانه، وقد شاهبا كثري من الزّيغ فقال مبّينا إيّاه: " وهم 
تكّن يف خفايا نفسه يف ذلك على معاين خمتلفة: فمتأّول متِّي األغماض واألعراض فيما اس

فمضى فيما عليه منه  والعلم بنكته وال يّتكه يف كثري من األوقات ويستّت عليه يف بعض أوقاته، 
ومتأّول قصد الصّحة والّتحقيق فيما تأّوله وحلقه يف ذلك امليل من حيث مل يستدركه، وانطوى 

به من غريه فمضى على عليه ما عليه فيما قصد له، وكان عنده اّلذي عمد له وتأّوله أوىل 
وهو يتبِّّي هنا منازع التأويل لدى املؤّول وانتقاله يف مراتب داللة األلفاظ والعبارات  3ذلك"

 حّّت ال يغلب عليه امليل فيما ينوي تأويله.

استحدث منهج الّتأويل يف الّتصّوف الّذي كان "اجلنيد" أحد أإّمته اجملّددين، بل          
خاصية الّتأسيس لعلم الباطن، والّنزوع إىل ربطه مبا يتعّلق  فيه، رفةوواضع أسس بناء املع

 ندرجها أن وميكن الباطن يف متجذرة طبيعة ذات اجلنيد يد على املعرفة صارت " بالوجدان
 الوعي سلطة عن خارجة روحية بسلطة معرفة كل يربط الذي اإلسالمي العرفان ضمن

                                                           

يقول:" وإذا أراد اهلل باملريد خريا أوقعه إىل الصوفية، وكان يقول التصّوف ان تكون مع اهلل تعاىل "كان موالنا اجلنيد  -1
عالقة، وتارة يقول هو عنوة ال صلح فيها، وتارة يقول هم أهل البيت ال يدخل معهم غريهم، وكان رضي اهلل عنه  بال

بد الوهاب الشعراين: الطبقات الكربى املسمى لواقح األنوار يقول إذا رأيت الصويف يعبأ بظاهره فاعلم اّن باطنه خراب"/ ع
القدسية يف مناقب العلماء والصوفية، تح: عبد الرحيم السايح، توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة العربية، القاهرة، ط 

 .  155، ص:1، ج 1،2005
" أّما الّنقطة األساسية يف مذهب  إّن التوحيد الذي كان ركيزة مهمة من ركائز التصوف يتأسس على الشمولية - 2

من أّن اجلنيد قد احتضن هذه  اجلنيد، فتظهر من عقيدة التوحيد باعتبارها أساس جتربة االحتاد الصويف، وليس من شكّ 
املسـألة يف كل مشوهلا، فالتوحيد بالنسبة إليه ليس برهنة)تبيانا( لوحدة املوجود اإلهلي بواسطة حجج عقلية كما يفعل ذلك 

هتيو الكالم وحسب، وإمنا هو عيش لوحدة اهلل املتعالية نفسها"/ هنري كوربان: تاريخ الفلسفة اإلسالمية،  تر:نصري ال
، 2مروة، حسن قبيس، مرا: األمري عارف تامر، اإلمام موسى الصدر، عويدات للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، ط

 .292م، ص: 1998
 .12تح: علي حسن عبد القادر، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر، ص أبو القاسم اجلنيد: رسائل اجلنيد، -3
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مضامِّي الّتصّوف ومصطلحاته فأصبح يعرف باسم ومنهج هذه املعرفة أثر على 1"والعقل
 الّتوحيد، والسّر، والعرفان.

يُعترب كتاب "اجلنيد" "السّر يف أنفاس الّصوفّية" مرجعا جتّلت فيه الّرمزيّة املعرّبة عن أحوال       
املتصّوف ومقاماته، وإىل جانب أقواله وتعريفه هلذه املقامات واألحوال، فإنّه يعرض آراء 

وأهّم  ،صّوفة من املدرسة الّصوفّية البغداديّة دون أن يكون هناك تناقض بِّي أقواهلم وأقوالهاملت
ماميكن الوقوف عليه هو تأويلية العنوان ذاته املتضّمن ظاهرا عبارة "أنفاس الّصوفّية" اّليت 

ازيّة، فأنفاس تتجاوز يف معناها الثّاين احلركة الطّبيعّية اّليت يقوم هبا اإلنسان إىل داللتها اجمل
كما    الّصوفّية هي جممل املقامات واألحوال واألعمال اّليت صّدقها اليقِّي وهتدف إىل الّتصفية،

توحي داللة األنفاس إىل التجّدد واملالزمة، فقد ورد يف القرآن الكرمي كلمة"تـَنَـفََّس" يف قوله 

حاملة ملعىن جمازي، إذ وجد املفّسرون يف  [18سورة الّتكوير، اآلية ] ﴾والصُّْبِح ِإَذا َتَنفََّس﴿تعاىل

أحدمها أنّه إذا أقبل الّصبح  ؛معناها استعارات ودالالت متفرّقة منها: " مثّ يف كيفّية اجملاز قوالن
أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على اجملاز، والثاين أنّه شّبه الّليل املظلم املكروب 
احملزون اّلذي جلس حبيث ال يتحّرك واجتمع احلزن يف قلبه، فإذا تنّفس وجد راحة، فههنا ملّا 

فمصطلح  2بالّتنّفس وهو استعارة لطيفة"احلزن، فعرّب عنه  طلع الّصبح فكأنّه ختّلص من ذلك
الّنفس وما تبعه من اشتقاقات يف الوضع الّصويف ال يدّل إاّل على إرادة املريد وعقيدته 

 الّصحيحة جتاه ما يفعل.

                                                           

 يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة، عريب بن الدين حمي الصويف عند العرفان يف اجلمالية التجربةحممد خطّاب:  -1
 و العربية اللغة قسم،  الفنون و اآلداب كلية: حممد عّباسة، جامعة عبد احلميد بن باديس،  األستاذ إشراف، العريب األدب
 .15:، صآداهبا

 ،1ط الفكر، دار بريوت لبنان الغيب، ومفاتيح الكبري بالتفسري املشتهر الرازي الفخر تفسري :الدين الرازي فخر -2
 .74:، ص31ج م،1981-هـ1401
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يتجاوز معىن جماز الّنفس عند "اجلنيد" داللته على الكلمة اّليت تؤّدي بفضل قّوهتا وصدقها    
تقّدم يف قوله " نفس خيرج باإلضطرار خيرق احلجب والّذنوب اّليت إىل الّتجّلي والكشف كما 

بِّي العبد وربّه، فإذا نظر صاحبه بعِّي القلب إىل ربّه جيد ربّه رؤوفا رحيما، فإذا حتّقق به فريى 
اهلل أقرب إليه من حبل الوريد، فإذا أيقن به فريى اهلل قائده وسائقه فإذا نظره ينقطع إليه ويتعّلق 

عاين هذا مل يثق إىل غريه ومل ينساه، فإذا وجد هذا يعلم أنّه عبد وهلل رّب، فإذا علم  به فإذا
هذا قام بشرط الوفاء، فإذا وّّف يظهر له مقاما، فإذا ظهر املقام اعتذر إىل سيده فيعذره، 

يها الكلمة الّصادقة الّشاهد عل 1وعرض عليه الّتوحيد، فإذا قبل الّتوحيد يُعطى له لواء املعرفة"
عرّب عنه بالّنفس عند"اجلنيد" حتّقق عالقة 

ُ
اليقِّي تلغي احلجب بِّي العبد وربّه، فبالكالم امل

الباطن بالظّاهر وذلك بسبب عبورها من الّذات املتكلمة إىل الّذات السامعة، ومن وضعها 
 املتخّيل إىل املسموع.

 :بين انغالق المعنى وبعد الّداللةلغة الّتصّوف  -2

( انعطافا يف تاريخ الّتصّوف اإلسالمي وجتديدا يف ه309ت )2""أبو منصور احلاّلج" مّثل      
مستوى الّتعبري الّرمزي، وقد اعترب تصّوفه مثاال مفارقا ملن سبقه، وأّول تلك املفارقات كانت يف 
عمله "الّطواسِّي" فهو أمنودج مفعم بالغموض امتزجت فيه الّلغة مع الّرسم اهلندسي، وقد 

  إذ ترمجها بعض خصومه مبعىن الفصل الّروحاين  ،معاين خمتلفة لغموضها داللة العنوانأخذت 

                                                           

أبو القاسم اجلنيد: السّر يف أنفاس الّصوفّية، تح: عبد الباري حممد داود، مرا: جودة حممد أبو اليزيد املهدي، جوامع  -1
 .27الكلم، القاهرة )د.ط.ت.ش( ص:

" أطلقوا عليه اسم املغيث واملصطلم واحملري، وكانت له كرامات، ويف بغداد صحب اجلنيد شيخ الصوفية، وكان صديقه -2
الشبلي، وتكأكأ عليه املريدون، وكان يعظ الّناس ويلقي الشعر فيسحر األلباب حّت فُِتنوا به، وحكوا عنه احلكايات، 

أغيثوين، فليس يّتكّن ونفسي فأنس هبا،  !وكانت تأخذه اجلذبة فيقف يف األسواق ويف املساجد ويصيح: يا أهل اإلسالم
أعالم التصوف  : املوسوعة الصوفية،فّناحلل ال أطيقه"/ عبد املنعم وليس يأخذين من نفسي فأسّتيح منها وهذا دال

  .126،127ص: م1992ه،1412، 1دار الرشاد، القاهرة، ط -واملنكرين عليه والطرق الصوفية
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بينما أّوهلا البعض بعالقتها مع فواتح الّسور املتمثّلة يف احلروف وأّن "احلاّلج"   1أو اآلية
وبذلك اخّتذت احلروف   2استعمها كتحّد منه خاّصة وأّن حريف "طس" قد وردا يف سورة الّنمل

دا آخر فكان كل فصل يف الكتاب معنون ب"طس" معِّّي ويدّل عليه، ومن بِّي الّتأويالت بع
ويف سّر احلرف يقول  3جند ما دّل على  معىن الّطهارة والقّوة املتحّكمة ،هلذين احلرفِّي أيضا

"احلاّلج": "يف القرآن علم كل شيئ، وعلم القرآن يف األحرف اليت يف أوائل الّسور، وعلم 
يف الم ألف، وعلم الم ألف يف األلف، وعلم األلف يف النقطة، وعلم للنقطة يف األحرف 

      املعرفة األصلية يف األزل وعلم األزل يف املشيئة، وعلم املشيئة يف غيب اهلو، وعلم غيب 

مثل: "طس الّرمحة" "طس املشيئة" و"طاسِّي الّسراج"  4وال يعلمه إالّ هو" ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيئ ﴿

الّدال على احلقيقة احملمدية"، اّليت يدور عليها سر الوجود كله ملا حتّمله النيّب الكرمي يف نشر 
 الّرسالة.

جند الّتأويل يف األمثلة املتقّدمة قد اخّتذ الّصفة  دالّة على املوصوف كما يكون الظّل دليال      
، فقد رسم "احلاّلج" منهجا تسانديّا لتوضيح معىن "الّنور" وذلك عند إيراده على صاحبه

لشبكه من املفردات املساندة ملعىن النور مثل: الّسراج، املصباح، وذلك ويف سّر احلرف وداللته 
يؤّول "احلاّلج"حرف "الّسِّي" الوارد يف بعض كلمات القرآن الكرمي مثل: )موسى، ياسِّي،( 

وهذا اإللتفات إىل تأويل احلرف كان بداية تأويل احلرف اّلذي اخّتذ  5نوار احلقيقةبأّّنما لوح أ
 منه املتصّوفة علما خاصا بأسرار احلروف.

                                                           

، 1ينظر: كامل مصطفى الشييب: صفحات مكثفة من تاريخ الّتصوف اإلسالمي، دار املناهل، بريوت، لبنان، ط -1
 .142، ص: 1997، 1418

  .16ينظر: شريف هزّاع شريف: املعىن والتأويل يف اخلطاب الّصويف عند احلالج، دراسة منشور على اإلنّتنيت، ص  -2
ينظر: آنا ماري شيميل: األبعاد الّصوفية يف اإلسالم وتاريخ الّتصّوف، تر: حممد إمساعيل السيد، رضا حامد قطب،  -3

 .477، ص: 2006، 1منشورات  اجلمل، بغداد، ط
  .18ص: ، 2002، آذار، مارس، 1قاسم حممد عّباس: احلاّلج األعمال الكاملة، مكتبة اإلسكندريّة،ط -4
  .18ينظر:املصدر نفسه، ص:  -5
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 :رمز العرفان الحقيقة المحمديّة- 1.2

تُعترب الّذات احملمديّة جوهر املعرفة الّصوفّية فمنها يستلهمون أسرارهم ويزدادون فهما آليات   
 جمّلى أكمل هي احملمدية احلقيقةهو جوهر هذه احلقيقة "ف ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكرمي،  وكان الّنيّب 

 جمّلى هو موجود كلّ  كان وإن معانيه، بأخصّ  الكامل اإلنسان هي بل احلق فيه ظهر خلقي
 األعظم اإلسم وهو اجلامع لإلسم جمّلى هو وسلم عليه اهلل صلى حممدا فإنّ  إهلي؛ السم خاصا

وهذه املرتبة حافلة باألسرار اليّت تفّردت هبا  1"املطلقة اجلمعية مرتبة له كانت ولذلك( اهلل) 

 هذه الّذات الّشريفة.

إّن "احلاّلج" يف استلهامه هلذه احلقيقة وّظف عبارات تدّل عليها منها ما مسّاه" طاسِّي     
الّسراج" كنعت للّنيب عليه الّصالة والّسالم فقال" طس الّسراج من نور الغيب وبدا وعاد وجاوز 

مهّته، وحرميّا  الّسراج وساد، كما جتّلى بِّي األقمار، برجه يف فلك األسرار، مسّاه احلّق أمّيا جلمع
لعظم نعمته، ومكّيا لتمكينه عند قربه، شرح صدره ورفع قدره وأوجب أمره فأظهر بدره، أضاء 

فاملالحظ هو جتّوز ذكر اسم الّنيّب الكرمي بألفاظ أخرى مثل:  2سراجه من معدن الكرامة"
لّنور اّلذي نُعت به الّسراج، الّنور، أمّيا، مكّيا، حرمّيا، ومعظم هذه الكنايات تأخذ معناها من ا

    ﴿عليه الّصالة والّسالم يف كثري من آيات القرأن الكرمي، كقوله تعاىل

 ﴾ [ 46 اآلية: األحزاب ] واملصدر  واإلشراقاحلقائق وللّنور داللة وضوح

الباعث للحياة، فالّتأويل يف هذا الوضع يعتمد على جهد القارئ اّلذي يضفي عليه من معارفه 

                                                           

م، 1981ه، 1401، 1سعاد احلكيم: املعجم الصويف احلكمة يف حدود الكلمة، دندرة للنشر، بريوت، لبنان، ط -1
 .348ص: 

 .161احلاّلج األعمال الكاملة، ص: قاسم حممد عّباس:  -2
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ُؤَّل( وهو يعرف بالّتوازي 
واجتهاده ليحدث الّتوازن بِّي املعىن األّول)الّنص( واملعىن الثّاين )امل

 .1الّداليل

 : معنى الحقيقة  و تأويلها -2.2  

الّصوفّية" هي عبارة عن حقيقة معقولة جتمع يف ذاهتا مجيع ماهيات احلقيقة يف اصطالح      
 2احلق واخللق املعقولة، وهي جمموع ماهيات احلضرتِّي اإلهلّية والكونّية، وهي بذلك أصل العامل"

واخّتذ مفهومها عند "احلاّلج" بعدا يقارب داللة الّنور واإليضاح كما يف احلقيقة احملمديّة، 
ر والثّبات مها هدف تصّوف" احلالج"، يقول يف طاسِّي الفهم:" ضوء وبذلك يصبح الّنو 

فإدراكها ال يتأّتى دفعة واحدة وإمّنا يكون عرب  3املصباح علم احلقيقة وحرارته حقيقة احلقيقة"
مراحل يتكّشف فيها اليقِّي، كما عرّب عن حركة العارفِّي واجتهادهم يف الوصول إىل احلقيقة 

صباح إىل الّصباح" ويف هذا جّتوز لطيف برمزية املصباح الّدال على الّنور "حبركة الفراش حول امل
املؤّقت، وهي احلقيقة األولّية اّليت يتالّقاها العارف املعّرضة للّتغيري والّتوّقف وعدم الكفاية، بينما 

َعربَّ عنها بالّصباح ذي
ُ
الّنور املكتمل  تعترب املرحلة الثّانية يف الوصول إىل احلقيقة هي املبتغاة وامل

 الذي تنجلي فيه الظّلم.

، فمع كّل حمطّة يف هذه الّرحلة ملسو هيلع هللا ىلصرحلة املعراج اليت عاشها الّنيب بارتبط مفهوم احلقيقة      
    يظهر للعارف جزء من احلقيقة حّّت تكتمل يف آخر مرحلة هلا وهي مرحلة الّتجّلي األعظم 

يقة، أخرب عن الّسواد، وحِّي وصل إىل " فكان قاب قوسِّي حِّي وصل إىل مفازة علم احلق

                                                           

املصطلح أشار إليه" حممد بازي يف الّتأويلية العربية وقد شرحه يف قوله" يتدّخل املؤّول بإضافة أبعاد جديدة أو -1
توسيعات من خالل املعىن املبّن نفسه حمققا نوعا من التوازي الداليل، وهي حاالت تطوير املعىن، وتربير املعىن، وتنوير 

/  اجلزائر االختالف، منشورات، واخلطابات النصوص فهم يف تساندي منوذج حنو -عىن"/ حممد بازي: الّتأويلية العربيةامل
 .151ص:  .م2010-هـ1،1431ط ، ،بريوت، لبنان ناشرون،

 .345ص: -احلكمة يف حدود الكلمة-سعاد احلكيم: املعجم الصويف -2
 . 167، ص: الكاملة األعمال احلاّلج: عبّاس حممد قاسم  -3
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حقيقة احلقيقة أخرب عن الفؤاد، وحِّي وصل إىل حقيقة احلقية ترك املراد واستسلم للجواد، 
غاية  وحِّي وصل إىل احلّق عاد فقال" سجد لك سوادي وأمن بك فؤادي، وحِّي وصل إىل

: )أنت كما أثنيت الغايات قال: )ال أحصي ثناء عليك( وحِّي وصل إىل حقيقة احلقيقة قال
وعليه يكون معىن احلقيقة متجّدد مع كّل مقام  1على نفسك( جحد اهلوى فلحق املىن"

عرفاين، إذ عرّب "احلاّلج" عن معناها بعد معىن املعراج بالّرمز اهلندسي يف طاسِّي "الّدائرة" 
 بدائرة يف وسطها ثالث نقاط، لكّل نقطة مرحلة يف علم احلقيقة. 

احلاّلج تأويالت عّدة لداللة حرف الباء وارتباطه باحلقيقة إذ يقول:" الباء باب ثاين يقّدم      
مثل"ب" حيث الوصول وفيه الّتيه، والثّالث مفاوز احلقيقة، وهي حقيقة ذلك الباب اّلذي  
كالباء، ويقابله بابان حتت الدائرة الثانية، وهيهات من يدخل الدائرة والطّريق مسدود والطّالب 

، لقد 2د، نقطة الفوقاين مهته، ونقطة الّتحتاين رجوعه إىل أصله، ونقطة الوسطاين حترّيه"مردو 
ارتبط معىن حرف الباء بعملّية اخللق واإلجياد، ولعّل هذا املعىن حتّدد من خالل شكل حرف 
 الباء مع نقطتها " وليس الباء وحدها هي نقطة اإلنطالق، بل مع نقطتها اّليت حتتها وهي القّوة

الفاصلة بعد وحدة األلف الّتاّمة، ولذلك فإّّنا استخدمت رمزا للّنيب أو لعلّي، كما أّن شكل 
الباء)ب( يدّل على أّن اهلل عندما خلق احلروف سجدت الباء، والباء سجدت ألّّنا تشري إىل 
عملّية اخللق على خالف الوحدة اإلهلّية املتمثّلة يف حرف األلف، واّليت ليس من شأّنا 

ارتبط بتصّور معِّّي اندرج حتت رمزيّة تستعصي عن الّتفسري،  ، إّن تأويل "احلاّلج"3لّسجود"ا
 وهذا ما شّكل انغالق حلقة املقصديّة يف الّتأويل.

 

                                                           

  .168: ص ،السابق املصدر -1
  .175نفسه، ص:  املصدر -2
 .482، ص: الّتصّوف وتاريخ اإلسالم يف الّصوفية األبعاد: شيميل ماري آنا -3
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 :1وحدة الوجودالّتصّوف و -3.2

إّن الغموض اّلذي مّيز اجلانب الّنثري عند "أيب منصور احلاّلج" بقي حاضرا يف جانب    
الّشعر عنده، فقد بقيت قصائده تعّج باملصطلح الّصويّف املغلق اّلذي تعجز القرائن الّلغويّة 

ز والبالغّية عن فّك شفرته غالبا، وذلك لغلبة الّتجريد الّذهّن اّلذي يقصي املدلول، بل وترم
 دالالهتا أيضا إىل العمق الفلسفي اّلذي ترمجته، وقد ظهر هذا يف إحدى قصائده:

رّ   ***َسَراِئُر ِسرِّي تُ ْرُجَماٌن ِإَلى ِسّري       ِإَذا َما اْلتَ َقى ِسّري وِسرُّك ِفي السِّ

 ُه ِإَلى ِسّريأِهيُم ِبِسرِّ الِسرِّ ِمنْ      ***ُر ِسرِّ الِسرِّ ِمّني، وِإنََّما       َوَما َأمْ 

ا ُقِضَي َأْمِري      ***َر اأَلْمُر ِمنِّي وِإنََّما        َوَما َأْمُر َأمْ   أُِمْرُت بَِأْمِر اأَلْمِر َلمَّ

رُ       ***َوَما َأْمُر َصْبِر الصَّْبِر ِمنِّي َوِإنََّما             2أُِمْرُت ِبَصْبِر الصَّْبِر ِإَذا َعزَِّني الصَّب ْ

الّتعدد الّلفظ ذو املعاين املختلفة تفرض على متلّقي هذا الّشعر أن يبحر يف لغة القوم فميزة 
فإذا ّسلمنا أّن مصطلح        ؛وعلومهم ومقاماهتم حّّت يكتشف الّرمز اّلذي أضمروه يف عباراهتم

ّي، فإنّه " الّسّر" قد ُعرف يف اصطالح الّصوفّية مبعاين خمتلفة وكّلها اشّتك يف نقطة األمر اخلف
 جدير بالذّكر أن نلتفت إىل املقطوعة املتقّدمة لنالحظ كّم التعّدد الّداليل ملعىن الّسّر اّلذي دلّ 

                                                           

الّشهود ووحدة الوجود هو:" إذا قال الّصويّف ال أرى شيئا غري اهلل،  ةإّن أبسط تعريف ميكن أن نقّدمه يف معىن وحد -1
فهو يف حال وحدة الّشهود، وإذا قال ال أرى شيئا إاّل وأرى اهلل فيه فهو يف حال وحدة الوجود، فحال وحدة الّشهود هو 

الّشهود ووحدة الوجود، فإن   حال الفناء، وحال وحدة الوجود هي حال البقاء، والفناء والبقاء متالزمان، وكذلك وحدة
كنت فانيا عن الّشيئ فإّنك البّد باق بغريه، وإن كنت باقيا يف الشيئفأنت ال حمالة فان عن سواه"/ ّناد خياطة: دراسة يف 

 . 5م، ص: 1994ه، 1414، 1التجربة الصوفّية، دار املعرفة، دمشق، ط
  .272، ص: 2007، 2مل، بغداد،طكامل مصطفى الشييب: شرح الديوان احلالج، منشورات اجل  -2
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، وهي أحوال يشهدها الّصويّف توصله إىل مقام 1على سّر احلال، وسّر احلقيقة، وسّر الّتجّليات
والبعد عن ذات اهلل تعاىل     وهو مقام مكابدة وجماهدة على  حمنة العلم، وعلى نار احلبّ  2الّصرب

" والّصوفّية يف هذا املضمار ميتلكون قدرة عجيبة يف حتويل احملن واإلبتالءات إىل نصوص 
مقروءة مكتنزة باملعاين اإلشاريّة ذات الّدالالت اإلجيابّية، حبيث تتحّول احملنة إىل منحة، ويف 

محّبِّي يف مقام الّصرب إذ يفقدون صربهم الوقت نفسه تتاح هلم فرصة الّتعبري عن إدالل احلّق لل
، إّن املقطوعة اّليت سبقت حتوي الكثري من الغموض الذي يستدعي 3عند مطالعة أنوار احلبيب"

 تكثيف آليات الفهم والّتفسري.

 من شعر "احلاّلج" اّلذي محل معىن وحدة الوجود، ما جنده يف قوله:     

 َتَكاَشَفْتِني َحتَّى َكأَنََّك ِفي نَ ْفِسي    ***ْدِسي ك يَا قُ َحَوْيُت ِبُكلِّي ُكلَّ ُكلِّ          

 ِسَوى َوْحَشِتي ِمْنُه َوأَْنَت ِبِه أُْنِسي  ***أُقَ لُِّب قَ ْلِبي ِفي ِسَواَك َفالَ َأَرى             

 4ِمَن األُْنِس فَاْقِبْضِني ِإلَْيَك ِمَن األُْنسِ   ***فَ َها أَنَا ِفي َحْبِس الَحَياِة ُمَمنٌَّع              

 أّما يف معناه الّصويف  5حتواء اّلذي تعّن داللته الّلغويّة اجلمع واإلملامالفعل"َحَوى" املشتق من اال

                                                           

سّر احلال ما يعرف به من مراد اهلل فيها، أّما سّر احلقيقة فهو ماال يفشى من حقيقة احلّق يف كّل شيئ، وشهود  -1
الّتجّليات، هو شهود كّل شيئ يف كّل شيئ، وذلك بانكشاف الّتجّلي األّول للقلب، فيشهد األحدية اجلمعية بِّي األمساء  

 .120،121ينظر: عبد الّرزّاق الكاشاين: معجم اصطالحات الّصوفّية، ص: كّلها/ 
الّصرب مقام تتعّدد دالالته عند املتصّوفة " فأفضل الّصرب، الّصرب على اهلل بعكوف اهلّم عليه، وصدق املراقبة بالقلب  -2

ضات، والّصرب عاى كتم املنح، وحسم مواد اخلواطر، والّصرب ينقسم إىل فرض وفضل فالفضل كالّصرب على أداء املفّت 
والكرامات ورؤية العرب واآليات/ شهاب الدين الّسهروردي: عوارف املعارف، تح: عبد احلليم حممود، حممود بن الشريف، 

 .274، ص: 2دار املعارف، القاهرة)د.ط.ت.ش(، ج
، ص: 2001، 1ومة، األردن، طأمِّي يوسف عودة: جتلّيات الّشعر الّصويف، قراة يف األحوال واملقامات، دار ه  -3

129 . 
  .284، ص: كامل مصطفى الشييب: شرح الديوان احلالج-4

 .208ص:  [باب الياء من املعتل، فصل احلاء] 14ج ،ابن منظور: لسان العرب -5
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فهو حالة اجلمع بِّي الّذات وخالقها وفيها ترى املوجودات ال بعِّي اجلماد بل بعِّي حضور اهلل 
ّتماهي اّلذي عرّب عنه "احلاّلج" بالكل وكّلي وكّلك، وأضاف إليها مصطلح      فيها، وهذا عِّي ال

حتاد" اّلذي هو: " شهود الوجود احلّق املطلق اّلذي الكّل به موجود ، ويف معىن "اال1"املكاشفة"
حّتاد تلغى املسافات وتغيب الّذات عن ففي اال 2باحلّق، فيّتحد به من حيث هو كون كّل شيئ"

 حباهلا وحبال الوجود، وهو ّناية معراج الّتصّوف، ويف هذا املقام يقول "احلاّلج":العلم 

 ابْ َتَسَم الَمْوُموُق لِْلَواِمقْ    ***اتََّحدَّ الَمْعُشوُق بِالَعاِشْق                  

ْكاَلِن ِفي َحاَلٍة               3ِحقْ فَاْمَتَحَقا ِفي الَعاَلِم الَما   ***واْشتَ رََكا الشَّ

األلفاظ الّدالة عليه، فالومق: احلّب" َوِمَقُه َوْمًقا َوِمَقًة:  من خاللوداللة البيتِّي على الفناء  
أّما اصطالحا:" فاحملُق: فناء وجود العبد يف ذات اهلل تعاىل،   4أحّبه، فهو واِمٌق، وتـََومََّق تـََودََّد"

وعرب الّشرح  5كما أّن احملو فناء أفعاله يف فعل احلّق، والّطمُس فناء الّصفات يف صفات احلق"
، إذ ينتج عن فنائهما حصول 6الّلغوي تتبِّّي مقصديّة "احلاّلج" يف الّتعبري عن الفناء والّتوّحد

ذات واحدة تبتعد عن العامل احملسوس ليصبح عاملا جمّردا غري مّتصل بالواقع، ويف الوقوف على 
شعر احلاّلج نستنبط الكثري من املعاين املتوارية يف استعارات وجمازات وكنايات تواضع عليها 

                                                           

عن  " إذا أراد اهلل أن حيمل عن عبد ما يورده عليه كشف احلجاب عن بصرية قلبه فأراه قربه منه فغيّبه أنس القرب-1
ولو أّن احلّق سبحانه جتّلى ألهل الّنار جبماله وكماله لغيّبهم ذلك عن إدراك العذاب، فالعذاب إمّنا هو  إدراك املؤملات

 .792، 791وجود احلجاب، والّنعيم إمّنا هو بالّظهور"/ رفيق العجم:موسوعة مصطلحات الّتصّوف اإلسالمي، ص: 
ه، 1413، 1ت الّصوفّية، تح: عبد العال شاهِّي، دار املنار، القاهرة،  طعبد الّرزّاق الكاشاين: معجم اصطالحا -2

 .49م، ص: 1992
 . 316: ص احلالج، الديوان شرح: الشييب مصطفى كامل -3
 .1782جمد الّدين بن يعقوب الفريوزآبادي: القاموس احمليط ، ص:  -4
 .89، ص [باب اجليم]الّشريف بن حممد اجلرجاين: الّتعريفات،  -5
وهو الشعر الصويف الفلسفي الذي محل داخله بذور الرّفض، وحاول أن يتخّطى املنطلقات الّسائدة بدمج اإلهلي يف  -6

اإلنساين، أو مبحاولة أنسنة األّول وتأليه الثّاين/وفيق سليطِّي: الشعر الّصويف بِّي مفهومي االنفصال 
 .66م، ص: 2007والّتوّحد،)د،ط(
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ج فّتة رئيسة يف تاريخ الّتصّوف املتصّوفة، وفرضوا نظاما خاّصا لفّك شفرهتا، وقد مّثل احلالّ 
 البغدادي زاد من غموض العبارة وتشّظي املعىن.

 الوقفة وأفق التّأويل الصوفي: تجربة -3

 الوقفة والمجاز: -1.3

لقد تغرّيت الّلغة الّصوفّية بعد حمنة" أيب منصور احلاّلج" واّتسمت أفكار املتصّوفة بالّتغرّي      
يف املنحى الّداليل والّّتكيبة الّلغويّة، إذ تغرّي منط الّتعبري من الّرمزيّة املغلقة إىل نصوص متغرّية 

، تضاه العرف الّسائد يف الّتعبري املضامِّي تبتعد كثريا عن الّتأويل الباطّن، وذلك استجابة ملا اق
بتغيري بنية  ه( 354)ت1وهذا الّتغرّي هو الّذي ُعرف يف تّصوف" حمّمد بن عبد اجلّبار الّنفري" 

الّنص الّصويف مع اإلبقاء على حماوره العاّمة" البّد من اإلشارة إىل أّن الّنفري مل يكن أّول صويّف 
ىل مصطلح خاص، فقد سبقه احلاّلج إىل ذلك، غري أّن استعمل داّل الوقفة اّلذي حتّول لديه إ

مل يستعمل املصطلح يف سياق عابر، بل عّول عليه يف وسم جتربة متفّردة، كان  "الّنفري"
إعادة بناء مفهوم الوقفة ..هذه العناية اخلاّصة مبصطلح   يفأساسِّّي   عاملِّي وتشّعبها اّتساعها

خطاب الصوفية أقّل حضورا يف خطاب  ة بكثرة يفالوقفة جعلت املصطلحات األخرى املتداول
 ولعّله الّتفرد اّلذي غرّي من مستوى تلّقي اخلطاب الّصويف من حيث املعىن واملنهج. 2الّنفري"

                                                           

و صاحب املواقف، نقل عنه الشيخ" حميي الدين بن عريب" وكان إماما بارعا يف كّل العلوم، من أهل القرن الرابع، وه -1
ومن أقواله:" قلوب العارفِّي خترج إىل العلوم بسطوات اإلدراك وذلك كفرها، وهو اّلذي ينهاها اهلل عنه"/ ينظر:عبد 

، 1ي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طالوهاب الشعراين: الطّبقات الكربى، تح: عبد الرحيم الّسايح، توفيق عل
، وذكر ترمجته وتاريخ وفاته أيضا " حاّجي  خليفة" يف كشف الظّنون، دار إحياء الّّتاث 359م، ص 200 ه،1426

 .1891، ص: 2العريب، لبنان، )د.ط.ت.ش(، ج
العريب،الدار البيضاء، املغرب/ بريوت ، لبنان، املركز الثقايف -الكتابة عند النفري-خالد بالقاسم: الصوفّية والفراغ -2
 .150،151، ص: 2012، 1ط
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ّ"كسرا ألفق تلّقي اخلطاب الّصويف بسبب الّرمزيّة اّليت  لقد شّكلت نصوص "الّنفريّ        
قه لعايري جديدة لتلّقيه، إذ تظهر رحلة املعىن حمتواة غّلفته، وبسبب اختزاله للمتحاويرين، وخل

يف الّرمز  " يُعترب سؤال املعىن عند "الّنفري" وجها آخر ملا ُيسّمى بالّتأويل عند املتصّوفة، جتّلى 
من خالل عرض البدائل، وكذلك من خالل الّتشكيل اخلطايب املوزّع بِّي ظاهر ثابت، وباطن 

إّن أّول  1ي" باعتباره عارفا واقفا، أنّه احلقيقة اّليت تدرك إالّ بالبصرية"متحّرك هو ما اعتقد "الّنفر 
عالمات االنزياح الّداليل وبداية السؤال الّتأويلي تبدأ من العنوان ) املواقف واملخاطبات( كما 

كما حيمل معناها على الّتوّقف بِّي   2عرب عنه " فأوقفّن معناه أيقظ قابلييت لتلّقي التجّلي"
املقامِّي لقضاء ما بقي عليه من حقوق األّول، والّتهّيؤ ملا يرتقي إليه بآداب الثّاين لتكون مرحلة 

، وتبدأ أيضا من تأويل عناوين الوقفات، كموقف"البحر" و"العز" " ادعّن وال 3متوّسطة بينهما
لّتفرقة بِّي مصطلحي الوقوف والوقفة " جتربة تسألّن" " من أنت ومن أنا"، وجدير بالذّكر ا

الوقفة بال منتهى. منتهاها ال حّد له. فدال الوقفة يف املسار الّتأويلي يشتغل على حنو ضّدي، 
وهذا العدول عن املعىن الظّاهر هو من سيثري  4ألّن مدلوله أقرب إىل العبور منه إىل الوقوف"

ختالف يف الثّقافة الّصوفّية يف أبعادها األخالقّية، الّتأويل، ويّتجم مدى العمق واال دالالت
والفكريّة لدى "الّنفري" اليّت استطاعت أن تشّكل منطقة صمت تتطّلب حضور الكثري من 

 آليات القراءة والّتأويل.

 

 
                                                           

م، 2002، 1آمنة بلعلى: حتليل اخلطاب الّصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط -1
 .161ص: 

طف العراقي، مكتبة احملروسة، مصر، عفيف الّدين الّتلمساين: شرح مواقف الّنفري، تح: مجال املرزوقي، تصدير: عا -2
 . 57، ص: 1997، 1ط
 .79ص:  الّصوفّية، اصطالحات معجم: الكاشاين الّرزّاق عبد:ينظر -3
  .152خالد بالقاسم: الصوفّية والفراغ، ص:  -4
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 :"الّنفري" صّوففلسفة الوقفة في ت -2.3

إّن مواقف " الّنفري" وإن شّكلت منحى جديدا، إاّل أّّنا بقيت حمافظة على الّنسق       
الّصويف اّلذي مل خيل من ميزة الفلسفي مثل وحدة الوجود والفناء اّليت جتّلت يف فيها، فقال يف 
موقف     " جاء وقيت" تعبريا عن الفناء:" قد جاء وقيت وآن يل أن أكشف عن وجهي، وأُظهر 

حايت ويّتصل نوري باألفنية وما وراءها، وتطّلع على العيون والقلوب، وترى عدّوي حيّبّن، سب
وترى أوليائي حيكمون، ويرسلون الّنار فال ترجع، وأمجع الّناس على اليسر، فال يفّتقون، 

ويف هذا املوقف تعبري عن أكثر من مقام، بل هو 1وأستخرج كنزي، فأمجع بِّي الّشمس والقمر"
قامات الفناء، واإلحّتاد، واحللول أيضا. ويف تعبريه عن وحدة الّشهود قال "الّنفرّي"     جامع مل

ويف موقف " جاء وقيت" قال: "إن 2" إشارايت يف الّشيئ متحو معىن املعىن فيه وتثبته منه ال به"
وي إىل الفعل فداللة الّرؤيا تتجاوز الفعل احملسوس الّدال على الّتعّلق الّدني 3رأيت غريي مل ترن"

 القليب الذي يشتغل على معرفة ذات اهلل والعقيدة الّصحيحة.

وحدة الوجود والّشهود عرّب عنها بصيغ جمازيّة ومنه نتبِّّي مسة  جّتلت يف مواقف "الّنفري"      
الّتجديد إذ مّت "خرق أعراف اللغة من خالل توظيفها توظيفا رمزيّا مغايرا للمتداول مقصديّة 

ركيبا وتأويال، وميكن أن يدعى هذا األفق اجلديد: أفق الّداللة اخلفّية املتجاوز لعالقة ومعجما وت
، كما ترمجت جتربة" الوقفة" 4القوانِّي واملؤّسس لتحّررها، أو أفق اّتساع الّرؤية وضيق العبارة"

هي الذي بدأت ترسم لنفسها أفقا أكثر مغايرة، ونضجا، فعند "الّنفري" منهج تشّكل املعرفة 
إذ تستند على الفلسفة، فألّّنا حتاول أن تغوص بالّتصوف يف أعماق الباطن، وسعيا منها إىل 

                                                           

 .95 ص:،  عفيف الّدين الّتلمساين: شرح مواقف الّنفري -1

 .93نفسه: ص:  املصدر -2
  .93نفسه: ص:  املصدر -3
 ،1ط األردن، أربد، احلديث، الكتب عامل الفّّن، واإلبداع الّنفعي اإلبالغ بِّيأمحد زايد: أدبّية الّنص الّصويف  -4

 .210، ص: .2011
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" فاملعرفة ّناية ما يقال، ألّّنا يف حضرة الوصول إىل إحالل الّتأّمل وجماوزة احلرف مكان الّنطق
، أّما الواقف فال اهلل تعاىل، وإليها ينتهي الّنطق، واّلذي ينتهي حتتها هو مبدأ الّنطق، هو العلم

. ومع استنطاق العديد من الّنصوص 1حيويه القول، وهو وراء كّل فوق، أي فوق ما يقال"
من حيث الّشكل  تتضاعف مركزيّة املعىن اّلذي هو طور الّتجدد يف تصّوف " الّنفري"

 .واملضمون

 :ةاإللهي ةحبّ متجربة ال -4

إّن املنطلق األساس الذي كّون الفكر الّصويف هو احلب، ذلك الّداعي اّلذي أهلب قرحية    
فهي حال ال يستقّر على مفوم واحد، بل تغّذيه الّتجربة اليت ميّر  يف اإلبداع والّتخييل، الّصوفية

ملغيب، فهي" إيثار احملبوب على مجيع املصحوب، وقيل موافقة احلبيب يف املشهد وا هبا العارف
وإن كان 2وقيل حمو احملّب بصفاته وإثبات احملبوب بذاته، وقيل مواطأة القلب ملرادات الّرب"

فإّن املشارقة بدورهم مل يتأّخروا عن  ؛بغداد قد تفّردوا يف خلق حقول داللّية ومعنويّة صوفية
احلضور مبا قد ميكنه نسج جتربة إبداعّية تغنيها الّذائقة واملعاين املتوارية خلف الّلغة، وقد كان 

برهانا قويّا على غلبة سطوة العشق اإلهلي ومتّرده عن سطوة  ( هـ 632 )ت3أثر "ابن الفارض"
لكنايات، وأيضا بأفكار الّتصّوف اّليت مّيزت "ابن الّلغة اليّت استعاضت باجملاز واألضداد وا

الفارض" عن غريه من املتصّوفة، بل ويلّخص أطوار جتربة متتابعة ملن سبقوه اكتملت مالحمها 

                                                           

أمحد سعيد املرزوقي: فلسفة التصّوف حممد بن عبد اجلبار النفري، التنوير للطباعة، بريوت)د.ط.ت.ش( ص:  -1
177. 

تعليق: القاضي زكريا بن حممد األنصاري، جوامع الكلم،  القشريي: الرسالة القشريية، أبو القاسم -2
  .353ص: القاهرة،)د.ط.ت.ش(

هو:" أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أيب احلسن بن املرشد بن علي الصويف املصري األّول بال منازع ورأس شعراء  -3
من العرب كما يصفه الشيخ ماسينيون..وليست التائية الكربى إال ترمجة لنفسه روحيا، وهو ما يقص فيها ماعاىن  الّصوفية

من الرياضات واجملاهدات واحملن واآلالم، وأما امليمية فاملقصود باملدامة فيها أّن اخلمر، احملّبة اإلهلية، أصل الوجود واخللق"/ 
 .312وفية، ص:: املوسوعة الصاحلفّنعبد املنعم 
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يف جتربته، ولعّل هذا االّتساع منطلق على مفهوم احلّب اّلذي حتّددت طبيعته يف العرف 
تكّرر وال تشمله األوصاف، كما ُعّد مذهب الّصويف، والقائم على حّب حمبوب متفّرد ال ي

 احلّب عند"ابن الفارض" مجعا ملوضوعات الّتصّوف على اختالفها.

الّدين الوحيد اّلذي  يه تعند"ابن الفارض" القوالب املعهودة  وغد ة اإلهليةبّ احمل تلقد ختطّ    
 تتوّقف عنده هويّة املتصّوف كما ورد يف قوله:

 وِإْن ِخْلُت يَ ْوًما فَارَْقُت ِملَِّتي **َوَعْن َمْذَهبي ِفي الُحبِّ َماِلي َمْذَهٌب  

 1َعَلى َخاِطِري َسْهًوا َقَضْيُت ِبرِدَِّتي  **َوَلْو َخَطَرْت ِلي  ِفي ِسَواِك ِإرَاَدٌة           

ا حمالّ، وهو احلّب هو احلّب اخلالص اّلذي ميتلك على احملّب نفسه وخواطره فال يّتك لغريه 
نفسه الّدال على اإلحّتاد والفناء والّتجّلي واعتبار احملّبِّي" فلم يعد الّشاعر يف مستوى الّتجربة 
الّصوفّية يقيم حدودا أو متفصالت بِّي أغراض الّشعر العريب، بل انصهرت لديه قداسة الغرض 

واحدا  كما يف  2فعل احلّب" الّشعري يف بوتقة الّتجربة وتناسخت لتنصاع للغرض اجلوهري وهو
 قوله:

 َوَلْم تَ ْفَن َماالَ ُتْجتَ َلى ِفيَك ُصورَِتي**فَ َلْم تَ ْهَوِني َماَلْم َتُكْن ِفيَّ فَانًِيا

 3فُ َؤاَدَك، واْدَفْع َعْنَك َغيََّك بِالِّتي**َفدَْع َعْنَك َدْعَوى الُحبِّ وادُْع ِلَغْيرِهِ 

اّلذي يسبغ على الكون آثاره فيعكس صورته الّسحرية يف ودواعي هذا احلّب هو دافع اجلمال 
 نفوس من تتذّوق اجلمال وجتعل منه مسّوغا لفعل احلّب:

                                                           

ابن الفارض: الّديوان، دار صادر، بريوت، )د.ط.ت.ش(،  أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد احلموي -1
 .52ص: 

خناته ابن هشام: شعريّة الّنص الّصويف، قراءة يف مضارب الّتأويل، رسالة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف األدب  -2
 .174، ص: 2004، 2003العريب، جامعة أيب بكر بالقايد، تلمسان، السنة اجلامعّية، 

  .55، ص: الّديوان  : الفارض ابن - 3
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 ِفي ُكلِّ َمْعَنى َلِطيٍف رَاِئٍق َبِهجِ  **تَ َراُه ِإَذا َغاَب َعنِّي، ُكلُّ َجارَِحٍة    

 ْيَن أَْلَحاٍن ِمَن الَهَزجِ تَأَلََّفا ب َ   **وِفي نَ ْغَمِة الُعوِد والّناي والّرخيِم ِإَذا  

 ِبْرِد اأَلَصاِئِل واإِلْصَباِح ِفي البَ َلجِ **وِفي َمَسارِِح ِغْزاَلِن الَخَماِئِل ِفي

 ِبَساِط نُوٍر ِمْن اأَلْزَهاِر ُمْنَتَسجِ  **َوِفي َمَساِقِط أَْنَداِء الَغَماِم َعَلى

َزٍه َفِرجِ رِيَق ا **وِفي الِتثَاِمي ثَ ْغَر الَكْأِس ُمْرَتَشًفا  1لُمَداَمِة ِفي ُمْستَ ن ْ

إّن "ابن الفارض" يصنع صورة مكتملة لعناصر الطّبيعة" وهو ههنا لريى اجلمال املطلق ساريا يف 
الكون بال حدود، كما أّن صور اجلمال تتجّدد بال حدود، فكأمّنا بصره يرى تكثّر مجال 

 فقد،  2قة املتعالية عن كّل قيد"احملبوب وتنّوعه، على حِّي يرى بفنائه وحدة مجاله املطل
حّتاد، لدرجة بلوغ االتداخلت معاين احلّب اإلهلي مع اخلمر فبدا أحدمها متضّمنا يف اآلخر 

 فهي ليست شرابا وال حمسوسا وإمنا حال وترّقي وجتّلي:

 ِعْنِدي بَِأْوَصاِفَها ِعْلمُ  !َخِبيٌر، َأَجلْ  **يَ ُقوُلوَن ِصْفَها فَأَْنَت ِبَوْصِفَها

 ونُوٌر ونَاٌر، وُروٌح واَلِجْسمٌ  **َصَفاٌء واَلَماٌء، وُلْطٌف، وال َهَوا

ُم ُكلَّ الَكائَِناِت َحِديثَ َها  َقِديًما، واَلَشْكٌل ُهَناَك واَلَرْسمُ  **تُ َقدِّ

 3َحاًدا واَلِجْرٌم َتَخلََّلُه ِجْرمُ **وَهاَمْت ِبَها ُروِحي، ِبَحْيُث َتَمازََجا، اتِّ 

فاخلمر رمز للّسفر الّروحي وما تقّدس من املوجودات، يسمو بالّروح ويرتقي بالعارف يف  
يكون غري واعي بالتناسق املنطقي بِّي املقامات، وبناء على ما تقّدم، فإّن اخلطاب الّصويف  

                                                           

  .147، 146املصدر السابق، ص:  - 1

  .195قراءة يف األحوال واملقامات، ص:  -أمِّي يوسف عودة:جتلّيات الشعر الصويف - 2
  .142ابن الفارض: الديوان، ص:  -3
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ق بقدر مايكون خاضعا لسلطة خر  ملعناه، الّناسجةالبىن النصّية واألسلوبّية ب، وال أجزاء الصورة
أي البيئة -وقد مّثل هذا الّّتاث يف مهده األّول املألوف، وإبداع املعاين اّليت تضيق هبا الّلغة،

أمنوذجا فريدا  ظهر فيه الّتأويل املعتدل عند "اجلنيد البغدادي" واملعىن  -البغداديّة واملصريّة
اّلذي شّكل شعر احلّب  املنغلق عند "احلاّلج" وتغرّي منط اخلطاب عند" الّنفري" مرورا بالّتفّرد

اإلهلي عند"ابن الفارض"، وهذا الثّراء كان سببا يف ّنوض بئية األندلسّيِّي بتصّوف أخذ نصيبه 
 من تلّقي ما ذكر ليؤّسس هو اآلخر منطا آخر يف تصّوف يأخذ الّتأويل منه حبّظ وافر.

 :تجليات الّتصوف في تراث الفرس وتأويل قضاياه -ثانيا

 الفلسفة:قضايا الّتصّوف و  -1

اّليت تعّد انعكاسا لألفكار و إذا حاولنا أن نتوّغل يف عمق الّتصّوف ذو البعد الفلسفي،     
فإنّنا جند جتارب متباينة تفّردت خبصوصّية يف االجّتاه الّصويف، ولعّل  ؛1األفالطونّية، واهلرمسّية
وما ترّتب عنها من تفكري جيلي لنا بعض هذه اخلصائص  ـ(ه370) 2احتكامنا لــــ"ابن سينا"

باطّن، جيلي مغايرة للفلسفات القدمية. لقد أضاء اجلانب الفلسفي يف فكره اجلانب الّروحي، 
قيام الفلسفة عند  فأوصل الوجود خبالقه، لتكتمل عرب هذه احملاولة نظريّة املعرفة الّصوفية، ف

                                                           

وكان من املشهور إىل عهد قريب  -" ولعّل أهّم األفكار اهلرمسية اليت تسربت إىل العرفان اإليراين منذ القرن السادس-1
االعتقاد بأّن هناك هاديا مساويا يساعد السالك يف الوصول إىل احلقيقة، ويف النهاية يتحد فكرة  -من تأثري اإلمساعيلي أّّنا

به السالك، فهذا اهلادي هو نفسه حي بن يقظان ابن سينا، والشاهد يف السماع عند عاريف القرن السابع واملرشد عموما 
الدسوقي شتا: التصوف عند الفرس، دار املعارف، عند الطّرق الصوفية، وكان يسمى عند )هرمس( الطبع التام"/ إبراهيم 

 .13القاهرة )د.ط.ت.ش(، ص:

اجملدي الكالم عن قضايا  إنّه من غري م(1037 -هـ428م إىل 980 -هـ370أبو علي بن حسِّي بن سينا ) -2
إىل  إذا انتقلنا" ال نضجهالّتأويل الّصويف عند "ابن سينا" دون التعّرض إىل املؤثّرات اليت كّونته وُعّدت جزءا منه بعد اكتم

دراسة ّتصّوف "ابن سينا" وجدنا جذوره متعّددة: ففيه نلمس تأثري الفارايب، وكذلك تأثري أفلوطِّي، وكّل املدرسة 
األفالطونية احملدثة، كما كان ُيستخلص بوجه خاص..والشّك أّن املأثور الّصويف وكان على درجة عظيمة من احليوية يف 

جورج طرابيشي: معجم  نه إطالقا"/دد ال ميكن الغّض من شأالوسط اّلذي عاش فيه "ابن سينا" رفده مب
 29م، ص:2006، 3املتصوفون( دار الطليعة، بريوت، ط -الالهوتيون -املتكلمون -املناطقة -الفالسفة)الفالسفة
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ات وواحد يف كّل األديان، اهلل هو أصل املوجود مبادئ أساسّية منهامبّن على ""ابن سينا"
ففي الفصل األّول من كتاب اإلشارات والتنبيهات يصف " والعامل العلوي مرتبط بعامل املالئكة

"ابن سينا" بدقة مقامات االرتفاع الّصويف، فهناك أّوال مقام اجلهد الّشخصي واإلرادة املتمحورة 
عن التعلق بكّل ما هو جائز وحمتمل، حول جماوزة الّذات، ويتلوه مقام تنّسكيٌّ يتضّمن العزوف 

والّتطّهر الّنفسي والعقلي معا والّّتكيز يف الّتأّمل، فإذا اكتمل املقام الّتنسكي أمكن للمريد أن 
يعترب أّن زمام نفسه بات طوع يديه، فيستطيع بالتايل أن ينتقل حنو  ممارسة املعاينة الّصوفية 

ثريا يف وصفها، وإذا اقتدر املريد أن ينذر نفسه كلها حبصر املعىن، و"ابن سينا" يفصل تفصيال ك
 1هلل وأن يواصل يف احلياة العادية سلوكه كعضو نافع يف اجملتمع، فقد تقّتن املعاينة باخلوارق"

وقد حاول يف رسائله تبيِّي العالقة بِّي نظرية اخللق املشرقية، وعالقة أخرى بِّي حروف األجبدية 
، أما 2عبارة عن الّتبية والّتبية إشارة إىل تسوية املزاج""ابن سينا" "ولغة التنزيل. فالرب عند 

الّله نور السموات واألرض فتأويله أّن" كل ممكن من املمكنات املوجودة، و كّل ذرّة من  معىن
لقد كان الوجود موصول مبعرفة اهلل، بل مها  3الذرات املوجودة منّورة موجودة بنور وجوده تعاىل"

ما يرشدنا إىل نظريّة املعرفة اّليت تتطّلب معرفة الّشيء ومن مّث اإلميان به عن  متالزمان وهو
 يقِّي، أي التوفيق بِّي العلم الّنظري والعملي.

لقد تأّسس البحث يف علم اإلهلّيات انطالقا من التساؤل حول ماهية الوجود، وإدراك     
ت، ويدخل ضمن هذه خصائصه املكّونة له، ليكون بذلك جزءا ضمن سلسة املوجودا

الّسلسلة املالئكة باعتبارها خملوقات مفارقة وواصلة بِّي العامل العلوي واألرضي)الوحي(، ومع 
تداخل جوانب املعرفة عند "ابن سينا" جند تفسريه للقرآن قد استوعب اجلانب الفلسفي عنده، 

                                                           

   . 29املرجع السابق، ص: - 1

املؤسسة اجلامعّية للدراسات  بريوت، لبنان،  حسن عاصي: التفسري القرآين واللغة الصوفية يف فلسفة ابن سينا،-2
 .166 :ص م1982-ـه1403 ،1والنشر، ط

 .123: ص نفسهاملرجع -3
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 الفلسفة هي طريق وذلك حماولة منه إلجياد أواصر القربة بينهما، مع الّتأكيد دوما على أنّ 
الّتصّوف عند ابن سينا، وكان اجلامع بينهما هو احلكمة الّسينويّة اّليت انطبعت على معظم 

 مباحث الّتصّوف.

 :والتأويل الّصوفي المصطلحيةالكتابة  -2

يرتكز الفكر الّصويف على أدبّية خاّصة حتّقق له فرادة عن غريه، فكتابته سّيجت لنفسها    
باملصطلح اّلذي تفّرد يف املفهوم رغم امتداد جذوره يف سائر العلوم، حّّت صار حدود معرفتها 

إحدى أهّم قضايا  املقبل على هذا احلقل منوطا بإدراك املصطلح الصّويف، ألّن املصطلح يعترب
الّتأويل كونه اليقف على املعىن الظّاهرّي، بل هو مقام أو حال يف ذهن الّصويّف ُمثقل بالّتجربة 

وقّية اخلاّصة، إضافة إىل أّن املصطلح الواحد يتفرّع إىل عّدة معاين، وقد أّسس هلذه الكتابة  الذّ 
ه(، يف كتابه )الّرسالة القشرييّة( 465)ت:1القشريي"أيب القاسم كّل من "
ه( يف )الّتعرف ملذهب أهل الّتصّوف(، ففي باب من أبواب الّرسالة 380)ت:2و"الكالباذي"

)تفسري ألفاظ تدور بِّي هذه الطّائفة وبيان مايشكل منها( قال فيه:" اعلم القشرييّة ُوسم ب: 
أّن من املعلوم أّن كّل طائفة من العلماء هلم ألفاظ يستعملوّنا، انفردوا هبا عّمن سواهم وتواطئوا 
عليها ألغراض هلم فيها على املخاطبِّي هبا، أو تسهيل على أهل تلك الّصنعة الوقوف على 

قها، وهذه الطّائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا هبا الكشف عن معانيهم معانيها بإطال

                                                           

م( كان شافعّيا يف الفقه، حبث يف مسألة اجلرب واالختيار من 1072-ه465صويف من األعالم تويف يف نيسابور سنة) -1
تفسري القرآن، والتحبري والتذكري والرسالة  موقع املتكلمِّي األشاعرة، له لطائف اإلشارات وحنا فيه منحى الّصوفية يف

القشريية يف مصطلحات الصوفية وأقواهلم وأحواهلم ويف حماربة الفلسفة لنزوعها إىل التجريد"/ جورج طرابيشي:معجم 
 .495الفالسفة، ص: 

ن موسوعة..ومل البخاري الكالباذي، أطلقوا عليه تاج اإلسالم لعلمه وفضله، فقد كا حلفّنأبو حممد بن إسحق اال -2
عن الّتصّوف إال بعد أن عاشر الصوفية، واستمع إىل أعالمهم، وحفظ عنهم، وكتابته كتابة العارف  يكتب ما كتب

 ،: املوسوعة الصوفيةاحلفّناملتحقق مما يكتب، لذلك قيل يف كتابه: لوال التعرف ملا ُعرف التصّوف/ عبد املنعم 
 .338ص:
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ألنفسهم، واإلمجال والّسّت على من باينهم يف طريقهم لتكون معاين ألفاظهم مشتبهة على 
ولعّل هذا يثري إشكاال آخر يبقى  1األجانب، غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري أهلها"

ذه املصطلحات، فإذا مّت الّتسليم أّّنا معاين متسّّتة عن الغري، فهل تتوّقف متعّلقا بطبيعة ه
سريورهتا الّتأويلّية مبجّرد الّدخول إىل الّتجربة الّصوفّية ومعاينة مصطلحاهتا أم تبقى يف إرجاء 

 متواصل؟

 يف مضمار تأويل املصطلح الّصويّف تأيت الّتجربة املعجمّية يف الكتابة الّصوفّية     
عند"الكالباذي"شارحة لطبيعة املصطلح الّصويف يف قوله" إّن للقوم عبارات تفّردوا هبا 
واصطالحات فيما بينهم اليكاد يستعملها غريهم، خنرب ببعض ماحيضر ونكشف معانيها بقول 
وجيز، وإمّنا نقصد يف ذلك إىل معىن العبارة، دون ما تتضّمنه العبارة، فإّن مضموّنا اليدخل 

شارة فضال عن الكشف،وأّما كنه أحواهلم، فإّن العبارة عنها مقصورة وهي ألرباهبا حتت اإل
فإضافة إىل أّن ألفاظ الّصوفّية ختلق فضاء لغويّا مفارقا منغلقا على نفسه، فإّّنا  2مشهورة"

تستمّر يف الاّلتعِّّي داخل هذا الفضاء ألّّنا تعرّب عن احلال، وهو اّلذي ال جمال لوصفه ألنّه 
رها العقول إالّ جتربة متفّردة ذوقا ومعرفة " ممّا يزيد الّداللة الّصوفّية تشّعبا وتعقيدا أّّنا ال تتصوّ 

باملرشد، والتناهلا الّنفوس إالّ باجلهد، والبالّتجّلد، بل بالّنفحات اإلهلّية حّّت يبصر اإلنسان ماال 
يبصر، ويعلم مامل يعلم، وتظهر أشياء المن جنس مايكتب، فاحلدود املنطقّية التنطبق على 

يف )الّلمع( مكّملة ه( 378")تالطوسی السرّاجنصر وكانت جتربة " 3املتصّور الّصويف"
للّتأسيس الّصويف يف اعتدال قيمه  الّروحية، لكن أكثر حتديدا ملا للّصوفّية من غايات اليبلغها 

 غريهم.

                                                           

  .90ص: ي: الّرسالة القشريية، زين الدين أيب القاسم القشري  -1
م، 1933تص: آرثر جوان آربري،)د.ط( الّتصّوف، أهل ملذهب الّتعّرف: الكالباذي إسحاق بن حمّمد بكر أبو - 2

 .81، 80ص:  ،مصر
  .124، 123أمحد زايد: أدبّية الّنص الّصويف بِّي اإلبالغ الّنفعي واإلبداع الفّّن، ص:  - 3
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يُعّد املصطلح الّصّويّف عند "الكالباذي" إضافة إىل داللته على األحوال واملقامات، أنّه      
يف كتابه، فعليه يعّول الّصوفية يف املعرفة  وسيلة لبلوغ علم الباطن اّلذي أفرد له بالّشرح بابا

واستنباط املعاين من القرآن الكرمي، ومن خالله يكملون فهمهم للّشريعة ألّّنا حتتوي على ظاهر 
، ويربّر شرعّية الباطن عند الّصوفية بقوله" فالعلم ظاهر 1وباطن بل هو من نعم اهلل على خلقه

يف ذلك استدالالت واحتجاجات من الكتاب  وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، وألصحابنا
لكّن مشكلة الباطن عند الّصوفية هو الرؤية القلبّية، وبالّتايل نسبّية هذا الباطن  2والّسّنة والعقل"

وعدم احتكامه إىل قانون لغوي حيكمه، إضافة إىل هذا فقد مّتت اإلشارة يف عّدة فصول من 
عاين من القرآن الكرمي، وإىل أسرار حروفه اّليت تأخذ هذا الكتاب إىل طريقة الفهم واستنباط امل

 تأويالهتا معاين متفرّقات.

يتجّلى استنباط اإلشارات والّلطائف من القرآن الكرمي فيما مّتت اإلشارة إليه يف معىن    
احلرفِّي)الباء، والالم( باعتبارمها مركز الوجود، وهو ما جاء على لسان "أيب العباس ابن عطاء" 

ال وّجه له عن سّر متّكن قلوب العارفِّي يف قوله:"إّن أّول حرف من كتابه هو الباء، يف سؤ 

فإّن معناه أّن باهلل ظهرت األشياء، وبه فنيت، وبتجّليه  ﴾ِبسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَّحيِم﴿من

 ﴾الرَّمحن﴿هيبته وكربياءه، وامسه ﴾اهلل﴿حسنت، وباستتاره قُبحت، ومَسُجت، ألّن يف امسه

عونه ونصرته، فسبحان من فّرق بِّي هذه املعاين يف لطائفها،  ﴾الّرحيم﴿ّبته وموّدته، ويف امسهحم

فاملعرفة القلبية الّذوقية مثّلت منهجا مهّما يف فهم القرآن الكرمي  3هبذه األمساء يف غوامضها"
اّلذين  األمر اّلذي جيعل املعىن ينفلت عن أّي تأويل معياري، وهذا خمالف ملنهج الفالسفة

هو باب ضّيق يسلكه املؤّول الّصويف، ويبحث فيه  -أيضا-يّتخذون العقل طريقا لذلك"واحلرف

                                                           

  .44، ص: أبو نصر السرّاج الطّوسي: الّلمع،  ينظر: -1 
.44املصدر نفسه، ص:  - 2  
.124، ص: نفسهاملصدر  - 3  
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عن احلقيقة. فاحلرف ليس مقصودا لذالته وشكله، ولكّنه رسم حيمل مسلكا، ويصري دليال إىل 
وهم يف ذلك اليكتفون باختاذ احلرف سبيال للحقيقة  1غاية الغايات، إىل مصدر احلقيقة"

 ط، بل هو ملمح مضاف لرسم السّر الّصويف اّلذي اليعرفه غريهم.فق

 :2الّتصّوف وفلسفة اإلشراق -3

الفتوح حيىي بن حبش بن أمريك  أيبلقد ظهرت هذه الفلسفة الّصوفّية مع "    
، 3ه(587 )ت املقتول  "السهروردي "باسم واشُتهر "شهاب الدينـــــ"ويلقب ب "السهروردي
، 4كتابه )حكمة اإلشراق( أّن فلسفته امتداد لفلسفة أفالطون وأمثاله من املشائِّيوقد أقّر يف  

وقد أوضح يف مقّدمة كتابه)حكمة اإلشراق( صلته بالّتصّوف قائال:"وإذا تلّخص لنا أّن 
الّسعادة منوطة بالعلوم احلقيقية: ذوقية وكشفية وحبثية ونظرية، فالقسم األّول يُعىن به معاينة 

اجملردات مكافحة ال بفكر ونظم دليل قياسي، أو نصب تعريف حّدي، بل بأنوار املعاين و 
إشراقية متتالية بسلب الّنفس عن البدن..وهذه احلكمة الّذوقّية قّل من يصل إليها من احلكماء، 

                                                           

حممد بنعمارة: الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر)املفاهيم وللّتجّليات(، شركة: مدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، -1
  .270، ص: م2000ه، 1421، 1ط
مذهب يقّرر أّن احلكمة مصدرها اإلشراق، وهو ضرب من احلدس الذي يربط الّذات العارفة باجلواهر النورانّية وال خيلو -1

جممع اللغة العربية من نزعة صوفية،  عرف بوجه خاص عند أوغسطِّي من املسيحيِّي، والّسهروردي من املسلمِّي/ 
 .174، ص: يم مدكور،مجهورية مصر العربية، )د.ط.ت.ش(بالقاهرة: املعجم الفلسفي: سكوبيديا، تصدير إبراه

" يُعّد شهاب الّدين بن حبش السهروردي صاحب النصيب األكرب يف مزج هذه احلكمة بالدين اإلسالمي، ويف إرساء -3
لغة العرفان خاّصة يف رسائله القصرية اليت كتبها كلها بالفارسية مثل:" العقل األمحر" و"حفيف جناح جربيل" و" أساس

النمل" و"ذات يوم مع مجاعة الصوفية" والواقع أّن "السهروردي" يُعّد منشئ الفكر اإليراين يف القرون السبعة األخرية، فقد 
مجع يف فكره كل روافد الفكر اإليراين، كما يعترب الّذوق هو وسيلة املعرفة"/ إبراهيم الدسوقي شتا: التصوف عند الفرس، 

 .9ص:

ا بقوله يف خامتة كتابه قائال:" وأوصيكم حبفظ هذا الكتاب، واالحتياط فيه، وصونه عن غري استدّل على هذ وقد -3
أهله، واهلل! خليفيت عليكم، فرغت من تأليفه يف آخر مجادى اآلخرة من شهور سنة اثنِّي ومثانِّي ومخس مائة يف اليوم 

 متنحوه إاّل أهله ممّن استحكم طريقة املّشائِّي فهو اّلذي اجتمعت فيه الكواكب الّسبع يف برج امليزان يف آخر الّنهار، فال
شهاب الدين السهروردي:حكمة اإلشراق، ضمن كتاب: جمموعة مصّنفات شيخ اإلشراق، تصحيح:  / حمّب لنور اهلل"

 .258، ص: 1373هنري كرينب،)د.ط(، هتران
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كما تبِّي أّن معىن اإلشراق يف   1وال حيصل إال لألفراد من احلكماء املتأهّلِّي الفاضلِّي"
" عموما جيعل كّل ما يف الوجود قابال ألن يكون مصدرا للنور وللفيض مذهب"السهروردي

اإلهليِّي، بل إّن امتزاج عناصر الوجود قابل ألن خيلق موجودات أخرى تكون انعكاسا هلذا 
 الّنور.

يندرج حتت مفهوم اإلشراق، الوضوح والّنور واالنبالج الّذي يكون بعد العتمة، فتجّليه      
ور، وكالمها اليكون إاّل بالّتطهري الّداخلي للّنفس بالرّياضات وصفاء اإلميان مرتبط بوجود النّ 

ومن مثّة الوصول واملشاهدة، فدعامة هذه الفلسفة الّصوفّية هو الّنور وما ميكن أن يضفيه على 
النفس من صفاء ملشاهدة العوامل العليا، وهذا احلرص منبته احلفاظ على السّر الّصويف اّلذي 

فلسفة اإلشراق  كما تدلغري املنتمِّي الّذائقِّي هلذه الّتجربة املوسومة بالّسفر الّروحي،   اليعرفه
"فالنستطع أن نفهم منها احلكمة  على منط جديد مؤّسس للمعرفة الصوفية اليت تبتغي احلكمة

أو احلكمة الّلدنية اّليت يشّكل اإلشراق أصلها باعتبار أنّه ميّثل ظهور وإشراق الكائن معا..وفعل 
الوجدان الذي يكشف هذا الكائن، وعندما يكشفه يقوده إىل الّظهور)وجيعل منه ظاهرة(، 

الّصباح وأّول بريق للّنجم، وكذلك فإنّه  وكما أّن هذا املصطلح يعّن يف العامل احلّسي سناء وهباء
 مرتبطةمركزيّة الّنور يف الفلسفة اإلشراقّية ف  2يعّن يف مساء الروح)املثالية( حلظة جتّلي املعرفة"

 إدراك اإلنسان ملكانته بِّي املوجودات.ب

" غزايلال حامد أبو"لــ كان فقد آياته، وفهم تعاىل اهلل لتجّلي كفكرة الّنور فكرة ظهرت      
 هو أي واألرض، الّسموات نور اهلل أنّ  يف النّور، سورة تفسري يف الفكرة هلذه إشارة( 505ت)

    املعرفة هبا يتمّ  كحقيقة متثّله حّّت  املؤمن قلب يف قذفه من بدءا املوجودات لكلّ  بالّنور املمدّ 
 الباطنة لللصرية شيئ كلّ  ظهر فقد الظّاهر، بالّنور للبصر شيئ كلّ  ظهر كّلما أنّه فاعلم" 

                                                           

.5: ص:السابقاملصدر  - 1 

تر:نصري مروة، حسن قبيس، مرا: األمري عارف تامر، اإلمام موسى الصدر، هنري كوربان: تاريخ الفلسفة اإلسالمية،  -2
  .309م، ص:"1998، 2عويدات للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، ط
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 حّّت  وحُيتجب الّشمس بغروب يغيب أن يُتصّور الظّاهر الّنور..اليفارقه شيئ كلّ  مع فهو باهلل،
 له، اهلل سّخرها وكيف"  غيبته اليُتصّور شيئ كلّ  يظهر يه اّلذي اإلهلي الّنور أّما الظّل، يظهر
 منوطة هي اّليت احلقيقّية املعرفة مرحلة دخوله بداية هو وغائّيتها، ودرورها وجودها حبقيقة فيقينه
 أفضت كملت إذا واملعرفة املعرفة، على احملّبة تتقّدم وقد احملّبة، على املعرفة تتقّدم وقد"  باحملّبة

 واليعرفون باألنوار يتلّذذون احملّبِّي من كثريا ولكنّ  املعرفة، استدعت مّتت إذا واحملّبة احملّبة، إىل
 .1" العارفِّي حقائق

 الكتابة الّصوفية ورمزية المعراج: -4

كان الفكر الفلسفي هو املهيمن على القضايا املعرفية الّصوفية، وكان من نتائج هذه اهليمنة    
الفلسفية هو بزوغ فّن  الّسرد الفلسفي املفعم بالّرموز واملوضوعات الّروحانية اّليت ترسم يف 

كمة العرفانية، لقد مّثل هذا املنحى الّسردي ثناياها تساؤل الفيلسوف املمزوج بالبحث عن احل
قّصة"الغربة  يف طابعه الّصويف كّل من:"ابن سينا" يف قّصة)سالمان وأبسال(، و"الّسهروردي" يف

ه( يف كتابه )منطق الّطري( وهي كّلها أعمال 608)ت2الغريبة" و "فريد الّدين العطّار"
ملعراج قد حرّكت الفكر الّصويف بتقدميها فضاء تواصلت رمزيا ومعرفيا فيما بينها، ألّن كتابة ا

حسيّا  ملسو هيلع هللا ىلصلتصوير ارتقاء الّروح وجماهدهتا يف سّلم املقامات الّروحّية، وإذا كان معراج الّنيّب 
فإّن معراج املتصّوفة معنوّي يدور حول مفهوم الّسفر الّروحي وما تتعّرض  ؛حمفوفا باملشاهدات

اض على أّن اعتناء الّصوفّية باملعراج كان أكثر من اإلسراء، له من أحوال ومعرفة، وإذا مّت االفّت 
فألّن يف املعراج تتجّلى عودة الّروح مبا عاينته يف عامل الّشهود، فهو حيمل زبد جتربة املشاهدة 

                                                           

م، 2009، 1شهاب الدين السهروردي: كلمات الّصوفّية، تح: قاسم حممد عباس، دار الثقافة، سورية، لبنان، ط -1
  .107ص: 

فريد الدين العطار النيسابوري، صاحب املثنويات الشعرية، برع يف التعبري عن األشواق الصوفية والّتضرّع  حممد -2
مصنفا بعدد سور القرآن، طرح من أسرار التوحيد، وحقائق األذواق  114واالحّتاق والفناء ويف كتبه ومصنفاته بلغت 

متصوفة برزوا يف  ثالثة شعراء فريد الدين، وكان أحد واملواجيد ما أشهره كمتصوف وصاحب طريقة حّت اشتهر باسم
 .297: املوسوعة الصوفية، ص:احلفّنعبد املنعم  األدب الفارسي، هم سنائي والعطار وجالل الدين الرومي/



الّتصّوف وتأويل قضاياه عند المسلمين                                     ألّول الفصل ا  

 

~ 68 ~ 
 

والفناء، و كانت جتربة "فريد الّدين العطّار" اّلذي اخّتذ الّرمز البليغ املتمّثل يف سفر الطّيور 
طّائر امللك، ورموز الطّبيعة وقالب احلكي والّشعر، سبيال للّتعبري عن هذا املعراج للبحث عن ال

 الّروحي، فهو سرد فلسفي متتزج فيه احلكمة مع الّرمز.

لقد كانت رحلة املعراج رمزا عميقا للبحث عن احلقيقة اإلهلّية، فالّطري احملّرك ألحداث هذه      
عامل املاّدة اّلذي اليكفي ملشاهدة احلقائق، فهو سفر دون الّرحلة ماهو إاّل رمز لالرتقاء عن 

قيود ألّن احلدود يف املعرفة الّذوقّية التوجد، وجند يف أحد املقاطع من منظومة منطق الّطري حوارا 
بِّي الطّيور حول حبثهم عن ملك هلم، وكأّّنم هبذا اهلّم الذي يشغلهم يكشفون عن حبث 

ها خبالقها "اجتمعت طيور الّدنيا مجيعها، ماكان منها معروفا، الّنفس وحريهتا الكتشاف عالقت
وماهو غري معروف وقالوا مجيعا: يف هذا العصر، أو ذاك األوان الختلو مدينة قّط من سلطان، 
فكيف خيلو إقليمنا من ملك؟ وأىّن لنا أن تُقطع طريقنا أكثر من هذا بال ملك لنا، ألنّه إذا 

فهاجس البحث عن احلقيقة   1أّي نظام استتباب لدى اجلند"خال إقليم من ملك فما بقي 
ظّل مبثوثا يف كتابات الّصوفية الفارسيِّي، وقد اخّتذ سبال للوصول إليها، حّّت أنّه كان يُرى 

وادي العشق، ووادي الطّلب، ووادي  ؛بعِّي اجملاز إىل األشياء، فاألودية املستعملة جمازا
 اخل.الفناء..

تعّدت إىل معىن أعمق أشار إىل املقام الّصويف " فوادي الطّلب هو واد الّزهد  يف هذه الّرحلة    
والعزوف عن الّدنيا وما يلزم ذلك من جماهدة الّنفس، وهو مامسّاه دانيت ومتصّوفة القرون 
الوسطى املسيحية باسم طريق الّتطهري. ووادي العشق هو اّلذي تتهالك فيه الّنفس على 

ألّول بعد أن مّسها شعاع من نوره األزيل. وبه تبتدئ احلياة الّصوفية احلقيقية اّتصاهلا مبعشوقها ا
وفيه أّول مراحل الكشف. ووادي املعرفة هو الذي يرتفع فيه احلجاب وتتكّشف األسرار 

                                                           

، 2014، 1فريد الدين العطار النيسابوري: منطق الطري، تر: بديع حممد مجعة، دار األمان للنشر، القاهرة، مصر، ط -1
 .184ص: 
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لقد أّدت رحلة املعراج دورا هاّما يف تشكيل الّنسق الّرمزي  1وتعرف كّل نفس منزلتها من احلّق"
 يقف عند حدود ضيقة، بل هو مّتسع اّتساع الوجود، فهو حلقة ملقاة حيّورها الصويف الذي ال

 الصويف وفق تأّمالته ومواجيده.

 :والمغربي الّتأويل في الّتصّوف األندلسي -ثالثا

 تجاه اإلشراقي في الّتصّوف األندلسي:تأثير اال -1

متثّلت بدايات الّتصّوف األندلسي يف بواكري حركة الّزّهاد واملرابطِّي يف العهد املرابطي    
واملوّحدي اّلذي شهدته األندلس كما تنّوعت التيّارات الفكريّة بِّي الفلسفي والفقهي، فتنّوعت 

ّتوّسالت، بذلك أنواع األدب الّصويف اّلذي متّثل عموما يف األحزاب، واألوراد، الّتصّليات، ال
اّلذي مثّله "حمّمد بن عبد ، بينما شّكل التيّار الفلسفي اإلشراقي 2املوّلديّات، الرّبانيّات، احلكم

بصاحب املدرسة  الذي يلّقب (913-"م883ه/ 319-ه269)3اهلل بن مسرّة اجلبلي"
الّذوق يف ظهور اجّتاهات صوفّية خمتلفة اعتمد بعضها  مهّما ساهم امصدر األفالطونية احلديثة 

 العرفان والكشف.  والفلسفة ب املمزوجالّشخصي يف تفسري القرآن الكرمي، 

                                                           

  .145أبو العال عفيفي: الّتصوف، الّثورة الّروحية يف اإلسالم، ص:  -1
نور اهلدى الكتّاين: األدب الّصويف يف املغرب واألندلس يف عهد املوّحدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -2
 . 23ه، ص: 1429م، 1،2008ط
امتزجت فيه مذاهب الغنوصية اّليت قالت هبا األفالطونّية احلديثة،  يقول  يف هذا أحد املستشرقِّي:"كانت آراؤه خليطا -3

كما كّوّنا اإلسكندرانّيون وزيّنوها للّناس بنسبتها إىل فيلسوف"أغرغنت")أي أمباذقليس( لكي يكسبوها ماهلذا الفيلسوف 
اإلسكندري وأفلوطِّي،  على أفكار"فيلون" -من بعده-من مكانة، ويقوم مذهب  "أمباذقليس" الزّائف و"ابن مسرّة " 

وأبرزت نظرية ثانوية يشّتك فيها مجيع الكائنات عدا الّذات اإلهلية، واعتربت هذه املادة أول صورة برزت للعامل العقلي 
الذي يتأّلف من اجلواهر اخلمسة الروحانية، وقد دافع "ابن مسرّة" عن هذا املذهب حتت ستار إسالمي من آراء املعتزلة 

جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، نقله عن اإلسبانية: حسِّي مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،  والباطنية/آجنل
 .330)د.ط.ت.ش( ص: 
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قد نّبه املستشرق األسباين" آسِّي بالثيوس" إىل أّن هناك أراء "البن مسرّة" كانت ل     
ى من تعاليم الباطنية مثل قوله: أنّه ميكن اكتساب النبّوة، وأّّنا ليست اختصاصا تستوحَ 
ومتّيز هذا الّتصّوف بطابع خاّص فرضه املشروع الفكري والظّروف احلضارية، إذ كان  1أصال"

منهجا تأويليّا إشراقّيا، أو بتعبري اصطالحي دقيق منهجا كشفيا يقوم على الّنظرة الّشمولية 
اجلامعة، اّليت من خالهلا تتوّحد إدراكات ومعارف املتصّوف العارف أو احملّقق من أجل بلوغ 

الوجود..كما تكّونت املفاهيم الصوفّية الفلسفية، مفهوم اهلل، مفهوم العامل، القدم،  حقيقة
احلدوث، النبؤة، الّتأويل، املعرفة، الّثواب والعقاب، ومل تكن فكرة الوحدة بعيدة عن الّتصّوف 
األندلسي اّلذي مثّله أصحاب الّتصّوف املتأخرين أمثال" ابن عريب" و"ابن  سبعِّي" و" أبو 

 حلسن الّششّتي".    ا

 التصوف الفلسفي في مدرسة "ابن مسّرة الجبلي": -1.1

 األساس اّلذي تكّونت منه اآلراء الّصوفّية الفلسفّية "ابن مسرّة اجلبلي"مدرسة  كانت        
توفر كتب "ابن مسرّة" "الّتبصرة"  هذا على الّرغم من عدم  2وطبعته بطابع وحدة الوجود"

و"احلروف" إاّل أنّه ميكن اإلحاطة بتاريخ التصّوف األندلسي من خالل آثار من خلفه أمثال" 
م(""حميي الّدين بن 1197-ه594أبو القاسم أمحد بن احلسِّي املعروف بابن القّسي)ت 

 الّرحال املعروف م(، " عبد الّسالم بن أيب عبد الرمحن بن أيب240-ه638عريب احلامتي)ت
م(، إذساهم الّتوّجه الفلسفي الّصويّف "البن مسرّة" 1142 -ه537بابن احلكم بن بّرجان)ت

حّّت على األعالم املتأخرّين، وجدير بالذّكر أيضا أّن مصادر صوفّية مهّمة شّكلت بداية الفكر 
ج"، وأفكار املعتزلة الّصويف األندلسي مثل: الّرسالة القشرييّة، ومؤلّفات "الغزايل" و"احلالّ 

                                                           

ينظر: حممود علي مكي: التشّيع يف األندلس، منذ الفتح حّّت ّناية الّدولة األمويّة، مكتبة الثّقافة الدينّية، القاهرة، -1
 .21م، ص: 2004ه، 1424، 1ط
، 1حممد العدلوين اإلدريسي: الّتصوف األندلسي أسسه الّنظريّة وأهّم مدارسه، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،ط - 2

 .139، ص2005
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حتذاء هبا" املهدي بن تومرت" يف عهد اّلدولة املوّحديّة ، والّشيعة اّليت سعى لّتسيخها واال
وعليه فإّن نضوج الكثري من التّـّيارات الّصوفّية الفلسفّية والعرفانّية هو ما ستظهر جتّلياته يف 

 نتاجات عّدة.

 :1الّتصّوف الفلسفي عند"ابن قّسي" -2.1

متّيز تصّوف "ابن القّسي" بالّتناول الفلسفي وبالّتأويل الّذوقي اإلشاري للقرآن الكرمي،     
وبانتقاله من مرحلة الّزهد إىل مرحلة الّتأثّر بالفلسفة اإلشراقّية، وتناول كتابه" خلع الّنعلِّي 

زة آلرائه يف واقتباس الّنور من موضع القدمِّي" املسائل الّصوفية ذات الطّابع الفلسفي املرب 
الوجود واإلهلّيات الكونيّات ومصادر املعرفة ومنهجها، كما يشري العنوان على داللة رمزية 
مستوحاة من قّصة سيدنا "موسى" عليه الّسالم ألنّه أكثر األنبياء ذكرا يف القرآن الكرمي، وقد 

وفّية الربّانّية وإىل اجملاهدة وقع اختيار "ابن قّسي" على عبارة خلع الّنعلِّي  إشارة إىل الّتبّية الصّ 
لتبقى أمنوذجا بشريّا يف  -عليه الّسالم-والّتجّلي وحقيقة معرفة اهلل تعاىل كما عايشها "موسى"

 احلصول على املعرفة املؤّهل هلا العارف دون غريه.

إّن األمر اإلهلي املوّجه ملوسى عليه الّسالم "فاخلع نعليك" هو يف نظر "ابن القّسي" داللة      
على أّن من كان يف هذا املقام وجب عليه جتاوز املألوف وكسر قوالب احلياة املبتذلة وحتطيم 

الّسالم   بداهات وتصّورات املعرفة احلسّية والعقلّية املعتادة، وأن يكون حاله حال "موسى" عليه

 ﴾          ﴿كما نودي أن 

                                                           

قّسي، رومي األصل من بادية شلب، التقى بابن العريف بأملرية، وتشّبع بآرائه،  بن هو أبو القاسم أمحد بن احلسن -1
ومّسي باإلمام، وكان شغوفا بقراءة كتب أيب حامد الغزايل، كان هلذا الّصويف رأي مناهض للدولة احلاكمة وهو أّول الثّائرين 

"ابن قّسي وفكره، فبعد استنكار "املراكشي" له  باألندلس، وتزعم ثورة تسّمى بثورة "املريدين"، وقد تضاربت اآلراء حول
وألفكاره وعقيدته، نرى أن "ابن عريب" يثّن عليه ويقول: أنّه كان من أهل األدب والفضل، متضّلعا من الّلغة ال يقصد إىل  

الكتب العلمية،  كلمة إاّل حلكمة يراها"/ نور اهلدى الكتّاين: األدب الّصويف يف املغرب واألندلس يف عهد املوّحدين، دار
 .62،63، ص 2008، 1بريوت، لبنان، ط
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الكالم األعّز األقدس، خلع عنه الّنعلِّي، ورفع وساوس الكيف واألين، ومل يزل خيلع  ومسع
وتدرّع قميص وقار اهلِّي والّلِّي..فرأى أرضا بساطا، وخيلع حّّت خلع حجاب الغان، والرّين، 

، فاستعار عبارة ) خيلع( إشارة إىل معىن 1وعمال أمناطا، وجّوا مزهرا أطنابا، ومقمرا قسطاطا"
 أمناطا، وعمال بساطا، أرضا الّتّقي يف املقامات واألحوال، مّث أعقبها مبدلوهلا الذي هو:) فرأى

وتشري رمزيّة  ،سطاطا( إشارة إىل مثرة اجتهاد العارف وحصول السرّ ق ومقمرا أطنابا، مزهرا وجّوا
تعمالن للّسري وقطع املسافات اقتباس العنوان أيضا إىل أّن  الّنعلِّي ميثالن الكونِّي، ويس

جتياز، والقنطران جيتازمها الّسالك للوصول إىل احلضرة اإلهلّية، وإىل أّن اإلنسان خيلع نعليه واال
البيت، ألنّه مكان الّسكن والرّاحة، فال حاجة للّنعلِّي، والّسالك عند وصوله عند وصوله إىل 

وتتّم هذه املماثلة انطالقا من  2إىل احلرة اإلهلّية، الحيتاج إىل أّي كون ألنّه يف حضرة املكّون
 الفكر الّصويف والسّّن اإلسالمي.

عض معاين األفكار الّصوفية وكانت قّصة "يوسف" عليه الّسالم مصدرا آخر الستلهام ب       
عند "ابن قّسي" ملا متثّله من مثال يف الّتبية وجماهدة هوى الشيطان والّنفس، ففي حديثه عن 

انيها مستوحاة من هذه الّسورة احلكمة واملعرفة يعطي هلما عّدة دالالت جمازيّة كثرية مع
يف اجلّب فتكونوا من الّناكثِّي، أو شّتاك اّلداليل بينهما، فيقول" فال تكونوا األسباط تلقوّنا لال

تكونوا كالّسّيارة تشّتوّنا بالثمن البخس وتكونوا فيها من الزّاهدين أو تكونوا كالّنسوة الاّليت 
إّن توظيف الّتناص القرآين وآلية الّسرد يف سورة  3راودّنا عن نفسها فإن استعصت سجنتموها"

ار "ابن قّسي" الّصوفّية الفلسفّية،  وماهو إالّ يوسف كصورة للّتجّوز الّداليل املعرّب عن أفك

                                                           

م،)د.بلد 1997ه، 1418، 1أمحد بن قّسي: خلع الّنعلِّي واقتباس النور من موضع القدمِّي، تح: أمحد األمراين،ط -1
 208، 159نشر(، ص: 

 .90ت.ش( ص )د.2ينظر: أمِّي يوسف عودة: تأويل الّشعر وفلسفته عند الّصوفّية، مكتبة الكتب احلديث، ط -2
 .210، صالقدمِّي موضع من النور واقتباس الّنعلِّي خلع: قّسي بن أمحد -3
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حماولة للرّبط بِّي التّاريخ والواقع بصور معتدلة معرّبة عّما يدور يف ذهنه بعيدا عن كّل شطح 
 ".عرف عند الصوفية الذين تأثّروا بالفلسفات الباطنيةصويف كاّلذي 

هتم، فقد ورد يف كتاب"خلع الّنعلِّي" اخّتذت ألفاظ "الّشجر، والّثمار" رمزا لألنبياء ورساال      
ما يربّر هذا" واعلم أّّنم املنشأ اإلنساين واملبدأ الّدنياوي، شجرة الّتفريع والّتغصِّي والّتأنيس 
والّتأمِّي، والّتعريف برّب العاملِّي، وإّن املراد من تلك الّشجرة زهرهتا، كما أّن املستفاد من زهرهتا 

فأىّن أدركت نبّوته كانت الّثمرة وكان املراد، وأىّن أبعضت نبّوته كانت  مثرهتا، ومن الّصدفة دّرهتا،
ووردت يف مواضع أخرى من كتابه مبعىن أّّنا رمز للوجود، ورمز للمعرفة، ورمز  1الّشجرة"

للطّاعة واملعصية استنادا إىل داللتها يف القرآن الكرمي يف قّصة "آدم عليه الّسالم"، كما رمزت 
 حديّة واملقصود هبا الّتوحيد، وترمز أيضا إىل كل ما هو ثابت وأصل يف األشياء.إىل معىن  األ

جتّلى يف تصّوف "ابن قّسي" نزوعا إىل توظيف املصطلح الّصويف واخّتاذه وضعا خاّصا يف      
فلسفته وانزياحه من وضعه األصلي، كمصطلح "األمر" اّلذي اخّتذ معىن الكينونة  واملشيئة كما 

وله" ظهور الّروح حجما، وقيام الّنور جسما، فإذا أراد األمر جّل جالله قال له:كن ورد يف ق
فكلمة كن املشتّقة من الّتكوين تعّن  2فيكون فبحياة اإلرادة ظهر األمر نورا قائما وجودا ظاهرا"

الّتصّرف يف األحوال  وهي مرتبة ألصحاب الوالية فقط،  كما يكون داعي اإلهتمام بسّر 
ابا للولوج إىل معرفة طبائع الّنفوس حبّجة أّن لكّل حرف ارتباط بطبع معِّّي. واخّتذت احلرف ب

منزلة احلروف مفهوما هلا عند"ابن قّسي" مثل تأويله )أللف نون( "بباطن روح القدس 
 .3وحياته"

                                                           

 .225السابق: ص:  املصدر -1
 . 226،ص:  نفسه املصدر -2
  .307املصدر نفسه: ص:  -3
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لقد اعتمد "ابن قسي" على رمزيّة تأويل احلروف وخروج داللتها عن معناها الظّاهر، فهي    
ظره حتمل أرواح املالئكة وصفاهتم اّليت استّتوا هبا عن اخللق، كما تدّل على معىن اإلّتصال يف ن

بِّي العامل األرضي والعلوي كما ورد يف قوله: " واعلم أنّه لوال الباء، وهو امللك األرضي والّروح 
الّروح األمِّي وال والّرضا، والّنور األزهر املضيئ اّلذي هو حقيقة الّنيب ما اّتصل عليه الّسالم ب

تنّزل إليه من وحي وال متّثل إليه الوحي رجال، كذلك لوال الواو اّلذي هو روح الوقار والّتمكِّي، 
وروح سكينة الّتأمِّي، ما اّتصل الّروح األمِّي بالقلم العلّي، وال انكشف له حجاب الّسّت 

رّفيع، وحقيقة العامل العلّي الّسامع األزيل، وكذلك لوال الّنون ايل هو حياة اجلميع ومداد الّتنزيل ال
املطّلع القلم العلّي بروح القدس، وال لبس من احلّلة األّولّية ما لبس، كذلك روح القدس بألف 

فهذه احلروف أرواح وعوامل قائمة بذاهتا تّتجم   1نون احلجاب اّلذي أعجز الّتعبري والّتحبري"
ألركان علم الّتصّوف اّلذي بدت أوىل مالحمه مع  ويعترب هذا الّتجّوز يف داللة احلروف امتدادا

"احلاّلج" كما مّر بنا، واستمرارا لنظريّة املعرفة الّصوفّية القائمة على الكشف" فاحلرف يف 
الّتفسري الّصويّف هو: سّر إهلّي يهدف إىل معرفة اهلل ومشاهدته، وهذا السّر حيمله احلرف اخلفّي 

وعرب جدلّية الّظهور الغياب تظهر بعض قوانِّي  2ظهر املعىن" قبل الظّاهر إذ كّلما غاب احلرف
 الّتأويل.

 الّتأويل الصوفي للقرآن الكريم:   -2

 اإلشاري: ه(536")تابن برجان"منهج  -1.2

خيتلف الّتفسري اإلشاري عن الّتفسري الّلغوي من حيث املنهج وكيفّية استنتاج املعىن               
" فالّتفسري الفيضي اإلشاري هو تأويل آيات القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى 

                                                           

 .311السابق: ص:  املصدر -1
اإلسالمي للّتفسري الّصويّف، عامل الكتب دراسة يف اجملال األصويل  -خمتار الفّخاري: حفريّات يف الّتأويل اإلسالمي -2

 .369إربد، شارع اجلامعة وجدار للكتاب العاملي، ص:  احلديث،
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إشارت خفّية تظهر ألرباب الّسلوك، وهو ال يرتكز على مقّدمات علمّية، بل يرتكز على 
اضة روحّية يأخذها الّصويف نفسه حّّت يصل إىل درجة تنكشف له فيها هذه العبارات هذه ري

اإلشارات القدسّية، وتنهّل على قلبه من سحب الغيب ما حتمله اآليات من املعارف 
فاإلشارة هي مفتاح باب الّتأويل إذ يأخذها من مصدرين هاّمِّي " األّول:  1الّسبحانّية"

يت يدركها أهل الّتقوى والّصالح والعلم عند تالوة القرآن الكرمي لتكون اإلشارات اخلفّية الّ 
مواجيد هلا معان، الثّاين: اإلشارات اجللّية اّليت تتضّمنها اآليات الكونّية يف القرأن الكرمي واّليت 

غري أنّه وإن بدت للمفّسر  2تشري إشارات واضحة إىل كثري من العلوم احلديثة اإلكتشاف"
هذه الّلمحات اإلشاريّة، فهذا ال يعّن عدم جلوئه إىل قوانِّي العرب يف القول، وإىل اإلشاري 

 قواعد الّلغة وأسرارها ومجال بياّنا.

ظهور نزعة الّتفسري اإلشاري الفيضي الذي ال حيتكم إىل  وقد مثّلت اخلالفة األندلسية     
 أيب بن الرمحن عبد بن الّسالم عبد" العبارة، بل إّن اإلشارة هي وسيلته رغم نسبيتها، وكان 

 بابن:" املعروف املعروف الّصويف اإلفريقي الّلخمي احلكم وبأ الرمحن، عبد بن حممد الّرجال،
، ووصف والفلسفة علم الكالميف  إضافة إىل شهرته ،الصويف  ممن اشتهر هبذا الّتفسري 3"بّرجان

صاحب كتاب"اإلعالم مبن سكن مراكش وإغمات من األعالم" متّكنه من هذه العلوم فقال:" 
كان من رجال املغرب غماما يف علم الكالم، ولغات العرب واألدب، عارفا بالتّأويل والّتفسري، 

ف، وعلم حنويّا بارعا، ناقدا ماهرا، إماما يف كّل ما ذكر ال مياثل بقرين، ُمؤثرا لطريقة الّتصوّ 

                                                           

 .261، ص:2حممد حسِّي الّذهيب: الّتفسري واملفّسرون، ج -1
م، ص 1986ه، 1406، 2خالد عبد الّرمحن العك: أصول الّتفسري وقواعده، دار النفائس، بريوت، لبنان، ط -2

 .206، ص: 206
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين: لسان امليزان، أخرجه: سلمان عبد الفتاح أبو غّدة، دار البشائر  -3

 .173م، ص: 2002ه، 1423، 1اإلسالمّية، بريوت، لبنان، ط
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وتضّمن كتابه يف الّتفسري" تنبيه األفهام إىل  1الباطن متصرّفا يف ذلك مثّ مبديا من وجوه الّتأويل"
تدبّر الكتاب احلكيم وتعّرف اآليات والّنبأ العظيم" ظروبا خمتلفة من مسائل الّتأويل والّتفسري 

 اإلشاري.

تنّبؤه بفتح بيت املقدس يف تفسري سورة   ةمن بِّي تفسريات "ابن بّرجان" الّصوفّية اإلشاريّ       
"الّروم"بناء على إشارة فيضّية أهلم إيّاها، وعلى حساب لألحرف ومما ذكره يف قوله: " ومن 
تدبّر دوائر الّتقدير يف اختالف الّليل والّنهار واختالف األزمان، وتقّلب الكيان يف ذلك يف 

قف على بعض العلم بذلك وما حيصل من ذلك تغرّي اإلداالت والزّيادة والّنقصان عساه أن ي
هو من أنفع فوائد اليقِّي بتمام اآلماد وكمال اآلجال، ووجوب ظهور اليوم اآلخر، وحتقق العلم 
بالبعث والوعد والوعيد إىل ماوراء ذلك، قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: وذكر املهدي 

لما، فيكون ذلك إخبارا عن َغَلَبِتنا هلم فقال:" ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظ
يومئٍذ، ألّّنا كرّة نبأ هلم وفرة منهم ليست هلم كرّة يف تلك املّدة إن شاء اهلل، وما تقّدم ذكره 

            ﴿ قوله تعاىلتقدير  فصحيح، فيكون

    َسَيْغِلُبوَن﴾[ :1،2،3سورة الروم اآليات]  عن غلبة  أنّه إخبار

وقد يبدو للقارئ أّن  2املسلمِّي هلم باإلمام العدل، رضي اهلل عنه وقد جاءت األخبار عنه"
لتقّتب أكثر من قواعد الّتفسري اإلشاري البعيد عن  وجليّ  حتمل ما هو خفيّ هذه اإلشارة 

 الغلّو والفهم غري الاّلئق بالقرآن الكرمي.

                                                           

الوهاب ، راجعه: عبد األعالم من وإغمات مراكش سكن مبن اإلعالمالعباس بن إبراهيم الّسماليل)قاضي مراكش(:  -1
 .474، 473، ص: 8م، ج1993ه، 1413، 2بن منصور، املطبعة امللكّية، الرباط، ط

عبد الّسالم بن عبد الرمحن بن حممد ابن برجان اللخمي اإلشبيلي: تفسري ابن بّرجان املسّمى تنبيه األفهام إىل تدبّر  -2
، 1دي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طالكتاب احلكيم، وتعّرف اآليات والنّبأ العظيم، تح: أمحد توفيق املزي

 .325،  326، ص: 4، ج2013
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ومن بِّي إشاراته أيضا ما ذكره حول عالمات القيامة وأحوهلا وأين تكون فقال:" ووجه آخر 
   وَلَقْد َكتْبَنا  ﴿أنّه ملّا ذكر ياجوج وماجوج والوعد بالفتح فيهم أتبع ذلك قوله تعاىل 

[ وهم عيسى ابن 105] االنبيئاء ﴾لصَّاِلُحون     ِمْن بْعِد الذِّْكِر َأنَّ 

مرمي وأنصاره ومن تبعه من املسلمِّي ومن جيئ معه، إّن يف هذا بالغا لقوم عابدين هلل يف أيّام 
زائد على ما تقّدم أن تكون األرض املخرب عنها هي األرض املقّدسة وهي  الّدجال ووجه آخر

، إّن هذه  اإلشارات والّتنّبؤات تظهر 1مكان ملك داود وسليمان، وموضع أنزل فيه الزّبور"
 "ابن بّرجان" هي من وحي تقديره وممّا اجتمع لديه من األخبار السابقة.ــل

ن"  أنّه تضّمن يف باطنه اجلمع بِّي اإلشارة واملعرفة ميكن القول عن تفسري "ابن بّرجا     
الّصحيحة " فهو اّلذي جعل من تفسريه للقرآن أداة منهجّية لفهم حقيقة الوجود وبلوغ معرفته 
والّنفاذ إىل حقيقة الرّبوبّية وحقيقة احلّق املخلوق به، باعتبارها القوانِّي اإلهلّية اليت يظهر أثرها يف  

يله للقرآن الكرمي استعمل " ابن بّرجان" خمارج وتأويالت لآليات مبنّية على ، يف تأو 2كّل شيئ"
قاعدة علم الكالم والفلسفة اّليت مّيزت فكره، ومن بِّي هذه احملاوالت جند قوله يف مفهوم 
"احلق" اّلذي أخرج معناه إىل أوجه داللّية متعّددة، وقال يف ذلك:" وإمّنا خلق الّسموات 

حلّق، واحلّق مسالك معاين صفاته يف العامل، ومادّل على موجود اآلخرة واألرض بينهما با
وأكواّنا، وما أوجب الّشهادة به من إتيان الّساعة باآلجال املؤّجلة واملواقيت املؤقّتة، وأّن اجلزاء 
واقع ال حمالة، وصفات اجلزاء ومعرفة منبعث اخلزائن، ومعرفة منبعث الّشرائع، وما أثبتت عليه 

                                                           

 . 43املصدر السابق، ص:  -1
م، ص: 2005، 1حممد العدلوين اإلدريسي: أبو احلسن الششّتي وفلسفته الّصوفّية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط -2

41. 
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إّن هذه الّنظرة يف تأويل بعض املعاين انطالقا  1يف ذلك من احلرام" اإلسالم ومتييز احلالل دعائم
 من وضعها يف سياق معِّّي، تشبه إىل حّد كبري إجراء املدرسة املشرقّية يف الّتفسري.

 :ه(1224- م1809)2منهج "ابن عجيبة" -2.2

 غرار فعلى اّليت حنا أكثرها منحى التأويل،عرف الّتصّوف يف املغرب نضجا، وثراًء يف املضامِّي 
 آية كلّ  كانت إذ الّصويّف، اإلشاري للّتفسري آخر وجها" عجيبة ابن" تفسري كان" بّرجان ابن"

 َلْيَس﴿ والعرفانّية الفلسفّية الّتأويلّية العتبات على تقف اّليت واإلشاريّة الّلغويّة الّناحية من تُفّسر

    فاْذُكروْا َعَرَفٍت ِمْن َفِإَذآ َأَفْضُتْم َربُِّكْم ِمْن َفْضًلا َتْبَتُغوْا َأْن ُجَناٌح َعَلْيُكْم

    َقْبِلِه ِمْن ُكْنُتْم َوِإْن َلِمَن البقرة، سورة﴾] لِّنَي 

 ابن" لكن ، اإلفاضة مثل احلّج، مناسك ببعض للقيام تفسري هو اآلية هذه فظاهر[ 198اآلية
 اإلهلّية الّتجّليات على استدالله يف متثّلت  صوفّية وجهة من اآليات معاين أّول" عجيبة

 املعارف، عرفة جبل على القلوب وقفت إذا:" اإلشاري معناها يف فقال واألحوال، واملقامات
املعاين هي روحها وسّرها،  تلك صارت حّّت  الّزخارف، تلك معاين مجال شهود من ومتّكنت

وإليها مآهلا ومسريها، أُمرت بالنزول إىل أرض العبوديّة، والقيان بوظائف الرّبوبّية، مّث يقال هلم: 
فإذا قضيتم مناسككم بأن مجعتم بِّي مشاهدة الربوبّية يف باطنكم والقيام بوظائف العبوديّة يف 

                                                           

 .12، ص:4ابن برجان اإلشبيلي: تفسري ابن بّرجان املسّمى تنبيه األفهام إىل تدبّر الكتاب احلكيم، ، ج -1
أبو العباس بن حممد بن املهدي احلسن األجنري، دفن ببلدية أجنرة وله تصانيف كثرية منها يف  ابن عجيبة -2

األصلية( و)الفتوحات القدوسية يف شرح  التصوف)شرح صلوات ابن مشيش( و)الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث
 .285املقدمة اآلجرومية( و)إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم( البن عطاء اهلل/ عبد املنعم احلفّن: املوسوعة الصوفية، ص:
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وهو تفسري يعكس حركة املعراج من األداء احلّسي إىل  1 على كّل شيئ"ظاهركم فاذكروا اهلل
 البلوغ الّروحاين.

 من تعاىل آلية لقوله تفسريه الكرمي، القرآن يف" عجيبة ابن" أّوهلا اّليت املفارقة الّتجّوزات من     

     ِحلَّْت   ِباْلُعُقوِد َأْوُفوْا   لَِّذيَن  ﴿املائدة سورة

        َِّان      ﴾ 

 نفوسكم على عقدمتوها اّليت بالعقود أوُفوا آمنوا اّلذين أيّها يا:"بقوله ،[1،2اآلية املائدة، سورة]
 فإنّ  حيّلها، فال ربّه من عقدة عقد فمن ومكابدة، جماهدة من رّبكم حضرة إىل سريكم حال يف

 بالعقود أوفوا شاءت، كيف بصاحبها ولعبت حبال، ترتبط مل العقود حبلّ  استأنست إذا الّنفس
 عليكم عقدها اّليت بالعقود وأوفوا مماتكم، إىل واإلستماع باإلتّباع أشياخكم مع عقدمتوها اّليت
 القرآنّية املعاين إنّ  ، 2"الرّبوبّية عظمة مشاهدة ودوام العبوديّة، بوظائف القيام من تعاىل احلقّ 
 .الّذوقّية املعرفة لتعكس الّشخصّية الّتجربة عمق يف يبحر الذي الّصويف الّتأويل يف توّلدا تزداد
 أساس شّكل اّلذي اإلصطالحي باجلانب اإلملام هو الّتأويل يف" عجيبة ابن" مذهب عّضد وممّا

 الّتصّوف حقائق إىل الّتشّوف معراج"كتابه يف عمد فقد عنده، التّأويل عليه يقوم الذي الفهم
 والّصفات والّسكر، اخلمر، مصطلح مثل باملتصّوفة، اخلاص املعجمي احلقل حصر إىل"

 يف دعامة مّثل قد" عجيبة ابن" يكون وبالتايل واألقطاب، األوتاد، معاين وشرح واألفعال،
 .والفلسفّية اإلشاريّة الّذوقّية امليزة فيه اجتعت املغريب الّصويف الفكر

                                                           

ه، 1419أبو العباس أمحد بن عجيبة: البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد، تح: أمحد عبد اهلل قرشي رسالن،)د.ط(-1
 .231، ص 2ج، 1999

  .4، ص: 2، جنفسهاملصدر - 2
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 الصوفي والّتأويل: 1الكشف -3

لقد تأّسس مع "ابن عريب" منهج الّتأويل بعد مروره مبراحل شّكلت بعض معامله، فقد      
تغرّيت بنية الّلغة املشّكلة للفهم يف آثار "ابن عريب" وذلك يف توظيفها للّرمز واإلشارة و لقوانِّي 

القرآين فهو  فهم ثنائّية الظّاهر والباطن، إضافة إىل اعّتاضه على القوانِّي اجلاهزة لفهم اخلطاب
" يرفض الّتأويل القائم على أساس الفكر والعقل والقياس من جهة، وعلى أساس اإلميان 

أي أنّه يدعو إلعمال الفكر والّتأمل   2بوضعية الّلغة واصطالحّية داللتها من جهة أخرى"
مراعاة طبيعة  الّصايف القائم على العقيدة الّسليمة  اّليت تبتعد عن الّتأويل الكالمي واملذهيب، مع

الكالم املتضّمن للمستويِّي الّصريح والّضمّن، وإذا كان الّتأويل يف الفكر اإلسالمي قائما على 
الّنظر العقلي" فإّن الّصوفية سيحولون من موقع الّتأويل وسريبطونه بأفق أعم هو الكشف 

ليها "ابن عريب" يف وهو املنطلق الذي حّدد تأويل املتصّوفة مبالمح جديدة، وتعّرض إ 3الّصويف"
باب تأويل احلروف ورمزيتها، تأويل مناسك العبادات وإعطائها صورة  ؛مسائل عّدة من بينها

مقاربة للعبادات الّروحّية، مسألة تأويل القرآن وتوضيح احملكم من املتشابه فيه مع حتديد 
 منهجّية الّتأويل القائمة على الّلغة والفهم.

 وتأويلها:رمزيّة الحروف  -1.3

اخّتذ مبحث تأويل احلرف يف تراث "ابن عريب" وضعا مغايرا مع من سبقه من املتصّوفة،       
إذ اّتسعت دائرة تأويله واخّتذت بعدا عرفانّيا ظهرت معانيه كداللة على عوامل برزخّية  مستمّدة 

                                                           

الكشف هو رفع احلجاب واالطالع على كّل ما وراءه من معاين وأسرار، فإذا كانت املشاهدة ختتّص بالّذوات،  -1
احلكمة يف حدود -خيتّص باملعاين واألسرار..الكشف أمّت من املشاهدة وأعلى"/ سعاد احلكيم: املعجم الصويف فالكشف

 .664ص: -الكلمة

، 1نصر حامد أبو زيد: فلسفة الّتأويل، دراسة يف فلسفة الّتأويل عند ابن عريب، دار الوحدة، بريوت، لبنان، ط -2
 .376، ص:1983

، 2منشورات عكاظ، الرّباط، ط-منوذج حمي الدين بن عريب-ينظر: منصف عبد احلق: الكتابة والتجربة الصوفية-3
 .238، ص: 2011
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الظّاهر، إىل اعتمادها  عتبار الّرسم املّتائي للعيانإلهلي  وتتجاوز داللتها هبذا  االمن العلم ا
على قّوة الباطن وهلا قدرة على الّتصّرف يف األمور، كما قّسمها إىل عوامل هلا معانيها " اعلم 
وّفقنا اهلل وإيّاكم أّن احلروف أّمة من األممن خماطبون مكّلفون، وفيهم رسل من جنسهم وهلم 

وعامل احلروف أفصح العامل أمساء من حيث هم، وال يعرف هذا إاّل أهل الكشف من طريقنا، 
مّث كانت صفة كّل  1لسانا، وأوضحه بيانا، وهم على أقسام كأقسام العامل القائم يف العرف"

 حرف رمزا على عامل معِّّي من العوامل الّروحانّية:

 رمزيّته الحرف
 وجود الّذات مع كماهلا األلف
 وجود الّشطر من العامل الّنون

 عامل العظمة اهلاء واهلمزة
 عامل امللكوت)العامل األعلى( احلاء واخلاء والعِّي

الثّاء،الّتاء، اجليم، 
الّدال الّذال، الرّاء، 
الزاي، الظّاء، الكاف، 
الاّلم، الّنون، الّصاد، 
الضاد، القاف، 
الّسِّي، الّشِّي، الباء 

 الّصحيحة

 عامل اجلربوت)عامل الوسط(

 لوسط.عامل ممتزِج بِّي عامل الّشهادة وعامل ا الفاء
عامل اإلمتزاج هو عامل وسط وبِّي عامل امللكوت وهو القاف والكاف  الكاف، القاف

 والقاف والسِّي والشِّي والياء الصحيحة
 عامل اإلمتزاج األعظم بِّي عامل اجلربوت األعظم وبِّي عامل امللكوت. احلاء املهملة

                                                           

عريب: الفتوحات املكّية، تح: عثمان حيي، مرا: إبراهيم مدكور، اهليئة املصريّة  العاّمة للكتاب، حميي الّدين بن  -1
 .260)د.ت.ش(، السفر األّول، ص: 2ط
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معاين احلروف نفسها، ففي وألشكال رسم بعض احلروف معاين ودالالت ال تقّل أمهّية عن 
شكل )األلف والالّم( يرى "ابن عريب" داللة على احلّب وامليل، والاّلم هو ملهم أسرار احلّب 
واأللف رمز اإلحّتاد، ولكرويّة حرف )الّصاد( قّوة وصالبة، وقد صدقت داللته حِّي وافقت 

ّية مثل حلرف)اهلاء(، تسمية سورة من القرآن هبا. وقد تأخذ بعض احلروف صفة األمساء اإلهل
إال أّن  العقل يقف حائرا أمام خترجيات معىن احلروف اليّت صاغها "ابن عريب"، وكيف غدت 

 سلطة الّلغة يف الوجود، ومتاثلها مع سلطة الفعل، وكأّن الّتأويل ال خيضع ملقياس العلم به.

 للقرآن عند "ابن عربي": الّصوفي التأويل -2.3

القرآن الكرمي عند معظم الّصوفّية من وجهة الكشف واإلشارة والفيض،  لقد كان الّنظر إىل   
لذلك تكون معظم تأويالهتم ذوقّية فلسفّية غامضة ال يفهمها إاّل من عاش جتربتهم وسلك 
مسلكهم يف ترّقي املقامات ومراتب الّسلوك، وتفسري "ابن عربيب" حنا هذا املنحى يف إعطاء 

اين املستنبطة من القرآن باعتبار أّن للقرآن ظاهر جلي وباطن ال يتأّتى تلك الّسمة العرفانّية للمع
إاّل ألصحاب الكشف موّجها إيّاها مبعاين وأسرار احلروف اّليت تُعّد مفتاح فهم القرآن، ففي 

            ﴿تأويله لآلية األوىل من سورة البقرة

[ خيرج دالالت من هذه احلروف املقطّعة إذ يقول:" إشارة إىل  2،1البقرة، اآلية ]﴾ ِلْلُمتَِّقنَي

كّل الوجود من حيث هو كّل ألّن )ا( إشارة إىل ذات اّلذي هو أّول الوجود على مامّر، و)ل( 
املنتهى و)م( إىل حممد إىل العقل الفّعال املسّمى جربيل وهو أوسط الوجود الّذي يستفيض إىل 

كما متّيز تفسريه بإحلاق املعاين املستنبطة من   1اّلذي هو آخر الوجود تتّم به دائرته وتّتصل هبا"
القرآن الكرمي بعلم الكالم والفلسفة والطّبيعة والعرفان  وأصول الّتصّوف من مقامات وأحوال، 

 ووالية فكان يف جممله نسقا حمكما.

                                                           

 .  9، ص: 1حميي الدين بن عريب: تفسري القرآن الكرمي)د.ط.ت.ش(،ج-1
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 ت:األحوال والمقاما-3.3

 السمو وحيقق يرتقي املريد واإلرتقاء فيها وهي جتعل باملقامات متعّلقة باهلل أحوال العارف إنّ    
الغيب، ويَرُِد على قلب الّسالك أضرب من املقامات فّصل فيها "ابن  عامل إىل احلسّ  عامل من

   ﴿عريب" وأّول بعض معاين القرآن الكرمي بأّّنا إقرار هلا كقوله تعاىل 

     َّْلَمن   ِمْن  ِت      َوَما   ََزْقَناُكْم ر

أّول اإلنزال [ إذ  57]سورة البقرة اآلية: ﴾ ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَنَأ     ْن   َظَلُموَنا
باألحوال واملقامات الّذوقّية اجلامعة بِّي احلالوة وإسهال رذائل أخالق الّنفس والّرضا وسلوى 
احلكم واملعارف والعلوم احلقيقّية اّليت حتشرها عليكم رياح الّرمحة والّنفحات اإلهلّية يف تيه 

"بّن إسرائيل" أن يدخلوها   ، كما أّول القرية اّليت أمر اهلل تعاىل1الّصفات عند سلوككم فيها"
   ِالَقْرَيَة فُكُلوْا ِمْنَها َحْيُث   وِإْذ ُقْلَنا ﴿كما يف قوله تعاىل 

   َلُكِم  ُيْغَفْر  َوُقولوْا ِحطٌَّة  سجَّدا     سورة ﴾ْلُمْحِسِننَي[

[ بأّن دخوهلا هو دخول مقام املشاهدة باعتباره خروج من الّظاللة إىل اهلدى، 58البقرة اآلية: 
 وإحالهلم مقام القرب بدل البعد عنه.

إّن حاصل ما يتوّصل إليه اإلنسان من مقامات نورانّية إمّنا حصل بتتّبع شريعة اهلل ومنهاجه     

] سورة املائدة، ﴾      ﴿اّلذي ذكره تعاىل يف قوله:

[ هو طريق املعراج إىل اهلل تعاىل و طريق الفناء واخللود، كما حتصل مكاشفات  48اآلية
األحوال باتّباع الّسلوك واألحوال، وقد أّول داللة الّدعوة إىل احلّج أنّه دعوة إىل مقام القلب 

ن ذكر وتسبيح إمّنا هي والّتجّرد من صفات الّنفس، والعبادات اّليت يقوم هبا اإلنسان يوميّا م

                                                           

 .37، ص: السابقاملصدر  -1
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، وال 1تزكية توصل إىل الّتصفية ومنه إىل مقام الّرضا " اّلذي هو مقام جتّلي الّصفات وغايته"
يقتصر حصول املطلب الّرقي يف املقامات على أحوال الّدنيا فقط، بل اآلخرة هي األخرى 

أخرى، بل ويصبح قلب وضع ينال به العبد اإلرتقاء فيه، كنيل اجلزاء والصعود من مرتبة إىل 
العارف بيت اهلل اّلذي يتمّكن منه اليقِّي، فتكون جتربة الّتصّوف عند "ابن عريب" مرتبطة 

 باإلنسان وجهده وهي جتربة خاّصة ختّطى فيها الّتأويل حدود الّلغة لريسم أفقا للعرفان.

 تأويل معنى مقام رجال الغيب في القرآن الكريم:-4.3

حتّددت معاين القرآن الكرمي يف تفسري "ابن عريب" بالعامل الّروحايّن أكثر من عامل احلّس،       
كون هذا األخري له شهوده القائمة عليه، وهلم مقامات رجال األنفاس  اّلذين خّصهم اهلل 

 ﴿تعاىل يف آياته، وهم قائمون على حفظ هذا العامل بتصرّفاهتم، فقوله تعاىل

  َفآل  ِنللرَّْحَم     ﴾ [ فمعناها خيتّص برجال 108] سورة طه: اآلية

الغيب العشرة " وهم عشرة ال يزيدون وال ينقصون، هم أهل خشوع فال يتكّلمون إاّل مهسا 
مرتبة أخرى "رجال الغيب" ، ويأيت يف مرتبة أخرى 2لغلبة جتّلي الّرمحن عليهم دائما يف أحواهلم"

وهم الّرجال احملتجبون عن أبصار اجلّن واألنس يأخذون أرزاقهم من عامل الغيب وال صلة هلم 

وَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم  لُقرءاُن َفاْسَتِمُعوْا َوِإَذا ُقِرَئ  ﴿وخّصهم قول اهلل تعاىل 3بعامل احلسّ 

منهم " رجال القّوة اإلهلّية" أو "رجال القهر" وهلم [ و 204] سورة األعراف: اآلية ﴾ُتْرَحُموَن

َأِشّدآُء َعَلى  الُكفَّاِر ُرَحَماُء ﴿من صفات األمساء اإلهلّية كالقّوّي واملتِّي، وذكرهم يف قوله تعاىل 

                                                           

 .37، ص: 2، جالسابقاملصدر  -1
 .306، ص: 11الفتوحات املكّية، جابن عريب:  -2
  .308ينظر: املصدر نفسه، ص:  -3
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[، ومنهم أيضا "الظّاهرون بأمر اهلل عن أمر اهلل" وعددهم ثابت 29] سورة الفتح: اآلية﴾َبْيَنُهْم

خوارق العادات، وفيهم نزل قوله تعاىل   -كما قال "ابن عريب"-ومكان، عادهتم يف كّل زمان

[ وكثري من أهل هذه 91]سورة األنعام: اآلية ﴾هلُل ُثمَّ َذْرُهْمُقِل  ﴿كما أّوله "ابن عريب"

املقامات والّصفات من وصفهم "ابن عريب" وبِّّي مقامهم يف القرآن الكرمي أّّنم أهل والية 
يف الوجود، كالّنقباء، واألبدال، واألوتاد اّلذين يتصّرف العامل بسلطة إرادهتم، بل  وفعل سارٍ 

ومن فئات بعض األصفياء من نال هذا املقام، كاألخالّء، واحملّدثون، والورثة وجتدر اإلشارة أّن 
لّلغة، بل  هذا الرّبط يف املعىن بِّي الّلفظ والّصورة إمّنا جرى على غري سنن الّتأويل احملتكم إىل ا

 كّرس مبدأ الّتجربة الّشخصّية الّذوقّية العرفانّية اّليت تبقى حبيسة الفهم اخلاص للمتصّوف.ـ

 تأويل معنى المناسك والعبادات:-5.3

إّن فقه العبادات يرسم هدفا  لرياضة الّروح قبل اجلسد، فما جعل اهلل من فريضة إاّل وجعل     
فيها حكمة إهلّية، وقد فتح "ابن عريب" بابا هلذا الّتأويل يعطي ملعىن العبادة بعدا روحّيا تتعّدد 

 الّشريف معانيه كأن يقارب معىن احلّج معىن الّطواف حول العرش   وقلب املؤمن وبيت اهلل
بإعتبار أّن الّروح إذا صدقت وعاشت جتربة معرفة اهلل تعاىل فهي ال تقّل منزلة عن شعائر اهلل، 
يقول يف هذا املقام:" الطّائفون بالكعبة)هم( مبنزلة الطّائفِّي بقلبك، إلشّتاكهما يف القلبّية، 

اطّية، فكما أّن عامل والطّائفون جبسمك)هم( كالطّائفِّي بالعرش، إلشّتاكهما يف الّصفة اإلح
وهبذا الّتأويل  1األسرار الطّائفِّي بالقلب الذي وسعّن )هم( أسىن منزلة من غريهم وأعلى"

يكون "ابن عريب" قد أخرج العبادات والّشعائر من وضعها اّلذي يتحّول مع املمارسة إىل مجود 
أو حتقيقا ملقام الفناء وغياب الّروح، فضال على أّن هذا الرّبط حيقق ضربا من رحلة املعراج، 

 اّلذي خُتتزل فيه جتربة الّصويف.

                                                           

 .227، ص:1املصدر السابق، ج -1
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 تجربة الّشعر عند "ابن عربي":-6.3 

متّثل جتربة الّشعر جماال أكثر خصوبة للّتصوير، وفيها يكون احلّظ أوفر يف الّتعبري نتيجة تعّدد   
مستويات الّلغة من رمز وإشارة، ومتّيز شعر "ابن عريب" خاّصة يف ديوانه"ترمجان األشواق" 

ّدمته بّتكيبة خاّصة تتضّمن ظاهر الكالم وباطنه، فسبب نظم هذا الّديوان هو ماذكره يف مق
ويتلّخص يف وصف ابنة شيخه وقد قال فيها:" وكان هلذا الّشيخ رضي اهلل عنه بنت عذراء 
حاضر، وحترّي املناظر تسّمى بالّنظّام، وتلّقب بعِّي 

ُ
طفيلة، هيفاء تقيد الّنظر وتزّين احملاِضر وامل

عّن، ومل أزل فيما الّشمس والبها..فكّل اسم يف هذا اجلزء فعنها أكّّن، وكّل دار أندهبا فدارها أ
نظمته يف هذا اجلزء على اإلمياء على الواردات اإلهلّية، والّتنزالت الّروحانية واملناسبات العلوية 
    جريا على طريقتنا املثلى، فإّن اآلخرة خري لك من األوىل، ولعلمها رضي اهلل عنها إليها أشري

 ﴿    ﴾ :فقد جعل "ابن عريب" يف هذا  1["14]سورة فاطر اآلية

 الديوان ثنائية مشّتكة بِّي احلب اإلهلي والبشري.

إّن صورة احملّب ترفض الّتمّسك بصور احلّب احملسوس اّلذي تنتهي لّذته عند نيله، بل يقبل     
عنها، احلّب اّلذي يّتّفع عن الّصورة املثالّية اليت ختلق فارق املسافة ويّتسع املعىن يف الّتعبري 

الّدنيوي ومييل إىل الروحاين يف تعاليه وتطهريه للّذات اإلنسانية من رغباهتا، إّن حماور املعاين 
الّصوفّية اّليت تضمّنها ديوان ترمجان األشواق تتمحور حول رمزيّة املرأة، واحلّب اإلهلي ورمزيّة 

ستطيع أن يفهم املتصّوف العامل، ويستطيع الطّبيعة، وجامع هذه العناصر هو احلب الذي ي
قراءة الوجود واإلنسان من وجهة مغايرة " إّن الّتأويل هو قراءة تعبريية مبعىن تعبري رؤى للوجود 
ومظاهره، بوصفها شفرة إهلّية، اهلدف منها معرفة اهلل عرب جتلياته الاّل متناهية يف مراتب 

                                                           

، 1حمي الدين بن عريب: ديوان ترمجان األشواق، اعتىن به: عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط-1
 .24، 22،ص: 2005، 1425
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ات بناء اخلطاب الصويف مثل ثنائية الظّاهر والباطن، وهذه املعرفة تقتضي استدعاء آلي 1الوجود"
واإلشارة، واجملاز وإدراك حقيقة الّرمز وديناميتة يف الّتصوير، وثراء يف اخلّيال كقّوة مبدعة تضفي 
على العناصر الّلغويّة حركة وجمازا، وعنصر اخليال بالّضبط هو ما أغىن جتربة الّتصّوف عند "ابن 

 بِّي العرفاين والفلسفي.عريب" وجعله متوّسطا 

لقد اخّتذت الغزل يف الّشعر الّصويف تطّورا اختلف جذريّا عن العصور املتقّدمة، فقد ظهر     
مبستوى من الّتلميح واإلشارة والّرمز موظّفا حقوال داللّية خمتلفة منها ما ارتبط بأمساء الّنساء 

مى، لبىن، وأوصافهّن ودّل معناه على الّلطائف واحلقائق اإلهلّية مثل: هند، لبىن، ظيب، سل
 الرّباب يف قوله:

 ُتْسِعَداِني َعلى الُبَكا ُتْسِعَداِني  **َعرِّفَاِني ِإَذا َبَكْيُت َلدْيها                   

َنى                   2وعَنانِ  وُسَليَمى، وزَيْ َنبٍ   **واذُْكَراِلي َحِديَث ِهْنٍد ولُب ْ

إىل  بهندوكّل اسم ذكره "ابن عريب" هنا حيمل داللة معّينة مغايرة لداللته الوضعية " واإلشارة 
إشارة إىل الّديانة وهي  لبنىتّص بذلك املوطن من األسرار، ومهبط آدم عليه الّسالم، وما خي

ل احلاجة، وسليمى حكمة سليمانية بلقيسية، وعنان علم أحكام أمور السياسات، وزينب انتقا
إّن هذا التجّوز يف داللة اسم املرأة هو ختطٍّ للّصورة الّسطحّية  3من مقام والية إىل مقام نبّوة"

اّليت صّممها هلا املوروث الفكرّي البشري ووضعها يف مقام الرّفعة والوالية واملسؤولّية، ورّد 
تعبري عنها وتصوير مجاهلا معربا اإلاعتبار لتوازن احلياة يف قيامها على ثنائية املرأة والّرجل، واختاذ ال

لإلهلي رغم تباعد طبيعة طريف الّرمز، أي ما هو إهلي وما هو بشري نتيجة ضغط ما متارسه 
سلطة الّرمز" ذلك أّن الّصويّف عندمل يستحوذ عليه احملبوب، ال يستطيع أن يعرّب عن جتربته 

                                                           

 .99، ص: الّصوفّية عند وفلسفته الّشعر تأويل: عودة يوسف أمِّي -1
 . 104، ص: األشواق ترمجان ديوان: عريب بن الدين حمي -2
 .105املصدر نفسه، ص  -3
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إنّه  1ال تكشف، وتلّوح دون أن تصرّح"الّداخلّية إال باعتماده الّّتاكيب الّرمزيّة، اّليت تشري و 
ترسيخ لثنائّية الظّاهر والباطن، ولألضداد اليت تّؤلف دالالت متعّددة، ومن هنا تصل رمزيّة املرأة 

 إىل املطلق سواء يف حضورها اإلمسي، أو يف حضورها يف صورة كنايات واستعارات. 

ند حدود الّرغبة املقموعة وإن كان الّشعر إّن العالقة اليت تربط املتصّوف باملرأة ال تقف ع     
الصويف يستعمل الكثري من الّصور والّتشبيهات يف هذا املضمون، إذ يذكر األوصاف احلّسية  

 كقول "ابن عريب":

 2ُأطَارُِحَها ِعْنَد اأَلِصيِل وبِالضُّحى           ِبَحنَِّة ُمْشَتاٍق وأَنَِّة َهْيَمانِ                

فقد ذكر املطارحة وعىن هبا عن رغبات الّشبق والّرغبة، لكن سرعان ما تّتضح الّصورة عند   
الّتعّرض لّلفظتِّي: األصيل والّضحى ومها وقتان هلما داللتان قويّتان يف اإلشارة إىل مواقيت 

حركة  الّصالة والّرجوع إىل اهلل تعاىل" إّن الفعل اجلنسي اّلذي حيكم حّب الّصويف للمرأة ليس
جسديّة ختضع إليقاعات الّرغبة واملتعة الّرجولّية، ولكّنه يستجمع يف ذاته عناصر اإلفتتان 
والعبادة واملتعة اجلنسية املتبادلة، إنّه فعل مرّكب جيمع بِّي العناصر اّليت تشّد اإلنسان إىل 

ان وصف آخر ملفاتن ويف مقام آخر من الّديو  3احلّب واحلياة" ؛األلوهّية والطّبيعّية إىل مبدئيها
اجلسد ُمكىّن به عن اجلمال اإلهلي اّلذي هو صلب موضوع احلّب والغزل عند الّصويف، يقول 

 "ابن عريب":

ُلَها     َشَهاَدُة الّنْحِل مايَ ْلَقى ِمَن الضَّْربِ        **َلْمياٌء َلْعَساٌء َمْعُسوٌل ُمَقب َّ

َها َشَفٌق ُغْصٌن َعلى ُكُثبِ        **رَيَّا الُمَخْلَخِل َدْيُجوٌر َعَلى َقَمٍر    ِفي َخدِّ

                                                           

 .95ّتصال، ص طِّي: الشعر الّصويف بِّي مفهومي االنفصال واالوفيق سلي-1
 .59ترمجان األشواق، ص ديوانحمي الدين بن عريب:  -2
 .441والّتجربة الّصوفّية، ص: منصف عبد احلق: الكتابة   -3
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 1تَ ْفتَ رُّ َعْن بَ ْرٍد ظَْلٍم وَعْن َشَنبِ         **َحْسَناٌء َحالَِيٌة لَْيَسْت ِبَغانَِيٍة    

" ولقد جتّلت براعته بالّتحديد يف قدرته الفائقة على نزع األقنعة الكثيفة اّليت تتغّطى هبا احلقائق 
الوجود معناه احلقيقي، وليقول لنا إّن ما نشاهده يف احلّس حمض أقنعة زائفة واملعاين، ليمنح 

غري حقيقّية ال تلبث أن تّتكنا وترحل، ولذلك فهي تُؤّول إىل ّناية األمر إىل صيغ رمزيّة وشيفرة 
وجودية، وعلى اإلنسان أن يعكف على حّل هذه الّشيفرة وأن يعمل جاهدا يف العبور من  

"ابن عريب" جتاوز األطر املوضوعة وحاول ــإّن اخلطاب الّصويف ل 2ىل لطافة املعىن"كثافة الّصور إ
الّتأسيس ملنحى صويف عرفاين يشتغل أكثر على لغة والّرمز ويكون نشاط الفكر واخليال فيه ذو 

 مساحة واسعة أين تّتسع الثّنائيات يف اتّفاقها وتعارضها.

 :التصّوف والوحدة المطلقة -4

مل يكن الّتصّوف الفلسفي اّلذي ظهر يف بواكري العهد األندلسي بعيد الّتأثري عن حركة       
 الّتصّوف املتأّخرة، إذ ظهرت فلسفة وحدة الوجود حبّلة جديدة جتّلت يف آراء "ابن سبعِّي"

  (هـ 668)ت 3"م( وتلميذه " أبو حسن الّششّتي1269- 1217/  هـ 669 / 614)
اّلذي تشّبع بآراء شيخه وكان مذهبه يف التصّوف نسقا عاّما يتالقح فيه املعريف مع الّصويف 
والفلسفي لقد" انتهى الّششّتي إىل أّن الوحدة يف الوجود مطلقة بِّي احلّق واخللق، بل الوجود 

                                                           

 . 187: ص األشواق، ترمجان ديوان :عريب بن الدين حمي -1
 .98، ص: الّصوفّية  عند وفلسفته الّشعر تأويل: عودة يوسف أمِّي -2
الصاحل العابد  األديب أبو احلسن علي بن عبد اهلل النمريي الششّتي..وهو أّول من استعمل الّزجل يف -3

التصّوف..وخطورة "الششّتي" كما يقول خصومه أنّه يعرب يف زجله أو شعره عن املذهب ببساطة تعوز "ابن عريب"، وذلك 
تالميذ الششّتي كانوا يرجحونه على "ابن سبعِّي" ألنه  ما جعل ابن تيمية ينبه إليه وهو يقول صاحب األزجال غري أنّ 

 .243،242: املوسوعة الصوفية، ص:احلفّنأقرب إىل التصوف من مذهب وحدة الوجود/ عبد املنعم 
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 إاّل للحّق اّلذي ليس سوى فكرة تقبع يف عمق الّذات اإلنسانّية وهي احلق، وماعداها فهو
 وقد رمز "الّششّتي" إىل هذا مذهب الوحدة املطلقة يف قوله: 1العدم"

 َتْظَفْر بِالتََّحلِّي  ** َواْقِصْد الُوُجوَد الُمْطَلقْ 

 َخْمًرا ُدوَن ُعَصاره **    وُتْسَقى ُحَميَّا اأَلْسَرار

 2وتْصُفو الِعَباره  ** وَتْظَهُر َعَلْيَك األَنْ َوار

قد وّظف "الّششّتي" جمموع مصطلحات تدّل على معاين فلسفّية صوفّية ترمي إىل بناء ل
عقيدة صوفّية مبنّية على نبذ احلياة الّدنيويّة والّتوّجه إىل الوجود املطلق حيث تكتمل املعرفة باهلل 

حُلظُوَظ الّدال يف الوضع الّصويف على معىن معِّّي" إذا ظهرت احلقوق غابت  مثل مصطلح 
احلظوظ، وإذا ظهرت احلظوظ غابت احلقوق، ومعىن "احلظوظ" حظوظ الّنفس البشريّة وال 

ومصطلح "العالئق" أي ما جيعل اإلنسان متعّلقا  3جتتمع مع احلقوق ألّّنما ضّدان ال جيتمعان"
 بالّدنيا وهي كذلك " األسباب اّليت يتعّلق هبا الطّالبون وفوهتم بسببها املراد وقطع العالئق هو

وجمموع هذه املصطلحات هو طريق لتحقيق 4انشغال العبد هبا حّّت تقطعه عن اهلل تعاىل" 
ْطَلْق" اليّت تفّرد هبا "الّششّتي" بعد تطويره إيّاها على أيد سابقيه، وهو  الُوُجودَ  فكرة"

ُ
امل

 املصطلح الّصريح واملباشر على فلسفته يف الّتصّوف.

ل"الّششّتي" حول حتقيق الّصفاء عن طريق الّتخّلي  ويف أبيات أخرى جند حتديدا واضحا  
 عن العامل وملّذاته يف قوله:

 أَي َُّها الَعاِشْق          ِإْن ُكْنَت َصاِدقْ 
                                                           

 .234حممد العدلوين اإلدريسي: أبو احلسن الّششّتي وفلسفته الّصوفّية، ص:  -1
 .    155، ص: 1960، 1دار املعارف، اإلسكندريّة، ط احلسن الّششّتي، أيب ديوان: الششّتي احلسن أبو -2
 .413أبو نصر الّسراج الّصويف: الّلمع، ص:  -3
 .186: املوسوعة الّصوفّية ، ص: احلفّنعبد املنعم  -4
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َوى فَارْق         تَ ْغَتِنْم َوْصالَ   1لِلسِّ

 وقد خالف "الّششّتي"برأيه آراء املتقّدمِّي حوله يف فكرة وحدة الوجود، فإذا كان "ابن عريب" 

، ووصوال هلذه اآلراء 2يرى أّن الوجود وجودان، فإّن "الّششّتي" يرى أّن الوجود إمّنا هو واحد
نكون قد قّدمنا حملة عن الّتصّوف يف األندلس اّلذي تعّددت طرق الّتأويل فيه رغم وحدة 

ق املوضوع، ويف هذا املنحى اختلف العرفاين عن الفلسفي، وجتّدد الفهم للقرآن الكرمي عن طري
 الّتأويل اإلشاري، لتكتمل صورة اإلجتهاد يف اإلقّتاب من املعىن.

لقد مّثل الّتصّوف عند املسلمِّي مذهبا فكريا سعى إلقامة معرفة خاّصة به، مّتخذا           
يف ذلك كّل ما ميكن أن يروي عطش الّسؤال الّروحي، فكان مذهبا جيمع بِّي العقل والّذوق، 

ممارسة  وهو يف جانب أخرالّتكثيف الّرمزي، يتميز عنها بأسلوب  يعرّب بحث يف لغة الوجود و يو 
ن بالتّيار األفالطوين، و تسامت يف املعرفة الفلسفية والكشفّية اّليت أرسى دعائمها املتأثّر 

واستكمله العرفانيون أمثال "ابن عريب" يف بيئة األندلسيِّي، و"ابن عجيبة" عند املغاربة، إّن هذا 
يا الّتصّوف املتوارية يف ثوب الباطن، يزيد من عمقها املعريف، ويف ضرورة البحث الفيض يف قضا

عن آليات الّتأويل إلزالة املسافة بينها وبِّي املعىن، وبفعل عامل الّتجانس اجلغرايف والّتأثري 
الفارسي، واألندلسي، واملغريب أن يشّكل رافدا مهّما يف  ؛الثّقايف، استطاع الّتصّوف بفروعه

ّتصّوف اجلزائري اّلذي تتعّددت مضامينه وبنية الّتأويل فيه، كطبيعة الّرمز، ومنهج الّتفسري، إنّه ال
 .الصويف الّتصّوف الذي سيكشف منط فهم الّنص الّديّن، وكيفّية اشتغال املعىن يف اخلطاب

 

 

                                                           

 .364،365أبو احلسن الششّتي: ديوان الّششّتي، ص:  -1
 .  226، ص: الّصوفّية وفلسفته الّششّتي احلسن أبو: اإلدريسي العدلوين حممد ينظر: -2



 الفصل الثّاني
 في الّشعر الّصوفي الجزائري القديم. الّرمزتحّوالت 

 الّشعر والّتصّوف. -أّوال  

 االستمداد الّرمزي للّشعر الّصوفي الجزائري القديم. -ثانيا 
 القرآن الكريم. -1
 الّنور المحّمدي(.االستمداد السّني) -2
 .لجمال والجالل اإللهيينلالّصوفي  االستمداد -3

 الّتأويل الّرمزي للّشعر الّصوفي. -ثالثا 
 .الّرمز الموضوعي -1

 المحّبة اإللهّية.        -1.1                     

 وداللته. الّرمز الطّبيعي          -2.1

 .والغزل ةاإللهي ةحبّ مال          -3.1

 .في الّشعر الّصوفي الخمررمز           -4.1

  رمزية المصطلح الصوفي. -2
 .رمزية المصطلح المفرد    -1.2

     رمزية المصطلح المرّكب.           -2.2                    



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 93 ~ 
 

 تمهيد:

اليت ما فتئ الّشعر  املفاهيم املوروثةعن عالقة الّشعر بالّتصّوف يتجاوز عرض  إّن احلديث     
فالوعي املقّفى، و وزن حدود الّلفظ احملبوك وامل يتعّدىالّشعر مفهوم شديد الّصلة هبا، ذلك أّن 

كثريا من   جعل ممّا ،واملضمون الّذي أصبح ضمن الّشعر اجلديد أّدى إىل الّثورة على الّشكل
، ومّتخذة إيّاه أداة لتصوير الوجود ذلك قوانني الّلغةيف  أداة تبليغ هلا  متعّدية  هتّتخذ مضامينه

ملرتابطة بني الّلغة والّشعر ولعّل هذه احللقة افيغدو بذلك ممارسة تتالحم فيها الغنائية مع الفلسفة، 
:" إّن ماهية الّشعر «هايدجر»والفلسفة تؤّهل الّشعر ألّن يكون يف مقّدمة الفنون كما يقول 

تتحّقق يف الفنون مجيعها، وحيث أّن الّلغة يف ماهيتها هي ممارسة الّتفكري الّشعري، فإّن الّشعر 
بضرب من األّولية على سائر الفنون نفسه اّلذي يستخدم الّلغة وسيطا)فّن القصيد( يتمّتع 

هذه األولّية ال تتأّسس على جانب الوجدان فحسب، بل تتوّسع لشمل اجلانب  و 1األخرى"
 (العاطفة)لطبيعة الشعر كما يُظّن به، ذلك أّن الّشعر مؤّسس على ثنائّية الوجدان املخالفالعقلي 

ة حسن الرّبط بني الّصور واألخيل بضرورة ملزم ألنّهاخليال هو الّدور الفاعل فيه و والعقل أيضا، 
 املنتجة للعبارة الّشعريّة برابط منطقي يتيح متّثل الّصور.

 الّتصّوف:و الّشعر  -أّوال

 فضاء يف املعىن متفّرد يرتّتب عنهممارسة صوفّية  يف التحماإذا إّن الّتماهي بني اللغة والشعر       
ارس ومت ،نعتق من رباط العقل وقوانينهلت، فالّتصّوف هو جتربة ذوق تّتخذ من الّشعر مالذا برموزه

اإلبداع ينبع من الّنوع من هذا و ، الّصور الفنّية حبّديها اجملازي واحلقيقي إبداعيف  ا اخلاّلقإبداعه
 والتميز، للفرادة جتل   الشعر إن" يف يف عامله العرفاين اخلاصو الّتأّمل واحلّب املفارق اّلذي ميارسه الصّ 

 الكون يعانق فهو. املعرفة أشكال من آخر شكل أي حيققه أن يقدر ال معريف لكشف وجتسيد

                                                           

ه، 1423، 1سعيد توفيق: يف ماهية الّلغة وفلسفة الّتأويل، املؤّسسة اجلامعية للّدراسات والنشر، بريوت ، لبنان، ط-1
 .46م، ص:2002
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 الفصل تدمن اليت الفلسفات عكس شيئا، اإلنسانية املغامرة من طسق  يُ  وال فيه، اإلنسان وجتربة
 1"للشعر املؤسسة الشهوة ضد بعد هو الذي ؛دالواح البعد نفق يف السري وتكرس والتجزيء،

على  اعتمادهمزاوجته بني االلتزام بقوانني الشّعر تارة، وخرقها تارة أخرى، وبفضل  وذلك بفضل 
 يف املمكنة اآللة إذن هو اخليال" الرمز أضربو  لعدول واالنزياحااخليال العامل الفاعل يف توليد 

 داللة للرموز متنح اليت اآللة فهو .املعاين من والكامن احلقائق من الباطن يبتغي رمزي تأويل كل
وعلى اعتبار هذه األمهّية  2"اإلهلي التجلي يف األنطولوجية مصادرها إىل بإرجاعها وتقوم خاصة،
 .والواقعية أيضا والّرمز الّذوق ميتزج فيه جماال يصبح وتأثريه، لّشعرا اّليت تزيد من أمهّيةللخيال 

 ،تغلب عليه اجلماليةخاّصا الّتأويل الذي ماّدته الّلغة يف الّتجربة الّشعريّة مولدا ذوقا ينصهر       
 الّصويف ألّن الّشاعر ،ّيز الّشعر باالقتضابمي  فالتأويل ،مفارقة داللّيةقت نفسه و يف ال وخيلق

الّصويف ال يدين " إّن اخلطاب ة أخرى من الّصمت واختزال املعىنييلجأ إليه ملمارسة زاو  بالّتحديد
بقدر ما يدين لبنيته ذاهتا، وهي  ،يف مجاليته لألشكال البالغية، ومدى انزياحاته املختلفة فحسب

بني احلّسي واجملرد، املاّدي والّروحي، الظّاهر والباطن، ممّا  أّصلتالبنية املرّكبة بني االرتباط احلميم وامل
إّن الّشعر الّصويف يتجاوز كونه  3من ناحية أخرى"أضفى عليه طابعا أيقونيا يف االستخدام اللغوي 

ارسة روحّية ممإىل أنّه وسيلة أخرى يراها الصويف حتاول الّتخّلص من الرّتابة، وغنائّية متعة فنّية 
إن حاجة عني الشعر إىل " يف قالب فّن  الفلسفةارس فيها متُ فيها فسحة من األمل والّتأّمل خاّصة 

إىل الشعر،  فاألوىل حتتاج إىل حتقيق اللحظة الصوفية اليت تدجُمها  التصوف كحاجة عني التصوف
والثانية حتتاج إىل الشعر إلبراز املكاشفات   ،يف الزمن الروحي غري املقيَّد بالدقائق والساعات

                                                           

، الوطنية والوراقة طبعةلما، أشكاله قيتال ومنطقة رهاناته: الشعر العريب املعاصر يف املغرب وارهام آية بلحاج دحمأ-1
 .19، ص: 2010، 1مراكش، املغرب، ط

حممد شوقي الزين: حبر أم ساحل؟قراءات معاصرة يف فكرة التأويل عند ابن عريب، موقع مؤمنون بالحدود، قسم  -2
  .9، ص: 2017يونيو  19الدراسات الدينية، 

، حبث مقّدم لنيل شهادة دكتوراه علوم -مقاربة توصيفية-بلعجني سفيان: مجالّيات االنزياح يف اخلطاب الّصويف اجلزائري- 3 
  .139، ص:2011، 2010إشراف: عّميش عبد القار، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن،  يف األدب العريب،
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 اخليال س على هذه املكاشفات ُتؤسَّ  1"والتجليات والفيوضات الفائضة عليها من لدن احملبوب
مّثل يف 

ُ
على العالقات  والوجودي القائمذات البعد اإلشاري الفنّية  غةلّ الوعلى البعد الّرمزي امل

إضافة إىل أّن العالقة اّليت تربط بني الّشعر والّتصّوف تكمن توافقهما يف الطّريقة  ،والّتجريد الّرمزيّة
  .العدولميزهتا الاّلمباشرة يف الّتعبري وتسرّت املعىن خلف عبارات 

 للّشعر الّصوفي الجزائري القديم: الّرمزي االستمداد-ثانيا

  القرآن الكريم:-1

 ،، وهو يف استمداده هذااستمّد الّشعر الّصويف اجلزائري القدمي مرجعّياته من موارد عّدة       
هذه تنّوعت  وقد ،ومعه تراثه يف املعىن ينصهر فيهاملعرفّية، وحيّقق أفقا  وحدتهيربهن على 

فلسفة، باعتبارها عوامل مسامهة يف بناء الفكر بني القرآن، واحلديث الّنبوي، والاالستمدادات 
جتّلى يف واضح املالمح  أثر الّصويف يف الرّتاث اجلزائري القرآن يف الّشعر لوجود كانالّصويف، لقد  

" إّن املواضعة هي الّنظام اّلذي يستطيع احلكم  ه الّرمزيةوكثري من أنساقتوظيف القصص القرآين، 
ب على الّتأويل على الّتأويل ومصداقيته، مبعىن أّن األنظمة الّرمزية اّليت أوجدهتا اجلماعة هي اّليت جي

أن يستند عليها، ألّن املواضعة حتالفات لسانية حول رموز وإشارات، ومن مثّ فإّن االنتماء إىل هذه 
فالّرمز الصويف رغم اعتماده على الّذائقة  2نتماء إىل القيم اإلدراكية اجلماعية"الّتحالفات معناه ا

ستمّدة من الّتجربة الروحية، إاّل أنّه ال يستكنف خضوعه إىل أعراف اجلماعة الذي يعرّب 
ُ
اخلاّصة امل

ة يف ثنايا داد الّرمزي يشّكل حركة لولبيّ م، فهذا االستلهؤسسسة املرجعّية وامل من خالهلا عن الوحدة
الّنّص، فإذا كان الّصويّف يستعمل الّرموز املستمّدة ليعرج هبا من اجلمالية اخلارجية إىل املعىن 

                                                           

، األربعاء 3261وى، مقال منشور يف جريدة املساء املغربية، العدد:آية وارهام: عينان من أجل توحيد اهل د بلحاجحمأ -1
 . 2017أفريل  12رجب/  14
 .192، ص: 2012، 1، طهيثم سرحان: اسرتاجية التأويل الداليل عند املعتزلة، نادي تراث اإلمارات -2
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فإّن على القارئ أن يستقرئ هذا الباطن، وكّل اجلزئّيات الّلغوية الفاعلة يف حتصيل املعىن  ؛العميق
 ليكشف مجالية توافق الظّاهر مع الباطن. 

 سورة الفاتحة:-1.1

قد أفردها بالّتأويل جّل الّصوفيني الّذين وعوا معانيها و  هي سورة احلمد واملناجاة والفتح     
وقد ذكرها "ابن عريب" يف  ،الباطنة واستلهموا أسرارها، فهي يف نظرهم مفتاح فهم القرآن الكرمي

، فالكتاب قوله:" فهي فاحتة الكتاب ألّن الكتاب هو عبارة من باب اإلشارة عن املبدع األّول
يتضّمن الفاحتة وغريها ألّّنا منه، وإّّنا صّح هلا اسم الفاحتة من حيث أّّنا أّول ما افتتح به 

ويستوقف  1الوجود..إذ الفاحتة دليل، الكتاب مدلوهلا، وشرف الّدليل حبسب مايدّل عليه"
أيب حفص الباحث أثر هذه الّصورة املباركة يف الّشعر الّصويف مثل استلهامها يف قصائد "

م(، إذ نظم قصيدة يف فضل سورة الفاحتة وأسرارها الّنورانّية، مدّعما أبيات 1990)ت2الّزموري"
هذه القصيدة بآيات أخرى من القرآن الكرمي، واالستلهام هنا مل يكن حرفّيا، بل ضمنّيا تدّل عليه 

حبر الّنور  حتة إىل أحبر منهااّليت وضعها الّناظم، كتقسيمه معاين سورة الفا العرفانية تقسيمات األحبر
 وخّصه يف قوله:

 ِفي ِبَحاِر النُّوِر َيْسَطْع َماُهَنا **"َوارَْكْبَن فُ ُلَك الحَياِة واْسَبْحنَ 

 وحبر اخلدمة وسفينة الّنجاة:

 لِلنََّجاِة ِمْن َعواِصِف الَفَنا **ولَِبْحِر الِخْدَمِة ِارَْكْب ُسُفًنا
                                                           

.184،185، ص: 2ابن عريب: الفتوحات املكية، ج - 1  
الرباين والقطب الصمداين، جنم التسبيح الشيخ املريب سيدي عمر أبو حفص الزموري، من ذرية هو العارف باهلل الغوث  -2

، مارس 1990، وتويف سنة 2013سيدي عمر العجيسي قدس اهلل سرمها، ولد رضي اهلل تعاىل عنه سنة  الويل الصاحل
رورا بزاوية اجلعافرة بربج بوعريريج، من مرلفاته التدريس واإلمامة بعدة زوايا ومساجد، منها زاويته العامرة بزمورة الغراء، م

املطبوعة) فتح الّلطيف يف التصريف على البسط والتعريف وهو مرجع ال نظري له يف فنه/ مدونة سيدي بن 
 .5/5/2018عزوز/
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 وحبر العجز وسفينته الّرمحة:

 َبْحُر َعْجٍز وَتَذلَّْل واْسُكَنا **وِلُضْعِف َعْن ِدفَاٍع اْدُخلنَ 

َؤاِل َوارَْكْبنَ  َكَنا **َوتَ َلطَّْف ِفي السُّ  1ُسُفَن الرَّْحَمِة تَ ْلَق السَّ

ة، فبقدر ما تشهد حركة البحر صطلح "البحر" ملقاربته ملعىن عمق الّتجربة الّصوفيّ م مّت إقحام لقد 
من  اكذلك تكون رحلة البحث عن احلّق ثائرة حتمل يف طّياهتا كثري   ؛سكونضطراب والالّ اال

إّن اهلاجس اّلذي خيتفي وراء ربط األلوهّية بصورة البحر، هو هاجس الّسكينة األبديّة  ،الّصعوبات
اليت كانت احلقيقة اإلنسانّية عليها قبل ظهورها الوجودي..البحر يقّوي احلنني إىل األصول، ألنّه 

واقرتان البحر بالّسفينة هو داللة طلب الطّريق  2حلركة املستمرّة للموج ختتفي الرّاحة األبديّةخلف ا
 الّلذين تضّمنتهما سورة الفاحتة، كما يدّل البحر على املكابدة واجملاهدة. املوصل إىل احلقيقة والسرّ 

ا يف سورة الفاحتة شرح "أبو حفص الّزموري" منظومته رابطا معاين األبيات اّليت نظمه       
باآليات، فيكون املعىن حينها متالمحا إذ يساند الّشعر القرآن، فيقول يف تأويل األحبر اّليت جعلها 
عناوينا لآليات ما نّصه:" لقد افتتحنا هذه القصيدة املشرية إىل بعض أسرار الفاحتة، بذكر اهلل 

هلل سبحانه وتعاىل، وقد قّسمنا الفاحتة  سبحانه وتعاىل وضرورة تكراره ليمتلئ القلب إميانا ويقينا
قسم مسّيناه )حبر الّنور( وهو القسم املشتمل على أمساء اهلل سبحانه وتعاىل       ؛إىل أربعة أقسام

﴿    يَن   ِن ]سورة ﴾ يِن َمِلِك َيْوِم    ْحمََٰ

وهي: اهلل ورّب العاملني والّرمحن الّرحيم وملك يوم الدين، فهذه أمساء  [2،3،4الفاحتة، اآليات: 
عظام منها أسرار عظيمة، وجعلنا هلذا البحر سفينة هي سفينة احلياة، حياة القلوب، حياة الّروح، 

                                                           

. 25من رسائل العالمة  أيب حفص الزموري، منشورات حواركم،)د.ط.ت.ش(، ص : :حفص الزموري أبو - 1  
 .408، 405منصف عبد احلق: الكتابة والّتجربة الّصوفّية عند ابن عريب، ص: ينظر:  -2
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تداخال وثيقا عند الّصوفية  وهبذا يكون الّتداخل بني الّشعر والقرآن  1احلياة الظّاهرة، احلياة الّدائمة"
 كان كّل واحد منهما مدد لآلخر.

 قّصة موسى عليه الّسالم:-2.1

لقد مثّلت قّصة موسى "موسى" موردا روحيّا به يستلهم الّصويف عوامل الّتجلي ويرتقي يف     
قّسي"  وقد كان خللع الّنعلني تصّورا خاّصا استلهمه صوفّية من قبل مثل: "ابن  مقامات العرفان،

كما رأينا يف كتابه)خلع الّنعلني من موضع القدمني(، وعند "ابن عريب" فداللة قّصة "موسى عليه 
الّسالم" متّثل جزءا من الّتجربة الّصوفية عاّمة "ألّن جتربة الّتصّوف هي جتربة مثول يف مقامات 

ا الّرمزية، تعادل موقف الّتجّلي والّشهود يف الفناء واحلضرة اإلهلّية، أي هي جتربة يف مستوياهت
"موسى عليه الّسالم" يف الواد ملقّدس طوى اّلذي أمره اهلل فيه خبلع نعليه إمعانا يف الّتقديس 

على معاين ال متناهية، بل  ينفتح عند الصويف رمزفهي  2وإجالل عظمة املوقف، وقدسية املكان"
ِإْن ُكْنَت َذا اتَِّصاٍل قصيدة )يف  اقتباس بعض آياهتافنجد مثال  ومؤّسسة للمعرفة الّروحية،  

 يف  م(1197-ه594)ت3""أيب مدين شعيب الّتلمساينشعر :(أَْبَصْرَت ِفي العال

 وَُكْن َعْبَدا ُمِقيمْ   ***ِاْجَعْل َوْصَفَك ُذالَّ 

 ِإَلُهَنا الَعِظيمْ   ***  َماِفي الُوُجوْد ِإالَّ 

                                                           

.35، ص:  العالمة  أيب حفص الزموري رسائل: من حفص الزموري أبو -  1  
 .195حممد بنعمارة: الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر)املفاهيم وللّتجلّيات(، ص: -2
شعيب بن حسن األندلسي التلمساين، الغوث والقطب وشيخ الطريقة، وكان حميي الدين يلقبه بشيخ الشيوخ  أبو مدين"  -3

ويعّده واحدا من مثانية نفسا ظاهرين بأمر اهلل عن أمر اهلل، ال يرون سوى اهلل يف األكوان..ومن كلماته اليت كان يبذرها بني 
وإشاريت إىل الفردانية، وروحي راسخ يف علم الغيب"/ عبد املنعم حنفي:  أحبابه كالنبت الطيب: حيايت قائمة بالوحدانية،

 .360، 359املوسوعة الصوفية، ص: 
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 1الَكِليمْ وََكلََّم   ***لِلطَّْوِر َقْد َتَجلَّى 

        َفَلمَّا﴿اآلية الكرمية تناص معفالبيت الثّالث 

اّلذي هو"  الّتجّلي اإلهليفاللة على معىن القّوة اإلهلية يف جتّليها، وفيه د[ 143األعراف:]﴾ َصِعًقا

فقدان وصف دقيق يعادل املوصوف حلظة  ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب" يكون دليال على
قام مل هي رمز"  قّصة "موسى عليه الّسالموميكن القول أّن  ،جتّلي أمسائه وصفاته اليت ال حتّد 

  .استلهامها يف الّشعر الّصويف تكّثف، والّتجّرد عن الّسوى، لذلك فقد والرّتبية الّروحية اجملاهدة

: )ت 2أيضا يف شعر الّشيخ" أمحد بن مصطفى العالوي" جند توظيفا لرمزية سورة موسى   
 بقوله: م( 1934

َوى ِس َكَما أَنَا َخَلْعتُ  **يَا َمْن تَ ْهَوى َما نَ ْهَوى ِاْخَلْع نَ ْعَل السِّ  ِفي الَواِد الُمَقدَّ

ْعَلْيِن َكَذا الَكْونَ ْيِن    َقى ِمْن بَ ْيِن ثُمَّ نُوِديتُ  **َفَخَلْعُت الن َّ  3لَِئالَّ يَ ب ْ

                                                           

، تلمسان سيد أمحد سقال: سيدي أبو مدين شعيب نبذة من حياته ومقتطفات من ديوانه وقصائد يف ثنائه ومدحه -1
  .98، 97ص: 2011ط(، ،عاصمة الثقافة اإلسالمية،اجلزائر، )د

هو أمحد أبو العباس الّشيخ األجّل سيدي أمحد بن مصطفى العلوي بن حممد مب أمحد املعروف بأيب شنتوف وامللقب  -2
ه، اّتصل 1291أصل أسرته من مدينة اجلزائر، ولد سنة  «ابن عليوة »اجلبهة بن احلاج علي املعروف عند العاّمة بـــــ  مبدبوغ

عروف بالّشيخ محّو، املستغاّني منشأ ودارا، الّدرقاوي نسبة ومشربا، ولقد عاش امل «سيدي حممد البوزيدي»بالعارف باهلل 
الشيخ يف زمن استوىل فيه االستعمار على اجلزائر، فأراد العلوي أن يبقي على الّشعب هويته، فكان عمله على جبهتني، جبهة 

إضافة إىل سعيه الستعمال وسائل اإلعالم، والطباعة داخلية، أسس فيها الطّريقة العالوية واعتّم برتبية املريدين وإرشادهم، 
والنشر، أما خارجيا فقد عمل على بناء زوايا تابعة للطريقة العالوية، ومن خالهلا انتشر صدى هذه الطريقة يف العامل، من أهم 

يف معىن الصالة على النيب  مؤلّفاته:األّنوذج الفريد املشري خلالص الّتوحيد يف نقطة بسم اهلل الرمحن الرحيم، دوحة األسرار
م، 1934املختار، املنح القدوسية بشرح املرشد املعني على الطريقة الصوفية، وغريها من أمات الكتب يف التصوف، تويف سنة 

 20:06h، 25/02/2018مبستغامن/ يُنظر: مدونة سيدي بن عزوز، 
 .102، ص: 2009، 6الصوفية، مستغامن، ط أمحد بن مصطفى العالوي: الديوان، مجعية الشيخ العالوي للرتبية -3
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فخلع الّنعلني يف  األبيات املتقّدمة هو شرط حاصل لبلوغ مقام اإلحسان، خاّصة وأّن هذا املقام 
القّصة على معىن احلّب كما تنفتح داللة هذه قد مّت الّتعبري عنه بالتخّلي عن الكونني ، أي الّزهد  
 يف قوله: "والوصول إىل املقام األسىن استلهمه الّشيخ "العالوي

َها   ْعَلْيِن َبْل َخَلْعُت َما َعَلي ْ  َوَما ُدونَ َها َكَذا الُوُجوَد ِبَخْلَعِتي   **َخَلْعُت الن َّ

 فَ َوَجْدتُ َها نُوراً ِفي نَاِر ُصورَيِّتي     **ثُمَّ رَاَجْعُت نَ ْفِسي ِفي َتْحِقيِق َحقَِّها  

اُق ِفي الِعْشِق َلَظى    تَ ْرِمي ِبَشَراِر الطَّْرِد لِْلُمتَ َعنِّتِ   **ُهَنا ُيْصَلى الُعشَّ

 ِإَذا ُكْنَت َذا َبَصٍر تَ َراُه ِفي ِمْرأَِتي **َفدوَنَك ِمْن ُشَعاِع الَحقِّ َحِقيَقًة  

ْوِحيَد ِفي َعْيِن الَكْثرةِ  **ِق ِفي الَقْيِد  َلْحظًَة  واْعَتِبْر نَ ْفَس اإِلْطالَ   1َعَساَك تَ َرى الت َّ

فألفاظ العشق واحملّبة )العشق، لظى، شرارة( تتفاعل يف حقل داليّل واحد لتصّور معىن احلّب 
املكّنة فالوصول إىل احلقيقة ال يكون دون فناء،  ،أحديّة الّذاتو ، خلع النعلنيعن  املرتتبني والفناء

عليه باالحرتاق، فالّنار هنا حتّولت من مفهومها السليب لتدّل على املفهوم اإلجيايب الذي يعن 
 رمزت إىل الرّتّقي يف املقامات، وإىل الوصول وإدراك الوحدة يف الكثرة، وهبذا املنحى تكون قد

) فوجدتها نورا ورا يضيئ الّتجّرد من كّل ملّذات الّدنيا وما حيول بني العبد وربّه فأصبحت بذلك ن
وحتّوال يف  استلهام املقامات الروحية،فهذه العبارة مثّلت تأويالت مفتوحة على  ،من نار صوريّتي(

جه من أثر القرآن الكرمي يف الّشعر ااستنت وممّا ميكن استقبال الّنص الدين متجدد باستمرار،
إميانّيا، بل ورمزيّا أيضا، إذ استعار بأهّم أّن هذا االستمدادا مل يكن فقط إمدادا الّصويف هو 

)فخلع الّنعلني( أصبح جتربة روحّية يف االستعمال فرمز ، األيقونات الّرمزية اليت متّثل جتارب روحّية
 الّصويف، توّسعت دالالهتا حسب املقام والّتجربة اخلاّصة.

                                                           

 . 28أمحد بن مصطفى العالوي املستغاّني: الديوان، ص:  -1
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 اآلية القرآنية: استمداد-3.1

توظيف القرآن الكرمي قصصا، وآيات، ومجال، وذلك تعزيزا يف لقد جرت عادة املتصّوفة     
بعيدا عن الّروافد الّدخيلة، وجند  لعرفانيتهاس يسّ التأباألصول اليّت حتاول  اوإقرار  النتمائهم الروحي،

                 ﴾         ﴿مثال اآلية القرآنية 

    ﴿يات من سورة الّرمحن، وكذلك اآل، سورة الّنجم[9،10] اآليات:

   ﴾ عن " مايعرّب عفيف الّدين الّتلمساين"يف شعر  [24]سورة الّرمحن:اآلية 

 العارف وهو يصارع حبار الشوق،  انيصيب نذيلالودواعي احملّبة كناية عن الّشغف ال

 تُ ْنَمى والْسِتْمَراِر َفْضِلِك تَ ْنَتِمي ** َمَحبَّةٍ  َلَك يَا ُعِليَّ َعَليَّ َعْهدُ 

ُم الَهَرَماُن ِفي َأْخَبارَِها  مِ  **يَ تَ َهدَّ  َوبَِناُء َعْقِد َواَلَك َلْم يَ تَ َهدَّ

مَ  ًرا َوُهَو َلْم يَ َتث ََّلمِ  **َتُموُر َمْورًا واْلِجَبالُ اُء وََكَذا السَّ  َتِسيُر َسي ْ

مِ  **ِإْن َكاَن َدْهِري رَاَح َيْظِلُمِني بِبُ ْعِدي  َعْنَك َحاِدُث َصْرِفِه الُمتَ َقدِّ

 1ِفي الَبْحِر َكاأَلْعاَلِم َكْشَف َتظَلُِّمي **فَ َعِلى الِجَباِل الُمْنَشآِت َوَسْيرَِها 

فإنّه يف أبيات "عفيف الدين التلمساين" فيه خرق  ؛مباشر االقتباس فيما سبق من أمثلةإذا كان 
وإذا كان املعهود يف التصّور أّن الّسفن هي اّليت جتري يف واستبدال، إذ استبدلت اجلواري باجلبال، 

عن  يف هذا البيت صّور اجلبال هي اليت جتري كناية عن حتّول األمور املستحيلة البحار، فإنّ 
 طبيعتها بفعل احلّب.

                                                           

م، 2013، 1عفيف الدين سليمان بن علي التلمساين: الديوان، تح: عاصم إبراهيم الكّيايل، كتاب ناشرون، لبنان، ط: -1
 .108، 107ص: 
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حّبني يف مقامات العارفني(لكما جند 
ُ
" عّدة بن ــتوظيف لآلية من سورة البقرة يف ديوان )آيات امل

     َفَولِِّ     ﴿(م1952تونس املستعاّني")ت:

       ِفٍل   يف قوله: [149] سورة البقرة، اآلية: ﴾ َتْعَمُلوَن 

 1فَ َثمَّ َوْجُه اهلِل ِبالَ ِمْريَةِ  **تََأمَّْل رََعاَك اهللُ أَيْ َنَما تُ َولُّوا 

خالصة ما ميكن أن نقوله عن االستمداد الّرمزي من القرآن الكرمي، هو أّن الّصويف كان ينزع إّن 
 يستمّد منه أسرار وجوده وحمّبته.دوما إىل األصل اّلذي يقّوي حّجته، ويعّضد كتابته إذ 

 الّنور المحّمدي(:االستمداد السّني)-2

، وقد سبقت اإلشارة إىل واإلهلام، واجلمال أيضاالّتوّسل بالّذات احملّمدية سبيل الّنجاة، إّن      
عندهم هذا هذا الّنوع من الّشعر عند "احلاّلج" و"عبد الكرمي اجليلي" و"ابن عريب" وكيف ُعّد 

يقول "أبو بركات العروسي و البشرية، فهو أصل الوجود،  واخلالفة صورة للتجّلي اإلهلي
 يف هذا املقام: 2القسنطين"

 َشْمٌس َواَلَقَمٌر والَحقُّ تبيين **َلْوالَ الّنبيُّ َرُسوُل اهلِل َماطََلَعْت 

 َوالَِبَحاٌر َواَلَماٌء َوالَ ِطينُ  **َوالَ َسَماٌء والَ َأْرٌض َواَلَجَبٌل   

                                                           

حّبني يف مقامات العارفنيآيات  : ديوانعّدة بن تونس املستعاّني - 1
ُ
، ضمن كتاب: اآلداب املرضية لسالك الطريقة امل

  . 199، ص: 2006، 1الّصوفية، تح: عاصم إبراهيم الكيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:
"بركات بن : ذكر ترمجته صاحب فهرست معلمة الرّتاث اجلزائري  يف قسم كتب الّتصّوف وأورد مؤّلفاته وورد يف ذلك -2

باديس القسنطين العروسي: مفتاح  اإلشارة يف فضائل الزيارة، وسيلة املتوّسلني بفضل الّصالة على سيد املرسلني، تذكرة 
ّنادج  -بني القدمي واحلديث  فهرست معلمة الرّتاث اجلزائري :شري ضيف بن عمر اجلزائريبالغافل وتبصرة اجلاهل، اجملالس" 

أبو القاسم أيضا وذكره  .222م، ص 2007، 2ول، مرا: عثمان بدري، دار ثالة للنشر، اجلزائر، طمتنوعة للمعلوم واجمله
 .982، وقال أنّه أنّه تويّف زمن الطّاعون سنة   102: ، ص1صاحب "تعريف اخللف برجال الّسلف"ج احلفناوي
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َها الَبَساتِينُ   **َواَلُوُحوٌش واَلِجنٌّ َوالَ َبَشٌر    َوالَ الثَِّماُر الِّتي ِمن ْ

 1َوالَ يِقيٌن َوالَ َأْمٌر َوالَ ِدينُ   **َواَلَمْوٌت َوالَ َسَبٌب  َواَلَحَياةٌ 

على إثرها صور الوجود احملمدي الباعث على الّنور  تتغريّ  ؛كما تتعّدد صور الّتجّلي اإلهليف
، ، بل هو مصدر معرفة صوفّية ملا خّصه له به عن سائر األمموالعائد باإلنسان إىل أصل الوجود

أنّه ملّا خلق اهلل األرواح احملصورة املدبّرة  -أيّدك اهلل–ذكر "ابن عريب" يف هذا املقام ما نّصه:" اعلم 
لألجسام بالّزمان عند وجود حركة الفلك لتعيني املّدة املعلومة عند اهلل وكان عند أّول خلق الّزمان 

واح عند احلركات، وكان هلا)أي روح ، مّث صدرت األر ملسو هيلع هللا ىلص حبركّيته، خلق الّروح املدبّرة، روح حمّمد
حمّمد( وجود يف عامل الغيب دون عامل الّشهادة، وأعلمه اهلل بنبّوته وبّشره هبا وآدم مل يكن إاّل كما 

، إىل وجود امسه وارتباط ملسو هيلع هللا ىلصقيل "بني املاء والّطني" وانتهى الّزمان باالسم الباطن يف حّق حمّمد 
بذاته جسما  ملسو هيلع هللا ىلص ان يف جريانه إىل الظّاهر فظهر حمّمدالّروح به)فعند ذلك( انتقل حكم الّزم

وروحا، فكان احلكم له باطنا أّوال يف مجيع ما ظهر يف الّشرائع على أيدي األنبياء والّرسل، سالم 
 وعّلة إيراد هذا النص هو تعليل وجود فكرة الّروح احملّمديّة كنسق معريف صويف 2اهلل عليهم أمجعني"

 ممارستهم الّسلوكية، وتعبرياهتم الوجدانّية.به يستلهمون أصول 

بركات بن أمحد العروسي القسنطين" عتبار الّذات احملّمديّة مبعث اجلمال، نورد قول" وبا          
 ذكر مجال هذه الّذات قائال: يف

 َأْسَنى َوِمْن َشْمِس الظَِّهيَرِة َأْظَهرُ  **َوَجَماُل َوْجِهَك ِمْن ِهاَلٍل نَ يٍِّر 

َك ِمْن َقِضيٍب لَيٍِّن   ْرَشُق ِفي الُعُيوِن َوأَْنَظرُ اَل وأَ **  َأحَوِقَواُم َقدِّ

                                                           

سّيد املرسلني، نشر: أمحد بن حفيظ بن احلاج بركات بن أمحد العروسي القسنطين: وسيلة املتوّسلني بفضل الّصالة على  - 1
 .13:  قسوم اخلرشي البسكري)د.ط.ت.ش(، مطبعة تونس، ص

.331ابن عريب: الفتوحات املكّية، الّسفر الثّاين، ص:  - 2 
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 1َأْضَحْت ِبَها ُمَقُل الُمتَ يَِّم َتْسَهرُ  **يَا أَي َُّها الّرْشُق اّلِذي َلحظَاتُُه 

الّصوفّية شعرا وإبداعا مارس كثافة يف الّصور املتخّيلة معىن ولغة، لذلك  تقد أهلم ةاحملّمديّ  فالّذات
وال يقف الوعي باجلمال عند اجلزائري القدمي. رمزا فّعاال ومكثّفا يف املرجعّية الفكريّة للّتصّوفعّد 

َتخّيلة، بل يتعّداه إىل دخول حلظة الفناء لفرط ما
ُ
انعكست  حّد الّتغّن بالّصفات وإنتاج الّصور امل

   به املعاين يف الّذهن فحّققت سفرا معنويّا يبتغي الوصول إىل موجد اجلمال

 زَاَدِني الّشوق بالّشراب وَأْشَهَدِني ** ُحّب الجمال بِالُمَعايَانَاتِ   

 وأَْلَبَسِني ثَ ْوَب الُمَشاَهَدِة ِلِعْلِمِه ** ُيْجزِِني بِالِتَحاِق الَكارَاَماتِ 

َراِب أِلَْهِل الُمَناَجاةِ فَ َلذَّ لََنا الَمشْ   روُب وَقلَّ َشارِبُُه  ** َفَماَعْذُب الشَّ

َهَواتِ          َراِب َمهُد َشَراِبِه ** ِلَمْن َعاَنَق َمْجَدا َأْو َكفَّ َعِن الشَّ           2وَساِقي الشَّ

لقد مّثل شعر الوقوف على الطّلل حالة حنني وفقد واشتياق يف الّشعر العريب، بينما اخّتذه      
، فالّرحلة يشفي حريهتا رحلتها الّسرمديّة اليّت تطمع أن جتد فيها ما يفالّصوفّية رمزا لسفر الّروح 

ني إىل األماكن املقّدسة مثل احلسّية كما الّرحلة املعنويّة، ومتّثالهتا يف الرّتاث الّصويف كان يف احلن
 : 3ويف مثل هذا يقول "أمحد بن عّمار اجلزائري" ملسو هيلع هللا ىلصمّكة املكّرمة موطن رسول اهلل 

 يَ ْقَتِفي الرُّْكَبان  **يَاَنِسيًما بَاَت ِمْن زَْهِر الرُّبَا   

                                                           

 .31، ص: بركات بن أمحد العروسي القسنطين: وسيلة املتوّسلني بفضل الّصالة على سّيد املرسلني- 1
عبد احلفيظ بن اخلنقي الشريف: اجملموع الفايق والدستور الرايق املسمى باجلواهر املكنونة والعلوم املصونة املشتمل على   -2

تآليف جامعة لشتات اآلداب والّلطايف منهمرة بعني املعارف والعوارف يف علوم احلقيقة والّسلوك، املطبعة الرمسية التونسية، 
 .268ه، ص: 1315، 1تونس، ط

هو احملّقق والعالّمة املدّقق" أبو العباس سيدي أمحد بن عّمار" مفيت مالكّية اجلزائر، كان من نوابغ عصره، وعبه اهلل حظّا - 3
من سيالن قلم وطالقة الّلسان، حلق به " شاو لسان الدين والفتح بن خاقان"/ أبو القاسم احلفناوي: تعريف اخللف برجال 

 .83، ص: 2السلف، ج
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 ِمْن ُأَهْيَل الَبانْ    **اْحِمْلَن ِمنِّي َساَلًما  طَيًِّبا     

َرْا ِمنِّي َساَلًما َعِبًقا     ِإْن َبَدْت َنْجدُ    **ِاق ْ

ًقا    َها َشي ِّ  1َشفَُّه الَوْجدُ  **ِإنَّ ِلي قَ ْلًبا ِإلَي ْ

فقد عرّب احلنني عن الّرغبة يف اإلّتصال بالّنيّب الكرمي اّلذي رمزت إليها املفردات:) الرّكبان، أهيل  
شعر "أبو مدين شعيب التلمساين" معرّبا عن حاالت البان، جند(، وعن هذا املوضوع نفسه كان 

 الوجد واحلنني يف أساليب كّلها  ترسم حركة ترتمجها احلواس ومعراج الّروح يف قوله:

 ِفيَها ِشَفاٌء ِلُكلِّ َعاٍص والّدوى **يَا تُ ْربًَة َمِمثْ ُلَها ِمْن تُ ْربَةٍ 

 ِفي َجنَِّة الَمْأَوى َأَوى يَاَسْعَد َمنْ **يَاَرْوَضًة َمِمثْ ُلَها ِمْن َرْوَضةٍ 

 َوَصَلْتِني َأْصَلْيتَِني نَاَر الَجَوى**َكْم ِلي أَنُوُح َعَلى الُوُصوِل وِعْنَدَما

ِديُد َوَمااْرتَ َوى **َفَكأنَِّني الظَّْمآُن َصاَدَف ِفْطَرةً   2فَ َتَضاَعَف الظََّمأُ الشَّ

ترتجم  3ميّثل "الذاكرة حافظة لإلنسان"للمكان هنا داللة تتجاوز الفضاء املعماري احملسوس فهو 
احلنني إىل األصول واهلويّة وإنقاذ ما تتطّلبه الكينونة، واألماكن متّثل صورة شعريّة جتلب اخلارج إىل 
  الّداخل، حبيث نشعر أّن تلك األشياء جزء مّنا، متجّذرة بداخلنا، فاملكان اّلذي ينجذب إليه

إضافة إىل وصف املكان هذا  4ّيا، إنّه املكان اّلذي حيّقق األلفةاخليال ال ميكن أن يبقى مكانا خيال
نالحظ جلّيا عدم انتهاء رحلة الّشوق اّليت بدأها الّشاعر، فنقطة الوصول هي إشعار لبداية جديدة 

                                                           

.84السابق، ص: املصدر  - 1  
 .74ص : ،سيد أمحد سقال: سيدي أبو مدين شعيب -2
، 1،2004،  وزارة الثّقافة، عمان، األردن، ط-الّشعر اجلاهلي أّنوذجا -يوسف عليمات: مجالّيات الّتحليل الثّقايف- 3

 .133ص: 
م، 2010، 1للطباعة والّنشر، بريوت، لبنان، طينظر: غاستون باشالر: مجاليّات الّصورة، تر: غادة اإلمام، دار التنوير  - 4

 .292، 291ص: 
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"إننّا  شتياق من حّب اهلل إىل حّب األمكنةتواء، كما توّسع مفهوم احلّب واالر توحي بعدم اال
األببات األخرية آلية إبداعّية من آليات الّشعريّة الّصوفّية، أال وهي رؤية الّشيئ يف نكتشف يف هذه 

ياء شغريه، أو ما أمساه النّـّقاد املعاصرون مبصطلح: الكتابة والّتوسيع، وهي آلية تقوم على حترير األ
يها، إّّنا هو فالّشعر اّلذي يرثي األمكنة ويّصف حالة احلنني إل 1من أسر دواهلا، امللتصقة هبا"

ّتصال يف بنية الّنّص الّصويف. لقد استطاع الّشعر الّصويف اجلزائري أن الضرب من ضروب تصوير ا
يّتخذ من الّرمزيّة مسة واضحة يف مضامينه، كما كانت اجّتهاته املختلفة من عرفانّية وفلسفّية ذات 

 عىن مع كّل قصيدة صوفّية.األثر الواضح يف الثّراء املعجمي اّلذي كان حيمل جتّددا يف امل

 لجمال والجالل اإللهيين:لالّصوفي  االستمداد-3

إلحساس ببديع الّصورة احلسّية اّليت تلهم للجمال عند الّصويّف ذوق خاّص ومصدر لإّن       
ليصبح بذاك دليال  ويعي أسراره الّصويف نتاج تأّمل ملا يراه فهو ،احمل ّب أنواع الّتجّليات ومشاهدات 

على احلّب " يّتسم الفّن واجلمال عند الّصوفّية ويف اإلسالم عاّمة باملركزيّة والوحدة حيث أّن اهلل 
ملوجودات ماهي إال رمز فا 2عند الّصوفّية هو مركز الكون ومّثل اجلمال املطلق واجلالل املطلق"

فيها يسعى الّصويّف دائما إىل  مبا يدّل عليها وحاضرةبصورهتا احلسّية وتعبري عن ذات غائبة 
الكشف عنها وعن آثار صنعها وبديع خلقهاومهّم يف هذا املقام  الوقوف على الّتحديدات 

 .اإلصطالحّية بني مصطلحي اجلمال واجلالل

وجند هذا عند "ابن عريب" مصطلحي اجلمال واجلالل، فقد أشار الّصوفّية إىل الفرق بني        
وذلك أن اجلالل واجلمال وصفان هلل تعاىل واهليبة واألنس وصفان لإلنسان فإذا  قول "حني ي

شاهدْت حقائق العارفني اجلالَل هابت وانقبضت وإذا شاهدت  اجلماَل أنسْت وانبسطت. فجعلوا 
                                                           

،)د، 1، املغرب، ط Print Ayneنور الدين أعراب الطريسي: االستعارة يف اخلطاب الشعري  الّصويف املعاصر باملغرب، -1
 .176ت،ش(ـ، ص: 

نظم للدراسات وخدمات البحث دعاء معّوض أمحد العرين: فلسفة اجلمال عند الّصوفية املسلمني، موقع: مركز ال - 2
  م.17على الساعة  23/07/2017العلمي،
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وختتلف مراتب وصول  1اجلالل للقهر واجلمال للرمحة وحكموا يف ذلك مباوجدوه يف أنفسهم."
فكّلما قويت بصرية الّصويف وزادت رغبته يف فهم  ;باختالف مقامات الّناس والعارفني هذا اجلمال

ّلما زادت حاجته للفهم والّتأويل، فتّتضح غاية البحث هنا يف البحث عن وتفسري آثار اجلمال، ك
 وعي اجلمال ومن مثّة تأويله.

أيضا جمموع الّصور اّلذهنية اليت يشمل إّن مفهوم اجلمال ال يقف عند املعىن احلّسي بل          
تتأّلف يف ذهن املتذّوق فيصبح معناها متجاوزا املعىن العادي إىل آخر حيتاج تأويال لفّك شفرة 

وإذا كانت الّنفس البشريّة تسم كّل أّخاذ للعني  ،نيتتلك الّصور اّليت أنتجها ذوق وجتربة خاصّ 
تعّدى حدود الّنظرة الّسطحّية " إّن اجلمال خفّي فإّن الّصويف يرى فلسفة خاّصة له إذ ي ؛باجلميل

ركه األنفس إاّل بتجّليه يف مظاهر ، وال ُتدوجلّي، فاجللّي هو الاّلئح على األشكال اإلنسانّية
ي ذالكمال، واخلفّي اجملّرد من ذلك اجلمال وال يُدرك باحلواس لدّقة معناه، وإّّنا يُْدَرُك بالعقل ال

اجلمال يوصل إىل مشاهدة اجلمال اجلزئي، واجلمال اجلزئي إىل حبر الكمال هو نور مناسب، وإّن 
 تتحّدد فلسفة اجلمال عند الّصوفّية على حنو أعمق وأوسع بعيدا عن الّنظرة احلسّية كما 2الكّلي"

"اعلم أّن مجال احلق سبحانه وتعاىل وإن كان متنّوعا  وجليل صفاته وأمسائه عّلق بذاته تعاىلتّ ال إىل
و نوعان: الّنوع األّول معنوي وهو معاين األمساء احلسىن واألوصاف العلى، وهذا الّنوع خمتّص فه

عرّب عنه باملخلوقات وعلى تفاريعه 
ُ
بشهود احلّق إيّاه، والّنوع الثّاين: صوري وهو هذا العامل املطلق امل

اخللق وهذه الّتسمية أيضا فهو حسن مطلق إهلي ظهر يف جمايل اإلهلّية، مسّيت تلك اجملايل ب وأنواعه

                                                           

حميي الّدين بن علي بن حممد بن أمحد ابن عريب احلامتي الطائي: كتاب اجلمال واجلالل ضمن رسائل ابن عريب، وضع  -1
م، ص: 2001 -ه1421، 1حواشيه: حممد عبد الكرمي النمري، منشورات بيوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

25. 
لّشريف، تح:عبد القادر أمحد عطا عبد الستار، دار الفكر لسان الدين بن اخلطيب: روضة التعريف باحلّب ا - 2

  .291العريب)د.ط.ت.ش(، ص: 
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عرّب عنها تأخذ طابعا  1من مجلة احلسن اإلهلي"
ُ
وهذه مفاهيم الّصوفّية هي اّليت جعلت القضايا امل

  فلسفّيا عميقا اخّتذ صيغة اجملاز يف تصويرها.

يف نقطتني أساسيتني مها:"  مبعىن أوسع وتتلّخص هذه املعامل تتحّدد معامل الّتأويل يف اجلمال       
وإىل  ;داللة العامل على ذاته كشكل من األشكال الوجوديّة املنجذبة إىل بعضها نسقّيا ومجالّيا

املعىن اإلهلي، داللة العامل على املعاين اإلهلّية املقّدسة اّليت تتجّلى فيه ومن خالله عروش احلقائق، 
ولد الّداللة األنطولوجّية للكائنات بوصفها أشكاال ومن تضاّم وتضافر وتواشج هاتني الّداللتني ت

فالّصور التوجد مستقّلة عن  2وجوديّة، ودالالهتا بوصفها صورا ومرايا تتجّلى فيها املعاين اإلهلّية"
نفسها بقدر ما هي داللة مرجعّية على عظمة مبدعها، فالوعي الّصويف باجلمال يتكّون من وحدة 

، فغاية وعي البشري اّلذي يسعى إىل فهم صور جتّلي خالق اجلمالمع نسقّية يتوّحد فيها اإلهلي 
 3اجلمال مؤد  إىل إدراك حقيقة الّتوحيد " فمن كمال الّتوحيد حمّبة اجلمال، والّسعي إىل إدراكه"

وهذا الّسعي يكون باكتشاف أنواع الّتجّليات اإلهلّية من صفات وأفعال، وينتقل احملّب من  مرحلة 
" أيا واحدا ِفي الُحسِن لَْيس َلُه مثل"    إىل مرحلة الفناء كما ورد يف قصيدة عشق اجلمال

 وفيها ما يعكس هذا يف قوله:ه(  690: )ت 4"عفيف الّدين الّتلمساين"ــل

 َوَمْن َحاَر ِفي ِإْدرَاِكِه الِحسُّ والَعْقلُ  **أَيَا َواِحًدا ِفي الُحْسِن لْيَس َلُه ِمْثُل 

 يُ َقيُِّد ِلي َعْن ُكلِّ َفْضِل َلُه َفْضلُ  **َوَمْن ُكلََّما َشاَهْدُت ِإْطاَلَق ُحْسِنِه 

                                                           

.93عبد الكرمي اجليلي: اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر، ص:  - 1  
الرّباط، املغرب/منشورات اإلختالف، -منطلقاهتا الكونّية وأبعادها اجلمالّية-آية وارهام: الّرؤية الّصوفّية للجمال أمحد بلحاج -2

 .98م، ص: 2014، 1435، 1منشورات ضفاف/ اجلزائر، ط

.202املرجع نفسه، ص:  - 3  
لنفري، وشرح على فصوص احلكم البن سليمان بن علي بن عبد اهلل يقال له عفيف الدبن التلمساين، له شرح مواقف ا - 4

بأنه من أتباع ابن عريب ومن القائلني بوحدة الوجود/ عبد املنعم احلفن:  عريب، وشرح على منازل السائرين، وقد اهتمه أصحابه
 .84املوسوعة الصوفية، ص: 
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ُه َأْسَراِري ِإَلى ُكلِّ ِوْجَهٍة    َها نُوَر َوْجِهَك الَ َيْخلُ  **ُأَوجِّ  فََأْشَهُد ِمن ْ

 1ِبُت الُكلُّ ِسَوى َواِحٍد ِفي بَ ْعِضِه يُ ثْ  **وأَْنظُُر هْل َشْيٌئ ِسَواَك والَ َأَرى

حيث يرى  ،حّّت جتاوزت إىل معاين وحدة والوجودالصويف  يف عنيلقد تعّددت معاين اجلمال      
الكائنات إّّنا انعكاس له" وأمام هذا مجال وجود اهلل يف كّل وجهة  وهو الوجود احلقيقي، و 

ُمسَتهلكا يف وجود الّتضايف الوجودي، أي وجود اإلنسان يف وجود اإلهلي، يصبح وجود احلّق 
احلق، فتحدث مرحلة حصول املشاهدة وبلوغ الوحدة، وهي فعل إرادي كسيب وقصد اجتهادي، 

وهو  2أي أّّنا نشاط بدين وروحي ونفسي واستغراق عقلي، تثّمنه مرحلة تتويج إهلي وعطاء ربّاين"
ة. وممّا ظهر من معاين الّتوّجه الفلسفي اّلذي تزامن مع نظريه العرفاين وتداخلت حقوهلما املعجميّ 

 م(:1883ت:") وحدة الوجود يف شعر "األمري عبد القادر اجلزائري

َبُل الَجْحَدا  **والَبَاِطٌن ِإالَّ أَنَا َذاَك باِطٌن    والَ ظَاِهٌر َغْيِري َفالَ َأق ْ

 َوًقْل أَْنَت َوُهَو َلْسَت َتْخَشى ِبِه َردَّا  **فَ ُقْل َعاِلٌم َوٌقْل ِإَلٌه وُقْل أَنَا   

َدِت اأَلسَماُء َوِإنِّي َلَواِحٌد    3أالَ فَاْعُبُدوِني ُمْطَلَقا نَ ْزَها فَ ْرَدا  **تَ َعدَّ

فذات اهلل هي ذات العبد، فحقيقة الظّاهر والباطن وتعّدد األمساء، كّلها وردت بضمري املتكّلم  
 "أنا"، والوله باجلمال سبب يف دخول حاليت الفناء واإلحّتاد، ومن مصطلحات اجلمال اّليت

حلضرة يستعيض هبا املتصّوفة للّداللة على اجلمال هي الّشمس  يف كنايتها عن "ليلى" اّليت هي ا
 مجاهلا قائال:م(:1934ت)اإلهلّية، وقد وصف "أمحد بن مصطفى العالوي" 

                                                           

، 1الدرقاوي، مكتبة ناشرون، لبنان،طعفيف الّدين الّتلمساين: الّديوان، تح:عاصم  إبراهيم الكّيايل احلسين الشاذيل  -1
 .72م، ص 2013-ه1434

ليلى قراوزان: مجالّية املشهد العرفاين عند حمي الدين بن عريب، رسالة مقدمة لنيل  شهادة الدكتوراه يف نظريّة األدب، وعلم  -2
 .184ص:  اجلمال، إشراف، حممد زمري، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة أيب بكر بالقايد، تلمسان،

 .120، ص:2007، 3األمري عبد القادر اجلزائري: الديوان، تح: العريب دحو، منشورات ثالة، اجلزائر، ط -3
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 أَنَا الَباِقي بِبَ َقاَها    **   ِإَذا َكاَن الُقْرُب يُ ْفِني

ْمِس وُضَحاها    **يَاَلَها ِمْن نُوٍر يُ ْغِني   َعِن الشَّ

 1والَقَمُر ِإَذا َتاَلها  **  َبْل ِهَي َشْمُس الَمَعاِني

 أّدى تقابل املصطلحات إىل إشاعة نوع من الفهم والربوز يف املعىن" فنظريّة األضداد عند املتصّوفة 

مها منهج  والثّنائّيات  3الّتقابل فصيغتا 2ليست هي طريقة للعلم فقط، بل هي طريقة ملعرفة الّذات"
يف البيتني  ثل الّتقابل املوجودم،  وإثراء للمعىن اّلذي ينعكس فيه الوجود الّداللةيف  التوّسع به يتّم 
 خمتلفني: مفهومنيبني الّتاليني 

 يفن                          الباقي                           

 الّشمس                      القمر                            

الّتقابلبني )الفناء والبقاء( وتقابل الرّتاتب والّتعاقب بني) الّشمس والّنهار( ويرد من املصطلحات ما 
يدّل على الّنور وهيأته فتكون األجسام اجللّية احملسوسة ومتثّلها تلك اّليت تكون مصدر الّنور مثل ) 

                                                           

 ،2009، 6أمحد بن مصطفى العالوي املستغاّني: الديوان، مجعية الشيخ العالوي للرتبية والثقافة الصوفية، مستغامن، ط -1
 .32ص: 

2 -Mohammed Chaouki Zine : Ibn ‘Arabi Gnoséologie et manifestation de l’être, Edition 
El-Ikhtilef , 1er édi,2010, p: 35. 

ويف فضل الّتقابل قال الّزركشي" واعلم أّن يف تقابل املعاين بابا عظيما حيتاج إىل فضل تأّمل"/بدر الّدين الّزركشي: الربهان   -3
ي، مجال محدي الّذهيب، إبراهيم عبد اهلل الكردي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، يف علوم القرآن، تح: عبد الرمحن املرعشل

، كما أّن الّتقابل يُعّد آلية مهّمة للتأويل، ألنّه يعمل على إثراء املعاين عند رصد 509، ص:3، ج1999، 1،1410ط
اجتيات تأويلية تنحت مفاهيمها وأدواهتا نظائرها" الّتقابل رؤيا للّذات وللعامل، وراءها فلسفة مطاوعة تسمح باخّتاذ اسرت 

وخططها باستمرار، مما يكسبها الطابع املنهجي الدينامي مبّسطا كان أو معقدا، ذا مدى قصري أو طويل..ومثلما أّن النّص 
ة حممد بازي: نظريّ  شكل وتشكبل وتشّكل، فالتقابل شكل للخطاب، وتشكيل وتشكل عرب البناء حينا، وأخرى عرب الّتأّول"/

، 1منشورات االختالف، اجلزائر/ضفاف، بريوت، لبنان، ط-مقدمات ملعرفة بديلة بالّنّص واخلطاب-الّتأويل التقابلي
 .28 م، ص:2013ه،1434
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فكان اجلمال اجللّي موصال إىل  1الّشمس، القمر( " والّنور داللة املعرفة اخلاّصة والقبس اإلهلي"
اجلمال اخلفّي اّلذي ال تدركه األبصار،  فاإلنسان هو عني جتّلي قدرة اهلل فيه، وجتدر اإلشارة أّن 
هذه املصطلحات بدالالهتا ال تعمل متفّرقة يف احلقل الّتأويلي الّصويف بل هي متكاملة، فكّل من 

فبقدر جتّلي   الّنور من مرحلة ألخرىو ي اجلميل الّشمس، والقمر، والبدر، إّّنا هي صورة جتلّ 
اجلميل يكون الّتصوير وبالغة الّرمز" فالّشمس اّليت هلا نور باألصالة، عندما تظهر يف القمر عينه 
وتنريه كّله يسّمى بدرا، كذلك احلّق يف جتّليه األكمل بأمسائه وأحكامه على ذات اخلليفة أبدارا، 

، وتعرّب وير اجلمايل يوّسع من داللة اإلستعارة يف قوله" هي مشس املعاين"وهو الّتص 2فالبدر اخلليفة"
 "ليلى" أيضا عن االحّتاد من فرط اجلمال:

َلى ِمْن َمثْ َنى نَِقاِبَها       َطرِيًقا وأَْبَدْت لْمَحًة ِمْن َجَماِلَها   **َجَلْت َلَك لَي ْ

 وفَ يََّأَك اإِلْلَماُع ِبَردِّ ِظالَِلَها     **َفِطْبَت ِبَها َعْيًشا وتُ ْهُت َلَذاَذًة   

َلى ِإَذا ِهَي َأْسَفَرْت      3َضَحاًء وأَْبَدْت َواِفًرا ِمْن َدالَِلَها  **َفَكْيَف َترى لَي ْ

هو أّن هذا األخري ينظر برؤية أعمق للوجود، فينتقل حينها من الظّاهر  إّن الفرق بني الّصويف وغريه
لسفة جتمع أواصر املعرفة اليت متّده هبا جزيئّياهتا اليت ال تنطلق من مبدأ احلرية إىل الباطن مشّكال لف

إاّل لتصل إىل اليقني املبن على مجع املتناقضات" والّصويف ال يبلغ حالة الوعي حّّت جيمع بني 
الّنقيضني فيوحد بني الظّاهر والباطن وبني الغيب واحلاضر، فوحدة الّنقيضني هذه تعترب من 

 .4سس اجلمالية يف الكتابة الّصوفية، ومن أسس احلضور الّدائم والتجديد املستمر"األ

                                                           

 .92وفيق سليطني: الشعر الصويف بني مفهومي االنفصال والتوّحد، ص:  -1
-ه1401، 1للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طاحلكمة يف حدود الكلمة، دندرة -سعاد احلكيم: املعجم الّصويف -2

 .188م، ص: 1981
أمحد بن أمحد أبة العباس الغربين: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية، تح: عادل نويهض، دار  -3

 .20، ص 1979، 2اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، ط
87م، ص:2007لندن، أفريل  -ابن عريب ّنوذجا-ب الصويفحممد زياين: فلسفة الاّلمعقول يف اخلطا- 4  
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 :الّصوفي الّتأويل الّرمزي للّشعر-ثالثا

 الّرمز الموضوعي:-1

حمورا مهّما يف الفكر الّصويف" هي املوضوعات اليت ينطبق عليها مصطلح الّرمز املوضوعي  ميّثل   
لعالقة املشاهبة التامة بني ما تدّل عليه املوضوعة يف تفاعل مفرداهتا )أيقونات( يف لغة الّسيميائيني 

ممّثال يف رمزيّة احلب بأشكاله  فهو حيضر 1"وتظافرها يف واقع العيان وبني املتصّور الّداليل الّصويف
 لة واملعىن.لق عوامل متفّردة يف الّدالاليت خت مجيعها، ورمزيّة اخلمر والّسكر الّصوفينّي، والّرموز الطّبيعة

 :ةاإللهيّ  ةحبّ مال-1.1

 ةبّ اّلذي يرتجم قداسة العالقة بني اخلالق واملخلوق، فاحملجتربة الّتصّوف هو احلب إّن قوام       
" وإن عقلت ثانيا، فال حمُ بَّ والحمبوب إاّل اهلل  ااّليت خلقت األكوان ألجله الّذات اإلهلّية امركزه

إذن معرفته  ةبّ فمدار احمل 2احلضرة اإلهلّية، وهي ذاته وصفاته وأفعاله"، فما يف الوجود إاّل عّز وجلّ 
إّن ما يسوّغ رؤية الّتأويل ، جّل جالله على حقيقته والّتجّرد من الّسوى من أجل بلوغ ذلك املقام

 استباحةهو خروج هذه العالقة عن املعهود، إذ الميكن أن يتبادل العبد مع اهلل  ةاإلهليّ  ةبّ ملعىن احمل
فهو حال يعصف باحملّب وجيعله يفارق الواقع ، متعة احلواس وما يكتنفها من جتسيد للمحسوس

خبياله " ويعترب الغاية القصوى من املقامات والّذروة العليا من الّدرجات ، وهو مثرة من مثرات 
حلّب والستحالة هذا يصبح الكالم يف ا 3الّتصّوف، وتابع من توابعها كالّشوق واألنس والّرضا"

الوقوف على مواضع العدول يف  فمهّمة الّتأويل هنا هي، اإلهلي ضربا من التجّوز يف الّلغة والعاطفة
الوجود، وحدة  ؛أنواع الوحدة بذلكإذ تتجّلى ، يف عرفه الظّاهراحلّب  معىناقتضاه  فيمااملعىن 

                                                           

.23خمتار حبار: شعر أبو مدين شعيب بني الرؤيا والتشكيل، ص: - 1  
.58، ص: 13ابن عريب: الفتوحات املكّية، الّسفر  - 2  
م، 2004، 1ممدوح الزويب: معجم الصوفية، أعالم، طرق، مصطلحات، تاريخ، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط -3

  .123ص:
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ومقامات احلّب وأحواله، اليت تستقّل منها كّل مرتبة مبعىن خاص،  1ومراتب احملّبةووحدة الّشهود، 
" فلو بطُلت مسألة احملّبة لبطُلت مجيع مقامات اإلميان  حمبوهبافهي حتقيق الّروح يف طلب 

 ولتعطّلت منازل الّسري إىل اهلل، فإّّنا روح كّل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خال منها فهو واإلحسان
بل هي حقيقة اإلخالص بل هي عمال كنسبة اإلخالص إليها مّيت الروح فيه، ونسبتها إىل األ

قد يقي الزّلل يف تأويل املعىن حني تُرّد نصوص الغزل األنثوي، ونشوة وهذا املبدأ  2نفس اإلسالم"
 الّسكر إىل تأويالت ُمفرطة مطابقة ملعناها، يف حني أّّنا ترمز إىل أنساق معرفّية مضمرة.

 الّتوحيد: ومعنى ةاإللهي ةحبّ مال-1.1.1

 ؛الّصويف، فإذا كان توحيد العاّمة هو اعتقاد وحدانّيته عقيدة الّتوحيد يف االستعمالختتلف         
يتحّدد معناها حسب الّتجربة الّذاتّية فتنفتح إثرها  اّليت 3فإّن توحيد الّصوفّية هو معرفة وحدانّيته

ّقي ففوق الّتوحيد ألّّنا تتزايد بتزايد الكشف، والرتّ متناهية  غري" ومقامات الّتوحيد  فضاءات املعىن
الّتفريد، فإنّه أعلى من الّتوحيد ألّن الّتوحيد يصدق على توحيد أهل العلم، والّتفريد خاص بأهل 

وعلى هذا الّتعّدد يف  4نّية، والوحدانّية واالنفراد"الّذوق، وفوق الّتفريد األحدية واإلجياد، والفردا
عبارات لالّتوحيد جند جتّليا احلّب بعن عالقة و يف الّشعر،  املقامات يكون الّتعّدد يف مستوى العبارة

                                                           

" وهي ميل القلب إىل احملبوب وطلبه له، "اإلرادة" ومسّيت عالقة لتعّلق القلب باحملبوب الثّانية العالقةمراتب احملّبة أّوهلا"  -1
الاّلزم " وهو احلّب الغرام" وهي انصباب القلب إليه، حبيث ال ميلكه صاحبه كانصباب املاء يف احلدور الرّابعة "الّصبابة" الثّالثة

للقلب اّلذي ال يفارقه، بل يالزمه كمالزمة الغرمي لغرميه، ومنه مّسي عذاب الّنار غراما للزومه ألهله وعدم مفارقته هلم، 
" يقال:شثغ ف بكذا، لّشغفوخالصها ولّبها، و"الودود" من أمساء الرّب تعاىل، الّسادسة "ا وهو صفو احملّبة الوداد"اخلامسة"

" وهو احلب املفرط الذي خياف على العشقغفه احملبوب إي وصل حّبه إىل شغاف قلبه، الّسابعة "فهو مشغوف به وقد ش
والعاشرة ، الّتعّبد"يقال تّيمه احلّب أي تّيمه وعّبده، الّتاسعة" وهو الّتعّبد والّتذّلل التتّيم"صاحبه منه وعليه،الثّامنة "

(: 751-ه691أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيّوب ابن القّيم اجلوزيّة)  /ملسو هيلع هللا ىلص اليت انفرد هبا إبراهيم و حممد"الخّلة" مرتبة
، ص: 3مدارج الّسالكني بني إيّاك نعبد وإيّاك نستعني، تح:حمّمد حامد الفّقي، دار الكتاب العريب، بريوت )د.ط.ت.ش( ج:

27 ،28 ،29 ،30. 
 26املصدر نفسه، ص:  -2

.1486، ص:  1العلوم والفنون، جيُنظر: الّتهانوي: كّشاف اصطالحات  - 3  
.60، 59ابن عجيبة: معراج الّتشّوف إىل حقائق الّتصّوف، ص:  - 4  



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 114 ~ 
 

تَداولة عند العاّمة
ُ
صرّح امل

ُ
، بل يتسرّت مثل الّشهادة ال تقتضي بالّضرورة حضور عبارات الّتوحيد امل

مثل قول)سيدي حمّمد البوزيدي املستغاّني بلباس احلّب األبدي اّلذي هو أصل الّنشأة، 
 يف ديوانه: 1(ه1229ت:

َها َنْشَوه َكاَنْت قَ ْبَل َنْشأَِتي  **  َغَرْسُت ُغْصَن الَهَوى ِفي قَ ْلِبي َوُمْهَجِتي  َوِعْنِدي ِمن ْ

 َرةِ ُت أَنَا أَنا َوالَ ُفخْ فَِإَذا قُ لْ   **ة  َشرِْبُت ِمَن الَمْعَنى ُكُؤوًسا َصاِفيّ 

َوى َطوَ    **ُكلُّ َعاِبٍد يَ ْهَوى اآْلِخرِة    2ْيُت بَِلْمَحةِ َوأَنَا ُكلَّ السِّ

، وهذه العالقة الّتالزمّية حتيلنا أيضا إىل فكّلما أقّر العارف بنسبة احلّب إىل أصله، تقّرر توحيده هلل
كان قبل   ألنّههنا متجاوز حلدود الّزمن  ، ومعناهاالعتقاد الّصويف بأّن احلّب هو أصل الوجود

جّسمة يف اهلدف ألنّه متوّسم مجع كّل احملّبني حتت راية احلّب، إنّه 
ُ
الّنشأة، ومتجاوز أيضا للغاية امل

َوأَنَا  احلّب اّلذي يعكس غاية خلق هذه الكون الذي كان حّبا يف خملوقيه وهذا ما عرّب عنه يف قوله)
َوى َطَوْيُت بَِلْمَحةِ  مل معىن الرّتابط بني احلّب والّتوحيد ويقول يف بيت آخر حي.(ُكلَّ السِّ

 واإلخالص:

 فَ َقاَل البَ ّواْب َأْهالً وَسْهالَ  **َوقَ ْفُت بِالَباْب َورَفَ ْعُت الِحَجاْب 

                                                           

هو "شيخ املشايخ العارف املريّب سيدي حمّمد بن أمحد البوزيدي الشريف احلسن السليماين الغماري، ولد بقبيلة بن  - 1
وأتقنه وجّوده انقطع لعبادة اهلل تعاىل والسياحة سنني طواال، واستقّر مّدة سليمان الغماريّة وهبا نشأ وشّب، وملّا قرأ القرآن 

إدريس بضواحي طنجة، وال تزال خلوته وأثر بنائها بتلك الناحية حّّت يومنا هذا..إّن البوزيدي حبّق   بشاطئ حبر سيدي موالنا
والكالم يف املعارف واحلقائق، ومن أراد معرفة هذا  كان آية من آيات اهلل الكونية، وخاّصة يف آداب العبوديّة، وطريق السلوك،

الّرجل فالريجع إىل رائيته وتائيته وكتابه "أدب املريد" الذي قال فيه "ابن عجيبة": مل يؤّلف مثله يف اإلسالم، فإّنك برجوعك 
ادر التّليدي: املطرب مبشاهري إليها والّنظر فيها تدرك نفسّية البوزيدي، وتقف على رسوخ قدمه يف الطّريق/ عبد اهلل عبد الق

 .216،217م، ص: 2003ه، 1424، 4أولياء املغرب، دار اإلميان، الرّباط، ط
حممد البوزيدي املستغاّني: ديوان حممد البوزيدي املستغاّني، ضمن كتاب: اآلداب املرضية لسالك الطّريقة الّصوفية،  -2

  .157م، ص:2006، 1مّية، بريوت، لبنان، طضبط وتصحيح: عاصم إبراهيم الكّيايل، دار الكتب العل
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َوى فَاِرْق تَ ْغَنِم الَوْصالَ  **ُأْدُن يَاَعاِشْق ِإْن ُكْنَت َصاِدْق      1لِلسِّ

 الّسوىمعىن ورد مبفهومني خمتلفني، ف اّلذي الّسوىإّن موطن الّرمزيّة هنا متوّقف عند مصطلح 
، بينما الثّاين حييل على حتت رايته املخلوقنيواحتواء  حييل على معىن االّتصالاألول إجيايّب ألنّه 

السسوى يظهر يف موضع آخر مفهوم .و حجب اخللق، الّذنوب، الغفلة ؛عن احلجب معىن االنفصال
 صال كقوله:متوّسطا يف املعىن بني االنفصال واالتّ 

 2الَتَ َر َما ِسَوى اهلْل ِفي ُكلِّ َكائَِنةٍ  **َدُه ِفي الَكثْ َرِة يَاَخِليِلي ُقِل اهللُ َوحَّ 

فشطر البيت األّول حييل على رؤية الّصويف اهلل وحده وهو حال وحدة الّشهود، بينما يصرّح  
" إّن مفهوم الّتأويل الّصويف  كائنةالّشطر الثّاين على وحدة الوجود اليت يرى من خالهلا اهلل يف كل  

وآلياته، يتعّينان انطالقا من الّتجربة الّصوفّية نفسها، وما تنتجه من أشكال معرفّية خاّصة، تقوم 
على  الّسوىو  الكثرةفقد دّل مفهوم  3بعبء صياغة رؤية جديدة ملفهوم الوجود وعالقته باهلل"

الاّلثبات يف املعىن الذي يعرّب عنه  هذاو نفي اإلثنينّية عن اهلل، وعن رفع احلجب، ومفارقة الغري.. 
يف  لّتوحيدعلى ا الّسوى وداللتهوبالتّايل يرتّتب عن مفهوم  ،لديه ةخاصّ  جتربةالّصويف هو رهني 

" فكّل ما سوى اهلل، يتحّدد بكونه غريا وومها وحجابا وحّدا، مّمّا يهب الّسوى حضورا  معاين عّدة
متعّددا بتعّدد اإلدراك من جهة، وبتعّدد انشغاالت الّناس وأوهامهم من جهة أخرى. ولعّل اآللية 

لّسوى هو ما إّن إدراك الّصويف ملفهوم ا 4"املمّيزة للّسوى كامنة يف إبدال وجوهه ويف عودته الّدائمة
فو املشاهدة، والّتجّلي، والفناء، إنّه يثّبت لديه اليقني والّتوحيد، فنفي الّسوى هو ممّر للعبور إىل ص

 .وقوف أمام حلظات الّنسيان اليت قد تكون حمطّات عدول اليقني يف جتربة الّصويف

                                                           

.158حممد البوزيدي املستغاّني: ديوان البوزيدي، ص:  - 1 
.158املصدر نفسه، ص:  - 2  
.84أمني يوسف عودة: تأويل الّشعر وفلسفته عند الّصوفية، ص:  - 3  
.117ص:  -الكتابة عند الّنفري -خالد بلقاسم: الّصوفّية والفراغ - 4  
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 والفناء: ةاإللهي ةحبّ مال-2.1.1

، بل أحدمها سبب واآلخر نتيجة وذلك راجع إىل 1ال ينفصل معىن الّتوحيد عن الفناء       
غموضهما يف الّتصّور الّصويف، فالّتوحيد هو" توحيده لنفسه بنفسه عن نفسه، وهذا الّتوحيد 

فالّتوحيد هو باب املعرفة الّصوفيه يتجّلى فيه الفناء، والّسفر، والكشف  2السبيل إليه إاّل بالفناء"
" الفناء إعدام اخلالئق، وانقالب طبعك والّتجّلي، واحلّب أيضا، ويكون الّشوق ُمقّدما عن كّل هذا

عن طبع املالئكة، مّث الفناء عن طبع املالئكة، مّث حلوقك باملنهاج األّول، وحينئذ يسقيك رّبك ما 
سقيك، ويزرع فيك ما يزرع، إن أردت هذا فعليك اإلسالم مثّ االستسالم، مثّ العلم باهلل مثّ املعرفة ي

فالفناء ذو بعد روحّي يبدأ من اإلميان باألحديّة  3ذا كان وجودك له كان كّلك له"إمّث الوجود و 
 :"البوزيدي" الفناء عن احملسوس يقول الّشيخمرحلة ليصل إىل مكاشفة األسرار وجتّليها وهي 

َراْب َورََفَع الِحَجابْ   فَ ْلَياِت لِْلَباْب قَِبَل َأْن يُ ْغَلى **َمْن َأرَاَد الشَّ

 َمْن طَاَلْب يُوَرْد يَ ْرَضى بِاْلَقْتاَل  **يَاِتي ُمَقيَّْد فَاِني ُمَجرَّْد 

ُفوْس َوفَ َنا الَمْحُسوْس  وْس ِفيَها يَ تَ َولَّى **ِبَقْتِل الن ُّ  َحْضَرَة الُقدُّ

                                                           

"القشريي" مراتب عّدة للفناء متوقّفة على درجة استعداد الصويف وسلوكه، وقد خلّصها يف قوله:" فكذلك إذا واظب قّدم  -1
على تزكية أعماله ببذل وسعه من اهلل، َمنَّ اهلل عليه بتصفية أحواله بتونية أحواله فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الّشريعة يُقال 

ن شهواته بقي بنيّته وإخالصه يف عبوديّته من زهد يف دنياه يف قلبه يقال فىن عن قلبه احلسد أنّه فىن عن شهواته، فإذا فىن ع
واحلقد والبخل والشّح والغضب والكرب، وامثال هذا من رعونات الّنقص يقال فىن عن سوء اخللق إذا فىن عن سوء اخلُُلق بقي 

يقال فىن عن حسبان احلدثان من اخللق، فإذا فىن عن توّهم  بالفتّوة والّصدق، ومن شهد جريان القدرة يف تصاريف األحكام
األغيار بقي بصفات احلق ومن استوىل عليه سلطان احلقيقة حّت ال يشهد من األغيار ال عينا وال أثرا وال رمسا وال طلال يقال 

اضي زكريا بن حممد األنصاري، فىن عن اخللق وبقي باحلق"/ زين الدين أيب القاسم القشريي: الّرسالة القشريية، تعليق: الق
 .103جوامع الكلم، القاهرة،)د.ط.ت.ش(، ص: 

على حرازم بن العريب برادة: جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التيجاين،تح: عبد اللطيف عبد -2
 .303،ص: 1م، ج:1997، 1الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  .171، 170م، ص: 1973ه، 1392، 2يالين: فتوح الغيب، مطبعة بايب احلليب، مصر، ط:عبد القادر اجل -3
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ْوِحيْد  ْفرِيْد َلَك أَْنَت اأَلْعَلى **َتْجِلْس يَا ُمرِيْد ِبَساَط الت َّ  1َمَقاَم الت َّ

الفناء عن احلّس يليه الّتوحيد، مثّ الفناء عن الفناء وهو ما  ؛يندرج ضمن هذه األبيات معاين الفناء
وهو الذي وصفه "عبد الكرمي اجليلي" يف املنظر احلادي عشر بقوله: يتفّرد به املريد كمرحلة ّنائّية، 

حق، والّطمس، واحملو، واإلنعدام، فتفىن أّوال عن ذاتك، 
َ
" يف هذا املشهد يتحّقق فيك حكم امل

ومجيع ما ينسب إليها، مّث تفىن عن الفناء، فيأخذك أمر ضروري إىل ذات واجب الوجود، فيكون 

َلْم   ِمَن ِحنٌي ْنَسِن    ﴿فيه، وأنت كما قال تعاىلمشهدك يف اهلل، مشهده 

وال ينفصل معىن الفناء هنا عن الّتجّلي واملكاشفة  2["1] اإلنسان:اآلية ﴾ْذُكوَراَيُكْن َشْيًئا مَّ
 باعتبارمها عناصر متضاّمة يف حتقيقه.

لّتجّرد من قيود با تتعّدد مراتب الفناء من الفناء عن احلّس إىل الفناء يف الّذات اإلهلّية         
 كما يف قوله:الّزمان واملكان، ومن صفات الّنفس اإلنسانّية يف تعّلقها بغري هذه الّذات  

 إَذا ُتاَلِحْظ قَ ْوِلي نُوِصيَك ِلَوْجِه اهللْ  **أَيَا ُمرِيَد اهلْل نِعيْد َلْك قَ ْوَل ِاْصَغْه 

اهْ  **ُكْن َواِلْه تَاِيْه َمْسُروْر ِبذِْكِر اهلْل      3ِفي االْسِم ِإَذا تَ ْفَنى َتِصْل ِلُمَسمَّ

الفناء من االسم الظّاهر ليغيب يف حقيقة الباطن، فمن عرفه غاب عن أمسائه" إّن احملّب يفىن عن 
ة لكي يبقى يف معناه الظّاهر جمّردا عن كّل حس وهذا ما يسّمى بالفناء يف صورة حمبوبه الظّاهر 

 ويرد الفناء يف املشاهدة ليقرتن بالبقاء يف قوله: 4املشاهدة"

ا ِسَواهْ  **ُغْص ِفيَمْن تَ ْهَوى بِاْلَقْلِب َو الرُّوْح ْمَعْه   ِغْب ِفي َغْيِب الَغْيِب َتِغيْب َعمَّ

                                                           

.159حممد البوزيدي املستغاّني: ديوان البوزيدي، ص:  - 1  
  .113عبد الكرمي اجليلي: املناظر اإلهلّية، تح: جناح حممود الغنيمي، دار املنار،)د.ط.ت.ش(، ص:  -2

.159:ديوان البوزيدي، ص:  حممد البوزيدي املستغاّني - 3  
.151م، ص: 1990، 1تأّمالت يف املرأة والعشق والوجود ، دار املنار، بريوت، لبنان، ط -علي حرب: احلّب والفناء - 4  
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 ُكلُّ َماتَ ْهَواْه َمْوُجوْد ِفي َذاِت اهللْ   **ِإَذا ذََكْرَتُه بِالِجدِّ تَ َرى َماالَ تَ َراْه 

 1َتِصيْر بَاِقي ِبِه َمْحُفوْف ِبذِْكِر اهللْ  **َعْنَك َمْوُجوْد ِبِه َوَلْه  ُكلُّ فَاني

الّذات الفانية مع الّذات  إّن الفناء عن الفناء هو رحلة كربى وحمطّة الّسفر الّروحي الذي تّتحد فيه
ُمتجّلية يف رموز لغويّة  وجتّلي احلقائق كالواردات واخلواطر اإلهلّية 2البقاءلتنتقل إىل مرحلة  اإلهلية

 كناية عن حال جتّلي احلقائق   3اصطلح عليها الّصوفّية مثل استعماهلم ملصطلح البوارق والّشوارق

 يف ديوانه: م(1952ه/ 1371ديّل")بوعبد اهلل البوعبكما يف قول "  بعد الفناء

 تَ ْعُلوُه ُسُموٌم تْصِلي الَقْلَب نَارَا **لِْلَهَوى ُهُجوٌم قَاِهٌر ُمِليْم 

ُلوَها َشواِرٌق   فَ َتْبُدو َخَواِرٌق قَ ْهَرا، واْضِطَرارَا **تُ ْفِجيَك بَ َواِرٌق، تَ ت ْ

ُر َتاَلَشى الُفَؤاُد َحارَا **ُتْحِدُث ِاْنِدَهاَشا َلَها الَقْلُب َجاَشا   4والصَّب ْ

تظهر فيها صورة الربق و  ،فرحلة احلّب أّوهلا معرفة باحملبوب وآخرها وصول إىل درجة الفناء
ابه صفة الوميض والّلمعان اخلاطف" إّن جتربة وإّّنا استعري لفظ الربق لتش ،ال حقيقة اواإلشراق جماز 

                                                           

  .160حممد البوزيدي املستغاّني :ديوان البوزيدي، ص:  -1
الفيبة عنه بشهود املعىن، لكّنه يراه قائما باهلل ونورا من أنوار "هو الّرجوع لشهود األثر بعد الغيبة عنه، أو شهود احلّس بعد  -2

ما ظهرت املعىن..فالبقاء اّتساع يف الفناء حبيث ال حيجبه مجعه عن فرقه، وال فناؤه عن بقائه/ ابن  جتّلياته، إذ لوال احلسّ 
 .60، 59عجيبة: معراج الّتشّوف إىل حقائق الّتصّوف، ص:

وهو يف األحوال أّول ما يبدو من أنوار الّتجّليات فيدعو العبد إىل الّدخول يف الواليات، أي الّسري يف اهلل بالفناء  لبرقا- 3
بالّرجاء واخلوف من  ما ينتقل به قوى الّنفس أّول: األبوابيف البدايات، ملع نور التنبيه الّداعي إىل السري إىل اهلل، ويف  وصورته

رته هلا. ويف املعامالت: أّول ما يلمع من جتّليات األفعال، فيندفع العبد إىل نفي تأثري الغري مطلقا. ويف آثار ذلك الّنور وإنا
األخالق: أّول ما يبدو يف القلب من نور الّتجّلي اإلهلي، فيدعوه ويبعثه إىل الرّتّقي ويف السري يف اهلل وعليه ويؤنسه به/ معجم 

 . 321اصطالحات الّصوفية، ص: 
، 2015عبد اهلل البوعبديّل البطيوي: الديوان، تح: العريب دحو، تق: بومدين بويد، تلمسان عاصمة الثّقافة اإلسالمّية بو  -4
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كثر حيويّة وغىن، وستمّده مببدإ احلياة واالستمرار واخللود احلّب الّصويف ستفتح الفناء أمام أفق أ
 .1ألنّه ماء اخلمرة األبديّة اّليت ستدفع به كي خيرتق باب األبديّة"

ّب باسم احملبوب )اإلهلي( الّشيخ يف شعرويتجّلى الّتوحيد         ح 
ُ
" البوزيدي" يف خطاب  امل

أّّنم يتكّلمون بلسان احملّبة، والعشق، والّسكر، ال وهي لغة العاشقني" اعلم أّن صفات احملّبني 
 اآليت: الّشعري املتضّمن خلطاب إهلييف اخلطاب  هلذا حضوروجند  2بلسان العقل والّتحقيق"

َنا أَنَا َعْيُن الَحَياةِ  **ِاْخَلْع نَ ْعَلْيَك واْفَن ِإْن ِشْئَت ُماَلقَاِتي   ِإْن َأَرْدَت تَ ْعرِف ْ

َهُج الطَّرِيْق والَكْوُن ِفي قَ ْبَضِتي **أَنَا َعْيُن التَّْحِقيِق يَا َمْن َتْطُلُب ٌرْؤيَِتي       أَنَا ِمن ْ

 َهَباًء ِفي َهَواٍء ِعْنَد َأْهِل الَحِقيَقةِ  **الَكْوُن َكَسَراٍب َكَما َجاَء ِفي اآليَِة   

َنْت بِالنَّاُسوْت وِسرِّ الَمَلُكوتِ  **ِمْن ِبَحاِر الَجبَ ُروْت َقْد َظَهَرْت نُ ْقطَِتي     3تَ َلوَّ

أَنَا لقد ورد اخلطاب اإلهلي معرّبا عن نفسه بلسان حمّبه يف جمموعة صفات وحتقيقات إلنـّّيته منها:) 
َهُج الطَّر يقْ  ،أَنَا َعنْيُ التَّْحق يق  ، َعنْيُ احلََياة   نـْ األنا حاضرة "  داللة على االحّتاد بني الّصويف وربّه( أَنَا م 

به وهو حاضر هبا ال ينفصالن يف إطار تلك العالقة اّليت جتعل من كليهما صورة وأصال يف الوقت 
كما ورد موّجها  إنّه لون من الّشطح تّتحد فيه األنا مع اآلخر، 4نفسها إاّل من خالل اآلخر"

فالفناء  ْفَن ِإْن ِشْئَت ُماَلقَاِتي(،ِاْخَلْع نَ ْعَلْيَك والضرورة الّتجّرد من الّسوى يف ّشطر البيت األّول)
املخاطب واملتكّلم يف سياق  هو مطلب احملّبة الّصوفّية يّتسع ليوّلد طاقات ختييلّية جتمع بني

ألنّه السبيل للّصويف سواه، فاملوت يف  يعكس احلّب اإلهلي حالة من الّتعّلق والفناء  ،كماواحد

                                                           

.361منصف عبد احلق: الكتابة والّتجربة الّصوفية، ص:  - 1  
سرور، حممد عيد الشافعي، مكتبة عبد الوهاب الّشعراين: املواهب القدسية يف معرفة قواعد الّصوفّية، تح: عبد الباقي  -2

 .171، ص: 1م، ج:1900ه، 1408املعارف، بريوت، )د.ط( 
.158، 157حممد البوزيدي املستغاّني: الديوان، ص:  - 3  

.279م، ص: 2000عباس يوسف حداد: جتّليات األنا يف شعر ابن الفارض، سلسلة كتاب رابطة األدباء، الكويت،  - 4  
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سبيل هذا احلّب هو احلياة، والفناء هو البقاء، كما يف قول )حمّمد بن عودة بن سليمان ت: 
 1ه(1868

َوا َفُمْت ِبهِ  ***َهَذا الَهَوى فَِتْه بَهِ   َهَذ الدَّ

َهى ***َهَذا الُمَنى فاعَلْق ِبهِ   يَاَساِلًكا ُسُبَل الن ُّ

 َوالَ َتَخْف ِمْن َمْوِجهِ  ***فَاْغَرْق ِفي ِبَحاِر ُحبِّهِ 

 2تُ ْنِجي َغرِيَق َبْحرَِها ***أَْلطَافُُه ِفي قَ ْهرِهِ 

، وحتّولت إىل ّنط الرّتكيبنُظ مت ألفاظ هذه األبيات متضاّدة شّكلت كّل واحدة منها اخرتاق 
 دوال خمالفة ملدلوالهتا:

 فَت ْه ب ه ) فاهلوى دليل إىل حمبوبه، وسبيل رشاد احملب وهدايته(  #هذا اهلوى

 َفُمْت ب ه ) الدواء الذي هو سبب الّشفاء، ورد هنا مقرتنا باملوت، والّتقابل يدلّ  #َهَذا الدََّوى

 األمان) البحر أيقونة مشرتكة بني الغرق واألمان( #الغرق

                                                           

كتاب)احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز( اآليت ذكره يف الفصل الثّالث، وقال أنّه أنّه تتلمذ على ذكر ترمجته صاحب   - 1
ه( بسبب مرض معوي، وقال يف شأنه:" وقد انتفع به خلق كثري، وخترج عنه 1896"حممد بن عبد اهلل")ت: يد الّشيخ

صادر، أو األكابر عبد القادر، ملأذون بعد اهلل ورسوله بعد أبيه، املئون)هكذا( من العارفني سيما ابنه قلبا وقالبا، الوارد ال
والسيما الّشيخ الكبري واملسك العبري، املأذون أيضا منهما، موالنا قدور بن سليمان املستغاّني، عليه مزارة عظمى بلصق زاويته 

(، فقيه 1904-1843ن سليمان)املذكورة" )أي بلدة غريس مبعسكر(، وقد ترمجه حمقق الكتاب بقوله:" الشيخ قدور ب
مالكي، أخذ الطريقة الشاذلية والتجانية عن أمحد التيجاين، من مؤلفاته) لوامع أنوار اليقني بل السيف املنري يف قطع ألسنة من 
 نقص األّمة اجملتهدين( و)درر الفيض اللدين فيما يتعلق بالكسب العياين والسن( و)ياقوتة الصفا يف حقائق املصطفى(/

العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز، تح: خملويف ميلود احملفوظي، منشوات وزارة الشؤون :ظرين
 .104،105، ص: 2011الدينية واألوقاف، تلمسان، 

سيدي  ، اجلماعة املشرفة على طبع الديوان، حتت إشراف: الشيخ2015: الديوان، )د.ط( حمّمد بن عودة بن سليمان -2
 .72 حممد بالعابد، ص:
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 الّنجاة #قهره #ألطافه

لتتكّون  ؛واملوتالظّاهري يظهر الّتضاد األكرب املضمر بني ثنائّية احلياة  ضادعنصر التّ  إضافة إىل 
 إنّه االنتقال من حال إىل حال وصوال إىل احلقيقة الكربى اّليت الموت بعدها  ؛بذلك معاين أكرب

" فاحلّب قتا وإحياء يف اآلن ذاته، يدّل مبزاوجته تلك على قّوة تعّلق احملّب حبّبه وفنائه فيه، وهذا 
فعل وجودي وجداين وانفعايل، الميكن أبدا  -يف سياق احلياة واملوت-إنّه ؛االستغراقي هو احلبّ 

 1نها دونه"والعالقات الرّابطة بي تصّور استمرار حياة الّتجربة الّصوفّية ومكّوناهتا

 :وداللته الّرمز الطّبيعي-2.1

اللّغة والّتصوير مستوى ارتفعت هبا من عناصرها جتربة الّتصّوف و  لقد غّذت الطّبيعة بكلّ      
لجمال، كما أّن هذا خيلق صورا المتناهية بفضل وعيه لالفّعال اّلذي اخليال ستوى العاديني إىل م

اّلذي يصّور ما تقع عليه حواسه" وقد كشف رمز الطّبيعة يف الّرمز ينقل الّشعور اخلاص للّصويف 
األّول سريان الّتجّلي اإلهلي يف الطّبيعة واألشياء دوّنا حلول أو ممازجة،  ؛الّشعر الّصويّف عن أمرين

والثّاين تعبريهم عن الّتجّلي اإلهلي يف دميومته وتنّوعه وجّدته، وقد كان شعراء الّصوفّية يف هذا كّله 
ين عن الوحدة الوجوديّة والوحدة الّشهوديّة يف شعر ينبئ عن حّس مجايّل مرهف وعاطفة معربّ 

وقد جتّلت ثنائّية الّتجّلي واجلمال اإلهليني يف الّشعر لكّن مبظاهر متعّددة تقوى  2مجالّية مشّوقة"
م الّصويّف يف وتضعف حسب قّوة الّداعي املشّكل للعبارة، فأحيانا حتضر رموز الطّبيعة مصّورة للمقا

 .رحلة قّوته وضعفه، فيكون كّل ما دّل على الّنور واهلداية هو بداية الولوج إىل الطّريق احلقّ 

 

 

                                                           

.280عبد الوهاب الفياليل: األدب الّصويف يف املغرب إبّان القرنني الثّاين عشر والثّالث عشر للهجرة، ص: - 1  
.10عاطف جودة نصر: الّرمز الّشعري عند املتصّوفة، ص:  - 2  
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 رمزيّة الّشمس:-1.2.1

تخّيلة، وطاملا كان عامل الّصويّف منفتحا على         
ُ
يوّظف الّشاعر الّرموز اّليت تشرتك مع صوره امل

فإّن الّرموز املوظّفة يف الّشعر الّصويف تأخذ استمدادها ممّا  ؛الاّلحمدودةكّم من الّصور واملعاين 
قد احتّلت رمزيّة الّشمس مكانا واسعا استلهمه من احلّب اإلهلّي وما تفرّع عنه من الّصور الّرمزيّة، و 

كأن يدّل لفظ الّشمس يف داللته على احلقيقة اّليت أضنت الّصويف وهو   عند الّصوفّية ملا تنتقل به
 يبحث عنها مثل قول الّشاعر:

 َقْد َأزَاَح ِمنَّا الصَّباَح الظَّاَلَما ***ُقْم َخِليِلي َلَقْد َأطَْلَت الَمَناَما 

ْت َشْمُس الَحِقيَقِة يَ ْعُلو   اَماضوُؤَها الَوْهَد والرَُّبى واإِلكَ  ***َوتَ َبدَّ

 1واْنَمَحى الَبْدُر واْنَجَلى الَكْوُن َجاما ***فَاْختَ َفى ِلطُُلوِعَها ُكلَّ َنْجٍم 

الّشمس طبيعّي حبت يّتصف بصفة اإلنارة  والّضوء، ويدّل من جهة أخرى على احلرارة  رمزإّن 
اليت ال تطاق، أو حييل على العذاب، فمعناها يأخذ بعدا يستقيه املتصّوفة ممّا تعارفوا عليه وممّا 

ة ، فهي وردت ضمن ألفاظ طبيعيّ  غّذته الّتجربة اخلاّصة والّسياق اّلذي ذكرت فيها هذه الّلفظ
أخرى مثل: الّنجم والبدر ، فحني جند " الوهد، الّرىب، اآلكام" اليت تستقّل كّل واحدة بداللة 
خاّصة تضفي على معىن الّشمس وضوحا أكثر، إّن تأويل الّرموز الطّبيعة داخل اخلطاب الّصويّف 

 الّسياق،لسلطة الّلغة و  وحّّت يّتخذ منحى عقالنيّا بعيدا عن إكراهات القارئ عليه أن خيضع
ومن الّشمس تبزغ  2فشمس احلقيقة هي" جتّليات الّذات قبل الفناء الّتاّم يف عني أحديّة اجلمع"

  َقاَل بَازَِغًة     َفَلمَّا﴿أنوار احلّق اّليت تكون ّناية الشّك كما عرّب عنها إبراهيم اخلليل بقوله

                                                           

، 2015بويد، تلمسان عاصمة الثّقافة اإلسالمّية بوعبد اهلل البوعبديّل البطيوي: الديوان، تح: العريب دحو، تق: بومدين  -1
 .28ص 
. 104عبد الرزاق الكاشاين: معجم اصطالحات الّصوفّية، ص  - 2  
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           ََّقْوِم َيا  َقاَل    َأَفَلْت   آَفَلم     وهي الّظّن  [ 78األنعام ]﴾ُتْشِرُكوَن ِممَّا

لوصول ملرتبة اليقني اّليت يعلو ضوؤها كّل ما حتّملته الّنفُس وصُعب عليها حاله، إذ سطع نورها 
ارتفع من األرض، ويف سياق البيت كّل ما كان كّل ما على   الّلتان تداّلن  2واآلكام 1على الّرىب

صعبا على الّنفس أن تتحّمله يف سبيل معرفة اليقني من معصية وصراع مع نزواهتا، لتظهر يف 
فالّتجّلي اإلهلي اّلذي رمزت إليه مّشس احلقيقة مشل كّل املوجودات، وحما  3الّنقيض صورة الوهد

 لبدر ال تعكس درجة الّضياء كما تفعل الّشمس:مايقف موقف الّنّد هلا، فمفردات الّنجم، ا

 الّنور، احلقيقة، الّتجّلي      الّضياء  =الّشمس               

                                          #                 

 الّظالم=  الّليل                   الّنجم، البدر               

فرموز الطّبيعة وإن تعّدت إىل دالالت متفّرعة يف الّشعر الّصويف لكن تبقى تنماز مباهيتها اّليت 
     وجدت عليها، وهذا يعكس الوجد الّصويف اّلذي أعاد إنتاج رموز الطّبيعة يف حقائق عرفانّية. 

 كما يف قول الشاعر:، ملسو هيلع هللا ىلصويؤّدي لفظ "الّشمس" معىن آخر باطنا يف وصف رسول اهلل

ْت   َأْرَواُحُهْم فَ ْوَق َمايُ َرامْ  ***ِمْن ُروِح َخْيِر الَوَرى اْسَتَمدَّ

 4أْقَمارَُها فاْنَمِحى الظَّاَلمْ  ***َوِمْن َسَنا َشْمِسِه اْستَ َناَرْت 
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 فقد عادت العالقة بني الكوكبني لكن لتكون الّشمس أعّم من القمر، فشمس اهلداية احملّمديّة
الواضحة أعّم وأكثر ضياء وعطاء يف أرواح املريدين اّلذين يستّمدون سنا نورهم من نوره، وقد 
وردت هذه الّصورة على هذا الّشكل والتصقت الّشمس باهلداية احملّمديّة، والّذوات األخرى بالقمر 

حجما،  ألّن الّشمس مضيئة واضحة دائمة الّتوّهج ال نتكّلف عناء يف رؤيتها وهي كوكب أكرب
بينما القمر يكرب ويصغر، ويظهر وخيتفي، وألجل هذا جعل الشاعر الّصويف اجلزء األصغر تابع 
لألكرب، لتتأّكد مقولة أّن الّصويّف فهم الطبيعة وأعاد أنتاج معانيها يف إطار داليّل يعّززه نسق الّلغة 

 والفهم.

سريا حنو  اجلميل والفناء فيهعن حال عشق الّشيخ"بنعودة بن سليمان" يف شعر الّشمسدّلت   
  :الفناء الكّلي يف ذات اهلل، وقال يف ذلك

َراِب  َرْح ِعْنَد الَبابِ  **يَاُمرِيَد الشَّ  الَ تَ ب ْ

 واآلَداُب ُفُصولْ  **قَاِئًما بِاآلَداِب 

 ِمْن ُغُيوِب قَ ْلِبكَ  **َحتَّى تَ ْبُدو َشْمُسَك 

 ِفيَها تَ ْفَنى الُعُقولْ  **َأْسَراٌر ِمْنَك ِفيَك 

َها ِجَباِلي  ْت ِمن ْ  ِعْنَد فَ ْيِض الَجَمالِ  **دُكَّ

 1ِإالَّ ِسرٌّ َيُصولْ  **َلْم يَ ْبَق ِمْن َخَياِل 

لقد استند الّشاعر إىل رموز الطّبيعة احلاملة لرموز القّوة والّظهور، فالّشمس رمز احلقيقة اّليت تبدو 
ْت يفىن يف سرّه، مّث ترد عبارة:) ؛لفرط تلك املعرفة اليت انكشفت لهبعد الغفلة اّليت جتعل املريد  دُكَّ

َها ِجَباِلي  ومجاله   لتقّوي معىن الّتجّلي، فاجلبل ُدّك ملا رأى جتّلي اهلل  (ِعْنَد فَ ْيِض الَجَمالِ  **ِمن ْ

                                                           

.98، 97، ص: حمّمد بن عودة بن سليمان: الديوان -  1  



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 125 ~ 
 

      َفَلمَّا ﴿كما يف قول اهلل تعاىل يف قّصة موسى عليه الّسالم

   وكان احلال اّلذي نتج عن هذا الّتجّلي، هو الغياب  [143األعراف:]﴾ َصِعًقا 

" وإذا كان فضاء العامل بالّنسبة للعارف الّصويف يشّكل كتابة رمزيّة  ي كىّن عنه باخليالذالّ  والفناء 
واخرتاق صورها الّرمزيّة، فإنّه سيتحّول بالّنسبة للعاشق الّصويف إىل فضاء  كونّية يُقصد كشفها

، فاستعارة رموز 1مجايل يشهد فيه الّصويف جتّليات وآلثار اجلمال املطلق، أي يفىن يف ذلك اجلمال"
األّول راجع لطبيعة العنصر الطّبيعي يف داللته على املعىن  ؛الطّبيعة يرجع عند الّصوفّية لسببني

وذلك للعالقة املعنوية اّليت تربطهما، ثانيا يعترب الّلجوء إىل عناصر الطّبيعة كإقرار بإحلاق الفرع 
 باألصل.

، وقد ُوظسف يف اإلشادة بفضل واملدد اإلهلي يرجع معىن الّشمس ليدّل على اجلمال والربوز     
اء ومنزلتهم وتعّلق املريدين هبم جسما وروحا، وال خيفى أّن هلذا الّتعّلق معىن مضمرا يف داللته األولي

على الّتعّلق باهلل تعاىل، فصورة الويّل عند الّصويف هلا من القداسة ما تعرّب عنه على حفظ الّدين 
  شعره:يف، ويُعترب هذا معىن خفّيا يف جانب احلّب اإلهلي، وممّا ُيستدّل والوالية

ُر ُمْفَتِكرِ  **يَا َمْن ِفي َوْصِفَك َصاَر الَعْقُل ِفي َوَجلٍ   ِمْن َهْيَبِة الُحْسِن قَاَل َغي ْ

ْمِس ِفي َمْجَلى ِمَن الَقَمِر   2ِفي ُكْنِهِه َحاَر َأْهُل الِعْلِم والنَّظَرِ  **ِسرُّ ِمَن الشَّ

فإّّنا ترمز أيضا إىل  ؛الربوز، واجلمال والّنورفداللة الّشمس وإن دّلت على ما تقّدم من معاين مثل 
ْمسِ الّذات اإلهلّية، اّليت ينبع منها أسرار خلقها وواليتهم يف قوله) حقيقته الّدالة  فهم( ِسرُّ ِمَن الشَّ

 عليه.
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 البحر:الماء و رمزيّة -2.2.1

الّرمز  يفيغّذي املاء عناصر احلياة وُيكسبها صفة احلياة، وهبذا الّتصّور انتقل مفهوم املاء   
الّشعري، والّصويف خاّصة، فالّصويف أكثر إنسان وعى حقيقة الوجود الذي جيعل اإلنسان يف حياة 

ىن األمان مستمرّة ختلد فيها الّروح بدل البدن، فهو من أكثر الّرموز الّدال توظيفها على مع

   َخَلَق ِمَن    ﴿، وعلى العودة إىل البدء يف قوله تعاىلواخلالص

   [54] سورة الفرقان، اآلية: ﴾َوَكاَن َربَُّك َقِديَرا. 

تخّيلةمُيّثل البحر عنصرا طبيعّيا غنيّا يعمل على إثراء      
ُ
لدى الّصويف، وهو على غرار  الّصور امل

اخلوف الّرموز األخرى تتعّدد معانيه حسب الّذوق والّتجربة، وما حتمله من نفحات متناقضة مثل: 
إضافة إىل طبيعة البحر اّلذي حيتوي على املياه املتحرّكة، وقيعان عميقة،  ،واألمان، احلياة واملوت

  البحرأن تربّر استعمال الّصويف ملصطلح  فاّتساع هذا املعىن من شأنهوحياة ملا ُوجد فيه وخارجه، 
يرمز إىل عّدة معان كان من ما شعر الّشيخ "البوزيدي"  وجند يف ،تنفتح على املتعّدد كأيقونة رمزيّة

 املرموز له بالّنقطة يف قوله: بينها داللته على السّر 

 َهَباًء ِفي َهَواٍء ِعْنَد َأْهِل الَحِقيَقةِ  **الَكْوُن َكَسَراٍب َكَما َجا ِفي اآليَِة 

َنْت بِالنَّاُسوْت وسرِّ الَمَلُكوتْ  **ِتي ِمْن ِبَحاِر الَجَبروت َقْد َظَهَرْت نُ ْقطَ   1تَ َلوَّ

 ورد البحر مبعىن الفناء والسّر واحلقيقة يف قوله أيضا: كما

َنتْ  َلى َقْد َبَدْت بِاْلُحْسِن تَ َلوَّ  لِبَ ْعِضَها َظَهَرْت َوَبطََنْت ِفي الظُُّهورْ  **َهِذي لَي ْ

 فَ َلْو ُكْنَت َتْدِري َلِصْرَت ِبَها َمْسُرورْ  **َظَهَرْت لِبَ ْعِضَها َوَغاَبْت َعْن ُكلَِّها 
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 1َأْغَرقْتِني ِفي الَعِميْق َبْحُرَها فَاَق الُبُحورْ  **َسَقْتِني َكاَس التَّْحِقيْق َوَهَدْتِني لِلطَّرِيْق 

، وأّول هذه املهام هو رمز مهّمة الّتأويل هنا تتوّقف على فّك شفرات عّدة تقّرب معىن البحر إنّ 
هور واحلضور الّتاّمني، وهذا من طبيعة األمور الّصوفّية اّليت متارس احلضور ظّ ال بعدماملّتصف  )ليلى(

صاغة بصيغة 
ُ
الّتأنيث على معاين عّدة، يف الغياب، والّتجّلي يف البطون، وحُتمل داللة ليلى هنا امل

، ألّن الّصويف دائم البحث عنها، فهي اّليت ترمز إىل معاين الّسلوك واملعرفة أقرهبا معىن هو احلقيقة
عامل  فيوضات والقرب هبا يتوّصل الّصويف إىل تعكس رحلة الّتعب والرّاحة، والغموض والوضوح
 ور علما ومشاهدة.املعىن واحلقيقة املكىّن عنه بالبحر اّلذي يفوق البح

حسب املقام، وميكن أن ندرج هذا  تنعكس على املعىن تتعّدديؤّسس البحر الزدواجّية لغويّة 
 الّتباين يف األبيات اآلتية:

 فَ َناًء َصْرفًا يَاَحاِفَظ النِّظَامْ  **َويَ ْفَنى َحقًّا ِفي َذاِت َمْواَلْه 

َقى بِالَحقِّ الَِبَهَواْه   َيِصيُر بَ ْرزًَخا بَ ْيَن أَْبُحٍر ِعظَامْ  **ويَ ي ْ

 َوَما َتْحَت الث ََّرى ِبالَ َأْوَهامْ  **َويَ ْنظُُر لِْلَعْرِش َوَما فَ ْوقَاْه 

 2رَِجاُل الطَّريِق َوَأْقطَاُب اإِلْساَلمْ  **َهَذا َبْحٌر َعِميْق ِفيِه تَاُهوا 

كانت واقعة قبل   تشّد الّصويف إىل متاهاتظهرت أيقونة البحر هنا مبعىن احلرية اّليت ما تنفّك 
تقارب مفهوم الّسفر الذي يكتشف فيه املسافر عوامل عّدة ، إّن داللة البحر عند الّصوفّية الفناء

وخمتلفة " إّن البحر هو املالذ األخري اّلذي تتجّذر فيه جتربة احلب واالغرتاب الّصوفيني، ألّن فضاء 
أعماقه، ولذلك كان فعل الغرق والفناء داخل األمواج فعال  البحر متوتّر ميكن اخرتاقه بغوص

                                                           

.161السابق، ص: املصدر  - 1 
.162املصدر نفسه، ص:  - 2  



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 128 ~ 
 

وقد اليؤّدي البحر هذه الوظيفة منعزال، بل هو يعمل يف تضاّم  1للحياة داخل األعماق املائّية"
وتشارك عناصر الطّبيعة األخرى، لتذّكر الّصويف بوحدة العامل من أجل واحد، هو احلّب واإلقرار 

 شعر "بنعودة بنسليمان": كما جتّلى يف  بالواحديّة

ْترِ  **َبَدا ِسرٌّ َعِتيْق   ِمْن ِخاَلِل السِّ

ِة اأَلْمرِ  **َأْفِنى قَ ْلَب الَعِشيْق   ِمْن ِشدَّ

 يُ ْفِني َعِن الَغْيرِ  **يَاَلُه ِمْن رَِحيْق 

 ِفي ُصُدوِر الُحرِّ  **َلُه َبْحٌر َعِميْق 

 َغيََّبْتِني َعنِّي **أْمَواُجُه َتُصوْل 

 ِفي َكأَساِت الُحْسنِ  **ِصْرُت َماًء َسُيوْل 

ُلوْل   2َمْن َذاَقُه يُ ْفِني **َمالَ ُكلَّ الت ُّ

وّظف هنا رمز للسّر واحلقيقة اّليت إذا متّكنت من قلب العارف
ُ
فاضت على األكوان،  ؛إّن البحر امل

لكن الحُتدث ذلك الفيضان املعروف يف الطّبيعة اّلذي حُيدث اهلالك، بل هو هنا فيض األمان 
أّدى البحر وظائف عّدة يف شعر املتصّوفة، يف تعبريه عن الّصور املتآلفة واملتنافرة  والفناء. لقد

لقد  ت كعدم ثبات أحوال الّصويف.واجلمع بينها أحيانا، مؤلّفا بذلك حقال داللّيا اليعرف الثّبا
فتجانست صور الطّبيعة  مجيع مناهل العرفان واجلمال يف الكون تشّرب الّصوفّية اجلزائرّيني القدامى
بذلك خطابا صوفيّا جيمع بني أضرب احلّب يف صور  وتأّلف، لتظهر يف صورة موّحدة مكتملة

 رمزيّة يف سبيل احلب اإلهلي األمسى.

                                                           

 .406، 405منصف عبد احلق: الكتابة والّتجربة  الّصوفية، ص:  -1
.68بنعودة بن سليمان: الّديوان، ص:  - 2  



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 129 ~ 
 

 والغزل: ةاإللهي ةحبّ مال-3.1

وأمسائها مّتخذا شكل الغزل صفاهتا و  باألنثىوالّتعّشق  الغزل صورة يفاحلّب اإلهلي  يتمظهر       
ويعترب هذا امتدادا للحّب الكوين اّلذي يتفرّع عند الّصويف من األصل اّلذي هو اهلل تعاىل  ،العذري

، إّن حضور املرأة يف الّشعر الّصويف يرتكز جتلّيه إىل الفرع اّلذي هو أجزاء الوجود اّليت تعكس صورة
قدان، من عواطف األمل، والف وما يشوب هذه العالقةالّرجل ب هاتربط على مرجعّية العالقة اّليت

واألنس، فالوجود األّول كان مبنّيا على عالقة األنس بني"آدم" عليه الّسالم  واهلجر، والوصل،
الوحديّة هلل تعاىل، والثّنائّية اليت تشمل باقي املوجودات على مبدأ  و"حّواء"، إّن الوعي الّصويف مبنّ 

، إّن حضور املرأة واالرتقاء بنظرة األنثى اّليت ُحصرت يف الّلذة واخلطيئة واليت هتدف إىل الّتكامل
ة وجدير بالذّكر اإلشار بالّذات يف الغزل الّصويف ميّرر فكرة اخلصب واحلياة اليت يستمّر هبا الكون، 

على حضور املرأة، كون األنثى قد جتّلت يف  أعّم وأمشل الّصويف احلضور األنثوي يف اخلطاب إىل أنّ 
 أشكال عّدة، منها األمساء الّدالة عليها مثل: ذات احلسن، احلضرة اإلهلّية، حبار العناية، وّضمائر

شّخص  كالوصف  ؛بصور شّّت منها احلسيّ  وجود األنثى الّصويف قد متّثليضا، األ املؤّنث واجلمع
ُ
امل

عرّب عنه بذكر األمساء أو الّضمائر
ُ
 .هلا، واحلضور املعنوي امل

شّكل الّتأويل هو وجود ثنائّية الظّاهر والباطن اّليت تفتح جماال ال متناهيا من املعاين، تإّن نواة     
، فهي عند الّصوفّية منبع اجلمال املطلق احملّرك للوجدان على ذلكولقد احتّلت املرأة برمزيتها الّدالّة 

 والّشعور، فقد ورد يف شعر "بنعودة بن سليمان" ما نّصه:

َلى ِفي َجَماِل ُحْسِنَها   ُحبًّا َوَمْشَهًدا ِفي ُكلِّ َوْجَنةِ **َفِهْم بَِلي ْ

َنى فَ َناًء َسْرَمًدا ِفي َعْيِنَها   َواْعِط اآلَداَب َحقََّها ِمْن ُسنَّةِ  **َواف ْ

 َهَذا الِوَصاُل ِإْن ُترِْدُه فَاثْ ُبتِ  **َهَذا الَكَماُل َهَذا الَجَماُل َوالبَ َها 
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 1َوزِِد الَماَلَم فَ ُهَو نَاُر َجْذَوِتي **َدْعِني َعُذوِلي فَالَغَراُم َمْذَهِبي 

يتجّلى فيه الكمال، فيتغرّي إثره حال  و ناءإنّه اجلمال اّلذي يرى من خالله وحدة الّشهود والف
احملّب من احلّب إىل خشية الزّلل، ويتمّثل الفناء يف الّنظرة  اّليت سببها العني "وداخل تيمة العني، 

الّشاعر على  وعرب مشتّقاهتا، ويف إطار دائرة نفوذها من رؤية والتفاتة ونظرة، وإثارة وغريها، يلحّ 
، الّنظرة األوىل اّليت مزّقت ستار كينونته، فأعادت خلقه كائنا جديدا يتنّفس حّبا وعشقا ورغبة

والشّك أّن الّنظرة عرب أّوليتها، حتيل على قضّية االفتضاض اّليت كان هلا مكاّنا يف الّتجربة 
دون قيق مراقي املعرفة باهلل فاجلمال اجلسدي اليقّل أمهّية عن اجلمال الّروحي يف حت2الّصوفّية"

انفصال بني اإلنساين واإلهلي، فهو حّب ثابت اليرتبط بالّلحظة وما يكتنفها من زوال حمكوم 
 بزوال املتعة اجلسديّة، بل له بعد تعّبدي حبت.

 في الّشعر الّصوفي: الخمررمز -4.1

دخيال عن الّسلوك البشري ، فهو رفيق احليارى والعاشقني، وهو الّنشوة  الّسكرعترب الي      
سالة القشرييّة" غيبة بوارد قوّي، وتنشأ عنه غلبة متنع فهو كما ورد يف الرّ  ،البديلة عن عامل احلسّ 
وحياة أخرى جيد فيها  3، ويقابله الّصحو وهو الّرجوع إىل احلّس بعد الغيبة"من الّتصّرف باالختيار

، وقد جنانب الّصواب إذا قلنا أنّه املألوفمع  لغة وتصويرا تعاطيه متنّفسا وممارسة لبوح مل ينسجمم
فر سّ اللخمر وسيلة للبوح و الّسكر مصاحبا لاألسباب جمتمعة جلأ الّصوفّية إىل اخّتاذ  هذه من أجل

وقد اخّتذ لغة ممزوجة بأطياف الواقع، فهو ذريعتهم للّتجاوز،  يف املعىن تعجز عن صياغة جتربته
والرّاح، مسالك عّدة يف الّظهور، إذ ظهرت معادالهتا مثل: الغيبة، والّسكر،  الّسكرمصطلح 

ها تستقّل وتشرتك يف معىن اخلمر، وهي يف أصلها ُمقتبسة من الّنور اإلهلي بل دالّة والكأس، وكلّ 

                                                           

.56املصدر السابق، ص:  - 1  
 االنرتنيت.سليمان القرشي: احلضور األنثوي يف الّتجربة الّصوفّية بني اجلمايل والقدسي، حبث منشور على -2

.106عبد الكرمي القشريي: الرسالة القشريية، ص:  - 3  
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 منها منشأ احلقيقة "الّصويف اليبلغ درجة الّنضج الّروحي وكمال املعرفةعليه، وهي أصل الكون و 
من مّث يتدثّر بدثار الّشطح اّلذي ، و 1حّّت يلّفه ليل الوجود يندثر به حّّت يسكر خبمر احملّبة اإلهلّية"

على بلوغ مراقي اجلمال  تجّلي هذه الّرمزيّة كأيقونة دالّةت فقديؤّسس لشرعّية التعّدد يف املعىن، 
وحي للّصويف من عامل احلّس إىل عامل املعىن، يف هذا يقول الّشيخ رّ الفر سّ ال إنّه ،احلقائق وبزوغ

 "البوزيدي":

اِق َقْد َهيَّْجِتي ُمْهَجِتي   فَ يَّْضِت َصَبابَِتي أَيَا َحْضَرَة اإِلْطاَلقْ  **أَيَا َرْوَضَة الُعشَّ

َرِة  َوى َعْن نُوِر الَبِصيَرةِ  **َسَقْتِني َكاَس الَهَوى ِمْن طَْيِب الُخَمي ْ  َجَلْوُت ِبَها السِّ

َقْت أَنِيَِّتي   ِصْرُت َفِرْح َوَنْطَرْب تَائًِها ِبَسْكَرِتي **َسَقْتِني ُكُؤوَس الُحبِّ َمحَّ

 2رَفَ َعْت َعنِّي الرَِّواْق تَ ْعِظيًما ِلَسْطَوِتي ** َمَلَكْتِني ِفي اآلفَاْق َوَرَضْت ِبَزْورَِتي

، فهو والفناء اّلذي ميحق الّسوى ويُبقي على اجلوهر فداللة اخلمرة يف هذه األبيات مقرتنة باحلبّ 
فإّّنا يف أبيات  ؛وإذا كانت اخلمرة هبذا املعىن يف األبيات املتقّدمةوحدة تروم املطلق وتنفي الغري، 

أخرى رمز ألصل الوجود لكن مع إفراد احّتاد بني الكأس واخلمرة، فكما يّتحد هذان العنصران يف 
 يّتحد هو مع الكون بل وتصري هي أصال للوجود ومركزا له كما ورد يف قوله: ؛نظر الّصويف

 3َل األَنَامْ ِاْمتَ َزَجْتَ َصاَرْت َأصْ  ***الَكاُس َوالَخْمُر يَافَاِهْم َمْعَناْه 

، وترمجة جليشان الّنفس تتوّسم االرتقاء يف مراقي الّشوق واملعرفة بالعامل واملعشوق إّّنا مخر عرفانّية  
وما خيتلج فيها إّّنا " نار عطش تشتعل يف جوفه، عطش إىل الفناء يف حضن األلوهّية، فيبدأ هذا 
الوجد بالّتحّرق عطشا، يزيد هليبه ملع نور وارد من احلضرة تتنّوره الّروح فتلج إىل جانب األزل، فهنا 

                                                           

.129الّسعيد بوسقطة: الّرمز الّصويف يف الّشعر العريب املعاصر، ص: - 1  
.157حممد البوزيدي املستغاّني: الديوان، ص:  - 2  
.162املصدر نفسه، ص:  - 3 



.الّشعر الّصوفي الجزائري القديمتحّوالت الرمز في                       الفصل الثّاني  

 

~ 132 ~ 
 

ء إىل حتقيق هذا االحّتاد، مبا يلوح له من نور شوق مشفوع بالّرجا، شوق إىل االحّتاد باهلل، ورجا
تأخذ فإذا كانت اخلمرة احلسّية  1يضيئ من عامل القدس، ويطّلع على مايف الغيب من احلقائق"

فإّن اخلمرة الّصوفّية هي حياة  ؛بعقل املخمور فتنسيه إحساسه باألمل اّلذي جلأ إليها من أجله
 يف فضاء املعىن. ، وأنوار ربّانّية تسبحثانية، وشوق ثان

وهو يُعترب أصل  ترمز معاين اخلمرة إىل العرفان وإىل الّنور اإلهلي اّلذي يقتبس منه نور احلقيقة    
كما فقد رسم معىن اخلمر يف هذا األبيات بعدا وجوديّا ميتّد إىل قبل خلق اإلنسان وبعده   ،الوجود

 يف قول الّشيخ"البوزيدي":

 َوِدِر الَكْأَس َعَلى الِماَلحِ  **يَاَنِديِمي اْمالَ اأَلَواِني 

 َواْسِق َنِحيَل الِجْسِم يَ ْرتَاحِ  **َأِدْر الَكْأَس ِلِخالَِّني

 ِكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحِ   **َخْمَرِتي تُ َرى ِلْْلْعَياِن 

نَاِن  َقْت ِفي َأْصِل الدِّ  قَ ْبَل آَدَم ِسرَُّها بَاحِ  **ُعت ِّ

 2َخْمَره ُمَجرَّده َعِن األَْقَداحِ  **اَنْت قَ ْبَل َكْوِن اأَلْكَواِن كَ 

، اخليال الّصويف كمطّية إلنشاء أرخبيل الّتصّورات ايّتخذه اّليت مالزمة للخمرة اإلهلّية هي فاحملّبة
" حال يربق فيها مجال اهلل سبحانه ونوره قويّا ساطعا يف روح  إّّنا احلال والفناء،بلثام  متلّثمة

عبده، فيفىن العبد عن كّل شيئ حّّت اليعي إاّل هذه املباغتة اجلمالّية احلّقة للّذات اإلهلّية وعندئذ 
ال يشعر إال بوجود حقيقة واحدة مطلقة جامعة موحدة فينطلق هبا شعره وهو يبوح فيه مبا يعتمل 
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، وهي إذ تّتخذ من احملّبة اإلهلّية منطلقا، فإّّنا إىل 1انتشاء بالكمال حّد الّسكر" يف دخيلته إىل
 :  "بنعودة بن سليمان" تتجّلى يف شعر  الشيخ، كما تروم الوصول طلب املعرفة والّتحقيق

 ِفي ُصُدوِر الّزَمانِ  **ِهَي ِسرٌّ َصَمَداِني                          

 إلى قوله:                  

ُقول   **َرَوْوَها بِالَعَياِن   الَِبِعْلِم الن ُّ

 َصاروا َعّدًما َلَديْ َها **َغابُوا ِعْنَد ُشْرِبَها 

 َذاَك َفنُّ الُحُلولْ      **الَتَ ُقْل ِبَمْزِجَها

 2ِعْنَد َذاَك اإلْسَكارِ  **فَقْد فَاُزوا بِاأَلْوطَاِر 

انبجست عنه رمزيّة عرفانّية موغلة يف الّنضج العرفاين  هبذا بعدا مغرقا يف الّتجريدلقد اخّتذت اخلمرة 
 .تقديس احملبوبو 

، وصف تكون دااّل ملدلول تسامى عن كّل وصف إذ املتداول،ملعناها  جتاوزاتسجل داللة اخلمرة   
الّصويف جمّرد تلويح إىل معان " إّن الّتحّول اّلذي عرفته الرمزيّة اخلمريّة جعلها يف بعدها ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ويتجلى ذلك يف  3خاّصة تدور على احملّبة اإلهلية والعرفان الّصويف، ووصف أحوال الوجد الّروحي"
 تزظيف معىن اخلمر داللة على الّسناء والبهاء يف قوله:

 َعَلى الُوُجوِد َقْد َأَضا **َوْجُه الَحبيِب الُمْرَتَضى 

                                                           

مطبعة القبس بالعروي، املغرب، -دراسة يف القصيدة العربّية املعاصرة باملغرب-حياة البستايت: تصّوف املعىن يف شعريّة الّلغة -1
 .204، ص: 1، ج2015، 1ط

.98حممد بنعودة بن سليمان: الديوان، ص:  - 2  
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ُموْس   َحْيُث الَ َغْيَم َأْو َعُبوسْ  **َلِكنَُّه َشْمُس الشُّ

 1َواْلَكْأُس َعْيُن َخْمرَِها **َخْمٌر َتَجلَّى ِفي الُكؤوْس 

إنّه الّتعّدد يف الّتصوير  يف املعىن  2بل ميارس تساميا ،فوظيفة الّرمز التقتصر على الّتماثل والّتشبيه
" إّن اإلحالة صورا مشرتكة يف الّلفظ، والمتناهية يف املعىن اّلذي تسّوغه سلطة اخليال، فيشّكل

الّلغويّة هلذه العبارات واقعة يف ارحتاالت دائمة، دون أن تلتزم بالبناء الّتواصلي، أو مبعاير حتّدد 
قصديتها، وهذا ما جيعل قارئها يف تداٍع مستمّر..فقدرة الّتنّبؤ التعمل مع هذه الّنصوص وإن 

علومات الكافية عن معجمّية كّل مفردة واقعة يف سياق هذه العبارات، فاحلتمّية توّفرت لنا امل
وهكذا تّتخذ اخلمرة مسارا حرّا خارقة ألفّق  3الوحيدة للّتعامل مع هذه العبارات هي الاّلحتمّية"

 الّتوّقع، فهي توضع يف العبارة اّليت توّفر هلا أرضّية متخمة بالوجدان.

 :الصوفي( المصطلح) الّرمز الّلغوي-2

يتجّسد يف الّرمزيّة الّلغويّة الّصوفّية الطّابع الباطن واإلشاري للمعىن الّصويف، وعرب هذه الّرمزيّة      
واملرور هبا من مستوى الظّاهر إىل املضمر اخلفّي والغامض املغلق واملواضعة  يتّم خرق قوانني الّلغة

، إن الّرمز الّصويف الّلغوي 4ّلغة سقط من عني الوحدانّية" " إّن الّصويّف إذا اشتغل بالأحيانا أخرى
زيّة احلروف، واألعداد، يّتخذ مواردا له متمثّلة يف رمزيّة الّلغة أو الّشطح الّلغوي متمثّلة يف: رم

 إىل البدء ، وخرق كّل حتنيط معياري للغة، وحينّ واملصطلح"إّن الّشطح اللغوي يتمّيز باحلركة والّتنوّع
وأساليب لعبها  واجلوهر فيساوق يف ذلك الّشطح الّصويف الّسلوكي عرب البحث يف الّلغة واألصل

                                                           

.88حممد بنعودة بن سليمان: الديوان، ص: - 1  
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إّن هذا الّشطح الّلغوي ميّثل ميزة مكّملة للعمل الّصويف يف  1عن طاقات الّتعبري الكامنة فيها"
 هم.فراغا آخر يتوّجب ملؤه بالفجانبه الفّن، ويعمل على تبنّي مواطن خرق اللغة اّليت تشّكل 

فإّن املعجم الّصويف يضفي على هذه األدبّية تنّوعا  ؛إذا كان الّتصّوف يسعى لتحقيق أدبّية متّيزه  
وعمقا وختّصصا داللّيا، والجرم أننا جند تراثا صوفيّا ضخما قد أوىل للمصطلح تصنيفا يؤّسس 

 إّن املصطلح ّروحي،وذوقهم اّلذي أفردوه يف هذا الّتعبري الّلساين ذي احملتوى اللتجربة القوم 
يّشكل حالة ائتالف يف الّذهن الّصويف، ملا يشتمل هو أنّه  الّصويف يُنظر إليه من جانبني، األّول

والثّاين: هو أنّه ميّثل حالة استعارة من  ،عليه من اتّفاق ظّل جيمع متداوليه على استعمال واحد
املعىن، وعلى مأزق الّتواصل يف اخلطاب على ضيق العبارة واّتساع منه تغّلبا حقول معرفّية أخرى 

" فقد اصطفى الّصوفّية ألنفسهم مسارا يعرج بلغة الّتداول نفسها ويف آفاقها عروجا، لكّنه الّصويف
يعتمد على جناحني مها: مرجعّية األصول ومردوديّة الّتجربة، فهم يتالفون باجلناح األّول الوقوع يف 

وسعيا للّتوفيق بني هذه املتناقضات،  2اين الّسقوط يف اإللباس"اإلغراب، وهم يتحاشون باجلناح الثّ 
اإلبقاء على استمداداته املعرفّية من مع ، والّتجربة للّذوق املصطلح  إخضاع فقد متّ  لّلبس رءدو 

 يوّلد الّداللة عرب اختالف معانيها. واّتساعه اّلذي 3القرآن والّسّنة النبويّة

املصطلح الواحد على معاين هو الّتعدد الكامن فيه، كأن يشري  ومن دواعي تأويل املصطلح     
مع السياق  ينسجم يف البنية الّشعريّة هدون أن خيرج املعىن الّشعري من سياقه، أي أنّ  متعّددة

وجود الّلفظ الّصويف  "محولته الّرمزيّةاللغوي الذي ورد فيه، فيضفي عليه ثراء لغويّا، واّتساعا بسب 

                                                           

 .491عبد الوهاب الفياليل:األدب الصويف يف املغرب، ص: -1
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الّشعري..هو وجود مّتصل بتجربتني: الّتجربة الّصوفية اليت تكّون داخل رمحها، والشعرية يف الّنص 
حضور  إّن حضور املصطلح الّصويف هو اليت تكّونه داخل رمحها واليت تستعريه لفظا ومعىن وإشارة

يت حتمله يف أفقي، يبدو يف القصيدة مرتابطا مع باقي ألفاظ لغتها. غري أنّه يتمّيز عن ألفاظ الّلغة الّ 
عباراهتا، ومجلها، وأسلوهبا، مبا يوجد فيه من اصطالح صويف، خيدم املضمون الّشعري، ويقرتب 

إّن  1"فظ خاص مبعناه، خاّص بإشارتهلمنه، من معاين الّرؤى واملشاهدات والكشوفات، فهو إذن 
ميكن أن يكون  ، إذ ميكن أن يكون مفردا، ومركبا، كمااملصطلح متسع بظهوره يف املنت الصويف
 إشارت خاصة حتملها موسيقى الشعر.

 :المفرد  مصطلح الرمزية  -1.2

لقد تضّمن الّشعر الّصويف مصطلحات عّدة تعارف عليها الّشعراء يف عرفهم ومنها مصطلح      
الذي تكّرر يف ديوان الشيخ" البوزيدي" يف ورد يف استعمال الّصوفّية مبعاين متعّددة "الحضرة"

أثناء وقوفه بني  استعداد املريدسب تظهر  ح فهي جتّلياتقصائد عّدة وبصيغ متنّوعة املعىن،  
لقد مّت إحصاء احلضرات عند الّصوفّية ، وهي أيضا تعن الوقوف بني يدّي اهلل،  يدّي شيخه

األوىل( يتجّلى احلّق فيها بامسه الظّاهر من حيث وأوجزها أصحاب املعاجم يف مايلي:")احلضرة 
باطن العبد،)احلضرة الثانية( يتجّلى احلّق فيها بامسه الباطن من حيث ظاهر العبد، )احلضرة 

احلّق  الثّالثة(:يتجّلى احلق فيها بامسه اهلل من حيث هو روح العبد،)احلضرة الرابعة(:يتجّلى فيها
نفس العبد،)احلضرة اخلامسة( هو جتّلي املرتبة، وهو ظهور بصفة العبد بصفة الّرّب من حيث 

الرمحن يف عقل العبد،) احلضرة السادسة( يتجلى فيها احلّق من حيث وهم العبد،)احلضرة الّسابعة( 
معرفة اهلوية يتجلى احلق فيها من حيث إنّية اسم العبد،)احلضرة الثّامنة(:معرفة الذات من مطلق 

هذا املقام بكماله يف ظاهر اهليكل اإلنساين وباطنه باطنا بباطن وظاهرا العبد، يتجلى العبد يف 
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وجند دليل ها الّتنوّع الّداليل يف  ،حسب املقام يتغرّي فهذا الّتعّدد  1بظاهر..وهي أعلى احلضرات"
 شعره الّشاهد على ذلك إذ يقول يف قصيدة هي مستهّل الّديوان:

اِق َقْد َهيَّجْ   أَيَا َحْضَرَة اإِلْطاَلِق فَ يَّْضِت َصَبابَِتي **ِتي ُمْهَجِتي أَيَا َرْوَضَة الُعشَّ

َرِة  َوى َعْن نُوِر الَبِصيَرةِ  **َسَقْتِني َكاَس الَهَوى ِمْن طَْيِب الُخَمي ْ  2َجَلْوُت ِبَها السِّ

فإّن الحمدوديّة  ؛فإذا كانت الّروضة هي نواة احلّب الّشريفلقد اقرتن مصطلح الّروضة باحلضرة، 
احلضرة)اإلطالق( هي منبع الفيض واحملّبة. ووردت يف يف بيت آخر رمزا على أّن العارف احملّب هو 

 دليل العلوم اإلهلّية، واحملّبة منه يكون اإلذن لدخوهلا يف قوله:

 3ِلذِْكِر اهللْ  بَ وَّاْب َحْضَرْة رَبِّي َمْنُسوبْ  **ِاْسِمي اْبُن الُبوزِيِدي ُمِقيْم ِفي بَاِب اهلْل 

بينما تكون احلضرة رمزا للشّيخ واحلضور بني يديه مع تناّصها القرآين، إذ متّثل حضرة الّشيخ 
 نافية بذلك الّلبس اّلذي يقع عادة يف مفهوم الّشيخ أنّه عبادة الّضريح وما شاهبه: )البيت املعمور(

 4الَتْخَش ِمْن آفَاِت َضرِيِحي بَ ْيُت الَمْعُمورْ  **أَيَا َخِليِلي اْئِت ُمْسرًِعا ِلَحْضَرِتي 

فاحلضرة وما يتفرّع عن معانيها من معاين احلضور، تعن االمتثال للطّلب ومالزمة املورد الّروحي 
حضوة اإلله وحصنه  ، بينما ترد يف ديوان"بنعودة بن سليمان" مبعىناّلذي تتشّبع به جتربة العرفان

 به، يقول يف قصيدة يف مطلع الّديوان: اّلذي حيمي كّل من احتمى

 والَعِظيُم الَقِويُّ َحْسِبي ِذَماَما **َهَذا َحاِلي َمابَ ْيَن بَ ْعِضي وَُكلِّي
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َر أَنِّي ِفي َحْضَرِة الَهاِدي ِحْصِني  1ُحْزُت َشْأنًا َوُحْضَوًة واْحِتَراَما **َغي ْ

" إّن الّتجربة الّشعريّة الّصوفّية قد عملت على حترير مفاهيم معّينة من أسر الّدوال اّليت ارتبطت  
هبا ارتباطا مباشرا، وهكذا أصبح من املألوف أن ترى للمدلول ظهورا يف دول خمتلفة، أو بعبارة 

ة ثراء، وتنّوعا حبسب الّتجربة الّصوفيّ جيد يف قارئ فال 2أخرى أن ترى دواال متعّددة ملدلول واحد"
" إّّنا قراءة جتعل املتلّقي باثّا، بدوره، أن يتحّول إىل  ، وللغة الصويف وجتربتهإدراكه ملتهات الرمز

باّث وهكذا يف عملّية ممتّدة حنو الاّلّناية. وهو أمر يضمن خلود الّرسالة وحتوهلا يف صور داللّية 
 .3خمتلفة حتّوال مستمرّا ودائما.ألّن القراءة اإلشاريّة رسالة غري صرحية حتتاج بدورها إىل قراءة"

 المصطلح المرّكب: رمزية -2.2

إذا كان املصطلح املفرد داخل الّسياق الشعري الصويف قد أضفى عليه من إشارته ومعناه     
بتجربة فإّن املصطلح املرّكب ال يقّل أمهّية يف تصوير يف تصوير الّنزعة الوجدانية املثقلة  ؛اخلاص

فينتج عنها لغة تتعمد التكرار إيقانا منها أّن يف تكرار اللفظ تأكيد  احلّب والكشف والعرفان،
املكّرر أنّه هو نفسه معىن رغم مطابقته لنفسه مظهرا، ففي التكرار سفر   وتغرّي، فقد ال يعن اللفظ

يف أنواع الكشوفات، ومنها ما ميكن قوله يف أبيات الّشيخ  بني املعاين حّّت لكأّنا متّثل سلم ارتقاء
 "البوزيدي":

ا   الطَّاِلُب الَمْطُلوبُ ِفي الِحسِّ َوِفي الَمْعَنى أَنَا  **َوَمابَ َقْيُت ِإالَّ أَنَا  فَ نَ ْيُت الَفَناَلمَّ

اِرُب الَمْشُروبُ َحاَشا َيُكوُن الثَّاِني أَنَا  **َشَراِبي ِلي ِمنِّي َوِسرِّي ِفي اأَلَواني   الشَّ
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 1الُمِحبُّ الَمْحُبوبْ أَنَا الَجْمُع أَنَا الَكثْ َره أَنَا  **أَنا الَباُب أَنا الَحْضرهأَنَا الَكاُس أَنَا الَخْمَرُة 

 الواردة يف األبيات مل تكن خارجة عن نفسها، بل منها وفيها:فاشتقاقات املصطلحات 

 الَفَنا                     فـَنَـْيتُ               

ْطلوبْ                  الطّال ُب  
َ
 امل

بُّ   ح 
ُ
 احملبوب                  امل

تكرار املصطلحات املتقّدمة يوحي بعملية التواصل واالتصال بني التجربة وموردها، فالواردات ال 
حتصل منفردة، بل هي يف حركة ذهاب وإياب حّّت يصري صاحب احلال، واملمّد له واحدا، 

قصي كّل املكنات اّليت حيدث أن تتحّول من مفردة فالصويف عرب استمداده لالشتقاق اللغوي يست
يقول الشيخ " البوزيدي" يف سياق آخر  ،املعىنهي زيادة يف  املبىن إىل أخرى، باعتبار أّن الزيادة يف

 لتكرار املصطلح الصويف:

ْكِر َتمَّ َلَك الَمْقُصودْ  **ُأذُْكْرُه ِذْكَر الِسرٍّ بَ ْعدُه ِسرَّ السرٍّ   َذا َمَقاُم َأِهِل السُّ

 2َتِصيُر ِمَن اأَلْولَِياِء َأْهِل الِسرِّ الَمْوُجودْ  **َوَتْضَحى لِْلبَ َقاِء بَ ْعَد فَ َناِء الَفَناْء 

جمهوال غري حمدد هو نواة التجربة الروحية يبقى و  3هو " املعىن املخفى عن إدراك املشاعر" فالسّر 
وهو يصّنف من  ،لعدم قدرته على إدراك كنهه معني لذلك يلجأ الصويف إىل تكرار لفظهبوصف 

األحوال إىل الواليات واملقامات القلبية  اليت فيها "تنتقل املصطلحات اخلاّصة بقسم الواليات
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أيضا يف شعر  متجل   وهذا الضرب من التكرار 1ويتوىل احلّق بنفسه  أمر عبد فال يكله إىل نفسه" 
 "بنعودة بن سليمان" حني يقول:

 َأْرَواَح الُقْرِب َهّب ِبَها َنِسيمْ  **فَ َيْسُكُن َوْجُدنَا ِإَذا َوَجْدنَا

كون نَ ْقٌص   وَهْل لِْلَوْجِد ِمْن ُمَقاٍم يُِقيمْ  **اَل ُسُكوٌن والسُّ

 2َيِضلُّ ِفي َغْورِِه الغَِبيُّ الَغِشيمْ  **َكَذاَك البُ ْعُد ِإنَّ البُ ْعَد َمْعَنى 

" يكتسب هذا الّنوع من الّتكرار اللفظي صفته الّرمزية بفضل طبيعته اشتغاله وتوزيعه املناسبة 
لطبيعة التجربة الّصوفية وعاطفة األديب الّصويف وحاله، ويصبح عنصرا أسلوبيا تصويريا يشعرنا من 

أو ترديدها مع زيادة التعريف بسكر املتكّلم وانفعاله وتفاعل خالل توايل الوحدة املعجمية ذاهتا 
، فطبيعة التجربة الصوفية تستقصي مجيع 3لسانه مع قلبه وما يلوح به من إشراقات نورانية ربانية"

جزيئيات اللغة ووحداهتا، ومتارس اللعب احلر يف التعامل معها كأداة طيعة غري قابلة على احتواء 
   ليت ال تعرف سكونا. الّشطحات القلبية ا

يف بعدها الّصويف ذات امتدادات عميقة يف اجلزائرية القدمية الّشعرية  لقد كانت الّتجربة       
يّتخذ  حنيالّصويف و رمزيتها، أضفت عليها من الرّتاث العرفاين، ملا استمّدته من مقّومات روحّية 

 بالغموض تتميزالّرمزية اليت  والّصورالشعر مالذا له، فهو يرمي إىل نسج عامل مكتمل من األخيلة 
أهّم أيقونات الّتجربة الروحية شعر الّصويف اجلزائري إذ استلهم  جتّلى املنحى الّرمزي يفلقد و تعة، املو 

ّسنة احملمدية، واستلهم فيض الوجد اّلذي القرآن الكرمي وال هي ، اّليتالّذوقية من رمز متعّدد الّتجّلي
والّتوليد خيرج اللغة من حّيز املألوف، إىل فضاء مكّثف، يعّول على حضور االستعارة، واجملاز، 

 مستقّلة حبمولتها الوجدانية.غة، لغة موازية الّداليل الذي يكّون داخل الل
                                                           

. 324املصدر السابق، ص:  - 1  
. 16بنعودة بن سليمان الندرومي: الديوان، ص: - 2  
.517ص:  عبد الوهاب الفياليل: األدب الصويف يف املغرب، - 3  
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 تمهيد:
إّن الّرحلة فّن أديب وإنسايّن يصّور حياة اإلنسان وجتربته، وقد تعّددت أمناط الّرحالت بني      

الّنوع األخري ستكشافّية، والّشخصّية، والّصوفّية، ويهّمنا يف هذا املقام دراسة اجلغرافّية االالّرحلة 
 اّلذي تظهر فيه القيمة الّروحّية نتيجة الّدافع الدييّن البحت إىل جانب القيمة الّّتبويّة الّروحّية

، وقد كانت لنا وقفة مع أمنوذج لرحلة صوفّية املعنونة ب"احلقيقة واجملاز يف الّلذين يغّذياهنا
-م1857نتوف املعسكري")الّرحلة إىل احلجاز" ملّؤلّفها الّشيخ" العريب بن حمّمد ش

، وكانت ميزة هذه الّرحلة أهّنا واقعّية عايشها هذا الّصويّف من حلظة خروجه من 1م(1930
هتا األرضية جتّليات عرفانية اتستوقفه يف حمطّ  ، وكانتحمطة الوصول إىل احلجاز حّت دياره 

، وعليه فإّن كثريا من القيم العروج إىل منزلة قاب قوسني أو أدىن رحلةومشاهدات تعكس 
يف اجلانبني الّرحلة هذه والّّتبويّة قد جتّلت فيها مظهرة الّنسق القيمي اّلذي بُنيت عليه  الّروحية

الذي يتجّلى بذلك البعد ل لحقيقة واجملاز،ل، ومعّززة لثنائية الظّاهر والباطن، و الفيّن واملعريف
 .للعبادات الّصوفية يتصّوره

                                                      

العريب جنل بن عبد اهلل صاحب الّرحلة من متصّوفة القرن العشرين، وقد ذكر نسبه يف كتابه قائال:" أنا عبد ربّه حممد  -1
بن عبد القادر ابن حممد بن اهلامشي بن علي، امللقب بأيب شنتوف، ابن سحنون، بن أمحد، بن حممد بن أمحد بن علي بن 
عيسى بن أيب القاسم احملّتم..بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني بن سيدة نساء العاملني 

 العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز/"ملسو هيلع هللا ىلصت سيد الوجود حممد رسول اهللفاطمة الزهراء بن
وقد ذكر صاحب كتاب " جمموع احلسب والّنسب والفضائل والّنسب" "باهلامشي بن بكار"  .81 :ص )مرجع سابق(

كتابه" احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل   نسب جّديه" علي شنتوف" وكراماته الكثرية و"سيدي سحنون"، وذكر أيضا اسم
احلجاز" مستداّل به يف مواضع عّدة، كقوله مثال يف ذكر نسب اجلد األكرب " بن علي شنتوف"قائال : " جّدنا القطب 
الكبري ويّل اهلل الّشهري سيدي اهلامشي بن علي شنتوف، كان رضي اهلل عنه من فطاحل العلماء العاملني، وكان جنيد وقته 

الّسلوك، كما ينبئ عنه نظم العالّمة الّنحرير، الشيخ احلاج مصطفى املختاري وغريه...كما وجد ذلك خبطّه ذكره يف   يف
بلهامشي بن بكار:كتاب جمموع / كتاب احلقيقة واجملاز البن عّمه العالمة سيدي احلاج العريب بن عبد اهلل رمحه اهلل"

ه، 1381أربعة كتب، ابن خلدون، الشارع الوطين، تلمسان،)د.ط( احلسب والنسب والفضائل والتاريخ واألدب يف 
 .73:م، ص 1961
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 الحجازيّة في كتابات الّرحالة الجزائريّين:الّرحالت   -1
إذا ُعرف عن الّتصّوف مغاالة بعض من أهله يف سرد حكايات الكرامة واخلوارق،         

وإفراطهم يف ذكر العجيب يف رحالهتم؛ فإّن كتاب "احليققة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز" يُظهر 
 ااهر وباطن، إذ عرّب عن الّرحلة الواقعّية إىل ومتحور معانيها بني ،من عنوانه تفاصيل الّرحلة

بيت اهلل احلرام بألفاظ جمازيّة وصور ال يفّك شفرهتا إاّل عارف بعلم القوم ومعجمهم، ويف هذا 
أسطره يف هاته األوراق وأحّرره  :" وملّا شرعت يف اجلمع والّتسجيل عزمت على تسمية ما قال

أليّن قد مجعت بني الظّاهر والباطن، والّسائر  إلى الحجاز"الحقيقة والمجاز في الّرحلة : "بــــ
والقاطن، وذلك أّن تسمية انطواء الوجود يف كعبة الّسجود، وأيّن أثبّت يف تلك الورقات بعض 

فهي الّرحلة اّليت توافق فيها سفر الّروح مع سفر  1ما شاهدته عيناي، ملتزما رعاية احلقيقة"
تربية وجتلٍّ من خالهلا احلّج و ، مسة رضا رّّبا من خالل طاعتها لهوتظهر فيها الّروح ملت ،البدن

  .للّذات اإلهلية  بكّل ما حيمله من  رموز
تستكمل هذه الّرحلة سلسلة الّرحالت إىل قطب رحى العقيدة، مّكة املكّرمة، هذه       

والعرب، معرّبين من خالهلا عن عمق ديين  الّسلسلة اّليت دّوهنا عديد من الّرحالة اجلزائرينّي 
إىل الّتطّهر طمعا و إىل اهلل،  أي " فالّذهاب إىل احلّج رحيل إىل البيت احلراميربطهم بشعرية احلج

بانبعاث جتديد روحي للحياة، إّن الّسفر إىل مّكة تصوير للهجرة الكربى أو للغوص يف الّنفس 
هذه املقاصد الّروحية فعرب  2الّتحّول والّظواهر املتقّلبة"حبثا عن الثّابت واخلالد وراء حجب 

كانت رحالهتم جتاه هذا املدد العرفاين ال فيف نفوس املسلمني،  خت قداسة احلجّ العميقة رس
 عبد اهلل بن عمر بن و ّمن عرّب عن قداسة هذه الّرحلة يف نفوس املسلمني الّشيخ " أب . تتوّقف

                                                      

 .14:العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز، ص-1
  .194علي الزيعور:الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم، ص:  -2
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حنلة الّلبيب بأخبار الّرحلة إىل  )يف رحلته املّسماة 1م(1790ه/1205)عبد اهلل اجلزائري"
فهو يذكر يف بدايتها سبب الّرحلة احلجازية، املقّدس يف نفوس املسلمني،  وأنزهلا منزلة (احلبيب

املتمّثل يف داعي احملّبة، أعلى مقام يف مقامات الّتصّوف" ملّا دعتين األشواق النّافقة األسواق، 
اآلثار، واألخذ من الرّاحة بالثّأر، وأن أهجر األهل والوطن، وأضرب يف عراص إىل مشاهدة 

البيد وأن أخلع عن الّسالني الّسالكني الكرى، وأمتطي اهر الّسهر والّسرى، لّبيت داعيها 
وأعطيت كرمية الّنفس ساعيها ..وملّا انربى هذا العوم وانربم والتظى العج الّشوق 

وقد أورد قول اهلل  2املقصود، وأعددت طلسم ذلك الكنز املرصود"وانضرم..شرعت إذ ذاك يف 

[ 16] سورة األعراف، اآلية  ﴾ َاْلُمْسَتِقيَم   َلُهْم    َدنََّلَأْقُع﴿على سبيل الّتأويلتعاىل 

ذاكرا لتفسري"ابن مسعود" و"احلسن" و"سعيد بن جبري"ملعىن الّصراط " أنّه صراط مّكة واملعىن 
 .3أصّدهم عن احلّج"

رحلة "سيدي احلسني بن حممد يف نفسها متثّلت معاين احلّج القداسة ب       
" نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار املشهورة ــــــاملسّماة ب ه(1193)ت4الورثالين"

   حيد والّتصّوفالفقه والتو يف بالّرحلة الورثالنية"، وقد ضّمن مؤلّفها فيها خالصة جتاربه ومعارفه 

                                                      

زمانه يف العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال باحلديث والتاريخ، ومن أمحد بن عبد اهلل اجلزائري، أبو العباس: من أعالم  -1
ه، ومن آثاره"حنلة 1180ه، كان مفتيا سنة 1172ه، وجاور مكة إىل مابعد1166اجلزائر، حّج يف أوائل  أهل مدينة

ج قالئد العقبان"/ على هن احلبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، وتعرف بالرحلة احلجازية و"لواء النصر يف علماء العصر
ه، 1400، 2عادل نويهض: معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والّتمجة والنشر، بريوت، لبنان، ط

 .97، ص:1980

، 1320العباس سيدي أمحد بن عمار: حنلة اللبيب بأخبار الّرحلة إىل احلبيب، مطبعة مونتانا، اجلزائر،)د.ط(  وأب -  2
 .3، ص: 1903

 .6:، ص املصدر نفسه -3
هو:" احلسني بن حممد السعيد الورثالين، مؤرّخ فقيه مال إىل التصّوف، ولد ونشأ يف قبيلة بين ورثيالن)قرية قرب - 4

مّث رحل إىل املشرق، فحّج وأخذ عن علماء مصر واحلجاز...له )نزهة األنظار يف فضل علم  جباية( وأخذ عن والده وغريه
وشرح القسية لألخضري يف التصّوف، وحاشية على كتاب املرادين، وشرح على خطبة الصغرى، التاريخ واألخبار، 

 .340عادل نويهض: معجم أعالم اجلزائر، ص: ، وله عدة رسائل/ملسو هيلع هللا ىلصبيت يف مدح النيب 500وقصيدة ميمية يف حنو 
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 موضحا هدفهرحلته  فتتح "الورثالين"اوقد ، 1م"1182" وقد فّصل فيها الورثالين إىل غاية 
الصويف الذي ينتهل من مشرب الروحانية العطرة يف قوله" فإيّن ملّا تعلق قليب بتلك الرسوم 
واآلثار، والرباع والقفار والّديار، واملعاطن واملياه والبساتني..والعلماء الفضالء والنجباء واألدباء 

خوان احملبني من كل مكان من الفقهاء واحملدثني واملفسرين األخيار، واألشياخ العارفني واإل
احملبوبني من اجملاذيب املقربني..من أهل الصحو واحملو إذ ليس هلم مع غري اهلل قرار، أنشأت 
رحلة عظيمة يستعظمها البادي ويستحسنها الشادي، مع ما فيها من الّتصّوف ممّا فتح اهلل به 

، والّسبب كما قصىاألرّحالة املغرب غري أهّنا تبقى رحالت قليلة مقارنة مع ما دّونه  2علّي"
يف مّكة املكرمة وبالتايل غياب ذكر لتجارّبم  واستقرار الّرّحالة يف احلجاز، أ وذكر املؤّرخون ه

يف القرن العشرين، متّممة  (احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز ). وتأيت رحلة 3ورحالهتم
لفضائل املرويّات عن الّرحلة إىل البقاع املقّدسة، وُمْظِهَرة للجوانب  الثقافّية،  واجلغرافّية، 

العديد من املدن وأمسائها، وهذه حّجة على يف متنها  يستطيع القارئ أن يتعرفّ والّصوفّية، كما 
 .والّدروشة ن عن اخليالبالغة على أّن هذه الّرحلة الّصوفّية أبعد ما تكو 

 مفهوم الّسفر: -2
 الّسفر لغة: -1.2

مشتق من ذلك ملا فيه من الذهاب واجمليئ كما  و: "خالف احلضر، وهلغةالسفر        
َسفر، وقوم ساِفرة، و تذهب الرّيح بالّسفري من الورق وجتيئ، واجلمع أسفار، ورجل ساِفر: ذ

يّتخذ الّسفر معىن العمل الّشاق اّلذي تظهر فيه عزمية الّنفس على حتّمل و  4وُسَفر، وأسفار"
الّصعاب، ولكشفه ما كان مستّتا من األمور، قال "ابن زهري": " مّسي املسافر مسافرا لكشفه 

                                                      

 .مساء21:07، على الساعة 26/3/2017مدونة برج بن عزوز، تاريخ اإلطالع على املوقع:  -1
احلسني بن حممد الورثالين: نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار املشهورة بالرحلة الورثالين، مطلعة بيري فونتانا  -2

  .3م، ص: 1908ه، 1326الشرقية، اجلزائر، )د.ط( 

 .381،382:، ص2القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثّقايف، جو ينظر: أب -3
.367 :ص [السني فصل ،بابالرّاء ]،4جابن منظور: لسان العرب، - 4 
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القناع عن نفسه، ومنازل احلضر عن مكانه، ومنزل اخلفض عن نفسه، وبروزه إىل أرض 
نّه ُيسفر عن وجوه املسافرين وأخالقهم، فيظهر ماكان خافيا ألالفضاء، ومسي الّسفر سفرا 

 .فانكشاف املعاين اخلفّية من املقاصد اليت حيملها معىن الّسفر 1منها"
 :اصطالحا مفهوم الّسفر -2.2

معاين عرفانّية عّدة هلا عالقة باملعرفة القلبّية، مثل  يف العرف االصطالحييأخذ الّسفر      
الّسري إىل اهلل من  و: هاألّولأربعة:   العروج إليه والّتجّلي " واألسفارو الّسفر بالقلب إىل اهلل 

 وه الثّاني:هناية مقام القلب، ومبدأ الّتجّليات األمسائّية،  ومنازل الّنفس إىل األفق املبني وه
هناية مقام الّروح،  وّتصاف بصفاته، والّتحّقق بأمسائه إىل األفق األعلى وهباال الّسري يف اهلل

مقام البقاء  والّّتّقي إىل عني اجلمع واحلضرة األحدية...والرّابع ه وواحلضرة الواحديّة، والثّالث ه
 (احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل احلجاز ) وهذه املقامات حاولنا استنباطها من رحلة 2مع الفناء"

بقوله:" واعلم أّن  "القشريي"، كما عرّفه وفق تأويل حمطات السفر اليت أخذت بعدا عرفانّيا
 واإلنتقال من بقعة إىل بقعة، وسفر بالقلب، وه وسفر بالبدن، وه ؛الّسفر على قسمني

فشرط حتّقق الّسفر  3ن يسافر بقلبه"رتقاء من صفة إىل صفة، فّتى أنّه يسافر بنفسه وقليل ماال
الّروحّية" فمفهوم الّسفر و اقّتانه بالّسفر القليب الذي به تتحّدد األبعاد الّّتبويّة  والّصويف ه

ولتخّطي هذه احلجب  4الّروحي له بعد يف نفسية الّصويف ألنّه يعترب املدركات مبثابة حجاب"
  .باحلواجز نفسّي مليئريق جماهدات كثرية، ألنّه ط يتوّجب على الصويف

محله للمعاين الباطنّية اليت  إّن أهّم ميزة خيتلف فيها الّسفر الّصويف عن الّسفر العادي هو      
 قاء يف هذه الّتجربة " إّن الّرحلة أوتر وحماولة لصعود سّلم اال ،تعرّب عن اجلانب الّروحي فيه

                                                      

.368 :، صالسابق املصدر - 1  
 .957:حممد علي الّتهانوي: موسوعة كشاف مصطلحات العلوم والفنون، ص -2
  .321:القاسم عبد الكرمي القشريي: الّرسالة القشريية، ص وأب _3

4-İBRAHIM IŞITAN: LE DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SPIRITUEL SELON L’EMIR 
ABDELKADER AL-JAZÂIRÎ، International Journal of Science،Number: 36،Summer 

II 2015،p:49. 
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إنّه ينبع من داخلها ألنّه يليّب حاجة  الّسفر هاجس داخلي من هواجس الّتجربة الّصوفّية،
الّصويّف يف أن يكون حاضرا باستمرار مع الّتجّلّيات اإلهلية أينما كانت. ومادامت هذه األخرية  

فهي تطهري مما يشغل  1كونّية، فإّن احلكمة الّصوفّية ستحاول أن ترقى إىل هذه الكونّية"
نوعني: " صنف سّيار، وصنف طيّار،  يتحّدد يف هاواملسافر فيالعارف عن مشاهدة ربّه، 

فالّسائر من يسري على قدم الّشرع والعقل على جاّدة الطّريق، والطّّيار من يطري جبناحي العشق 
واهلّمه يف فضاء احلقيقة، ويف رجله جلجلة الّشريعة، والبّد من الّشريعة حّت يف الّطريان، فإنّه 

ا، فإّن العارف باهلل بني نورين: نور مشس احلقيقة، يف نور أيض مقّيد، وإن نزل من طريانه  فهو
ونور قمر الشريعة، فإذا جاء هنار احلقيقة يستضيئ بنور مشسها، وإذا جاء ليل الّشريعة 

معراج للروح اليت جتّردت من  فاالنتقال إىل عامل الغيب والشهادة هو 2يستضيء بقمرها"
 .هلا ما خفي عن احلواس دنيويتها واستغرقت يف حبور العشق الرباين فتتجلى

إّن الّسفر من خالل املعاين املتقّدمة هو رياضة روحّية تتكّون فيها معرفة خاّصة، وتغيب      
" فاملشاهدة اّليت هي الغاية للصوفّية هي أيضا حتقيق واقعي للّتعبري  فيا حدود الّزمان واملكان

إاّل اهلل" فالّشهادة هي غاية الصويف،  اّلذي تنطق به يف كّل آونة عندما نقول" أشهد أّن ال إله
ما  إمّنا يسعى جاهدا إليها بشت الوسائل ليتحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قوال، أو وهو

وفق عالقة  روحيةمعاين  حتوير حمطّات الّرحلة إىلالّرمز دورا هاّما يف  ىلقد أدّ  3يقوله حروفا"
 .فتتعّدد بذلك املدلوالت ويصبح احلقل املعريف أكثر غىن املشاّبة اليت تربط بني الّرمز واملرموز له

 معنى الحّج عند الّصوفية: -3
 الّتعبري عنهإىل  ونعند الّصوفّية حال مفارق تعجز اجلوارح أن تفيه حقيقته، فيعمد احلج     

الّصمت كحّل يلّخص  تغيب الّلغة لينوب عنهابالّرمز، وأحيانا أخرى  مليئةلغة مضاعفة، ب

                                                      

  .251:ص، منصف عبد احلق: الكتابة والتجربة الصوفية -1
.44:العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ، ص - 2  
السائرين إىل احلق املبني، شرح: عفيف الدين سليمان بن علي م(: منازل 108-ه481إمساعيل اهلروي)ت وأب-3

 .16:، ص1م، ج1989التلمساين، تونس، دار تركي للنشر)د.ط(
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الّتجربة "احلّج يف الّلغة هو القصد مطلقا، وعند القوم هو القصد إىل مقام ال ميكن املزيد اّتساع 
عليه وال يساعد الّتلّفظ بكنهه وحقيقته لعدم وجود األلفاظ املساعدة يف الّتعبري على ماهيته، 

طاعة  واالست 1ألجل هذا قّل من يتكّلم عليه، كما قّل من يصل إليه من القوم لفقد االستطاعة"
 هو عبادةف كما أّوهلا الّصوفيون هي القدرة على حتّمل املشاهدات وجتّليات املقامات واألحوال،

 فيها.رحلة البحث عن احلقيقة املستّتة روحّية تعرّب عن 
كما قال صاحب هذه الّرحلة   اهلل تعاىلو  املريد رفع احلجب بنيالّصوفية احلّج بأنّه  يعترب     

" وسارت تلك الّنفس وهي تطفق آيبة إىل رّبا بعد سفر روحي طويل:يف وصف حركة الّروح 
سّتاحة عند باب بغرام حقيقي إىل منزهلا األصلي، إىل معرفتها بنيل مطلوّبا، وغاية مناها اال

 2موالها وقد احّتقنا من شّدة حّر مشس احلقيقة اجملازيّة، ألنّه قد أزيل ورفع حجاب الّصفات"
إذ يقول  "ابن عريب" يف  معاين العبادات األوائل يف فهم الّصوفيةانطلق  ووفق هذا اهلدف

تكرار  «البيت»قداسة هذه الّشعرية اإلسالمية وما متّده من معاين روحّية:" وملّا كان احلّج هلذا 
القصد يف زمن خمصوص كذلك القلب تقصده األمساء اإلهلّية يف حال خمصوص، إذ كّل اسم له 

اهر ذلك احلال من العبد، طلب االسم اّلذي خيّصه فيقصده ذلك  حال خاّص يطلبه، فمهما
، بل إّن هذه الّشعرية على غرار شعائر اإلسالم 3االسم، فلهذا حتّج األمساء اإلهلّية بيت القلب"

إمّنا قصدت نفسك، فإذا وصلت  «البيت»األخرى تعّد بابا من أبواب املعرفة " فإذا قصدت
عرفت من أنت عرفت رّبك: فتعلم عند ذلك: هل أنت هو إىل نفسك عرفت من أنت؟ وإذا 

إّن ما جيعل احلّج على هذه األمهّية يف  4أو لست هو؟ فإنّه هناك حيصل لك العلم الّصحيح"

                                                      

        أمحد بن مصطفى العالوي: املنح القدوسية يف شرح املرشد املعني بطريق الّصوفية، املطبعة العالوية، مستغامن،  -1
 .325ص: ،1998 ،2ط 

.198 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص - 2 
 .64الدين بن عريب: الفتوحات املكّية، الّسفر العاشر، ص: حمي  - 3

.272، ص: نفسهاملصدر  - 4  
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استنباط احلقائق هو اجتماع الّسفرين: احلّسي واملعنوي فيه، ومن مثّة عروج الّنفس إىل مساء 
 البدن.احلقائق اليت كانت فيها قبل حلوهلا يف 

ميّثل جلوء الّصوفّية إىل أسلوب احلكاية أو القّص منهجا رئيسا به يبّلغون مقاصدهم الثّاوية     
" جتّنب الكشف مها: تثمينا ملقصدين اثننيأيضا و  ،يف أحداث ميتزج فيها احلكي مع العرفان

بسوء الفهم، أو الّتأويل أو عن العبارة املراد معناها الّدقيق يف الّنهج الّصويف، حتّوطا من مقابلتها 
..املقصد الثّاين ُروِعي فيه جانب الّتلّقي حسن استقبال الّناس للعظة، الّنبذ أو اإلزدراء

والّنصيحة، واحلكمة، أو املعلومة، إذ ما بّثت يف شكل قّصة أو حكاية أو رؤيا حلمية، هلذا 
فقالب احلكي  1مضامينها"لوحظ ملمح املبالغة واخلارقية يف بعض أحداث القصص، والّرؤى و 

تعلن اّليت ،وفق أحداق تكون متعاقبة أحيانا، ومفعمة بالّرمزيةيعّزز من بّث املواجيد الّصوفية 
متحّلية مبا تستعريه من آليات الّتعبري الّصويف وما يكتنفها من دواعي  وهي نفسهاعن  اإلفصاح

    اإلغراب والبداهة.
قد تتعّلق بأنساق مضمرة يف الاّلوعي  ألسباببصيغ اجملاز  إّن الّصويف يعمد إىل الّسرد       

مصريا وليس اختيارا، ونلمس هذا يف  معهيصري الّتأويل  إذ اجلمعي الذي هو حامله وجزء منه،
قوله" وقد قضت علّي الطّريقة الغريسّية أن أصون حرمها بتطبيق بعض األلفاظ والبلدان وغريها 
تطبيقا إشاريّا، وهو املعّول وملّا شرعت يف اجلمع والّتسجيل عزمت على تسمية ما أسطره يف 

 احلجاز( أليّن قد مجعت بني الظّاهر هاته األوراق وأحرف ب)احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل
ويصادفنا يف هذه  2والباطن والّسائر والقاطن، وذلك ما أمسّيه انطواء الوجود يف كعبة الّسجود"

ختلق فهي تسعى لكي باجملاز و   بالّرمز تلوذ احلكاية الّصوفية إذألّن  ،الّرحلة غلبة استعمال الّرمز
لتجربة الصوفية جسر يربط بني املرئي وغري املرئي، وبني لمعىن" اجملاز حبسب المتشّعبة  مسالكا

وسائل ولغات يعين ذلك، أّن األحالم والّرؤى والّشطح، واجلنون، إمّنا هي  ،املعلوم واجملهول

                                                      

.52ص ، 4/5/2017/ناهضة ستار: بنية الّسرد يف القصص الّصويف، موقع احتاد كتاب العرب على االنّتنيت - 1  
 .14، ص: ة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيق -2
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من أجل كشف أعمق وأمشل، وقنوات إلدراك احلقائق اّليت يتعّذر الوصول  أخرى تتبطّنها الّلغة
إىل غلبة الوارد، فالّتجربة إذن  وهذا االنفالت من ربقة املنطق راجع 1إليها باملنطق والعقل اجملّرد"

العتبارات الكشف وما يّتّتب عليه من  حمتكمةّبذا وتصبح  ،ي معيارأل ختضعال ذوقّية 
تخّيلة.جتّليات، إذ 

ُ
  يطغى الّشطح والاّلمعقول على املعاين امل

 المعاني الّتأويلية للّرحلة الّصوفّية: -4
 احترام الّشيخ وطلب إذنه:في  الّروحيّ البعد   -1.4

من خالل القيم الّّتبوية اليت ، الّتجربة الّصوفّية على هدف بناء اإلنسان بدنا ووحاتقوم       
 على بلوغ مقام ّتبية الحتاول غرسها يف العارف، فتظهر هذه القيم متجّلية يف الّسلوك، مثل 

الّصراط املستقيم الذي  و" هذا الّسفر هالوارداتيف تلّقي  استعدادهمدى  اّلذي يكشفرب صّ ال
ندبنا احلّق سبحانه وتعاىل أن نطلبه منه وأوجبه علينا يف توجهما إليه يف صالتنا وعليه، فإن  
كان مريضا باحلجب املّتاكمة عليه، فليسافر إىل ربّه برّبه، فإنّه يصّح من مرضه، املتنوّع بطحال 

رحلة مداواة الّنفوس يف تنّوعه بني احلّس  وفه 2قالب عليه"غّمه وكيد مهّه وصنم قلبه واإلن
اّلذي  على أساس عالقة متينة بني املريد والّشيخأيضا يقوم نسق الّتجربة الّصوفّية كما واملعىن.  

ّتصال حّت يتحّقق ة اليت تتجّلى فيها الّّتبية واال؛ هذه العالقوالّسلطة الّرمزيّة املعرفة مصدرهو 
أحد أهّم جتليات هذه الّّتبية، وقد وقف  وواإلذن، وطلب إذن الّشيخ قبل الّسفر هالسّر 

، ازداد يب وملّا قرب وقت احلجّ  ":عندها صاحب هذه الّرحلة بعد طلب اإلذن من شيخه قائال
الّلهج. وصرت ال تقلين أرض وال مساء، إاّل أثر من مسا. فبعثت بذلك إليه. فانعطف علّي 

االبن الباّر، وقال هذا من األمر الكّبار، إاّل أنّه ملّا قضى به اجلّبار، ال  انعطاف األب على
وطلب اإلذن يف املعتقد  3تشاء، واهلل يفعل ما يشاء" يسعين إاّل اإلصطبار.فامض إىل ما

 الّصويف كفيل بأن ميّد املسافر مبدد وروحانية عالية تساعده على حتّمل مشاّق الّسفر.
                                                      

 .72ص: ، منوذجاأابن عريب -حممد زياين: فلسفة الاّلمعقول يف اخلطاب الّصويف -1

 .7:صالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ،   -2
 .23:ص ،نفسهاملصدر  -3
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الظّاهر، إهّنا عالقة هلا من حدود تتعّدى وهذه العالقة  هالّروحية ملريد السلطةميّثل الّشيخ      
البعد ما جيعلها تؤوَُّل إىل معاين متعّددة منها أّن "رتبة الّشيخ تأيت الثّالثة بعد اهلل ورسوله 
 ومنطلقهم يف ذلك أّن تصّرف املشايخ عن إذن وبصرية، وأّن هلم يف تصرّفاهتم وعباداهتم دقائق

اليعرفها إاّل من هو منهم، واعتبارا لذلك قّرروا أّن من واجب املريد أن اليعّتض على شيخه 
عنه فيها، فإنّه  ل يف أعماق الّلغة ليكتشف املسكوتفكما يغوص الّتأوي 1بباطنه وال بظاهره"

اّلذي حتمله والّتجّوز  يستقصي أيضا أثار املمارسة الّصوفية وينظر فيها بعني التعّمق والّتحليل
 .املمارسة الّسلوكية الّصوفية

دّل على معىن خفّي متأّصل يف ت، و روحي ومعنويّ  رابطتعرّب عن إّن عالقة الّشيخ باملريد     
" اليزال الّصويف  نوع جديد يف املعرفة يكون الّشيخ مكّوهناحتصيل وعن  ،الّسلوك الّصويف

، حّت يعرب  آخر بدءا بالّتوبة وانتهاء باملشاهدةالّسالك املتأّدب بأدب الّشيخ يرقى من مقام إىل
مجيع املقامات مكّمال نفسه بكّل مقام قبل أن يدعه إىل تاليه، متمّرسا باحلال اّلذي تفّضل اهلل 
فأسبغه عليه، وبعد ذلك يكون قد رقي إىل الّدرجات العالية من اإلدراك اّليت يسّميها الّصوفّية 

زّكى "املعرفة احلقيقية" حّت يص
ُ
ري الطّالب عارفا بفضل الّنور اّلذي يقذفه اهلل يف قلبه امل

وفية ألنّه يعّلم كيفية ، فالشيخ هو عنصر فاعل يف تكوين النسق الرمزي عند الصّ 2باملشاهدة"
سلوك تتحّكم فيه سلطة ُمربّية وموّجهة تنبجس عنها يف ، ومن مّث حتويله إىل استنباط املعرفة

 حمكمة الّنسق.األخري معرفة صوفية 
 رمّزية المعراج في الّسفر الّصوفي: -2.4

، فهي جتربة جتمع بني ةاإلسالمي الثّقافةمهّمة يف منزلة لقد اخّتذت حادثة املعراج           
"  تظهر جتلياهتا على الّسالك املعاين واإلشراقاتمن  افيض وحتقق القليبو  اجلسدي  الّسفر

استعارة متثيلية موسعة تتضّمن مواقف اإلنسان من املعرفة واهلل  وإاّل قّصة رمزيّة أ وفاملعراج ماه
                                                      

.137م، ص: 2007، 1حممد بن الطيب: إسالم املتصوفة، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط - 1  
م، 1993م، 1413، 1عرفان عبد الفتاح حممد: نشأة الفلسفة الّصوفّية وتطّورها، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط -2

 .150 :ص
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جتسيد لسفر روحّي ورؤى قلبّية يصعد فيها املسافر من حمطّة األرض إىل معارج  وهي 1والكون"
يف معىن املعراج، كقول "ابن عريب" " فإيّن قصدت على هذا املقصد اتّفق الّصوفية  وقدالّسماء، 

ملعارج العقلّية، واملقامات الّروحّية، واألسرار اإلهلية واملراتب العقلية معاشر الّصوفّية، أهل ا
القدسية...وهذا معراج أرواح الوارثني من النبّيني املرسلني وهو معراج أرواح ال أشباح، وإسراء 

وهذه  2أسرار، ال أسوار، ورؤية جنان ال عيان، وسلوك معرفة ذوق وحتقيق السلوك مسافة"
الّصوفية ألهّنا يف األصل  ية أخذت معىن املعراج من خمتلف احملطّات واملقاماتالّرحلة احلجاز 

 للّنفس. 3رحلة تطهري تقاء يف املقامات واملشاهدات، فهيتبتغي االر  رحلة جسديّة عن تعبري
 ؛عامل املعىن العارف من خالله ل حالة فناء  عن عامل احلّس ليشاهدثّ وإذا كان املعراج مي    

فإنّه يف جانب داليل آخر إشارة إىل ارتقاء يف املقامات الّصوفّية اّليت حيّققها العبد باجملاهدة 
م الطّبائع وإخالص النّية " وإّن املعارج اّليت أشرنا إليها، واملصاعد إمّنا هي مراتب الّّتّقي من مقا

ن، مّث إىل اإلنسان، يف مدارج عتدال، مّث إىل مقام الّنبات، مّث إىل احليواإىل مقام املعادن باال
نتباه واليقظة والّتوبة واإلنابة، إىل ق بعض، مّث يف منازل الّسلوك باالنتقاالت مرتبة بعضها فو اال

آخر ما أشار إليه أهل الّسلوك من منازل اليقني ومناهل القلب يف مراتب الفناء يف األفعال 
، فكّل ما يف الكون إاّل وعرّب عن حقيقة حادثة هلا صلة مبقام الّتحّقق والّّتّقي 4والّصفات"

" كّلما زادت مشاهدات الّصويف وترقيته يف األحوال واملقامات املتعّددة وختّلص من الّسوى
غريه إاّل باملوت، ومع  ارتفعت عنه احلجب حجابا وراء حجاب فيصل إىل املعرفة اّليت ال يناهلا

يف األحوال واملقامات املختلفة يزيد باطنه علما بقدر ما ينقص من ااهره، وذلك يف رحلة رقّيه 
 .5الّصعود واإلسراء من عامل العناصر إىل العامل األعلى"

                                                      

  . 66 :الباحث، )د.ط.ت.ش(صنذير العظمة: املعراج والرمز الصويف، قراءة ثانية للّتاث، دار  -1
، 1تح: سعاد احلكيم، ندرة للطباعة والّنشر، بريوت، لبنان، ط -أوكتاب املعراج-ابن عريب: اإلسرا إىل مقام األسرى -2

 . 53: م، ص1988، 1408

. 68ينظر: حممد بن الطيب: إسالم املتصّوفة، ص:  - 3 
 .171، 170، ص:  الّرحلة إىل احلجازالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف  -4

.205زيد: فلسفة التأويل، ص:  نصر حامد أبو - 5  
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إّن الطّريق " الروحمقام عامل  يف عروجالفكّلما ارتقى اإلنسان درجة يف عامل احلّس حتّقق له     
 هو عندهم عروج من عامل الظّاهر إىل عامل احلقيقة، أو من عامل اّلذي يسلكه املتصّوفة إىل اهلل

األرض إىل عامل الّسماء، أو من عامل الّشهادة إىل عامل الغيب،وأساس هذا الّتصّور أّن اهلل 
باعتباره احلقيقة الوجودية املطلقة هو أصل كّل موجود ومصدره، فهو املقّوم للعامل كما هو 

لّصويف بالّصعود إليه، وال يتاح له ذلك الّصعود إال بعد أن تتحّول نفسه املقّوم للّنفس بطلبه ا
إّن هذه املعارج القلبّية مبنية  1عن صفاهتا وتتخّلص من أدراهنا وكدوراهتا، فتفىن عن صفاهتا"

الّرمز الذهين ليس رمزا مفردا، بل تركيبا لفظّيا عاديا ال يستمّد من الواقع،  " على رموز ذهنية
ىل الذهن، حت يبدو الّنّص أنّه الرمز فيه رغم  إألّن معادله املوضوعي ال ينتمي إىل الواقع، بل 

 يف مقابلتها للمعاين هاوميكن متثيل 2"كونه مبنيا أساسا على رمز كبري هو اللقاء بني الصويف واهلل
 كما يلي:    احلسّية

 
 

  السمع-                              
     البصر-                                

 الّشم-                 عامل الّدنيا   
 الّذوق-)يُدرك باحلواس الظّاهرة(       

         الّلمس باخللق-                                
 
 

                      
                                                      

.68حممد بن الطيب: إسالم املتصّوفة، ص:  - 1  
دار األمان، الرباط/ منشورات االختالف، اجلزائر/  أمساء خوالدية: الرمز الصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا،- 2

  74م ص: 2014ه،1435، 1منشورات ضفاف، بريوت، ط
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 العقل-                               
 القلب-   عامل الغيب                  
 السرّ -   )يُدرك باحلواس الباطنة(     

 الّروح-        
 اخلفّي باألم-   

 
 غري أنّه ال ميكن أن نقيم حدودا فاصلة بني وسائل اإلدراك املتقّدمة ألّن ما يدرك باحلواس

     الظّاهرة هو وسيلة للمعرفة الباطنية.
سبيل الكناية للّتعبري عن  " أخذ لقطاراف" مثّلت وسيلة الّسفر رمزا مهّما يف هذه الّرحلة،    

الجواد  ،براق العارفين ،معراج المريدين)ومن مجلة ما أطلق عليه: كنهه يف هذا املنت الّرحلي،
الذي كان ينقله من منازل  (العناية الّربّانّية رفرفو  ،ومعراج الّتصّعد األرضي ،المقّدس

ل مصطلح رفرف جتّوزا نظرا ملا ميثّله من داللة الوصول ستعمِ اِ  كمااألرض إىل منازل الّسماء،  
والعرفان " الرفرف األعلى هو عبارة عن املكانة اإلهلية من املوجودات ومن األمور الّذاتية اّليت 

فاجملاز اّلذي  1نواع كثرية وكّل واحد منها يسّمى رفرفا أعلى"اقتضتها األلوهّية بنفسها وهي أ
أُلصق باسم القطار أتى موافقا للهّمة والعزمية يف سرعته، وناريّته" ولك أن تشري ّباته 
القطار)هكذا( إىل اهلّمة الّناريّة العشقّية، فإهّنا صورة مهّتنا ألهّنا متثلت، فإّن اهلّمة العظمى ال 

إّن الّصويف  2يد شديد قوّي، وإهّنا دابّة من دواب اهلل اآلخذر بناصيتها"تكون إاّل من حد
يسّخر كّل مايف الوجود الخّتاذه وسيلة ملعرفة اهلل، لكّن هذه الّرؤية تكون حسب استعداده 

أي أّن هدفه هو وحدة الّتناقضات، أو"وحدة الوجود" أعين الّتوحيد بني الّذات  ومهّته،
وهنا تتمّثل نسبّية استعمال الّرمز إذ يبقى طّيعا  3ارجي واملعرفة الّداخليةواملوضوع، والعامل اخل

                                                      

.187ممدوح الزويب: معجم الصوفية، أعالم، طرق، مصطلحات، تاريخ، ص:  - 1  
.60: ، صالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاز -  2  
.49الصوفية والسريالية، الساقي،)د.ط.ت.ش(، ص:ينظر: أدونيس:  - 3  
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لدى الّصويف جيّرده من منطقه وواقعيته ليغدو بذلك تصّورا خاّصا، عليها من كينونته، فيمتزج 
 املعىن مع الّذات، لتصبح مشاركا فعلّيا يف هذه إنتاج هذه الّتمّثالت. 

 :عالم الخلق) من معسكر إلى وهران( في تصوير بالغة المجاز -3.4
كانت أّول حمطّة النطالق هذه الّرحلة من)معسكر( أو ما كىّن عنه "ابن شنتوف" بعامل         

وقد بىن املعاين اجملازية عن طريق  اخللق، ومعسكر مبناطقها مليئة بالعرفان واملعاين اجملازية،
تعد أمكنة جغرافّية جامدة،  ، إذ ملومعانيها اليت جتّوزت إليها اليت مّر ّبا، األماكن بني الّتقابل

عّج بالعرفانّية اخلالصة، ففاعلية املكان تعرّب عن ي فضاءأصبحت بفضل عالقة املشاّبة بل 
" لذلك كان  الّنّص الّرحلياملنت الّصويف ومتّثل ذاكرة قويّة تربط بني أجزاء  نفسها أكثر يف

ربة الّصوفّية غري ثابت ومستقر، إنّه مكان متغرّي ومتجّدد. فليس هناك مفهوم املكان داخل الّتج
مكان واحد، وإمّنا أمكنة ولوحات، ولكّل حلظة مكاهنا متاما كما أّن لكّل صورة معانيها املتمّيزة 

ّثل إىل عامل واألماكن اّليت ذُكرت يف هذه الّرحلة انقسمت إىل قسمني: منها مام 1اخلاّصة"
ستذكار، بار واالعتإىل "وهران"  الذي حيمل معىن اال نتقال من "معسكر"يف اال اخللق ومتّثل

وكانت الفيوضات ترد إليه من مكان إىل آخر حيث واألماكن الثّانية دّلت على عامل األمر، 
أهّنا مل تعرف استقرارا أو مجودا فهي متجّددة بتجّدد اهلّمة والّنظر بعني الباطن إىل آثار جتّلي 

فهذه  2" فاملطلوب اخلروج عن املكان والزمان ليتمكن له الغوص يف اإلطالق"خملوقته اهلل يف
االعتبارات إمّنا هي معاين مضافة إىل معىن املكان، إذ يتكّون إثر هذه اإلضافة أماكن من نوع 

 .خاص يتواشج فيها احلّسي مع العرفاين 
 

                                                      

 .251:منوذج حمي الدين بن عريب، ص-منصف عبد احلق: الكتابة والتجربة الصوفية -1
.329أمحد بن مصطفى العالوي: املنح القدوسية، ص: - 2  
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ويف هذه األخرية معىن روحّي  2بالقيطنة مرورا 1بوحنيفيةلقد بدأت هذه الّرحلة من مدينة       
 "ومسيت القيطنة من قطن باملكان، فإّن آل األمري كانوا قاطنني ّبا عميق جتّلى من خالل امسها

وفيه إشارة إىل أنّه يقول لك: الق وطنك الذي هو جسمك ّبذا املنزل، وكن بال جسم وال 
نه احلّسي اجلسمي الّتايب بشهود وطنه جسد ألّنك سائر إليه، ومن سار إىل اهلل فإنّه يلقي وط

املعنوي له شهود يف احلّس الظّاهري وهو الكعبة اّليت عبدنا اهلل بالّسجود  املعنوي، وإّن الوطن
إّن طرق العرفان عند الّصوفيني متعّددة، فمنها مايكون  3إليها، سواء كنّا بعلم اليقني أو حقه"

بالّتأمل واستقراء الكون وإقامة تقابل بينه  باخللوة والرياضة وهو دأب معظمهم، ومنها ما يكون
وبني ما يتجّلى له يف مكاشفاته اخلاّصة، فاشتقاق حروف مدينة القيطنة دّل على ماهيتها، 

 ، ومن مثّة توسيع آليات التأويل.إلثراء تقابل املعاين فالّلغة إذن باب يلج منه الّصويف
 الّداللة الّروحية للمكان:- 4.4
ال ختضع لقوانني معرفّية حمض رؤية خاّصة  والعرفان، ه معاينجّتوز اسم املكان إىل  نّ إ      

اّلذي أخذ معىن ذوقّيا ارتُِبط اعتباطا مبعناه،  باريقو"، ومثل هذا ما ُفّسر به اسم مدينة "ولغويّة
، فإنّه يعطينا بامسه أنّه بل مسّيت ّبذا الّشكل جمازا " واإلشارة به يف اجملاز إىل أرض احلجاز

 ؛خبطاب الّتعظيم وحذف املفعول حبذف الّنداء من باري "باريقو"الّسائر قل يا ايقال لك أيّه
                                                      

 بل حديثا ليس بوحنيفية مدينة تاريخ إن ،اجلزائرية معسكر بوالية بوحنيفية دائرة إىل إقليميا تابعة بلدية و مدينة -1
 تسمى أصبحت املدينة عشر الرابع القرن يف  .الرومان طرف من املكتشفة املعدنية مياهه واستعمال باكتشاف معروف

 توىف والذي ببغـداد1279سنة املولود أبوحنيفية املنطقة، واد من اليمىن اجلهة يف له قبة وتوجد -أبوحنيفية-للفاتح نسبة
 املعدنية مبنابعها معروفة املدينة كانت العشرين القرن بداية يف -: االستعمارية الفّتة. باملدينة سنة السبعون يناهز عمر عن
 أجل من اجلاهز البناء نوع من بيوت بناء مت هذا على زيادة األخرى املناطق بباقي املدينة لربط وهذا جسر أول فيها بناء مت

وهلذه املدينة كرامات عّدة سنأيت على  .19:47، 05/3/2018املوسوعة احلرّة: -/ موقع ويكيبيديااملسافرين استقبال
 ذكرها يف عنصر تأويل الكرامة يف هذا الفصل.

كلم من مدينة معسكر، مقر أسرة األمري عبد القادر، اختطها جده مصطفى بن خمتار سنة       28قرية على بعد  - 2
إشعاعا دينيا وثقافيا معتربا بفضل زاويتها القادرية الشهرية،  -أنذاك-م( وفيها ولد األمري، وعرفت1791ه/1206) 

العريب بن عبد اهلل  دائرة بوحنيفية والية معسكر/م، وهي اليوم بلدية تابعة ل1841هدمها بيجو يف سبتمرب 
 .132:شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص

.136، ص: نفسهاملصدر  - 3 
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" باريقومثّ يربط داللة مدينة " 1يقّية، أي قوا برمحتك كّل شيئ"وقوا من الوقاية وهي الّتقوى احلق
، ويف لّذة الطّاعات" ويف معىن باريقو بريق أباريق جمازا بداللة اخلمر وفعله يف الّسفر الّروحي

لّذة كتاب احلقائق واملعارف،  اخلمر املقّدس اّلذي يشربه املؤيّدون بروح القدس، فوجدوا بشربه
فاملكان هو حلظة   2حّت حتصل هلم من ذلك األخالق واألحوال واملقامات والّتجريد والّتفريد"

" فالكشف الّروحي عن الواقع وسفر يف متّثل عظمة اخلالق فيه، مادام دليال عليه كشف روحي
د تصّور الفعل اإلبداعي لألنفاس أو الّروحاين اّلذي يأيت بعد الكشف العقلي والّنفسي، هو حيدّ 

غري عالقات على  يتأّسسالّصويف وفق ما تقّدم من أقيسة الّتأويل  املعىن يفإّن  3الّرمحانية"
 عمليته يف املبدع على مضمرة سلطة ميارس "الالوعيبني الّدال واملدلول ذلك أّن متناهية 
 ووعيه املبدع ذهن يف خاطرة تكن مل وصور ودالالت معان   النَّص حتميل إىل تؤدي اإلبداعية

إذ يرى بعني اهلل، تتغرّي معطيات الوجود  فالّصويف،4األديب" عمله صوغ يف واضحا   لهو يبد الذي
   لديه وتصبح متطّلبة ملعرفة خاّصة، وحلاجة تأويلها.

 المكان: داللته علىالحرف في رمزية -5.4
ميارس  فهو،  األصغر اّلذي يتفرع منه معىن أوسعروحا لّلفظ وعامله احلرف  يعترب الّصوفية      

إاهار وعودة إىل ماكانت متثّله قبل هذا  نضوية فيه حمتاجة إىلامل املعاينتصبح  حيث اختزاال
االختزال " إّن احلروف ذات أبعاد وجوديّة متاثل عالقة باقي املخلوقات بالوجود احلّق، وهي 
ذات تركيبتني مزجيتني متضاّدتني، األوىل ماديّة ااهريّة عمادها الّّتاث والّنار، والثّانية باطنية 

ّن فناء األوىل يف الثّانية جيعل املاّدة الّروحّية تتحّرر فيقبض عمادها الّنور اإلهلي املودع فيها، وإ
ينّم عن فهم إّن تضمني الوجود يف احلرف هو بعد خفي  5حمتواها على األشكال الّلغويّة"

بغية حتقيق احلوار بني املوجودات،  متظهرات أسرار الوجود اّليت قد تبدو أحيانا يف صور خمتزلة
                                                      

 .142:السابق املصدر  -1
.142املصدر نفسه، ص: - 2  

3- Mohammed Chaouki Zine: Ibn ‘Arabi Gnoséologie et manifestation de l’être, p:196. 

  . 527:، ص 2012العدد األول،  - 28اجمللد –أمحد عزت: حدود التأويل، جملة جامعة دمشق السيد -4
 .48الّرمز الّصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا، ص: أمساء خوالديّة:   -5
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ويشري استعمال الّصويف ، بني اهلل والوجود اعى الّصويف إىل إقامتهالذي يس وهذه هي العالقة
ويف هذا يقول "ابن عريب" :"فافتقر  1للحرف رمزا  إىل حاجته إىل حتقيق التلوين والتمكني

املتكّلم إىل التلوين ليبلغ مقصده، فوجد يف عامل احلروف واحلركات قابال ملا يريده منه، لعلمها 
بني أجزاء إّن الصويف وفق هذه االعتبارات جيمع  2ا وال تُبطل حقيقتها"أنّه ال تزول عن حاهل

 فهم الوجود مستندا إىل إحياء املعاين الباطنة.
تسمية بعض ل اسبب اعتباره ،العرفانيةمن األمثلة اّليت متّثل تأويال للحرف يف هذه الرحلة      

مّث أقول إّن لفظة تيزي هو كالم  " تيزيوخنّص بالذّكر بلدة  ،احملطّات األرضّية اليت مّتت زيارهتا
من األزياء العظام،  وزي" اسم إشارة أي هاته، تيأعجمّي بربرّي، ولكن بطرق اإلشارة إّن "

كلمة "تيزي"، ولذلك إّن   ّكة والكعبة كانت أّولاملوقوف عليها هاءا يف آخر م الّتاءوإّن 
تدخل إاّل على اسم اهلل األعظم عند القسم، وهي إشارة إىل أّن ، الهاته"الّتاء" إن ُجرب كسرها

الوجود كّله تاء الّتعّينات والّتجّليات تأنيسا للمحّب املريد الّتصفية والّتزكية فيكون هنا وهناك 
تخّيل الّصويف فبفضل احلرف اّلذي حيّرك املعىن، يتجّلى  3شيئ واحد"

ُ
جمازية  بصوراملكان يف امل

      ،.مبعاين جديدة الوجودليعيد إنتاج معطيات و  ،وقائع نفسّية ذاتيةليصّور 
أي -له  دون أخرى، فهي بالنسبة أمساء مدناليقتصر تأويل احلروف عند الصويف على       

، إذ "وهرانجند ذلك يف تأويل مدينة " كما  تسبح يف عامل من الّتمّثالت الّذهنية -معاين املدن
حلرفني اجملّوفني :"وُيشار بلفظة "وهران" أّن امن معانيهاعليه  فيما فاضيقول صاحب الّرحلة 

من قبول أهلها الفيض اإلهلي، إذ اجملّوف البّد وأن يكون قابال لفيض  اء وسّر الّتمكنيفيهما امل
الفضل. وهاته احلروف التقبل الّنقط والتقبلها أبدا إاّل يف رتبتها اآلخرة وهي االنتهاء. فتدّل 

                                                      

ألنّه يرتقي من  التلوين صفة أرباب األحوال، والتمكني صفة أهل احلقائق، فمادام العبد يف الطريق فهو صاحب تلوين -1
وينتقل من وصف إىل وصف..وصاحب التلوين أبدا يف زيادة، وصاحب التمكني وصل مّث اّتصل، وأمارة  حال إىل حال

 .113أنّه بالكلية عن كليته بطل"/ القشريي: الرسالة القشريية: ص: 

.63، ص:1ابن عريب: الفتوحات املكية، ج - 2  
.76 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص - 3  
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ها على األحديّة اليت هلكت فيها الكثرة، ففيها رائحة من روائح االسم اجلامع الّذايت: حبروف
هو باب ضيق  -أيضا-إّن هذا اإلدراك يزيل حجاب اجلهل" واحلرف 1اهلل،احملتوي على )اهلو("

يسلكه املؤّول الّصويف، ويبحث فيه عن احلقيقة. فاحلرف ليس مقصودا هليئته وشكله، ولكنّه 
ل مسلكا، ويصري دليال إىل غاية الغايات، إىل مصدر احلقيقة، وهكذا فإّن "اهلاء" رسم حيم

فاحلروف قد تدّل على املعاين العرفانّية منفصلة أو  2حرف إشاري، دال على كمال احلقيقة"
 مّتصلة مع غريها، وكّلما التحمت زادت كثافتها وفاضت على ما تعرّب عنه مهما كان نوعه.

 ، لذلكةيصّوفا عرفانّيا ونزوعا رمزيّا عند المصدر إضافة إىل ما سبق احلرف رمز  شّكل        
معىن يف تأويل  فمثالانطالقا من حروف امسها، ،  اجتازها الّصويفجند تأويال لألماكن اليت 

اّلذي اشتّق امسها من "الّرمي" قوله:" فإّن الّرمي بالكسر الّظيب اخلالص   3"سان ريميمدينة "
، وإشارة بالظيب اخلالص كناية عن احملبوبة اخلالصة اإلشراق، واملراد ّبا احلقيقة الظّاهرة البياض

احلقيقة املشّبهة بالّظيب أي احملبوبة، كناية عن جّنة العارف وهي جّنة احلّس  ذهاملتجّلية..وأّن ه
أعماهلم القلبّية املعروفة عند العارفني بتعّرفاهتم اّليت عّجلت هلم بسبب بذر إمياهنم احلقيقي و 

والسرية بالّتوحيد والّتجريد والّتفريد من أسجار الّتوّكل واليقني والّتقوى   الّصاحلة والّروحّية
والّصدق واإلخالص والفتّوة واحملّبة والعلم واملعرفة والرّفعة واهلّمة العالية، وغريها من املقامات 

فقد استطاع هذا الّرحالة إجياد عالقات وطيدة بني األماكن احملسوسة والّصور  4واألخالق
  املتخّيلة ونسجها وفق الثّقافة الّسائدة حّت عادت جزءا منها، بل وشّكل فاعلّية الّرمز وإجيابيته

با ف وائتالف ووحدة بني العناصر املختلفة تركيي" إّن الّرمزية الّلغويّة، تبعا لذلك، رمزية تضا
وداللة، تلوحيا إىل ترمّسها الّسلوك الّصويف، وعيشها لتجربة احلّب والفناء والوصال، والّتدرّج من 

                                                      

.170، 169، ص: السابقاملصدر  - 1  
.270حممد بنعمارة: الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر، ص:  - 2  
.كلم جبوار سيدي الشحمي بوهران  15وهي مدينة تبعد حوايل - 3  
.161، ص: العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ  - 4  
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لّلون األبيض داللة خاّصة عند اف 1الّتعّدد إىل الوحدة ومن املدّنس إىل املقّدس واألصل واجلوهر"
اّليت جتافت عن كّل  ،ئّنةوصفات الّنفس املطم ،والّصفاء ،طمئنانملا حيمله من معاين اال الّصوفية

، فهو بربطه بني البياض ومعىن اسم مدينة )باريقو( إمّنا هو إشارة إىل أصل الوجود اّلذي االل
 ميّثل الببياض فيه األصل واملاهية.

 األماكن:تأويل في  األعدادرمزية  -6.4
املختلفة من القرآن  ااستلهموا أسراره ، فقدالّصوفية عندمهّما  منحى رمزياعداد متّثل األ     

سور عّدة من القرآن اّلذي ذكر يف  سبعة للرقمالكرمي، وحيضر يف نّص الّرحلة توايف واضح 
، إضافة إىل ما يدّل عليه هذا العدد من خلق الّسموات وأفعال الّشعائر والعبادات، 2الكرمي

والتصوف كال من التأويل لذلك جند أّن هذه األنساق الّرمزية تعمل جاهدة على وصل  
سبعة كرمز يف نّص  الرّقم، وجند مثاال عن توايف مواضعات عّدةمبرجعيات ثقافية ممتّدة عرب 

وأّما سّر عدد املنارات وهي سبعة اآلن، فاإلشارة إىل الّتعّينات السبعة املتعّينة ّبا الّرحلة " 
ّن الكعبة إشارة إىل الّذات، ومراتب الّدعوة إىل الفناء يف الّصفات السبعة، مّث إىل الّذات أل

الّذات املتعّينة بالّصفات. وتلك املراتب هي مراتب الفناء عروجا، والبقاء يكون بعد الّنزول، 

                                                      

.535عبد الوّهاب الفياليل: األدب الّصويف يف املغرب إبّان القرن الثّاين عشر والثّالث عشر للهجرة، ص:  - 1  
اإلسراء مرة، ومرتني يف سورة  لبقرة ثالث مرات،ويف سورة يوسف مثان مرات، ويف سورةسبعة يف سورة ا الرقمذَكر -1

احلاقة ، ومرة واحدة يف كل من سورة: فصلت، الطالق، امللك، ، نوح، احلجر، النبأ، الكهف، لقمان،  املومنون و
كرمز مهيمن يف جّل الثقافات والّديانات" لوحظ يف كّل األزمنة الرقم  ضافة إىل تواجد هذا إاألعراف، التوبة، املائدة. هذا 

يف القرن اخلامس  «ماكروب»يف القرن الثاين و «أبولييه »كأنّه حيتوي على شيئ غامض يف الديانات، وحسب  7أّن العدد
بالنسبة هلم  7كان العدد  10أّن الرّقم سبعة كان يشّكل جزءا أساسيا على األسرار للعرافني الفيثاغوريني، فبعد العدد 

اء يف القصائد السومرية أّن الكون مضاء بسبعة أنوار مساوية، وأن األكثر قوة واألكثر مهابة من األعداد..ومنذ القدمي ج
شياطني  7جبال وحتييد7أيام وسبعة ليال، وأن البطل جلجامش يف حبثه عن اخللود كان عليه أن جيتاز  7الطوفان استمّر 

آهلة جهنمية..الكواكب بعة أبواب للجحيم، ويواجهون سبعة سوقطع سبع شجرات، وكان السوماريون جيتازون بعد موهتم 
أعطيت أليام األسبوع السبعة أمساءها، هرمس الوليد األخري لسبعة أرباب كوكبية، اخّتع  السيارة سبعة) اجلواري الكنس(

قيثارة ذات سبعة أوتار، صورة انسجام الكوكب وأعطاها لتلميذه وقد أنشأ على هذا صوت قيثارته مدينة طيبة حيث كّل 
احلياة، تر: عبد اهلادي -األديان-بعة يناسب رمزيا وترا من آلته"/ فيليب سرينج: الرموز يف الفنواحد من أبواّبا الس

 .460، 459، ص: 1992، 1عباس، دار دمشق، سورية، ط



الّرحلة والكرامة :تأويلية النثر الصوفي  الحكائي                 الفصل الثّالث           

~ 161 ~ 
 

سبعة يف  الرقمويذكر رمزية  1ولذلك أمر عليه السالم باهلجرة إىل املدينة لتحقق مرتبة البقاء"
مقام آخر بقوله" فطفنا وخرجنا من األطوار البشريّة الّسبعية باألشواط واألطواق الّسبعة حول 

إّن سبب توايف هذا العدد عند الّصوفية هو استحضار للّدالالت  2مشس األحدية القدسية"
على أهّنا زيادة -أّن إشارة العدد سبعة الكونّية مثل سبع مسوات، وسبع أراضي.." وعند الّصوفية

ها أّن الّرجال سبعة واأليام سبعة وحكمة منتستدعي رموزا معروفة يف العرفانية الّصوفية. -فلكّية
اخللق مّتصلة بالّسبعية، والّسفر على سبعة أودية، وقد حافظت هذه اإلشارة العددية على 

ق دائما عاملا منغلقا فالّصويف الخيل 3دالالهتا الصوفية املستنبطة من الّلطيفة اإلشارية القرآنية"
على معناه، بل يف استنباطه لإلشارت املختلفة وتوايفها حماولة منه لبناء نسق تواصل مع ما 

 ، ماحنا بذلك للّرمز واإلشارة صيغة ميكن فهمها ومن مثّ تأويلها.من الفيض استلهمه
الرّقم من جنس الرّقم هذا املالحظ أّن فعند الّصويف،  رمزيةثالثة عّما تقّدم من  الرقم خيرجال    

سبعة من حيث طبيعته الفردية، ويف هذا رمز ضارب يف الّتعبري عن الوحدة "إّن العدد املفرد، 
الغري قابل للقسمة، كامل ال يتغرّي، وينتمي للّنظام األديب، يف حني أّن العدد الّزوجي قابل 

املوجودات هويتها ويضفي عليها إّن الّصويف ينزع عن  4للقسمة، قابل للفساد، وينتمي للزمان"
وذكر هذه الّرمزية من اعتقاداته اليت تفرضها الّتجربة اليت تنظر إىل العامل بعني تنفي الكثرة يف 

قوله" والّثالثة أركان الباقية: ركن احلياة وركن اإلرادة القلبية وركن القدرة. واحلجر  للرقم ثالثة جند
الباب وهو ركن العلم. وتطوافنا غيبتنا عن األركان األسود، وهو النفس اإلنسانية يف ركن 

فكّل حمطّة يف هذا الّسفر أو شعرية مرتبطة  5وغريها من حمسوس ومعقول" -أيضا -األربعة

                                                      

.214 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص - 1 
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مبرجعية خاّصة تسعى ألن تضفي عليها من قداستها، وهذا هو عني استعمال الّصويف ملختلف 
 اإلشارات.

  :الّصوفية األحوالب األماكن وعالقتها-5
 المحّبة: -1.5

، فيغدو  روحانيته املتساميةإّن الّصويف يف سفره يسعى إىل حتقيق غاية عرفانّية حيّقق فيها       
، وهو ّبذا يصل إىل مراتب هتذيب الّنفس" واعلم أنّه إذا جاوز هنا عملّيا ال نظريّا ساكنا الّسفر

قدمه يف بساط قدم الوجود بال قدم، يضع الّسالك الظّلمات اجلسمانّية والّتجليات الّروحية، 
ويف وقتنا احلاضر قد طوى اهلل لنا البعيد بالّسري احلّسي الظّاهر، وكذلك هذا الطّي وقع باطنا،  

إّن للّسفر بعد روحي  1"كما وقع حّسا، فكان لنا طّي الوجود كّله يف خطوة أو خطوتني
حيّليها الّذوق إىل أخرى كربى تتجّلى فيه الّّتبية واخلضوع هلل ومعرفته، فما هو إاّل رحلة صغرى 

تعود فيها الّروح إىل خالقها مبعرفته " واحلّب اخلالص وحده هو اّلذي يظهر فيه العنصران، 
اإلقبال عليه، وهو ما نسميه بالّنزوع، اإلدراك الّذوقي ملاهية احملبوب وهو اّلذي نسميه باملعرفة، و 

بل لقد كان الّصوفية جيمعون على أن املعرفة واحلّب اإلهلي شيئ واحد وحقيقة واحدة، يدّل 
فالّصويف يستكمل بناء  2على ذلك إطالقهم اسم"العارف" على الّصويف الفاين يف حمّبة اهلل"

  املعرفة اّليت حدد أسسها يف كّل ماحييط به ويدركه.
أين حتّقق الوصل واملعرفة "قديل" يف مدينة  املسافراّلذي شهده هذا مقام احملّبة يتحّقق       

" إّن هذا املنزل ينزله سّفار احملّبة الّسالكون والطّائرون إىل اهلل جبناحي  بقوله ذكرها اّليت القلبّية
تناول  وويُنّكلون تنكيال، وهالعشق والوله، ورمّبا حتصل هلم يف بعض املنازل كهذه اإلساءة 

احلجب حّت يشاهدوا نفوسهم بنفوسهم وال يرون حمبوّبم، وأّن هذا حمّل ساء ونّكل أهل احملّبة 
فداعي الّشوق واحملّبة هو أساس  3فيه، ألّن أهل احملّبة ُيشّبهون بالقمر تارة يف أحواهلم الّتنّقلّية"

                                                      

.126، ص:السابق املصدر - 1  
.251أبو العال عفيفي : التصوف الّثورة الروحية يف اإلسالم، ص:  - 2  
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فمقامات الّرحلة أعطت لألماكن معىن ة باهلل جتّدد أواصر املعرف فهويف أّي عمل عرفايّن، 
" كّلما زادت مشاهدات الّصويف وترقيته يف األحوال واملقامات عرفانّيا تشّبع بالّرمز  وباجلمالّية

املتعّددة، ارتفعت عنه احلجب حجابا وراء حجاب فيصل إىل املعرفة اّليت اليناهلا غريه إالّ 
مات املختلفة يزيد باطنه علما، بقدر ما ينقص من ااهره، باملوت، ومع رقّيه يف األحوال واملقا

    .1 وذلك يف رحلة الّصعود واإلسراء من عامل العناصر إىل العامل األعلى"
 الفناء الكّلي:-2.5
احلضرة اإلهلّية اليت تتطّلب  عن الّسفر يف معاينحديث  وإّن احلديث عن مقام الفناء ه      

الّشوق واحملّبة "فعند فناء العبد وذهابه عن نفسه يشهد ربّه كأنّه  عن ألهّنا تعرّب نقاء وحضورا 
رحتل إليه 2اهلل، وال شيئ معه"

ُ
، فالفناء دليل الغياب عن العامل احلاضر، واحللول يف العامل امل

يف األماكن  قد حتّققوهذا املقام  ، واليكون منفصال عن مقام البقاء مراعاة للّسلوك الّصويف
اّليت ذكر فيها هذا املقام بقوله:" وهذا الطّائر  "بطّيوة"يف طريق الّسفر مثل مدينة اليت كانت 

زوال البشريّة بالكلّية يف مقام الفناء، وانتفاء احلدوث عن وجه  وباحلّق أنزلنا وباحلّق نزلنا، وه
بغياب والفناء ال يكون إاّل  3القدم، وانقشاع المة اإلمكان يف سبحات الوجه الواجب الباقي"

الّروحّية إشارة على الفناء يف البحر  بداللتها  "المقطع"الّصورة مع بقاء الّرسم، كما كانت 
جماز هذا  وكفناء السّر يف العمق والعبور من خالله إىل مكان آخر " واملراد هنا املكان، وه

إىل اجلانب ، وأنّه يقطع منه ، وأنّه يفىن هنا بالبحربواد الحّمامالّنهر اّلذي كان يسّمى 
وقد ال يكون معىن البحر حاضرا هنا بداللته األولّية، بل ميكن أن يتعّداه إىل كّل ما  4اآلخر"

 دّل على العمق واإلّتساع والّرهبة أيضا.

                                                      

.205، ص:  دراسة يف فلسفة الّتأويل عند ابن عريب نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل -  1  
املعروف بابن الّدباغ: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار القلوب، تح: ه.ريّت، دار صادر، عبد الرمحن األنصاري  -2

 .65: بريوت)د.ط.ت.ش(، ص
. 151 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص - 3  
 .146 :، صنفسه  املصدر -4



الّرحلة والكرامة :تأويلية النثر الصوفي  الحكائي                 الفصل الثّالث           

~ 164 ~ 
 

الكّلي بالرّاحة والّطمأنينة اّليت يشهدها املسافر يف أماكن ذات بعد  الفناءيرتبط معىن       
" اّليت تقّتن فيها القيطنةيف مدينة " ن سفر قليّب داّل على الفناءما عايشه مروحي وتارخيي مثل 

، وكانت "الّروايب" واآلكام" "واجلبال" رمزا على مسالك العبادات  ،الّداللة الّتارخيية بالّروحّية
تؤّديها الّنفس عن جماهدة ومشّقة" فعند ففي احنداراهتا ووعورة مسالكها عالقة بالعبادة اليت 

أشكال دالّة فقط، ولكّنها أيضا جتربة جتعل  وليست الّصور الّرمزية جمّرد إشارات أالعارفني، 
اإلنسان يعيش تغيريا جذريّا جيب معايشته، وبالّتايل فال وجود لرموز، وإمّنا هناك جتارب رمزية 

، وإن ُعرف عند الّصوفّية 1يعكسها الّسلوك الّصويف، والقلق اخلاص جتاه الّذات والوجود"
هذه فإّن مقام احملّبة حُمّقق أيضا يف  ؛ت الفناء املختلفة كالفناء عن الّروح، والفناء الكّليدالال

  .مبا بعرّب عنه من حاالت الوجدالّرحلة 
 الّسكر: -3.5

لقد كان تأويل بعض احملطّات األرضية يف الّرحلة إىل احلجاز تابع حلال ذوقّي غري قائم        
وما ُخّصت  )المحمدية("باريقوعلى عالقة منطقّية بني املسّمى ومعناه،  مثل تسمية منطقة "

به من تصّور عرفايّن " ويف معىن )باريقو( معىن أباريق اخلمر املقّدس اّلذي يشربه املؤيّدون بروح 
القدس، فوجدوا بشربه لّذة كتاب احلقائق واملعارف، حّت حتصل هلم من ذلك األخالق 

هي الّرمحة واألحوال واملقامات والّتجريد والّتفريد، فعلموا حكم الّتجّليات يف كّل شيئ، و 
فرمز  2املنتشرة يف كّل شيئ، فلوال وجود الّرمحة يف كّل شيئ فما وجد شيئ، وال بقي شيئ"

ويتحّقق حال الّسكر أيضا نشوة الوصال، و  لفناءيف ا وولوجنعتاق من احلّس يل االدل اخلمر هو
( انطالقا من تأويل احلروف املكّونة هلذا االسم" رم ferme blancheفارم بالنش يف حمطّة)

بال نشو، أي يف هذا املنزل إصالح بال نشو، أي بال سكر، فاإلصالح هنا منهي عنه ّبذا 

                                                      

 . 96: الّصويف ، صحممد زياين: فلسفة الاّلمعقول يف اخلطاب -1
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املنزل واملقام فإّن الّسالك فيه متساكر ال ساكر..إّن الّسالك يف أثناء الطّريق يُعرض له تارة 
 1حت يأيت الوجود. فهو دائما يف خفض ورفع وسجود"، وتارة يتساكر ويتواجد، السكر التام

فالّصويّف قد سّخر الطّبيعة للقاء اهلل عّز وجّل روحّيا، وحّقق من خالل هذا الّتوايف جتّلّيا هلل 
تأويالت عّدة على إثرها تتجّلى له خواطر تبدو للمريد  هذا الفهم هو مرجعيف خملوقاته، و 

 اليرى شرعّيتها إالّ من ذاق وعرف.
إّن الّرمزيّة الّلغويّة تتأّسس على دور اخليال وفاعليته يف توليد الّصور والّّتاكيب غري املربّرة       

إىل ما ترمز إليه مّتخذة الّشطح الّلغوي مسة بارزة" الّشطح الّلغوي يتمّيز باحلركة و  ،أحيانا
جلوهر فيساوق يف ذلك والّتنوّع، وخرق كّل حتنيط معياري لّلغة، وحيّن إىل البدء واألصل وا

الّشطح الّصويف الّسلوكي عرب البحث يف الّلغة وأساليب لعبها عن طاقات الّتعبري الكامنة فيها، 
، ومن مثل هذا الشطح ما جنده يف تأويل معىن)سد 2ونسج جمموعة من اإلمكانات الّتصويريّة"

للّصويف املسافر، أّن هذا السّد ميّثل متّثل يف عامل املكاشفات اّلذي جتّلى ، إذ فرقوق( باحملمدية
 حمطّة بني غلبة شهوات الدنيا عليه، وانتصاره عليها،

 اإلشارات:-6
ملا تشري إليه من معاين خفية ال يفّك  عرفّيا يف الفضاء الّصويفمتأخذ اإلشارة بعدا         

طلسم معانيها إاّل أصحاب العلم، فكما أّن للعارف إشارات يقذف اهلل ّبا يف قلبه أحيانا 
بعض األسرار، كذلك للمسافر إشارات يلقاها يف سفره يرى ااهرها عكس باطنها، 

 سياق الّسفر طريقة الكشف عند الّصوفية يفواإلشارات يف هذه الّرحلة كانت قد اتّبعت 
اإلشارات مها  ؛الّروحي والقليب، وقد ورد يف هذه الّرحلة اإلشارة إىل مقامني مبعنيني خمتلفني

عليه الّسالم،  آدم"" اخلليل، واإلشارات األدمّية إشارة إىل "إبراهيمنسبة إىل مقام " اإلبراهمّية
فاإلشارات  ف بالكعبة الّشريفة،ويف كال املقامني وقفات يف الّرحلة هلا دالالت جتّلت عند الوقو 

                                                      

.143، ص: السابقاملصدر  - 1  
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جُمّلى الّذات اإلهلّية والفناء" ومقام إبراهيم إشارة إىل مقام و فه اإلبرامهّية إشارة إىل مقام السرّ 
إبراهيم القلب بالقرب من كعبة الّذات، وأّن املقام يف هذا املقام يقتضي اإلضمحالل بالكلّية 

 ويستدلّ  ." اخلليلإبراهيمالفناء اّلذي حبث عنه "املقام اّلذي رمز إىل و فه 1من دعوى الوجود"

 [1]سورة الشورى، اآلية:﴾  ﴿أيضا بعظمة هذا املقام يف تأويل قول اهلل تعاىل

احلجر األسود، وامليم مقام إبراهيم والعني عني زمزم والّسني و باملعىن اإلشاري يف قوله:" احلاء ه
املطلقة بتمّثل السّر  بال على احلقيقةقوهذا رمز اخلروج عن اإلثنينّية واإل 2والقاف بينهما"

 .اإلبراهيمي بتأويل القرآن الكرمي
واملروة، فهي حركة جسديّة يتّم يف شعرية الّسعي بني الصفا  اإلشارات اآلدمّيةتتجّلى كما    

ألنّه جلس  بالّصفا مُسّي" و  يتعّدى جمّرد متّثل حركة املشي غائبروحّي عربها استحضار رمز 
أهّنما امسا و عليه آدم عليه صفّي اهلل، واملروة يقابله علم أيضا، ألنّه جلست عليه امرأة "آدم" أ

تتعّدى اإلشارات الّصوفّية  إبراهيم" و"آدم"فاملعاين اّليت تتجّلى من مقامي" 3صنمان"و رجل أ
"آدم" تشري إىل  لتدّل على داللتهما يف قّصة املعراج باعتبار أّن لكّل نيّب مساء يسكنها "فسماء

األجسام، ومساء إبراهيم إىل األديان مجيعا، فآدم يرمز إىل اسنخالف اهلل اإلنسان يف األرض، 
ى يف األرض والّسماء، وغري حمدودة بزمن فهي رمزيّة تتجلّ  4و"إبراهيم" مقاصده وغايته اإلهلّية"

وال بتأويل معنّي ألهّنا تتجّدد بتجّدد املقامات اّليت توضع فيها لتؤّسس جلانب معريّف جديد يف 
 الفضاء الّصويّف.
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 تأويل عالم األمر)مّكة المكّرمة(:-7
 البحر بين عالم الّشريعة والحقيقة: معنى-1.7 

الّسفر يف عامل الرّب هو القطار وما محله من معاين روحانية ترتفع به إىل وسيلة إذا كان         
وقد  ،رمزيةال يقّل محولة  اّلذي هو البحرفإّن وسيلة الّسفر إىل عامل األمر،  ؛مقام االعتبار

اخّتذت صورة  البحر دالالت عّدة عند األدباء والّشعراء وعند الّصوفّية أيضا، وذلك نظرا 
إلحيائه الغيّن إىل احلريّة، والغىن، واخلوف، والّنجاة وغريها من املعاين اّليت تبقى رهينة الّسياق 

ه رمز حيّقق عالقة اّلذي ذُكر فيه، وقد عّول عليه التصوفية كثريا يف شطحاهتم ومواجيدهم، ألنّ 
تواصلّية ومرجعّية فّعالة يف الّتجربة الّروحية " فالبحر املتوراي خلف حجاب الزّبد هذا هو 

، ولكي يرتقي الّصويف 1الّصفات اإلهلية، وينبغي للصويف أن يدخل يف املاء دون وجل من الزّبد"
يعيش احلالة بامتالء على إىل هذه املرتبة يف توايف الّرمز وإضفاء احليويّة عليه، البّد أن 

مستوى الوجدان والّروح، ومن خالل معانيها العميقة فتّتوحُن مظاهر الطّبيعة وترقى حّت تصل 
، وألجل هذا كان البحر حامال حلاالت 2إىل مستوى الّرمز متعّدد األبعاد، احلافل بالّدالالت

ّلت على هذا آيات الذّكر احلكيم يف عّدة، منها ارتباطه مبعاين الّطمأنينة والّسالم واحلياة كما د

       َبْيَن           ﴿قوله 

             ﴾   

َاَفَلا      َوَجَعْلَنا ِمَن امَلآِء ُكلَّ ﴿، ويف قوله أيضا[48،49]سورة الفرقان، اآلية 

فطابع احلياة الذي يتمّيز به البحر ميّد الّنفوس اّليت   [30اء، اآلية:ئ]سورة األنب﴾ُيوِمُنوَن

ستغوص فيه غيبة وامتالء باحلقيقة، فتتطّهر من صفاهتا السّيئة وترتقي يف سّلم الفناء وإىل 
                                                      

دراسة آثار الشاعر اإلسالمي الكبري دالل الدين الرومي، تر: علي الكاعوب، نا ماري شيميل: الّشمس املنتصرة، آ -1
 .147ص: ، )د,ت، ش(، 1مؤسسة  الطباعة والنشر، طهران، ط

ينظر: عبد احلميد هيمة: الّرمز الّصويف يف الّشعر اجلزائري املعاصر وآليات الّتأويل، جمّلة املخترب، أحباث يف اللغة  -2
 .90ص:  ،2008قسم األدب العريب، جامعة بسكرة، العدد الرابع،واألدب اجلزائري،  
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حقيقة اإلنسان اّليت حيّققها يف الغوص يف جماهيله "فاإلشارة بالرّب إىل بدن اإلنسان، وبالبحر 
اخلروج عنهما أي بدنه وحقيقته، اّليت هي روحه، يصل إىل فسيح إىل حبر حقيقته احلادثة. وب

فالبحر هورمز اإلنعتاق والّتحّرر من سجن الّذات بصفاهتا  1فضاء احلقيقة، وهي كعبة الّذات"
 املتوافقة واملتعارضة.

 مّكةإّن اإلشارة إىل وصول إىل مّكة عن طريق البحر دليل على احلياة اليت تبعثها زيارة          
يف اّتساعها  ملهم احلياة والّنجاة، وصورة للّنفس اإلنسانية هوالبحر املكّرمة يف نفوس الزّائرين، ف

، كما أّن هذا املسافر العارف قد قابل صورة البحر بالّنفس، ويف وقدرهتا على محل املتناقضات
األرواح وإن  وإن كان أبيض. فكذلك  " وهذا البحر يظهر للعيان أسودالتقابل اهور للمعىن

كنت نورانية بالّشبه إىل األجسام، ولكن بالشبه إىل احلّق ونور األلوهية المانية كما قال عليه 
أي المة بّر البشرية والمة  ﴾إّن اهلل َخلق الخلَق ِفي ظلمة ثّم رّش عليهم من نوره﴿الّسالم

ّب السالك، ويلقي حبر النورانية. وهذا ملّا كان دخول البحر كأنّه موت وتلف، فليسلم احمل
فاعليتها يف  فمع حمطّة البحر تظهر حمطّة الّّتبية الّروحية، بل تستكمل 2مقاليده شوقا إليه"

 .من كّل ما يشوب عبادهتا القلبيةتطهري من الّنفس  مسار
 :البيت الحرام -2.7

من قاصد فاوت مراتبه هو منتهى مقام الفناء والتجّلي اّلذي تت البيت الحرامقد كان ل       
ّرسم ستعداد، فمنهم من يفىن مع بقاء احلّس، ومنهم من يفىن مع بقاء الآلخر حسب اال

ستغراق بشهود الّذات اإلمنحاق القدسي يف عني ذاته احلّقة، حّت "وكثريا ما يعطي الفناء واال
تفصيل ألّن القلب اّلذي ميّيز به  ؛أّن العارف يصرخ بقوله:ال إله إاّل أنا، وهويف ذلك معذور

ستعداد والقبول على اهلل، وفيه تتحّقق فالبيت احلرام هو رمز اال 3املراتب، غاب عنه وامنحق"
ها يف هذه لمانية اّليت قصد الّناسك أن جيلياملراتب األخرى، وتنمحي الّصفات الّنفسّية الظّ 

                                                      

  .171: العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص  -1
  2 .175ص: املصدر نفسه،  -
.224 :ص ،نفسه  املصدر - 3  
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عندها ببلوغ املريد لكتمال الّسفر مرحلة اسدرة املنتهى  "مّكة" العبادة. ويف السياق نفسه جتّلت
 .غايته
تكتمل تربيته الّروحّية يف هذا املقام اّلذي  1اإلنسان الكاملب" "الحرم المّكيإىل رمز      

غاية كّل  مالحمه الفكر الّصويف، واعتربهذا املقام طاملا رسم باستوفاء عبادة الّروح واجلوارح، و 
محل الّصوفّية جتّلي اهلل عّز وجّل على فقد  ،عارف به تستقيم أحوال اإلنسان والعامل من حوله

كّل ما يظهر من حمراب الّرمحة والّتقوى إاّل وكان و عّدة أوجه كانت احلقيقة احملّمديّة إحداها، 
دليال عليه من غري مطابقة كدليل الظّل على صاحبه، وكّل من آمن ّبديه يعترب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل

أيضا دليال عليه، فقد دخلت احلقيقة احملّمديّة يف هذا املقام مدخل متثيل للعامل وخالقه" وإن 
هي اّليت عرّب عنها  2حّققت هذا املقام تعلم أّن احلقيقة احملمدية هي صورة اإلسم اجلامع اإلهلي"

 حب هذه الّرحلة بقوله:صا
 ُسْفِليًّا َوُعْلوِيَّا ***بَ َرَز الَكْوُن ِمنِّي 

 وَُكلُّ الَغْرِب بِيَّا ***ِق َعنِّي رْ َفُكلُّ الشَّ 
 وُكّل الُمْلُك لِّيا ***َفُكلُّ الَخْلِق َبِري 

 3وُكلُّ َساٍق بِيَّا ***َفُكّل رَاٍق َعنِّي 
 
 

                                                      

عرّب"عبد الكرمي اجليلي" بعّدة مفاهيم منها قوله:" تأخذ داللة اإلنسان الكامل بعدا معرفيّا واسعا عند املتصّوفة، وقد  -1
اعلم أّن اإلنسان الكامل مقابل جلميع احلقائق الوجودية بنفسه، فيقابل احلقائق العلوية بلطافته، فيقابل احلقائق السفلية 

آخره..واعلم أّن القطب الذي تدور عليه أفالك الوجود من أوله إىل و بكثافته..واعلم حفظك اهلل أّن اإلنسان الكامل ه
الذي يستحق األمساء الّذاتية، والّصفات اإلهلية استحقاق األصالة/ عبد الكرمي اجليلي: اإلنسان و اإلنسان الكامل ه

، 1عبد الرمحن صالح عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طو الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، تح: أب
 .112، 111، 110 :م، ص1997ه، 1418

.264 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص - 2  
.263 :ص ،السابقاملصدر  - 3  
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 :الحج جدل الظّاهر والباطن في شعائر -8
بباطنها اّلذي  فضائه الّداليلّ متّثل العبادات اجلانب الروحي يف الّسلوك الّصويف وتتحّدد يف      

الّطهارة اليت تتجاوز طّهارة الظّاهر احلّسي و ، ويعترب مفتاح هذه الّشعائر الّروحانّية ه1ُتؤّوُل إليه
وأّي  ،اإلذن لدخول احلضرة اإلهليةيعترب مدار قيام العبادات وتعترب مبثابة الّذي باطن الإىل 

دليل  وتراب؛ إاّل وله بعد تأويلي، فاملاء هو حجر أو طريقة اخّتذها البدن يف الطّهارة من ماء أ
احلجر مها داللتان قّويتان و نتقال من حّر الّشوق إىل سكونه، والّّتاب أطمئنان واالالّسكينة واال

شيئ" فما الّرمز يف صميمه إاّل حماولة إلخراج  على العودة إىل أصل اإلنسان والّتجّرد عن كلّ 
الّتجربة الّدينّية من أطر العادّي واملألوف فقها وإميانا وخطابا إىل أفق مبتكر ال قيود تعبريية فيه 

وهذا  2وال رسوم تكبح مجاح عاطفة حبّية حرّة ذات قابلّية رهيبة لبذل الّنفس هديا ونذرا"
 العبادات روحانية تفّردت ّبا عن معانيها الفقهّية الّصرفة.أضفى على  الّتأويلاملستوى من 

األعضاء طهارة  ه املناسك، اّليت يكون أّوهلادجتسّ  اّلذي هو نواة هذه الّرحلة احلّج القليبإّن    
طهارة الّروح من دنس األخالق اّليت حتجب املريد عن معرفة ربّه، وهذه ومايّتّتب عنها من 

                                                      

الفقهي،  املعىن ت ماهيتهالقد كتب كثري من الّصوفية األوائل يف رمزية مناسك احلج، وما حتمله من دالالت جتاوز  - 1
الّشريعة، ويف تأويل مناسك احلّج قال "الطوسي" صاحب )اللمع(:" ومن انتصار للحقيقة يف وجه  وقد عّد عملهم هذا

، ال شريك لك: أن ال جييبوا بعد ذلك دواعي النفس والشيطان واهلوى، آداّبم أيضا أهّنم إذا قالوا: لبيك اللهم لبيك
رءوسهم)هكذا( نظروا بأعني قلوّبم بعدما أجابوا احلق بالتلبية وأقروا أنه الشريك له يف ملكه، فإذا نظروا إىل البيت بأعني 

       ﴿إىل ما دعاهم إىل البيت، فإذا طافوا حول البيت بأبداهنم فمن آداّبم أن يذكروا قول اهلل عز وجل

 يْن ِمْن   ﴾ طوافهم، فإذا صّلوا خلف املقام علموا أنّه مقام عبد وىّف  ينظرون إىل فكأهنم[ 75:]الزمر
اهلل تعاىل بإمياهنم..فإذا كسروا احلجارة للرمي كسروا مع هلل تعاىل بعهده..فإذا استلموا احلجر وقبلوه علموا أهّنم يبايعون 

احلرام، فاألدب عند ذلك أن ، فإذا ذكروا اهلل عند املشعر احلجارة إرادات بواطنهم وشهوات أسرارهم وممكنات أهوائهم
، فإذا رموا اجلمر رموا حبسن األدب مبالحظة أعماهلم ومشاهدة يكون مصحوّبم تعظيم مشاعرهم وإعظام حرماهتا

أفعاهلم، فإذا حلقوا رؤوسهم فأدّبم أن حيلقوا عن بواطنهم حب الثناء واحملمدة مع حلق رؤوسهم، فإذا ذحبوا، فأدّبم يف 
إىل طواف الزّيارة وتعلقوا بأستار الكعبة، فمن األدب أاّل  أنفسهم قبل ذبح ذبيحتهم، فإذا رجعوا أن يبدءوا بذبح الذبح

 .229يتعّلقوا بغريه وال يلوذوا بأحد من خلقه بعد الّلياذة والتعلق به.."/ سراج الطوسي: اللمع، ص:

 . 126 :أمساء خوالدية: الّرمز الّصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا، ص-2
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 -أيضا-" وال يبُعد أن يكون للّطهارة املاء، رمز احلياة واملعني على الّطهارةالّطهارة تتّم غالبا ب
، فإذا اغتسلت وتوّضأت استشعرت نظافة ااهرك، وصادفت تأثري يف إشراق نورها على القلب

 1يف قلبك انشراحا وصفاء كنت ال تصادفه قبل، وذلك لسّر العالقة بني عامل امللك وامللكوت"
تؤّهل احلاّج ألن يكون أهال لدخول عامل املعاين ألنّه قد  اّليت تتّم بواسطة املاءفرمزيّة الّطهارة 
 .عن كّل دنس حّقق الّتسامي

" وملّا آن اإلحرام ومشّرنا  من التخّلي عن الّسوى بفعل النّية اّليت يقوم عليهااإلحرام ميّثل    
وتأّهبنا مجيعا ورمينا كّل ماكّنا بصدده من جماورة األضداد واألنداد، وتبّدلنا وراءنا طبائع 

واحلنا، األعراض باإلعراض، وأنزلنا ثياب احلياة وأبدلناها بأكفان املمات وقد كان فيها احلنوط 
ة واهلوية، مبحض األنانية واهلوية، سراعا وكحلنا العني الوسنا، وانسلخنا باإلحرام عن األناني

فما يثري الغرابة يف الّتعبري عن هذا النُّسك، هو الكناية عنه  2لعالم الغيوب، وبإزالة العيوب"
 بولوج عامل املوت، ومغادرة احلياة جمازا.

الّصوفّية  " ويف مفهوم احلياة واملوت عند الّصويف عن الّنظرة العادية اّليت نوليها هلماخيتلف     
 عن كّل شيئ، وقد يكون الّشيئ رمزا لنقيضه واملوت رمزا للحياة، ألّن مفهومهم كّل شيئ يعرّب 

، للموت هو أنّه حياة أخرى، الفرح ُمتضّمن يف احلزن، والّسعادة يف الّشقاء، والرّاحة يف الّتعب
يفة الّرمز الّصويف هو إّن وا 3ذلك أّن العارف الّصويّف يرى اجلمال يف جتّليات اجلالل القاهر"

خلق عوامل خمتلفة تسبح فيها املتناقضات دون عالقات إلزامية، عوامل تتغّذى من مرجعّيات 
 روحّية جتارّبا ال تنفذ، وال حُتّد.

عبادة متّممة لغاية احلّج وفضيلته، ويف رمزيته داللة  وهف ،الّطواف، إّن من مناسك احلجّ     
باب، مّث دخول البيت عبارة عن كناية عن اعتناق األح على انكشاف احلجب" وطوافنا 

 واألمر..أّما ركن احلجر األسود متزاج، وذلك بعد العبور من عامل امللك وعاملي امللكوتاال
                                                      

.187 :العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ ص- 1 

 .188 ، ص:نفسهاملصدر  -2

.106وضحى يونس: القضايا الّنقديّة يف النّثر الّصويف، ص:  - 3  



الّرحلة والكرامة :تأويلية النثر الصوفي  الحكائي                 الفصل الثّالث           

~ 172 ~ 
 

 1كناية عن ركن العلم باهلل اّلذي بنيت عليه كعبة القلب: اإلنسان كامل املعرفة" واليماين فه
 يف دائريتها رياضة الروح واجلسد معا. وقد اعترب الّطواف حركة روحية ترتسم

أهّم ما ُأّسس عليه الّتصّور الّصويف يف نظره للعبادات أهّنا تقوم على مبدأ العبادة القلبّية إّن      
وجة القائمة على اليقني والّشعور واستحضار حضور اهلل يف مجيع توّجهاهتا، وهذه الّرؤية املزد

رتقاء، وما أكثر الّشعائر يف احلّج اّليت تعّج بالّروحانّية، ومن خالهلا هتب الّشعائر مسة احلياة واال
يف مىن يرمي الّناسك فيها اجلمرات  فرمي الجمراتتستبدل الّروح صفاهتا الّذميمة بالّصاحلة، 

 ،يرمي مجرات هالك الّنفس ومجرة العقبة الكربى، والوسطى والّصغرى، ويف احلقيقة ه ؛الّثالث
ماء زمزم شرب  بينما يقفسوى اهلل، و رات إىل إطفاء نار الكربياء والّتعّلق مبا هورمز رمي اجلم

 .حصول الّطمأنينةجهة مقابلة تدل على يف 
ستعداد لتلّقي األنوار واال ،فعلى قدر الفعل تكون اهلّمة معىن تربوّي وجيه، للوقوف بعرفة      

لعباده املسافرين إليه" وصعدنا إىل جبل عرفات، مقام الّتكرمي من اهلل تعاىل  ووالّتجّليات، وه
 2"والطّريقة، ومّنا الرّاكب، ومّنا احملمول على قباب وهوادج العناية فمّنا املاشي على قدم احلقيقة

 .ألحوال غري حمسوسة وال آنّيةمقام العروج احلّسي الذي يشهده املسافر مبصرا  ووه
يف احلّج معىن أقوى من كونه فعال اعتياديا يقوم به اإلنسان يف سائر أيّام  حلق الّشعروميّثل     

حياته، فداللته يف احلّج خترب عن معىن شعورّي باطن يتلّخص معناه يف الّتجّرد من الّشعور 
بالكرب أمام الّنفس" مّث حلقنا وحمونا آثار العبوديّة مبوسى أنوار اإلهلّية، فأزلنا بتلك الّشعرية 

نا بالكلّية، وهي من مناسك شعائر الوصول إىل اهلل، وهي معامل الّدين والّشريعة ومراسم شعور 
 والرّب والّتقوى احلقيقّيان، ألّن حقيقة الرّب وه و، وهذا هآداب الطّريقة بإشارة أرباب احلقيقة

ر يف شكل دالالت خفّية تظهمتّثل حركة احلواس مفتاحا سيميائّيا داال على  كما  3الّتفّرد للحّق"
فكانت هذه الّرحلة حجازية روحانيةـ اغتنمت منها  ممارسات مثل ما عرّب عنه فعل الّطواف

                                                      

.215 :، صالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجازـ - 1  
.230 :ص ، نفسهاملصدر  -  2  
 3 .245 :ص، نفسهاملصدر  -
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العني بالّنظر إىل ملكوت اهلل واإلعتبار من خلقه، والّروح من فيوضات خالقها فتجّردت من 
قد قال الّسوى، وتركت مغادرة تلك البقاع املقّدسة رابط القرابة قائما بني األرض والّسماء، و 

الّسارد يف هذا املوقف:"وملّا قربت مغادرتنا تلك الديار الّشريفة واملواطن املنيفة، اهنملت العيون، 
وفاضت العبارات وانعطفت العواطف ألصلها ومل تطق املفارقة لتلك املعانقة فمنا الباكي، ومنا 

ليه الّسكون أطنابه..مثّ الّشاكي، ومنا املنهمر بالصياح من الليل إىل الّصباح، ومنّا من ضرب ع
 .1وقع باألشباح اإلنفصال وتأّكد الروح باإلّتصال"

 لكرامة الّصوفّية:ل الّتأويل الرمزيّ  -9
الذي  يف الّتصّوف ملا تؤّسس له من نسق رمزي حافل بالعجيب تُعّد الكرامة عنصرا مهّما    

ورد يف لسان العرب:" الطّبق اّلذي يوضع على  كما لغة، والكرامة يستعصي عن أّي تفسري
 فإهّنا تعترب حالة اصطالحاأّما  2رأس احُلّب والِقدر، ويُقال: محل إليه الكرامة وهو مثل الّنزل"

كما يدّل حصول الكرامة على  ملا حتمله من خوارق العادات،ومعرفة الغيب  لة ملرتبة النبّوة مماث
الفكر الّصويف،  دخيلة علىىن يف الّتصّوف، والكرامة ليست صدق الّتوّجه وبلوغ املقام األس

فقد قّدم الّصوفية األوائل مثل "القشريي" تعريفات للكرامة يتبنّي من خالهلا أهّنا نسق رمزّي 
:" واهور الكرامات عالمة صدق من اهرت عليه يف أحواله، فمن مل يف جتربة الّتصّوف ضمينّ 

وز، واّلذي يدّل عليه أّن تعريف القدمي سبحانه إيّانا حّت يكن صادقا فظهور مثلها عليه الجي
 نفّرق بني من كان صادقا يف أحواله، وبني من هو مبطل من طريق االستدالل أمر موهوم وال

هي فعل ينغلق معناه ف 3يكون ذلك إاّل باختصاص الويل، كما اليوجد مع املفّتى يف دعوته"
، ملا فيها من إشارات وتلوحيات يفهمها أو يبّينهاعلى نفسه، وال ميكن لغري صاحبها أن 

، وميكن القول أّن وما ميارسه من تغريب للخطابتتجاوز حدود الّلغة لتقف عند حدود الّرمز 

                                                      

.282 :ص ،السابق املصدر - 1  
515، ص:12ابن منظور: لسان العرب، ج - 2  
.385أبو القاسم القشريي: الرسالة القشريية، ص: - 3 
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الّرمز األكرب الذي تتموضع عليه الكرامة هي الّصالح، واألحقية بالوالية اليت ال حتدث خارج 
 . اجملال العرفاين

 القدامى، وقد أتى على ذكرها  كثري من نيعند الّصوفية اجلزائريواسع  ربذكحظيت الكرامة     
لــ"ابن قنفذ  (إنس الفقري وعّز احلقري)أشهر هذه الكتب جند و املؤلفني اّلذين دّونوها، 

ذكر جمموع كرامات خمتلفة لصلحاء من  الذيم(، 1407،1408ه/810القسنطيين")ت 
يف  "العباس الغربيين ، و"أبا(البستان)املغرب العريب، كما جند كاّل من " ابن مرمي الّتلمساين" يف 

ومهما تعّددت هذه املرويّات،  ،)عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية(
كال من العقل والّروح عن نطاق فينعتق  ، رجة من العرفاند الّصويفّ  على بلوغ الكرامة ترمز فإنّ 

" اخلوراق يف نظرنا ليست من األمور املمكنة فقط، بل من فيها الذي  باألفعالاملعقول ب القيام
فيها  األمور املالزمة لبعض احلاالت العالية اّليت تكون عليها الّروح اإلنسانية، فإّن هذه الّروح

نفحة من نفحات احلّق سكنت هذا اجلثمان حينا من الّزمان فتسّّت جالهلا هذا اجلسد 
الكثيف، فمن عرف هذا السّر فتح يف قلبه نافذة يطّل منها عليها انبعث عليها من نورها ما 

فتصدر على يديه أمورا خارقة للعادة ألّن للّروح تسّلطا الحّد له على  جيعله روحا صرفا
إىل استعمال خمتلف الكرامة، يلجأ أصحاّبا  أفعالوإثر هذا اخلرق احلاصل يف  1ات"املاّديّ 

حتاكي الّنمط األسطوري، وقد فتغدو داللة ناطقة  الّرموز الطّبيعّية من حيوان، وصخر وشجر
طريقا مينح له  مفارق شهد عرفاينميكون جلوء الّصويف إىل هذا اإلجراء رغبة منه يف استكمال 

" فالكرامة طريق يقودنا إىل الّتعّرف على دنيا الّرمز يف احلضارة العربية: إهّنا املعرفة اإلهلية سريّا يف
خري حامل للّرمز، وهي املدخل الواسع إىل علم الّرمز، اّلذي هو لغة عاملية تتفق عندها األنا 

ية املوغلة يف وهذه الّرمز  2العربية مع البشرية، وتتخاطب ّبا احلضارات واجلنس البشري قاطبة"
 العجيب تؤّهل الكرامة ألن تصبح قابلة للّتأويل.

                                                      

  وجدي: دائرة معارف القرن العشرين، دار الفكر للطباعة والنشر،)د.ط.ت.ش( بريوت، اجمللد الثامن،ص:  حممد فريد - 1
125.  

.9علي الزيعور: الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم، ص:  - 2  
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 ظاهرهاإذ تعّددت م عن العارفني عندما مّر على مزاراهتم،  ذكر صاحب الّرحلة كراما       
" مّث هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة أو قد تكون إاهار طعام يف أوان  قائال هاذكر اّليت 

فاقة من غري سبب ااهر أو حصول ماء يف زمان عطش، أو تسهيل قطع مسافة يف مّدة قريبة، 
أو ختليص من عدّو، أو مساع خطاب من هاتف أو غري ذلك من فنون األفعال الّناقضة 

أهّنا كرامات حقيقّية قد رمست أفق الّدهشة يف متلقيها، با وتظهر لنا طريقة سرده هل 1للعادة"
ومباء على هذا ميكن أن نرفع أّي قدح يعّتي هذا هذا  ،خلرق الواقع اّلذي ألفه اإلنسان نظرا

 الفعل العجائيب.
يسعى إىل إاهار حجم الّصراع  ،صاحب الكرامة من خالل ما يُظهره من خوارق إنّ        

يلجأ إىل بناء عامل رمزي حافل باإلغراب ليعرّب عن كينونته املفارقة فاّلذي تعانيه ذاته مع الواقع، 
" ومهما ارتبطت الكرامة بالواقع أو فارقته فهي قابلة ألن تؤّول لنستخرج منها هلذا الوجود 

حلريف وواّفت الّرمزي، كّلما كانت مرتعا دالالت باطنية التنفذ، فكّلما انزاحت عن الواقع ا
حدثة لّتف تأويلي"

ُ
والّرموز اّليت حيفل ّبا اخلطاب الكرامايت تّتاوح  2لسلسة من القراءات امل

ألفعال املفارقة اليت ال لو أو لدعوات مستجابات، لماء، لللحيوان، و عادة بني الّتوايف الّرمزي 
العرفان " ومن هنا يربز عامل )الّذات( يف شخصّية  يستطيع القيام ّبا إاّل من بلغ الذروة يف

فهي أفعال تقصي  3الّصويف ذاته، فذاته هي املركز وجتربته اخلاّصة هي الّشاهد والّرهان واحملك"
نطق، وتنشئ لنفسها قوانني خاّصة، األمر اّلذي جيعلها حتت وطأة الّتكثيف مقياس العقل وامل

الكرامة ال نعدم الوقوع حتت سلطتني مها" ختييل الراوي وختييل  الّرمزي املثقل باملعاين، إننّا يف
حماكاة منط معجزات األنبياء، بل وإعادة مما ميّر بينهما من احتماالت تعمل على  4"قّبلاملت

                                                      

.388، ص: السابق املرجع - 1  
، 2خمرب: اخلطاب الصويف، جامعة اجلزائر فريدة موىل: الّتأويل الّرمزي للخطاب الكرامايت: جمّلة اخلطاب الصويف، -2

 .39م، ص:2017، 7العدد
.196، ص: الّصويف النّثرالقضايا الّنقديّة  يف وضحى يونس:  - 3  
أمساء خوالدية: الَفَكُه يف قصص الكرامات الصوفية بني التقديس والتحميق، منشورات االختالف، اجلزائر/ ضفاف،  -4

  .54م، ص: 2015ه، 1436، 1بريوت، لبنان، ط
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إحياء معجزاهتم، مثل األفعال اخلوارق، وإخضاع عناصر الطبيعة من ماء، وشجر، وحيوان 
 لتصرّفاهتم.

 :في رحلة الحقيقة والمجازأنواع الكرامات  -10
 :)الّتنبؤ بالغيب( كرامة األقوال  -1.10

الكرامات اخلاّصة باألقوال يف التّنبؤ بأحداث غيبية، وال خيفى أّن هذا فعل ال يناله  تتجّلى     
وتزيد من تقّمصه  متّيز الّصويف الويل عن غريه، وتعّزز سيادته،إاّل اخلاّصة، ومثل هذه احلظوة 

وقد أثبت صاحب الّرحلة هذه الكرامة لــ"سيدي علي  للنبّوة اليت هي جزء من معرفته، 
يف قوله:" أنّه كان ذات يوم خبلوته، فإذا به خرج ونادى أمته وقال هلا: أدركي  1بوشنتوف"

صها، فوقفت زوجيت فإهّنا هي اليت تأيت على ثور أبقع، وأّن الّنهر يكاد أن يغرقها فإيّن أخلّ 
األمة على شاطئ الّنهر، وإذا بعرب أتوا من الّصحراء ينتجعون الكأل فوقع األمر كما أخرب، 

، وقالت هلا أنت زوج لسيدي، وأخربت أباها بالقضية، وكان هو كبري قومه، فأخذت بيدها
هي جمال خصب للخيال  الصوفية فالنبوءة 2فلما شاهد الكرامة أتى ّبا إليه وعقد له عليها"

املعرّب عن صفاء النفس، األمر الذي جعلها على صلة مبا هو غييب " يعّد اإلدراك التنبؤي من 
املعارف املندرجة ضمن كرامات الّصوفية، وهو مندرج ضمن ما يصطلح عليه )بالكشف( وهو 

سيا وشهودا ماديا االّطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجودا ح
 .3متعنّي األبعاد"

 

                                                      

يثبت صاحب الرحلة نسب هذا الشيخ قائال: "إّن الشيخ الصحراوي هو بإزائ تاهرت عليه مزارة، وإّن سيدي أبا  -1
شريف حسين كما رأيته خبط شيخ مشائخنا سيدي  شنتوف، أّمه من أوالد سيدي علي القطين، وأّن سيدي علي القطين

مطبوع عليها بطوابع  شهادات علماء حكماء أجالء وخطوط أيد كثريةدح بن البدوي مّث بعد ذلك اطّلعت على 
إسالمية.. وأنّه كان صاحب كرامات، وكرامته مع سيدي حممد بن عودة، وقضيته مع الشيخ حمشي التاتائي مشهورة، ومع 

 .96، 95ز، ص: حلجاقة واجملاز يف الّرحلة إىل االعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقي ، ااهرة ال نطيل فيها/من رآه  مبكة

.97املصدر نفسه، ص: - 2  
.216، ص:الفكه يف قصص كرامات الصوفية بني التقديس والتحميق :مساء خوالديةأ - 3 
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 :وتكليم الجن أسرار الذكر -2.10
، م الروح الصوفية بالذّكر، ويعّد أحد أهم وسيلة يتمّيز ّبا شيوخ الصوفية عن غريهمتتقوّ     

وقد وردت كرامة الذّكر وتكليم اجلن يف الّرحلة مرتبطة بأحد الّصاحلني، وسبب ذكر هذه 
الّرحلة مّت الوقوف على كثري من احلّمامات اليت كانت يف البدء حمطّة زيارة أنّه يف الكرامة هو 

العارفني ومقصدهم " وإّن احلّمامات املعدنية كثرية، والغالب أهّنا جبلية متوحشة فيقصدها 
مثّ  1األولياء والّصاحلون لالنفراد بالعبادة واالغتسال من تلك املياه، فتنسب إليهم واهلل أعلم"

حب الّرحلة على ذكر سبب سخونة مياه احلّمامات، وحيكي يف سبب ذلك قّصة يأيت صا
يف بلدية  2وقعت ألحد الّصاحلني قال فيها:" حكي أن" بعض الّصلحاء دخل ليلة قبوليجة

بإسطنبول، فرأى أنّه وضع سرير على احلوض، ومعها بنت سلطان اجلن ومعها مجاعة   3بروسة
عن أصل ماء قبوليجة، فأرسلت ببعض مجاعاهتا إىل أصله، كثرية من هذه الطّائفة، فسأهلم 

 فقالوا: مجاعتنا من اجلن يذكرون !فرأى أنّه ماء بارد، فقال: كيف يكون هذا أصله وهو حار؟
يف رأس هذا املاء يف كل أسبوع االسم األعظم: اهلل، واالسم: هو فبحرارهتما سيخن املاء. 

أرباب التزكية والتصفية، فسبب هذا الذكر فتأثري الذكر غري منكر، خصوصا من لسان 
فالذّكر املظِهر تأثريه على بعض الّظواهر الطبيعية، ماهو  4يضمحّل الوجود ويبقى عني الوجود"

كي حتّقق له األمن واحلصانة، وإذا كان الّزهد الّسلطة اليت يلجأ إليها الصويف لإال رمز دال على 
فإّن الذّكر هو إثبات لوجود  ؛اّلذي يقوم عليه الّتصّوف والتخّلي عن الّدنيا هو املبدأ الّشامل

 معنوي موازي للوجود املاّدي.
مل يقف متظهر الكرامة يف احلكاية املتقّدمة عند رمزية الذّكر فقط، بل اشتمل أيضا على   

تكليم اجلن، العامل الاّلمرئي الذي يبدي الّصويف تواصله، ومعرفته الّدائمة به، وهذا الفعل هو 

                                                      

.130، ص: ز قة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقي   - 1  
محام معدين يف بروسة بّتكيا. - 2 
تشتهر باملياه املعدنية. يف األناضول يف حبر مرمرة، عاصمة العثمانيني حت فتح القسطنطينية مدينة تركية-  3 

.131ز، ص: قة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقي - 4  
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" فالقصص اخليالية)اجلان واألبطال( خدمات وأدوار إجيابية، فهي  متّثل آخر لتجاوز العامل املاّدة
وسيلة تكّيف وطريقة تفريج، مّث إهّنا فوق ذلك أعطت سالحا حيمي الّذات من القنوط 

التخّيالت والبطوالت قدرات على الّتحليق يف  ومنحت األمل يف التغّلب واالنتصار..ويف تلك
 إّن تصوير اخّتاق عامل األساطري 1جواء العليا واالنطالق باالنفالت إىل العوامل الغامضة"األ

وإذا  والالمرئيات هو ضرب من احللم املمزوج بالواقعية، ففي احللم تتحّقق اإلرادات املخفّية، 
كانت احلمامات هي رمز اجتماعي دال على الصاحلني، فهذا يف حّد ذاته يعترب تنبيها على 

ركزية اليت حياول الصويف االحتفاظ ّبا يف الّذاكرة اجلمعية، فهو يسعى لتأسيس تأثري ال امل
هي تعبري عن عامل اّل حتقيقه مؤّجال يف نظره  إذن اخلوارق يف نظر الصويفينقضي مع الّزمن، ف

 بسبب الواقعّية اليت تقيده.
 :كرامة خوارق األفعال  -3.10

إىل أنّه وحدة متكاملة، تأخذ أجزاءه بعضها بيد بعض، لذلك ينظر الّصويف إىل الوجود        
جند كل ماحييط به ُمواّفا يف شكل آليات تواصل دالّة، فالوحوش مثال اّليت استأنس ّبا معظم 

 الّصوفية اّلذين اشتهروا بكراماهتم، ماهي إالّ رمز ملصاحبة الّصويف حلياة الفالة والّزهد، كما أهّنا
"  ولئن كان األصل يف الكرامة هو خلّوها من تههر الطّاعة واخلضوع لسلطتقّدم مظهرا من مظا

من غري أن يقصد، بل إّن الويّل إذا طلبها انتقص وعّيب، فإنّه  الّتحّدي جيريها اهلل على يد الويل
وتكليم  2على خالف هذا األصل يبدو فعل الويّل فعال صارخا يف وجه العجز واحملدودية"

دال على ذلك الّتحّدي، بل إنّه استمداد رمزي آخر من قصص األنبياء  احليوانات هو نشاط
 .الّدال على القّوة اخلارقة

                                                      

.297علي الزيعور: الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم، ص:  -  1  
.218،219كرامات الصوفية بني التقديس والتحميق، ص: أمساء خوالدية: الفكه يف قصص   - 2  



الّرحلة والكرامة :تأويلية النثر الصوفي  الحكائي                 الفصل الثّالث           

~ 179 ~ 
 

 ت الكرامة املتمثّلة يف خوراق العادات عند صوفيني كثري، وذُكر منهم يف رحلة احلجازرفعُ  
اّلذي كانت كرامته  يف اجتماع  1م(1439ه/843حممد بن عمر اهلواري")تسيدي "

" وجاور مّدة باحلرم الّشريف بني مّكة واملدينة، مّث سافر حوله وهي مذعنة له والّسباع الوحوش
إىل غيضة  -يف سياحته -إىل القدس، وجال يف بالد الّشام، وكان يف جامع بين أمّية يأوي

احليوان مشارك فعلّي يف صنع رموز القّوة اّليت حييط ف 2ملتّفة فتأيت إليه الّسباع والوحوش العاديّة"
"إّن الّسبع وّاف هنا رمزيّا ليمّثل تكثيفا دالليا  اّليت حتمل الّسباع رموز مثلّبا الّصويف نفسه، 

، وجتاوزها إىل ماهو أمسى وأكمل، وما إخضاع الّسبع غرائز البدن اّليت يسعى الّصويف إىل قهرها
ضاع لشهواته وغرائزه..فاحلديث عن الّسبع املطيع يف هذه الكرامة أو إلرادة الّصويف إاّل إخ

غريها يأيت تعبريا عن اجتياز مرحلة الّصراع بني نوازع الّنفس وأهوائها، والقيم الّروحية والتطهريية 
وما يقال عن الّسباع، ممكن أن ينطبق على غريها املشاركة هلا يف  3اليت يسعى إليها الّصويف"

 .لّداللةالّصفة وا
من املالحظ على الكرامات املتقّدة أّن الّصويف فيها مل يكن معزوال عن الطبيعة، بل هو      

دائم االستمداد منها، فهي فضاء رحب يطلق العنان ملخيلته اليت يرتع فيها الرمز، وتتحّول 
اصرها على يده إىل خملوقات حّية طيعة، ويف هذا التعايش يظهر التغلب على مأزق اللغة نع

 نستدلّ الذي اّل يقّيد كثريا من مكونات التجربة الصوفية غري احملدودة بنمط حمّدد، وميكن أّن 

                                                      

 عمر اهلواري الشيخ الويل الصاحل العارف باهلل، القطب أبو عبد اهلل كان كثري السياحة شرقا وغربا، برا بن حممدهو"-1
على أهل وعبد الرمحن، ووكان يثين  وحبرا أخذ بفاس عن موسى العبدوسي، والقباب ببجاية عن شيخه أمحد بن إدريس

جباية كثريا حملبتهم الغرباء والفقراء، وحمافظتهم يف معامالهتم على احلالل، وسافر من فاس للشرق للحج، فدخل مصر 
احلافظ العراقي وغريه، وأخذ عنهم، وجاور مدة باحلرم الشريف بني مكة واملدينة، مث سافر إىل القدس، وجال  فلقي ّبا

ة يأوي يف سياحته لغيظة ملتّفة، فتأوي إليه السباع والوحوش، مّث استقّر أخريا بوهران ببالد الشام، وكان يف جامع بين أمي
ألحوال، وانتفع به مجع، وعند قرب أجله كان أكثر كالمه يف جمالسه يف التبشري امثابرا على العلم والعمل والصدق يف 

ام التّازي"/ أبو القاسم حممد احلفناوي: تعريف بسعة رمحة اهلل وعفوه، وقال بعضهم كان مقطوعا بواليته، وعنه أخذ اإلم
 .171، 170اخللف برجال السلف، ص: 

ـ.162ز، ص:قة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجاالعريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقي -  2  
. 41أويل الرّمزي للخطاب الكرامايت، ص: فريدة موىل: التّ  - 3  



الّرحلة والكرامة :تأويلية النثر الصوفي  الحكائي                 الفصل الثّالث           

~ 180 ~ 
 

محة ّتصلة بالرّ امل تهمرجعيّ و  الّصوفية سواء يف الّشعر، أو الّنثر ضور عنصر املاء عندحب على هذا
وكّل ما اّتصل باملاء إاّل ودّل على العودة إىل األصل باعتبار أّن أصل والّتطهري والغفران أيضا، 

، وميكن حصر ماال يعّد من الّصور اجملازيّة لداللة املاء" املاء دائما رمز لإلهلي، اخللق من ماء
ء احلياة، وللكّفار لكن ليس كّل واحد يفهم سرّه..فاحلّق جتّلى للمؤمنني برمحته يف شكل ما

لكّنه يف استعمال الّصويف ال ميكن أن يعرّب  1واملنافقني يف غضبه يف شكل السّم واخلطر واملوت"
  .إالّ على الّرمحة والوصول إىل السّر الّدفني

 اسم و لقد ارتبطت داللة املاء يف بعض الكرامات املرويّة بالربكة والّشفاء والّرمحة،        
ينابيع ماء انفجرت كرامة لبعض  حتتوي على اّليت دناملوما يقع إىل جانبها من مدينة)بوحنيفية( 

الّصاحلني" وهنا مزارة فاخرة امسها حمّمد بن احلنفية، وحذوها مسجد، ومقابل له، عند منقطع 
اجلسر، مزارة أخرى وليست بقّبة فيها شبابيك خضر، بل بيت مربّع، ويطلقون عليه اسم 

الّصحابة  املتواترة أنّ  أنّه صحايب، وإّن احلكاية ، ويفهم من هذا الّتصحيفي الّصحيبسيد
بعض اآلثار الباقية إىل اآلن.  وأبناءهم أتوا هناك، مع أّن أهل الّتاريخ أنكروه. وأّن بسفح اجلبل

ا وعلى أنّه ملّا كثرت فيهم اجلراح نبع املاء من حتت حافر فرس بعضهم. وإيّن وقفت على هذ
من صخرة عظيمة مفروشة هناك، وأّن املاء ينبع منها على  فوجدت املاء خيرج ققته،احملّل وحت

إّن الّصويف لن يدرك عمق الّتجربة إ2صفة حافر، وال يبعد ذلك ملن يثبت الكرامة ألولياء اهلل"
 .والّرمحةالّروحية إالّ باستخراج األسرار من بواطنها، فمن عمق اجملاهدة خيرج الّتطهري 

 أضرب التعبري األديب مثل باقي الصويف ممثال يف الرحلة الّصوفية والكرامة، إّن النّثر احلكائي   
تجاربه العرفانية اليت بالّصويف  يبطّنهمل يسلم من املعىن الذي  اليت استثمرها الصويف لصاحله، فهو

نتفالت من عامل احلّس واللغة، ن أو مكان، بل هي كونية، ويف كونيتها يتعني االاال تُقّيد بزم
، كل ما يتعّلق بالّرحلة من مكان وشعائر ذات مدلوالت مثقلة باجملاز والتأويل  األمر الذي جيعل

                                                      

.146ص:  -دراسة يف آثار الّشاعر الكبري جالل الدين الرومي-ماري شيميل: مشس اهلل املنتصرة أنا - 1 

 2 .129ص: ز،العريب بن عبد اهلل شنتوف:احلقيقة واجملاز يف الّرحلة إىل احلجا -
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يتعّدى  الصوفية وقد استطاعت بعض مضامني هذه الّرحلة أن تعرّب عن هدف مهم يف الرحلة
الّروابط الروحية اليت عن  الّتعبري وإىل ،نسان جسدا وروحااإلجمّرد الّسياحة يف األرض، إىل بناء 

عبادة،  هو كّل ما يقوم به املسافر من شعرية، أومشاهدة لألماكنف، تربطه باألماكن املقّدسة
نوعا  يف بعدها الصويف وبذلك تعّد الّرحالت احلجازيةالّسفر اجلسدي،  غاية يعكسسفر قليب و 

الّصويف، وال تقّل  على مقاصد املسافرنظرا لالستمدادات الروحية اليت تضفيها ال يستهان به 
الكرامة الصوفية وما تتحّلى به من عجيب قيمة عن الّرحلة، فهي جتسيد باللفظ والفعل عن 

، ويرمز يف نشاطها العرفاين من الوحي والنبوة املددعقل باطن يظهر فيها الصويف استمداده من 
ضي باحلاضر، واألمس باليوم، ارتبطت فهي" حلقة تربط املا بالرمزإىل إرث ثقايف مكّثف مفعم 

مبجتمعها وما انفصلت عنه..بل كانت حتيا يف أعماقه وتعرّب عن حاجاته الّضرورية، فكانت 
إهّنا ضرب 1احلكاية بصمة  تسّجل تلك العالقة بني الويّل وجمتمعه مبختلف مظاهرها وأشكاهلا"

 طن يف أنساقه الثقافية واللغوية.من الّنشاط الرمزي يهدف إىل الّتواصل عند فّك معناه البا
 

                                                      

.220أمساء خوالدية: الفكه يف قصص كرامات الصوفية بني التقديس والتحميق، ص:  - 1  
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 تمهيد:

، ّنقلّيةنه العلوم العقلّية والمانبثقت  امعرفيّ  امصدر  علماء الّتفسريعند  الّنّص القرآين ميّثل     
مسالك املعرفة الّتأويل فيه إىل طبيعته املنفتحة على آفاق يف القراءة متعّددة بتعّدد  سببويرجع 

تنتقل من الظّاهر إىل  تزداد عمقا كّلما امتلكنا أدوات قرائّية جديدة ومغايرة فهي جتربة ،همعند
وعند فحص تفاسري  مزيدا من االحتماالت اّليت ال تتوّقف عند معىن واحد،الباطن، وختلق 

بع اإلشاري، منها ماطبع بالطّا جندالّصويف،   املضمونالقرآن يف الّّتاث اجلزائري ذات 
املواقف يف  ؛، ومن أمثلة هذه الّتصانيفوالّشهودي، ومنها ما غلب عليه اإلشارات والرّقائق

اّلذي يعترب أثرا صوفيا تداخلت فيه اإلشارة  1"األمري عبد القادر"ــالّتصّوف والوعظ واإلرشاد ل
والفلسفي من أجل مع حماوالت لوضع قوانني هلذا التأويل، منها اللجوء إىل التأويل اللغوي 

 خدمة هدف جليل، وهو فهم القرآن الكرمي.

  :تأويلهو "األمير عبد القادر"ــــفي كتاب المواقف ل" الوقفة" عنوان -1

حالة تظهر للعارف  الوقفةو الموقفو ، اقفو مالب ه" األمري عبد القادر" كتاب وسملقد       
وفيها تتجّلى له كشوفات من عامل الغيب وتسافر به إىل عامل الّتجّلّيات واملكاشفات، فالعنوان 

من املرسل  تُبثّ ورسالة مشّفرة  يشّكل حالة تصّور أّويل للموضوع باعتباره عتبة إشارية مهّمة
                                                           

األمري عبد القادر هو ابن حمي الدين بن مصطفى بن حممد بن خمتار بن عبد القادر املشهور بن خدة بن علي بن  -1
بشار بن بشار بن مسعود بن طاووس بن يعقوب بن أمحد بن حممد بن عبد القوي بن خالد بن يوسف بن أمحد بن 

احلسن السبط بن علي وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم"/ عبد الكرمي الفياليل: التاريخ السياسي 
 .70، ص 5، ج2006أغسطس،  20، 1للمغرب، القاهرة، شركة تاس للطباعة، ط

ا أنّه رحل إى دمشق مع األسر اجلزائريّة اّليت رحلت إىل سوريّة بعد نفي والده األمري إىل طولون، وتذكر بعض املصادر أيض
وكان حيمل رتبة " فريق"  يف اجليش العثماين، مات باألستانة. له: عقد اجلياد يف الصافنات اجلياد، وخنبة عقد اجلياد، 

ن اإلسالم للعقل، والثانية: كشف النقاب عن أسرار وثالث رسائل: األوىل يف ذكرى ذوي الفضل يف مطابقة أركا
االحتجاب، والثالثة: الفاروق والّتياق يف تعدد الزوجات/ عادل نويهض: معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل 

 .110م، ص1980-ه1400، 2العصر احلاضر، لبنان، بريوت، مؤسسة نويهض الثقافية، ط
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، وإذا مّت االتّفاق 1تأوياللتنتهي عند القارئ  كحالة مّتت مشاهدهتا يف أفق ال مرئي)الصويف(
لعنوان هو  َأْوٌل بالّتجربة ا فّك شفرةفإّن  ؛على أّن الّتأويل مفتاحه الّلغة اّليت تفّك طلسم املعىن

املوقف هو الربزخ الفاصل بني مقامني أو حالني " القائمة يف ُمتخّيل الّصويف الّصوفّية إىل أصوهلا
فاملكان اليعين بالّضرورة  2"ئقة باملقام اّلذي سيعرج إليهيوَقُف فيه الّسالك ليعّرف باآلداب الاّل 

ألّن داللة املوقف عنا تعرّب عن مكان معنوي غري مشهود باحلواس، ويعكس ، هندسّيافضاًء 
، إنّه املكان اّلذي يتعنّي رجوعها من عامل املشاهداتالّذات بعد  تصري إليهاجلذب اّلذي  حالة

 هو ظهور اإلشارة بعد الّتحّقق من استعداد املريد، وتوّفر مهّته. ف ،فيه الّسفر الّنفسي

ألنّه  من جهة أخرى إىل طريقة مغايرة يف تلّقي اخلطاب الّصويف (املواقف)حييل عنوان         
قودنا إىل قارئ حمّدد ييتبنّي أّن العنوان موّجه حنو قارئ معنّي، بل " املتلّقني له يتطّلب نوعا من

                                                           

إّن عنوان )املواقف( وما يّتّتب عنه من تلوحيات وفيوضات ترنو إىل طريقة فهم للقرآن جديدة، مل يشغل مساحة  - 1
يكشف عن طبيعة اإلشارة، واملعرفة الصوفية والغاية منها الكتاب لوحده، إذ نالحظ أّن االستهالل كان عبارة عن تقدمي 

فهو يقول يف هذه أطلقوا عليه اسم)اإلنسان الكامل(، لصوفية األوائل و وسر  املعرفة كامن يف اإلنسان، كما أشاد اأيضا، 
املقّدمة "..حضرت حماضرة من حماضرات الشرفا، ومسامرة من مسامرات الظرفا، يف ناد من أندية العرفا، فجاؤوا يف مسرهم 

عريف اجلماعة، ومقدم أهل ، وألوانا وفنونا، إىل أن تكّلم بكّل طرفة غريبة، ومستظرفة عجيبة، وكان احلديث شجونا
الرباعة، فقال: أحّدثكم حبديث هو أغرب من حديث عنقاء مغرب فاشرأبّوا لسماعه، ومّدوا أعناقهم، وفرغوا قلوهبم، 
وحدقوا أحداقهم، فقال: إّن يف الوجود معشوقة غري مرموقة، األهوية إليها جاحنة، والقلوب حبّبها طافحة، واألبصار إىل 

األخطار، ويستعذبون دوهنا املوت األمحر، ويركبون لطلبها املكعب  ري إليها النّاس كّل مطار، ويرتكبونرؤيتها طاحمة، يط
مرماها..فيحصل األمسر، وال يصل إليها إال الواحد بعد الواحد، يف الزمان املتباعد، فإذا قّدر ألحد مشارفة محاها، ومقاربة 

 هذه املعشوقة، اليت هي غري مرموقة، املعلومة اهجمهولة، املغمودة املسلولة، االنقالب عليه، ومجيع األعيان يف عينه، إىل عني
اجلامعة للتضاد، بل وجلميع أنواع املنافاة والعناد، وال يقدر أن يعرّب عنها بعبارة، وال يشري إليها بإشارة، أكثر من قوله: إيّن 

ويتبنّي يل أنين الطالب واملطلوب،  !!أنا ؛املعشوقة وصلتها وحصلتها، وبعد التعب والعنا، ومعاناة الّضنا، وجدت هذه
، وال كانت رحليت، إال لنحليت،ووال وصويل إال إيل، وال فما كانت هجريت للذايت، إال يف طلب ذايت !!والعاشق واملعشوق

والوعظ واإلرشاد، دار يف التصوف : املواقف اجلزائري األمري عبد القادر تفتيشي إال علّي، وال كان سفري إال ميّن يّف إيّل"/
 10،11، ص:1، ج1966، 2اليقظة العربية، دمشق، سورية، ط

األمري عبد القادر احلسين اجلزائري: ينظر: معىن املواقف يف الفتوحات املكية البن عريب، دار صادر، بريوت، نقال عن: -2
-1ج،  1،2007دار اهلدى، اجلزائر، ط ، تح: عبد الباقي مفتاح،القرآن إىل األسرار واملعارف املواقف يف بعض إشارات

 .29ص: -من مقدمة احملقق
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وهم  "كان يقصده املتصّوفة حني رفعوا شعار" من مل يفهم إشاراتنا ال تسعفه عباراتنا  هو ما
ّلذي يتمّنون أن يقرأ بذلك يعرفون جيدا طبيعة القارئ الذي يوجه إليه الكتاب، بل واملتلّقي ا

أصحاب هلم، بل إهّنم وهبذه العناوين ذات الوظيفة اإلحيائّية)الّرمزية( يزحيون منطا من القرّاء هم 
خاضع للظّفر مبتلقٍّ نوعّي  تمّثل هاهنا مغامرة العنوان ومكابدته عرب مسالك املعىنتف 1العبارة"
 ماوجتانسه -الّرسالة-الّنصضمن التقاء العتبة مع يأن  منهج الّتأويل ، وعلىاإلشارة لسلطة
 2الّصوفية األوائللقد سار "األمري عبد القادر على هنج  و  ،ياق مقصديتهلسّ لر هدَ ال يُ  حّت 
ألهّنا عترب يف هذا املقام جزءا من الرمزية الّصوفية  اّليت تُ   استوعب جتربة املوقف والوقفة  ألنّه 

ممّيزة نظرا  الفكر الّصويف، لكّنها تبقى جتربتهاملعرّب عن وحدة  والّتكثيف متارس االختزال
"أّما عند األمري فيبدو أّن كلمة موقف ولإلشارة اليت تلّقاها علة شكل وحيالحتكامها للّذوق 

تشري إىل ترّقي وعي الويل العارف من الّشعور بالّزمان املقّيد احلادث إىل حضرة اآلن الّدائم فوق 
واملستقبل يتوقف يف مركز دميومة الّدهر  األزمنة، فكأّن دفق تّيار الّزمان بني املاضي واحلاضر

عند تلّقيه الوحي، أو خالل معراجه  ملسو هيلع هللا ىلصلـرسول اهلل الواحد الذي ال يتجزّأ، مثلما كان يقع
، ولقد ختّللت هذه الوقفات أبواب يف 3حيث انطوى األزل واألبد بقاب قوسني أو أدىن"

الفلسفة وعلوم الّلغة تدّل هي بدورها على العبور من الاّلوعي الذي تشّكل فيه املعىن، إىل 
 الوعي به وربطه بضرورة الواقع.

                                                           

 .257أمينة بلعلى: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، ص:  -1
من الكتب اليت اشتملت على عنوان )املواقف( لفظا ومضمونا إضافة إىل كتاب)املواقف واملخاطبات(لـ"النفري"، جند  -2

ه حبلب( وهو أيضا أكربي املشرب، وله كتاب)املواقف 1040"الشيخ عبد القادر بن حممد املعروف بابن البان)ت:
فس الرمحن( وفيه وصف ملشاهده الروحية وخماطبات احلق تعاىل له، اإلهلية( املؤّلف من مثان وعشرين موقفا، أوهلا)موقف ن

األمري عبد القادر احلسين اجلزائري: املواقف يف ه( له كتاب )مواقف الفقراء("/ 1054والثالث هو عبد اهلل البوسناوي)ت:
  .30، من مقدمة احملقق، ص:1، جالقرآن إىل األسرار واملعارف، تح: عبد الباقي مفتاح بعض إشارات

.30، ص:نفسهاملصدر  - 3  



صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف واإلشارة                              الرابع الفصل    
 

~ 186 ~ 
 

الوقفة تعين حلظة الّتجّلي وانكشاف بؤر الّصمت بني الّصويف واهلل، وجتاوز حدود إّن            
استجابة للوعي الّصويّف اّلذي "جتاوز احلرف، سواء تأّولناه مبعىن املوجود أو مبعىن الّلغة، و العقل، 

 ولعّل هذا ماكان شكل اخلطاب، وفق ما يسمح به موقع تأويلي آخر، ألهّنا إىل الفراغ تّتجه.
فالوقفة بتجربة "الّنفري" أو "املواقف" بتجربة "األمري عبد  1شاهدا عليه بالّتشّظي والّتقّطع"

تعترب جديدة  أساليب وفقلّنّص القرآين لمعىن إلجياد  رؤية مضموهنا الّسفر الروحيالقادر" هي 
ية  "يكون الشكل التعبريي الذي اختاره الصوف والدة تتكّشف يف غياب أي معىن مزاحم هلا

ل فيه نص املناجاة العرفاين التقليدي الذي  كالنفري لتأسيس هذا األفق نوعا أدبيا جديدا حتوّ 
كان جمرد متتاليات دعائية، تعبري عن معان دينية وأخالقية وذا اجتاه واحد: من أنا إىل 
أنت)اهلل( ومساها القدماء: حديث النفس إىل حديث حواري الشكل يف شكل حمادثة فيها 

وإزاء هذا احلوار فإّن مواقف "األمري عبد  2اط ي وإن كان املتكلم هو نفسه املخاطب"تبادل خت
القادر" قد أغنت املعرفة الّصوفية من خالل مجعها ملتفرّقات ختّص عامل الّتصّوف، فهي حقل 

 اجتمع فيه الّتصّوف الّنظري مع العملي.

تداخل يف كتاب)املواقف( مفهوم الوقفة مع مفهوم الّرؤيا، فهذه األخري ترد مبعىن احللم، الذي   
 يقف وسطا بني عامل احلقيقة واخليال

 مصطلح الوقفة وعالقته بالّتأويل اإلشاري: -2

 الّتفسير اإلشاري، تعريفه وخصائصه:-1.2

هو تلّقيه هبذه الطّريقة فأثر يف تلّقي القرآن ومن مثّة يف طريقة تأويله، للموقف  كان       
 تأويل من حيث املنهج وكيفّية  باقي الّتفاسريخيتلف عن   اّلذياإلشاري فسري مسوّغ للت

املعىن" فالّتفسري الفيضي اإلشاري هو تأويل آيات القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها 
                                                           

.98ص:  -الكتابة عند الّنفري-خالد بالقاسم: الّصوفّية والفراغ - 1  
  .210أمحد زايد: أدبية الّنص الّصويّف، ص:  -2
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ظهر ألرباب الّسلوك، وهو ال يرتكز على مقّدمات علمّية، بل يرتكز مبقتضى إشارت خفّية ت
ف له فيها هذه اإلشارات على رياضة روحّية يأخذها الّصويف نفسه حّت يصل إىل درجة تنكشّ 

 1القدسّية، وتنهّل على قلبه من سحب الغيب ما حتمله اآليات من املعارف الّسبحانّية"
يأخذها من مصدرين هاّمني " األّول: اإلشارات اخلفّية اّليت يدركها أهل  عند الصويف اإلشارةو 

الّتقوى والّصالح والعلم عند تالوة القرآن الكرمي لتكون مواجيد هلا معان، الثّاين: اإلشارات 
من  ن الكرمي واّليت تشري إشارات واضحة إىل كثريآاجللّية اّليت تتضّمنها اآليات الكونّية يف القر 

إنّه الّتفسري اّلذي اليتقّيد بأسباب الّتنزيل" فالعربة مبا حتمله اآلية  2كتشاف"م احلديثة اال العلو 
من عموم حيمل مدلوالت كثرية تتجاوز الّسبب وهو ما يكسبها استمراريّة اإلعجاز ودوام جتّدد 

 لغييوإن بدت للمفّسر اإلشاري هذه الّلمحات اإلشاريّة، فهذا ال  3فهم اخلطاب الرّبّاين"
 قوانني العرب يف القول، و قواعد الّلغة وأسرارها ومجال بياهنا.ب استعانته

 عالقة الموقف بالّتفسير اإلشاري: -2.2

من هذه  طبيعة ؛ فإنّا نعمد إىل تقّصيعند احلديث عن عالقة املوقف بالّتفسري اإلشاري       
أمثال الّشيخ  -أصحاب الّتفسري اإلشاري-العالقة،  فهي عند كثري من صوفية اجلزائر 

مّث اعلم أنّه  بعد إيراد الّتفسري األّويل لآلية، ويف هذا  يقول:"المناص منه  "العالوي"، سبيال
نذكر ما  مثّ ظهر يل يف ترتيبه أن نذكر شيئا من الّتفسري وهو املقصود العام من كتاب اهلل، 

 نأيت بشيم ممّا تتوّسع فيه اإلشارة على مصطلح مثّ يستنبط من أحكامه، وهو أخّص ممّا قبله، 
 نذكر كالما أخّص منه معرّبا عنه بلسان الّروح، وهي أهنار أربعة تراهم قد علم كّل مثّ أهل اهلل، 

                                                           

.261:، ص2ج حممد حسني الّذه ي: الّتفسري واملفّسرون، - 1 
 .206 :خالد عبد الّرمحن العك: أصول الّتفسري وقواعده،  ص -2

وزارة األوقاف والّشؤون اإلسالمّية، اململكة املغربّية،  عزوزي: الشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف التفسري، حسن - 3
  .285ص: ، 2م،ج2001ه، 1422)د.ط(
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داللتها، فمسوّغ كما يُبىن الفهم بفهم العلل واملناسبة بني اآليات وارتباط  1أناس مشرهبم"
الّتأويل هو اإلقرار بوجود الظّاهر والباطن يف القرآن الكرمي، ألّن علومه ليست متوّفرة للعاّمة، 

 .وإمّنا هي ألهل اإلختصاص، وهم أهل املشاهدة القلبّية

غرقه يوابتعاده عن الاّلمعقول اّلذي يف كتاب )املواقف( يتجّلى لنا منهج الّتفسري اإلشاري      
:" قيل يعّلل عالقة الوقفة باإلشارة يف قوله" حني ذلك يف قول" األمري عبد القادر"، الباطنيةفيه 

يل زد تسمية كتابك باملواقف يف بعض إشارات القرآن إىل األسرار واملعارف، إذ القرآن من 
أحكام القرء، وهو جيمع، وملّا كان جامعا جتاذبته احلقائق اإلهلّية والكونّية، وترمجة أحكامها و 

تفاصيلها، وترمجة املظهر احملّمدي، وترمجة أحواله وأخالقه...فالقرآن من العلم اإلهلي مبنزلة 
اإلنسان من العامل، فاإلشارة بتلك األعيان اخلارجّية احملسوسة واخليالّية آيات وعالمات على ما 

بفضل واسع رؤيته فاإلشارة هي معىن غري لغوي توّصل إليه الّصويف  2يف الكتاب العلم اإلهلي"
 لذلك ُعّدت سبيل ،لباطنل مُمثّلةتقف على نقيض العبارة  إذومشاهادته اّليت التتسىّن لغريه، 

باب أر " وأّما كالم الّسادة الّصوفّية فهو من باب اإلشارات إىل دقائق تنكشف عن اخلاّصة
اإلميان وحمض العرفان، ال لوك، وميكن الّتطبيق بينها وبني الّظواهر املرادة، وذلك من كمال السّ 

ألهّنم اعتقدوا أّن الظّاهر غري مراد أصال، وإمّنا املراد الباطن، إذ ذاك اعتقاد الباطنية املالحدة 
فالّرؤية بعني الباطن هي أداة  3، وحاشا ساداتنا من ذلك"توصلوا به إىل نفي الّشريعة بالكلّية

 ا للصول إليها.    للمعرفة عند الّصوفّية اّلذين يّتخذون طرائق قدد

 

                                                           

، 1أمحد بن مصطفى العالوي: البحر املسجور يف تفسري القرآن مبحض الّنور، املطبعة العالوية، مستغامن، ط-1
 .30)د.ت.ش(، ص: 

، 2يف التصوف والوعظ واإلرشاد، دار اليقظة العربية، دمشق، سورية، ط: املواقف اجلزائري عبد القادر األمري -2
  .1276،1277، ص:3ج ، 1966

.9أبو الفضل شهاب الدين اآللوسي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، ص: - 3  
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 منهج الّتفسير اإلشاري:-3

 اّتساع اإلشارة:-1.3

لإلشارة وهو العارف  تلّقي اخّتذ الّتفسري اإلشاري يف كتاب" املواقف" طرقا عّدة، كان أّوهلا    
 "األمري عبد القادر"ذكر وي،  يف حال يشبه الغياب عن العامل احملسوس أو الفناء يف ذات اهلل

     َقْدلّ﴿قوله تعاىل وهيإحدى مواقفه مع اهلل عز وجل يف تلقيه آلية يف 

   [﴾ 21سورة األحزاب، اآلية]  إذ يقول:" هذه اآلية تلقيتها تلقّيا  غيبيا

روحانّيا، فإن اهلل تعاىل قد عّودين أنّه مهما أراد ان يأمرين أو ينهاين أو يبشرين أو حيّذرين أو 
يعّلمين علما أو يفتيين يف أمر استفيته فيه، إاّل ويأخذين ميّن مع بقاء الّرسم، مّث يشري إيّل ما 

القرآن، مّث يرّدين إيّل فأرجع باآلية قرير العني، مآلن اليدين مث يلهمين أراد بإشارة آية كرمية من 
ما أراد باآلية وأتلقى اآلية من غري حرف والصوت وال جهة، وقد تلقيت واملّنة هلل تعاىل حنو 

جيّدد الّصلة بني العارف وربّه،  وكشفامتّثل وحيا فاإلشارة  1النصف من القرآن هبذا الطّريق"
" اإلشارة هي احلريّة، من الوجه اخلاص، يف الّتوّصل  أمناط املعرفةين تغرّيت معهم كّل هؤالء اّلذ

هذه احلركة يف  لّنصّية عندما تنتهي العبارة بسجنبالقرآن، وتأويل آياته، وأحداثه، وشيئّيته ا
 ال فالّصويف يف اتباعه منهج اإلشارة، 2الّتأويل والفهم يف قوالب تفسريية وحكمّية جاهزة"

د به من غىن داليل، بل ينطلق من السّر اّلذي يلقى أسرار الّلغة، وما جتو  بالوقوف على يكتفي
 عليه يف حلظة غياب عن عامل احلّس، وهنا يصبح املعىن أكرب من أن يُلّخص يف عبارة.

                                                           

 .21، ص :1، ج واإلرشاديف التصوف والوعظ : املواقف اجلزائري األمري عبد القادر  -1
للدراسات  مؤمنون بالحدود -التأويل الصويف للقرآن عند حميي الدين بن عريب-حممد شوقي الزين: الصورة واللغز -2

 .305 ص:، 2016، 1واألحباث، أكدال، الرباط، اململكة املغربية، ط
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تتضّمن تلّقي إشارات الميكن البوح هبا، وكأهّنا شبيهة  عّدةمواقفا يف كتاب املواقف جند        
يف قوله" أخذين احلق مين، وقرّبين ميّن، زالت الّسماء  ، كماميارس الّصوفّية كتمانهبالسّر اّلذي 

بزوال األرض، وامتزج الكّل بالبعض، وصار الّنفل إىل الفرض، وانتهى السري، فانتفى الغري، 
ات واالعتبارات...مّث قيل يل مثل قول احلاّلج، غري أّن احلالج وصّح الّنسب بإسقاط اإلضاف

الّصويف ف 1قيلت يل وال أقوهلا، وهذا الكالم يعرفه أهله وجيهله وينكره من عاب جهله" قاهلا وأنا
لكّنه يفتقد صوغها يف العبارة احملّددة وذلك ليس افتقارا إىل اللغة، وإمّنا السبب  يتلّقى اإلشارة

 متّثلقوانني خاّصة هبا يعاد ل بوضعه، طبيعة املعرفة الّصوفية اليت تقتصر على العارفنيراجع إىل 
" وقد يصاب الّصويف أحيانا بالعجز عن التعبري، ألّن حالته تستعصي على  املعىن القرآين

فهذا  2الوصف فاللغة البشرية قد تضيق باحلموالت اإلشراقية اليت تعّتض أحوال الّصويف"
من خالله قراءة القرآن مضّمنا إيّاه وارداته الّروحية، الّصويف الذي يسعى املشروع  اإلجراء هو

 وفيض إشاراته. 

َبْل َكاُنوا ﴿طريقة أخرى لتلّقيه اإلشارة يف قوله تعاىل الّرابعيف املوقف  املصنِّفُ  يعرض       

[ ما نّصه "كنت ليلة باملسجد احلرام 41سبأ، اآلية:سورة ]﴾وِمُنوَنمُّ ِبِهْم   َأْكَثُرُهْم  ِجنََّيْعُبُدوَن 

قرب املطاف، متوّجها للذّكر وقد نامت العيون، وهدأت األصوات، فجلس بالقرب ميّن ميينا 
فخطر يف قل ي أيُّنا أهدى سبيال إىل احلّق تعاىل؟  -تعاىل-ومشاال، أناس وجعلوا يذكرون اهلل

َبْل َكاُنوا ﴿ن العامل وعن نفسي، مّث ألقى إيّل قولهع -تعاىل-أخذين احلقّ  ؛فبعد اخلاطر بقريب

                                                           

.38 ص:،  1يف التصوف والوعظ واإلرشاد،ج: املواقف اجلزائري األمري عبد القادر - 1 
  اخلطاب(، منشورات وزارة -الكتاب-م()احلياة1127-1045التستاوي) يبق: الكتابة الصوفية يف أدبالطر  أمحد -2

 .319، ص:1، ج2003والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية،)د.ط(  األوقاف
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إّن  1فعلمت أّن عبادهتم فكانت مشوبة بأغراض نفسّية، وحظوظ شهوانّية" ﴾  ِجنََّيْعُبُدوَن 

، املعىن وربطه بالواقع يف سياق مناسبلّتلّقي  عارف ميلك استعداداراهن على تهنا  رةاإلشا
اّليت يدركها قد تلتبس  "فالقلب املتقّلب مع احلقائق والعقل معا رؤيا تعّول على القلب فهي

عليه الّصور، وحيتاج بالتّايل إىل تأويل العتبارها وإدراك حقيقتها، فيكون القلب يف وضعّية 
إّن هيمنة الوجدان على الّتفسري اإلشاري جيعله ينفلت من أّي  2العاقل اّلذي يعقل الّصور"

ة الّتأويل اّلذي يقوم على العقل، غري أّن ال يعين غياب رض وطبيعيتعا رابط عقلّي األمر اّلذي
وعليه فإّن التفسري اإلشاري جتربة روحية مرنة ومتشعبة يف الوقت اليقني الذي يؤسسه العقل، 

 نفسه. 

ميّثل حالة عصّية عن  يف التأويل اإلشاري إّن فهم  بعض اآليات وإجياد معادل لغوّي هلا        
      التعبري، وتشكو الّلغة أمامها غياب العبارة وحضور اإلشارة مثل قول املفّسر يف قوله تعاىل:

﴿    3[ "ال أطيق الّتعبري عن معناها"11اآلية: ،﴾]سورة التكوير 

  ﴿بينما يشكل البعض اآلخر موطن السّر الذي ال يبوح عن نفسه، كقوله يف اآلية

فنقف إثر هذا على مناذج 4[ "ال أستطيع الّنطق مبعناها"13اآلية: ،سورة التكوير] ﴾ْزِلَفْت ،

"فلغة واّتساع املعىن من الفهم والتأويل يف مّؤلف واحد، وجّتاه نّص واحد، أي انفتاح الّداللة
وحتتّل  «جتربة صوفّية»باملعاين واإلحياءات ألهّنا تستجيب ألكثر من  «حبلى»اإلشارة تبقى

                                                           

 . 35، 34 ، ص:1ج ،يف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف -1
، 2014، جوان 2شوقي الزين: ابن عريب ومشكلة الّتأويل، جمّلة دراسات فلسفّية، قسنطينة، اجلزائر، العددحممد  -2

  .20ص:
.894، ص: 2ج )املصدر السابق(األمري عبد القادر: املواقف  3  

. 895، ص: املصدر نفسه- 4  
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تقع يف شطط املعىن اّلذي وقع فيه  مل رغم وجدانيّتها تجربة ال وهذه 1بالّتايل أكثر من إشارة"
غالة املؤّولني والّصوفّية، ألّن الّصويف املعتدل اّلذي يرى بعني قلبه ال ميكن إاّل أن حيدث معه 

" إذ يف الوقت الذي نستطيع  فيه حتديد معىن كّل مفردة، نفقد الّسيطرة التقاء الّرورح بالّروح
وهذا  2اب املؤّجل فيها ألهّنا عبارات احتمالّية"على املعىن الّسياقي، فاملعىن يكمن يف الغي

 .يشّكل معينا ال تنفذ مواردهبسبب عمق الكالم اإلهلي اّلذي 

تأويل اآليات  ه يفجند الّلفظ مع املعىن مامن املواقف اّليت تبنّي الّتأويل اّلذي الخيضع لتالزم    

آ َذَواَت﴿يف قوله تعاىل (224)املوقف  مثلأُولت معانيها تأويال مفارقا  إذ ،من سورة الّرمحن

، سورة الرمحن[ إذ يربط األفنان بالّتجليات واختالفها حسب اختالف 48] اآلية﴾َأْفَناٍن

سورة ] ﴾ ِن     ِن ِفيِهَما﴿استعداد العارفني، ويوؤل قوله تعاىل من السورة نفسها 

مها العلوم املوهوبة لإلنسان بقوله" إشارة إىل جريان العلوم اللدنّية  بأّن العينان[ 50اآلية الرمحن،
دين هو الوارد من الوجه واإلهلامّية، وتتابعها على الّدوام، ملن دخل هاتني اجلنتني، فالعلم اللّ 

اخلاص الذي هو لكّل إنسان، والعلم اإلهلامي هو الوارد بواسطة العلم غري احملسوس، فبني 
 العالمات الواقعّية ويتحّرر منهاإّن هذا الّنوع من الّتأويل جتاوز  3الواسطة وعدمها"العلمني فرقا 

ويتجاوز األحداث  " إنّه ضرب من البحث يف البعد الثّالث ألنّه يقوم على استنطاق العالمات
مثل هذا  نّ إ 4واملعنّيات والّدالالت إلدراك القيم اهجمّردة، واستشعار البعد الكياين للإلنسان"

هذه املعاين، فريبط تتناسب و يلجأ إليه الّصويف من منطلق مايكّونه يف خمّيلته من صور  الّتأويل
املناسبة "فاملعاين الظّاهرة تطلب الباطنة  واستحضار البىن الّذهنّية بينها من باب التّشابه

                                                           

  1 .285ص: حسن عزوزي: الشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف التفسري، -
 .139مجيل شامي الراشدي: النص الصويف، دراسة تفكيكية يف نصوص أيب يزيد البسطامي، ص: عامر -2
  3  .497،  ص: يف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر، املواقف - 
  .7م، ص:2012، 1حمّمد بن عّياد: يف املناهج الّتأويلية، مطبعة الّتسفري الفين بصفاقس، ط-4
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خالهلا، أوتطلب ظاهرة مثلها، أو تطلب معان خارجّية تّتضح على ضوؤها أو تتوّسع من 
فاملعاين تكّمل أخرى، أو غري ذلك من الّتطّلبات احلاصلة عند الفهم والّتأويل، أو عند 

 .1الّتفهيم"

تلك الّنظرة املقّدسة اليت حّفه هبا  هتمنح، و مهّمة هلا الّصوفّية فهم اإلنسان الّرؤية تذختّ ا      
هم اّليت جتعل اإلشارية يف تأويالالبنية بني بني هذا املنطلق و  ونيربطفهم اهلل تعاىل، لذلك 

     ﴿الثّالوث)اهلل، العامل، اإلنسان( يف رباط وثيق، وجند إشارة اآلية الكرمية

َِّن   ﴾:تشري إىل املعىن العميق اّلذي فهم به الّصوفية  [17] سورة األنفال، اآلية

ولكّن أنت اهلل. أو  !اآلية عن طريق اإلشارة:ما أنت حمّمد إذ تدعى حمّمد"مفهوم اإلنسان
.يعين باطنك حق تقول مارميت من حيث ظاهرك إذ رميت من حيث باطنك، ولكّن اهلل رمى

فالّصورة واملعىن  -تعاىل-وباطنك خلق. كذلك هنا، ماهو العبد إذ يدعى بالعبد، ولكّنه احلقّ 
إّن الّتوحيد  2اإلشارة بلغت عني الكل، فما كان العبد عبدا إال به تعاىل"، إذ من العبد له تعاىل

هو هدفه ف ،الّتجربة الّصوفّية تشّرعهمعىن  إاّل أّن باطنه ؛بني اهلل واإلنسان غلّو اليقبله الّدين
      وحدة الوجود اجلامعة بني اخلالق واملخلوق، وإعادة بناء العالقة مع الّذات املكّونة للوجود
" الّتأويل الّصويف هو الّنظر يف منتهى ما يصل إليه الوجود من رقائق متشابكة، وحقائق منعطفة 
على الّذات. الّتأويل الّصويف هو تأويل وجودي ألّن أقصى مايصل إليه الوجود هو الوجدان، 

تدرك الوجود متضايفا  ؛والوجدان، قبل كّل شيم، وبعد كّل اعتبار، يف الّذات الواجدة
 .3اليفارقها، ظاهرة ُمستبطنة فيها، وصورة باطنة يف املستظهر منها"

 

                                                           

  .177ص:  -مقدمات ملعرفة بديلة بالّنّص واخلطاب-نظريّة الّتأويل التقابليحممد بازي: -1
.1218، ص:2األمري عبد القادر: املواقف يف الوعظ واإلرشاد، ج - 2  
  .433،434ص: ،التأويل الصويف للقرآن عند حميي الدين بن عريب-حممد شوقي الزّين: الّصورة والّلغز -3
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 الترجيح التأويلي وتعّدد المعنى: -2.3

يعتمد الّتجيح على االنتقال من معىن إىل آخر مع توخي الفهم السليم للمعاين القرآنية     
العدول عن هذه القاعدة يف العمل فها، وللبنيات اللغوية  اليت تكون مبثابة مقدمة ملا سبق

فيه وافق ياملؤّول يف حبثه عما املعىن بالّتجيح الداليل واللغوي؛ من شأنه أن خيلق حالة تبعثر 
ظاهره باطنه، لذلك ُعّد هذا العمل ذو أمهّية يف التأويل ألنه يعّول على الدليل الذي يقيمه 

البنيات احملتاجة إىل الّتجيح، هي جمال االختالف املؤّول على معناه الذي حتصل عليه "إّن 
والتأويل بامتياز، الهّنا حموجة إىل جهد ذهين، وإىل حبث عميق ودقيق عن أقوى املرجحات 
واألدلة. ويتم ذلك بالعودة إىل الذخرية، وألن املؤوِّلني متفاوتون يف هذه القدرات الّذهنية من 

جهة أخرى، كان حمصل ذلك تباين واختالف يف  جهة، ويف معارفهم القلبية وذخائرهم من
اآللية اّليت يتّم من خالهلا تتعّدد األوجه الّتأويلّية لآلية الواحدة نتيجة اختالف ف 1الفهم"
 .القراءة

على االنتقال بني  ُبينجند توظيفا بينا للّتجيح يف مدونات الّتفسري الّصويف اجلزائري      
العقل والقبول املنطقي للمعىن، وجند ذلك مثال يف كتاب "شرح االحتماالت مضبوطا مبا حيتمله 

صغرى الصغرى يف علم التوحيد" يف بعض مواضع تأويل اآليات، كقوله تعاىل يف سورة 

سورة يوسف[  24]اآلية:﴾   ن   َأْن          َوَلَقْد َهمَّْت﴿يوسف

( أي زجرها ووعظها، وقيل هّم بهايف تأويلها ترجيحات خمتلفة منها ما ذكره يف قوله:" إّن معىن )

ا( أي غمها امتناعه عنها، وحيتمل أن يكون املراد، همَّ بسببها أي:  بضرهبا ودفعها، وقيل:)هبه
دته من أصابه هّم بسبب هذه احملنة اّليت وقعت فيها من معصية املوىل تبارك وتعاىل وما كاب

املشاّق والّشغف حبّبه عليه الّصالة والّسالم..فيكون املعىن على هذا : لوال أن رأى برهان ربّه 

                                                           

.30العربية، ص:حممد بازي: التأويلية  - 1  
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لدام مهّه، أو يكون املعىن لوال أن رأى برهان ربّه فيما خيّلصه من هذه احملّبة، أو حنو ذلك ممّا 
لكّنه منعه إىل شيم من يّتّخص به الظّاهر على سبيل  الّتورية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها، 

ذلك، رؤيته عليه السالم برهان ربّه الّدال على كمال ملكيته للعبيد، وأنّه املتفّرد باحلكم ونفوذ 
فاحتماالت الّلغة هي احتماالت للمعاين أيضا، واللغة اليت ال حتسن  1املشيئة واالقتدار"

ا يف إنقاذ املشروع الّتأويلي من االغّتاف من حبور االشتقاق والبالغة والّتصريف ال يعّول عليه
  االنغالق والتحّيز.

  ﴿يف قوله تعاىل 37املوقف  كتاب املواقف،  من أمثلة الّّتجيح الّتأويلي يف    

  [ من أوجه متعّددة للمعىن هلذه اآلية "وإنّه أي 44]سورة الزخرف، اآلية:﴾َوِلَقْوِمَك

لذكر لك تذكر رّبك بتالوته، وتتعّبد بّتديده، ولقومك أّمتك، جمازا، والشّك أّن تالوة  ؛القرآن
القرآن ذكر هلل بل هو أجّل األذكار عند العارفني باهلل فقط..الثّانية:وإنّه لذكر لك ولقومك، 
ر مبعىن مذّكر يذكِّرك أنت وقومك)أّمتك جمازا(..الثّالث: وإنّه لذكر لك ولقومك، مبعىن تذكَّ 

أنت بالقرآن ويذكِّر به قومك أي العرب، على ظاهر الّلفظ..الرّابع: وإنّه لذكر لك مبعىن مذّكر، 
ولقومك)أّمتك جمازا( أي وعظ وواعظ..اخلامس: وإنّه لذكر لك ولقومك العرب خاّصة، مبعىن 

 بالقرآن فلكونه معجزته إلعجاز اخللق عن أن يأتوا بأقصر ملسو هيلع هللا ىلصشرف لك ولقومك، أّما شرفه 
إّن  2سورة من مثله، وملا فيه من األخبار باملغيّبات واألنباء عن األمم البائدة، والقرون اخلالية"

ل الّنظر االحتماالت الّّتجيحّية يكون هدفها غالبا يتوّسم الّتوسيع يف حتصيل املعىن وإمها
حيّفز قراءات  والّتدبّر فيما خفي منه، وهذا من خواص الّنص املفتوح" فالّنّص املفتوح هو الذي

                                                           

ه(: شرح صغرى الّصغرى يف علم الّتوحيد، علق عليه: سعيد فودة، 895أبو عبد اهلل حممد بن يوسف السَّنوسي)ت: -1
 .110، 109م، ص:2006ه، 1427، 1دار الرّازي، عمان، األردن، ط

.85، 84، ص:1، جيف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف - 2  
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بل إّن الّتعدد القرائي آلية من آليات الفهم اليت ترمي   1الهنائية، دون إقرار أّي قراءة ممكنة"
 الوصول إىل لّب الّنص.

 الّتأويل بما يليق بذات اهلل: -3.3

فهذا يعين أّن كّل ما يدعو إليه هذا املذهب هدفه  ؛إذا اصطلح على الّتصّوف على أنّه تربية  
ؤّولة الخيرج عن هذا بالّتدبّر يف ذات اهلل على الوجه احلسن مقّتن 

ُ
، وحّت معىن اآليات امل

اهلدف، لذلك نلمس يف كثري من اآليات املؤّولة عن طريق اإلشارة أهّنا تؤول إىل مايليق بذات 

]سورة ﴾      َفاْعَلَم ﴿يف قوله تعاىل 24اهلل، مثل ما آلت إليه اآلية يف املوقف 

[ "املعىن أنّه اليستحّق العبادة واخلضوع واالّتصاف بصفات اإلله وجه من 19حممد، اآلية:
إاّل الّذات  ؛الظّاهرة باملظاهر اّليت هي)أي املظاهر( إعدام عند الّتحّقق -تعاىل-وجوه احلقّ 
 ةالّصوفيفاملعرفة  2وجه مع وحدهتا" ، وذلك أّن احلقيقة املسّماة باهلل واحدة من كلّ املسّمى باهلل

، وهذا اإلدراك هو اّلذي سيّتّتب عليه ماهية الوجود املرتكز على األحاديّة هتدف إىل إبانة
الّسلوك اإلنساين والّصويف خاّصة من إميان، وخضوع مطلق هلذه الّسلطة الواحدة حّت وإن 

 ، كالمّية..(.اختلفت املرجعّيات اّليت ينطلق منها الّتأويل)فلسفّية

تأويل مشابه يرّد فيه املعىن الفلسفي إىل احلقيقة اإلهلّية يف تأويله ملعىن للّشيخ"العالوي"      

:" إّن  [1]سورة العصر، اآلية﴾َوالَعْصِر﴿الّدهر اّلذي يعود على معىن الّزمن بصورة عاّمة ومعىن

املراد هو غري ما نعلمه من الّدهر اّلذي هو عبارة عن املاّدة الّزمانّية املتكّونة من جزأي الّليل 
والّنهار، وكيفما كان احلال، هذا اّلذي نعرفه من الّدهر ال يعدم حظّه من شعاع تلك احلضرة 

                                                           

1 -Umerto Eco: les limites de l’interprétation, Grasset, et Fasquelle pour la traduction 

française, 1992, p125. 

.69، ص:1األمري عبد القادر: املواقف يف الّتصّوف والوعظ واإلرشاد، ج - 2  
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فمن وحي تأويل  1ية ألبديّته"املسّتسلة الوجود أزال وأبدا أعين ممّا ال هناية ألزلّية إىل ماال هنا
"العالوي" نفهم أّن األوقات اّليت أقسم اهلل هبا يف القرآن الكرمي ماهي إال صورة عنه، ومعرّبة 
عن وجوده، للتجاوز داللتها املفهوم األّويل  املتمّثل يف زمنّيتها، وهذا الّتواري يف املعىن هو أجّل 

 2عاد تأويله، إذ أّن إنتاجه يعترب يف املقام األّول تأويال"مراحل الّتأويل "إّن كّل نّص يتوّلد حني ي
فرموز الكون والطّبيعة تتغرّي مدلوالهتا عند الّصوفّية من شاعر إىل متكّلم حسب املعرفة والّذوق 

 ودرجة االستعداد لتلّقي املعاين الغيبّية.

 المنهج الّلغوي في الّتفسير اإلشاري:-4

يف نثريّا كان أم شعريّا عن غريه بسبب الّرمزية اليت تغلفه واليت ختتلف بنية الّنص الصو       
تشتغل على ثنائية الظّاهر والباطن واحلضور والغياب، ومدار احلديث هنا عن طبيعة الّلفظ 
الذي يؤّدي فيه اجلانب االصطالحي، والعريف، واالشتقاقي، والنحوي، والبالغي وظيفة إبالغّية 

 اإلمجايل، واللغة إن وجلت احلقل الصويف فإهّنا ستصطب  مبعجمه مهمة لتأسيس تأويل املعىن
عاشة، وخرقا للتداول 

ُ
ومادته العرفانية والفلسفية وختلق حالة من التفرد يف هذه الّتجربة امل

املألوف" إّن الّتجربة الّصوفية هي باألساس عدمية الّشكل، الحمّددة وغري متماسكة، حّت الّنص 
إهّنا لغة مغّلفة باإلشارة والّرمز  3الّصويف بفقد شكله ويّتخذ شكال خمتلفا" املقّدس حتت أنظار

ميّثل املعىن فيها أفقا يبعد كلما اقّتب القارئ منه، ويتعّدد عندما يوشك على وحدة معناه " إهّنا 
شار واملشار إليه وبني معان غريبة وغامضة جيب عليه اكتشافها، واستبطان 

ُ
متّد جسورا بني امل

رف الّصويف، ولذلك نراه يلجأ على الّدوام إىل لغة سرّيّتها، كّل هذه العوامل أثارت فعال العا

                                                           

ت.ش(، ط.)د.، العالويّة، مستغامن، املطبعة أمحد بن مصطفى العالوي: مفتاح علوم الّسر يف تفسري سورة العصر -1
 .10: 9ص

، 2010، 1فرانسوا راستيت: فنون الّنص وعلومه، تر:إدريس اخلطّاب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط-2
 .73ص: 
. 351أمربتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ، ص:  - 3  
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أي أهّنا لغة حتيل إىل إدراك الوجود  1اإلشارة والرمز واللغز حّت يف استعماله للغة املتواطأ عليها"
رغم ما تقّدمه من انزياح يستدعي اللجوء إىل نصوص غائبة لريبط  اإلنساين يف قّمة وعيه بنفسه
   .قةهبا أواصر التصورات املتفرّ 

       :وتأويله معرفة معنى الّلفظ -1.4

يعترب املنهج الّلغوي مهّما يف تفسري القرآن ألنّه من أهّم ما يقوم عليه علما  الّتفسري      
يف  ، فإدراك داللة الظّاهر ، كماعن بعض املعاين املبهمة  الّلبس رفع والّتأويل، فمن خالله يتّم 

     ﴾ َكاَن تّوابًا واْسَتْغِفْرُه و﴿[55سورة غافر: اآلية ]﴾  واْسَتْغِفْر قوله تعاىل﴿

[موضوع مشّتك بني اآليتني وهو االستغفار الوارد بصيغة األمر 3]سورة النصر: اآلية 
، وهو أمر حيمل بعض االلتباس فيما يتعّلق باستغفار ملسو هيلع هللا ىلصللمخاطب الّدال على املفرد وهو الن ي 

 -عليهم الصالة والسالم-األنبياء، وقد فسره "األمري عبد القادر" بقوله: " ال يقال الرسل
معصومون من املعاصي، فكيف أمروا باالستغفار؟ ألنّا نقول: استغفار األنبياء ليس هو من 
مفارقة الذنوب واملخالفات كغريهم، وإمنا استغفارهم: مبعىن طلب الغفر، وهو السّت عن 

واحليلولة بينهم وبينها فال يالبسوهنا..وهو استغفار خاّصة اخلاّصة، املشار إليه يف  املخالفات،

والثّاين: استغفار اخلاّصة وهو  [9سورة غافر: اآلية  ﴾ ]الّسيِّئاِت َوِقِهُمدعاء املالئكة بقوهلم:﴿

ة ال طلب الغفر والّسّت، مبعىن عدم الفضيحة، وإذا انتفت الفضيحة بالّذنب، انتفت املؤاخذ
ومسّوغاته  فإقامة احلّجة بالّلغة هو عني حتصيل املعىن بعقالنية حتقق اتساقا بني النص 2حمالة"

، فالّتأويل يف ، ألّن الّلفظ يف وضعه املعجمي هو غري معناه عندما يوضع يف السياقاإلفهامية
 ورد جمازا. اآليات السابقة كان هدفه توضيح معىن االستغفار الذي الينطبق على الرسل، بينما

                                                           

.134ص: ، منصف عبد احلق: الكتابة والتجربة الّصوفية- 1  
. 817، ص: 2األمري عبد القادر اجلزائري: املواقف يف التصّوف والوعظ واإلرشاد، مج - 2 
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إذا كان تأويل الّلفظ يف كتاب املواقف قد أشار إىل اجلانب املعجمي وعمد إىل تأويله بغية     
فإنّنا جند يف مواقف أخرى إخراج معىن الّلفظ من معناه املّتفق عليه عند عاّمة  ؛رفع الّلبس

ص، كتأويله لقول اهلل العرفاين الذي تعارف عليه الّصوفية يف معجمهم اخلااملفّسرين إىل معناه 

" هذه اآلية الكرمية ألقيت  بقوله  [11]سورة الضحى، اآلية:﴾َربَِّك َفَحدَِّثَوَأمَّا ِبِنْعَمِة ﴿تعاىل

علّي باإللقاء الغي ي مرارا عديدة ال أحصيها)هكذا( والخيفى ماقاله فيها عاّمة أهل الّتفسري، 
نعمة العلم واملعرفة باهلل تعاىل، والعلم مبا جاءت  ؛وممّا ألقي علّي فيها: أّن من املراد بالّنعمة هنا

عامالت واألمور املغيّبات، والشّك أّن هذه الّنعمة من به الّرسل، عليهم الّصالة والّسالم، من امل
إنشاؤها  ؛أعظم الّنعم. وإطالق الّنعمة على غريها جماز بالّنسبة إليها، واملراد بالّتحّدث إليها

 .1وبّثها ملستحّقيها املستعّدين لقبوهلا"

 :لّتأويل الّنحويّ اآليات -2.4

وقد اقتفى ،  تعارض اإلشارة مع معىن اآلية، درءلسبيال  عند الّصوفية الّتأويل الّنحوي ميّثل     
ستخراج األحكام من ا هذا املنهج من أجل الّصوفني ذوي املنهج اإلشارين ياملفّسر  معظم

القرآن الكرمي   "فالّتحليل الّنحوي وما يتعّلق به من قواعد حنويّة، وخترجيات حنوية، واختالفات 
نسيج خطاب الّتفسري، وأساس من أسس صناعته، تبعا للّّتابط بني الّنحاة، حلمة هاّمة بانية ل

املشار إليه بني الّنحو واملعىن، وحتقيقا للقّوة االحتجاجية اّليت ميثّلها عامل الّنحو يف الّدفاع عن 
من  وما يطرأ على املعىن حلروف بتأويل واختّصت الّتأويالت الّنحويّة  2هذا املعىن أو ذاك"

      َوُيْطِعُموَن﴿يف قوله تعاىل 347، مثل املوقف تغيري

              
                                                           

.159، ص:1، جالسابق املصدر - 1  
، 2015، 1دار كنوز املعرفة والنشر، عمان، ط -األنساق العميقة للّتأويلية العربّية -حممد بازي: صناعة اخلطاب -2

 .87ص:
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يف قوله )على حّبه( يصّح أن تكون مبعىن  «على»"اعلم أّن  [8،9اآلية:نسان، ]سورة اال﴾
ويكون الّضمري عائدا على الطّعام، ويصّح -تعاىل-ي متجاوزين حّبه إىل بذله لوجه اهلل أعن، 

  ﴿أن تكون مبعىن يف على تقدير مضاف أي يف وجه حّبه، أي حّب الطّعام كما قال:

    ﴾ ّضمري عائدا على الطّعام، أيضا، ويصّح أن تكون ويكون ال

يف  -تعاىل-مبعىن الاّلم أي ألجل حّبه، أي ألجل حّبه، ويكون الّضمري عائدا على اهلل

فاملؤّول يعمد إىل األدلّة الّنحويّة مبا يناسب املعىن، ألنّه هو  1﴾َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اهلِل﴿قوله:

 الغاية.

 ستدالل باجلانبفااليف الّسياق،  الوارديتوافق املعىن الّنحوي يف بعض املواقف مع املعىن        
، مثل هاداللغوي يف التفسري اإلشاري هو جتسيد لإلشارة يف شكل واقعة لغوية هلا ما يعضّ 

[ إذ 2، اآلية: الفاحتةسورة ]﴾َن   ﴿اّلذي ورد فيه قوله تعاىل 203املوقف

 باجلملة االمسّية املفيدة الدوام واالستمرار، و"بأل" العهديّة اليت معهودها محد احلقّ " : قال فيها
احلمد صادر منه تعاىل، راجع إليه، تعاىل محد نفسه نفسه بأزله، وقال" هلل" بالاّلم املفيدة، أّن 

، وهو معىن ماورد يف اخلرب الصحيح) َوإليه يرجع عواقب الثّناء( وما قال فهو احلامد وهو احملمود
فالعرفان  2"(ألّن الباء التفيد هذا، وهلذا قال بعضهم )الاّلميون أفضل من البائّيني"باهلل" 

جيده، فيخلق عاملا لغويّا خاّصا يكون قد على ماجتود به موافاظ لاأل الّصويف يطّبق خصاص
" ومن العبث إن ينظر إىل هذه اللغة اإلشارية توحي بهوما اإلشارات  ليوافقتفّلت من أصله 

على أهّنا فضفاضة يف داللتها، أو أهّنا ميكانيكية ال ختضع لعوامل الّّتابط بني الّتجربة الّروحية 
مثل ما جنده يف املوقف   3جتنيحها اإلشاري من جهة أخرى"من جهة وبني الّداللة الّلغويّة يف 

                                                           

. 1134، ص:3، جيف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف - 1  
.440ص:،1ج،  نفسهاملصدر  - 2  
 .925ريبق أمحد: الكتابة الصوفية يف أدب التستاوي، ص: طأمحد ال -3
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إذ نقول   ﴾َأَحْد  ُقْل ُهَو﴿يف تأويل سورة اإلخالص، خاّصة فيما تعّلق باآلية األوىل 239

، ولعّل عرب هذا املدخل وجد الّصوفّية ما هنا أّن الّلغة عامل طّيع تابع ملا تتطّلبه مقتضيات الّتعبري
اإلشارة إىل عبارة غري متحّررة كلّيا، إذ تبقى ملك اخلاّصة ملا تتمّيز به من لغة  يّتمجون به عامل

 خاّصة.

استكماال للتأويل الّلغوي يف سورة الفاحتة جند أّن اآلية السادسة من هذه السورة قد        

               ﴾َنْسَتِعنُيِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك ﴿تفّردت هي األخرى مبعىن أتاحته هلا الّلغة، فقوله تعاىل

عبارة ظاهرة فيها معىن باطن اليؤول إليه إاّل فهم بنية الّلفظ وكيفّية وروده  [5] الفاحتة،اآليات
على إحدى األوجه دون أخرى، فهي كما مّت تفصيل معناها" خرب مبعىن األمر، فهو تعليم لنا 

بذلك فحسب، بل منّر باآلية مرور ، أن ندعوه هبذا الّدعاء، فليس املراد اإلخبار وأمر لنا
من غري قصد الّدعاء، باحلصول على ذلك، بل نقصد اإلنشاء  -تعاىل-احلاكي لكالم اهلل

القائل "احلمد هلل"  خربيّة لفظا، إنشائّية معىن، وإاّل فال يسّمى ؛والطّلب.كما أّن مجلة احلمد
 كّل مظهر حيصل منه له تذّلل مشاهدا له يف حامدا..فأمر العبد املؤمن بسؤال ربّه أن جيعله

وخضوع وانقياد، حبيث تكون عبادته مبعىن تذلّله وخضوعه وانقياده للظّاهر، تعاىل بذلك 
 .1املظهر اخللقي، أي مظهر كان"

 :آليات التأويل  البالغيّ -3.4

لية من آباعتبارها أّدى الّتأويل باستعمال البنيات البالغّية دورا يف إثراء شبكة العالقات لقد    
غري أّن ما خيتلف فيه الّصويف عن غريه من املفّسرين هو اخّتاذ هذه اآلليات ، آليات الّتأويل

مثل: اهجماز واالستعارة والكناية باملصطلح دون اإلجراء، أي أهّنا تعمل وفق تصّوره ومتثّله 

إذ  86املوقف  يف حىّضالهو تأويل سورة  وخري موقف يصادفنا متّثل الّتأويل بالكنايةللمعاين، 
                                                           

.398ص:  ،1ج، األمري عبد القادر: املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشادا - 1  
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يقول يف معناها:" هذه األشياء املقسم هبا: هي كناية عن بعض مراتب جتّليه، وتعنّي تنزّله 
فكّل صور الوجود  1"يف احلقيقة إاّل بذاته -تعاىل-وتدلّيه، وهي مراتب كلّية، فما أقسم احلقّ 

الّتعبري القرآين يرد مرموزا إمّنا ترجع يف مآهلا إىل اهلل تعاىل، وماموجوداته إاّل دليل عليه، لكّن 
 .أحيانا اختبارا ملن يتدبّر

]سورة اإلسراء، ﴾ِن    ﴿حتضر الكناية يف قوله تعاىل     

[ يف قوله" الّليل كناية عن الّنفس العنصرية الظّلمانية، والّنهار كناية عن الّروح العلوية 12اآلية:

وكمال اقتداره، وإطالقه على ظهوراته وتعيّانته،  -تعاىل-عالمتني على املوجد ِنالنورانية، 

الّنفس والّروح..وماُعرف ولو تقّيد مبظهر، وتعنّي ملا ظهر وتعنّي بالضّدين، كالليل والّنهار، و 
فمفهوم الضّد يتحّول يف اخلطاب الّصويف  2احلّق إاّل بظهوره على الضّدين، وتعّينه بالّنقيضني"

إىل أمر إجيايب تتضح عربه املكنونات" يعترب املنحى الّصويف يف بناء معاين الّنّص القرآين، منوذجا 
تأويلّيا يف صناعة اخلطاب، يف عبوره من القشر إىل الّلباب، من الظّاهر إىل الباطن، ومن 

 .اء أستار الظّاهر، للوقوف على مامل يقله النصّ الّصدف إىل اجلوهر، يف حبثه عن املعىن ور 
ويظهر فيه جبالء تطويع الّنص لبناء اجّتاه معريف وتشكيل لغته وخطابه عاكسا بذلك وجها من 

هذا االستدعاء للوظائف الّلغويّة يف صورهتا الّنحويّة، والبالغّية، وغريها و 3وجوه الّتأويلية العربية"
، ودليل أيضا على  4الّتأويل الّتقابلي العمودي عرب اخلطابسعي لتحقيق انسجام  إمّنا هو

                                                           

.168، ص:  السابق املصدر - 1  
. 413، ص: نفسهاملصدر  - 2 
.86ص: -للّتأويلية العربية ي األنساق العميقة -حممد بازي: صناعة اخلطاب- 3  
التأويل الّتقابلي فهو أداة بيان املعىن وتفهيمه، عرب إحداث الّتقابل بني املعاين مبا يوّضحها أكثر، ألّن الّتقابل حاصل  -4

العمودي فهو بيان معىن يف البنية الظّاهرة مع عنصر يف  يف تفكري املنتج للغة، ويف انتظام الكلمات واملعاين، أّما التقابل
، أو غريها من األساليب التعبريية/ ينظر: حممد  البنية العميقة عرب التلميح، أو االستعارة، أو الكناية، أو الرمز، او اهجماز

 .81بازي: نظرية التأويل التقابلي، ص: 
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رغبة يف حتقيق انسجام الفهم،  متعّددة اّتساع البىن العميقة له، إذ تتطّلب توظيف إجراءات
 .ويتحّقق هبذا يف فهم بنية اخلطاب

 المصطلح الّصوفي وتأويله:- 4.4

لقد اخّتذ الّصوفّية املصطلح كأداة برهانّية لالستدالل على جتارهبم الّذوقّية، ومل يقتصر ذلك      
يتجّلى  إذ على الّشعر الّصويف، بل حّت الّتفسري الّصويف للقرآن اليكاد خيلو من هذا الّتوظيف، 

 ،الّتجّليثل : لنا مزيدا من املصطلحات الّصوفّية  الّدالة على أحوال أهل الّسلوك وأذواقهم م
وقد مجعها يف تفسري إحدى  اآليات" ومن  ، والّرؤيا، واألقطاب،والكشف ،والمشاهدة

ال يعلم مت  ملسو هيلع هللا ىلصُيكفَّر إمجاعا، كما ال خيفى. وكونه  -ملسو هيلع هللا ىلص-اعتقد تسوية علم اهلل وعلم رسوله

 سورة لقمان، اآلية]﴾     إّن  تقوم الّساعة وال األربعة املذكورة يف قوله﴿

[ هو ممّا  أمجع  أهل اهلل، أهل الكشف والوجود على خالفه، وإن كان عندهم من قبيل 34
_ال يصّح هلم مقام القطبّية ملسو هيلع هللا ىلصإنكار الّضروريّات. بل إّن األقطاب اّلذين هم قطرة من حبرة _

والّتصّرف يف كّل ما حواه العرش احمليط إاّل بعلم هذه اخلمسة وأعظم منها، ومع هذا فإنّا نقول 
يزداد علما جبزئيات األمسائ اإلهلّية ...وكّل جتلٍّ له اسم إهلي خيّصه، يظهر من  ملسو هيلع هللا ىلصاليزال 
وإمّنا مّسوا األقطاب ألّن فلك العامل ، كما يعطي ملعىن القطب داللة معينة يف قوله "  1الغيب"

وبه ينظر احلّق تعاىل إىل  -تعاىل-أعاله وأسفله إمّنا يدور على قطب زمانه، ألنّه حمّل نظر احلقّ 
له، فإّن املدد اإلهلي إمّنا -تعاىل-العامل. ولوال وجود القطب ما استقام العلم، وال قبل امداد احلق

وميّد العامل مجبعه أسفله  -تعاىل-اّلذي يستمّد منه احلقّ يصل إىل العلم بواسطة القطب. فهو 
وأعاله أرواحه وأجسامه، إذا القطب ذو صورة وروح، فروحه تدور عليه األرواح، وصورته تدور 

                                                           

 . 879 ، ص:1، جيف التصوف والوعظ واإلرشاد املواقف -1
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إنّه املصطلح الصويف اّلذي اليتكّشف معناه إاّل يف حضرة الّصوفّية؛ هؤالء اّلذين  1عليه الّصور"
 .تهمذاقوا وعرفوا وضّمنوه جترب

 ﴿كما جند مصطلح الّرؤية قد ُأسند عن طريق الّتأويل والفهم الباطين إىل قوله تعاىل       

 ﴾:[ فظاهر اآلية ينفي إدراك األبصار له تعاىل، 103]سورة األنعام، اآلية

 ملسو هيلع هللا ىلصلكن إشارهتا توحي بالعكس، إذ ضّمنها "األمري" معىن الّرؤية احلقيقّية اّليت مل تعط إاّل لغريه 
اإلسراء واملعراج، ومل ينلها غريه من الّرسل مثل، موسى عليه الّسالم، فأّي رؤية أو  يف ليلة

ه تعاىل إمّنا تكون حسب استعداد الرّائي، فهو اليرى اهلل إاّل من خالل رؤيته لنفسه    مشاهدة ل
هي غري املشاهدة احلاصلة لكّل  -عليهما الّصالة والّسالم-"والّرؤية احلاصلة حملّمد وملوسى

فنستنتج من هاهنا أّن  2من ن ّي وويّل وإن تفاوتت مراتبهم يف املشاهدة" -باهلل تعاىل–عارف 
 .الّرؤية نسبّية حسب االستعداد، وليست مطلقة

القلبّية والبصريّة، فهي هلا من االّتساع الّداليل ما جيعلها قابلة  الرؤية وقد تشمل الّرؤية    
للّتأويل. وهذا القول يف مصطلح الّرؤية جنده أيضا عندالّشيخ" أمحد العالوي" يف تأويل اآلية 

إّن الّرؤية لو كانت ممتنعة عقال أو شرعا ملا سأهلا كليم اهلل عليه الّسابقة إذ قال فيها:" مّث أقول:
الّسالم، ألنّه أعلم مبا جيوز وما يستحيل يف حّقه تعاىل، وحّت لو قلنا ُمنهَع منها، فمن احملتمل 

] سورة البقرة،        ﴾3﴿أن تكون قد ُذخرت لغريه

" املصطلح الصويف إذن هو عبارة عن مفهوم تصوري يعكس مضمون الّتجربة [253اآلية 
الّذوفية الوجدانية اليت يعيشها املريد السالك يف رحلته الّروحانية من أجل حتقيق الوصال أو 

                                                           

 .871، ص:  السابقاملصدر  -1
.239، ص:  نفسهاملصدر  - 2  
،)د.ت.ش(، 2مصطفى العالوي: أعذب املناهل يف األجوبة واملسائل، املطبعة العالويّة، مستغامن، ط بن أمحد -3
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ّرؤية يف اجلانب وتتحدد ال 1اللقاء الربّاين عرب حمطّات ثالث هي: الّتحلية، والّتخلية،ـ والوصال"
 الصويف بقسميها القل ي الذي خيتّص به العارفون.

إّن القسم البصري  يف الّرؤية يعرب عن الرؤية املباشرة واليت تكون سببا لألوىل كما قد         
يف رؤية ربّه يف  ملسو هيلع هللا ىلص يتشاهبان إذا كانت الرؤية البصرية صادقة وهو ما ُوصهف به سيدنا حممد

سورة النجم وفق تفسري الّشيخ العالوي ما نّصه: " مث اعلم أن األبصار اليّتاءى هلا احلق  
كيفما كانت إال إذا انعكست بصائرهاكما انعكس بصره عليه الصالة والسالم واحّتد 

ة عما البصرية، زياد بالرؤية ملسو هيلع هللا ىلص ، ويقول املفسر يف هذا املقام أيضا: " متكن حممد 2ببصريته"
حصل له من الرؤية القلبية، وكان بصره يف هذا احلال عني بصريته، وهلذا مدحه سبحانه 

أي مازاغ البصر عما رأته البصرية، وقوله وما طغى،  ﴾       ﴿وتعاىل

أي: ما جتاوز وما التفت عما جتلى له احلق فيه، إمنا كان يالحظه يف كل شيم، وهو عليه 
اجتمع له الرؤيتان معا،  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة والسالم أعرف اخللق بربه..وحتصل من هذا أّن حممدا 

ف الذي تتم مبوجبه معرفة الغيب أو جتليه.     فالرؤية هنا تقارب معىن الكش 3القلبية والبصرية"
"فاملصطلح الّصويف هبذا املعىن لفظ له ظاهر لغوي يستعمله كّل من يستعمل الّلغة ويتداوهلا، 
ويتواصل عن طريقها تواصال أفقّيا ظاهرا. ومن جهة ثانية لفظ له باطن ذوقي، اليظفر بإشارته 

 .4طريق اهلل)طريق الّسلوك الّصويف(" وداللته البعيدة إالّ من تفرّغ للّسري يف

 

                                                           

.79أمساء خوالدية: الرمز الصويف بني اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا، ص:  - 1  
،)د.ت.ش(، 3: لباب العلم يف تفسري سورة النجم، املطبعة العالوية، مستغامن، طمصطفى العالوي بن أمحد -2

  16ص:
.16، ص:نفسهاملصدر  - 3  
 .297حممد بنعمارة: الّصوفّية يف الّشعر املغريب املعاصر، ص: -4
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 :1انفتاح الّتفسير اإلشاري على الّدوائر الّتأويلّية الكبرى-5

 للّنصّ  شامل معىن بناء تروم ومعرفّية ثقافّية عوامل عّدة القرآن تفسري عملّية يف تتالحم         
ـأويل يف شكل دائري ت"فالّنص كائن يبين ال فيه الظّاهرة الّلغويّة بالبنية مكتفية غري ،القرآينّ 

اإلشارة واللغة  لقانون الخيضع الّصوفّية عند القرآن فهم يف فاملعىن 2ليتحقق من صحة ما يبنيه"
واقعي و بل إنّه ينفتح على معطيات الثّقافة املوروثة جاهدا الستعماهلا كجانب عقلي  ،فقط

وتستثمر تراثه اللغوي، ومن مثّة تقّدم حماولة فهم ر ة تنفتح على اآلخجيعل الّتصّوف ممارسة عمليّ 
   .له لتضمن فهم حاضرها

 يف السّياقات بعض لتوضيح معرفّيا رافدا مّثل ما كلّ  الكربى النصّية بالّدوائر يقصد       
 احلديث، من بنصوص واالستشهاد واحلكم، واألمثال، واألخبار، القصص،: مثل الكرمي القرآن
 الثّقافية، المتداداتا عن تكشفل خمتلفة، بأشكال حتضر غائبة نصوص فهي الكرمي، والقرآن
 الّنصّ  بني املمكنة القرائّية االنتقاالت عكست ألهّنا" إليها االلتفات عدم الميكن وبالّتايل
 حقول يف جتّوالهتا من واغتنت به، املرتبطة األنظمة واستحضرت الّسياقّية موازياته أو وذاكرته
 أو بالعام اخلاص أو باملعروف، اهجمهول ربط هبدف ولكن االستعراض، الهبدف متعّددة، معرفّية

 الّسياق هذا يف وجند  3"مقبول معىن بناء إىل املؤّدية القرائّية اإلجراءات من غريها أو املقارنة،
 حفلت اّليت" اإلرشادو  الوعظ يف املواقف"  كتاب يف اخلارجّية الّنصّية للسياقات واسعا توظيفا
 اليت تلك الّنصوص، بسياقات اجلهل حالة من تقي ، فهي اخلارجّية النصّية املوازيات من بكثري

                                                           

بالفهم يعتمد على شكل معريف أو نصي املصطلح وظّفه "حممد بازي" يف كتابه التأويلية العربية ومعناه" كّل اشتغال  - 1
، خيدم املعىن ويسنده يف حلزات تكّونه البنية النصية موضوع فهم، وهو يلعب دور املوازي الداليل اخلارجي من خارج

وبعدها، بأي شكل من األشكال، ومن ذلك أسباب النزول، واألخبار واإلسرائليات، والنصوص املوازية)القرآن، واحلديث، 
الشعرية، واألمثال، واألقوال..( ومعطيات االجتاه املذه ي أو الفكري للمؤول وغري ذلك/ حممد بازي: التأويلية والشواهد 

 .174العربية، ص: 
2 - Umerto Eco: les limites de l’interprétation, p 43. 

.68،69ص: -حنو منهج تساندي يف فهم النصوص واخلطابات -حممد بازي: الّتأويلية العربية - 3  
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 بني جامعا يكون أن للمفّسر ينبغي" الكرمي القرآن وفهم تفسري أسس واضعو منها حّذر
 القراءة بني جيمع واسع نشاط فالّتأويل  1"والباطن الظّاهر يضمّ  القرآن مادام والّشريعة احلقيقة
  .املنَتج للمعىن ثراء تُعدّ  اّليت البعديّة القراءة وبني موازية، ذاكرة من ختتزنه وما القبلّية

:بالقرآن القرآن تفسير-1.5  

 ما" ألخرى متّممة فيه آية كلّ  أنّ  أي بالشمولية تتسم الكرمي للقرآن املفّسرين نظرة إنّ     
ط قد موضع يف منه اختصر وما آخر، مكان يف ُفسِّر قد مكان يف ُأمجل  موضع يف وفصِّل ُبسه
 اهلل ألنّ  الكرمية اآلية من احلقيقي املعىن يعرف أن أراد مفّسر لكلّ  ضرورية الطّريقة وهذه. ثان

 يف البحث" القادر عبد األمري" اخّتذ لذلك  2"ومراده ببيانه أعلم هو القرآن أنزل اّلذي تعاىل
 لآليات بعرضه ،221املوقف يف ذكره كاّلذي املتكامل، املنهج منطلق من القرآن تأويل

    ﴾      :﴿التالية اآليات مجع إذ اهلل إىل الّرجوع معىن على املشتملة

[ 123 اآليةهود  سورة ﴾]     ﴿و[ 53 اآلية،الّشورى  سورة ]

 سورة]  ﴾َمْرِجُعُكْم ِإَلْيِه﴿وقوله[ 83: اآلية ،يس سورة﴾]  َن  ﴿تعاىل وقوله

 معناها أمجال ومتّ  اهلل، إىل الّرجوع هو واحدا معىن اآليات هذه تضّمنت قد[ 4:اآلية ،يونس
 إمّنا تعاىل إليه املخلوقات ورجوع إليه، ورجوعها اهلل، إىل كّلها األمور مصري أنّ  اعلم:"قوله يف

 اضطراري موت: موتان واملوت..املخلوقات فناء بعد تكون  إمنا والقيامة القيامة، بعد يكون
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لسان على( مَتُوُتوا َأنْ  قـَْبلَ  ُموُتوا)به املأمور وهو خاص، اختياري وموت عام،
 ورجع واحدا أمرا فرجعت اهلل، إىل عنده األمور وصارت قيامته قامت قد اختياريا؛ مات فمن

                                                           

  .24، ص: 2حسن عزوزي: الّشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف الّتفسري ج -1
  2 127، ص: نفسهاملرجع  -
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 معىن من انتقل  اإلمجايل، املعىن ليستنتج املعاين أجزاء هبذا مجع فقد  1"باهلل اهلل فرأى اهلل؛ إىل
 .األبدي الفناء بعد اهلل رؤية معاينة يكون اّلذي املعنوي املوت إىل الظّاهري املوت

 :الّنبوي الحديث-2.5

 استحضاره خالل فمن الكرمي، القرآن ملعىن موّضحا نّصا الشريف النبوي احلديث يعترب     
 إنّ  مثّ " والوضوح الّتكامل حنو يسري املعىن علجي فهو مورد ،مبهمة كانت اليت املعاين فهم تمي

 املقاصد عن والّزوغان االحنراف من حذر وجود معناه املروية الّنصّية املاّدة هذه إىل املؤّولني عودة
 نصية مادة على تنفتح ما بقدر الّنص، حتاذي ما بقدر قراءاهتم كانت ولذلك للقرآن، احلقيقية
 التأويل احتماالت خضم يف أخرى عن دالالت هبا وتّتجح القراءة، هبا تغتين خارجية

 تستدعي مبواقف خّصه قد" القادر عبد األمري" فإنّ  األمهّية هلذه ونظرا 2"اجلاحمة وافّتاضاته
 احلديث يعرض الذي ،354 املوقف مثل  الّلفظ، وراء الثّاوية احلكمة الستنتاج والّتدبّر الفهم
 ألّمي يـَْغِفر َأنْ  وجلّ  عزّ  رَبٍّي استأَذْنت  "ملسو هيلع هللا ىلص الن ي قول عن صحيحه يف مسلم أخرجه اّلذي
َرَها َأز ور َأنْ  واْسَتَأَذنـْت ه   ِلي، يَْأَذنْ  فـَّلمْ   تعاىل اهلل أنّ  اعلم" بقوله عليه ويعّقب"  ِلي فََأِذنَ  قـَبـْ
 العلماء بعض تومّهه كما اهللكى، قياءاألش من ألهّنا ليس ألّمه االستغفار من -ملسو هيلع هللا ىلص -نبّيه-منع

 اإلميان حصول بعد القيامة يوم إىل ألّمه سعيه يؤّخر أن احلكيم حكمة اقتضت لكن احلمقى،
 .3 "الفّتات أصحاب حكم حكمها قبل من كانت وإن  هلا،

اليتوّقف األمر عند اعتماد احلديث الّشريف عند مستوى االستشهاد به فقط، بل يتجاوزه    
َماَوِسَعْتِني َأْرِضي )ملسو هيلع هللا ىلصقول الن ي  187يف مواقف كثرية إىل تأويله صوفّيا، فقد ذكر يف املوقف 

ام أكثر اهجمّدثني فهذا احلديث ق( َوََل َسماِئي، َوَوِسَعِني قـَْلب  َعْبِدي الم ؤِمن الَهيِّن الَورِع

                                                           

489،490، ص:2عبد القادر اجلزائري: املواقف يف الوعظ واإلرشاد، ج - 1  
.179حممد بازي: التأويلية العربية، ص:  - 2  
:1159، ص:3ج، )املصدر السابق(األمري عبد القادر: املواقف - 3  
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 فهم، لكن "األمري عبد القادر" قد استدّل به ألنّه حديث معروف عند معظم الّصوفيةبرفضه، 
يستدّلون به على طبيعة قلب الّسالك، وقد أّول هذا احلديث بقوله" القلب اّلذي وسع احلّق 

 1نا كشفا"هو قلب خمصوص، المطلق قلب املؤمن، وهو الذي ورد به الوارد علينا وأعطاه ل
على أّن الوسع ال يُقصد به  أكّداويعّضد رأيه بقول"ابن عريب" و"عبد الكرمي اجليلي" الّلذين 

، وإمّنا املقصود به االعتقاد التام باهلل تعاىل، وقد استدّل بقول "ابن عريب" يف بيان معىن  االحتواء
يصري عني ماعرفه، وعني ما كلمة الوسع " أنّه ملّا كان قلب العارف الكامل احملّقق الواصل، 

إّن  2حّققه، مع بقاء الّتمييز، إله ومألوه، رّب وعبد جاء يف اخلرب التعبري بالوسع على هذا"
تأويل القرآن عند الّصوفية ليس أحادي الفهم، بل يسعى ألن حيّقق شبكة تتالحم فيها 

، أي أّن الوجود عند ةمشّكلة بنية عالئقيّ  النصوص املوازية لتكون هي األخرى جماال تأويليّا
       الصويف يسري حنو التأويل واكتشاف املعاين اليت تنضوي حتت ثنائّية الظّاهر والباطن.

 لطائف بعض تفسري موقف يف ذكر فقد آخر، إفهاميا دورا أيضا القدسية األحاديث وتؤدي
 اهلل قول فيه ورد الذي القدسي احلديث على باالستدالل البسملة قراءة فضل الفاحتة، سورة
 بفاحتة متصلة الرحيم الرمحن اهلل بسم قرأ من وكرمي، وجودي وجاليل، بعزيت إسرافيل، يا:"تعاىل

 عنه وجتاوزت احلسنات، منه وقبلت له، غفرت قد أين علي اشهدوا واحدة، مرة الكتاب
 عن معزولة الثّقافيىة الّنصوص تقف ال الّتأويل ففي  3"بالنار لسانه أحرق وال السيئات،
 من ميارس والذي الّتأويل، به يتمّيز الذي الثقايف الّنسق خاصية عن لتعرّب  تتالحم بل بعضها،
 .كربى تأويلية ممارسة خالله

 

 
                                                           

.410، ص:1، ج السابق املصدر  -1  
.411، ص: نفسه  املصدر - 2  
. 1027، ص3ج املصدر نفسه، - 3  
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 :الّشعر-3.5

وذلك  الكرمي القرآن من املستخلصة املعاين إشباع يف مهّما إفهامّيا دورا الّشعر أدى لقد      
 ماّدة يقّدم ألنّه العريب، البيان أقرّته ثاين نوع -أي الشعر-فهو ،عرب ربطها مبوردها الثّقايف

 الّتاث يف الكرمي للقرآن الصويف الّتأويل كتب أنّ  والجرم املنّزل، النص معىن على هبا يستضاء
 االستدالالت خمتلف تدعيم يف الثقايف املوروث هذا من حسنا نصيبا استلهمت قد اجلزائري

 املوقف يف" القادر عبد األمري"أدرجه ما هذا ومثال الكرمي، القرآن فهم من استنتاجها متّ  اليت

 يونس، سورة﴾]َلاَيْعَلُموَن ُهْمَأْكَثَر نَّو  َحقُِّ    َوْعَد ِإنَّ َأآل﴿تعاىل قوله يف 228

 يف جرى كما العقاب عن صورة أنّه عنه املعروف بالوعيد اآلية موضوع تعّلق إذ[ 55:اآلية
 شعر ببيت ودّعمه للوعيد آخر مفهوما صاغ قد اآلية هلذه الفهم مسار أنّ  غري معناه؛ تداول
 ورد كما املدح، حيبّ  تعاىل ألنّه خطأ، وهو كذلك، الوعيد،( هكذا)حبقّية فقالوا" له موّضح

 بالوعيد والوفاء واالمتنان للّتمّدح ذكره فإمّنا بالوعد الوفاء -تعاىل-ذكر فحيثما. الّصحيح يف
 كما نقص، الوعيد إخالف يف وليس والغلظة، واجلفاء احلقد دليل فإنّه به، يتمّدح ما هو ليس

 :الوعيد بإخالف نفسه ميدح بعضهم قال..الكمال عني هو بل توّهم،

1َمْوِعِدي َوم ْنِجز   ِإيَعاِدي َلم ْخِلف  ** َوَعْدت ه   َأوْ  َأْوَعْدت ه   ِإَذا َوِإنِّي  

 َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتُم ِاَن﴿اإلسراء سورة من تعاىل قوله  يف حاضرا اّلشعر توظيف شاهد وجند  

 نفوسنا ومبعرفتنا:" إشارهتا إليه أوحت ما يف يقول اّليت[ 7:اآلية اإلسراء، سورة﴾] ِلَأْنُفِسُكْم

 ما فانظر به، إالّ  أنفسنا عرفنا وما نتيجتها، الّربّ  ومعرفة الّرب، معرفة مقّدمة فإهّنا عرفناه،
 ..املعبوديّة من اإلله يستحقه ما حتّقق وبنا األمر، هذا أعجب

                                                           

1159، ص:3ج، األمري عبد القادر: املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشاد، - 1 
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َلْوََله    َماَكانَا َنْحن   َوَلْوَلَ **   ك نَّا َلَما فـَ

ْلَنا فِإنْ  ِإيَّانَا الَحق   َيك ون  **  ه وَ  بِأَنَّا قـَ  

َوَأْخَفانَا َوأَْبَداه  **  َوَأْخَفاه   فَأَْبَدانَا  

1َأْعَيانَا َنْحن   وَك نَّا**  َأْكَوانَا الَحق   َفَكانَ  " 

 هي اّليت األلفة لتحقيق ويسعى الغموض حالة يزيل  بامتياز صوفّيا تناّصا ميّثل الّشعر إنّ 
 بني الّتنسيق يف تنحصر ال فهمّية صيفة يتطّلب الفهم وألنّ " الّتأويل يف مهّمة خاصّية

 تقتضي ومعان أسرار من الكلمات جوف يف بُطن ما حنو ذلك تتعّدى فهي الكلمات،
 املعرفّية القيمة متنحها اليت وهي املستنبطة، العلوم طبيعة حتّدد اّليت هي فالّتجربة.االستنباط

  2"ذاتّية ورؤية فرديّة، خربة حصيلة هي..املتداول اخلطاب يف تدخل أهّنا على عالوة هبا، املنوطة
 خبصوصيته احتفاظه مع الّنصوص من غريه مع تقاطع وحدة يف الّنص وجعل املعاين فانفتاح
 .  املعىن يف االّتساع باب من هو املعارف، تتغّذى منها مركزيّة كنواة

 المعرفة الصوفية:و القرآن  -6

 المعرفة الّصوفّية وبناؤها على الكتاب والسّنة: -1.6

 واملتفّحص نعرفه؟ وكيف ماذ؟ معرفة ومها هاّمني، حمورين يشمل املعرفة موضوع إنّ         
 وسيلتها، هو املعرفة موضوع جعلت قد الّصوفّية املعرفة نظريّة بأنّ  يالحظ جلّيا املواقف لكتاب

" إّن املعرفة الّصوفّية تقلب مبدأ االستدالل العقلي اّلذي يقوم باالستدالل  باهلل اهلل معرفة أي
بالكون على املكّون، من خالل االّتصال الّصويف املباشر باحلقيقة الوجوديّة املطلقة، فالّصويف 

                                                           

.755املصدر السابق، ص:  - 1  
 .58الّتأويل الّصويف للقرآن عند ابن عريب، ص:  -حممد شوقي الزين: الّصورة والّلغز -2
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إّن تقويض مهّمة العقل يف بناء املعرفة  1هو الّذي اهتدى إىل الكون مّث عرف الكون باملكّون"
فّية، سببه أّن العقل يبقى قاصرا عن إدراك كّل احلقائق، بينما تّتسع الّروح مبا يعّتيها من الّصو 

بناء معرفة  إّن  ،ملثل هذا اإلدراك اّلذي يعّول عليه الّصويف حاالت الفيض، واجلذب، واإلهلام
 قولوجند دليال يف ،  الكرميالقرآن  منهجهاكتاب املواقف صوفّية سليمة كما هو مبنّي يف  

 ِاتَُّقوْا  يَن     ﴿مستداّل بقوله تعاىل( 197"األمري عبد القادر" يف املوقف)

        سورة املائدة، ﴾ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم[

" يف اآلية إشارة لبيان سلوك طريق املعرفة، منطلقا لبناء هذه املعرفةوكيف أنّه عّدها [ 35اآلية:
لسلوك   أمر تعاىل املؤمنني بالّتقوى، وهو املعرّب عنه عند القوم مبقام الّتوبة، اّلذي هو األساس

الوصول، ومن حرمه حرم ، فمن أعطيه أعطي الطّريق، واملفتاح للوصول ملقام الّتحقيق
فإّن هذا يعين قيامها على  ؛فإذا عّدت الّتوبة وباقي املقامات هي سبيل بناء املعرفة 2الوصول"

، ومعناه أيضا أّن هذه املعرفة هتدف إىل الّتعايل يقوم على االّتصال باهلل أساس أخالقّي متني
اّلذي هو مبدأ املذهب الّصويف  عن امللّذات احلسّية املؤقّتة، وطموحها إىل بناء إنسان كامل

 عاّمة.

، وحصوهلا ميكن يتّم الوصول إليها بإدراك حقيقة الوجودإّن املعرفة عند الّصوفّية هي فطرة     
أّول سبيل للمعرفة الّصوفّية هو معرفة اهلل عن طريق الكتاب أن يكون يف الّدنيا واآلخرة، و 

     ألنبياء واملرسلني، فقد ذكر "األمري" يف املوقفوالسّنة، واالعتدال يف األخذ بكّل ماجاء به ا
عّدة آيات دالّة على سبل معرفته عّز وجّل منها ما اختّصت به اآلية اخلامسة من سورة ( 14 )

                                                           

، 1دراسات فلسفّية يف مشكالت املعرفة، دار اهلادي، بريوت، لبنان،ط-ناجي حسني جودة: املعرفة الّصوفّية -1
  .129م، ص:2006

.430ص:، 1، جيف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف - 2  
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[ بـتأويله للّصراط على غري 6] سورة الفاحتة، اآلية﴾َتِقيَم    ﴿الفاحتة

عند املفّسرين، من أنّه يدل على الطّريق القومي " والّصراط املستقيم هو صراط معناه اّلذي ورد 
الهناية -تعاىل-تعاىل الهناية هلا، ألّن معرفته هي معرفة كماالته-ومعرفته-تعاىل-أهل معرفته

حقائق األشياء، كما هي..فانكشف عنهم الغطاء، -هم اّلذين أراهم احلقّ  ؛هلا..واملنعم عليهم
ب اجلهل، بطلوع مشس املعرفة لقلوهبم، فعرفوا احلّق واخللق، معرفة يقني، وتقّشع سحا

واليدخلها شّك، وال تتطّرق إليها شبهة، حّت صار الغيب عندهم شهادة، وهم الّرسل 
إذا حتّققت املعرفة، حتّقق  1وورثتهم الّسالكون طريقهم" -عليهم الّصالة والّسالم-واألنبياء

 .يه هلماليقني باهلل اّلذي يرتض

كما تبنّي أّن هناك ربطا بني املعىن من اآلية، واآلية نفسها، فإذا كانت سورة الفاحتة هي          
فاحتة القرآن، والّسبع املثاين، وفيها ُأمجلت العلوم واألسرار. كذلك وجب على اّلذي ينوي 

 - تعاىلاقتفاء معاين القرآن الكرمي أن يعرف اهلل حّق معرفته لتكتمل أواصر إميانه" واملعرفة باهلل
على طريق األنبياء واألولياء، هي اّليت توصل إىل املشاهدة واملكاملة، ال على طريق العقالء، اّليت 

، وممّا يتوّجب عن 2وتنزيها عّما أثبته تعاىل لنفسه على ألسنة رسله" -تعاىل-تقتضي البعد منه
 -األمري عبد القادر-طلبه بعد 20األخذ مبا أتى به القرآن والّسّنة ما عليه ما ذُكر يف املوقف 

لقوله  الذي ورد فكان اجلواب هو الكتاب والّسّنة، من اهلل عّز وجّل أن يهب له نورا يكشف به

    ِمِن  ُ  ِبِه        ُنوٌر وكتاٌب ُمِينٌي   ِ   َقْد َجاَءُكْم ِمَن ﴿تعاىل

  َن مِّ  َوُيْخِرُجُهْم       ُمْسَتِقيْم﴾     

واالرتفاع هبا عّما يهينها  ويف معناها سبيل معرفة الّذات وقهرها[ 15،16] سورة املائدة، اآلية:

                                                           

  .49، ص:1ج السابق املصدر-1
.393، ص: نفسه،  املصدر - 2  



صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف واإلشارة                              الرابع الفصل    
 

~ 214 ~ 
 

" تتمّثل نظريّة املعرفة عند الّصوفّية يف االعتماد على اهجماهدة  ألهّنا ذات مكّرمة عند اهلل
الّنفسّية، وتصفية القلب من األغيار للوصول إىل املعرفة اإلهلامّية، والكشفّية، حيث ترتفع 
احلجب وتنكشف األستار، ويشاهد أنوار اجلالل، واجلالل والعظمة، وتُتنتقش احلقائق يف 

 163عالقة بني العبد وربّه خاّصة إذا عرف اإلنسان نفسه، ففي املوقف  إهّنا 1الّروح اإلنسانّية"

وهي معرفة  [205، اآلية:األعراف]سورة ﴾ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة   َواْذُكْر َربََّك﴿قوله تعاىل

أشرف من معرفة العقل "اعرف رّبك يف ضمن معرفتك نفسك، فإّن معرفة الّرّب والّنفس  
إهّنا العالقة اّليت تنبثق منها الّتجربة الّصوفّية يف  2كالاّلزم وامللزوم، وأقّل. كالظّل والّشاخص"

بة تفضي إىل أكمل دعائمها ناقلة لعاطفة احلّب، واإلرادة، واالضطراب أيضا، أي أهّنا جتر 
 املعرفة الّروحّية.هلذه  احملركالفاعل وهو الالسكون، 

لقد عّد الّصوفّية أّن الّذات احملّمديّة هي مركز الوجود والغاية املقصودة منه، ويف كتاب       
)املواقف( استكمال هلذه الّنظرة الكلّية اجلامعة بني القرآن والسّنة، فإذا كان القرآن هو حمّل 

، وقد أي الواسطة احملّققة هلا هو احملّل الثّاين هلذه املعرفة ملسو هيلع هللا ىلصلعقلّية والقلبّية، فإّن الّرسول املعرفة ا

سورة البقرة، ]﴾  ﴿ يف قوله تعاىل 161ورد يف املوقف 

ووردت إشارهتا دالّة على الكالم اّلذي تقّدم" أي اذكروا حمّمدا بتعظيم وتوقري،  [198اآلية:
وإىل معرفته، وإرشادكم إىل الّصراط  -تعاىل-واعرفوا له قدر وساطته ألجل هدايتكم إىل اهلل

املمّد لكّل  ملسو هيلع هللا ىلصصراط اهلل، فهو  ﴾ ُمْسَتِقيْم      ﴿املستقيم، كما قال

لقد  3العامل إىل غري هناية، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله" ن ّي وويّل من لدن خلق
استطاع الّصوفّية أن حيّوروا معطيات الوجود إىل رموز مرجعّية عليها دائرة بناء املعىن القرآين 

                                                           

.79م، ص:2007، 1جودة حممد أبو اليزيد املهدي: االجّتاه الّصويف عند أئّمة تفسري القرآن، دار اجلودية، مصر، ط- 1 
.364، ص:  1، جيف التصوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف - 2  
. 361،362، ص:1ج، نفسهاملصدر - 3  
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وتعبري عن العالقة باهلل هي ، وكأهّنا حبث الينتهي " واملعرفة كتجسيد للوصول، والّتجربة العرفانّية
الّصوفّية بداية الطّريق، وهنايتها الحّد هلا، ألهّنا فعل اليشبع،  عالقة حّب، وهي تبدو عند

معرفة باهلل، وهنايته ماالحّد له، لذلك، فإّن ما يتحّصل عليه الّصويف يف مراحل الطّريق بدايته 
إّن املعرفة  1املتصّوفة باملقامات واألحوال" هو جمّرد ظالل املعرفة جتّلت بعّدة أشكال، عرّب عنها

الّصوفية مّتسع على مدى الّتجربة والّذوق، واإلدراك، لذلك شرّع الّصوفّية للوصول إليه كّل 
 سبيل.

 :بناء المعرفةطريق  الجذب -2.6

اخّتذ الّصوفّية بدءا من "ابن عريب" منهج اجلذب طريق تلّقي املوارد الغيبّية، بل وبابا لولوج       
عوامل الّروح الاّلمرئّية، إذ يتسىّن هلم من خالله معرفة مايعجز العاّمة عن معرفته، لكن "األمري 

لّقي ماالحيصى عبد القادر" يرى أّن  اجلذب هو أسلم طريق يتمّكن العارف من خالله من ت
من املشاهدات مقارنة مع عامل احلّس اّلذي هو متاح للجميع، ويقول مؤّلف املواقف يف هذا 

وعرفه بنفسه وحبقيقة العامل عن طريق اجلذبة العن طريق -تعاىل-الّصدد " وكنت ممّا رمحه اهلل
خليال املطلق، مثّ فإّن الّسالك أّول ما حيصل له الكشف عن عامل احلّس، مثّ عن عامل ا ؛الّسلوك

ترتقي بروحه إىل الّسماء الّدنيا، مثّ إىل الثّانية، مّث إىل الثّالثة، مثّ إىل العرش. وهو يف كّل هذا من 
فريجع عن طريقه  ؛مبعرفته، ويرفع عنه احلجاب -تعاىل-مجلة العوام احملجوبني، إىل أن يرمحه اهلل

ففيها طول  -وإن كانت أعلى وأكمل-يقةفريى األشياء حينئذ بعني غري األوىل..وهذه الطّر 
فاجلذب هو قّوة تعلو قّوة اإلنسان، التفّسر وعلى إثرها تكون  2على الّسالك وخطرها عظيم"

املوارد املتلّقاة غري مفّسرة، فالّصويف يهدف إىل دفع كّل شّك وزي  يشّوه املعرفة، وكأهّنا معرفة 
 التقبل إعادة الّنظر، بل تأخذ باملسّلمات.

                                                           

.22أمنة بلعلى: حتليل اخلطاب الّصويف يف ضوء املناهج املعاصرة، ص:  - 1  
 .57، ص:1، جيف التصّوف والوعظ واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف -2
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 :التصوف الفلسفي وأثره في فهم القرآن-7

 :في القرآن الحقيقة اإللهّية -1.7

عند الّصويّف، فهو ميّده مبجموع أفكار  عرفةيعترب الكون حبقائقه مصدر احلكمة وامل        
المتناهية عن احلقيقة اإلهلّية بفضل َملكة العقل اليت متّد اإلنسان الكثري من مزايا الفرادة 
والّتمّيز، لذلك جند ربطا وثيقا بني مباحث الفلسفة والعقل وتأويل القرآن، هذه العالقة اّليت 

"فالّصورة اجلميلة اّليت يّتخذها العقل يف تّصوره   عّمقالفهم املتعطي للعقل جماال آخر للّتدبّر و 
احلكيم أن يعلم أّن  كشفه ملواطن احلكمة يف هذا الوجود إمّنا هو كشف خاص، وخصوصيته 
ليست يف ذاته، لكّنه موصول بروافد شّت أمّهها وأصدقها، أّن قّوته معّلقة على غريه...فاهلل هو 

ذي يرعى فيه هذه القّوة، وهو اّلذي يطلعه على مصدر الكشف الّذي ميّده القّوة، واهلل هو الّ 
وعّلة اعتماد الكشف واستعمال العقل يكون بدافع ثقايّف حمض كان  1لكّل نور يراه يف الوجود"

يهّدد العقيدة ، لذلك توّجه متصوفة اجلزائر للربهنة على وحدانّية اهلل عّز وجل بدالئل خلقه 
ومتّمما إلدراك الّذات االهلية يف متام صورهتا" إّن ألّذ املعارف معتربين هذا أساسا للعقيدة 

أشرفها وشرفها حيصل بشرف املعلوم، فإن كان يف املعلومات ما هو أكمل وأشرف وأجّل 
وأعظم، فالعلم به ألّذ العلوم وأشرفها، وهل هناك يف الوجود أشرف وأكمل من خالق األشياء 

ُر أن تكون حضرة يف امللك واجلمال واجلالل أعظم من ومبدئها)هكذا( ومعيدها، وهل يُتصوَّ 
 2احلضرة الرّبانّية اليّت ال حييط مبا اشتملت عليه من الكمال والبهاء وصف الواصفني"

هدفا تبغي من خالله توجيه الّنظر البحث يف اإلهليات  تخّتذالّرؤية الّصوفية البليغة ا إنّ         
مثل التعّرض بالوصف والّتحليل لطبيعة  زاء الكون لتدّل على اهلل،أجهبا تتجّمع  إىل الكيفية اليت

                                                           

يف جتربة العارف جمدي حممد إبراهيم: الّتجربة الّصوفّية حبث يف حتقيق العالقة بني اعتقاد الثّنائّية ورؤية  الواحدية  -1
 .147،)د.ط.ت.ش(، ص: 2002الّروحانية، مصر 

.38م،ص:1911ه،1329عبد القادر بن عبد اهلل اهجماوي: القواعد الكالمية، مطبعة فونتانا، اجلزائر)د.ط(  - 2  
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الكواكب والنجوم وحركتها، ولقد وضع "األمري عبد القادر" فصوال يف كتابه  املواقف مسّاها 
...و حبث يف آيات اهلل في السماء، نور القمر ونور الّشمس، عالم األلسبابمثال: 

لذلك اّتسمت لغته بالعلمّية يف املنهج والطّرح، واستعمال  حقيقتها وأسباب حدوثها وتأثرياهتا، 
" فليست العملية التأويلية وإن كّل ما تعّلق بالفيزياء والرياضّيات وعلم الفلك واألبراج واجلاذبّية

التأويل يف أحيان كثرية من تنزلت يف أنساق صارمة مبنأى عن احليثيات اخلارجية اليت نزعت 
ومقتضيات  اجتاه االستجابة لشروط العمران ومطالب االنتماء مرجعية النص لتدفع به يف

خالهلا مكاسب يف الوجود  اجلماعة وتقاليدها وما تريد ترسيخه من مواقف حتقق من فأعرا
يستدّل على وعي فكرّي حتّدى  الّتأويالتاملتأّمل يف هذه ف 1أوال ويف االنتشار والسيادة ثانيا"

 ظروف االستعمار وحماولة طمس اهلويّة اجلزائريّة. 

ويف موقف احلديث عن آيات اهلل يف السماء يقول:" أّما الّسماُء إذا نظر العاقل إىل      
اتساعها وعظمتها، فماذا جيد؟ جيدها يف غاية اجلمال والكمال فاهلل سبحانه وتعاىل أتقن 

بالكواكب والّشمس والقمر، فجعل الّشمس نورا والقمر ضياء آخذا من  صنعها، وزيّنها
نورها... وخّص اخلالق كاّل منهما بأشياء ومنافع، فالّشمُس يف الفلك كامللك، والكواكب  
 2كاجلنود، واألفالك كاألقاليم، وجعل لكّل منهم مسافات وأبعادا يف توازن وحسبان ومقدار"

ديب الذي يعتمد على الّتشبيه واملقارنة والّتصوير الفيّن، الذي ومالحظ جدا غلبة األسلوب األ
يعكس الّتجربة األدبّية اليت تطبع بطابعها اخلاص أغلب األمناط النثرية عند األمري واليت اّتسمت 

فطرة يف واعتبار الّتفكري  ،بتوظيف العقل كوسيلة برهانية تسعى للتوفيق بني الشريعة واحلكمة
أّن القرآن حيّث أيضا على استخدام العقل ليكون وسيلة بني اخلالق  حبكماإلنسان ُجبل عليها، 

 واملخلوق، وهو أيضا قاعدة للوصول إىل املعرفة عند الّصوفّية. 
                                                           

عثمان صادق شرحية: التأويل بني شروط النص ومقتضيات العمران، امللتقى الفكري لإلبداع  -1
www .almultaka.net، 26 /2 /2013،21h ،1ص. 
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تدخل احلقيقة اإلهلّية ضمن فلسفة الوجود الّصوفّية، فقد دّل على هذا قول اهلل تعاىل يف      

،[ فمقام الرّبوبّية هو 46اآلية: ،سورة الرمحن ﴾] ن  َخاَف َمَقاَم َمْنلَِوسورة الّرمحن﴿

العقول" واحلضرة الربّية اآلهلّية جامعة درك بالكشف ألصحاب يُ ما تعاىل عن احلّس املدرك وإمّنا 
لألرباب كّلها، دّل على ماذكرناه املعاينة الكشفّية ألهل الكشف والعقول، من حيث مرتبتها 

ويعترب الرّبط بني مقام الرّبوبّية واملقام املذكور يف القرآن الكرمي  1ال تعرف إال بتعريف إهلّي"
وهذا من  ،دات إىل خالقها ومن مثّة دخوهلا يف علمهإحالة مرجعّية على أْول الّنفوس واملوجو 

مظاهر الوحدة املطلقة اليت نادى هبا املتصّوفة الفالسفة أمثال:"عبد الكرمي اجليلي" و"ابن عريب" 
 بالّظوهر يُدعى ما كلّ  عليه يدلّ  اّلذي" وراء الّشيم" هذا إنّ " و" أبو حسن الششّتي".

 ذاك أو الوجه هذا أدّق، بكالم أو نفسه، اهلل القرآين الّتّصور يف هو عالمات، بوصفها الطّبيعّية
فما من موضع قصده "األمري عبد القادر"  2"آخره إىل..وعدله وقدرته،وسطوته، كرمه، مثل هلل

 يف املواقف، مهما تباين موضوعه، فإمّنا يرمز إىل اهلل وإليه يعود.

ّصويف يف باب العلم ما نّصه:" ولقد أمجع أهل لقد أقّر "األمري عبد القادر" مورد تلّقيه ال     
هذا الّشأن الرّاقون إىل ذروة الّتحقيق بالّشهود والعيان، هو أنّه أّول تعنّي للّذات من الغيب 
املطلق، هو املرتبة املسّماة عندهم بالوحدة املطلقة، وهو علمه تعاىل بذاته عن ذاته، وعلمه 

 3اخليالية على وجه اإلمجال من غري متييز بعضها عن بعض"جبميع املعلومات احلسّية والعقلّية و 
ويعّد استثمار رؤية الواحديّة يف املعرفة الّصوفية اّليت تروم تتّبع األثر اإلهلي عرب الّنص املنزل، 
هدفا مشروعا يف تعزيز عالقة الرّب بالعبد ضمن مبدأ اإلحسان ببعده الرّوحي، وما الّتأويل 

ب: اهلل، اّلذي اعتمد عملّية الكشف هذه، إاّل أداة ربطت أواصر املعرفة بني ثالثة أقطا

                                                           

  .995، ص: 3:ج يف التصوف والوعظ واإلرشاد، األمري عبد القادر اجلزائري: املواقف-1
تر:هالل حممد اجلهاد، املنظمة العربية  -علم داللة الرؤية القرآنية للعامل -توشيهيكو إزوتسو: اهلل واإلنسان يف القرآن -2

 .215 ، ص:2007، 1للّتمجة، بريوت، لبنان، ط
.1116،111ص: :)مصدر سابق(األمري عبد القادر اجلزائري: املواقف    _3  



صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف واإلشارة                              الرابع الفصل    
 

~ 219 ~ 
 

الوجود، القرآن ليبتعد التأويل الصويف للقرآن عن شطط الالّمعقول ويؤّسس لشرعية املعقول 
" إّن الّتأويل املعقول هو اّلذي يستطيع البعيدة عن التفكري الباطين الذي ُعرف عند املغالني

صاديّة بلورة فرضيّات حول العالمات القابلة لالختيار ووفق شروط حمّددة، وضمن حدود اقت
من خالل إقصاء الّتشاهبات املغلوطة، واألمارات الّسطحّية اّليت من شأهنا اخلروج بالّتأويل إىل 

ومعقولّية هذا التأويل إمّنا نبعت من طبيعة الّنّص حمكم األجزاء،  1متاهات غري مرغوب فيها"
  معانيه. مّتسق البىن، فاختار املؤّول املمكنات املعقولة لتفسريه، ومن مثّة استقامة

 الحقيقة اإللهّية:-2.7

كان مدار البحث يف الفلسفة اإلسالمّية وبناء املعرفة انطالقا من القرآن الكرمي، مبيّن        
أساسا على استلهام حقيقة الوجود وحقيقة اخلالق، لذلك فإّن جّل املباحث الفلسفّية التأويلية 

        ل املثال ما ارتبطت به اآلية الكرميةتتأّسس على إثبات احلقيقة اإلهلّية، فنجد على سبي

﴿    سورة: آل عمران[ من معىن الّتحذير، فاملقصود من  30﴾]اآلية: وَنْفَسه

باطن اآلية هو الّتحذير من الّتفّكر يف ذات اهلل، ويعرض"األمري عبد القادر" يف إحدى مواقفه 
اإلهلّية من مثبت وناٍف بقوله:" فإّن بعض العباد جُيزم يف اعتقاده موقف الفالسفة من احلقيقة 

أّن اهلل تعاىل كذا وكذا، وبأّن اهلل ليس بكذا وكذا، وحيكم على اهلل بفكره، فمنهم من يقول أنّه 
جوهر ومنهم من يقول أنّه ليس جبوهر، ومنهم من يقول جسم، ومنهم من يقول أنّه يف جهة، 

وعّلة اخلطأ أّن اهلل 2ليس يف جهة، والكّل خمطؤون، ال املثبت وال الّنايف"ومنهم من يقول أنّه 
عرف دون صفة أو دليل معنّي، فإدراكه فطرة ُجبل االنسان عليها وما عليه إاّل الّرجوع إىل يُ 

نفسه للّتيّقن من ذلك، وهذا ما أقرّه معظم الّصوفّية بل وجعلوه أساس هذا املذهب، يقول "ابن 
ذا الّشأن:" فكيف يّدعي العاقل أنّه قد علم ربّه من جهة الّدليل، وأّن البارئ معلوم عريب" يف ه

                                                           

 .91، ص: رضوان صادق الوّهايب: اخلطاب الّشعري الّصويف والّتأويل -1
.1246، ص:3األمري عبد القادر: املواقف، ج - 2  



صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف واإلشارة                              الرابع الفصل    
 

~ 220 ~ 
 

له؟ ولو نظر إىل املفعوالت الّصناعّية، والطّبيعّية، والّتكوينّية، واالنبعاثّية، واإلبداعّية ورأى جهل  
نّه موجود، وأّن حد منها بفاعله، لعلم أّن اهلل تعاىل اليعلم بالّدليل أبدا، لكّن يعلم أكّل وا

 .1العامل مفتقر إليه افتقارا ذاتّيا الحميص عنه البّتة"

نّزل له،        
ُ
كما كان منهج الفهم قائما على فهم الّنّص واالنطالق منه ال فهم مقصود امل

وهنا ختتلف الّدالالت واملقاصد من القرآن الكرمي، وبالتايل فإّن الّنظرة الصوفية الفلسفية خمالفة 
رفة ملباحث الفلسفة بصفة عامة ملا تضفيه من طابع تفسريي ختييلي يغلب عليه الذوق ومع

أسرار القوم ومواضعتهم، لقد كان لنتائج البحث الصويف العقائدي يف احلقيقة اإلهلية أهدافا 
خفية جنح خطاب التفسري يف متريرها، وهي اإلقرار باحلقيقة اإلهلية منزهة عن كل حلول، أو 

لّلون ممازجة أو احّتاد أو تشابه بني اخلالق واملخلوق وهو مامّسي بالتوحيد اإلرادي " وهذا ا
صاغه شيوخ الّصوفية الذين التزموا بقواعد الشرع نصوص الكتاب وهي النبوة، وبه حالوا تفسري 
اإلسالم تفسريا ذوقيا يف ضوء العقل واملعاناة الروحية، وهذا الّتوحيد مع حرصه على تقرير مبدأ 

رغائب اهلل..وهو اإلرادة، وصاحب هذا املقام تذوب إرادته يف إرادة اهلل تعاىل وتفىن رغائبه يف 
وهذا  2املقام الذي أمساه"ابن تيمية" مبقام الفناء عن عبادة الّسوى، وهو حال النبيني وأتباعهم"

 ملمح آخر من مالمح الوسطية يف املنهج التأويلي.

 طبيعة الّنفس وأقسامها:-3.7

لقد ُعرضت قضية ، حيزا من التفكري الفلسفي عند املسلمنيحقيقة جوهر الّنفس شغلت     
طبيعة الروح لدى الفالسفة منذ نشأة الفكر الفلسفي، الذي ظّل يبحث يف كّل ما من شأنه 
أن يكشف عن جوهر اإلنسان، ونستطيع اإلحاطة هبذا اخلالف على النحو الذي صورته 
مدونات الفلسفة "قد انتقل اخلالف حول طبيعة النفس من الثقافة اليونانية إىل الثقافة 
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مية، فكان يف مذاهب املسلمني إزاء هذه املشكلة تباين وتنافر وميكن إمجال هذه اإلسال
املذاهب يف أربعة اجّتاهات كربى.. إنكار النفس أو بعبارة أخرى إنكار وجود اجلوهر غري هذه 
البنية وهو رأي طائفة من املعتزلة..ماديّة الّنفس وهو مذهب اجلبائي الذي كان يقول بأهنا 

ه وسط بني املاديّة والروحّية..املذهب الروحي القائم على أّن الّنفس ليست جوهرا جسم..اجّتا
وال يف مكان بل هي جوهر عقلي، وهو معتقد سقراط وأفالطون، وقد أخذ من املسلمني، 
معمر أحد شيوخ املعتزلة، وكثري من اإلمامّية، وبعض األشاعرة كأيب حسن احلل ي، واإلمام 

أّما الّصوفّية فقد ساروا على  1الراغب األصفهاين، وسائر فالسفة اإلسالم"الغزايل وأيب القاسم 
 عقيدة الفالسفة مع إضفاء الطّابع العرفاين على هذا الّنوع املعريف اّلذي أخذ بعدا خمتلفا.

وذلك  الّنفوس الّناطقة،  احليوانّية وكيف اشّتاها من لقد قّسم "األمري عبد القادر" الّنفوس    

 ِبَأنَّ      َأْنَفَسُهْمــَن   ِمَن   إنَّ ﴿ت اإلشارة إليه من قوله تعاىلممّا متّ 

، فمعىن اآلية حسب املفّسرين متعلق بالنفوس اليت باعت [111]سورة الّتوبة، اآلية:﴾ْلَجنََّة  َلُهْم 

القادر" يضفي عليها تصورا صوفيا فلسفيا إذ خيرجها من دائرة نفسها هلل، لكن"األمري عبد 
 النفوس احليوانية، ويدخلها يف دائرة النفوس الطيبة الناطقة.

  :قضايا الّتصّوف العملي-4.7

 العالقة بين الّشيخ والمريد:-1.4.7

مبحث األخالق أساسّي يف فلسفة الّتصّوف اإلسالمّية، فقد تطّرق إليه من قبل الّصّوفّية    
كوهنا تنّم عن الرّياضة الباطنّية اّليت تظهر مثارها على  الّسلوك، ونظرا هلذه األمهّية، فإّن هذا 

،..واألخالق املبحث اشتمل على حماور عّدة، منها األخالق العاّمة مثل اخلري الشّر، والّسعادة
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اّليت يتحّصل عليها املريد بفضل شيخه، ويف كتاب املواقف قد استدّل "األمري" على القيمة 
، وهو هبذا قد أنزل املعىن من الّتأويل 195األخالقّية يف كثري من اآليات القرآنّية يف املوقف 

     َقاَل َوِإْذ﴿منزلته اّليت ارتضاها له اهلل يف نّية تنزيله، فنجد قول اهلل تعاىل

  َمْجَمَع   دّل على أصول  وكيف أّن معناها قد [61سورة الكهف، اآلية:]﴾ ْيِن

" فالّشيخ للمريدين الّّتبية اّليت وجب على الّشيخ االلتزام هبا قبل املريد، ألنّه صورة عاكسة له
أمني اإلهلام، كما أّن جربيل أمني الوحي، فكما ال خيون جربيل يف الوحي، ال خيون الشيخ يف 

ظاهرا وباطنا  ملسو هيلع هللا ىلصال ينطق عن اهلوى، فالشّيخ مقتد برسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاإلهلام، وكما أّن رسول اهلل 
ار احلكمة أينما وجدها، وأّول هذه األصول هو الّتواضع واقتفاء آث  1"ال يتكّلم هبوى الّنفس

 على ذلك.  ةيف هذه اآلية دالّ  وبحثه عن الخضر موسى عليه الّسالمورمزيّة 

من الّصفات اّليت جيب على الّشيخ االّتصاف هبا هي الّصرب، وعدم رّد املريد مهما بدا عليه    
صعوبة حتّمل مشاق العلم " الشّيخ اليرّد من جاءه بطلب العلم، ولو عرف عدم استعداده ملا 

أّول ما لقيه،  -عليه الّسالم-عرف عدم صرب موسى -عليه الّسالم-طلب، فإّن اخلضر 

والّشيخ هو  2مع هذا ما رّده" [67سورة الكهف، اآلية:]﴾َصْبَرا نََّك َلْن َتْسَتِطيَع ِإ﴿فقال:

 يَن   ﴿يف قوله تعاىل 197الوسيلة اّليت يتحّقق هبا تقوى اهلل، كما يف املوقف 

   ِاتَُّقوْا          سورة ]﴾ُتْفِلُحوَن  َلَعلَُّكْم

-تعاىل-فمنزلته التقّل عن منزلة األنبياء واملرسلني " وقد انعقد إمجاع أهل اهلل [35املائدة، اآلية:
وال تغين عنه الكتب، وذلك  -تعاىل-الوسيلة، وهو الّشيخ يف طريق العلم باهلل : أنّه البّد من

                                                           

تح: عبد احلليم حممود، حممود بن شريف، دار املعارف،  عوارف املعارف،حفص عمر السُّهروردي : شهاب الدين أبو -1
 .207 .ص:،2)د.ط.ت.ش(ج القاهرة،

.425، ص: 1، جيف الّتصوف والوعظ  واإلرشاد األمري عبد القادر: املواقف - 2  



صوفية الّتأويل القرآني بين الموقف واإلشارة                              الرابع الفصل    
 

~ 223 ~ 
 

عند ورود الواردات، وبوارق الّتجّليات والواقعات، ليبنّي للمريد املقبول من املردود، والّصحيح 
 .1من الّسقيم، وأّما بداية الّسلوك فيكتفي بالكتب املصّنفة يف املعاملة واهجماهدة املطلقة"

 والّسلوك: ةالمجاهد-2.4.7

كانت املعرفة هي منطلق هذه الّتجربة،   تتكامل معامل الّّتبية الّسلوكّية يف الّتصّوف، فإذا        
باعتبار أّن الّتصّوف هو الّتوفيق بني ظاهر الّشرع  هو هلا فإّن اهجماهدة وتصفية الباطن هو مكّمل

" مبدأ اقّتان العلم  لة هلذا املشروع الّروحيوباطنه، فتكون نظريّة األخالق الّصوفّية حلقة مكمّ 
بالعمل، وهو ما يعرّب عنه الّصوفّية باجتماع املقال واحلال ذلك أّن املعرفة التستقيم على قوانني 
علمهم إاّل إذا كانت تالبس الّسلوك،كما أّن الّنظر اليطّرد مع أصول مذهبهم إاّل كان يالبس 

إّن الّسلوك وما يظهر به من متام  2مبا يقول"  وهو متحّققالعمل، فال ينطق الّناطق منهم إالّ 
 ويستند "اّليت يسعى الّصويف لتحقيقها بالكمال العبادة املّتصفة األخالق، هو تكوين لصورة

والشّك  3"الباطنية الرؤية مفتاح هو الذي التأمل على اهلل حنو للعبادة القادر عبد األمري مفهوم
 .قد ربطوا معىن القرآن الكرمي مبا يدّعم نظريّتهم أّن الّصوفّية

         َن َن     ﴿قوله تعاىل 69ورد يف املوقف     

         َوَأْنُفِسُهْم        سورة ﴾ َنُقو[

" املراد من هذا اإللقاء، احلّث  [ واّلذي تدّل إشارته على الرّياضة والّسلوك15احلجرات، اآلية
، واملراد من طريق على اهجماهدة والرّياضة، فإنّه حصر اإلميان)بإمّنا( يف اهجماهدة مباله ونفسه

ألصحابه الكرام)َرَجْعُتْم مهَن  -عليه الّصالة والّسالم-االعتبار، اجلهاد األكرب اّلذي قال فيه

                                                           

.431، ص: السابقاملصدر  - 1 
.151م، ص:1997، 2طه عبد الّرمحن: العمل الّديين وجتديد العقل، املركز الثّقايف العريب، بريوت، ط - 2  

3 -IBRAHIM   IŞITAN: LE DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SPIRITUEL SELON 

L’EMIR ABDELKADER AL-JAZÂIRÎ, p:54. 
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 -تعاىل-اجلهَهاده اأَلْصَغره إهىَل اجلهَهاده اأَلْكرَبه( أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم يف طلب معرفته
ائد على ضروراته تعنّي عليه إخراجه يف والوصول إليه بأموالكم..ألّن الّسالك إذا كان له مال ز 

والّتغّلب  1وجوه، والتغنيه جماهدة نفسه بغري إخراج املال الزّائد يف أنواع اهجماهدات والرّياضات"
،  قدوة لغريهعلى الّنفس بكبح مجاحها هو ما يصبو إليه الّصويف، ويسعى لغرسه يف غريه، ألنّه 

ارف عليه املفّسرون، فالقتال الوارد يف اآلية خرج معىن بعض اآليات عن مقتضى ما تع كما
واضح املعىن أّن املقصود به املشركني، لكّن القصد الّصويف قد وّسع معناه، وأضاف عليه من 
رؤيته اّليت تفضي بأّن  اجلهاد اجلهاد احلقيقي هو اّلذي تتنتقل منه املؤمن إىل إدراكات أوسع، 

سورة البقرة، اآلية ]﴾ُيقاِتُلوَنُكْم  ِذيَن     اِتُلوْاَوَق﴿ ، يف قوله تعاىل71ورد يف املوقف 

[ ما نّصه" األمر جبهاد الّنفس وقتاهلا، هو على وجه خمصوص، وحّد حمدود، ووقت معنّي 190
، وهو أاّل يكون إاّل يف سبيل اهلل، أي ألجل معرفة اهلل وإدخال الّنفس حتت األوامر اإلهلّية

    .2واإلطمئنان واإلذعان ألحكام الرّبوبّية، اللشيم آخر من غري سبيل اهلل"

عّدة تشّكل يروم فهم القرآن، عرب آليات  طبيعة املنهج الذيالّتفسري اإلشاري  يف ّددّ حتلقد     
 ،حلمة أساسية يف اجلمع بني أجزاء اإلشارة لتحقيق الّنزعة الّصوفية اليت عليها مدار فهم القرآن

إال أهّنا ال تستنكف اخلروج إىل عامل القرائن الفلسفية  ؛فاإلشارة وإن كانت جتربة خاّصة
 لذي ال يتحّدد بآلية قراءة واحدة.واللغوية، وجعلها ختدم هدف النّص املفتوح ا

                                                           

.138، ص: 1األمري عبد القادر: املواقف، ج - 1  
.141 ، ص1ج املصدر نفسه -  2  
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منهج كان هدف البحث هو التطّرق إىل ملّا  تنّوعت قضايا البحث يف الّتصّوف والتأويل، و        
فإّن النّتائج قد تعّددت إثر  وكيفية تأويل تراثهم املكتوب، ،الّتأويل الّصويف عند الّصوفية اجلزائريني

 ذلك، فكان منها:

 خالل من السؤال روح إلحياء للمعرفة مصدرا الكرمي القرآن من اّّتذ قد الّتأويل نّ إ -1
 عدم املصطلح تاريخ تتّبع خالل من لنا جتّلى بينما ثابتة، معرفية أنساق بناء حماولة

 واالصطالحي الّلغوية الوضع يف احلركية هذه ولعلّ  ،طبيعته حتديد يف االستقرار
 يف تتنوّع ومذاهبه مشاربه جعلت متعّددة بوجهات إليه الّنظر تّ  إذ عليه انعكست

 .اإلسالمي الّتصّوف تاريخ
 به خاّصة معرفة إلقامة يسعى فكريا مذهبا املسلمني عند الّتصّوف مّثل لقد      -2

 الّذوق على يقوم اّلذي الّروحي الّسؤال عطش يروي أن ميكن ما كلّ  أجلها من مّتخذا
 ماهية يف وحبث والّذوق، العقل بني جيمع مذهبا الفرس عند الّتصّوف فكان والّتجربة،

 املشارقة عند الّتصّوف يكن مل بينما الّرمزي، الّتكثيف بأسلوب عنها والّتعبري الوجود
 نو املتأثّر  دعائمها أرسى اّليت والكشفّية الفلسفية املعرفة يف تسامت ممارسة إالّ  العرب
 ابن"و األندلسيني، بيئة يف" عريب ابن" أمثال العرفانيون واستكمله األفالطوين، بالّتيار
 يزيد الباطن، ثوب يف املتوارية الّتصّوف قضايا يف الفيض هذا إنّ  املغاربة، عند" عجيبة

 وبني بينها املسافة إلزالة الّتأويل آليات عن البحث ضرورة ويف املعريف، عمقها من
 بفروعه؛ الّتصّوف استطاع الثّقايف، والّتأثري اجلغرايف الّتجانس عامل وبفعل املعىن،

 اّلذي اجلزائري الّتصّوف يف مهّما رافدا يشّكل أن واملغريب واألندلسي، الفارسي،
 إنّه معا، والّتفكري الّتفسري ومنهج الّرمز، كطبيعة فيه، الّتأويل وبنية مضامينه تتعّددت
 .اخلطاب يف املعىن اشتغال وكيفّية الّديين، الّنص فهم منط سيكشف الذي الّتصّوف

 امتدادات ذات الّصويف بعدها يف القدمية اجلزائرية الّشعرية الّتجربة كانت لقد        -3
 رمزيتها، من عليها أضفت روحّية مقّومات من استمّدته ملا العرفاين، الّّتاث يف عميقة



 خامتة

 

~ 227 ~ 
 

 والّلغة األخيلة من مكتمل عامل نسج إىل يرميفهو  له، مالذا الشعر يّتخذ إذ الّصويفف
 واستقصاء حبث ماهو بقدر ترفا ليس الّتأويل إنّ  ومتعة، غموضا تضفي اليت الّرمزية
 العرفان، ماّدة استلهم الذي  اجلزائري الّصويف شعر تكامل لقد للمعىن، احلياة وإعادة

 حّيز من اللغة خيرج اّلذي الوجد فيض واستلهم احملمدية، والّسنة الكرمي القرآن من
 من حذوها وماحذا واجملاز، االستعارة، حضور على يعّول مكّثف، فضاء إىل املألوف،

 .الّتأويل آليات
إّن الّسفر عند الّصوفية يتجاوز معىن احلركة اجلسدية، فهو نشاط روحي تعرج فيه الّروح  -4

 إىل عوامل الغيب، مّتخذة يف ذلك عامل احلّس مطّية للمجاز.
كتاب   ممّثالاإلشاري  الّتفسريالتأويل الصويف للقرآن من خالل مدونات  كانلقد    -5

 ف إىل فهم القرآن من خالل الّتصّوف الّنظري، والعمليدحدة متكاملة هتو  )املواقف(
لعقل يف استنباط احلقيقة اإلهلية، وحقيقة الوجود ا بنياخلطاب الصويف  فقد مزج
، وبني الّتجربة والفيض، والّذوق، إضافة إىل استعمال اآلليات اللغويّة وأسرارها

 باعتبارها مفتاحا رئيسا لفهم املعىن.
أفضت الّدراسة أّن الّتصّوف اجلزائري القدمي مل يكن مستقاّل مبضامينه العرفانية، إذ لقد  -6

سار وفق الّنسق الصويف عند العرب واملسلمينن وبالّتايل كان امتدادا تتحّقق فيه وحدة 
 الفكر الّصويف.

إّن هذا البحث اليعّد خامتة األحباث اليت أقيمت حول الّتاث الصويف اجلزائري، بل  -7
اك من ثروة املخطوطات ما هو قيد اإلمهال وحيتاج يد البحث اجلاد لكشف الغطاء هن

 عنه.
إنّه بإمكان هذا البحث أن ينفتح على أحباث أخرى، منها االشتغال على التلقي  -8

 والتأويل يف الّتاث الصويف اجلزائري.
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 الصفحة الرقم السورة ةاآلي

﴿    يَن ﴾ 
 الفاتحة

2 
            

 

97 ،200  

 

  ن    ﴾ 3 ْحم َٰ
 

97 

 

 4﴾يِن  َيْوِم َمِلِك﴿
 

97 

 ﴾ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي﴿
 5 

201 

﴿    َتِقيَم﴾ 
 6 

213 

﴿            ِلْلُمتَِّقنَي ﴾ 
 ةالبقر 

1-2 
 

82 

 

َمَع      وَأِقيُموْا﴿

يَن ﴾ 
43 

 

 

7 

﴿       ََّْلَمن 

    ِمْن ِت       َظَلُموَنا َوَما   ََزْقَناُكْمر  

57 

 

 

 

 

83 
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 َيْظِلُموَن ْنُفَسُهْمَأ ﴾ 

  ِالَقْرَيَة فُكُلوْا ِمْنَها َحْيُث   وِإْذ ُقْلَنا ﴿

   َلُكِم ُيْغَفْر ِحطٌَّة َوُقولوْا سجَّدا 

   ْلُمْحِسِننَي﴾ 

 

58 

 
 

83 

 

  ِيَنب   َهاُدوْا  واّلِذيَن َمُنوْاءا ِإنَّ اّلِذيَن ﴿
 

62 
13 

﴿     ََِّفَول    

        ِفٍل   

 ﴾ َتْعَمُلوَن

 

149 

 
 

 

 

102 

﴿       ﴾ 
 
 

 
 253 

 

 

 204  

 
 

 ﴾ُيقاِتُلوَنُكْم  ِذيَن     َوَقاِتُلوْا﴿
 

190 224 

 ِمْن َفِإَذآ َأَفْضُتْم َربُِّكْم ِمْن َفْضًلا َتْبَتُغوْا َأْن ُجَناٌح َعَلْيُكْم َلْيَس﴿

      فاْذُكروْا َعَرَفٍت

 
198 78-214 
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  َقْبِلِه ِمْن ُكْنُتْم َوِإْن َلِمَن لِّنَي ﴾ 

﴿       ﴾ 
 

253 204 

﴿       

   ُهن      َفَأمَّا 

     َفيتَِّبُعوَن ٌغَيز  ُقُلوِبِهْم اّلِذيَن

         

 ونُخَوالرَّاِس   َيُقوُلوَن      

      ﴾ 

 ل عمرانءا

 

7 6 ،12 

﴿    ﴾ 
 7 12 

﴿    و َنْفَسه ﴾ 
 

30 219 

 ﴾ْرَحاَماواَل  وَنءُلآَتسَّ    واتَُّقوْا﴿
 النساء

1 15 

ِإْن         َفِإْن﴿

  وَأْحَسُن        ُتوِمُنوَن  ُكْنُتْم 

 
59 6 
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 ﴾وياَلاَت

﴿  لَِّذيَن   ِباْلُعُقوِد َأْوُفوْا   ِحلَّْت  

         

  َِّان      ﴾ 

 المائدة

1،2 79 

 ِمِن  ُِبِه          ُنوٌر وكتاٌب ُمِينٌي   ِ   َقْد َجاَءُكْم ِمَن ﴿

     مَِّن   َوُيْخِرُجُهْم  

     ُمْسَتِقيْم﴾      

15 ،16 213 

﴿     يَن  ِاتَُّقوْا     

    ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم﴾ 

35 ،212  

﴿      ﴾  48 83 

   َفَلمَّآ              َقاَل ب از غ ة      َفَلمَّا﴿

 ﴾ُتْشِرُكوَن ِممَّا    َقْوِم َيا  َقاَل    َأَفَلْت

  األنعام

78 123،122  

 85 91 ﴾َذْرُهْم  ُثمَّ  هلُل ُقِل  ﴿
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 3 95 ﴾ اْلَميِِّت ِمَن  ُيْخِرُج  ﴿

﴿  ﴾ 
103 204 

 ﴾ َاْلُمْسَتِقيَم   َلُهْم    َدنََّلَأْقُع﴿

 األعراف

16 144 

        َفَلمَّا﴿

 ﴾ َصِعًقا
143 125  ،99   

 84 204 ﴾وَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن لُقرءاُن َفاْسَتِمُعوْا َوِإَذا ُقِرَئ  ﴿

 214 205 ﴾ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة   َواْذُكْر َربََّك﴿

﴿     َِّن   ﴾ األنفال 
17 193 

﴿     8 37 التوبة ﴾ ْفِر 

        َفاَل ﴿

    ﴾ 

 
55 20 

 َلُهْم  ِبَأنَّ      َأْنَفَسُهْم   ــَنِمَن   إنَّ ﴿
 

111 221 
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 ﴾ 

 ﴾َمْرِجُعُكْم ِإَلْيِه﴿

 يونس

4 207 

 ِلُكْميَِّ   َأمَّْن     ِمَن   َيْرُزُقُكْم   ُقْل َمْن﴿

    وَمْن   ِمَن         

  ِمَن    ْمَر َفَسَيُقوُلوَن ُيَدبُِّر ااَلومن َفُقَل َاَفاَل َتتَُّقوَن﴾ 

31 26 

 210 55 ﴾َلاَيْعَلُموَن َأْكَثَرُهْم نَّو  َحقُِّ    َوْعَد ِإنَّ َأآل﴿

﴿     ﴾ 207 123 هود 

    ن        َوَلَقْد َهمَّْت﴿
 يوسف

24 194 

 24 31 ﴾َبَشرًا ِإْن َهـَذآ ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم   َما﴿

﴿      ِمَن املْحِسننَي﴾  
36 5 

  ﴾ِبَعاِلمنَي   وَما َنْحُن   قَا﴿
44 5 

﴾وِنَفَأْرِسُل  45 5    ﴿ 
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13 92 
 ﴾    َأْجَمِعنَي   الحجر   منَُّهلَئَلَنْس َكبَِّرَوفَ   ﴿     

﴾َيْعَمُلوَن َكاُنوْا  َعمَّا  ﴿  93 13  
 ﴾ِف  َفَأَذاَقَها ﴿ الّنحل 112 23

 ﴾ِلَأْنُفِسُكْم   َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتُم ِاَن﴿ اإلسراء 7 210
202 12 ﴿    ِن﴾ 
َفَحقَّ َعَلْيَها   ِفيَها  َفَفَسُقوْا ُمْتَرِفيَها  َمْرَنا َاَقْرَيًة  ُنِهَلَك    َأَرْدَنآ َأْنآ إِذَو﴿ 16 16

 ﴾َتْدِمرًيا   مَّرلَقْوُل َفَدَا         
36 28 

 الكهف

﴿  َمَع َنْفَسَك َيْدُعوَن   ّلِذيَن   

 ُيِريُدوَن       

      َقْلَبه َاْغَفْلَنا َمْن َعن  

  َكاَنَو  ُفُرًطا﴾ 
َء آَش  وَمْن ِمْن وَء َفْلُيآَش  َفَمْن َربُِّكْمِمْن  قُّ   29 14    َوُقِل﴿

    ﴾ُفْرَفْلَيْك
         َقاَل َوِإْذ﴿ 61 222

 ْيِن ﴾ 
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 ﴾َصْبَرا ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع ﴿ 67 222

5 78 
﴾َصْبًرا      ﴿ 

14 5 
﴾ طه       َعَلى  ُن   ﴿    

84 108  ﴿    ن   ﴾     ف آل للر ْحم َٰ
 ﴾َاَفَلا ُيوِمُنوَن     َوَجَعْلَنا ِمَن امَلآِء ُكلَّ ﴿ االنبيئاء 30 164

    ِمْن بْعِد الذِّْكِر َأنَّ    وَلَقْد َكتْبَنا  ﴿ 105 77

 لصَّاِلُحون﴾ 

 الفرقان 48،49 167
 
 
 

﴿         

          

       ﴾    
126 54 

               ِمَن َخَلَق    

﴾َقِديَرا َربَُّك َوَكاَن  
76 1،2،3              ﴿ الروم 

  َسَيْغِلُبوَن ﴾ 
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 ﴾     إنَّ  ﴿ لقمان 34 203
       وَن  ُذِإنَّ  َالَِّذيَن   ُيو ﴿ األحزاب 57 17

      ﴾ 
189 21 

 ﴾        َقْدلّ﴿

48 46 ﴿     ﴾ 
 ﴾مُّوِمُنوَن ِبِهْم   َأْكَثُرُهْم  ِجنََّبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن ﴿ سبأ 41 190

 ﴾    ﴿  فاطر 14 86
         وَنُذِإنَّ  َالَِّذيَن   ُيو﴿ 57 17

      ﴾ 
 ﴾ َن  ﴿ يس 83 207
 الزمر 31 13

 
 ﴾َتْخَتِصُموَن ِعْنَد َربُِّكْم َمِةـِقُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم ﴿

 ﴾َنَاَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُروِنَى َأْعُبُد َأيَُّها  ُقَل ﴿ 64 20
 ﴾يَن َوُكن مَِّن   َفاْعُبْد  َبِل ﴿ 66 20

170 75 ﴿       ِمْن    يْن   ﴾ 
 السَّيِّئاِت َوِقِهُم غافر 9 198
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 ﴾ واْسَتْغِفْر ﴿ 55 198
18 10 

   َأْكَبُر ِمن مَّْقِتُكُم  يَن َكَفُروْا ُيَناُدوَن َلَمْقُت  ِإنَّ﴿

 ﴾امَياِن َفَتْكُفُروَنِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَلى الِْ َأنُفَسُكُم

 ﴾يَن َوُكن مَِّن   َفاْعُبْد  َبِل ﴿ 66 20
  َأْكَبُر ِمن مَّْقِتُكُم  يَن َكَفُروْا ُيَناُدوَن َلَمْقُت  ِإنَّ﴿ فصلت 10 18

 ﴾امَياِن َفَتْكُفُروَنِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَلى الِْ َأنُفَسُكُم

 ﴾  ﴿ الشورى 1 166
25 11 

﴿         ﴾ 
207 53 ﴿      ﴾     
 ﴾         ﴿ الزخرف 11 26
24 19 

﴿    لِذيَن   ْحَمِن ﴾ 

195 44 ﴿    َوِلَقْوِمَك﴾ 

24 19 

 الدخان
﴿    لِذيَن   ْحَمِن ﴾ 

           َما َف﴿ 29 23
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يْن﴾ 
 ﴾      َفاْعَلَم ﴿ محمد 19 196
 ﴾الُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم  َأِشدَّآُء َعَلى﴿ الفتح 29 85
 

 
223 

 

 
 

حلجراتا 15  

﴿     َن َن         

         َوَأْنُفِسُهْم      

  َنُقو ﴾ 
24 29 

لذارياتا  

           َما َف﴿

يْن﴾ 
 ﴾َاْلُمْكَرِمنَي  َحِديُث َضْيِف   َهَل﴿ 24 19
19 25 

 ﴾نَكُروَنمُّ   َقْوٌم  َقاَل ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه َفَقاُلوْا  ﴿
101 9- 10  ﴾         ﴿ الّنجم 
101 24 

 ﴾     ﴿ الرمحن
19 25 

 ﴾نَكُروَنمُّ   َقْوٌم  َقاَل ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه َفَقاُلوْا   ﴿
 ﴾ جآنٌّ       ٍذَفـ﴿ 39 13

 ﴾ ن  ْن َخاَف َمَقاَمملََِو﴿ 40 218
 ﴾َذَواَتآ َأْفَناٍن﴿ 48 192
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 ﴾َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدَِّث﴿ الضحى 11 199
 ﴾َوالَعْصِر﴿ العصر    1 196
 ﴾َكاَن توَّابًا واْسَتْغِفْرُه ﴿ النصر 3 198

 

 ﴾ ِن     ِن ِفيِهَما﴿ 50 192
 ﴾ِإَلى    َاْنَصاِرَىَمَن ﴿ الصَّف 14 18

199 8- 9        َوُيْطِعُموَن﴿ اإلنسان 

         

    ﴾ 
13 35- 36  ﴾َذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَنوَيْنِطُقوَن*واَل ُي اَل َيْوٌم ﴿ المرسالت 

 ﴾    ﴿ التكوير 11 191
191 13 

﴿  ْزِلَفْت﴾ 

     ﴾والصُّْبِح ِإَذا َتَنفََّس﴿ 18  45
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 القافية البيت الشعري الصفحة
 

 

1 
َها   َعَلى َقابِ       **أَنّ َها َكاَنْت تََأوُُّل ُحب ِّ    َفأْصَحَبا تََأوُُّل رِْبِعيِّ السِّ

 

 الباء

 
 
 
 

88-
89 

ْربِ       **   َلْمياٌء َلْعَساٌء َمْعُسوٌل ُمَقب َُّلَها     َشَهاَدُة الّنْحِل مايَ ْلَقى ِمَن الضَّ
َخْلَخِل َدْْيُوٌر َعَلى َقَمٍر 

ُ
َها َشَفٌق ُغْصٌن َعلى ُكُثبِ       **    َريَّا امل  ِف َخدِّ

 تَ ْفتَ رُّ َعْن بَ ْرٍد ظَْلٍم وَعْن َشَنب         **     َحْسَناٌء َحالَِيٌة لَْيَسْت ِبَغانَِيٍة   
138-

139 

ا فَ نَ ْيُت الَفَنا َوَمابَ َقْيُت ِإَّلَّ أَنَا  ْطُلوبُ    **َلمَّ
َ

ْعََن أَنَا الطَّاِلُب امل
َ

 ِف احِلسِّ َوِف امل
ْشُروبُ  **َشرَاِب ِل ِمِّنِّ َوِسرِّي ِف اأَلَواين 

َ
اِرُب امل  َحاَشا َيُكوُن الثَّاين أَنَا الشَّ

ْحُبوبْ  **أَنَا الَكاُس أَنَا اخَلْمرَُة أَنا الَباُب أَنا احَلْضره
َ

ِحبُّ امل
ُ

 أَنَا اجَلْمُع أَنَا الَكثْ رَه أَنَا امل
َوىيَا  99 ِس َكَما أَنَا َخَلْعتُ  **َمْن تَ ْهَوى َما نَ ْهَوى ِاْخَلْع نَ ْعَل السِّ َقدَّ

ُ
 ِف الَواِد امل

ْعَلْْيِ َكَذا الَكْونَ ْْيِ        َقى ِمْن بَ ْْيِ ُُثَّ نُوِديتُ        **َفَخَلْعُت الن َّ  لَِئالَّ يَ ب ْ
 

 
 
 

100 

 

 

   
اُق ِف الِعْشِق َلَظى    تَ ْرِمي ِبَشرَاِر الطَّْرِد لِْلُمتَ َعنِّتِ   **ُهَنا ُيْصَلى الُعشَّ

 التاء

 َهَذا الِوَصاُل ِإْن تُرِْدُه فَاثْ ُبتِ  **َهَذا الَكَماُل َهَذا اجَلَماُل َوالبَ َها  129
 
 

104 

َعايَانَاتِ 
ُ

 زَاَدين الّشوق بالّشراب وَأْشَهَدين ** ُحّب اجلمال بِامل
َشاَهَدِة لِِعْلِمِه ** ُْيِْزين بِالِتَحاِق الَكارَاَماتِ 

ُ
 وأَْلَبَسِِّن ثَ ْوَب امل

َهَواتِ          رَاِب َمهُد َشرَاِبِه ** ِلَمْن َعاَنَق ََمَْدا َأْو َكفَّ َعِن الشَّ وَساِقي الشَّ  

َناَجاةِ  104
ُ

رَاِب أِلَْهِل امل ْشروُب وَقلَّ َشارِبُُه  ** َفَماَعْذُب الشَّ
َ

 فَ َلذَّ لََنا امل
ْوِحيَد ِف َعْْيِ الَكْثرة **واْعَتِبْ نَ ْفَس اإِلْطاَلِق ِف الَقْيِد  حلََْظًة  100  َعَساَك تَ َرى الت َّ
129-

130 
َلى ِف ََجَاِل ُحْسِنَها   ُحبًّا َوَمْشَهًدا ِف ُكلِّ َوْجَنةِ **َفِهْم بَِلي ْ

ََن فَ َناًء َسْرَمًدا ِف َعْيِنَها  َها ِمْن ُسنَّةِ  **َواف ْ  َواْعِط اآلَداَب َحقَّ
 َهَباًء ِف َهَواٍء ِعْنَد أَْهِل احَلِقيَقةِ  **الَكْوُن َكَسرَاٍب َكَما َجاَء ِف اآليَِة    119
َرِة  131 َوى َعْن نُوِر الَبِصريَةِ  **َسَقْتِِّن َكاَس اهلََوى ِمْن طَْيِب اخلَُمي ْ  َجَلْوُت ِِبَا السِّ
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َنا أَنَا َعْْيُ احلََياةِ  **ِاْخَلْع نَ ْعَلْيَك واْفَن ِإْن ِشْئَت ُمالَقَاِت  119  ِإْن أََرْدَت تَ ْعرِف ْ
ْعََن ُكُؤوًسا َصاِفّية   114

َ
 فَِإَذا قُ ْلُت أَنَا أَنا َوَّلَ ُفْخَرةِ   **َشرِْبُت ِمَن امل

َوى َطَوْيُت بَِلْمَحةِ    **ُكلُّ َعاِبٍد يَ ْهَوى اآْلِخرِة   114  َوأَنَا ُكلَّ السِّ
فَاَرْقُت ِملَِّت َوَعْن َمْذَهيب ِف احُلبِّ َماِل َمْذَهٌب  ** وِإْن ِخْلُت يَ ْوًما  58  

 َوَلْو َخطََرْت ِل  ِف ِسَواِك ِإرَاَدٌة   **  َعَلى َخاِطرِي َسْهًوا َقَضْيُت ِبرِدَِّت 
 
 

100 

َها    َوَما ُدونَ َها َكَذا الُوُجوَد ِِبَْلَعِت    **َخَلْعُت الن َّْعَلْْيِ َبْل َخَلْعُت َما َعَلي ْ
َها    فَ َوَجْدتُ َها نُوراً ِف نَاِر ُصوَرّيِت      **ُُثَّ رَاَجْعُت نَ ْفِسي ِف ََتِْقيِق َحقِّ

 ِإَذا ُكْنَت َذا َبَصٍر تَ رَاُه ِف ِمْرَأِت  **َفدوَنَك ِمْن ُشَعاِع احَلقِّ َحِقيَقًة  
اَلَم فَ هُ  **َدْعِِّن َعُذوِل فَالَغَراُم َمْذَهيب  130

َ
 َو نَاُر َجْذَوِت َوزِِد امل

 
119 

َهُج الطَّرِيْق والَكْوُن ِف قَ ْبَضِت  **أَنَا َعْْيُ التَّْحِقيِق يَا َمْن َتْطُلُب ٌرْؤَيِت   أَنَا ِمن ْ
َلُكوتِ  **ِمْن ِِبَاِر اجلَبَ ُروْت َقْد َظَهَرْت نُ ْقَطِت   

َ
 تَ َلوََّنْت بِالنَّاُسوْت وِسرِّ امل

 
131 

اِق َقْد َهيَّْجِت ُمْهَجِت   أَيَا َحْضَرَة اإِلْطاَلْق فَ يَّْضِت َصَباَبِت  **أَيَا َرْوَضَة الُعشَّ
 ِصْرُت َفرِْح َوَنْطَرْب تَائًِها ِبَسْكَرِت  **َسَقْتِِّن ُكُؤوَس احُلبِّ ََمََّقْت أَنِيَِّت 

 َعِّنِّ الرَِّواْق تَ ْعِظيًما ِلَسْطَوِت  َرفَ َعتْ  **َمَلَكْتِِّن ِف اآلفَاْق َوَرَضْت بَِزْوَرِت 
َها َنْشَوه َكاَنْت قَ ْبَل َنْشَأِت  **َغَرْسُت ُغْصَن اهلََوى ِف قَ ْليب َوُمْهَجِت  114  َوِعْنِدي ِمن ْ

 
 
 
 
 
 

59 

، ُكلُّ َجارَِحٍة    ِف ُكلِّ َمْعََن َلِطيٍف رَاِئٍق ِبَِجِ  **تَ رَاُه ِإَذا َغاَب َعِّنِّ
 تَأَلََّفا بَ ْْيَ َأحْلَاٍن ِمَن اهلَزَجِ   **وِف نَ ْغَمِة الُعوِد والّناي والّرخيِم ِإَذا  

 ِبْرِد اأَلَصاِئِل واإِلْصبَاِح ِف البَ َلجِ   **وِف َمَسارِِح ِغْزََّلِن اخلََماِئِل ِف 
 ُمْنَتَسجِ  ِبَساِط نُوٍر ِمْن اأَلْزَهارِ  **َوِف َمَساِقِط أَْنَداِء الَغَماِم َعَلى

َزٍه َفرِجِ  **  وِف الِتثَاِمي ثَ ْغَر الَكْأِس ُمْرَتَشًفا َداَمِة ِف ُمْستَ ن ْ
ُ

 رِيَق امل

 اجليم

132 
 
 
 
 
 

 َوِدِر الَكْأَس َعَلى املاَِلحِ  **يَاَنِدمِيي اْمالَ اأَلَواين 
يَل اجِلْسِم يَ ْرتَاحِ  **أَِدْر الَكْأَس خِلِالَّين   َواْسِق َنَِ

 ِكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحِ   **ََخَْرِت تُ َرى ِلْْلْعَياِن 

 احلاء
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نَاِن  132 َقْت ِف َأْصِل الدِّ  قَ ْبَل آَدَم ِسرَُّها بَاحِ  **ُعت ِّ
 ََخَْره َُمَرَّده َعِن األَْقَداحِ  **َكاَنْت قَ ْبَل َكْوِن اأَلْكَواِن 

 
 
 

105 

رَاْ ِمِّنِّ َساَلًما َعِبًقا     ِإْن َبَدْت ََنْدُ    **اِق ْ
ًقا    َها َشي ِّ ُه الَوْجدُ  **ِإنَّ ِل قَ ْلًبا إِلَي ْ  َشفَّ

 الدال

 
 
 
 

109 

َبُل اجَلْحَدا  **     وَّلَبَاِطٌن ِإَّلَّ أَنَا َذاَك باِطٌن   وَّلَ ظَاِهٌر َغرْيِي َفالَ أَق ْ
 َوًقْل أَْنَت َوُهَو َلْسَت ََتَْشى ِبِه َردَّا   **  فَ ُقْل َعاِِلٌ َوٌقْل إَِلٌه وُقْل أَنَا   

َدِت اأَلمسَاُء َوِإينِّ َلَواِحدٌ   أَّلَ فَاْعُبُدوين ُمْطَلَقا نَ ْزَها فَ ْرَدا  **  تَ َعدَّ
  َمْوِعِدي َوُمْنِجزُ  ِإيَعاِدي َلُمْخِلفُ ** َوَعْدتُهُ  َأوْ  َأْوَعْدتُهُ  ِإَذا َوِإينِّ   210

 
 

125 

ُر ُمْفَتِكرِ  **َوْصِفَك َصاَر الَعْقُل ِف َوَجلٍ  يَا َمْن ِف   ِمْن َهْيَبِة احُلْسِن قَاَل َغي ْ
ْمِس ِف ََمَْلى ِمَن الَقَمِر   ِف ُكْنِهِه َحاَر أَْهُل الِعْلِم والنََّظرِ  **ِسرُّ ِمَن الشَّ

 الراء

 
 
 

51 

رّ ***  ِإَذا َما      َسرَائُِر ِسرِّي تُ ْرَُجَاٌن ِإََل ِسّري  اْلتَ َقى ِسّري وِسرُّك ِف السِّ
َا رُ   ***  َوَما أَْمُر َصِْبِ الصَِّْبِ ِمِّنِّ َوِإَّنَّ ب ْ  أُِمْرُت ِبَصِْبِ الصَِّْبِ ِإَذا َعزَّين الصَّ

 
 
 

128 

ْتِ  **ِسرٌّ َعِتيْق  َبَدا  ِمْن ِخاَلِل السِّ
ََن  ِة اأَلْمرِ  ** قَ ْلَب الَعِشيْق أَف ْ  ِمْن ِشدَّ

 يُ ْفِِّن َعِن الَغرْيِ  **يَاَلُه ِمْن َرِحيْق 
 

 
 

118 

 تَ ْعُلوُه مُسُوٌم تْصِلي الَقْلَب نَارَا **لِْلَهَوى ُهُجوٌم قَاِهٌر ُمِليْم 
ُلوَها َشوارٌِق   فَ َتْبُدو َخَوارٌِق قَ ْهرَا، واْضِطرَارَا **تُ ْفِجيَك بَ َوارٌِق، تَ ت ْ

ُر َتاَلَشى الُفَؤاُد َحارَا **َُتِْدُث اِْنِدَهاَشا هَلَا الَقْلُب َجاَشا  ب ْ  والصَّ
 

 

126-  
 

127 

َلى َقْد َبَدْت بِاحلُْْسِن تَ َلوََّنتْ   لِبَ ْعِضَها َظَهَرْت َوَبطََنْت ِف الظُُّهورْ  **َهِذي لَي ْ
 فَ َلْو ُكْنَت َتْدرِي َلِصْرَت ِِبَا َمْسُرورْ  **َظَهَرْت لِبَ ْعِضَها َوَغاَبْت َعْن ُكلَِّها 

 أَْغَرقْتِِّن ِف الَعِميْق َِبْرَُها فَاَق الُبُحورْ  **َسَقْتِِّن َكاَس التَّْحِقيْق َوَهَدْتِِّن لِلطَّرِيْق 

 

َا  َوَما أَمْ  51  ***     أِهيُم ِبِسرِّ الِسرِّ ِمْنُه ِإََل ِسّري  ُر ِسرِّ الِسرِّ ِمِّّن، وِإَّنَّ
َا  ا ُقِضَي أَْمرِي        َوَما أَْمُر أَِمَر اأَلْمُر ِمِّنِّ وِإَّنَّ  ***      أُِمْرُت بَِأْمِر اأَلْمِر َلمَّ
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52 

 نَ ْفِسي ِف  َكأَنَّكَ  َحّتَّ  َتَكاَشَفْتِِّن     ** ًقْدِسي يَا ُكلِّك ُكلَّ  ِبُكلِّي َحَوْيتُ 
أُْنِسي بِهِ  َوأَْنتَ  ِمْنهُ  َوْحَشِت  ِسَوى  **      أََرى َفالَ  ِسَواكَ  ِف  قَ ْليب  أُقَ لِّبُ   

 األُْنسِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  فَاْقِبْضِِّن  األُْنسِ  ِمنَ  **       ُُمَنَّعٌ  احلََياةِ  َحْبسِ  ِف  أَنَا فَ َها

 السين

 
 

53 

ْعُشوقُ  اَتََّدَّ           
َ

ْوُموقُ  ابْ َتَسمَ ***      بِالَعاِشقْ  امل
َ

   لِْلَواِمقْ  امل
ْكاَلنِ  واْشتَ رََكا اِحقْ  الَعاِلَِ  ِف  فَاْمَتَحَقا***     َحالَةٍ  ِف  الشَّ

َ
 امل

 القاف

23 

الِ 
َ

َم َضاِحكاً***َغِلَقت ِلِضْحَكِتِه رِقَاُب امل  الالم َغْمُر الرَِّداء إذا تَ َبسَّ
 

 
 
 
108-

109 

 َوَمْن َحاَر ِف ِإْدرَاِكِه احِلسُّ والَعْقلُ  **   أَيَا َواِحًدا ِف احُلْسِن لْيَس لَُه ِمْثُل 
 يُ َقيُِّد ِل َعْن ُكلِّ َفْضِل َلُه َفْضلُ    ** َوَمْن ُكلََّما َشاَهْدُت ِإْطاَلَق ُحْسِنِه 

ُه َأْسرَارِي ِإََل ُكلِّ ِوْجَهٍة   َها نُوَر َوْجِهَك َّلَ ََيْلُ َفَأْشَهُد مِ  **   أَُوجِّ  ن ْ
 ِسَوى َواِحٍد ِف بَ ْعِضِه يُ ْثِبُت الُكلُّ  **      وأَْنظُُر هْل َشْيٌئ ِسَواَك وَّلَ أََرى

 
114-

115 

 فَ َقاَل البَ ّواْب َأْهالً وَسْهالَ  **َوقَ ْفُت بِالَباْب َوَرفَ ْعُت احِلَجاْب 
َوى فَارِْق تَ ْغَنِم الَوْصالَ  **أُْدُن يَاَعاِشْق ِإْن ُكْنَت َصاِدْق      لِلسِّ

 َمْن طَاَلْب يُوَرْد يَ ْرَضى بِاْلَقْتاَل  **          يَاِت ُمَقيَّْد فَاين َُمَرَّْد  116
َراْب َوَرَفَع احِلَجابْ  116  فَ ْلَياِت لِْلَباْب قَِبَل َأْن يُ ْغَلى **َمْن أَرَاَد الشَّ

ْحُسوْس 
َ

وْس ِفيَها يَ تَ َوَلَّ  **ِبَقْتِل الن ُُّفوْس َوفَ َنا امل  َحْضَرَة الُقدُّ
 

 

123 

ْت   أَْرَواُحُهْم فَ ْوَق َمايُ رَامْ  ***ِمْن ُروِح َخرْيِ الَوَرى اْسَتَمدَّ
 أْقَمارَُها فاَّْنَِحى الظَّاَلمْ  ***َوِمْن َسَنا ََشِْسِه اْستَ َناَرْت 

 الميم

126-

127 
ا ِف َذاِت َمْوََّلْه   فَ َناًء َصْرفًا يَاَحاِفَظ النِّظَامْ  **َويَ ْفََن َحقًّ

َقى بِاحَلقِّ ََّلِِبََواْه   َيِصرُي بَ ْرَزًخا بَ ْْيَ َأِْبٍُر ِعظَامْ  **ويَ ي ْ
 َوَما ََتَْت الث ََّرى ِبالَ َأْوَهامْ  **َويَ ْنظُُر لِْلَعْرِش َوَما فَ ْوقَاْه 

 رَِجاُل الطَّريِق َوأَْقطَاُب اإِلْساَلمْ  **يِه تَاُهوا َهَذا َِبٌْر َعِميْق فِ 
 ِاْمتَ َزَجْتَ َصاَرْت َأْصَل األَنَامْ  ***الَكاُس َواخلَْمُر يَافَاِهْم َمْعَناْه  131

 

59 

 
 

ِعْلمُ  بَِأْوَصاِفَها ِعْنِدي! َأَجلْ  َخِبرٌي،   **     ِبَوْصِفَها َفأَْنتَ  ِصْفَها يَ ُقوُلونَ   
وََّلِجْسم وُروحٌ  ونَاٌر، ونُورٌ         **   َهَوا وَّل وُلْطٌف، وََّلَماٌء، َصَفاءٌ   
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مُ  59 وََّلَرْسمُ  ُهَناكَ  وََّلَشْكلٌ  َقِدميًا،      **     َحِديثَ َها الَكائَِناتِ  ُكلَّ  تُ َقدِّ  
 ِجْرمُ  ََتَلََّلهُ  وََّلِجْرمٌ  َحاًدا      ** اتِّ  ََتَاَزَجا، ِِبَْيثُ  ُروِحي، ِِبَا وَهاَمتْ 

 
 
 

98 

 وَُكْن َعْبَدا ُمِقيمْ   ***ِاْجَعْل َوْصَفَك ُذَّلَّ 
 ِإهَلَُنا الَعِظيمْ   ***َماِف الُوُجوْد ِإَّلَّ  

 وََكلََّم الَكِليمْ   ***لِلطَّْوِر َقْد ََتَلَّى 
 

 
 

140 

 أَْرَواَح الُقْرِب َهّب ِِبَا َنِسيمْ  **فَ َيْسُكُن َوْجُدنَا ِإَذا َوَجْدنَا
كون نَ ْقٌص   وَهْل لِْلَوْجِد ِمْن ُمَقاٍم يُِقيمْ  **ََّل ُسُكوٌن والسُّ
 َيِضلُّ ِف َغْورِِه الَغيبُّ الَغِشيمْ  **َكَذاَك البُ ْعُد ِإنَّ البُ ْعَد َمْعََن 

 
 
 

122 

َناَما 
َ

باَح الظَّاَلَما ***ُقْم َخِليِلي َلَقْد َأطَْلَت امل  َقْد أَزَاَح ِمنَّا الصَّ
ْت ََشُْس احَلِقيَقِة يَ ْعُلو   َكاَماضوُؤَها الَوْهَد والرََُّب واأل ***َوتَ َبدَّ

 واَّْنََحى الَبْدُر واَْنََلى الَكْوُن َجاما ***فَاْختَ َفى ِلطُُلوِعَها ُكلَّ ََنٍْم 
 

 
 

101 

 
 

 

ُم اهلََرَماُن ِف َأْخَبارَِها  مِ          **         يَ تَ َهدَّ  َوبَِناُء َعْقِد َوََّلَك ِلَْ يَ تَ َهدَّ
َماُء ََتُوُر َمْورًا واجْلَِبالُ  رًا َوُهَو ِلَْ يَ َتث ََّلمِ        **         وََكَذا السَّ  َتِسرُي َسي ْ

مِ      **    ِإْن َكاَن َدْهرِي رَاَح َيْظِلُمِِّن بِبُ ْعِدي تَ َقدِّ
ُ

 َعْنَك َحاِدُث َصْرِفِه امل

 تُ ْنَمى وَّلْسِتْمرَاِر َفْضِلِك تَ ْنَتِمي       **      َلَك يَا ُعِليَّ َعَليَّ َعْهُد ََمَبٍَّة  101
ْنَشآِت َوَسرْيَِها 

ُ
 ِف الَبْحِر َكاأَلْعاَلِم َكْشَف َتظَلُِّمي     **   فَ َعِلى اجلَِباِل امل

 

 

104-
105-  

 يَ ْقَتِفي الرُّْكَبان  **يَاَنِسيًما بَاَت ِمْن َزْهِر الرُّبَا   
ْلَن ِمِّنِّ َساَلًما  طَيًِّبا     ِمْن أَُهْيَل الَبانْ    **     اْحِْ

 النون

102-

103 
 ََشٌْس َوَّلََقَمٌر واحَلقُّ تبيْي  ** َلْوَّلَ الّنيبُّ َرُسوُل اهلِل َماطََلَعْت 

 َوََّلِِبَاٌر َوََّلَماٌء َوَّلَ ِطْيُ    **َوَّلَ مَسَاءٌ وَّلَ أَْرٌض َوََّلَجَبٌل   
َها الَبَساِتْيُ   **      َوََّلُوُحوٌش وََّلِجنٌّ َوَّلَ َبَشٌر   َوَّلَ الثَِّماُر اّلِت ِمن ْ

 َوَّلَ يِقٌْي َوَّلَ أَْمٌر َوَّلَ ِدينُ    **   َوََّلَحَياٌة َوََّلَمْوٌت َوَّلَ َسَببٌ 
 ِِبَنَِّة ُمْشَتاٍق وأَنَِّة َهْيَمانِ        **أُطَارُِحَها ِعْنَد اأَلِصيِل وبِالضُّحى     88
ََن  ِهْندٍ  َحِديثَ  واذُْكرَاِل  87  وعَنان وَزيْ َنب وُسَليَمى،     **    ولُب ْ
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 ِف ُصُدوِر الّزَمانِ  **ِهَي ِسرٌّ َصَمَداين    133
 َِبُْر َعْجٍز وَتَذلَّْل واْسُكَنا ** اْدُخلنَ  وِلُضْعِف َعْن ِدفَاعٍ  97

َؤاِل َوارَْكْبَ  َكَنا ** َوتَ َلطَّْف ِف السُّ  ُسُفَن الرَّْْحَِة تَ ْلَق السَّ
 ِف ِِبَاِر النُّوِر َيْسَطْع َماُهَنا **َوارَْكْبَ فُ ُلَك احلَياِة واْسَبْحنَ  96

 لِلنََّجاِة ِمْن َعواِصِف الَفَنا **ولَِبْحِر اخِلْدَمِة ِارَْكْب ُسُفًنا
 ُتْسِعَداين  الُبَكا َعلى ُتْسِعَداين      **       َلدْيها َبَكْيتُ  ِإَذا َعرِّفَاين     87

َدُه ِف الَكثْ َرِة  115  َّلَتَ َر َما ِسَوى اهلْل ِف ُكلِّ َكائَِنةٍ  **يَاَخِليِلي ُقِل اهللُ َوحَّ
 الهاء إَذا ُتاَلِحْظ قَ ْوِل نُوِصيَك ِلَوْجِه اهللْ  **أَيَا ُمرِيَد اهلْل نِعيْد َلْك قَ ْوَل ِاْصَغْه  117

117-
118 

 ُكلُّ َماتَ ْهَواْه َمْوُجوْد ِف َذاِت اهللْ   **ِإَذا ذََكْرَتُه بِاجِلدِّ تَ َرى َماَّلَ تَ رَاْه 
 َتِصرْي بَاِقي بِِه ََمُْفوْف ِبذِْكِر اهللْ  **ُكلُّ فَاين َعْنَك َمْوُجوْد ِبِه َوَلْه 

َوا َفُمْت ِبهِ  ***َهَذا اهلََوى فَِتْه بَهِ  120  َهَذ الدَّ
 َوَّلَ ََتَْف ِمْن َمْوِجهِ  ***فَاْغَرْق ِف ِِبَاِر ُحبِّهِ 

اهْ  **ُكْن َوالِْه تَايِْه َمْسُروْر ِبذِْكِر اهلْل     117  ِف اَّلْسِم ِإَذا تَ ْفََن َتِصْل ِلُمَسمَّ
117-

118 
ا ِسَواهْ  **ُغْص ِفيَمْن تَ ْهَوى بِاْلَقْلِب َو الرُّوْح ْمَعْه   ِغْب ِف َغْيِب الَغْيِب تَِغيْب َعمَّ

 
 

 

110 

 أَنَا الَباِقي بِبَ َقاَها    **ِإَذا َكاَن الُقْرُب يُ ْفِِّن   
ْمِس وُضَحاها    **        يَاهَلَا ِمْن نُوٍر يُ ْغِِّن   َعِن الشَّ

َعاين  
َ

 والَقَمُر ِإَذا َتاَلها  **َبْل ِهَي ََشُْس امل
 

 
 

111 

َلى ِمْن َمثْ ََن نَِقاِِبَا       طَرِيًقا وأَْبَدْت ملَْحًة ِمْن ََجَاهِلَا   **َجَلْت َلَك لَي ْ
 وفَ يََّأَك اإِلْلَماُع ِبَردِّ ِظاَلهِلَا     **ُت َلَذاَذًة   َفِطْبَت ِِبَا َعْيًشا وتُ هْ 

َلى ِإَذا ِهَي َأْسَفَرْت      َضَحاًء وأَْبَدْت َواِفرًا ِمْن َدََّلهِلَا  **َفَكْيَف َترى لَي ْ
 

120 

 

 تُ ْنِجي َغرِيَق َِبْرَِها ***أَْلطَافُُه ِف قَ ْهرِهِ 

ََن فاعَلْق ِبهِ  120
ُ

َهى ***َهَذا امل   يَاَساِلًكا ُسُبَل الن ُّ
 

 
 

 الواو ِفيَها ِشَفاٌء ِلُكلِّ َعاٍص والّدوى **     يَا تُ ْربًَة َُمِثْ ُلَها ِمْن تُ ْربَةٍ 
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105 
ْأَوى َأَوى        **  يَاَرْوَضًة َُمِثْ ُلَها ِمْن َرْوَضةٍ 

َ
 يَاَسْعَد َمْن ِف َجنَِّة امل

 َوَصَلْتِِّن َأْصَلْيَتِِّن نَاَر اجَلَوى   **   وِعْنَدَماَكْم ِل أَنُوُح َعَلى الُوُصوِل 
ِديُد َوَمااْرتَ َوى ** َفَكأنَِِّّن الظَّْمآُن َصاَدَف ِفْطَرةً   فَ َتَضاَعَف الظََّمأُ الشَّ
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 الّصفحة اسم وكنية العلم
 183 )األمري( عبد القادر اجلزائري

 74 .الّرجال أيب بن الرمحن عبد بن الّسالم عبد (بّرجان ابن)
 99 حمّمد بن أمحد الشريف احلسين السليماين الغماري (البوزيدي)
 176 سيدي علي  (بوشنتوف)

 108 )التلمساين( عفيف الدين
 70 مسرّة بنا (اجلبلي)

 44 )اجلنيد( أبو القاسم البغدادي
 46 )احلاّلج( أبو منصور 

 120 حمّمد بن عودة  (بن سليمان)
 48 شهاب الدين (السهروردي)
 60 أبو علي بن حسني  (بن سينا)ا
 87 أبو حسن  (الّششرتي)
 139 العريب بن حمّمد املعسكري (شنتوف)
 102 القسنطيين بركات بن باديس  (العروسي)

 67 )العطّار( فريد الّدين 
 99 )العالوي( أمحد بن مصطفى 

 141 أبو العباس سيدي أمحد )ابن عمار(
 57  أبو حفص شرف احلموي ) ابن الفارض (
 71 أبو القاسم أمحد بن احلسن  (ابن قّسي)
 62 ( أبو القاسم القشريي)

 54 )الّنفري( حمّمد بن عبد اجلبّار 
 62 )الكالباذي( أبو حممد بن إسحق احلنفي البخاري 

 179 سيدي حممد بن عمر  (اهلواري)
 144 سيدي احلسني بن حممد  (الورثالين)
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ّل  كرس لاا ألملحق   مه  المصطلحات الاادة  ي  الساال  سب  و
 الصلفح  المصطلح 

 15 الّسبعة األحرف
 32 األنطولوجي

 10 اإلشارة
 165 اإلشارات
 65 اإلشراق

 169 اإلنسان الكامل
 118 قالب 

 118 البقاء
 1 الّتأويل

 112-170 الّتأويل الرمزيّ 
 28 التأويلّية القدمية

 29 التأويلّية املعاصرة
 53 حتاداال

 34 الّتصّوف
 6 الّتفسري
 110 الّتقابل

 20 التقدمي والتأخري
 158  التلوين والتمكني

 106 اجلمال 
 106 اجلالل
 19 احلذف
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 48 احلقيقة احملمديّة
 17 احلمل على املعىن

 147 لّرحلة الّصوفّيةا
 9 الّرمز

 153 الّرمز الذهين
 139 السر

 145 الّسفر
 147 الّسفر الّصويف

 167 الّشريعة واحلقيقة
 29 الفلسفة الّتأملّية

 116 الفناء
 15،20 القراءات القرآنية

 167 عامل األمر
 155 عامل اخللق

 173 الكرامة الّصوفّية
 80 الكشف

 10،16 اجملاز
 159 احملّبة

 57 احملّبة اإلهلية
 11 املتشابه
 11 احملكم
 67 املعراج

 53 املكاشفة
 102 الّنور احملّمدي
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 Hermes 27هرمس 
 60 اهلرمسّية

 Herméneutique 27 اهلرمينوطيقا
 51 وحدة الّشهود

 51 وحدة الوجود
 54 الوقفة
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم برواية ورش عن اإلمام نافع

 :باللغة العربية المصادر

روح املعاين يف تفسري :  أبو الفضل شهاب الدين حممود البغدادي (آللوسيا) -1
اث العريب، بريوت،  القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الّتر

 .1لبنان،)د.ط.ت.ش(، ج
 :احلسين عبد القادر اجلزائري)األمير(

 .2007، 3الديوان، تح: العريب دحو، منشورات ثالة، اجلزائر، ط -2
، 2املواقف يف الترصورف والوعظ واإلرشاد،دار اليقظة، دمشق، سورية،ط -3

 .1،2،3،ج1966

القرآن إىل األسرار واملعارف، تح: عبد الباقي مفتاح،  املواقف يف بعض إشارات -4
 .2007،  1دار اهلدى، اجلزائر، ط

حرازم بن العريب: جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب علي )برادة(  -5
العباس التيجاين،تح: عبد اللطيف عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .1م، ج:1997، 1لبنان، ط
عبد السرالم بن عبد الرمحن بن حممد اللخمي اإلشبيلي: تفسري ابن  )ابن برجان( -6

ىل تدبرر الكتاب احلكيم، وتعررف اآليات والنربأ بررجان املسمرى تنبيه األفهام إ
، 1العظيم، تح: أمحد توفيق املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .4، ج2013
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بلهامشي:كتاب جمموع احلسب والنسب والفضائل والتاريخ واألدب  )ابن بكار( -7
ه، 1381يف أربعة كتب، ابن خلدون، الشارع الوطين، تلمسان،)د.ط( 

 م.1961
( املستغامني حممد: ديوان حممد البوزيدي املستغامني، ضمن كتاب: البوزيدي) -8

اآلداب املرضية لسالك الطرريقة الصروفية،  ضبط وتصحيح: عاصم إبراهيم 
 م.2006، 1الكيرايل، دار الكتب العلميرة، بريوت، لبنان، ط

يد، ز البطيوي بوعبد اهلل: الديوان، تح: العريب دحو، تق: بومدين بو  )البوعبدّلي(  -9
 .2015 ،تلمسان عاصمة الثرقافة اإلسالميرة

 :)الّتلمساني( عفيف الّدين

 م.2013، 1الديوان، تح: عاصم إبراهيم الكيرايل، كتاب ناشرون، لبنان، ط: -10
مكتبة  شرح مواقف النرفري، تح: مجال املرزوقي، تصدير: عاطف العراقي، -11

 .1احملروسة، مصر، ط
عبد اهلل عبد القادر: املطرب مبشاهري أولياء املغرب، دار اإلميان،  )الّتليدي( -12

 م.2003ه، 1424، 4الررباط، ط
تقي الدين بن أمحد: اإلكليل يف املتشابه والتأويل، تح: حممد الشيمي  )ابن تيمية( -13

 شحاتة، مصر اإلسكندريرة، دار اإلميان،)د.ط.ت.ش(.

 : عبد القاهر (رجانيالج)

أسرار البالغة يف علم البيان، تح، حممد رشيد رضا، بريوت، لبنان، دار الكتب  -14
 .1988-هـ1409 1العلمية، ط

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: أمحد رضا، بريوت، لبنان، دار املعرفة، )د.ط(  -15
 م.1981-هـ1402
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علي النجار، القاهرة، املكتبة اخلصائص، تح: حممد أبو الفتح عثمان:  )ابن جّني( -16
 .3العلمية، )د .ط.ت.ش(، ج

، 2عبد القادر فتوح الغيب، مطبعة بايب احلليب، مصر، ط: )الجيالني(: -17
 ه.1392

 : )الجيلي( عبد الكريم

اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، تح: أبوعبد الرمحن صالح عويضة،  -18
 م.1997ه، 1418، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 املناظر اإلهليرة،تح: جناح حممود الغنيمي، دار املنار،)د.ط.ت.ش(.  -19

 :البغدادي أبو القاسم  (الجنيد)

 رسائل اجلنيد، تح: علي حسن عبد القادر، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر. -20
د السرر يف أنفاس الصروفيرة، تح: عبد الباري حممد داود، مرا: جودة حممد أبو اليزي -21

 املهدي، جوامع الكلم، القاهرة)د.ط.ت.ش(.
اث العريب،  )حاّجي( -22 خليفة مصطفى بن عبد اهلل: كشف الظرنون، دار إحياء الّتر

 .2لبنان، )د.ط.ت.ش(، ج
: اإلحكام يف أصول الظراهري أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد (بن حزما) -23

 .1األحكام، تح: أمحد حممد شاكر،)د.ط.ت.(، ج
بديار: تعريف  القاسم حممد بن الشيخ بن أيب القاسم الديسي ( أبوالحفناوي) -24

اخللف برجال السرلف، مطبعة بيري فونتانا الشرقية، 
 .2، ج1م،ج1906ه،1334اجلزائر،)د.ط(
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 : اجلوزية قيم ابن (الحنبلي)

حممد بدر الدين النعساين، : تص -املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان – الفوائد -25
 هـ.1327، 1مصر، طمطبعة السعادة، 

مدارج السرالكني بني إيراك نعبد وإيراك نستعني، تح:حممرد حامد الفقري، دار  -26
 .3الكتاب العريب، بريوت )د.ط.ت.ش( ج:

لسان الدين: روضة التعريف باحلبر الشرريف، تح:عبد القادر  )ابن الخطيب( -27
 أمحد عطا عبد الستار، دار الفكر العريب)د.ط.ت.ش(.

الرمحن: املقدمة، تح:حممد االسكندراين، لبنان، بريوت، دار  ( عبدابن خلدون) -28
 .2012الكتاب العريب )د.ط( 

عبد احلفيظ: اجملموع الفايق والدستور الرايق املسمى باجلواهر  (الخنقي الشريف) -29
املكنونة والعلوم املصونة املشتمل على تآليف جامعة لشتات اآلداب واللرطايف 

رف يف علوم احلقيقة والسرلوك، املطبعة الرمسية التونسية، منهمرة بعني املعارف والعوا
 ه1315، 1تونس، ط

عبد الرمحن األنصاري: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار القلوب،  ابن الّدباغ() -30
 تح: ه.ريّت، دار صادر، بريوت)د.ط.ت.ش(.

ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، تح: أمحد صقر، احلليب، القاهرة،  الدينوري() -31
 .1954)د.ط( 

 : الدين فخر)الرازي( 

تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب، لبنان بريوت دار  -32
 .31م، ج1981-هـ1401، 1الفكر، ط
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مكتبة أمحد حجازي السرقا، القاهرة، : لباب اإلشارات والتنبيهات تح -33
 .1986 ،1األزهريرة،ط

دار صادر،  أوغلي مفيت حاجي اهلل نصر: تح اإلعجاز، دراية يف اإلجياز هناية -34
 .م2004ه،1424، 1بريوت، لبنان، ط

 أبو محدي بركات حممد-السامرائي إبراهيم: تح اإلعجاز، دراية يف اإلجياز هناية -35
 .(ش..تط.د) والتوزيع للنشر الفكر دار علي،

الدين: الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم،  ( بدرالزركشي) -36
 .2م،ج1988-هـ1408لبنان، بريوت، دار اجليل،)د.ط(

نسـي أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن عيسـى: قواعـد الترصـورف، زروق الفاسي) -37 ( الربر
 .2005، 2تح: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

الكشراف   تفسري:   أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد (الزمخشري) -38
حممد عبد : عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح

-هـ1415 ،1السالم شاهني، لبنان، بريوت، منشورات حممد علي بيضون،ط
 .1م ج1995

رات ( أبو حفص: رسائل العالمة  أيب حفص الزموري، منشو الزموري)  -39
 حواركم،)د.ط.ت.ش(.

( سيد أمحد: سيدي أبو مدين شعيب نبذة من حياته ومقتطفات من سقال)  -40
ديوانه وقصائد يف ثنائه ومدحه، تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية،اجلزائر، 

 .2011)د,ط(، 
، اجلماعة املشرفة على 2015حممرد بن عودة: الديوان، )د.ط(  ابن سليمان() -41

 طبع الديوان، حتت إشراف: الشيخ سيدي حممد بالعابد)د.ط.ت.ش(.
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شرح صغرى الصرغرى يف علم التروحيد، :أبو عبد اهلل حممد بن يوسف (السَّنوسي) -42
 م2006ه، 1427، 1علق عليه: سعيد فودة، دار الررازي، عمان، األردن، ط

 :( شهاب الدينهرورديالسّ )

عوارف املعارف، تح: عبد احلليم حممود، حممود بن الشريف، دار املعارف،  -43
 .2القاهرة)د.ط.ت.ش(، ج

 :أمريك بن حبش بن حيىي الفتوح أبو (الّسهروردي)

، 1كلمات الصروفيرة، تح: قاسم حممد عباس، دار الثقافة، سورية، لبنان، ط -44
 م.2009

 .1373جمموعة مصنرفات شيخ اإلشراق، تصحيح: هنري كرينب،)د.ط(، هتران -45
لبنان، بريوت، دار املعرفة، اإلتقان يف علوم القرآن ، ( جالل الدين:السيوطي) -46

 .2،ج1978 -هـ1398، 4ط
( أبو احلسن: ديوان أيب احلسن الشرشّتي، دار املعارف، اإلسكندريرة، الششتري) -47

 .1960، 1ط
( على الكافية: تع: يوسف أمحد عمر، ليبيا، بنغازي، جامعة قان شرح الّرضي) -48

 .1،ج1996، 2يونس، ط

 :( عبد الوهابالّشعراني)

الطبقات الكربى املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلماء والصوفية، تح:  -49
عبد الرحيم السايح، توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة العربية، القاهرة، ط 

 .1، ج1،2005
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عيد  املواهب القدسية يف معرفة قواعد الصروفيرة، تح: عبد الباقي سرور، حممد -50
 .1م، ج:1900ه، 1408الشافعي، مكتبة املعارف، بريوت، )د.ط( 

 خملويف: تح احلجاز، إىل الررحلة يف واجملاز احلقيقة:اهلل عبد بن العريب (شنتوف) -51
 .2011 تلمسان، واألوقاف، الدينية الشؤون وزارة منشوات احملفوظي، ميلود

حممد علي: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلقر من علم األصول، تح: أبو  (الشوكاني) -52
م، 2000م،1421، 1حفص سامي العريب األثري، دار الفضيلة، الرياض، ط

 .1ج
 القاهرة، البالغة، علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية: املتعال عبد (الصعيدي) -53

 .3ج م،1999 -هـ1420( ط.د) اآلداب، مكتبة
أبو نصر السرراج: اللرمع، حقرقه وقدرم له وخررج أحاديثه: عبد احلليم  (الّطوسي) -54

حممود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتاب احلديثة، مصر، ممتبة املدين 
  م.1960 -ه1380ببغداد)د.ط( 

، آذار، 1قاسم حممد: احلالرج األعمال الكاملة، مكتبة اإلسكندريرة،ط (عّباس) -55
 .2002مارس، 

 : أمحد العباس أبو( عجيبة ابن)

ـــــــــــد البحـــــــــــر -56 ـــــــــــد، القـــــــــــرآن تفســـــــــــري يف املدي ـــــــــــد أمحـــــــــــد: تـــــــــــح اجملي  قرشـــــــــــي اهلل عب
 .2ج ،1999 ه،1419(ط.د)رسالن،

 العريب، الثرقايف املركز اخليايل، اجمليد عبد: تح الترصورف، حقائق إىل الترشورف معراج  -57
 (.ش.ت.ط.د)البيضاء، الدار

 
 



~ 260 ~ 
 

 :احلامتي الطائي الدينحميي   (ابن عربي)

تح: سعاد احلكيم، ندرة للطباعة  -كتاب املعراج أو-اإلسرا إىل مقام األسرى -58
 .م1988، 1408، 1والنرشر، بريوت، لبنان، ط

 .1تفسري القرآن الكرمي)د.ط.ت.ش(،ج -59
ديوان ترمجان األشواق، اعتىن به: عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت،  -60

 .2005، 1425، 1لبنان، ط
تح: عثمان حيي، مرا: إبراهيم مدكور، اهليئة املصريرة  العامرة  الفتوحات املكية، -61

 .13،و )د.ت.ش(، السفر األورل2للكتاب، ط
كتاب اجلمال واجلالل ضمن رسائل ابن عريب، وضع حواشيه: حممد عبد الكرمي  -62

 -ه1421، 1النمري، منشورات بيوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 م.2001

بركات بن أمحد القسنطيين: وسيلة املتوسرلني بفضل الصرالة على سيرد  ()العروسي -63
مطبعة تونس، ، املرسلني، نشر: أمحد بن حفيظ بن احلاج قسوم اخلرشي البسكري

  .)د.ط.ت.ش(
 ســلمان: أخرجــه امليــزان، لســان: حجــر بــن علــي بــن أمحــد احلــافظ ()العسقققالني  -64

 ه،1423 ،1ط لبنـــان، بـــريوت، اإلســـالميرة، البشـــائر دار غـــدرة، أبـــو الفتـــاح عبـــد
 .م2002

ن فريد الدين النيسابوري: منطق الطرب، تر: بديع حممد مجعة، دار األما (العطار) -65
 .2014، 1للنشر، القاهرة، مصر، ط

 :أمحد بن مصطفى (العالوي)

 .،)د.ت.ش(2أعذب املناهل يف األجوبة واملسائل، املطبعة العالويرة، مستغامن، ط -66
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 .،)د.ت.ش(3العلم يف تفسري سورة النجم، املطبعة العالوية، مستغامن، طلباب  -67

، ، املطبعة العالويرة، مستغامنمفتاح علوم السرر يف تفسري سورة العصر -68
 .ت.ش(ط.)د.

املنح القدوسية يف شرح املرشد املعني بطريق الصروفية، املطبعة العالوية، مستغامن،ط  -69
2 ،1998. 

 حقائق وعلوم البالغة ألسرار املتضمرن الطراز: إبراهيم بن محزة بن حيي (العلوي) -70
 .1 ج م،1914 -ـه1232( ط.د) مصر، ،املقتطف مطبعة اإلعجاز،

العباس سيدي أمحد: حنلة اللبيب بأخبار الررحلة إىل احلبيب،  أبو (بن عمارا) -71
 .1903، 1320، اجلزائر،)د.ط( الشرقية ونتانافمطبعة 

العباس: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف أمحد بن أمحد أبو ( الغبريني) -72
املائة السابعة ببجاية، تح: عادل نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، 

 .1979، 2ط

 :حامد ( أبوالغزالي)

 بريوت، العلمية، الكتب دار املزيدي، فريد أمحد: تح الكالم، علم عن العوام إجلام -73
 .م2008 2ط لبنان،

ــــوار مشــــكاة -74 ــــح األســــرار، ومصــــفاة األن  عــــام الســــريوان، الــــدين عــــز العزيــــز عبــــد: ت
 .1986 ،1ط لبنان، بريت، الكتب،

الدريوان،  :أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد احلموي (ابن الفارض) -75
 دار صادر، بريوت، )د.ط.ت.ش(.
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 مراكش سكن مبن اإلعالم:السرماليل إبراهيم بن العباس( مراكش قاضي) -76
 الرباط، امللكيرة، املطبعة منصور، بن الوهاب عبد: راجعه األعالم، من وإغمات

 .8ج م،1993 ه،1413 ،2ط

أمحد: خلع النرعلني واقتباس النور من موضع القدمني، تح: أمحد  (ابن قّسي) -77
 م،)د.بلد نشر(.1997ه، 1418، 1األمراين،ط

 بن زكريا القاضي: تعليق القشريية، الررسالة: القاسم أبو الدين زين ()القشيري -78
 (.ش.ت.ط.د)القاهرة، الكلم، جوامع األنصاري، حممد

أسرار التكرار يف القرآن، املسمى الربهان يف توجيه  :حممد بن محزة (الكرماني) -79
متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان، تح: عبد القادر عطا، مصر، القاهرة، دار 

 .الفضيلة،)د.ط.ت.ش(
حممرد بن إسحاق: الترعررف ملذهب أهل الترصورف، تص: ( أبو بكر الكالباذي) -80

 م، مصر.1933آرثر جوان آربري،)د.ط(
 فونتانا، مطبعة الكالمية، القواعد: اهلل عبد بن القادر عبد (المجاوي) -81

 .م1911ه،1329( ط.د)اجلزائر
 السيد أمايل: احلسني أمحد أيب الطاهر بن علي القاسم أبو الشريف (المرتضي) -82

 السعادة مطبعة مصر، النعساين، الدين بدر حممد: وتعليق وضبط تصح املرتضي،
 .1،ج م1907، هـ1،1325،ط

رحبرني آيات ديوان: تونس بن عدرة (المستغانمي) -83
 ضمن العارفني، مقامات يف امل

 دار الكيايل، إبراهيم عاصم: تح الصروفية، الطريقة لسالك املرضية اآلداب: كتاب
 .2006 ،1:ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب
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 مالك أيب العريب: تح الترأويل، حقيقة يف رسالة: حيي بن الرمحن عبد ()المعلمي -84
 .م 2005 -هـ 1426 1ط للنرشر، األطلس اجلزائر، اجلزائري،

منازل السائرين إىل احلق املبني، شرح: عفيف الدين : إمساعيل أبو (الهروي) -85
 .1م، ج1989للنشر)د.ط(سليمان بن علي التلمساين، تونس، دار تركي 

احلسني بن حممد: نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار  (الورثالني) -86
ه، 1326املشهورة بالرحلة الورثالين، مطلعة بيري فونتانا الشرقية، اجلزائر، )د.ط( 

 .م1908

 المراجع باللغة العربية.

 الساقي،)د.ط.ت.ش(.( على أمحد سعيد إسرب: الصوفية والسريالية، أدونيس) -87
جمدي حممد: الترجربة الصروفيرة حبث يف حتقيق العالقة بني اعتقاد الثرنائيرة  (إبراهيم) -88

 .،)د.ط.ت.ش(2002ورؤية  الواحدية يف جتربة العارف الرروحانية، مصر 

 :حممد العدلوين (اإلدريسي)

، 1طأبو احلسن الششّتي وفلسفته الصروفيرة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -89
 .م2005

الترصوف األندلسي أسسه النرظريرة وأهمر مدارسه، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -90
 .2005، 1املغرب،ط

 :حممد (بازي)

 منشورات -واخلطابات النصوص فهم يف تساندي منوذج حنو -الترأويلية العربية -91
 م.2010-هـ1،1431ط ، ،بريوت، ناشرون، لبنان/  االختالف، اجلزائر
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منشورات -مقدمات ملعرفة بديلة بالنرصر واخلطاب-الترأويل التقابلينظريرة  -92
 .م2013ه،1434، 1االختالف، اجلزائر/ضفاف، بريوت، لبنان، ط

املعرفة والنشر،  دار كنوز -األنساق العميقة للترأويلية العربيرة -صناعة اخلطاب -93
 .2015، 1عمان، ط

دراسة يف القصيدة العربيرة -حياة: تصورف املعىن يف شعريرة اللرغة (البستاتي) -94
 .1، ج2015، 1مطبعة القبس بالعروي، املغرب، ط-املعاصرة باملغرب

نقد املنعطف اللرغوي يف الفلسفة املعاصرة،  الزواوي: الفلسفة واللرغة، (بغورة) -95
 .2005 ،1لبنان، بريوت، دار الطرليعة،ط

آمنة: حتليل اخلطاب الصرويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، منشورات  (بلعلى) -96
 م.2002، 1اإلختالف، اجلزائر، ط

املركز الثقايف العريب،الدار  -الكتابة عند النرفري -خالد: الصروفيرة والفراغ (بلقاسم) -97
 .2012، 1البيضاء، املغرب/ بريوت ، لبنان، ط

حممد: الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر)املفاهيم وللترجلريات(، شركة:  (بنعمارة)  -98
 .م2000ه، 1421، 1مدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط

السرعيد: الررمز الصرويف يف الشرعر العريب املعاصر، منشورات بونة  (بوسقطة) -99
 .2005ديسمرب  -ه1429، ذو احلجرة2للبحوث والدرراسات،  اجلزائرط

سعيد: يف ماهية اللرغة وفلسفة الترأويل، املؤسرسة اجلامعية للدرراسات  (توفيق) -100
 م.2002ه، 1423، 1والنشر، بريوت ، لبنان، ط

دراسة حتليلة نقدية لنظم املعرفة يف  -بنية العقل العريب حممد عابد: (الجابري) -101
 .2010، 10الثرقافة العربيرة،مركز دراسات الوحدة العربيرة، بريوت، لبنان،ط

، -حبث يف املعىن والوظائف واملقاربات-بسام: من الررمز إىل الررمز الدريين (الجمل) -102
 .2007، جانفي 1مطبعة التسفري، صفاقس، تونس، ط
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 دراسات فلسفيرة يف مشكالت املعرفة، دار-ناجي حسني: املعرفة الصروفيرة (جودة) -103
 م.2006، 1اهلادي، بريوت، لبنان،ط

عباس يوسف: جتلريات األنا يف شعر ابن الفارض، سلسلة كتاب رابطة  (حداد) -104
  م.2000األدباء، الكويت، 

تأمرالت يف املرأة والعشق والوجود ، دار املنار،  -علي: احلبر والفناء (حرب) -105
 .م1990، 1بريوت، لبنان، ط

 القطان، مناع :تقدمي املفسرين، عند الّتجيح قواعد: علي بن حسني (الحربي) -106
 .1ج  ،1996-ـه1417 ،1ط القاسم، دار الرياض السعودية، العربية اململكة

بن حسن: النرظريرة الترأويليرة عند بول ريكور املغرب، مراكش، دار تيمينيل  (حسن) -107
 .م1992، 1للطرباعة، ط

-منوذج حمي الدين بن عريب منصف: الكتابة والترجربة  الصروفية (عبد الحق) -108
 .2011، 2منشورات عكاظ، الررباط، ط

 عبد حتقيق: وعللها السبع القراءات إعراب: احلسني اهلل عبد أبو (خالويه بنا) -109
 ،م1992-هـ1،1413 ط القاهرة، ،خناجي مكتبة العثيمني، سليمان بن الرمحن

 .1ج

 أمساء:   (خوالديّة)

واإلغراب قصدا، دار األمان، الرباط/ منشورات الررمز الصرويف بني اإلغراب بداهة  -110
 .م2014ه،1435، 1االختالف، اجلزائر/ منشورات ضفاف، بريوت، ط

الَفَكهر يف قصص الكرامات الصوفية بني التقديس والتحميق، منشورات  -111
 .م2015ه، 1436، 1االختالف، اجلزائر/ ضفاف، بريوت، لبنان، ط
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ه، 1414، 1هناد: دراسة يف التجربة الصوفيرة، دار املعرفة، دمشق، ط (خياطة) -112
1994. 

دراسة تفكيكيرة يف نصوص أيب -عامر مجيل شامي: النرصر الصرويف (الّراشدي) -113
 .2014، 1يزيد البسطامي منوذجا، دار الكتب احلديث، إربد، األردن، ط

طه: العمل الدريين وجتديد العقل، املركز الثرقايف العريب، بريوت،  (عبد الّرحمن) -114
 .م1997، 2ط

فريدة: مفهوم التأويل يف القرآن، دراسة مصطلحية، الرابطة احملمدية  )زمّرد( -115
 م.2013، 1للعلماء، اململكة املغربية، ط

،  (زايد) -116 عام الكتب أمحد: أدبيرة النرص الصرويف بني اإلبالغ النرفعي واإلبداع الفينر
 .2011، 1احلديث، أربد، األردن، ط

معقول يف اخلطاب الصرويف (زياني)  -117 لندن، -ابن عريب منوذجا-حممد: فلسفة الالر
 .2017أفريل 

نصر حامد: فلسفة الترأويل، دراسة يف فلسفة الترأويل عند ابن عريب،  (أبو زيد) -118
 .1983، 1دار الوحدة، بريوت، لبنان، ط

واعي يف الذرات -علي: الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم (الزيعور) -119 القطاع الالر
 .1984، 2دار األندلس، بريوت، لبنان، ط -العربية

التأويل الصويف للقرآن عند حميي الدين بن -حممد شوقي: الصرورة واللرغز (الّزين) -120
املغربية، للدراسات واألحباث، أكدال، الرباط، اململكة  مؤمنون بالحدود -عريب

 .2016، 1ط
 الغرب دار بريوت، لبنان، اجلزائر، يف الوطنية احلركة: القاسم أبو (اهلل سعد) -121

 (م1900-1830) 2ج م،1992 ،1ط اإلسالمي،
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هيثم: اسّتاجية التأويل الداليل عند املعتزلة، نادي تراث اإلمارات،  (سرحان) -122
 .2012، 1ط

 .م2007نفصال والتروحرد،)د،ط(اال: الشعر الصرويف بني مفهومي وفيق (سليطين) -123
إبراهيم الدسوقي: التصوف عند الفرس، دار املعارف، القاهرة  (شتا) -124

 .)د.ط.ت.ش(
كامل مصطفى: صفحات مكثفة من تاريخ الترصوف اإلسالمي، دار   (الشيبي) -125

 .1997، 1418، 1املناهل، بريوت، لبنان، ط
 يف اإلسالمية الفرق آلراء فلسفية دراسة -الكالم علم يف: حممود أمحد (صبحي) -126

 م1985 -ـه1405 ،5ط ،العربية النهضة دار بريوت، لبنان -الدين أصول
 .املعتزلة ،1،ج

-م()احلياة1127-1045أمحد: الكتابة الصوفية يف أدب التستاوي) (الطريبق) -127
األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة   اخلطاب(، منشورات وزارة -الكتاب

 .1، ج2003املغربية،)د.ط( 
نور الدين أعراب: اإلستعارة يف اخلطاب الشعري  الصرويف املعاصر  (الطريسي) -128

 .،)د، ت،ش(ـ1، املغرب، ط Print Ayneباملغرب،
، 1حممد: إسالم املتصوفة، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط (بن الطيب) -129

 .م2007
: لبنان،  حسن: التفسري القرآين واللغة الصوفية يف فلسفة ابن سينا، (عاصي) -130

 .م1982-ـه1403 1بريوت، املؤسسة اجلامعيرة للدراسات والنشر، ط
 سعيد حممد: مرا الشراذرة، القراءات من اللرغويني موقف: أمحد سيد حممد (عزوز)  -131

 .م2001 -ه1422 ،1ط الكتب، عام بريوت لبنان، اللرحرام،
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حسن: الشريخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف الترفسري، وزارة األوقاف  (عزوزي) -132
 .2م، ج2001ه، 1422والشرؤون اإلسالمية، اململكة املغربيرة، )د.ط(،

نذير: املعراج والرمز الصويف، قراءة ثانية للّتاث، دار الباحث،  (العظمة) -133
 .)د.ط.ت.ش(

أبو العال: الترصورف، الثرورة الروحية يف اإلسالم: أقالم عربيرة للنشر،  (عفيفي) -134
 .2018، 2017، 1ط

 بلد.د)-ونشاطها تارخيها -باجلزائر والزوايا الصوفية الطرق: مؤيد صالح (العقبي) -135
 .م2009 ،1ط البصائر،( نشر

خالد عبد الررمحن: أصول الترفسري وقواعده، دار النفائس، بريوت، لبنان،  (العك) -136
 .م1986ه، 1406، 2ط

،  وزارة -الشرعر اجلاهلي أمنوذجا -يوسف: مجاليرات الترحليل الثرقايف (عليمات) -137
 .1،2004الثرقافة، عمان، األردن، ط

 :أمني يوسف (عودة)

 )د.ت.ش(.2الكتب احلديث، طتأويل الشرعر وفلسفته عند الصروفيرة، مكتبة  -138
، 1مات، دار هومة، األردن، طجتلريات الشرعر الصرويف، قراة يف األحوال واملقا -139

2001. 
، 1حممرد: يف املناهج الترأويلية، مطبعة الترسفري الفين بصفاقس، ط (بن عّياد) -140

 .م2012
سيد أمحد عبد: ظاهرة الترأويل و صلتها باللرغة، مصر، دار املعرفة  (الغفار) -141

 .(.ت.شط .اجلامعية، )د
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عرفان حممد: نشأة الفلسفة الصروفيرة وتطوررها، دار اجليل، بريوت،  (عبد الفتاح) -142
 .م1993م، 1413، 1لبنان، ط

يل دراسة يف اجملال األصو  -خمتار: حفريرات يف الترأويل اإلسالمي (الفّخاري) -143
إربد، شارع اجلامعة وجدار  اإلسالمي للترفسري الصرويفر، عام الكتب احلديث،

 .للكتاب العاملي
للطباعة، عبد الكرمي: التاريخ السياسي للمغرب، القاهرة، شركة تاس  (الفياللي) -144

  .5، ج2006أغسطس،  20، 1ط
عبد الوهاب: األدب الصرويف يف املغرب إبران القرنني الثراين عشر  (الفياللي) -145

والثرالث عشر للهجرة، ظواهره وقضايا، الرابطة احملمرديرة للعلماء، فاس، املغرب، 
 .2014، 1ط

، كانون 1بريوت، دار الطرليعة، طلبنان ، نبيهة: الفلسفة والتأويل، (قارة) -146
 .2003الثاين،

نور اهلدى: األدب الصرويف يف املغرب واألندلس يف عهد املوحردين، دار  (الكّتاني) -147
 .2008، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

القاضي عبد اجلبرار وأثره يف الدرراسات  القرآن يف آثار عبد الفتاح: بالغة (الشين) -148
 .1973،(ط )د.القاهرة، دار الفكر العريب،، البالغيرة، مصر

سعيد: فلسفة التصورف حممد بن عبد اجلبار النفري، التنوير أمحد  (المرزوقي) -149
 للطباعة، بريوت)د.ط.ت.ش(.

، ،عرض واملنع اإلجازة بني الكرمي والقرآن اللغة يف اجملاز: العظيم عبد (المطعني) -150
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 الملخص باللغة العربية:

املكتوب، والفصيح،  الّصويف لّّتاث اجلزائريليف األصول الّصوفية  الّرسالة تبحث هذه     
يف تأويل جتارهبم الّروحية، ومن جهة أخرى حتاول  وتروم دراسة منهج الّصوفية اّلذي ابتغوه

 وضع أسس لقراءة هذا الّتاث الّرمزي وإجياد منهج تأويلّي ال يهدر مقصديته.

 :الكلمات المفاتيح

 املقصدية. ؛التأويل ؛منهج الّصوفية ؛األصول الّصوفية  ؛الّّتاث الّصويف اجلزائري 

Résumé: 

   Cette thèse s'intéresse aux origines soufies du patrimoine  écrit algérien, 

et à l'étude du soufisme qu'ils souhaitent interpréter dans leurs expériences 

spirituelles, et tente de jeter les bases de la lecture de ce patrimoine 

symbolique et de trouver  une méthode d'interprétation qui ne gaspille pas 

sa destination.  

Les mots- clés: 
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l’interprétation; Destination.  

 

Abstract: 

   This thesis search in the Sufi origins of the written algerien heritage of 

Sufism, and the study of Sufism, which they which to  interpret in their 

spiritual experiences, it attempts to lay the foundations for reading this 

symbolic heritage and finding a method of interpretation that does not 

waste its destination. 
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