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ا�خرى من بنى مختلفة ص)وتية  اتيتأسس الخطاب الّصوفي كغيره من أنواع الخطاب

الدراس))ة المعجمي))ة تع))د عنص))را ف))اع�ً لمط))اردة وتركيبي))ة ود0لي))ة ومعجمي))ة، وعل))ى ھ))ذا ف

  .د00ت النص ومحاولة القبض على أھم النقاط المركزية التي يدور حولھا

فالمعنى المعجمي ھو كل كلم)ة لھ)ا ج)ذر ف)ي المعج)م، لھ)ا بالض)رورة معن)ى يكمل)ه  «

»ذلك الجذر، �ن المعجم مرجعيته منتظمة في المعاني
)1(

.  

 «عنصري الجملة النحوية مضافا إلى التركي)ب النح)وي، إذ فالمعجم إذن، يشكل أحد 

يخضع المعج)م اللغ)وي عن)د التركي)ب إل)ى عملي)ة ا0نتق)اء وا0ختي)ار، وي)تم ذل)ك عل)ى أس)اس 

الع�قة الّد0لي)ة ب)ين محم)ول اللف)ظ المخت)ار، والحق)ل ال)د0لي ال)ذي اختي)ر ل)ه، ليش)غل وظيف)ة 

دث الك�م))ي ف))ي ذل))ك الحق))ل ال))د0لي أو في))ه، بوص))فه أص))غر وح))دة بنيوي))ة ف))ي تش))كيل الح))

»الموضوعي
)2(

.  

وبناًء على ذلك فإن حق� د0ليا معينا يستدعي بالضرورة معجًما لغوي مناسبا، تت)ردد 

فيك)ون ذل)ك المعج)م م)ن الحق)ل ال)د0لي بمثاب)ة  « كلماته بنسب مختلفة أثناء الح)دث الك�م)ي،

»الجامع الھوية، ويكون الحقل الد0لي منه بمثابة اEطار
)3(

.  

لتص))وف اليص))بح ب))ذلك لك))ل حق))ل د0ل))ي أو خط))اب معجم))ه الخ))اص ب))ه، فلموض))وع 

منح))ى "والواض))ح أن اللغ))ة ف))ي التجرب))ة الص))وفية تتخ))ذ  معجم))ه وللغ))زل والم))ديح ك))ذلك،

ازدواجيا حيث تجسد الد00ت المحسة شكو0 ذات بعد إشاري تج)اه م)ا ت)ومئ إلي)ه مم)ا يك)اد 

أو الكلم))ة لھ))ا نف))س الد0ل))ة الت))ي تعرفھ))ا، ب))ل  اللفظ))ةث ل))م تع))د ل تفس))يرا جدي))دا إل))ى حي))كيش))

تصطبغ د00ت أخرى خلف ا�لفاظ مما يكاد يكون تفريغ)ا لمعن)ى الكلم)ة وص)ب معن)ى آخ)ر 

"بھا حيث تزدوج الد0لة بما يتجاوز الحد الوضعي لھا
)4(

 .  

حدي)د د0ل)ة وبھذا يكون المعجم مفتاحا للتميز بين أنواع الخطاب م)ن جھ)ة، ووس)يلة لت

  .الخطاب الجزئية من جھة ثانية

                                                 
 .110، ص2002التفكير العلمي في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع، : حسن خميس الملخ )1(
 .57، ص1986، الدار البيضاء، المغرب، 2ي العربي، طتحليل الخطاب الشعري، المركز الثقاف: محمد مفتاح )2(
 .58م ن، ص )3(
 . 279، ص2003المعارف، اEسكندرية،  ة، منشأ)قراءة في الشعر العربي المعاصر(لغة الشعر : رجاء عيد )4(
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وبتسليط الضوء على الخطاب الشعري الصوفي، نج)د معاجم)ه الش)عرية متقارب)ة ف)ي 

ذل)ك . مجملھا، ليس بين قصيدة وأخرى عند ش)اعر مع)ين ب)ل ب)ين أغل)ب الش)عراء المتص)وفة

طي))ا أو �ن الحق))ل ال))د0لي عن))دما يك))ون نمطي))ا فإن))ه يس))تدعي بالض))رورة معجم))ا ش))عريا نم

و0 تتب)اين د00تھ)ا تباين)ا ملحوظ)ا،  ،موحدا، تتكرر فيه الوحدات ا0فرادية ذاتھ)ا أو مفرداتھ)ا

حتى وھي عاملة في النص، فالحقل الد0لي المشترك خ�ص)ته التص)وف العمل)ي أو التجرب)ة 

  .الصوفية العملية القائمة عند جميع الصوفية السالكين

ي ف))ي قص))يدة الشش))تري عل))ى س))بيل ال))درس وق))د س))لكنا ف))ي دراس))ة المعج))م الش))عر

ا�سلوبي، وھي التي تقوم على إحصاء المفردات المتواترة والمتك)ررة ف)ي ال)نص ث)م تجمي)ع 

المتشاكل منھا د0ليا في مجموعات، تختل)ف الواح)دة ع)ن ا�خ)رى ب)اخت�ف الحق)ل ال)د0لي، 

  .فتكون حصيلة اEحصاء والتجميع م�حظات ونقد

فع)ال الت)ي لھ)ا ص)لة د0لي)ة جزئي)ة بالد0ل)ة س)ماء وا�م ك)ل ا�ويدخل في تل)ك المع)اج

  .الجامعة الكلية، أو ما جاء منھا في حكم ذلك، لتحديد د0لة النص الكلية بعد ذلك

  : معجم ا�ع�م : أو� 

)سقراط...(وحسبك من سقراط أسكنه الدنا -*1/40
 )1(

  

)أف�طون...(وأبدأ أف�طون في أمثل الحسنى-2/41
 )2(

  

)أرسطو...(حتى مشى من ھيامه وھام أرسطو -3/42
 )3(

  

)ذي القرنين...(وكان لذي القرنين عونا على الذي -4/43
 )1(

  

                                                 
*
  .يفيد الرقم ا�ول الترتيب، والثاني رقم البيت في القصيدة  
م، فيلس))وف ومفك))ر يون))اني، وك))ان العص))ر ال))ذي ع))اش في))ه م))ن أزھ))ى .ق 399م و .ق 469ع))اش ب))ين س))نتي : س))قراط )1(

أرسطوفان : عصور أثينا وأكثرھا خصبا، غير أن سقراط لم يترك أثرا مكتوبا؛  إنما كانت ھناك أربعة مصادر تناولته ھي
س)�مية، الموس)وعة م)ن الفلس)فة اليوناني)ة إل)ى الفلس)فة اE: محم)د عب)د الرحم)ان مرحب)ا. [واكزينوفون وأف�طون و�رس)طو

 ]. 94-93، ص1مج، 2000ط، بيروت، لبنان، .الفلسفية الشاملة، عويدات للنشر والطباعة،د
م تتلمذ على يد سقراط، وھو مؤلف حوالي ث�ثين محاورة .ق348م وتوفي سنة  .ق428فيلسوف يوناني، ولد بأثنا سنة  )2(

م مدرسة في أثنا .ق 387وقد أسس سنة ". السفسطائي"، "مينيدبار"، "فادر"، "الجمھورية"، "فيدون"، "المأدبة: "أھمھا
، 1990ط، الجزائر، .اللسانيات العامة الميسرة، دار أنوار، د: سليم بابا عمر وباني عميري" [ةا�كاديمي"عرفت بـ

 ]. 139.140ص
ذ في ا�كاديمية على يد م وقد تتلم.ق 322م، وتوفي سنة .ق 384بمقدونية سنة " استاجيرا"فيلسوف يوناني، ولد بـ )3(

كان متبحرا في جميع مجا0ت المعرفة الموجودة آنذاك، تعاطى البحث والتدريس في شتى الفنون من ميتافيزيقا . أف�طون
وقد نقل ھذه المؤلفات إلى العربية ف�سفة ". الشعر" "الب�غة: "أشھر مؤلفاته...وأدب ولغة، ومسرح وسياسة وتاريخ

 ].139اللسانيات العامة ، ص: سليم بابا عمر وباني عميري" [لغزالي مشھورون، من بينھم ا
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ھو ا0سكندر اليوناني، ملك الشرق والغرب، فسمي ذا القرنين، وكان ملكا مؤمنا عاد0 مكن له U في ا�رض فعدل  )1(

الذين ملكوا ا�رض وقيل أن . عاش في الفترة بين عيسى عليه الس�م ومحمد صلى U عليه وسلم. في حكمه وأصلح
تفسير القرآن العظيم، دار : ابن كثير القرشي: ينظر) [النمرود و بختنصر(وكافران) سليمان وذو القرنين(مؤمنان: أربعة

، ومحمد علي الصابوني؛ صفوة التفاسير، دار الضياء، قصر 418ص/4، ج1966، بيروت، 1ا�ندلس للطباعة والنشر، ط
 ] . 204ص/2، ج1990، الجزائر، 5الكتاب، ط

وقيل في اسمه . بالعراق" واسط"ونشأ في . ھـ244ھو الحسين بن منصور الح�ج، ولد في البيضاء بفارس سنة )2(
وقال أتباعه إنما سمي كذلك �نه كان يكاشفھم بما في قلوبھم فأطلقوا عليه . أن أباه كان يعمل في صناعة الحلج) الح�ج(

الصوفية، وتتلمذ على الجنيد، تنقل كثيرا في الب�د المختلفة ليتصل بالصوفية، ، اتصل بكثير من )ح�ج ا�سرار(اسم 
ھـ وظل به ثماني 301ھـ القي عليه القبض، وسجن، لكنه فر، وأعيد إليه سنة 268وفي سنة . وحج إلى مكة ثلثي مرات

لتي يعلن بھا مذھبه بالحلول له آثار ا) أنا الحق(حتى حكم عليه باEعدام لمقالته الجريئة الشھيرة . ھـ309سنوات حتى عام 
العدل "، "سر العالم المبعوث"، "ا�صول و الفرع"، "ا�سماء الكلية"، "زليةا�حرف المحدثة و ا�: "كثيرة منھا
 ]. 164الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني"... [الطواسين"، "مدح النبي"، "علم البقاء و الفناء"، "والتوحيد

بكر دلف بن جحدر، أو بن جعفر، أو انه جحدر بن دلف، فاسمه الحقيقي مختلف فيه، وشھرته بكنيته، ولد سنة  ھو أبو)3(
وينسب لقرية شبلة من خراسان، وبلغ الشبلي في المناصب العامة إلى الحجابة ثم الو0ية على ) سرمنرأى(ھـ بـ248

، وتفقه على مذھب اEمام مالك، إلى أن التقى بالصوفي وكتب الحديث الكثير ورواه) رستاق الري(من نواحي ) دنباود(
. وحضر مجالسه، وفتن به فانصرف عن الدنيا وطلب من أھل الو0ية التي ھو عليھا أن يعفوه من أمرھم" خير النساج"

وبدأ المجاھدة والتصوف، فصحب الجنيد شيخ الصوفية، له شعر صوفي جميل وسليقة شعرية فياضة تضمنھا كتابه 
 ]. 333الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني.[ھـ334توفي في سنة ). ان ابي بكر الشبليديو(
ويلقب السكندري والمص)ري �ن)ه ع)اش ف)ي . بين الكوفة والبصرى) نفر(ھو أبو عبد U محمد بن عبد U النفري، من  )4(

عب)د الم)نعم .[ھ)ـ 354مات س)نة . رعين في كل العلوموكان من العلماء البا". اتبالمخاط"و" المواقف"اشتھر بكتابه . مصر
 ]. 577-576الموسوعة الصوفية، ص : الحفني

اب)ن " وكان المتنبي يقول . وجني أبوه مملوك لسليمان بن فھد بن أحمد ا�زدي. ھـ393أبو الفتح الموصلي المتوفى سنة )5(
مج)د ال)دين محم)د ب)ن يعق)وب : ة في تاريخ أئمة اللغةمن كتاب البلغ. [�نه كان عالما نحوي فذا". جني أعرف بشعري مني

 ]. 115، ص2001،  1راجعه بركات يوسف ھبود، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، لبنان، ط. الفيروز أبادي
ھر عليه عجائب وغرائب، وھو ممن اختلف فيه بالقبول والرد، ظھو رجل من أھل الشام من أرباب ا�حوال، كانت ت )6(

ابن . تجرد من الثياب، فبقي عريانا وكان يتطور في صور متعددة اظاھره، فكان يجلس بالمزابل، وربم وكان خّرب
 .128، صةاللطائف اEيماني: عجيبة

البستان ف)ي ذك)ر ا�ولي)اء والعلم)اء بتلمس)ان، : ابن مريم. [ھو شيخ ابن سبعين، كان قاضيا باشبيلية، ثم رحل إلى تلمسان)7(
 ].68ص ، 1986ط، الجزائر،  د امعية،ديوان المطبوعات الج

ويلق)ب ب)المقتول ول)يس . ھو شھاب الدين ينسب لسھرود التي ول)د بھ)ا، واس)مه الحقيق)ي أب)و الفت)وح يح)ي ب)ن ح)بش ب)ن أمي)رك)8(
ف، فق)د قي)ل أن)ه م)ات مخنوق)ا، وقي)ل قت)ل بالس)ي. وتتباين ا�خبار حول طريق)ة قتل)ه. الشھيد �نه اتھم بالكفر والخروج على السنة
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فھ)ؤ0ء ينس)بون الس)ھروردي لھ)م " الش)يعة اEس)ماعيلية"ومصدر ذلك كله . وقيل إنه امتنع بنفسه عن كل طعام حتى وافته المنية
وھ)و يق)ول ع)ن . ھ)ـ ب)ين السادس)ة والثامن)ة والث�ث)ين587وكان عمره وق)ت وفات)ه س)نة . ويشنعون بقتله على المسلمين من السنة

رس))الة أص))وات أجنح))ة : "منھ))ا. كتاب))ا، معظمھ))ا ف))ي الص))وفية 49ل))ه نح))و . ن أي المتص))وفيننفس))ه إن))ه م))ن الف�س))فة المت))ألھي
"... ال)واردات ا0لھي)ة"، "مؤنس العش)اق"، "الغربة الغربية"، "مقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتھم"،"كلمة التصوف"،"جبريل

 ]. 307الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني[
بأصحاب  –كما يقول  –بن الحسين، كان روميا من بادية شلب من بني قسي كان خليعا أحاط نفسه  ھو أبو القاسم أحمد)1(

السوء إ0 أنه برحمة من U تعالى تاب وأناب، وسلك مسلك الصوفية، وكان له رباط يجمع فيه المريدين، فيحدثھم في التصوف 
وھو " خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين"له كتاب . ةھـ �سباب سياسي546تأمر عليه مريدوه وقتلوه سنة . والفلسفة

الموسوعة : عبد المنعم الحفني. [ترتبط شھرته في ھذا الكتاب، وباقتران اسمه بالتصوف السياسي. مختصر في التصوف
 ]. 476، 475الصوفية، ص 

ي، ص)احب طريق)ة وتع)اليم ف)ي التص)وف ، أندلس))ھ)ـ319ھ)ـ و 269(ھو أبو عب)د V ب)ن عب)د V ب)ن مس)رة، ع)اش ب)ين س)نتي )2(
دراس)ة ف)ي فلس)فة التص)وف عن)د " أس)ين ب�ثي)وس"أساسھا وحدة الوجود، وقيل أنه إسماعيلي أو إشراقي، وللمستشرق اEس)باني 

: عب)د الم)نعم الحفن)ي. [قي)ل أن)ه ي)تكلم في)ه ع)ن الص)فات اEلھي)ة ووح)دتھا وتناھيھ)ا) توحي)د الم)وقنين(له كت)اب يس)مى . ابن مسرة
 ].  532لموسوعة الصوفية، ص ا
وفيھا نشأ وتعلم، ويقول في سيرته الذاتية ) بخارة(، ھاجر أبوه إلى )بلخ(ھو أبو علي الحسن بن عبد U بن سينا، أصله من )3(

 هيعابوصيته ذائع بين ا�وربيين 0ست. أنه انتھى من العلوم كلھا في الثامنة عشر من عمره، له كتب في الفلسفة والطب والمنطق
كتاب الشفاء، كتاب النجاة، عيون الحكمة، رسالة في ماھية العشق : الكامل �رسطو وفضله في ترجمته إليھم، من مؤلفاته

يتضمن بحثا في التصوف وأحوال " اEشارات والتنبيھات"وأسباب حدوث الحروف ورسالة حي بن يقظان، وله أيضا كتاب 
عبد المنعم . [ھـ وھو ابن ثمان وخمسين عاما428واخر عمره حتى مات سنة عاش متصوفا زاھدا أ. العارفين ومقاماتھم

 ]. 312الموسوعة الصوفية، ص : الحفني
من ) غزالة(، كانت نشأته في )ھـ505-ھـ450(ھو اEمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، عاش في الفترة ما بين )4(

له مواقفه الخاصة في الفلسفة . ترعرع في جو صوفي منذ طفولته". الطوسي"أو " الغزالي"، ولعله لذلك سمي بـ )طوس(قرى 
  "...فضائح الباطنية"و" تھافت الف�سفة"، "إحياء علوم الدين"منھا . كتبه نحو المائتين. والتصوف

 ]. 443الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني[
، أصيل في دولد بقرطبة من بيت عريق في المج 595و  551بين  ھو الوليد بن محمد بن أحمد بن رشد،فيلسوف مسلم عاش)5(

المقال فيما بين الشريعة والحكمة من ا0تصال، مناھج ا�دلة في عقائد الملة، : القضاء، عاش بين إشبيلية ومراكش، له كتب منھا
  ].286/287الزيات ص: تاريخ ا�دب العربي.[تھافت التھافت، الكليات في الطب، فلسفة أرسطو

فيلسوف، عرف عند . ھو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن أحمد بن طفيل القيسي ا�ندلسي والقرطبي واEشبيلي أيضا)6(
ان أشھر ما دبجه يراع عن التصوف وطريق ظصاحب قصة حي بن يق. تحريف �بي بكر)  Abubacerأبو باسر (الفرنجة باسم

 ]. 369الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني[. ف اللغاتوقد ترجمت ھذه القصة إلى مختل. الصوفية
ولد في إشبيلية، وبدأ راعيا، لم يكن يعرف الص�ة ) ھـ594-ھـ520(ھو شعيب بن الحسن ا�ندلسي التلمساني عاش بين )7(

ن والص�ة إلى أن عزيمته على القرار ليتعلم القرآ تويرى النساك في البرية يتعبدون ويصلون، فقوي. و0 يحفظ القرآن
وكان محي الدين بن عربي يعده من ثمانية عشر نفسا ظاھرين بأمر U من أمر U 0 يرون . أصبح غوثا وشيخا وقطبا
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19/62- ���� �3���� 7����� �� ��, #�)...7����� �� ��, (
)1(

  

20/63- ��� 0 � ��� 8��� �����, ���)...��� ���� (
)2(

  

21/65- ��% ��� �$+�9�� #�� ��3"�)...�$+�9�� (  

  : ع�م خصائص معجم ا�

بداي)ة م)ن البي)ت  أول خصيصة ن�حظھا في ھذا المعجم تخص)يص ك)ل بي)ت م)ن القص)يدة *

. مفكرة ملخص)ة ومرك)زة ج)دا ع)ن العلَ) ،فيقدم بذلك خ�ل بيت واحد بشخصية محددة،) 40(

الق))رنين  وذ: نتاوف))ي ھ))ذا جھ))د ب))اد، والت))زام ملح))وظ، وق))د ش))ذ م))ن ھ))ذا ا0س))تخدام شخص))ي

)3(فيقول عن ذي القرنين والح�ج حين عرض لھما بيتين لكل شخصية،
: 

 :�;;;;;; :� :�� ;;;;;;<� <�;;;;;;:$�� � =� :� =& <�  :, =�;;;;;;>� :, �;;;;;;: <�;;;;;;�� ��     :�;;;;;;;;:� ?� @#;;;;;;;;� 6  :�;;;;;;;;@A :�  <�;;;;;;;;�� :
 � :';;;;;;;;  :	�� =&;;;;;;;;:��)4(  
 :� :& @B;;;;;;;;�� ;;;;;;;; :, =�  :";;;;;;;; =. <'��  =�;;;;;;;;) �;;;;;;;;� ;;;;;;;; :. <� =��	     <�� <B;;;;;;;;;����  :C;;;;;;;;;?
;;;;;;;;;:	�� � =& :�  <D =�  :� ?� @�  :C =&;;;;;;;;;:��)5(  

ولع)))ل تفس)))ير انتق)))ال الش)))اعر م)))ن الشخص)))يات اليوناني)))ة إل)))ى شخص)))ية ذي الق)))رنين 

يستعين ب)ه ف)ي أم)ور الحكم)ة وت)دبير  ،طو كان وزيرا لذي القرنينمباشرة، يعود إلى أن أرس

                                                 

  
، وقيل انه قد تخرج "مفاتيح الغيب Eزالة الريب وستر العيب"و " أس التوحيد"له تصانيف منھا . سوى U في ا�كوان

  ].55،56عنوان الدراية، ص : الغبريني[يذ على يديه أكثر من ألف تلم
كما اصطلح أھل المشرق على ذكره، تمييزا له من القاضي أبي بكر العربي، ) بغير ا�لف وال�م(محي الدين بن عربي )1(

ابن ، ولد "ابن أف�طون"ولقبه اXخر النادر"الشيخ ا�كبر ذو المحاسن التي تبھر سيدي محي الدين : لقبه الكامل المشھور
ھـ ونشأ في أسرة غنية كثيرة التدين وھكذا عاش ابن عربي منذ نشأته 560في ) سجنوب شرقي ا�ندل(عربي في مرسية 

طاف الكثير من مدن العالم اEس�مي، وكثر تردده على . ا�ولى عيشة صوفية، درس الفقه و الحديث و سائر العلوم الدينية
. ھـ638توفي سنة ". الفتوحات المكية"ھرھا موسوعته الكبرى في التصوف أش. له نحو أربع مائة كتاب. مدن إفريقيا

  ].164- 163التصوف في اEس�م، ص: عمر فروخ[
ھو أبو حفص عمر أبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي من أصل حموي، لكنه ولد و توفي في )2(

يختلف المؤرخون في سنة . ساء على الرجال بين يدي الحكاموعرف بابن الفارض �ن أباه كان يثبت الفروض للن. مصر
مال منذ أول أمر إلى معاشرة الصوفيين لكن ھذا لم يمنعه من أن يتزوج وأن يرزق صبيا .  ھ577أو ھ 576و0دته عام 

اشقين �ن لقب بسلطان الع. مكث في مكة خمسة عشر عاما انقطع في أثنائـھا إلى العبادة ونضم الشعر. وبنتا على ا�قل
توفي . أشھر قصائده التائية والخمرية. الشاعر الروحية كلھا ةديوانه حفل بأناشيد الحب اEلھي، ولقد استوعب الديوان حيا

في التصوف اEس�مي، : وقمر كي�ني. 135التصوف في اEس�م، ص: عمر فروخ. [ھـ632ابن الفارض بالقاھرة سنة 
 ]. 453ة الصوفية، ص الموسوع: عبد المنعم الحفنيو. 129ص

 .75الديوان، ص )3(
منه ا�شياء وعين البحث والطلب عند الصوفية ھو U  ومصطلح صوفي وھو إشارة إلى ذات الشيء التي تبد: العين )4(

 .886الموسوعة الصوفية، ص: ينظر. تعالى وليس سواه
منه حديث . 894المصدر نفسه، ص: ينظر .حجاب رقيق يزول بالتصفية ونور التجلي ببقاء اEيمان معه: الغين )5(

أبو الحسن مسلم ابن الحجاج بن مسلم  } .ئة مرةاستغفر U في اليوم م� ي وأنيوإنه ليغان على قلب {): ρ(الرسول 
ھيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصرية، بيروتن : صحيح مسلم، المسمى الجامع الصحيح، راجعه: القشيري النيسبوري

  . 1011، ص)6858(الذكر والدعاء والتوبة وا0ستغفار، باب استحباب اEستغفار واEستكثار منه، رقم، كتاب 2004
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)1(المملكة
;� ��;�� ��;�6 �;#(وھذا معنى قوله. , �;��, �&��;$�� ��� �، أي ك)ان عون)ا ل)ه )���

، على ما ظھ)ر ل)ه م)ن المل)ك، فك)ان يس)تعين ب)ه ف)ي ع)الم الحكم)ة، وإن ك)ان عل)ى غي)ر دين)ه

، )2(ون أرس))طو ھ))و ال))ذي طل))ب ع))ين الحي))اةوھ))و ال))ذي طل))ب الع))ين، يحتم))ل أن يك)): وقول))ه

ر ض)، فقد ك)ان ع)ين الحي)اة ھ)و الخ)ھو(ويحتمل أن يكون ذو القرنين ھو المقصود بالضمير 

ب)ل وھ)و ال)ذي . فعثر عليھا الخضر وحرمھا ذو القرنين، أي رّد بحثه عنھا غين)ا عليه الس�م

)3(ك))ان يبح))ث ع))ن أس))باب م))ا ق))د س))معتم ف))ي الق))رآن الك))ريم
ه ف))ي ا�رض ش))رقا م))ن جو0ن)) 

، )4(ويبحث أيضا عن عين الحياة، وبحثه عنھا وحرص)ه عليھ)ا حرمھ)ا وتغط)ت عن)ه ،وغربا

  .العين إذ رّده غينا، أي رّد بحثه عنھا غطاء وسترا دونھا ىوھذا معنى قوله غط

  :اھتدوا بعقولھم إلى الحق من الملّة المحمدية، فيقولثم يتوجه الشاعر إلى رجال 

 :� :� ?� :�  <� =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :� ?� <�  :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =	 :�  H��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :� <�� <�    :+;;;;;;;;;;:$ :0�  :";;;;;;;;;;:� =�;;;;;;;;;;� �  :2  @& @
&;;;;;;;;;;� ;;;;;;;;;;<� <#  :� =	;;;;;;;;;;:��  
 :+ <$ :0;;;;;;;;&  @#;;;;;;;;�  =�� =1;;;;;;;;   =�;;;;;;;;,  :�;;;;;;;;<��$ :I  :0�;;;;;;;;)  :2   ;;;;;;; :� <� =� @� ;;;;;;; @� >��� J0;;;;;;;� �  =�;;;;;;;�  :� :)� :C �;;;;;;;�;;;;;;;?��)5(  

فعقل الح)�ج ح)ين تن)ور ذّوق ل)ه طع)م اتح)اده بال)ذات اEلھي)ة، إذ ا0تح)اد يطل)ق عل)ى 

، والث)اني -وھذا مح)ال ف)ي حق)ه تع)الى -ت�ط ذاتين حتى تصير ذاتا واحدةأحدھما اخ: معنيين

الص)وفية اتحد شيء إذا صار واحدا، وھو الذي يعب)ر عن)ه : يطلق على الوحدة الحقيقية، يقال

)6( ويذكرونه في أشعارھم
ا م)ن 0 ن)أ:(فقال الح�ج حين غاب عن وجوده في شھود محبوب)ه. 

، ل)ذلك قي)ل )7(ذي 0 يحصره معن)ى و0 يح)يط ب)ه وھ)م و0 فك)ر، أي أنا U ال)يحيط به معنى

                                                 
 .123اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )1(
. الذي من تحقق به شرب من عين الحياة) الحي(عين الحياة ھو مظھر الحقيقة الثابتة من ھذا الوجود، وباطن ا0سم )2(

 .887وفية، صالموسوعة الص: ينظر
 .ورة الكھفسوردت قصة كل من سيدنا الخضر وذي القرنين، في  )3(
 .123اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة: ينظر )4(
 .75الديوان، ص )5(
 .124اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة: ينظر )6(
  فسبحانك سبحانك    أنا أنت ب� شك  : من جملة الك�م الذي قتل بسببه الح�ج )7(

  وعصيانك عصياني     توحيدك توحيديو
  .163ديوان الح�ج، ص.  وغفرانك غفراني            وإسخاطك إسخاطي

  يجبل العنبر بالمسك الفتق    جبلت روحك في روحي كما  : ويقول كذلك 
 .147ديوان الح�ج، ص.  فإذا أنـت أنـا 0 نفترق   فإذا مســك شيء مســني
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أي خم)رة قوي)ة، ك)ل  ،0 شربت مداما:له ارجع عن ھذا القول وإ0 قتلك سيف الشريعة، فقال

.من ذاقھا غنى 0سيما إذا شرب وسكر
 )1(

  

)2(وعن النفري يقول
 :  

 :� :��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<� <���  ?���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=� <� K�  @� :� ?�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>� �    @& :%;;;;;;;;;;;;;;;:
� @'  <� ?��� =� <�;;;;;;;;;;;;;;;&� ;;;;;;;;;;;;;;; :! ?� @�� ;;;;;;;;;;;;;;; <% =� :��)3(  
 :�;;;;;;;; :� :��  :% <
;;;;;;;;>�&;;;;;;;;:� � =& :�  :�;;;;;;;;:�� =& <� ;;;;;;;; :� =�  :&;;;;;;;;@� =�    :+ <$ >�;;;;;;;&;;;;;;;:& � :�  :���;;;;;;; =� :�  <�;;;;;;;�� <+ � <#;;;;;;;& ;;;;;;;:) =�  :�;;;;;;;!C�  

 ،،أي كان العقل ل)ذات النف)ري مغيب)ا عم)ا س)وى الح)ق)كان لذات النفري مولھا( فقوله

بحي))ث ك))ان 0  ،كوھ))ذا م))ا ي))دل عل))ى أن))ه ك))ان مس))تغرقا ف))ي التوحي))د حت))ى تول))ه م))ن أج))ل ذل))

ب إ0 ب)ه فص)ار ل)ه كالخلي)ل الم)�زم وھ)و الخ)دن، وك)ان النف)ري خطيب)ا ب)ين اَط)خَ ب ويُ خاطِ يُ 

، و0 )4(ذات))ين، أي ب))ين ع))الم ا�رواح وع))الم ا�ش))باح، وھ))ذا بفض))ل تمكن))ه م))ن مق))ام البق))اء

  ي)ه، في)رى البح)ر ال)ذي غص)نا ف)5(يستوعب ك�م ھذا الخطيب الفذ ويذوقه إ0 م)ن ك)ان فقي)را

)6(ليھا في القصيدةإي اشرنا تويفھم ا�سرار ال 
.  

وعلى العكس من ھذا كله، فق)د ق)رن الش)اعر اب)ن رش)د واب)ن طفي)ل م)ع بعض)ھما ف)ي 

)7(بيت واحد حين قال
:  

 :� <2;;;;;;;;;;;;;;=� <�  @
 :�;;;;;;;;;;;;;; =& L0  :� <�;;;;;;;;;;;;;;��  @�;;;;;;;;;;;;;; =� L� ;;;;;;;;;;;;;;:� :& J$ M3     <�;;;;;;; :. :�� @N  :& =$;;;;;;;:3 :��  :◌:" =);;;;;;; :( :+ � =�;;;;;;; @� @#  :��� =&;;;;;;;:��)8(  
0قتران الذي شّذ في القصيدة ھو اتھام كل من ابن طفيل واب)ن رش)د ولعل ما رّد ھذا ا

، ول))م ينس))ب لھم))ا الش))اعر إ0 الت))يقظ ف))ي أم))ور العق))ل )9(ب))ا0عتزال والمي))ل لم))ذاھب الف�س))فة

)1(فقط، غير أن ھذا العقل قد أدى بھما إلى الھ�ك
.  

                                                 
 .174ديوان الح�ج، ص. جبال حنين ما سقيت لغنت    0 تغن ولو سقوا: قالواسقوني و: وفي ھذا يقول الح�ج )1(
 .75الديوان، ص )2(
والخدن، أي . 17معجم شعراء الحب اEلھي، ص: محمد أحمد رنيقة. يله الرجل فھو واله إذا ذھب عقله بفقد حبيبه: الوله )3(

لسان العرب، : ابن منظور. ي كل أمر، والمخادنة المصاحبةالخدين، وھو الصديق والجمع أخدانا، فھو يخادنك أي يكون معك ف
1/230. 
مقام البقاء ھو رؤية العبد قيام U على كل شيء، والباقي ھو العبد الذي تصير ا�شياء كلھا له شيء واحدا، وتكون حركاته  )4(

 .670موسوعة الصوفية، صال. في موافقات الحق دون مخالفته، فيكون فانيا عن المخالفات وباقيا في الموافقات
البحر عند الصوفية تعبير عن الحال الذي خصه U تعالى بالعبد مكن التعظيم V وخالص الذكر له وا0نقطاع إليه، بحيث 0  )5(

. 665الموسوعة الصوفية، ص: ينظر. نھاية لھا و0 انقطاع، والشيء إذا لم تكن نھاية و0 غاية ف� يعبر عنه أكثر من ذلك
. 18/109: الكھف. ]ِبِمْثلِِه َمَدداً قُل لْ̂و َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ل[َكلَِماِت َرب[ي َلَنفَِد اْلَبْحُر َقْبَل أَن َتنَفَد َكلَِماُت َرب[ي َوَلْو ِجْئَنا  [:ل تعالىويقو

 .فلم يجعل U تعالى لكلماته نھاية �ن المتكلم بھا ليست له نھاية
صيانة : ة ھو نفض اليد من الدنيا وصيانة القلب من إظھار الشكوى، ونعت الفقير الصادق ث�ثة أشياءالفقر عند الصوفي )6(

 .45معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص: ابن عجيبة. فقره، وحفظ سره، وإقامة دينه
 .76الديوان، ص )7(
 ).حين( ، مادة2، ج1997لسان العرب، دار صادر بيروت، : ابن منظور. بالفتح وھو الھ�ك:  الحين )8(
 .132اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة: ينظر )9(
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"حي بن يقظان"تبط اسمه بقصته الشھيرة رأما ابن طفيل فقد ا
)2(

ي ترجم)ت إل)ى والت) 

ع))دة لغ))ات �ھميتھ))ا وأفكارھ))ا الب))ارزة ف))ي الفلس))فة والتص))وف، ف))ابن طفي))ل ف))ي ھ))ذه القص))ة 

ص))وفي، والنھاي))ة أو ال))درس ال))ذي نستخلص))ه ھ))و درس ص))وفي خ))الص عل))ى ال))رغم م))ن 

  .الطريق الذي اتبعه في تعليمه ھو طريق الفلسفة

إل)ى المعرف)ة  -لطةمتح)رر م)ن ك)ل س) -إن ابن طفيل يقول بقدرة العقل على الوص)ول

التي تتھيأ له بالشريعة، فالدين يعالج ما تعالجه الفلسفة با0ض)افة إل)ى متطلب)ات ال)روح، غي)ر 

ه أعل)ى المرات)ب ف)ي ت)أن رجل الدين تعلقه بالظاھر والصوفي تعلقه بالباطن، ل)ذلك ف)إن مرتب

)3( اEنسانية
.  

يء في ھذا الوج)ود ويخلص ابن طفيل إلى أن اEنسان يستطيع بنفسه أن يعرف كل ش

عل)ى  طفي)ل من أدنى دركات ا�جسام المادية إلى أرقى الصور الروحانية، ولقد استطاع اب)ن

)4(لسان حي بن يقظان
ل على ھذا كل)ه م)ن طري)ق العق)ل حت)ى طل)ب معرف)ة U، ولق)د لأن يد 

                                                 

  
، )تھافت الف�سفة(الذي رّد به على كتاب الغزالي) تھافت التھافت(ملخص فكرة ابن رشد حول العقل تمضي بنا إلى كتابه )1(

ظنه تناقضات وقع فيھا الغزالي في نقده فإن كان الغزالي ما ظنه تناقضات وقع فيھا الف�سفة، فقد أراد ابن رشد بدوره ما 
: ينظر. للف�سفة، فالعقل عند ابن رشد ليس ھو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابھا ومن رفع ا�سباب فقد رفع العقل

ومذھب ابن رشد وأشياعه أقرب إلى مذھب الماديين والقائلين . 344- 343المعقول وال� معقول، ص: زكي نجيب محمود
ل، فيزعمون أن المادة أزلية، وأن الخلق حركة اضطرارية في ھذه المادة، والخالق ھو تلك الحركة والمحرك، ويرون بالحلو

أن المخلوقات تشارك المادة في أزليتھا لكونھا منھا، فإذا تجرد اEنسان العاقل لتحصيل العلم توصل بالتدرج إلى ا0ستغراق في 
، وھذا العقل ھو وحدة متصلة باV دون العقول )العقل الفاعل(رجع جميعھا على العقل ا�ولU، وأما العقول واحدة في البشر ت

الفردية، ويترتب على ھذه الفلسفة أن النفوس تموت مع أجسادھا و0 خلود إلى المادة، ف� ثواب و0 عقاب، وأن الخالق 0 يعلم 
تھافت "ه في كتابه ءلھذا فقد حاربه الغزالي وفند أرا -لو كبيراتعالى U عما يقولون ع -جزئياتھا نإ0 كليات الحوادث دو

 .287تاريخ ا�دب العربي، ص: الزيات". الف�سفة
فإما أنه : حي بن يقظان إنسان في جزيرة متوحشة، ووجوده فيھا على الفطرة، ومنذ البداية له فرضان: ملخص القصة )2(

، وكان لھا قريب يقال له يقظان تزوجھا ؤھا من الزواج �نه لم يجد لھا كفبحسب القصة ابن �ميرة شديدة الحسن لھا أخ منع
سرا فحملت منه وولدت، وخافت أن يفتضح أمرھا، فوضعت طفلھا في تابوت وقذفت به إلى اليم الذي دفعه إلى جزيرة، تكسر 

وھذا . ه وأرضعته كولدھا وتعھدتهالطفل فوقع بكائه على أذن ظبية فقدت ولدھا فأقبلت علي ىخشب التابوت على ساحلھا وبك
وإما بحسب ا0فتراض الثاني أن التولد من الممكن أن يحدث من . افتراض من يقولون أن و0دة اEنسان 0 بد فيھا من أبوين

وتغذى  اتربى الطفل ونم...تخمرات الطين، فتحل فيه الروح الذي من أمر U فإنه تعلى فياض دائما على جميع الموجودات
وعرف معنى الموت ..ن تلك الظبية وتدرج في المشي، وكان يتبعھا فترفق به، وتعلم ا�شياء من حوله وصفاتھا خصائصھابلب

.. وا�نواع وا�جناس والفوارق بين الجماد والنبات والحيوان واEنسان، وأن للموجودات جسمية ومعنى آخر عن الجسمية
ونظر في ارتباط الموجودات فعلم . ت النفس النباتية وفي الجماد المادة والصورةوأدرك في الحيوان النفس الحيوانية وفي النبا

أن كل حادث 0 بد له من محدث فارتسم في نفسه فاعل للصورة ارتساما على العموم، وتتبع الصور فرأى أنھا كلھا حادثة و0 
اعل يفعل بھا ا�فعال المنسوبة إليھا فلما 0ح له من بد لھا من فاعل، وتبين أن الفعال الصادر عنھا ليست بالحقيقة لھا وإنما لف

 .371الموسوعة الصوفية، ص: ينظر. أمر ھذا الفاعل على اEجماع، حدث له شوق حفيف إلى معرفته على التفصيل
 .370، صالمرجع نفسه: ينظر )3(
يلسوف ا�ندلسي ابن طفيل، وإنما ھذا ليست من ابتكار الف) حي بن يقظان(وتجدر اEشارة إلى أن عنوان القصة نفسھا أي  )4(

قد سماھما، أي ذكرھما ابن سينا، ) أبسال و س�مان(ا0سم أوجده ابن سينا، بل إن ابن طفيل يذكر في صدر رسالته أن كل من
فخ�صة القصة عند ابن سينا أن جماعة خرجوا . عند كل من الفيلسوفين فغير أن فحوى القصة وھدفھا يختلف كل ا0خت�



���� ���	�  

































  ����	� ����	� ���	�� 

 

 35

 بإشراقھدة اأعياه ذلك من طريق العقل فانقلب متصوفا وعرف U من طريق الكشف والمش

 U 1(عل))ى القل))بن))ور(
؛ أي أن )أقض))ى فتح))ه الحين))ا(وھ))ذا م))ا أراده الشش))تري ح))ين ق))ال. 

الفيلسوف عندما اعتم)د عل)ى العق)ل اعتم)ادا كلي)ا ف)ي الوص)ول إل)ى المعرف)ة ، فق)د ھل)ك دون 

  .شك

س))قراط، أف�ط))ون، (ث))اني خصيص))ة تتمث))ل ف))ي ابت))داء الش))اعر ب))ذكر الف�س))فة اليون))ان  *

)2(بقوله )أرسطو
: 

 :�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:� ?& :�  :" =� :'�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:��� :� <�� @� P ?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@� =�  
  

  :� :�;;;;;;;;;; =. @� :I ;;;;;;;;;; <� =� ;;;;;;;;;;@. =$ :� :
�  :";;;;;;;;;; =. :� :� @#  ?�;;;;;;;;;;�� :��)3(  
 :�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :  ?� :�  :" =�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:* :0� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:	�� :� <�� @� � ?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:� �    :� :";;;;;;;;;=� :� :"  :" =+ :�;;;;;;;;;@
 :�� ;;;;;;;;;<+ :" � =�;;;;;;;;;:* <0  @���;;;;;;;;; =. :��)4(  
 :�;;;;;;:A :��  :" <�;;;;;; =. @
;;;;;;?�� � :� �;;;;;; :�;;;;;; <� � =�  @A :&;;;;;; <�� <#     ;;;;;;;;;;;;;;;;:� ?B  <�;;;;;;;;;;;;;;;;�� :" � =�;;;;;;;;;;;;;;;;:$ :� �;;;;;;;;;;;;;;;; :� �;;;;;;;;;;;;;;;; :( ?��)5(  

   
وفي ھذا . ، مراعيا في ذلك التسلسل التاريخياEس�مثم أعقب ذلك بف�سفة وصوفية 

تمام واضح من الشش)تري بض)رورة التت)ابع المتسلس)ل للت)اريخ، وھ)و م)نھج علم)ي قب)ل أن ھإ

م))ن ناحي))ة، وھ))و تأص))يل لفك))رة أخ))ذ  .يك))ون فني))ا، وبالت))الي فھ))و دلي))ل وع))ي وعل))م الش))اعر

                                                 

  

زھون فصادفوا شيخا بھي الطلعة حسن الھيئة مھيبا، سألوه عن حاله ومھنته فأجابھم أن اسمه حي بن يقظان ومھنته يتن
رحالة، ويرمز حي بن يقظان عند ابن سبنا إلى العقل الذي اكتسب التجارب من خ�ل السنين والرح�ت وا�سفار، وأما 

لغرائز وسائر الملكات اEنسانية وأما المجادلة بين الرفقة والحديث إلى فليست ھي ا�خرى أشخاصا وإنما ھي ا - ھنا –الرفقة 
حي بن يقظان فعبارة عن المجاد0ت التي تحدث بين شھوات اEنسان وغرائزه وبين ضميره وعقله، والقصة كلھا رموز 

ا�دب ا�ندلسي : مصطفى الشكعه: ينظر. فلسفية، ولقد أثبت أحمد أمين الرسالة وشرحھا وفسرھا وأوضح تأوي�تھا
 .700-699صموضوعاته وفنونه، 

 .81- 80التصوف في اEس�م، ص: عمر فروخ )1(
 .75-74الديوان، ص )2(
  .17معجم شعراء الحب اEلھي، ص: محمد أحمد درنيقة. ھو التعبد، وتيمه الحب أي عبده فھو متيم: التتيم) 3(

وأثرت ھذه الشخصيات وكتبھا في  - عن مصدر يونانينق� -ھي شخصيات وھمية عرفت في الكتب العربية: الھرامس
الفلسفة اEس�مية عامة، والتصوف اEس�مي خاصة، وقد أثبت البحث الحديث أن المجموعات الھرمسية إنما ھي من 

  .70ديوان الششتري، ص: ينظر". طينوأفل"أستاذ ) أمنيوس ساكاس(وضع 

اللطائف : ابن عجيبة). الراقود(سفلھا ضيق وأع�ھا واسع، ويقال لھا ھي اXنية الكبيرة التي تغرس في ا�رض، أ: الدن
 .122م ن، ص: ينظر). بقراط( ورد في شرح ابن عجيبة: سقراط. 122اEيمانية، ص

وأبرأ أي أنشأ العقل أف�طون في أمثل الحسنى أي جعله : ورد في شرح ابن عجيبة أبرأ، وفي ھذا يقول المؤلف: أبدأ )4(
اللطائف اEيمانية، : ابن عجيبة. م�زما لھا إذ كان موافقا للحق باعتقاده على ما ذكره بعض من عرف بهناشئا فيھا و

 .123ص
بث الذي (ومعنى. نوع من القلق في طرب، فكان مشي أرسطو وھيامه طربا من ما حصل وطالبا لما لم يحصل: الھيام )5(

. علم والحكمة، فعلمھا للناس وما ضّن، أي ما بخل بشيء منھاأي أن أرسطو بث ما ألقى إليه عقله من ال)ألقى وما ضن
 .123م ن، ص: ينظر
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)1(لسفة اEس�ميين من الفكر اليونانيالتصوف والف
لذلك نجد الشاعر قد وفق في ابتداء ذكر  .

الق))دم الزمن))ي، واEيم))ان بفك))رة ت))أثر الفك))ر الص))وفي  :الشخص))يات باليوناني))ة لھ))ذين الس))ببين

.والفلسفي معا بالفكر اليوناني
 )2(

 

خاص))ة وھ))و  ثالث))ا خصيص))ة تتعل))ق با�ھمي))ة البالغ))ة ف))ي ذك))ر ھ))ؤ0ء العلم))اء والف�س))فة *

)3(يكش))ف ع))ن ت))اريخ التص))وف ف))ي ا�ن))دلس
والمغ))رب، وھ))ي مدرس))ة لھ))ا الج))ذور اليوناني))ة  

                                                 
في الم_ (لقد استقى الصوفية من أفكار أف�طون حول النفس التي كانت قبل اتصالھا بالجسد في عالم الصور المطلقة )1(

وبالرجوع . تذكرھا في الم_ ا�على ثم إنھا ھبطت إلى ھذا العالم وإنھا تعرف ا�مور الموجودة ھنا عن طريق) ا�على
ن جميع ما في العالم أو. إلى أرسطو نجده يعتقد أن U سبحانه وتعالى ھو السبب الغائي الذي ينجذب إليه العالم بالضرورة

إنه كل ما يتوق . من نبات أو بھيم أو إنسان تتوق إلى تحقيق ذاتھا لسببه، وكل شيء ممكن الوجود متحقق فيه: من حياة
U من ا0تصال  -الفيلسوف أن يكون، وھذا ما يود الصوفي أن يكون خليقا به، وبالجذب الذي يمكنه من تحقيق ذاته في

 .34التصوف في اEس�م، ص: ينظر -به
" ق على عھد أف�طون باسلقد 0حظت نقاط اشتراك بين فكري الششتري وأف�طون على اعتبار أن الفكر اليوناني ال )2(

ينطوي  -على كثرة تشعباته –في تيارين رئيسيين، أحدھما يؤدي إلى الفلسفة في طابع صوفي انفعالي واXخر  كان يسير
وأقوى المؤثرات الفلسفية في تفكير أف�طون ھو ذالك التيار الصوفي (...)على أول بذور التفكير العلمي والنزعة التجريبية
: فؤاد زكريا" ددالثبات في مقابل التغير، والتوحد في مقابل الكثرة أو التعا0نفعالي مقترنا با0تجاه الذي يدافع عن فكرة 

ثم على اعتبار تأثر ا�دب أو الفكر الصوفي . 13-12، ص1985جمھورية أف�طون، الھيئة المصرية العامة للكتاب، 
العقول في الشرق، ولما أخذ اEس�مي عموما بمنابع الفكر اليوناني �ن الثقافة اليونانية ھي المسيطرة على النفوس و

المسلمون ينقلون حضارات ا�مم ا�خرى تأثروا أكثر ما تأثروا باليونانية وآراء أف�طون، ويجب أن نلحظ أن 
الفيض وغير ذلك كلھا مستمدة من أف�طون وأرسطو، وا0صط�حات الصوفية في الفكر وحقيقة الحقائق والعلة والمعلول 

 .بما في التصوف اEس�مي من امتزاج بالفكر اليوناني من ا0عتراف نف� مناص إذ
  :لعل أھم كتابين أرخا للتصوف فيس ا�ندلس ھما )3(

 Miguel Asin Palacios, Obras"( ابن مسّرة ومدرسته"وعنوانه ) أسين ب�ثيوس(كتاب المستشرق اEسباني  -1

Escogidas1, Ibn Masarra,Ysu Escuella, escuella de Estudies Arabes- Madrid, 1946.( وھي ،
حيث كانت  -حسب ظن الباحث صاحب الكتاب -منذ بدايته حتى نھايته يمحاولة جادة Eقامة تاريخ شامل للتصوف ا�ندلس

البداية في القرن الثاني للھجرة مع الزھاد المنھمكين في تعذيب البدن والجھاد في الثغور، لنصل إلى القرن الثالث فتبدأ 
يعة  والزھد حيث شھد ھاذ القرن صدى ا0عتزال والباطنية والفلسفية واEغريقية وانتشار حياة الزھد بين كثير دراسة الشر

من الرجال وتطور ھذه الحياة تطورا شبيھا برھبنة المسيحيين في المشرق الذين توجد لھم صورة في ا�ندلس تتمثل في 
ص واحد ھو ابن مسّرة، ھذا الفيلسوف المعتزلي ليجعل منه حياة ا�ديرة وكل ما يملكه ھذا العصر سينصھر في شخ

في وجھة نظر  -الذي اكتملت) ابن عربي(المؤلف شيخا للتصوف في ا�ندلس وتمتد تعاليم ھذا الرجل حتى عصر 
وما سبق ينطبق على القرن . على يديه صورة التصوف ا�ندلسي حيث يتأثر بھذه التعاليم في مسائل جوھرية -ب�ثيوس

أبو العباس ابن (خ�ل ھذا القرن في شكل جماعات متفرقة محدودة حتى يظھر ) ابن مسرة(رابع في حين تمتد أفكار ال
خلع " كتابه) ابن عربي(الذي روى عنه ) أحمد بن قسي(بقيادة " المردين"وفي القرن السادس ظھر ما يسمى بـ). العريف
ومعاصريه ) ابن عربي(المطورة على يد ) ابن مسرة(أين تنتشر تعاليم وتعود إسبانيا لرد العطاء للعلم المشرقي " النعلين

في ا�ندلس، أما القرن السابع ) ابن رشد(في المشرق يناظره ) ابن سينا(مؤسسه ) ابن مسرة(إلى أن ينشأ تيارا رفيق لتيار 
   فقد شھد طرد المسيحيين من اسبانيا ليتوجھوا إلى تونس ومراكش حاملين معھم

الخيال والشعر في تصوف : سليمان العطار: ينظر .تدل على إلمامھم بالتصوف اEس�مي في ا�ندلس مخطوطات ⇐
  .10-9ا�ندلس، ص

في ) لسان الدين بن الخطيب(الكتاب الثاني الذي يحقق فائدة كبيرة في تاريخ التصوف اEس�مي ما قام به  -2
ا في الحب اEلھي رامزا لھذا الحب بشجرة يعنينا منھا أحد ، فھو يقدم لنا كتاب"روضة التعريف بالحب الشريف"كتابه

أغصانھا الجسام وھو غصن المحبين، والغصن يشتمل على مقدمة بيان وستة أفنان، تشرح المقدمة مفھوم الحب عنده 
سلك سلوكھم من في رأي القدماء من الف�سفة ويعني بھم ف�سفة اEغريق ومن : الفنن ا�ول: وبانتھاء المقدمة تبدأ ا�فنان

في رأي أھل ا�نوار من ا�قدمين ويعني بھم اEشراقيين وأصولھم من : ا�مم ا�خرى سعيا وراء العلة ا�ولى، الفنن الثاني
في رأي الحكماء من اEس�ميين ويقصد بھم المشتغلين بالفلسفة من المسلمين ويخص : الھرامس والفرس، الفنن الثالث

ھم المكملون : ي وابن رشد وابن طفيل، وھؤ0ء تأثروا بأصحاب الفنن ا�ول والثاني، والفنن الرابعبالذكر ابن سينا والفراب
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وتلمي)))ذه الش)))اعر ) اب)))ن س)))بعين(نض)))جت عن)))د الغ)))افقي  ،والمش)))رقية والمغربي)))ة وا�ندلس)))ية

)1(وإني أعني بالنضوج ما أم�ه رأي الشاعر حين قال ).الششتري(
: 

 :� :" =3;;;;;;;;;;;;:� :�  <�;;;;;;;;;;;;;=� @# ;;;;;;;;;;;;;:9�� <+� <$ J�  :�;;;;;;;;;;;;; ?� :% �;;;;;;;;;;;;;<� :�    :� :�;;;;;;;;?� :R ;;;;;;;;; :, =�  :";;;;;;;;=
 :� <�� <� ;;;;;;;;;:9�� =& :�  :� ?�;;;;;;;;;�� =  :��)2(  
 :�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:� ?& :�  :";;;;;;;;;;;;;;;;;;; =. :� :��  @	�� @� <��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<��� N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;&�   ;;;;; :, =�  <D =, :� <��;;;;;:�;;;;;:� � =�  :& =� :+;;;;;@	�� ;;;;;?�� =� :P  :� ?�� = ;;;;;:��)3(  

لقد أظھر ابن سبعين من أم)ور العق)ل م)ا خف)ي ع)ن الن)اس م)ن حقائق)ه وفوائ)ده، وب)ين 

"الب)ـّد "ودي)ة وذل)ك م)ن خ)�ل كتاب)ه اسرار العب
)4(

ال)ذي تكل)م في)ه بلس)ان الم)تكلم والفليس)وف  

ع))ن ) بش)د الش))ين(والفيق)ه والحك))يم والمحق)ق، وأعط))ى ك)ل مس))الة حقھ)ا م))ن ك�مھ)م وكّش))ف 

إطار العقل مات يش)وبه م)ن أحجب)ة وظلم)ات، والت)ي ل)م يس)تطع الن)اس والحكم)اء أن يبينوھ)ا 

خ))ت�ط، فھ)ذا اعت))راف جل))ي بري))ادة اب)ن س))بعين لم))ذھب المعرف))ة ويرفع)وا عنھ))ا ا0ش))تباه وا0

  :حسب ما يراه الشاعر، ونتأكد من ھذا حين يضيف الشاعر نفسه �ستاذه فيقول

 :�;;;;;;;;;;; :� =� :� <C �;;;;;;;;;;;:
 >4� ;;;;;;;;;;; :, =� ;;;;;;;;;;;:� :� @%� <0 ;;;;;;;;;;; <. H� :A�    :+ :S;;;;;;;;; =! :� :/  :3;;;;;;;;;=� >�;;;;;;;;; :� � :� � :";;;;;;;;;=& @� =� ;;;;;;;;;:� @#  :� =
;;;;;;;;;:��)5(  
  
فب)ين  ،م)ن ت)داخل س)ر العبودي)ة م)ع الحقيق)ةكان حاص�  كشف ھو وأستاذه غطاءً  فقد

، وذل)ك أن )الب)اطن(الذي ھو الظاھر ومحل الحقيقة الذي ھو شھود الربوبي)ة «محل العبودية 

»الحق تعالى تجلى بين الضدين ليتحقق اسمه الظاھر واسمه الباطن
)6(

.  

                                                 

  

في رأي أھل الوحدة المطلقة : وأبي الحسن ابن قسي، والفنن الخامس) ابن عربي(أمثال ابن الفارض ومحي الدين الحاتمي
وھو ما يمكن أن نعدھم امتدادا : ، والفنن السادس)ةمدرسة ابن مسر(من المتوغلين وھؤ0ء جزء من المدرسة ا�ندلسية

 U سلوكيا أصحاب رسول)ρ (ونخرج من . وتابعيھم وتابعي تابعيھم، ويورد ضمنھم أبا مدين شعيب وأبا الحسن الشادلي
ما رأينا في تقديم ھذه ا�فنان جميعا إلى أن ابن الخطيب يجعلوا الطريق إلى U تعالى بالمحبة يتم عن طريق الفلسفة، ك

الفنن ا�ول والثاني والثالث، أو عن طريق مزج الفلسفة بالسلوك العملي في الفنن الرابع والخامس، أو عن طريق 
 .  المجاھدات السنية كما يعرض الفنن السادس

 .76الديوان، ص) 1(
  ).غيم(، مادة5لسان العرب، ج: ابن منظور. السحاب: الغيم) 2(

، 2م ن ، ج. يوم المطير، والدجن إلباس الغيم ا�رض، والدجنة ھي الظلمة ودمعھا دجنُ ظل الغيم في ال: الدجن   
  .)دجن(مادة

لسان العرب، : ابن منظور. ھو اخت�ط ا�مر، التبس عليه ا�مر اختلط واشتبه، والتلبيس كالتدليس والتخليط: اللبس) 3(
وخلطه بدقيق وشعير، وتلجن الشيء تلزج، وتلجن  لجن الورق يلجنه لجنا فھو ملجون ولجين، خبطه: اللجن. 5/471

 ).لجن(، مادة 5م ن، ج.  رأسه اتسخ
وھو أھم مصنفات ابن سبعين في الفلسفة والتصوف، وھو ينصح من يريد أن يطالع مذھبه " بّد العارفين"اسم الكتاب ) 4(

الموسوعة الصوفية، : ينظر. انه وتعالىوالبّد في اللغة ھو المعبود، وبد العارفين ھو U سبح. أن يقصد ھذا الكتاب
 .272ص

 .76الديوان، ص) 5(
 .139اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )6(
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ون)ه رابع خصيصة ختم الشاعر أساتذته ب)ابن س)بعين، ولع)ل ھ)ذا ل)ه التفس)ير الجل)ي ف)ي ك *

في يعد ھذا الرجل أبرز الرجال، وفكره أعظم وأعلى ما يمكن أن يصل إليه فكر أي صوفي 

، أي)ن )1(وكأن ھ)ذه ا�بي)ات حينئ)ذ تتح)ول وثيق)ة ص)وفية تثب)ت نس)ب الش)اعر الص)وفي ،زمنه

)2(ه ا�قرب أستاذه ابن سبعينيإلى أب الصوفي والفلسفي ينھي ھذا النسب
. 

الت))ي  `ي))ديولوجياتلردن))ا أن نع))رض ص))ورة س))ريعة خ))امس خصيص))ة تتمث))ل فيم))ا إذا أ *

وھ)ذا مھ)م  ،)3(معبرا عن عاطفة مبالغ فيھا نح)و الرج)ال أص)حاب تل)ك الم)ذاھب ،حركت فنه

ھ)ذا  عُ دَ فالش)يخ ع�قت)ه بالمري)د دائم)ا ع�ق)ة اس)تيعاب وش)مول َي). في دراسة الشعر الصوفي

 .المريد يفنى فيھا

ي الش))عر الص))وفي إل))ى ح))ب يص))ل إل))ى غي))ر أن الرج))ل ال))ذي ح))ول الح))ب اEلھ))ي ف))

العشق والغزل بين المريد وشيخه ھو الشش)تري العاش)ق لش)يوخه، كرم)وز مجس)مة للص)ورة 

وبھذا حول ھذا الش)عر ف)ي ھ)ذا المج)رى الجدي)د، يتغن)ى الص)وفي بأش)ياخه  ،اEلھية وصفاتھا

  .علنا، ويھيم فيھم وبھم طالبا الوصل كرمز للمدد

  :معجم الحجاب: ثانيا 

1/4- ��A�� 2D ����� #�� R� ���)...��A��(  

2/7- ���" �� 0*� 6�,��� 1�.� ��� �� �)...�� �(  

3/8- �%��� ��� ��A�U�� ��&$�)...��A�U� 5��&$�(  

                                                 
حاصل ھذه ( إن ھذا ا0عتراف بالشيخ ابن سبعين كان بعد لقائه، إذ كانت له طريقته التي تشعبت  عن السبعينية )1(

ه 0 شيء خ�ف ذلك ، وأن تعدد ھذه الحقيقة المطلقة وا�نية الطريقة أن الباري جل وعلى ھو مجموع ما ظھر وبطن، وأن
: ابن الخطيب. الجامعة التي ھي عين كل أنية والھوية التي ھي عين كل ھوية إنما وقع با�وھام من المكان والزمان

طريقته ، إ0 أنه تبرأ من مذھب الحلول وا0تحاد في آخر حياته وأصبحت له )425روضة التعريف بالحب الشريف، ص
الششترية، التي كانت طريقة متميزة عن طريقة أستاذه على ا�قل في اعتمادھا عن السماع والموشحات التي كان يؤلفھا 

دعى إلى جمع تراث الششتري الشعري اEنشادي وھاجم ابن سبعين لغموضه، غير أن ) ابن الرندي(الششتري، حتى أن 
الموسوعة : ينظر). إنھم يفعلون ذلك لقصورھم عن فھم حقيقة الشيخ( هالششتري في حياته كان يدافع عن أستاذه بقول

 .340الصوفية، ص
  :وفي أكثر من موضع في شعره بين ذلك، فھو القائل -وھو أمر ثابت تاريخيا -إن الششتري سبعيني المذھب )2(
 .231الديوان، ص). مادامت السبع في العدد  أنا غ�م عبد ابن سبعين(
ماءات الششتري المذھبية من خ�ل ھذه القصيدة وبشكل جلي في الديوان إلى مراحل ث�ثة، المرحلة يمكن تتبع انت )3(

وھو (ا�ولى في ا�ندلس، وكان فيھا مدينيا ومن إتباع ابن عربي، والمرحلة الثانية في المغرب والمشرق وكان فيھا سبعينيا
رة فكان في مصر يتغنى بالشاذلية، وھو في المراحل الث�ثة يبحث ، وأما المرحلة ا�خي)ما تنتھي إليه القصيدة النونية ھذه

 .231عن الحقيقة وعن ثوب فني للتعبير عن معاناته وكشوفه في ھذا البحث الديوان، ص
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  : خصائص معجم الحجاب 

وج)ه إل)ى لم يكتف الشاعر أثناء رسم صورة الحجاب بتوظيف ھذا اللفظ تحديد فق)ط، ب)ل ت *

ليس))تھدف ب))ذلك ع))دة مف))ردات يمك))ن أن تحم))ل معن))ى ) الحج))اب(الحق))ل الش))امل لھ))ذه الكلم))ة

مثل ما س)بق تحدي)ده ف)ي المعج)م؛ وإن ذل)ك ...) ، خفي، اللبسكالوھم، السرّ : (الغطاء والستر

 .ليعد ميزة باتساع لغة الشاعر، وتمطيطھا إلى حيث ينوع في لغته المفرداتية

  :يلي  ع اللغوي يھدف الشاعر إلى إيصال ماومن وراء ھذا التنوي

فق)د س)ار ف)ي  ،إن كنه الكون عند الصوفي لما تنكشف ظلمة الح)س ت)وھم أو ع)دم مح)ض -1

وھم الناس أنه شيء ثابت مع U، إ0 أنه كالھباء في الھواء، إن فتش)ته ل)م تج)ده ش)يئا خارج)ا 

وھ)و اXن عل)ى م)ا علي)ه  . مع)ه كان U و0 شيء. وإنما الوجود له وحده. عن أنوار ا�لوھية

فالحقيقة الوجودية واح)دة ف)ي جوھرھ)ا وذاتھ)ا متكث)رة بص)فاتھا وأس)مائھا،0 تع)دد فيھ)ا إ0  «

با0عتبارات والنسب واEضافات، فإذا نظرنا إلى الحقيقة الوجودي)ة م)ن حي)ث ھ)ي ذاتھ)ا قلن)ا 

ھورھ)))ا ف)))ي ھ)))ي الح)))ق، وإذا نظرن)))ا إليھ)))ا م)))ن حي)))ث ص)))فاتھا وأس)))ماؤھا، أي م)))ن حي)))ث ظ

»فھي الحق والخلق. المخلوقات، قلنا ھي الخلق والعالم
)1(

. 

إذا كانت تلك ھي حقيقة الوجود، فإن ثمة حقيقة أخرى تتمخض عنھا، وھي حقيق)ة الفن)اء  -2

محو الرسوم وا�شكال بشھود الكبير المتعال أو استھ�ك الحس في ظھ)ور  «الذي يعبر عن 

»المعنى
)2(

. 

لفناء حتى يغيب عن وجوده، ووجود الكون بأسره في شھود وھكذا فالعبد 0 يحقق ا

  :فيقول .وجود المكون المحبوب

 :� @& =�;;;;;;;;;;;; <! @�  :,;;;;;;;;;;;;=� >� <, �;;;;;;;;;;;;=� :� ;;;;;;;;;;;;:
 =� <�  :� :$;;;;;;;;;;;;;<-� <#     :�;;;;;;;@& =� <◌ <� @W ;;;;;;; :� >�� <� � :���;;;;;;;:� :� �;;;;;;;@A :�  :2  :& =�;;;;;;;:��)3(  
  

 ،ذبالرأي في مقام البقاء والفناء والسلوك والج باعتبارفيعني أن العقل يتطور أيضا 

أى عبدا، �ن ء ا�ول وھو مقام الحجاب أبصر العقل وراكان صاحبه في مقام البقإن ف «

صاحبه عبد ما برح عن مقام العبودية وھو السلوك ا�ول، وحقيقة رؤية خلق ب� حق وإن 

                                                 
 . 438دراسات في التصوف اEس�مي، ص: محمد ج�ل شرف )1(
د خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار عبد المجي: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تحقيق: أحمد بن عجيبة )2(

 .  59، ص2004البيضاء، 
 .73الديوان، ص) 3(
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كان صاحبه في مقام الفناء وھو شھود حق ب� خلق عند غيبوبته ويسمى مقام الجذب وھو 

لحق، شھود الكون إلى شھود المكون أو من شھود الخلق إلى شھود ااختطاف العقل من 

.»فالعقل 0 يفنى بفناء صاحبه وإنما يتغطى نوره بنور شمس العرفان
)1(

.  

)2(إن معرفة الصوفي ت)تم ع)ن طري)ق ال)ذوق  -3
والف)رق ب)ين المعرف)ة  ،0 م)ن طري)ق العل)م 

ل)))ة للخط)))أ، وھ)))ي تمت)))از بق)))وة غي)))ر قاب) الذوقي)))ة(ا�ول)))ى  «أن  الذوقي)))ة والمعرف)))ة العلمي)))ة

حضورھا في النفس، ومثل ذلك بأنه فرق بين من يش)اھد الن)ار، وب)ين م)ن يحت)رق بالن)ار؛ إذ 

»إن قوة إدراك النار من خ�ل ا0حتراق بھا ليست كقوة إدراك النار من خ�ل مشاھدتھا
)3(

. 

)4(ولقد اعتمد الشاعر مفھوم الذوق وأنه السبيل الوحيد للمعرفة حين يقول
:  

 :� :� ?  @�;;;;;;;;;;;:� :) �;;;;;;;;;;;=
 @1  <���;;;;;;;;;;; :  :� �;;;;;;;;;;;@A :�  :� K ;;;;;;;;;;;:��     :� @� ?  @�;;;;;;;;;;;;;;;:� :� � =�;;;;;;;;;;;;;;;@ @�� ;;;;;;;;;;;;;;;:� @4�  <�;;;;;;;;;;;;;;;:� <� � =�;;;;;;;;;;;;;;;:��)5(  
فطريق الشاعر التي يسلكھا إلى ربه ھي قطع الحج)ا أي العق)ل والغيب)ة عن)ه با0ش)تغال 

د، بذكر U، والفناء فيه حتى تفيض أنوار المواجھة والشھود فنغي)ب ع)ن الش)اھد ف)ي المش)ھو

فليست الطريقة طريقة ا0ستد0ل لفھم الطريق ونحن 0 نحتاج إلى ھذا العقل إنما ھي طريقة 

فما دام السالك يفترق إلى ا0ستد0ل فھ)و ف)ي . أذواق ووجدان، حيث يغيب الدليل في المدلول

.طريق الصحيح، فإذا استغنى عن ال)دليل بش)ھود الم)دلول علي)ه ورؤيت)ه فق)د تحق)ق وص)ولهال
 

)6(
 

ف)ي  -بص)ورة عملي)ة تعالى ذا كان ھذا ھو تفسيرھم النظري، فإن ما يوصل إلى Uوإ

ھ))ذه المعرف))ة الش))ھودية وبمق))دار م))ا تك))ون تل))ك المعرف))ة  «ھ))و  –رأي المدرس))ة العرفاني))ة 

حاضرة أكثر في النفس، بمقدار ما تدفع أكثر للعمل بھا، وبمقدار مل تكون ھذه المعرف)ة أق)ل 

»لنفس بمقدار ما تكون أبعد عن العمل أو ا�خذ بھاقل رسوخا في اأحضورا و
)7(

.  

                                                 
 .105اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة) 1(
الذوق ھو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من  )2(

 . 756ة الصوفية، صالموسوع. كتاب أو غيره 
 . 49، ص2004، 1فلسفة العرفان، دار الھادي للطباعة والنشر، لبنان، ط: محمد شقير )3(
 .73الديوان، ص) 4(
، 2لسان العرب، ج: ابن منظور. البرھان: القصد، الحجة: ھو العقل والفطنة، الحج: ھي الطريق، الحجا: المحجة) 5(

  .)حجا(مادة
 .363الموسوعة الصوفية، ص. ول الموجودات الممكنة، والمرتبة الثانية من الوجودمصطلح صوفي يراد به أ: باء

 .103اللطائف اEيمانية، ص :ابن عجيبة) 6(
 . 50فلسفة العرفان، ص: محمد شيقر)7(
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�ن)ه ق)د يرق)ى م)ن مق)ام إل)ى  «ول إدراك ھ)ذه المعرف)ة، وذل)كاقد يعوق المريد، وھو يح)  -4

»قيت عليه بقية مما قبله فيكملھا فيهبآخر، وقد 
)1(، U تع)الى م)ع  ثم إن ادع)اء الوص)ول إل)ى

ال)ذي يق)ف م)ع  أنذاك  ،لعم)ل عل)ة وش)ركوجود ال)نفس دع)وى وك)ذب، واعتق)اد الوص)ول با

وكم)ا أن الوق)وف م)ع  «.ا0ستد0ل العقلي ويقنع بمقام اEيمان، يحجب عن المقامات ا�خ)رى

نور العقل يورث السجن، وھو البقاء م)ع دائ)رة ا�ك)وان، �ن العق)ل غاي)ة مدرك)ة، ي)درك أن 

فض))ي إل))ى أس))رار الص))نعة تحت))اج إل))ى ص))انع، و0 ينف))د ن))وره إل))ى ت))رق الكائن))ات حت))ى ي

»المعاني
 )2(

. 

 :ر عنه بقولهوھذا ما عبّ 

 :� :$;;;;;;;;;;;;;;;;;?& ?��  <� :U� =�;;;;;;;;;;;;;;;;;:A <��  :�;;;;;;;;;;;;;;;;; ?�;;;;;;;;;;;;;;;;;:� � :� :%� : =�     :, :;;;;;;;;;=& :I  :�;;;;;;;;;@� @��  :	��;;;;;;;;;=$ <0  :" =� :�;;;;;;;;;:* :I ;;;;;;;;; H.�� =  :��)3(  
  

فلم))ا ت))داخلت ا�وھ))ام والش))كوك والخ))واطر تقي))د بھ))ا العب))د وحج))ب ب))ذلك ع))ن مق))ام 

م وج))ود الك))ون واس))تق�له ومش))اھدة ا�ث))ر فوق))ف العب))د م))ع وھ)):  ماEمام))ة، والم))راد با�وھ))ا

ظلم))ة حس))ه ول))م يش))ھد الح))ق قبل))ه و0 بع))ده، ف))أعوزه وج))ود ا�ن))وار وحجب))ت عن))ه ش))موس 

ھ)و ترددھ)ا  م، وت)داخل ا�وھ)ابالمعارف فت)داخلت قل)وب أھ)ل الحج)اب فبق)وا م)ن وراء الب)ا

ھ)ا ف)إذا رجع)ت ال)روح وغل)ب وترابطھا على القلب حتى انحصرت فكرته فيھا وتقيد قلب)ه مع

إلى فضاء شھود  عليھا ذكر U فتحت لھا ميادين الغيوب وخرجت فكرتھا عن دائرة ا�كوان

  .مر 0 يفھمه إ0 أھل ا�ذواق وإ0 فحسبه باV والتصديق بوجودهالمكون، وھذا ا�

إل)ى ، و)م)ا س)وى U(وكما أن القلوب قد تحجب با�نوار ، فقد تحجب ك)ذلك با�غي)ار

)4(ذلك أشار بقوله
:  

�:�:��;;;;;;;;;;;;;;;;; @!@" �;;;;;;;;;;;;;;;;;:� =�<�:+ L����S;;;;;;;;;;;;;;;;;<� :�;;;;;;;;;;;;;;;;; =� <A:�    :	:�=� :� :� =�;;;;;;;;;;;� �;;;;;;;;;;:� �;;;;;;;;;;;:� =�<A �;;;;;;;;;;; :�:+ ��;;;;;;;;;;;� :�;;;;;;;;;;;=&:"  
 :�;;;;;;;;:) =�  :� =�;;;;;;;; @  @'  :U�;;;;;;;;=� :� @��  <� = :	;;;;;;;;=� <�  <�;;;;;;;;=* :0 ;;;;;;;; :��      :� :$;;;;;;?& :� ;;;;;; <� =�  <D;;;;;;=3 :� <�  :�;;;;;;=� LP ;;;;;; :� :� =� ;;;;;; <( =9 :��)5(  

  

                                                 
 . 1/53، 1913، مصر، 2إيقاظ الھمم في شرح الحكم، المطبعة الجمالية بحارة الروم، ط: بن عجيبةا )1(
 .86اللطائف اEيمانية، ص :ابن عجيبة )2(
 .72الديوان، ص) 3(
 .72الديوان، ص)4(
 .)ضغن(مادة/ 4لسان العرب، ج: ابن منظور. الضغن ھو الحقد والعداوة والبغضاء: ضغنا) 5(
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ويتلف))ت ع))ن الس))ير إل))ى حض))رة الح))ق فيھ))يم العب))د المحج))وب ع))ن U بمعن))ى يتي))ه 

وش))ھوده ب))أنور ق))د فھ))م الش))اعر الص))وفي أص))ولھا، و0 يخ))رج العب))د م))ن ذل))ك إ0 إذا تب))ع 

، وتحقي))ق ا�دل))ة العقلي))ة والنقلي))ة ف))ي معرف))ة الح))ق ع))ن طري))ق الع))ارفين م))ن مش))ايخ التربي))ة

ته إل)ى ، فم)ن وق)ف م)ع ش)يء م)ن ھ)ذه العل)وم ل)م تنف)ذ بص)يربا0ستد0ل ھو من أقبح الحج)ا

 .شھود ذات الحق، فھو محجوب إذن عن رؤية النور ا�صلي

يلخ)ص  ،إن ھذا التھكم على العقل نرصد من خ�له موقفين للمدرسة العرفانية م)ن العق)ل -5

 :فيما يلي

وربم)ا يفھ)م م)ن بع)ض  ،يتمثل الموقف ا�ول في الذين يأخذون موقفا متشددا من العقل « - أ

فيما يرتبط بالمعرفة، لكن مع الت)دقيق ف)ي نصوص)ھم  نصوصھم أنھم 0 يرون أي دور للعقل

أنه في تحقيرھم للعقل إنما يريدون إع�ء شأن الكشف عل)ى العق)ل  ،قد نصل إلى ھذه النتيجة

»و0 يريدون نفي أي دور للعقل
)1(

. 

)2(فيقول الششتري فيمن وقف مع عقله، وأثر ذلك فيقول
:  

 :";;;;;;;;;;;;;;;:� :��  :�;;;;;;;;;;;;;;;�� :� <� 6 @���;;;;;;;;;;;;;;; =� <� :� <�  :�;;;;;;;;;;;;;;;:) =� : @� =�     <� :S =� :A;;;;;;;;;;;; <�� <# ;;;;;;;;;;;;:) =�  :" =A;;;;;;;;;;;;: :I ;;;;;;;;;;;; <��� ?�  :� <���;;;;;;;;;;;;?��)3(  
إن الش)))اعر ھن)))ا ي)))ذم العق)))ل وم)))ن وق)))ف مع)))ه، وحكم)))ه ف)))ي أم)))ور عقائ)))ده، فأھلك)))ه 

وھ))ذا س))بب ھ))�ك . بالمش))ك�ت النظري))ة، ردا أو قب))و0 إذا ل))م يتأي))د العق))ل ب))أنوار الش))ريعة

.قبلھم الف�سفةالمعتزلة والقدرية، وغيرھم من الطوائف الضالة، ومن 
 )4(

    

ثم أن العقل قاصر عن معرفة تفاصيل ا�زمنة وكيفياتھا وما يقع فيھا، فھ)ي م)ن ش)أن 

  :الربوبية، فيقول

 :&;;;;;;;;;;;;; @� J�  @%;;;;;;;;;;;;;@
 :
�  ?�;;;;;;;;;;;;;�� =A <�  <,;;;;;;;;;;;;;=� :�  <��� :�;;;;;;;;;;;;;<�� <#      <D :� :
�;;;;;;;@� @#  @$��;;;;;;; =! :�;;;;;;;<��� 6 <+ �;;;;;;;:�& :" � =3 :� =�;;;;;;;:��
)5(  

                                                 
 . 66فلسفة العرفان، ص: محمد شقير )1(
 .73الديوان، ص) 2(
رتا ا�رض قبل آدم، أو سفلة الجن وضعفائھا، والحن ورد في شرح ابن عجيبة الحن والبن، وھما قبيلتان من الجن عم) 3(
وأما البن فھي الريح الطيبة أو موضع بكائن أو . حي من الجن، منھم الك�ب السود أو خلق بين الجن واEنس) بالكسر(

 .100اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة. بلدة ببغداد أو حصن با�ندلس
َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِھم ̂ما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَفلَم̂ [: يقول تعالى في ھذا الشأن) 4( َناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُھم م[ . ]ا َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم ِباْلَبي[

 .أي وتھاون بغيره حين اعتقدوا أن عندھم ما يستغنون به عن علم ا�نبياء عليھم الس�م. 40/83:غافر
 .73الديوان، ص )5(
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فيجلي فيه الماض)ي ھذا ا�خير خطوط الدھر فإذا اتصل نور العقل بالعقل ا�كبر يمد 

واXتي والحال، فكأن ا�زمنة قد كتبت وسطرت في مرآت)ه م)ن م)دد ن)وره عن)د التفات)ه إليھ)ا، 

إذ المتجلي في ا�زمنة واح)د، وھ)ذه إحاطت)ه . فيرى ا�ول عين اXخر، والماضي عين الحال

:القصوى وغاية إدراكه وھي سدرة منتھى العقل، لذلك يقول
 )1 (

  

 :";;;;;;;;;;;;;;:) :��  @� :�;;;;;;;;;;;;;;=& :�  ?�;;;;;;;;;;;;;;�� <�A ;;;;;;;;;;;;;; <. =� :��  <#;;;;;;;;;;;;;;���    @�;;;;��� ;;;; =!�� @R  H0;;;;���  :� �;;;;+;;;; =! <� <#  <� =�;;;;:��
)2(  

أن يقيم سدرة ذاته ومنتھى علمه، دون إحاطة الدھر وم)رور فمن شأن العقل ا�صغر 

فالعق)ل مس)جون . أف�كه ف� يعرف ما ورائھا من ا�سرار اللطيف)ة الت)ي 0 نھاي)ة لھ)ا و0 ح)د

ه محص)ور ف)ي ھيك)ل ذات ص)احبه، ف)� ي)رى إ0 ح)س الكائن)ات المحيط)ة ب)ه، وم)ع بمحيطات

ك)ون العق)ل ع)اجز إل)ى النف))وذ إل)ى م)ا وراء ال)دھر، فق)د ح))ار الن)اس ف)ي أف�ك)ه، فل)م يس))تطع 

  .الوقوف على كل حقيقته

  :ويزيد الشاعر في تبيين مزالق العقل فيقول 

 H�;;;;;;;;;;;;;;;;;:�@& :� @� :W�;;;;;;;;;;;;;;;;;�   :$��;;;;;;;;;;;;;;;;; <( ?& <N �>�A�;;;;;;;;;;;;;;;;;:3    :� :◌ @� �;;;;;;;� �;;;;;;;>)�+ @1;;;;;;; :� =  <X @◌ <0%�:�;;;;;;;:�  @+ =V�;;;;;;;:�)3(  
عن)د أص)حاب  -فالعقل يفرق ما أصله مجموع في قضية الخمرة ا�زلية، فف)ي الحقيق)ة

وظ)اھره بباطن)ه، الوجود كله مجموع ذات واح)دة وبح)ر واح)د متص)ل أول)ه ب)آخره،  -الوحدة

الفروق)ات الكوني)ة  وإنما جاء تفريقه في الظاھر م)ن ناحي)ة العق)ل لقص)ر إدراك)ه، فإنم)ا أدرك

فرقھ)ا، ف)از ومن أجل تداخل فرقھا ف)ي جمعھ)ا وجمعھ)ا ف)ي . الحسية وفاتته المعاني المتصلة

  .الشاعر الصوفي بالمعرفة الكاملة

وإذا وقف العق)ل م)ع ھ)ذا ا0لتب)اس فإن)ه س)يعتقد ك)ذلك التع)دد والكث)رة، عل)ى ح)ّد ق)ول 

  :الشاعر

 =�;;;;;;;;;;�& �;;;;;;;;;;� �>-&;;;;;;;;;;� :�?�;;;;;;;;;; :,:�  :�;;;;;;;;;;&C  L�;;;;;;;;;; <��:�    <� :�?�;;;;;;;;;;� �;;;;;;;;;;�� L4��;;;;;;;;;;." <3�;;;;;;;;;;:�=�:S  :��� =	 :�;;;;;;;;;;�
)4(  

ره ھ)ذا ظ)ق)د تع)دد ف)ي ن -بس)بب قص)وره -ومع أن الكون واحد ف)ي ا�زل، ف)إن العق)ل

الواحد بسبب ظھور ألفاظ ا�سماء بمسميات متعددة، كالسماء وا�رض والع)رش والكرس)ي، 

                                                 
 .74م ن، ص )1(
 .107ابن عجيبة، اللطائف اEيمانية، ص: ينظر. ، وھو ظرف �قام"دون"ھو تصغير لـ: دوين )2(
 .74الديوان، ص )3(
 .74الديوان، ص )4(
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يق)ة واح)دة وف)روع رغم أنھا مج)رد تجلي)ات ومظ)اھر لحق...وأسماء أنواع الحيوانات والجماد

فيق)ول . ينزل من سماء الحق)وق إل)ى أرض الحظ)وظ) العقل(�صل واحد، الشيء الذي يجعله

  :الشاعر في ھذا

 :� :& = ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :	 @0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@. =� < ?& :� :� �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@& <A� @�  :";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?� @#        <�;;;;;;;;;;;;@. =� < H& <#  :��� = ;;;;;;;;;;;;@	 <0� �<� ?�;;;;;;;;;;;;� <��  @" =A <� =
;;;;;;;;;;;;:��)1(  
يحص)ل الف)رق ب)ين العاب)د والمعب)ود، أي (إن ھذا الن)زول يك)ون للقي)ام ب)آداب العبودي)ة

أن)ه حقيق)ة، ) الحظ)وظ(، وي)وھم إذا ن)زل إل)ى الس)فليات)وھذا ما ين)اقض فك)رة الوح)دة عن)دھم

م)ع أنن)ا ل)م  بمعنى إيھامنا بأننا قد أھبطنا من عش الحضرة العلية إلى أرض الحظوظ الس)فلية

  .يقع لنا الوقوع فع�

، اEلھي))ة بع))د انفص))ال ك))ان بين))ه وبينھ))ل))ى الحض))رة اإث))م إن العق))ل ق))د يق))در الوص))ول 

)2(فيقول الشاعر في ذلك
:  

 @&;;;;;;;;;;;;;:$ H� @�  >�;;;;;;;;;;;;;!�  :�;;;;;;;;;;;;;	�  L0;;;;;;;;;;;;;!+  <#;;;;;;;;;;;;;����   ;;;;;;;;;;:+� =� :7  :�;;;;;;;;;; :. :+� L��  :&;;;;;;;;;; @  J�  :�;;;;;;;;;;:� ?�;;;;;;;;;;�� � =A :��)3(  
ھ)و ال)ذي ) العق)ل(، وإنم)ا جھل)ه)4(بين العبد وربهنفصال ا وھذا من جملة وھمه، إذ 0

فالعق))ل لض))عفه يق))در الوص))ل بع))د الفص))ل،  .بع))ده ف))ي ح))ال قرب))ه، وفص))له ف))ي ح))ال وص))له

ويفرض مسافات وحواجز تفص)له ع)ن الح)ق، فيقط)ع �جل)ه الفل)وات والمف)اوز م)ن ا�رض، 

وھي كناية عن قطع مألوفات النفس وعوائدھا، وھو خروج عن الطبع البشري ال)ذي يحج)ب 

  .عن شھود الحق والنفوذ من شھود حس الكائنات إلى مسافة المعاني

:الشاعر على إلحاق الوھم بالعقل، بل أضاف له الشك فقاليقتصر لم و
 )5(

  

 @& : ;;;;;;;;;;;;;;H :� �;;;;;;;;;;;;;;:�;;;;;;;;;;;;;;:
 � =� :�  :��� <	;;;;;;;;;;;;;;?& <N ;;;;;;;;;;;;;; :� J� @#        :� <ٕ� =�  :� :�;;;;;;;;;;;;;;;:	 =�  <�;;;;;;;;;;;;;;;=� @#  :+ : :� =;;;;;;;;;;;;;;; :� =�  :��� =&;;;;;;;;;;;;;;;:��)6(  
 :� @& = <� @$;;;;;;;;;;;;;;;;;:� <� �;;;;;;;;;;;;;;;;; H��� =� <I ;;;;;;;;;;;;;;;;; <� =�  :� =* :� <� <N;;;;;;;;;;;;;;;;;;&        :&;;;;;;;;;;;;;@ @8�  <�;;;;;;;;;;;;;:� :� �;;;;;;;;;;;;;@A :�  @���;;;;;;;;;;;;;: H� @8  :� @��� =*;;;;;;;;;;;;;:��)1(  

                                                 
 .م ن ، ص ن )1(
 .م ن، ص ن )2(
الجذ ھو كسر الشيء الصلب، جذذت الشيء كسرته وقطعته، والجذ ھو القطع المستأصل، واEنجذاذ ھو : يجذ )3(

  .)جذذ(، مادة1لسان العرب، ج: بن منظورا. ا0نقطاع
، 2م ن، ج. الدھناء ھي الف�ة، موضع كله رمل، وقيل الدھناء موضع من ب�د تميم مسيرة ث�ثة أيام 0 ماء فيه: الدھنا 

 .)دھن(مادة
. 50/16:ق. ]ُسُه َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ َولََقْد َخلَْقَنا اEِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنفْ [ :وفي ھذا السياق يقول تعالى )4(

 .ولعل ھذه اXية من جمل اXيات التي استدل بھا الصوفي بحضرة الذات اEلھية ورفض أي انفصال وھو استد0ل صوفي محض
 .74الديوان، ص )5(
 .)مين(مادة/ 6لسان العرب، ج: منظورابن . ھو الكذب، مان يمين مينا، كذب، فھو مائن أي كاذب: المين )6(
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نفس)ه  إثب)اتأي وجودھا وثباتھ)ا م)ن خ)�ل  ،لنا طور المعية يظھرذلك أن نور العقل 

 ،U مفاس))تلزم))ع Eوج))ود  «والثاب))ت عن))د الص))وفيةي))ة، ينثنھ))ذه المعي))ة وا U م))ا حجب))ك ع))ن

.»موجود معه إنما حجبك توھموموجود معه إذ 0 موجود معه، إذ 0 شيء معه، 
)2(

  

الت)ي  -ت U ولذات)ه وم)ن ذات)ه، ويلح)ق العق)ل ھ)ذه المعي)ةوحاصل ذلك أن المعي)ة ب)ذا

)3(بالشرك -أثبتھا بوھمه
عن)د أھ)ل الفن)اء وبالش)رك الخف)ي عن)د أھ)ل الظ)اھر، أم)ا ف)ي الجلي  

المل)وح، أي المظھ)ر ل`ثنيني)ة، وھ)و أيض)ا المثن)ى ال)ذي ص)ار ش)فعا ) U تعالى(الحقيقة فھو 

  .باعتبار أثره، وھو وتر

 ،لثاني في ال)ذين يقول)ون ب)دور م)ا للعق)ل س)وى أن دور الكش)ف ف)ي مجال)هويتمثل القسم ا - ب

وھك))ذا بقي))ة ا�دوات المعرفي))ة، فھ))ذه الفئ))ة 0 تري))د أن تق))ول إن م))ا  ،ف))ي مجال))ه العق))لودور 

سوى الكشف 0 ينتج معرفة بالمعنى العام، سوى أن كل أداة من ا�دوات المعرفية إنم)ا تن)تج 

لكن القض)ية ا�ساس)ية الت)ي تش)دد عليھ)ا المدرس)ة العرفاني)ة . معرفة في مجالھا وفي حدودھا

أن الوصول إلى الحقيقة الوجودية، والوصول إلى التوحيد الحقيقي، وإلى U تعالى 0 يتسنى 

»إ0 من خ�ل الكشف والبصيرة
)4(

. 

)5(ومع ھذا الموقف تتجلى لنا رؤية الشاعر في قوله
:  

 @&;;;;;;;;;;;;;?&$ @�  <� :U� =V;;;;;;;;;;;;; :� <��  ?�;;;;;;;;;;;;;� =A <�  <�;;;;;;;;;;;;;=* :0 ;;;;;;;;;;;;; :�       �  @&;;;;;;;;;;;?&� @R  <� :[ = ;;;;;;;;;;; :. <�� ;;;;;;;;;;; <� =�  :�;;;;;;;;;;;<�� <#  :U� =&;;;;;;;;;;;:��)1(  

                                                 

  
اثنين اثنين، : المثنى. قواه وطاقاته: رّد بعضه على بعض، وقد تثنى وانثنى وأثناؤه ومثانيه: ثنى الشيء ثنيا: مثنوية )1(

 ).ثني(، مادة1م ن، ج. ومثنى معدول من اثنين اثنين
، بأن 57/4: الحديد. ]َوُھَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ [: عالىويفسر الصوفية قوله ت. 117اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )2(

وعالم الحكمة ھو عالم ا�شباح، ويسمى عالم الفرق وعالم ) محل التشريع(الخطاب وارد من عالم القدرة على عالم الحكمة
عبودية للربوبية، إذ الملك ب� الحس وعالم الملك، أثبته تعالى بحكمته لتظھر فيه أثار صيفاته وأسمائه، وتظھر فيه آداب ال

رعية ناقص، فأثبتھا فرقا ومحاھا بأحدية ذاته جمعا، فأھل الحقائق ينظرون لعالم القدرة ف� ينظرون إU 0، وأھل الشرائع 
 .117المصدر نفسه، ص). الكون والمكون(ينظرون �ھل الحكمة فيثبتون ا�ثر والمؤثر

ھو ا0عتقاد  التبعيضھو إثبات إلھين مستقلين، كشرك الثنوية، وشرك  ا�ستق�لفشرك : الشرك عند الصوفية أنواع )3(
. في مجموعة آلھة مرة واحدة بعضھم من بعض كشرك النصارى الذين قالوا با�ب وا0بن وروح القدس، أو بالثالوث

 ا�سباب تبعا للغير، وشرك وھو عبادة غير U التقليدھو عبادة غير U ليقرب على U زلفى، وشرك  التقريبوشرك 
وھو العمل لغير U، والذين قالوا من الصوفية با0تحاد والحلول أشركوا  ا�غراضوشرك . وھو إسناد التأثير ل`سباب

U وأما الذين قالوا بوحدة الوجود فھؤ0ء أشركوا شرك الطبيعيين الذين قالوا أن . كشرك النصارى اللذين قالوا المسيح ابن
U في ملكه V 807الموسوعة الصوفية، ص: ينظر. ھو موجودات كشرك اليھود اللذين جعلوا من شعب إسرائيل شريكا. 

 . 66فلسفة العرفان، ص: محمد شقير )4(
 .74الديوان، ص)5(
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فلو0 العقل 0ستوت ا�زمنة �نه يقي)دھا بالماض)ي والح)ال والمس)تقبل، فالحرك)ة الت)ي 

  .انقضى من الفلك زمانھا ماض، واXتية زمانھا مستقبل، والحاضرة زمانھا حال

ا�زم))ة، وم))ن ذات العق))ل أيض))ا أن يكي))ف إذ ن))رى أن غي))ر العاق))ل 0 ش))عور ل))ه بھ))ذه 

  .ل`جسام ا�ماكن والھيئات ويميز بين ا�شخاص والذوات

  :وإن للعقل أن يدرك بعض العوالم العلوية كما يقول الشاعر

 :�;;;;;;;;;;;;;;;; >��, >&;;;;;;;;;;;;;;;;.��� �;;;;;;;;;;;;;;;; > ��� �;;;;;;;;;;;;;;;;>����� ��    :� :�;;;;;;; =� >� <� � < ;;;;;;; =. <�  <��;;;;;;;�� �;;;;;;;+ 0;;;;;;;���  @, =�;;;;;;;:��
)2(  

عق)ل ع)ن والم العلوي)ة الغيبي)ة الت)ي ي)دركھا الفإن العرش والكرسي بعض م)ن تل)ك الع)

، والبرج والكوك)ب والمن)ازل الت)ي ي)دركھا ع)ن طري)ق البص)ر، )القرآن الكريم(طريق السمع

وھو الفض)اء ال)ذي ب)ين الع)رش والكرس)ي وب)ين ك)ل س)ماء وس)ماء  «كما يدرك الحشو بينھما

افة بين الع)والم الس)فلية وبين السماء وا�رض وھو الھواء الذي نحن فيه أي الذي يشغل المس

»والعوالم العلوية
)3(

.  

ون في بحر الكل أو الوح)دة وإن ك)انوا 0 يش)عرون ب)ذلك إ0 م)ن حوإن كل الخلق ساب

اتس))عت معرفت))ه ف))ي إدراك ھ))ذه الحقيق))ة الص))وفية، إن العق))ل بع))د إدراك ك))ل تل))ك الع))والم 

ارھا بق)درة الحك)يم وا�ف�ك ھو مؤھل ك)ذلك Eدراك محاس)نھا وخواص)ھا م)ن منافعھ)ا ومض)

  :يقول الشاعر في ھذا. العليم

 :� :+;;;;;;;;;;;;;;;;;=� @�  <◌ <I�;;;;;;;;;;;;;;;;;+U ;;;;;;;;;;;;;;;;; :  @��A��  H�;;;;;;;;;;;;;;;;;���  
  

  @& @#�;;;;;;;;;;;;;;;�  J�;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;;;;;;;;;; @��� @� <R�  <�;;;;;;;;;;;;;;;;:�&+���)4(  
جواھرھا، فقد جعل سبحانه وتعالى  وأبانف�ك الدائرة بكرة ا�رض لقد شق العقل ا�  

، وف)ي الحقيق)ة إنم)ا س)فليف ف)ي ھ)ذا الع)الم الربقدرته وحكمته لكل فلك خاصية يقع بھا التص

التص)))رف V الواح)))د القھ)))ار، وھ)))ذه الج)))واھر أو الخ)))واص الت)))ي فتقھ)))ا العق)))ل تش)))كل بس)))ر 

  ،ل))ف والب))اء، أو بش))كل أدق بح))رفين فق))ط، ولعل))ه ب))ذلك يش))ير عل))ى ح))رف ا�)5(الح))روف

                                                 

  
 .109ة، صاللطائف اEيماني: ابن عجيبة. أراد به ما يعم الذوات وا�ماكن والصفات وسائر العوارض الجسمانية: ا�ين )1(
 .74الديوان، ص )2(
 .109اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )3(
 .74الديوان، ص )4(
الحروف في ا0صط�ح الصوفي ھي الحقائق البسيطة من ا�عيان، والحروف العاليات ھي الشؤون الذاتية الكامنة في )5(

ون إن الحروف حية ناطقة تلقي بأسرارھا غيب الغيوب، وعلم الحروف عندھم موضوعه حروف ا�لفاظ وا�رقام، ويقول
 .771مكاشفة ولھا خواص بانفرادھا ولھا خواص بتركيبھا، الموسوعة الصوفية، ص
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ل))ف يش))ير عل))ى وح))دة ال))ذات الح))روف راجع))ة ف))ي المعن))ى إليھم))ا �ن ا� أس))رارف))إن ج))ل  «

.»فعالر على وحدة الصفات وا�والباء تشي
)1(

  

ثم يحاول الش)اعر أن يق)ف موقف)ا موض)وعيا إزاء العق)ل وم)ا يفي)ده م)ن نق)ص وكم)ال 

)2(باعتبار صاحبه فيجمعه في ھذا البيت
:  

 =�;;;;;;;;;�+  =�;;;;;;;;;�� 6:� =�:" R;;;;;;;;;)��  �-�;;;;;;;;;.6:�;;;;;;;;;:A    =�;;;;;;��  N;;;;;; :� =� <�6:�;;;;;;=�:"  =�;;;;;;�� �;;;;;;:� =C:" L�;;;;;;< =�@�
)3(  

ر مختلف)ة، فمنھ)ا م)ا ھ)و خس)ران ومنھ)ا م)ا ھ)و ھرت عل)ى الخل)ق م)ن العق)ل آث)اظلقد 

ھلكه أربح، فكم واقف معه ولم ينفذ إلى ما ورائه من ا�سرار الخارجة عن مدارك العقول، ف

، وك)م )4(وحكمه على نفسه ولم يقبل من العقائد وا�حك)ام إ0 م)ا أدرك)ه عقل)ه حيث وقف معه

ره وھ)و ض)م)ا يوما ينفعه، فترك ره ضما ي ينسالك ھداه U إلى طريق الوصول حيث ميز ب

واش)تغل بم)ا ينفع)ه وھ)و ك)ل م)ا يقرب)ه من)ه تع)الى، وك)م حكم)ة أب)دى كل ما يشغله ع)ن رب)ه، 

لصاحبه حيث نوره بطاعة U ومخالفة ھواه، فإن العقل إنما عقل صاحبه عن الھ)وى ونط)ق 

الع)ارفين  يره غني)ا وذل)ك حي)ث دل)ه عل)ى ص)حبةص، وكم مملق أي فقير قد )5(بينابيع الحكمة

 U فالعقل الذي يج)رّ . ليھم، فإنھم يغنونه بالنظرإووصله Vص)احبه لل)دخول م)ع الع)ارفين ب)ا 

 .ھو العقل المغني

إن المقصود والمطلوب في النھاية ھو الوصال وشھود عظمة ذات الح)ق عيان)ا ومعرفت)ه  -6

 : فاEنسان مثل دودة القز ،دواما واتصا0

;;;;;;;;;;;:+ :� =� @� ;;;;;;;;;;; :� @� <��  HV;;;;;;;;;;;$��  :&� @�;;;;;;;;;;;! :� <�;;;;;;;;;;;�� ��   ;;;;;; :! :�	�;;;;;;<� � <1+�  :���;;;;;; =! <� ;;;;;; =. =  >�;;;;;;:�� � <� �;;;;;;?��)6(  
تبرز لھذا الع)الم عل)ى  اEنسانيةكذلك ا�رواح  «ما يلبث تنسج على نفسھا من حريرھا،

ثم ما تلبث أن تتيه ف)ي حظوظھ)ا وش)ھواتھا، فكلم)ا زادت ... الفطرة ا�صلية 0 حجاب عليھا

                                                 
 .111اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة)1(
 .74الديوان، ص )2(
  .)ردي(مادة ،6لسان العرب، ج: ابن منظور. من الردى، وھو الھ�ك: أردى )3(

 )ملق(، مادة 6م ن، ج. له الذي 0 شيء: مملق    
كما فعلت المعتزلة وظلوا وأظلوا حين قدموا العقل على صحيح النقل من الكتاب والسنة، فرّدوا ا�حاديث الصحيحة  )4(

 .120اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة. وأول اXيات الصريحة لّما خالفت إدراك وقواعد عقولھم
فقد أعطوا ا�نظار في العقليات واستخراج (على قلوب اليونان: ضاء في الجسدويقال أن الحكمة نزل على ث�ثة أع)5(

فقد أعطوا (، وعلى أيدي أھل الصين)فقد أعطوا الحكمة في أشعارھم وخطبھم(وعلى ألسنة العرب) البراھين المنطقية
 .121انية، صاللطائف اEيم: ابن عجيبة: ينظر). الصنائع البديعة في البنيان والنقش وا�واني الرفيعة

 .74الديوان، ص )6(
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المعاص)ي والمس)اوئ للع)وام، وك)ذلك الوق)وف م)ع ح)�وة  في تيھانھا تراكم حجابھا من ظلمة

الطاعات وظھ)ور الكرام)ات، وتحقي)ق المقام)ات كم)ا ھ)و ش)أن العب)اد والزھ)اد، وھ)و حج)اب 

»عظيم
)1(

.  

العق))ل  قإن الع))الم الوحي))د ف))ي نظ))ر الشش))تري ھ))و ال))ذي ع))رف الحقيق))ة، وأظھ))ر مزال)) -7

ع)ن إط)ار العق)ل ومراتب)ه، وب)ين الغ)يم وحقائقھا، وھ)و ش)يخه اب)ن س)بعين الغ)افقي، إذ كش)ف 

ھي شرف اEنسان التي لم يستطع الناس والحكماء بيانھ)ا ورف)ع الل)بس  «أسرار العبودية، إذ 

»عنھا
)2(

. 

  :فيلحق نفسه بشيخه بقوله) ضمير المتكلم(وما يلبث الشاعر أن يضيف ضميره 

 :�;;;;;;;;;;; :� =� :� <C � >4�;;;;;;;;;;;
  =�;;;;;;;;;;;, ;;;;;;;;;;;:� :� @%� <0 ;;;;;;;;;;; <. H� :A�  
  

  :+ :S;;;;;;;;; =! :� :/  :3;;;;;;;;;=� >� :� �;;;;;;;;;� � :";;;;;;;;;=& @� =�  @#;;;;;;;;;�  :� =
;;;;;;;;;:��)3(  
من محل الحقيق)ة ) الظواھر(فھم الذين بينوا وكشفوا ووضحوا أسرار العبودية ومحلھا  

  ).الباطن أو شھود الربوبية(

إن مجمل ما يمكن أن يقال في معجم الحجاب أنه كان يقصد ب)ه ك)ل م)ا يح)ول ويعي)ق   

ة بتوقف))ه عن))د ب))اط ا�حجض))رة، ج))اء العق))ل ليش))كل أول أنم))حالمري))د للوص))ول إل))ى ش))ھود ال

  .المنطقية التي تنفي أي نوع من الفناء واستد00تهالمحسوسات 

، حجاب)ا م)ن ن)وع آخ)ر) ا0كتف)اء بھ)ا(وكان الوقوف مع المقامات واستح�ء العب)ادات 

وف))ي ذل))ك ص))د وإحج))ام وحج))اب Eدراك غاي))ة ك))ل ص))وفي، وھ))و المقص))ود والمطل))وب م))ن 

  .عز وجل، والوقوف في حضرته أ0 وھو رؤيته ،وراء القصيدة ككل

  )صيغه: (معجم الخمر: ثالثا

1/45- ������ �	
 ���� ����)...�	
 5 ���(  

2/46-  K�C ��)�� �� 0� ����� �����)... K�C 5��)�� 5����� 5�����(  

3/51- ���% '�� �� ����� '&() ��*�)...���% 5'��(  

                                                 
 . 118اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )1(
 . 138الديوان، ص)2(
 .76م ن، ص)3(
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4/60- ��A��� 'A�" �D W�%�� ���. #�... )1( ) ���.W�%�� 5(  

  : خصائصه

إن أول ما يمكن التقاطه في ھذا المعج)م، وبمنط)ق ش)كلي، ھ)و محدودي)ة ھ)ذا المعج)م ف)ي  *

القصيدة على المستوى الكمي، غي)ر أن الم)تمعن ف)ي ھ)ذا الحق)ل ال)د0لي 0 ب)د يح)س ب)الوزن 

 س)ةين الخم)ر ومفردات)ه يع)د أح)د المع)اني الرئإالد0لي لھ)ذا ا0س)تخدام رغ)م قلت)ه، م)ن حي)ث 

 ...والحاضرة بشكل 0فت في الكتابة الصوفية جميعھا

وفية قب)ل الشش)تري، ودلي)ل ذل)ك م)ا قال)ه عل)ى بدت المع)اني الخمري)ة مترس)خة عن)د الّص) *

فللح�ج في استخدام ھ)ذا المعج)م الخم)ري ود00ت)ه جس)ارة  «، "اشربت مدامً "لسان الح�ج 

معاني))ه ا�رض))ية، إل))ى أبعادھ))ا  البداي))ة، فق))د س))بق إل))ى إيض))اح معالم))ه وتوس))يع د00ت))ه م))ن

وھي))أ لم))ن بع))ده ھ))ذه  ،للد0ل))ة الص))وفية وللغ))ة الص))وفية االص))وفية، وب))ذلك ف))تح مج))رى جدي))د

»المفاتيح لتتوسع وتنضج وتأخذ تشكيلھا المكتمل
)2(

. 

ج، وف)ي ھ)ذا �ّ حب)ال) الذوق، طعم، ش)رب، م)دام(إن ما يلفت ا0نتباه ھو اقتران ألفاظ 

ن الششتري بتعلق الخمر ومعانيه الص)وفية بھ)ذا الش)اعر الروح)ي ن مييننسبة واعتراف ضم

  : فھو القائل، الفذ

))))))) أن̂ ِب))))))) ف)))))))اكَ كَ  cيِن)))))))تنّ أَ  دَ َج)))))))وْ أَ  رَ كْ الس  
  

)))))) ح)))))الِ بِ  كي)))))فَ فَ    cكرِ الس ((((( cرُ دَ ْج))))))أَ  كرُ والس  
  ةُ رَ كْ ُس)))))وَ  وٌ حْ َص)))) :ا0نِ ي َح)))))لِ)))) كَ ا0َ َح))))فَ   

  
  )3(رُ كَ ْس))))أَ و وَ حُ ي أْص))))الِ ف))))ي َح)))) تُ ْل))))زِ �َ فَ   

  :له في موضع آخر وقو  

  اَم))))))ي كَ وِح))))))ُروُح))))))َك ف))))))ي رُ  ُمِزَج))))))تْ 
  

  )4(لِ 0َ ال)))))زc  اءِ ف)))))ي الَم))))) ةُ رَ ْم)))))الخَ  جُ زَ ْم)))))تُ   
  

                                                 
كالخبل والجنون يصيب اEنسان، وقيل ھو فزع يبقى في الفؤاد يكاد يعتري منه الوسواس وقيل الضعف : الخ�ع )1(

  ). خلع(، مادة 2لسان العرب، ج: ابن منظور. والفزع
 ).  وھن(، مادة 6م ن، ج. الضعف في العمل وا�مر: وھنوال

، ا�ردن، 1ا�سلوبية والصوفية، دراسة في شعر الح�ج، دار مجد0وي للنشر والتوزيع، ط: أماني سليمان داوود )2(
 . 173، ص2002

 . 132ص ،2002، 2محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: وضع حواشيه: ديوان الح�ج )3(
 . 152م ن، ص  )4(
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فيعبر عن المزج ھنا ب)اخت�ط المح)ب ب)المحبوب عن)دما يس)يطر علي)ه ذك)ره، وعن)دما 

ينفصل عن كل ما عداه، إذ عادة ما ترد صورة المزج في سياق يدل على العذوبة ل به يتصل

  .اءوالصف

ونعن)ي ب)ه بداي)ة  ،ص)ب التص)وف ف)ي قالب)هلدور جدي)د  «وبذلك قد مثل الح)�ج بداي)ة

بأفك))ار الحل))ول ووح))دة الش))ھود اللت))ين أدت))ا فيم))ا بع))د إل))ى وح))دة  وامتزاج))ه ،تعق))د التص))وف

»الوجود
 )1(

.  

نج)د الش)اعر ق)د أت)ى بمعظ)م مرات)ب  اف ألفاظ الخم)ر، وباكتش)اف د00تھ)يمن خ�ل توظ *

ھ))و ا0س))تخدام المرت))ب لم))دارج الخم))ر الص))وفي ف))ي  ،ال�ف))ت أيض))ا ءالش))يالتجل))ي، ولع))ل 

 ).60(ثم السكر في البيت ) 46(فالشرب في البيت ) 45(القصيدة، فجاء بالذوق في البيت 

يكون بعد العلم بالحقيقة، وھو عبارة عن بروق أنوار الذات  «فالذوق عند الصوفية 

فإذا دام له ذلك النور  ،وإذا خفي رجع إلى حسه ،فإذا لمع غاب عن حسه. القديمة على العقل

»ساعة أو ساعتين فھو شراب، وإن اتصل ودام فھو السكر
)2(

.  

لھ))ذه الخم))ر  ،م))دى اس))تيعاب الش))اعر لھ))ذه المراح))لعل))ى وھ))ذا م))ا ي))دل د0ل))ة عميق))ة 

ويعبرون بذلك عما يجدون)ه  ،)الصوفية(من جملة ما يجري في ك�مھم  «الصوفية التي ھي 

وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم ال)ري،  ،رات التجلي ونتائج الكشوف، وبوادر الوارداتمن ثم

فص))فاء مع))ام�تھم يوج))ب لھ))م ذوق المع))اني، ووف))اء من))از0تھم يوج))ب لھ))م الش))رب، ودوام 

»مواص�تھم يقتضي لھم الري
)3(

.  

وا�م)ر  ،فھم يعولون عل)ى اس)تعارة ش)رب الم)اء أو الخم)ر ف)ي ترتي)ب م)دارج ال)ذوق

ويخ))تص بمخالط))ة الن))اس، وش))رطه الص))فاء، أي  :المع))ام�ت: ھم ذو مس))تويات ث))�ثعن))د

. التخل))ي ع))ن ال))دنيا، والخل))و م))ن أدرانھ))ا والتحل))ي بالمع))اني الش))ريفة، والت))درب عل))ى ذوقھ))ا

ويخ))تص بمخالط))ة المع))اني الش))ريفة فتعل))و ال))نفس ف))ي المقام))ات وا�ح))وال، وتن))زل  :المن))ازل

والمداوم))ة عل))ى المجاھ))دة والتواص))ل م))ع الحض))رة  .ذوقمن))ازل عالي))ة ش))رطھا الوف))اء لل))

  .الشريفة

                                                 
 . 356، مصر، د ت، ص2الصلة بين التصوف والتشيع، دار المعارف، ط: كامل مصطفى الشيبي )1(
 . 66- 65معارج التشوق إلى حقائق التصوف، ص: ابن عجيبة )2(
 . 65، ص1972الرسالة القشيرية في علم التصوف، مكتبة صبيح، : القشيري )3(
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نلمح من خ�ل استعمال لفظ الغناء أن الص)وفي 0 يف)رق ب)ين الش)عر والغن)اء، وكثي)را م)ا  *

، وتشملھما كذلك كلم)ة ال)ذوق، �ن ال)ذوق كون)ه ل)يس بحاس)ة تع)رف )1(ماعتشملھما كلمة السّ 

كلما قوي قوية اXثار، وعمق)ت، فل)م تكش)ف  فحسب فھو فوق ذلك �نه تلق عميق للمؤثرات،

بحا0ت عابرة من الحزن أو الطرب، ولكنھا تصل عمقا إلى الوجد والغش)ي ب)ل إل)ى الجن)ون 

 .والموت، وإنھا مراتب الذوق التي تبلغ حد الفناء والت�شي

 :توصل قضيب البان إلى المرحلة الثانية من المعرفة وھي الشرب وعن نفسه يقول *

  انْ َي)))))))العَ  رِ ْم)))))))خَ  نْ ِم))))))) لح)))))))ب̂ ي اانِ قَ َس)))))))
  

  انْ َي)))))))))))العَ  نَ يْ ي َب)))))))))))تِ رَ كْ َس)))))))))))بِ  تُ ْھ)))))))))))تُ فَ  
)))))))))حُ لِ  تُ بْ رِ َش)))))))))     يانِ َس)))))))))َق◌َ  ارً ْم)))))))))خَ  هِ ب[

  
  يانِ َن)))))))))ا جِ َھ)))))))))نْ ى مِ َش)))))))))تَ أنْ ي فَ تِ بَ حْ ُص))))))))كَ  

  ىامَ دَ ال̂ن))))))))) نَ يْ ا َب)))))))))ھَ بِ رْ ُش)))))))))بِ  تُ حْ طَ َش)))))))))  
  

  )2(يانِ َھ))))دَ  دْ ا َق))))̂م))))مِ  اعَ َض)))) دْ ي َق))))دِ ْش))))رُ وَ  
الش)رب حض)ور القل)ب أو  «عند ھؤ0ء الق)وم م)ا يرون)ه م)ن أن ويوضح حالة الشرب  

فالش)رب والس)كر . استعمال الفكر والنظرة حتى تغيب عن وج)ودك ف)ي وج)وده، وھ)و الس)كر

»متص�ن في زمن واحد في ھذه الخمر بخ�ف خمرة الدنيا
 )3(

.  

 أن الشارب ھو أحد الصالحين وأص)حاب الو0ي)ة، ك)ان ،غير أن الثابت عند الصوفية

شربھم كثمرة م)ن ثم)رات جھ)ادھم ورياض)تھم، ولك)ن ھ)ذا الش)ارب 0 يمك)ن أن يرت)وي، ب)ل 

  .يطلب المزيد كلما شرب وھذا فرق آخر بينھما وبين خمر الدنيا

تظل المحبة اEلھية ھي موضوع ا0سكار، م)ن حي)ث ھ)ي مبع)ث عل)ى حال)ة الس)كر الت)ي  *

فم))ن  «ش))وة والف))رح ال))روحيين،ينتش))ي فيھ))ا الص))وفي، وھ))ي الب))ديل الخم))ري ال))ذي يس))بب الن

وذل)ك أن العب)د إذا كوش)ف بنع)ت الجم)ال حص)ل ل)ه الس)كر  ،غاب بوارد ق)وي س)مي س)كرانا

»وطرب الروح وھام القلب
)4(

فالصوفي يسكر حين يتجلى الحق له، فيغمر بفيض من الل)ذة . 

:حيث قال) الطائي(الروحية تضفي على كل كيانه، وھو ما حصل 0بن عربي 
 )5(

 

                                                 
، 1ط. إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: السماع بشكل مطرد في كتابه  تناول الغازالي موضوع )1(

 .  177إلى  162، ص5ج.2002
 . 482الموسوعة الصوفية، ص )2(
 . 77معراج التشوف، ص: ابن عجيبة )3(
 . 253لطائف اEع�م، ص: القاشاني )4(
 .136اللطائف اEيمانية، ص: ابن عجيبة )5(



���� ���	�  

































  ����	� ����	� ���	�� 

 

 53

  يث))))))))))انِ المَ  عُ بْ وال̂س)))))))))) آنُ رْ القُ))))))))))ا َن))))))))))أَ◌َ 
  

  )1(ياِن))))))))))))وَ ا�َ  وحُ رُ  0َ  وحِ ال))))))))))))رc  وحُ رُ وَ  
  يمُ ِق))))))))))مُ  هِ وِم))))))))))ْعُل◌ُ مَ  دَ ْن))))))))))ي عِ ادِ ؤَ فُ))))))))))  

  
  يانِ َس)))))))))))))))))لِ  مُ كُ دَ ْن)))))))))))))))))عِ وَ  ي)))))))))))))))))هِ اجِ نَ نُ  

وتأويله أنه غاب عن وجوده عند محسوسه، فش)اھد الع)ين ب)العين فص)ار ع)ين الع)ين،   

  .وح والذي ھو السر المكنونفقال أنا منزل القرآن، وأنا روح الر

لتلك الحركة  غاإن نور التجلي ھو الذي يظھر تلك العربدة في الجوارح وا�فكار تفري

ا0نتشائية الباطني)ة، إذ كثي)را م)ا ت)ربط ح)ال الس)كر بالش)طح والغي)اب ع)ن الحض)ور العين)ي، 

  ، هوفي الضوابط المرسومة، فتختلط عليه اللغة، ويذھب وعيوالذي يتجاوز فيه الصّ 

غي))ر أن الثاب))ت ف))ي الس))كر ش))دة التعل))ق ب))المحبوب وتقل))ص المس))افة بينھم))ا، فيص))بح 

دھش))ا يلح))ق س))ر المح))ب ف))ي مش))اھدة جم))ال المحب))وب فج))أة، �ن  «الس))كر بھ))ذا الوص))ف 

بع)د ش)عاع العق)ل  ،روحانية اEنسان التي ھي جوھر العقل، لما انجذبت إل)ى جم)ال المحب)وب

ونشاط وھزة انبس)اط لتباع)ده ع)ن  حرفبالباطن  وألمّ  عن النفس وذھل الحس عن المحسوس،

 »عالم التفرقة والتمييز
)2(

.  

إن ا0ستخدام المركز والمكثف في اXن ذاته �لفاظ الخمر لم يعق عملية مطاردة ھ)ذه 

الح))�ج، : المف))اھيم الص))وفية إل))ى حي))ث تجمي))ع الش))اعر لھ))ذا المعج))م ل))ث�ث شخص))يات فق))ط

م)ا يمك)ن أن ي)ؤول بافتت)ان ھ)ؤ0ء الث�ث)ة بھ)ذا الخم)ر، ب)ل  وھ)و .قضيب البان، واب)ن عرب)ي

واعتماده في كتاباتھم أكث)ر م)ن غي)رھم ف)ي كتاب)اتھم الص)وفية، وھ)و ب)اب للبح)ث مفت)وح ف)ي 

وح)ل  «فب)اب الخم)ر إذن ق)د اقتلعن)ا م)ن ؛0تساع الموضوع وضيق المقام ،غير ھذا الموضع

ا أن المرئ)ي وج)ه ال�مرئ)ي، وأن الملم)وس ا�شياء العادية ويق)ذف بن)ا فيم)ا وراءھ)ا، وتعلمن)

نحس)ه، وتجت)از بن)ا ھ)ذه  تفتح لغير الملموس، فما نراه ونحسه ليس إ0 عتب)ة لم)ا 0 ن)راه  و0

»العتبة حيث تزول الفواصل ويصبح الظاھر والباطن واحدا
)3(

.  

فالخمر خمر المعرفة، يشربھا العارفون فتحدث ف)يھم أث)را عجيب)ا وھ)و الس)كر، وھ)ي 

ھي لحظة  الحاضرة،وا0ستجابة وشاربھا يرى في اللحظة  ةعالم الرواء والحيا «تمثل  بذلك

                                                 
 .بمعنى التعين والھوية) إنية(لعله جمع : وانيا� )1(
 .344، ص1998الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاھرة، : عاطف جودة نصر )2(
 .243، ص1992، بيروت، 2إشكاليات القراءة و التأويل، المركز الثقافي العربي، ط: نصر حامد أبو زيد )3(
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»والنشوة تختصر الزمن كله في ذاتھا ،النشوة والغبطة ا�بدية
 -ھن)ا-فتغدو لغة الص)وفي ، )1(

وفيين غريب عنا، بالكاد يعني من خ�ل لغة الخمر لغة خاصة لعالم خاص، مألوف عند الصّ 

يمثل كل شئ عندھم، فالقصدية 0 تتعلق بالمستوى الظ)اھري للغ)ة الص)وفية،  ايملنا ف شيئا ما

  .وإنما تتصل بالمستوى الباطني الخفي العميق

  ) :الزمكانية(معجم الكون والموجودات : ا رابعً 

 1/1-  ���, #� 6�	+ ���. ��� ����)...���,(  

2/2] ���� � �� ����
� �����
�)...���� �(  

3/3] !$��� 1�.U� '
��� ��D �!)U� ���)...�!$���(  

4/4] ��A�� 2D ����� #�� R� ���)...�����(  

5/6] #(+�� 0&�.�� R&� #����)...0&�.��(  

6/7] ���� N�)���� 0!���� �-�) �&+)...N�)����(  

7/13] #��� ���)2 (���  �) I�� 0�) ��)...���  5#���(  

8/14] �� 0�� ��&C �&.�� �+ ���� �+.)..�&.��(  

9/15] #�D #&+ �$� 2 ��$� 0��)...�$� 5��$�(  

10/25] ����&� ��
. ��2 ��D �����)...����&�(  

11/26] #�����D ��, �A��� 
�
% ��&)...�A���(  

12/28] �� 0*� �A�� ���VU�� �&$&)...���VU�(  

13/29] ������ � ��� �&.��� ���,�)...����� 5� �� 5�&.�� 5���,(  

14/29] ���, ���� �+ 0��� �. � �����)...����(  

                                                 
 .276، ص1995الشعرية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، : دنور الدين السّ  )1(
 ).مھمه(، مادة6لسان العرب، ج: ابن منظور. ھو الف�ة بعينھا 0 ماء بھا و0 أنيس، والمھمه البلدة المقفرة: المھمه)2(
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15/30] ���� ��A��  I�+U ��+�)...I�+"(  

16/33] #���� #�� ���	��� ��	&�)...���	��� 5��	&(  

17/33] ��&�." �A���� 6�	�� ��&�
��)...��&�."(  

18/34] #�" �A�&� ��&�. 0	 &�)...��&�.(  

19/35] ��A��� ���� & ��+�.� 7�+�)....���+�(  

20/47] ������ ���, ��� ��� ��� ���")...�����(  

21/52] ���� ���. 2� ���%" ��� 0�& �+)...����(  

22/53] ���" #� �� ��� �$& ��+ /&!&)...�� ���(  

23/62 ��V��� 0�. �) ���.U �� �)...���."(  

������ ��	 
��� :  

 :فكانت كما يلي ،ة الكون والموجوداتانقسم ھذا المعجم إلى أقسام تربط بينھا جميعا د0ل *

ر، مھمه، ويدخل حتضم ھذه العوالم ا�طر المكانية الحيزية كالمدن، الب :عوالم مكانية  -1

جبنا، السبيل، الوقفة، يعرج، المعراج، : مثل : ضمن ھذه العوالم ما ع�قته بالسير والتنقل

نين ھي أن التنقل أو حركة السير 0 بد تتحقق من مكان اولعل الع�قة بين ھذين المك، أسفار

  .وبالتالي فالتكامل برره ذلك الترابط الحيزي المكاني. إلى آخر

 .أزمان، الدھر: حققتھا مفردات مثل: عوالم زمانية  -2

الكون، عدن، وجود، كيان، عرش، كرسي،كوكب : عوالم مطلقة � يمكن حصرھا -3

 .ومثي�تھا

لتفرز في ا�خير  ،ىحد ىعملية استنباط د00ت كل عالم عل إن ھذا التقسيم ليسھل *

الد0لة العامة لھذا المعجم، لذلك نقول إن العوالم المكانية المقيدة ا�ولى مع ما تحويه من 

أي إن ما ينسجه  ؛فھي ذات د00ت روحية - كونھا مقيدة بأطر محددة - د00ت مادية حسية 

ھا من العالم الحرفي الحسي، تقوم برسم صورة الشاعر في قصيدته من مفردات ينتزع
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فكرية للتجربة الصوفية، فيقوم الشاعر عندئذ بتحويل د00ت تلك ا�طر المكانية المقيدة إلى 

وينزلھا منزلة الرمز والمجاز، وتظل وظيفتھا في السياق الذي ھي حقيقة  ،السياق الصوفي

 .يهفيه، ھي نفسھا وظيفتھا في السياق الذي ھي مجاز ف

فالسفر مث� قد يكون حسيا كما قد يكون روحيا، والفارق ھو الظن والحسبان الذي 

يضيق مع الحسي ويتسع مع الروحي؛ بمعنى آخر قد يكون سفرا حقيقيا وھذا ما عرف عن 

بحيث 0 يستقرون في مكان معين، بل ھم في رح�ت مستمرة ضمن سلوك  ،الصوفيين

»عبارة عن توجه القلب إلى U تعالى «: السفر ليكونوقد يؤول ھذا . المجاھدات الشاقة
)1(

. 

في حين تشكل العوالم الزمانية منطلقات خاصة يبتدأ منھا الصوفي رحلته، رافضا بذلك  *

أن يكون الوجود زمانيا، فھم يرفضون قيود الزمن بما يسمى الماضي والحاضر والمستقبل، 

اXن الدائم الذي ھو امتداد  «عندھم ھو والدھر . بل إن كل ا�زمنة ھي زمن اللحظة فقط

»الحضرة اEلھية وھو باطن الزمان، وبه يتحد ا�زل وا�بد
)2(

    .  

فف)ي توظيفھ)ا ب)ث ل)بعض ذل)ك الحن)ين إل)ى الع)الم ا�ق)دس وا�س)نى،  ،أما العوالم المطلق)ة *

 .ك))العرش، الكرس))ي، ع))دن :إض))افة إل))ى د0ل))ة تجس))يد ا�م))ن والطمأنين))ة وال))دفء الروح))ي

بالت)الي ھ)ي محاول))ة م)ن ن))وع آخ)ر للتش))بث بالمعطي)ات المطلق))ة الت)ي يمك))ن أن يس)تمد منھ))ا و

 .الصوفي مؤانسة وعزاء يعوضه عن فقدانه الروحي في حال عدم وصوله

ا�ول : تتخ)ذ ف)ي زمن)ين ھم)ا ،كالسير، والعروج وا�سفار :الزمنيةإن المكونات الحركية  *

، وھ)ي )المجع)ول بال)ذات أھبطن)ا هلس)فليّ (المقي)د  في الھبوط من الفضاء المطل)ق إل)ى الفض)اء

حرك)))ة لكاف)))ة الخل)))ق، والث)))اني ف)))ي الحرك)))ة الص)))وفية ا0ختياري)))ة الت)))ي ت)))تم بالمجاھ)))دات 

والت))ي 0 يرق))ى إليھ))ا أي ك))ان، وت))تم قب))ل الع))ودة ا0ض))طرارية الت))ي ھ))ي ق))در  ،المخصوص))ة

 ).ويعرج والمعراج منه لذاته.(محتوم على كافة الخليقة

ظاھر برسومه المكانية المقي)دة، وب)اطن ف)ي : بح ھدا المعجم في إجماله ذا وجھين وبذلك يص

فيص))بح  ،رمزي))ة إيحائي))ةمرامي))ه الروحاني))ة، إذ تتح))ول الد0ل))ة م))ن ظاھري))ة إل))ى باطني))ة أو 

                                                 
 .794الموسوعة الصوفية، ص )1(
 .750الموسوعة الصوفية، ص: شانياالق)2(
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واس)تد00ته الت)ي 0 يعت)رف بھ)ا ال)ذوق  ،الوجود مجرد أوھام يتوھمھا العق)ل بمنطق)ه الحس)ي

  :حد ھو وجود U تعالى، و0 موجود غيره حين يقولالصوفي، فالوجود الوا

، فھذا الخلق والموجودات ھباء 0 أصل له في الحقيقة، وبھ)ذا )فلم نلف كنه الكون إ0 توھما(

تنحل د00ت ألفاظ ھذا المعجم إلى إشارات ورموز، قد يختلف تأويلھ)ا م)ن ق)ارئ إل)ى آخ)ر، 

ي، إشارات إلى ع)الم روح)اني وعل)ى رحي)ل ص)وفّ  ولكنھا تتفق د00تھا في النھاية، على أنھا

يھ))رب في))ه الس))اري والمس))افر والمع))رج والراح))ل م))ن عالم))ه المقي))د الف))اني إل))ى ع))الم مطل))ق 

  .خالد، حيث كانت الذات قبل أن تكون

ومن ك)ل ذل)ك نخل)ص إل)ى أن المعج)م ال)د0لي، بطبيعت)ه ا0ص)ط�حية ھ)و ال)ذي ينب)ه 

فيق)وم بعملي)ة تفري)غ وش)حن  ،وء ق)ي الس)ياق الص)وفيالقارئ، ويأذن له بوض)ع ال)نص المق)ر

مجاريا في ذل)ك مقاص)د الص)وفية الت)ي  ،)الخمر، الحجاب والكون(لمفردات المعاجم السابقة 

غالبا ما تكون نمطية لنمطية التجربة الصوفية، وھي المفردات التي يحاول الص)وفي إنزالھ)ا 

 ،معرف)ة الش)به الكبي)ر ب)ين ال)د0لتينمنزلة حسية، وھ)و يش)ير بھ)ا إل)ى د00ت روحي)ة، وف)ي 

  .        تسھيل لفھم النص الصوفي بفضل فرز اEمكانات الد0لية الحقيقية من المجازية


