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 شكر وعرفان:       
لك مني سيدي األستاذ الدكتور عبد الرحمن تبرماسين جزيل 

على ما قدمت لي من نصائح ثمينة  ي ووافر امتنانيشكر 
أنار دربي الذي نبراس بمثابة الوارشادات غالية كانت لي 

 إنيفي مجاالت البحث والدراسة، كما ، وأبان معالم طريقي
تأخر تلم  كصدره، ذلك أنصبره ورحابة سيدي أقدر فيه 

 ،رسالتيومساعدتي على اتمام لحظة عن تشجيعي ودعمي 
. إلى أن أوسد في التربأبوء بفضلك علي و وسأذكرك بخير 

 كما أشكر  كل من ساعدني ولو بالنزر القليل.
 
 

 حموي راحب                                                 



              : إهداء
 

 
 
 

 :إهــــــــــــــــــداء       
 

 أهدي عملي هذا إلى:
 والدي الكريمين رحمهما هللا _         
 زوجتي الفاضلة _         
صهيب وعمران  أبنائي األماجد وبناتي المجيدات: _         

 .وأكرم ومفدي، جهاد ودعاء وقطر الندى



              :  المقدمة
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 ة:ـــــــــــــــمقدم

ة وما تزخر تاقت نفسي، وأنا أحضر مذكرة الماجستير إلى التعرف على حضارة بجاي 
سيما ما تعلق بالصوفية وشعرائها، فنقلت رغبتي إلى أستاذي الدكتور به من علوم وفنون وال

الرحمن تبرماسين، فأشار علي باختيار موضوع يمزج بين ما هو فكري وما هو فني في عبد 
؛ وكان أن جعل موضوع البحث: )األبعاد ليكون عنوانا لرسالة الدكتوراه الشعر الصوفي

 رة بجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين(.اضالفكرية والفنية للشعر الصوفي بح

 لى الشعر دون النثر العتباريين اثنين هما:وقد آثرت فصر هذا البحث غ

_ وفرة الشعر بحاضرة بجاية خالل القرنين السادس والسابع الهجريين، وذلك بوجود عدة 
دواوين محققة منها على سبيل المثال ال الحصر ديوان أبي مدين شعيب، وديوان أبي الحسن 

 الششتري، وديوان ابن عربي، وأشعار ابن سبعين.

 القصيدة الصوفية في هذه الفترة الزمنية._ نضج 

وال يخفى على أي دارس للشعر الصوفي أن الشعراء الصوفيين قد أظهروا تفوقا واضحا في 
عالم البيان، حيث ابتدعوا فنونا في األدب العربي لم يشاركهم فيها غيرهم من رجاله، 

وان دينية تأخذ باأللباب وتهز فالمدائح النبوية والمناجاة واالستغاثات واألوراد واألحزاب أل
 الوجدان.

ولشعراء الصوفية أسلوب خاص اشتهروا به، يمتاز بالغموض وايثار الرمز عن المعنى دون 
التصريح به، ولم يجدوا وسيلة يمكن التعبير بها عن معانيهم وأذواقهم إال الرمز، حيث ترد 

ي طياتها قيما روحية المعاني الحسية في شعرهم وهي ترمز إلى معان صوفية وتحمل ف
سامية. وعليه فإن كثيرا من  معاني الشعر ال تظهر إال بمعرفة األساس الروحي الذي قامت 
عليه، وحين يظهر الشعر الصوفي فنا مستقال، يلزم الباحث دراسة التصوف اإلسالمي 
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ي ، ومعرفة رجاله ونزعاته، واإللمام ألماما واضحا بمدلول وصطلحاته الفنية التومذاهبه
  يتوقف عليها فهم نصوصه.

وال يمكن بأية حال أن نحدد هذه األبعاد ما لم نقف على االتجاهات والمذاهب  
 الصوفية التي ظهرت في بجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين.

قال األستاذ رابح بونار في مقدمته لكتاب )عنوان الدراية(: أما شعر التصوف والزهد  
ممارسة التصوف بقسميه السني والفلسفي، ونعني باألول التصوف الذي فهو شعر نابع من 

سار متقيدا بالقرآن والسنة النبوية واالهتمام بالتعبد والزهد، ويمثل هذا االتجاه ابن النحوي في 
العصر الحمادي، وأبو مدين، وأبو زكرياءالزواوى وغيرهم في العصر الموحدي، وكانت منابع 

 البن طالب المكي و)رسالة القشيري( و)إحياء علوم الدين( للغزالي. دراستهم )قوت القلوب(

وأما التصوف الفلسفي فيمثله ابن عربي الذي مر ببجاية أواخر القرن السادس  
الهجري، وابن سبعين، ومر بها أيضا الششتري، وأقام بها مدة، وأبو الحسن علي بن أحمد 

 .في بجاية وتلمسان وغيرهما التيجيي، وقد كون مدرسة تركت آثارها الحرالي

نما كانوا يدرسون  وهؤالء المتصوفة لم يكونوا يكتفون بالعبادة والسلوك األخالقي، وا 
نظريات المعرفة والوصول إلى الحقيقة اإللهية وحقيقة األشياء، وحينما كانت عقولهم تعجز 

بالمجاهدات النفسية عن إدراك الحقيقة اإللهية بالمقاييس العقلية كانوا يستعيضون عنها 
 .والرياضات الروحية للوصول إلى ذلك الكشف(

 وقال أيضا في مجرى حديثه عن التصوف الفلسفي:

)وهذا النوع من التصوف الفلسفي يتفق مع الفلسفة في أن كليهما يستهدف االتصال 
ن اختلفت الطريقة في كل منهما، فالفلسفة تصطنع التأمل والن ظر باهلل تحقيقا للسعادة وا 

العقلي الذي يسلم إلى الفيض واإللهام، وأما التصوف فإنه يغلب العمل على النظر ويقدم 
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التعبد على التأمل لألخذ في أصل تجربة روحية تقوم على التقشف والزهد والحرمان والجوع 
 والتهجد والذكر وقطع العالئق كلها(.

 إشكالية البحث: (1

النصوص الصوفية بإشاراتها ورموزها من أجل ما حداني إلى هذا البحث هو مقاربة إن 
تقصي الحقائق الفكرية المبثوثة في هذه النصوص، والوقوف على أسسها الجمالية والفنية، 

ديوان السلوكي )القريب إلى الزهد( من خالل نموذجا للشعر الصوفي أوقد ارتأيت أن أنتقي 
أبي الحسن  الل ديوان . وأنموذجا آخر للشعر الصوفي الفلسفي من خأبي مدين شعيب

 ، تقوم على التساؤالت التالية:موازنة بين األنموذجين اءأجر  ثم. الششتري

 ما طبيعة األبعاد الفكرية في الشعر الصوفي؟ -

 وما أنواعها؟ -

 وما الوظيفة التي يتوسم الشاعر تجسيدها من خالل هذه األبعاد ؟ -

 وما عالقتها ببعضها؟ -

 أثير على الجانب الفني للشعر الصوفي؟وهل للخلفية الفكرية ت -

وما هي ؟  ما الدالالت الرمزية للمرأة والخمرة في النصوص الشعرية الصوفية -       
   ؟دواعي استخدامهما بتلك الكثافة 

عبر  لماذا هذا الغموض الذي ينتاب النتاجات الصوفية والمصطلح الصوفي -       
؟ صدرت كتب الصوفية التي تمظان هذا المصطلح ومنابعه  ؟ وماهيالقراءات المتتالية له

) ديوان أبي مدين وديوان أبي الحسن( خصوصية يمكن في وهل للتجربتين الصوفيتين 
 ؟تأويل مصطلحاتهاالتواصل معها من خالل 
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 ومن هذه األسئلة وغيرها ينطلق البحث سائرا بخطى ثابتة نحو اإلجابة.

 األهميـــــــــة: (2

هـ( فهو الحلقة  7و 6أهمية الموضوع من جهة الفترة التي نعالجها )القرنان وتأتي  
عهد الزهو وعهد االنحطاط، وقد تميز بظهور التيارات الفكرية المختلفة التي  الوسطى بين

تعبر عن اتجاهات األعالم الذين توافدوا على مدينة بجاية آنذاك، وما يهمنا في هذا الصدد 
 ن يمثله من شعراء.هو االتجاه الصوفي وم

نة التي تجرى بين االتجاهين الصوفيين البارزين ز از كما تظهر أهمية الموضوع في الم 
 )االتجاه السلوكي واالتجاه الفلسفي( ومدى تأثرهما ببعضهما في المجالين الفكري والفني.

 دوافع اختيار البحث: (3

بينها فيما هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية متداخلة  ختياراا إلى ـدفعنــــــت 
 يمكن حصرها فيما يلي:

 الميل المبكر إلى قراءة الشعر القديم وتذوقنا له وتفاعلنا معه. -

 تلك التي تناولت الشعر الصوفي بالدراسة والتحليل. –بل ندرتها  –قلة الدراسات  -

أغمط حقهم وتناستهم األجيال لم شعراء كبار الرغبة في مغامرة البحث السيما في عا -
 بالموضوعية سراجا في إنارة دربنا الشائك هذا. ينينمستع

 الرغبة في بعث تراثنا القديم وبالخصوص الشعر الصوفي وقراءته قراءة جديدة. -

الشعور بالمسؤولية تجاه األدب الجزائري القديم لما تعرض له من تهم تحاول من حين  -
ن البحث العلمي هو وحده الكفيل آلخر تجريد ه من خصائصه واتهامه بالركاكة والهشاشة، وا 

 بالتقييم الحقيقي لهذا األدب، وليس ما يصدر حوله من أحكام اعتباطية جزافية.
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ر الفني حتى أضحى ظاهرة متكررة مع كل قصيدة يغنى الشعر الصوفي وثراؤه بالتصو  -
الكتابة الشعرية الصوفية يجدر بالباحث االلتفات في الدواوين المختلفة ومنهجا متبعا في 

 إليه.

حاجة المختص في األدب إلى الدراسات التطبيقية ومواجهة النصوص مباشرة؛ بل إن هذه  -
 العملية من صميم عمله ومن أحق واجباته العلمية.

الرغبة الملحة في استنطاق الشعر الصوفي من حيث البنية واألسلوب في نفض الغبار  -
 موروثنا العميق مثبتا أنه قابل للتقويم من خالل المناهج اللغوية والنقدية المعاصرة. عن

 المنهــــج: (4

وقد يوحي عنوان البحث أننا انتهجنا في دراستنا منهجا تاريخيا أو وصفيا، ولكننا لم  
 يواجه النصوصالذي  أيضا المنهج المقارن والتحليلي، نقتصر على ذلك فحسب، بل انتهجنا

الشعرية مباشرة بحيث ال تكون أحكامه جاهزة مسبقة، بل يستخرجها من النصوص ذاتها بعد 
عملية تحليلها ومحاورتها، فهو منهج يحاول استنطاق النص وال يقوله ما لم يقل، ومع هذا لم 
نهمل االستعانة بالمناهج األخرى خاصة أثناء عملية التحليل كالمنهج الوصفي والتاريخي 

 ناعنا بأن لكل منهج نقائض وثغرات يمكن سدها بتكامل هذه المناهج.وذلك القت

إذ المناهج بصفة عامة تصلح وتفيد حين  –ويبقى على الباحث لزاما حسن توظيفها 
تتخذ منارات ومعالم، ولكنها تفسد وتضر إذا صارت قيودا وحدودا، وهو ما يحاول البحث 

 تفاديه قدر اإلمكان.
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 :    الدراسات السابقة( 5

الرسالة، فمن بين ب ةما يهما في هذا البحث بشكل أساسي هو الدراسات األدبية ألنها متعلق
التصوف المعنون ب) عبد الحكيم حسانأهم الدراسات التي أهتمت بشعر التصوف كتاب 

( تناول فيه صاحبه في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى آلخر القرن الثالث الهجري
لشعر التصوف بعد متابعة تاريخية لنشأة التصوف وعرض مسائله بعد اإلرهاصات األولى 

أن قسمه إلى تصوف ذوقي وآخر عملي، كما حاول فيه بيان أوجه الصلة بين التصوف 
والفن، وما أنشأ حول المذاهب الصوفية المترتبة على حب اإللهي من شعر ممثلة من أشهر 

أو من تكلم في كثير من هذه المذاهب،  الشخصيات القرن الثالث وهو الحالج الذي يعتبر
 غير أن بحثه لم يحفل بما توالت به القرون بعد تلك الفترة التي درس شعر التصوف فيها.

ضافة إلى هذه الدراسة هناك رسالة أخرى للدكتور  الشعر تحت عنوان)  مختار حباروا 
جهدا معتبرا في ما ( ، والحق أن مؤلفها بذل فيها الصوفي في الجزائر في العهد العثماني

خالل حقبة هامة من تاريخ يتعلق بجمع المادة أو بدراسة مفهوم التصوف ومواضيعه 
لى جانب الدراسة الموضوعية التي شرح فيها طرق المعرفة لدى المتصوفة،وسبل الجزائر ، وا 

إلى شعر الدين والمدائح النبوية، فقد حاول أيضا أن يظهر  ستنادباالالخالص عندهم وذلك 
عض المالمح الفنية في الشعر الصوفي لدى بعض أعالم تلك المرحلة، وأتبع رسالته بملحق ب

 ر الصوفية المسجلة في ذلك الحين.اخاص باألشع

 إضافة إلى االستفادة الجمة من الدراسات التالية:

 للدكتور السعيد بوسقطة المعاصر الرمز الصوفي في الشعر العربي-

 للدكتور عباس يوسف حداد الشعر الصوفيالعدل الديني والمعرفي في -
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للدكتور ابراهيم محمد  الشعر والتصوف األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر -
 منصور .

 للدكتور عاطف جودة نصر. الرمز الشعري عند الصوفية -

 . للدكتور محمد بن بريكة. التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان -

ك دراسات أخرى تركزت حول دواوين الشعر الصوفي كـ)ترجمان األشواق ( ، وديوان هناو 
خاصة منها، غير أن جهود الباحثين  استفادةأبي الربيع عفيف الدين التلمساني كانت لي 

ن كثرت فإنها ال يمكن أن تستوفي كل جوانب الدراسة على أن أي عمل جاد إال ودونه  وا 
 .خرط القتاد

 :( مخطط البحث5

 ي: تالال النحوجاءت مباحث الرسالة على وقد 

 المقدمة:

على اإلبداع األدبي إلى الوقوف إضافة  وتناولت مفهوم التصوف ومدارسه وأعالمه، :المدخل
 في  القرنين السادس والسابع الهجريين.   عند شعراء الصوفية

 فيه األبعاد الفكرية للشعر الصوفي:  درستو  :األول الفصل

 العاطفي النفسي.البعد  (1

 المعرفي الفلسفي البعد (2

 اإلنسانيالبعد (3
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وتطرقت فيه إلى األبعاد الفنية للخطاب الشعري الصوفي في بجاية لدى  الثانيالفصل 
 : بعدين أساسيين هما درستو  إبان القرن السادس والسابع الهجريين، هاأعالم

 .زي اإلشاري مالبعد الر  (1

 .البعد المصطلحي (2

 البحث.تضمنت خالصة نتائج  الخاتمــة :

 ( الصعوبات والعوائق:6

ويجدر بنا أن نشير إلى بعض الصعوبات التي صادفني في البحث، منها قلة 
الدراسات األدبية للشعر الصوفي وفق المناهج الحديثة، وتشعب األغراض الشعرية وكثرتها، 

جاهدا التغلب على هذه الصعوبات من خالل االستعانة بما كتبه األشقاء في كل  تحاولقد و 
 من المغرب وسوريا حول شعراء الصوفية في بجاية.

 وتشعبها الصوفية االتجاهات كثرةي ف تتمثل التصوف دارس أمام أخرى صعوبة وهناك
 .بعد النور ير لم طامخطو  اليزال الذى أو المطبوع منه سواءي الصوف التراث وكثرة وتفرعها،

فقد كان نقصان المراجع المتخصصة في جزئيات الموضوع من أهم الصعوبات التي القيتها 
حيان بسبب ، وتعذر الحصول عليها إن وجدت في كثير من األرسالةفي سبيل إنجاز هذه ال

تواجدها أو بآخر كتلك المتعلقة باإلجراءات اإلدارية في المكتبات، وبعد المسافة عن مكان 
يجد المرء صعوبة في تقسيم  رسالةوارتباط المرء بأعمال أخرى، كما أنه في بعض مباحث ال

المادة العلمية لكونها ترتبط ببعضها البعض، فيعمد المرء أثناء تصنيفها إلى دفن أثرها 
 نسيجا محكما ال تكاد تنفصل عراه.الجمالي كون الخطاب األدبي يشكل في غالب الحاالت 
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ه أن يكون لبنة اخير آمل أن أكون قد وفقت في هذا الجهد المتواضع والذي عسوفي األ
كما أود أن أوجه شكري إلى أستاذي المشرف  ألعمال قادمة قد تكون أكثر أهمية وفائدة،

فأفادنا  ومرشدا ومعينا. صديقا،و  األستاذ دكتور عبد الرحمن تبرماسين الذي كان أخا
لى السادة األساتذة األفاضل  مفيدةالونصائحه  اته السديدةبتوجيه فجزاه هللا عني خير الجزاء وا 

مما  هيقربالذي على الوجه خرج ي، حتى  تقويمهقراءة هذا البحث بغية عناء الذين تجشموا 
 من كمال. هيليق ب
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 تمهيـــد:
تبوأ مكانا هاما في  فقدتراثنا العربي اإلسالمي  من التصوف اإلسالمي جزء أساسي

 رخون والعلماء تناوله المؤ حيث ، الزمان قديم ه منذاالهتمام بظهر الفكر العربي اإلسالمي، و 
، كما ألف فيه ( وغيرهم3)(، والقشيري2، والكالباذي)(1)كالطوسيالعرب والمسلمون؛ 

ه الفقهاء وعلماء الكالم (، وتجادل في6)( وابن خلدون5( والغزالي)4)الفالسفة كابن سينا
  nicholson(8ونيكلسون) assignonm(7إضافة إلى جهود المستشرقين أمثال ماسينيون )

 غيرهما.و 
                                                 

الفقراء تنقل بين القاهرة وبغداد و  الزاهد شيخ الصوفية كان يلقب بطاووس أبو نصر السراج عبد هللا بن علي الطوسي)1(
. ينظر: اللمع تح: عبد الحليم م933هـ /  873دمشق والبصرة ونيسابور سالكا طريق القوم ناشرا لعلومهم توفي في رجب 

 . 01،ص0991محمود وعبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة،مصر،
محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي من أهل بخارى ومن حفاظ الحديث صاحب كتاب )التعرف على مذهب أهل  )2(

 .041ص  ،9ج ،العرف الوردي في أخبار المهدي ،ينظر: السيوطي. هـ831توفي سنة  التصوف(
هـ وترك أربع رسائل في 494هـ وتوفي سنة 879د سنة ول النيسابوري الفقيه الشافعي عبد الكريم بن هوازن القشيري )3(

ص  ،4ج ،0ط  ،طبقات الشافعية الكبرى ،)عبد الوهاب بن علي تاج الدين(ينظر: السبكي التصوف منها الرسالة القشيرية.
084. 

ليقضي باقي عمره متنقال بين  10ة قرب بخارى في أوزباكستان غادرها عند سن هـ في أفشن931عام  ولد ابن سينا)4(
 179هـ وقد اعتبر من عظماء فالسفة اإلسالم وفي الطب وصف بجالينوس العرب ألف 0187المدن الفارسية توفي عام 
 .49ص ،01،ج 1101 ،٢ط ،دمشق ،طبعة دار ابن كثير ،البداية والنهاية :. ينظر: ابن كثير كتابا منها كتاب القانون.

أهم أعالم عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في  األشعري النيسابوري الصوفي الشافعي الطوسي أبو حامد الغزالي)5 (
م له 0000 -هـ 414م وتوفي سنة 0143 -هـ 441التاريخ ومجدد علوم الدين اإلسالمي في القرن الخامس ولد سنة 

، 1ط  ،وكالة المطبوعات الكويت الغزالي،مؤلفات  :ويينظر: عبد الرحمان بد مؤلفات كثيرة أشهرها )إحياء علوم الدين(.
 .04، ص 0977

م مؤرخ أمازيغي من شمال 0881عبد الرحمان بن محمد أبو زيد ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي ولد سنة  ابن خلدون)6 (
 يلينظر: أحمد بابا السوداني. ن م له عدة مؤلفات أشهرها المقدمة.0419األصل توفي سنة إفريقيا تونسي المولد أندلسي 

 .143ه. ص  0840االبتهاج بتطريز الديباج. طبعة مصر. 
ينظر: عبد  .لويس ماسينيون أبهر العالم العربي بعلمه الغزير وروحانيته العالية آمن برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم )7(

 .419ص  ،0991 ،بيروت ،اسات والنشرر المؤسسة العربية للد ،موسوعة المستشرقين :الرحمان بدوي
( مستشرق انجليزي درس العربية والفارسية وتخصص بالدراسات الصوفية وترجمة 0944-0393رينولد ألين نيكلسون ) )8(

 .495ص ،موسوعة المستشرقين :ينظر: عبد الرحمان بدوي .2181. ص1الميسرة. جالموسوعة العربية  شعر التصوف.
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اختلفت اآلراء و سواء تعلق األمر بحدوده أو أصوله  واحد ولم يتفق هؤالء على رأي
تمتد التصوف ليس ظاهرة إسالمية خاصة بل إن جذوره وعروقه لذلك أن والمشارب حوله. 
، حتى إن كثيرا من الدارسين ربطه بأصول غير إسالمية على العموم في أي فكر ديني

كالمسيحية والهندية والفارسية والفلسفة اليونانية. ورأي آخر يرفض هذه الصالت جملة 
 .القائمة على القرآن والسنة وتفصيال ويرده إلى أصوله اإلسالمية ومنابعه األولى

واصطالحا؟ وما هي المواضيع التي يتمحور حولها التصوف  ما هو التصوف لغةفإذن 
  .اإلسالمي؟ وما مراحل هذا التصوف؟ وما هي مصادره الداخلية والخارجية؟ وما هي أبعاده؟

 التصوف مفهومه وموضوعاته ومراحله وأبعاده ومصادره: -1
 :وأصل اشتقاقه ومعناه وآفاقه المفهوم اللغوي للتصوف -أ

حدثون على السواء بالبحث في اشتقاق كلمة " تصوف" ونظروا فيما عني القدماء والم
يتعلق بأصالة هذا المصطلح من الناحية الدينية، ومدى صلته باإلسالم على صعيدي الشكل 
والمضمون، وسواء أكانت كلمة " صوفي " نسبة أم لقبًا، فإن محاولة تحديد األصول التي 

ذ ْت تشيع فيها، يمكن أن يلقيا ضوءًا على هذه النزعة انحدرت منها، والفترة الزمنية التي أخ  
الروحية في اإلسالم التي شغلت الباحثين على مختلف مشاربهم، ولم يتوصل بعد إلى رأي 
راجح يطمأن إليه، ولعل من أهم النتائج المتوقع الحصول عليها من دراسة المصطلح دراسة 

سوف  وألصل من مفاهيم أصيلة أو دخلية. اشتقاقية وداللية، تتمثل فيما ينطوي عليه هذا ا
 (1: )فيما يلي ندرج أهم ما قيل في مصدر لفظة" صوفي"

بالمدينة  -صّلى هللا عليه وسّلم –وهي فناء ملحق بمسجد الرسول " محمد"  الصفة: _1
 –صّلى هللا عليه وسّلم  –المنورة، وسبب اشتهاره هو انتساب بعض المسلمين في عهد النبي 

أخرجوا من ديارهم، ال مال لهم وال عائالت، أذن  الذين فقراءال منالمكان، وهؤالء إلى هذا 

                                                 

  )1( عامر الحافي: محبة اإلنسان في اإلسالم، جريدة الدستور األردنية، العدد00، عمان، )د.ت(، ص43.



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   25 

 

يقيموا فيه، وّمما جاء في القرآن الكريم عنهم قوله  أن -صّلى هللا عليه وسّلم –لهم النبي 
 .(1)﴾ وَن َوْجَههُ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريدُ ﴿تعالى: 

أما عن اشتقاق المصطلح: " فإن النسبة إلى صفة: صفي وليست صوفي، ومع هذا ال 
 يمكن إلغاء أثر سلوك أهل الصفة في تحديد منهاج الحياة عند الصوفية في عصور

 . (2)الحقة"
والذين يربطون التصوف بأهل الصفة فإنهم يقرنون التصوف بالمهاجرين واألنصار، فهذا 

ي غير صحيح ال منطقيا وال واقعيا وال لغويا، ألن المنسوب إلى الصفة في علم الصرف رأ
 )صفّي( وليس )صوفّي(.

ولي شيئًا من عمل البيت الحرام قبل اإلسالم، وهم الصوفانة،  من وهم كل الصوفة: _2
عّلقت هو رجُل جاهلي اسمه الغوث بن ُمر، اصّدقت به أمه على الكعبة عبدًا لها، و "وُيقال: 

يرمون  وقيل: "هم قوُم كان الناس يعتقدون واليتهم، فلم يكن الحجاج ،(3برأسه صوفة" )
 .(4)ضور رجل منهم، ليتقبل هللا منهم"الحجار إاّل بح

 نسبة إلى الصوف، وداللة على لبس الصوف، ويقول أبو موسى األشعريالصوف:  _3
إذا أصابتنا السماء وجد  –صّلى هللا عليه وسّلم  –البنه: " يا ُبنيَّ لو رأيتنا ونحن مع نبينا 

 (. 5مّنا ريح الضأن من لباسنا الصوف" )
 –في االشتقاق  –ة وبهذا يتصل أهل الصفة بصوفة المتصلة بالضأن " وتشترك الصف

وصوفة في أن أفراد كلتا الطائفتين كانوا منقطعين إلى هللا، وأّنه كان عليهم ما يطيعهم إلى 

                                                 

  )1( سورة الكهف، اآلية 13.
  )2( عبد الحكيم حّسان: التصّوف في الشعر العربي نشأته وتطّوره ، مطبعة الرسالة، 0944، ص81.

  )3( عبد الرحمن بدوي: شهيدة الُحب اإللهي، مطبعة مصر، القاهرة، )د.ت( ص17.
  )4( عبد الرحمن الُبرعي: الديوان، مطبعة الفجالة الحديثة، ط4، مصر، 0997، ص09.

  )5( أبوعبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية، تح: نورالدين شريبة، مكتبة الخانجي، ط8، القاهرة،0939، ص40.
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وعلى هذا كثير  ،(1الهدي المسوق إلى الكعبة، وأن أرواحهم كانت في تصرف هللا تعالى" )
 من علماء الصوفّية.

، إال أن الصوفيين ربطوا وهو "من صفاء القلوب ونقاء أسرارها و:فالصفاء والص _4
التصوف بصفاء القلب والنفس؛ ألن صفاء القلب لذكر هللا تعالى هو سمو روحي عمل النبي 

المتصوفة ليس لهم من شغل و  (.2على تعزيزه في قلوب أصحابه") –صّلى هللا عليه وسّلم  –
ولكن  سوى تصفية قلوبهم من أدران الجسد وشهوات الحياة قصد تحقيق الصفو الروحاني،

 كلمة الصفاء أو الصفو تنسب إلى "صفوّي" وليس إلى "صوفي".
الصوفية هي حالة ُتعّبر عن نزعة من العشق اإللهي، والتعّلق بالذات اإللهّية ويسير ”و

لى درجة االتحاد بالذات المتصوف في مجموعة من األحوال والمقامات حتى يصل إ
نما ُيعّبر عنها بلغة خاصة  (. وهذه التجارب الصوفية ال ُيعّبر3)اإللهية" عنها بلغة عامة، وا 

بالرمز، لذلك كثرت الرموز في الشعر الصوفي بخاصة، على أن أكثر هذه الرموز بشكل 
بما أن التجربة الصوفية هي تجربة ”عام هي الرمز الغزلي والرمز الخمري ورموز الطبيعة. و

اّل ألنه يتعذر الدخول إلى عالم تقوم بالبحث عن المطلق، لكي ُتعّبر عن أعمق ما فيها، إ
المعرفة الغيبي اعتمادًا على ظاهر اللغة اللفظي؛ لذلك يتمثل في أن كل شيء فيها رمزًا، كل 
شيء في ذاته هو وشيء آخر معه. كما ُينسب الشعر الصوفي إلى طريقة من ُطرق التدين 

(. وهذه النزعة 4دم" )اإلسالمي تلك النزعة الروحية التي توهجت عن خاطر اإلنسان منذ الق
يثار  يثار لما يبقى على ما يفنى، تضحية بالعاجل وا  إيثار وتضحية بالذات والشهوات، وا 

عكوف وانقطاع عن العبادة، وزهد بالحياة الدُّنيا واالبتعاد عن  يألجل ومجاهدة للنفس. وه

                                                 

  )1( عبد الرحمن عميرة: التصّوف اإلسالمي منهجًا وأسلوبًا، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، )د.ت(، ص31.
  )2( عبد الرازق الكاشاني: كشف الوجوه الُغر لمعاني نظم الدُّر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، )د.ت(، ص84.

  )3( عبد الوهاب الشعراني: لطائف المنن، المطبعة الميمنية، مصر،ج1، ط0، 0847ه، ص11 ـ
  )4( أبو العتاهية: الديوان، طبعة لويس شيخو، بيروت، 0917، ص09.
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ية الكون "والتصوف رؤ  الناس، ففي هذا انقطاع عن الناس وترك اإلنسان يعبد هللا وحده.
 (.1بعين النقص، بل غّض الطرف عن كل ناقص؛ ليشاهد من هو منزه عن كل نقص" )

تشتق كلمة التصوف من فعل صّوف جعله صوفيا، وتصّوف صار صوفيا، أي تخلق و 
في  ( وقال ابن خلدون2بأخالق الصوفية. "والصوفية فئة من المتعبدين، واحدهم الصوفي." )

رحمه هللا وال يشهد لهذا االسم اشتقاق من جهة العربية وال  كتابه )المقدمة(: "قال القشيري
أو من الصفة فبعيد من جهة القياس  ءقياس والظاهر أنه لقب ومن قال اشتقاقه من الصفا

إنه من الصوف وهم في  باالشتقاقللغوي. قال: وكذلك من الصوف. قلت: واألظهر إن قيل ا
لبس فاخر الثياب إلى لبس الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في 

 (3) الصوف."
فكلمة صوفيا الدالة على ية لكلمة التصوف على صوفيا، وتحيل الدالالت االشتقاق

في هذا النطاق المعجمي، ألن كلمة صوفيا التي تحيل على العقل والمنطق الحكمة مستبعدة 
تتناقض مع العرفان الروحاني والذوق الوجداني، كما أن التصوف بعيد عن كل اشتغال 

 حسي وعقلي وذهني وأميل إلى الحدس العرفاني والتجربة الباطنية..
وورع أصحابه رضوان هللا  وهناك من ربط التسمية بزهد الرسول )صلى هللا عليه وسلم(

أن الرسول  عليهم، إذ كان النبي يلبس الصوف كما ورد في قول أنس فيما رواه ابن ماجة
". بيد أكل خشنا ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى المخصوف)صلى هللا عليه وسلم(: "

دليال قاطعا على ارتباط التصوف بحياة النبي )صلى هللا عليه وسلم( وتقشفه أن هذا ليس 
في الحياة وزهد صحابته، ألن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( كان يلبس الصوف وغير 
الصوف، وكان يدعو كذلك إلى اإلقبال على الحياة والتزين بكل ما يحقق الجمال لإلنسان 

                                                 

  )1( عدنان العوادي: الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد، دار الشؤو ن الثقافية، العراق،0997  ص49.
 .440ص ،1111 ،83الطبعة ،لبنان ،بيروت ،دار الشرق ،: المنجد في اللغة واألعالم( انظر2)
 .493-497ص ،0931 ،4لبنان، ط ،بيروت ،قلمدار ال المقدمة،بن خلدون: الرحمان  ( عبد3)
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ية، ويحث الناس كذلك على و السعادة الدنيوية واألخر ويريحه نفسانيا وعضويا ويوفر له 
التمتع بالدنيا والتلذذ بمباهجها والتنعم بنعمها ولكن بدون إسراف وال تبذير وال خيالء، وهذا 

 الحكم ينطبق على حياة صحابته العدول على حد سواء.
الذي كان عالمة أيقونية بصرية  كما سلف، وهناك من يقرن التصوف بلبس الصوف

حيل على الممارسة العرفانية والتزهد في الحياة والتقشف في الدنيا واالعتكاف على العبادة ت
 والصالة والدعاء.

سبعين بدريا  "أدركت يقول: وكثير من الصحابة كانوا يلبسون الصوف، فالحسن البصري
دل على التقوى والصالح في الثقافة العربية ولكن ليس الصوف دائما ي كان لباسهم الصوف"،

اإلسالمية، فقد كان الكثير من الناس يلبسون الصوف ليقال لهم بأنهم أتقياء ورعون، ولكنهم 
 في هؤالء المتصوفة:  (1الشاعر محمود الوراق)يقول في الجوهر ال عالقة لهم بذلك. 

 تصـــــــــــوف كـــــــــــي يقـــــــــــال لـــــــــــه أمـــــــــــين
 

 ومــــــــــا يعنــــــــــي التصــــــــــوف واألمانــــــــــة  
ـــــــــــــه ولكـــــــــــــن   ـــــــــــــه ب ـــــــــــــرد اإلل ـــــــــــــم ي  ول

 
 أراد بـــــــــــه الطريـــــــــــق إلـــــــــــى الخيانـــــــــــة  

ويبدو لنا أن ربط التصوف بالصوف ربط مقبول يستسيغه العقل والمنطق وتقبله القرائن  
الصوفيون كانوا يلبسون الصوف في أديرتهم  التاريخية واللغوية، فحتى الرهبان النصرانيون

 وكنائسهم.
وعلى أي حال، لقد اشتقت كلمة )التصوف( من الصوف وهي أقرب داللة اشتقاقية 
يقبلها العقل والمنطق. ويقول أحمد أمين في كتابه )ظهر اإلسالم(:" وقد اختلف الناس في 

وهي باليونانية بمعنى نسبة الكلمة هل هي من الصفة، أو من الصفاء، أو من صوفيا 
أنها نسبة إلى الصوف ألنهم في أول أمرهم كانت هذه  والراجحأو من الصوف  الحكمة.

                                                 

وهو شاعر من بغداد له كتاب ديوان  هـ وقيل أنه كان مولى لبني زهرة8و1شاعر عباسي مشهور من شعراء القرنيين  )1(
جمع ودارسة وتحقيق:  ،شاعر الحكمة والموعظة راقينظر: مقدمة ديوان محمود الو ة. محمود الوراق شاعر الحكمة والموعظ

 وما بعدها. 0، ص0990، 0قصاب، طوليد 
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الفرقة تلبس الصوف اخشيشانا وزهادة، كما نرجح أنها كانت ترتكن في أول أمرها على 
 (1إسالمي " ) أساس

الباهلي  مع قتيبة بن مسلم والدليل على ارتباط التصوف بالصوف قصة محمد بن واسع
عامل خراسان، فقد دخل محمد على قتيبة وعليه مدرعة صوف خشنة وربما بالية فقال له 
قتيبة: " ما يدعوك على لباس هذه؟ فسكت، فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب: أكلمك فال 

محمد في خشوع وهدوء: أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسي، أو أقول فقرا تجيبني؟ فأجاب 
 (2فأشكو ربي". )

الذي قال:  ارتباط التصوف بالصوف، وهذا هو نفس رأي ابن خلدون ىوهذا يبين لنا مد
لصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا "قلت واألظهر إن قيل باالشتقاق أنه من ا

 (3عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب على لبس الصوف." )
( 6ونولدكه) geom(5وجيوم) nicholson (4)نيكلسون) ـ:وذهب بعض المستشرقين ك

noldeke) أن النساك المسلمين الذين أخذوا لفظ المتصوفة اسما لهم إنما لبسوا الصوف  إال
 رهبان المسيحيين.لحاكاة لم

 
 

                                                 

 .041ص ،1 مج ،0999 ،4ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ظهر اإلسالم :أحمد أمين(1) 
 .119 -114ص ،0938 ،0ط ،دار الكتب العلمية، العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي (2)
 .497ص ،: المقدمةابن خلدون (3)

( مستشرق انجليزي درس العربية والفارسية وتخصص بالدراسات الصوفية وترجمة 0944-0393رينولد ألين نيكلسون ) )4(
 .0393ص ،1ج ،الموسوعة العربية الميسرة ينظر: شعر التصوف.

م له عدة مؤلفات: تراث اإلسالم وأثر اليهودية في 0999 م وتوفي سنة0333ألفريد جيوم مستشرق بريطاني ولد سنة  )5(
ص  ،موسوعة المستشرقين :ينظر: عبد الرحمان بدوي .يؤمن برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم والعرب. الاإلسالم واليهود 

491. 
م له كتاب 0981م اتقن العربية والعبرية والسريالية وتوفي سنة 0389لد سنة شيخ المستشرقين األلمان و  ثيودور نولدكه )6(

 .494ص  ،موسوعة المستشرقين :ينظر: عبد الرحمان بدوي. )تأريخ القرآن(
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 للتصوف: االصطالحيالمفهوم  -ب
التصوف اصطالحا رحلة روحانية تعتمد على التحلية والخلوة والتجلي الرباني أو اللقاء 
العرفاني المتوج بالوصال والكشف اإللهي. ويعني هذا أن المريد السالك كي يحقق مراده أال 

أن يتجرد من أوساخ الدنيا ويتوب إلى هللا وأن  وهو الوصول إلى الحضرة الربانية، عليه
نبا شهوات الحياة ومتعها اويترك جيتطهر من كل أدران الجسد ويبتعد عن ملذات الدنيا 

الزائفة الواهمة. وبعد ذلك يختلي باهلل مدة طويلة، وبعد االختالء والمجاهدات الرياضية 
مريد كي يصبح قطبا أو شيخا أو يصل الوجدانية ينكشف له الوجه الرباني. ويعني هذا أن ال

إلى المعشوق الرباني البد أن يسافر في معراجه النوراني عبر مجموعة من المقامات 
 المتدرجة واألحوال الموهوبة لكي يتحقق له الوصال والتجلي الرباني.

"والتصوف عبارة عن نزعة من النزعات الوجدانية ورغبة روحانية من مجموعة من 
نسانية تجاه حدث أو فعل أو شيء ما. ومن ثم، يمكن الحديث عن معتزلي الميوالت اإل

 (1)."ونصراني صوفي ومسيحي صوفيصوفي وأشعري صوفي وفقيه صوفي 
تعالى  التصوف بقوله هو: "العكوف على العبادة واالنقطاع إلى هللا ويعرف ابن خلدون

واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه 
 (2واالنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة". )

ومن هنا، فالتصوف عرفان وجداني وشوق ذوقي ومجاهدة ربانية تقوم على الزهد في 
التصوف بقوله: )التصوف مبني على  الحياة وترك الدنيا الواهمة. و"يعرف رويم البغدادي

خصال: التمسك بالفقر واالفتقار، والتحقق بالبذل، وترك الغرض واالختيار(، وقال الكرخي: 
أن تكون مع :))التصوف هو األخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخالئق(، وقال الجنيد

                                                 

 .049ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم( 1)
 .794ص ،: المقدمةابن خلدون( 2)
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وقيل  : )أن ال تملك شيئا وال يملكك شيء(، بال عالقة(، وقال ذو النون المصريهللا
 (1؟ فقال: الذي ال تقله األرض وال تظلله السماء( ".)للحصري: )من الصوفي عندك.

 موضوعات التصوف: - ج
 "في أربعة أغراض أساسية:ينحصر التصوف  في مقدمته أن يرى ابن خلدون

. المجاهدات وما يحصل من األذواق والمواجد ومحاسبة النفس على األعمال لتحصل 0
 تلك األذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره،

لربانية والعرش والكرسي الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل: الصفات ا -1
والمالئكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب األكوان في 

 صدورها عن موجودها وتكونها،
 . التصرفات في العوالم واألكوان بأنواع الكرامات،8
. ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم "يعبرون عنها في اصطالحهم 4

 (2لشطحات و تتشكل ظواهرها فمنكر ومحسن ومتأول". )با
ويعني هذا أن التصوف ينبني على أربعة مقومات جوهرية، وهي: المجاهدات، 

عن أصحاب المجاهدات  والتجليات الغيبية، والكرامات، والشطحات. وقد دافع ابن خلدون
والتجليات الغيبية والكرامات الخاصة بالمتصوفة واألولياء الصالحين وميزها عن المعجزات 
الخاصة باألنبياء، كما اعتبر "صاحب الشطحات معذور، ألنه يكون في حالة سكر وانتشاء 

 (3يقوله أو ما يردده من أقوال أو ألفاظ أو مرويات. " ) يعي ما ذوقي ال

                                                 

 .048-041ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم (1)
 .474ص ،: المقدمةابن خلدون (2)
 .474-474ص: المقدمة، ابن خلدون (3)
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رة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي له بداية ونهاية ويمكن القول بأن التصوف عبا
ووسط، فالبداية هي التطهير والهروب من الدنيا الزائفة، والوسط هي الخلوة والرياضة 

 الروحية والمجاهدة الصوفية، أما النهاية فهي اللقاء والوصال اللدني.
 مراحل التصوف اإلسالمي: - د

 :(الزهــد األولى: ) مرحلة مرحلةال -1
، وكان هذا السلوك يقوم  ظهر الزهد مع بداية الدعوة اإلسالميةو في القرن الهجري األول 

 على دعامتين أساسيتين، وهما: 
الزهادة في الدنيا واالبتعاد عن ملذات الحياة الزائفة الواهمة، واإلقبال على اآلخرة _ 0

 الباقية الخالدة. 
ي التي كانت تحث على الزهد والتقشف وهناك العديد من نصوص القرآن والحديث النبو 

في الحياة واالستعداد للموت وترك الدنيا، ألنها دار غرور وزينة وخداع وخيالء. يقول تعالى: 
والمال والبنون زينة الحياة ﴿(، ويقول أيضا: 1)﴾ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر﴿

اء أنزلناه من السماء فاختلط واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كم﴿(، ويقول أيضا: 2)﴾ الدنيا
 (.3)﴾ به نبات األرض

 حب هللا بدون واسطة بشرية._ 1
(، 4)﴾ والذين آمنوا أشد حبا هلل﴿ ومن اآليات الدالة على الحب اإللهي ما قاله تعالى:

فسوف يأتي "﴿وفي الحديث النبوي الشريف: "نعم العبد صهيب! لو لم يخف هللا لم يعصه"، 

                                                 

 .10ية  سورة التكاثر، اآل )1(
  (2) سورة الكهف، اآلية 46.

  (3)  سورة الكهف، اآلية 45.
  (4)  سورة البقرة، اآلية 094
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(. ومن أهم الزهاد في القرن األول الهجري الخلفاء الراشدون 1)﴾ حبونههللا بقوم يحبهم وي
األربعة رضوان هللا عليهم الذين كانوا يقتدون بحياة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(، 

 ووأب الرومي الفارسي وصهيب ذر الغفاري وسلمان وأب منهمن و الصحابة العدول والتابعو 
 .درداء ورجال الصفة ال

 :(التصوف السنيمرحلة الثانية: ) مرحلةال -2
ذلك التصوف الذي كان يمارسه مجموعة من الزهاد السنيين والذين هو التصوف السني و 

جماع، وهم أهل وجدان وكشف عن  كانوا يحترمون قواعد الشرع اإلسالمي من قرآن وسنة وا 
خالص يبتعدون قدر اإلمكان عن الشطحا ت الغريبة والقصص والكرامات البعيدة صدق وا 

 عن نطاق الحس والعقل والغيب.
ولم يظهر التصوف السني في العالم اإلسالمي إال في القرن الثاني الهجري وخاصة بعد 
الفتوحات اإلسالمية وانتشار الرخاء والغنى والجاه في البيئة اإلسالمية التي كثر فيه التمدين 

يها القصور والبساتين، وانتشر اللهو والمجون وكثر الطرب العمراني والحضاري، وشيدت ف
وازدهر شعر الخالعة، فاختلط الناس بالحياة وأقبلوا على متع الدنيا وزينتها الزائفة. فظهر 
كثير من العلماء واألتقياء الذين يخافون هللا ويطمعون في رحمته وغفرانه وتوبته النصوحة، 

ت الدنيا ومباهجها الفاتنة اوالسالطين وابتعدوا عن إغراء فتركوا الدنيا وانعزلوا عن الناس
فاختاروا الخلوة الربانية وتمثلوا طريق الشرع الرباني وساروا على نهج الهدي النبوي وجعلوه 

 مسلكا لهم في التعبد والمحاسبة والعبادة واالعتكاف.
في  يريلقشب التجربة الصوفية وجامع نصوصها في هذه المرحلة نستحضر اومن أهم كت
هو العميد األول للتصوف السني  ويبقى الحارث المحاسبي في كتابه اللمع، رسالته والطوسي

                                                 

  (1) سورة المائدة، اآلية 44 . 
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لكونه لم ينحرف في عملية التأويل ولم يغال فيها كما فعل  لجابري، "حسب محمد عابد ا
 (1) .المتصوفة السنيون، زد على ذلك أنه وقف صامدا في وجه التشيع الباطني"

 ،(2ومن أهم المتصوفة السنيين الذين يذكرهم التاريخ نجد: المحاسبي)
( 6)وابن المبارك (5)الجنيدو  .(4)السراج الطوسي ،الغزالي ،(3)الحسن البصري ،القشيري

 (8وأحمد البدوي)( 7)القادر الجيالني وعبد

                                                 

 .131ص ،0939 ،0ط ،المغرب، الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،بنية العقل العربي :عابد الجابريمحمد  (1)
من العلماء بعلوم الظاهر والمعامالت واإلشارات له التصانيف المشهورة منها )كتاب  يهو الحارث بن أسد المحاسب )2 (

 .881، ص01ية والنهاية، جالبدا :. ينظر: ابن كثير هـ ببغداد.148الرعاية لحقوق هللا( من أهل البصرة توفي سنة 
هـ. إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة ولد في المدينة في خالفة عمر بن 10ولد سنة  الحسن البصري (3)

ه. ينظر: اإلمام شمس الدين ١١١. وهو من التابعين، كان فقيها عابدا وفصيحا وهو شيخ أهل البصرة، توفي سنة الخطاب
  .433-498، ص4، ج0998، 9ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ر أعالم النبالءسي :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

الفقراء تنقل بين القاهرة وبغداد  الزاهد شيخ الصوفية كان يلقب بطاووس أبو نصر السراج عبد هللا بن علي الطوسي )4(
ينظر: أبو نصر السراج  م.933هـ /  873ودمشق والبصرة ونيسابور سالكا طريق القوم ناشرا لعلومهم توفي في رجب 

 .01، ص0991 ،مصر ،دار الكتب الحديثة ،تح: عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور ،اللمع :عبدهللا بن علي الطوسي
أصله من نهاوند تفقه على أبي ثور وكان يفتي في حلقته وهو من أئمة القوم  أبو القاسم خزار كان أبوه يبيع الزجاج )5(

 .491ص ،3ج  ،سير أعالم النبالء :. ينظر: الذهبي هـ يوم نيروز الخليفة.197مقبول على جميع األلسنة توفي سنة 
هـ 030هـ أخلد العلم عن التابعين عاش بين طلب العلم والغزو والتجارة توفي سنة 003ولد سنة  عبد هللا بن المبارك )6(

 .410-873ص  ،3ج  ،سير أعالم النبالء :ينظر: الذهبي باألنبار.
دخل  هـ471ولد سنة القادرية  ةطريقصوفي تنتسب إليه ال هو عبد القادر بن موسى بن عبد هللا بن يحي بن محمد )7(

 .817، ص4انظر: كحالة: معجم المؤلفين، ج .هـ490توفي  وأسس طريقته الصوفية فيها و بغداد
هــ بمدينة فاس بالمغرب والتي كانت تسمي  499وهو أشهر األولياء من آل بيت رسول هللا ولد في عام أحمد البدوي  )8(

والمنصور  والمعز أيبك وشجرة الدر سنةوعاصر من الحكام الملك الكامل والعادل والصالح أيوب79مراكش وعاش حوالي 
بعد هجرة أسرته أيام اضطهاد العباسين و  والظاهر بييبرس وكان الظاهر بيبرس يحبه ويزوره ويعتقد في واليته وبركته. وقطز

. افعيحفظ البدوي القرآن وأجاد فن التجويد وأتقن علم القراءات واشتغل بالفقه علي مذهب الش مكة إلى آلل البيت ثم هاجر
حب الفروسية والخيل والمنازلة وسماه فرسان مكة في وقتها أبو الفتيان بعد وفاة والده هجر الدنيا والزم الصمت ولبس أ

سيدي أحمد  اللثامين واتخذ من جبل أبي قبيس خلوة له علي يد الشيخ بري أحد تالميذ الشيخ أبي النعيم من أصحاب
ية ألمر الذي أشار إلي درجته الروحا باطنيا لقاءويقولون انه كان  هـ وقابله الرفاعي والجيالني 988ورحل للعراق  الرفاعي

وانتقل  هـ984 ال من حضرة الفتاح ثم عاد إلي مكة سنةإعارضين عليه مفاتيح األقطار فقال قولته الشهيرة ال آخذ المفتاح 
ينظر: فاروق شوشة: أحلى عشرين قصيدة  هـ. 974لي جوار ربه في يوم الثالثاء الثاني عشر من ربيع األول سنة إ السيد

 . 212، ص2992، 2لحب اإللهي، مطابع الشروق، القاهرة، طفي ا
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  :[من المتقارب]( التي تقول في الحب اإللهي2ورابعة العدوية) (1)وأحمد الرفاعي
 أحبـــــــــــــــك حبـــــــــــــــين: حـــــــــــــــب الهـــــــــــــــوى

 
 وحبــــــــــــــــــا ألنــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــذاكا  

ــــــــــذي هــــــــــو حــــــــــب الهــــــــــوى    فأمــــــــــا ال
 

ــــــــــــذكرك عمــــــــــــن ســــــــــــواكا    فشــــــــــــغل ب
 هوأمـــــــــــــا الـــــــــــــذي أنـــــــــــــت أهـــــــــــــل لـــــــــــــ  

 
ــــــي الحجــــــب حتــــــى أراكــــــا    فكشــــــفك ل

ـــــــــي    فـــــــــال الحمـــــــــد فـــــــــي ذا وال ذاك ل
 

 ولكـــــــن لـــــــك الحمـــــــد فـــــــي ذا وذاكـــــــا  
ذا كان الحسن البصري  معروفا بنزعة الخوف حتى قال معاصروه:" إنه كان دائما كأنه  وا 

 (، فإن رابعة العدوية معروفة بنزعة الحب. فلم تكره رابعة العدوية إبليس3عائد من جنازة" )
لكي ال تترك الكراهية في قلبها في موازاة مع صفة الحب، فمن أجل الحفاظ على حبها هلل 

الت شعرا كثيرا في الحب أحبت إبليس لكي تصفي قلبها من الحقد والكراهية على السواء. وق
  الرباني منه هذان البيتان:

 إنــــــــي جعلتــــــــك فــــــــي الفــــــــؤاد محــــــــدثي
 

 وأبحــــــت جســــــمي مــــــن أراد جلوســــــي  
                                                  

الكبير المشهور بعلمه الغزير وزهده وورعه وعبادته وتقواه هو أحد أولياء هللا العارفين الذين أنعم  الشيخ أحمد الرفاعي )1(
رامات المشهورة والمدون كثير منها في الكتب، ومن أشهر هذه الكرامات التي تكرم هللا بها عليه هللا عليهم بكثير من الك

، وقد تلقاها الناس خلفا عن سلف حتى بلغت مبلغ التواتر، وال وأعالها شأنا تقبيله يد جده سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
، والمحدث بعد ذلك بمن أنكرها وردها، هذا وقد ذكرها وأثبتها كثير من العلماء في كتبهم منهم " الحافظ السيوطيعبرة 

وغيرهم من العلماء، يقول اإلمام عز الدين الفاروقي في كتابه " إرشاد المسلمين " وكان من أكابر  ، واإلمام الشعرانيالمناوي
العصر فيمن حضر الشيخ حياة بن قيس الحراني، والشيخ عدي بن مسافر، والشيخ عقيل المنبجي، وهؤالء لبسوا خرقة 

أحمد رضي هللا عنه وعنهم في ذلك اليوم واندرجوا بسلك أتباعه، وكان فيمن حضر الشيخ أحمد الزاهر األنصاري،  السيد
والشيخ شرف الدين بن عبد السميع الهاشمي العباسي، وخالئق كلهم تبركوا وتشرفوا برؤيا اليد المحمدية ببركته رضي هللا 

عندما بلغ اإلمام  : وفاته رضي هللا عنه . " وعلى أتباعهم رحمهم هللا عنه، وبايعوه هم ومن حضر على المشيخة عليهم
أحمد السادسة والستين من عمره مرض بداء البطن ) اإلسهال الشديد ( وبقي رضي هللا عنه مريضا أكثر من شهر، وكان 

ت والعبادات التي اعتاد عليها مع خطورة مرضه يتحمل اآلالم الشديدة بدون تأوه أو شكوى، مستمرا وثابتا على تأدية الطاعا
هجرية، ودفن في قبة جده  473بقدر استطاعته إلى أن وافته المنية يوم الخميس الثاني عشر من شهر جمادى األولى عام 

 .414ص  ،3ج  ،سير أعالم النبالء :ينظر: الذهبي في بلدته أم عبيده. ألمه الشيخ يحيى البخاري
ينظر:  م.747هـ /084زاهدة أخبارها في الصالح والعبادة مشهورة معروفة توفيت سنة  رابعة بنت اسماعيل العدوية )2 (

 ،تح: إحسان عباس ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر( لكان)أبو العباسابن خ
 .134ص  ،1ج  ،0994 ،0ط  ،بيروت ،دار، صادر

 .041ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم( 3) 
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ـــــــــيس مـــــــــؤانس   فالجســـــــــم منـــــــــي للجل
 

 وحبيـــــــب قلبـــــــي فـــــــي الفـــــــؤاد أنيســـــــي  
في رسالته أن رابعة العدوية قالت في مناجاتها:" إلهي تحرق بالنار  ى القشيريوقد رو  

 (1قلبا يحبك؟"، فهتف بها هاتف يقول: "ما كنا نفعل هذا، فال تظني بنا ظن السوء". )
رع الرباني في تجاربهم ومن أهم المتصوفة السنيين اآلخرين الذين استحضروا الش

 ( وشقيق4)( والفضيل بن عياض3(وداود الطائي)2العرفانية نذكر: إبراهيم بن األدهم )
هـ(، وابن 111 ت:( )6)( وكلهم توفوا في القرن الثاني الهجري، ومعروف الكرخي5البلخي)

هـ( صاحب فكرة الحقائق 148)ت:( 8سري السقطي)و  هـ(. 104 ت:( )7سليمان الداراني)
هـ( الذي يعد أول من صاغ المعاني الصوفية وكتب في 197 ت:) اإللهية والتوحيد، والجنيد

التوفيق بين الشرع والتصوف وقام  شرحها، والغزالي في القرن الخامس الهجري الذي حاول
بعقد الصلة بين الخطاب الفقهي الذي كان يحارب المتصوفة والخطاب العرفاني الذي كان 
يؤمن بالباطن. وقد تجلى هذا التوفيق واضحا في كتابيه: )المنقذ من الضالل(، وكتابه: 

 )إحياء في علوم الدين(.
                                                 

 .044ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم (1)
: ابن ينظر م.741-هـ 041بن منصور بن زيد بن جابر العجلي اشتغل بالزهد وأخباره فيه مشهورة توفي سنة إبراهيم  )2(

  .80، ص0خلكان: وفيات األعيان، ج
داد وابتلي ثم مات وهو ولد في المدينة المنورة تحكم في علوم كثيرة فكثر أتباعه فاستدعاه الخليفة إلى بغ داود الطائي )3(

 .414-418ص  ،7ج  ،سير أعالم النبالء :ينظر: الذهبي .هو أحد أصحاب اإلمام أبي حنيفة هـ094ساجد 
له حكم كثيرة  هـ037بن مسعود بن بشر التميمي خرساني ولد بسمرقند ونشأ ودرس بها توفي سنة  الفضيل بن عياض )4(

 .418ص  ،3ج  ،سير أعالم النبالء :ينظر: الذهبي مبثوثة في كتب التصوف.
ينظر:  اهيم أبو علي األزدي من أهل بلخ وهو من مشايخ خرسان صحب إبراهيم بن أخد عنه الطريقة.هو شقيق بن إبر  )5(

 .474ص  ،1ج  ،وفيات األعيان :ابن خلكان
صحب  هو أبو محفوظ معروف بن فيروز وهو من جلة المشايخ والمذكورين بالورع والفتوة وكان أستاذ سري السقطي )6(

 .841ص  ،9ج  ،سير أعالم النبالء :ينظر: الذهبي .داود الطائي
البداية  :ينظر: ابن كثير هـ .104هو عبد الرحمان بن عطية وهو من أهل داريا قرية ضواحي دمشق توفي سنة  )7(

 .49ص  ،01ج  ،والنهاية
وهو أول من تكلم في لسان التوحيد وحقائق األحوال توفي سنة  يهو سري بن مغلس السقطي صحب معروفا الكرخ )8(

 .841، ص 9، سير أعالم النبالء، ج ينظر: الذهبي هـ له حكم كثيرة.140
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ا احترام مبادئ القرآن والسنة واإلجماع، إليه زومن أهم قواعد التصوف السني التي يرتك
وتطبيق شعائر الدين والسعي في الدنيا بحثا عن الرزق وتمجيد العمل والشغل، ألنه زاد 
الدنيا واآلخرة، عالوة على احترام خصوصيات الشرع في تأويل الظاهر والباطن وعدم إظهار 

ات الصوفية والكرامات ذلك لعامة الناس. كما يبتعد هذا النوع من التصوف عن الشطح
الخارقة التي تخالف الشرع الرباني. ويعلي المتصوفة السنيون من قيمة األنبياء بالمقارنة مع 

 األولياء والشيوخ واألقطاب.
ويمتح التصوف السني مبادئه وتعاليمه ومجاهداته الذوقية من المصادر الداخلية للفكر 

 اإلسالمي أي من القرآن والسنة.

 :(التصوف الفلسفيمرحلة  )لثالثة: ا مرحلةال -3
بان الدولة و القرن الثاني الهجري  خاللالتصوف الفلسفي في العالم اإلسالمي  ظهر ا 

ب المسلمين )الفرس والهنود العباسية مع اختالط مجموعة من الشعوب واألجناس مع العر 
لنقل الفكر اليوناني،  (، وازدهار حركة الترجمة بتأسيس بيت الحكمة في عهد المأمونموالرو 

اإلسالمية، فساعد كل هذا في  الخالفةوانتشار المدارس الدينية والفلسفية في معظم أرجاء 
 منحرفا متأثرا  تلقيح التصوف اإلسالمي بمالمح خارجية أبعدته عن الصواب وجعلته فكرا

  (1ألجنبية الضالة كالغنوصية)باألفكار ا

                                                 

القرن األول الميالدي، ويعتقد  يلا( الغنوصية )أو العارفية أو العرفانية( هي مدرسة عقائدية أو فلسفية حلولية نشأت حو 1(
ديانة وبدايات تعود إلى القرون الثالث األخيرة قبل الميالد في المجتمع السكندري لتبرير انتشار ال االبعض أن لها جذور 

المصرية القديمة في اإلمبراطورية الرومانية بجانب الديانات المحلية. أخذت الغنوصية طورا جديدا لدى ظهور المسيحية 
واليهودية ولكنها تم مقاومتها وقمعها  إلثبات تواؤم المعتقدين. وكانت ال تتعارض مباشرة مع الديانات التوحيدية كالمسيحية

لدى اكتشاف مخطوطات نجع حمادي المكتوب في القرن الخامس  ازداد النقاش 0944في .كرةمن قبل الكنيسة منذ فترة مب
المؤسسة العربية  ،موسوعة الفلسفة :ينظر: عبد الرحمان بدوي الميالدي والتي ما زالت المصدر الرئيسي واألكبر للغنوصية.

 .31ص  ،0991، 0بيروت، ط ،للدرا سات والنشر
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( وأفكار الشيعة والرافضة المبتدعين. وفي هذا يقول أحمد أمين: "ولكن لما 1والهرمسية)
فتحت الفتوح اإلسالمية واختلطت الثقافات المختلفة وكانت تموج في المملكة اإلسالمية 

(، وجدنا أن 2الزرادشتية)وخاصة األفالطونية الحديثة والنصرانية والبوذية و  الفلسفة اليونانية،
 هذا الزهد وهذا الحب اإللهي يتفلسفان، وتتسرب إلى التصوف بعض تعليمات من كل هذا.

 (4). وكانت لها مدرسة في حران(3)فالفلسفة كانت منتشرة في الشرق منذ فتوح اإلسكندر

                                                 

( الهرمسية هي تقليد ديني وفلسفي مستقاة من كتاب منحول ينسب إلى هرمس)المثلث العظمة( والتي أثرت على التعاليم 1(
الباطنية الغربية بشكل كبير والتي تعتبر من أهم العوامل خالل عصري النهضة واإلصالح. يزعم هذا التقليد أنه مستًقى من 

من بوجود الهوت واحد حقيقي أعطى لإلنسان في الزمن الغابر ومنه تطورت بقية األديان. الذي يؤ  أالهوت قديم، وهو المبد
م. فاألهمية التي  ب. 0911و  0811معظم أهمية الهرمسية هي في تأثيرها الكبير في ظهور ونمو الفكر العلمي بين سنة 

مثل الخيمياء والتنجيم والتي اعتقد بالقدرة على  أعطتها لفهم والتحكم بالطبيعة جعلت العلماء يهتمون بعالم السحر ومؤثراته
 .philosophique ينظر: العلماء. اهتمامإمتحان الطبيعة عن طريق التجارب. وبالتالي، فإن الكتابات حول هرمس جذبت 

Par voltaire. Imprimerie de cosse. Paris. 1838. P577        dictionnaire  
يتمثل جوهر .سها زرادشت الفارسي األصل الذي عاش في القرن السادس قبل الميالدالزرادشتية ديانة قديمة أس )2(

الزرادشتية في فكرة الصراع بين الخير والشر . وقد نادى زرادشت باإليمان بأهورا مازدا زاعًما أنه إله الحكمة الذي هو واحٌد 
اء على هذا الشر ، نادى أهورا مازدا على يازات ، أزلي حكيم عدل وخير . واعتقد أن أنكرا مينو روح شريرة حاقدة ، وللقض

تزعم هذه . وهي القوى الروحية الخيِّرة التي هي من جنسه ، لمساعدته ، كما تساعد أنكرا مينو مجموعة من الشياطين
ثم يتصارع الديانة أن أهورا مازدا قد خلق العالم الذي هو خير ، في سبع مراحل ، ولكن أنكرا مينو دخل فيه ليفسده . ومن 

 .الخير والشر في العالم . ويعتقد الزرادشتيون بانتصار الخير في النهاية
ويعتقد الزرادشتيون أيًضا بالحياة اآلخرة حيث تتحد األرواح مع األجساد ويقوم الناس للحساب . كما يزعمون بأن الجميع 

أما المقسطون فينجون ، ويصب النهر الملتهب  سيعبرون نهًرا من الحمم ، وفيه يهلك األشرار وينتهي الشر من الوجود .
في جهنم فيطهره ، وتعود األرض إلى حالتها األولى الخيِّرة ، ويؤسس أهورا مازدا مملكته األرضية حيث يعيش األخيار 

تح: محمد سيد  ،الملل والنحل :ينظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني .السعداء حياة سعيدة خالدة
 .189ص  (،د.ت) ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،0ج  ،كيالني

االسكندر هو ابن فيلبوس الملك، سلمه أبوه إلى أرسطوطاليس ليعلمه فأقام عنده خمس سنوات يتعلم منه الحكمة،  )3(
كم، توفي برومية المدائن وضعوه في تابوت وحملوه إلى واألدب حتى بلغ أحسن المبالغ، وبعد وفاة أبيه استقل بأعباء الح

 .087الملل والنحل، ص ،االسكندرية وقد عاش اثنين وثالثين عاما منها اثنتا عشرة سنة في الحكم. ينظر: الشهرستاني
يا( اشتهرت بالفالسفة والعلماء. ينظر: المعجم حران مدينة قديمة مهمة في بالد ما بين النهرين )جنوب تركيا حال )4 (

 .81ص  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،العربي األساسي
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يونانية كثيرة إلى السريالية ثم إلى العربية.  . وقد ترجموا كتبا(1)وهي التي تسمت بالصابئة
ن كانت فلسفتهم أقل انتشارا من الفلسفة اليونانية.  كما كانت هناك فلسفة هندية وفارسية، وا 

 كانت تدرس فيها علوم اليونان والهند على السواء. (2)وكانت للهند مدرسة في جنديسابور
 (3كل هذه كانت تتسرب منها تعاليم إلى التصوف." )

يتبن من خالل ما ذهب إليه أحمد أمين أن الفلسفة اليونانية والهندية لها جذور قديمة في 
الشرق، ولما اتصلت بالفلسفة اإلسالمية حصل التأثير والتأثر فتسربت إلى الفكر اإلسالمي 

 لتقاربها منه، خصوصا بعض النظريات ثم يردف قائال:
ية الفناء في هللا وهي نظرية أبي يزيد و"من أهم النظريات في التصوف الفلسفي نظر 

 الفارسي وتحيل على فكرة االتصال باهلل والتفكير فيه، وهذه الفكرة معروفة في البسطامي
 (5(." )4) الديانة البوذية باسم نرڤانا

 سالمي:أبعاد التصوف اإل - ه
                                                 

الصابئة: الصبوة في مقابلة الحنيفية، وفي اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ ، فبحكم ميل هؤالء عن سنن الحق وزيغهم  )1(
نما مدار مذهبهم على التعصب عن نهج األنبياء، قيل لهم الصابئة وهم  ا  يقولون الصبوة هي االنحالل عن قيد الرجال و 

 .4ص ،الملل والنحل :للروحانيين. ينظر: الشهرستاني
في جنديسابور مدينة فارسية أسسها سابور األول واشتهرت بمدرستها الطبية، فتحها المسلمون سنة سبعة عشر هجري  )2(

. ينظر: المعجم العربي األساسي: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تقديم: د. محي الدين عهد عمر بن الخطاب
 .1،ص 0939صابر، توزيع الروس، 

 .044ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم)3(
تعتبر الـ )نيرفانا( هي حالة االنطفاء الكامل التي يصل  وذية الجاينية هي حالة الخلو من المعاناة.مفهوم النيرفانا في الب( 4(

إليها اإلنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فال يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على اإلطالق، أي أنه يصبح 
من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة منفصال تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف 

القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد اإلنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من االكتئاب والحزن والقلق وغيرها. 
ل العميق، إال أن األمر وبطبيعة ويصل الكهنة البوذيون والفقراء الهنود إلى حالة الـ )نيرفانا( بعد فترات طويلة جدا من التأم

الحال صعب جدا على عامة الناس، وكل ما ذكرناه واقعي تماما على الرغم مما يبدو عليه األمر من مجرد فكرة فلسفية. 
 ينظر: مهرداد وبقي أن نذكر أن أصل كلمة )نيرفانا( من لغة الهند األدبية القديمة ويطلق عليها اسم )اللغة السنسكريتية(.

 .00ص  ،المشروع القومي للترجمة ،ترجمة محمود عالوي ،مراجعة عبد الحميد عبد المنعم مدكور ،فلسفة الشرق :تمهري
 .044ص ،أحمد أمين: ظهر اإلسالم( 5)
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على ظاهر النص وعلماء الكالم يستندون إلى الجدل  إذا كان الفقهاء يعتمدون
االفتراضي والفالسفة يعتمدون على العقل والمنطق أو البرهان االستداللي، فإن المتصوفة 
يعتمدون على الذوق والحدس والوجدان والقلب. أي إن لغتهم لغة باطنية تنفي الوساطة 

يبي وجداني وذوقي. ومن ثم، هو غ وترفض الحسية وتتجاوز نطاق الحس والعقل إلى ما
فاللغة قاصرة في ترجمة التجربة الصوفية، لذلك يلتجئ المتصوفة إلى مصطلحات رمزية لها 
سياقات خاصة، وهذه المصطلحات كثيرة يصعب حصرها استقيت من مجاالت عدة، ومن 
هنا يمكن الحديث عن اللفظ المشترك داخل الحقل الصوفي. ومن هذه العلوم التي نهلت 

نها الكتابة أو الممارسة الصوفية نذكر: علوم الشريعة، وعلوم العقيدة، واآلداب، وعلوم م
 والسنة وعلم الحروف والكيمياء. اللغة، والفلسفة، فضال عن القرآن

الصوفي التعدد في األلفاظ والتعدد في المعاني واالختالف بين  االصطالحو"من مشاكل 
ع الختالف التجربة الصوفية من تجربة إلى الصوفية في معنى مفهوم ما، وهذا راج

 (1).أخرى"
وعليه، فهناك مجموعة من القضايا واإلشكاليات التي يجب الوقوف عندها وهي: قضية 
شكالية التأويل، ألنها هي التي ستميز الخطاب الصوفي  العرفان وثنائية الظاهر والباطن وا 

، وهو من أوائل سراج الطوسيعن الخطاب الفلسفي والخطاب الفقهي. فهذا أبو نصر ال
المؤلفين في تاريخ التصوف في اإلسالم، يعتبر المتصوفة من علماء الباطن وبالتالي، 
 فالتصوف هو علم الباطن، بينما الفقه هو علم الظاهر، وفي هذا يقول في كتابه )اللمع(:

وباطن. وهو علم الشريعة الذي يدل ويدعو إلى األعمال الظاهرة والباطنة. "إن العلم ظاهر 
 وأما األعمال الباطنة فكأنها الجوارح وهي العبادات واألحكام.واألعمال الظاهرة كأعمال 

ولكل عمل من هذه األعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه  القلوب وهي المقامات واألحوال.
                                                 

 ،م1111 ،0ط ،مطبعة نداكوم للصحافة والطباعة ،محمد المصطفى عزام: المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل (1)
 .101ص
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إذا قلنا: علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي وبيان وفهم وحقيقة ووجد. ف
الجارحة الباطنة وهي القلب، وأما إذا قلنا: علم الظاهر أشرنا إلى علم األعمال الظاهرة التي 

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ﴿: وقد قال تعالى هو الجوارح الظاهرة وهي األعضاء،
تعالى بها على الجوارح الظاهرة من فعل  (. فالنعمة الظاهرة ما أنعم هللا1)﴾وباطنة

الطاعات، والنعمة الباطنة ما أنعم هللا تعالى بها على القلب من هذه الحاالت. وال يستغني 
ولو ردوه إلى الرسول  ﴿الظاهر عن الباطن وال الباطن عن الظاهر، وقد قال هللا عز وجل

لى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالعلم المستنبط هو العلم الباطن  (،2) ﴾وا 
فالعلم ظاهر  ات من القرآن والحديث وغير ذلك.وهو علم أهل التصوف ألن لهم مستنبط

وباطن والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول )صلى هللا عليه وسلم( ظاهر وباطن واإلسالم 
 (3ظاهر وباطن")

ه القلب واستنطاق مقاماته ومن هنا، فإن المتصوفة يتجاوزون الحس والظاهر إلى استكنا
وأحواله لتأسيس تجربة روحانية وتأصيل حضرة ربانية قوامها العشق والمحبة والزهادة 
وتأويلها عرفانيا ولدنيا، بينما يكتفي الفقهاء وعموم الناس بظاهر النصوص وسياقاتها 

ثارة الفتنة في المجتمع.  السطحية مخافة من التأويل وا 
 مي:مصادر التصوف اإلسال - و
 ن من المصادر:ينوع إلىنشوء التصوف اإلسالمي يعود 

تتمثل في القرآن الكريم والسنة والظروف السياسية واالجتماعية و  :مصادر داخلية _0
 .ها األمة اإلسالميةب تالتي كانت مر 

                                                 

  (1) سورة لقمان، اآلية 11.
  (2) سورة النساء، اآلية 78

ــيم محمــود وطــه عبــد ال ،: اللمــعأبــو نصــر الســراج الطوســي (3) ودار ، بغــداد، مطبعــة المثنــى ،اقي ســروربــتحقيــق عبــد الحل
 .48ص ،0991 ،القاهرة ،الكتب الحديثة
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تتمثل في الفكر الغنوصي والهرمسية واألفالطونية المحدثة و  :المصادر الخارجية_ 1
 الباطني والتيارات الهندية والفارسية والمسيحية واليهودية.والتشيع والفكر 

إذا كان الزهد والتصوف اإلسالمي السني لهما جذور داخلية بدون شك، فإن التصوف  
وابن  ،( وابن سبعين2( وابن عربي)1)وأبي يزيد البسطامي الفلسفي كما عند الحالج

على الرغم من طابعه السني والشرعي في  وأبي الحسن الششتري ( والسهروردي3)الفارض
كما  بالفلسفة األجنبية،مواقف فإن له جذورا خارجية، نظرا لتأثره وال الكثير من النصوص

نما ذكرنا اإلسماعيلية هنا ألنه  يقول الدكتور عابد الجابري في كتابه)بنية العقل العربي(: "وا 
عنهم كان ابن عربي يأخذ مواد عرفانيته، ومن نفس النبع الذي غرفوا منه كان يستسقي 

 (4الهرمسية.")
في كتابه )المقدمة( إلى أن المتصوفة المتأخرين قد تأثروا بالشيعة  ونويذهب ابن خلد

الغالة والفكر الباطني المنحرف، يقول ابن خلدون في هذا الصدد:" إن هؤالء المتأخرين من 
توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس 

في كتابه )المقامات( وله غيره وتبعهم ابن  الحلول والوحدة ومألوا الصحف منه مثل: الهروي
والنجم اإلسرائيلي في  ا عفيف الدين التلمساني وابن الفارضوتلميذهم عربي وابن سبعين

قصائدهم وكان سلفهم مخالطين لإلسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول 

                                                 

هـ / 194ولد في طيفور من أصل فارسي إليه تنسب الطريقة المعروفة باسم الطيفورية توفي سنة  يأبو يزيد البسطام )1(
 .89ص  ،0981 ،بيروت ،صادر دار ،الفتوحات المكية ،ينظر: ابن عربي م.377

هـ وانتقل إلى اشبيلية ودرس بها ثم سافر 491الطائي األندلسي ولد في مرسيةسنة  هو محي الدين بن عربي الحاتمي )2(
 .4ص  ،81ج  ،أعالم النبالءسير  :ينظر: الذهبي هـ.989إلى مصر ودمشق وبغداد وجاور مكة وتوفي بالشام سنة 

م من أسرة 0031هـ /479عمر بن الفارض ولد في القاهرة سنة  هو إمام المحبين وسلطان العاشقين هو أبو حفص )3(
ته سنة عاما عاد إلى مصر مفعما باألشواق والوجد والهيام وكانت وفا04شامية درس الفقه والحديث وزار مكة ومكث فيها 

 .1ص ،0994 ،القاهرة ،دار القلم ،ينظر: الموسوعة العربية الميسرة م واشتهر شعره بالمعاني الرمزية.0184هـ /981
 .800ص ،1101 ،00ط، مركز دراسات الوحدة العربية، محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (4)
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لهية األئمة مذهبا لم يعرف ألولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذ هب اآلخر واختلط وا 
 (.1كالمهم وتشابهت عقائدهم". )

وتحيل نظرية الحلول ومحبة هللا ولبس الصوف على العقيدة المسيحية، بينما تحيل فكرة 
الفناء على النرڤانا البوذية، وتشير أفكار ذي النون المصري إلى تصورات أفلوطين، وتختلط 

 الشرقية. أفكار ابن عربي بأفكار الشيعة الباطنية والهرمسية
وقد دفعت الشطحات التي كان ينطق بها المتصوفة كثيرا من المستشرقين ليربطوا 

ت أبي يزيد التصوف اإلسالمي بمؤثرات خارجية هندوسية وبوذية وزرادشتية مثل شطحا
ديه وقال لي يا أبا يزيد: إن خلقي مرة فأقامني بين ي -هللا -رفعنيالذي قال: " البسطامي

يحبون أن يروك. فقلت: زيني بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا 
أول ما ذلك أيضا قوله: " . ومنفتكون أنت ذاك وال أكون أنا هناك"رآني خلقك قالوا: رأيناك، 

حدية وجناحاه من صرت إلى وحدانيته فصرت إلى وحدانيته فصرت طيرا جسمه من األ
الديمومة، فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت إلى هواء مثل ذلك مائة 
ألف مرة. فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان األزلية فرأيت فيها شجرة أحدية، ثم وصفت 

 (2". )ا...فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعةأرضها وأصلها وفرعها وأعضاءها وثماره
شطحات كثيرة في متون العرفانيين أمثال: جالل الدين الرومي والسهروردي وابن فهذه ال

 .وابن سبعين وابن الفارض والحالج عربي وأبي يزيد البسطامي

 .بجاية حاضرة للتصوف اإلسالمي وأدبه -2
والجزائر بشكل خاص, أقام فيها ، بجاية اسم خالد في تاريخ المغرب العربي بشكل عام

وعرفها  ،أعماق الماضيالفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون خالل عصور غائرة في 

                                                 

  .478ص ،المقدمة :ابن خلدون (1)

 .13ص ،0979 ،8ط،الكويت،وكالة المطبوعات، شطحات الصوفية :عبد الرحمن بدوي (2)
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إحدى كبريات الدول اإلسالمية المؤثرة  ،المسلمون حين أصبحت عاصمة للدولة الحمادية
 التي سادت الشمال األفريقي فترة من الزمن.

استمدتها من معاهدها  ،فقد تمتعت )بجاية( في ظل الحماديين بسمعة وشهرة واسعة
واستقبالها الفارين من محاكم  ،اطئ األفريقيوتجارتها الرائجة على الش ،الثقافية المتعددة
كما اشتهرت بعد ذلك بقوتها البحرية التي دافعت بها عن شواطئ المغرب  ،التفتيش باألندلس

فساهمت من ثم في الحفاظ على الحضارية والهوية العربية اإلسالمية للمنطقة  ،العربي كله
لقرون عديدة أثر بالغ في  شهدته بجاية في واالنتعاش الفكري الذيوكان لعهود االزدهار الثقا

وأنجبت المفكرين والمبدعين رجااًل  ،فخرجت العلماء ،أن تصبح قبلة العلماء وطالبي المعرفة
 ،ين فخربتهاولم تفقد تلك الشهرة وذلك الدور إال حين امتدت إليها أيدي المستعمر  ،ونساء

  ر.ودمرت ماضيها الزاه

 :النهضة الفكرية في بجاية -أ
الرغم من كل ما عرف به أمراء الدولة الحمادية من بذخ وولع بالعمارة وبناء القصور ب

إال أنهم اشتهروا أيضًا باهتماماتهم الثقافية والعلمية، واستخدام األدباء في دواوينهم الرسمية , 
عليهم, وعقد المجالس العلمية  واإلغداقوتقريبهم العلماء, وتفضلهم على من سواهم، 

وبرزت بجاية  ،, وتشجيع المبدعين والمفكرين, فنشطت حركة فكرية علمية وسعةللمناظرة
 كواحدة من الحواضر اإلسالمية تضاهي بغداد والقاهرة والقيروان وغيرها.

ذين جعلوا من قصورهم ساحات والفضل في ذلك كله يعود إلى األمراء الحماديين ال
وقد برز  ،واع العلوم النظرية والتجريبيةيتنافس فيها أصحاب اإلمكانات في مختلف أن ،فكرية

الذي بلغت بجاية في عهده درجة عالية  من الحماديين بشكل خاص المنصور بن الناصر
في العلوم والفنون، إضافة إلى ما بلغته من ازدهار اقتصادي ورقي عمراني، فقد كان 

 يتبارى في ذلك مع من اختصوا به. ،المنصور كاتبًا وشاعراً 
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 :العلمية إلى بجاية الهجرات -ب
  :وصفت بجاية بأنها دار هجرة العلماء، وذلك راجع إلى هجرتين أساسيتين

فهي هجرة رجال الفكر واألدب من قلعة بني حماد التي كانت دار علم  الهجرة األولى *
 .وأدب ومعهدًا لتحفيظ القرآن والحديث، وتعليم العربية

دثين واألدباء من األندلس فارين بدينهم من فهي هجرة العلماء والمح الهجرة الثانية *
 واالضطهاد اإلسباني بعد سقوط دولة المسلمين هناك. ،محاكم التفتيش

 .يضاف إلى ذلك هجرات العلماء من القيروان والقرويين وغيرهما من الحواضر الفكرية
ع الفكري فشهدت بذلك مرحلة من التالقح الفكري واالمتزاج الثقافي، جعلت منها مركز اإلشعا

 ، إلى جانب تلمسان في الغرب وقسنطينة في الشرق.المغرب األوسطفي 
ومما يؤكد أهمية بجاية والمكانة العلمية التي بلغتها في عهودها الزاهرة، اتجاه غير 

ن صنع الشمع من مصانعها، و المسلمين إليها وطلبهم العلم في معاهدها، فقد تعلم اإليطالي
 ى الشمع عندهم )بوجي( مأخوذًا عن اسمما إلى أوروبا، وال يزال يسونقلوه إلى بالدهم، ومنه

 
 (.1بجاية) 

 :وأعالمه : أدبهبواكير التصوف في بجاية - ج
بل نستطيع تعميم الحكم لحقيقية لظهور التصوف في بجاية، ال يمكن تحديد البداية ا

لك، يظهر من خالل على المغرب األوسط كله ـ إذ تنقصنا األدلة والبراهين الكافية على ذ
النتف التي جمعت أن بجاية قد عرفت التصوف مبكرا، عن طريق علماء القلعة الذين انتقلوا 

                                                 

تنحدر تسمية بجاية من أصول أمازيغية قديمة، وقد اختلفت اآلراء في معاني تسميتها وتنوعت، واألصح أنها سميت  )1(
برية تدعى بجاية أو بقاية وتنطق باألمازيغية ) بقايث ( وسماها الفرنسيون بوجي على اسم أول قبيلة نزلت بها وهي قبيلة بر 

bougie  لك ألن أهلها اشتهروا بصناعة الشموع ويقال ذالقريب صوتيا من لفظة بجاية ومعنى التسمية الفرنسية هو الشمعة
تقديم:  ،نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالم :ينظر: المعجم العربي األساسي .ي سطع من حضارتها وعلم أبنائهاذللنور ال

 .08ص ، 0939، توزيع الروس ،محي الدين صابر
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إليها بعد تمصير المدينة، وتخريب القلعة على يدي األعراب، فنحن نعلم مدى تأثير يوسف 
لكتاب  ( على علماء القلعة، ونشره التصوف بها، وانتصاره1بن النحوي()ابن محمد التوزري )

اإلحياء، فال يبعد أن يصل تأثيره مع القادمين إلى بجاية والتي وجدوا فيها المالذ والمكان 
 المفضل لنشر تعاليم المذهب الصوفي.

ولعل من أهم وأبرز عوامل انتشار التصوف هي البيئة العلمية، فقد ظهر التصوف 
 وأيام ازدهار الحضارة العباسية. وانتشر في بغداد على عهد بني العباس

 
 معجم أعالم بجاية:د_ 

وهنا نجد أن المدينة بجاية قد عرفت نشاطا علميا وثقافيا كبيرا على يد جماعة كبيرة من 
ومن أقدم  العلماء، برزوا خصوصا في علوم الفقه والحديث واللغة العربية، واهتموا بها،

 اية نجد:التراجم للعلماء الذين عرفتهم بج
 
 
 

                                                 

لى توزر مسقط رأسه في الجنوب إهو يوسف بن محمد بن يوسف، أبو الفضل، عرف بابن النحوي التوزري نسبة  )1(
ماما إبن محمد الشقراطسي " الذي كان  م وكانت توزر في عصره بها أعالم كثيرة مثل " عبد هللا 0141التونس ولد سنة 

لى والية صفاقس بالجنوب الشرقي إبو الفضل أفي الحديث والعربية والفقه، أديبا شاعرا وهو من شيوخ ابن النحوي رحل 
 خمي " فقرأ عليه كتاب " التبصرة " وروى عنه صحيح البخاريلالخ فقهاء عصره الشيخ " أبي الحسن التونسي لألخذ عن شي

وفي هذا الجو العلمي تنفس ابن النحوي وتأثر به فكان مثل  فقرأ عليه أصول الفقه، وعلم الكالم مام المازريإلأخذ عن ا
مام المازري، شاعرا وأديبا لغويا مثل كن من أصول الدين والفقه مثل اإللفقه، ومتملى االجتهاد في اإشيخه اللخمي مائال 

، وصودرت شيخه الشقراطسي ولقد لقي ابن النحوي المتاعب والمقاومة من الفقهاء والرؤساء زمن استقراره بالمغرب األقصى
ه.ينظر: حسين محمد 408، توفي سنة ليأمواله بسبب ميله إلى علم التصوف، وتدريسه لكتاب اإلحياء ألبي حامد الغزا

 .7. ص1114: شفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة المنفرجة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مخلوف
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ويعتقد أنه أول من نشر التصوف ببجاية  (.1محمد بن الحسين الميورقي) -
وهيأ األرضية لمن سيأتي بعده من الصوفية والعلماء األعالم الذين جعلوا من المدينة 

 قطبا للتصوف ومركز إشعاع صوفي استمر لعشرات السنين.
 هذه العوامل: وهناك عوامل عديدة أهلت بجاية لتكون منارة للتصوف، من

 الموقع الجغرافي على الطريق البحري الرابط بين مدن شرق األندلس والمشرق العربي. *
 من جهة وطلبا للعلم من جهة أخرى. االضطهادتوافد العلماء من األندلس جراء  *
 هجرة العديد من علماء قلعة بني حماد بعد سقوطها. *
 غنى المنطقة وتعدد ثرواتها االقتصادية. *
حسن معاملة أهلها للغرباء، ومنه مدح كثير من الصوفية ألهلها وذكر محاسنهم، من  *

أنها مدينة تعين على طلب الحالل، وقد وصفوا بأنهم يعطفون على الفقراء ويعظمون العلماء 
 ويحبون األولياء ويؤمنون بكراماتهم.

 بعدها عن مراكز الحكم لبالد المغرب العربي. *
 تقرار.توفر األمن واالس *

قد كان تأثير اإلمام الغزالي بعيدا في العالم اإلسالمي بشكل عام، وفي بالد المغرب 
اإلسالمي بشكل خاص، وارتبط ظهوره بدخول كتاب اإلحياء إلى هذه المناطق، من أنصاره 

وابن  بالمغرب األوسط: عبد السالم التونسي، محمد الهواري، محمد بن سعادة المرسي

                                                 

لزهد والصالح وكثرة المريدين واألتباع، وبلغوا درجة عليا من العلم فقد كان وهو من علماء األندلس الذين اشتهروا با (1)
وأبي نصر النهاوندي، وأبي  عبد هللا البيضاوي فقيها على المذهب الظاهري وعرف برواية الحديث الذي أخذه بالمشرق عن

ثم بعد أن أمر الخليفة المرابطي علي بن تاشفين  .، عاد بعدها إلى األندلس ودرس في أماكن عدة بهابكر الطرطوشي
بإحضار ابن العريف وابن برجان والميورقي، وهو ما يدل على شهرتهم ومكانتهم التي صارت لهم باألندلس، فر الميورقي 

اشتهر الميورقي بالزهد والصالح، وكذا التصوف، وقد كان من أصدقاء ابن برجان وابن  إلى بجاية. ومنها إلى المشرق وقد
ولكن ال ندري  العريف، وما استدعاء الخليفة علي بن تاشفين له، إال دليل على تصوفه وانتساب الكثير من المريدين له.

 هـ، ولم يذكر علما معينا.487 من أخذ عنه ببجاية بالضبط، فقد ذكر صاحب التكملة أنه أخذ عنه ببجاية سنة
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ذي عمل على نشر الفكر الغزالي في قلعة بني حماد التي كانت عاصمة النحوي القلعي ال
 الدولة الحمادية. آنذاك

فأصبح الفكر الغزالي أو التصوف السني على طريقة الغزالي من أكبر التيارات الصوفية 
في بالد المغرب، وعرف الكثير من األنصار واألتباع من العلماء والصوفية، وحتى من 

 منهم: الفقهاء أنفسهم.
 : والتي مرت معنا سيرته، فال داعي إلعادة الحديث عنها. ثم يأتي:شخصية الميورقي -

 (.1عبد الحق بن عبد الرحمن االشبيلي )
 
 
 
  

                                                 

اإلمام الشيخ الفقيه الجليل، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن حسين بن سعيد بن إبراهيم األزدي، محدث فقيه،  )1(
هـ، وأقام بها 441، ونزل بجاية سنة  ونشأ بها وأخذ عن شيوخها باشبيلية، هـ401قاض مؤلف، من أهل اشبيلية، ولد سنة 

مال في هذه الفترة إلى التصوف والتدريس والخطابة بالجامع األعظم، ولم يتول القضاء إال في عهد  .ه431اته سنة إلى وف
عكف على نشر العلم .بني غانية ولفترة قصيرة، وكان يبتعد عن المشاركة في الحياة السياسية وتولي المناصب الرسمية

فادة الطالب، عده ابن عساكر من أكبر المحدثين المعاصرين له بالمغرب، ووصفه اشتهر أيضا بالحديث وعلومه، حتى .وا 
أخذ عنه متصوفون ومحدثون كثيرون، أمثال: محمد ."كان حافظا عالما بالحديث وعلله عارفا بالرجال ابن فرحون بقوله:"

اري الطبيب هـ(، علي بن عتيق األنص901 :هـ(، ومحمد بن عبد الرحمن التجيبي )ت910 :)ت بن عبد هللا األنصاري
كتاب العاقبة: في التصوف والزهد، ، أثر :ولم يصل إلينا أغلبها منها هـ(. له مؤلفات جليلة كثيرة ،493 :الفقيه المتكلم )ت

العلوم الفاخرة في أمور اآلخرة".  في كتابه" تأثيرا بعيدا في المتصوفة الذين جاءوا بعده، خاصة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي
توفي ببجاية بعد محنة نالته من  .كتاب الرقائق واألنيس. كتاب التوبة: في سفرين. كتاب فضل الحج والزيارة. كتاب الزهد

م، وقبره خارج باب المرسى، وهو من المزارات المتبرك 0034 -هـ431قبل الوالة في العشر األواخر من ربيع اآلخر سنة 
ذاعته ونشره بين  بها عند أهل بجاية، وقد ساهم عبد الحق االشبيلي في دفع تيار التصوف السني بالمغرب العربي، وا 

مد بن عمر مدين الغوث وأبي عبد هللا مح يحامد المسيلي وأب ية جماعة من العلماء من أمثال: أب، رفق طبقات العلماء
 القرشي، وذلك بتبني أفكار حجة اإلسالم اإلمام الغزالي ونشر علومه وكتبه كاإلحياء والمقصد األسنى وغيرها من المؤلفات.

 .44 -40ص  ،عنوان الدراية :الغبريني ينظر:
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 (.1محمد بن عبد هللا القلعي)ابن الخراط ()
 (. 2)الحسن بن علي المسيلي

 
                                                 

العلماء الذين تكونوا بقلعة وهو من  .أبو عبد هللا، والمعروف بـ"ابن الخراط"، أحد شيوخ الشيخ أبي زكريا الزواوي البجائي )1(
خها منهم: األستاذ علي بن محمد بن عثمان يبني حماد ونشروا علومهم بها، ثم انتقل إلى بجاية. أخذ بالقلعة عن مشا

التميمي، واألستاذ علي بن شكر القلعي، وأخذ عن الخطيب المقرئ النحوي محمد بن عبد العزيز بن محمد المعروف بـ"بن 
 .لزاهد محمد بن عبد المعطي المعروف بـ"ابن الرّماح"وغيرهمعفراء" والفقيه ا

اشتهر بتدريس الفقه، النحو، الحديث والقراءات وهي العلوم التي عرفت مكانة كبرى في بجاية. كما اشتهر بزهده وصالحه 
رحلته، أو ما نجده في  وهو ما يشير إليه الورتيالني في .وتقواه، وكان الناس يتبركون به ويعتقدون فيه الصالح والوالية،

 .ابن الخراط ، ويبدو أن مرجعها إلى الشيخكتابات الشيخ محمد بن عبد الرحمن األزهري
، وأنه أعطى صورة ال نعرف الكثير عن آرائه، إال أننا نستطيع أن ندرجها ضمن التيار السني، باعتباره من شيوخ الزواوي

م أعالم الجزائر معج :ينظر: عادل نويهض ني أمكن بعد ذلك إتباعها، وتعميقها على يد أتباعه ومريديه.عن التصوف الس
 ،0938، 8ط ،انلبن ،بيروت ،النشرنويهض الثقافية للتأليف والترجمة و  مؤسسة ،من صدر اإلسالم إلى العصر الحاضر

.080ص  
تصوف، ومن أوائل الصوفية بالجزائر، وهو الفقيه الصوفي أبو الحسن بن علي المسيلي، أحد دعائم مدرسة بجاية في ال )2(

(، كما يعرف بـ"القاضي المسيلي"، تمييزا له عن المعروف بـ)أبي حامد الصغير بن محمد المسيلي عليعلي حسن بن 
من مدينة المسيلة، ويحتمل أنه أخذ عن علماء  .أصله)القاضي األصولي والقاضي األزدي )أبو محمد عبد الحق االشبيلي

أدركت ببجاية تسعين مفتيا ما منهم يعرف الحسن بن علي المسيلي  القلعة، ثم انتصب للتدريس ببجاية، ألننا نجده يقول:"
عمل والورع جمع بين العلم وال حاله الغبريني بقوله:" .من يكون"، فيظهر أنه دخل بجاية عالما وفقيها، ولم يكن معروفا بها

 .والتصوف، وبين علمي الظاهر والباطن"
ووقف الحسن في مواجهة التيار الفقهي المرابطي الذي يدعو إلى إنكار القياس، وألف كتبه في هذا اإلطار، التذكرة في علم 

الكريم أصول الدين، ففي عهد المرابطين فرضوا تدريس فروع مذهب مالك ومنعوا تدريس األصول، فأهمل تفسير القرآن 
 ."ودراسة الحديث، لذا وصف عبد الحميد حاجيات هذه الفترة من حكم المرابطين " طور منابذة الرأي والعقل

ولما حل الشيخ أبي مدين ببجاية وشرع في تدريس أبنائها، ولم يكن قد اشتهر وعرف، سمع عنه المسيلي أنه يأتي من العلم 
ة زميله الشيخ عبد الحق االشبيلي ـ وقد كانا يمثالن مرجعية أهل المدينة بفنون وأنه اطلع على السر المكنون، فقرر رفق

 .العلمية، قررا زيارة الشيخ أبي مدين فلما اجتمعا به أقرا له بالسبق في الطريق وشهدا له بالعلم والصدق والوالية
 :ساهم المسيلي في نشر التصوف بوسيلتين أساسيتين هما

 ـ التعليم  1
 ـ التأليف  2
بالمقبرة التي تقابل الخارج من الباب، والدعاء عنده مستجابـ  "امسيون" م، وقبره بباب0034 -هـ431ي ببجاية بعد سنة توف

 .87 -88عنوان الدراية، ص :ينظر: الغبريني .كما جاء عند الغبريني
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 (.1عبد الكريم بن عبد الملك القلعي )ابن يبكى() -
 (.2هللا البجائي)العربي أبو عبد  -
 شعيب بن الحسين التلمساني )أبو مدين الغوث(.  -
 .(3يحي بن حسن الحسناوي الزواوي)أبو زكريا()  -
 (4سليمان بن حبوش الحسناوي) أبو الربيع  -

                                                 

بن الطيب األزدي القلعي البجاوي، أبو محمد، الشيخ الفقيه العالم الصوفي عرف  عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد هللا )1(
من أهل قلعة بني حماد، وصاحب الرباط المعروف بـ"رابطة ابن يبكى"، داخل باب أمسيون من أعلى سند  ."بـ"ابن يبكى

، وكان معروفا عند الخلفاء من بني عبد  كان من جملة أهل العلم، .بجاية، وهو الموقف ألوقافها المعروفة اآلن بها
ليه يرجع في الفتيا ، رفعة في العلم والدينله  المؤمن، وكانت أسس رابطته الشهيرة ببجاية والتي أوقف عليها أمواال  .، وا 

 :ريني. ينظر: الغبتنفق في سبيل هللا، وهي الظاهرة التي بدأت باالنتشار فنجد رابطة ابن يبكى، ورابطة الزواوي ةطائل
 .108عنوان الدراية، ص

، عرف بصالحه وفضله، وكثرة عبادته، وأنه من أولياء هللا المقربين، واحتل أهمية ه19الذي عاش في أواخر القرن  )2(
كبرى في تاريخ المدينة، لدرجة أن الشيخ أبي زكريا الزواوي لما أراد أن يبني زاويته اختار لها جوار ضريح الشيخ العربي 

ال تسعفنا المصادر بالكثير من المعلومات عنه، إال ما ذكره الشيخ األكبر بن عربي عنه: "هو من األميين كشيبان  البجائي،
مخفيا ألمره مستترا بصورة البله مدة دهره"، أورد له الغبريني مجموعة من كراماته، دلت على اعتقاد الناس  الراعي، وكان

 .بجائيةفيه، وانتشار مبدأ الكرامة لدى األوساط ال
 .40-49ينظر: الغبريني، عنوان الدراية، ص وقد كان وقبره عند مسجد الشيخ أبي زكريا الزواوي، بخارج باب المرسى.

لعل من أبرز رجاالت التصوف السني وأعالمه هو الشيخ أبو زكريا يحي بن أبي علي المشتهر بالزواوي، اشتهر بعلمه  )3(
يخ أبي مدين ومن أصدقائه المقربين، وان اختلفا في طريقة الوعظ واإلرشاد، فقد وصالحه وزهده وتقواه، كان معاصرا للش

 .كان الشيخ الزواوي ممن غلب عليه الخوف
من أهل أمسيون، خارج مدينة بجاية. قرأ أول أمره بقلعة بني حماد على يد الشيخ الصالح أبي عبد هللا بن الخراط وغيره، ثم 

 .خ من الفقهاء والمتصوفة وأهل الطريقيواألخيار والمشا ارتحل إلى المشرق، فلقي الفضالء
ساهم مساهمة فعالة في نشر التصوف في الجزائر وذلك بتدريسه وببناء الزوايا، وتعتبر زاويته من أقدم الزوايا التي عرفها 

الرابع عشر من توفي بعد صالة العصر من يوم الجمعة . المغرب األوسط، والتي تحدث عنها الغبريني في غير ما موضع
م(، وتوفي في هذا اليوم فجأة من غير تقدم مرض. ودفن بزاويته 0104 -هـ900شهر رمضان من عام أحد عشر وستمائة)

 ببجاية. ويعرف عند سكان بجاية بـ"أبي قبرين"، وهم يذكرون أنه مدفون أيضا عند شاطئ البحر حيث معمل الجير ببجاية.

 .91عام، صالجياللي، تاريخ الجزائر الينظر: 
مؤسس الزاوية الحسناوية ببجاية خالل النصف األول من القرن السابع الهجري، والتي كانت منارة يتلقى فيها المريدون  )4(

بآسفي وتؤدي إليها الزكاة، وقصدها العلماء من المغرب  التصوف على مذهب أبي مدين، وكانت تتبع الطريقة الماجرية
 .179ص  ،ينظر: الغبريني. عنوان الدراية وصل بين بجاية وفاس. لتدريس التصوف بها. فكانت همزة
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 (:1قاسم بن محمد القرشي البجائي) -
 (:2عبد الحق بن ربيع البجائي) -

 
                                                 

 .الشيخ الفقيه المنقطع، الصالح الزاهد الورع المتعبد، مستجاب الدعوة، أبو الفضل قاسم بن محمد القرشي القرطبي )1(
يا، فخرج من بلده دون العشرة أعوام، مهاجرا إلى هللا مقبال ولد بقرطبة ونشأ بها، حبب إليه العمل الصالح وبغضت له الدن

على العبادة، بعد أن ترك ماال وعقارا، وقصد نحو الشيخ أبي أحمـد ـ وكان من أولياء هللا الصالحين، ومن عباده المتقين ـ 
 .فظهرت عليه الكرامات، وفاضت عليه ينابيع الخيرات

حضرنا مع الشيخ بوادي بجاية في بعض الجنات، فتكلم كثيرا، إلى أن أخذ في شرح أقوال  الخطيب:" قال أبو العباس
الشيوخ أن العارف فوق ما يقول، وأن العالم دون ما يقول، فخطر ببالي أنه من خواص العارفين، فالتفت إليَّ وقصدني 

الموت للعارفين مشاهدة واضحة للحق، وسبب للقاء  " كان يقول:"بنظره وهو يبتسم فقال: نعم يا أحمـد هو كما قلت ونويت.
 .".وشيء يوصل للمحبوب، وأن المعرفة تنقلب مشاهدة يوم القيامة

جئت يوما ألراه، فلما وقفت عند باب الزاوية، أصابتني هيبة، وسمعت كالما  وذكر معاوية الزواوي ـ وهو من خدامه ـ قال:"
فت، ثم بعد ساعة سكنت األصوات، فلما أردت االستئذان عليه قال: ادخل يا معاوية، فمسست بداخلها ومذاكرة، فتأدبت ووق

الباب فوجدته مفتوحا ودخلت عليه وسلمت، ونظرت فلم أر أحدا، فتعجبت من ذلك وجلست، فرأيت شيئا من خبز وتين، 
 ".فنظر إلىَّ وتبسم وقال لي: كل من هذا فإنه بقية قوم صالحين

"قال لي الفقيه أبو الحسن بن أبي نصر: لقد طالعت كثيرا من مقامات األكابر وتعرفت  و زكريا بن محجوبة:وقال الشيخ أب
على أحوالهم، فرأيت الشيخ أبا الفضل نفع هللا به جامعا لذلك كله وزيادة عليه، ولكنه لم يكن للناس بصيرة يعرفونه بها، وال 

 ".ه على أهل وقته غيرة منه عليه ونفع بهبواطن فتعقل عنه، فأخفى هللا أحواله وكرامات
م ( ببجاية، وقبره قريب من قبر الشيخ 0194 -هـ 991ربيع األول لسنة اثنين وستين وستمائة )  01توفي ضحى االثنين 
 .077 -074ينظر: الغبريني، عنوان الدراية، ص أبي زكريا الزواوي.

قق: أبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمـد بن عمير األنصاري، الشيخ الفقيه العالم المحصل الصوفي المجتهد المح )2(
ولد ببجاية، وقـرأ بها، كان رحمه هللا روح بلده ومصره، ، برز في عدة علوم....منها  باألندلس، وجده عمير "أبدة" أصله من
 بيت منها: 411انت من وك صوفيةم في مدة قراءته عليه القصيدة الأخذ عن الشيخ أبي الحسن الحرالي، وقد نظ .التصوف

 وبدا هالل الحسن منها مقمـرا   سفرت على وجه الجميل فأسفرا                 
 وسقت شراب األنس منها كوثرا  ودنت مكاشفة القلوب بأسرها                   
 عيناي حتى عددت كلي مبصرا  ورأيتها في كـل شيء أبصرت                   
، ناب عن القضاة في األحكام ، وعرض عليه قضاء بجاية فامتنع منه، ووصل إليه كتاب المستنصر  تولى كتابة الوثائق

في كتبه  وهللا ما بات قط في نفسي شر لمسلم". أثنى عليه ابن سبعين كان له باطن سليم:" ، بقضاء قسنطينة. فاعتذر
 ."وقال عنه الغبريني:"سمعت كثيرا من أهل العلم يثنون عليه ويقولون: أنه لم يكن بمغربنا األوسط مثله.مدحهكثيرا و 

 -47ينظر: الغبريني، عنوان الدراية، ص هـ، ببجاية ودفن خارج باب المرسى،. 974ربيع األول  13توفي رحمه هللا في 
90. 
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 (1ي)علي بن محمد الزواو   -

 :مدرستين، )المدرسة السلوكية والمدرسة الفلسفية(موازنة بين ه_  
يعرف التصوف الفلسفي بأنه هو الذي امتزجت فيه األذواق الصوفية بالنظر العقلي 

 باستخدام مصطلحات معينة خاصة بهم تضرب بجذورها إلى مصادر مختلفة.
لم تكن معروفة في فهو التصوف الذي استحدث اتجاهات ونظريات فلسفية جديدة 

التصوف السني وذلك تحت تأثير المصادر األجنبية، فهو تصوف مبني على النظر والتأمل 
 والبحث والفلسفة.

 ولعل من أهم الموضوعات التي اشتغل بها التصوف الفلسفي:
 ـ الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب.

 مات.ـ التصرفات في العالم واألكوان بأنواع الخوارق والكرا
 ـ الشطحات، وهي األلفاظ الموهمة للظاهر.

 ـ الحقائق العلوية، مثل العرش والكرسي، الروح، النبوة، ترتيب األكوان.
أن طريقة التصوف الفلسفي مشوبة بالبدع وهي طريقة قوم من  ويرى ابن خلدون

، ابن عربي، . وأبرز ممثلي هذا التصوف: الحالجبن عربي وابن سبعينالمتأخرين كا
ثون التفرقة بين التصوف السني والفلسفي وحددوهما وقد حاول الباح. دي المقتولر السهرو 

 فيما يلي:

                                                 

سن علي بن محمد الزواوي اليتورغي، من جملة األعيان المتقين، له عبادة الشيخ العابد الزاهد الولي المتقي، أبو الح (1)
وديانة وصالح وانقطاع وزهد ووالية. وكانت له كرامات ظاهرة متواترة، كان على سنن السلف الصالح ليس عنده من 

ينظر: الغبريني،  .ةالتحريف وال من التبديل وال من خزعبالت المتلبسين شيء. أخذ عنه الغبريني صاحب عنوان الدراي
 .019-014عنوان الدراية، ص

 



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   51 

 

تصوف الفالسفة نظري مبني على النظر الفكري قبل كل شيء أما العمل فيأتي في 
 الدرجة الثانية ومهمته محدودة للغاية.

أما التصوف السني فيجعل تحقيق الغاية مرتبطا بإتباع السلوك وااللتزام بالطريقة التي 
تباع السنةهي عبارة ع  ن القواعد والرسوم. وجعلوا انكشاف الحقائق ثمرة الزهد والمجاهدة وا 

تبعا الختالف الوسيلة اختلفت المقامات المؤدية إلى الغاية عند كل  وليس التأمل والنظر.
 فئة.

عند الفالسفة تبدأ بإرادة اختيارية تصحبها رغبة حقيقية للتشبه بعالم العقول المفارقة والتي 
 راك مستمر وتأمل مستمر.هي إد

أما عند التصوف السني: فمقامات الوصول لها صبغة سلوكية ويتم التدرج في مراتبها 
 تحت إشراف شيخ محنك خبير بمسالك الطريق.

اختالف مفهوم الوصول عند الفريقين: االتصال عند الفالسفة مجرد سمو إلى العالم 
 العلوي وارتباط بين اإلنسان والعقل الفعال.

أما عند التصوف السني فإنه يتخذ صورة عيان ومشاهدة وفقا إلرادة اإلنسان في إرادة هللا.  
وينبغي عدم الخلط في هذا المجال بين الوحدة الشهودية لمتصوفة أهل السنة وبين نظريات 

 .وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي وأتباعـه

 :نشأة وتطور األدب الصوفي في بجاية  - و
 دكتورة نور الهدى الكتاني في كتابها األدب الصوفي:تقول ال
ي أنتجه الزهاد والصوفية بمختلف اتجاهاتها السنية ذاألدب الصوفي هو األدب ال "

والفلسفية ويكون إما قصائد منظمة أم نثرا فنيا راقي البيان ويشتمل على عدة أغراض هي: 
قصائد التوسل  -األحزاب واألوراد  -رسائل الشوق إلى األماكن المقدسة  -المدائح النبوية 
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شعر  -الحكايات الكرمية  -الرسائل الصوفية )المكاتبات السنية(  -القصائد الحكمية  –
 (1شعر التصوف ") -الزهد 
بعد القرن الثاني الهجري بدأت حركة الزهد في النمو واالتساع أدى دلك إلى شيوع و

نا ال نلمح في هدا الوقت تطورا لشعر الزهد إلى غير أن االجتماعيةالروح الدينية في األوساط 
في حين أن المشرق العربي بدأ يشهد نماء هدا  .تصوف حتى نهاية القرن الخامس الهجري

طريقة الصوفية  النوع من الفكر والشعر وتم وضع قواعد للسلوك الصوفي فجعل القشيري
 بلة لطريقة أرباب العقل والفكر. مقا

وكان األدب الزهدي أيضا قد سبق األدب الصوفي من حيث الظهور وتعدد األغراض." 
فقد برزت خيوطه األولى في قصائد الشاعر بكر بن حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي 

يقية الذي تأثر في رحالته إلى المشرق ورحالته المتكررة إلى أفر  (هـ 194 :التهرتي )ت
 (.2)تونس( بشعرائها وعلمائها وصوفييها")

دي كان ال (هـ 141 :)ت بن حبيب التنوخي و"من أبرزهم بالقيروان الزاهد الفقيه سحنون
( لذا كانت أشعاره تتمحور حول 3منهجه قائما على الزهد في الدنيا والتعبد وفق الشريعة")

 (:4)"محاسبة النفس والتذكير بالموت كقوله
 وقد مرقت نفسي وطال مروقه لقد جمحت نفسي فصدت وأعرضت

 وقهـــــــــوضوء نهار ال يزال يس    فيـا أسفي من جنــح ليل يقودها
 هــــــــــــوجرع الموت سوف أذوق    ال بد لــي من شهودهإلى مشهد 

                                                 

جامعة محمد  ،أطروحة دكتوراه ،: األدب الصوفي في المغرب واألندلس في عصر الموحديننور الهدى الشريف الكتاني (1)
 .09ص ،1110المغرب، ،الخامس

الميالديــين، دار الهـدى، عــين مليلــة  08و 01 -الهجـريين  7و 9ين الطـاهر بونــابي: التصـوف فــي الجزائـر خــالل القــرن (2)
 .11ص ،1114

 .93ص  ،)د. ت( ،بغداد ،نشر مكتبة المثنى ،المغرب في ذكر بالد إفريقية :أبو عبيد هللا البكري (3)
 ،ء المالكيـةشـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات علمـا :بـن سـالم مخلـوف التونسـي المـالكي يمحمد بن محمد بن عمر بن علـ (4)

 .71ص ، هـ 0849 ،القاهرة  ،طبع في المطبعة السلفية ومكتبتها 
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 ويذهب عنها طيبها وخلوقه    ستأكلهـا الديدان في باطن الثـرى
 (:1وكذلك أشعاره في الزهد والتذكير بالموت قوله)

 ل قوم يموتونـــــــــــــــــوفعلنا فع              وت أجحف بالدنيا فخربهـاــــــــــــــالم
 رش هللا باكونـــــــــــــــــفالحاملون لع     ق البكاء لكمــــــاآلن فابكوا فقد حف

 ع فيها كنز قارونــــــــــــلو كان جم    ماذا عسى تنفع الدنيا مجمعها
وفي ذات السياق ظهرت مناهج زهدية متفرقة ارتبط أصحابها في عالقاتهم األدبية 

برباط  (هـ 808 :حواضر العالم اإلسالمي "فبينما ارتبط أبو محمد بن عبد هللا التاهرتي )تب
"وثق أحمد بن مخلوف المسيلي و (2سوسة واختص بفلسفة زهدية فكرتها المحبة والشوق")

صلتهما  (هـ 401 :وعبد هللا بن زياد هللا الطبني )ت (هـ 898 :المعروف بالخياط )ت
واختص الثاني في أدب التنسك ( 3ل منهجه العملي القائم على المرابطة")بقرطبة فالتزم األو 

( من 4")(هـ 400 :في حين وسع أبو القاسم عبد الرحمان الهمذاني المعروف بالخراز )ت
عالقاته بحكم رحلته العلمية التي استغرقت عشرين سنة وشملت بيئات الزهد والتصوف 

نيسابور ثم األندلس صنع من خاللها طريقة كالبصرة وبغداد والحجاز ومصر وخرسان و 

                                                 

ر مطبعة األزها الباروني: األزهار الرياضة في أئمة وملوك اإلباضية. القسم األول، ( سليمان بن عبد هللا1)
تي: الدر الوقاد، تقديم وجمع وشرح: محمد بن رمضان شاوش، بكر بن حماد التاهر و  .71البارونية،)د.ت(، ص 

 .73، ص 0999، مستغانم، الجزائر، 0طبع بالمطبعة العلوية، ط

فريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم  :أبو عبد هللا بن محمد المالكي (2) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وا 
  .031ص  ،1ج  ،0930 ،بيروت ،غرب اإلسالميدار ال ،تح: البشير البكوش ،وفضائلهم

  .913ص  ،4ج  ،: ترتيب المداركأبو الفضل عياض (3)
 .031، ص 1، ج المالكي: رياض النفوس (4)
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( والورع والسخاء 1زهدية جمع فيها بين االلتزام بالسنة النبوية واالنقباض والعلم")
 (.2والمروءة")

الخامس الهجري وكذلك استفاد أحمد بن واضح من رحالته إلى المشرق في القرن 
مثل أحد أوجه الجدال بين الفقه تعكسها تلك المناظرات التي خاضها مع فقهاء بجاية والتي ت

 (.3وأدب الزهد")
وفي المقابل "تلقى أدب الزهد بالمغرب األوسط جرعة قوية على يد النزالء من الزهاد 

 هـ( 441 :األندلسي )ت ن بن محمدحيث أطر أبو عبد الملك مروا (بونة)األندلسيين ب
( "بينما اقتصر الزاهد 4سه لرباط درس فيه العلم وصنف فيه المصنفات")نشاطه الزهدي بتأسي

( وحتى نهاية 5على التأليف في الفقه وأدب الزهد") (هـ 847 :علي بن محمد التدميري )ت
كان أدب الزهد بالمغرب األوسط يستمد أفكاره  الخامس الهجري النصف األول من القرن

بها من طرف القبائل عرفته مدينة القيروان قبل خرا ومواضيعه من أدب الزهد والتصوف الذي
هـ وكذلك من قرطبة والبصرة وبغداد والحجاز وقد نتج عن هذا االرتباط  449الهاللية سنة 

ظهور على المستوى العملي تيارين زهديين يعتمد األول منهج المجاهدة العملية من خالل 
المسيحي وتيار ثاني التزم أصحابه الزهد المرابطة في الثغور والسواحل لحراستها من الخطر 

في الدنيا واالعتكاف على المجاهدات والمكابدة على نشر العلم الذي يعد أدب الزهد أحد 
 محاوره الرئيسة.

 

                                                 

 .991ص ، ترتيب المدارك :عياض( أبو الفضل 1)
 .488ص  ،ترتيب المدارك :بو الفضل عياضأ (2)
 .449 – 444ص ، ترتيب المدارك :أبو الفضل عياض (3)
 .701ص  ،ترتيب المدارك :بو الفضل عياضأ (4)
 .844 - 844ص  ،8ج  ،رياض النفوس  :المالكي (5)
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 مصادر األدب الصوفي: - ز
 يقول ابن الزيات التادلي في التشوف إلى رجال التصوف:

 غاية نهاية النصف األول من القرن "الثابت من الناحية التاريخية أن أدب الزهد إلى
لم يكن يرقى في نصوصه المنظومة والنثرية إلى مستوى يسمح بإدراجه  السادس الهجري

ضمن أدب التصوف إال بعد أن شهد المغرب األوسط خالل النصف الثاني من نفس القرن 
منية دخول مجموعة من المصنفات الصوفية المشرقية واألندلسية والمغربية في فترات ز 

يصعب ضبطها ضبطا دقيقا مع فقهاء والعلماء العائدين من المشرق أو بواسطة صوفية 
( "أو مع 1المغربين األدنى واألقصى الذين استقر بهم المقام بحواضر المغرب األوسط")

يابا أو بغرض  األندلسيين المهاجرين إلى بجاية وتلمسان بقصد تجديد أنفاس الرحلة ذهابا وا 
 (.2ن لهؤالء دور بارز في شرح وتبسيط محتوياتها لجمهور الطلبة والمهتمين")االستقرار وكا

ومن أكثر المصادر المشرقية والمغربية واألندلسية التي نهل منها أدب التصوف أفكاره. 
وقوت القلوب ألبى  (ـه 148 :كتاب الرعاية لحقوق هللا للحارث بن أسد المحاسبي )ت

حياء  (هـ 494 :)ت لة القشيرية ألبي القاسم القشيريوالرسا (هـ  8ق :طالب المكي )ت وا 
"وهي مصنفات في التصوف السني تطرح  (هـ 414 :علوم الدين ألبى حامد الغزالي )ت

 الخطوات التي يقطعها السالك بواسطة المجاهدات للوصول إلى النجاة من عقاب هللا كما
(و"إلى تقويم النفس وتهذيبها عن طريق اإلرادة والرياضة لبلوغ بها مرتبة 3حددها المحاسبي")

                                                 

مطبوعــات إفريقيــا  ،تحقيــق أدولــف فــور ،الســبتي التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس :ابــن الزيــات التــادلي (1)
 .79 - 73ص  ،0943 ، المغرب،الشمالية

الشـركة  ،تحقيق رابـح بونـار ،لسابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء من المائة ا :أحمد الغبريني أبو العباس (2)
 .044ص  ،0930،الجزائر ،الوطنية للنشر والتوزيع

 . 014 – 41ص  ، 0971، القاهرة ،1تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط  ،الرعاية :( المحاسبي3)
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("ثم النزوع إلى الكشف عن عالم الغيب وهي مرحلة فراغ 1األنبياء والصديقين والصلحاء")
حياء علوم الدين")  (.2القلب عما سوى هللا كما تبينها الرسالة القشيرية وا 

ومكث بها  (هـ 449منذ ) (هـ 494 :ت) بها أبو مدين شعيب و"في بجاية التي حل
خمسة عشرة عاما جعل من كتاب "إحياء علوم الدين" أفضل كتب التذكير لديه وأكثرها قراءة 

 (.3الرسالة القشيرية وأطلع الطلبة على "رعاية" المحاسبي") في مجلس تذكيره كما درس
 السادس الهجريأما معاصره أبو علي الحسن بن علي المسيلي المتوفى في أواخر القرن 

فقد نسج على منوال "اإلحياء" كتاب )التفكر فيما تشتمل عليه السور واآليات من المبادئ  "
حتى لقب بأبي حامد الصغير وأضحى الكتاب  ( "أحاط فيه بالفقه والتصوف4والغايات(")

 (5متداوال بين البجائيين وغطى بشهرته شهرة "اإلحياء" آنذاك")
كما أورد الغبريني في كتابه الدراية نفرا من الشيوخ الذين أسهموا في بلورة التصوف في 

 بجاية قائال:
الصوفي  "كما شكلت مصنفات المغرب األقصى أهمية كبيرة في بلورة أفكار األدب

شيخ رباط أسفي  (هـ 980 :وصنع مخياله من خالل مؤلفات أبي محمد صالح الماجري )ت
التي دخلت بجاية وقلعة بني حماد مع الصوفي أبي عبد هللا محمد بن أبي القاسم 

 ( وهي كتاب بداية الهداية6") جريالسابع الهتوفي في النصف الثاني من القرن  السجلماسي

                                                 

ليكيـة، بيـروت، )د. ت(، عبد الرحمان بن خلدون: شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشـر األب أغنـاطيوس، المطبعـة الكاثو  (1)
 .48 – 84ص 

 .38 - 31ص ، 8ج  ،0939 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي (2)
 .43ص  ،التشوف إلى رجال التصوف :التادلي (3)
 .014ص  ،هـ0819 ،مصر ،مطبعة السعادة ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج :أحمد بابا التمبكتي (4)
 .97ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (5)

 .081ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (6)
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 ( وشرح المقصد األسني في شرح أسماء هللا الحسنى ألبي حامد الغزالي2) ( وتلقين المريد1)
فضال عن كتاب )قطب العارفين ومقامات األبرار واألصفياء ( 3وشرح الرسالة القشيرية)
السادس الهجري صف الثاني من القرن ن بن يوسف البجائي في النالصديقين( لعبد الرحما

سهامات أبي زكريا يحي بن ( 4) من خالل  ه( 978 :محجوبة القريشي السطيفي )توا 
 (.5كتابه شرح أسماء هللا الحسنى)

ويكاد دور صوفية المشرق الطارئين على المغرب األوسط يكون بسيطا في جلب أو 
صوفية إذا لم نعثر سوى على حضور الصوفي أبي محمد عبد تبسيط مضامين المصنفات ال

السابع لي ببجاية في القرن هللا الشريف الشامي وجهوده في التدريس كتاب اإلرشاد ألبي المعا
(. في حين شكلت حركة هجرة صوفية األندلس إلى المغرب األوسط على مدار 6)الهجري 
ا أدى إلى دخول المصنفات الصوفية عامال رئيسي ،السادس والسابع الهجريين القرنين

ببجاية مجموعة من المؤلفات الزهدية  (هـ 430 :ورواجها. فألف عبد الحق األشبيلي )ت
أبرزها كتاب الزهد وكتاب الصالة والتهجد وكتاب أشعار زهدية في أمور اآلخرة فضال على 

اصة كتابه العاقبة وقد ظلت مؤلفات عبد الحق األشبيلي خ( 7) كتابه العاقبة في ذكر الموت

                                                 

منشــورات المركــز الجــامعي للبحــث  ،نشــر أودولــف فــور ومحمــد الفاســي ،أنــس الفقيــر وعــز الحقيــر :ابــن قنفــذ القســنطيني (1)
 .98ص  ،0949 ،المغرب،الرباط  ،العلمي

 ، المطبعـة الملكيــة،1أعـراب، ط أحمـدالمقصـد الشـريف والمنـزع اللطيـف فـي التعريــف بصـلحاء الريـف، تحقيـق  ادسـي:الب (2)
 .011، ص0998المغرب ،

 .98، صأنس الفقير وعز الحقير :ابن قنفذ القسنطيني (3)
فيـــة للتـــأليف مؤسســـة نـــويهض الثقا ،معجـــم أعـــالم الجزائـــر مـــن صـــدر اإلســـالم حتـــى العصـــر الحاضـــر :عـــادل نـــويهض (4)

 89ص  ،0931 ،لبنان ،بيروت ،1ط ،والترجمة
 .011ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (5)
 .077ص ،عنوان الدراية :الغبريني (6)
، محمد بن محمد بن عمر بـن علـي بـن سـالم مخلـوف التونسـي المـالكي: شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات علمـاء المالكيـة (7)

 .049ص
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مصدرا زهديا نهل منه الصوفية واعتمدوه مرجعا في كتاباتهم حيث اعتمد عليه عبد الرحمان 
 (.1ة()في تأليف كتابه )العلوم الفاخر  (هـ 374 :)ت الثعالبي

ولما اضطربت أوضاع األندلس بفعل نشاط الثوار الطامعين في الحكم وتعاظم نشاط 
(. تقاطر أعالم 2بشرق األندلس) (هـ988حركة االسترداد المسيحي التي بلغت أوجها عام )

األندلس فرارا نحو بجاية وتلمسان وحملوا معهم مصنفات التصوف فادخل أبو الحسن عبيد 
مختصره على حلية األولياء ألبي النعيم وعمل على تلقينه  (هـ 941) بيهللا النفزي الشاط

 قوت القلوب ألبي طالب المكي (هـ  974 :للطلبة. وكذلك درس ابن السراج األشبيلي )ت
أحمد بن  فضال على تلقين أبي العباس( 3واإلرشاد ألبي المعالي وبسط مضامينهما للطلبة)

هذا الكتاب الذي  للطلبة كتاب اإلرشادات والتنبيهات البن سينا (هـ 991 :أحمد المالقي )ت
 شرافي أصبح له قراء ببجاية.يتضمن فلسفة التصوف اإل

لجمهور العامة (هـ  974 :)ت أحمد بن عجالن القيسي ناهيك عن تلقين أبي العباس
وتدريس أبي عبد هللا محمد بن صالح الكناني ( 4طرق ومناهج الصوفية والصالحين)

لعدد من المصنفات المشرقية والمغربية مثل كتاب فضل قيام الليل (هـ 999 :)ت الشاطبي
في  ي(واقتصار أبي جعفر أحمد بن محمد المكتب5وفضل تالوة القرآن لإلمام بكر األجري)

لى جانب هذا ال( 6على تدريس قوت القلوب) السابع الهجريالقرن  دور قاموا بإدخال وا 
إنتاجهم الصوفي إلى بجاية وتلمسان ونجحوا في تشكيل اتجاهات صوفية لم تكن معروفة 

                                                 

طبــع أحمـد بــن مــراد  ،محمـد بــن مصــطفى بـن خوجــة :تــح ،العلــوم الفــاخرة فـي نظــر أمــور اآلخـرة: يعبـد الرحمــان الثعـالب (1)
 .7 - 9ص  ،0ج  ،)د. ت( ،التركي

: العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان األكبـر، دار الكتـاب خلدون ( ابن2)
 .849، ص 9ج ،0938اللبناني، 

 ..079ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (3)
 .009ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (4)
 .13ص  ،0993 ،المغرب، الرباط ،محمد الفاسي :الرحلة. تح :العبدريأبو عبد هللا محمد  (5)
 .810ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (6)
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الذي يصمم (هـ98 :)ت وفي محي الدين بن عربيبالمرة في المغرب األوسط فبالنسبة للص
بعض الباحثين إدراج مؤلفاته ضمن قائمة المصنفات التي أدت دورا بارزا في نشأة اتجاه 

مواقع النجوم بالمرية قبل دخوله  رب األوسط من منطلق تأليفه لكتابالوجود في المغوحدة 
وفيها ما " ومن زاوية تعليق فقيه بجاية أبو العباس أحمد الغبريني عليها في قوله: ( 1بجاية)

فيها فإن قيظ هللا من يسامح ويسهل ويتأول الخير سهل المرام ويسلك فيه سبيل األفاضل 
ن  كان ممن ينظر بحسب الظاهر وال يسامح في نظر ناظر فاألمر صعب والمرتقى الكرام. وا 

 (.2)"وعر
 (هـ 999 :محمد عبد الحق المعروف بابن سبعين )ت يوكذلك أدى وجود الصوفيين أب
إلى انتشار  (هـ 914في بجاية منذ سنة ) (هـ 993 :)ت وتلميذه أبو الحسن علي الششتري

(. ومن 3مؤلفاتهما وتواشيحهما وأشعارهما في الوحدة المطلقة بين نخبة من طلبة بجاية)
بد العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل  أشهر مؤلفات ابن سبعين
روف وكتاب كنز المغرمين في الحروف واألوقاف ورسائل عبارة العاكف وكتاب لمحة الح

عن نصائح صوفية، أما الششتري فقد ألف المقاليد الوجودية والرسائل القدسية في توحيد 
 (.4) العامة والخاصة والمراتب األسمائية وديوان شعر

وبعد هذا العرض لمصادر األدب الصوفي بالمغرب األوسط خالل القرنين السادس 
يتضح أن كل محاولة لفهم نصوص األدب الصوفي المنظوم والنثري ، السابع الهجريينو 

بدون العودة إلى هذه المصادر هي محاولة يائسة ال يمكنها أن تؤدي إلى الوقوف على 
ن إخصوصيات أدب التصوف بالمغرب األوسط في القرنين السادس والسابع الهجريين. بل 

                                                 

 .079، ص 1، ج نفح الطيب :المقري (1)
 .049 – 043ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (2)
 .043ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (3)
 بيـروت، عبـاس، إحسـان تـح: أجـزاء، سـبعة الرطيـب، األنـدلس في غصـن الطيب التلمساني: نفح مد المقريأحمد بن مح (4)

 .034، ص 1ج  م،0993
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حتى نهاية القرن التاسع  .نهاية القرن السابع الهجري كل األدب الصوفي الذي أنجز بعد
استقى كل خصائصه وأفكاره من هذه المرحلة المتطورة من عمر أدب التصوف . الهجري

 بالمغرب األوسط.

 أنواع األدب الصوفي: - ح
 الرسائل الحجازية: -

أداء  فن شاع في العصر الوسيط يلجأ فيه الصوفية إلى النظم عندما تحول بينهم وبين
فريضة الحج وزيارة قبر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( فيكتفون ببعث رسائل يترجمون فيها 
أشواقهم وحنينهم إلى البقاع المقدسة. برز هذا الفن ببجاية مع الصوفي أبى عبد هللا محمد 

) صلى هللا عليه  يقول متشوقا إلى زيارة قبر الرسول(، هـ 999 :)ت بن صالح الشاطبي
 (:1وسلم( )

 أرى العمــــــــر يفنــــــــى والرجــــــــاء طويــــــــل 
 

ـــــــب ســـــــبيل  ـــــــرب الحبي ـــــــى ق ـــــــيس إل  ول
ـــــــــق أحســـــــــن ســـــــــيرة  ـــــــــه الخل ـــــــــاه إل  حب

 
 لجمـــال جميـــلفمـــا الصـــبر عـــن ذاك ا 

 متـــــــــــى يشـــــــــــفى قلبـــــــــــي بلـــــــــــثم تربـــــــــــه 
 

 ويســـــــــــــمح دهـــــــــــــر بـــــــــــــالمزار بخيـــــــــــــل 
 (:2)( هـ978: وفي الغرض نفسه يقول أبو عبد هللا محمد بن الحسين التميمي )ت 

 ر البيت العتيق وألثمــــــــــعسى أنظ       وة مذنب ــــــــــــــي أدعو هللا دعــــــــــــــــــــــوأن       
 ؤاد ويكتمـــــــــــــــى الفــــــــيا شد ما يلق         ي للنبي وصحبهـــــــــول شوقـــــــــفيا ط        
 ع الخلق والخلق هيمـــــــــفأنت شفي        ع حاجتيـــــــــــــــــــــول هللا أرفــــــــــــإليك رس       
 ي من دون الخالئق محرمـــــــــــــــوأن     نموا المنى  فقـــــــد سارت الركبــــــــــان واغت       

وفي قصائد المدح النبوي اشتهر ببجاية الصوفي أبو عبد هللا محمد بن الحسين بن 
وتميز بكثرة أشعاره قال  هـ(، سلك في شعره طريق حبيب بن أوس 978 :ميمون القلعي )ت

                                                 

 .841ص ،عنوان الدراية :الغبريني (1)
 .99ص ،عنوان الدراية :الغبريني (2)
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فيه الغبريني: )له شعر كثير شرع في تدوينه ولو تم تدوينه لكان في مجلدات كثيرة(، وأورد 
له قصيدتين في الزهد ومدح النبي )صلى هللا عليه وسلم( في ثمانية عشرة بيتا منها هذه 

 (:1المقاطع)
ـــــــؤادك مغـــــــرم ـــــــان ف   أمـــــــن أجـــــــل أن ب

 
ــــــــــــاق ودمعــــــــــــك يســــــــــــحم  ــــــــــــك خف  وقلب

 ومــــــــــــا ذاك إال أن جســــــــــــمك منجــــــــــــد 
 

 وقلبـك مـع مــن سـار فــي الركـب مــتهم 
وبالنظر في أشعار المدح النبوي نجد الصوفية قد التزموا فيها بساطة األسلوب وسهولة  

األلفاظ مستعملين الخطاب المباشر في مدح الرسول )صلى هللا عليه وسلم( واالستنجاد به 
عا للخلق من الذنوب وهو موقف لم نعهده من الصوفية في أشعار الزهد واالبتهاالت شفي

والتصوف ويعزى ذلك إلى كون المدائح أصبحت في هذه المرحلة من العصر الوسيط أثرا 
شعبيا يتناقله الناس ويرددونه كاألذكار والتسابيح فهي إرث ديني اجتماعي أكثر منه تجربة 

 شوق ذاتية.

 األحزاب: -
هي مجموعة األذكار تكون مطالعها بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة 
يقرأها المريد في أوقات معينة وهدفها تقويته وتحصينه بطاقة روحية تمنحه الطمأنينة واليقين. 
والحزب لغة جمع أحزاب أي جماعة من الناس وحزب الرجل أصحابه وقد وردت هذه الكلمة 

المجادلة(. يقول  -الروم  -المؤمنون  -ريم وذكرت في أكثر من سورة )المائدة في القرآن الك
أال إن حزب ﴿(، وفي آية أخرى 2)﴾ أال إن حزب هللا هم المفلحون﴿تعالى في المجادلة 

 (.3)﴾ الشيطان هم الخاسرون

                                                 

 .94ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (1)

 .09اآلية  ،ادلةالمج ( سورة2)
 .11اآلية  ،المجادلة ( سورة3)
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 490 :)ت وأول من سن األذكار ووضع األحزاب للمريدين الشيخ عبد القادر الجيالني
الذي  (هـ 494 :تووصلت عن طريقه إلى المغرب األوسط بواسطة أبي مدين شعيب ) (هـ

(. ولما 1لبسه الخرقة وأودع فيه كثيرا من أسراره منها األذكار)التقى به في الحرم الشريف وأ
( وينبع اهتمامه باألذكار من تأثره 2دخل بجاية رتب بدوره للمريدين أذكارا يلتزمون بها)

العميق بإحياء علوم الدين الذي اعتبر فيه الغزالي الذكر ضروريا يشغل به قلب المريد 
(. وقد 3الذكر بصاحبه إلى فراغ قلبه عما سوى هللا) ولسانه وبه تختتم المجاهدات وينتهي

أولى أبو مدين أهمية كبيرة في حكمه للذكر فقال عنه: )لذكر شهود المذكور ودوام 
الحضور(، )الذكر ما غيبك بوجوده وأخذك منك بشهوده(، )الذكر شهود الحقيقة وخمود 

(، )وقلوب العارفين مكانا للذكر الخليقة(، )جعل هللا قلوب أهل الدنيا محال للغفلة والوسواس
 (.4واالستئناس()

هـ( ببجاية أذكار خاصة يجلس لقراءتها بعد  983 :كما كان ألبي الحسن الحرالي )ت
 (.5صالة الصبح متربعا، ذكرها الغبريني كاملة في كتابه عنوان الدراية)

 األوراد: -
صحابه يتخللها تضرع عبارة عن آيات وتحميدات وصلوات وتسليمات على النبي وآله وأ

وتختم بالدعاء أو بالصالة على النبي )صلى هللا عليه وسلم( أو بتالوة آيات من القرآن ومن 
الصوفية من يدمج الحزب في الورد فيسمى الراتب، وال تختلف عن األحزاب من حيث 
الصيغة والمضمون بل في توقيت قراءتها فالورد يكون في وقت محدد من كل يوم بعد 

                                                 

 .094ص هـ،  0849ابن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، لبنان  (1)
، مخطــوط ضــمن مجمــوع، دار النتيجــة فــي تلخــيص الكرامــات فــي مناقــب الشــيخ عبــد القــادر الجيالنــي :مؤلــف مجهــول (2)

 .98، ورقة 9194الكتب التونسية، رقم 
 .38ص  ،8ج  ،إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي (3)
 .191، ورقة 0109 ،رقم د ،الرباط ،جموع الخزانة العامةمخطوط ضمن م :حكم أبي مدين شعيب (4)
 .044ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (5)
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ة أما الحزب فيقرأ في كل وقت وهي أذكار يستعملها المريد للتقرب من هللا والورد يقرأ الصال
 جماعة أو على انفراد والحزب غالبا ما يقرأ جماعة ويعرف الورد عند الشاذلية بالوظيفة.

وتتميز األوراد بأسلوبها الرفيع وخيالها الورع ألنها موجهة إلى العقل والروح وقد وقف 
الجوزية عن آثرها النفسي وأهمية االستنجاد بها في  قف مختلفة فتحدث ابن القيمالعلماء موا

(، وقال فيها 2بدعة مستحدثة) (، واعتبرها اإلمام الشاطبي1دفع اآلفات وتذليل المصائب)
 (.3أنها ناتجة عن حاجة المريد إليها لسبب في نفسه) د زروقأحم

 شعر التوسالت واالبتهاالت: -
ارتبط ظهوره بالمغرب األوسط باستفحال ظواهر الظلم والتعدي من جانب الوالة وجباة 

فية الذين لجأوا الضرائب واالضطراب السياسي واالقتصادي الذي طال المجتمع بما فيه الصو 
إلى الشكوى والتوسل والتضرع إلى هللا ليخلصهم من األزمات والمصائب. ويعد أبو الفضل 

هـ( رائد هذا النوع من األدب بقلعة بني حماد ومن أشعاره في  408 :ابن النحوي )ت
 (:4)[من البسيط]التوسل

 لبســـت ثـــوب الرجـــا والنـــاس قـــد رقـــدوا
 

 وقمـــــت أشـــــكو إلـــــى مـــــوالي مـــــا أجـــــد 
 وقلـــــت يـــــا ســـــيدي يـــــا منتهـــــى أملـــــي  

 
ـــه بكشـــف الضـــر اعتمـــد   ـــا مـــن علي  ي

ـــــــت تعلمهـــــــا   ـــــــك أمـــــــورا أن  أشـــــــكو إلي
 

 مــــا لــــي علــــى حملهــــا صــــبر وال جلــــد 
 وقــــــد مــــــددت يــــــدي للضــــــر مشــــــتكيا  

 
 إليـــــك يـــــا خيـــــر مـــــن مـــــدت إليـــــه يـــــد  

   
مهما  كما نظم قصيدته الجيمية المسماة بالمنفرجة انعكس فيها إيمانه العميق بأن األزمة

اشتد وطؤها فإن مآلها الفرج، داعيا إلى االستعانة بالقرآن وقيام الليل في تأمل وتمعن مع 

                                                 

 .80، ص 0هـ، ج  0198،مصر ،المطبعة العامرة ،مدارج السالكين :الجوزية ابن القيم (1)
 .041ص  ،1ج  ،0908،مصر ،مطبعة المنار ،االعتصام :( الشاطبي2)
 .44ص  ه،0803،مصر  ،المطبعة العلمية ،قواعد التصوف :أحمد رزوق (3)
 .170ص  ،1111 ،8ط  ،الجزائر ،عين مليلة، دار الهدى ،المغرب العربي تاريخه وثقافته :رابح بونار (4)
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االجتهاد في العبادة قصد الوصول إلى الكشف معتبرا هذه الدرجة قمة العيش وبهجته وفي 
 (:1)[من المتدارك]هذا المعنى يقول

 اشــــــــــــــــــــــــــتدي أزمــــــــــــــــــــــــــة تنفرجــــــــــــــــــــــــــي
 

 قــــــــــــــــــــــــــد أذن ليلــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــالبلج  
 يــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــرجوظــــــــــــــــــالم الل  

 
 حتــــــــــــــــى يغشــــــــــــــــاه أبــــــــــــــــو الســــــــــــــــرج  

وقد نالت المنفرجة اهتمام العامة والخاصة أصبحت أثرا يستعينون به كلما حلت بهم  
م( لما أدخله  0189 -هـ  989 :النوائب وقد قام الفقيه أبو محمد عبد هللا الخضرمي )ت

قصيدة المنفرجة مما يبين استمرارها وتأثيرها على  السجن في قسنطينة بتخميس الموحدون
النفوس وفي دفع الكرب وتخليص الناس من شدائدهم وقد قال عنها الغبريني: )مازلت هذه 

(، بل إن االهتمام بها تواصل في 2معلومة اإلفادة ظاهرة الزيادة() -أي الجيمية  -القصيدة 
 (.3الخامس عشر الميالدي) المغرب األوسط إلى غاية القرن التاسع الهجري /

 :)ت محمد بن الحسين القلعي وشارك ابن النحوي في هذا الفن الصوفي ابن عبد هللا
 (:4م( الذي يقول طامعا في رحمة هللا وشفاعة رسوله) 0174 -هـ 978

 الشــــــكوى أقلنــــــي عثرتــــــيفيــــــا ســــــامع 
 

ـــــــــرحم    فإنـــــــــك يـــــــــا مـــــــــوالي تعفـــــــــو وت
 ويـــــــا ســـــــامعين اســـــــتوهبوا لـــــــي دعـــــــوة 

 
ــــــة مــــــن فضــــــله تتنســــــم    عســــــى عطف

 الرسائل اإلخوانية: - 
وتعرف عند الصوفية بالمكاتبات السنية التي كان الصوفية يتبادلونها فيما بينهم 

لم يلتزم الصوفية بأسلوب النثر  وأغراضها التشوق والثناء والمدح والنصح وطلب الدعاء وفيها
يستقرئ هذا النوع من المراسالت في  المرسل فحسب بل أقحموا الشعر وكان ابن خلدون

                                                 

 .173-171ص ،عنوان الدراية :الغبريني (1)
 .171ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (2)
 .173ص  ،عنوان الدراية :الغبريني (3)
 .97ص ، عنوان الدراية :الغبريني (4)
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قوله: )وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة األسجاع والتزام 
 (.1الشعر وفنونه() من باب لتقفية وتقديم النسيب بين يدي األغراض وصار هذا النثورا

 شعر الزهد: -
تتمحور أغراضه بين الدعوة إلى ترك الدنيا والزهد فيها والتذكير بالموت والدعوة إلى 

 عمل اآلخرة وممن اشتهر بهذا الفن أبو محمد عبد الحق األشبيلي.

 شعر التصوف السني: -
التزم الصوفية ذكرى مجاهدتهم وأورادهم وأذكارهم بأسلوب بسيط األلفاظ والمعنى وفيه 

 .(هـ 494 :ت) بعيدا عن اإلفراط في الرموز واإلشارات ومن رواده أبو مدين شعيب

 صوف الفلسفي:شعر الت -
وفيه اعتمد الصوفية الرمزية واإلشارات واإليحاءات للتعبير عن اتجاهاتهم في اإلشراق 
ووحدة الوجود والوحدة المطلقة في قالب من المحسنات البديعية والبيانية تميل إلى الغموض 
 -غلبت عليهم فيها عاطفة الحب اإللهي التي كانوا يرتشفون منها حتى الغياب عن الوعي 

فضال على جنوحهم إلى توظيف األلفاظ الغزلية والخمريات للداللة على حقائقهم  -السكر
 الصوفية.

إن شعر التصوف الفلسفي تلون كثيرا بالفلسفة وحافظ على صورته الجمالية فضال على 
نما على سبيل الممارسة واالطالع  أن القائلين به لم ينظموه على سبيل الصناعة الشعرية وا 

 والشهود.

 :الشعر الصوفي خصائص - ط
هذه  ،الصوفي في المغرب اإلسالمي خصائص تميزه عن غيره من األشعار رلشعل

إذ أن معظم أقطاب  ،الخصائص اكتسبها من ذلك المناخ الروحاني الذي ساد حاضرة بجاية
                                                 

 .840المقدمة. ص  :خلدون ( ابن1)
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بإضافة خصائص جديدة لم يكن الشعراء  ؛ وذلكالصوفية كانوا شعراء كما أنهم أبدعوا فيه
  فيما يلي: لهم قد انتبهوا إليها أو بلغوها ونورد أهم الخصائص وأبرزهامن قب
 :الغموض_

تتسم لغتهم بالغموض الذي يعتبر أحد جماليات النص الصوفي ال سيما وأن الكتابة  

الصوفية ال تتمحور إال على الحقيقة ومن ثم فإن التعبير عن هذه الحقيقة ال يمكن أن 

شارة لذا فإن جمالية التصوف تتأسس على الغيب والباطن يكون إال بلغة الباطن واإل

واالنفالت من العقالنية والمنطق فالصوفي ال يصل إلى الحقيقة إال عن طريق التجربة 

الذوقية وهذا الغموض يبرز من خالل استخدام الخمرة والمرأة لذلك عند تناول النص 

تتبع النصوص خالل ن بذكر الخمر والندماء والكأس ومالصوفي نالحظ أنه مليء 

يتبين لنا أن الخمر ترمز للوجد الصوفي والنديم العارف والسالك فقد أخذ الصوفية 

بحيث تالئم ما يتعاطونه الصوفية هذه الصفات المحسوسة للخمر ثم أعادوا صياغتها 

من مذاقات في المقامات واألحوال فالخمر في صفاتها تشكل من الناحية الرمزية داللة 

الخالص وشهود الحق بالحق والتحقق في فناء ما سواه. وقد دأب أهل التصوف التوحيد 

استعمال الرموز المختلفة التي تحمل دالالت خاصة ال يعرف كنهها إال أصحاب  على

 هذه الصنعة ومن هذه الرموز نجد رمز الخمرة ورمز المرأة ورمز الطبيعة ورمز األعداد

 (: 1)أبو الحسن الششتري يقولورمز األرقام وهذه بعض الشواهد:

                                                 

 .311ص ،أبي الحسن الششتري نديوا )1(
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 حــــي غيــــر ليلــــى لــــم يــــر فــــي الحــــي
 

 سـل متـى مــا رتبـت عنهــا كـل شــيء   
 كــــــــــل شــــــــــيء ســــــــــرها فــــــــــي ســــــــــرى  

 
 فلــــــــــذا يثنــــــــــي عليهــــــــــا كــــــــــل شـــــــــــي  

 قــــــــال مــــــــن أشــــــــهد معنــــــــى حســــــــنها  
 

 إنــــــــــــــــه منتشــــــــــــــــر والكــــــــــــــــل طــــــــــــــــي  
 هــــــــــــي كالشــــــــــــمس تــــــــــــالال نورهــــــــــــا  

 
 فمتـــــــــى مـــــــــا إن ترمـــــــــه عـــــــــاد فـــــــــي   

 هــــــــــــــي كــــــــــــــالمرآة تبــــــــــــــدي صــــــــــــــورا  
 

 بلتهـــــــــــا وبهـــــــــــا مـــــــــــا حـــــــــــل شـــــــــــيقا  
 هـــــــــي مثـــــــــل العـــــــــين ال لـــــــــون لهـــــــــا  

 
 وبهــــــــا األلــــــــوان تبــــــــدي كــــــــل زي...  

 لبســـــــها مـــــــا أظهـــــــرت مـــــــن لبســـــــها  
 

 فلهــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل موجــــــــــود مــــــــــرئ   
 أســــــــــــفلت يومــــــــــــا لقــــــــــــيس فــــــــــــانثنى  

 
 قـــــــائال يـــــــا قـــــــوم لـــــــم أحبـــــــب ســـــــوى   

 أنــــــــا ليلــــــــى وهــــــــي قــــــــيس فــــــــاعجبوا  
 

 كيـــــــف منـــــــي كـــــــان مطلـــــــوبي إلـــــــي  
رمزي يرجع في المفهوم الصوفي، إلى كون كل مظاهر الحسن في وهذا االشتقاق ال 

الوجود، إنما هي تجليات للجمال اإللهي الذاتي، فتلك المحبوبات العربيات ال يتعدين كونهن 
إشارة حّسية للجمال األزلي، هذا الجمال الذى اشتركن فيه بحسنهن، وتواضعهن عنه بتعالي 

 جمال الذات عنهن علوا كبيرا. 
أنماط جديدة في استفتاح القصائد كالبدء ويبرز ذلك من خالل استحداث  :ديدالتج_

  :(1)التلمساني في مقدمته الخمرية أبي مدينبالغزل ومن ذلك قول 
  فنحن أناس ال نرى المزج مذ كنا عنا        ها ــــــــــــــــــــمزج صرفا ودع أدرها لنا         
 ناــــــــــــــــــــــــــلنا بها عـــــــــــــرح ألنا إليها قد        ب باسمها طا لنا فالوقت قدوعن          

 عارف انكرناــــــــــــــــــــــــإال أن بها كل الم          ود ولم نزلــــــــــــــــعرفنا بها كل الوج        
 ا رف الدنـــــــــــــــــــــلم تع ولم يجلها رح و         هي الخمر لم تعرف بكرم يخصا         

 وخمرية أبي الحسن الششتري)2(: 
  اتــــــأسقني يا نديم باآلني              طاب شرب المدام في الخلوات           

 ليس فيها إثم وال شبهات                رامــــــــــــــــــــــــــخمرة تركها علينا ح           

                                                 

 ) 1( عاطف جودة نصر : الرمز الشعري، ص849.
 ) 2(  أبو الحسن الششتري: الديوان، ص 84- 89.
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 (:1) [من الطويل]في غزليته أبي مدينقول ومن ذلك 

 ولوال هــواكم في الحشا ما تحركــنا      يحركنا ذكر األحاديــث عـنكم

 عناإذا لم تذق معنى شراب الهوى د      هجد أهل  فقل للــذي ينهى عن الو  

 ترقصت األشبـــاح يا جاهل المعنى     إذا اهتزت األرواح شوقا إلى اللقا

 إذا ذكر األوطـــان حن إلى المغنـى      لمقفص يا فـتـىأما تنظر الطير ا

 فتضطرب األعضاء في الحـس والمعنى       رج بالتغريـد ما بفــــؤادهـيف

 فتهتز أرباب العقول إذا غنــــــى       ويرقص في األقفاص شوقا إلى اللقا

 ألســـنىتهززهـا األشواق للعـالم ا         كذلك أرواح المحبيـــن يا فتـى

 وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟     ةوق  شُ أنلزمـها بالصبر وهي م  

كما نلمس التجديد في استنساخ الموشح الصوفي على غرار الموشح األندلسي الذي 
التي تجسد موضوع  أبي مدين التلمساني ومن موشحات هوعالمة مميزة لألدب األندلسي

 (:2الحب اإللهي قوله )

 وسمح لي الحبيب    حبيبي طابت أوقاتي زارني       

 على غيظ الرقيب                 وعفا عن جميع زالتي       

                                                 

. وانظر النص نفسه 14، ص 0934، 4نص الرسالة البن عربي منشورة في مجلة البالغة المقارنة، ألف، عدد:  )1(
 .083محرفا، أبو مدين الغوث، ص

دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( الرؤيا و التشكيل  )تــار حبــار: شعر أبي مدين التلمسانيمخ )2(
 .34.39ص ،1111
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 وسمح بالوصال             باسليتي وزال انْ زارني مُ        

 اآلمال وبلغتُ        وحضر حصرتي ودار الكاس       

 .دام حاللمن مُ              وشربنا وطابت األنفاس        

 (  1(يقول في هذا الموشح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ   بقربـــــــــــــــــــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا قل

 
 تنطفــــــــــــــــــــــــــــي نيــــــــــــــــــــــــــــران قلبــــــــــــــــــــــــــــي  

 زادنــــــــــــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــــــــــل لهيبــــــــــــــــــــــــــا  
 

 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  
 ال بوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي أتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجر أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى    ال وال ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق دواء    ل
 

 فاحتســــــــــــــــــــــــب عقــــــــــــــــــــــــال ونفســــــــــــــــــــــــا  
 ت أمـــــــــــــــــــــــــــريإّننـــــــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــــــلم  

 
 فــــــــــــــــي الهــــــــــــــــوى معنــــــــــــــــى وحســــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــــــــى إاّل التفـــــــــــــــــــــــــــاني    مـــــــــــــــــــــــــــا بق
 

 حبـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــب نحبـــــــــــــــــي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت راض   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب  إّنن

 
 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــــك   ـــــــــــــــــــــــــــــي بحيات ـــــــــــــــــــــــــــــا حبيب  ي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــا حبيب ـــــــــــــــــــــــــــــك ي  بحيات
ـــــــــــــــــــــــي وانظـــــــــــــــــــــــر لحـــــــــــــــــــــــالي رقْ     ل

 
ــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــذي ب  أنــــــــــــــــــــــــت أدرى بال

ــــــــــــــــــــــــــــي ودوائــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــــت دائ  أن
 

 فتلطـــــــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــــــا طبيبـــــــــــــــــــــــــــــي  
 إن يكــــــــــــــــــــــــن يرضــــــــــــــــــــــــك قتلــــــــــــــــــــــــي  

 
ــــــــــــــــــــــــــيفاجعــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــل بقرب  ل القت

ــــــــــــــــــــــــــيإن   ــــــــــــــــــــــــــى ن  بالوصــــــــــــــــــــــــــل أفن
 

 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبتم ودادي  

 
 يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالح الحــــــــــــــــــّي نفســــــــــــــــــي  

 ســـــــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــــــؤاديإّنمـــــــــــــــــــــــــــــا يُ   
 

 نســــــــــــــــــــــــــــيلفي وأٌ أغيــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــــ  
 فبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا زاد عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا  

 
 ورضـــــــــــــــــــي بالعشـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــحبي  

 وتفانينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  
ــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــّل جمي  أنــــــــــــــــــــت ف

 
 وجمـــــــــــــــــــــــــــــالي يـــــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــــــاع  

 لقلبـــــــــــــــــــــــــــــــيقـــــــــــــــــــــــــــــــد تجليـــــــــــــــــــــــــــــــت   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا دون قن
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 وعلـــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــــــق الجمـــــــــــــــــــــــــال 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    طبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هللا طب
 آه يـــــــــــــــــــــــــــــا تمزيــــــــــــــــــــــــــــــق قلبــــــــــــــــــــــــــــــي  

 
 آه يـــــــــــــــــــــــــــــا قتلـــــــــــــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــــــــــــلبي  

 مـــــــــــــــت مـــــــــــــــن لطـــــــــــــــف الشـــــــــــــــمائل  
 

 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  
 كــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــات وجــــــــــــــــــدا  

 
ـــــــــــــــــــــــــــدالل     يشـــــــــــــــــــــــــــتكي حـــــــــــــــــــــــــــر ال

ــــــــــــــــــــــــــا بالعشــــــــــــــــــــــــــق وحــــــــــــــــــــــــــدي    وأن
 

 نشـــــــــــــــــــــــــتكي بـــــــــــــــــــــــــرد الوصـــــــــــــــــــــــــال  
ــــــــــــــــــــــ    وجــــــــــــــــــــــودي فُ ْطــــــــــــــــــــــاللُ  ب  ناس 

 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني بالجتف  

 عشــــــــــــــت طــــــــــــــول الــــــــــــــّدهر فــــــــــــــاني  
 

 مســــــــــــــــــــــــتهام العقــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــبي  
 طيــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــيش خليعــــــــــــــــــــــــــا  

 
 هكــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــال المحــــــــــــــــــــــــــــب  

 :المعجم الصوفي_ 
لغة أهل التصوف مشبعة بالمصطلحات الصوفية وال نكاد نجد بيتا شعريا إال وقد  

 يالت تذاتها تلك االصطالحا ي، هيورموز الشعر الصوفوظفت فيه هذه المصطلحات 
م هعنى بعض مشايخ يث بها لكشف معانيهم ألنفسهم، والتدعلى التح مقو تواضع ال

هذا الباب، كالرسالة  يفات فلطويلة من المؤ  ةبالكشف عن دالالتها للمريدين خالل قائم
 .يوالقاشان يرب)اصطالحات الصوفية( البن ع يوكتاب ،للطوسي القشيرية، واللمع

 :1البسيط( ) من أبو الحسن الششتري يقول

 بَسمْل ِبكاسَك هذا الْيوم ُمْفتَِتَحا        فجُر المعارف في شرق الهدى َوَضَحا 

 وعن أصيل فما تُلِفيه غير ُضحى                     يوم تَنزه عن أيام عادتناَ  

َ               إِن كنت تُنصفه فاخلع ِعذَارَك في   َزماِنه الفرد ال تَْنفَكُّ ُمْصطِبحا

ْج على من ذاق ثُمَّ َصحا        واشرب وَزْمِزْم وال تُلِوي على أحد    وال تُعر ِ

َ                    َوبع ِثيَابك في ِجرياله َشغفاَ   واْجعَل نديمَك من أفكارك القدحا

 لسكران من شطحاالينبغي إِنما ا          فان تجوهرت فاشطح فالسكون هنا 

 َولْم يعربد وقال الحقَّ وافتضَحا                  يا حبذا كل من أبدي مواجدَهُ  

                                                 

  )1( أبو الحسن الششتري: الديوان, ص88.
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 أخبارهُ وغدا للشفع ُمطَِّرحا                  وماَل للصَّحِو بعدَ المحو واتحدَت 

 تَْنصْح فقد ُعْدُت ال أُصغيِ لمن نََصحا      وقُْل لمن جدَّ في نصحي فَديتَُك ال 
في هذه األبيات يبرز الششتري غموض لغة الصوفية في المفردات التالية:          

)الشطح ـ السكون ـ السكران ـ الصحو ـ المواجد ـ المحو ـ الشفع ـ ـ ـ( وكلها 
 مصطلحات خاصة بهم ـ

 (:1) (زجل لهجته فصحى مع مظاهر أندلسية.) أبو الحسن الششتري يقول
 اســــــــــــــــــــــــــمع كالمـــــــــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــتهم

 
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامإن ك  

ــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــرى   ــــــــــــــــــــــــــزك ق  ألن كن
 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــل طلســــــــــــــــــــــــــــــــام  
ـــــــــــــــــــــــــــــم    منـــــــــــــــــــــــــــــه المكلـــــــــــــــــــــــــــــم والكل

 
 علـــــــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــــــور االفهــــــــــــــــــــــــــــام  

 اســـــــــــــــــمع نـــــــــــــــــداي مـــــــــــــــــن قريـــــــــــــــــب  
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال آذان  
 وشــــــــــــــــــــــمس ذاتــــــــــــــــــــــي ال تغيــــــــــــــــــــــب  

 
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

 انظــــــــــــــــــــــــــر جمــــــــــــــــــــــــــالي شــــــــــــــــــــــــــاهد  
 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنســــــــــــــــــــــــــــــــــان  
ـــــــــــــــــــــــــذا    وكالمـــــــــــــــــــــــــاء يجـــــــــــــــــــــــــري ناف

 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اس األغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

 يســــــــــــــــــــــــــــــقى بمــــــــــــــــــــــــــــــاء واحــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  
 

 (2) وقولــه أيضـا: 
 رأينـــــــــــــاك فـــــــــــــي كـــــــــــــل أمـــــــــــــر بـــــــــــــدا

 
ـــــــــا   ـــــــــيس مـــــــــن األمـــــــــر شـــــــــيء لن  ول

ـــــــــا   ـــــــــرة هـــــــــا أن  ســـــــــترت اســـــــــمكم غي
 

 أمـــــــــــــــــــوه بالشـــــــــــــــــــعب والمنحنـــــــــــــــــــى   
 إذا كنــــــــت فــــــــي كــــــــل حــــــــال معــــــــي  

 
 فعـــــــن حمـــــــل زادي أنـــــــا فـــــــي عنـــــــى  

 فـــــــــــــأنتم هـــــــــــــم الحـــــــــــــق ال غيـــــــــــــركم  
 

 فيــــــــا ليــــــــت شــــــــعري أنــــــــا مــــــــن أنــــــــا  
للكائن الواحد الموجود حقيقة وضرورة، بل هو الوجود كله ويتبن من هذه األبيات توكيده   

                                             أما ما عداه فغشاوات وأوهام ال أساس لها في الوجود.

                                                 

  .193-197ص  ،سن الششتريأبي الح نديوا )1(
 .99ص  ،الششتريأبي الحسن  نديوا )2(
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  :ةيالناحية العروض_
 الطويل والوافر والكاملالقوم من البحور المشهورة المتداولة، ك رجاءت أغلب أشعا

يعطى للشاعر خالل كمية كبيرة من  عساتبه هذه البحور من ا يزتتم. لما والبسيط
وبطبيعة الحال، فالشاعر السواكن والمتحركات، إمكانية وافية للتعبير عن أغراضه. 

لم يكن ليلجأ إلى المهجور من البحور الشعرية ليعّبر بها، فذلك بالنسبة له  يالصوف
سعد ييلزم ل ولزوم ما ال يبهار اللغو إلى اإلِّ  ييرم ال يطائل تحته. فالصوف تكلف ال

نما هو ف عاينه عند فيضان  ىنهاية األمر يترجم باألبيات معن يبه الفصحاء، وا 
ويؤكد هذا اإلفتراض االحصاء الذي اجريناه على ديوان أبي الحسن الششتري  الوجد.
كما هو مبين في الجدول غلبة البحور الواردة سلفا على بقية البحور  وجدناحيث 
  التالي:
 النسبة المئويــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــورالبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم
 %33 البسيط 10
 %24 الطويل 11
 %24 الرمل 18
 %13 لخفيفا 14
 %13 الكامل 14
 %13 الوافر 19
 %80 السريع 17
 %80 المتقارب 13
 %84 الرجز 19
 %84 المجتث 01
 %84 المنسرح 00

 



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   85 

 

 :الهجريين السادس والسابعشعراء الصوفية في بجاية في القرنين  -3
نموذجا للتصوف أ ه(094-ه038) نيالتلمسا مدين شعيب أبو -أ

 :السلوكي
 (1أبو مدين الغوث)_  1

يعتبر هذا الصوفي األندلسي األصل، السني المذهب، رائد التصوف السلوكي، ولهذا 
 ارتأيت أن أفرده بترجمة خاصة، باعتباره ملتقى لكل متصوف مغربي وأندلسي، ونقطة

 قلة.منهم، فهو بذلك يشكل مدرسة مست انطالقة لكل واحد

 والدته ونشأته:_ 2
وأصله من  (، ولد ببجاية وبها نشأ2بن الحسين األندلسي االنصاري) هو أبو مدين شعيب

، توفي بتلمسان ودفن بجبل قطنيانة وهي قرية تبعد ثمان كيلومترات عن مدينة اشبيلية
 .ھ494( سنة 3)العباد
طب الرباني هو" الشيخ الفقيه المحقق الواصل القطب شيخ مشايخ اإلسالم في الق

 (4عصره، إمام العباد والزهاد وخاصة الخلصاء من فضالء العباد")
 "من ناحية اشبيليا ومن حصين يقال له )منتوجب( فتح هللا عليه بالمواهب قلبية وأسرار

 

                                                 

في التعريفات بأنه هو القطب حينما يلتجأ إليه وال يسمى في  هو الذي يغيث هللا الناس بدعائه، وقد عرفه الجرجاني (1(
 غير ذلك الوقت غوثا، وقد كانت هذه الصفة تطلق على أبي مدين.

الذيل  .41، ص1ج ،المستفاد ، 11 ، ص، عنوان الدراية809، صالتشوف :( مصادر ترجمة أبي مدين كثيرة منها2(
، 0سالمية، ماإل المعارف ، دائرة0191ك  لثاقب البن صعد ق خ ع، النجم ا013ص ،والتكملة بقية السفر الرابع

 .411ص
بالقول بأن  ينفرد ابن الطواح، العباد قرية بظاهر تلمسان من جهة الجبل. وهي مدفن لعدد كبير من العلماء والصالحين (3(

 .8 الورق المخطوط ه 910بي مدين كانت سنة أوفاة 
 .49( الغبريني: عنوان الدراية، ص4(
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( ولقد اختلفت المصادر 1ية ما يؤمل" )ربانية استنفادها بالتوجه والعمل وارتقى إلى غا 
في التحديد الدقيق لتاريخ مولده، فذهب بعض المؤرخين إلى أن عام والدته كان سنة 

-هـ  419واألرجح أنه ولد سنة ) ،م ( 0011 -هـ  404م ( وقيل سنة )0009 -هـ 401)
 لوفاته فقال: م ( استنادا إلى رواية المؤرخ ) محمد بن محمود البناني ( حين تعرض  0004

خمسمائة، و بن الحسين األندلسي في سنة أربع وتسعين  " توفي سيدي أبو مدين شعيب
 (2عن نحو خمس وثمانين سنة. ")

وقد كان منذ نشأته فتى كثير التأمل، تشغل فكره أسئلة كثيرة في مختلف القضايا، كانت 
الصغيرة تتوق للتدين والعبادة، وقد نشأ أبو مدين يتيما وكان والده الذي توفي في عهد نفسه 

مبكرة من حياة شيخنا صاحب غنم، ولم تكن الغنم من الكثرة بحيث تسمح باستئجار راع لها، 
وكان شعيب أصغر إخوته، فكلفوه على أن يقوم على رعيتها، وكانت هذه األغنام تكلفه جهدا 

كانت تدفعه للتماطل في رعيها أحيانا  ،لكن نفسه التواقة إلى العلم والعبادة ،وتشق عليه
واالمتناع أحيانا أخرى، فهو ال يجد رغبة أو ميال في فعل ذلك، بل كان كما قال متحدثا عن 
نفسه: "كلما رأيت من يصلى أو يقرأ، أعجبني ودنوت منه، وأجد في نفسي غما ألنني ال 

ال أعرف كيف أصلي فقويت عزيمتي على الفرار ألتعلم القراءة أحفظ شيئا من القرآن، و 
والصالة ففررت فلحقني أخي وبيده حربة فقال لي: وهللا لئن لم ترجع ألقتلنك. فرجعت وأقمت 

ولم تدم اإلقامة طويال حتى قويت عزيمته مرة أخرى  لكن نفسه ظلت تهفو إلى مبتغاها، قليال
ليلة وأخذت في طريق أخر فأدركني أخي بعد طلوع  على الفرار مجددا، يقول: " فأسريت

فعالني بسيفه ليضربني فتلقيته !الفجر، فسل سيفه علي وقال لي: وهللا ألقتلنك وأستريح منك

                                                 

 .44ص،0983، 0الترقي، دمشق، سوريا، ط ( العربي بن مصطفى الشوار: ديوان أبي مدين شعيب، مطبعة 1(
 .30( عبد الحليم محمود: أبو مدين الغوث، ص 2(
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ذلك قال لي يا أخي اذهب حيث فلما رأى ؛بعود كان بيدي فنكسر سيفه وتطاير قطعا
 (. 1)شئت

لعلم، رحلة شاقة مليئة بالمخاطر من هذا الموقف الغريب تبدأ رحلة شيخنا في طلب ا
والصعاب، لكن كل تلك الصعوبات كانت تصطدم بإرادة صلبة، إرادة أبي مدين في حب 

التي يلقي أثناءها شتى أنواع المخاطر التي تنهار  العلم والمعرفة، فيواصل مسيرته الطويلة
 صدا المغرب يقول:أمامها كبار النفوس، لكن الشيخ كان أكبر نفسا وأقوى عزيمة، فيتوجه قا

"فسرت ثالثة أيام. أو أربعة أيام فالحت لي كدية على البحر وعليها خيمة، فخرج منها 
رض الروم، أشيخ وليس عليه إال ما يستر به عورته، فنظر إلي وظن إني أسير فررت من 

فسألني عن شأني فأخبرته. فأخذ حبال وربط في طرفه مسمار فرمى به في البحر فأخرج 
واه لي فأكلته، فأقمت عنده ثالثة أيام؛ كلما جعت رمى بالحبل والمسمار في البحر حوتا فش

فيخرج به حوتا فيشويه وآكله، ثم بعد ذلك قال لي: أراك تروم أمرا، فارجع إلى الحاضرة فان 
هللا ال يعبد إال بالعلم. فرجعت إلى اشبيليا، ثم إلى شريس، ومن شريس إلى الجزيرة 

 (.2") ةحر إلى سبتالخضراء، فجزت الب
تلقى أبو  (.3وعز الحقير") بتأليف سماه:" أنس الفقير أبا مدين ابن قنفد القسنطيني خص

ثم عبر البحر إلى المغرب ودرس في سبتة وفاس ومراكش، وسافر  ،تعليمه باألندلسمدين 
يسميه ، شيخ أهل المغربوهو  لى المغرب.إوأدى فريضة الحج، ثم عاد لى المشرق إ

 كان (:4كتاب " روح القدس") عربي بشيخ الشيوخ كما يقول عنه فيابن  الدين محي الصوفي
 .ومحييها ببالد المغرب الطريقة أبو مدين رضي هللا عنه لسان هذه

                                                 

 .30( عبد الحليم محمود: أبو مدين الغوث، ص 1(
 .811( التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص2(

  )3( ابن قنفد القسنطيني: أنس الفقير و عز الحقير، ص98
 .47ص ،1119في مناصحة النفس، تح: حامد طاهر، الهيئة المصرية العامة، مصر،  روح القدس: ابن عربي( 4(
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 إمام العبادفي عصره  (: شيخ اإلسالم1كما يقول عنه الغبريني في "عنوان الدراية" )
 ،المشايخ(: "بشيخ 2في النفح ) ويصفه المقري والزهاد وخاصة الخلفاء، من فضالء العباد".

 وسيد العارفين، وقدوة السالكين".
( عاكفا عليه، ترد عليه الفتاوى في 3وأبو مدين دأب على قراءة كتاب اإلحياء للغزالي )

ويذل  ر األوراد، يخفي صدقته ويكرم الفقيريكما كان كث نها في الوقت.مذهب مالك فيجيب ع
 (.4حاجة الفقير بنفسه) قضاء في الغني، ويسارع

وهو من أعالم العلماء، وحفاظ الحديث، خصوصا جامع الترميذي، الذي رواه عن 
 (.5بي ذر، الذي سمعه عن علي بن غالب )أعن  شيوخه

(، راويا عن أبي عبد هللا محمد بن ابراهيم 6لتكملة" )قال ابن عبد الملك في "الذيل وا
 كرامة". منهم كل واحد ظهرت على يد " خرج أبو مدين ألف تلميذ :األنصاري

 ه وشيوخه:أساتذت_ 3
تاغيا  قرية ، وهو دفينھ471 ( المتوفي سنة7ومن أشهر شيوخ أبي مدين، أبو يعزى )

وكان  ،الجهة بهذه خاصة مدرسة له أقام الزيتون، وقد من عمل مكناسة بجبل ايرخان
 إليه من سائر انحاء المغرب واألندلس. المريدون يهرعون

                                                 

 .11صالغبريني: عنوان الدراية، ( 1(
 .089، ص7، جالطيب : نفحالمقري( 2(
ياء هللا من مناقب، مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء فيما ألول النجم الثاقبالتلمساني: ابن صعد ( 3(

 .104ص  المغرب،
 .171صابن عربي: روح القدس في مناصحة النفس، ( 4(
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، صور للطباعة والوراقة،  األنيس المطرب :ابن أبي زرع( 5(

 .171ص ، 0971الرباط، 
 .013ص ،الذيل والتكملة لمراكشي:ا( 6(
دار الكتب العلمية، المغرب،  تح: محمد الجاوي،المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى،  :أحمد التادلي الصومعي( 7(

  .173، ص1119



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   81 

 

، الذي ھ449المتوفي سنة  (1كما تلقى علومه بفاس على الشيخ أبي الحسن بن حرزهم)
للمحاسبي، وأخذ كتاب السنن للترميذي على أبي الحسن بن  الزمه وأخذ عنه " الرعاية "

وبه  من أهل قصر كتامةمتوفي في حدود السبعين وخمسمائة، وهو ( ال2غالب القرشي )
 كابر الصوفية، كانأ(، وهو أحد 3، وأخذ طريقة التصوف على أبي عبد هللا الدقاق )دفن

 الشيخ أبو مدين علم التصوف. أول من أخذ عنه يتردد بين فاس وسجلماسة ويقول: أنا
 أبي (، وأخذ العلوم الشرعية على4وف كذلك على أبي الحسن السالوي )كما أخذ التص

" (:6في " التشوف" نقال عن أبي مدين ) التادلي يقول ابن الزيات (.5الحسن بن الصباغ)
األشياخ، فسمعت رعاية المحاسبي على أبي الحسن بن حرزهم،  فاس فلقيت بها إلى توذهب

على أبي الحسن بن غالب، وأخذت طريقة  ذييعيسى الترم وسمعت كتاب السنن ألبي
 السالوي. وأبي الحسن الدقاق التصوف عن أبي عبد هللا

 الذي قرأ عليه في الحرم( 7)أبي مدين كذلك الشيخ عبد القادر الجيالني شيوخ ومن بين
الشريف كثيرا من الحديث، وألبسه خرقة التصوف وأودعه كثيرا من أسراره، ولذلك كان أبو 

 األكابر. مدين يفتخر بصحبته ويعده أفضل مشايخه

 رحالته:_ 4
بداية رحلته مليئة بالعجائب التي تنبئ على أن أبا مدين سيكون له شان عظيم، كانت 
ت أجيرا للصيادين، ثم ذهبت إلى مراكش، فدخلتها وأدخلني األندلس يقول: " كن ةوفي سبت

                                                 

 .04صابن قنفد القسنطيني: أنس الفقير وعز الحقير،  .093ص التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ( 1(
 .409صالتادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ، ينظر: لشهير ابن العريف( تلميذ الصوفي ا2(
 ،011، ص8األنفاس، ج سلوة :محمد بن جعفر الكتاني .040ص ،التادلي: التشوف إلى رجال التصوف( 3(
 .31صهـ،  0819البتهاج بتطريز الديباج، مطبعة السعادة، مصر : نيل اأحمد بابا التنبكتي( 4(
 .173ص أحمد التادلي الصومعي: المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى، ( 5(
 .181ص ،التادلي: التشوف إلى رجال التصوف( 6(
قديم عبد الرحمن ابن مريم محمد بن أحمد: البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، نشر محمد بن أبي شنب، ت( 7(

 .001ص، 0933 ،طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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معهم في جملة األجناد، فكانوا يأكلون عطائي، وال يعطونني منه إال اليسير، فقيل لي: إن 
رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بمدينة فاس فتوجهت إليها ولزمت جامعها، وتعلمت الوضوء 

والمذكرين فال أثبت على شيء من كالمهم، إلى أن  والصالة، وكنت أجلس إلى حلق الفقهاء
 جلست إلى شيخ ثبت كالمه في قلبي فسالت من هو؟ فقيل لي: أبو الحسن ابن حرزهم
 همفأخبرته إني ال أحفظ إال ما سمعته من خاصته، فقال لي: هؤالء يتكلمون بأطراف ألسنت

 (1فال يجوز كالمهم األذان، و قصدت هللا بكالمي فيخرج من القلب ويدخل القلب ")
ومستقبله بعد ذلك، هو  كان ذلك الشيخ الذي تأثر به أبو مدين كثيرا، وأثر في حياته

كان قد لقيهم في  ابن حرزهم الشيخ أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن محمد ابن عبد هللا
 فاس وأعجب به الشيخ كثيرا فانكب على تحصيل العلوم والمعارف منه في أوقات دروسه،

اخذ يعمل نساخا للكتاب لدى النساخين حتى يحصل على ما يعيل به نفسه  وفي نفس الوقت
 ويقيم أوده ويصلح شؤونه المادية.

نفسه قد أخذ من علم الظاهر الكثير، تاقت نفسه لعلم الباطن  ولما رأى أبو مدين شعيب
كان رائجا وأعالمه كثيرين فأخذ طريقة التصوف عن أبي )التصوف( وبخاصة أن التصوف 

عبد هللا الدقاق، وأبي الحسن السالوي ومن علماء التصوف الذين أثروا كثيرا في أبي مدين 
وتأثر بهم الشيخ الزاهد المتصوف أبو يعزى ميمون التلمساني األصل هذا العالم الذي كانت 

ة فمنذ سمع الناس يتحدثون بكرامات أبي له مع أبي مدين حوادث مثيرة واختبارات صعب
يعزى حتى تاقت نفسه لزيارته يقول: "فذهب إليه في جماعة توجهت لزيارته، فلما وصلنا 
جبل إروجان دخلنا على أبي يعزى وأقبل على الخلق دوني، فلما أحضر الطعام منعني من 

فأقمت على تلك األكل فقعدت في ركن الدار، فكلما أحضر الطعام وقمت إليه انتهرني 
الحال ثالثة أيام قام أبو يعزى من مكانه أتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه فلما رفعت 

                                                 

 .811التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (1( 
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رأسي نظرت فلم أرى شيئا فصرت أعمى، فبقيت أبكي طول ليلتي، فلما أصبحت استدعاني 
وقال لي: اقرب يا أندلسي فدنوت منه فمسح بيديه على عيني فأبصرت، ثم مسح بيده على 

وقال للحاضرين: هذا يكون له شان عظيم، أو قال كالما هذا معناه، فأذن لي  صدري
 (1باالنصراف" )

كان الشيخ أثناء تعلمه لعلوم القرآن والحديث" ال ينتقل إلى آية أو حديث حتى يعمل 
بهما، فيخرج إلى موضع بعيد نقطع عن الناس قريب من الساحل، فإذا فتح هللا له العمل 

 .(2عاد إلى فاس ليعمل على حديث وآية أخرى" ) والحديث باآلية
 والجزيرة سكما تنقل أبو مدين في بداية حياته في المدن األندلسية، بين اشبيلية وشري

 وقد الخضراء، ثم عاد إلى سبتة التي تزوج فيها، وبنى بها زاويته، وألف فيها بعض كتبه.
 ( أثناء ترجمته لعبد العزيز3" )نزل أبو مدين ببجاية، يقول ابن الطواح في"سبك المقال

قطاب، أبي مدين معدن األسرار، وقطب األ ،المهداوي:" ارتحل إلى بجاية للقاء شيخ المشايخ
بجاية  في " النفح" بأن أبا مدين استوطن بل ويذكر المقري واألخذ عنه ". عنه رضي هللا

 .(4طلب الحالل") معينة علىنها حينما خرج من فاس وكان يقول:" إ
" ومن كراماته أنه لما اختلف :(5) وفي بجاية كان يعقد حلقات للتدريس، يقول المقري

طلبة بجاية في حديث " إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة " وأشكل عليهم ظاهره: إذ 
في  ، فكاشفهموهو يتكلم على رسالة القشيريبموت مؤمنين يستحقان كل الجنة، فجاءوا إليه 

 الحال بال سؤال، وقال لهم: المراد أنه يعطى نصف جنته هو، فيكشف له عن مقعده ليتعلم
 يوم القيامة". به وتقر عينه، ثم النصف اآلخر

                                                 

 .811التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (1(
 .810التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (2(
 .119ص )د.ت(،دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ابن الطواح: سبك المقال لفك العقال، تحقيق مسعود جبران،( 3(
 .040،7: نفح الطيب، جالمقري( 4(
 .040، ص7: نفح الطيب، جالمقري( 5(
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 أبو مدين كثيرا من المعارف الصوفية وبعد سنوات من الكد واإلجهاد اكتسب خاللها
 والحقائق الربانية استأذن شيخه أبا يعزى في السفر ألداء فريضة الحج فأذن له. 

 :رحلته إلى المشرق_ 0
استعد الشيخ لهذه الرحلة إلى الشرق والتي سيكون لها أثر واضح في مسيرته الصوفية 

سيدي عبد القادر  "ف في عرفة بالشيخ فأخذ عن العلماء واستفاد من الزهاد واألولياء وتعر 
فقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من أسراره وحاله بمالبس أنواره، فكان أبو مدين  "الجيالني

ضل مشايخه األكابر وقد استفاد الشيخ كثيرا من هذه الرحلة كما كان يفتخر بصحبته ويعد أف
، رغم أن المصادر فضل كبير في بلورة شخصيتهللقائه بالشيخ سيدي عبد القادر الجيالني 

وتنقالته التي ال نشك أنها كثيرة  لم تحدثنا عن مدة إقامته بدقة" كما لم تحدثنا عن اتصاالت
ى أسرار طريقة الشيخ عبد القادر الجيالني وعلى علوم ومتنوعة سمحت له بالحصول عل

وبعد هذه الرحلة الطويلة إلى المشرق والتي دامت  ومعارف أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية
 ( 1ي" )راجعا إلى ديار المغرب العرب أكثر من عقدين من الزمن، قفل أبو مدين شعيب

( أن أبا جعفر بن سيد بونة حينما رحل إلى 2ورد في كتاب تاريخ " قضاة األندلس")
المشرق لتأدية فريضة الحج لقي جلة من الفضالء أشهرهم وأكبرهم في باب الزهد والورع، 

وارتوى من  ، فصحبه كثيراشعيب وسني األحوال، ورفيع المقامات، الشيخ الصالح أبو مدين
 زالله.

 كما أكد ذلك صاحب "بيوتات فاس الكبرى"، حيث قال:" ثم سار لحج بيت هللا الحرام
  (..3إلى فاس " ) ورجع فحج

                                                 

 .811ص، لى رجال التصوفإالتشوف  :التادلي (1)
 ،0994، 0تح: مريم قاسم الطويل، دار الكتب العلمية، ط دلس،قضاة األن تاريخ أبو الحسن النباهي األندلسي: (2(

 .087ص
 .99ص، 0971الرباط،  ،، دار المنصور للطباعة والوراقةبيوتات فاس ابن األحمر إسماعبل: زهر اآلس في (3(
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كما كان لمؤلفات اإلمام الغزالي دور كبير في تكوين شخصيته يقول: "طالعت أخبار من 
إلى زمننا هذا فما رأيت أعجب من أبي يعزي، وطالعت كتب التذكير فما  زمن أويس القرني

 ( 1رأيت كاإلحياء للغزالي")
كان الشيخ أثناء تعلمه لعلوم القرآن والحديث" ال ينتقل إلى آية أو حديث حتى يعمل 

هللا له العمل  بهما، فيخرج إلى موضع بعيد نقطع عن الناس قريب من الساحل، فإذا فتح
 .(2والحديث عاد إلى فاس ليعمل على حديث وآية أخرى" ) باآلية

 عودته إلى بجاية:_ 3
"لما عاد أبو مدين من المشرق استقر في بجاية، هذه المدينة التي تناولتها الدراسات منذ 

وان وقد أفاض الغبريني في كتابه عن فجر التاريخ ووصفتها على أنها مدينة للعلم والعلماء،
وبموقعها  ن فضل هذه المدينة ودورها العلمي المتميز، فسحرته بجمالهااالدراية في تبي

إنها معينة  :ا على كثير من المدن ويقول فيهاوكان يفضله " االستراتيجي وسماحة سكانها
ورفعة، ويرد عليه ا على طلب الحالل، واستمر به المقام في بجاية وكانت حاله تزداد سمو 

مهيبا  ،ة علمائها وكبار فقهائها وأئمتهالم من كل حدب وصوب، وعد من جملالطالب الع
وكان أهل زمانه عموما وسكان بجاية خصوصا، يعتقدون  معظما مكرما مشهودا له بالخير،

أن كل من قرأ عليه ساد ونبغ في العلوم، وانساق إليه العلم والجاه والنعمة والثراء وكان اآلباء 
-رحمه هللا تعالى–ر مجلسه واالقتباس من معارفه وأسراره، فظهر يوجهون أبنائهم لحضو 

 (3فضله على كثير من الناس" )
ولما رأى إقبال الدنيا عليه وسطوع نجمه خاف من تغير حاله وتبدل أحواله و"عزم على 

واالنقطاع إلى هللا  الخروج للجبال والفيافي والقفار والبعد عن المدن والقرى واألمصار للعبادة
                                                 

 .811،810التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (1(
 .810التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (2(
 .30ص ،1118، 1دار الغرب للنشر والتوزيع، ط ى بوعزيز: مدينة تلمسان عاصمة المغرب األوسط،يحي (3)



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   11 

 

فيكسر بذلك ميل نفسه إلى الدنيا ويخضعها هلل  .(1عالى والتفكير في آياته وعظيم قدرته")ت
سبحانه وتعالى ويسمو بها عن التكبر والغرور، واستمر الشيخ على هذه الحال" مشغوال 

والباطن وقد ألف بعض  بالتربية واإلفادة والتعليم والعبادة واإلقبال على هللا تعالى في الظاهر
 (.2ء في كراماته" )الفضال

 تالمذته:_ 7
( 3سبق أن أوردنا ما قاله ابن عبد الملك، في بقية السفر الرابع من" الذيل والتكملة ")

ظهرت على يد  محمد بن ابراهيم األنصاري " أن ألبي مدين ألف تلميذ عن أبي عبد هللا راويا
 ين استفادوا من أبي مدينأن الذ كل واحد منهم كرامة "، ويؤكد ابن الزيات في " التشوف"

 القدس" البن عربي، وكتاب " المستفاد في مناقب ألف تلميذ، أما إذا تصفحنا كتاب " روح
( لألنصاري 5( للفندالوي، وكذا كتاب "سير األولياء في القرن السابع الهجري")4العباد")

 ينص همكل الخزرجي، فإننا سوف نجد بأن معظم المترجم لهم في هذه الكتب إن لم أقل
 يدل عندهم على التلمذة. من أصحاب أبي مدين، وهذا التعبير كان بأنهم مؤلفهم

، ھ491فمن أشهر تالمذة أبي مدين الغوث، عبد الرحيم القناوي المتوفي بمصر سنة 
 أبي مدين. ( بأنه من أصحاب الشيخ6قال عنه صاحب " المعزى ")

 
 

                                                 

 .11ص،1114، ،0، دار األمة للطباعة والنشر، الجزائر، طالطاهر عالوي: العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيب (1)
أحمد القسنطيني: أنس الفقير وعز الحقير، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، المغرب،  بو العباسابن قنفذ أ (2)

 .07، ص0994
 .013ص ،الذيل والتكملة: المراكشي (3(
، منشورات بد الملك السعديجامعة ع ،تح: محمد الشريف ،في مناقب العباد المستفاد: لفندالويا محمد بن عبد الكريم (4(

 .98، ص1111كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تيطوان، المغرب، 
 ،مون ياسين وعفت وصال حمزةأم :تح ،سير األولياء في القرن السابع الهجري :ألنصاري الخزرجيا (5(
 .039صعي: المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى، أحمد التادلي الصوم (6(
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(، بأنه لم 1روح القدس" ) "كتاب ومن تالمذته أيضا: ابن عربي، رغم أنه يقول في 
على لسان  القدس" به وكان يتمنى ذلك. ويقول أبو مدين عن هذا كما ورد في " روحيجتمع 

:" أما االجتماع –الذي جاء حامال رسالة من أبي مدين البن عربي  –السيدراني  عمران أبي
ذلك  لدار فقد أبى هللاوأما االجتماع باألجسام في هذه ا باألرواح فقد صح بيني وبينك وثبت

 في مستقر رحمته". بيني وبينك عند هللا فسكن خاطرك، والموعد
السادس ألبي مدين عنونه: بالباب  (2في "الفتوحات المكية") اوقد خصص ابن عربي باب

وهو  (،3﴾)الملك تبارك الذي بيدهوالخمسين وخمسمائة في معرفة حال قطب، كان منزله﴿ 
لشيخنا أبي  وثمانين وخمسمائة رحمة هللا، كان هذا الهجير والمقام درج سنة تسع شياخناأمن 
 .مدين

من  أنه األنصاري: وقال عنه ( محمد بن إبراهيم4وذكر ابن قنفد في " أنس الفقير ")
 الرواية عنه. الذين أكثروا مدين أبي كبار تالميذ

 جاية.أبي مدين بب يحضر مجالس كان نهأب (5في التشوف) ابن الزيات قال كما
وكان  (،6الذي تتلمذ عليه ببجاية) أبو الحسن الششتري تالمذته كذلك ومن أشهر

ومن شدة تأثره به نسب  لمديني،ولهذا سمي أيضا با (،7الششتري يحضر حلقات المدينية)
 موشحات أبي مدين إلى الششتري.بعض 

 دين و الذين أخذوا عنه بدون واسطة، كما يقول جدنا اإلمام ومن أشهر تالمذة أبي م

                                                 

 . 71ص ،ابن عربي: روح القدس في مناصحة النفس (1(
 .143، ص4ج،0981ابن عربي: الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت،  (2(
 .0سورة الملك، اآلية (3(
 .87صر وعز الحقير، أحمد القسنطيني: أنس الفقي ابن قنفذ أبو العباس (4(
 .811ص التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، (5(
 .189الغبريني: عنوان الدراية، ص (6(

 .3سامي النشار، ص يتح: عل ،الششتري ديوان (مقدمة7 (
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صالح، وجعفر بن عبد هللا بن  ( أبو محمد1في "سلوة األنفاس" ) بن جعفر الكتاني محمد
( وهو من أهل 3( الخزاعي الولي الشهير كما وصفه ابن الخطيب بذلك)2بن بونة) محمد
ويعد من أخص أصحاب أبي مدين، كان يكنى أبا أحمد،  ھ941وفي سنةاألندلس ت شرق

أسس الطريقة البونية التي كان لها صدى كبير في األندلس، وهي متفرعة عن الطريقة 
في" صلة  ل عنه ابن الزبيرصوفي كبير وولي شهير، كثير األتباع، قا المدينية، وهو شيخ

نصف المدونة  (:" أحد أعالم المشاهير فضال وصالحا، قرأ ببلنسية، وكان يحفظ4الصلة)
 وأقرأها ".

كره ابن الطواح ومن تالمذته كذلك أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي، ذ
ايخ، معدن األسرار، " ارتحل إلى بجاية اللتقاء شيخ المش:وقال عنه (5في "سبك المقال")

أبي مدين". وقد جرت بينهما مكتبات ومراسالت أثبتها ابن الطواح  األقطاب الشيخ وقطب
 المقال". في "سبك

ومن أشهر تالمذته أيضا أبو الصبر السبتي الذي استشهد في معركة العقاب سنة 
نه كما أخذ وقد لقيه وأخذ عنه كما أخذ ع (،6" )، ترجم له ابن الزيات في " التشوفھ919

 عن أبي يعزى، وأبو الصبر هو كبير مشايخ وقته كما وصفه بذلك التنبوكتي في " نيل
 (.7")االبتهاج

                                                 

 .48، ص1 ، جاألنفاسسلوة  :بن جعفر الكتاني محمد (1(
 .لى بونة وتسمى اليوم عنابةإنسبة  (2(
 .490، ص0، جحاطةاإلابن الخطيب:  (3(
 .149، ص0ابن الخطيب: اإلحاطة، ج (4(
 .119ابن الطواح: سبك المقال لفك العقال، ص  (5(
 .404التادلي: التشوف إلى رجال التصوف،  (6(
 .07التنبكتي: نيل االبتهاج، ص (7(
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(، بأن من تالمذة أبي مدين محمد بن محمد بن 1وذكر ابن الخطيب في اإلحاطة ")
 جد صاحب " نفح الطيب". ، وهوالقرشي المقري أحمد

حب هر تالمذة أبي مدين كذلك، أبو علي حسن بن محمد الغافقي الصواف، صومن أش
 (، وردت اإلشارة إليه عدة مرات في " التشوف" البن الزيات.2أبا مدين نحوا من ثالثين سنة)

وكان ابن عربي قد  ھ479ومن تالمذته أيضا يوسف بن خلف الكومي المتوفي سنة 
 زاهد كبير مالمتي. وقال بأنه(، وأثنى عليه 3) به في إشبيلية التقى

( من أنه كان ألبي مدين ألف تلميذ 4ا أورده ابن الزيات في" التشوف")ونؤكد على م
  ظهرت على يد كل واحد منهم كرامة.

 وفاته مآثره:_ 0
را اكتسب خاللها كثيرا من حياة حافلة مليئة علما وفك عاش الشيخ أبو مدين شعيب

إال أن .العلوم العقلية والنقلية وخاض الكثير من التجارب في مجاالت متنوعة صقلت موهبته
مؤلفاته قياسا بذلك النشاط وتلك الحياة الحافلة تبقى قليلة، ألن الشيخ قد أمضى شطرا طويال 

طلبة والمريدين، هذا ما لى إعداد وتأهيل أجيال من الإمن حياته في مجال الدعوة كما تصدر 
لى يد القارئ إال أنها شكلت إعاق اتجاهه إلى التأليف. وعلى قلة تلك المؤلفات التي وصلت 

وهي حسب علمنا ال تتعدى ستة  مجاال خصبا للباحث العربي في مجال التصوف خاصة،
 ال مخطوطا وهي:ز مؤلفات وأكثرها ال ي

 .، وهو من أهم مؤلفاتهدأنس الوحيد و نزهة المريد في علم التوحي_  

                                                 

نما ذكرت ترجمة الشيخ . يقول المقري090، ص1لخطيب: اإلحاطة، ج ابن ا (1(  معلقا على ايراده ترجمة أبي مدين: وا 
ينظر: المقري: نفح  جدي، فأنا من بركته لقول جدي أنه دعا له ولذريته بما ظهر قبوله. شيخ للتبرك به ولكونه أبي مدين
 .044، ص7الطيب، ج

 .409-819-818-810-104-88التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (2(
 .817، ص0ابن عربي: الفتوحات المكية، ج( 3(
 .810، ص0ابن عربي: الفتوحات المكية، ج( 4(
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 .مفاتيح الغيب إلزالة الريب وستر العيب_  
 .تحفة األريب ونزهة اللبيب عقيدة أبي مدين_  
 .حكم أبي مدين_  

 .قد تكون هناك مؤلفات أخرى ال تزال مخطوطة هنا أو هناك ،رسالة أبي مدين _ 
، 0يروت ، لبنان، طب إعداد وجمع وترتيب: عبد القادر مسعود، ناشرون، ديوان شعري_ 
1100. 

نور ب ىحياة الشيخ أبي مدين شعيب جذوة تنير حياة التائهين، ونبعا يطفئ ظمأ العطش
الحقيقة، ظل إلى آخر يوم من حياته يعلم تالمذته ومريديه إلى أن وشى به بعض علماء 

، هديالظاهر عند يعقوب المنصور وقال إنه يخاف منه على دولتكم فإن له شبها باإلمام الم
وأتباعه كثيرون في كل بلد. فوقع في قلبه وأهّمه شأنه فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره، 

وقد " وكتب ألمير بجاية بالوصية واالعتناء به وأن يحمله خير محمل فلما أخذ في السفر
شق على  (1)"ريا المغيلياستدعاه الخليفة الموحدي يعقوب المنصور، هو والشيخ أبا زك

أصحابه وتغيروا وتكلموا معه فأسكتهم وقال لهم: إن منيتي قربت وبغير هذا المكان قدرت 
والبد لي منه، ولقد كبرت وضعفت وال أقوى على الحركة فبعث هللا لي من يحملني إليه برفق 

وعلموا أنها  وطابت نفوسهم ،ال يراني ويسوقني إليه أحسن سوق، وأنا ال أرى السلطان وهو
من كراماته فارتحلوا به على أحسن حال حتى وصلوا حوز تلمسان، فبدت رابطة العباد فقال 

ما أصلحه للرقاد قال أبو علي الصواف رحمه هللا، لما احتضر الشيخ أبو مدين  ألصحابه:
بحان هللا ساستحييت أن أقول له أوصني فأتيته بغيري وقلت له: هذا فالن فأوصه، فقال 

؟ قال: وقال بعضهم: يكان عمري معكم كله إال وصية؟ وأي وصية أبلغ من مشهد حال وهل
آخر ما سمع منه الحق، وقال بعضهم آخر ما سمع منه هللا الحق، وقال بعضهم هللا الحي. 

                                                 

 .199التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، ص (1(
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قلت: وأيا ما كان في خاتمة حسنة ومرتبة عليه مستحسنة ظهر فيها صدق قول رسول هللا 
 (.موت المرء على ما عاش عليهي) :()صلى هللا عليه وسلم

ه على 494وكان ذلك عام  هكذا كانت نهاية القطب الرباني الشيخ أبي مدين شعيب
فلم يغرغر حتى  واالجتهاد واإلخالص هلل إلى آخر يوم. حياة حافلة بالعمل أرجح الروايات؛

 .تعالىكما روى تلميذه ابن عربي. فرحمه هللا  قطب رضي هللا عنه،

 :نموذجا للتصوف الفلسفيأ ن الششتريأبو الحس -ب 
من أشهر المتصوفة الشعراء، الذين ذاع صيتهم على امتداد التاريخ  الششتري يعتبر

علي بن عبد هللا النميري " مهجمعوا على اسأفجل الذين ترجموا للششتري  العربي اإلسالمي،
وأمير  ،( ومن أهم ما لقب به: عروس الفقهاء2(. ويكنى "بأبي الحسن")1)" الششتري
 (.3وبركة البسي الخرفة) ،المتجردين

إلى عدة بالد منها: "النميري نسبة إلى بني نمير بطن من بطون  وينسب الششتري
(. والششتري نسبة إلى القرية التي بها وهي من عمل 4)"وهذا يشير إلى أصله العربي ،وازنه

ن أ (. ويرى ابن ليون5) معلوم بها كما يذكر المقري ن زقاق الششتريأحيث  ،شآوادي 
ناة فوقية ثء موالثانية ساكنة بعدها تا ،ولهما مضمونةأبشينين معجمتين  " ششتر تكتب:

ندلس قضى بعضا من طفولته لى قرية باألإنسبة  باللوشي"( كما يدعي 6معجمة ثم راء ")
لقابه شيوعا وترددا عند مترجميه هو الششتري "وقد أكثر أن أغير  (.)(7loja)لوشة" وهي

                                                 

 .189ص ،عنوان الدراية: الغبريني)1(
 .111ص (، ت .د، )لبنان ،0ط، لديباج المذهبوبهامشه ا نيل االبتهاج: فرحون ناب  )2(
 .034ص، الطيب نفح : المقري )3(

(4)voir : Louis massignon :recherches sur Shushtarhi, edition masonneuse, paris,P253. 
 .9صسامي النشار،  تح: علي ،الششتري ديوان ةمقدم )5(
 .919ص  ،)د.ت(،141رقم مصر،  التيمورية. مخطوط دار الكتب :ر الرسالة العلمية للششتريصمخت )6(
.P254 ,massignon :recherches sur Shushtarhi ouisL)7( 
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الشعر زجل فصحي  ]اللقب في بعض منظوماته للتعريف بحاله مثل قوله ورد هو نفسه هذاأ
  (:1). [هر مشرقيةمع مظا
 نــــــــــــــــــــــــــــــتم زجــــــــــــــــــــــــــــــل سمســــــــــــــــــــــــــــــارإ
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيع والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  
 ومــــــــــــــــــــن يبــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا يخســــــــــــــــــــر  

 
 ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري   

 غــــــــــــــــــالي فــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــرار  
 

 لوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وششـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري  
  (2:)[الشعر من البحر الطويل] و قولهأ 

 بكتمــــه وقـــد ضـــاق صـــدر الششـــتري
 

 الصـــدرع فــي مــع الصــحو بعــد المحــو والوســ 
 (3):[من زجل لهجته اندلسية] و قولهأ 

ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــاعة ــــــــــــــــــــم الزجــــــــــــــــــــل ف  ث
 

 وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
 عمــــــــــــــــــــــــــــــل محقــــــــــــــــــــــــــــــق جيــــــــــــــــــــــــــــــد  

 
 لوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وششـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري  

الملقب  نصارياأل مدين شعيب بن لحسين بيألى إالمديني نسبة  لقابه كذلكأومن  
كانت قة من حلقاته التي للى حإول حياته الذوقية أفي  النتمائه" ،ه(494 :بالغوث)ت

شعارهما الخمرية أللتشابه الذي كان بين " و ،(4)"هفضل مريديأ ةندلس برئاسمشتهرة في األ
لى شيخه عبد الحق بن سبعين إبالسبعيني نسبة  كان يدعى" (. كما5) "لهيةوفي المحبة اإل

ن عول عما لديه من علوم أالشديد به والتزامه بخدمته واتباعه بعد  ه(الرتباطه933 :ت)
 (.6)"عرفانيةذوقية و 
النثرية  الشعرية أوفهو لم يشر قط في كتاباته  ،سرته فال نكاد نعرف شيئا عنهاأما عن أ

ن أشارات طفيفة نستنتج منها إبويه. وكل ما لدينا في هذا الصدد هو مجرد أو أسرته ألى إ

                                                 

  .97ص ،الششتري أبي الحسن ديوان )1(
  .48ص ، الششتري أبي الحسن ديوان )2(
 . 011ص ، الششتري أبي الحسن نديوا  )3(
.P253 .recherches sur Shushtarhi. L. massignon) Voir 4( 
 .3ص ، سامي النشار: مقدمة ديوان الششتري يعل )5(
 .034ص  ،1ج ، الطيب نفح: يالمقر   )6(
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 ،مقاليمراء حكام األبويه كانا من األأن أومن المرجح  ،سرته كانت ذات جاه وسلطة وغنىأ
 (.1مراء")والد األأمراء نه كان من األأ" ذ يذكر ابن ليون:إ

 يبدوما  على"و ،الششتري" حسبما يستفاد من سياق ابنه "عبد هللا النميري الششتري والد
أحد من القدماء ( لم يذكر 2)"إن لقب الششتري قد التصق باألسرة منذ زمن بعيد من تاريخهاف

ن أو  ،لما أشار إلى تتلمذه على يد ابن سبعين سنة والدة الششتري بالضبط غير أن المقري
ناك إن هفه, 904تقع سنة  عينسب كانت والدة ابن ( ولما3)"دونه في السن كان" خيرهذا األ

ه 911ولهذا جعلوا تاريخ مولده سنة  ،ستا السنوات ال يتعدى من الباحثين من اعتبر فارق
 .ومن هؤالء ماسنيون والنشار

 تم الششتري ن مولدأوهو  ،غلب المترجمين لحياتهأ  طأ عليهاخذ به نحن هو ما تو أوما ن
 م.0101الموافق لسنة  ،اه ترجيح901سنة 

 ثقافته ونوع العلوم التي حصلها: -1
كان  الششترين أو مؤلفاته النثرية. يتضح أمن خالل مؤلفاته الشعرية الواردة في الديوان 
 الفكرية التيعلى التيارات  االطالعواسع ، على درجة كبيرة من الثقافة والمعارف والعلوم

في  ولىنه بدأ دراسته األأويبدو من خالل ترجمة حياته  كانت تمثل العلم والثقافة في عصره.
فعكف على ما كان يعكف عليه اقرنه المترفون من ، ندلس موطنه في سن مبكرةبلوشة باأل

اللغة دراسة العلوم المتعارف عليها في وقته كحفظ القرآن وتالوته وتجويده واالهتمام بعلوم 
العلوم الدينية والشرعية من قراءات وتفسير وحديث  مع االهتمام الكبير بدراسة، وآدابها

الكالم  العقلية من علم بالعلوم لى معرفته الواسعة والجيدةإضافة وروايات وفقه هذا باإل

                                                 

 .0ص، 79رقم ال ،باريس ،الرسالة العلمية مخطوط المكتبة الوطنية ضمن رأشعا )1(
 .034ص ،نفخ الطيب ،معلوم بها وزقاق الششتري، ل إن:" قرية ششتر من عمل وادي آشيقو  يفالمقر  )2(
 .034ص ،1الطيب، ج  نفح: يالمقر  )3(
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سماء والحروف وفوق هذا وذاك مشرقية ومغربية, واليونانية وعلم األ، سالميةوالفلسفة اإل
  .قطابهم وطرقهم ونظرياتهمأعه في علوم الصوفية ومعرفة دقيقة بتضل

"الشيخ الفقيه  ملخصا عن دراسته فيقول: قدم من ترجم للششتريأ نيالغبري تبرويع
معرفة من الفقراء المنقطعين. له  ،من الطلبة المحصلين المتجرد. ،الصوفي الصالح العابد

 والمالحة وتواشيحه االنطباعوشعره في غاية ، بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية
 (.1ومقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسن")

ن تقربنا أمثلة والشواهد البارزة الدالة من مؤلفاته قادرة على ن تقديمنا لبعض األأوال شك 
 سالمية التي حصلها.سالمية وغير اإلالثقافة اإلفنتعرف من خاللها في وضوح على جوانب 

ويلها وتوظيفها أفعن معرفته الكاملة بالكتاب المبين وقدرته الفائقة على فهم معانيه وت
تصوف ونظريته الخاصة في الوحدة نجده مثال في رسالته الخرقة الئه المتعلقة بالتدعيم آر 
ليست بدعة ولكنها سنة  و المرقعةأ قةن لبس الخر أثبات يات إليستشهد ببعض اآل البغدادية

 (.2)﴾  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرانما يريد هللاإ ﴿ مثل قوله تعالى:
حاديث أ( ومن 3) ﴾حين إلىوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا أومن أصوافها و ﴿ وقوله:

بما  استشهد.الصوف والمرقعة والشعر فس صيل لبأجل تأالسنة النبوية وظف الكثير من 
ندخل على ر ﴿ قالت وته عائشة رضي هللا عنها.ر  ا نرقع سول هللا صلى هللا عليه وسلم وا 

نبي صلى هللا أن الورده مسلم في صحيحه عن حذيفة أبما  كما استشهد ﴾ ...خالطأبرقاع 
  (.4)"فضل عبات من الصوف كانت عليهاللبسه أ عليه وسلم

                                                 

 .189ص  ،عنوان الدراية :الغبريني )1( 
 .88اآلية  ،األحزاب ةسور   )2(
)3(  
 ،دمشق ،03العدد ، صحيفة الدراسات الشرقية ،الرسالة البغدادية نشرها وقدم لها ) مري بيريز أورفوى(: كمال الشيبي)4(

 .191ص ، 0977
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في  ،(1)وظف خاصة، والقول باهلل فقط ،والسوى وفي مسألة الوحدة المطلقة ورفض الغر
ال إهالك  شيءكل  ﴿ قوله تعالى: ،االعتقاددعم رأيه في ية ليد الوجوديالمقال هكتاب

 ( 2)﴾وجهه
 (. 3) ﴾مذكورا لم يكن شيئا حين من الدهر نسانتى على اإل أهل ﴿ وقوله تعالى:

ثرها بوضوح في أفيمكن الوقوف على  هلعلوم الشريعة وعلم الفق وعن دراسة الششتري
  (.4) نالة العلميةاإل هكتاب

في دراسته لهذه العلوم الدينية يقف موقف الفاعل والناقد حيث كان  الششتري وقد كان
ليه الصوفي وما هو ليس ما يحتاج إباطنها و يقوم بالمواءمة بين ظاهر هذه العلوم و 

لى جانب دراسته للعلوم الدينية اهتم بدراسته للغة إ"و.بضروري له ويكون في فسحة منه
وخاصة الموشحات  ،الشعبي"اهتم أيضا بالشعر و (5) "ميوآدابها كما اهتم بالشعر القد

 /ه491بي بكر محمد بن قزمان )أزجال أبالخصوص كما شاعت في عصره و  ،زجالواأل
هل أ رجة التي تشوبها كلمات وعبارات من عجمية االذي استعمل لغة الكالم الد ،ه(444
حتى يكون  ،عرابالوغير متقيد بقواعد ا سلوب متخير رشيق يخلو من التكلفأندلس في األ

 (.6)"الناس عامة فهامأفي متناول 

                                                 

إلدريسي، دار الثقافة، مؤسسة تقديم وتحقيق، دراسة وتعليق: محمد العدلوني ا ،المقاليد الوجودية :الحسن الششتري وأب  )1(
 .017، ص1113، 0للنشر والتوزيع، الدر البيضاء، المغرب، ط

 .33اآلية  ،القصص سورة )2(
 .0اآلية  ،اإلنسان ةسور   )3(
رقم  ،الرباط ،مخطوط الخزانة العامة ،الفقراء المتجردة في الصوفية في طريق االنالة العلمية: التيجيبي ليون ناب )4(

 .83ص ،0449 -0189
 .7ص، أبي الحسن الششتري نديوا )5(
 .043ص، 0944 ،القاهرة،0ط ،ترجمته: حسين مؤنس ،تاريخ الفكر األندلسي :آتحل جنتالت بالنثيا )6( 
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لروح العوام ولم يكن  المالزمة بذكر الرذائل غلبها حافلةأ في زجال قد كانت صناعة األ" و
نه أحتى  زجالمنحى ابن قزمان في نظمه لأل وقد نحا الششتري ،(1) "و احتشامأفيها تحفظ 
هم من أ ن ألى إ" : نثيالاابن قزمان في الزجل. وقد ذهب ب نجبته مدرسةأبرز ما أاعتبر من 

كثر مما عنى ابن قزمان نفسه أسلوب ي باألوعن ،زجاللى األإتى بعد ابن قزمان وانصرف أ
 (.2") يبو الحسن الششتر أ ،به

وديوانه حافل بالكثير منها عبر بها على موضوعات  ،معرفة بالموشحاتكانت له ""كما 
 ،بعض معانيه ووظفهو  النظم الذي استعار تقنياته صوفية مختلفة. وقد استخدم كل ضروب

 ،في التعبير عن أغراضه الصوفية ،فرغه من مضامينه الدنيوية الماجنة والمتهتكةأ نأبعد 
 (.3)"صليونقصده ناظموه األيوحملها من الدالالت الذوقية ما لم 

ول أ عربي ابن تصوف كما كانول من وظف الزجل في الأ الششتري ن اعتبارمكوبهذا ي
 الباطنيه. مواجده عن الموشح للتعبير من استخدم

ورغم  ،(4)"ما يدعى بعلم السمياء وأملما كذلك بعلم الحروف واألسماء  كان الششتري"و
ابن فرحون  إال أن ،ن سبعيناب هننا ال نجد له في هذا العلم تآليف مستقلة كما كانت ألستاذأ

  (.5فحاز فيه قصب السبق") نوار.سرار واألما علم األأ"و  حيث يقول: ،يؤكد على اشتغاله به
"السمياء كل  سماء والحروف:موز واألسرار الر أهذا العلم الذي هو على  وعرف الششتري

يفهم  ويعتبر صاحب هذا العلم:" (.6كالم يجرد القوى وعند التجريد ال ينطوي عن الهوى")

                                                 

 .049ص ،تاريخ الفكر األندلسي :آتحل جنتالت بالنثيا )1(
 .094ص ،اريخ الفكر األندلسيت :آتحل جنتالت بالنثيا )2(
 .7ص ، أبي الحسن الششتري نديوا )3(
 .19صوفلسفته الصوفية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  العدلوني اإلدريسي: أبو الحسن الششتري دمحم )4(
 .111ص، )د.ت( ،بيروت ،كتاب الديباج و بهامشه كتاب نيل االبتهاج :فرحون ناب )5(
 .481ص ،المقاليد الوجودية :الحسن الششتري وأب )6(
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قد  الششتري لعل" و (.1") ذا ظهرإوائل السور ويتصرف في الحروف المتاحة ويظن بسرها أ
وكذلك  (.2البوني") كتبه الرائجة في عصره وخاصة كتب على اطلع على هذا العلم اعتمادا

الحروف الوضعية  له فيه كتابين هما: الذي كانت ما كتبه شيخه ابن سبعين" اعتماد على 
الششتري كغيره من المهتمين بهذا العلم  " وكان (.3وشرح كتاب ادريس") ،الفلكية في الصور

عن غير  ن يسترهأن من يعلم بهذا العلم يجب أ ويعتبر عان الخاصة،لى مإبالحروف  يرمز
يبوح باألسرار وال يهتك وال  الشريعة. من سر كثرفهم األي"صاحب هذا الوجه.  ،هلهأ 

 (4)األستار"
أما عن ثقافته الصوفية فإننا نجده قد تأثر عبر حياته الصوفية الذوقية بكل التيارات التي 

جل البحث عن أندلس من البالد التي زارها من وغير األ ندلسة باألعرفتها الساحة الثقافي
حدهما تيار يسير أ ،سالمي في هذه الحقبة تياران صوفيان هامانالحقيقة. وقد ساد الغرب اإل

لم  باح لنفسه ماأوتيار متفلسف  صول الدين وتعاليم الكتاب والسنة،وفق الشريعة ومراعيا أل
الصفات والروح وعالقة هللا و يبحه الدين من البحث في المسائل التوقيفية المتعلقة بالذات 

 .إلى مذاهب صوفية مخالفة للعقيدة وانتهوا بالعالم،
 بي مدينأ لىإ ةنسب نييفي بداية حياته الصوفية التيار السني المد شتريالش عرف
  .ه(991 ت:) ةممثال بالقاضي محي الدين بن سراق ه(494 )ت:الغوث 

ما علم التصوف الذي هو علمهم فيجمع أو  ":ثر التصوف المديني في قولهأويظهر 
سماء أبها ومعرفة  سماء هللا والتخلقأ الرياء والحسد والكبر ومعرفة خالص ودقائقمعرفة اإل

يثار والمقامات كالتوكل والرضى والتسليم اإلهللا والتخلق بها ومعرفة النفس والخلق و 

                                                 

 .419. صة. المقاليد الوجوديالحسن الششتري وأب )1(
 .0931 ،بيروت ،جزاءأربعة ، أشمس المعارف الكبرى: البونيبن علي  دأحم )2(
 .34ص، 0978 ، 0ط.، يروتب ،وفلسفته الصوفية ابن سبعين :بو الوفاأ التفتزاني )3(
 .419ص ،المقاليد الوجودية :الحسن الششتري وأب )4(
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والخوف والذكر والشكر والصبر والحزن والتوبة والندم والحياء وسائر  والرجاء والتفويض
 (.1") حسانيةيمانية واإلسالمية واإلالمقامات اإل
عرف التيار الصوفي الفلسفي المتطرف القائل بالوحدة الوجودية بين الحق " كذلك 

في صعيد الوجود بين موجد  وهي وحدة قائمة ،في جانبه القائل بالوحدة المرسلةوالخلق سواء 
الذات منزها تنزيها مطلقا عن  وحدة يكون فيها هللا وحدة ايجاد ال وحدة موجودات. ،وموجد
أي وحدة بين ، (2يكون مرتبطا بالعالم ارتباطا وثيقا ) سماءالصفات واأل–بينما هللا  ،الوجود

 في الذوات. الصفات واختالف
في جانبه القائل بالوحدة المطلقة على الخصوص والذي كان يخوض في الذات " و أ
فالموجودات المتعددة المختلف ، " (3)"نها هي مجموع ما ظهر وما بطن ألهية معتبرا اإل

 (.4)"الماهية هويتها واحدة هي الوجود المطلق هللا
الديوان الكبير الذي تميزت فيه  ثر دراسته للتصوف الفلسفي واضحا فيأقد بدا " و

وبدقتها النادرة في التعبير  ،و التوشيحية بعمقها النظريأو الزجلية أشعاره الكالسيكية منها أ
وتكوين  ،عن قضايا الوجود وما يترتب عليها من مسائل صوفية فلسفية مثل: النفس والعقل

ديان نسان ووحدة األئل اإلومسا ،والمعرفة وحقيقتها الوجودية المطلقة ،العالم ومراتبه
 (.5)"وغيرها

                                                 

 .89صـ ،االنالة العلمية: ليون ناب )1(
 ، المغرب،البيضاء، الدار دار الثقافة، كتاب مدرسة ابن عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة :العدلوني اإلدريسي دمحم )2(

 .19ص، 0993
 .911ص ،روضة التعريفابن الخطيب:  )3(
 . 84ص  ،0993،  المغرب، دار الثقافة ،فلسفة الوحدة في تصوف ابن سبعين :لوني اإلدريسيالعد محمد )4(
 .034و097و 094و 044 ،048و 48 ، 41و 41، 40ص ،ديوان أبي الحسن الششتري )5(
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والذي تحدث فيه عن حقيقة  المقاليد الوجودية ثير كذلك ظاهرا في كتابهأيبدو الت" كما 
 .(1) "لة الوحدة والكثرة والعالقة بينهما أومناقشته مس ،تصوف وحدة الوجود ،التصوف
 وشيوخه: ساتذة الششتريأ -2

ساتذة والشيوخ فيها عددا من األ شارات كثيرة قصيرة ولكنها دقيقة يذكر الششتريإهناك 
ئمة للمذاهب الصوفية المشهور أوجميع هؤالء كانوا  ،فاد منهمأخذ عنهم واقتدى بهم و أالذين 

التصوف والفلسفة من عصور سابقة على  شيوخ لى عدد آخر منإكما يشير  ،في عصره
 وفي مذهبه الصوفي خاصة. سالمي عامةثروا في التصوف بالغرب اإلأنهم أعصره ويعتبر 

و بطريقة غير مباشرة وفي مجال أخذ عنهم مباشرة أسواء الذين  ،شياخوعن هؤالء األ
والغرب والتي الشرق  نظم قصيدته المشهورة: ،التصوف الفلسفي وأ ،التصوف والفلسفة

  مطلعها:
 أرى طالبـــــا منـــــا الزيـــــادة ال الحســـــنى

 
 (2بفكر رمى سهما فعدى بـه عـدنا)  

والتي يظهر فيها دور ابن  ،سالميفي الغرب اإل كاشفا فيها عن جذور المدرسة الصوفية 
ثر بطريقتهم وافتتن أكأهم من ت وابن سبعين ،كرائد للمدرسة تلك ،كيدأمسرة الجبلي بكل ت

راء كل المحبين الباحثين آقد استفادت من  ،الطريقة الششترية معتبرا طريقته, ،بشخصيتهم
 بدي.وكل من حارت حكمتهم في الكشف عن ذلك السر األ ،عن سر الوجود وحقيقة الكون

 تذته المباشرين نجد:اسأومن 
بن  م( وهو "عبد الحق محمد0193ه/993 .م0107ه/ 904) :عبد الحق بن سبعين

من  ،ندلسي الغافقي المالكي الشهير بابن سبعيننصر قطب الدين محمد المرسي األ
حزب الفرج  ،الحروف الوضعية في الصور الملكية ،حاطةكتاب اإل ،مصنفاته بد العارف

                                                 

 .484ص ،المقاليد الوجودية :لششترياأبو الحسن  )1(
  .71ص، ديوان أبي الحسن الششتري )2(
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الفتح  ،ادريس عليه سالم رسالة العهد شرح سفر ،بسر حقيقة كلمة االخالص الصواالستخ
 وفاق.كنز المغرمين في الحروف واأل، المشترك

بالفلسفة.  مهر من مزج التصوفأبالفلسفة ومن و علم عصره بالتصوف أ  كان ابن سبعين
للمذاهب الصوفية ومذاهب الفلسفة اليونانية  وعمق دراسته ،بابن سبعين ششتريوقد افتتن ال

جزاء الكثير من آرائه. هبه الفلسفي الصوفي المتسق األذخذ عن مأو  ،شرافهإتحت  سالميةواإل
واستجلوا كنه  حقيقة فكره الذين فهموا هنجب مريديأالششتري من  كان ابن سبعين يعد" و

 (.1)"دراكهإ درك بشاعريته الفذة ما لم يقدر غيرهأفهو  ،تحقيقه
ثير أوت هميتهوأل ،الشعرية والنثرية اشارات كثيرة لشيخه ابن سبعين وفي مؤلفات الششتري

في  التصوف الفلسفي ودوره الفعال في بناء صرح ،مشيخته على حياته الفكرية والذوقية
 : التحقيق عنده لك قوله عن علمذعلى  مثلةومن األ ،سالميالغرب اإل

ـــــــي  وأظهـــــــر منـــــــه الغـــــــافقي لمـــــــا خف
 

 (2)وكشف عن اطواره الغيم والدجنا 
 
 

تابه المقاليد الوجودية: فكان يتحدث عن قواله خاصة في كأوكان يستشهد بالكثير من 
الذين خلصوا  *وعن السعداء من الصم ،نواع الخير المطلوب وكيف تحصل ويتم بلوغهاأ

 نواعه تسعة.أو  ،نسانبغير هوية اإل هلل وللرسول والباطنية واستجابواعلوم الشريعة الظاهرة 
 .(3) "قائال: "وقد تكلم الشيخ رضي هللا عنه في الرضوانية عينبسابن لى إناسبا هذه اآلراء 
نصاري بن الحسين األ ه( وهو محمد بن محمد بن ابراهيم991 -ه 491) ابن سراقة
بو أدي ر خلص تالمذته السهرو أومن  ،يندلسالمالكي األ الشاطبي بو بكرأمحي الدين 

 النجيب صاحب كتاب عوارف المعارف.

                                                 

 .810ص، 0978 ،القاهرة، رسائل ابن سبعين ،الرسالة الرضوانية البن سبعين :الرحمن بدوي دعب )1(
 .79ص ،الديوان، القصيدة النونية المعروفة بالشرق والغرب :رنظي )2(
، العرفان يبتغوا بعدمته ات الذين لمصحاب البدايأالمتصوفة الفالسفة من  يعتبرهم ينذوهم الصوفية السنيون ال الصم: *

 .119ص ،روضة التعريف
 .844ص ،الرسالة الرضوانية البن سبعين :الرحمن بدوي دعب )3(



 مدخـــــــــــــــــــــــــــل
 

   11 

 

كتاب  عجاز القرآن في الحيل الشرعية.إ  ،دب الشهود في التصوفأ: هم كتبهأمن 
  ما ال ينبغي للمكلف جهله. ،عداد والحساباأل

والفقيه  القاضي ،هذا المتصوف السني وفية على يدول الطريق الصأ الششتري وقد عرف
ال إول "ابن سراقة" ه األلشيخ من طرف الششتريشارة مباشرة إننا ال نجد أ(. ورغم 1المالكي )

حيث يدعم  ،نالة العلميةاإل ثير آرائه وآراء شيخه السهروردي فيأننا يمكن الوقوف على تأ
قوال أن أقلت وذكر السهروردي في عوارفه  يهما قائال:"أوجهة نظره في تعريف التصوف بر 

وقات ن التصوف ال يزال مصطفى األألف قول ويجمعهما أ ىالمشايخ في التصوف تزيد عل
فكلما ظهرت نفسه بصفة من صفاتها فرت  ،عن الكدرات بتصفية القلب عن نشوب النفس

وعن  العلمية الةن( وغير هذه االقوال كثيرة يمكن الوقوف عليها في اإل2) "لى ربهاإمنها 
 بعوارف المعارف. صولهاأ

كثيرون عليهم بشكل غير مباشر  هاتين الشخصيتين اللتين تتلمذال إن كنا ال نعرف إ و
 وهم: ،ذكر جلهم وقد

لذي كان يعتبر ذا مكانة خاصة بين متصوفة ا( و 3ه()910 ت:) بو مدين الغوثأ
بي الحسن بن أ مشايخ أمثال عن علومه الذوقيةخذ أن كان قد ا  وهو و  سالمي.الغرب اإل
للناس  تقليديا مباعدانه لم يكن مثلهم أال إه(. 471وأبي يعزى)ت:  ه(449ت: حرزهم )

 ،سالم وصيانة معتقداتها المقدسةمة اإلألى خدمة إبل كان متجها نفسه، عامال على نجاة 
خلص تعاليمه ن نستأسالم في كل بالد هللا. ويمكن قوة خادمة لإل مريديه إلىوتحويل جماعة 

  :البيت الشعريمن هذا 

                                                 

 .034، ص1ج ،،الطيب نفح: المقري )1(
 .041ص ،0ج  ،المعارف عوارف :السهروردي حفص وأب :انظر. 41ص، االنالة العلمية :ليون ناب )2(
 .477 - 440ص  ،0934،الرباط ،التوفيق محمد :تح ،لى رجال التصوفإ التشوف :يعقوب التادلي وبأ )3(
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 هللا قـــــــــل وذر الوجـــــــــود ومـــــــــا حـــــــــوى
 

 (1إذا كــــــان مرتــــــادا بصــــــدق مــــــراد)  
ثره أ ،العاملة الصوفية طار طريقةإدخاله في إالذي يمكن  ،بي مدينأولقد كان لتصوف   

سواء منها  ،سالميغفاله على الكثير من المدارس الصوفية بالغرب اإلإ الذي ال يمكن 
ساسية من حلقات سلسلة أفهي تضعه جميعا كحلقة  ،و الباطنية الفلسفيةأالمعتدلة  وأة السيني

و غير المباشرين. أالمباشرين  هم شيوخهاأ وشيخا من ، ترتكز عليه السند الصوفي الذي
الصوفي.  ليها في بداية سلوكهإالطريقة التي انتمى  من شيوخ الششتري بو الحسنأ ويعتبره

 :يقول وفي ذلك
 فجر على حساده الذيل والردنا           ثوب جمع لذاته كسا لشعيب    

 رائه الصوفيةآثر بكثير من أوت ،بي مدين"أصحاب "أ ،وقد حضر حلقات المدينية
 (.2الذوقية ) شعارهأوب

بكر محمد بن بو أ ( وهو3م()0141/ه981 م0094ه /491:)محي الدين بن عربي
 اتباعه الشيخ اطلق عليه ،الحاتمي بن العربي الطائي بن عبد هللا حمدأبن محمد بن  علي
يعرف بابن عربي من  في المشرق فكان ماأ ندلس باسم ابن سراقةوكان يعرف باأل كبراأل

 العربي المتكلم والفقيه. بي بكر بنأعن القاضي  تميزا له تعريفداة الأغير 
ول من األ في القسم خصوصا منه واقتبس وعرفه الششتري هم ما كتبه ابن عربيأ من 

قد انت" كما  شواق.ترجمان األ وفصوص الحكم وديوانه الشعري ،ديوانه: الفتوحات المكية
 (. وقد ضمن4) وحدة الوجود" نظريته فيوخاصة  عربي وتصوراتهبعض توجهات ابن 

                                                 

ص  ،0931،الجزائر ات،عبد المجيد حاجي: قديمت ،ية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادغب :يحي خلدون ناب )1(
019. 

)2( 414- 144 P ,Voir Massignon, recherches sur shushtari 
 .114و 114ص ،0979 ،بيروتطبعة  ،عبد الرحمن بدوي :تر ،ابن عربي حياته ومذهبه :بالثيوس نأسي )3(
رقم  الزجل .وما بعدها 041ص  ،19رقم  ،خاصة القصيدة الموشحة، يوان أبي الحسن الششتريد :سامي النشار يعل )4(

 .811ص ، 0والموشح رقم 091ص ،40رقم  والموشح 094ص ،83
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 مائتين ،بينهم لفاظ الدائرةالمعنون باأل باب العلم العاشر ،نالة العلميةاإل هالششتري كتاب
ليقف عليها  لفاظ القوم: "أشكل على القارئ من أوخمسين مصطلحا صوفيا لتسهيل فهم ما 

هم من اعتمد عليهم من صوفية الغرب أ (. و 1)" شيءلفاظ األ من تلك ال يفوتهإمن رغب 
نالة العلمية لى ذلك في مختصر اإلإشار أوقد  ،سالمي في تصنيفه هذا المعجم ابن عربياإل

لفاظ, لفاظ التي قبلها منقول من شرح األلفاظ من هذا الفصل ومعظم األابن ليون قائال: "األ
 (.2الطائي رحمه هللا" ) عبد هللا محمد بن العربي الحاتميبي أمام لإل تتداولها الصوفية

نه عن طريق الوجدان ال عن أو  ،هم المحبين للحقيقةأ يعد ابن عربي من  والششتري
فباح بالسر في سكره  ،دركه خارجا عن طور العقولأدرك كنههما لكون ما أقل طريق الع

 ا: ر جاه
 يـــــــــــــوروح الروح ال روح األوان            يــــــــــــالمثان رآن والسبعـــــــــا القـــــــأن     
  هذا قوله:عن كل  ويعتبر

 وعنـــــــه طـــــــوى الطـــــــائي بســـــــط كيانـــــــه
 

 ا أذهـــب الوهنـــا بـــه ســـكرة الخـــالع إذ  
ـــم يبـــل    تســـمى بـــروح الـــروح جهـــدا ول

 
 (3ولـــم يـــر نـــدا فـــي المقـــام وال خـــدنا)  

بو الفتوح أشراق "وهو حكيم اإل ،(4)ه(433 -ه 449وردي )ر السه وقد عرف الششتري 
شراق, الذي قتل سس مذهب اإليحيى بن حسن الملقب "شهاب الدين السهروردي" المقتول مؤ 

 شراق".وكتاب "حكمة اإل ،هم مؤلفاته "كتاب هياكل النور"أ يوبي". من األ مر "صالح الدينأب
ومعرفة  ،رؤيا داخلية وتجربة صوفية تفترض وهي فلسفة شراقويدور مذهبه حول فكرة اإل

                                                 

 .49ص  ،نالة العلميةاإل :ليون ناب )1(
 .48ص  ،نالة العلميةاإل :ليون ناب )2(
 .79 ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
 .844ص، ه0138 ،طبعة يوالق، 1، جفوات الوفيات :شاكر الكتبي ناب )4(
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حتى يصل  تدريجيا خرىألى إمن مرحلة  شراقياللها اإل(ينتقل خ1شراقية لدنية )إهي معرفة 
 (.2نوار)نور األ لى جوار الحقإ

مور يصاب بحيرة وتختلط عليه األ ،نواراأل المقام وتغمرهلى هذا إوعندما يصل السالك 
 ":فال يعرف بعد من المنير من المستنير. وفي ذلك يقول "الششتري

 يلقي الوجود له وزنا فما يصيح       وأصبح فيه السهروردي حائرا
الصوفي  (3الشاعر ) على تصوف ابن الفارض اطالعهشارة دقيقة إكذلك في  ويثبت

يتغنى  فقضى حياته ،ةالعاطف لسلطان ذعنأ الذي ،ه981ناظم التائية الكبرى المتوفي سنة 
الذات  ،الحقيقيةلى المحبوبة إشارته ا  راميا من وراء رموزه و  ،لهيويهتف بالحب اإل في شعره

 ( حيث يقول:4):لهيةاإل
 (5لحزنا)ا ذ سهلإشعار تجرد لأل     الذي الناظم الفارض عمر بن            

من الدين غمرتهم  ،كبار العلماء الزهاد في عصره حدأ"الحرالي"  وعرف المتصوف
 ينبو الحسن علي بن محمد التيجيأ" سرار وهونوار بكل األلهية وفاضت عليهم األاإل المحبة

خذ عن أندلس وبباأل ول حياتهأ. ولد بمراكش ولكنه عاش (6)ه(983 ت:الحرالي" )
 ،وقدوة الخلف ،بقية السلفكان  ،زاهد صالح مام ورعإهو كما جاء في ترجمته:  ،مشايخها

 ،وعكف على ذلك تفسير القرآن تفسيرا ذوقيا كما انه اهتم ،وقد زهد في الدنيا وتخلى عنها
 القوانين حكامأشهر ويستخرج منها من أنه كان يقيم في تفسير الفاتحة نحوا من ستة أحتى 

فهم  لمقفل علىمفتاح اللب ا هكتاب حكام تلك القوانينأما ال يحصى عدده. وقد وضع على 

                                                 

.p 285 ,1964 ,gallimard ,la philosophie islamique de histoire ,) henris corbin1( 
 .400ص، 1097 ، مصر،1عرفة الجامعية، ط، دار المسالمتاريخ الفكر الفلسفي في اإل :بو ريان عليأ )2(
 .74ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
 .00ص )د.ت(، ، بيروت،دار المعارف ،والحب اإللهي ابن الفارض :حلمي ىمصطف )4(
  .79ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )5(
 .037ص ،1 ج ،نفخ الطيب :يالمقر  )6(
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علم أ لهيات. وكان المنطق والطبيعيات واإلكالقرآن المنزل وصنف كذلك في كثير من الفنون 
 بمذهب مالك. الناس.

 (1):وفيه يقول
 رأى كتمه صعبا و تلويحه غينا     عندما نجل الحرالي وباح بها     

 مسة فياراء كل من هرمس ومن تبعه من الهر آن طريقته استفادت من أكما اعتبر 
 فالطونأو  ،بديةلهاماته وشغفه بالبحث عن الحقيقة األا  وسقراط و  ،الحقيقة المطلقة عشقهم
  حيث يقول: ،وذي القرنين وما تبدي له من الحقائق الوجودية ،رسطو وهيامهأو  ،ومثله

 وتـــــــــــــيم أربـــــــــــــاب الهـــــــــــــرامس كلهـــــــــــــم
 

 وحســـــبك مـــــن ســـــقراط أســـــكنه الـــــدنا  
 وجـــــــــــــــرد أمثـــــــــــــــال العـــــــــــــــوالم كلهـــــــــــــــا 

 
 في المثل الحسنى  وأبدي ألفالطون  

 وهــــام أرســــطو أو مشــــى مــــن هيامــــه 
 

 وبـــــث الـــــذي ألقـــــى إليـــــه ومـــــا ضـــــنا   
 عونــا علــى الــذي وكــان لــذي القــرنين 

 
 تبـــدي لـــه، وهـــو الـــذي طلـــب العينـــا   

 بحـــث عـــن أســـباب مـــا قـــد ســـمعتموي 
 

 )2(غينــا وبالبحــث غطــى العينــإذ رده 
 (3غينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)

 
الذي شهيد االفصاح  صوفية المشرق كالحالج لك طائفة من كباركذ الششتريعرف 

شارات إيوان دبالنا الحق". و أ ثناء سكره "ألهية وقوله ستار اإلما ذاقه من حقائق وهتكه لألع
 ال هللا.إ ن ما في الجبةإوكشفه لغطاء ذاته وتصريحه:  اتحاد الحالج كثيرة إلى
 وقوله:
  معنىفقال أنا من ال يحيط به             طعم اتحاده وذوق للحالج    
 شربت مداما كل من ذاقها غنى ال   عن مقالك قال  ارجع فقيل له:    

 ه(  884 :)ت كما عرف المتصوف الشبلي
 

                                                 

 .79ص ، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )1(
 . 74 74علي سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري، ص )2(

 .74 74ص ، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
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  ( وفيهم يقول:2()478:)ت وقضيب البان (1()844 :)ت و النفريأي ر والنوف
 بالوحـــــــــــدة التـــــــــــي وانطـــــــــــق للشـــــــــــبلي

 
ـــــا   ـــــده الكون  أشـــــار بهـــــا لمـــــا محـــــا عن

ــــــــــــذات النــــــــــــوفري مــــــــــــدلها    وكــــــــــــان ل
 

 يخاطــــــــب بالتوحيــــــــد, صــــــــيره خــــــــدنا  
 تثنــي قضــيب البــان مــن شــرب خمــره  

 
 (3فكــــــان كمثــــــل الغيــــــر لكنــــــه ثنــــــى)  

آراءهم  رويكر  ذكرهم الششتريسالمية الذين يإومن جملة الشخصيات الصوفية الغرب  
  :ه(489 :( وابن برجان )ت449 :)ت ( وابن قسي807 :)ت ابن مسرة الصوفية:

ـــــــــه ـــــــــى ســـــــــاق المســـــــــرة نجل  أقـــــــــام عل
 

 انـــلمـــزن مـــن األســـرار فاســـتقطر المز   
 بــــــــن قســــــــي خلــــــــع نعــــــــل وجــــــــودوال   

 
 ولــبس إحاطــات مــن الحجــر قــد تبنــا  

ــــد شــــذ بالشــــوذي عــــن نوعــــه فلــــم    وق
 

 يمـــل نحـــو أخـــدان ولـــم يســـكن المـــدنا  
الذي كان دون  ،(4تفسير القرآن ) لى ابن برجان ويذكر كتابهإنالة العلمية يشير وفي اإل 

نكروا على أالذين  ،ءهل الظاهر من الفقهاأ وذلك بمناسبة الرد على  ،شك مطلعا عليه
ن النبي صلى هللا أوقال و  ،(5علم الحكمة" ) وأن يكون لهم علم يسمى علم الباطن أ" الفقراء:

بو الحكيم بن أ خرجهأ "تيت من القرآن العظيمأوتيت من الحكمة مثل ما أعليه وسلم قال: "
 .فسير عيون من القرآنالتنبيه له في ت هبرجان في كتاب

                                                 

صاحب كتاب )المواقف في التصوف( وقد شرحه عفيف الدين التلمساني تلميذ  النفري الشيخ محمد بن عبد الجبار ووه )1(
 وضةر  :التوحيد. انظر كان من جملة من استغرقهم .فري شخص لم يعرفو ابن عربي. أما ابن عجيبة في شرحه فاعتبر الن

 .904ص، 1 ج ،التعريف
 .لجمال قده وقد كان من أرباب األحوالسمي بقضيب البان ، ن عيسى من ذرية آل البيتب أبو عبد هللا الحسين ووه )2(

 .414ص ،ترجمته الكاملة بنفحات لجامي :انظر
 .74ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
لمانية بميونخ يوجد منه سوى الجزء الثاني وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية األ ي الذوال كتاب تفسير القرآن البن برجان )4(

 .MS OD 83خطوطات العربية مضمن مجموع ال
 .83ص  ،نالة العلميةاإل :ليون ناب )5(
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قطاب أخرين وهم أالتصوف السني المت لى شيوخ آخرين من مشايخإر ننا نجده يشيأكما 
ه( 993 :)ت المرسى بي العباسأو ، ه( 949 :)ت بي الحسن الشاذليأك ،الطريقة الشاذلية
 ويعتبرهم من شيوخه: ،ه(719: السكندري)ت وابن عطاء هللا

 في حبهم قلبي يطيب  شيوخي هم شاذلية
فيما يتعلق بعلوم القرآن  وابن عطاء هللا المرسي بي العباسأقوال أكما نجده يستشهد ب

ول حرف من كتاب وهو سكنت قلوب العارفين أل ابن عطاء: ،بو العباسأقال " فيقول مثال: 
 (.1شياء وبه قامت وبه فنيت")الباب من بسم هللا أي به ظهرت األ

ه( 414: )ت ه( والغزالي413: )ت ابن سينا فالسفة المشرق مثل رف الششتريوقد ع
 يقول:، وكان له معرفة بفكرهما

 (2ظن ما ظنا)الذي  لنجل ابن سينا  والح سنا برق من القرب للنهى
وقد تبعه في  ،لى فساد قوله عندما اعتقد بتبعية الشريعة للعقلإحيث يشير في هذا البيت 

ولكنه في آخر المطاف في آخر المطاف تخلي عن اعتقاده  ،يهأبو حامد" وقلده في ر أذلك" 
 ي الحقيقة:أخذ بر أذاك واتبع طريق القوم و 

 (3ولكنه نحو التصوف قد حنا )  ما قد ذكر وقد خلد الطوسي
وابن  ،حي بن يقظان ه( ورسالته430 :ابن طفيل )ت كما عرف فالسفة المغرب مثل

 دق قضايا الفلسفة:أو  عوص المسائل الميتافيزيقيةأ ه( وفكره المستنير في فهم 494: ")ترشد
 (4) اقتضت فتحه الجفنا رسالة يقظان  تيقظ والبن طفيل وابن رشد

فته " كانت متعددة المكونات كما كانت معر ن ثقافة "الششتريأمن هذا الذي تقدم يتبين 
وتي من وضوح في الرؤية وبساطة أوقد عمل بكل ما  بثقافة عصره جيدة وبروادها وثيقة.

                                                 

 .83ص ،نالة العلميةاإل :ليون ناب  )1(
 .79ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )2(
 .79ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
 .79ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )4(
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في استخدامه ما استوعبه من تلك  ،عوص المعاني الصوفية والفلسفيةأ ودقة في التعبير عن 
 افة في بناء مذهبه الصوفي الفلسفي.قالث

 مراحل حياته ورحالته: -3
واخر ألى إول من القرن السابع الهجري وامتدت حياته " في العقد األلقد ولد" الششتري
 التغيرات السياسية حداث الجسام وعاصرهم األأ نه عاش أا يعني ذعصر الموحدين. وه

ثرا بالغا أبها ال محالة ت ثرأهذا العصر, وت المنطقة فيوالفكرية التي عرفتها  واالجتماعية
مكاننا إوطبعتها بخصوصياتها. وب ،ان له انعكاسه على شخصيته الفكرية العلمية والذوقيةك
 ن نميز بين ثالث مراحل من حياته.أ

 ه901ندلس وهي تبتدئ سنة ول باألهي التي قضاها في موطنه األ ولى:ا(المرحلة األ 
والوجهاء  اءمر بناء األأه, عاش فيها حياة صبي وشاب مترفة على شاكلة 941وتنتهي سنة 

خالقية واأل دبيةذواق األاأل ،بناء كتاب الدولةأتعليما راقيا وشارك زمالءه من  وتلقى تربية و"
ندلسيين الذين ابتكروا ه من الشعراء األشغف شغفا كبيرا بابن قزمان وغير ( و 1كثر تهذيبا")األ
قدرا كافيا من العلوم المعروفة  وحصل الششتري هو الزجل. ،سلوبا جديدا ماجنا من النظمأ

 ن الطواحأ ابن عجيبة صوله. حيث يشيرأو  فقهو  ،(2)"من حديث ولغة واعجاز ،على عهده
 أنه درس المذهب المالكي ونشأ( كما 3ن الششتري كان يجيز في المستصفي للغزالي")أذكر 

                                                 

.p214 ,bidi ,) Voir Massignon1( 
، 0، تح: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي، بيروت، طلسان الميزان العسقالني: حجز ناب )2(

" شيخه في العلوم مع "ابن سبعين عجاز القرآن كان بعد قطيعتهإل حيث يرى أن دراسة الششتري ،141ص، 4جه، 0409
 الصوفية والفلسفية.

 ،التصوف ،01411 :مجمع رقم ، المغرب،طنجة ،مخطوط خزانة عبد هللا كنون ،لششترياشرح النونية  :ابن عجيبة )3(
 .4ص
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خرى مرفوضة من أن ننسى معرفته بمذاهب فقهية أ( دون 1من علمائه) واعتبر ،على تعاليمه
 (.2رواده الغزالي ) همأ مع  سها المذهب الشافعيأوعلى ر  ،ندلسطرف فقهاء األ

لما بدأت تكتمل  ،ولما كانت سنه تناهز الثالثين ،خر هذه المرحلة من حياتهآوفي 
 ،سعيا وراء االغتناء المادي ،خر بموطنهآاالنتقال من بلد الى  أوبد ةامتهن التجار  ،رجولته

 رحالت تجارته ءأثناثرا بما الحظه وعايشه أتو ونظرا لحسه المرهف وعاطفته الجياشة الرفيعة 
لما  ،وعم روحه قلق عظيم وحيرة مريرة ،صابته بخيبة كبيرةأ ،ندلسوبوادي األ في حواضر

صبح يعيشه الناس أوما  ،حداث بعد هزيمة العقابأندلس من سالمي باألصاب المجتمع اإلأ
وتسلط رجال الدين )الفقهاء  ،خالق والدين والعروبةمن وتفسخ عرى األمن غياب األ

 ينتابه أعماق ذاته بتغير روحي كبير بدأ في  حسأالمتزمتون( على مسائل الدين والدولة ف
يكمن  شيء ،غير الجاه والمال خرآ شيءن يبحث عن أو  ،ن يغير نمط حياتهألى إويدفعه 

وطان نحو فترك األ ،ال بتركها والتحول عنهاإوالذي ال يمكن بلوغه  ،الحياة وراء كل مظهر
ففي  ،قصىبالمغرب األ أتبد ،جل البحث عن الحقيقةأمن  ،ول رحالتهأه. وكانت 944سنة 

(. معتبرا 3جاهها )و  مدينة مكناس سيتخلى عن مظاهر الحياة ويهجر الدنيا بترفها ونعيمها
مامه علي إوهو ترك الدنيا: "من رفض الدنيا ف ،ول طريق للعلم الحقيقي بسر الوجودأن أ

 (. 4ترك الدنيا فليس بعلم ")بليه إوكل علم ال يؤدي 
يعلمه كيف يقطع مع بحثا عن علم يقربه من الحقيقة و  ثم بعد ذلك حل بمدينة فاس

 ه.949تي يمكن تحديدها فيما قبل سنة وال ،هذه المرحلة وشعره يذكر .الدنيا

                                                 

 ،بيروت ،من أعيان المذهب المالكي حيث يعتبر الششتري ،نيل االنتهاجكتاب الديباج المذهب وبهامشه  :انظر )1(
 .111ص .).تد(
وقد اعتبر  .087ص ،0948سنة  ،0عدد ،مدريد ،مجلة المعهد المصري ،النشار عن الششتريسامي  مقال :رانظ  )2(

 تحديا لفقهاء عصره. خذ بالمذهب الشافعيأن الششتري أصاحب المقال 
.P254 ,:Recherches sur shushtariVoir Massignon )3( 
 .41ص ،نالة العلميةاإل :ليون ناب )4(
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  حيث يقول:
 شـــــــــــــــــــويخ مـــــــــــــــــــن أرض مكنـــــــــــــــــــاس

 
 فــــــــــــــي وســــــــــــــط األســــــــــــــواق يغنــــــــــــــي  

 اش علــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــاس  
 

 واش علـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــاس منـــــــــــــــــــــي   
 هكـــــــــــــــــذا عشـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــاس  

 
 (1وكــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــوني)  

قد بلغت درجة  وكانت بجاية في هذا التاريخ ،لى مدينة بجايةإوبعد فاس ومكناس رحل  
فانتعشت  ،مها الكثير من رجال العلم في شتى المجاالت والفنونأف ،لتقدم والعمرانكبيرة من ا

انقاض الحكم الموحدي  وقد شجع الحكم الحفصي الذي قام على الثقافة فيها بشتى مشاربها.
سالمية شرقا وغربا الواردين من العلماء من مختلف البالد اإل ه على استقبال988منذ سنة 

دبي من شعر ونثر نتاج األثره البالغ على ازدهار اإلأفكان لذلك  وتشجيعهم وحمايتهم
 (.2صول وتصوف وغيرها)أوالعلوم الدينية من فقه و  ،وروايته

اقتباس األنوار من محاوال  ،حياة الهائم الباحث عن الحقيقة واليقين أوهنا في بجاية سيبد
 وتقلبات في ميوالته وقد ترتب على ذلك تغيرات في قناعاته الفكرية كل نبراس علم،

واألبيات زجل لهجته أندلسية ( بياته التاليةأ( التي عبر عنها ب3في اختياراته) اإليديولوجية
  (:4). )أقرب إلى الفصحى

 كنـــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــائر
 

 فــــــــــــــــــي زوايــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــون دائــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــار الفكـــــــــــــــــر ملق  ف

 
ـــــــــــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــــــــــواج الخـــــــــــــــــــــــــواطر     ب

 والــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــرادي  
 

 اضـــــــــــرلـــــــــــم يـــــــــــزل فـــــــــــي القلـــــــــــب ح  
 كشـــــــــــــــف الســـــــــــــــتر عـــــــــــــــن عينـــــــــــــــي  

 
 وبـــــــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل بهجـــــــــــــــــــــة  

  (5وعن هيامه واتجاهه بكليته للبحث عن الحقيقة يقول: ) 

                                                 

 .7113، رقمباريس الوطنية،تبة لهجته مغربية في أغلبيتها. عن مخطوط المك لزج )1(
 .3ص ،عنوان الدراية الغبريني: )2( 
 .884ص  ،م0930 ،القاهرة ، مطبعةالخيال والشعر في تصوف األندلس :العطار نسليما )3(
 . 047ص ،الششتري بو الحسنأ :النشار. سامي مقال رنظي )4(
 .3ص ، الششتري الحسن يأب وديوان ،034ص، 1، ج الطيب نفح :يالمقر  )5(
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 تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــق الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 وصـــــــــــــــــــــــــــرت هـــــــــــــــــــــــــــايم مهـــــــــــــــــــــــــــيم   
ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــنفح علي  واعطـــــــــــــــــــــــــــف ب

 
ــــــــــــــــــــــــــــــديم    ــــــــــــــــــــــــــــــوداد الق  مــــــــــــــــــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــي الخالعــــــــــــــــة    أمــــــــــــــــن يهــــــــــــــــيم ف
 

ــــــــــــــــــــــــــــين المــــــــــــــــــــــــــــالح    انفقهــــــــــــــــــــــــــــا ب
 وانظــــــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــــــر الجماعــــــــــــــــــــــــة  

 
 احكـــــــــــــــــــــــف ننســـــــــــــــــــــــقى راح بـــــــــــــــــــــــر   

 بهــــــــــــــــــــــــــــــــا انجمــــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــاد قلبـــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــليم  
 ،ديةر ولى هي الطريقة السهرو " في رحلته الروحية األول طريق صوفي نهجه" الششتريأو  

 وباعتناقه لتعاليم هذه المدرسة ،وادها القاضي محي الدين ابن سارقةر حد أمع  ،لمعناأكما 
ببعض  ويحس ،ول الطريقأيستشعر  أوبد ،ت تطمئن نفسه قليالأبد ،السينيةالصوفية 

في  من بجاية واتجه خرج ذإ ،(. لكن هذا الوضع لم يدم كثيرا1االستقرار واليقين الروحيين )
 المعروف. بمسجد ونزل برباط البحر، دنىقابس بالمغرب األ ةلى بلدإبحثه عن اليقين 

ورحل بعد ذلك  ،با عبد هللا الصنهاجيأو  سحاق الورقانيإ باأوقابل فيها الصوفي  ،الصهريج
 رفته الواسعة بالفقه والسنة عرضعولم ،من المريدين ةليبيا( وكون حوله حلقلى طرابلس)إ

 نه لم يبالأال إ ،لى الجنونإفاستحمقه فقهاؤها وحكامها ونسبوه  ،هله القضاء فرفضهأ عليه 
  (:3صار ينشد ) (2)وكمالمتي ،لى سوق البلدةإوذهب في اليوم التالي  ،خذهم عليهآبم

ــــــه ــــــي الهــــــوى بجنون ــــــيم ف  رضــــــي المت
 

 خلــــــــــــــــوة يفنــــــــــــــــي عمــــــــــــــــره بفنونــــــــــــــــه  
 ال تعـــــــــــذلوه فلـــــــــــيس ينفـــــــــــع عـــــــــــذلكم  

 
 لــــيس الســــلو عــــن الهــــوى مــــن دونــــه  

ترفعه عن  أحيث تعاظمت قوته الروحية وبد ،ثر بالغ في نفسهأ وقد كانت لتلك الحادثة 
 (. وفي ذلك قال:4فقهاء)الجاه واحتقاره ومقته لل

 المليح فنيعشق            للفقيه عني اقولو 

                                                 

 .141ص ،عنوان الدراية: الغبريني )1(
تهدون في تحقيق وهم يج ،ثر البتةأ على ظواهرهم مما في بطونهم وهم الذين لم يظهر لى المالمتيةإالمالمتي نسبة  )2(

 خالص.كمال اإل
 .77ص ،84القصيدة ، علي سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري )3(
 .048ص ،أبو الحسن الششتري ،سامي النشار مقال :رنظي )4(
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 (1)وقال كذلك:
 نت عندي نجيبأ          روعنيأا فقيه ي

 من وصال الحبيب     ال تكن قط تدني
ليها إلى بجاية فرجع إخرى أعاوده الحنين مرة  وبعد الحادثة المذكورة: المرحلة الثانية

مر ويتعلق األ ،ولىخرى غير تلك التي حضرها في زيارته األأحلقة  لىإلكن ليتجه هذه المرة 
وساط بي مدين الغوث. وقد كان لهذا الصوفي القطب مكانة كبيرة في األأ اتباع: ،بالمدينية

السنية كما كان على دوائر صوفية  ثره على الدوائرأوكان  ،( والمغربية2)الصوفية المشرقية
بي مدين كان تصوفا خاصا يجمع أابن عربي. وتصوف سها تصوف أوحدة الوجود وعلى ر 
 ،لى التصوف الفلسفيإلى التصوف السني منه إقرب أكان أنه ال إ ،بين الطريق الفلسفي

شعاره المعبرة عن أ( ومن 3بهذا االتجاه وتشبع بآرائه وطبع بطابعها ) خذ الششتريأوقد 
  (:4(.)لهجته اندلسية 93زجل رقم له)ذلك قو 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردين
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    اتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الحقيق
 واستمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوا  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعروة الوثيق  ب

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف :وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــــيخ الطريقـــــــــــــــــــــــــــــة  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين  

 
  ههللا يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  
عاته في الحب و كان ينشد مقط ،بي مدين في هذه المرحلةألغ بالبا الششتري ثرأومن ت 

فا نفس الرموز والمصطلحات الصوفية تقريبا في التعبير عن ظمو  ،على شاكلته لهياإل
 .مر يشكل على الذين اهتموا بجمع شعر الرجلين لتشابههمامما جعل األ ،ده الروحيةيمواج

                                                 

 .199ص، 98زجل ، : ديوان أبي الحسن الششتريسامي النشار يعل )1(
 خاصة فصل دور الصوفية المغاربية. 38ص ،مصر ،دار المعارف ،الطرق الصوفية في مصر :النجار رعام )2(

 وخاصة " أبو مدين " في حركة الصوفية في مصر.
 .041ص  ،بو الحسن الششتريأ :سامي النشار علي مقال :رنظي )3(
 . 143- 147ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )4(
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 وخاصته هصبح من مريديأبن سبعين في بجاية وافتتن به و او  وقد التقى الششتري
قاء يحكي لن كان من اتباع االتجاه المديني بشقيه السني والفلسفي وعن هذا الأبعد  ،المقربين

ولعله  ن اجتمع الرجالن ودار بينهما حديث طويلأنه بعد ألنا صاحب كتاب نفح الطيب: 
عن  له ابن سبعينأبالرحيل س الششتري وعندما هم ،يعة والحقيقةتناول خصوصيات الشر 

لى إفسر  الجنة ن كنت تريدإ"  :فصاح قائال ،بي مدينأقاصد جماعة  نهأجابه بأف، وجهته
 با مدينأن أيعتبر  ينن سبعكان اب (. حيث1لي ")إ فهلم ن كنت تريد رب الجنةا  و  ،بي مدينأ
 إلهية. عبد حضرة صحابه عبيد عمل وهوأو 

 هزت ،في نفسهثير عميق أت كانت لتلك الصرخة الرهيبة والقوية التي تلقاها الششتري" و
الششتري من  لما لمسه في ،كان يعلم مسبقا ولعل ابن سبعين ،ربكت كل حساباتهأكل كيانه و 

 ،صيحة في واد ن صيحته لن تكونإ ،لى الحقيقة واليقينإعلم ومعرفة ورهافة حس وشوق 
 ،عانى الششتري من تلك الصيحة غيبوبة روحية مطلقة ،نها ستجد لها صدى جيدا. وفعالأو 

 فانخرط في اتجاهه الصوفي ،(2) "بعين بشكل مطلقال وقد امتلكه ابن سألم ينتبه منها 
عاته و صبحت مقطأو  ،اعتمد على ما لصاحبه من علوم في الفلسفة والتحقيق مابعد ،المتطرف

زجل أقرب إلى معبرا عن عشقه لشيخه الجديد ) :فهو يقول ،تعكس ذلك بكل وضوح وجالء
  (:3).(الفصحى مع مظاهر أندلسية

 أنـــــــــــا غــــــــــــالم عبــــــــــــد ابــــــــــــن ســــــــــــبعين
 

 مادامــــــــــــــت الســــــــــــــبع فــــــــــــــي العــــــــــــــدد  
 مـــــــع أن لـــــــيس نحـــــــتج اهنـــــــا تبيـــــــين  

 
 يــــــــــا قــــــــــد فهــــــــــم عنــــــــــي كــــــــــل أحــــــــــد  

 

                                                 

 .034ص  ،1 ج ،نفح الطيب: يالمقر  )1(
 .041ص ،الششتري أبو الحسن ،سامي النشار علي مقال :رانظ )2(
  .180ص، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
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في آرائه التي  ،في الوحدة المطلقةالصوفية الفلسفية  ،وقد سرت معالم مذهب ابن سبعين
القصيدة من البحر ) في قوله مثال ويظهر ذلك ،المرحلة في انتاجه بهذه عبر عنها

  (:1).(الطويل
 مـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون مثلـــــــــــــــــي محقـــــــــــــــــق

 
 ويـــــــــــــــــــــــرى جميـــــــــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــــــــاهد  

 ينظــــــــــــــــــر الكاســــــــــــــــــات واألدنــــــــــــــــــان  
 

 (2)والشــــــــــــــــــراب والكــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــد  
ن ينشد في أوطلب منه  راية ،في اليوم التالي من لقائهما للششتري عطى ابن سبعينأ وقد  

 سواق على غرار البيت التالي:األ
 وعيشي يطيب          بديت بذكر الحبيب              

ء في المذكور الفنامن السكر و لة من بلغ حالة كاأال بعد إلهام لكنه لم يفتح له باب اإل
  (3فصاح يغني: )

 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دار الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــــــــــــــــالس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم االنف  وحي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم زال الب

 ســـــــــــــــــــــــــقاهم بكـــــــــــــــــــــــــاس الرضـــــــــــــــــــــــــا  
 

 عفــــــــــــــــــــــــــا هللا عمــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــى  
و أخر وحيدا آلى إسالم من مكان وبعد هذا اللقاء تتابعت رحالته فكان ينتقل في بالد اإل 

سواق وهو يتغنى يظهر في األ وكثيرا ما كان"  ،عة من الصوفيةو مع جماأبصحبته شيخه 
وبيده آلة للنغم ويتبعه جماعة من الصوفية يرددون  ،هللا ،بديالوجود األ ،بالجمال المطلق

 (.4)"الغناء 
هي  ،الصوفية الششتري خيرة من المراحل المؤثرة في حياةواأل رحلة الثالثةمالوتعتبر 

سفاره وسياحاته أجل أوحتى لما كان يغادرها من  ،التي حل فيها بمصر وجعل منها مقاما له

                                                 

  .40ص ، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )1(
 .804ص ، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )2(
 .040ص  ،الششتري أبو الحسن، سامي النشار علي مقال :رانظ )3(
 .041ص ،الششتري أبو الحسن، النشار سامي علي مقال :رانظ )4(
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لى دمياط عندما كانت إذهب  (م0148 /ه943)ففي سنة "  ،ليها في كل مرةإكان يعود 
الصليبي مع جماعة من مريديه واتخذ له  فجاهد ضد العدو ،الصليبية محتدمة الحروب

 وعاش زمنا في رباط القلندرية ،نزل بالشام (م0141ه/941)في سنة " ما أ(. 1) "بها باطار 
 ،ه(997 -ه918( )2الدمشقي ) يسرائيلاإلالنجم  ابن عربي ، تلميذوالتقى بالمتصوف

ابن  ه عندما اضطر الشيخ941وفي سنة  (.3) "اعجابا كبيرا ،هذواقأو  هشعار أب عجبأ و 
 ،وتولى الرد عليه ،بعد تعصب الفقهاء عليه وخاصة ذلك الذي ناصبه العداء – سبعين

تولى  ،ن ماتألى إلى مكة والمقام بها إ( للرحيل 4ه( )939 -ه904القطب القسطالني )
 الششتري مشيخة الفقراء السبعينية.

كثير من  ،صر وهو شيخ للجماعة السبعينيةفي م وقد سادت في هذه الفترة التي عاشها
بي الحسن أك" ،ندلسوحفلت بعدد من الشيوخ الذين وفدوا من المغرب واأل ،الطرق الصوفية

 ،(5)”ةسكندريواستوطنوا األ هريديمن م ه رفقة بعض941الشاذلي" الذي دخلها نحو سنة 
 و"ابن سراقة الشاطبي" ،(6ة )يباألسكندر  ه971" المتوفي الشاطبي المعافري بي عبد هللاأ"و 

 ه بالقاهرة.998سنة  السابق الذكر المتوفي

                                                 

P256 ,) Voir Mossignon :Recherches sur shushtari1( 
 ،التصوف على يده س خرقةبول ورديمره على شهاب الدين السهر أول أتتلمذ في  بو المعالي محمد بن سوارأ ووه )2(

 .88ص  ،المقصد الشريف :البادسي :انظر ،خذ عنه علوم الباطنأو  ولزمه بي " شغف به" ابن عر بـوعندما التقى 
 henris lahoust : chisme dans l’islam, paris, 1983, p287و
 ،0ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،: محمد عبد هللا عنانحت ،4ج  ،خبار غرناطةاإلحاطة في أ: الدين بن الخطيب نلسا )3(

 .119ص  ،0977
 .74ص، 4 ، ج0938 ،0ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والمسائل مجموعة الرسائل :تقي الدين تيمية ناب )4(
 .49ص، 0943، 0ط ،القاهرة، مطبعة ابن عطاء هللا االسكندري :التفتزاني الوفا وأب )5(
 .840ص ،1ج ،الطيب  نفح:  يالمقر  )6(
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ت تتبلور أخر قد بدأوفي هذه المرحلة كانت الششترية كطريقة خاصة في التصوف المت
 ،ه على شيخه ابن سبعينكان كثير من المريدين يرجحون" و وتتميز عن الطريقة السبعينية.

 (.1)"طباعهم وقصور بحقيقة الشيخ لى عدم معرفتهمإوينسبه  فكان يتضايق من ذلك
في التنصل  أنه بدأ ،الروحي هخالل منتجات هذه المرحلة من مراحل معراج ويظهر من

لى تصوف هو إراجع عن قناعاته الفكرية السابقة ويميل من مذهب الوحدة المطلقة وصار يت
 قد لقي شيخ ن لم يكن الششتريا  بالتصوف الشاذلي. و  مريتعلق األ"  و ،لى السنةإقرب أ

وتعرف على  هن يكون قد قابل بعض مريديأنه من المحتمل إبا الحسن الشاذلي فأالطريقة 
وما يزكي هذا االحتمال هو ما كان يكنه لهم من محبة وتقدير كما يظهر من خالل  ،هبهممذ

واحتل مكانا هاما في سند الطريقة  ا بعد شاذليامر فيبحتى اعت ،من الديوان 49رقم  الزجل
 (.2) "الشاذلية
  (:3يقول ) 

 ال تلمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ياعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذول
 

 أننـــــــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــــــوى الجمـــــــــــــــــــــــــــال  
 دعنــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــدح مــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــول  

 
 شـــــــــــــــــــــــيخ الكمـــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــاذلي  

 وفيـــــــــــــــــــــــــه يحصـــــــــــــــــــــــــل القبـــــــــــــــــــــــــول  
 

 بعــــــــــــــــــــــــــــدما نلــــــــــــــــــــــــــــت المنــــــــــــــــــــــــــــال  
 ســـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــيخي ال يـــــــــــــــــــــــــزول  

 
 والحـــــــــــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــــــــــه ال يـــــــــــــــــــــــــزول   

 شــــــــــــــــــــــيخ الطريقــــــــــــــــــــــة المغربــــــــــــــــــــــي  
 

 ســـــــــــــــــيدي قاســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلك   
ــــــــــــــق المشــــــــــــــايخ مــــــــــــــن ربــــــــــــــى    طري

 
 وحـــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــك  

 أفديـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــوالي بـــــــــــــــــــــــــــــأبي  
 

 المـــــــــــــــــــــــــــالكين ومـــــــــــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــــــــــك   
 ســــــــــــــــــــــــــلوه يوصــــــــــــــــــــــــــل منســــــــــــــــــــــــــي  

 
 ركوالعهـــــــــــــــــــــــــد يبقـــــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــــت  

 

                                                 

 .189ص  ،عنوان الدراية الغبريني. )1(
 .889ص  ،الخيال والشعر :لعطارا نسليما )2(
 .441ص ، سامي النشار: ديوان أبي الحسن الششتري يعل )3(
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 عن اعتقادات الصوفية الفلسفية يظهر تراجع الششتريشك في هذا االنتماء الجديد  ال
 فكار المغرقة في الوحدة المطلقة.والتخلي ولو ظاهريا عن األ

 وقبره: وفاة الششتري -4
الذي بلغ ، نيالمتجرد الفقراء همع مريدي في حالة سياحة يامهأآخر  ى الششتريقض
 ،لى مصرإ رةيخفي رحلته األ ولما كان عائدا من سورية ،ربعمائة رجلأكما ذكرنا  عددهم

حس أوعندما  ،عيدمن بور س على مقربة تدعى الطينة توجد مرض ببلدة ،قاصدا دمياط
لى إالطينة  فقال قولته الشهيرة "حنت الطينة ن فقيل لهاالمك عن اسم هل مريديـأس ،بنهايته
 (.1الطينة")

 09 ـ:الموافق ل ،ه993صفر 07خير وذلك يوم الثالثاء عن مرضه األ توفي الششتري
فحمله الفقراء على  .(2) ابن سبعين شيخه ليلة من موتق شهرأقبل  ،م0199اكتوبر 

ذهب ماسنيون في مقال له حول  ،قبره هناك. وعن(. حيث دفن 3لى دمياط)إ عناقهمأ 
رته زيا خالل وقد وجده مهمال في مكان مهجور ،إلى أنه قد اكتشف مكانه بدمياط ،الششتري
 (.4للمنطقة)

ل مجهوال غير معروف اماز  ن قبر الششتريأ"  :فيرى ،رالنشا الدكتورما محقق الديوان أ
 (.5)"لدى الباحثين

 النثرية فهي:الكتب ترك أبو الحسن الششتري كتبا في النثر والشعر أما 

                                                 

 .141ص  ،عنوان الدراية: الغبريني )1(
ومن  141من القدماء وعلى رأسهم: الغبريني في عنوان الدراية ص التاريخ اتفق عليه كل الذين ترجموا للششتري اهذ )2(

 p275      Recherches sur Shushtar i:  ون في مقالهالمحدثين ماسني
)3(174.p Mossignon :Recherches sur shushtari 
 .037ص  1ح  ،الطيب نفح :يالمقر  )4(
 .01ص  .سامي النشار. مقدمة الديوان يعل )5(
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ن ليون التيجيبي في كتاب أسماه )اإلنالة العلمية في الرسالة العلمية التي اختصرها اب (0
 االنتصار للطائفة الصوفية.

 المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية الذي حققه الدكتور محمد العدلوني اتإلدريسي.  (1
 الرسالة البغدادية مخطوط فياالسكولاير. (8
 العروة الوثقى في بيان السنن. (4
 إحصاء العلوم. (4
 يعتقده إلى وفاته. ما يجب على المسلم أن (9
 الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة. (7
 واالحسانية. واإلسالمية اإليمانيةالمراتب  (3

ديوان شعري ضخم حققه كل من : محمد العدلوني االدريسي  وأما الشعرية فتتمثل في
 وعلي سامي النشار.

 



 

 

 لول الفصل ال 
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 البعد الوجداني )الحب اإللهي( المبحث األول:  

 توطئة: 
وحيببببباح ببببببب حبببببة كجسبببببد ببببببب رو   وللحبببببة  لقببببب  ج يبببببع  ،الحبببببة نع بببببة كبببببل    رو 

والحة اإلنساني  ادته الل ح والج ال. أ ا الل ح فهي حة األجسبا،، أ با الج بال  ال وجودا ، "
ا  هبببو الببببابي. فحبببة ال عبببا، فهبببو حبببة األروا . ول بببا كانببب  األجسبببا، فانيبببة فببب ن حبببة األرو 

والشبببراة والنسبببال. تتولبببد  بببن لببب ا  الاملبببة يتنشببباها القببب حبل والفنبببال  صبببدبا لقولبببه تعبببال : 
ــــ ل الـ  لــــبِّ ﴿ ُلنـــطلِلبِّ مِّ ِِّ الُم ي ُلنلــحطِّ ـــحنِّ والبلنِّـــي ل ولال ــــ ل الن ِّــبل َِّ مِّ ُِّ ُحــبه الـاــهلولا  ُزي ِّـــــ ل للنــنـــــح

ـــي   ـ ـل ـــةِّ وال ــُ  والفِّـضـ نــدلُ  ُحب  ـــيلح واـسُ  ِّ ــحبِّ الدهن  يل تلــحُة الحل ــعل مل ثِّ  للِّ ـــِ  ـ ــحَِّ ولالحل ــــوملةِّ ولاأللن عل لِّ الـُمـبل
 .(2(")1﴾)المآب

إ ا أبببببل البشبببر  لببب  حبببة هببب ا الج بببال الفببباني فقبببد قبببيعوا فرصبببة اكتسببباة الج بببال ب" فببب
. أ بببا الببب ين يحببببون ال عنبببو ، في بببو  حببببه، ب بببو  أجسبببا ه،، وتببب هة لببب اته، بببب هاة أببببدانه،

الج بببال ال عنبببو  فحببببه، ل ينتهبببي، ألنبببه  تعلبببه باألببببد  السبببر د . هببب لل ان لقبببوا  بببن حبببة 
ال وجود إل  حة الُ وِجد، و ن حة ال  لوه إل  حة ال له. فب أج ل  بن التشبوه والن بر 

هبببي ."ولببول الحببة لبب، ي لبببه س فببي النبباس حيبباح، فالحيبباح فببي حببة س (3)"إلبب   بباله الج ببال
السببعادح والوجببد. وفببي  يببر حببة س هببي الشببقال والفقببد، فببال  لوه يحببن إلبب   القببه بقببرورح 
وجوده، ل يجد  حبوبا أسب    بن س ول يجبد راحبة إل فبي السبكون إليبه، ول  نب  إل ببه، ول 

                                                 

 .41اآلية ،آل   ران حسور  )1(
 .42ص ،0222 ،4  ،لبنان ،بيرو  ، نشورا  دار و كتبة الهبل ، عج، شعرال الحة اإللهي :درنيقة د ح  )2(
 .02-01ص، 4411 ،4  ، صر ،  بعة القاهرح ،اإلي ان والرو  :(أح د الحلواني3)
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ج بال إل فبي التشبوه إليبه. وال باله يحبن إلب   بن  لبه بببر رح تبه، وبحكب، احتيبا  ال  لبوه 
 .(1)القه إل إ ا كان  ن الكافرين األشقيال، أو  ل بالحة ال اد  حت  هلك فيه"إل   

فالحببة جببوهر العبببادح، ولببة، الوجببود، وأسبباس حركببة الحيبباح، وهببو د ا ببة العببببا  " لبب لك 
 .(2)"وال عا ب  بين الناس بعقه، ببعض، وبين الناس واألشيال

لببة  لبب   كانببة هبب ه القي ببة فببي حيبباح و ليببه فبب ن الكميببر  ببن الحكايببا  نسببج  حولببه، للدل
 ابية:ر الكامنا  ال  تلفة و ن  لك حكاية األ 

بيببل أل رابيببة:  ببا الحببةج بالبب : جببل  ببن أن يسبب  ، وده  ببن أن يوصبب ، فهببو كببا ن  "
ن تركته توارى. هك ا  رف  األ رابية الحة، حبة  ك ون النار في الج ر، إن بدحته َأورى، وا 

 هة إليببه األفب ونيببة، ول يرتببد فببي  اديتببه  لبب   ببا ترتببد إليببه ل يبب هة فببي  ماليتببه إلبب   ببا تبب
النال بببة الحسبببية. وهبببو تعريببب  صببباده لتلبببك القبببوح ال في،ِبببة الدافعبببة لحيببباح اإلنسبببان فبببي   تلببب  

 .(3)  اهر نشا ه"

 الحب في النغة واالصطالح. (1

اة  هبب ه ال فببردح  تعببددح الببدلل  بحسببة الوقببع والسببتع ال ، وبببد آمرنببا الرجببو  إلبب  كتبب
 للوبو   ل  دلل  كل ة الحة: للالبيد  تا  العروس

  ن: حبة األسنان وهو صفا ها وبها ها،  أو  ا يتحبة  ن البريه  ل  األسنان  -"

كبان يفتبر » ن: حة الن ا،، يعني "الَبَرد " وفي وص  النبي )صل  س  ليه وسبل،(:  -
 لبياض منره.«  ن  مل حة الن ا، 

                                                 

 .02ص ،4411، 4  بعة القاهرح،  صر،  (أح د الحلواني: الس و الروحي في األدة الصوفي، 1)
 .5ص ،4422 ، صر ،  بعة  ن ا ،( س ير حلبي: ال حبة2)
 .21، ص(  .د) ،د شه ،  بعة اليق ة ،( نسة ال تيار: الشعر الصوفي3)
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 و فقابيعه التي ت فو كأنها القوارير أو ال و .  ن: حباة ال ال وه -

  ن: أحة الالر ، صار  ا حة،  فرده: َحبَّة. -

 وهو جرح ال ال أو ال ابية.« بالكسر» ن الِحة  -

  ن: أحة البعير إ ا برك أو أشر   ل  ال و . -

  ن: حببُ  القربة إ ا  ألتها. -

 «.ىالند»  ن: الَحباة، ال ل ال   يصبح  ل  الشجر  -

  ن: حبة القلة، سويدا ه ووس ه. -

 (1)" ن: التحبة، أول الر  بعد الع ش. -

 بببن  ببببل هببب ه البببدلل  اللف يبببة ال تنو بببة نجبببد أن هنالبببك جا عبببا  شبببتركا لبببيس اللفببب  
ن ا هناك تقارة  عنو ، فه ه ال فردا  العديدح يج عها  قب ون النجب اة والج بال  فحسة وا 

د للبببنض. ولبب، توقببع الكل ببة بج يببع  شببتقاتها  لبب  شببيل البب   هببو  ببن أركببان الحببة ال قببا
بيببببد أن الصببببعوبة تبببببدو  ببببع النتقببببال  ببببن التعريبببب  اللنببببو  إلبببب  البحبببب   ببببن تعريبببب   ببببببيح.

اصببب بحي، فلبببن نح ببب  ب ج بببا   لببب  تعريببب   عبببين ألننبببا لسبببنا أ بببا، اصببب ب  فلسبببفي أو 
ن با سبنجد تعريفبا  الحبة  ببارح  بن ان با با  تعكبس ا تصباص و  اقبع التعريب ،  ل ي، وا 

 سوال كان فيلسوفا أو  ارفا أو شا را.

                                                 

 ،4411 ح د  رتق  الحسيني: تا  العروس  ن جواهر القا وس، سلسلة تصدرها والارح اإل ب، في الكوي ،  ،الالبيد )1(
 .  042، ص0 
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وي كببن هنببا األ بب   لبب  نحببو التقريببة اإلجرامببي بهبب ا التعريبب  البب   وقببعه أبببو حا ببد     
الحببببة هببببو  يببببل ال بببببع إلبببب  الشببببيل ال لبببب ، فبببب ن بببببو   لببببك ال يببببل وتأك،ببببد ُسبببب ،ي " النالالبببببي: 

 (.1)" شقا

 ببب، التصببو  فببي  عنبب  الحببي، التببي بببرة إلبب  ال وقببو ية  ببن  بببارا  أ أولعببل هبب ا    
هببي أبببرة  لبب  التعبيببر  ببن األحببوال والحكبب، الج اليببة  نهببا إلبب  التعريبب ، ونقتصببر  ببن  لببك 
 ل   صادر التاريخ واألدة، وهي الا رح بشواهد أ راض الحة وأ بار ال حبين، وهي تعكبس 

 نبببب  ال رحلببببة   بببببدايا  التفكيببببر اإلنسبببباني ب ابعببببه العببببا في ال وافببببه ل بيعببببة التكببببوين البشببببر 
 .األول 

وأ، البشبر «  آد،»وي كد القد ال أن الحة هو العببة األول  الجا عبة ببين أببي البشبر    
«  هببب 154: تببب »، وهببو دافببع هبببو  اإلنسببان إلبب  األرض، فيبب كر ابببن القببي، الجواليببة «حببوال»

ة س سببحانه ببالوا : حبب" ه ه الفكبرح نبابب إياهبا  بن أفكبار سببقته دون ا تبراض  نبه فيقبول: 
وتعببال  إلبب  رسببله وأنبيامببه نسبباله، وسببراريه، فكببان آد، أبببو البشببر شببديد ال حبببة لحببوال ، وبببد 

 بببر س سبببحانه أنببه  لببه الوجببة آد،  نببه ليسببكن إليهببا ، بببالوا : وحبببه هببو البب   ح لببه  لبب  أ
وصبار   وافقتها في األكل  ن الشجرح ، بالوا : وأول حة كبان فبي هب ا العبال، حبة آد، لحبوال

 ( .2)"ُسنَّة في ُوْلِده في ال حبة بين الالوجين

ولسنا هنا بصدد التحقيه في  سألة األكل  ن الشجرح ، فه ه  سبألة برآنيبة  قيديبة لهبا    
ن ببا بصببدد التنويببه إلبب  تببار  خ  فهببو، الحببة ب ن ببور ترامببي وبداياتببه ي جالهببا ال  ببتص بهببا، وا 

 وت وره  ن  ا فة سا جة إل  فكرح فلسفية .

                                                 

 .4152، ص0225 ، القاهرح،0  : إحيال  لو، الدين، دار السب،،النالالي ن  ح دأبو حا د  ح د ب )1(
 ،4411بيرو ، العل ية، دار الكتة ،4: روقة ال حبين ونالهة ال شتابين،  بن القي، الجوالية ش س الدين  ح د )2(
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واسببتيعاة  لببك ل يببت، إل  ببع العببودح إلبب  التببرا  الجبباهلي، و ببا يسببتحه التوببب   نببده    
 «.النالل»، األه،  ل  اإل به  ن ترا  الجاهلية وبالتحديد «الشعر» ن ه ا الترا  هو 

 _ أنواة الغزل:2

 وي العنا  ن الترا  الجاهلي وجود نو ين  ن الحة:

 الاهواني ) اإلبححي (: الغزل  (أ 

شبامعا فبي  جت بع ومنبي ك جت بع الجاليبرح العربيبة قب ن أجبوال العبب  ه ا النو  وكان     
والفببراا العقيببد  ، و ببع هبب ا ل ي كببن الببال ، بوجببود توافببه اجت ببا ي  لبب  ببببول العببب  ال بباجن 
البب   تأببباه الف ببرح ، ويكفببي للحببد  ببن التهتببك وجببود بقيببة  ببن  كببار، األ بببه وآمببار الببديانا  ، 

رد  للحببد  ببن إشببا ة الفببواحش ، ولبب ا يبقبب  النببالل الشببهواني  سببتهجن ا يقتصببر   ببا نببتل حالببة 
 ل   جالس اللهو ف  ا تجاوالها استحه اللبو، والالجبر، و بن  لبك  با يب كر البرواح  بن الشبا ر 
 رفة بن العبد  ال   كان جالسا يناد، ال لك   رو ببن هنبد  فأ لب  أ ب  ال لبك فبرأى  رفبة 

 ده فأ   يتنالل بها وهو يقلة الكأس بامب : ال   في ي(1) لها في الجا،

 الببب   يببره شبنفاُه       أل يببا ببأببي ال ببي             

 ي فببباه  ببببببببببلببم نأبببد       ولبول ال لبك القا ببد              

 (.2)"وا تبر ال لك ه ا القول إهانة وهتكا لل حار،   ا دفعه لإلسرا  بقتل الشا ر   

 

 
                                                 

 ) 1( الجا  الكأس. 
 .041ص ،4425بيرو ، ،0  شعرال، دار الكتة العل ية،: الشعر والالدينور  أبو  ح د  بد س بن  سل، بن بتيبة )2(
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ِي(الغزل  (ب    :الِوححني ) الع 

، وهب ا النبو  فبي األدة الجباهلي احدود العا فة دون تجاوالهب  نديق  النو  ال    وهو   
ل ينفبك يقبدس الفقبيلة ويحتبر، العفبة، ك با ف نبه  ه ا كان  يل اإلنسان إل  العبب  إ  ،  كمير

لتبببرا  الجببباهلي ر يبببة فلسبببفية ي يبببل إلببب  الج بببال وينجببب ة إلببب  الحبببة، وا  ا كنبببا ل نجبببد فبببي ا
 ستقرح  ن الحة، فهناك حشد  ن  واب  الحنين والبكال  ل  األ بل و وارض الهجر و با 

 يس ونه  داح البين.

 بببرا  حببول أى يببرى الوجببة أ يببه حاسببرح " فببي كتابببه  ، الهببوى يببورد ابببن القببي، الجببوال     
  ال بيبببة  لتبببه في ببببر ة فيعشبببقها ويكبببت،  شبببقه حتببب  يوشبببك  لببب  ال بببو ، ويكتشبببفبال صببباد

ف ببا كببان  ببن األى  ، أ بباه، ف ببا كببان  ببن األى الببالو  إل أن  لببه الوجتببه لتعببود أل يببه الصببحة
بببها. ببببال السبببل اني  روايبببة »العاشبببه ال بببريض إل أن حبببر،، ال بببرأح  لببب  نفسبببه وأبسببب، أن ل ي سَّ

 (.1)"ول أدر  أ  الرجلين أكر،ج األول أ، اآل ر" « : ال بر

صدر ال بر بقبدر  با فيبه  بن دللبة  لب  تبوفر هب ا النبو  ال عبرو  بالحبة ول يعنينا     
و بببن ال بيعبببي أن يصببببح لإلسبببب، أمبببره الببببالل فبببي تجديبببد  فهبببو، الحبببة دون نسببب   العببب ر .

ب ببا تحتويببه  ببن  يببول  البشببر بببامع لي كببن للببدين ات ببا   وببب   قبباد  إ  ل  بيعتببه البشببرية
يشبنل العل بال والفبسبفة ال عن  البدامي إل   فهبو، فقد أ   الحة يتحول  ن  ،لحة والج الل

فببي  فهببو، الحببة، ويتنافسببون لتقببدي، التعبيببر األبلببل والتفسببير  ونتع قبب، البب ين شببر وا واألدبببال
  ا ل، يكن  وجودا ببل  هور اإلسب،.ل األده

ي هببد لبببواكير فلسببفة إسببب ية و باحبب    ببن دوافببع الحببة وآمبباره و ب اتببه. إن التسببا ل   
 أن ال أ ون سأل يحي بن أكم،  ن العشه ج  "ى  ل  ن  لك  ا يرو  ،قي، والنفس اإلنسانيةال

                                                 

 .444، ص4414أبو الفر   بد الرح ن:  ، الهوى،  كتبة القاهرح، ، ابن الجوال )1(
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 فقال يحي : هو سوانح تسنح لل رل فيهت، بها بلبه وت مرها نفسه.   

فقببال لببه م ا ببة: اسببك  يببا يحببي، إن ببا  ليببك أن تجيببة فببي  سببألة  بببه أو فببي  حببر،    
 ا نحن.صاد  بيا أو بتل ن لة، فأ ا ه ه ف ساملن

 فقال له ال أ ون: بل يا م ا ة،  ا العشهج   

فقبببال: العشبببه جلبببيس   تبببع، وأليببب   ببب نس، وصببباحة  لبببك،  سبببالكه ل يفبببة، و  اهببببه   
تبببوارى  بببن األبصبببار  ،ان وأرواحهبببا، والقلبببوة و وا رهبببا ا قبببة وأحكا بببه جبببامرح،  لبببك األببببد
  د له، و     ن القلوة  سلكه.

 (  1) " يا م ا ة، وأ ر له بأل  دينارفقال له ال أ ون: أحسن  وس  

 لبب   ببا فببي هبب ا الحببوار  ببن تببر  فكببر  و ببباراح لف يببة بببين الفقيببه ابببن أكببم،  واألديببة    
ابن م ا ة  لكن الحوار شاهد  ن شواهد كميرح  ل  الو ي ال ت ور في  رحلة  ا ببل الفلسبفة 

 لفلسفي النفسي .اإلسب ية وبداية إ داد  فهو، الحة ليصبح  وقو ا للتأ ل ا

و نببد ا نتجبباوال كتببة األ بببار ودواويببن النببالل يسببتوبفنا  نع بب  هببا،  نبب  القببرن المالبب     
حيب  أ ب  العل بال فبي تفسبير لبواال، الحبة وأ راقبه ، الهجر  ت،َّ فيه تكبوين ن ريبة  بن الحبة

   .الروحية وال ادية

ِيَ: (3 ِآ  الك  الحب في الُ

التشبببريعي والعقيبببد ، ول يقببب   نبببد التحبببد   ل يقتصبببر   ببباة القبببرآن  لببب  التأسبببيس   
ن ا هناك نسبه آ بر ل يقبل أه يبة  بن كبل  لبك، وهبو تجديبد ال فباهي، الفكريبة ب با  البب ي، وا 

 يتجاوال مقافة العصر وو ي ال جت ع لنقل البشرية  ن الت ل  إل  فتح جديد.
                                                 

 .41ص ،4422بيرو ،  ،4  :  صار  العشاه، دار صادر،السرا  أبو  ح د القار  )1(
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الحبة قب ن  و ن  لك  ا جال به القرآن الكري،  بن   باة لب، يكبن  ألوفبا  بن  فهبو،   
 «.الحة الهاد  »أ راض و واقع  تعددح ي كن ج عها في  بارح 

ِيَ:  (4 ِآ  الك   القحَ الحب في الُ

ل ينكر القرآن الكري، العببا  ال بيعية للحة  بع ال برأح واألولد وال بال واألصبدبال ..    
فبببي الببب ا   لكبببن ال  ببباة القرآنبببي ل يسبببهة فبببي بيبببان هببب ه العبببببا  با تبارهبببا كا نبببة ف ريبببا

البشببرية، وهببي ل تحتببا  إلبب  إمبببا  أو بيببان، سببوى توجيههببا الوجهببة الصببحيحة. بين ببا يببولي 
القرآن الكري، األه ية القصبوى لنبو  واحبد  بن أنبوا  الحبة، هبو الحبة اإللهبي، با تبباره الحبة 

ن صحَّ فيكون  ريقا  إليه.  األ ل  وكل  ا  داه هو أدن ، وا 

 ويفصلها:  –بحسة القرآن  –أن الحة  ل  مبمة أوجه وي كر الرا ة األصفهاني    

بببهواِ  ِ بببَن الننَسببباِل والَبنِبببيَن والَقَنببباِ يِر  ﴿ حببببة اللببب ح  الوجـــأل األول: اُلي،بببَن ِللنَّببباِس ُحبببُة الشَّ
َ ِة واأَلْنَعبباِ، َوالَحببْرِ  َ لببَك َ تَبباُ  الببد نْ  َيا َوُس ِ ْنببَدُه الُ َقْنَ ببَرِح ِ ببَن الببَ َهِة والِفَقببِة َوالَ يببِل ال َسببوَّ

 .  (1) ﴾ُحْسُن الَ آِة 

َوُأْ ببَرى ُتِحب وَنهَببا نْصببر  ِ ببَن س َوفَببْتح   ﴿ حبببة النفببع،  مببل القببوح والنصببر  الوجــأل النــحني:  
ِر الُ ْ ِ ِنيَن   .(2) ﴾َبِرية  وَبشِ،

ا َوس ُيِحببببة  ِفيببببِه ِرَجببببال  ُيِحب ببببوَن أْن َيَتَ هَّببببُروْ  ﴿ حبببببة الفقببببل للتكا ببببل  الوجــــأل النحلــــث:  
 (.4)"(3) ﴾الُ  َِّهِريَن 

                                                 

 .41سورح آل   ران، اآلية  )1(
 . 42سورح الص ، اآلية  )2(
 .422ورح التوبة، اآلية س )3(
 .041ص ،4445 ،4   دنان داوود ، دار القل،، بيرو ، :الرا ة األصفهاني:  فردا  ألفا  القرآن، تح)4(
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وفببي  ا  ال نحبب   ببن  ببببا  الحببة يببولي القببرآن الكببري، أه يببة لهبب ا ل سببتوى قبب ن    
أهببدا  الهدايببة التربويببة ، و ببن أبببرال  صبباديه  لببك الحببة الجت ببا ي العببببة األ ويببة التببي 

بد اإليمبار يصفها القرآن ببين ال هباجرين واألنصبار ، وهبو ل يقتصبر  لب  ال ن با يجس، تعبا   وا 
َوال،ببِ يَن َتَبببو،ُلوا الببد،اَر َواإليَ بباَن ِ ببن بَببْبِلهْ، ُيِحب،ببوَن َ ببْن َهبباَجَر إلَببْيِهْ، َوَل َيِجببُدوَن  ﴿، بببال تعببال  : 

ببا ُأوتُببوْا َوُيببْ ِمروَن َ لَبب  َأْنُفِسببِهْ، َولَببْو َكبباَن بِهببْ، َ َصاَصببة  َوَ ببن ُيببو  َه ُشببحَّ ِفببي ُصببُدوِرِه، َحاَجببة  ِ  َّ
 .    (1) ﴾َنْفِسِه َفُأوَلِمَك ُهُ، الُ ْفِلُحوَن  

وفبببي اتجببباه  قببباد يتبببدن  الحبببة فبببي اإليمبببار إلببب  األمبببرح ، و بببن التكافبببل إلببب  الجشبببع    
 .   (2) ﴾َوَتْأُكُلوَن التََّراَ  َأْكب  َل َّا  َوُتِحُبوَن الَ اَل ُحب،ا  َج ،ا   ﴿بالحرص  ل  المروح 

َكبببَّ َببْل ُتِحب،ببوَن  ﴿ل حبة الببدنيا الب   هبو  نبببع كبل حببة  باد  شبهواني و بن هب ا القبيبب   
 .   (3) ﴾الَعاِجَلَة وَتَ ُروَن اآلِ َرَح 

ل تعنبي بببأ  حبال ب بع ال يببول « حبة ال ببال أو العبببا  » هب ه اإلدانبة للحببة األدنب    
ن ببا هببي إدانببة لتحببول هبب ه ال يببول إلبب  حببة   ببي، حتبب  ي نببدوا الشببنل ال بيعيببة  نببد البشببر، وا 

الشا ل والهد  األه، ال   يحرص البشر  ل  كسبه بكل وسبيلة  ه با كانب  دون  را باح  با 
هببو أسبب   وأجببدر بالحببة  ببن بببي، ال يببر والحببه والج ببال، وبببدل أن يكببون الحببة  عببرا  اتقببال 
يتحببول إلبب   نحببدر سببقو  ، وبببدل أن يتحببرر البشببر بالحببة  ببن كببل  بوديببة  يببر س تعببال  

بد  ليل للعببا  الفانية. ف ن حة األهل واألصبدبال وال كاسبة إ ا كبان حجباة يتحول إل   
ُببببْل ِإن َكببباَن آلَبببباُمُكْ، َوَأْبَنببباُمُكْ،  ﴿ فلبببة  بببن الحبببة األ لببب  فهبببو انحبببرا   بببن الحبببة القرآنبببي 

ْ ببَواُنُكْ، وَأاْلَواُجُكبببْ، وَ ِشبببيَرُتُكْ، َوأْ بببَوال  اْبَتَرْفُتُ وَهبببا َوِتَجببباَرح  َتْ َشبببوْ  ِكُن َتْرَقبببْوَنَها اَن َكَسببباَدَها َوَ َسبببواِ 

                                                 

 .4سورح الحشر، اآلية  )1(
 .02-44سورح الفجر، اآليتان  )2(
 .04-02سورح القيا ة، اآليتان  )3(
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  القَبْوَ، َأَحةَّ إَلْيُكْ، ِ ْن ِس َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَرب،ُصبوْا َحتَّب  َيبْأِتَي س ببأْ ِرِه َوس ل َيْهبدِ 
 .   (1) ﴾الَفاِسِقينَ 

توحيبببد الحبببة  بصبببينة أفعبببل التفقبببيل، هبببي  فصبببل التقببباد ببببين« أحبببة، » إن  ببببارح    
 بس اته الربانية وبين إشراك الحة بلومته الدنيوية.

ِأب: أ_   حب الم

إل ويتبببادر إلبب  األ هببان  لببك الببراب  العببا في بببين الرجببل «  الحببة» ل تقببال كل ببة      
وال بببرأح، وهببب ا هبببو  حبببور دراسبببا  الحبببة وأ  بببال الشبببعر واآلداة والفنبببون العال يبببة،  لببب   بببا 

ن إسببفا  وانحبببل فببي  لبب   نببرض ول أ ببببي بببين الحببة والر بببة، ي بباال   لببك الهت ببا،  بب
فتتحبببول  فبببردح الحبببة  بببن أسببب   ال عببباني إلببب  أدناهبببا، حتببب  لتنبببدو وكأنهبببا  رادفبببة لإلباحيبببة 

ونجد القرآن الكري، يولي أه يبة بالنبة لهب ا البن    بن الحبة ببين الرجبل وال برأح، و بن  والتهتك.
اسببتنره سببورح كا لببة  ببن القببرآن هببي سببورح يوسبب ،  أبببرال  صبباديه  لببك  ببا ورد  ببن التفصببيل

ب ا يناسة ال قاصد التربوية وسببل الهدايبة ب ريقبة السبرد ال حكب، دون التنكبر لل ببامع الكا نبة 
ن ا هو تح ير  ن سي رح العوا    ل  العقل حتب  ل يتبردى  في أ  اه النفس اإلنسانية ، وا 

 لشرامع واأل را .اإلنسان إل   نحدر النريالح  تجاوالا األ به وا

فيتبببدر  ال  ببباة القرآنبببي  بببن التعريببب  بش صبببية يوسببب  ال تصببب  ببببالعل، والنقبببل      
« التبي هبو فبي بيتهبا» والحك ة  ع تجاواله  حنة البمر إل  ال حنة الكبرى في القصر و براودح 

وت كبد السبورح صبر  «  عبا  س » ب  ارسا   باكرح وا  ببه األببواة لتكبون ردح فعلبه األولب  
لسول  نه حت   بع بيبا، ال برأح بشبه ب يصبه  بدوانا  ، مب، تكيبد لبه بالبهتبان لبدى الوجهبا فيب يع ا

 هبول  أ با، «  فق عبن أيبديهن » أ رها لتصببح  وقبع نقبد اجت با ي تبرد  ليبه بتحبد  النسبوح 
الج ببال اليوسببفي، مبب، يصببل بنببا السببرد إل  حببل الشبباهد وهببو إبببرار ال ببرأح بببأن الحببة ال بباد  

                                                 

 .01سورح التوبة، اآلية  )1(
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 ﴿رادح ال حبب ور لببول اصبب دا، إرادتهببا بعصبب ة يوسبب ، تقببول اآليببة بلسببان ال ببرأح: أوبعهببا فببي إ
باِ ريَن، بَب اَل وَلَقْد َراوْدُتُه َ ْن َنْفِسِه فاْسَتْعَصَ، َوَلِمن لَبْ، َيْفَعبْل َ با آُ بُرُه َلُيْسبَجَنَن َوَلَيُكبونَن ِ بَن الص،

ببا َيببْد ونني ِإَلْيببِه  ببْجُن َأَحببة  ِإلَببي، ِ  ، ببن َرة، الس، ل، َتْصببِرْ  َ ن،ببي َكْيببدُهن، َأْصببُة ِإلببْيهن، وَأُكببْن  ، واِ 
 .(1) ﴾الَجاهليَن، َفاستَجاَة َلُه رب،ه فَصرَ   نُه َكيَدُهَن إن،ه ُهو الس يُع الَعليُ، 

ولعببببل القببببرآن الكببببري، ي كببببد ب ببببا سبببببه أن ال بببببص  ببببن الحببببة األدنبببب  يكببببون بالحببببة    
تعبرض لإلصبابة بنكببا   بببة الحبة األدنب ، وكبأن األ ل ، وأن القلة الفارا  بن حبة س ي

الققية في جوهرهبا صبرا  قبدين ل يجت عبان، ويج عه با جبا ع  شبترك بينه با فكيب  يج بع 
البقال  ع الفنال، وه ا  ن السنن ال بيعية التي رصدها القبرآن ببرهنبة   ليبة، فب  ا كبان الحبة 

 و األحة لدى اإلنسانجيسع كل األشيال  ف ن األحة هو واحد ل يتعدد، ف ا ه

هببب ا هبببو السببب ال اإلشبببكالي الببب   يهبببد  القبببرآن الكبببري، إلببب  أن تكبببون إجابتبببه   ليبببة     
 .(2)«﴾َوال، يَن آ ُنوا أَشد  ُحب،ا  هلِل  ﴿صادبة  ن  بل با دح التكا ل وهي: 

يت مبببل التصبببديه الع لبببي فبببي  عادلبببة الحبببة األسببب  ، وهببب ه ال عادلبببة هبببي أن الع بببل     
لبب  الحببة، وأن الحببة دافببع للع ببل، وبالتببالي فبب ن هنبباك  بال ببة ل انفكبباك لهببا بببين برهببان  

الحة والع ل، يتقو، أحده ا باآل ر، فب يمب  الحة إل باألمر الع لبي، ول يتحقبه الع بل إل 
ُببْل ِإن ُكنبُت، ُتحببوَن  ﴿ ع الحة. وه ه ال عادلة ي كن اسبتنبا ها دون تكلب   بن القبرآن  اتبه: 

 .(3) ﴾اتِبُعوِني ُيحِبْبُكُ، س ويْنِفْر َلُك، ُ نوبُكْ، َوس َ ُفور  ر،حي،  َس ف

                                                 

 .21-02سورح يوس ، اآليا   )1(
 .415سورح البقرح، اآلية  )2(
 .24سورح آل   ران، اآلية  )3(
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فبب  ا كببان الع ببل هببو دليببل صببده الحببة، فبب ن الحببة م ببرح ونتيجببة جببالال للع ببل ال عبببر     
يتوبببب  الحبببة  لببب  الع بببل والع بببل  –بحسبببة  فهبببو، اآليبببة  – نبببه باإلتببببا ، وبعببببارح أ بببرى 

 يتوب   ل  الحة.

 هللا: حب  ب_

هناك تأكيبد فبي القبرآن الكبري، أن،  لب  اإلنسبان أن يحبة س، وأن يكبون أشبد حببا  هلل،     
وأن يكبون س هبو األحبة  بن كبل شبيل، ولعبل التشبريعا  والو بام  والشبعامر هبي  بن أجببل 
البرهنة  ل  حة س، وق ان دي و ة  لك الحة، وهك ا ف ن حة  ا سوى س هو أمر و بل 

 د  لحة س سبحانه وتعال ، و ا  دا  لك ل يكون إل وه ا وهوى.وسبيل ي  

وبالدرجة نفسها جال التأكيد  لب  الجهبة ال رادفبة وهبي حبة س لإلنسبان، فالحبة إ ن     
  تبببادل بببين س واإلنسببان، وبببد  بببر   ببدح آيببا   ببن حببة س ألصببنا   ببن النبباس  ببن ببيببل 

 . (1) ﴾ِإن، َس ُيحة، الُ حِسنيَن  ﴿

 ببن أه هبببا  هبب ا حببة سجكيبب  يتحقق ،القامببل  هنبباك  حبباول  لإلجابببة  لبب  السبب الو     
 لف ر الراال  وهي: ل مبمة أبوال

 إن الحة يكون ب يصال س المواة وال ير والرح ة إل  العبد  الُول األول:"    

ل يبر إلب  العببد، إن الحبة  ببارح  بن كبون س  ريبدا  إليصبال المبواة وا الُول النـحني:   
و عنبب   لببك أن  ببن أمببب  اإلرادح هلل تعببال  فسببر ال حبببة ب رادتببه إليصببال المببواة إلبب  العبببد، 

ر ال حبة ب جرد إيصال المواة إل  العبد.  و ن نف  اإلرادح  نه فسَّ

                                                 

 .445 ، اآليةالبقرحسورح  )1(
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إن ال حبببة صببفة هلل،  ببع كونببه  ريببدا  إليصببال المببواة إلبب  العبببد، ألننببا  الُــول النحلــث:   
د أن األة يحببة ولببده فيترتببة  لبب  تلببك ال حبببة إرادح إيصببال ال يببر إلبب   لببك نجببد فببي الشبباه

 ( . 1) "، فصار  اإلرادح أمرا   ن آمار تلك ال حبةالبن

 لكن  ا حقيقة تلك ال حبة  ن سج 

إلبب  جببواة  حببدد، بببل يجببد أن «  فبباتيح النيببة » ل ينتهببي الف ببر الببراال  فببي تفسببيره     
نـَِّ  ﴿الحقيقة أول ، وكأنه يت مل بوله تعبال : التوب   ن ال وض في ه ه  ـ  العِّ ملح ُأوتيتَُ مِّ  ول

ـــيالا  فقبببد نببب  ن بهبببا دون أن  "، يقبببول الف بببر البببراال   بببن حقيقبببة ال حببببة  بببن س: (2) ﴾ إِّالل قلن
 (  3)". أن  د، العل، بها ل يوجة نفيها نعر  بها دون أن نعر   ا هي وكي  هي، إ 

آنببببي فببببي تببببداول  فهببببو، الحببببة ي تلبببب  ت ا ببببا  ببببن بقيببببة ن لببببص إلبببب  أن ال  بببباة القر    
ال  ابببا  الراهنبببة واألفكبببار السبببامدح  بببن هببب ا ال فهبببو،، سبببوال كانببب  فبببي العصبببر الجببباهلي أو 

 العصر 

اإلسببببب ي. فقببببد كانبببب  هبببب ه ال  ابببببا  تتببببراو  بببببين التعبيببببر  ببببن العوا بببب  أو توصببببي  
تببأتي فببي أ  ببه تعبيراتهببا ال حاسببن الجسببدية، وهببي فببي النالببة  بببارح  ببن أباصببيص وأشببعار 

إلببببدال الشبببوه واللهفبببة إلببب  ال حبوببببة، ووصببب   بببا يتعلبببه بهبببا  بببن  ببببل « العببب ر » ببببالنالل 
 وأ بل وهواد  و يا،.

ول نكاد نعمر  لب  أ  أمبر لحبة آ بر  بار  ال حسبوس، لسبي ا فبي العصبر الجباهلي    
 ال   ل، يبرال فيه أ  تفكير  يبي. 

                                                 

 .421ص )د. (، ،2  ،41   دار إحيال الترا  العربي، بيرو ، : التفسير الكبير،الراال  ف ر الدين )1(
 .25سورح اإلسرال، اآلية  )2(
 .421، ص41 ف ر الدين الراال : التفسير الكبير،  )3(
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جببد مببورح  لبب  الببو ي السببامد،  ببع اإلتيببان بتعبيببرا  جديببدح أ ببا  ببع ال  بباة القرآنببي فن   
 قاصد ل، تكن  ألوفة ليرتفع الحة  حلقا إل   عن  اس ي وآفاه أرحة ب ا يكن ا تبباره فتحبا 
جديببدا لنقببل  فهببو، الحببة  ببن العوا بب  السببا جة واإلباحيببة العابمببة إلبب  أفكببار   يقببة وأهببدا  

ل اإلي باني والجببل األ بببي وال لبوص  بن الومنيبة نبيلة. فكان لبد،  بن تتبويل الحبة بالج با
 إل  التوحيد.

 وي كن رصد  قاصد الحة القرآني وأه ها:    

إ قال العببا  العا فية وال يول ال بيعية لإلنسان سوال  ع ال رأح وال جت ع أو  بع  -4
 ال نافع.

الفبببببرد   الرتقبببببال بالحبببببة ال بيعبببببي إلببببب   بببببا يكبببببون نافعبببببا  لإلنسبببببان  لببببب  ال سبببببتوى -0
 والجت ا ي.

التأكيبببد  لببب  أن الحبببة األ لببب  هبببو حبببة س، وج يبببع  صببباديه الحبببة األ بببرى هبببي  -2
 ألجل الحة اإللهي.

ن بببا ي كبببد  لببب   -1 ل يقتصبببر الحبببة القرآنبببي أن يكبببون  بببن جانبببة حبببة اإلنسبببان هلل، وا 
 .جانة آ ر هو حة س لإلنسان، وه ا  ن  صامص القرآن الكري، ال   أه لته الفلسفة

شببرابا  وأحاسببيس و شببا ر و واجيببد. ل   والوابببع أن الحببة ب ببا يحويببه  ببن الها ببا  وا 
ي كببن شبببر  أسبببراره، وتحديبببد  عنببباه، وتعريببب   حتبببواه بألفبببا  وكل بببا   ألن الكبببب، ل يسبببت يع 

سببرار، وحقيقببة ال شببا ر وال لجببا   حتبب  ليصببده فيببه بببول القامببل األ عرفببة كنببه ل هر ا ببو سبببر أ 
 "."َ ْن َ اَه َ َر َ 
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ِج المحبة:  (5  مدا
 بن ال  ية بوله:ل جال في كتاة روقة التعري  بالحة الشري 

وا  ا اهت، ال رل بشيل، و      نايته به، أكمر  ن أس امه  والعرة كانوا بد اهت بوا  " 
 بال حبة، ل لك فقد كمر  أس ا ها في لنته،،  نها:

أ  سببق  وجببنح  (1﴾)َِّ إِّ لا  لــول ولالـــنج  وهببو  شببته  ببن السببقو . بببال تعببال : ﴿ الهــو : -
للنببروة. و عنبباه  يببل القلببة وسببر ة تقلبببه ألجببل ال حبببة، ك ببا يسببر  الهببوال إلبب  التنيببر لشببدح 

 صفامه ول افته. و عن  الهوى بين الناس  تداول  شهور، وهو درجة مانية  ن ال حبة.

صبباحبه وهببو اسبب، ل ببا فقببل  ببن ال قببدار ال سبب   حب ببا، وهببو البب   ل يقببدر العاــ :  -
 ل  كت ه. وبيل العشبه فبر  الحبة. وهبو أبصب  درجبا  ال حببة حيب  كبل  قا اتهبا  ندرجبة 
فيبببه، و عنببباه اتحببباد  ا  ال حببببوة بببب ا  ال حبببة اتحبببادا يوجبببة  فلبببة ال حبببة، شبببنب بشبببهود 
 حبوبببه فببي  اتببه ب اتببه، ولبب ا بيببل إنببه أبصبب   قا ببا  البب هول والنيبببة. ولف ببة العشببه ل نكبباد 

العربي القدي،، ول، ترد ه ه اللف ة في القرآن الكري، ول في السبنة النبويبة إل نجدها في الشعر 
. وبد أولع ال تأ رون به ه اللف ة، واستع لوها فبي كب هب،. ولبمن (2)في حدي  سويد بن سعيد

ُأ لقبب  واستسببين  فببي حببه اآلد يببين، فبب ن النبباس بببد ا تلفببوا فيهببا: هببل ُي لببه هبب ا السبب، فببي 
وبين ا بالب   امفبة بجبوااله،  بارض ج هبور ال سبل ين إ ببه هب ه اللف بة فبي حه س تعال ج 

حه س تعال ، فب يقال إنه يعشه، ول يقال  شقه  بده ألسباة  ديدح  نهبا أن العشبه، ك با 
 كرنببا، هببو إفببرا  ال حبببة، ول ي كببن  لببك فببي حببه الببرة جببل و ببب، فهببو سبببحانه ل يوصبب  

بُده  ا يستحقه  ن حبه فقب أن يقال أفر  في حببه. والعشبه باإلفرا  في الشيل، ول يبلل  
                                                 

 .4اآلية ،سورح النج، )1(
( "َ ْن  شه فع َّ فكت، ف ا   ا  شهيدا" يروى  ن  ريه سويد بن سعيد  ن ابن  باس وهو   ا أنكره ابن  عين 2)

ت ييال ال ية  : بد الرح ن الشيباني . ين ر:بن بكار   رواية أ رى  ن الالبيرو يره. لكن الشيباني ي كر بأن له ا الحدي
 .412ص، لبنان ،بيرو  ،دار الكتاة العربي ، ن ال بي 



 األبعاد الفكرية للشعر الصوفي ببجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين  :األول الفصل

711 

 

ن ببا ُيح ببد ويبب ، با تبببار  تعلِ،قببة، فبب ن اإلرادح تابعببة ل رادهببا،  ل ُيح ببد   لقببا ول يبب ،   لقببا، وا 
والحة تبابع لل حببوة، ف تب  كبان ال حببوة   با ُيحبة  ل اتبه، أو وسبيلة توصبله إلب   با يحبة 

الجواليببة، البب   يبب كر بببأنَّ  حبتببه بببل ُتح ببد،  لبب  رأ  ابببن القببي،ل اتببه، لبب، تُبب ، ال بالنببة فببي  
العشببه إ ا تعلببه ب ببا يحبببه س تعببال  ورسببوله صببل  س  ليببه وسببل، كببان هبب ا العشببه   ببدوحا 

 و مابا  ليه.  ن  لك:

هي ببان القلبة فبي  عانيببه،  حببة القبرآن الكببري، والسبتننال بسب ا ه  ببن سب ا   يبره، و  -4
 ألنه  ل  بدر  حبة س تعال  تكون  حبة كب ه.

  حبة  كر س سبحانه وتعال   ألن ال حة ل يشبع  ن  كر  حبوبه. -0

  حبة س ا  أوصافه تعال  وأفعاله وأحكا ه. -2

ببة  العاشببُه ال شببتاُه. وُسبب ي  الصببباالـصــبحبة:  - بة وهببي فببي اللنببة ب عنبب  العشببه، والصَّ
 ب لك لنصباة القلة إل  ال حبوة.

ـــة: - ـــ  والعالق وهبببو الحبببة ال ببببال، للقلبببة، وهبببي  شبببتقة  بببن التعلبببه وهبببو اللبببالو،.  العن
 وس ي   ببة لتعله القلة بال حبوة.

 وهو شدح الحة ال   ل يقدر صاحبه  ل  التصب ر إل بالتكل  . الكنف: -

ـنة:  - ـُ ن اللحب، والبد،، وج يبع البرو . ويسب   وهي أن يت لبل الحبة ج يبع األ قبال  بال
َ  ال حببة  لبببيب ، ويسبب   ال حببببوة  لببيب  أ   حبوببببا . بببال تعبببال : ﴿ ئِّـــ ض بلع ُضـــُه مل ـــاـلُن يلو  ِـّ األل

ُِّي ل  ــُدوه إِّاـل المـــُـت ٍض  ل ببد حب به ل حب وال لبة توحيببد ال حببة، فال ليبل .(1﴾)لِّـبلع  وبببه، هببو الب   توحَّ
وهببي رتبببة ل تقبببل ال شبباركة، ولهبب ا ا ببتصَّ بهببا فببي العببال، ال لببيبن: إبببراهي، و ح ببد صببلوا  

                                                 

 .11اآلية ،سورح الال ر  )1(
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ــ   س وسببب ه  ليه ببا. ك ببا بببال تعببال :﴿ هلــأُل سِّـِّ ولُ ــول محهبِّ ج  َل ول ــنل ي ناــح مِّ مــــ   ألب  ــُ  دِّ بل ــ   ألح  مل ول
ـل ل اسـُ  نِّي فاح واِّـت َل حل ي  ِلا ِّ ـنةل إِّب  نِّي الا ولاـتبلعل مِّ ـل َل  ي  ِلا ِّ وصح  ن النبي صبل  س  ليبه وسبل،  .(1﴾) إِّب 

ِا يَ ـنـيالا أنه بال: " لـو . وبولبه صبل  س  ليبه وسبل،: "(2)"إ   هللا اتـ ني ـنيالا كمح اتـ  إبـ
ِحم  َُ أبح بكِ ـنيال، ولك  صححبكَ ـنيُل ال َُ متـ  ا م  أ ل األٍِ ـنيال ال تـ   .(3)"كن

ــغف:  - ال: شببنفه الحببة أ  بلببل شببنافه، وشببنا  القلببة جلببدح دونببه، وهببي النشببال يقببالا 
ـِلأل ال حتوى  ل  القلة. بال س  ال وجبل: ﴿ ينلةِّ اِّم  ـولب  فِّـي الــملدِّ قلـحلل نِّب  ِلاوُِّد فلتلح لـح  بول ي ـزِّ تُـ العلزِّ

الللض مهبِّي  ض نف   ل    غلفلهلح ُحبًّح إِّـنح للنلِلا لح فِّي ضل ألِّ قلد  ال  لل شنا  بلبها.أ  ب (4﴾)بِّ

 وهو التعب،د. وتي، ه الحة أ   ب،ده فهو  ت،ي،.الت تيَ:  -

. يقال: رجل َ ْتُبول، َتَبَلُه الحة أ  َأسق ه.الـتب ُل:  -  فهو أن يسق، الرجل الحة 

ِاَ:  - وهو ال   لال، صاحبه فبب يفارببه أو لبالو، الحبة للقلبة لالو با ل ينفبك الُوُلوة والغل
 ل تأ رون باستع ال لف  النرا، للدللة  ل  الحة. نه. وبد ُأولع ا

 وهو أن ي هة  ل  وجهه لنلبة الحة  ليه.الهيحَ:  -

                                                 

 .405اآلية ،سورح النسال )1(
ِن  نى دي  ـنينأل وبال صل  س  ليه وسل، " .12و 11في كتابه روقة ال حبين، ص (  كره ا ابن بي، الجوالية2) الم

أنه ليس فوه  قا، الُ ل،ة  قا،  . ويرى أبو  الة ال كي450ص .ت ييال ال ية .الشيباني ين ر:" فنينظِ أحدكَ م  يـحلل
قا، ال عرفة، م،  قا، ال حبة ال  صوصة، م،  قا، الُ لَّة  وهو اإلشرا   ل  إل درجة النبوح. فهناك ال قا، األول وهو  

يوة  ن شرفا  العرش وُسرادبا  القدس. فاهلل سبحانه وتعال  يع ي لل رل  قاَ،  ارٍ  ول يع يه  قا،  حبوة، النسرامر 
س صل  س  ليه وسل،   ة الناس  وبد يع يه  قا ا  ال حبة في  قا،  حة، ول يع يه شهادح ُ لَّة. ويروى أن رسول

ِا يَ ـنيالا ببل وفاته بمب  فقال: " أبو  الة ال كي، بو   " ين ر: "إ  هللا تعحلى قد اتـ  صححبكَ ـنيالا كمح اتـ  إب
 .12، ص0   ،بيرو ، القلوة دار صادر

 .251صنان،  بد الرح ن الشيباني: ت ييال ال ية  ن ال بي ، دار الكتاة العربي، بيرو ، لب(3)

 .10اآلية  ،سورة يوسف )4(
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 وهو  هاة العقل  ن الهوى.الـتدلهأُل:  -

للأُل:  -  يقال: الرجل َيِلُه فهو َواِله إ ا  هة  قله لفقد حبيبه.الول

ول : -  حبه.وهو الهوى البا ن والحة ال ت كن ال   يقتل صا الجل

وهببو فببي اللنببة الستمصببال، وأصببله استمصببال األ نببين. و عنبباه: أن يفنبب  االصــطالَ:  -
 ال حة  ن ج يع ال حسوسا  إلفرا  النيبة. وهي فنال  ن شهود  ا سوى س  ال وجل.

وهبببي أول  قبببا،  بببن  قا بببا  الحبببة. وببببد ُ بببدَّ  فبببي أسببببابه وهبببي ال  االجبببة،  اأُللفـــة: -
 ة  ن كل   لوة و صحوة.و عناها إيمار جانة ال حبو 

وهبببو هيجبببان القلبببة  نبببد  كبببر ال حببببوة. والفبببره ببببين الشبببوه والشبببتياه أن الـاـــو :  -
 الشوه يسكن باللقال، والشتياه ل يالول باللقال، بل ياليد ويتقا  .

فالشبببوه سبببفر القلبببة إلببب  ال حببببوة أحببب ، السبببفر. جبببال فبببي د بببال النببببي صبببل  س  ليبببه 
ِيَ، وأبــكلع الاــو  إلــى لُحئــع "وأبــكلع لــ ب النظــِوسببل،:  ". وجببال فببي بببول إلــى وجهــع الكــ
ِاِ إلـى وجهـع، وأنـح إلـى لُحئـع أاـد اـوقح آ ر: ". وهب ا ال عنب  الب    ب،بر "طـحل اـو  األبـ

 (.2")(1)"م  أحـب لُحنل هللاِّ أحـب هللُا لُحنل ُ  نه صل  س  ليه وسل، بقوله: "

ِفة:  (6  العالقة بي  المحبة والمع

العببببببة بببببين ال عرفببببة وال حبببببة فقببببد تعببببدد  اآلرال فيهببببا:" فببببالبعض يببببرى أن  أ ببببا  ببببن 
ال عرفة تتقد،  لب  ال حببة بالب ا   ألنبه ل يعقبل حبة شبيل إل بعبد  عرفتبه، فال حببة للشبيل 
أو الكراهيببة تنتجببان  ببن  عرفتببه  فال عرفببة سبببة فببي ال حبببة  والبببعض اآل ببر يببرى أن ال حبببة 

                                                 

 .214-224ص ،4،  4422لسان الدين بن ال  ية: روقة التعري  بالحة الشري ، تح:  ح د الكتاني، بيرو ،  (1)
 .42-41ص ،0222 ،4  ،لبنان ،بيرو  ، نشورا  دار و كتبة الهبل ، عج، شعرال الحة اإللهي :درنيقة د ح  )2(
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ر هبب لل أنببه  ببا بعببد  عرفببة س تعببال  شببيل لسببي ا وأن العببار  تتقببد،  لبب  ال عرفببة، ففببي ن بب
كبببان ببببد سبببلك ال ريبببه إلببب  س تعبببال . ودلبببيله، فبببي  لبببك أنبببه لببب، يجاهبببد نفسبببه فبببي ال قا بببا  
واألحببوال إل ببا بب  اإلرادح وال حبببة. فلببو لبب، تكببن اإلرادح وال حبببة  تقببد تان  لبب  ال عرفببة لبب، 

هنبباك تعبباري   تعببددح لل حبببة، وأ ببرى لل عرفببة، ولكببن هبب ه . والوابببع أن (1")يصببل إلبب  ال عرفببة
التعريفبا ،  لب  كمرتهبا وتعبدد أصبحابها، تكباد تتفبه فبي   داهبا، وفبي ال بابع العبا، الب   هبو 
 ب   شببترك بينهببا ج يعبا "وي يببل لنببا، ونحبن نقببرأ تعريفببا  الحبة وتعريفببا  ال عرفببة، أننببا إالال 

حقيقبة واحبدح، وتحلببن نفسبية واحبدح: ب عنب  أن لنتين تصوران  وقو ا واحدا. وتعبران  بن 
ال حة حين يتحد   ن  وقو  حبِ،ه، ويص  حاله فيه، إن ا يتحد   بن  وقبو  ال عرفبة، 
ويصببب  حبببال العبببار ، ولكبببن فبببي لنبببة الحبببة. وكببب لك العبببار  حبببين يتحبببد   بببن  وقبببو  

  الحببة،  عرفتببه، ويصبب  حالببه فيهببا، و كاشببفاته التببي انتهبب  إليهببا، إن ببا يتحببد   ببن  وقببو 
ويص  حال ال حة، و ا ينتهي  ليه أ ره  ن فنال  اتبه، وبقبال فبي  ا   حبوبتبه، ولكبن فبي 

فال عرفببة تترتببة  . وببب لك يتبببين أنببه ل حببة بببب  عرفببة، ول  عرفببة بببب حببة "(2)لنببة ال عرفببة"
 ليها ال حبة، وال حبة تترتة  ليها ال عرفبة. ويتقبح  لبك فبي أن  ريبه حصبول ال حببة هبو 

الببنفس وهببي تجلببي  ببرآح القلببة، ويببنعكس فيهببا نببور الع  ببة اإللهيببة، ويلببو  فيهببا ج ببال  تالكيببة
التوحيد، وتنج ة أحداه البصيرح إل    العبة أنبوار الجببل القبدي،، فحينمب  يحبة العببد رببه ل 

عرفبة: ال حببة، ألن  بن : " بن  ب بة ال  حالة بعد  عرفته إياه. وفي هب ا ال عنب  ببال الشببلي
. وفبي رأ  الكميبرين إن ال حببة تتولبد  بن ال عرفبة لقبول الرسبول صبل  س  ليبه (3) رفه أحبه"

 .(4)وسل،: "ُجبلِ  القلوة  ل   حب،ة  ن أحسن إليها وبنض  ن أسال إليها"

                                                 

 .011ص ،4   ،روقة التعري  :(ابن ال  ية1)

 .025ص ،4414، القاهرح ، عار دار ال ،والحة اإللهي ابن الفارض :حل ي (  ح د  ص ف 2)
 .415ص ،4444 ب ر، ،الدوحة افة،دار المق ،دراسا  في التصو  واأل به :ا ي( أح د السايح و امشة ال ن3)
 .11ص ،ت ييال ال ية :( الشيباني4)
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ف  ا  ر  ال رل نع بة  القبه  ليبه أحببه، فهب ا يبدل  لب  تقبد، ال عرفبة  لب  ال حببة تقبد، ا 
إ  كيبب  يتسببن  لل ببرل حتبب  فببي  بباتببه  ببع النبباس، و ببع األشببيال أن يحببة،   بيعيببا  ن قيببا: "

 .(1)ويكره  ل  أساس  ن  عرفة  سبقة د ته إل  ات ا  ه ا التجاه أو  اك"

وهبي ك ببا نتصببورها فببر   ببن ال عرفببة التببي  وهب ه ال عرفببة هببي  عرفببة س تعببال  بصببفاته: "
ريقبببه، والتبببي هبببي  ايتبببه فبببي سبببلوكه  ولببب لك يسببب ،  السبببالك يصبببل إليهبببا السبببالك فبببي نهايبببة  

. والقلبة ال حبرو، (2)ال تحقه بال عرفبة واصبب ، ووصبوله إلب  س هبو وصبوله إلب  ال عرفبة ببه"
  ن ال عرفة ل تحصل له ال حبة.

 عرفبة لبي لص إلب  تفقبيل  حببة س ف نبه يبرب  ببين اللب ح وال حببة وال أ ا ابن بي، الجوالية
يمارهببا  لبب  كببل شببيل: " اللبب ح تابعبة لل حبببة، تقببوى بقوتهببا، وتقببع  بقببعفها، فكل ببا  تعبال  وا 

كان  الر بة في ال حبوة والشوه إليبه أببوى كانب  اللب ح بالوصبول إليبه أتب،. وال حببة والشبوه 
أك بل، فب  ا رجبع ك بال النعبي، فبي تابع ل عرفته والعل، به، فكل ا كان العل، به أت، كان   حبتبه 

اآل رح، وك ال الل ح إل  العل، والحة، ف بن كبان يب  ن بباهلل وأسب امه وصبفاته وببه أ بر  كبان 
له أحة، وكان  ل ته بالوصول إليه و جاورته والن ر إل  وجهه وس ا  كب به أتب،. وكبل لب ح 

ن له  قبل لب ح قبعيفة ونعي، وسرور وبهجة باإلقافة إل   لك كق رح في بحر، فكي  ي مر  
بصيرح  شوبة باآلل،  ل  لب ح   ي بة دام بة أببد اآلببادج وك بال العببد بحسبة هباتين القبوتين: 

 .(3)العل، والحة. وأفقل العل، العل، باهلل، وأ ل  الحة الحة له"

و"ه ه ال عرفة يجبة أن تتجبه إلب  أسب ال س تعبال ، وصبفاته وأفعالبه  و بن  ريبه الب كر 
الحجبة ببين الب اكر وال ب كور، فيع بل ببأوا ر س تعبال  ونواهيبه  فيصببح ال حبة السلي، تالول 

                                                 

 .411صأح د السايح و امشة ال نا ي: دراسا  في التصو  واأل به، (1)
 .271صأح د السايح و امشة ال نا ي: دراسا  في التصو  واأل به، (2)

 .12ص ،4421 ،بيرو  ،دار النفامس ،ت ريل وحواشي أح د راتة  ر وش ،مدالفوا :( ابن بي، الجوالية3)
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ن وصبل إليبه  بن   لبوه بعبض   وفه ورجا ه وفرحبه وسبروره وابتهاجبه بباهلل سببحانه وحبده. وا 
الفر  والسرور، فليس  لك بالفر  التا، والسرور الكا ل، والبتها  والنعي،، وبرح العين وسبكون 

حصبببل إل بببباهلل وحبببده. لكبببن الفبببر  والسبببرور يأتيبببان  بببن ال  لبببوه إ ا أ بببان القلبببة. التبببي ل ت
 .(1")السالك  ل  الوصول إليه سبحانه، أو  ل   رقاته جل و ب

 وبد  ي،ال العل ال بين  دح أنوا   ن الحة:

 حبة س تعال ، وبد رأوا أنها ل تكفي وحدها في النجاح  ن   اة س والفبوال بمواببه   -4
عقببببل أن يحببببة، ال ببببرل س سبببببحانه ويعصببببيه، فبببب ن فعببببل  لببببك ولبببب، ي عببببه فهببببو  سببببتحه إ  ل ي
 للعقاة.

 حببة  ببا يحبببه س تعببال ، ك حبببة األنبيببال واألوليبال، فهببي تتبببع  حبتببه سبببحانه، وهببي  -0
 بببن لببببواال، هببب ه ال حبببببة، فببب ن  حبببببة ال حببببوة توجببببة  حببببة  ببببا يحببببه. وهبببب ه ال حببببة تُببببد ل 

 الناس إل  س تعال  أبو ه، به ه ال حبة وأشده، فيها. صاحبها في اإلسب،. وأحة

الحببة هلل وفيببه، وهببي  ببن لببواال،  حبببة  ببا يحبببه س تعببال   ول تسببتقي،  حبببة  ببا يحبببه  -2
 س إل بالحة فيه وله سبحانه.

أحببة شببيما  ببع س،  ةال حببة  ببع س، وهببي ال حبببة التببي يشببوبها الشببرك   لببك أن، كل بب -1
   ن أجله، ول فيه سبحانه فقد ات  ه ند،ا هلل تعال . وه ه  حبة ال شركين.ليس هلل، ول

ال حبببة ال بيعيببة وهببي  يببل اإلنسببان إلبب   ببا يبمبب، ويناسببة  بعببه، ك حبببة الع شببان  -5
لل بال، والجبامع لل عببا،، و حببة النبو، والولببد والالوجبة... ف ببمب فبي  حببة الالوجببة والسبكن إليهببا 

مِّ   آليل بال تعال : ﴿ ـدبا ول َ  ـمـول علـلل بلي ـنلُك جل ـُكُنوا إِّللي هلـح ول ـح لِّتلب  ولاجا َ  ألز  ـُك َ  مِّ ـ   ألن ُفبِّ نلـ ل للُكـ ـل حتِّألِّ أل   

                                                 

 .010-014ص ،الفوامد :(ابن بي، الجوالية1)



 األبعاد الفكرية للشعر الصوفي ببجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين  :األول الفصل

711 

 

و    َض يلتلفلـكُِ ُلو  َض لِّ ليلح ملةا إِّـ  فِّي  للِّعل َلل ِلح  سبحانه ال رأح سكنا لقلة الرجل، وجعبل  فجعل .(1﴾)ول
ال حبببة ل تُبب ،، إل إ ا ألهبب   ببن  كببر س تعببال   بينه ببا  ببالص الحببة ال قتببرن بالرح ببة. فهبب ه
َ  وشنل   ن  حبته،  صدابا لقوله تعال : ﴿ دلُكـ َ  والل ألو الل ـولاللُك َ  ألم  ُكـ ُنـوا الل ُتن هِّ ي  ل آلمل يلح ألُيهلح ال  ِّ

و  ــُِ حبِّ ـل َ  ال ــل   للِّــعل فلُكوللئِّــعل ُ ــ ــ   يلف عل مل ِِّ اـسِّ ول ــ ك  ــ    ِّ َ  ِِّ وبولببه تعببال : ﴿ (2﴾) ل ــيِّهِّ ــحل  الل  ُتن هِّ جل
ُلـنــُب فِّيــألِّ ال ــح تلتل ــحُفو ل يلوما ـل ِِّ اـسِّ ولااِّقلــحَِّ الـصــاللبِّ ولااِّيتلــحنِّ الــــزكلحبِّ يل ــ ك  ــ    ِّ ــع   ل ــحِلب  ولالل بلي  ُُُنــوُب تِّجل

 ُِ ح  .(4)( 3﴾)ولاأللب صل

هبب  424ولو استعرقنا تاريخ ورود لف ة "الحة" و"ال حببة" لوجبدنا أن رابعبة العدويبة )  
،( كانبب  صبباحبة اليببد ال ببول   لبب   ببن جببال بعببدها  ببن البب ين اصبب نعوا لف ببة "الحببة"  141

ن، ن رح إل  أبوال ال ين  اصرها أو أتوا بعدها تبين  قدار األمبر  في  ير  ا تردد أو إبها،. وا 
،( 112 -هبب 424ال   تركته ه ه العابدح في الحياح الروحية اإلسب ية: ف الك بن دينار )  

يكبببن يسبببتع ل فبببي أبوالبببه كل بببة "الحبببة" في بببا يتعلبببه بببباهلل تعبببال ، لكنبببه كبببان يسبببتع ل كل بببة لببب، 
 الشوه.

،( كان ي مر اسبتع ال لف بة "العشبه" للدللبة  لب  142-هب 411و بد الواحد بن اليد )  
الحة اإللهبي  لكبن أببا  لبي البدباه ا تببر أن هب ه اللف بة  يبر جبامالح فبي حبه س تعبال  ألن 

أيببه،  جبباوالح الحببد فببي ال حبببة، والحببه سبببحانه وتعببال  ل يوصبب  بأنببه يجبباوال العشببه، فببي ر 
الحد، ول يقال أيقا إن  بدا جاوال الحد في  حبته تعبال . ك با أن الببعض لحب  فبي أن فبي 

 045العشببه تبببادل للبب ح  لبب لك ل يوصبب  الحببة اإللهببي بالعشببه. أ ببا أبببو الحسببن النببور  ) 
-هبببب022س ببببأكمر  بببن ال حببببة، و عبببرو  الكر بببي )  ،( فقبببد رأى أن العشبببه لبببي421 -هبببب

                                                 

 .04اآلية  ،سورح الرو، )1(
 .4اآلية  ،سورح ال نافقون )2(
 .21اآلية، سورح النور )3(
 .015-011ص ،الجواة الكافي :( ابن بي، الجوالية4)
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 .،(251 -هببببببببببب 012،( وال حاسبببببببببببي )  424-هببببببببببب 041)   البنببببببببببداد  ،( والجنيببببببببببد245
 .  (1)كل ة الحة استع ال صريحا، ويعر،فونها تعريفا واقحا يستع لون

قافة إل   ا ورد في القرآن الكري، والسنة النبوية فبي بقبية  حببة س ه ه التعريفا ، باإل
تعال  كان  األسس وال بادئ التي ارتكال  ليهبا ال حببون فبي ن ب، أشبعاره،، واسبتقوا  نهبا فبي 
تببدبيل نمببره،. وبببد ُشببب،ه  ال حبببة بشببجرح فببي القلببة:  روبهببا البب ل لل حبببوة وسببابها  عرفتببه، 

حيال  نه، وم رتها  ا ته، و ادتهبا التبي تسبقيها  كبره  ف تب   بب وأ صانها  شيته، ووربها ال
 .(2)الحة  ن شيل  ن  لك كان نابصا

 الحب اإللهي  ند أبي مدي  اعيب:أوال: 

يتق ن الشعر الصوفي النالل التقليد  والنالل الع ر ، وكبه ا يحتبن حيالا أساسيا، 
ي إل  حد الت ابه في ا بينه ا، وبد ن را لتشابه تجربة الحة اإلنساني بتجربة الحة اإلله

ي تل  األ ر بينه ا  ند  ياة برينة و يفية في النص، أو  د،  عرفة الناص بوصفه برينة 
 أيقا، في تنع ب لك الت ييال بين الحبين في النص أإنساني أ، هو إلهيج

   اهر التشابه بين الحة اإلنساني والحة اإللهي:

دح أه ها تلك: "العا فة ال شبوهة التي يت يال بها شعر   اهر التشابه  تعد العحطفة: -أ
التجربتين، وهي العا فة التي ت ية ال حة بح   ال حبة في ال حبوة، وب اصة في تجربة 

ال جنون  (، فصار ل لك لف 3 شه الع ريين في شعره، ال   ) ينلة  ليه  ابع الجنون(")
ب ل( الحقيقي بدل  ن الشا ر نفسه، جنون ال حبة في بصة العشه الع ر  ال ت يالح هو )ال

                                                 

 .412- 410ص ،ابن الفارض :حل ي(1)
 .124ص ،روقة ال حبين :(ابن بي، الجوالية2)

، 4424،  ارس 0العدد ،1ال جلدالهيمة ال صرية للكتاة، الوابع،  جلة فصول،  لي الب ل: النالل الع ر  واق راة )3(
 .444ص
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وصار ر الا دال  ل  فنال ال حة في  حبوبه حبا وهيا ا، حي  و فه كمير  ن الصوفية 
 (: 1في شعره،،  نه، أبو  دين في بوله)

  ببببببببال اشبببببببببتيابي ول  بببببببببل ي انسبببببببببني
 

 ى يبببببببببببوافينيول الال بببببببببببان ب بببببببببببا نهبببببببببببو  
 هبب ا الحبيببة البب   فببي القلببة  سببكنه 

 
  ليببببببه  ببببببب  كبببببب وس البببببب ل وال حببببببن 

 بالوا: جنن  ب ن تهوى، فقل  له، 
 
 
 
 
 بقيببببببببببببببب  ببببببببببببببببب أهبببببببببببببببل ول و بببببببببببببببن 
 

 
 

 ش إل لل جانينببببببببببببببببببببببببب ح العيبببببببببببببببب ا ل

النت ار والتربة، و ل  فه ه ال ق و ة تدل  ل  دي و ة الشوه وال حبة، و ل  دوا،  
 ،الحر ان الوصال، و ل   كابدح ال حة و عاناته  ن ال ل والهوان، و ل  نحول جس ه

و ل   ا أصابه  ن ا تبل في اتالانه النفسي وتبدله  ن حال األسويال األصحال إل  حال 
ال  تلين نفسيا  ن ال جانين وأقرابه،، و ند ا يب،  ل   لك ويع ل، يرد سا را 

هك ا:) ا ل ح العيش إل لل جانين(. لقد ورد  ه ه ال ق و ة وحدها في الديوان، ولول أن و ت
ال ق و ة  نسوبة ألبي  دين، ولول أنها بام ة في ديوانه الصوفي، وه ا  عا سيابان 
 ارجيان  ن ال ق ع، ل ا ا تبر  ال ق عة  ن التصو  في شيل، ل هب  ال نون بها شت  

 ،  نسبتها إل  أحد ال جانين  ن الع ريين، لجريانها  ل   جرى شعره،ال  اهة، ولرب ا ت 
 ع أنها  ق و ة صوفية، جسد  أصيل الدللة الصوفية بالتشبيه، وأبان   نه بلنة )الحة 

 اإلنساني( الحسية  ل  سبيل الستعارح.

 الوجد: -ب

لوجد(، فالوجد في و ن أه،   اهر التشابه والتقا ع بين الحبين اإلنساني واإللهي، هو )ا
حة في  ا  ال حبوة،  شابه ت ا، ال شابهة للوجد  شعر الع ريين هو فنال  ا  ال

ن وجد الع ريين كميرا  ا يفوه في حرارته وصدبه وجد كمير  ن ال تصوفة إالصوفي، بل 
 وشعره،. 

                                                 

 .11ص ،ديوان أبي  دين)1(
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 جنون بني  ا ر، إ ا سمل  ن ليل  إل  ه ا الوجد فقال: "يا بو، ه ا  ولقد نبه الشبلي
كان يقول: أنا ليل ، فكان ينية بليل  حت  يبق  ب شهد ليل ، وينيبه  ن كل  عن  سوى 
ليل ، ويشهد األشيال كلها بليل ، فكي  يد ي  ن يد ي  حبته وهو صحيح   يال، يرجع 

االال   نه إل   علو اته و ألوفاته وح و ه فهيها  أن له  لك ول، يالهد في  رح  نه و 
 (.1صفة  ن أوصافهج")

 (:2وكقول أبي  دين في الحة اإللهي )

  ني ع ُ بببببببببببببببببببببببوس         باةبببببلل   فانتبه ُ               

 نيفْ ي  َ بببببببببببوأنا  ن         كلي  ن كلي  اة             

 يببببببببببببببأن هد ُ ببببوش             اةبببوارتفع لي الحج             

  ر ببببببببب ن أم  ب ُ       اربببببببببي لي آمببببببببب ا بق             

 في الحقيقة  ير       رقَ ن حَ د  َ ببببببببببل، أج             

و"تلك اللح ة األبدية ال ارجة  ن ن اه الال ان وال كان تحد   ادح في  روح 
حة اإلنساني، وفي  روح )التحاد( ك ا تس    ند أهل )الوصال( ك ا تس    ند أهل ال

الحة اإللهي، وبد تس    جاالا  نده، أيقا )بالوصال(، ب عن  وصل  ا انفصل،  ل  
(،  ير أن ه ا البعد ال   يتحقه فعب في التجربة 3ا تبار أن "الشيل الواحد يببي نفسه")

التجربة الشعرية في التو والحين، و لك الصوفية الع لية تحققا سلوكيا ونفسيا، ل يتحقه في 

                                                 

را  ال وسي )1(  .121ص، 4412 تح:  بد الحلي،  ح ود،  بد البابي سرور، دار الكتة الحديمة، القاهرح، : الل ع،الس،
 .، وينسة ال وشح للششتر  أيقا ، وبد شرحه ابن  جيبة  نسوبا  إل  الششتر 25ديوان أبي  دين، ص )2(
 .201، ص0ابن  ربي: فصوص الحك،،    )3(
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     ألن الحقور برهة ل س ك لها، وألن الواب  في الحقرح تقيه  بارته لتسا  فكرته 
 . (1)-ك ا يقول النفر  -

ة، ويعبر فيه وهك ا ف ن الحة اإللهي ينقس، إل  جالمين: جالل  نه ا يجسد بعد النيا
الشا ر  ن فكرح فراره  ن ال له شوبا إل  الحه بعد أن  رفه وأحبه ببل الس ال والهبو ، 
وأ لة شعر أبي  دين  ل  ال صوص، والصوفية الشعرال  ل  الع و، يدور في ه ا 
ال جال ويرس، ه ا ال عن  رس ا  البا  ا يكون بشبيهه  ن الحة اإلنساني ال   تت لله 

 (:2) [ ن ال ويل]ال فردا  الو يفية، ك ا في بول أبي  دين التل سانيأحيانا بعض 

 ولول هببواك، في الحشا  ا تحركببنا        ،ببببببببببببببببببببيحركنا  كر األحاديبب   بنك

  ناإ ا ل، ت ه  عن  شراة الهوى دَ        هبببببببجد أهلَ فقل للبب   ينه   ن الوَ 

 تربص  األشببببا  يا جاهل ال عن          إل  اللقاإ ا اهتال  األروا  شوبا 

 إ ا  كر األو بببان حن إل  ال ننب        بتب بببببببأ ا تن ر ال ير ال قفص يا ف

 فتق رة األ قال في الحبس وال عن   بب ادهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر  بالتنريبد  ا بفبببيف

 فتهتال أرباة العقول إ ا  نبببببب            إل  اللقاويربص في األبفاص شوبا 

 تهالالهبا األشواه للعبال، األسبببن      ب ببببببببببببببببببببببببك لك أروا  ال حبيبببن يا فت

                                                 

 
)1( 

. توفي سنة  يقة، صوفي أندلسي شا لي الهو  ح د بن إبراهي، بن أبي بكر الشهير بان  باد النفر  نسبا الرند  بلدا
.هب. كتة شر  الحك، م، ن ، الحك، الرسامل الكبرى م، الرسامل الصنرى م، رسامل  ل  بو  القلوة140   

. وان ر النص نفسه 01، ص 4425، 5نص الرسالة لبن  ربي  نشورح في  جلة البب ة ال قارنة، أل ،  دد:  )2(
 .422 حرفا، أبو  دين النو ، ص
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 وهل يست يع الصبر  ن شاهد ال عن ج     ةوبَ شُ أنلال بها بالصبر وهي  َ 

اللقال، ويتوه إل  الوصال، ويبدو  ن   يشكو الشا ر فيه لو ة الفراه والبعاد ويتشوه إل
فأحبه، وهجر األو ان فتنرة، و ل  لك الحة والحنين  ه ه ال عاني أنه  ر  ال حبوة

إل  األو ان ساكنا بين الجوى والجوانح،وه ه ال فردا  دالة  ل  أن ه ا النسية هو  ن 
بك،(، )ال عن ( و لك  مل بوله: )للعال، األسن (، )األ لة(، )ألس  بر  ،الحة اإللهي

  و)تست ع صبرا(.

 ( تتواتر في بصيدح الحة اإللهي:1ي كن تفكيك النسية إل   دح أجالال صنيرح )

 هور ال حة في شعره ب  هر: ال تي، ال فتون بج ال ال حبوة، ال أ و  بكل كله  -
و لك  وأج عه بس وح سحره ودلله، والشا ر الصوفي يستدل في  لك بالحسي  ل  ال عنو ،

 (:2)[ ن ال ويل] ي  مل بول أبي  دينف

 وروحي وأحشامي وكلببي بأج عببي            قلي و رفي و س عببي وات لكت 

 ول، أدر  في بحر الهبوى أيببن  وقعي     ك،بببببببببببببوتيهتببب ونبي في بديع ج ال

 أد عببببي بيُض فَ في تَ  ْ فببببا  ب ا أُ              ،بببببببببببسرك وأوصببيت وني ل أبو َ 

تعني  اآل ر،   ن يحاول أن يمني ال حة  ن وفامه لل حبوة في حبه، كال بن  -
 (:3)[ ن ال في ]والعا لين والوشاح، و ن شعر أبي  دين  ن ال في ، في ه ا الجالل بوله

 أولبب  بببنار وجببد  صليا                أنببا  يا  ليلي  ليبباني ووجببد 

                                                 

  . 54ديوان أبي  دين، ص )1(
 ..12ديوان أبي  دين، ص )2(
 .11ديوان أبي  دين، ص  )3(
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 وف ادا صبببا وصبرا  صيا       نرا، د ع   يعاإن لببي في ال

 حامبببر أيبببه، أشد  تيببببا               أنببا  ن  ا لي وصبر  و بلبببي

 أهببده فببي الهبوى صرا ا سويا        أنببا شببيببخ النرا،  ن يتبببعني

 ببا لببك اليببو، يببو، أبع  حي           أنببا  يبب  الهببوى ويو، أراه،

في صور  ا فية  تقدي، البرهان  ل  صده ال حبة، وهو البرهان ال    البا  ا يت مل -
 تأججة، كالسهر والسهاد، والوجد والكتماة، واللو ة والشوه الشامه، وصور أ رى جس ية، 

 (: 1)[ ن ال ويل]كالنحول والق ور، والسق، والصفرار، و ن صور  لك  ند أبي  دين بوله

 بيد بَ بالوا أن  في الحة  ُ و ني وْ فَ جَ       تيأحبَ  قببي الحة بل ُ لقا أتيبب ُ 

 يالكون د ببوا  إ ا جم  أد ببببي        و نببد  شهببود للصبابة واألس 

 وشوبي وسق ي واصفرار  وأد عي      سهاد  ووجد  واكتمابي ولو تي

أيقا في شعر و ن أكمر أحوال ال حبة دورانا وتكرارا في شعر الحة اإللهي، ورب ا 
       وهو الستننال  ن الدنيا، و سل اليدين  ن الينتها  الحة اإلنساني، نجد  قا، )الالهد(

وترك فانيها، في  قابل الت سك بالبابي ال   ل يفن  ول يالول أو يحول، والنشنال  وال رفها،
ار ال ا  به وحده، والهي ان في حبه والتعله به و لة القرة  نه والدنو، و حاولة انصه
 [ ن البسي ]ال حبة في  ا  ال حبوة، وفنامها فيها  ن أجل البقال، و ن شعر أبي  دين 

 (:2في  قا، الالهد بوله)

 رواحه، ب لواأ تهوفي  حب                أهل ال حبة بال حبوة بد شنلوا
                                                 

 .10، ص شعية ديوان أبي  دين )1(
 .24، ص شعية ديوان أبي  دين )2(
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  ا كان يبق  فيا حسن ال     لوا   و ربوا كل  ا يفن  وبد   روا

 للي ول حُ ول جناها ول حلْ                  لدنيا وال رفهال، تلهه، الينة ا

 و ا استقل به، ربع ول  لل   ها وا  ل  الكون  ن وجد و ن  رة

لقد تنن  أ لة الشعرال ال تصوفة الع ليون بقد،  اتصا  ال حبة بالقد، وال لود، و"  -
 ن السابقين في وصفها،  هب( ل ي تل 541وأبو  دين التل ساني ) ال حبة األاللية وأاللها،

فقد تحد   ن بد ها، ك ا تحد   ن  عجالا  شاربيها، وكي  أنه، في  لك ال وه والشرة 
 تفاوتون درجا ، و لك بحسة صفال  جاليه، وبالتالي بربه،  ن ال حبوة، ول لك تفاوت  

 لك درجا  مباته، في  وبها، بل شربها،  يشا و يشا، وبالتالي  عجالا  وكرا ا ، وفي كل 
 (: 1) [ ن الكا ل]أبو  دين  يقول

   را تنير بشربها األروا َ           إل  الندا ة واسقنا يب، يا ندي 

 فكأنها في كأسها ال صبا َ          يديرها أو  ا ترى الساب  القدي،َ 

 فكسته  نها حلة ووشا            هي أسكر  في ال لد آد،  رح

 ونوا ُ  ن  وله ب اك تأنُ                رَ كَ سْ ك نو  في السفينة َأاوك 

 فعهودنا  ند اإلله صحا ُ          وبشربها أقح  ال ليل  ناد ا

 ألوا ُ   ْ سرَ ألق   صاه وكُ          ا ها َ سْ  وس  إل  تَ  ال ا دن

 ا ُ سيشرابها ب  تولع                 في هواها هام،   وك ا ابن  ري،َ 

 لشرابها الفتا ُ  هُ  تارَ ا               الهدى ر ُ   شَ لَ العُ  رُ  ح د ف ْ 
                                                 

 .421)د. (. ص، بع حجر  ، ج و ة بصامد صوفية :الحا   ح د بن الحا  صالح اليسجني )1(
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وشعر أبي  دين التل ساني بد جسد الحة اإللهي  صوصا في بصيدته النونية وبعض 
، ل، تتحقه ال ق و ا ، وفي بعض ال وشحا  التي  االال  نسبتها إليه، أو إل  الششتر 

  ل  وجه اليقين.

ح أبي  دين النونية )ال  رية(  ل  رأس  ا نسجه  ن شعر في تجسيد بعد وتعد بصيد
 :(1)بوله  [ ن ال ويل]الحقور، وهي القصيدح التي نجتالئ  نها 

 ا ل حقرنا ول بناأنك اندْ و ُ      ر ك وسناوْ نبنا  ن دَ ا فَ رنَ قَ حَ      

 نفسنا  ناإل بأ و ا احتجب ْ       ل إشارح  يْ ا في كل شَ نَ لَ   ْ دَ بْ وَأ    

 سن افها الحُ  َ لْ   بأَ  َ ولكنها لَ      ههانْ فها، تعبير كُ  ه األول، تُ      

 األدن  ةُ لُ  ْ  ل  فب يَ األ دَ جَ وَ  نْ  َ فَ   انهاى باة حَ سوَ  صدْ قْ ل تَ  كَ تُ حْ صَ نَ     

 نالْ صَ وَ  نا إليها تَ   ْ  عَ بُ  ف نْ         اوسنَ فُ نُ  و ُ  ُ ببا  نا: حُ نبَ انعُ وَ  َ     

 وجل  ف ا أ ن  ودب  ف ا أسن      جل  دنوا وا تف  ب  بباهرت    

 أرتنا به، في كل شيل بدا، حسنا    و ا الكون إل   هر لج الهبا   

 ول يفن  ا يفن  الال انُ دَ  َ  بقال       به فع ُ ال   شُ  ال حُض  لها القد،ُ    

 ال عن وكل بدي، فهي بد حاال       دَ حْ ها كل  ُ لُ د  فعْ بْ ويُ  عيدُ يُ    

البنية الدللية الع يقة للنونية،  كونة  ن  رفين أساسيين ه ا ) حة.  حبوة( والعببة 
بينه ا  ببة حقور، وتعتر  الصوفي الواصل فيها حالة  ن الوجد النا ر يعبر  نه 
الصوفية  ادح وير الون إليه بال  ر و ا في حك ها  ن سكر وحان وك وس ودنان، و لك 

                                                 

 ) 1( أبو  دين شعية: الديوان، ص12.
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نا ر والسكر بال  رح ال ادية  ن  ببة  تشابهة تت مل في  يبة الواصل ل ا بين الوجد ال
 الواجد   ا سوى الحقرح،.

و ن الدلمل اللنوية في النونية  ل  اللتفا : بنال أفعال الحقور إل  الال ن ال اقي 
 مل بوله فيها: )حقرنا. فنبنا. و دنا(، و نها أيقا السرد لتجليا  ال ا  اإللهية ال رتب  

)وأبد  لنا. و ا احتجب . ول، ت ه األفها،. ول   بأل افها  :الال ن ال اقي  مل بولهب
الحسن (، )و ا الكون إل   هر لج الها. ولها القد، ال حض. ويعيد ويبد  فعلها كل 
 حد .(، بحي  إن  عرفة الشيل ل تت، إل ب عاينته أو  وبه، والحدي   ن تلك ال عرفة ل 

ينة أو ال وه، و ن تعبيرا  الصوفية في  لك بوله،: ) ه تعر (  ل  يت، إل بعد ال عا
التتابع ال شرو ، فب  عرفة ببل ال وه، ول  وه بب  عرفة، ولكن أيقا ليس كل  عرفة 

 ن ]تأتي بعد ال وه ي كن التعبير  ن كنهها،  مل ا أشار أبو  دين في البي  المال  
 .[ال جتال ل

 (: 1تجسد  لك بوله ) و ن  ق و ا  أبي  دين التي

 شيما سواه  ل  ال وا   صورا       جدْ بعين  قلك ل، تَ   َ رْ  َ ف  ا نَ      

 مراعَ ك ل تالال  ُ لل جهيْ ب َ فَ      ن  يره  حقيقة    َ بْ لَ وا  ا  َ       

 (:2) ] ن الكا ل[ وك لك بوله

 في الوجود الحي إل سُ  هلْ       س ربي ل أريد سواه       

 هُ لولَ  هُ رُ يْ هل كان يوجد  َ            واتنا ا،ُ وَ اإلله بها بَ   ا ُ       

                                                 

 .05: الديوان، صشعية أبو  دين)1(
 .12: الديوان، صشعية أبو  دين)2(
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 (:1و ن  وشحاته التي تجسد  وقو  الحة اإللهي بوله )

 وس ح لي الحبية    الارني حبيبي  اب  أوباتي       

  ل   ي  الربية                 و فا  ن ج يع اللتي       

 وس ح بالوصال             سباليتي والال انْ الارني  ُ        

 اآل ال وبلن ُ        وحقر حصرتي ودار الكاس       

 .دا، حبل ن  ُ              وشربنا و اب  األنفاس        

       رفين ) حة.  حبوة( والعببة بينه ا، ونجد في  مل بوله:  "فال وشح كله يقو،
و اب   حقرتي. وشربنا)الارني حبيبي.  اب  أوباتي. وس ح بالوصال. وحقر 

ن كان  تدل في  ن قيتها   و ا  ل  حقور حبي  ن  األنفاس.(، وهي البنية الس حية وا 
نو  آ ر،. ف نها تنالا  بحك، السياه الصوفي للدللة  ل  حة إلهي، لعببة ال شابهة بين 

ل  حد دللة الحة الصور   ل  الحة  حبين وصل  إل  حد الت ابه بينه ا وا 
 (.2")الجوهر 

 (: 3ال بر( )  نكونفس الشيل نجده في بول أبي  دين في  وشح )صح 

  ني  وس ع ُ          لل  اة فانتبه ُ                 

 نيفْ ني  َ وأنا  َ        كلي  اة نْ كلي  َ                 

                                                 

دراسة،  ن  نشورا  اتحاد الكتاة العرة، د شه،  (الر يا و التشكيل  )  تببار حبببار: شعر أبي  دين التل ساني )1(
 .25.21ص ،0220

 .51ديوان أبي  دين: ص )2(
 11لر يا والتشكيل دراسة، ص   تببار حبببار: شعر أبي  دين التل ساني. ا )3(



 األبعاد الفكرية للشعر الصوفي ببجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين  :األول الفصل

710 

 

  أني وشهد ُ          وارتفع لي الحجاة                 

  ن أمر   ب ُ        رامآ ا بقي لي                  

 .في الحقيقة  ير      حقر نْ ل، أجد  َ                 

" إن ه ا ال وشح في  مل سبابقه   سبس فبي بنيتبه الع يقبة  لب  نبواح كليبة  رفها:) حبة. 
وهبي   حبوة( والعببة بينه ا  بببة حقبور، ولكبن )الحقبور( كل بة  ا بة و  ا بة  نبدنا،

دبيقة  ند الصوفية  جبالأح إلب  أجبالال مبمبة، بحيب  أن الحقبور يبت، فبي مبب   راحبل  تتاليبة 
  )1(هي "ال حاقرح وال كاشفة وال شاهدح" 

ِي نحنيح:  :الحــب اإللــهي  ند الاات

ل، القليببببببل  ببببببن  ببببببباد س "ال حبببببببة هببببببي أسبببببب   درجببببببا  الحببببببة والشببببببوه، ل يبلنهببببببا إإن 
الصالحين، فهي تفاني ال حة، في الوصول إل  الحبية، إن،ها كل، شيل في ال بنهل الصبوفي، 
، وس جببببل، جبلببببه ل تدركببببه األبصببببار، ول تحببببي  بببببه  ، ويببببدرك بالحببببة، فببببالكون  لببببه بالحببببة،

ال عبرا   العقول، ولكن الصوفي يوبد  شا ل الحة، فبي بلببه، ووجدانبه وروحبه، في ت بي بب لك
الببرو  والحيبباح التببي  (، فتكببون ببب لك الن،سببي، البب   يتببنفس، و بب ال2األكبببر البب   يصببله برب،ببه")

يحيبببا، والنبببور الببب   ببببه يبصبببر، ويكبببون القلبببة هبببو البببدليل فبببي بحبببر ال ل بببا ، فتكبببون بببب لك 
األحوال وال قا ا  التي  ت  حل، بها العاشه الصوفي االداد بربا، وكان الوصول بعبد ال برو  

(، ل لك كان  األشعار تربب  فبي  بال، تبأويلي  باص 3)الحر  والحرو  ك ا يقول النفر  ن 
لتجسببببيد  ببببببة ال تصببببو  ب عشببببوبه، ولبببب ا كببببان وصبببب  الحبيببببة ووصبببب   عانبببباح ال حببببة 

                                                 

 .11  تببار حبببار: شعر أبي  دين التل ساني. الر يا والتشكيل دراسة، ص  )1(
 .15ص (،  )د. ، صر ،القاهرح ،  بعة نهقة ، ن أ ب، التصو  : ه  بد البابي سرور( 2(

 .454ص ،4414، 0  ،بيرو  ،دار العودح، رأي  س:  ص ف   ح ود )3(
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فببي   هببة إليببه الششببتر وتجسبيدها أهبب،،  نصببر ج ببالي دللببي يميببر ال تعببة والدهشببة، وهبب ا  ببا 
، و عاناته يقول)  (:1حديمه  ن الحة،

 د جْ  ن وَ   ا أ في ُ            بدىبببببببببببببْ ي تُ ببببببببببببقلت ُ                    

 ببيبببتي د عببببببب، بوبد نَ            بانببببببببببببكيبب  بالكت ب                   

 يبببو ا اللببين  ن  بع          رانبببببببببببللهج بب   لنبْ                     

 ببيبببببببيقيببه بها  ر            بوح األجفببانببببببببس ب                   

 ببدببببببع الصببببببببببفكي               رد بببببها يُ بدُ ببببببببببببحْ وَ                     

  ل  الصببة في العهببد           بالبببحبب الالبببببببببيا                       

 بدبببب ن الوصبببل للصب          بد ا بد  بالببببببببببببعب                     

   بالقصببدبببرْ د جُ ببببببببببوب           د  الببببببب ا الجببفا ب                  

 بد بببببببببببببببه سعبببببببببببببببولكنب          ببد بببببببببعْ بُ  ردْ ، أُ بببببببببلب                 

 *جيبببهشْ ع  ككَ بببببببببببببببببببببرج               ي أهببببي ببببببببببأبببب                  

 بهبببببببب د،يبب دُ رْ ا وَ دَ ببببببببببببببببببببببببببَ        *بب  َ وْ أَ  *شبببادن                

                                                 

 .404، 402، صالحسن الششتر  أبي ديوان( 1(
 (..1، ص 4422، 4 بد ال نع، الحفني:  عج،  ص لحا  الصوفية، دار ال يسرح، بيرو ،   * وجد، ين ر: )

 * ككشجيه: نحيل ال صر.
 شادن:  الال. *

 * أو  : ج يل العين.
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 بهببببببببببببببباه بعينببببببببببببببببببببببببح بب        بب  بَ قْ  بببا  أن يُ                 

   الببوردبببببببببو،  لبببببببببببببيح        *بب  لبَ ببا ال ُ ببببببكالقنب                   

 انبببببببببببببدكب، هي ببببببببببببببببب بيب       بةببببببببببببببببة القلبببيبَ نْ  ُ                  

 ود   نببك  ا بببد كبببان        ببةتبْ بل  ن  َ بببببببَ  بب                

 ببة  ن النل بببان.تبَ كْ أن يَ           بببةببببببببببببة الصبيببَ نْ بُ                  

ه وهيا بببه وشبببوبه للببب ا  العليبببا، فالقبببارئ لهببب ه بلنبببة سبببهلة بسبببي ة  ببببر الشبببا ر  بببن حبببب
األبيببا  للوهلببة األولبب  يحسببة أن،ببه يقببرأ شببعرا يتنببالل فيببه الشببا ر ب حبوبتببه  ببن بنببي البشبببر، 
ويصبببفها وصبببفا  اديبببا )سببب وح األجفبببان، لنببب  للهجبببران، يبببا  بببالال، الصبببد، ورد  د،يبببه، شبببادن، 

 ككشجيه، بعينيه،  نية القلة(.

جودح في بوا يس النالليين )النالل ال اد (، ل ا تجسده  ن حبة، فكلها ألفا  و فردا   و  "
إنسببباني وببببد اسبببتعارها الشبببا ر ليجسبببد بهبببا الحبببة، اإللهبببي، وهبببي بببب لك ألفبببا  ت بببل  حتف بببة 
بببببدللتها الوقببببعية فببببي السببببتع ال اللنببببو  ال عيببببار ، وفببببي الوببببب  نفسببببه تببببدل دللببببة مانويببببة 

اال، وهكب ا اسبت ا  الشبا ر أن يو فهبا فبي  صاحبة للدللة الوقعية  ل  سبيل الر بال وال جب
نصوصببه الشببعرية، لير ببال بهببا إلبب   فبباهي، وجدانيببة  لبب  الببر ،  ببن الببردال ال بباد  البب   تبببدو 

 (.1فيه، فكان الوص  الحسي وال  رح الحسية  ند الصوفية التي أرادوا بها  عاني روحية")

شبببعرال النبببالل العفيببب  رد  بببن هببب ه األلفبببا  التبببي اسبببتقاها  بببن  عجببب، و والشبببا ر هنبببا ل يببب
ن، ببا يببو د بهببا إلبب  دلل   جببردح بعيببدح إن،هببا ألفببا  وصببور  ر ببوالح  دللتهببا الحسببية القريبببة، وا 

 تشير إل  الحقيقة دون أن تكون الحقيقة.
                                                 

 .71، 77ص ،هـ7101 ،القاهرة ،دار المعارف ،وابن عربي وفي بين الحالجاتجاهات األدب الص :( علي الخطيب1(

 * القنا ال ل  : الر ا .
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"فنحن إ ا أ ا، فيوقا  روحيبة با نبة ات ب   أشبكال  اديبة  باهرح، ولعبل، هب ا يعبود إلب  
  أ ،  بب هة شببم   ف ن،ببك لببن تجببد إل، التأنيبب  يتقببد،، فلسببفة ابببن  ربببي البب   يقببول: "فكببن  لبب

 (.1حت   ند أصحاة العلة ال ين جعلوا الحه  لة وجود العل،")

أن ي بببو   وشبببحاته وأالجالبببه الصبببوفية للتعبيبببر  بببن  و لببب  هببب ا النحبببو اسبببت ا  الششبببتر 
 حبوة وأشوابه الدام ة للوصول إل  ال حبوة األ ل  يقبول  شا ره و واجيده، وأحواله،  ع ال

   (2(في ه ا ال وشح
 بقرببببببببببببببببببببببببببببببببببي ك بببببببببببببببببببببببببببببببببا بلببببببببببببببببببببببببببببببببب ُ 

 
 تن فببببببببببببببببببببببببببببي نيببببببببببببببببببببببببببببران بلبببببببببببببببببببببببببببببي  

 الادنببببببببببببببببببببببببببي الوصببببببببببببببببببببببببببل لهيبببببببببببببببببببببببببببا  
 

 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  
 ل بوصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلي أتسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل   

 
 ل ول ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالهجر أنسببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   

 يس للعشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه دواللببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  
 

 فاحتسببببببببببببببببببببببببة  قببببببببببببببببببببببببب ونفسببببببببببببببببببببببببا  
 إن،نبببببببببببببببببببببببببببي أسبببببببببببببببببببببببببببل   أ بببببببببببببببببببببببببببر   

 
 فببببببببببببببببي الهببببببببببببببببوى  عنبببببببببببببببب  وحسببببببببببببببببا  

  بببببببببببببببببببببببببببا بقببببببببببببببببببببببببببب  إل، التفببببببببببببببببببببببببببباني  
 

 حبببببببببببببببببب ا فبببببببببببببببببي الحبببببببببببببببببة نحببببببببببببببببببي  
 إن،نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال و  راض  

 
 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  

 يبببببببببببببببببببببببببببببا حبيببببببببببببببببببببببببببببببي بحياتبببببببببببببببببببببببببببببك  
 

 بحياتبببببببببببببببببببببببببببببك يبببببببببببببببببببببببببببببا حبيببببببببببببببببببببببببببببببي  
 لبببببببببببببببببببببببي وان بببببببببببببببببببببببر لحبببببببببببببببببببببببالي رهْ   

 
 أنبببببببببببببببببببببببب  أدرى بالبببببببببببببببببببببببب   بببببببببببببببببببببببببي  

 مببببببببببببببببببببببببببببيأنبببببببببببببببببببببببببببب  دامببببببببببببببببببببببببببببي ودوا  
 

 فتل ببببببببببببببببببببببببببببب  يبببببببببببببببببببببببببببببا  بيببببببببببببببببببببببببببببببي  
 إن يكببببببببببببببببببببببببن يرقببببببببببببببببببببببببك بتلببببببببببببببببببببببببي  

 
 فاجعببببببببببببببببببببببببببل القتببببببببببببببببببببببببببل بقربببببببببببببببببببببببببببي  

 بالوصببببببببببببببببببببببببببل أفنبببببببببببببببببببببببببب  نببببببببببببببببببببببببببيإن  
 

 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلبت، وداد   

 
 يببببببببببببببببببا  ببببببببببببببببببب  الحببببببببببببببببببي، نفسببببببببببببببببببي  

 سببببببببببببببببببببببببببببببي فببببببببببببببببببببببببببببب اد إن، بببببببببببببببببببببببببببببا يُ   
 

 نسببببببببببببببببببببببببببببيلفي وأ  أ يببببببببببببببببببببببببببببر تبببببببببببببببببببببببببببب  
 فبهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا الاد  شببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقا  

 
 ورقبببببببببببببببببببي بالعشبببببببببببببببببببه صبببببببببببببببببببحبي  

 وتفانينببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا ج يعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  
 

 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  
 أنبببببببببببببببببببب  فببببببببببببببببببببي كببببببببببببببببببببل، ج يببببببببببببببببببببل  

 
 وج بببببببببببببببببببببببببببببالي يبببببببببببببببببببببببببببببا   بببببببببببببببببببببببببببببا   
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 ببببببببببببببببببببببببببببببببد تجليببببببببببببببببببببببببببببببب  لقلببببببببببببببببببببببببببببببببي 
 

  سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفرا دون بنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا   
 و لببببببببببببببببببببببببب   شبببببببببببببببببببببببببه الج بببببببببببببببببببببببببال  

 
  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع س  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا   

 آه يبببببببببببببببببببببببببببببا ت اليببببببببببببببببببببببببببببببه بلبببببببببببببببببببببببببببببببي  
 

 آه يبببببببببببببببببببببببببببببا بتلبببببببببببببببببببببببببببببي وسبببببببببببببببببببببببببببببلبي  
  ببببببببببببببب   بببببببببببببببن ل ببببببببببببببب  الشببببببببببببببب امل  

 
 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  

 كببببببببببببببببببل صببببببببببببببببببة  ببببببببببببببببببا  وجببببببببببببببببببدا  
 

 يشبببببببببببببببببببببببببببتكي حبببببببببببببببببببببببببببر البببببببببببببببببببببببببببدلل   
 وأنببببببببببببببببببببببببببا بالعشببببببببببببببببببببببببببه وحببببببببببببببببببببببببببد   

 
 د الوصبببببببببببببببببببببببببالنشبببببببببببببببببببببببببتكي ببببببببببببببببببببببببببر   

 وجببببببببببببببببببببببود   ُ ْ بببببببببببببببببببببباللُ  ةَ ناَسبببببببببببببببببببببب  
 

 فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباني بالج ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالتف  
  شبببببببببببببب   ببببببببببببببول الببببببببببببببد،هر فبببببببببببببباني  

 
  سببببببببببببببببببببببببتها، العقببببببببببببببببببببببببل  سبببببببببببببببببببببببببي  

  يببببببببببببببببببببببببببة العببببببببببببببببببببببببببيش  ليعببببببببببببببببببببببببببا  
 

 هكبببببببببببببببببببببببببببب ا حببببببببببببببببببببببببببببال ال حببببببببببببببببببببببببببببة  
 (1في جل،  وشحاته وأالجاله، يقول في الجل آ ر) هك ا كان حال الششتر  

 د لبببببببببببببببببببببببببببببببب ا الحببببببببببببببببببببببببببببببببة  نبببببببببببببببببببببببببببببببب
 

  قبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا،   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي،  
 وأن،ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه كلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوا  

 
  بببببببببببببببببببببببببببببببببببن لبببببببببببببببببببببببببببببببببببو صببببببببببببببببببببببببببببببببببببر  

 ف بببببببببببببببببببببببببببببببببن بلبببببببببببببببببببببببببببببببببي  بببببببببببببببببببببببببببببببببنك،  
 

 بهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا الهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوى  
 يصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر ول يجعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل  

 
 لدامببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه دوا  

 وصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالوا وهجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببروا  
 

 ه  نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد  سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو  
 أن كببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان حبيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببك  

 
 بقلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببك  قببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي،  

 فبببببببببببببببببببببببببببببببب تشبببببببببببببببببببببببببببببببكو هجبببببببببببببببببببببببببببببببره  
 

  تببببببببببببببببببببببببببببببببببب   بببببببببببببببببببببببببببببببببببا هجبببببببببببببببببببببببببببببببببببر  
 لببببببببببببببببببببببببببببببببب، بببببببببببببببببببببببببببببببببب  هجرنببببببببببببببببببببببببببببببببببي  

 
 حبيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي أنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  

 ول جببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببار  لي،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  
 

 ول بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد جنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   
 يع بببببببببببببببببببل إيبببببببببببببببببببش  بببببببببببببببببببا يع بببببببببببببببببببل  

 
 ه  نببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد  ال نببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   

 وصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالوا وهجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببروا  
 

 جعلتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوا نعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي،  
 وأنبببببببببببببببببببببببببببببببببب  يببببببببببببببببببببببببببببببببببا  ابببببببببببببببببببببببببببببببببببل  

 
 أن ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر  ا الن ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر  

 وشببحاته، فهببو يبببد  لنببا أن،ببه  لبب  هبب ا النحببو البب   رأينبباه فببي  وت قببي أالجببال الششببتر   
راض بكبببل،  بببا يببيبببه  بببن  حبوببببه  ألن، هببب ا الحبببة، لبببه ببببدر   بببي،، و بببا  لببب  ال حبببة، الببب   

                                                 

 .021، 021ص ،فصوص الحك، :ابن  ربي (1(
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ا تبببار هببب ا ال ريبببه وارتقببباه إل، أن يصببببر، ول يبحببب   بببن دوال لبببه، فالوصبببل والهجبببر  نبببد 
الحبه، الحبيبة الشا ر سوال  ألن، الحبية األ  ،  قي، في بلبه، ول ينادره أبدا، هبو الحبيبة 

 .ال   ل ينس   حب،ه، فهو ال   س ،ر ل حب،ه كل، شيل

به ا يكون التصال، ويسعد ال حة ب حبوبه، ويكون الفنال، إ ا  ا  ب ال حبة ب حبوببه، 
 (1فيدرك األشيال وتحلو به الحياح، و ا فيها:)

 بببةاجيه  ن بريببببببببببنن           واه ويهوانببببيببببببببأنا نه      

 ودبببببببببننية  ن الوج                  يببببببإ ا ن لو ب حبوب      

 ودببببببببببفي صورح العق           يببببببببببونقرا سر  كتوب      

 ي الورودبببببببببببوبه نجن          وبهي حبلي  شروبي      

 (2:)إل  أن يقول

 ولك وأفت ربببببببببببببببببببببب           أيا نا ، هنيما صبول      

 دررببببببببببا كالبببببببببب ديح            وس ع  ن له  نفول      

 و ن  اة أو حقر                  وبل لكل  ن يعبب ل      

 و، العصيبببةببببببإلبب  ي                  بيبببببببأنا  بببد لسل انبب      

 د  ل ي يببببةبببببوبص              سبب   ول  يرح ني      

                                                 

 .45صابن  ربي: فصوص الحك،، (  1(
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ن  به ه ال عاني  ب،ر الششتر   ن حب،ه اإللهي في لنة سهلة ربيقة، بريبة إلب  الن،فبوس، وا 
كانبب  لنتببه فببي كميببر  ببن أالجالببه، و وشببحاته بريبببة إلبب  الفصببح   نهببا إلبب  العا يببة، وأحيانببا 

 العا ية(.ي ال  بينه ا )الفصح  و 

أن ينقبل  عجب، الحبة اإلنسباني، وي بوره، ويوسبع  بن دللتبه لتكتسبة  وبد حاول الششبتر 
ألفا ببه دلل  جديبببدح،  يببر  ألوفبببة تعب،بببر  ببن حب،بببه اإللهببي،  بببوردا العديبببد  ببن األلفبببا  التبببي 

، و ا يد ل في حك ه، لتشكل حقب   اصا به.  تتصل بالحة،

والشعر هو ال ريه الرحة ال   يس ح للصوفي بالعودح إل  وارده األول، إ  هناك ال نببع 
ال   يحاول الصوفي أن يتصيده  ن  بل رحلته ال قنية، وال وفه  بن اسبت ا  أن ي قبي 
  ببوا  نحببو هبب ا ال نبببع حتبب  يتصببل بببه، فينفصببل  ببن  اتببه، فببب"الصوفية هبب، أول  ببن أشببار 

بببة الروحيببة شبببيهة بالرحلببة، وهبب، البب ين جعلببوا سببعيه، ورال الحقيقببة سببفرا  قببنيا إلبب  أن التجر 
بال فاجآ  وال  او  في  ريه  وحش  ويبل ببد ينتهبي بسبالكه إلب  النهايبة السبعيدح إن وفبه 

 (.1س وأراد")

و ببع تببأمير ال تصببوفة فببي ببببد ال نببرة اإلسببب ي واألنببدلس ب صببنفا  كميببرح، كببب)الرسالة 
، و صبنفا  النالالبي، و)ببو  القلبوة فبي ألبي القاس،  بد الكري، بن هواالن القشير القشيرية( 

فا   لببب، ، اليبببادح  لببب  كتبببة الفلسبببفة، و صبببن عا لبببة السبببنية، ال حببببوة( ألببببي  البببة ال كبببي
الكب،، وكتة التصو  السنية، التبي تعت بد  لب  الكتباة والسبنة فبي بسب  وافبر  بن  باحمهبا، 
فبب ن ال تصبوفة فببي ال نبرة العرببي حبباولوا أن يبببينوا أنهب، لبب، ي رجبوا  بن هبب ين األصبلين فببي 

   ابه، الشعر  والنمر ،

لبب   لببك نبببه ابببن  ربببي بقولببه  التببي أ  تنببا هبب ه  "فأصببل رياقببتنا و جاهببدتنا وأ  النببا:وا 
العلو، واآلمار ال اهرح  لينا إن ا كان  ن   لنا بالكتاة والسبنة وفيقبنا إلبببهي روحباني لكوننبا 
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إلبب  ال شببر  وهببو س تعببال ، ألنببه جعلهببا سببلكنا  لبب   ريقبببة إلهيبببببة تسببب   شبببريعببببة فأوصلتبببنا 
 .)1) ريقة إليه 

أن يبرئ نفسه و ن كان  لب  شباكلته  بن  و ن الواقح أن ابن  ربي في ه ا الكب، يريد
ال تصبببوفة فبببي ال نبببرة العرببببي، و لبببك ب مببببا   ل بببه إلببب   صبببادر الشبببريعة الرميسبببة، وأن  بببا 
وصل إليه  ن فيض روحاني  با هبو إل نتيجبة للع بل بهب ه األصبول فبي  حاولبة للتهبرة   با 

 .يته ه به  صو ه  ن ال رو   نها

ه الروحيببة ل يحببي  بهببا الوصبب  ول يببأتي  ليهببا بيببان ول ببا كانبب  األسببرار اإللهيببة والحقببام
فببي النالببة " كببان  ببن ال بيعببي أن يعت ببد الصببوفية  لبب  أسببالية  يببر  باشببرح ول سببي ا  لبب  

ببراال  التعبير األدبي الشامع و ا ي ص العشه والعوا ب  لإل براة   با يعبتلل فبي قب امره، وا 
يببر رأوا فيببه أنببه أكمببر  بم ببة لحقببامقه، (، وهببو نببو   ببن التعب2 ببا يجببول فببي  قببوله، وبلببوبه، ")

ك ا وجدوا فيه القدرح  لب  التبأمير فبي السبا ع تبأميرا بويبا  لبك ألن "النبالل ألصبه  ،و كاشفاته،
 .)3بالجبلة اإلنسانية وأبرة إل  ال با  وأ    ل  القلوة")

وهكبببب ا فقببببد   ببببد ال تصببببوفة فببببي الشببببعر إلبببب  الحببببة و ببببا يتصببببل بببببه  ببببن  كببببر أسبببب ال 
والوصببول والصبببد، والقببرة والبعبببد، ك ببا   بببدوا إلبب  ال  بببر و ببا يتصبببل بهببا  بببن  ال عشببوبا ،

حانببا  وأديببرح، وكببأس ونببد ان إلبب   يببر  لببك  ببن األ ببور التببي توجببد  ببادح فببي الشببعر الناللببي 
وال  ر ، ال   يفصح فيه الشا ر  ن  وا فه اإلنسانية نحو  عشبوبة  بن بنبي البشبر، و بن 

ناول جر با   بن ال  بر الحقيقيبة، و بن هنبا نشبأ  صبعوبة حالة نفسية أحدمها السكر نتيجة ت
الت ييببال بببين الشببعر البب   بيببل فببي أ ببراض دنيويببة أو حسببية، وبببين الشببعر البب   ينشببد  ايببة 

 .إلهية  لوية وأسرار
                                                 

 .410ص ،0ة ،   ال كي   ربي: الفتوحا ناب )1(
 .241، ص4410، 4الكري، اليافي: دراسا  فنية في األدة العربي،   بعة دار الحياح ، د شه ،   د ب )2(
 .242الكري، اليافي: دراسا  فنية في األدة العربي، ص  د ب )3(
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ولقببد تعببرض الصببوفية لإلنكببار والتهببا،  ببن ببببل أصببحاة الشببريعة البب ين لبب، يرقببوا بهبب ه 
سبابه كيبب  أن بببن  رببي بببد تعببرض لح بب  شببديدح  ببن التعبيبرا  الحسببية وبببد  بر بنببا فببي ال

اإلنكار والتشنيع  ن جرال سول فه، شبعره الناللبي الب    ببر فيبه  بن حببه اإللهبي، فبي ديوانبه 
ترج ان األشواه   ا دفعه إل  أن يقع شرحا له يببين فيبه  ايتبه و قصبده، دفعبا لسبول ال بن 

 وصرفا لل وا ر  ن ال اهر.

يسبببت د ون هببب ا األسبببلوة  لببب  سببببيل اإلشبببارح والر بببال سبببترا و بببن الواقبببح أن ال تصبببوفة 
بببن  لحقبامقه،، و يببرح  لبب  هب ه الحقببامه  ببن أن تشبيع فببي  يببر أهلهبا، فحببين سببمل أببو العببباس

  ببال:  ببا بببالك، أيهببا ال تصببوفة بببد اشببتققت، ألفا ببا أ ببربت، بهببا  لبب  السببا عين، و ببرجت،  ببن 
فقبال أببو العبباس:  با فعلنببا  جد، هل ه ا إل  لة للت ويه أو ستر لعوار ال ب هةاللسان ال عتا

، وفببي هبب ا ورد  هبب ه األبيببا   لببك إل لنيرتنببا  ليبببه، لعالتببه  لينبببا، كببيب يشببربها  يببر  امفتنببا
 (1): ت كد ال عن  وتقويه ال نع، الحفني لعبد في  عج،  ص لحا  الصوفية

 إ ا أهبببببببببببببببببببببببل العببببببببببببببببببببببببارح سبببببببببببببببببببببببألونا
 

 أجبنببببببببببببببببببباه، ببببببببببببببببببببأ ب، اإلشبببببببببببببببببببارح   
 نشببببببببببير بهببببببببببا فنجعلهببببببببببا   وقبببببببببببا  

 
 تقصببببببببببببر  ببببببببببببن ترج ببببببببببببة العبببببببببببببارح  

 ونشبببببببببببببببببهدها وتشبببببببببببببببببهدنا سبببببببببببببببببرورا  
 

 لببببببببببببه فببببببببببببي كببببببببببببل جارحببببببببببببة إمببببببببببببارح   
 تبببببرى األببببببوال فبببببي األحبببببوال أسبببببرى  

 
 ال سبببببببببببارح كأسبببببببببببر العبببببببببببارفين  و   

 و بببن م بببة كبببان هببب ا الكبببب،  حبببورا لكبببل   ببباة صبببوفي، إ  أقبببح  يح بببل أبعبببادا نفسبببية 
وفلسببفية، ف ببن الناحيببة النفسببية تحببد  ال تصببوفة  ببن الببنفس و ببا يعتريهببا  ببن حببال  الحببة 
 ال  تلفببة كالجبب ة، والوجببد، والقبببض، والبسبب . و ببن الناحيببة الفلسببفية فقببد تحببدموا  ببن الحببة

حاته، ال  تلفة  مبل التجلبي، وال شباهدح، والفنبال، وكب ا بعبض ال ب اهة ورب وه ببعض اص ب
الفلسبفية و بن أه هبا ال عرفببة، ووحبدح الوجبود، والوحببدح ال  لقبة، وببالر ،  ببن ا بتب  كبل  ببن 
هبب ه الصبب بحا  وال بب اهة إل أنهببا اتفقبب  ج يعببا  لبب  أن الحببة هببو الد ا ببة األولبب  لكببل 
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البببب   تببببدور حولببببه رحبببب  الصببببوفية، و ببببن دون شببببك أن   نهبببا، ويعتبببببر هبببب ا العنصببببر الق ببببة
الصوفية في ال نرة العربي ل، ي الفوا ال عهود  بن سبلوك أصبحاة ال ريبه   بن سببقوه، فقبد 
بسب، الصبوفي ابببن  رببي الحببة فبي اإلنسببان إلب  بسبب ين: األول: حبة  بيعببي وهب ا الحببة ل 

ر ال حبببوة، والحببة األول حببة روحبباني ل ينشبببد  يببر  يبببب:ينشبببد  يببر  يبببر ال حببة، والمبباني
 (  1يشارك فيه اإلنسان الحيوان، أ ا الحة الماني فهو ال   ي تاال فيه اإلنسان  ن الحيوان)

وبحكبببب، أن الحببببة ين لببببه  ببببن العا فببببة، كببببان لالا ببببا  لبببب  الصببببوفي أن ي ببببوض تجربتببببه 
هبا الشعرية في  ق، العا فة التي بفقدها يتحول الشعر إل  لنة  ن قية أو  قبنية ينيبة في

صبببده اإلحسببباس، وحبببرارح الوجبببدان   بببا جعبببل  نهبببا  نصبببرا ها بببا لبببه   ورتبببه فبببي التجرببببة 
الصوفية ترجع إليبه   باهر الشب ول، والسبتنراه والفنبال، و با  لبك  بن الصبفا  التبي تت مبل 
في وحبدح ال حبة وال حببوة، وبب ا  بدا ال  باة الشبعر   لجبأ للصبوفية فبي ال نبرة العرببي 

وتجبباربه، ال اصببة، و بوا فه، ال كبوتببة، وشببوبه، ل حبببوة األول  يعببرون بببه  ببن  واجيبده،،
 ور يته، لج اله في ال وجودا  وفه تصوراته، ال تق نة في   اباته، الشعرية.

فال له  ند ابن  ربي لبيس فبي الواببع  يبر نتيجبة "حبة هلل  بالدو  ألنبه أحبة أن يعبر  
وأن  الب تنببباهي وج البببهفتجلببب  فبببي  بببار   اتبببه حتببب  ي كبببن ال  لوببببا  أن تعجبببة بك البببه 

تحبه ببا، فبباهلل يحبنببا إ ن  ببن أجببل  اتببه، لكنببه يحبنببا أيقببا  ببن أجببل  واتنببا، و ببن أجببل  اتببه 
بببال عن  البب   بلنبباه ألنببه إ ا كببان  لقنببا فلبب لك كببي نعرفببه ونحبببه، و ببن أجببل  اتنببا ألنببه  لقنببا 

 يج ع بين الحة  ن أجل أننا بحبنا له و بادتنا له نسعد السعادح األبدية، فاهلل في حبه 

ال بيعبببي الببب   يسبببع  إلببب   يبببره ال ببباص،وبين الحبببة الروحبببي الببب   يسبببع  إلببب   يبببر 
ال حببببوة، والشبببواهد األلي بببة  لببب  النبببو  األول الهبببالكون، والشبببواهد  لببب  المببباني ال بببنن التبببي 
ي نحنا س إياها  ع  ل ه بجحودنا. والحة  ن صفا  س وله ا فهو أاللي أببد   ملبه، وبببل 
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جببد ال وجببودا  كببان يحبهببا وألنببه يحبهببا ف نببه  لقهببا، وبعببد أن أوجببدها ف نببه يحبهببا إلبب  أن تو 
 .)1األبد ")

م، يحاول ابن  ربي أن يدلل  ل  فكرته ه ه فيقبول: "والصبحيح أن رسبول س صبل  س 
﴾، فنبهنا بقولبه هب ا إلب  حببه، فانقسب نا بسب ين: إ  هللا جميل يحب الجمحل ليه وسل، بال:﴿

ن ن ببر إلبب  ج ببال الك ببال وهببو صببنع صببانع حكببي،، و نببا أيقببا  ببن لبب، يبلببل إلبب  هبب ه ف نببا  بب
. وس  لبه آد،  لب  )2ال رتبة  ن فهب، ج بال الك بال فبي العبال، فبأ ر أن يعببد س كأنبه يبراه)

صورته، واإلنسان  ج و  العال،، ول، يكن  ل ه تعال  بالعال، إل  ل ه بنفسبه إ  لب، يكبن فبي 
فببب بببد أن يكببون)آد، (  لبب  صببورته، فل ببا أ هببره فببي  ينببه كلببن  جبببه ف ببا  الوجببود إل هببو،

فهببو  ببن أجببل  لببك  ،رأى س حينمبب  فببي آد، إل ج الببه هببو فأحببة الج ببال، فالعببال، ج ببال س
الج يل ال حة للج ال، أ  أن س هو الج يل، وهو الج ال، وهو ال حة للج ال  عبا، ف بن 

 (.3حبه بحة س و ا أحة إل ج ال س )أحة العال، به ا الن ر فقد أ

الج يلبة، وسبعاد، وهنبد، وليلب ،  ألن ال اله" يحتجة  نا حت  نحبه تحب    باهر الينبة
وكبببل األوانبببس ال حبوببببا  البتبببي يتنبببالل بج بببالهن الشبببعرال بشبببعر ربيبببه، دون أن يبببدركوا  بببا 

ال قصبود فبي كبل  الليباته، النرا يبة هبو س، فهبو  يدركه الصوفية أصبحاة الكشب ، وهبو أن
(، و ببر 4وحده الج ال الحقيقي الجدير بالحة، وبد احتجة تح  نقباة الصبور الجسب انية")

   ابن  ربي  ن  لك في ترج انه فقال:

                                                 

 .012ص  ،ابن  ربي :ببميوس نآسي )1(
ال رتبة في  قيدح أهل السنة هي أ ل   راتة اإلي ان وتس   باإلحسان في الحدي  ال   رواه أ ير ال   نين  هوه  )2(

أن تعبد س  ﴿ :في جواة النبي صل  س  ليه وسل،  ن س ال جبريل حين ا سأله  ن اإلحسان، بال   ر بن ال  اة
ة با .4،  12رب، الحدي  .كتاة رياض الصالحين :إل ا، النوو : ا، ين ر ﴾كأنك تراه، ف ن ل، تكن تراه ف نه يراك

 .01ص  ،ال راببة
 .441ص ،0  ،الفتوحا  ال كية : ربي ناب )3( 
 .011-012صببميوس: ابن  ربي،  نآسي )4(
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 وا كببببببببرا لببببببببي حببببببببدي  هنببببببببد ولبنبببببببب 
 

 وسببببببببببببببببببببلي   والينببببببببببببببببببببة و نببببببببببببببببببببان   
 مبببببببببببب، اليببببببببببببدا  ببببببببببببن حبببببببببببباجر والرود  

 
   بببببببببببببببرا  ببببببببببببببن  راتببببببببببببببع النبببببببببببببباللن  

 وانببببببببببدباني بشببببببببببعر فببببببببببيس وليلبببببببببب   
 

 ( 1وب ببببببببببببببي، وال بتلبببببببببببببب   ببببببببببببببيبن)  
وبد  كبر اببن  رببي هب ه ال حبوببا   بن النسبال كر بوال ل حبوببا  تتعلبه بال عرفبة لبدى   

ن ، و ببا ي ببص ببب لك ال ببو ن  ببالصببوفية، فيقببول" واإلشببارح بهنببد إلبب   هببب  آد،  ليببه السببب،
األسببرار، واإلشببارح إلبب  اللبانببة وهببي الحاجببة، وسببلي   حك ببة سببلي انية بالقيسببية، و نببان  لبب، 

وبهبب ا التر يببال  )2أحكببا، األ ببور والسياسببا ، والينببة انتقببال  ببن  قببا، وليببة إلبب   قببا، التنببب ،")
يببرب  ابببن  ربببي الصببلة بببين الج ببال الحسببي والج ببال ال  لببه با تببباره واحببدا  ببن األسببباة 

  إلبب  التشببابه الكبيببر بببين الحببة البشببر ، واألهلببي و لبب  هبب ا فببتح الصببوفية بابببا التببي د بب
 .واسعا لنقل  ق و ا  النالل البشر  إل   عانيه الروحية لتصير حبا إليها

 و ن شعره في ه ا ال عن  بوله: 
 رأى البببره شببربيا، فحببن إلبب  الشببره

 
 ولببببو ل   ربيببببا لحببببن إلبببب  النببببرة   

  حبببببببببببهفببببببببببب ن  را بببببببببببي ببببببببببببالبريه ول  
 

 (3لبببيس  را بببي باأل ببباكن والتبببرة)  
فهو يرى الحه في ال له بتجليبه فبي صبوره، فبأداه  لبك إلب  حبة األكبوان والتعلبه بهبا،   

وكن  بالشره إل   وقع ال هور الكبوني، وببالنرة إلب   بال، التناليبه والنيبة، و را به وحببه 
 لتلك العوال، ليس ل اتها ولكن  ن حي  هي  وا ن للتجلي.

ال   يرى" أن  ن يصة إل  الج ال الحقيقي، ينبنبي  ر ابن  ربي بآرال أفب ونوبد تأم
لبببه  نببب  صبببباه أن يبببدأة  لببب  التصبببال بالصبببور الج يلبببة وأن يجعبببل صبببورح واحبببدح بعينهبببا 

ا ت مبل  وقو ا لحبهن م، يلحقها بالروامع العقلية، و ليه بعد  لك أ ن ي  ن بأن الج ال أين 

                                                 

 .22-20ص ،ترج ان األشواه :ابن  ربي )1(
 .20ص ،ترج ان األشواه : ربي ناب )2(
 .51ص ،ترج ان األشواه : ربي ناب )3(
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هو صنو الج ال في أية صورح كان ، و ن يبروض نقسبه  لب  هب ا الوجبه فبي حبة، فيتأ بل 
األشيال الج يلة  تبدرجا بينهبا وفبه  راتبهبا الوجوديبة، يصبل  ندمب  إلب  التحقبه بنايبة الحبة، 
وهناك يرى بنتة نو ا  ن الج ال  جيبا في ال بيعة،  البدا ل سببيل إلب   لقبه أو فنامبه، ول 

ادتبببه أو نقصبببانه، ول ي كبببن تصبببوره  لببب  نحبببو  بببا يتصبببور ج بببال األيبببد  والوجبببه، أو إلببب  الي
ج ال أ   قو آ ر  ن أ قال البدن، وهو ل يوجد في الس ال ول في األرض ول فبي أ  
 كان، بل هو أبدا  و صورح واحدح مابتة ل تستحيل ول تتنيبر، وهبو  تجبانس  بع  اتبه  بمب، 

 (.1لها")

 بببر  لببب  اببببن  رببببي فحسبببة، ببببل أ ببب  الصبببوفية  نببب  القبببرن المالببب  ول يقتصبببر هببب ا األ
يتكل ون فبي الحبة اإللهبي  سبتعينين فبي الشبر   اهيتبه وبيبان أحوالبه بالحبة اإلنسباني الب   
 رفبببه النببباس وجرببببوه وشببباهدوا آمببباره، والسبببتعانة بال حسبببوس فبببي توقبببيح ال عقبببول  ريقببببة 

كمبر فبي كبب، الصبوفية  بن الحبة دوران   بيعية في تقرية ال علو ا  إلب  األ هبان، ولب لك
الوحشة واألنس، النيبة والحقور، والصحو والسكر، وأ مبال هب ه  ه ه األلفا : القرة والبعد،

 األلفا    ا يجر  بعقه  جرى الص ب  بين ا يجر  بعقه األ ر  جرى الر ال.

اه،، وتوا مببوا وا  ا كببان لكببل  امفببة  ببن العل ببال ألفا ببا يسببتع لونها، انفببردوا بهببا   ببن سببو 
 ليهببا أل ببراض لهبب، فيهببا،  ببن تقريببة الفهبب،  لبب  ال  ببا بين بهببا، أو تسببهيل  لبب  أهببل تلببك 
الصبببنعة فبببي الوببببو   لببب   عبببانيه، ب  ببهبببا، فببب ن الصبببوفية يسبببتع لون أيقبببا ألفا بببا في بببا 
بيبببنه،، بصبببدوا بهبببا الكشببب   بببن  عبببانيه، ألنفسبببه،، واإل فبببال والسبببتر  لببب   بببن بببباينه، فبببي 

ون  عبباني ألفببا ه،  سببتبه ة  لبب  األجانببة،  يببرح  ببنه،  لبب  أسببراره، أن تشببيع  ببريقه،، لتكبب
بببل  ،فببي  يببر أهلهببا، إ  ليسبب  حقببامقه،  ج و ببة بنببو  التكلبب ، أو  جلوبببة بقببرة التصببر 

 هي  عاني أود ها س تعال  بلوة بو،، است لص لحقامقها أسرار بو،.

                                                 

 .414ص ،والحة اللهي ابن الفارض : ص ف  حل ي د ح  )1(
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ببباة وجعببل  نببه أ  بب، أبببواة و ببن العببرض السببابه يتبببين أن ابببن  ربببي بببد ولببل هبب ا ال
التصببو  فببي   ابببه الشببعر ، و اصببة فببي ديوانببه)ترج ان األشببواه( البب   يعببد م ببار تجربببة 
شعرية وشعورية اكتسبها الشا ر  ن   ه البيمة ال نربية وأقا  إليها  بن بيمبة الحجباال  با 
  رهببا  ببن نفحببا  روحيببة سببابها الشببا ر فببي بالببة  اللببي نببتل س فيببه صببده  ا فببة الحببة 

نسببباني والتبببي حولهبببا الشبببا ر فبببي شبببرحه إلببب   عببباني  لويبببة ليسبببير فبببي ركببباة أصبببحاة اإل
 األ واه.

،  ن حببه اإللهبي بأسبلوة الحبة اإلنسباني جاريبا فبي  لبك  لب  سبنن ك ا  بر الششتر 
 سبببتعارح  بببن الشبببعر الصبببوفية فبببي اإلشبببارح إلببب   واجيبببده، و كاشبببفاته،  بببن  ريبببه أسبببالية 

الناللببي، وفببي الحببه أن ا ت بباد ال تصببوفة  لبب  هبب ا النببو   ببن الشببعر إن ببا كببان القصببد  نببه 
اإل بببراة واإلفصبببا    بببا يجبببيش فبببي نفوسبببه،  بببن تجبببارة  عنويبببة، تقبببرة تجبببارة الشبببعرال 

 الحسيين.

 فهببببا هببببوا ديوانببببه يتننبببب  فيببببه بالحببببة والج ببببالبببببد ا بببببين الصببببوفية،  ولبببب، يكببببن الششببببتر 
 وال  ر، وي كر أس ال ال حبوبا  و ا يتعله به ا  ن ألفا  شعرال النالل والح ر.

وال تأ ببل فببي هبب ا البببديوان يجببد أنببه يكببباد يكببون كلببه تصببويرا لعا فبببة واحببدح هببي  ا فبببة 
فقببد اسببتع ل  امفببة كبيببرح  ببن  صبب لحا  شببعرال النببالل وال  ببر،  الحببة تننبب  بهببا الششببتر 

فالحة والعشه والنرا، والهوى والوصل والصد، كل ه ه األلفا  وكمير  يرهبا يجبد القبارئ أن 
 ديوانه بد حفل بها.

ك ا تنن  بال  ر وأوصافها ووص  أمارهبا فبي نفبوس ال قبلبين  ليهبا، وهبو هنبا يسبتع ل 
وكببأس وبببد  ونببدي، وسباه، وسببكر وصببحو و وه وشببرة، و ببا  كبل  ببا يتعلببه بببال  ر  بن دن

 إل   لك  ن األشيال التي يتردد  كرها  ادح في الشعر ال  ر .
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ول شببك فببي أن الشببا ر يصبب نع فببي شببعره هبب ا األسببلوة التلببويح واإلشببارح  ملببه فببي  لببك 
ارح،  مبل شببعرال الصببوفية الب ين يبب مرون هبب ا األسبلوة  لبب   يببره  بن أسببالية التصببريح والعببب

والحة أن أسار  إل  القول إن ه ا األسلوة ال   جعلبه الصبوفية وسبيلة  بن وسبامل التعبيبر 
في  الله، بد فتح بابا واسعا  بن اللتبباس والن بوض، فهنباك بصبامد  الليبة ل يشبك أحبد فبي 

النالليبة  صوفيتها أو ينكر الحة اإللهي ال   ينساة  ن  بل أبياتها، و بن أبيبا  الششبتر 

 :  (1)التي ي كن أن تفه،  ل  أنها أبيا  بيل  في الحة اإلنساني ه ه ال ق و ة
 سبببببببببببهر   را بببببببببببا وال ليبببببببببببون نبببببببببببو،

 
 وكيبببببببببب  ينببببببببببا، ال سببببببببببتها، ال تببببببببببي،   

 ونبببببببببباد ني بعببببببببببد الحبيببببببببببة مبمببببببببببة  
 

  را ببببببي ووجببببببد  والسببببببقا، ال  ببببببي،   
 أأحبابنبببببببا إن كبببببببان بتلبببببببي رقببببببباك،  

 
 فهبببببا  هجتبببببي  و بببببا لكببببب، فتحك بببببوا   

 أب بببببت،  را بببببي فبببببي الهبببببوى وبعبببببدت،  
 

 وأسبببببببهرت وا جفنبببببببي القبببببببريح ون بببببببت،  
 وألفبببببببببببت، ببببببببببببين السبببببببببببهاد ونبببببببببببا ر   

 
 فبببب القلبببة يسببببك، ول العبببين تكبببت،   

 و اهببببببببدت ونا أنكبببببببب، تحسببببببببنوا اللقببببببببا  
 

 فل ببببببببببببا ت لكببببببببببببت، بيبببببببببببباد  هجببببببببببببرت،  
 و بببببالي  نببببببة  نبببببدكن  يببببببر أننببببببي  

 
 درت، فنببببببببببببدرت،وفيبببببببببببب  ل ببببببببببببن أ بببببببببببب  

 و بببن ال علببببو، أن هبببب ه األبيببببا  تنت ببببي إلبببب  النببببالل العبببب ر  البببب   يحفببببل ب عبببباني العفببببة  
 بببببد اسببببتله، فببببي أبياتببببه بصببببص النببببرا، العفيبببب  وال هببببارح فببببي الحببببة، وبهبببب ا فبببب ن الششببببتر 

لبب، يقصببدها باملوهببا، ول شببك فببي أن وحكايببا  الحببة العبب ر ، وأكسبببها دلل   لويببة جديببدح 
البب   سببا د الصببوفي فببي ات ببا  هبب ا ال سببلك هببو  ببا  نحببوه للعا فببة  ببن أه يببة، إ  جعلوهببا 
 ريقببة للهدايببة إ ا حسببن  بيادتهببا، و لببك أنهبب، آمببروا إتبببا  القلببة فببي الوصببول إلبب  س  لبب  

وكببان لبب لك أمببر كبيببر إتبببا  العقببل، فأ بب وا أنفسببه، بالرياقببة والتهبب ية رجببال السبب و بببالرو ، 
فبببي األدة  نبببد شبببعرامه، الببب ين  ببببروا  بببن  بببوا فه، وأفكببباره، فأقبببفوا  لببب  الج بببال  عنببب  
حديدا، و لقوا بب لك فبي األدة وسبامل للتعبيبر  بن ال عباني الروحيبة، فكبان لل عباني النالليبة، 

                                                 

 .11ص ،أبي الحسن الششتر  نديوا )1(
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  فببي شببعره، رو ببة الجببدح التببي لبب، يكببن إليهببا سبببيل إل يتجبباوال حببدود ال ببادح فببي الن ببر إلبب
 .(1الج ال الحسي)

 :  (2)و ن األبيا  الناللية التي جرى فيها  ل   ريقة شعرال الحة الع ر  ه ه األبيا 
 للعببببببيس شببببببوه بادهببببببا نحببببببو السببببببرى

 
 ل ببببببا د ببببببا أجفانهببببببا دا ببببببي الكببببببرى   

 أرى األال بببببببببببببببببببة واتبعهبببببببببببببببببببا إنهبببببببببببببببببببا  
 

 تببدر  الح بب  النجببد   ببع  ببن درى  
 حبببب  الركببببباة فقبببببد ببببببد  سبببببلع لنبببببا  

 
 الشعة  ن واد  القرىوانالل ي ين   

 واشبببببببت،  اك التبببببببرة إ ا  بببببببا جمتبببببببه  
 

 تلفيبببببببببه  نبببببببببد الشببببببببب،  سبببببببببكا أالفبببببببببرا   
 فببب  ا وصبببل  إلببب  العقيبببه فقبببل لهببب،  

 
 بلببببة ال تببببي، فببببي ال يببببا، بببببد أنبببببرى  

  بببببببببببانه  نبببببببببببانيه، إ ا لببببببببببب، تلقهببببببببببب،  
 

 وابنبببع فقبببد يجبببال   بببن ال بببال المبببرى   
 يأهبببببببببل را بببببببببة كببببببببب، أرو، وصبببببببببالك،  

 
 لبببببو  بببببا يشبببببترىوأبيبببببع فيبببببه الع بببببر   

 أشبببببببد  بببببببروح ببببببببربك، بيبببببببد الرقببببببب   
 

 والبببدهر يفصببب،  بببا أشبببد  بببن العبببرى   
 أهبببببببب وسبببببببهب كبببببببل  بببببببا ترقبببببببونه  

 
 فقببببببد رقببببببي  و ببببببا رأيببببببت، لببببببي أرى  

وفي ه ه األبيا  يشير الشا ر إل  الرحلة التي يق عها ال حة  ل   هور اإلببل  لببا   
 ية كنجد، وسلع وواد  القرى.للحبيبة، ك ا يشير إل   رابها  ن أ اكن وجبال وأود

وفبببي الحبببه ن هببب ه األلفبببا  و ال عببباني كلهبببا لبسببب   قصبببودح لببب اتها، ببببل هبببي "لسبببت الة 
 (  3السا ع والستممار بعا فته واإليحال إليه به ا الحة ال لتا  والهوى العاص  ال   ن")

ه تلك  بن  جبال العا فبة اإلنسبانية إلب   جبال الحبة اإللهبي أشعار  إ ن لقد نقل الششتر 
  حت يا في  لك سنن الصوفية ال ين فتحوا به ا القالة الشعر .

                                                 

والحة  دراسا  نقدية و قارنة في الحة الع ر  ،ليل  وال جنون في األدبين العربي والفارسي : ني ي هبل د ح  )1(
 .000ص، 4422،بيرو  ،عودحدار ال ،الصوفي

 .52ص ، أبي الحسن الششتر  نديوا )2(
 .224ص ،دراسا  فنية في الدة العربي :الكري، اليافي د ب )3(
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في التعبير  ن حببه اإللهبي شبانه فبي  لبك  ك ا نجده بد استنل ش صية بيس بن ال لو 
وا  لب  ببيس"  بن تجباربه، الفرديبة فجعلبوه ر بالا لل حبة شأن الكمير  ن ال تصوفة الب ين  لعب

البب   فنببي  ببن أوصببافه و اتببه و العبببارح ال شببهورح )أنببا ليلبب ( وهببي التببي أن لببه الصببوفية بهببا 
ة  لبب  ويببدل هبب ا التشببابه  ببن بريبب ،ال شببهورح )أنببا الحببه( بيسببا، شببديدح الشبببه بعبببارح الحببب 

 عنبب  الفنببال والتحبباد، ك ببا يببدل  لبب  أن الصببوفية أد لببوا فببي أ بببار ال جنببون  ببا يببدل  لبب  
رهبب  حسببه وربببة شببعوره وشبببوة  ا فتببه، و كببروا أنببه كببان كميببر اإل  ببال  لبب   كببر ليلبب ، 
واإل  ببال  نببد الصببوفية  صبباحة دام ببا لنوبببا  الوجببد الصببوفي، حيبب  ي ببل الصببوفي فابببد 

التبي و ب  فيهبا ش صبية  (، وأبيبا  الششبتر 1 يبه الببا ني يقب  ")الو ي ب با حولبه ولكبن و 
بيس للتعبير  ن حبه اإللهي ال فقي إل  الوحدح والفنال في ال حبوة، ت كبد  با  هبة إليبه، 

 :  (2)فهو يقول
  يببببببببر ليلبببببببب  لبببببببب، يببببببببر فببببببببي الحببببببببي

 
 سبل  تب   ببا رتبب   نهببا كبل شببيل   

 كببببببببببل شببببببببببيل سببببببببببرها فببببببببببي سببببببببببرى  
 

 فلبببببببببب ا يمنببببببببببي  ليهببببببببببا كببببببببببل شبببببببببببي  
 بببببببببال  ببببببببن أشببببببببهد  عنبببببببب  حسببببببببنها  

 
 إنببببببببببببببببه  نتشببببببببببببببببر والكببببببببببببببببل  ببببببببببببببببي  

 هببببببببببببي كالشبببببببببببب س تبببببببببببببل نورهببببببببببببا  
 

 ف تببببببببب   بببببببببا إن تر بببببببببه  ببببببببباد فبببببببببي   
 هببببببببببببببي كببببببببببببببال رآح تبببببببببببببببد  صببببببببببببببورا  

 
 بابلتهبببببببببببا وبهبببببببببببا  بببببببببببا حبببببببببببل شبببببببببببي  

 هبببببببببي  مبببببببببل العبببببببببين ل لبببببببببون لهبببببببببا  
 

 وبهبببببببببببا األلبببببببببببوان تببببببببببببد  كبببببببببببل ال   
  بببببببا أ هبببببببر   بببببببن لبسبببببببهالبسبببببببها   

 
 فلهببببببببببا فببببببببببي كببببببببببل  وجببببببببببود  ببببببببببرئ   

 أسببببببببببببفل  يو ببببببببببببا لقببببببببببببيس فببببببببببببانمن   
 

 ببببببببامب يبببببببا ببببببببو، لببببببب، أحببببببببة سبببببببوى   
 أنببببببببا ليلبببببببب  وهببببببببي بببببببببيس فببببببببا جبوا  

 
 كيببببببب   نبببببببي كبببببببان   لبببببببوبي إلبببببببي  

ففي ه ه األبيا   ببر الشبا ر  بن الوحبدح ال  لقبة "بليلب " حيب  يتجلب  الوجبود ال  لبه  
 في ه ا الكون كله سوى ه ا الوجود.في كل   هر وصورح، بل ليس 

                                                 

، 4420، 4 ا   جودح نصر: شعر   ر بن الفارض، دراسة في فن الشعر الصوفي، دار األندلس، بيرو، لبنان،   )1(
 .444ص

 .200ص ،أبي الحسن الششتر  نديوا )2(
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كنيببره  ببن لشببعرال الصببوفية الن ببريين البب ين يعببودون إلبب  الحببة  وفببي الحببه أن الششببتر 
العبب ر  البب   يسبب وا بببرو  ل حببة فيجعلببه يتبب كر بببه ج ببال  بد ببه ويبب د  بببه  لببك إلبب  بلببوا 

 (1)العشه اإللهي، و ا يتبع  لك  ن الوجد والهي ان  الناية ال مل   ن الحة وهي

والحبة  ويبدو أن الصوفي في ال نرة العربي ببد تب مروا فبي رب هب، ببين الحبة اإلنسباني
القاملة "إن الحة اإلنسباني ببد يكبون  ريقبا إلب  س إ ا  اإللهي  ل  ه ا النحو بآرال أفب ون

ك األسباة. ف بر ال حبة ب راحبل ابتبمبه بالج بال اإلنسباني،  تجباوالا إيباه  سبتهدفا تهيأ  ل ل
بحببه  بن هبو أهبل للحبة ال البد، وهبو  صبدر كبل ج بال، ول يكبون  لبك إل إ ا تحبرر ال ببرل 
 ن الفتنة بالج ال الجسد ، و ده  ن ال  اهر التي ل يصبح أن ين بد  بهبا ال تأ بل فيبه إ  

   (2ل الروحية وليس  سوى صور" )هي صور للج ال والفقام

"بببد أقببفوا  وبهبب ا يكببون الصببوفية فببي ال نببرة العربببي و ببن بيببنه، أبببو الحسببن الششببتر 
  لببب  الج بببال  عنببب  جديبببدا، و لقبببوا بببب لك فبببي األدة وسبببامل للتعبيبببر  بببن ال عببباني الروحيبببة

فبي شببعره، رو بة وجببدح لب، يكببن إليهبا سبببيل إل بتجباوال حببدود وج الهبا فكببان لل عباني النالليببة 
ال ببادح فببي الن ببر إلبب  الج ببال الحسببي، ول يقببع  لببك  وبعببه إل لببدى البب ين يتفه ببون  ببمله،، 

   )3وينف ون إل   ا يقصدون إليه  ن  عاني روحية" )

ببببه اإللهبببي  بببن  ببببل أسبببالية  سبببتعارح  بببن الشبببعر ببببد  ببببر  بببن ح وا  ا كبببان الششبببتر 
الناللبببي ف نبببه ببببد  ببببر فبببي  بببوا ن أ بببرى فبببي ديوانبببه  بببن حببببه اإللهبببي دون اللجبببول إلببب  هببب ا 

 :(4)ال  اة الر ال ، بل  بر  نه في   اة واقح جلي ل لبس فيه ول   وض
 كشبببب  ال حبببببوة  ببببن بلبببببي الن ببببا

 
 وتجلببببببببببببببب  جهبببببببببببببببرح  نبببببببببببببببي إلبببببببببببببببي   

                                                  

 .420ص  ،ليل  وال جنون : ح د  ني ي هبل )1(
 .020ص ،ليل  وال جنون : ح د  ني ي هبل )2(
 .020ص  ،ليل  وال جنون : ح د  ني ي هبل )3(
 .212ص ،ديوان أبي الحسن الششتر  )4(
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 ولببببببببب،لببببببببب، يشببببببببباهد حسبببببببببنه  يبببببببببر   
 

 يبقبب  فببي الببدير سببوى ال شببهود فببي   
 وجبببببببببببببببب  نبببببببببببببببي حجاببببببببببببببببا كنتبببببببببببببببه  

 
 وتبشببببببببب  الكبببببببببون ياصبببببببببا  لبببببببببد    

 أ  حسبببببببببببببن  بببببببببببببا ببببببببببببببدا إل ل بببببببببببببن  
 

 ببببد  بببوى العقبببل  بببع األكبببوان  بببي   
 ورأى األشببببببببببببببببيال شببببببببببببببببيما واحببببببببببببببببدا  

 
 بببببببببل رأى الواحببببببببد وتببببببببرا دون شببببببببي  

 
 :(1)و ن األشعار التي يتقح فيها  عن  الحة اإللهي أيقا

 تلتفببببببببببببببب  بببببببببببببببباهلل يبببببببببببببببا نبببببببببببببببا ر  ل
 

 ألهيبببببببببببببببب  كالنصببببببببببببببببن الناقببببببببببببببببر   
  ببببببا السببببببرة والبسببببببتان و ببببببا لعلببببببع  

 
  بببببا ال يببببب   بببببا  ببببببي بنبببببي  بببببا ر   

 يببببا بلببببة واصببببر   نببببك وهبببب، النقببببا  
 

 و بببببببل  بببببببن سبببببببرة ح ببببببب  حببببببباجر   
 ج بببببببببببببببال  بببببببببببببببن سببببببببببببببب يته دامبببببببببببببببر  

 
  ببببببببببببببا حاجببببببببببببببة العابببببببببببببببل بالببببببببببببببدامر  

ن بببببببببببببببببا ت لببببببببببببببببببه فبببببببببببببببببي الببببببببببببببببب      وا 
 

 رهبببببببا، البببببببورى فبببببببي حسبببببببنه البببببببباه  
 فالشبببببببببببع  والنببببببببببببر ك ملبببببببببببي أنبببببببببببا  

 
 أفنبببببببببب   ببببببببببن أجببببببببببل األول اآل ببببببببببر  

 أفبببببببببببببباد للشبببببببببببببب س السببببببببببببببنا  مل ببببببببببببببا  
 

 أ بببببببببببببببببببببببببباره للق ببببببببببببببببببببببببببر الالاهببببببببببببببببببببببببببر   
 أصبببببببببببببح  فيببببببببببببه  نر ببببببببببببا حببببببببببببامرا  

 
 نر، الحامربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتهلل در ال   

أهببل للحببة ال الببد،  يببر  كتببر   يتبببين  ببن األبيببا  السببابقة أنببه يسببتهد  بحبببه  ببن هببو 
بالحة اإلنساني الدامر،  لك ألن الحة ال الد هو أصبل كبل ج بال فبي الكبون و صبدره، ببل 
إن ج يببع ال وجبببودا  ببببد اسبببت د   نببه وجودهبببا، فقبببد ابتبسببب  الشبب س  بببن نبببوره، ك بببا أ بببار 

 للق ر قياله.

ن بشببكل أو تقيببد وال حبببة اإللهيببة لديببه بدي ببة وجببد   نبب  األالل فببي  ببال، لببيس فيببه تعيببي

 :  (2)برس،، وهو  ال،  ناير في  بيعته لعال، ال كونا  الحديمة
 يببببببببببا صبببببببببببا  هببببببببببل هببببببببببب ه شببببببببببب وس

 
 تلببببببببببببببببببببببو  للحببببببببببببببببببببببي أ، كبببببببببببببببببببببب وس   

  دا بببببببببببببببببببببببببببة كل بببببببببببببببببببببببببببا تجلببببببببببببببببببببببببببب   
 

 أنوارهببببببببببببببببببببا تسببببببببببببببببببببجد الشبببببببببببببببببببب وس  
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 بببببببببببببببد الوجبببببببببببببب  وهببببببببببببببي للنببببببببببببببدا   
 

 تجلببببببببببب  ك بببببببببببا تنجلبببببببببببي العبببببببببببروس   
 و صببببببببببببببرها كببببببببببببببان فببببببببببببببي ال ببببببببببببببان  

 
 ل الكببببببببببببببببببر، فيببببببببببببببببببه ول  ببببببببببببببببببروس   

 وتوجببببببببببببببببببب  و الال بببببببببببببببببببان  فبببببببببببببببببببل  
 

  ببببببببببن ببببببببببببل أن توجببببببببببد ال ببببببببببروس  
 

   :(1)وبال أيقا
 سببببببببببببببقي  كببببببببببببببأس الهببببببببببببببوى بببببببببببببببدي ا

 
  ببببببببببن  يببببببببببر أرقببببببببببي ول سبببببببببب امي   

 أصببببببببببببح  فيبببببببببببه فريبببببببببببد  صبببببببببببر   
 

 بببببببببببببببين الببببببببببببببورى حببببببببببببببا ب لببببببببببببببوامي  
 لبببببببببببي  ببببببببببب هة،  ببببببببببب هة  جيبببببببببببة  

 
 فبببببببي الحبببببببة ببببببببد فببببببباه يبببببببا هنبببببببامي  

وأن  أن ال حبة اإللهية  نالهة  ن التقيد بقيود الال ان وال كبان، وهك ا فقد صر  الششتر   
 وجودها سابه  ل  وجود الال ان وال كان، وأن وجودها سابه  ل  وجود النشأح الكونية.

 البعـد الفنبفي: المبحث النحني:
 ة:ـــــــــتوطئ

د" هبببو اببببن  رببببي، وهبببي إن أهببب، صبببوفي فبببي ال نبببرة العرببببي  بببر  بفكبببرح "وحبببدح الوجبببو 
الفكرح التي  ا فتبد يحفبل بهبا   اببه الشبعر  والنمبر   لب  سبوال، وببد أشبار اببن  رببي إلب  

، و ببر  بن )2ه ا ال  هة في فتوحاتبه حبين ببال:" سببحان  بن أ هبر األشبيال وهبو  ينهبا ")

 :(3)ه ا شعرا فقال
 ف بببببببببببا أنبببببببببببا فبببببببببببي الوجبببببببببببود  يبببببببببببر 

 
 ف بببببببببببببببببا أ ببببببببببببببببباد  و بببببببببببببببببا أوالبببببببببببببببببي   

  شببببببببببببببق   يببببببببببببببر فبببببببببببببب نني  ببببببببببببببا   
 

 فعببببببببببببين فصببببببببببببلي هببببببببببببو اتصببببببببببببالي  
بببل إن ابببن  ربببي يعببد أول واقببع ل بب هة وحببدح الوجببود فببي التصببو  اإلسببب ي وهببو   

  هة يقو،  ل  د ام،  وبية أساسا، ك ا ي  ن اببن  رببي فبي ن ريتبه فبي الوجبود ببالفيض، 
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 أ  بببببأن س أبببببرال األشببببيال  ببببن وجببببود  ل ببببي إلبببب  وجببببود  ينببببي، ويفسببببر ابببببن  ربببببي وجببببود
ال وجببودا  ببببالتجلي اإللهببي البببدام، البب   لببب، يببالل ول يبببالال و هببور الحبببه فببي كبببل آن ب بببا ل 

 يحص   دده  ن الصور.

ويقتقببي  بب هة ابببن  ربببي فببي وحببدح الوجببود  ببد، القببول بببال  كن فببي  قابببل الواجببة، 
 وال  كبببن يعنبببي ال وجبببود ال تنيبببر الحببباد ، وهبببو  بببا كبببان وجبببوده بنيبببره ويتصبببور فيبببه الوجبببود

  ا يس يه باأل يان المابتة )ال وجودا  ال  كنبة( ألن هب ه األ يبان  ، و لك  ل  الر ،والعد،
المابتببة  اتهببا قببرورية ب عنبب  أنهببا  وجببودا  بببالقوح ل بببد لهببا أن توجببد بالفعببل هببي  ببا يسبب ه 

فببب  ا ا تببببر ،الفبسبببفة بواجبببة الوجبببود ببببالنير، ويقبببرر بهببب ا  بببرتبتين ه بببا القبببرور  وال  تنع
ترتببة  ليببه أنببه وجببد فببي ال ببان وأنببه  يببر  وجببده، و لبب  هبب ا األسبباس ي ببال   العببال،   كنببا

 (.1  هبه ال   يقرر أن الوجود واحد في الحقيقة  تكمر تكمرا وه يا )

وه ه الفكرح ليس  بالجديدح لدى ال تصوفة، فقد سبه انتشبارها فبي ال شبره، ولببن  رببي 
حبببين ببببال:) أنبببا الحبببه ( التبببي لببب، يتراجبببع  نهبببا حتببب  صبببلة،  سبببل  فبببي  لبببك وهبببو الحبببب 

والشا ر هنا يرب  بين تجربته الشعورية وتجربته الصوفية في بالبة شبعر  يج بل فيبه   هببه 

 :  (2)في الحلول والتحاد، فان ر إيه وهو يقول
 فببان ره فبببي شببجر وان بببره فببي حجبببر

 
 وأن ببببببره فببببببي كببببببل شببببببيل  لببببببك س  

 كبببببل األسبببببا ي لبببببه إن كنببببب  تعقلبببببه  
 

 هببببببببببببو ال سبببببببببببب   بهببببببببببببا فكلهببببببببببببا س  
فتبببراه فبببي هببب ين البيتبببين يتجببباوال حلبببول س فبببي الببب ا  اإلنسبببانية إلببب  حلولبببه فبببي ج يبببع   

فحين ا تبرى شجببرا أو  ،  لوباته، وأن ه ه ال  لوبا  ج يعها إن ا هي تجليا  لل ا  اإللهية

                                                 

 ،2، 4422 ،القاهرح ،دار المقافة للنشر والتواليع ، د ل إل  التصو  اإلسب ي :الوفال النني ي التفتالاني وأب )1(
 .020-024ص
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وال تعببددح   با تبرى صبورح  بن صبور س الواحبدح األصبلحجبرا أو أ  شبيل في هب ا الكون ف ن
 الن بر.

 يببر أن ابببن  ربببي يوقببح هبب ا ال فهببو، ول يتركببه  ا قببا فببي كتابببه الفتوحببا  ال كيببة 
فيقبول: " الوجبود  تسب، ببين  اببد و عببود، فالعاببد كبل  با سبوى س تعالبب  وهبو العبال، ال عببر 

، و با فبي الوجببود إل  با  كببرنا، فكبل  با سبوى  نه وال س    ببدا، وال عبببود هبو ال سب   س
 .)1س  بد س. ")

ف ا ه ه األ يان التي ي هر فيهبا الحبه إل لبواال، إلمببا  األسب ال والصبفا ، وبهبا  بر  
س، ألننببا إن ببا نعرفببه  ببن  ريببه هبب ه األسبب ال والصببفا  ال تجليببة فببي الكببون، و" لكببن مناميببة 

نها  ن أحكا، العقل والن ر، والحبس والعقبل ل يقبوى  لب  إدراك الحه منامية  وهو ة الامفة أل
وفبي الحقيقبة أن ال وجبود والحبه )2الوحدح الشبا لة، ول يسبت يع إل أن يبدرك التعبدد والتكمبر )

شيل واحد، وأن التفربة بين ال ا  وال  كنا   بن األشبكال والصبور واألنبوا  تفرببة ا تباريبة، 
لج ع والفببره، و ببن  لببك بببول ابببن  ربببي يفصببل هبب ه ال سببألة وهببو  ببا يعبببر  نببه الصببوفية بببا

 :  (3)شعرا

 وهي الكميرح ل تببق  ول ت ر            ج ع وفره، ف ن العين واحببدح      

   :(4)وبولببه
 فللواحببببببد الببببببرح ن فببببببي كببببببل  ببببببو ن

 
  بببن الصبببور  بببا ي فببب  و بببا  ببباهر   

 فبب ن بلبب  هبب ا الحببه بببد تببك صببادبا  
 

ن بلبببببب  أ ببببببرا آ ببببببر أ    نبببببب   ببببببابروا 
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إن التجربة الصوفية بشكل  ا، هي تجربة  وبية تعت د الكش  ك صدر لل عرفبة، ور ب،  
لح ا  النبسا  التي يعيشها الصوفي في كن  ربه، ينهل صبافي ال عرفبة، ويسبترو  بقبرة 
ال كان، إل أنه كميرا  ا ينتابه شعور يحس فيه أن ال ريه الصحيح هبو  لبك ال ريبه ال بنبي 

ي، بببأوا ر الشببر   لبب   اهرهببا دون ببا حاجببة إلبب  تفلسبب  الامببد، أو تتبببع لألسببانيد،  لبب  التسببل
   :)1(نلت س ه ا  ن بوله وهو يحن إل  دين العجامال

 ديبببببببببن العجبببببببببامال  أوانبببببببببا و  ببببببببب هبنا
 

 وهببببو ال هبببببور ببببببه فببببي كبببببل  عتقبببببد  
 ببببببببببببه أديبببببببببببن س فببببببببببب ن س رجحبببببببببببه  

 
 سبببند  لببب  التفكبببر فبببي كشببب  وفبببي  

ف نه ل يفر  في ا أوتي  ن  ن  ريه الكش   ن  لب،، فهبو  بن ال بنن  و ع إبراره به ا  سند
التببي يهبهببا س للصببالحين  ببن  ببباده، ولبب لك فهببو يقببو، بواجببة نشببرها بببين ال لببه، ولعببل هبب ا 

 :  (2) ن أسباة رحلته ال شربية التي بادته إل  ببد الحجاال والشا،، فيقول
  لببو، لنببا فببي  ببال، الكببون بببد سببر 

 
األبصبببب  إلبببب    لببببع   ببببن ال نببببرة  

 الشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب س
 

 تجلبببب  بهببببا  ببببن كببببان  قببببب  جببببردا 
 

 ببببببببببن الفكببببببببببر والت  ببببببببببين والببببببببببوه،   
 والحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدس

 
وال لببه  نبببد اببببن  ربببي بالنسببببة إلببب  س  ببل ل حقيقبببة لبببه إل ب قببدار  بببا يفبببيض  لببب   

ال ببل  ببن صبباحة ال ببل، وهبب، السبببيل الوحيببد ل عرفببة ال بباله، و  ببا أنشببده حببول هبب ه الفكببرح 

 :  (3)بوله
 الهببببب   ا   بببببن ببببببد حبببببار  البهببببباتن
 

 سببببحانه جبببل أن تح ببب  ببببه الفكبببر   
 هببببو الوجببببود البببب   فببببي كونببببه سببببند  

 
 ل لقبببببببه ولبببببببه سببببببب ع وهبببببببو البصبببببببر  

 إنبببببببببي لعببببببببببد ل بببببببببن كانببببببببب  هويتبببببببببه  
 

 ل لقبببببببه ولبببببببه سببببببب ع وهبببببببو البصبببببببر  
 لببببو كنتببببه لبببب، أكببببن بببببالعجال  تصببببفا  

 
  ن كون  ا ت هر األسباة والقبدر  

 إنبببببببببببي لعببببببببببببد فقيبببببببببببر فبببببببببببي تقلببببببببببببه  
 

 ه   نعبوتي وأ با اسب ي هبو البشبر  
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 ووالببببببببببببببد  آد، والكببببببببببببببل  تصبببببببببببببب  
 

 بعجببببببببببببببباله الببببببببببببببب   إليبببببببببببببببه يفتقبببببببببببببببر  
 فنببببببببببايتي الفقببببببببببر والتناليببببببببببه  ايتببببببببببه  

 
  ن  بايتي والننب   نبي هبو البوالر  

أ  يتبببببه الوصببببب   بببببن  اتبببببي فلبببببي   
 شببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر 

 

 ببببببببببببببه تناللببببببببببببب  اآليبببببببببببببا  والسبببببببببببببور  
 كببان والحببدو  وسببامر صببفا  ك ببا ل يلببال،  نببده فببي الوحببدح اتصببا  الوجببود الحببه باإل  

البببنقص با تببببار أن تلبببك الصبببفا  ال حدمبببة لإلنسبببان والنببببا  والحيبببوان والج ببباد، و لبببك ألن 
الوجببود الواحببد بالبب ا  الكا ببل بالصببفا ، ل ي كببن أن يتصبب  بالحببدو  واإل كببان وهببو  نبباله 
ن بببا تلبببك الصبببفا  للتعيينبببا    بببن صبببفا  البببنقص لكونبببه واجببببا بالببب ا  وكبببا ب بالصبببفا ، وا 

وال هورا ، وتعدد التعيينبا  وال هبورا  تعبددا حقيقيبا وابعبا ل يوجبة تعبددا فبي  ا  الوجبود 
 ك ا أن تعدد أفراد اإلنسان ل يوجة تعددا في حقيقة اإلنسان.

ول  الفة  ع ، ه ه اآلرال ل اهر الشر  يلجأ ابن  ربي للتدليل لها بآيبا  برآنيبة يفسبرها 
يس  ل  الفقهال ال ين ل، يرتقوا   هبه،  ن  لك بولبه تعبال : تفسيرا  وبيا، في  حاولة للتلب

ـــع إال وجهـــأل﴿  ـــل اـــين  حل ِميـــَ ولكـــ  هللا (، وبولبببه تعبببال : ﴿ 1﴾ ) ك ـــَ إ   ِمي ومـــح 
 (، وآيا  كميرح أ رى، ي ولها وفه   هبه التحاد . 2﴾)ِمى

ا والحبببه أن ن ريبببة وحبببدح الوجبببود هببب ه لببب، تكبببن  بببن إببببدا  ال تصبببوفة ال سبببل ين، فبببب وره
األولببب  كانببب   وجبببودح  بببن بببببل لبببدى الصبببوفية الهنبببود، ك بببا تعبببالى إلببب  أفلبببو ين فبببي شبببكلها 

 (.3الفلسفي ال ن ،، إل  تب  ته  ن بعده )
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 العقامببد  ببن أهبب، األساسببية  بادمهببا "التببي ا تنببه " الششببتر  وحببدح الوجببود تعتبببر  قيببدحو 
 الصببوفية ال باحب  كببل بألوانهبا وصبببن  فببي الوجبود  تناسبقة كن ريببة ونقبج   التبي تبلببور 
 بالنرة اإلسب ي. الهجر  السابع في القرن الفلسفية

أ ب  ببه  اتجاهيها  ن اتجاه وأ  ج و ا   يالاتها جوحدح الوجود ج  ا أصولها فهو، ف ا  *
 جالششتر 

 وحدب الوجود: فهَوم -1

 بن حيب  اشبتقابه  ركبة  بن كل تبين إ بريقيتين  Pantheisme  صب لح وحبدح الوجبود
Pan وتفيبببد  عنببب : كبببل. وميبببوس Théos  هبببو كبببل  س أو أن هبببو الكبببل س وتعنبببي س. أ

 monisme شببببيل وكببببل شببببيل هببببو س. وهبببب ا ال فهببببو، بريببببة  ببببن ال صبببب لح الفرنسببببي:
existantiel وال ص لح النجليال  الوجود و وحدح  :unity of existence. 

و ببن حيبب  الصبب ب  نجببد أن  وحببدح وجببود فببي جببل القببوا يس وال عبباج، الفلسببفية فببي 
 األ لة  عنيين:

دينية أو   هة فلسبفي أو ه با  عبا، يبرى أن كبل  با  ح قيد"وجود: :" وحدح المعنى األول
  س، وأن كبل األشبيال األ برى ليسب فبب شبيل إل ، وجود أوجده س وأنبه  وجبود فبي س هو

  قيببببدح صببببفة التعببببالي  كببببس (، وينفببببي هبببب ا  ببببن س1)" وأحببببوال س   يبببر   بببباهر  ارجيببببة
هب ا ال ب هة يعتببر س  ببال عن  التقليبد  لل لبه ك با أن ك ا ينفبي  نبه صبفة ال لبه. التوحيد

ح جبببوهرين  ت يبببالين وحبببد وال بيعيبببة كامنبببا واحبببدا إ  لبببيس ال قصبببود  نبببده بوحبببدح الوجبببود هبببو
  ن قيا ولكنه ا  تحدان بحك، الوابع.

                                                 

  ulaire philosophique ED. Armand colin P113veau VocabouNران  )1(
 .411ص .  ري  الفكر اليوناني. بد الرح ن بدو " وحدح الوجود"  بعض التحديدا  ل فهو، ك لك حولوان ر 
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 ببأن ل شبيل ت لبه ال بيعبة وهبي التبي تقبول هي ن رية ،الوجود " : " وحدحالنحني المعنى
نفسبه   كله، وال بيعية أو العال، ال   هو الكل هو ال ادح التبي هبي روحيبة فبي اآلن إل العال،

ك با نشبأ   بن آرال  ل يبة  فبي العصبر الحبدي  ه ه الر يبة فبي ال باحب  األدبيبة وبد شا  
 تر ي إل  تفسير التنير أو المبو  في العال، ورده إل  أصل واحد.

،wolf  (: 4151  )الفلسببفة، هببو" فولبب " فببي تبباريخ وأول  ببن اسببتع ل هبب ا ال صبب لح
"، والتبي  نيب  monsisme بن " األحديبة  بريبة حي  كان  " وحدح الوجود "  نده ك فهو،

 تقبابلين:  الت ييال بين  ب هبين واحد،  ع واهة التوكيدية التي تقول، بأن: جوهر العال،بها ال 
يقبببرر ال ببب هة الروحبببي أو ال مبببالي  واحبببد يقبببول ببببأن هببب ا الجبببوهر الواحبببد، هبببو البببرو ، ك بببا

 ي كد ال  هة ال اد . الديني، واآل ر، يرى بأن ه ا الوجود الواحد هو ال ادح، ك ا

ببين أن أكمبر البباحمين الب   اهت بوا بوحبدح الوجبود، يبرون أنهبا إ با ببد ناه يت  ن ه ا الب  
ديني أو فلسفي  يتافياليقي ترد كل شيل إل  س، أو نشأ  ن آرال تر بي إلب   تنشأ  ن أصل

 تفسير الحركة في العال، وترده إل  أصل واحد  اد .

قبب ن الفكببر و تبلببور، إل  واقببح لبشببك لبب، تنقببل ي كبن القببول أن فكببرح "وحببدح الوجببود"و 
 "ال تفلسبببفين أ مبببال" اببببن  رببببي" و"اببببن سببببعين العرببببي اإلسبببب ي  بببع أب اببببه  بببن الصبببوفية

 ".و"الششتر 

 اإلسببب ي  ا ببة والششببتر التببي ر اهببا  تصببوفة النببرة  فبب ن " وحببدح الوجببود" وبال ناسبببة
وا  بداد  في فهب، الوجبود  ليه   اهبه،  اصة هي  ن النو  الديني ال مالي، وهي  قيدح با  

 بشبيل، وهب ا س هو الوجود  ن حي  هو كلبي ل يقبو، "النفس ل عرفته وفه ال ن ور التالي:
 (.1يفيض البحر  ن تح  أ واجه)ا ك  لكامنا  ال ش صةالوجود هو ال   يفيض با

                                                 

 ه،4242حيدرأباد،  ،5 جلد  ،ال عار  السب ية دامرح تأويل السورح ال بارح الفاتحة،  بعة :صدر الدين القونو  )1(
 . 014ص
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 مميزاَ وحدب الوجود: -2

فبي  ترتة لدينا  ن  بل  قاربتها لفكبرح وحبدح الوجبود ك با  هبر  فبي شبكلها األول الفبل
 المقافببا  اإلنسببانية، القدي ببة ال شببربية  نهببا  لبب  ال صببوص، أن الفكببرح لبب، تنقببل وتتكا ببل

 ال عرفببة والقببي،، إل فببي الفكببر العربببي اإلسببب ي، وبال صببوصكن ريببة  تناسببقة فببي الوجببود و 
بالنرة اإلسب ي ق ن الفكر الصوفي ال تفلس ، ال   انصهر   في القرن السابع الهجر 
 ببن فكببرح " وحببدح الوجببود"  قيببدح  والن ريببا  واآلرال السببابقة، لتجعببل فببي بوتقتببه كببل ال بببادئ

 وتأميره شربا و ربا. و  هبا فلسفيا صوفيا  ت يالا، وكان له آمار

"  فهو، " وحبدح الوجبود ع دا ل تولكي ناليد ه ه ال سألة توقيحا وت ييالا   ا ي كن أن ي
  ن لببس و لب   بع  يبره  بن ال فباهي، وال عتقبدا  التبي شبا   فبي التصبو  اإلسبب ي بببل

 بالتحديدا  والت ييالا  التالية: ال رحلة التي نبح  فيها، سنقو،ه ه 

 ووحدب الاهود: الوجود وحدب -أ

إ ا كنببا بببد رأينببا وحببدح الوجببود ك ببا را هبببا ال تصببوفة ال تفلسببفون فببي القام ببة  لبب  وحبببدح 
وأن وجببود ال  لوبببا  هببي  ببين وجببود  ،والتببي تعتبببر أن الوجببود كلببه واحببد ،الحقيقببة الوجوديببة

 ببن الفنببال الصببوفي  الشببهود هببي نببو  فببره بينه ببا  ببن حيبب  الحقيقببة. فبب ن وحببدح ال بباله، ل
 والشببعور بالبب ا  وكببل  ببا سببوى س الحببه، فيصبببح   تتببوارى فيببه آمببار اإلرادح الش صببيةالبب 

رادتببه وبدرتببه  الصببوفي وهببو ل يببرى فببي الوجببود  يببر الحببه ول يشببعر فببي الوجببود إل بفعلببه وا 
 (.1وجبروته.)

  ن توحيد ال واص يكون فيها الصوفي: ووحدح الشهود ه ه، هي نو 

                                                 

 .411ص  ،اإلسب، التصو  المورح الروحية في : فيفي)1(
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لببيس بينه ببا مالبب   تجببر   ليببه تجببر   ليببه تصبباري  تببدبيره  شبببحا بام ببا بببين يببد  س، "
(. 1بدرتببه، فببي لجببل بحببار توحيببده بالفنببال  ببن نفسببه و ببن د ببوح الحببه.") فببي  جببار  أحكببا،

يبلنببه السببالك إل بعببد أن يكببون بببد  ل " هببو البب  "القشببير  هبب ا التوحيببد البب   يتحببد   نببه""
 (، وهبو الب   ينبعب   بن ببرار تجرببة  الصبة تبن،  بن الوحبدح2) "ال راحل ال وصبل إليبه ب ع

 الشا لة بين الواحبد س وال تصبو  ال وحبد فينعبد، الت بايال بينه با فبب يبرى فبي الوجبود إل س
 (.3)"ول يشهد  يره، وه ا  ا ي له  ليه الصوفية  ين التوحيد

ِيتي :  -ب  الفِ  بي  النظ

 ،يقبببول بهبببا إل  بببواص الصبببوفية  رادفبببة ل صببب لح  بببين التوحيبببد، ول الشبببهود" إن" وحبببدح
 وحببببدح الوجببببود " ي كببببن أن يقببببول بهببببا نتيجببببة لتجبببباربه، الروحيببببة البا نيببببة الع يقببببة، بينه ببببا "

يبن  عبونيج  الب ين أولمبك إل  نبد الصوفي و ير الصوفي، وهي ل تتصل بالتجربة الصوفية
يكبون البتكل،  بلسبان الكشب  واإلشبراه ك با أ  البتكل، الشبهود" و" وحدح الوجود" القول " بوحدح
 (.4) "بلسان العقل

 إن الصبببوفي الببب   يعببباني حبببال أو تجرببببة صبببوفية تصبببل ببببه إلببب   قبببا، الج بببع أو"وحبببدح
 جبرد ي تل  كل ال تب   ند ه ا ال   ل تتصل أبواله بتجربة صوفية، بل هي  الشهود"،

ن ريبة فلسبفية ل يقصبد بهبا وحبدح األلوهيبة ك با  نبد الصبوفية  بن أهبل السبنة، ببل يقصبد بهببا 
                                                 

 .425ص  ،القشيرية  الرسالة :القشير  )1(
نكار األول: توحيد العوا، وهو إبرار بالوحدانية  ن التوحيد: بين مب  درجا  "ي يال " القشير  )2(  واألنداد  ع  لألرباة وا 

نكار األرباة  ،بالوحدانية وهو إبرار ،أهل ال اهر ب ا سوى س. والمانية : توحيد ال تعلقين والرهبة الكون إل  الر بة وا 
وهو  ل   توحيد ال واص ،والمالمة ،والرهبة والسكون إل  الر بة ، ن النهي في ال اهر األ ر والنتهال إبا ة واألنداد  ع

 ا نقصده وهو توحيد  في ال اهر والبا ن ومانيه ا: وهو أوا ر الشريعة  ع إبا ة بالوحدانية أحده ا هو اإلبرار جانبين
  .425ص  ،القشيرية الرسالة و " الهو" . نا ""األ فيه ا بين ال وحد في الوحدح الشا لة التي ل ت يال تنية فيه ش صية

 ن بلبه  األشيال فنال  كر ب لك وتحقيه التوحيد ل ن وجد  قا، أنه أول ،التوحيد " في  ين "ال راال سعيد " أبو:يقول )3( 
 (.421ص  ،يةالقشير  )الرسالة  ال وجل باهلل وانفراده

 .411ص  في اإلسب،، المورح الروحية التصو   فيفي: )4(
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ن سبار  سباره،  و ب "" و" الششبتر وحدح الحقيقة الوجودية ك ا  ند "ابن  ربي" و"ابن سببعين
أ  هناك فاره بين  ن يقول "ل اله ال س" وبين ال   يقول، ل  وجود  لب  الحقيقبة إل س 

 أو "س فق " أو "ليس إل س".

 فوحدح الشبهود إ ن، حبال، وليسب   ل با أو ا تقبادا ول ت قبع لوصب  ول لتفسبير، وهبي
 مببال " أبببي سببعيد ال ببالاال" و" أبببي أ ببص   هببر  ببن   بباهر الحيبباح الصببوفية التببي  اشببها أ

 "، البب ين فنببوا فببي حبببه، هلل  ببن أنفسببه، و ببن كببل  ببا سببوى" و" أبببي بكببر الشبببليالقاسب، الجنيببد
 .س فل، يشهدوا في الوجود  يره

ا  ن اتصباله بالب ا  اإللهيبة ول  بن أ ا ن رية " وحدح الوجود" ف نها ل تعبر  ند  عتنقه
 فنامه فيها، بل هي تعبير وجود  فلسفي  ن وحدح الحه وال له.

و بببن الفبببواره الجوهريبببة األ بببرى ببببين الن بببريتين، إن " وحبببدح الشبببهود" تقبببو،  لببب  أسببباس 
التصببال بببين العبببد وربببه، اتصببال روحيببا يقببو،  لبب  أسبباس ال حبببة ال تبادلببة بينه ببا دون أن 

ك أ  شبببه  لبب  اإل بببه بببين ال حببة وال حبببوة، فببالقرة هنببا بببرة ال حبببة لببيس يكببون هنببا
إل. أ ا وحدح الوجود فقد با    ل  أساس فلسفي  يتافياليقي ل ي يبال ببين الحبه وال لبه ببل 

 له. يقول باتحاده ا ال  له ال   ل انفصا،

ِية " وحدالفِ   -ج ِيتح االتححد والحنول: ببي  نظ  الوجود" ونظ

د لنببة هببو تصببيير  اتببين واحببدح، وتعريفببه هببو:" شببهود الحببه الواحببد ال  لببه البب   التحببا
الكل به  وجود بالحه، فيتحد به الكل  ن حي  كونبه كبل شبيل  وجبودا ببه،  عبدو ا بنفسبه، 

 (.1ل  ن حي  أن له وجودا  اصا اتحد به ف نه  حال " )

                                                 

     .4440 عج، اص بحا  الصوفية، تح:  بد العالي شاهين،  بعة دار ال نار، القاهرح،  القاشاني:  بد الرالاه )1(
 .01ص 
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  تقبباد الصبوفي الواصببلتقبو،  لبب  أسباس ا  و بن هب ا التعريبب  ي هبر أن ن ريببة" التحباد"
وجود واحبد   لبه  باتحاد اإلنسان باهلل، وأن تحقه ه ه الحالة السارية تكون  بارح  ن شهود

 العببد  اتبه  ن حي  أن ج يع األشيال  وجودح بوجود  لبك الواحبد  عدو بة فبي أنفسبها، فيبرى
ة ألنسببنة س شببك أن هبب ا ال تقبباد فيببه  حاولبب اتصببال تا ببا ل انفكبباك  نببه، ول  تصببلة ببباهلل

 صفة البشر. وا   امه

، الببب   (1)ه( 014" )   لبتحببباد الصبببوفي:" أببببو ياليبببد البسببب ا ي و بببن أهببب، ال  ملبببين
 فبي س، والفنبال   با سبواه، فتن حبي رسبو ه. و بن ا تبر التحاد، هو اسبتنراه العبار  بكليبة

 إليبببه فبببي ال وقبببو :" لل لبببه أحبببوال ول حبببال للعبببار  ألنبببه  حيببب  رسبببو هاألببببوال ال نسبببوبة 
 وفنيبب  هويتببه  يببره و يببب  آمبباره بآمببار  يببره" و"  نبب  مبمببين سببنة كببان الحببه  رآتببي فصببر 
اليبو،  ببرآح نفسببي ألننببي لسبب  اآلن  ببن كنتببه ". وفبي بولببه "أنببا الحببه". وبولببه " إن الحببه  ببرآح 

 ا أنبا فقبد فنيب ". وأن" العاشبه وال عشبوه والعشبه واحبد، نفسي ألنه هو ال   يتكل، بلساني أ
 (.2ألن الكل واحد في  ال، التوحيد" )

أن يكببون الشببيل و  تصببا بببه، بحيبب  تكببون اإلشببارح إلبب  أحببده ا  أ ببا الحلببول لنببة فهببو:
اصب ف  أجسبا ا  (. وال عنب  الصبوفي لبه هبو: " الحبه"3)"إشارح إلب  اآل بر تحقيقبا أو تقبديرا 

ني الربوبيبببة، وأالال  نهبببا  عببباني البشبببرية. ون ريبببة الحلبببول بريببببة  بببن الفكبببر فيهبببا ب عبببا حبببل
 .القام ة  ل  اتحاد البهو  والناسو  في ش ص ال سيح ال سيحية

ه(. تقبببو، فلسبببفة  224 :  ) الحسبببين ببببن  نصبببور الحبببب  و بببن أشبببهر  بببن ببببال بهبببا،
 لية  ل  فكرح تحقيه اإلله اإلنساني في الصبوفي،  لبك أن الصبوفي الب   حلب الحلو  الحب 

                                                 

  )1(  بد الرح ان بدو  : ش صيا  بلقة في اإلسب،، الكوي ،  2، 4412، ص 52 - 421
 .414ص  ،القشيرية الرسالة : القشير  )2(
د شه،    سسة الرسالة، ،0  عج، ال ص لحا  والفواره اللنوية، الكليا  البقال أيوة  وس  الحسيني الكوفي:  وأب )3(

 .021، ص 4420
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الببب ا  اإللهيبببة وبلبببل درجبببة الوليبببة يصببببح أسببب    قا بببا  بببن النببببي الببب   بعببب  برسبببالة  فيبببه
 حيبباح ال سببيح بببل صببل  س  ليببه وسببل،  ح ببد حيبباح ليسبب  الوليببة حيبباح  ارجيببة، وأن  مببال

 (.1)" ليه السب، 

أن س يتجلب   الحلولية تبد   بن ريبة " الهبو هبو "، وهبي تقبو،  لب  فكبرح ون رية الحب 
 للتجلبي اإللهببي، ولب لك ي كبن أن يكتشب  إلب  ببول الحببب  فبي اإلنسبان، وأن اإلنسبان صبورح

 (.2ه: " يا  ن هو أنا وأنا هو" )في إحدى  ناجات

 :الحلول في  وقو  و ن أه،  ا باله الحب 
 جبلبببببببب  روحببببببببي فببببببببي روحببببببببك ك ببببببببا

 
 يجببببببببببببل العنببببببببببببر بال سبببببببببببك القنبببببببببببه  

 فأ بببببببببببببببا  سبببببببببببببببك شبببببببببببببببيل  سبببببببببببببببني  
 

 فببببببببببببببببب  ا أنببببببببببببببببب  أنبببببببببببببببببا ل نفتبببببببببببببببببره  
 

 (3) بوله:
  الجببببببب  روحبببببببي فبببببببي روحبببببببي ك بببببببا

 
 ال  ال  بببببببببببرح بال بببببببببببال الببببببببببببالللت ببببببببببب  

 فبببببببببببببب  ا  سببببببببببببببك شببببببببببببببيل  سبببببببببببببببني  
 

 فبببببببب  ا أنبببببببب  أنببببببببا فببببببببي كببببببببل حببببببببال  
 

   :(4)وبوله أيقا
 سبببببببببببحان  ببببببببببن أ هارنببببببببببا صببببببببببورته

 
 سببببببببببببببببببببببببببر لهوتببببببببببببببببببببببببببه المابببببببببببببببببببببببببببة  

 مببببببببببببببببببب، ببببببببببببببببببببدا ل لقبببببببببببببببببببه  ببببببببببببببببببباهر  
 

 فببببببببببببي صببببببببببببورح اآلكببببببببببببل الشببببببببببببارة  
 حتببببببببببببببببب  لقبببببببببببببببببد  اينبببببببببببببببببه  لقبببببببببببببببببه  

 
 كلح ببببببببببببببة الحاجببببببببببببببة بالحاجببببببببببببببة  

صببرى صببر ته الرهيبببة "أنببا الحببه"  فببي حيبباح الحببب  و نببد ا أصبببح الحلببول وابعببا با نيببا 
"  ببد ال قتول، ويتبعبه فبي  لبك " نصبر البدين ال وسبي وبصر ته ه ه ك ا يرى " السهرورد "

                                                 

 .241، ص 4414، بيرو ،2جريش فتح س،   سب،، إشرا  تعري  وتعليه:ترا  اإلارنولدس:  ستو ا )1(
 .54في اإلسب،، ص  ش صيا  بلقة : بد الرح ان بدو  )2(
 .422ص  ،44،  البداية والنهاية  :كمير ناب )3(
 .12ص  ،4454،القاهرح ،1  ، 0  ، هر اإلسب، :أ ين دأح  )4(
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لد وتبه  أ   نح اآل رين حه إرابة د ه، وأن س اسبتجاة أ    حه تصر  األ يار بد ه،
 :(1)ال شهورح في بوله

 فارفع بانيك أني  ن البين                  يناال ني بيني وبينك أني      

وهي د وح لل بص  ن ربقة الجسد حتب  تتحقبه الحلوليبة ال الصبة، التبي كبان ينشبدها، 
 كان يرو ها.ويتحقه اإلله اإلنساني في الصوفي ك ا 

وهكبب ا وببببل أن نتبببين  ببببة كببل  ببن التحبباد والحلببول " بوحببدح الوجببود " نحبباول أن نتبببين 
 بينه ا  ن ت ايال وا تب : ل ا

فالتحاد ك ا ترتبة لبدينا، حالبة نفسبية يشبهد فيهبا اإلنسبان بوحبدح ال حبة وال حببوة وفبه 
 يصببير هببو لسببانه و ينببه   ليببة صببا دح يببت، فيهببا اسببتنراه بكليتببه فببي  القببه فيتحببد بببه حتبب 

 ويده، وتفن  في ل و يه تلك اإلمنينية بين الرة والعبد.

أ ا الحلول فهبو   ليبة نااللبة يبت، فيهبا حلبول البهبو  فبي الناسبو  "ال بول فبي العبرض" 
 الت ببايال البب    يالنببا  نبد ا يبلببل الناسببو  درجبة  اصببة  ببن الصببفال الروحبي. ولكببن ر بب، هب ا

 يعببب، البببنفس ببببل  كبببن القبببول أنه بببا ناتجبببان  عبببا  بببن وجبببد   بببي،ي ،ببببه ببببين التحببباد والحلبببول
 والكيان كله.

و بن  بببة وحبدح الوجبود بالتحباد والحلبول نشبير  ببدميا إلب  أن العبببا  قبعيفة جببدا، 
ل تتعببدى كونهببا ج يعببا أنهببا ن ريببا  فببي الوجببود تتفبباو  ايجابببا وسببلبا  ببن حيبب  إدراكهببا لببه، 

لتقابببل، و ببن  لببك: إن التحبباد وجببد  نيبب  ين ببر الببنفس وأن الفببره شاسببع بينهببا إلبب  حببدود ا
فيهبببا  تكبببون بحقبببرح األلوهيبببة، فبببب تسبببت يع الكت بببان فتصبببدر  نهبببا شببب حا  ين بببه حين بببا

فببي حالببة سببكر وفببه و ببي، أ ببا  بلسببان الحببه. إ ن د ببوى التحبباد وجببد ل يببت، إل الصببوفي
                                                 

  .22ص  ،4412 ،الكوي  ،2  ،سب،في اإل بلقة ش صية : بد الرح ن بدو  )1(
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 تبد  ها أدلبة نقليبة ك با صبوفية –"وحدح الوجود" فهي ن رية وا ية صادرح  ن  قيبدح فلسبفية 
 تد  ها  قلية، ر ،  ا يد يه أصحابها  ن رفض للعقل وال ن ه.

ر ب،  با  في كن  بح بة  بدح فبواره أساسبية بينه با و ن  ببة " الحلول بوحدح الوجود "
 ي نبب  يبببدو  ببن تقببارة وتببدا ل بعقببها ببببعض، ويتجلبب   لببك فببي أن الحلببول شببعور بببا ني

 أو شباكلها ل فيبه حبة  بن يهبوى، فين به بعببارح " أنبا الحبه" ل  نفس ال تصبو  الب   تنلنب
 بببن الشببب حا ، دون أن نجبببد لبببه  بببا يبببد  ها  بببن حجبببة أو دليبببل، بين بببا نجبببد ن ريبببة " وحبببدح 

التبببي يحببباول بهبببا صببباحة "  ن ريبببة  تناسبببقة  كونبببة  بببن  بببدد  بببن الحبببل والببببراهين، الوجبببود"
 الوحدح " أن يمب  شيما أو ينفيه.

 تن بر إلب  البهبو  " بع أهب،  بن  ملهبا " الحبب  الحلول" " قيدح ك لك، أن و ن الفواره
والناسو  )س والعال، ( كوجودين   تلفين  اتا و بيعة،  ع ال تقاد بأن البهبو  ي كنبه أن 

 (.1)"يحل في الناسو  إ ا بلل درجة  ن الصفال الروحي 

 أن البهبو  والناسببو  أ ببران ا تباريبان يقببر العقببل فببي ن ريبة " وحببدح الوجببود"بين با نببرى 
امنينيبببة بين بببا " وحبببدح  بوجوده بببا لعجببباله  بببن إدراك وحبببدته ا، وهببب ا  بببا ي كبببد أن " الحلوليبببة "

 الوجود" واحدية.

التي أ    بها كل  ن  قيدح الحلبول  وي هر الفره ك لك جليا في ن رية الحة اللهي،
واللبب ان يعتبببران " الحببة اللهببي" أسبباس كببل  -فببي إ ارهببا اإلسببب ي -الوجببود حون ريببة وحببد

وجبببود  اسبببتلها ا وابتباسبببا  بببن الحبببدي  القدسبببي كنببب  كنبببالا   فيبببا فأحببببب  أن أ بببر  ف لقببب  
 ال له فبه  رفوني".

                                                 

 .44و قال  ن أين استق  ابن  ربي فلسفته الصوفية ج ص  .414ص ، واسين الحب  : فيفي)1(
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 فبين بببا نجبببد الحلوليبببة ال تبببأمرح ببببالفكر ال سبببيحي، تعتقبببد بامنينيبببة الحبببة وال حببببوة وحلبببول
وال حببوة،  تعتقبد بوحبدح الحبة الناسو   بن  يبر أن ي تالجبا، نجبد " الوحدانيبة"البهو  في 

لنفسببه فببي  ألن حببة الحببه لل لببه هببو حبببه بحيبب  يكببون حببة الناسببو  لبهببو  حبببا االليببا،
صورته، و ن هنا تكون  عرفة ال له للحه أاللية ألن إدراك هب ا لب لك إن با هبو إدراكبه لنفسبه 

 ال له. في صورح

 أن الكميببر  بببن األبحببا  التبببي اهت بب  بالتصبببو  "  بينبباه ي كبببن القببول:ونتيجببة لهبب ا الببب 
 اإلسببب ي، الن ببر   نببه  لبب  ال صببوص، نشببأته ونقببل بقبباياه، بببد بببالل أصببحابها حين ببا

( أن التصبو  اإلسبب ي ببد تحبول فبي نهايبة القبرن المالب  الهجبر  )  صبر أببي 1)"ا تببروا 
 إلبب  حركببة دينيببة اصبب بن  بصبببنة "وحببدح الوجببود"،  لببك أن األبببوال ال ببأمورح (ياليببد والحببب 

 (2" ) ببن هبب لل الببرواد األوامببل، بببل حتبب   نببد ال تببأ رين  ببن الصببوفية  مببل " ابببن الفببارض
  ليسبب  دلببيب  لبب  ا تقبباده، فببي "الوحببدح " و" الششببتر ال عاصببر "لبببن  ربببي" و"ابببن سبببعين

ن ا هي دليل  ل  أنه، كانوا  حبين فنوا في حبه، هلل  بن أنفسبه، و بن  با سبوى  الوجودية" وا 
ببين  ل "اتحباد" و"حلبول" أو "وحبدح شبهود". ل شبك أن هنباك فربباس  فعبروا  ن  لك فبي شبك

فيض العا فة وش حا  الجب ة، وببين ن ريبة فلسبفية با نيبة فبي اإللهيبا ، حب  العقبل فيهبا 
 ل يقل  ن    ال وه والشعور البا ني.

 الوحدب المُيدب والوحدب المطنُة: -د

الوجبود،  لب   ية  ن أرباة وحدحإن أه، ال وقو ا  واآلرال التي تناولها  تأ رو الصوف
أو  ا تب  ر اه، واستشرافاته، وتشعة  ربه، في بلوا الحقيقة، ي كبن تصبنيفها فبي  ب هبين

 رأيين:
                                                 

 " أح د أ ين " ،له، " ألفرد فون كري،" وبعض  ن تبعه  ن الباحمين العرة به، بعض ال ستشربين وكن و   دونقص )1(
 له،.ن و جا 

 .241و 241و 202 ص  ،والحة اللهي ابن الفارض :حل ي   ص ف )2(
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واألسبب ال  وهببو  بب هة الوحببدح ال رسببلة، وهببو  بب هة أصببحاة التجلببي وال  بباهر األول:
(  عقببد ال فبباهي، 1"، رأ   ريببة فيلسببوفي اإلشببارح )والحقببارا ، وهببو ك ببا يببرى "ابببن  لببدون

 وال ص لحا .

" ا ت اد  ل  " ابن ال  ية "، أن كل  ا فبي ك ا يل صه "ابن  لدون و  دى ه ا الرأ 
صبادران  بن  (  وه با  عبا3( التبي هبي   هبر األحاديبة )2الواحدية) الوجود صادر  ن صفة

 ال ا  الكري ة التي هي  ين الوحدح ل  ير.

فالواحديببة  نببده، أول  رحلببة  ببن  وهبب ا الصببدور يسبب يه أصببحاة هبب ا الببرأ  " بببالتجلي"
 راحل  هور ال ا  وهي اس، لل ا  ال جردح  ن سامر الصفا  والنسبة والعبببا ، وبعبدها 

 ت هببر البب ا  كصببفة والصببفة كبب ا ، وكببل ت ييببال بببين الصببفا  يتبشبب . مبب، الواحديببة وفيهببا
(. وهبب ا ال هببور ل يصببدر  ببن 4تقبب ن هبب ا التجلببي الك ببال وهببو إقببافة اليجبباد وال هببور )

وينقسبب،  البب ا  ) األحديببة( التببي هببي سببلة الكمببرح، بببل  ببن حيبب  الواحديببة التببي هببي ال  هببر.
فبي  ج يعبا حصبولها  بن حيب  الكمبرح  تببر  تلبكفب ن ا  الك ال  نده، إل  وحداني وأسب امي،

 بن حيب   دفعة واحدح، و ينا واحدح في شهود الحه، " فهو الك ال الوجداني " و" إن ا تبر 
األفبببراد  لتلبببك التفصبببيل فبببي الحقبببامه وال تببببارا  والتنبببالل فبببي الوجبببود، وأنهبببا الببببرالى الجبببا ع

ال عباني،  مه وهب ه  نبده، فبي  بال،ال نفصلة فهو الك ال األس امي ال نبالل تفصبيله فبي الحقبا
 (.5والحقرح الع امية")

                                                 

 .52ص  ،ال سامل لته ية السامل : شفال لدون ناب )1(
 .14،12 ،54 ،52ص  ،ال سامل لته ية شفال السامل : لدون ناب )2( 
 .542 -521ص  ،الشري  بالحة التعري  ابن ال  ية: روقة )3(
تجل   ،ك الن:  اتي   له الرأ  وللحه حسة ه ا ،صورح ال وجود  ل  أت، فيها تحقه يةالك ال: هو كل صفة وجود )4(

  .للعال، في التعيينا  ال ارجية به لنفسه وك ال أس امي وه ا األ ير هو تجلية سبحانه شهود  اته
 .424ص  ،لصوفيةا ال ص لحا   عج، : بد ال نع، الحنفي . ين ر:الع امية: هي النية أو  ال، النية حالحقر  )5(
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وهي الحقيقة ال ح ديبة و بن أ يبان كمرتهبا، حقيقبة القلب، واللبو ، مب، حقيقبة ال بيعبة، مب،  -
النيبة  الع اميبة أو  لب، حقيقة الجس، إل  أن ينتهي إل  آد، حقيقة ووجود". وتشبت ل الحقبرح

األنبيبال  الصبفا  وأشب لها حقيقبة الحيباح، مب، حقيقبةالتبي هبي   ل  "الحقامه السبعة األسب امية
 ( وهبي كلهبا2وحقبامه األببدال السببعة ) (1والرسل والك ل  ن ال ح ديين ال ين ه، األب باة )

 وتفببيض بشببكل أ ببرى حقببامه ال بب كورح تتفببر  تفصببيل الحقيقببة ال ح ديببة. "و ببن هبب ه الحقببامه
(. وبعد  ال، النيبة أو 3،  ال، الفته )الحسي ال شهود إل  العال، ترابي هر ي إل  أن تنتهي

وتسبب    رتبببة ال مببال، مبب، العببرش  (4تجلبب " الحقببرح الهباميببة ) الع اميببة بالحقببرح  ببا يسبب ونه
فبببي  الفتبببه التركيبببة إلببب  آ بببره و ايتبببه". وبعبببد هببب ا وترتبهبببا مببب،  بببال، مببب، الكرسبببي مببب، األفببببك

 ال بيعبة انفتبه رتبه   أرقا، مب،فانفتق  فكان (5ال رتوبة ) ال ادح تحرك  الركان والس اوا 
 والنبا  والحيوان.  ل  القسا،، فكان  ال عادن

س  لببه آد،  لبب   يبقبب  أفقببل تجببل للببنفس الرح بباني هببو اإلنسببان " آد،"، ألن " إل أنببه
صورته ". فكان  ل لك، جا ع لكل  ا ج عه البرالى و ا تجل   تفرببا فبي العبال،  بن األسب ال 

 والصفا  اإللهية.

                                                 

 ين ر:   ،تعال   ن العال، في كل ال ان ن ر س وهو  بارح  ن الواحد ال   هو  وقو  ،األب اة:  . ب   =  و  )1(
 .14ص  ،السامل شفال وها ش :ابن  ربي ،تعريفا  :القاشاني

بحي  ل يعر  أبدا  ،رتهأو البدلل: وه، سبعة الرجال يسافر أحده،  ن  وقع ويترك فيه جسده  ل  صو  لالبدا )2(
 .14ص  ،السامل" وها ش " شفال ،2ص  ،2   :ابن  ربي ،تعريفا  :القاشاني ين ر: ،بأنه فقد

 رض كنتان الس اوا  واألأ ير ال ين كفروا و ل،أ ﴿ :ال فهو ين في القرآن  ن اآل  الكري ة صلأ ،الفته يقابل الرته )3(
النو ية  بصورها ال  لقة ال ادح تفصيل هو  ن   هة " وحدح الوجود " في تفسير والفته (22يةآ ،نبيالاأل﴾)رته ففتقناه ا

 الكالنية كالحقامه حديةوبروال كل  ا ي كن في ال ا  األ ،س اميةفي الحقرح الواحدية  ن النسة األ و هور كل  ا اب ن
 .14ص  ،للقاشاني وشفال السامل ها ش ،التعريفا  :ن ريفي ال ار  .  تعيينها بعد

 ،القاشاني ،ابن  ربي ،تعريفا  ،بالهيولةس قسا  ال س   وهو األ، فيها صور العال، التي فتح س هو ال ادح لالهبا )4(
 .40ص

 بعد رض ال فتوهواأل   ، ال  له ال رتوه ببل  له الس اوا ج ال ال ادح الروحانية ال س اح بالعنصر األإهو  هالرت )5(
 .40، صتعريفا ، ابن  ربي تعينها بال له
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 " و"سببعد الببدين ببن تبب هة ب بب هة الوحببدح ال رسببلة " حببي الببدين بببن  ربببي الحببات يوأهبب، 
في القبباملين بوحببدح الوجببود ، وهببو ن أرببباة العرفببان الصببو شببار  تاميببة ابببن الفببارض الفر بباني"،

وهبببو  الد شبببقي" سبببوكودين (. و"اببببن1، تل يببب  اببببن  رببببي )صبببدر البببدين القونبببو  و بببن تب ببب ح
"اببببببن  رببببببي"  تب ببببب ح  بببببن ه(،512 -112النبببببور ) ببببببن  ببببببد س سبببببوكودين اسببببب ا يل ببببببن

 ه(، وهببببو أسببببتا  ابببببن  ربببببي فببببي  لبببب،100البببببوني" )   سوكبببب لك "أبببببي العبببببا (2ال قببببربين)
 في نفس العل،.  األس ال والحرو ، ك ا كان أستا  لبن سبعين

هو ببببه أ ببببرة  ببببن األول فببببي  ف أ ببببا المبببباني فهببببو رأ  أهببببل الوحببببدح ال  لقببببة، وهببببو رأ 
 وحاصل ه ا الرأ  هو: أن س هو ال اهر والبا ن، هو األول واآل ر، فوجبود س (3)وتعلقه

أ بببا  كبببان أو سبببيكون(، ال  لبببه هبببو أصبببل ال نجبببال وال حقبببه وال قبببدر )  بببا هبببو كبببامن أو  بببا
آ بر سبوى س، أ  أن الوجبود واحبد هبو وجبود س فقب ،  ال اد  ال شاهد فلبيس شبيل الوجود

 ل وجببودا  األ ببرى فوجببدوها فببي وجببوده. ويل ببص لنببا ابببن ال  يببة هبب ا الببرأ ،أ ببا سببامر ا
ي كد أن  تصوفة ه ا الفنن بعبد أن  اقبوا فيهبا أصبحاة الوحبدح ال رسبلة في با ي بص  حي 
 با  هبر و با ب بن،  هبو  ج بو  –جبل و بب  –و ا صدر  ن الواحد رأوا: أن الببار   ال ا 
لحقيقببة ال  لقببة واآلنيببة الجا عببة، التببي هببي  ببين شببيل  ببب   لببك، وأن تعببدد هبب ه ا ل وأنببه

 والهويببة التببي هببي  ببين كببل هويببة إن ببا وبببع باألوهببا،  ببن ال كببان والال ببان وال ببب  كببل آنيببة،
 والنيبببة وال هببور، واأللبب، واللبب ح والوجببود العببد،، بببالوا: وهبب ه إ ا حققبب  إن ببا هببي أوهببا، راجعببة

بأسبره  ق   األوها، صبار  ج بو  العبال،شيل، ف  ا س إل  أ بار الق ير، وليس في ال ار 
ن بببا العببببد   لببب   بببن  رفبببي حبببه وبا بببل، فببب  ا  و بببا فيبببه واحبببد، و لبببك الواحبببد هبببو الحبببه  وا 

 (.4باألوها، ل، يبه إل الحه" ) وهو البال، –أسق   البا ل 
                                                 

 .554ص دار ال عار ، األردن، )د.  (، ، ن حقرح القدس نسنفحا  األ :يالجا أبو البركا   بد الرح ن  )1(
 .454ص  ،4  ،الحنفية في  بقا  الجواهر ال قيمة :القادر بن  ح د الوفا د ب )2(
 . 14ص  السامل. شفال :ابن  لدون )3(
 .125ص  ،0  ،التر  روقة :ال  ية ناب )4(
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 (1)ه ه، "الشو   الحلو " ال  لقة ه ه، "الشو   الحلو " و  ن اشتهر "بوحدح" ال  لقة

والحبببا   (2" و"اببببن   بببر  األ ببب،" )الحسبببن الششبببتر  ه ببببن سببببعين" و"أببببيو" ببببد الحببب
 (.5( وابن الحل  )4دهاه ) ( وابن3ال نربي )

الل ين حددناه ا   ل  الر ،  ن ا تقاده ا " بوحدح  وهك ا ي كن ال لوص إل  أن الرأيين
 ل حولهببا تكبباد تكببون واحببدح ف نه ببا ي تلفببان  ببن حيبب  إرسببال تلببك لبب  آرا الوجببود" وا ت ادهببا

 أو ال عان في إ ببها. الوحدح

فبين بببا األول تبببرى أن الوحبببدح ببببين س والعبببال،  قيبببدح  يبببر   لقبببة، فالوحبببدح فبببي الوجبببود 
 فقبب  أو لببيس إل س، أ ببا المانيببة أن الوجببود واحببد هببو وجببود س وال بتب  فببي البب وا ، تببرى

دا  األ رى فوجدوها  ين وجبود س. وهكب ا هبو  ب هة فيلسبوفنا ال تصبو  والشبا ر ال وجو 
 ببن   لببك والبب   سببي هة بببه إلبب   نتهبباه الن ببر ، ك ببا سيتقببح الالجببال أبببو الحسببن الششببتر 

  بل الفصول البحقة.

ِي في م  ب الوجود -ه  الفنبفي: الصوفي الاات

فببي ال حببور األول  ببن هبب ا الفصببل كنببا بببد  يالنببا بببين رأيببين أو  بب هبين فببي وحببدح الوجببود 
و بب هة الوحببدح  فببي التصببو  ال تببأ ر بببالنرة السببب ي:  بب هة الوحببدح ال رسببلة)ال قيدح(،

  بن اتببا  ال ب هة المباني، وهبو  ب هة ك با أشبرنا إلب   لبك، "ال  لقة، وصباحبنا " الششبتر 
لبيس  روحاني  الص ينكر العال، ال اهر، ول يعتر  بالوجود  ل  الحقيقة إل هلل الحبه فقب 

                                                 

 .12- 14 -12ص  ،4224 ،فاس  بعة ،بتل سان والعل ال الوليال في  كر البستان : ري، ناب )1(
إل ا، ا :ن ري .ب رسيه وبد  اش ال  لقة بالوحدح التل ساني و ن  بح القاملين والعفي  ابن الحل  صحاةأصوفي  ن  )2(
 .20ص  ،5   ،4402 ، صر ،ال حي  البحر :ندلسيبي حيان األأبد س  
 .122ص ،5   )د. (، ،بيرو  ،ال هة ش را  :الحنبلي   اد ابن )3( 
 .12ص  ،والبستان ،122ص  ،0   ،لل قر  بنفح ال ية ترج ته )4(
 .124ص  ،1441ترج ته  ،5سفر  ،والتك لة ،وفي ال يل .20ص  ،5  ،بالبحر ال حي  ترج ته )5(
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وفية ي لقببببون  ليببببه"  بببب هة إل، وهبببب ا  ببببا جعببببل البببب ين اهت ببببوا  ببببن األبببببد ين بفلسببببفته الصبببب
 الب اديبببببة الفلسبببببفية  ببببباد ،  يبببببر أنبببببه ي تلببببب   بببببن ال ببببب اهة (. وهبببببو  ببببب هة ل1)الليسبببببية"

ن ببا أبا بب  فببي ن ريببة ال مببل، التببي لبب، تلببل ال ببادح والصببوفية،  مببل ل  اديببة أفب ببون  ت ا ببا وا 
 نو بببا  بببن المناميبببة ببببين  بببال ين:  بببال، ال بببواهر والكبببون والفسببباد، وجعلببب   بببن هببب ا األ يبببر

 ي تلببب   بببن التصبببو  الليسبببية كببب لك  نبببه يسبببت د وجبببوده وحقيقتبببه. و ببب هة ول،انعكاسبببا لبببأل
 نفصبلين:  ال لتال، بتعالي، الشبريعة، الب   يقبر بوجبودين   تلفبين ال نقو  تح  ردال السنة،

 س  ن جهة، والعبال، واإلنسبان  بن جهبة أ برى. فباهلل يكبون حسبة هب ا الن بور جبوهرا  فارببا
رادتببه  جبببرا  فيببه، ك ببا يكببون اإلنسببان  جببرد  نفبب  ل شببيمة س للعببال، و هي نببا  ليببه و تحك ببا وا 

  ل  أفعاله فب ينسة لنفسه أ  فعل.

 الصوفية الفلسفية فبي الوجبود،  هبب  إلب  أبعبد  بن  لبك إ ا ا تببر "ف ن ن رية" الششتر 
 حواسبنا، وتد  به  قولنبا ن  ببل  با تقد به لنباأن ال وجودا  ليسب  سبوى وهب، يتبرالى لنبا  ب

إل  بأحكا ه ا واستدللتها، بين ا الوجود الحه هوس ليس إل، وأن ه ه الحقيقة ل وجود لهبا
 في اإلنسان.

 ف ا هو ه ا ال  هة الصوفي الليسي في الوجودج

 و ا هي النتامل التي ت يال بهاجج و اهي أه، ال فاهي، التي يقو،  ليها

الصببوفي الفلسببفي فببي الوجببود، يأ بب  الشببيل الكميببر  ببن  "شببك أن ال بب هة " الششببتر ل 
مانيببة، مبب،  ببن  بدرجببة أول، و ببن شببي ه  يببر ال باشببر ابببن  ربببي بدرجببة  بب هة ابببن سبببعين

اصببة القبباملين بالوحببدح الوجوديببة، البب ين تنقببو  آرامهبب، تحبب   فهببو، التوحببد، فهببو  يره ببا  

                                                 

  ل  ، مب .424ص  ،0   ،شاكر لبن ،ترج ته بفوا  الوفيا  (ه121 -ه141القس بني" )  له " الق ةأ دلق )1(
 :ابن تي ية : رينل س. إيقولون: ليس  كانوا نه،أل ،اس، الليسية ،والششتر  ابن سبعين و ل  رأسها ه ه الفمة  ن الصوفية

 .15ص ،1  ،الرسامل  ج و 
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فبي  كان يحيل إل  الكمير  ن آرامه،، و ل  رأسها آرال ابن سبعين كل ا أراد أن يفلسب  آراله
تصببور  الوجببود، لكنببه  ببع  لببك كانبب  لببه  صوصببيا  فكريببة ت يببال بهببا   هبببه،   ببا جعلببه  ا

القصببوى  تجبباوال تصببوراته، ويبب هة بهببا إلبب  حببدوده ا الن ريببة بباص للوجببود،  كنببه  ببن أن ي
 والنهامية.

في الوجود  ل   بدد  بن ال فباهي، واآلرال الصبوفية الفلسبفية  "ويتأسس   هة " الششتر 
وتدبيقببه لفحواهببا  لهببا ال تراب ببة في ببا بينهببا، فعليهببا يقببو، نسببيل فكببره فببي الوجببود، و ببن تحديببده

يتحببدد ويتحقببه  نببده  عنبب  الوجببود الحببه، ك ببا بنيبب   ليهببا  ج و ببة  ببن النتببامل الصببوفية 
 ال  يالح ل  هبه، والتي سيدافع بكل  ا أوتي  ن  ل، بالشريعة و عرفة بالحقيقة.

 الوحدب المطنُة:  -و

وتسبب    سبب ي  بالوحببدح ال  لقببة ت ييببالا لهببا  ببن ال بب اهة الصببوفية األ ببرى فببي الوحببدح،
 .أبقا بالوحدح النقية ال الصة أو باإلحا ة

الب   ان لبه  بن   بن البد اح إلب  هب ه الفكبرح  تبأمرا فبي  لبك ببابن سببعين وكبان الششبتر 
، وببين  با هبو وجبود وه بي، فهبو يعتقبد أن الحبه واحبد أ با الت ييال بين  با هبو  وجبود حقيقبي

 ا  داه فقرة  ن الوح،، " ف  ا سق   األوهبا، صبار  ج بو  العبال، بأسبره و با فيبه واحبدا، 
 .)1و لك الواحد هو الحه " )

يب مر  بن  لبك فبي تكبوين  وه ه األوها، ناتجة   ا يعرض لعقولنا  ن األ داد والكمرح و ا
 ( 2والال ان)  ن  عرفتنا ب ا هو  حي  بنا ق ن  رو  وال كان أحكا نا التي تعبر

                                                 

 .125ص ،0   ،)د  (،ال نرة ،دار البيقال ،تح:  ح د الكتاني ،روقة التعري  :الدين بن ال  ية نلسا )1(
 .042-041ص، 4421 ،سوريا ، نشورا  والارح المقافة ،حركة التصو  اإلسب ي : ح د ياسر  شر  )2(
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وفي الحه أن ه ه األوها، ل  جال لالوالها إل ل بن بلببل درجبة اليقيببن والعرفبان، ول يفبوال 
والعل بال  ،به ه ال كانة إل أهل التحقيبه، والتحقيبه "ي لقونه  ل  ه ا العلب، )الوحبدح ال  لقبة(

( ورا  1يال س ورسلببه وأوليامبه  ل بوه، و صبوا بببه  بن رأوه أهبب لببه.)باهلل و ن فوبه،  بن أنببب

 :)2)يتنن  به ا ال  هة بقولبه الششتر 
 هببو الحببه مبب، األيببس واأليببس كببل  ببا

 
 سببببببببببواه أرى ليسببببببببببا ولكنببببببببببه   بببببببببب    

 ولسبببببب  أرى  يببببببرا إ ا  ببببببا لح تببببببه  
 

 ا، ل، يشهد القس او ن يلح  األوه  
 

 :(3)وبولببه أيقبا
 رأينببببببببببببباك فبببببببببببببي كبببببببببببببل أ بببببببببببببر ببببببببببببببدا

 
 ولبببببببببيس  بببببببببن األ بببببببببر شبببببببببيل لنبببببببببا  

 سبببببببببتر  اسببببببببب ك،  يبببببببببرح هبببببببببا أنبببببببببا  
 

 أ بببببببببببببببببببوه بالشبببببببببببببببببببعة وال نحنببببببببببببببببببب    
 إ ا كنبببببببب  فببببببببي كببببببببل حببببببببال  عببببببببي  

 
 فعبببببببن ح بببببببل الاد  أنبببببببا فبببببببي  نببببببب   

 فبببببببببببببأنت، هببببببببببببب، الحبببببببببببببه ل  يبببببببببببببرك،  
 

 فيببببببببا ليبببببببب  شببببببببعر  أنببببببببا  ببببببببن أنببببببببا  
األبيببا  توكيببده للكببامن الواحببد ال وجببود حقيقببة وقببرورح، بببل هببو الوجببود ويتبببن  ببن هبب ه   

 كله أ ا  ا  داه فنشاوا  وأوها، ل أساس لها في الوجود.

ول الال اللتباس بام ا، واألوها،   ي ة  ا ل، يتحقبه اإلنسبان بالوحبدح ال  لقبة، فاإلنسبان 
لبب  هبب ا أشببار حببين ال تصبب  بهبب ه الصببفة هببو الوحيببد القببادر  لبب  فببتح  ببا استعصبب   فيببه، وا 

 :  (4)بال
 ببببببببببببد فبببببببببببتح القفبببببببببببل الببببببببببب   أ لبببببببببببه

 
 اإلنسببببببببان يببببببببا صببببببببا  ف ببببببببا أبببببببببدره  

 بفببببببببببل  ببببببببببن األسبببببببببب ال بببببببببببد حلببببببببببه  
 

  ليفبببببببببببببببة الحبببببببببببببببه الببببببببببببببب   دببببببببببببببببره  
 

                                                 

 .122ص، 0  ،)د  (،ال نرة ،دار البيقال ،تح :  ح د الكتاني ،التعري روقة  :لسان الدين بن ال  ية )1(
 وهو كل ة يونانية. .واأليس هو الوجود الماب  .51ص ،أبي الحسن الششتر  نديوا )2(
 .14ص  ،الششتر أبي الحسن  نديوا )3(
 .11ص  ،أبي الحسن الششتر  نديوا )4(
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 :(1)وببال أيقبا

ن فهب، األس ال كبان  ليفبة   و ا له في الرفع يع ل في الجر              وا 

الب   اسبت ا  أن يفبك ال ع يبا ،  –دح ال  لقبة أ  ال تصب  بالوحب –ولكن هب ا ال ليفبة 
وأن يفهبب، أسبببرار األسببب ال هبببو دام بببا  رقبببة للببو، و التقريبببع، ببببل إن النببباس يفبببرون  نبببه  نبببد 

 : (2)صورح اللقال ك ا تفر العير  ن الليو  ال

 (  ببببببن نفسببببببه3 ببببببن كسببببببر ال لبببببب، )
 

 وكببببببببببببان فببببببببببببي العببببببببببببال،  ا   بببببببببببببرح   
 ببببببببببببدا لبببببببببببه الكنبببببببببببال الببببببببببب    فبببببببببببي  

 
  الببببببببببببببببببب   يصبببببببببببببببببببره فليشبببببببببببببببببببكر س  

 تبصبببببببببببره فبببببببببببي النببببببببببباس  ا  حنبببببببببببة  
 

 ورب بببببببببببببببببببببببببا بعقبببببببببببببببببببببببببه،  يبببببببببببببببببببببببببره   
 ن ببببببببببببببببباله،  نبببببببببببببببببد اللقبببببببببببببببببال لبببببببببببببببببه  

 
  يببببببببببرا إ ا فرحبببببببببب   ببببببببببن القسببببببببببورح  

ولببين  و ببن  ببادح الببدا ي أن أد ببو النبباس بالحسببن  لبتببدال  ريقتببه، فتسببا ح الششببتر   
لببنهل الب   يسب ح للفقهبال حبل لنببال الوجبود وفبك  ع ياتبه، يقبول فببي جانببه يفبرض  ليبه هب ا ا

 :  (4)أحد  وشحاته
 أنببببببببببببببببببببببب  يبببببببببببببببببببببببا فقيبببببببببببببببببببببببه سبببببببببببببببببببببببل،

 
 وافهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب، الر بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوال   

 وابتببببببببببببببببببببببببببببد  ب ببببببببببببببببببببببببببببن يعلبببببببببببببببببببببببببببب،  
 

 حببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل    اللنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوال   
 وادن  نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتعل،  

 
 كبببببببببببببببببببببببببببببببببببل  بببببببببببببببببببببببببببببببببببا تعبببببببببببببببببببببببببببببببببببوال  

والوحبببدح ال  لقبببة ل يتوصبببل إليهبببا بالعقبببل، ببببل إن العقبببل يحجبببة الحقيقبببة وي فيهبببا فهبببو   
   (.5ساس األوها، والقبل : )أ

 أ ا ببببببببك هببببببببول، فاسبببببببب ع لوصببببببببيتي
 

  قببال  ببن العقببل البب    نببه بببد تبنببا   
                                                  

 .11ص  ،أبي الحسن الششتر  نديوا )1(
 .11-11ص  ،أبي الحسن الششتر  نديوا )2(
 ورد  في الديوان ولعلها )ال لس،(. اهك  )3(
 .421ص  ،أة الحسن الششتر  نديوا )4(
  .12ص  ،أبي الحسن الششتر  نديوا )5(
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 أبببببببباد البببببببورى بال شبببببببكب  وبببببببببله، 
 

 بأوها بببببببه ببببببببد أهلبببببببك الجبببببببن والبنبببببببا   
  حجتنبببببا ب بببببع الحجبببببا وهبببببو حجنبببببا  

 
 )1وحجتنببببببا تتلببببببوه بببببببال بهببببببا تهنببببببا)  

والكشب ، ولبيس سببيل العقبل والفكبر، وفبي إ ن فسبيل الوحدح ال  لقة أو اإلحا ة ال وه  
وال رتببه أن الوحببدح ال  لقببة بببد أفبباد   ببن العلببو، السببابقة لهببا فأ بب    ببا هببو  ن ببر الششببتر 

 صامة،  رح   ا هو  ا د، م، ت  تها إل  درك الحقيقة ال  لقة.

يدركه الفيلسو  والصوفي ول صاحة  لب، الكبب، وه ا العل، ) ل، التحقيه( ل ي كن أن 
وسبقرا ،  بدون التحقه بالوحدح ال  لقة والتصا  بها، وهب ا فقببد  ابب  الحقيقبة  بن هبر س

، ، والنببوفال ، والشببو  ، والسببهرورد ، وابببن الفببارض، والشبببلي، وأرسبب و والحببب وأفب ببون
، وأببببي  بببدين، واببببن د، والنالالبببي، واببببن  فيبببل، واببببن رشببب، واببببن  سبببرح، واببببن سبببيناواببببن بسبببي

 :  (2)في  لك  ربي، والحرالي، واأل و ، يقول أبو الحسن الششتر 
 فكبببب، واببببب  أردى وكبببب، سببببامر هببببدى

 
 وكبب، حك ببة أبببدى وكبب،   لببه أ نبب    

 ا س كلهببببببببببب،وتبببببببببببي، أربببببببببببباة الهبببببببببببر   
 

 وحسببببببك  بببببن سبببببقرا  أسبببببكنه البببببدنا   
 وجبببببببببببببرد أ مبببببببببببببال العبببببببببببببوال، كلهبببببببببببببا  

 
فببببببببببي ال مببببببببببل  وأبببببببببببدى ألفب ببببببببببون  

 الحسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن 
 

 وهبببا، أرسببب و أو  شببب   بببن هيا بببه 
 

 وبببببب  الببببب   ألقببببب  إليبببببه و بببببا قبببببنا  
 الب    ونبا  لب  وكان ل   القرنين  

 
 تببببدى لبببه، وهبببو الببب    لبببة العينبببا  

  عبببببببببببببب، اتحبببببببببببببباده و وه للحببببببببببببببب   
 

 فقببببال أنببببا  ببببن ل يحببببي  بببببه  عنبببب   
 فقيبل لببه: أرجببع  بن  قالببك بببال: ل  

 
 شبببرب   بببدا ا كبببل  بببن  ابهبببا  نببب   

 الوحبببببببببدح التبببببببببيب وان بببببببببه للشببببببببببلي  
 

 أشبببببار بهبببببا ل بببببا  حبببببا  نبببببده الكونبببببا   
 وكببببببببان لبببببببب ا  النببببببببوفال   ببببببببد لهببببببببا  

 
 صببببببببيره  ببببببببدنا  ،ي ا ببببببببة بالتوحببببببببد  

 وبببببد شبببب  بالشببببو    ببببن نو ببببه فلبببب،  
 

  بببل نحبببو أ بببدان ولببب، يسبببكن ال بببدنا  
 

                                                 

 :ا تهنا " يقصد بال الوحدح ، وا تبر  ك لك  ن القول ال أمور "بي كان بي يكون كل  ا هو كامن" ين ر"بال به هبول )1(
 ال حقه.تعليقا   044ص، 0 ،روقة التعري 

 .15-11ص  ،الحسن الششتر  يأب نديوا )2(
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فكل ه لل الحك بال الصبوفية لب، يبدركوا  با أدركبه  ببد الحبه ببن سببعين، ويشبا ره البرأ  
حببببين ببببببال: وهببببو بصبببببدد تقيببببي، آرال أسببببتا ه  ببببببد الحببببه ببببببن  لحسبببببن الششببببتر تل يبببب ه أبببببو ا

 :  (1)سبعين

 ( ل ببببا  فببببي2وأ هببببر  نببببه النببببافقي)
 

 وكشببب   بببن أ بببواره النبببي، والبببدجنا  
 وببببببببببببين أسبببببببببببرار العبوديبببببببببببة التببببببببببببي  

 
  ن إ رابها ل، يرفعوا اللبس واللحنبا   

 ن تببببببببببببببدا ل سبببببببببببببببرهاكشببببببببببببببفنا  بببببببببببببب  
 

 فأصببببببح دهبببببرا  بببببا رأيبببببت، لبببببه ب نبببببا   
 هببببدانا لببببدين الحببببه  ببببن بببببد تولهبببب   

 
 لعالتبببببببببببببببه ألبابنبببببببببببببببا، ولبببببببببببببببه هبببببببببببببببدنا   

 ف بببببن يبنبببببي السبببببير للجانبببببة الببببب    
 

 تقببببببببدس، يببببببببأتي اآلن يأ بببببببب ه  نببببببببا  
وفي الحه أن القاملين بالوحدح ال  لقة يقتربون  ن أصحاة وحدح الوجود، ولكن  بع  لبو  

بد أ فه  بن بلبوا ال برا،، فب ن تل يب ه ال  تباال ببد  ال عاقلة، وا  ا كان ابن سبعينفي التعقيد و 
اسبببت ا  أن يعببببر  بببن هببب ا البببرأ  ببسبببا ة ويسبببر، ولعبببل هببب ا هبببو السببببة الببب   د بببا بعبببض 

ين بقولببه:" وس  ببا ب لبب   ليببك الصبوفية األبببد ين إلبب  تفقببيله  لب  أسببتا ه الع ببي، ابببن سببع
بسببر، ول هبب ا لببي ب ببوه، و ببا الال بلبببي سبببعيني فببي  نببال  ابببن سبببعين ل إلنكببار  ليببه، ول 
ل تقبباد شببيل   ببا نسبببه أهببل الجهببل ال ركببة إليببه، ولكببن رأيبب  كميببرا  ببن الكببب، يعبب ة ويعببي 

  يقبول القامبل هبو القلة ويتعة. وأن كب ه ل يجر   ل  أسلوة واحبد، ألنبه تبارح يتنباالل حتب
 نببد  أبببرة  أ بب ا  ببن  فببي يببد  أنببا لببه  سببتره، وتببارح فببي الجببو ال ن ببره وكببب، الششببتر 

 (.3")–أ ني كب، ابن سبعين  –كب ه 

تلك هي با تصار آرال أصحاة الوحدح ال  لقة، و واالين الناس  نده، وبد استر   هب ه 
فقبببال فبببي حقهبببا:" ارتكبببب  هببب ه ال امفبببة الشبببو ية السببببعينية  ال لسبببان البببدين ببببن ال  يبببةاألببببو 

                                                 

 . 11ص  ،أبي الحسن الششتر  نديوا )1(
 .بالنافقي أستا ه  بد الحه بن سبعين ديقص )2(
 . 441ص ، 4451، بيرو   ،ال  بعة الكامولكية ،الرسامل الكبرى . : باد الرند  ناب )3(
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 رتكببببا  ريببببا  بببن القبببول بالوحبببدح ال  لقبببة، وهبببا وا ببببه، و وهبببوا ور بببالوه، واحتقبببروا النببباس  بببن 
   (1أجله")

 البعد اإلنبحني:  مبحث النحلث:ال
 : مفهَو اإلنبحنية لغة -أ 

 ج ر )أ. ن. س( في أساس البب ة ب عن  األنس والستمناس، بال ال ر ا : " ورد في 

 (2)"إليه بالسي  كل   اض           كل  ستأنس إل  ال و  بدحا      

عنببب  إالالبببة الوحشبببة لف بببة أنبببس، أنسبببا، أنسبببة، أنسبببا،   انسبببة، ب :" فبببي ال عجببب، الوسبببي و 
والفببر . و نهببا لف ببة اآلنسببة   نبب  اآلنببس وهببي الفتبباح ال يبببة الببنفس ال حبببوة بربهببا وحببديمها، 
وهبببي التبببي لببب، تتبببالو ، واإلنسبببان أناسبببي أصبببلها )أناسبببين( الكبببامن ال فكبببر، وهبببو الراببببي  هنبببا 

بببة ( ورد  لف ببة اإلنسببان فببي لسببان العببرة وهببي  ببن أصببل )إنسببيان( ألن العببرة با 3)"و لقبا
بالوا في تصنيره )أنسيان( وهو إ ا فعليبان  بن اإلنسبان واأللب  فيبه فبال الفا بل، وا  با)أنفبن( 

( اإلنسبانية  بب  البهي يبة 4 ن النسيان حت  لقد بيل إنه س ي)إنسانا( ألنه  هبد إليبه فنسبي)
(، وبببد  كببر القببرآن فببي أكمببر  ببن  وقببع  لبب  5وهببي ج لببة  ببن الصببفا  التببي ت يببال اإلنسببان)

                                                 

وه ا ال   نريد  وهو بصدد الفت ار به ا العل،:" بال ابن سبعين. 125-121ص، 0 ،روقة التعري  :ابن ال  ية )1(
 أ و ح  ول   ا دون أو  ل، في فبح ول حقر، وهو ول ببل أنه  هر في دهر، أن ننبه  ليه هو   ا ل، يس ع في  صر،

 . 122ص ،0  ،روقة التعري ابن ال  ية:   ن كب، س ورسوله "
، 4412، القاهرح، والدراسا  العربية عهد البحو   ،جوانة  ن الحياح العقلية واألدبية في الجالامر : ه الحاجر  د ح   )2(

  .41ص
 .42، ص0222، 1،  24ال عج، الوسي ،  ج ع اللنة العربية،  كتبة الشروه الدولية،  ل )3(
دار اليق ة  ،شر    دو  حقي، لقادرتحفة الالامر في تاريخ الجالامر واأل ير  بد ا :بن  بد القادر الجالامر  د ح  )4(

 .42ص  ،0   ،0  ،العربية للتألي  والترج ة والنشر، بيرو 
 .02ص ،4425 ،الجالامر ،ال  سسة الو نية للكتاة ،األ ير  بد القادر الجالامر   تصوفا وشا ر :صالح السيد دف ا )5(
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ِيَ﴿  األفببراد والج ببع، كقولببه تعببال :صبينة  ِبــع الكــ ِع ب (، وك ببا 1﴾ )يــح أيهــح اإلنبــح  مــح  ــ
 س ي  سورح كا لة باس، اإلنسان.

 اصطالحح:  -ب

لب، نعمبر  لب   بدلول لف بة اإلنسبانية فبي ال عباج، القدي بة ببل ابتصبر   لب  لف بة إنسببان 
البسبتاني  لب   با ا بتص  سفق . بين ا نجدها في ال عاج، الحديمة ك حي  ال عل، لل عل، ب ر 

ببببببه اإلنسبببببان، وأكمبببببر اسبببببتع الها ل حاسبببببن األ ببببببه و حاسبببببن البببببنفس  بببببن نحبببببو كبببببر، وجبببببود 
وأقببببا  البسببببتاني إلبببب  هبببب ا التعريببب  أن لف ببببة اإلنسببببانية تعنببببي البشببببرية، ك ببببا  (2األ ببببه")

" لببه س ال بمكببة  ببن  قببل أقببا   ح ببد ب يحببة هبب ا تعريبب  ل لببه اإلنسببان وتربيتببه يقببول: 
 حض، و له البهي ة  ن  ا فة  حض، و له اإلنسان  ن  قبل و ا فبة، ف بن  لبة  قلبه 

 (.  3هواه أفقل  ن ال بمكة، و ن  لة هواه  قله كان أح   ن البهي ة )

"وفببي هبب ا الحببدي  لإلنسببان بالعقببل ال فكببر وتفقببيله  لبب  سببامر ال  لوبببا  ك ببا ورد فببي 
( 4)" ند ال سل ين ب عن  كل  جرد في با وس ال صب لحا  اللنويبة واألدبيبة لف ة" اإلنسانية

" اإلنسبببانية  ببب هة يهبببت، بالش صبببية لتع يبببه مقافتهبببا وتن يبببة  ناببهبببا ك بببا ورد  فبببي ببببا وس 
(  عنببب   بيعبببة اإلنسبببان  بببن قبببع  وببببوح  ج و بببة بشبببرية رفاهيبببة 5)"لروس كل بببة اإلنسبببانية

 راسة اللنا  واآلداة اإل ريقية.اإلنسان اتبع  نهل اإلنسانية وهي د

                                                 

 .1النف ار، اآلية  حسور  )1(
 .11ص ،4414 ،4  ،بيرو  ، نشورا  ال كتة التجار ، الجالامر العربية أرض الكفا  ال جيد :حقي نإحسا  )2(

Philippe Destailleur, Chanteraine L'émir Magnanime Abdelkader Le Croyant, Librairie )3(
Artheme Fayard, Paris, P19. 

  .402ص، 0  ،تحفة الالامر :بن  بد القادر الجالامر  د ح   )4(
 لقبه به أبوه بعد  بايعته باإل ارح.الدين. ناصر  )5(
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      :ك بببا ورد   نبببد الفبسبببفة ال سبببل ين لف بببة إنسبببانية ب عنببب  كلبببي  جبببرد، يقبببول اببببن سبببينا
نهبا  وجبودح فبي األ يبان أو  وجبودح أ" و مل اإلنسانية ف نها فبي نفسبها حقيقبة و اهيبةج ليسب  

إليهببا ولببو كببان  فهببو، لهببا لسببتحال أن يت مببل  عناهببا فببي  فببي األ هببان  قو ببا لهببا بببل  قببا 
(. وبببببد كانبببب  نببببادرح السببببتع ال فببببي اللنببببة العربيببببة 1الببببنفس  اليببببا   ببببا هببببو جال هببببا ال قببببو،")

 واشتهر  في العصر الحدي  بعد النتقال بال عار  اإلنسانية ال  تلفة.

اإلنسبانية هبي ال عنب   "ويوجال ج يل صليبا  عن  اإلنسبانية فبي الفلسبفة الحديمبة، فيقبول: 
الكبير الدال  ل  ال صامص ال شبتركة ببين ج يبع النباس كالحيباح والحيوانيبة، الن به و يرهبا، 

(. ويبق   دلول لف ة اإلنسبانية 2وه ا ال عن  تشبيه بال عن  ال   نجده  ند الفبسفة العرة")
يلتبال، بحبدود التعباري    عن   جردا أو   لقا بل أصبح يعتد كميبرا  بن ال بدلول  البهي يبة ول

 ت ور اكتشافا  البشرية وتفتح  قولها  ل  الكون الرحة.بالقيقة التي تتناولها الكتة و 

 :اإلنبحنية في اَلداب -جـ

اإلنسببببانية اتجبببباه  ببببا، فببببي ج يببببع البلببببدان وال ببببدارس وال بببب اهة األدبيببببة ألنهببببا رو  األدة 
فبب وره "  (.3نسبان والكبون والحيباح")فاألدة إنسباني ببال بع ألن  صبدره األصبلي اإل وجوهره، "

 ن اإلنسان نفسه ألن اإلنسانية ن رح شا لة نحو البشر ت  بح إلب  السب و ببالنفس نحبو ال مبل 
العليبببا وت هيرهبببا  بببن شبببوامة األنانيبببة والنفعيبببة فهبببي تشبببد النببباس إلببب  أهبببدا  سبببا ية  شبببتركة 

ل  فاقبلة ببين أببيض وأسبود، وكأنه، أسرح كبرى ل ا تبار فيها للعر  أو الجبنس أو البدين، و 
فهي  رتب ة بجوهره وت لعاته نحو السعادح وال مل التي يحل، بها. ولعل أكمبر التيبارا  األدبيبة 

                                                 

 اللقة ال   اشتهر به  بد القادر وبقي  بال ا له  ول حياته وبعدها. راأل ي )1(
 أحد األلقاة التي يعتال بها  بد القادر  صوصا بعد نفيه. رالجالام )2(
 .52ص  .ن ر الديوانا .قبان لقة به ا نفسه في بعض أشعارهل ابن  بد.الراشد  ناب )3(
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أ بب ا ب بببادئ التصببور اإلنسبباني لببألدة هببو التيببار الرو انسببي    البعببد الع يببه دا ببل البب ا  
 (.1)"الحال ة ودا ل إنسانية اإلنسان

ِيالبعد اإلنبحني  ند الاا -د  :ت

" حقيقة كا لة ودامبرح  حي بة يعبد اإلنسبان  كبون  بن  كوناتهبا ي مل الوجود  ند "الششتر 
 األساسية وأحد أ رافها ال فترقة )س، العال،، اإلنسان(.

" باإلنسبببان اهت ا بببا  اصبببا، فكانببب   قاربتبببه للبعبببد اإلنسببباني  رتب بببة وببببد اهبببت، "الششبببتر 
ارتبا ببا وميقببا بالبعببد اإللهببي، إلبب  حببد ي كببن القببول  عببه أن تلببك ال قاربببة كانبب   سببتنربة فببي 

لوجببببود، البعببببد اإللهببببي، ولكببببن  بفببببا لل واببببب  الصببببوفية السببببنية التببببي تقببببول بالنفصببببال فببببي ا
انفصببال ال وجببد  ببن ال وجببودا  وتعاليببه  ليهببا، وبوجببود هببوح ل تعبببر بببين س واإلنسببان، وأن 
 ببببة اإللهببي باإلنسبباني هببي  ببببة  قببو  وانقيبباد وتسببلي، بققببال س وبببدره، وا تبببار وجببود 
. اإلنسان يك ن فق  في  قو ه وا تماله لإلدارح والفعل اإللهي فيه دون أن يكون لبه أ  فعبل

 بفببا لهبب ا ال وببب  البب   يببد و إلبب  إسببقا  ال مببل األ لبب  اإلنسبباني، نجببده يببدافع  ببن  فهببو، 
التصببال الوجببود  ال  لببه، رافقببا فكببرح اإللببه ال تعببالي، والقببول باإللببه ال حايبب ،  اويببا تلببك 
ال سافة التي أبا ها التصو  السني الرسب ي، ببين س واإلنسبان، راد با الهبوح الفاصبلة بينه با، 

ا يا إل  إدراك س الوجود ال  له  ن حي  هو با ن في اإلنسان، وفبي هب ا د بوح  نبه إلب  د
إ ببادح ال صببامص ال سببلوبة لإلنسببان ال ت ملببة فببي إرادتببه الحببرح ال  لقببة التببي ل تحببددها حببدود 
في إدراك الحقيقة، وبدرته  ل  بلوا درجة  ليا  ن ال عرفة، أل وهبي التحقيبه، الب   تتبشب  

كببل   بباهر الوجببود ال تعببددح ول يبقبب  إل هببو )اإلنسببان( با تببباره الحقيقببة ال  لقببة ول  أ ا ببه
 (:2يبق  لنيره وجود، حي  يقول)
                                                 

الشركة الو نية للنشر  .أبو القاس، سعد س: ترج ه وبد، له و له  ليه .حياح األ ير  بد القادر .هنر  تشرشل لشار  )1(
 .2ص  .4420 .0  .الجالامر .والتواليع

 .11 - 11ص ، ديوان أبي الحسن الششتر  )2( 
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 ببن كسببر ال لسبب،  ببن نفسببه بببدا لببه الكنببال البب    فبب  بببد فببتح القفببل البب   أ لببه بفببل  بببن 
يبا صبا  ف با أببدره  األس ال بد حلببه وكان في العال،  ا   بره فليشكر س ال   بصره اإلنسبان

  ليفبة الحبه ال   دببره.

" يت تببع ب كانببة وجوديببة ها ببة، وحتبب  تتحقببه إلفببراده فاإلنسببان إ ن فببي  بب هة "الششببتر 
تلببك ال كانببة،  لببيه، أن يببدركوا الحقيقببة الكا نببة فببي  واتهبب،، وآنبب اك سببيعل ون  لبب، اليقببين كنببه 

ن وجبببوده ،، يقبببول: "ا لببب، أن الواجبببة  ينبببك وال جبببال  ببببرك ف حبببال أن ت ببببر  بببن  يبببرك، وا 
 (1" ).أ بر  بأ  شيل ف ن ا ت بر  نك

"جسببب، ونفبببس  :"،  كبببون  بببن جسببب، ونفبببس ورو واإلنسبببان كوجبببود وابعبببي،  نبببد "الششبببتر 
 لبك و لكبو  «"وجبوده   امبل لوجبود العبال، با تبباره  ( وهبو فبي2ورو  بالن ر إلب  اإلنسبان" )

(، بحيببب  يقاببببل الجسببب، الُ لببببك  بببن حيببب  هبببو  بببال، الشبببهادح  بببن ال حسوسبببا  3وجببببرو " )
ال بيعية كالعرش والكرسي وكبل جسب، يت يبال بتصبر  ال يبال )فبي البوه،(  بن  ج بو  الحبرارح 

( 4سبب، يتركببة  ببن اإلس قسببا .)والبببرودح والر وبببة واليبوسببة التناليهيببة والعنصببرية وهببي كببل ج
( 5ويقاببببل البببنفس والبببرو  ال لكبببو   بببن حيببب  هبببو  بببال، النيبببة ال  بببتص بببباألروا  والنفبببوس)

(،  ببببا هببببو 6ويقابببببل الجبببببرو  با تببببباره  ببببال، الع  ببببة أ   ببببال، األسبببب ال والصببببفا  اإللهيببببة )
ة  ج و   ن صفا  في اإلنسان. فكل جبالل  بن أجبالال العبال، ال فتبرض يقابلبه  قبو أو جانب

 ن جوانة اإلنسان ال فترقة. وبد ل ص لنا "ابن ال  ية" ه ه ال  املة ك ا را هبا أصبحاة 
الب ين يعتببرون أن اإلنسبان والعبال،  ،" و "الششبتر "ال  هة  اصة "ابن  ربي" و "ابن سببعين

                                                 

 .121ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (1(
 .101ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (2(
 .101ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
 .451ص، : التعريفا الجرجاني يالشري   ل (4(
 .451ص، : التعريفا الشري   لي الجرجاني (5(
 .52ص، : التعريفا الشري   لي الجرجاني (6(
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وأن ال بيعبببة اإلنسبببانية إن بببا هبببي  بببن ال بيعبببة الكليبببة (، 1واحبببد، فهبببو جبببا ع لل بببام  األكبببوان)
(، وأن العال،:" اإلنسان األكبر" ي امل في وجوده وتكوينه اإلنسبان: العبال، 2الشامعة في العال، )
 األصنر ك ا يلي:

يعتبببر العقببل  ببن اإلنسببان جبباللا  ببن العقببل الفعببال، والببرو  جبباللا  ببن الببرو  الكلببي، وهببو 
قــل الــِوح ﴿ األ ببر  اإللهببي ال تصاصببي  صببدابا لقولببه تعببال :  حببل الفهبب،  ببن س بال حببل

ِبي (. وتكون النفس في اإلنسان جاللا  ن النفس النا قة. أ ا القلبة فهبو فبيض 3﴾ )م  أمِ 
 ن الصورح الفياقة، وه ا الفيض هو القابل لفيض العقل والرو  والبنفس. والفكبر الب    حلبه 

العبببرش ال جيبببد. والتصبببور الببب    حلبببه ال الانبببة   قد بببة البببد اا ال تقببب ن للسبببر القلببببي يشببببه
الوس    ن الد اا، وهو يشببه الكرسبي الواسبع. والب كر فهبو فبي ال الانبة ال ب  رح  بن البد اا 
وهبببو يشببببه القلبببب،. والحفببب  ببببرالى بببببين  الانتبببي الفكبببر والتصببببور  بببن البببد اا وهببببو شببببه اللببببو  

 ال حفو .

لمبا ن الكوكبة. وال حبال ي امبل فلبك أ ا الحس ال    حله الجوار  ال  س في امل الفلبك ا
الحببل، والببد اا ي امببل فلببك ال شببتر ، والكبببد ي امببل فلببك ال ببريخ، والقلببة ي امببل فلببك الشبب س، 

 (4…)والكلية ت امل الالهرح، وال رارح تشبه كرح النار، والد، كرح الهوال 

 فاإلنسان إ ن نس ة  ن العال، وكل شيل فيه   امل ل ا في العال،:

 (5) (الجل لهجته أندلسية.)الشعر  بوله:

 يل يب كبببارببببببببببببببكببل ش                            
                                                 

 .014ص  ابن  ربي.    و   رآح ال عاني  ن الر ال الشعر .( 1(
 .54ص ، : بد العار ابن سبعين( 2(
 .25ية اآل ،( سورح اإلسرال3(
 .414 - 412ص ،4   ،روقة التعري  :ابن ال  ية( 4(
 . 452ص ،الششتر أبي الحسن ديوان  (5(
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 وس واألبب اربببببببببببوالش ب                            

 في صفاتبك  جب بببو                             

 بك تنيبة وت بلبع ببببببفبي                            

يه اإلشارح، أن القول بالت ابه وال  املبة ببين اإلنسبان وال بيعبة لبه  با يشببهه و  ا تجدر إل
في حك ة الهرا سة العرفانية، وك لك في الفكر العرفاني اليهود  ك ا شا   في فكر القبالبة، 
و بببن ال  كبببن أن نجبببد أصبببول الفكبببرح تقبببرة فبببي أ  ببباه األسبببا ير القدي بببة التبببي تصببببور  

 (1كون  ل  هيمة اإلنسان. )اإلنسان  ل  هيمة الكون وال

" الفكرح   ا كان شامعا  ن أفكبار حبول ال  املبة ببين اإلنسبان والعبال، وبد استق  "الششتر 
فببي التببرا  الصببوفي،  اصببة  ببا كتبببه "ابببن  ربببي" فببي رسببالة "اإلسببفار  ببن نتببامل األسببفار"، 

أوجه ال  املة بين األرض و بقاتها والعال، العلو ، و با فيبه  بن  حي  أشار إل   لك  وقحا
 (.2س اوا  وكواكة وبين بوى اإلنسان الجس ية وصفاته ال  تلفة )

لب  " في "اإلحا ة"، و "الكب،  ل  ال سامل الصقلية"، حي  أل ع إأو  ا كتبه "ابن سبعين
"اإلنسان في العال، والعال، كله   املة وال  امل واحد  بع   ملبه، :شيل  ن  لك حين ا تبر أن

" إ ا أ لعب   لب  الهيمبة :(. فهو يرد ه ا إل   اك ويوحد بينه ا بامب3فاإلنسان والعال، واحد")
وت لصبب   لبب  الهيمببة وت لصبب  لببك هبب ه القسبب ة وج يببع  ببا حللبب  وبسبب   لكببي تتبببين بببه 

ة التأنيس وترجع بعد  بصك  ن القسب ة ال ب كورح إلب  بببل نفسبك تجبد فيهبا ج يبع  با   أنين
 (.4 كر بوجه أل   وهي له شبه الن و  " )

                                                 

 .012ص .الر ال الشعر   ند الصوفية  ا   جودح نصر. (1(
 .اإلسفار  ن نتامل األسفار. ابن  ربي( 2(
 .52ص. يةالكب،  ل  ال سامل الصقل (3(
 . 00ص ،اإلحا ة :ال  ية ابن (4(
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" يرى أن اإلنسبان فباض  بن س ك با فباض العبال، ب وجوداتبه ال  تلفبة العلويبة و"الششتر 
والروحية، أ  أن العال، ب ا فيه  ن  وجودا  روحانيبة أو جسب انية جالميبة أو  والسفلية ال ادية

كلية  رقية أو جوهرية بد أفاقها س  ل  اإلنسان، لكن، وك ا تببين لنبا  بن بببل، فبر ، أن 
اإلنسان يعتبر جاللا ل يتجالأ  ن العال،، وأنه  ساو له و  امبل، إل أنبه يت يبال  نبه، ك با يبرى، 

و د،   املته أل  جالل  ن أجبالال العبال،  لب  حبدح، ألنبه ي مبل الج عيبة الرابيبة،  بك اله ال اتي
 .والتقوي، الحسن، وال  تصر الشري 

" فبببي حقيقبببة الوجبببود اإلنسببباني ترتبببب   سبببألتان و بببن هببب ا التصبببور الببب   بلبببوره "الششبببتر 
 ها تان ه ا:

تشبابه اإلنسبان والعبال، وت امله با، إل أنبه ل يقبول ب قبو  األول للمباني أنه ر ، بولبه ب-4
ول تبأميره فيببه بحركبا  أفبكببه وكواكبببه، ك با أنببه لببيس بواببع تحبب  تببأمير ببواه ال اديببة والروحيببة 
ك بببا تببببرى بعبببض العرفانيببببا  الصببببوفية، ببببل بببببالعكس إن العبببال، هببببو البببب   يكبببون فببببي تركيبببببه 

مببباره، ألن اإلنسبببان هبببو حقيقبببة الوجبببود ولبببول وجبببوده ل بببا وجبببد وحركاتبببه ووجبببوده يجبببر   لببب  آ
" ال وجبببه إلببب  اإلنسبببان بصبببد تو يتبببه ببببدوره وبي تبببه العبببال،، وهببب ا  بببا يوقبببحه ببببول "الششبببتر 

 الوجودية ورتبته بالنسبة للعال،:

حبببا  ببببه، وأنببب  البببوتر وببببه يكبببون " فأنببب  الحبببه و ببببرك البببوه، وأنببب  ال حبببي  و ببببرك ال 
الشببفع، وأنببب  الققبببية المابتبببة وهببو ال اهببببة وأنببب  رو  وهبببو جسبب، وأنببب  رة وهبببو  ببببد، و نبببه 
يجة الت لي وبأن ت بر يجة التحلي فوجبودك لبه هبو التجلبي، وباصب ب ، أنب . العلبة وهبو 

وأنب  الشبر   ال علول و بد  أو رتبة مانية  نك، وبل، ولو  و قل، وأن  الواجة وهو ال  كن،
وهببو ال شببرو ، وهببو الشببر  فببي كببل  شببرو ، وكببل  شببرو  حقيقتببه أنبب ، وهببو السبب، وأنبب  

 (1ال س   والس، ال شار إليه  ج و  األس ال وال مال ال وقو   ل   رتبته ".)
                                                 

 .121 – 125ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 1(
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وبدون شك ف ن في تصوره ه ا، ال   يسند لإلنسان بي ة وجودية   لقة، تد ي، لرأيبه فبي 
نية، وتنليببة للبعببد اإلنسبباني  لبب  البعببد اإللهببي فببي فهبب، الوجببود. وهبب ا  ببا حريببة اإلدارح اإلنسببا

 (1) (الشعر الجل لهجته  نربية.)يد  ه بوله 

 بيك  هبر  ه ه األشيال                         

ليبك ترج                           ع بأ بببروابببببببببببببببببببببببوا 

 بي ل تنحصبارواببببببببببببببببببببببببببالتببب                         

 ن أجلببك ْ هبباروابتبببببتإن                            

"  ركبببا  ببن رو  ونفببس وبببدن، وكببان كببل جانببة  ببن إ ا كببان اإلنسببان  نببد "الششببتر -0
 عينبة، حسببة ال باهر، حيب  ت بتص الببرو  جوانبة وجبوده ال فترقبة ي ببتص ب ه بة وجوديبة 

 ببمب ببب دراك ال عبباني ال فيببة، وت ببتص الببنفس بتببدبير البببدن، وي ببتص الجسبب، با تببباره  ركببال 
الحببواس، ببب دراك الصببور ال حسوسببة. فبب ن هبب ا فببي ن ببره ل يعنببي أن الجسبب،  كببون  ببن أجببالال 

ببببل إن   سبببتقل بعقبببها  بببن بعبببض و نفصبببلة يع بببل كبببل واحبببد  نهبببا فبببي اسبببتقبل  بببن  يبببره،
 اإلنسان وحدح  تصلة األ را  كا لة الجوانة، كل جانة فيه ي د، اآل ر ويس ر له.

" الوحبدح ببين ببوى اإلنسبان و لكاتبه، تببين وه ه بعض األبيا  التي يصبور فيهبا "الششبتر 
فبببي وحبببدح دون امببببنينية أو  أن أ  شبببيل يصبببدر  بببن الببب ا  اإلنسبببانية، يصبببدر بشبببكل  تصبببل

 (:2()الجل لهجته أندلسية.يقول) تعدد:

 و، ترتب بببببببببببببببببببببببببببببببببي  لببببببببببببببببببول                       

                                                 

  .454 – 452ص، ديوان أبي الحسن الششتر  (1(
 . 412ص ، ديوان أبي الحسن الششتر ( 2(
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 ود في ج لتيبببببببببببببببببببببببببببببببببببسر الوج                       

   (:1()الجل لهجته أندلسية.وبوله )

 و كب كببببببببببباس ع يا نفسي كب، وه                      

 فكرك وصوتك ك ا األحر  ن ا ك                      

 (2) ()الجل لهجته أندلسية. وبوله

 بعببببببببببببببببببس بأي ببببببببببببيا فقير  نب                      

 بعبببببببببببببببببببببببببببك أرجبببببببببببببببببببببببول اتب                      

 بعبببببريقك اتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو                       

 يلببببببببببببب  الشببببببببببببببأن  ُهب  عن                      

 بببيببببببد الحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوتشاه                      

 ببيببببببببر امبنبببببببببببببببببببببببببببببببول تن                        

" الصببوفي الفلسببفي، وجببود قببرور  لوجببوده وهكبب ا فوجببود اإلنسببان، فببي  بب هة "الششببتر 
ن بببا  ال بباص ووجبببوده العببا،   لبببك أن اإلنسببان  بببين وجبببود العببال، و بببين وجببود س، ل فبببره، وا 

 الفره يورمه الجهل والوه، والنفلة.

 (3()الجل لهجته أندلسية  ع   اهر  شربية.حي  يقول: )

                                                 

 . 012ص  ،ديوان أبي الحسن الششتر  (1(
 . 452ص  ،ديوان أبي الحسن الششتر  (2(
  .42ص ، ديوان أبي الحسن الششتر  (3(
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 ود ج عاببببببببببببببببببببببببببرد الوج         بن يراني شفعابببببببببببببيا                     

 وأحك، له ا ب عا                                    

 ة يشبببرهبببببببببببور الحبقيقبببببببببببن        صح في الوجود   له                   

 ي الصورببببببببببببببببره فببببببببببببببببفالف     ع بي  هرببببببببببببببببببببببببببببببببالشف                   

 ببونوسبرهبا  ص  ن العيون    الي آ ر  ف  بببببببببببببببببببأنا                     

ف ببن َ ببدََّد أسبب ال الوجببود )س، العببال،، اإلنسببان( وفببره بينهببا فقببد وهبب،، ألن الوجببود واحببد: 
"ولببول األسبب ال  ببا  ببدد  البب ا ،  ببا كنبب  تببرى إل  ببا تجببد، وكونببك  ببا تجببد  ببا تببرى إن ببا هببو 

نببا، وهنببا وهبب، تبببين  ببن العببدد البب   يأ بب  الواحببد وتنقلببه  ببن بولببك فببي الصببورح وفببي اللببون ألوا
بببالفرض  نببك  لبب  ال راتببة ال توه ببة إلبب   يببر نهايببة، وتسبب يته امنببين مبمببة وكبب ا وكبب ا وهببو 

 (.1واحد في  اته")

و ببن يسببت يع إدراك هبب ه الحقيقببة، أ  أن يببدرك الوجببود الحببه واحببد فببي  اتببه بببدون تعببدد، 
" بد بلل درجة  ليا  ن العرفان، و ا يبلل هب ه الدرجبة إل  بن سب   روحبه فهو  ند "الششتر 

وبلببل  صببافي الك ببال الوجببود  وال عرفببي واأل ببببي، ولببيس  لببك سببوى اإلنسببان الواصببل، أو 
 ال حقه با تباره أك ل الناس وأبدره،  ل  كش  أسرار الوجود وتبديد أوها، التعدد.

" فبي ف ا  عن  الك الج و ن ه، ال  صوصون بالك الج وكي  يتحدد   هة "الششبتر *
 جاإلنسان الكا ل

 اإلنبح  الكحمل: -ه

 الك ال هو  ا يكون  د ه نقصا، وهو يستع ل في ال ا  والصفا  واألفعال. -4
                                                 

 .121ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (1(
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"، ألن الكا ببل  لبب  ل  جبباالا ك ببا يببرى "الششببتر والك ببال صببفة ل ت لببه  لبب  اإلنسببان إ
اإل بببه هببو س: " والك ببال ل يوجببد   لقببا إل للكبيببر ال تعببال، ول يقببال كا ببل "إل باإلقببافة 

 (.1ص")ل ن دونه، وك لك للنابص، فب يصح الك ال إل هلل تعال ، ول يوجد في  لقه إل ناب

 واإلنسان  ل  مبمة أصنا :

 نابص، وهو أدن  الدرجا ، وه، العوا،.

وكا ببل، وهببو بسبب ان: كا ببل  يببر  كت ببل، وهبب، األوليببال، ولببو وجببد التك يببل للبببعض ف ن ببا 
يكبببون  لبببك بالنياببببة ل  لببب  السبببتقبل. وكا بببل فبببي  اتبببه  كت بببل لنيبببره وهببب، األنبيبببال  لبببيه، 

 السب،.

ن يكونببا فببي القببوح الن ريببة أو فببي القببوح الع ليببة، وأفقببل الك ببال  والك ببال والتك يببل إ ببا أ
الن ريببة  عرفببة س تعببال ، وأشببر  الك ببال  العل يببة  ا تببه: "والك ببال هببو العلبب، ببباهلل، وكببل 

(، ك ا أنه "لبد  ن  ل، شر ي يعل، به الواجبا  )ال ا بة هلل 2 ل، إن ا وقع ليعر  به س")
( ف بببن لببب، تكبببن  بيعتبببه  اليبببة  بببن 3»)ة الحبببه  بببع   الفبببة أ بببرهو حبتبببه، إ ( ل تصبببلح  حبببب

شوامة الجهبل، و بن لب، يكبن  بدركا للحقيقبة الوجوديبة ال  لقبة، لبن ي فبر بالك بال:" ل يصبلح 
 (.4ال فر بالك ال  ع فساد ال بيعة" )

وهك ا فكل  ن كان  درجاته في هاتين ال برتبتين أ لب ، كانب  درجبا  ك البه أ لب ، وكبل 
ِته أك ل) ن كان    (.5درجاته وتك يله بالنير في هاتين ال رتبتين أ ل ، كان  درجا  ُنُبوَّ

                                                 

 .144ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (1(
 .144ص : ال قاليد الوجودية، تر أبو الحسن الشش( 2(
 .142ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 3(
 .142ص ية، : ال قاليد الوجودأبو الحسن الششتر ( 4(
، تح:  دنان درويش و ح د الكليا  و عج، ال ص لحا  والفروه اللنويةأبو البقال أيوة بن  وس  الحسيني الكفو :  (5(

 .401ص ، )د.  (،1   ال صر ،   سسة الرسالة، بيرو ،
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 ببن هبب ا التحديببد يتبببين أن الكا ببل  ببن النبباس نو ببان: كا ببل  يببر  كت ببل وهبب ا النببو   ببن 
الك ببال هببو البب   يحصببله اإلنسببان، البب   بلببل درجببة  اليببة  ببن العرفببان، وكا ببل فببي  اتببه وهبب، 

ة الك ببال فببي كببل نببو   ببن الك ببال حسببة بببربه،  ببن الحقيقببة الوجوديببة األنبيببال، وتتفبباو   راتبب
ال  لقبببة، فبببأ ل  درجبببة  بببن ك بببال  يبببر ال كت بببل هبببي التبببي يبلنهبببا البببولي، وأ لببب  درجتبببه  بببن 

 الك ال ال كت ل هي التي تجل  في  ات، األنبيال  ح د )صل  س  ليه وسل،(.

"، لف  ال قرة والبولي: "الششتر  و ن األلفا  الدالة  ل  اإلنسان الكا ل في تصو  -0
"والوليببببببة هببببببي القببببببرة  ببببببن س باأل  ببببببال ال الصببببببة، واسببببببتيبل الحببببببه والتعببببببرض لنفحببببببا  

(. وهي بريبة  ن لف  الق ة حيب  تح بل هب ه األلفبا  نفبس الدللبة تقريببا، و لبك 1الجبرو ")
 :وفه  عنيين

أن الق بة أو ال قبرة هبو أك بل النباس، الواحبد الب   هبو  وقبع ن بر س  ل:المعنى األو
فببي كببل ال ببان ل تصاصببه بالعنايببة اإللهيببة، أو ك ببا يقببول: "وا لبب، أن الت صببيص اإللهببي هببو 

(. فهببو  وقببع ن ببره فببي كببل ال ببان،  ليببه تببدور أحببوال ال لببه، وهببو 2الشببر  فببي كببل ك ببال")
ك ببا يعتبببر ال كلبب  بحفبب  الكامنببا   يلببة حياتببه يسببر  فببي الكببون سببريان الببرو  فببي الجسببد، 

وبعد   اته، يحل  حله ولي  بن األوليبال البمب  الب ين يلونبه فبي الدرجبة: "ال قبرة هبو ال يبر 
الجا ع للرتة الحبلية و يرها وهو ال تكل، بها وهي رتبة ولبه رتبة انفبرد بهبا، ل يببقو،  يبره إل 

 .(3الوار  بعده")

 قبببرة فيبببه دللبببة  اصبببة، وهبببي دللبببة الحقيقبببة الكليبببة الجا عبببة يح بببل ال والمعنـــى النـــحني:
القدي ببة، والتببي تبببد   بالحقيقببة ال ح ديببة أو البببرو  ال ح ببد ، أو  ح ببد األ لببب ، وهببو الببب   

                                                 

 .12ص  ،)د. (.052  تصر الرسالة العل ية للششتر :    و  دار الكتة التي ورية،  صر، رب،  (1(
 .144ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (2(
 .122ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 3(
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يسببت د  نببه األنبيببال واألوليببال  لببو ه،، إنببه الببرو  البب    هببر فببي صببور األنبيببال  ببن أد، إلبب  
 : ح د  ات، األنبيال

 (1) (لهجته فصح   ع   اهر أندلسية.)الشعر  وشح  بوله:

 ه  عن ببببببببببببببببببببببببببببببل وحرفبببببببببببببببو كبببببببببببببببببببببببببه                 

 ه  من ببببببببببببببببببببببببببببببببي وليس لببببببببببببببببببببببب اك حب                 

  بببببببببببب ح د  ينا هو  ح د األ لوله اس،                  

 را ُيتب ببببببببببببببببببببببببببببببببببو أول وآ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه                 

 ه  مببب بببببه أقبرة فبيه حرفبببببببببببببببببببببببببببببحرفب                 

هي التي  هر  فبي صبور األوليبال  نب  أن وجبد  الوليبة، ك ا أن الحقيقة ال ح دية تلك 
فكببل األنبيببال واألوليببال  ببا هبب، إل صببور وتجليببا  للحقيقببة، لبسبب، األ  بب،  ح ببد ال  تببار، أو 

 :الرو  ال ح د ، حقيقة كل الحقامه

 ،  ح د ال  تببارببببببببببببببببببببببباسب، األ                      

 و  بين األب بارببببببببببببببببببببببببوهو ش بس تل                   

 (2باح األنببوار )بببببببببببببببببببببببببببببببببببوهو نور و شك                   

أ با كيبب  يبلبل اإلنسببان الك بال ويتحقببه بببه فيصببح  قربببا وليبا وارمببا لعلبو، النبببوح، فبب ن  -2
"  بب هبا  اصببا فببي ال سببألة، إ  يببرى أن الك ببال والنقصببان ل وجببود له ببا إل ببب رادح "للششببتر 

                                                 

 . 412ص ،ديوان أبي الحسن الششتر  (1(
 .414ص ،ديوان أبي الحسن الششتر ( 2(
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اإلنسان، فهو ال س ول  ن وقعه و رتبته، إ  بع له يحقه وجوده  لب  هب ه الصبفة أو تلبك: 
( ول ببا كببان الك ببال ت صيصببا إلهيببا، فقببد 1"فببب ك ببال ول نقصببان، إل بحسببة ن ببر اإلنسببان" )

س كببل إنسببان، فالك ببال فببي اإلنسببان  وجببود بببالقوح ول يسببت يع أن ي ببر   ببا بببه  ببن   ببص بببه
القببوح إلبب  الفعببل إل بببالعل،، فبببالعل، يسببت يع اإلنسببان أن يرتقببي ب اتببه وي لببه  نهببا  اتببا كا لببة 
ويعلبببي  بببن شبببأنها ويحقبببه حريتهبببا وانفصبببالها  بببن الوجبببود الجالمبببي البببوه ي واتصبببالها ببببالكلي 

. و ببادا، أن هببد  العلببو، كلهببا هببو العلبب، ببباهلل، ف نببه ل ك ببال إل بببالعل، سببوال الحقيقببي ال  لببه
كببان هبب ا العلبب، شببر يا أو حك يببا فلسببفيا أو رياقببيا أو هندسببيا و ببن أ   ريببه توصببل إليببه، 
روايببة أو درايببة، ف نهببا كلهببا تبب د  إلبب  الحقيقببة ال  لقببة س: "وكببل  لبب، إن ببا وقببع ليعببر  بببه 

يتوصببل إليهببا  لبب   ببره  ببدح، ف ببن رجببل يصببلها  لبب  يببد رجببل أو بالتوجببه س، و دينببة العلبب، 
 في أسر  ال ن أو بعد  دح، ففي ال ره ال تب  وفي ال دينة المتب ".

ل " انتقادا ل  ا لل ين يعتقدون أن الولية هبة إلهية، ل يع ل  بن أجلهبا ويوجه "الششتر 
بعلبب، ول بع ببل، ويببرفض  ببا يبب هبون إليببه  ببن أن العلبب،  شبباوح تنلببه بصببيرح اإلنسببان، وحبباجال 
يق  دون بلوا الك ال والولية: "فال   يقول العلب، حجباة، ول يقيبد ف با هبو  بن  و  األلبباة، 

 (.2ينكر السبة ويعبِ،ر بال لة")

( وهبببب، الصببببوفية  ببببن أهببببل 3" فببببي نقببببده هبببب ا يتوجبببه  ببببن جهببببة إلبببب  "الصببب،"،)و" الششبببتر 
البببدايا  البب ين لبب، يببدركوا الحقيقببة الوجوديببة كا لببة، والبب ين يببرون أنببه كل ببا كببان اإلنسببان أ يببا 
ِ ُلوا  ن أ   عرفة أو  ل،، كل با كبان أكمبر تقببب للعلب، اللبدني وكبان أببدر  لب  بلبوا الك بال. 

 ات، النبوح  ح د )صل  س  ليه وسل،( أك بل النباس، كبان أ يبا ل وحجته، في  لك، هي أن 

                                                 

 .144ص: ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 1(
" إل  بعض الصوفية  ن أصحاة البدايا  ال ين ل، يبلنوا بعد  بلل العرفان، ان ر  ا ه ا ال ص لح يشير به "الششتر  (2(

 .101ص ،0، وك لك روقة التعري  .و ا بعدها 211ص، " بالرسالة الرقوانيةباله  نه، "ابن سبعين
 .144ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
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يقرأ ول يكتبة ول  لبو،  نبده، حيب  يقبول: "و با  بن نببي إل ولبه  لبو، ج بة، وهبي ببين أيبدينا 
ن كببان  ببا كتببة، و ببا بببرأ،  إن كنببا  يببر أ ببة بلنبب  لنببا  لبب  سببيد العببال ين وا  ببا، ال رسببلين، وا 

دليببل  بببهر  لبب  صبببدبه، بعبب   ح ببدا  ببع الكلبب، والقببرآن  فهببي أ  بب،  عجببالح فببي حقببه وأببببوى
 (.1").العب ي،

ول تقاده أن العل، قرور  ل عرفة س وتحقيه الك ال فهو يتسالل  سبتنكرا: "كيب  يصبح 
ج" مبب، يجيببة  ببن هبب ا السبب ال  بينببا أن الجهببل يق ببع حبببل وصببول الوليببة، ! عرفببة س بببب  لبب،

 (.2" ا ات   س وليا جاهب"):ألنه

ببِل الب ين كبانوا جبباهلين ببالقرآن والكتاببة، ويحببتل  وتبعبا لب لك ينبابش أبببواله،  بن بعبض الُك َّ
 لببيه، بببأن الببولي البب   ل يكتببة ول يقببرأ تجببد لببه  ببن العلببو،  ببا يجعلببه فببي درجببة العل ببال  ببن 

"فبب ن بببال بامببل بببد رأينببا رجببال  هببر   لببيه، الكرا ببا  وبانبب   لببيه، الك ببال   :شببت  الفنببون
لواحد  نه، ل يعر  األل  ال رسو ة في ال ب ، ول يفبره ببين الشبكل والبنق . يقبال إن كبان وا

ل يعببر  ال بب  وأسبببابه، والكببب، الصببنا ي وأبوابببه، )فهببو( يجت ببع  ببن حيبب  الكل ببة الحك يببة 
 .(3والنبي" )  ع أرباة العل، والكب، الصنا ي، وه ا ي ف   ل  األص،

ك ا أنبه يتوجبه،  بن جهبة أ برى بالنقبد إلب  شبي ه ) يبر ال باشبر( "اببن  رببي" الب   كبان 
يرى، أن  ريه الك ال وبلوا أفراد اإلنسان  رتبة الق بية ليسب  هبي العلبو، ال نقولبة  يتبا  بن 
 يببب ، ببببل هبببي العلببب، اللبببدني، والكشببب  الربببباني والتجلبببي اإللهبببي الصبببادر  بببن الحبببي الببب   ل 

جده ي نع ال ريدين ال تأهبين لبلبوا الك بال  بن تعبا ي العلبو،  بن فلسبفة وكبب، ي و . وله ا ن
( ألنهببا تجعببل حجبببا كميفببة أ ببا، ال تأهببة ل عرفببة حقيقببة الوجببود. فهببو يقببول  ببمب فببي 4وفقببه، )

                                                 

 .104ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 1(
 .102 ص: ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (2(
 .102ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
 .021ص، 1   ،ال فتوحا  ال كية :ابن  ربي (4(
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 نعه  ريده  ن تعا ي  ل، الكب، والسبة في  لك: " م، نرجع إل  السببة الب   ألجلبه  نعنبا 
إلبب  بلبببه  ببن الن ببر فببي صببحة العقامببد  ببن جهببة  لبب، الكببب،. فالعا ببة  ال تأهببة لتجلببي الحببه

( فكل با كبان اإلنسبان بعيبدا  بن  مبل 1" ).بح د س سلي ة  قامده،.  ا لب، ي بالعوا  لب، الكبب،
 ه ا العل، كل ا كان  ل يفته بابلة لتلقي التجلي اإللهي وتحقيه الك ال.

"  لب  "اببن  رببي" فريقبة ببد حب  شبتر إن تحصيل العلو، ك ا ي هر  ن  ببل رد "الش
س فببي كتابببه  ليهببا، حيبب  ا تبببر أن العل ببال هبب، أ ببر  النبباس ببباهلل ولبب ا فهبب، ي شببونه. ك ببا 
حببض النبببي  لبب   لببة العلبب،  ببن ال هببد إلبب  اللحببد والع ببل  لبب  تحصببيله ولببو كببان بأبصبب  

  س  ليبه وسبل،  لب   لبة العلب، وأوصب  ببال له والحلب،، وأ ببر الصين: "وحض النببي صبل
أن العببال،  نببا فببي درجببة النبببي، و ببن لبب، يكببن  ال ببا فلببيس بببولي. بببال تعببال :" إن ببا ي شبب  س 
 ن  باده العل ال"، ف ن لب، يكبن  ال با لب، ي بش س، و بن لب، ي بش س لب، يكبن وليبا، ف بن لب، 

 (.2يكن  ال ا ل، يكن وليا")

" في الدفا   بن د بواه  سبتدل  لب  أن البولي العبال، هبو أحسبن درجبة ست ر " الششتر وي
وأك ببل وجببودا  ببن الببولي األ بببي، و لببك لقدرتببه  لبب  تحصبببيل العلببو، العقليببة والنقليببة وبابليتبببه 

الوليبة فبي األ بي، بوجبود العلب، اللبدني، لتلقي العلو، اللدنية الكشفية، حي  يقول: "وا  ا فرقنا 
وجببببدنا الببببولي الجببببا ع للعلببببو، اللببببدنيا  والعقليببببا  والسبببب عيا  أك ببببل  نببببه دامببببرح فببببي الوجببببود، 
ن كبان ببد اجت عبا فبي الورامبة  بن حيب  بولبه سبلوني   با  وكبه ا كا ل  ن حي  التوحيبد، وا 

 (3امل".)شمت،، فالكاتة القارئ أك ل  نه  ند كل  ابل، ألنه أج ع للفق

ويببرد كبب لك  لبب  الببد وى القاملببة بببأن الكا ببل األ ببي أفقببل  ببن الكا ببل العببال،، بحجببة أن 
الببوار   لببب  الحقيقبببة ل يكبببون إل أ يبببا، لتلقيبببه النببور  بببن  شبببكاح النببببي األ بببين ال بببات،  ح بببد 

                                                 

 .21ص ،4   ،الفتوحا  ال كية ابن  ربي: (1(
 .104ص  قاليد الوجودية، : الأبو الحسن الششتر ( 2(
 .100ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
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"األ يبببة فبببي النببببي )صبببل  س  ليبببه وسبببل،(  :)صبببل  س  ليبببه وسبببل،(،  فنبببدا  ر اهبببا  بينبببا أن
ل. وأنالل  الولي ال فروض  ن درجة ال تدال ول يسل،  لبك لنيبر النببي )صبل  س  ليبه ك ا

وسل،(، ألنها  ن ال عجالا  التي كان  ت تص برسول س )صل  س  ليبه وسبل،(، لبمب يكبون 
 (.1للناس  ل  الرسالة حجة" )

 حاولته الحجاجية الرا ية إل  إمبا  قبرورح العلب،  بن أجبل بلبوا "  ن وي لص "الششتر 
الك ببال، ودحببض الببد وى التببي تشببتر  الوليببة باأل يببة وتشببجة دور العلببو،، إلبب  القببول: " ولببو 
كان العل، حجابا" لكل الناس ل ا كان يمني  ل  العل ال  ن كل  لة وبد جال في حبه الكتباة 

 (2 لك الحدي ".)العاليال في حه العل ال ك ا جال، وك

لكنببه يعببود بعببد  لببك ليوقببح  سببألة أساسببية بقيبب   القببة حببول  ببببة العلبب، بالوليببة، وهببي 
أن العلبب، حجبباة ولكببن بتقييببد، أ  بببدون تع ببي، الحكبب، وا  ببببه، ك ببا أشببار إلبب   لببك فببي بببول 

(.  لببك أن العلبب، قببرور  لكببل  تجببرد سببالك  ريببه الك ببال، ولكنببه  يببر قببرور  بببل 3سببابه)
ابببا للبب   تحقبببه بالوحببدح ال  لقببة وبلببل  صبببافي الك ببال، حيبب  يقببول: "ول يحجبببة يصبببح حج

العل، إل صباحة الوحبدح ال الصبة، بعبد ا  لب، كبل شبيل وتكبون دامرتبه  يبر نابصبة، فهنالبك 
 (.4ي ر   ن العل، ويج ع بين ال حققين والص،. ")

األ يببببة، كببببان و بفبببا ل وبفببببه النقببببد  السببببلبي  ببببن رأ  "ابببببن  ربببببي" فببببي بقببببية الك ببببال و 
" ال   كان يشتر   لب  " يد ، رأيه في ال سألة باإلحالة إل  رأ  شي ه "ابن سبعين"الششتر 

 لبب   راتببة الك ببال، أن السببالك السببامر فببي  ريببه التحقيببه  ببن أجببل إمبببا  الوحببدح، وبلببوا أ 
يسببتعين بكببل  ببا هببو صببالح  ببن العلببو،  قليببة كانبب  أو نقليببة، ك ببا جببال فببي بولببه:"  ليببك أن 

                                                 

 .100ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (1(
 .100ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (2(
 .144ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
 .102ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 4(
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السياسببة بببك فببي   هبببه ل بببه. و ببن  تأ بب   ببن الفقيببه ال حاف ببة ) لبب  الببدين( و ببن األشببعر 
به. و ببن ال قببرة  اهيببة ك الببك األول الفيلسببو   بيعببة البرهببان. و ببن الصببوفي  كببار، األ بب

)التحقببببه بالوحببببدح( والمبببباني ) ببببا دون ك ببببال الوحببببدح، وهببببي  لببببو، الفقببببه والفلسببببفة والتصببببو  
 (.1والكب،(")

(، أ  الب   2" با تبباره  لبك "الرجبل الحبر" )أ ا صفا  اإلنسان الكا ل  ند "الششبتر -1
 ببن أوها ببه وأدرك الحقيقببة الوجببود الكا نببة فببي  اتببه فتجبباوال نقصببه وحقببه ك الببه، هببي: تحببرر 

"فالورامبببة الكا لبببة رتببببة  بببن  شبببي  لببب  ال ريبببه  :العلببب، ببببالقرآن والسبببنة والتقبببلع فبببي  لو ه بببا
والع ليبة أن لببة، وهببو البب   أهلببه س تعببال  إلبب  أن بببرأ القببرآن وتعل ببه وأحسببن أسبب اله، وأحك ببه 

 ،بعة والشببا  ) ببن القببرالا ( وكلهبب، أ بب وا  ببن النبببي )صببل  س  ليببه وسببل،( لبب   بب هة السبب
وحبببرر تفسبببيره )القبببرآن(  بببن كبببل الجهبببا  ووجبببه بنبببور العلببب،  بببا تشبببابه  بببن اآليبببا ، ويعبببر  
الصببحيح فببي الحببدي   ببن السببقي،، وال وقببو   ببن البب   ن لببه بببه الصبباده الحكببي،، مبب، تفقببه 

 (.3و الصواة في نحوه في اإلق ار والتقرير." )واجتهد، فقد أصاة إ ا  ا بلد، ونحا نح

و بببن صبببفاته أنبببه  بببار  باللنبببة و لو هبببا وآدابهبببا شبببعرا ونمبببرا: " فكبببان فبببي األدة حبيبببة 
 صره، وحرير و صره وتصر  ك ا يجبة فبي دوامبر العبروض، ولب، يحبتل إلب   يبالان ال ليبل 

وال  ابقبببة، ويشبببهد فبببي التقبببريض، فببب  ا افتبببتح ببببه صبببد ، وا  ا شببببه أببببر ، يسبببتع ل الالدوا  
ل ببببببر  بوتبببببببه ال ياليبببببببة بالسببببببابقة ويكمبببببببر  بببببببن السبببببببتعارح وال جبببببباال، ويبببببببرد الصبببببببدور  لببببببب  

 (.4األ جاال.")

                                                 

 .51ص . وفلسفة الوحدح .050" ) بح ا  حول البد( ص ن سبعينرسامل "اب( 1(
 .105ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر ( 2(
 .102ص: ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (3(
 .102ص : ال قاليد الوجودية، أبو الحسن الششتر  (4(
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ك ببببا أنببببه  ببببال،  ت يببببال ب  تلبببب  الفنببببون والصببببنامع الن ريببببة والع ليببببة،  ببببن كببببب، وفلسببببفة 
 "فب تق عه حجبة  بتكل، إ ا رلاه يقصبد الجبدل فبي  راسبه، وي يبل :ورياقيا  و ة و وسيق 

للحه  ع  ن يبقيه، ويمب  الجوهر الفرد ول ينفيه ول يحتل  ل  الفبره وينصبر السبنة ببالحه. 
ويسل، له في  لك أولوا األلباة،  بية السنة إ ا ا تر  الشبها  في الشبريعة، سبني ال ب هة 
فببي ال ببة وال بيعببة،  بباهر فببي  لبببه بببالعل، والع ببل. فلسببفته  ح ببودح شببر ا و قببب، وكب ببه 

ا ونقببب، نفتقببر لببه األبببالي، فببي التعببالي،، ل يقلببد أبليببدس فببي فببرض   و ببه ونق ببه، يسببل، فرقبب
بببل يكسببر قببلع   ببه ويقتصببر  ببا أ ببال فببي شبب  ه. ل ي لبب  فببي الهيمببة وأبسببا ها، ول فببي 
الهندسببة وأحكا هببا،  وسببيق    ببرن، إلهببي  ببت كن، ل يسببل، ألرسبب و فببي إلهيتببه، بببل يحرفببه 

 .(1فيها  ن تشتته وشبهاته." )

"، في ا ي ص الكا بل  بن النباس أو الق بة، وي كن ا تبار الصفا  التي  كرها "الششتر 
أو الوالي، صفا   كتسبة، ب  كان كبل فبرد  بن أفبراد اإلنسبان العباد  أن يحصبلها وأن يجعبل 

الكيببان الوجببود  البب   بببه ينكشبب    نهببا وسببيلة أو آلببة  وصببلة إلبب  الحببه، أ  إدراك أنببه  لببك
سر الحه، س، وأنه هو ال  تصر الشري  لج يع صفا  العبال، وصبفا  الب ا  اإللهيبة التبي 
ل توجد إل فبي  اتبه.  يبر أن إدراك الحبه  اتبه يبقب  هببة إلهيبة ي بن بهبا  لب   بن يشبال  بن 

ي  صببره، و" البب    ببباده ال بب هلين لهببا، و" الرجببل الحببر" البب   تن بببه  ليببه تلببك الصببفا  فبب
"، الببب   كبببان فيلسبببوفا ( هبببو شبببي ه "اببببن سببببعين2يق بببع ال صببب، ال ت بببرد ببببالتعلي، ل ببببالتقرير")

و ال ببا فببي شببت  أنببوا  العلببو، ال ن قيببة والفقهيببة والكب يببة والصببوفية والنفسببية، باإلقببافة إلبب  
(. و ببن هنببا نجببده يناديببه بالق ببة وبببالوار  لسببر النبببوح، 3  يفوبهببا ج يعببا ) لبب، التحقيببه البب 

 وبكعبة الحسن، و  هة ال تقاد، و ا إل   لك  ن األلفا  الدالة  ل  اإلنسان الكا ل:

                                                 

 .105 - 101ص ،ال قاليد الوجودية: الحسن الششتر  وأب (1(
 .105ص: ال قاليد الوجودية، ششتر أبو الحسن ال (2(
 .فلسفة الوحدح في تصو  "ابن سبعين" و اصة الفصل المال  :ابن سبعين (3(



 األبعاد الفكرية للشعر الصوفي ببجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين  :األول الفصل

101 

 

 (1)وبوله: ) ن بصيدح الجل لهجته فصح   ع   اهر أندلسية.( 

 د ببببباهلل إن جي  أرض  كة  ا ر  جدد ك ا هو  ن            

 يا كعبة الحسن يا   اد  يا كنبال  يا   هة ا تقبباد             

 .ب،بببببببببببببببببببب، ورد بعد السب، سبببببببببببببببببببلل إل  ب بها الس            

 (2) ( ن بصيدح الجل لهجته فصح   ع   اهر أندلسية.) وبوله:

 و ببببببببببببباية المببببببببببببببفنامي فيك                        

 بل بببو ببببببببببببببببببببببببببب كرك لقلبببي أج                    

 (3) (الجل لنته فصح .وبوله: )

 ل الجبود يا ب بة الوفبباببببببيا  ح                    

 به ال لفبابببببببببببيا سالكببا  ل   ري                    

 يا وار   لب، النببي ال ص فب                     

 و، والدليببلبببببببببببببببببببببببد جم  بالعل                    

 لبببببتحيي القلوة  مل  ي  واب                    

ه وار  ال شبببي ة "  اتبببه با تببببار ك بببا ي كبببن ا تببببار تلبببك الصبببفا  تن ببببه  لببب  "الششبببتر 
" إلب  الهجبرح إلب   كبة. و بن والرماسة للج ا ا  السبعينية ب صر، بعبد اقب رار "اببن سببعين

                                                 

  .220 – 224ص :ديوان أبي الحسن الششتر  (1(
  .222ص: ديوان أبي الحسن الششتر ( 2(
  .002ص :ديوان أبي الحسن الششتر  (3(



 األبعاد الفكرية للشعر الصوفي ببجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين  :األول الفصل

101 

 

تلبببك الصبببفا   ل بببه بالشبببريعة والحقيقبببة والحك بببة وال وسبببيق  واأللحبببان واألالجبببال وال وشبببحا  
الشبعر  ( بن حيب  هبو  نببع الحقيقبة وسبر الوجبود، يعببر  نهبا بقولبه  الننامية، فق بيته وك اله
 (1)الجل لهجته أندلسية.( 

 ي كب، وهو كب ببكببببببببببببببببباس ع يا نفس                

 وتك ك ا األحر  ن ا كببببفكرك وص                 

 ْرَجب،ْ رك،  ن الوجود يتَ ببببببببببببببَلْس َم،َّ  ي                 

 َوُرُه ُكل ُه  ندك وفيك هو  ا مب،ْ ببببببببببببببببصُ                  

 فأن  ِ ْلُ َك، وَ ْور   نك فيك، فا ل،ْ                  

 بكْ ببببببببببَ فاْتَبْع أَلْبَص   ا فيك، فهو ِإَ ا                  

قيقته الوجودية وأن كشبفها هبو وأبص   ا في اإلنسان، وال   هو  وجود فيه بالقوح، هو ح
" اإلنسبببان الكا بببل هبببو  :كشببب  للوجبببود ال  لبببه وببببه يكبببون الك بببال. وك بببا يقبببول "اببببن  رببببي"

العبببار  الببب   ت كبببن  بببن إدراك إنسبببانيته البا نبببة، أ  إدراك أنبببه ال  هبببر الوجبببود  هلل الببب   
" ك بببا (. و" الششبببتر 2ج عببب  فيبببه  بببن جهبببة صبببفا  العبببال،، و بببن جهبببة أ بببرى صبببفا  س")

ي برنبا هببو نفسببه، بببد أدرك  اتببه إدراكبا تا ببا، و ببن مبب، أصبببح وارمبا لسببر النبببوح، و ببا سببر النبببوح 
  نده سوى إدراك الحقيقة الوجودية ال  لقة، التي وصلها النبي بالعناية وال دد اإللهي.

  

 
                                                 

 . 021ص :ديوان أبي الحسن الششتر  (1(
 .222ص ،0، الفتوحا  ال كية : ابن  ربي( 2(
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 (1: )()الجل لهجته أندلسية صرفة. ي  يقولويصل إليها اإلنسان بالعل، والع ل، ح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  ،221ص :أبي الحسن الششتر  ( ديوان1(

 لي ُ بدَّا َنْرَتِجيهبا ويِ بْة حبالي ووبتبي
 

 ف ليببك يببا رة نر ببة أن تنببور جسبب ي بهببا  
 فعسب  نبلببل أ باني بوصببولي لك ببالي  

 
 .و ليبببك هبببو اتِ،َكبببالي بببببل أن تبببأتي ال نيبببا  

 



 

 

 نيثاالفصل ال
 

 بحاضرة بجاية في القرنين السادس والسابع الهجريين. األبعاد الفنية للشعر الصوفي
 

 المبجث األول: البعد الرمزي اإلشاري. -1
 .يالمصطلحالمعجمي بعد المبجث األول: ال -2
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 :اشررياإل يبعد الرمز المبحث األول: ال
 مفهوم الرمز في اللغة واإلصطالح: (1

 الّرمز لغة: -أ
الفراهيدي في كتاب  بن أحمد عرف اللغويون القدامى الرمز تعريفات متقاربة، فالخليل

شارة بالعينين أو الحاجبين المعنى يرى أن الرمز" تص ويت خفي باللسان كالهمس أو إيماء وا 
في كتاب تهذيب اللغة أن الرمز في اللغة هو الحركة  ويرى األزهري ،(1أو الشفتين")

 والتحرك، كما يقال للجارية الغمازة بعينها: رمازة أي ترمز بفيها وتغمز بعينها، وقال األخطل
 في الرمازة من النساء:

 (2ورمازة مالت لمن يستميلها)  أحاديث سداها ابن حدراء فرقد          
هذه المفاهيم بقوله "الرمز بالفتح  رمز()مادة في قاموسه تاج العروس وقد أجمل الزبيدي

ويضم ويحرك: اإلشارة إلى شيء ما، يبان بلفظ بأي شيء، أو هو اإليماء بأي شيء أشرت 
إليه بالشفتين؛ أي تحركهما بكالم غير مفهوم، باللفظ من غير إبانة بصوت، أو العينين أو 

 (3الهمس")الحاجبين، أو الفم، أو اليد، أو اللسان، وهو تصويت خفي به ك
قرل رب اجعل لي  ﴿ أما في القرآن الكريم فقد ورد الرمز بمعنى اإلشارة في قوله تعالى:

 (4)﴾آية، قرل آيتك أال تكلم النرس ثالثة أيرم إال رمزا
الذي يعني اإلشارة  symbole)فالرمز لغويا يرادف اإلشارة، ويقابله المصطلح الفرنسي)

 والعالمة في الشيء.
 
 

                                                 

  )1( الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب المعنى، مج3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط9 ،3002، ص941.
  )2( أبو منصور محمد بن أحمد األزهري: تهذيب اللغة،تح: محمد عوض، دار إحياء التراث،بيروت، ط9،9191،ص992 
  )3(  محب الدين الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: علي شبري، دارالفكر، بيروت، ط9،  9114 

  )4( سورة آل عمران، اآلية91.
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 طالحر: الرمز اص -ب
ه( 223)تإن أول من تكلم عن الرمز في معناه االصطالحي هو الناقد قدامة بن جعفر

في كتابه نقد الشعر حيث يقول: "وهو أن اللفظ القليل مشتمال على معان كثيرة بإيماء إليها، 
 (1أو بلمحة تدل عليها")

 :[من الوافر] ومثل ذلك قول امرئ القيس ويستدل على ذلك بنماذج عدة "
 فإإإإإإإإإإإإإإن تهلإإإإإإإإإإإإإك شإإإإإإإإإإإإإنوءة أو تبإإإإإإإإإإإإإدل

 
 فسإإإإإإإإإإترى إن فإإإإإإإإإإي غسإإإإإإإإإإان خإإإإإإإإإإاال  

ن بإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذلوا    لعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإزهم عإإإإإإإإإإإإإإإإإإإززت وا 
 

 (2فإإإإإإإإإإإإإإذلهم أنالإإإإإإإإإإإإإإك مإإإإإإإإإإإإإإا أنإإإإإإإإإإإإإإاال)  
ثم يعلق قائال:" فبينة هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معان  

 (3وشرح ذلك بقوله: )أنالك ما أناال() كثيرة،
والمالحظ أن قدامة في استدالله هذا جعل من لفظ اإلشارة كل كالم محذوف أومأ إليه 
المذكور، وهو بهذا التصنيف كان يربط بين الرمز الذي جاء عنده بلفظ اإلشارة والمجاز 

ال " صورة الشيء محوال بأنواعه. وتبعا لذلك يمكن القول بأن الرمز وفق هذه الرؤية ماهو إ
إلى شيء آخر بمقتضى التشاكل المجازي بحيث تغدو لكل منهما الشرعية في أن يستعلن 

(. وهذا ما يؤكده الناقد أدونيس عندما اعتبره لغة النص الثانية قائال: 4في فضاء النص")
يحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي القصيدة،  أو هو "فالرمز قبل كل شيء معنى خفي وا 

                                                 

تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ، بيروت،  أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، )1(
 .914لبنان،)د.ت(،ص

 .911قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص )2(
 .911قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص )3(
، 9119، 23تونس، عسعد الدين كليب: جمالية الرمز الفني في الشعر الحديث، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية،  )4( 

 .22ص
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القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف 
 (.1عالما ال حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود، للقيم، واندفاع نحو الجوهر")

وبهذا المعنى أصبح الرمز ال يشاكل اإلشارة/ العالمة كما في التعريفات اللغوية السابقة، 
ألخيرة " جزءا مصغرا من كيان شامل هو مجال الرمز بحيث تغدو كل بل أصبحت هذه ا

 (.2عالمة رمزا، وال يكون بالمقابل كل رمز عالمة")
وبذلك يمكننا اعتبار الرمز فنية من فنيات الكتابة األدبية عموما كونها تصبح رمزية 

 (. 3"بدءا من اللحظة التي نكتشف فيها معنى غير مباشر عبر استعمال التأويل")

 الرمز في الاشعر الصوفي: (2
تتسم اللغة الصوفية بالغموض الذي يعتبر أحد جماليات البص الصوفي، فالكتابة الصوفية 
ال تتمحور إال على الحقيقة، ومن ثم فإن التعبير عن هذه الحقيقة الصوفية ال يمكن أن يكون 

رة هي اإلخبار من غير يقول الدكتور عبد المنعم الحنفي:" اإلشا إال بلغة الباطن واإلشارة،
استعانة بالتعبير باللسان، وقيل ما يخفى على المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه، ويكون مع 
القرب ومع حضور الغيب، وتكون مع البعد، واإلشارة تكون إبانة عما يتضمنه الوجد من 

ن هم المشتغلون المشار إليه، وعلم الصوفية علم إشارة فإذا صار علم عبارة خفي. واإلشاريو 
بعلوم اإلشارة من علوم الصوفية التي تسمى علوم األحوال ومنها علوم المشاهدات 

  (4والمكاشفات وقد انفردت بها الصوفية.")
والرمز عند الصوفية مظهر يخفي حقيقة جوهرية يلجأ إليه الشعراء للتلميح عن أفكارهم 

ي؟ ودواعي وأسباب استعمال الرمزية بطريقة غير مباشرة، ولنا أن نتساءل عن الرمز الصوف
 .؟في إبداعات شعراء الصوفية

                                                 

 .990، ص9133، 9أدونيس: زمن الشعر، دار العودة ، بيروت، لبنان، ط )1(
  )2( فريد الزاهي: النص والجسد والتأويل، دار افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 3004، ص13.

  )3( فريد الزاهي: النص والجسد والتأويل، ص13.
  )4 (عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط9، 3002، ص921
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  خاصة صوفية القرنيين السادس والسابع –وهو من أبرز ما يميز الشعر عند الصوفية 
 اصطناع أصحابه ألسلوب الرمز في التعبير عن حقائق التصوف. – الهجريين
 دواعي استعمرل الرمزية في ابداعرت اشعراء الصوفية: (3

عن الدوافع التي كانت وراء اصطناع شعراء الصوفية الرمز في  ف لنا القشيرييكش
من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها انفردوا  هاعلم أن   التعبير، فيقول: "

يها من تقريب الفهم على المخاطبين بها، أو بها عمن سواهم، وتواطئوا عليها ألغراض لهم ف
تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطالقها، وهذه الطائفة )يقصد 
الصوفية( يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم ألنفسهم، والستر على 

جانب، وغيرة منهم على األ ىمن باينهم في طريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة عل
أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبة بضرب 

 (.1تصرف، بل هي معان أودعها هللا تعالى في قلوب قوم، واستخلص لحقائقها أسرار قوم")
  مايلي: يتبين من كالم القشيري

 الخصومة بين الفقهرء والصوفية: (1
أن الصوفية كانوا يسترون معانيهم عن األجانب، ولعله يقصد بذلك الفقهاء ال ذين  يبدو

تشتد، كما بدأ صراعهم مع  الهجريين بدأت خصومتهم للصوفية منذ القرنيين الثالث والر ابع
سعى الفقهاء به إلى الصوفية واضحا من خالل محاكمات "ذي النون المصري" حيث 

الذي أنكر  (2)فاستحضره من مصر، ولكنه أدرك مكانته ورده مكر ما، و"النوري" المتوكل
                                                 

  .29ص،)د.ت( ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الر سالة القشيرية في علم التصوف :القشيري عبد الكريم بن هوازن(1)
بغداد الجنيد التقى في في وجهه وكان يعرف أيضًا بابن البغوي أبو الحسن  نسبة إلى نور: أحمد بن محمد النوري )2 (

مكث عشرين سنة يأخذ من بيته ، البغدادي وصحب السري السقطي ومحمد بن علي القصاب ورأى أحمد بن أبي الحواري
إليه فيظن أهل  رغيفين فيخرج إلى سوقه ويتصدق بهما ويدخل إلى مسجده فال يزال يسجد حتى يحين وقت سوقه فيذهب

 -هإ . ينظر: أبو عبد الرحمن السلمي 311توفي سنة ، ه وهو صائمءسوقه أنه تغدى في منزله وأهل بيته أنه أخذ معه غذا
 .                994ص  -طبقات الصوفية 
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عليه غالم الخليل، واتهمه بالزندقة واستدعاه الخليفة الموفق عدة مرات للتحقيق فيما نسب 
 الج وغيرهم.ححيث اتهمه الفقهاء بالحلول وال إليه، وأبي حمزة

أيضا معنى الرمز عند الصوفية قائال: "الرمز معنى باطن مخزون  وبين لنا الطوسي
  (.1تحت كالم ظاهر، ال يظفر به إال أهله")

 ابتكرر معجم خرص بطرئفة الصوفية: (2
المتصوفة ابتكار معجم خاص يقوم على الرمز الصوفي، ويحمل خبايا اللغة تعمد 

الصوفية، التي قصدوا بغموضها أن تبقى مصطلحاته واضحة بين أهل الطائفة ال يلم بها إال 
المريد، الذي يقدم لعالم هذه اللغة، بقلب راغب، ويمر بمراحل المكابدة، التي يسلكها الصوفي 

نما هو، في الوقت نفسه، يمر بمدارات الصوفية في تواصله مع في الوصول إلى ربه، بي
لغتهم واكتشاف دالالتها، باعتبارها لغة إشارة، تخضع لقوانينها الذاتية ولتحوالت عالمها 
الخاص، وال تتمثل فيها اللفظة لحدود المعنى الظاهر، باعتبار التصوف خبرة ذاتية، مما 

عن اللذة، التي ال يمكن التعبير عنها باأللفاظ في جعل منه شيئا قريبا من الفن، والبحث 
 معانيها العادية.

واآلخر  إن العبارات الصوفية لها في الغالب معنيان: أولهما يستفاد من ظاهر األلفاظ،
وهو من صوفية القرنيين الث الث  (2)نادقبالتحليل والتعمق، وهو المعنى الخفي، ولذلك قال ال

ن سكتوا هيهات منك اتصاله"): "إذا نطالهجريين والرابع  (.3قوا أعجزك مرمى رموزهم، وا 

                                                 

 ،الكتإب الحديثإةدار  ،تإح: عبإد الحلإيم محمإود وطإه عبإد البإاقي سإرور، اللمع فإي الت صإو ف :السراج الط وسي ( أبو نصر1(
 .494ص ،م9190 ،القاهرة

روى عنه الحالج والنوري  ،الواسطي، القناد كنيته: أبو الحسن لقبهو  اسمه علي بن عبد الرحيم ،الشيخ أبو الحسن القناد)2(
 .هإ201أخباره هو من أئمة الصوفية وممن سافر على التجريد، لقى كثيرًا من المشايخ توفي سنة  وأبو موسى االربيلي.

 .991أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية،  ص ينظر:
إإ: ( نإإاجي حسإإين جإإودة(3 ، 9، طتوزيإإعدار الجيإإل للطبإإع والنشإإر وال ،فية "دراسإإة فلسإإفية فإإي مشإإكالت المعرفإإة"و المعرفإإة الص 
  .931ص، )د.ت(
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وقد يطلق على الرمز عند الصوفية اإلشارة في مقابل العبارة، فاإلشارة عندهم، "ما يخفى 
يماء ال تصريح")  (.1عن المتكلم كشفه بالعبارات للطافته وهي كناية وتلويح، وا 

 طري إلى الكمال اإلنساني والتساميإن التصو ف في حقيقته إيثار وتضحية، وهو نزوع ف
والمعرفة، والواقع أننا إذا تأملنا أدب الصوفية شعرا ونثرا، وجدنا رموزا غريبة، ونمطا عجيبا، 
يثارا للتلويح، واعتمادا على اإلشارة، وعالقات خفية في التجوز  وبعدا عن التصريح، وا 

للزومية ال يكاد يفهمها فاهم، وال بالكالم، ودرجات بعيدة بين المعاني الحقيقية والمعاني ا
 يصل إلى جوهرها عالم أو حالم، يقول الصوفية: نحن أصحاب إشارة ال أصحاب عبارة.

ويقصد الروذباري  (،2ويقول أبو علي الروذباري: "علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة خفي")
وفي ة ال يمكن التعبير عنها بألفاظ الل غة العادية، وا   وفي  إلى أن  علوم الص  ذا اضطر  الص 

 الت عبير عنها بهذه األلفاظ خفي معناها على غيره.
ويرى الصوفية أن العلوم الذوقية التي تنكشف لهم ترد عليهم أول ما ترد مجملة فال تتبين 
 لهم تفاصيل معانيها، فإذا وعوها وتصرفت أذهانهم فيها باالعتبار والتأمل تبين لهم ذلك،

ة، فالنطق بالعبارات عن مثل هذه العلوم، فضال عن صعوبته، فإنه وظهر موافقتها للشريع
يتم  أحيانا على غير إرادة منهم، ودون أن يعرفوا وجهه على التحقيق، وهذا يجعله رمزيا 

لى ذلك يشير القشيري ي بحكم التصرف عليهم بقوله: "وأصحاب الحقائق يجر  شديد الخفاء، وا 
شيء ال علم لهم به على التفصيل، وبعد ذلك يكشف لهم عن وجهه، فربما يجري على 
لسانهم شيء ال يدرون وجهه، ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهان ما قالوه من 

 (.3شواهد العلم )يقصد الشريعة(")

                                                 

م للترجمإإة والنشإإر، القإإاهرة، عبإإد الصإإبور شإإاهين، مركإإز األهإإرا :( أبإإو بكإإر عبإإاد الرنإإدي: شإإرح الحكإإم العطائيإإة، مراجعإإة(1
 .31ص ،9،ج9122

494ص ( السراج الط وسي: اللمع في الت صو ف، 2( 
 .29: الر سالة القشيرية في علم التصوف، صالقشيري( (3
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عرضها أوال على الكتاب ولذلك اشترط الصوفية قبل التعبير عن حقائق التصوف 
ليه يشير صوفي مثل "رِويم" (. وعندئذ 2بقوله: "أصح الحقائق ما قارن العلم")(1)والسنة، وا 

ليه اإلشارة بقول الجنيد : يؤذن للصوفي في الكالم عنها، ألنه عندئذ يتكلم بالصواب، وا 
اَل َيَتَكلَُّموَن ﴿ عندهم مشار إليه في قوله تعالى:(، وهذا اإلذن 3"الصواب كل نطق عن إذن")

 (.4﴾ )ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمرُن َو َقرَل َصَواًبر
 : التجربة النفسية في لغة المحسوسرتقصور  (3

وأن ما يميز الصوفية الرمزية في التعبير عن حقائق التصوف راجع أساسا إلى أنهم 
ية فائقة إلى غيرهم في لغة األشياء المحسوسة، ثم إن استعمال حاولوا أن ينقلوا تجربة نفس

الرمز في اللغة الصوفية أمر يعود إلى قصور اللغة الوضعية نفسها، إذ أنها لغة وضعية 
اصطالحية تختص بالتعبير عن األشياء المحسوسة والمعاني المعقولة، في حين أن المعاني 

الغزالي وهو يقرر ذلك األمر أيضا: "ال الصوفية ال تدخل ضمن نطاق المحسوس، قال 
يحاول معبر عن الحقيقة الصوفية إال اشتمل لفظه على خطإ صريح، ال يمكنه االحتراز 

(. ثم إن الصوفي يلجأ اضطرارا إلى استخدام األمثلة المحسوسة في التعبير عن معان 5عنه")
م ال للغرض المألوف غير محسوسة وغير معهودة، ولذلك كانت كل كلمة عندهم رمزا استخد

نما للتعبير عن حقيقة تفوق الحس، وألفاظ اللغة موضوعة أصال للمحسوسات. وما نلحظه  وا 
في التعبير عم ا هو غير محسوس بمثال محسوس يضفي على الرمز الصوفي  قابليته 
للتأويل بأكثر من وجه، ولهذا يصادفك أكثر من تأويل واحد للرمز الواحد، مما يجعل الرمز 

                                                 

ي القرن الثالث الهجري ببغداد وكان عالما أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعالم التصوف السني  فرويم هو  )1 (
  . 991ص  دار الشعب، لبنان،)د.ت(، ،طبقات الصوفية :أبو عبد الرحمن السلميينظر:   هإ.202وفقيها توفي سنة 

 .10. ص3جالرندي: شرح الحكم العطائية، (  (2
 .33. ص3جالرندي: شرح الحكم العطائية،. ( (3
  . 22اآلية ،( سورة األنبياء (4

الل .( أبو حامد الغزالي5   .29ص ،9122 ،2ط ،مصر ،القاهرة، دار المعارف ،تح: عبد الحليم محمود ،المنفذ من الض 
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صوفي بقدر ما يعطي من معناه فهو في نفس الوقت يخفي من معناه شيئا آخر، وهكذا ال
 يكون الرمز خفاء وظهورا معا في آن واحد.

ولما كانت ألفاظ اللغة موضوعة أصال للمحسوسات، وكان التعبير عن الحقيقة يفوق 
صومهم، الحس فقد بدا كالمهم غريبا عن السامعين، ومن هنا جاء اإلنكار عليهم من خ

فيقول الكالباذي: "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها، تعارفوها بينهم ورمزوا بها، 
فأدركه صاحبه، وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه، فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله، 
ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنها أو يسوء ظنه به فيهوس قائله وينسبه إلى 

 (.1لهذيان")ا
: "ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم (2)بن عطاء وقال بعض المتكلمين ألبي العباس

ألفاظا أغربتم بها على السامعين، وخرجتم عن اللسان المعتاد، هل هذا إال طلب للتمويه، أو 
ب، فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إال لغيرتنا عليه لعزته علينا كي ال ُيَشْر ستر لعوار المذه
 (.3بها غير طائفتنا")

وهكذا كانت مؤلفات وأقوال الصوفية تزخر بالرمز، وال ينبغي النظر إلى اصطالحات 
الصوفية أو رموزهم على أنها مجرد ألفاظ، بل هي تدل على المعاني التي وضعن لها، 

اه االنفعاالت واألفكار التي تختلجها نفس المتصوف تصويرا حيا، فهي بمثابة وتصور اتج
وهنا يتعذر  ،أدوات توقظ مشاعر سامعيها بمعنى الكلمة، بشرط أن يكونوا من أهل الذوق

وقد درس األستاذ "ستيس" هذه المسألة بتعمق "  ،التعبير عن حقائق التصوف بألفاظ اللغة
(، وذلك في فصل خاص suffisme et phylosophie" )في كتابه "التصوف والفلسفة

                                                 

 .22ص ،التعريف لمذهب أهل التصو ف :( الكالباذي(1
كان  غدادي، أبو سعيد الخزاز، إبراهيم المارستاني.أبو العباس. الجنيد الب أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء اآلدمي. )2 (

عارفًا وزاهدًا مشهورًا بمجاهداته من مدرسة بغإداد وكان صإديقًا للحالج. له لسان في فهم القرآن يختص به. تفسير القرآن 
 . 391ص  -طبقات الصوفية  -ينظر: أبو عبد الرحمن السلمي .  هإ201.توفي سنة 

 .21-22ص ،لمذهب أهل التصو ف التعريف :( الكالباذي(3
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(، وهو يعرض فيه النظريات suffisme et langage( )1عنوانه "التصوف واللغة")
المختلفة التي قيلت في تفسير ذلك ويرى ستيس أن تعذر التعبير عن حقائق الت صو ف بألفاظ 

وفي بالضرورة يعيش في اللغة راجع أساسا إلى أن اللغة مصبوبة في قوالب العقل، والص
الزماني أو المكاني، حيث قوانين المنطق، ولما كانت تجربته تنتمي إلى  –العالم المكاني 

عالم آخر هو عالم الواحد ال الكثير، فهو حين ينتهي من تجربته، ويريد أن ينقل مضمونها 
فسه إلى غيره، من خالل عملية تذكر لها، تخرج الكلمات من فمه، فيدهش حين يرى ن
عبير تيتحدث بالمتناقضات وهنا يتهم اللغة بالقصور، ويعلن أن تجربته مما ال يمكن ال

 (.2عنه")
(، 3": "التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه")ويؤكد ما ذكره ستيس قول "الحالج

ممن غلبت عليهم الرمزية  الهجري "، وهو أحد صوفية القرن الرابعويؤيد ذلك ما ذكره "النفري
في التعبير، في كتابه المواقف والمخاطبات، قال: "الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه 

ت (، و"التواجد بالقول يصرف إلى المواجيد بالمقوالت، والمواجيد بالمقوال4فكيف يخبر عني")
 (.6(، و"كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة")5كفر أعلى على حكم التعريف")

وهكذا يبدو أن  السبب في نشأة الشعر الرمزي عند المتصوفة هو تلك الحملة القوية التي 
شنها الفقهاء على المتصوفة، فأخذ كل فريق يناوئ اآلخر، ويشنع عليه فاضطر الصوفية 

هم، وربما أطلق الرمز على ما يشير إلى شيء آخر، ويقال لذلك إلى الرمز والتعمية في كالم

                                                 

) 1)306 -p227 wilter stis, univ sorbonne, 2009, ,suffisme et phylosophie 
 

 .930عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص(  (2
ج :( سعيد عبد الفتاح (3  .49ص ،3000، القاهرة ،المكتبة األزهرية للتراث ،أخبار الحال 
 .90ص ،9121 ،سلسلة جب التذكاري ،طبعة أزبري والمخاطبات، مواقفال النفري:( (4
 .90ص ،( المصدر نفسه (5
 .19ص ،( المصدر نفسه (6
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الشيء اآلخر مرموز إليه. وقد جعل المتصوفة من ذلك األسلوب الرمزي قناعا يسترون به 
 األمور التي رغبوا في كتمانها عن الع امة من الناس وعن الفقهاء.

 المحبة اإللهية وسبل التعبير عنهر: (4
نزعته: الغزلية والخمرية، ولعل المتصوفة قد اصطنعوا هذا واشتهر الشعر الصوفي ب

 األسلوب الرمزي ألنهم لم يجدوا طريقا آخر ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية. 
إن  الصوفية رأت في الكتابة الشعرية الوسيلة األولى لإلفصاح عن أسرارها وتقديمها في 

ى، فسلوك طريق الحب عند الصوفي مجاهدة إطار شعري، ال سيما للتعبير عن حبها هلل تعال
 مضنية تمتزج فيها الذكرى بالحلم، وتختلط فيها لحظة سكر بانفعال حب أو تجل أو تمن،
وتسبق حالة السكر مرحلة الغيبة، وحالة بين الحب والفناء والسكر ألهل المواجيد فإذا 

، ومنه أن محي وهيام القلب كوشف العبد بنعوت الجمال حصل له السكر، وطرح الروح
الد ين بن عربي أولع بجمال فتاة حجازية ولعا نفذ به من خالل جمال المخلوق إلى جمال 

والسكر يكون على مائدة العشق  الخالق، وحالة غيبوبته تلك كتب بها "ترجمان األشواق"
قة اإللهي، وهكذا ترك لنا الصوفية تراثا في الغزل ينم  عن تجربة كاملة بالحب تتجلى فيها ر 

 الشعور، فتراهم وهم يتغزلون بجمال هللا والحب له كأنهم يغازلون امرأة..
 هذا، وقد صنف الشعر الصوفي إلى أبواب ثالثة: الحنين إلى الديار، وشعر المرأة،
وشعر الخمر، والشعر عند الصوفي عالم ذهول مسحور، همه هو اللحظة الفائقة المتوه جة، 

عن هذه الغاية من  (1)الموحي، وقد عبر "المنتجب العاني" وكيفية انبثاقها باللفظ المعبر
 الشعر بقوله:

مع وقعها فبنات قوا  لباب الورى من بها شداأويذهل       يطرب الس 

                                                 

، عنوان القصيدة: يمينا بها كنت 3003، 9تح: هاشم عثمان، مؤسسة النور للمطبوعات، ط ديوان المنتجب العاني: )1 (
 للصب مسعدا.
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شراقات الوجدان، وتألمه  يجسد الصوفي مأساته في الحب وتعزيه ومضات الحدس، وا 
الوة المعرفة األولى كل ذلك وحشة الهجر والفراق، واغتراب النفس البشرية بعد أن حرمت ح

مبعث سلوك المتصوف وهو اإلطار الذي ال تخرج عنه معزوفة الشعر الصوفي، إذ مهما 
تعددت األنغام وتنوعت فإنها تظل تعزف في أحضان لحن الفراق، وهو يجاهد في سبيل ذلك 
ة مجاهدة مضنية تميت الشاعر الصوفي وتحييه به، تنزهه وتزكيه حتى يدخل عوالم مضيئ

إلى مائدة العشق اإللهي في غيبة الوعي لمشاهدة هللا، من امتأل قلبه بالحب الحقيقي شعر 
أن مالذه ليس على هذه األرض الفانية، إنما يجد الطمأنينة وصفاء المحبة باألنس إلى هللا 

 تعالى. ومن المفيد أن نتحد ث هنا عن أحد الر موز الصوفية وهو رمز المرأة.

 الاشعر الصوفي: رمز المرأة في _3
لقإإد بإإدت المإإرأة فإإي الشإإعر الصإإوفي رمإإزا داال علإإى الحإإب اإللهإإي، ويعإإد الشإإعر الصإإوفي 
مإإن هإإذه الوجهإإة شإإعرا غزليإإا تإإم للصإإوفية فيإإه التإإأليف بإإين الحإإب اإللهإإي والحإإب اإلنسإإاني، 
والتعبير عن العشق في الخطاب الروحي من خالل أساليب غزلية موروثة كان قإد تإم تكوينهإا 

 ها الفني.ونضج
ولقد بإدت هإذه الرمزيإة يسإيرة حتإى أواخإر القإرن الثالإث الهجإري ولكنهإا لإم تلبإث أن انإدفع 

ذا كنإإا نتحإإدث عإإن رمزيإإة الشإإعر الصإإوفي فينبغإإي أن ننبإإه إلإإى  ،تيارهإإا فإإي القإإرون التاليإإة. وا 
 :أمرين
دثه األول أننا ال نقصد بهإذه الرمزيإة فإي أشإكالها المتنوعإة، أنهإا علإى غإرار مإا اسإتح  -9

 .الشعراء الغربيون من األساليب الكالسيكية والرومانسية
والثإإإاني أن رمزيإإإة الشإإإعر الصإإإوفي مإإإن حيإإإث تعبيإإإره بأسإإإاليب موروثإإإة عإإإن أحإإإوال   -3

روحيإإة وعواطإإف إلهيإإة، ينبغإإي أن ينظإإر إليهإإا مإإن خإإالل تركيإإب خإإاص، يكشإإف عإإن 
 .الجانب الميتافيزيقي في شعر الصوفية
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نما لقصد اإليماء الكلمة التي نعني بالرمز هنا  ال تستخدم لذاتها في الخطاب الشعري وا 
﴿ أال تكلم الناس ثالثة أيام  :واإلشارة لمعنى آخر أريدت له، وعليه جاء قوله تعالى لزكريا

 ( وقد ورد عند الصوفية على نوعين:1إال رمزا﴾ )
نحو منهما ما كان عن وعي واتفاق ومواضعة، وأخذ سمة االصطالح على  :األولالنوع 

ما يعرف بإ " اصطالحات الصوفية " وشأنه هنا شأن االصطالحات العلمية األخرى التي 
توجد عند المناطق والنحاة، والمتكلمين، وأهل الهندسة، والطب، وغيرهم، ولجأ الصوفية منذ 
القديم إلى استعمال هذا الرمز خشية على معانيهم من أن تضيع عند غيرهم ممن ال 

على أنفسهم من أن ينسبوا إلى الكفر، فتتقيد حريتهم وتهدد حياتهم، يفهمونها، و"خشية 
"وما  وبخاصة إلى الفقهاء الذين يقول عنهم ابن عربي متبجحا بمذهبهم طاعنا في كالمهم:

خلق هللا أشق وال أشد من علماء الرسوم على أهل هللا المختصين بخدمته، العارفين به عن 
شارات خطابه،  طريق الوهب اإللهي، الذين منحهم أسراره في خلقه، وفهمهم معاني كتابه، وا 

 .(2فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السالم")
النوع اآلخر من الرمز فيرجع إلى تلك الحالة الوجدانية التي يعانيها أما  الثرني:النوع 

نفعال ال يستطيع وتمثل بالنسبة له نوعا من التوتر، واال ،الصوفي من خالل تجربته الصوفية
الفكاك منه إال من خالل اللغة، وجرسها، لكنه في هذا الوقت فقط، وقد آن للصوفي أن يعبر 
عن مواجيده وأذواقه فسوف يصطدم بأسوار اللغة التي تجعله عاجزا عن التعبير عن حالته 

 ةلة من الشعور تختص بكيفيتين، فهي حالة عرفانية، وحالة من الفراساالصوفية، وهي ح
والكشف اللذين يتعاليان على العقل، وهي حالة ال يمكن اإلفصاح عنها، أي ال يمكن التعبير 

وقد يبرر بعضهم اللجوء  .من ثنايا التجربة ذاتها طعنها باللغة اإلنسانية العادية، وتعرف فق
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نه نمط من أنماط التواصل الفكري التي يستطيع الصوفي أن يوصل أإلى هذا األسلوب على 
وقد يبدو هذا التعليل  ،وتقريبها إلى أذهان العامة ألنه ال يجد وسيلة أصلح منها معانيه فيها

قلما  ،رؤياالأقرب إلى الصحة ، ألن العلم بخفايا عالم الغيب المجهول الذي ينكشف في 
دعاء بأنه ليس في الطوق تباينه دون اللجوء إلى صور ومشاهد منتزعة من يحتاج إلى اإل
 من سنن الذي التزمه ةم يكن اعتماد صوفية المغرب العربي على الرمز بدععالم الحس، ول

 (: 1وها هو ابن عربي يقرر ذلك في هذه المقطوعة) ،الصوفية في المشرق
 أال إن الرمإإإإإإإإإإإإإإإإوز دليإإإإإإإإإإإإإإإإل صإإإإإإإإإإإإإإإإادق

 
 علإإإإإى المعنإإإإإى المغيإإإإإب فإإإإإي الفإإإإإؤاد  

ن العإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالمين لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإه رمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوز    وا 
 

 وألغإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاز ليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدعى بالعبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاد  
 قإإإإإإإإإول كفإإإإإإإإإراولإإإإإإإإإوال اللغإإإإإإإإإز كإإإإإإإإإان ال  

 
 وأدى العإإإإإإإإإإإإإإإإإالمين إلإإإإإإإإإإإإإإإإإى العنإإإإإإإإإإإإإإإإإاد  

 فهإإإإإإإإإم بإإإإإإإإإالرمز قإإإإإإإإإد حسإإإإإإإإإبوا فقإإإإإإإإإالوا  
 

 بإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإهراق الإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدماء وبالفسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاد   
 فكيإإإإإإإإف بنإإإإإإإإا لإإإإإإإإو أن األمإإإإإإإإر يبإإإإإإإإدو  

 
 بإإإإإإإإإال سإإإإإإإإإتر يكإإإإإإإإإون لإإإإإإإإإه اسإإإإإإإإإتنادي   

 لقإإإإإإإإإإإإام بنإإإإإإإإإإإإا الشإإإإإإإإإإإإقاء هنإإإإإإإإإإإإا يقينإإإإإإإإإإإإا  
 

 وعنإإإإإإإإإإد البعإإإإإإإإإإث فإإإإإإإإإإي يإإإإإإإإإإوم التنإإإإإإإإإإاد   
 ولكإإإإإإإإإإإإإإإإن الغفإإإإإإإإإإإإإإإإور أقإإإإإإإإإإإإإإإإام سإإإإإإإإإإإإإإإإترا  

 
 عإإإإإإإإإإإاديليسإإإإإإإإإإإعدنا علإإإإإإإإإإإى رغإإإإإإإإإإإم األ  

ذ   لم يكن للغة يد أن تخرج في  اكما تنوعت هذه الرموز بحسب الدالالت والمقامات، وا 
ذلك عن التصريح إلى التلويح، في ظل موضوعات لم توضع في الحسبان، فتعين التدليل 
عليها بالرمز، وطرق هذا األسلوب الرمزي عديدة متشعبة، والموضوع الذي يتناوله الصوفي 

في اختيار لون من ألوان الرمز، إلى جانب شخصية الكاتب أو الشاعر بما  بالتعبير يتحكم
  ، رمز المرأة.لها من تجارب وأخالق ومعلومات، ومن بين تلك الرموز

 ناشأة رمز المرأة وتطوره:  -أ
ال تزال المرأة وعلى مر العصر رمز لذلك الجمال الذي تهيم به القلوب وتلتذ به األعين 

ه، كيف ال وال يكاد يدخل الشاعر الجاهلي في غرضه من قصيدته وتسبح في حسن خلقت
حتى يقف على أطالل الحبيب ويبكي دياره، ويتذكر أيام الوصل ويعزي نفسه بما آل إليه 
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بعد فراقه، كيف ال وهي محل األنس وراحة النفس، ومن ثمة فقد تبعهم على هذا النهج من 
ن من ذلك تحرج في شيء فطر هللا الناس جاء بعدهم من شعراء اإلسالم، دونما أن يكو 

عليه، غير أنه استبشع أن يتعرض إلى الوصف الفاحش، ولطالما نظم في النسيب العلماء 
والفقهاء، وكتبهم شاهدة على هذا بما تحويه من كم غير قليل من األشعار التي كانوا 

 قين.يتغزلون فيها، إما عن أمر واقع، و إما رغبة في المعارضة لشعراء ساب
  تمثل اشعراء الصوفية بأاشعرر الحب اإلنسرني: -ب

ومن هنا جرى الصوفية على التمثل بأشعار الحب اإلنساني، من ذلك قول ابن عربي 
  متغزال:

 قإإإإإإإإإف بالمنإإإإإإإإإازل وانإإإإإإإإإدب األطإإإإإإإإإالل
 

 وسإإإإإإإإإل الربإإإإإإإإإوع الدارسإإإإإإإإإات سإإإإإإإإإؤاال  
 أيإإإإن سإإإإارت عيسإإإإهم ،أيإإإإن األحبإإإإة  

 
 هاتيإإإإإإإإك تقطإإإإإإإإع فإإإإإإإإي اليبإإإإإإإإاب أالال   

 لحإإإإإدائق فإإإإإي السإإإإإراب تإإإإإراهممثإإإإإل ا  
 

 اآلل يعظإإإإإإإإإإإإم فإإإإإإإإإإإإإي العيإإإإإإإإإإإإإون أالال   
 سإإإإإإإاروا يريإإإإإإإدون العإإإإإإإذيب ليشإإإإإإإربوا  

 
 مإإإإإإإإإإإإإإاء بإإإإإإإإإإإإإإه مثإإإإإإإإإإإإإإل الحيإإإإإإإإإإإإإإاة زالال  

 قفإإإإإت أسإإإإإأل عإإإإإنهم ريإإإإإح الصإإإإإباو ف  
 

 هإإإإإإإل خيمإإإإإإإوا أم اسإإإإإإإتظلوا الضإإإإإإإاال  
 قالإإإإإإإت تركإإإإإإإت علإإإإإإإى زرود قبإإإإإإإابهم  

 
 والعإإإإإيس تشإإإإإكوا مإإإإإن سإإإإإراها كإإإإإالال   

 ضإإإإإارباقإإإإإد أسإإإإإدلوا فإإإإإوق القبإإإإإاب م  
 

 يسإإإإإإترن مإإإإإإن حإإإإإإر الهجيإإإإإإر جمإإإإإإاال   
 فإإإإإإإإإإإانهض إلإإإإإإإإإإإيهم طالبإإإإإإإإإإإا آثإإإإإإإإإإإارهم  

 
 وارفإإإإإإإإإإل بعيسإإإإإإإإإإك نحإإإإإإإإإإوهم إرفإإإإإإإإإإاال   

 فإإإإإإإذا وقفإإإإإإت علإإإإإإى معإإإإإإالم حإإإإإإاجر  
 

 وقطعإإإإإإإإإإإإت أغإإإإإإإإإإإإوارا بهإإإإإإإإإإإإا وجبإإإإإإإإإإإإاال  
 والحإإإإإإإإإت نإإإإإإإإإارهم ،قربإإإإإإإإت منإإإإإإإإإازلهم  

 
 نإإإإإإإارا قإإإإإإإد أشإإإإإإإعت الهإإإإإإإوى إشإإإإإإإعاال  

 فإإإإإإإإإإإأنخ بهإإإإإإإإإإإا ال يرهبنإإإإإإإإإإإك أسإإإإإإإإإإإدها  
 

 (1ال)االشإإإإإإإإإإإإإإتياق يريكهإإإإإإإإإإإإإإا أشإإإإإإإإإإإإإإبا  
فهو يفسر المنازل هنا بالمقامات التي ينزلها العارفون باهلل في سيرهم إلى ال يتناهى من   

علمهم بمعبودهم، وندب الطلل هو البكاء على ما سلف من آثارهم، والربوع تعني هنا 
المنازل، وسؤالها يكون عن حال ساكنيها من اآلداب والمعرفة التي كانوا عليها، واألحبة هم 
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عارفون باهلل، وعيسهم هي هممهم، أما الجواب فقد تضمن كناية عن سيرهم في مقام ال
التجريد، وقطعهم للدالئل في القفار إلى مطلوبهم، فإنها مرتبطة بوجود المطلوب عندهم، كما 

 (. 1في قوله تعالى: ﴿ ووجد هللا عنده﴾ )
الغزل هو أن الحب  ولعل ما يفسر اتجاه الصوفية ومنهم ابن عربي إلى هذا النوع من

اإللهي يغزو قلوبهم بعد أن تكون انطبعت على لغة العوام أصحاب الصبوات الحسية، 
فيمضي الشاعر إلى العالم الروحي ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة هي عدته في 
تصوير عالمه الجديد، وهذه أبيات حذا فيها ابن عربي حذو شعراء الصبوات الحسية، يقول 

  فيها:
 ين الحشإإإإإإا والعيإإإإإإون حإإإإإإرب هإإإإإإوىبإإإإإإ
 

حإإإإإإرب فإإإإإإي والقلإإإإإب مإإإإإإن أجإإإإإإل ذاك  
 حإإإإإإإإإإإإرب  حإإإإإإإإإإإإرب حإإإإإإإإإإإإرب الحربفيإإإإإإإإإإإإ
 

 لميإإإإإإإإإإاء لعسإإإإإإإإإإاء معسإإإإإإإإإإول مقبلهإإإإإإإإإإا 
 

 شإهادة النحإل مإا يلقإي مإن الضإرب   
 ديجإإإإور علإإإإى قمإإإإر ،ريإإإإا المخلخإإإإل  

 
 في خإدها شإفق، غصإن علإى كثإب   

 حسإإإإإإإإإإناء حاليإإإإإإإإإإة ليسإإإإإإإإإإت بغانيإإإإإإإإإإة  
 

 تفتإإإإإر عإإإإإن بإإإإإرد ظلإإإإإم وعإإإإإن شإإإإإنب   
 دا، وتلهإإإإإإإإإإو بإإإإإإإإإإالهوى لعبإإإإإإإإإإاتصإإإإإإإإإإد جإإإإإإإإإإ  

 
 (2والمإإإإوت مإإإإا بإإإإين ذاك الجإإإإد واللعإإإإب)  

فنحن بإزاء عالم  ،يرى فرقا بينها وبين شعر الغزل الحقيقي والمالحظة لهذه األبيات ال  
تتداخل فيه الصور، فعلى إعمال الفكر ودقة النظر، يصاب المرء بالحيرة فال يكاد يخير 

نسية، في وصف هو بالقرائن ألصق ببنات البشر، أيقصد الشاعر حكمة علوية أم عذراء إ
ويشرح ابن عربي عالم من الملكوت والمعارف ال ينشر. ولعل هذا ما جعل ابن عربي يتتبع 
هذا النوع من الخطاب في شعره الذي في الشكل ال يبعد بها أن تكون من نوع الغزل 

وى وشوقا وكرى، وتتلوى باإلحساس وتتحرق ج اإلنساني، فأتى بأشعار تفيض بالميل
خصوصا وأنها جاءت بعد رؤية ابن عربي البنة الشيخ مكين الدين أبي شجاع زاهر 
ن كان يرى فيها على  األصفهاني نزيل مكة، فأصبغ عليها صبغة من الحقيقة والواقعية، وا 

                                                 

 .21اآلية  ،( سورة النور1(
 . 992 ( ابن عربي: ترجمان األشواق. ص2( 
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حد زعمه مظهرا من مظاهر الجمال اإللهي، فجعل منه ذلك محال للتهمة من قبل الفقهاء، 
..فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني، .":رح ديوانه، منبها على طريقته قائالولجأ إلى ش

اإليماء إلى الواردات  وكل درا أندبها فدارها أعني، ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على
والمناسبات العلوية، جريا على طريقتنا المثلى، فإن اآلخرة خير  الروحانية، اإللهية، والتنزالت

بما أشير إليه، وال  ،من األولى، ولعلمها رضي هللا عنها ) يقصد ابنة الشيخ مكين الدين(لنا 
ينبئك مثل خبير، وهللا يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلى ماال يليق بالنفوس 
األبية، والهمم العلية، المتعلقة باألمور السماوية. وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل 

تعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على اإلصغاء إليها، وهو لسان كل والتشبيب، ل
 (.1أديب ظريف، روحاني لطيف ")

 :[بحر الكامل]ومن شعره حول هذه الحقيقة جاء به في 
 عإإإإإإإج بالركائإإإإإإإب نحإإإإإإإو برقإإإإإإإة ثهمإإإإإإإد

 
 حإإإإإإث القضإإإإإإإيب الرطإإإإإإإب والإإإإإإإروض 

 النإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدى  النإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدى
 

 حيإإإإث البإإإإروق بهإإإإا تريإإإإك وميضإإإإها 
 

 ب بهإإإا يإإإروج ويغتإإإدي حيإإإث السإإإحا  
 وارفإإإإإإإع صإإإإإإإإوتك بالسإإإإإإإإحير مناديإإإإإإإإا  

 
 بإإإإإإإالبيض والغيإإإإإإإد الحسإإإإإإإان الخإإإإإإإرد   

 منإإإإإإإإة كإإإإإإإإل فاتكإإإإإإإإة بطإإإإإإإإرف أحإإإإإإإإور  
 

 مإإإإإإإإإإإن كإإإإإإإإإإإل ثانيإإإإإإإإإإإة بجيإإإإإإإإإإإد أغيإإإإإإإإإإإد  
 تهإإإإإإإإوي فتقصإإإإإإإإد كإإإإإإإإل قلإإإإإإإإب هإإإإإإإإائم  

 
 ( 2يهإإإإإوى الحسإإإإإان براشإإإإإق ومهنإإإإإد)  

 تعطإإإإإإإو بإإإإإإإرخص كالإإإإإإإدمقس مإإإإإإإنعم  
 

 بالنإإإإإإإإإد و المسإإإإإإإإإك الفتيإإإإإإإإإق مقرمإإإإإإإإإد   
 لحظإإإإإإإت بمقلإإإإإإإة شإإإإإإإادن ترنإإإإإإإو، إذا  

 
 يعإإإإإإإإإإإإزى لمقلتهإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإواد اإلتمإإإإإإإإإإإإد   

 بإإإإإإالغنج، والسإإإإإإإحر القتإإإإإإإول مكحإإإإإإإل  
 

 بالتيإإإإإإإإإإه و الحسإإإإإإإإإإن البإإإإإإإإإإديع مقلإإإإإإإإإإد  
 هيفإإإإإاء مإإإإإا تهإإإإإوى الإإإإإذي أهإإإإإوى وال  

 
 تإإإإف للإإإإذي وعإإإإدت يصإإإإدق الموعإإإإد  

 
 سإإإإإإحبت غإإإإإإإديرتها شإإإإإإإجاعا أسإإإإإإإودا 
 

 لتخيإإإإإإف مإإإإإإن يقفإإإإإإو بإإإإإإذاك األسإإإإإإود   
نمإإإإإإإإإا    وهللا مإإإإإإإإإا خفإإإإإإإإإت المنإإإإإإإإإون، وا 

 
 (3خوفي أموت، فال أراهإا فإي غإد)  
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ومع وضوح المعاني الحسية في هذه األبيات إال أن ابن عربي ال يبالي بتفسيرها تفسيرا  
خيرين اللذين تظهر فيهما هذه الجارية الموصوفة مرسلة رمزيا، ولنأخذ شرحه للبيتين األ

الشاعر في البيت  شعرها خلفها مثل الحية لتخيف بذلك من يقفو أثرها، ثم ينفي لضفيرة
نما خوفه من فراقها قبل رؤيتها، إذ يقول في مراده فيهما: "إن  األخير خوفه من الموت، وا 

لتداخل المقدمات  الضفيرةهذه المعرفة أرسلت غديرتها، يغنى الدالئل والبراهين، وشبهها ب
فيخاف وجعلها سوداء إشارة إلى عالم الجالل والهيبة،  ،فيرةضبعضها في بعض كتداخل ال

السالك أن تحرقه سطوات أنوار الهيبة فيتوقف، ثم نبه في البيت الثاني بقوله: وما خوفي من 
نما خوفي أن يفوتني ما بعده من المشاهدة المتعلقة بهذه النكتة المتغزل فيها،  الموت وا 

  (1")ما أقابل به هذا التحلي الجاللي فت حتى أحصل من القوى اإللهية والبواعث الربانيةقفتو 
واألحاسيس،  ويبرر ابن عربي على اختياره لهذا األسلوب كأداة تعبيرية عن المعارف

كه من المتصوفة، لوذلك أن الناس في وقته مازالوا على جهل بما هو عليه، ومن سلك مس
  ومن ثمة وجب عدم التصريح بتلك الحقائق حتى يصل الوقت، مشيرا إلى ذلك بقوله:

 نبإإإإإإإإإإإإإإإه علإإإإإإإإإإإإإإإى السإإإإإإإإإإإإإإإر وال تفشإإإإإإإإإإإإإإإه
 

 فإإإإإإإإإإإإإإإإالبوح بالسإإإإإإإإإإإإإإإإر لإإإإإإإإإإإإإإإإه مقإإإإإإإإإإإإإإإإت   
 صإإإإإإإإبر لإإإإإإإإهاعلإإإإإإإإى الإإإإإإإإذي يبديإإإإإإإإه ف  

 
 (2وأكتمإإإإإإإه حتإإإإإإإى يصإإإإإإإل الوقإإإإإإإت)  

شى في كل اوأسرار خفية مما ال يتم ،إن تفسير كل تلك األشعار على أنها حقائق إلهية  
موضع، فالواقف على ديوان ابن عربي ال يعدم فيه الغزل اإلنساني الحقيقي، حيث يصور 

ن أن يسمو بعاطفته إلى ما هو أسمى وأرقى من ذلك، فهو كغيره من فيه الشاعر محبوبته دو 
الناس تعتريه لحظات يخضع فيها لما يخضع له الرجال، ويتأثر بما يتأثرون به، فيفتتن 

 : بالجميالت من النساء، وينجذب إليهن، ويهيم بحبهن، وال أدل على ذلك من قوله

                                                 

عين للدراسات والبحوث االجتماعية  علم الدين الشقيري. :تحاألشواق. ( ابن عربي: ذخائر األعالق شرح ترجمان 1(
 . 249.ص 9111. 9ط العربية.كلية الدراسات  واإلنسانية.

 ،بيروت ،دار صادر ،تح: إحسان عباس ،3ج  ،: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب( أحمد بن محمد المقري2(
 . 924ص  ،9192 ،لبنان
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 ليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت شإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعري هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل دروا
 

 أي قلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب ملكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا 
 درى وفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤادي لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإو 

 
 أي شإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعب سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلكوا 

 أتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراهم سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلموا 
 

 أم تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراهم هلكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا 
 حإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإار أربإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاب الهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى 

 
 (1)فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي الهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى وارتبكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا 

 : (2)قوله ومنها في أكثر من قصيدة ى المرأة التي أحبها )نظام(أشار إل وقد 
 طإإإإإإإإإإال شإإإإإإإإإإإوقي لطفلإإإإإإإإإإة ذات نثإإإإإإإإإإإر

 
 ونظإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإام ومنبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر وبيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإان   

 مإإإإن بنإإإإات الملإإإإوك مإإإإن دار فإإإإرس  
 

 مإإإإإإإن أصإإإإإإإبهان  جإإإإإإإل الإإإإإإإبالدأمإإإإإإإن   
 هإإإإإإإي بنإإإإإإإت العإإإإإإإراق بنإإإإإإإت إمإإإإإإإامي  

 
 وأنإإإإإإإإإإإإإإا ضإإإإإإإإإإإإإإدها سإإإإإإإإإإإإإإليل يمإإإإإإإإإإإإإإاني  

 هإإإإإإل رأيإإإإإإتم يإإإإإإا سإإإإإإادتي أو سإإإإإإمعتم  
 

 أن ضإإإإإإإإإإإإإإإإإإدين قإإإإإإإإإإإإإإإإإإط يجتمعإإإإإإإإإإإإإإإإإإان  
وال شك أن القارئ لألبيات يستطيع أن يتعرف بسهولة ويسر، دون أن يجهد نفسه في   

الحب الذي يكاد أن رموز وتأويالت الشرح على هوية محبوبته، وحبه لها ومدى سعادته بهذا 
يذهب بالعقول، فهي )نظام( اسمها الصريح دون تأويل أو إبهام، وهي بنت إمامه، وهي 

 ألخاذ.اصاحبة الجمال الفارسي  سليلة المجد والشرف )من بنات الملوك(
ضافة إن للحب دورا في عملية اإلبداع والخلق الفني ال سيما في أوهذا مما يجعلنا نقر ب

ا فمن بواعثه الحب ثم والكشف عن محتواها، فشعر الغزل مهما كان عفً كثير من الرموز 
 يتسامى الشاعر بهذه اإلحساسات والمشاعر لتأخذ خطوطها وأبعادها الروحية.

 :الكرئنرتفي صور  يلهتجلي اإل ال -ج
لكن هذا ال يمنع أن البن عربي أبياتا وقصائد مما يتردد فيها صدى الحب اإللهي 

  :(3)بجالء، كقوله
 إنإإإإإي عجبإإإإإت لصإإإإإب مإإإإإن محاسإإإإإنه

 
 تختإإإإإإإال مإإإإإإإا بإإإإإإإين أزهإإإإإإإار وبسإإإإإإإتان   

 فقلإإإإت ال تعجبإإإإي ممإإإإن تإإإإرين، فقإإإإد  
 

 أبصإإإإإرت نفسإإإإإك فإإإإإي مإإإإإرآة إنسإإإإإان  
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 يامشيرا بذلك إلى تجلي هللا في صورة البشر. والتي يكون فيها التجلي في المرتبة العل 
ون ذات المحبوب فيها مقارنة بالصور األخرى، حيث تتحقق فيها غاية الحب اإللهي، وتك

الصوفية  هي عين ذات المحب، وذات المحب عين ذات المحبوب، وهو ما يسمى عند
 (، وهو ما صوره بقإوله: 1باالتحاد)

 إذا مإإإإإإإإإإإا التقينإإإإإإإإإإإا للإإإإإإإإإإإوداع حسإإإإإإإإإإإبتنا
 

 فإإإا مشإإإددا ر لإإإدى الضإإإم والتعنيإإإق ح  
ن كنإإإإإإا مثنإإإإإإى شخوصإإإإإإنا    فإإإإإنحن، وا 

 
 فمإإإإإإإا تنظإإإإإإإر األبصإإإإإإإار إال موحإإإإإإإدا   

 إال مإإإإإإإن نحإإإإإإإولي ونإإإإإإإوره ومإإإإإإإا ذاك  
 

 (2لإي مشإهدا) فلوال أنيني لما رأيإتَ   
إن هذا وذاك يسلمنا أن نزعم أن حب الشاعر اإلنساني قد امتزج وتداخل مع حبه   

اإللهي في معظم قصائد )ترجمان األشواق( التي قيلت قبل أن تصل إلى أسماع الشاعر 
مشاعره الفياضة، وقلبه النابض الذي الصادق و  هاتهامات الفقهاء له، فقد عبر فيها عن حب

تصطليه حرارة الهوى، فتبدأ معاناته الروحية فيذوب ويتعذب، ومع ذلك فال شيء ألذ إليه وال 
أحلى وال أغلى من أن ينصهر بنار هذا الحب الذي تتغذى منه نفسه، وتمنح حياته ما هي 

 .له أهل من التوازن الروحي الذي ال تكتمل لذة الحياة إال به
 الرحلة عند اشعراء الصوفية: -د

ولم يكتف شعراء التصوف بالتكنية عن المحبوب بالمرأة، بل ذهبوا استعارة بعض 
بهم في الغزل، كالرحلة التي يجتازها المحب على ظهور اإلبل طلبا لديار المحبوبة، يأسال

  ومن ذلك قول ابن عربي:
 افإإإإإإإيإإإإإإإا حإإإإإإإادي العإإإإإإإيس ال تعجإإإإإإإل بهإإإإإإإا وق

 
 رهإإإإإا غإإإإإادي ي زمإإإإإن فإإإإإي إثلإإإإإ فإإإإإإن  

 قإإإإإإإإإإف بالمطايإإإإإإإإإإا وشإإإإإإإإإإمر مإإإإإإإإإإن أزمتهإإإإإإإإإإا  
 

 بالوجإإإإد والتبإإإإريح، يإإإإا حإإإإادي  ،بإإإإاهلل  
 نفسإإإإإإإإإإإإإإي تريإإإإإإإإإإإإإإد ولكإإإإإإإإإإإإإإن ال تسإإإإإإإإإإإإإإاعدني  

 
سإإإإعاد    رجلإإإإي، فمإإإإن لإإإإي بإشإإإإفاق وا 

 مإإإإإإا يفعإإإإإإل الصإإإإإإنع النحريإإإإإإر فإإإإإإي شإإإإإإغل  
 

 آالتإإإإإإإإإإإإإإإه أذنإإإإإإإإإإإإإإإت فيإإإإإإإإإإإإإإإه بإفسإإإإإإإإإإإإإإإاد   
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 عإإإإإإإإإرج، ففإإإإإإإإإي أيمإإإإإإإإإن الإإإإإإإإإوادي خيإإإإإإإإإامهم 
 

 هلل درك مإإإإإإإإإإإإإإا تحويإإإإإإإإإإإإإإه يإإإإإإإإإإإإإإا وادي   
 جمعإإإإإإت قومإإإإإإا هإإإإإإم نفسإإإإإإي وهإإإإإإم نفسإإإإإإي  

 
 وهإإإإإم سإإإإإإواد سإإإإإويدا خلإإإإإإب أكبإإإإإإادي   

 ال در در الهإإإإإإإإإوى إن لإإإإإإإإإم أمإإإإإإإإإت كمإإإإإإإإإدا  
 

 (1بحإإإإإإإإإاجر أو بسإإإإإإإإإلع أو بأجيإإإإإإإإإاد)  
 :ليلىىىم رمىىىز للجمىىىرل والحىىىب -ه 

 والحقيقة :والخير
  

طريقا للتعبير عند الشاعر الصوفي، فوجنات الحبيب الموردة تمثل عنده  يفتحفرمز المرأة 
 منكشفة في صفاته، وغدائرها الليلية تصور الواحد محجوبا )بالكثرة(. وما ليلى ذات هللا

 : وسعدى والرباب إال أسماء شعرية ترمز إلى ذات المحبوب
 ي تإإإإإإإإإارةبأسإإإإإإإإإميك لبنإإإإإإإإإى فإإإإإإإإإي نسإإإإإإإإإ

 
 وآونإإإإإإإإإإإإإة سإإإإإإإإإإإإإعدى وآونإإإإإإإإإإإإإة ليلإإإإإإإإإإإإإى   

 حإإإإذارا مإإإإن الواشإإإإين أن يفطنإإإإوا بنإإإإا  
 

ال فمإإن لبنإإى فإإدتك ومإإن ليلإإى)    (2وا 
ذي أوقع الشاعر الصوفي في هذا العشق المدله، واستدراجه إلى هذه الليلى ولعل ال 

الفاتنة، قد يكون ما كان عرف من أسرارها، وتنسم من جمالها، واستشف من كمالها، وتسمع 
ال فما الذي جعل  نمن أنبائها التي بها الركبان سارت، وم معانيها التي فيها الكتب حارت، وا 

يلة القد، الناهدة النهد، المتوردة الخإد، البسامة الثغر، السادلة الشاعر يعشق ليلى الجم
 .الشعر؟

 ،فالشاعر قد عرف )ليلى( هذه المتعددة الكنى واألسماء وعرفته، وخامرها وخامرته
وعشق حسنها الذي دله حتى أخرجه عن طوره، إذ ال ينبغي أن يعرف السر البعيد إال من 

 .خبره وتولج في أعماق خباياه
ثم فقد استطاع الشاعر الصوفي أن يتخذ من )ليلى ( و)سعدى( و)لبنى( رمزا لغاية  ومن

صالة، فليلى رمز للجمال والحب والخير والحقيقة، ولعلها اتخذت فنية فيها شيء كثير من األ
هذا الشكل الخرافي الجميل منذ أن وظفت في الشعر العربي في تاريخه المبكر، وسواء علينا 
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حقيقة أم خرافة، فإنها في التصورين اتخذت صفة األسطورة في الفكر  أكانت ليلى قيس
 .العربي، وفي الخيال العربي قبل ذلك

وسياق النص هنا يرفض آدمية ليلى، ويدل فقط على رمزيتها، فإ"ليلى ليست فتاة 
نما هي واردة في النص بالمعنى األسطوري، واألسطورة  نا في مفهومنا هبالمفهوم الحقيقي، وا 

خاص، تعني الكائن الجميل الذي نظل طول الدهر نحلم به ونلهث وراءه، وال نعثر عليه ال
 .(1أبدا، أو األمل الوديع ولكنه ال يتحقق لنا مطلقا ")

 القصص القرآني في الاشعر الصوفي: -و
كما استعان الصوفية في المغرب العربي إبان الحقبة المدروسة بالقصص القرآني بحيث 

رمز أسطوري، وقد يتكاثف هذا الرمز في قصص أسطوري جديد يجمع بين تتجلى المرأة ك
شخصيات متباعدة تاريخيا في مكان وزمان واحد هو لحظة فنية أو صورة جزئية مرشحة، 

على الصرح السليماني الزجاجي وسرير ملكها،  عن التمشي فالمحبوبة التي تفتن بلقيس
فلو رأى نور محياها آدم لما استنكف عن  بل هذا قد غابت عن عين إبليسوالتي كانت ق

سجود إذ أمر به، ولنسي أصله وعنصره دونما أن يجعل ذلك محل مقارنة بينه وبين آدم، 
 يصور هذا النموذج المتخيل ابن عربي فيقإول: 

 يإإإإإإإإا قمإإإإإإإإرا فإإإإإإإإي شإإإإإإإإفيق مإإإإإإإإن خفإإإإإإإإر
 

 منتقبإإإإإإإإإإإإإإإا  فإإإإإإإإإإإإإإإي خإإإإإإإإإإإإإإإده الح لنإإإإإإإإإإإإإإإا  
 هعإإإإإإإإإإإلإإإإإإإإإإإو أنإإإإإإإإإإإه يسإإإإإإإإإإإفر عإإإإإإإإإإإن برق  

 
 كإإإإإإإإإإإإان عإإإإإإإإإإإإذابا، فلهإإإإإإإإإإإإذا احتجبإإإإإإإإإإإإا  

 شإإإإإإمس ضإإإإإإحى فإإإإإإي فلإإإإإإك طالعإإإإإإة  
 

 غصإإإإن نقإإإإا فإإإإي روضإإإإة قإإإإد نصإإإإبا  
 مإإإإإإإذ عقإإإإإإإد الحسإإإإإإإن علإإإإإإإى مفرقهإإإإإإإا  

 
 تاجإإإإإإا مإإإإإإن التمإإإإإإر عشإإإإإإقت الإإإإإإذهبا  

 رأى مإإإإإإإإإإإإإإإن آدم لإإإإإإإإإإإإإإإو أن إبلإإإإإإإإإإإإإإإيس  
 

 نإإإإإإإإإإور محياهإإإإإإإإإإا عليإإإإإإإإإإه مإإإإإإإإإإا أبإإإإإإإإإإى   
 أن إدريإإإإإإإإس رأى مإإإإإإإإا رقإإإإإإإإم اللإإإإإإإإو   

 
 سإإإإإإإإإإإإإإإن بخإإإإإإإإإإإإإإإديها إذا مإإإإإإإإإإإإإإإا كتبإإإإإإإإإإإإإإإا   
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 رأت رفرفهإإإإإإإإإإإإإإإإا لإإإإإإإإإإإإإإإإو أن بلقإإإإإإإإإإإإإإإإيس 
 

 (1ما خطر العرش وال الصإرح ببإا)  
ولعل لبعضنا أن يقول إن تصوير الذات اإللهية بإالمرأة أمإر لإيس بالإذي يمكإن التسإليم بإه  

ن بإإإرره الصإإإوفية علإإإى انإإإه مظهإإإر مإإإن مظإإإاهر بإإإل هإإإو أمإإإر فإإإي غايإإإة االسإإإتهجان،  ،هكإإإذا وا 
التجلي، إذ ال يمكن أن ننزل بحإب هللا الإذي هإو أمإر مرغإوب وواجإب فإي كإل ملإة إلإى عشإق 
 الصور المادية، ولو كان ذلك بشرا، إذ ال يمكن مشإابهة الخإالق بإالمخلوق ومقارنتإه بإه، لقولإه

الكمإإال البشإإري يظهإإر فإإي  (، كمإإا أن2تعإإالى: ﴿ لإإيس كمثلإإه شإإيء وهإإو السإإميع البصإإير﴾ )
الرجال أكثر مما يظهر في النساء، ولقد أوتي يوسف شطر الحسن وهو الرجإل، وخلإق الرجإل 

، ولإإإيس قصإإإدنا فإإإي هإإإذا الكإإإالم التوسإإإع فإإإي مناقشإإإة األمإإإر، قبإإإل المإإإرأة فكإإإان آدم قبإإإل حإإإواء
وفية ينطلقإإون مإإن معطيإإات عقديإإة وفلسإإفية يسلمإإإون بهإإا سلفإإإا، ولعلمإإاء الشإإريعة موقإإف فالصإإ

مإإإن ذلإإإك، ولألدبإإإاء موقإإإف آخإإإر طالمإإإا أنهإإإم أكثإإإر تجإإإوزا مإإإن غيإإإرهم فإإإي التعبيإإإر واسإإإتعمال 
 الرمز. 

ولعلنا نالحظ في تلك األشعار اتجاها قويا إلى النهابة بالمرأة وبأحوال العشق اإلنساني 
 ا صوفية ذات طابع غنائي، لوح الشعراء من خاللها إلى عاطفة الحب اإللهي.بوصفها رموز 

والخإإدود  فالوفإإاء فإإي الحإإب، وشإإعور المحإإب بالمعانإإاة، والعيإإون الوسإإيمة واللحإإاظ الفإإاترة
المإإإوردة كإإإل ذلإإإك يفضإإإي إلإإإى تإإإأليف الصإإإوفية فإإإي تركيإإإب رمإإإز المإإإرأة بإإإين الشإإإعور الإإإذاتي 

سإإإإإة التإإإإإي تغإإإإإرق أحيانإإإإإا أخإإإإإرى بوصإإإإإف العواطإإإإإف الخإإإإإالص واألوصإإإإإاف الخارجيإإإإإة المحسو 
 الشخصإإية فإإي أسإإلوب يإإذكرنا بالشإإعراء العإإذريين ومإإا تإإداولوه فإإي قصإإائدهم مإإن تشإإكي الفإإراق
 والتفجإع علإى الهجإإران والتغنإي بعفإة الحإإب وطهارتإه وتجإإرده مإن أهإواء اللإإذة ورغائإب الشإإهوة،

 اء.وبوقوف المحب على األعراف بين طمع في الوصال ويأس من اللق
 

                                                 

 902،901ص  ،( ابن عربي: ترجمان األشواق1(
 .99اآلية ،( سورة الشورى2(
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 رمز المرأة عند أبي مدين:( 5
الصوفي أبو مدين التلمساني كان من أشياخ التصوف والرواد الروحيين في المغرب 
العربي خالل القرن الخامس الهجري، يطالعنا بقصيدة نونية حافلة بالتلويحات والرموز 

 الغزلية.
لويحي صوفي وفي هذه قصيدته تمتزج الرموز الغزلية بالرموز الخمرية في أسلوب ت

 :(1)حافل بالعواطف الدينية المشبوبة، ومن هذه القصيدة قوله

 (قإإإإد تملكإإإإه الهإإإإوى2)نإإإإاس( ) ولَ قَإإإإتَ 
 

 نإإا أجإإل لسإإت فإإي ليلإإى بإإأول مإإن جُ   
 خفيإإت بهإإا عإإن كإإل مإإا علإإم الإإورى  

 
 وأظهإإإإإر لبنإإإإإى والمإإإإإراد سإإإإإوى لبنإإإإإى   

نإإإإإإإإي كمإإإإإإإإا شإإإإإإإإاء الغإإإإإإإإرام موحإإإإإإإإد    وا 
 

ن ملإإت تمويهإإا إلإإى الروضإإة الغنإإ   اوا 
 )يإإإإإإإإإذكرني( مإإإإإإإإإر النسإإإإإإإإإيم بعرفهإإإإإإإإإا  

 
 ويطربنإإي الحإإادي إذا باسإإمها غنإإى  

 وال عجإإب منإإي الحنإإين وذو الهإإوى  
 

 إذا شإإإإإإاقه شإإإإإإوق إلإإإإإإى قصإإإإإإده حنإإإإإإا 
 فللإإإإإإه مإإإإإإا أرضإإإإإإى فإإإإإإؤادي لمإإإإإإا بإإإإإإه  

 
وذا الحإإإال مإإإا أحلإإإى وذا العإإإيش مإإإا  

 أهنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا
 

 أوافإإإإإق قومإإإإإا ضإإإإإمهم مقعإإإإإد الهإإإإإوى 
 

ن كإإإان )كإإإل( مإإإنهم قاصإإإدا. فنإإإا    وا 
 فهإإإإإإإإإإإإإإذا يإإإإإإإإإإإإإإوري بالغزالإإإإإإإإإإإإإإة غيإإإإإإإإإإإإإإرة  

 
 وهإإإذا بعإإإين السإإإكر يسإإإتلمح الغصإإإنا 

 وهإإإإذا بلإإإإين العطإإإإف يبإإإإدي صإإإإبابة  
 

 وهإإذا يإإرى مإإيال إلإإى المقلإإة الوسإإنى  
 وذا فإإإإإإإإإي سإإإإإإإإإرور بالإإإإإإإإإدنو وذا لإإإإإإإإإه  

 
 غإإإإإرام وهإإإإإذا بإإإإإالنوى يظهإإإإإر الحزنإإإإإا  

 إذا نإإإإإال مإإإإإا كإإإإإان طالبإإإإإا وذا باسإإإإإم    
 

 وهإإإإذا يسإإإإيل الإإإإدمع قإإإإد قإإإإرح الجفنإإإإا  
 خإإإائف مإإإن قطعإإإإه بعإإإد وصإإإإلهوذا   

 
 وذا بالرضإإى مإإن حالإإه وجإإد األمنإإا  

 وهإإإإإإإإإإإذا محإإإإإإإإإإإب بالصإإإإإإإإإإإدود مإإإإإإإإإإإنعم  
 

 وذا آخإإإذ بالصإإإد مإإإن قربإإإه مضإإإني  
 وهإإذا تسإإاوى الوصإإل والهجإإر عنإإده  

 
 فإإإأنحى إليهإإإا يقطإإإع السإإإهل والحزنإإإا  

 وهإإإإإإذا يإإإإإإرى بالسإإإإإإيف منهإإإإإإا إشإإإإإإارة  
 

فيشإإإإإإإإإتاق سإإإإإإإإإعيا نحوهإإإإإإإإإا الضإإإإإإإإإرب  
 والطعنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا

 
                                                 

ضافة كلمة )روحى( إآثرنا  3393باظة ( أ933مكتبة األزهر ) مخطوطة ضمن مجموعة. قصيدة أبي مدين التلمساني. (1(
 .يستقيم الوزن يبالقرب......... حت وله: فان جاءنيأالبيت الذي 

ووردت كلمإة كإل  الكلمات الموضإوعة بإين أقإواس آثرنإا: إصإالحها فكلمإة يإذكرني وردت فإي المخطوطإة مسإبوقة بإالواو، (2(
 .منصوبة والصواب رفعها



 القرنيين السادس والسابع الهجريين األبعاد الفنية للشعر الصوفي ببجاية خالل      :نيثاالفصل ال
 

820 

 

حإإإإادي ونحإإإإن علإإإإى دعإإإإا باسإإإإمها ال 
 الغضإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا

 

 فقلنإإإإإإا لإإإإإإه بإإإإإإاهلل مإإإإإإن ذكرهإإإإإإا زدنإإإإإإا  
 فجإإإإاد إلإإإإى أن أهإإإإدت الركإإإإب نشإإإإوة  

 
 ونحإإن علإإى األكإإوار مإإن طإإرب ملنإإا  

 لعمإإرك حتإإى العإإيس لإإذ لهإإا السإإرى  
 

 عجبإإت لشإإوق يشإإإمل الركإإب والبإإإدنا  
 وحتإإإى غصإإإون البإإإان مالإإإت ترنحإإإا  

 
 وغنإإإإإت عليهإإإإإا كإإإإإل صإإإإإادحة لحنإإإإإا  

 ة كإإإإي أرى بهإإإإاعائإإإإد لإإإإي رقإإإإد أهإإإإلْ   
 

 نإإإاخيإإإال رسإإإول زائإإإرا مضإإإجعي وهْ   
 فإإإإإإن جإإإإإاءني بإإإإإالقرب منهإإإإإا مبشإإإإإر  

 
 وهبت له) روحي( سرورا وما أغنإى  

 حيينإإإإإا بهإإإإإا دهإإإإإرا وقإإإإإد حكمإإإإإت لنإإإإإا  
 

 يقينإإإإإإإإا إذا متنإإإإإإإإا اونحإإإإإإإإن بهإإإإإإإإا نحإإإإإإإإ  
 فلسإإإإإإإت أرى عنإإإإإإإدي لحإإإإإإإالي تغيإإإإإإإرا  

 
 وال مطرقإإإإإإإإا فكإإإإإإإإرا وال قارعإإإإإإإإا سإإإإإإإإنا  

نإإإإإي علإإإإإى مإإإإإا أكإإإإإد العهإإإإإد.     بيننإإإإإاوا 
 

 نإالنإا العهإود وال حُ مدى الدهر ال خُ   
ننا لنالحظ ما طرأ على رمز المرأة في الشعر الصوفي من نماء وازدهار في القرن   وا 

الخامس الهجري وما بعده، إذ امتزج بالطبيعة وما تحفل به من صور ومشاهد، فلم تعد 
 الطبيعة في كليتها وشمولها. الطبيعة بمعزل عن رمز الجوهر األنثوي، كما لم تنأ المرأة عن

وفي األبيات السابقة يطالعنا شبوب عاطفي وانتشاء بهبة المحبة اإللهية التي بدت 
 األنثى رمزا عليها وتلويحا إليها. 

ن  "وعلإإى الإإرغم ممإإا فإإي قصإإيدة أبإإي مإإدين مإإن كشإإف وايضإإاح للرمإإز، نتبينإإه فإإي قولإإه )وا 
لبنى و المراد سوى لبنى(، مما يجعل الداللإة  ملت تمويها إلى الروضة الغنا ( وقوله ) وأظهر

عإإي، يتحإإاد الروحإإي الطباالننإإا مإإع ذلإإك نقإإع فيهإإا علإإى إوغيإإر موحيإإة تمامإإا، ف الرمزيإإة باهتإإة
ونظفإإر فإإي التعبيإإر عإإن هإإذا االتحإإاد بلغإإة تإإذكرنا بالشإإعراء الغإإزليين، وهإإي لغإإة صإإاغها أبإإو 

 للمحبإإإوب فإإإإي مظهريهإإإإا الحسإإإإي الجماليإإإإةتتجلإإإى فيهإإإإا القيمإإإإة  مإإإدين وغيإإإإره صإإإإياغة مرمإإإإوزة
والمثالي، وليس لهذه الوحدة مإن داللإة سإوى أن الجمإال المحسإوس فإي مظهإره الإدنيوي الإداثر 

 (1إنما هو رمز على جمال سماوي خالد.")
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يتجلإإإى بوضإإإوح اسإإإإتخدام أبإإإي مإإإإدين ألسإإإماء األنثإإإى العربيإإإإة، فهإإإو لإإإإم يسإإإتهدف تحقيإإإإق 
نمإإا  اسإإتهدف إسإإقاط معإإاني الطهإإر والقداسإإة علإإى األنثإإى التنإإاظر بإإين المإإرأة األنثإإى وهللا، وا 

، لتكإإون لإإه معراجإإا نحإإو المإإإل األعلإإى، باعتبإإار أن الحإإب هإإو غايإإة مإإا يطمإإح إليإإه الصإإوفي
في لغة أبي مدين الشإعرية تحإوير صإوفي لكثيإر مإن الصإور الشإائعة والتراكيإب  " لذلك نجد: 

تقرا، فالروضإة اللفإاء، والنسإيم الرقيإق، المتداولة واألساليب الموروثة بوصإفها نمطإا تعبيريإا مسإ
وعإإرف المحبوبإإة فإإي طيإإب نشإإره الإإذي يسإإكر الحإإواس، وتعلإإق المحإإب بإإه فإإي فتشإإية طاغيإإة، 
والحإادي الإإذي جعإل يغنإإي للقافلإإة إذ يسإوقها مترنمإإا باسإم المحبوبإإة، حتإإى أغإذت اإلبإإل سإإيرها 

الإإذي كلإإف بوصإإف اإليقإإاعي منتشإإية بالحإإداء، كإإل ذلإإك صإإور مسإإتعارة مإإن الشإإعر الغزلإإي 
الديار النائيإة والرحلإة المهلكإة ومإا يعإاني المحإب مإن قطيعإة وهجإر حينإا، ووصإال ولقيإا حينإا 
آخإر. ولقإإد التإإزم الشإإاعر بالتقاليإإد الفنيإإة المرعيإة لإإدى المتصإإوفة فإإي رمإإوزهم وتلويحإإاتهم التإإي 

ا تتجإاوز سإمة حسإية خالصإة، لكنهإ يهيبون فيها بتراكيب تبإدو مإن حيإث بناؤهإا الخإارجي ذات
المحسوس في حركة تبادليإة صإوب المعإاني بوصإفها تجليإات ينكشإف فيهإا الحإب اإللهإي فإي 
شإإإموله وتجإإإرده. وال تخفإإإإى هإإإذه الخاصإإإإية الحسإإإية التإإإي نلمحهإإإإا فإإإي صإإإإور الغإإإزالن الراتعإإإإة 
واألغصان المائسة واألعطاف اللينة والعيإون الناعسإة التإي رنقهإا الوسإن، وكلهإا صإور حسإية 

اني مسإإقطة علإإى أحإإوال ومنإإازالت إلهيإإة وفإإق مإإا يقتضإإيه الرمإإز مإإن تجسإإيم ذات طإإابع شإإهو 
المعإإإاني وتشإإإخيص المجإإإردات، والتعبيإإإر بواسإإإطة التركيإإإب التخيلإإإي للمحسإإإوس عإإإن عاطفإإإة 
الحب في تجليها الثنائي. وفي هذه األبيات وصف لتلون أحوال المحبين في المحبة، فهم بإين 

ن نإأي، محإزون لقطيعإة وجفإوة، أمإا الشإاعر فقإد مسرور بقربه، مستأنس بوصإله، ومتخإوف مإ
استرسإإل مإإع أمانيإإه وتشإإوفه إلإإى الرقإإاد، عسإإى أن يطرقإإه طيإإف المحبوبإإة وخيالهإإا وهإإو غيإإر 
باخإإإل بروحإإإه أن يهبهإإإا لبشإإإير، مقإإإيم علإإإى حالإإإه ال يإإإريم، فإإإالت حإإإين ندامإإإة وخيانإإإة لعهإإإود 

 (1المحبة، وحول عن مواثيق العشق.")
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ة علينإإا بأشإإعار الغإإزل، إال أن الوقإإف ذاتإإه يعيننإإا علإإى بنائهإإا "وربمإإا اشإإتبهت هإإذه القصإإيد
الرمإزي وفإإي ضإوء مإإا أهإإاب بإه بعإإض الشإإراح مإن تحليإإل لقصإإائد الشإعر الصإإوفي، يمكإإن أن 
نجد وفإق مإنهجهم لكإل صإورة تلويحإا ولكإل لفظإة إشإارة ورمإزا، لكإن ال يخفإى أن هإذه الطريقإة 

لبنإاء الفنإي الحإي للقصإيدة، بحيإث ينحإل فإي في تناول الشعر تحطم الكيان العضوي، وتفسإد ا
 (.1نهاية األمر إلى جزئيات منتشرة")

عبر عن تجربته الروحية في تراث ي أما محي الدين بن عربي، ذلك الصوفي الجوال، فإنه
شعري غزير، لم يقصر في بعضه عن اللحاق بكبار الشعراء الصوفية من حيث الصياغة 

وافرا من شعره يتسم بتجريد موغل مغرق في التصورات  واألساليب والرموز، بيد أن قسطا
 الميتافيزيقية.

والبن عربي ديوانان مشهوران: "ترجمان األشواق"، و" الديوان الكبير"، وفيما عدا هذين 
الديوانين، نظفر له بأشعار مبددة في الفتوحات المكية، وفي فصوص الحكم، وفي غيرهما 

 من تصانيفه ورسائله الكثيرة.
ق أن األشعار التي نجدها في "ترجمان االشواق" تعد من الناحية الفنية أكثإر قصإائده والح

اكتماال ونضجا وامإتالء بأسإلوب التلإويح والرمإوز الشإعرية الموحيإة. أمإا الإديوان الكبيإر فحافإل 
وأرواح  بنزعة عرفانية تجريدية، أدار عليهإا قصإائد تنإاول فيهإا أرواح السإموات وأرواح األنبيإاء

والنإإور  رثإإة الصإإادقين، ومراتإإب النإإور فإإي تنإإوع مظإإاهره بإإين النإإور والهإإدى والنإإور السإإراجيالو 
 البرقي، ومراتب تكليف السمع والبصر واللسان.

وفإإإي الإإإديوان إلإإإى جانإإإب القصإإإائد، موشإإإحات ذات طإإإابع صإإإوري مرمإإإوز وأشإإإعار أخإإإرى 
 (.2بي العالء)كتبها تحت عنوان "اللزوميات" متأثرا فيها من حيث الشكل بلزوميات أ
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هذا من ناحية نتاج ابن عربي الشعري وتأثيره على صوفية العالم اإلسإالمي، أمإا قصإائده 
 الغزليإإة التإإي عبإإر فيهإإا مإإن خإإالل الجمإإال األنثإإوي عإإن تجربتإإه الشخصإإية، ووصإإف دينإإه أال
وهإإإو ديإإإن الحإإإب، فلسإإإت أعإإإرف مإإإن بإإإين الصإإإوفية أصإإإرح اعترافإإإا وأجإإإرأ روحإإإا وأدق سإإإإردا 

تإإه الشخصإإية مإإن ابإإن عربإإي وذلإإك أنإإه ذكإإر فإإي مقدمإإة الشإإرح الإإذي علقإإه علإإى لتفاصإإيل حيا
اآلسإر،  " بهره حسنها واستحوذ عليإه جمالهإا اآلريديوانه "ترجمان األشواق" فتاة تدعى "النظام

ة وخلبتإإإه أخالقهإإإا وحكمتهإإإا العرفانيإإإة، ومإإإا تحلإإإت بإإإه مإإإن أدب وظإإإرف وصإإإفات زكيإإإة مطهإإإر 
 .ورثتها من والدها زاهر بن رستم

" هي التي ألهمإت ابإن عربإي ديوانإه و قصإائدها الغنائيإة المرمإوزة عنإدما ويبدو أن "النظام
م و رآهإإا فأثإإارت فيإإه حبإإا عفإإا نقيإإا تجلإإى فإإي مذهبإإه فإإي 9309-ه 112أقإإام فإإي مكإإة سإإنة 

 اإللهي. العشق
ويبإإدو أن بعإإض فقهإإاء حلإإب أنكإإروا عليإإه أن يكإإون "ترجمإإان األشإإواق" بمإإا يتضإإمن مإإن 
قصإإإائد غزليإإإة تبإإإدو أحيانإإإا مشإإإربة بطبيعإإإة شإإإهوانية مإإإن الهامإإإات األسإإإرار االلهيإإإة، وأنإإإه إنمإإإا 

 يتستر لكونه منسوبا إلى الصالح والدين.
وان، قال ابن عربإي "فشإرعت وكان موقف الفقهاء هو الدافع إلى أن يعلق شرحه على الدي

فإي شإإرح ذلإإك وقإإرأ علإإي بعضإإه القاضإإي ابإن العإإديم بحضإإرة جماعإإة مإإن الفقهإإاء، فلمإإا سإإمعه 
ذلإإإك المنكإإإر الإإإذي أنكإإإره، تإإإاب إلإإإى هللا ورجإإإع عإإإن االنكإإإار علإإإى الفقإإإراء ومإإإا يإإإأتون بإإإه فإإإي 

 (.1أقاويلهم من الغزل والتشبيب، ويقصدون في ذلك األسرار اإللهية")
لنإإإإإإا تإإإإإإذوق أشإإإإإإعار ابإإإإإإن عربإإإإإإي مإإإإإإا لإإإإإإم نضإإإإإإع فإإإإإإي اعتبارنإإإإإإا كإإإإإإل مإإإإإإذهب ولإإإإإإن يتيسإإإإإإر 
( فإي الحإب، وتجاربإه الخاصإة بحياتإه الصإوفية الشخصإية، تلإك الحيإاة التإي 2الفينومينولوجي)

                                                 

 .4،1ص رجمان األشواق،ذخائر االعالق في شرح تابن عربي:  )1(
(. استعملت أوال في ميدان علم النفس لتدل على الظواهر phénomènesالفينومينولوجيا هي علم الظواهر ))2(

السيكولوجية )الرغبة، اإلدراك، اإلحساس( ومظاهر الوعي في محتواه النفسي، والقائمة على مالحظة ووصف الظاهرة "كما 
خصائصها وفهمها على وجه الخصوص. وتعني الفينومينولوجيا في إطارها الفلسفي هي" معطاة، قصد تحليلها وتحديد 
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 تقفنإإا علإإإى خاصإإإية الخيإإإال الخإإإالق الإإإذي يتميإإإز بإإه العإإإارف، وهإإإو مإإإا نعتإإإه الصإإإوفية بالهمإإإة
ي هإإإإذا السإإإإياق يقإإإإارن ابإإإإن عربإإإإي بإإإإين رؤاه والطاقإإإإة الروحيإإإإة والقإإإإدرة علإإإإى جمإإإإع القلإإإإب، وفإإإإ
 (.1الثيوفانية وتجلي جبريل للنبي على نحو مرئي)

والحق أن المقدمة التي وضعها الشاعر بين يدي ديوانه الذي تولى شرحه وتحليإل بنفسإه، 
تظهرنا على تركيإب موقإف عإرض البإن عربإي فإي مكإة، مإن حيإث يبإدو هإذا الموقإف مإدخال 

 فل به ترجمان األشواق من رموز شعرية.أساسيا إلى تفهم ما يح
ويتلخص هذا المشهد األساسي في أنه بينما كان يطوف بالكعبة ليال ألهم في تطوافه 

 بخطى موقعه أبياتا من الشعر أوردها في صدر الديوان:
 ليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت شإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعري هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل دروا

 
 أي قلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب ملكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا  

 وفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤادي لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإو درى  
 

 أي شإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعب سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلكوا  
 أتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراهم سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلموا  

 
 هلكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإواأم تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراهم   

 حإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإار أربإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاب الهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى  
 

 فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي الهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى وارتبكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا  
وانكشإإف لإإه فإإي طوافإإه بغتإإة حضإإور غيإإر مرئإإي، تبإإين فيإإه امإإرأة حقيقيإإة تحإإف بهإإا هالإإة  

ذ تتحإإدث إليإإه، تفشإإي لإإه سإإرا يتعلإإق بإإدين الحإإب. وقإإد بإإدت األشإإعار التإإي أثارهإإا  سإإماوية، وا 
لشإاعر سإر لغإة تشإبه فإي ألغازهإا ة غامضة ال يتيسإر فهمهإا إال بإأن نإتعلم مإن امحديثها، مبه

(، ولسإإوف نحإإوز غإإذا مإإا فعلنإإا ذلإإك، الوسإإائل التإإي تعيننإإا 2إلإإى حإإد كبيإإر لغإإة التروبإإادوريين)

                                                                                                                                                         

واألنطولوجي تحديد بنية الظواهر وشروطها العامة؛ بمعنى مشكل الظهور أو االنبثاق )ألي ظاهرة كانت( الذي يتصل ألول 
ي انقزو، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ، تر: فتحالفينومينولوجياينظر: ادموند هوسرل: فكرة  وهلة اتصاال مباشرا بالوعي.

 .29، ص3003
 .234صآخر القرن الثالث الهجري  عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى)1(
التروبادوري واحد من طبقة الشعراء الغنائيين والموسقيين الذين اشتهروا في جنوب فرنسا وشمال ايطاليا في القرن  )2(

ينظر: محمد عباسة: الموشحات واألزجال وأثرها في شعر تروبادور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، الجزائر،  ث عشر.الثال
 .92، ص3093، 9ط
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بوصإفه سإيرة ذاتيإة  شإعره على فض ما انطوى عليه شعره من شفرات ورموز، وربما ينظر فإي
 باطنة.

الإإذي ظهإإر لإإه  ولقإإد ميإإز الشإإاعر فإإي غإإبش المسإإاء وقإإد شإإابته الظإإالل حضإإور المحبإإوب
فجأة، ورأى في هإذا الحضإور صإورة نموذجيإة وشإكال متعاليإا مإن خإالل جمإال محسإوس كإان 
ن تغني ابإن عربإي بحبإه اإللهإي الإذي لإوح إليإه بالنظإام، ليإدلنا علإى مإا  بهذه الصورة بشيرا. وا 
أفعمت به شخصية تلكم األنثى من رموز عرفانية، دلت عليهإا مإا وصإفه بهإا ابإن عربإي، مإن 

( الإإدماء تشإإبه أميإإرة يونانيإإة، وتنإإاظر ملكإإا فإإي صإإورة ناسإإوتية، وقإإد جعلهإإا 1ا وهإإي اآلريإإة)أنهإإ
فإإإي  الشإإإاعر تنتمإإإي مإإإن قبيإإإل الرمإإإز إلإإإى دولإإإة الإإإروم، ويشإإإف هإإإذا االنتمإإإاء عإإإن أن النظإإإام

حضإإاري يجمإإع مظهرهإإا البيزنطإإي الإإذي تخيلإإه ابإإن عربإإي، إنمإإا تجسإإد تجسإإيما رمزيإإا لمركإإب 
في طابعه التاريخي بين الروح المسيحية والثقافة اليونانية. وتؤول هذه الصفات كلهإا كمإا يإرى 

إلإإى المطابقإإة بإإين النظإإام بوصإإفها صإإورة نموذجيإإة وشإإكال فزيائيإإا ينطإإوي ”(corbinكوربإإان )
 (.2)“على قيمة استطيقية مثالية وبين الحكمة المقدسة 

بإإإإالرمز الغزلإإإي فإإإإي إهابتإإإإه بوصإإإإف الرحلإإإإة وديإإإإار  ومإإإن قصإإإإائد ابإإإإن عربإإإإي المصإإإإطبغة
 المحبوبة والتفجع والتشكي وفي إحالته على دالالت تلويحية مرتبطة باألديان، قوله:

 مإإإإإا رحلإإإإإوا يإإإإإوم بإإإإإانوا البإإإإإزل العيسإإإإإا
 

 اويسإإإإإإإإإاو إال وقإإإإإإإإإد حملإإإإإإإإإوا فيهإإإإإإإإإا الط  
 مإإإإإإإن كإإإإإإإل فاتكإإإإإإإة األلحإإإإإإإاظ مالكإإإإإإإة  

 
 تخالهإإإإإإا فإإإإإإوق عإإإإإإرش الإإإإإإدر بلقيسإإإإإإا  

                                                  

ق.م. 3000( هو شعب قديم أصله من شرق أوروبا. استولي علي إيران من الشمال الغربي للهند عام Aryansآريون ))1(
وكانت لغته صورة أولية من السنسكريتية ويطلق عليها اآلرية. وهي أساس اللغات وكان سببا في تدهور حضارة السند. 

الهندو األوروبية. ألن الشعب اآلري كان يسكن المناطق الممتدة من شرق أوروبا إلى جنوب أسيا. وقد وصل للهند سنة 
ض الجلد. وقد عرفوا بالنوريكيين ق.م. وبعض اآلريين سكنوا شمال الهند إبان العصر البرونزي واآلريون بشري أبي 2000

والتيتوتيكيين. ولم يبق من هذا الجنس سوي اللغة اآلرية التي تضم عدة لغات تعرف باللغات الهندو أوروبية. نزح الشعب 
وجانجتيك Yamunaق.م. ليستوطن أعالي نهر الهندوس بسهول يامونا 9100من شرق أوروبا روسيا الحالية عام 

Gangeticإحدى اللغات الهندوأوروبية ويعبد آلهة اإلغريق واألوروبيين الشماليين. وقد ابتكروا أشكاال من  . وكان يتكلم
 النصوص الشفاهية في الفيدا المقدسة لدى الهندوس. ول ديورانت في كتابه" قصة الحضارة.

)2).P139.140.141 ,aginationmcreative im ,Henry corbin  
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 تإإرى علإإى صإإرح الزجإإاجإذا تمشإإت  
 

 يسإإإار شمسإإإا علإإإى فلإإإك فإإإي حجإإإر إد  
 تحيإإإإإإإي إذا قتلإإإإإإإت بإإإإإإإاللحظ منطقهإإإإإإإا  

 
 كأنهإإإإإإإا عنإإإإإإإدما تحيإإإإإإإي بإإإإإإإه عيسإإإإإإإى  

 توراتهإإإإإإإإإا لإإإإإإإإإوح سإإإإإإإإإاقيها سإإإإإإإإإنا وأنإإإإإإإإإا  
 

 ي موسإإإإإإإإإإإىنأتلإإإإإإإإإإإو وأدرسإإإإإإإإإإإها كإإإإإإإإإإإأن  
 أسإإإإإإإقفة مإإإإإإإن بنإإإإإإإات الإإإإإإإروم عاطلإإإإإإإة  

 
 تإإإإإإإرى عليهإإإإإإإا مإإإإإإإن األنإإإإإإإوار ناموسإإإإإإإا  

 وحشإإإإإية مإإإإإا بهإإإإإا أنإإإإإس قإإإإإد اتخإإإإإذت  
 

 فإإإإإإإي بيإإإإإإإت خلوتهإإإإإإإا للإإإإإإإذكر ناووسإإإإإإإا  
 قإإإإإإإإإد أعجإإإإإإإإإزت كإإإإإإإإإل عإإإإإإإإإالم بملتنإإإإإإإإإا  

 
 وداوديإإإإإإإإإإإإإإإا وحبإإإإإإإإإإإإإإإرا ثإإإإإإإإإإإإإإإم قسيسإإإإإإإإإإإإإإإا  

 إن أومإإإأت تطلإإإب اإلنجيإإإل تحسإإإبها  
 

 أقسإإإإإإإإإإإإإإإإإإة أو بطاريقإإإإإإإإإإإإإإإإإإا شماميسإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 ناديإإإإإإإإإإت إذ رحلإإإإإإإإإإت للبإإإإإإإإإإين ناقتهإإإإإإإإإإا  

 
 ياحإإإادي العإإإيس ال تحإإإدو بهإإإا العيسإإإا  

 يإإإإإإوم بيإإإإإإنهمعبيإإإإإإت أجيإإإإإإاد صإإإإإإبري   
 

 علإإإإإإإإى الطريإإإإإإإإق كراديسإإإإإإإإا كراديسإإإإإإإإا  
 سإإإإإإإإإالت إذ بلغإإإإإإإإإت نفسإإإإإإإإإي تراقيهإإإإإإإإإا  

 
 ذاك الجمإإإإإإال وذاك اللطإإإإإإف تنفيسإإإإإإا  

 فأسإإإإإإإإإإإإإإإإإلمت ووقانإإإإإإإإإإإإإإإإإا هللا شإإإإإإإإإإإإإإإإإرتها  
 

 وزحإإإإإإإزح الملإإإإإإإإك المنصإإإإإإإإور إبليسإإإإإإإإا  
وتبدو هذه القصيدة كما يبدو غيرها من قصائد الشعر الصوفي، حافلة بصور حسية  

يحية ذات عالقة بالرمز الذي يهيمن على األبيات كلها. ولسنا متنوعة أشربت دالالت تلو 
بحاجة إلى أن نؤكد مرة أخرى على الكيفية التي يسيطر بها الرمز على البناء الحسي 
للصور من حيث ما يركبها الخيال المبدع، بحيث تحتفظ الصورة بالبنية الحسية، وتحيل في 

اإلدراك الحسي وال تصوره المخيلة إال متلفعا الوقت ذاته من خالل الرمز على ما ال يضبطه 
 باألشكال التي تنشط و تتراكب في سياق تكوين مجازي.

تصإإور القصإإيدة مإإن حيإإث مظهرهإإا الخإإارجي المباشإإر، ارتحإإال المحبوبإإة محمولإإة فإإي " و
ويسإوق  هودجها، يحيط بها النسوة الجميالت وقد أخذت العيس تهتز بهن فإي خطاهإا الوئيإدة،

ذ تظعن المحبوبإة ينإادى الشإاعر الحإادي أن يرحإل  القافلة من يحدو لها بغناء شجي حزين، وا 
القافلإإإإإإإة، وال يخفإإإإإإإى أن الشإإإإإإإاعر قإإإإإإإد مإإإإإإإزج الرحلإإإإإإإة فإإإإإإإي طابعهإإإإإإإا المكإإإإإإإاني المباشإإإإإإإر بحالإإإإإإإة 
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( الصوفية التي تتمثل في الحنإين إلإى الكينونإة التإي هإي منتهإى السإائرين، شإوقا 1النوستالجيا)
لى الع آل الكلإي. ويحمإل هإذا الشإعور التصإور الرمإزي مإود إلى المرجإع والإلى الوجود الحق وا 

للوطن طابعا عاما يميز ما عرف به الصوفية من نزوع إلى اإلنسانية التي ال يحدها اخإتالف 
 .(2")االجناس والقوميات

إذ يصف الشاعر تلكم الرحلإة إلإى جإو اسإقاطي، يحإدثنا عإن اسإتطيقا الجإوهر األنثإوي " و
" حإإإديثا يإإإذكرنا بالشإإإعراء الغإإإزليين فإإإي احتفإإإائهم بالطإإإابع ي شإإإخص "النظإإإامالإإإذي تعلإإإق بإإإه فإإإ

الفزيإإائي، إذ قإإد ألمإإع الشإإاعر إلإإى األلحإإاظ الفاتكإإة والمشإإية المتإإأودة والسإإوق الوضإإيئة، ممإإإا 
لإإإى يإإإوحى بمظهإإإر شإإإهواني قصإإإد بإإإه أمإإإران، األول أن يكإإإون مإإإن الناحيإإإة األسإإإلويبة حجابإإإا ع

وتبتلإى فإي مإدرج المعرفإة بمإا  ،الرمإز والثإاني أن يعبإر عإن الإنفس إذ تختبإر بالغوايإة والشإهوة
 .(3")ينبغي عليها أن تتجاوز صوب جمال أإكثر سموا وكلية وثباتا

ويكشف لنا الشرح الذي تشكك بعض الدارسين في أن الحكمة اإللهية، وهإي رمزيإة طالمإا 
ويإإنهم، تمإإت بسإإبب قإإوي إلإإى أصإإول تاريخيإإة، تإإؤول إلإإى احتفإإى بهإإا الصإإوفية فإإي كتإإبهم ودوا

ننا لنظفر بهذه البواكير األولى في إيإزيس بوصإفها تشخصإا  ديانات أسطورية وأخرى كتابية، وا 
والحكمإة المقدسإة  رمزيا للحكمة والثقافة، وفي مريم العذراء التي عدت رمإزا علإى وعإاء التقإوى

 التي انبثقت منها كلمة هللا.
لرمإإز فإإي قصإإيدة ابإإن عربإإي المحإإور الإإذي تإإدور حولإإه الصإإور الجزئيإإة فإإي ويبإإدو هإإذا ا

تراكبها المجازي، وعلإى هإدي الجإوهر األنثإوي الإذي أشإربت رمإز األنثإى، تإتكلم القصإيدة بلغإة 
الصإور واألشإكال الحسإية التإي قصإإدت لتكإون منفتحإا لبعإد مإإن أبعإاد العلإو المتجلإي، ونسإإيجا 

                                                 

ح يستخدم لوصف الحنين إلى الماضي أصل الكلمة يرجع إلى اللغة اليونانية إذ تشير مصطل nostalgieنوستالجيا  )1 (
 إلى األلم يعانيه المريض إثر حنينه للعودة لبيته وخوفه من عدم تمكنه من ذلك لألبد ثم وصفها على أنها حالة مرضية.

 .33، ص3092، 9ينظر: أسامة الشاذلي: النوستالجيا، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط
 .939-930عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص )2( 
 .93 6عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص )3( 
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ل لتركإإإب عيإإإان الروحإإإي فإإإي شإإإكل محسإإإوس، وعيإإإان جامعإإإا بإإإين المشإإإخص والمجإإإرد، أو قإإإ
 المحسوس على نحو روحي.

 ولإإإم يفإإإت ابإإإن عربإإإي أن يضإإإمن الرمإإإز إشإإإارات إلإإإى األديإإإان واألنبيإإإاء والكتإإإب المقدسإإإة،
لإى األحبإار والبطإاريق والشمامسإة، واإلنجيإل  وتوحي تلويحاتإه إلإى إدريإس وموسإى وعيسإى، وا 

فإردي، أتإاح لإه كمإا أتإاح لغيإره مإن الصإوفية، أن يتصإل والتوراة واأللواح، بقدرة مرتبطة بإذوق 
 من خالل ما يسمى بتيار الديمومة الشعوري بحياة السابقين من األنبياء والحكماء.

ويدل احتفاء الصوفية في أشعارهم بالناقة التي تحمإل األحبإاء الظإاعنين، علإى شإكل فنإي 
أننإإا نتبإإين فإإي الناقإإة منإإذ العصإإر ثابإإت لإإم يخإإل فإإي التإإراث الشإإعري والثقإإافي مإإن دالالت، إذ 

والفإإداء.  الجإإاهلي شإإكال تابوتإإا مرتبطإإا بإإبعض الطقإإوس الوثنيإإة، ورمإإزا علإإى التحإإريم والتكإإريس
إال أن الصإإإوفية جعلوهإإإا رمإإإزا علإإإى الإإإنفس التإإإي تغإإإذ السإإإير لتقطإإإع مراحإإإل السإإإلوك متجإإإاوزة 

رة التإإي يحمإإل عليهإإا عقبإإات الطريإإق المفضإإية إلإإى هللا، ورمإإز علإإى األعمإإال الباطنإإة والظإإاه
الصوفي في هجرته إلى هللا. ومإن خإالل الرحلإة المعهإودة، صإور ابإن عربإي مإا يوصإف بأنإه 

 سفر روحي ومعراج غلى الحق.
وها هم الصفوة من الحكماء اإللهيين يرحلون عن أنفسهم طلبا للمثول فإي حضإرة القإدس، 

هم إلإى المنتهإى، بيإد أن أعمإالهم وقد قدموا بين أيديهم أعمإاال ظإاهرة وباطنإة تحملهإم فإي سإفرت
ليست قوالب فارغة، ألنهم زينوا باإلخالص فلم يروا أنفسإهم فيهإا، لإذا كانإت أعمإالهم طإواويس 

لحسإإن والجمإإال،إذ االعمإإال أشإإباح قائمإإة، روحهإإا إخإإالص الطاعإإة والعبإإادة. ولإإيس لمتنوعإإة 
اكير وأصإوال فإي األسإاطير التعبير المرموز عن الروح بالطير غريبا أو مسإتحدثا، إذ أن لإه بإو 

ولقد صور ابن عربي الحكمة اإللهية في القصيدة بإالمرأة الحسإناء يفتإك  والفلسفة األفالطونية.
لحظها بمن يتعشقها، وبدت له هذه األنثى في رمزيتها الخصبة، تشخصإا لجمإال ملكإي آسإر، 

مإإن بنإإات الإإروم وشمسإإا طالعإإة فإإي حجإإر إدريإإس النبإإي، وألإإواح تشإإريع وتإإوراة هدايإإة، وبتإإوال 
 الجميالت.
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وتكشإإإف هإإإذه الصإإإورة المجازيإإإة المتراكمإإإة عإإإن تركيإإإب رمإإإزي للحكمإإإة اإللهيإإإة التإإإي تفتإإإك 
نهإا متولإدة بالعارف متى تجلت له وتفنيإه عإن النظإر إلإى نفسإه. أمإا جمالهإا الملكإي الرفيإع فأل

حسإب مإا تشإير إليإه االسإاطير عإن لطافإة  عن لطافة العلم وكثافإة العمإل، كمإا تولإدت بلقإيس
الجن وكثافة األنس، وليس تصوير ابن عربإي هإذه الحكمإة العلويإة بالشإمس طالعإة فإي حجإر 
إدريإس، بإاألمر االعتبإاطي، وذلإك ألن الصإوفية اعتبإروا إدريإس معلإم الحكمإة العرفانيإة، ومإن 

 بنقول كثيرة منحولة. ثم خلطوا بينه وبين هرمس رغم ما يكتنف شخصيته من غموض ارتبط
والحإإق أن تصإإور الشإإاعر الحكمإإة فإإي شإإكل عإإذراء مإإن بنإإات الإإروم، يبإإدو مشإإبعا برمإإز 
يميزه طابع ثيوصوفي مكإون مإن اللوجإوس المسإيحي والنإوس اليونإاني الإذي أضإفى علإى روح 
 الشإرق التنبؤيإإة كمإإا تمثلإإت فإإي الكلمإإة اإللهيإإة، اتجاهإا عقليإإا مشإإوبا بالوجإإدان. وممإإا يزيإإد هإإذا

، ومإإإن السإإإمات )1(التحليإإإل تأييإإإدا أن ابإإإن عربإإإي كثيإإإرا مإإإا كإإإان يإإإوازي بإإإين الحكمإإإة والكلمإإإة 
الغنوصية التي تدخل في تركيب الصإور علإى نحإو مرمإوز، حإديث الشإاعر عإن بيإت الخلإوة، 
 وسإإإؤاله جمإإإال المحبوبإإإة ولطفهإإإا، أن يإإإنفس عنإإإه األشإإإجان، وتعبيإإإره عإإإن أنهإإإا تقتإإإل بإإإاللحظ

نإإإه القلإإإب لكونإإإه المحإإإل المسإإإتعد بعإإإد قطإإإع العالئإإإق والشإإإواغل إتهإإإا فوتحيإإإي بإإإالنطق، أمإإإا بي
المانعإإة لتلقإإي أسإإرار الحكمإإة العرفانيإإة، وأمإإا سإإؤاله التنفإإيس عمإإا يجإإد فإنإإه يشإإف عإإن رابطإإة 
صإوفية بإين التجلإي اإللهإي فإإي الصإور والإنفس الرحمإاني الإذي اعتبإإر لإدى الصإوفية سإرا مإإن 

 ى مإإإا يسإإإمى بالتإإإداعي اللفظإإإي بإإإين التنفإإإيس والإإإنفسأسإإإرار الخلإإإق. وفإإإي هإإإذا السإإإياق ال يخفإإإ
ويإإؤول  ول الغنإإوص الصإإوفي وبخاصإة ابإإن عربإي فإإي كثيإإر مإن كتاباتإإه،أوعلإى هإإذا التإداعي 

وصفه األنثى في جمالها اآلسر بأنها تقتل ثم تحيي، إلى مكإاف  رمإزي يعبإر عإن الفنإاء الإذي 
الشإاعر هإذه الصإياغة علإى إحيإإاء  ينبثإق عنإد مشإاهدة التجلإي والبقإاء الإذي يعقإب. وقإد أحإال

 .)2(الموتى المنسوب إلى روح هللا وكلمته المقدسة

                                                 

 .92-2ص عالق شرح ترجمان األشواقوذخائر األ فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية، فصوص الحكم:ابن عربي:  (1(
 .1،4،2ص  ،ذخائر األعالق ابن عربي: (2(
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ومإإإن قصإإإائد ابإإإن عربإإإي الغزليإإإة التإإإي تهيإإإب بلغإإإة العشإإإاق العإإإذريين فإإإي صإإإياغة رمزيإإإة 
 :(1)موحية قوله

 سإإالم علإإى سإإلمى ومإإن حإإل بإإالحمى
 

 وحإإإإإإإإإإإإق لمثلإإإإإإإإإإإإي رقإإإإإإإإإإإإة أن يسإإإإإإإإإإإإلما  
 ومإإإإإإإإإإإإإاذا عليهإإإإإإإإإإإإإا أن تإإإإإإإإإإإإإرد تحيإإإإإإإإإإإإإة  

 
 لكإإإن ال احتكإإإام علإإإى الإإإدمىعلينإإإا و   

 روا وظإإإإإالم الليإإإإإل أرخإإإإإى سإإإإإدولهسإإإإإ  
 

 فقلإإإإإإإإإت لهإإإإإإإإإا صإإإإإإإإإبا غريبإإإإإإإإإا متيمإإإإإإإإإا  
 وأوصإإإدت أحاطإإإت بإإإه األشإإإواق صإإإونا  

 وأرصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدت
 

 لإإإإإإإإإه راشإإإإإإإإإقات النبإإإإإإإإإل أيإإإإإإإإإان يممإإإإإإإإإا  
 فأبإإإإإإإإإإدت ثناياهإإإإإإإإإإا وأومإإإإإإإإإإض بإإإإإإإإإإارق  

 
 فلإإإإم أدر مإإإإن شإإإإق الحنإإإإادس منهمإإإإا  

 وقالإإإإإإإإإت أمإإإإإإإإإإا يكفيإإإإإإإإإإه أنإإإإإإإإإإي بقلبإإإإإإإإإإه  
 

 وقإإإإت.. أمإإإا أمإإإإايشإإإاهدني فإإإإي كإإإل   
 :)2(وقوله من أبيات له 

 بإإإإإإان العإإإإإإزاء وبإإإإإإان الصإإإإإإبر إذ بإإإإإإانوا
 

 بإإإانوا وهإإإم فإإإي سإإإويداء القلإإإب سإإإكان  
 سإإإإألتهم عإإإإن مقيإإإإل الركإإإإب قيإإإإل لنإإإإا  

 
 ث فإإإإإإاح الشإإإإإإيح والبإإإإإإانيإإإإإإمقإإإإإإيلهم ح  

 لحقإإإإإإي بهإإإإإإمأفقلإإإإإإت للإإإإإإريح سإإإإإإيري و   
 

 فإإإإإإإإنهم عنإإإإإإإد ظإإإإإإإل األيإإإإإإإك.. قطإإإإإإإان  
 خإإإإإإي شإإإإإإجنأوبلغإإإإإإيهم سإإإإإإالما مإإإإإإن   

 
 فإإإإإي قلبإإإإإه مإإإإإن فإإإإإراق القإإإإإوم أشإإإإإجان  

وهإذه األبيإإات وغيرهإا ممإإا يهيإإب بمكنونإات رمإإز األنثإى، تلتإإبس بشإإعر الغإزل العإإذري أيمإإا  
التبإإاس حتإإى أنإإه ليخيإإل لنإإا أننإإا نقإإرأ ابإإن الملإإوح والعبإإاس ابإإن األحنإإف وجمإإيال وكثيإإرا وغيإإرهم 

 من شعراء الغزل العفيف.
بعإض البإاحثين، كلمإا وجإدتم هإذه الرمإوز أو ولكن هإل يكفإي أن يقإال لنإا علإى حإد تعبيإر 

أشباهها فاصرفوها من معانيها الظاهرة إلى معان باطنية؟ إن مثل هذا التحذير وحإده قإد يفإتح 
البإإاب ألي معنإإى يطإإرأ علإإى ذهإإن القإإارئ عنإإد التأويإإل، بيإإد أن ابإإن عربإإي وضإإع قاعإإدة تبإإين 

األمإر عنإده متوقإف علإى طبيعإة وجهة السير التي ننتجهإا عنإد تأويإل الظإاهر بمعنإى بإاطن، و 
ن اإلنسإإان فيإإه مناسإإب مإإن كإإل شإإيء فإإي العإإالم، فيضإإاف كإإل أالموقإإف وسإإياق الحإإديث إذ 

                                                 

 .109بن عربي: ذخائر االعالق في شرح ترجمان األشواق، صا )1(
 .105ص ،في شرح ترجمان األشواق ابن عربي: ذخائر األعالق )2(
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مناسإإب إلإإى مناسإإبه بإإأظهر وجوهإإه، وتخصصإإه الحإإال والوقإإت والسإإماع بمناسإإب دون غيإإره، 
 نت له مناسبات كثيرة لوجوه كثيرة يطلبها بذاته.اإذا ك

 :الاشاشتريأبي الحسن  رمز المرأة عند (5
حينما أراد التعبير عن تجربته الشعرية على معجم الرمز الموضوعي  اعتمد الششتري

الذي استلهمه من شعر العذريين، أو شعر الحنين في األدب العربي، أو شعر الخمريين، 
نه في ذلك شأن الكثيرين من المتصوفة الذين اعتمدوا الرمز، ألن ه وافق هواهم، فهم ال شأ

 يريدون البوح ببعض األسرار اإللهية، والتي يتمونون أن تبقى حبيسة سرائرهم.
فالمتصوفة إذا يميزون بين أسلوبين تعبيريين، أولهما: اإلشارة أو التلميح وثانيهما العبارة 

عمدوا إلى األسلوب التلميحي المرموز في نقل لطائف أسرارهم، ودقائق أو التصريح، فقد 
معانيهم وأذواقهم، إذ لم تسعفهم اللغة في حدودها الوضعية ولم تف بمقصدهم في التعبير 
 عن مواجدهم، ألن  مضامينهم قائمة على الذوق والحدس ال على العقل والمنطق، وتنزع إلى

د، ويبقى الرمز أفضل السبل، وأكثرها مالئمة لطبيعة المطلق المجرد ال المحدود المجس
 المعاني الصوفية.

ولعل  هذا ما جعل الشاعر يستخدم رموزا كثيرة في ديوانه الشعري مثل )ليلى، الخمرة، 
الكأس، المقامات، األحوال، قيس، الراح،...(، وال يسعنا في هذا المجال إال  أن نحلل بعضا 

 ومنها: من هذه الرموز نظرا لكثرتها
: رمز العفة والطهارة والنقاوة، والبراءة في دروب المحبة اإللهية حيث الصفاء ليلىىم_ 

والهناء والراحة األبدية، حيث الروح والريحان ومالئكة الرحمن، فليلى رمز صوفي مأخوذ من 
عربي؛ إن ها ليلى العامرية فالشعر العذري ، وهي إحدى عرائس الشعر الأشعار قيس بن الملوح

كان مصدرا أساسيا في الحب الصوفي لما فيه من أبعاد إنسانية روحية وجمالية وفنية؛ ألن ه 
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فالحب ليلى  ،(1شعر عف ترابية اإلنسانية، وهفا إلى روحانيته ﴿َفَنَفخَنا فيه من روحنا﴾)
سماء والكنه واحد لنا ليلى في شعر وليلى هي المنى، والمنى ليلى وليلى المنى تعددت األ

  كما يلي: الششتري
 (: 2في هذا المقطع من الموشح) يقول الششتري

 ليلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى المنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا تجلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى
 

 فمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن لهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 نظإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر وقلبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإو أخلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى  

 
 ولهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا بهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  

 لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإىحتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى يإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرى لي  
 

 ينظإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر لهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإديها األشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإباح  

 
 صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارت غمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإام  

 قإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإيس بهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرح  
 

 وفيهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإام  
فالشاعر يستمد من قصة عشق قيس لليلى وهيامه بها رافدا مهم ا من روافد إثراء تجربته  

ولغته التي يعبر بها عن فكره ومواجده وأشواقه، فليلى رمز للتعبير عن الوحدة المطلقة أو 
، فهو يتخذ من ليلى رمزا للحب اإللهي ي تبع فيها أستاذه ابن سبعينالوجود المطلق الت

ووسيلة للتعبير عنه ألن  ليلى هي "األنثى الكلية أو الجوهر األنثوي الذي يحمل الحكمة 
 .العرفانية"

ما شاء وفي أي  صورة، فهو موجود في كل  والحقيقة اإللهية أو الوجود المطلق يتجلى كيف
موجود، حتى إن  المحب  صار محبا لذاته لعلمه بأن  الذات اإللهية كنه ذاته، وهنا يحدث 
 الفناء واالتحاد واالمتزاج فيصير المحب والمحبوب شخصا واحدا فالمحب يبحث عن ذاته

 (:3يقول)
 لحب لي من ي شيء عجيبوا         أنا هو المحبوب وأنا الحبيب            

 واحد أنا فافهم سرا غريب                            

                                                 

 .93اآلية  ،التحريم ( سورة1( 
 .922ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري2( 
 924ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري3( 
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 وفي حال ذاته طواني علي               فمن نظر سري رآني شي           
 وذاتي معلومة تلك الصور               صفاتي ال تخفى لمن نظر           

 ى عبرفافنى عن اإلحساس تر                           
وليلى هي خمرة الذات اإللهية وعلت وسمت عن المعاني المعروفة لجميع أهل األرض، 
فقد وجدنا الشاعر في إحدى موشحاته، يوم  إلى تفاوت األنبياء والرسل عليهم الصالة 
والسالم أمام التجليات اإللهية نتيجة لتفاوت صفاء مجاليهم، وقد جعل في تعبيره عن ذلك 

معادال موضوعيا عن التجليات اإللهية، فنوح عليه السالم مثال ذاق منها رشفا الخمرة المادية 
في السفينة، فظل بذلك يئن وينوح عليها، ونادى إليها نجله، أم ا إبراهيم الخليل فعب  منها 

متولعا  حتى أضحى منادما، وأراد ابنه وأم ه وأباه، في حين ظل ابن مريم عيسى عليه السالم
بشرابها هائما في هواها سائحا، غير أن  الذي اختاره العلى لشرابها، وكشف له الغطاء عنها 

 .كامال كان محم د صلى هللا عليه وسل م لكماله في صفاء مجاله، ولذلك فال نبي بعده
 (:1وفي كل  ذلك يقول شاعرنا)

 وح ونادى إلىإإإإإإإإإإإإإإإإبها ناح ن                      
 ه المبتالإإإإإإإإإإإإحمى ديرها نجل                      

 لتشرب من عينها الجارية            فقال له اركب الجارية        
 ها الخليل إإإإإإإر منإإإإإإإإإإإإإولما تجوه                     
 ي عليلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفقال ذروني فإن                        
 ي وذاك قليلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإأقرب ابن                     
 ا كان نور الكليمإإإإإإإإإإإإومن نوره                     
 وعيسى بها صار يبري السقيم                    
 ى صرفها من قديمإإإإإإوللمصطف                    

                                                 

 .921ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري1( 
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ئق، كالم هللا تنزيله ووحيه الذي يزيل عمايات البشر واختالفهم في إن ها حقيقة الحقا
تأويلها وا عطائهم أسماء لها حسب مقدرتهم العلمية والمعرفية، إن ها سبيل الهداية ألن  الكلمة 
لها مستوى معجمي، ومستوى انزياحي، ومستوى أرفع هو مستوى الحقائق العميقة مستوى 

 (: 1يقول الشاعر في هذا الموشح)الخلق، والبدء، طلبا للمقام، 
 سإإإإإإإإإإإإإإإإإلبت لإإإإإإإإإإإإإإإإإيال من إإإإإإإإإإإإإإإإإي العقإإإإإإإإإإإإإإإإإال

 
 قلإإإإإإإإإت يإإإإإإإإإا ليلإإإإإإإإإى ارحمإإإإإإإإإي القتلإإإإإإإإإى  

 حبهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا مكنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإون  
 

 فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي الحشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا مخإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإزون  
 أي هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا المفتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإون  

 
 هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم بهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا ذال  

 إن نإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإائم  
 

 ولهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا خإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإادم  
 أي هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا الالئإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم  

 
 خلينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي مهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإال  

 أي هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا العاشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإق  
 

 إن كنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإادق  
 للسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارق  

 
 صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالتغتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنم و   

إن ها ليلى األنثى الكلية؛ فالمرأة في نظر الصوفي وما ينتسب إليها من أوصاف حسية  
 إن ما هي تلميح إلى ذات المحبوب األعظم.

والشاعر يترنم بهذه األبيات في حماس داخلي بكل  هذه المعاني إشارة إلى الوجود 
 (: 2المطلق، وهذا ما ذهب إليه في معظم أزجاله يقول)

 اح قإإإإإإإإد رفإإإإإإإإع حجإإإإإإإإابوضإإإإإإإإوء الصإإإإإإإإب
 

 وشإإإإإإإإإإرق نسإإإإإإإإإإيمو علإإإإإإإإإإى البطإإإإإإإإإإاح.  
 وديإإإإإإر يإإإإإإا ليلإإإإإإى مإإإإإإا أطيإإإإإإب شإإإإإإرابو  

 
 إذا حضإإإإإإإإإإإإإإإإإر سإإإإإإإإإإإإإإإإإلطان لمإإإإإإإإإإإإإإإإإالح  

 مإإإإإإإا أطيإإإإإإإب يإإإإإإإا ليلإإإإإإإى ذاك النسإإإإإإإيم  
 

 هللا يحإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي ذاك الصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإباح.  
 كإإإإإإإم لإإإإإإإك يإإإإإإإا ليلإإإإإإإى مإإإإإإإن المعإإإإإإإاني  

 
 لمإإإإإإإإإإإإإإن عإإإإإإإإإإإإإإرف معنإإإإإإإإإإإإإإاك القإإإإإإإإإإإإإإديم  

 أمليإإإإإإإإإإإإت مإإإإإإإإإإإإن حسإإإإإإإإإإإإنك األوانإإإإإإإإإإإإي  
 

 وكإإإإإإإإإإإإإإإل  عاشإإإإإإإإإإإإإإإق فيكإإإإإإإإإإإإإإإك يهإإإإإإإإإإإإإإإيم  
 الإإإإإإإإإإإذي قإإإإإإإإإإإد عمإإإإإإإإإإإر جنإإإإإإإإإإإانيأنإإإإإإإإإإإا   

 
 بليلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى والخمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر والنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإديم  

 (:1وكذلك قوله في زجل آخر ) 

                                                 

 .923ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري1( 
 .922ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري2( 
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 أجلى نور ضياها اإلحساس.     حبك قد سقاني أكواس                 
 ع نهاريإإإإإإإإإإليلى قد رج                            
 ي والدراريإإإإإشمسي من                            

 قراري ىو إإإإإعرشي قد ح                           
التي يبحث عنها هي الوصول إلى  ىيبين الشاعر من خالل هذه األبيات أن  جنته الكبر 

ليلى، إلى المعية اإللهية، إن ه نوع من التذكر والحنين أشبه بالوقوف على الطلل، واسترجاع 
وع من الطلل لما له من قدرة الذكريات والشوق والحنين إلى تلك األيام وقد استدعى هذا الن

على اإلثارة واالستغراق في عاطفة االغتراب التي تبقى مصاحبة لإلنسان ألن ه يعيش لحظة 
تغريب آدم عن المعية اإللهية مم ا يجعل هذا الطلل هو الجنة الكبرى التي يبحث عنها 

انية عند الشاعر الشاعر، فالحب يحقق له القرب والنشوة واالنعطاف لذلك تجري الكلمة الوجد
 الصوفي من معناها االعتيادي وتنزاح إلى معان تأويلية خفية الكتشاف المطلق.

 رمز الخمرة الصوفية: (6
 الخمر في الاشعر العربي -أ

عإإإرف العإإإرب فإإإي جإإإاهليتهم الخمإإإر المعتصإإإرة مإإإن العنإإإب والتمإإإر والشإإإعير، وفإإإي القإإإرآن 
 خيىىل واألعنىرب تتخىىذون منىه سىىكراومىىن ثمىرات النفإإي قولإه: ﴿ الكإريم ذكإر لشإيء مإإن ذلإك،

 (.2﴾ )ورزقر حسنر
وقد تصإرف العإرب فإي أسإمائها وكناهإا بحسإب اللإون ودرجإة اإلسإكار والإبالد التإي كانإت 
تجلإب منهإإا، ومإإن ذلإإك أنهإإم يسإمون نبيإإذ الشإإعير الجعإإة، ونبيإإذ العسإل البتإإع، أمإإا المإإزر فنبيإإذ 

 الحنطة، والسكركة اسم معرب لخمر الحبشة.

                                                                                                                                                         

 .921ص، ( ديوان أبي الحسن الششتري1(

 .92اآلية ، سورة النحل )2(
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لشإإإعراء الجإإإاهليين الإإإذين اشإإإتهروا بالحإإإديث عنهإإإا، ودار فإإإي شإإإعرهم وصإإإف ومإإإن بإإإين ا "
كؤوسإإها ودنانهإإا وحوانيتهإإا ومجالسإإها، أعشإإى قإإيس، وعإإدي بإإن زيإإد الحيإإري، وقإإد عإإرض لهإإا 
كثيإإرون فإإي أشإإعارهم مفإإاخرين بإإأنهم يحتسإإونها ويقإإدمونها لرفإإاقهم، وأكثإإر مإإن كإإان يتجإإر بهإإا 

 هإإإم مإإإن بصإإرى وبإإإالد الشإإإام ومإإإن الحيإإإرة وبإإإالد العإإإراق،اليهإإود والنصإإإارى، وكإإإانوا يجلبونهإإإا ل
ويقإإال إنهإإم كإإانوا يضإإربون خيإإامهم فإإي بعإإض األحيإإاء أو فإإي بعإإض القإإرى، ويضإإعون فوقهإإا 

فيإإأتيهم الشإإباب ليشإإربوا وليسإإمعوا بعإإض القيإإان ممإإن يصإإاحبنهم، وكإإان مإإن  ،رايإإة تعلإإن عإإنهم
(.وعإن 1)  "لما يتدنى فيه مإن رذائإل الشباب من يدمن عليها حتى تنفر منه قبيلته، وقد تخلعه

  في قوله: هذا الوضع الذي كانت تتخذه الجماعة أحيانا تجاه الفرد، عبر طرفة بن العبد
 ومإإإإإإإإإازال تشإإإإإإإإإرابي الخمإإإإإإإإإور ولإإإإإإإإإذتي

 
نفإإإإإإإاقي طريفإإإإإإإي ومتلإإإإإإإدى     وبيعإإإإإإإي وا 

 إلإإإإإإإإى أن تحإإإإإإإإامتني العشإإإإإإإإيرة كلهإإإإإإإإا  
 

 د البعيإإإإإإإإإإإر المعبإإإإإإإإإإإدوأفإإإإإإإإإإإردت إفإإإإإإإإإإإرا  
ويبإإدو أن تعإإاطي الخمإإر ومعاقرتهإإا فإإي العصإإر الجإإاهلي، كإإان عالمإإة علإإى مإإا يمكإإن أن  

يوصإف بأنإه فتإوة وثنيإة، وذلإإك الن الشإعراء مإا تحإدثوا عنهإا إال فإإي سإياق مإا كانإت الجماعإإة 
 تشيد به من بذل وسخاء.

لفتإإإت القإإإدماء إليإإإه، وهإإإو  ، جإإإادةولقإإإد أجإإإاد وصإإإفها مإإإن بإإإين شإإإعراء الجاهليإإإة، األعشإإإى
والريإإاحين،  وصإإف يفإإيض بالحيويإإة اذ يجسإإم فيإإه بيئتهإإا ومجالسإإها ومإإا ينشإإر فيهإإا مإإن الإإورود

ومإإا يقإإوم فيهإإا مإإن السإإقاة والغنإإين واإلمإإاء الالئإإي يلبسإإن الشإإفوف ومإإا يضإإرب عليإإه العإإازفون 
 (.2من آالت الطرب)

ر الجاهلي، عإدي بإن زيإد العابإدي النصإراني، وكإان مإن وممن كلفوا بالخمريات في العص
ثإم لمإن ظهإروا  ،( ويعد من رواد شإعر الخمإر فإي العصإر الجإاهلي3شعراء الحيرة المشهورين)

                                                 

 .20ص ،4ط ،مصر القاهرة، ،دار المعارف ،العصر الجاهلي: شوقي ضيف( 1(
 .211ص، العصر الجاهلي: شوقي ضيف (2(
     ،9123 مصإر ،القإاهرة ،دار المعإارف، تإح: أحمإد محمإد شإاكر ،9ج،الشإعر والشإعراء: عبد هللا بن مسلم بإن قتيبإة (3(

 .139ص 
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أورده مإا  ومإن أشإعارهمفي العصور االسالمية بعد ذلإك مإن مثإل الوليإد بإن يزيإد وأبإي نإواس، 

 :  (1)األصفهاني أبو الفرج
 لصإإإإإإإإإإبحبكإإإإإإإإإإر العإإإإإإإإإإاذلون فإإإإإإإإإإي وضإإإإإإإإإإح ا

 
 يقولإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإون لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي أال تسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتفيق  

 لسإإإإإإإإإإإإإت أدري و قإإإإإإإإإإإإإد جفإإإإإإإإإإإإإاني خللإإإإإإإإإإإإإي  
 

 أعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدو يلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإومني أم صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإديقي  
 ثإإإإإإإإإإإإإإإم قإإإإإإإإإإإإإإإالوا أال اصإإإإإإإإإإإإإإإبحونا فقامإإإإإإإإإإإإإإإت  

 
 قينإإإإإإإإإإإإإإإإإإة فإإإإإإإإإإإإإإإإإإي يمينهإإإإإإإإإإإإإإإإإإا ابريإإإإإإإإإإإإإإإإإإق  

 قدمتإإإإإإإإإإإه علإإإإإإإإإإإى عقإإإإإإإإإإإار كعإإإإإإإإإإإين الإإإإإإإإإإإديك  
 

 صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفى سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالفها الإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراوق 
    
عري الإإإذي وال نإإإزعم أن تحإإإريم الخمإإإر فإإإي اإلسإإإالم قإإإد قضإإإى عليهإإإا وأوهإإإن مإإإن الفإإإن الشإإإ 

تناولهإإا، إذ أننإإا نالحإإظ أن شإإعر الخمإإر قإإد ازداد ثإإراء، واتسإإع معجمإإه الفنإإي، وتنوعإإت صإإوره 
وأخيلته تنوعا دل علإى مإا ألإم بالبيئإات اإلسإالمية فإي عصإر األمإويين وعصإر العباسإيين مإن 

 بذخ وترف وا غراق في اللهو والمجون.
اشتهروا بإالمجون واإلباحيإة، ولإم  ولقد انتشرت في البيئات االسالمية أخبار وروايات عمن

تكإن تلإإك الحيإإاة الماجنإإة الرخيصإة إال "أثإإرا مإإن آثإإار الفتإإوح ومإا حملإإت مإإن أمإإوال وحضإإارات 
وصإإور مإإن التإإرف إلإإى العإإرب، فتحضإإرت مكإإة والمدينإإة، وتحضإإر العإإرب الإإذين اسإإتقروا فإإي 

ومإإا حملهإإم مإإن  ق علإإى الخمإإر، وكأنمإإا كانإإت الفإإتن هنإإاكاالبيئإإات الجديإإدة، وأقبإإل أهإإل العإإر 
 .(2لهم على المجون") الخطوب باعثا

ويلزمنا للوقوف على ما ألم بشعر الخمإر مإن تحإول رمإزي لإدى الصإوفية، أن نتعإرف أوال 
 .على الخمر في تراث الشعر العربي

 
 
 

                                                 

 .95، )د.ت( ص3 ج ،9طالعلمية، بيروت، لبنان،،  دار الكتب ، غانيأل: اصفهانياألأبو الفرج  (1(
 .220-233ص ،سالميالعصر اإل: شوقي ضيف (2(
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 الخمري: لاشعرل الخصرئص الفنية  -ب
ض هإإذا ولإإع الشإإعراء بالحإإديث أحيانإإا عإإن الإإبالد التإإي كانإإت تجلإإب منهإإا، وفإإي بعإإ -9

الشإإعر تطالعنإإا الخمإإر منسإإوبة إلإإى فلسإإطين وبصإإرى وبابإإل وغيرهإإا مإإن البلإإدان التإإي ذاع 
 .صيتها في اعتصار النبذة المختلفة الطعوم واأللوان

جإإرة الإإذي كإإان وقإإد ورد فإإي بعإإض هإإذا الشإإعر إشإإارات إلإإى خمإإارين مشإإهورين كإإابن بُ " 
 :خمارا في الطائف، وفيه قال أبو ذويب الهذلي

 (1)تصفق ما بين كوب ودن   صريفية طيبا طعمها        
وربمإا دل ولإع الخمإريين بهإذه النسإبة المكانيإة، علإى طبيعإة أصإيلة فإي الشخصإية العربيإإة 
التإإي كانإإت تميإإل منإإذ العصإإر الجإإاهلي إلإإى البحإإث عإإن أصإإالة النسإإب والتثبإإت مإإن األعإإراق، 

بشإإإجر األنسإإإاب  سإإإواء كانإإإت نسإإإب أشإإإخاص أو خيإإإول أو خمإإإور، حتإإإى لقإإإد اشإإإتهر بعضإإإهم
 الخاصإإة بالقبائإإل والبطإإون، مراعإإاة مإإنهم لإإروابط العصإإبية واعترافإإا بإإبعض الإإنظم االجتماعيإإة
 كنظإإام األحإإالف و نظإإام الإإوالء وكإإذلك كإإان شإإأنهم مإإع الخيإإل لمإإا لهإإا فإإي حيإإاتهم إبإإان السإإلم
وفإإي الحإإرب مإإن وضإإع متميإإز. فلإإم يكإإن غريبإإا والحالإإة هإإذه، أن يعنإإى الشإإعراء فإإي وصإإف 

مإإر بإإذكر نسإإبها ومعتصإإرها والإإبالد التإإي كإإان التجإإار يجلبونهإإا منهإإا ليروجوهإإا فإإي أسإإواق الخ
   (2").البيع والشراء، وليتخذوا منها سبيال إلى الغنى والثروة

وروائحهإإا وأوانيهإإا ومكاييلهإإا ومجالسإإها التإإي كإإان  لوانهإإا وطعومهإإاألوصإإف الشإإعراء  -3
 (:3)في قصيدته التي مطلعها ويحدثنا األعشىيشيع فيها الغناء والمجون، 

 وهل تطيق وداعا أيها الرجل   ودع هريرة إن الركب مرتحل 

                                                 

، شإرحها وحققهإا وفهرسإها وقإدم لهإا: علإي شإلق، دار العلإم، بيإروت، )د.ط( و)د.ت(، الغفرانرسالة : أبو العالء المعري (1(
 .910،913ص
وفي ة، ص )2 (  .223عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الص 
 .920، ص9134ديوان األعشى، شرح وتعليق: محمد محمد حسين، دار النهضة العربية بيروت، لبنان،  )3 (
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وي اللحم عن ذهابه إلى حانوت الخمار الرومي، بينما سار من خلفه غالم أشر نشيط يش
وح ويغدو وقد ر للشاربين، حتى إذا انعقد مجلس الشراب، نثرت فيه الرياحين، وأخذ الساقي ي

ذا به قد جعل يتحرك في خفة وسرعة، أخذ تنوس  قصر قميصه وجد في خدمة الندمان، وا 
نات.أقراطه المزينة بالآلل  على عادة الموالي من الروم الذين كانوا يديرون تلك الحا  

وفي قصيدته يطالعنا القيان الالئي يرفلن في شفيف الثياب، يغني بعضهم على ضروب 
  :البعض قرب الخمر الصغيرة على أعجازهن متمايالت في دل وجمال الصنوج ويحمل

 نإإإإإإإإإازعتهم قضإإإإإإإإإب الريحإإإإإإإإإان متكئإإإإإإإإإا
 

 وقهإإإإإإإإإإإإإإإإوة مإإإإإإإإإإإإإإإإزة راوقهإإإإإإإإإإإإإإإإا خضإإإإإإإإإإإإإإإإل  
 يسإإإإعى بهإإإإا ذو زجاجإإإإات لإإإإه نطإإإإف  

 
 مقلإإإإإإإإإإإإص أسإإإإإإإإإإإإفل السإإإإإإإإإإإإ  معتمإإإإإإإإإإإإل  

 ومسإإإإإإتجيب تخإإإإإإال الصإإإإإإنج يسإإإإإإمعه  
 

 اذا ترجإإإإإإإإإإإع فيإإإإإإإإإإإه القينإإإإإإإإإإإة الفضإإإإإإإإإإإل  
 والسإإإإإإإإإإاحبات ذيإإإإإإإإإإول الإإإإإإإإإإربط آونإإإإإإإإإإة  

 
 لإإإإإإإإرافالت علإإإإإإإإى أعجازهإإإإإإإإا العجإإإإإإإإل وا 

    
وتإإإإداولها الشإإإإعراء، التإإإإردد واالخإإإإتالف إلإإإإى  ومإإإإن بإإإإين الصإإإإور التإإإإي تعاطاهإإإإا األعشإإإإى 

 :قبل شروق الشمس وقبل أن يؤذن ديك الصباح الحوانيت
 إلى جونة عند حدادها                    فقمنا ولما يصح ديكنا  

 (:1)بن زيد وقال عدي
 بكإإإإإر العإإإإإاذلون فإإإإإي وضإإإإإح الصإإإإإباح

 
 يقولإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإون لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي أال تسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتفيق  

 ودعإإإإإإإإإوا بالصإإإإإإإإإبوح يومإإإإإإإإإا فجإإإإإإإإإاءت  
 

 قينإإإإإإإإإإإإإإإإإة فإإإإإإإإإإإإإإإإإي يمينهإإإإإإإإإإإإإإإإإا إبريإإإإإإإإإإإإإإإإإق  
 :وقال أبو نواس 

 وأمله ديك الصباح صياحا        ذكر الصبوح بسحره فارتاحا  
يإإك الصإإباح قإإد خإإرج فإإي هإإذا الشإإعر إلإإى رمإإز علإإى شإإعور بتفلإإت العمإإر وال نإإزعم أن د

وانزالقإإه، ذلإإك أن التشإإبث بالمحسإإوس والوقإإوف عنإإد وصإإيده لإإدى أولئإإك الشإإعراء، يمنإإع مإإن 
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افتراض هذا التأويل المتعسف، وكل مإا فإي األمإر، إنإه كإان يلإذ للشإاربين أن يسإكروا فإي هإذا 
يم الصإإإباح المإإإنعش أو أنهإإإم كإإإانوا يإإإأمنون علإإإى الوقإإإت البإإإاكر حيإإإث بإإإرق الهإإإواء ويصإإإفو نسإإإ

 أنفسهم من العسس ومن مالمة الغير لهم إذا ما التحقوا بغبش األسحار.
وقإإإد كلإإإف الخمريإإإون فإإإي مختلإإإف العصإإإور بتصإإإوير لإإإون الخمإإإر، فهإإإي إمإإإا كميإإإت قانيإإإة 

  :(1)الحمرة كأنها حوصلة فرخ النعام كما قال األعشى
 وقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإام فصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب لنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا قهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوة

 
 تسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإكننا بعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد إرعادهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  

 كميتإإإإإإإإإإإإإإإإإإا تكشإإإإإإإإإإإإإإإإإإف عإإإإإإإإإإإإإإإإإإن حمإإإإإإإإإإإإإإإإإإرة 
 

 إذا صإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرحت بعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد إزبادهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 

 
 إذا جليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت بعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد إقعادهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  ريهاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي جإإإإإإإإإإإإإوصلة الرأل فإإإإإإإإإإإإإإإكح

ما بيضاء صافية كأنها ذوب من شعاع الشمس، قال األعشى   :(2)وا 
 مشعشإإإإإإإإإإإإإإعة كإإإإإإإإإإإإإإأن علإإإإإإإإإإإإإإى قراهإإإإإإإإإإإإإإا

 
 إذا مإإإإإإإإإإا صإإإإإإإإإإرحت قطعإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإهاما  

 تخيرهإإإإإإإإإإإإإا أخإإإإإإإإإإإإإو عانإإإإإإإإإإإإإات شإإإإإإإإإإإإإهرا  
 

 ورجإإإإإإإإإإإإإإإى أولهإإإإإإإإإإإإإإإا عامإإإإإإإإإإإإإإإا فعامإإإإإإإإإإإإإإإا  
 كإإإإإإإان شإإإإإإإعاع قإإإإإإإرن الشإإإإإإإمس فيهإإإإإإإا  

 
 إذا مإإإإإإإإا فإإإإإإإإت عإإإإإإإإن فيهإإإإإإإإا الختامإإإإإإإإا  

    
 :(3)في قوله وقد تختلط ألوانها فتجتمع بين الصفرة والحمرة، كتلك التي وصفها األعشى 

 وكإإإإإأس كعإإإإإين الإإإإإديك بإإإإإاكرت حإإإإإدها
 

 بفتيإإإإإإان صإإإإإإدق والنإإإإإإواقيس تضإإإإإإرب  
 سإإإإإإإإإإالف كإإإإإإإإإإأن الزعفإإإإإإإإإإران وعنإإإإإإإإإإدما 

 
 يصإإإإإإفق فإإإإإإي ناجودهإإإإإإا ثإإإإإإم تقطإإإإإإب  

حتإإى تتولإإد قإإداحتها  ،وهإإي صإإافية رقيقإإة الجإإوهر، تكإإاد لشإإدة صإإفائها تمتإإزج بهإإا األضإإواء 
 :(4)زيدقال الوليد بن ي ،أنوار على أنوار

 فقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد تجلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت ورق جوهرهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا
 

 حتإإإإإإإإى تبإإإإإإإإدت فإإإإإإإإي منظإإإإإإإإر عجإإإإإإإإب  
 كأنهإإإإإإإإإإإإإإإا فإإإإإإإإإإإإإإإي زجاجهإإإإإإإإإإإإإإإا قإإإإإإإإإإإإإإإبس  

 
 تإإإإإإإذكو ضإإإإإإإياء فإإإإإإإي عإإإإإإإين مرتقإإإإإإإب  

 
                                                 

 .932: صديوان األعشى )1( 
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 :وقال أبو نواس 
 رقإإإإإت عإإإإإن المإإإإإاء حتإإإإإى مإإإإإا يالئمهإإإإإا

 
 لطافإإإإإإإة وجفإإإإإإإا عإإإإإإإن شإإإإإإإكلها المإإإإإإإاء  

 هإإإإإإإإافلإإإإإإإإو مزجإإإإإإإإت بهإإإإإإإإا نإإإإإإإإورا لمازج  
 

 حتإإإإإإإإإإإإإإى تولإإإإإإإإإإإإإإد أنإإإإإإإإإإإإإإوار وأضإإإإإإإإإإإإإإواء  
وقإإد تإإداولوا فإإي شإإعرهم الخمإإر الصإإرف والخمإإر الممزوجإإة بالمإإاء أو المقتولإإة بإإه، والخمإإر  

التإإي عتقهإإا التإإاجر فإإي الخإإوابي والإإدنان، وعإإن الخمإإر الممتزجإإة بالمإإاء البإإارد المتحإإدر فإإوق 
 ، الراجز:الصخور، المعتقة أشد ما يكون التعتيق، قال العجاج

 قطإإإإإإإإإإف مإإإإإإإإإإن أعنابهإإإإإإإإإإا مإإإإإإإإإإا قطفإإإإإإإإإإا
 

 وغمهإإإإإإإإإإإإإا حإإإإإإإإإإإإإولين ثإإإإإإإإإإإإإم اسإإإإإإإإإإإإإتوقفا  
 صإإإإإإإإإإإهباء خرطومإإإإإإإإإإإا عقإإإإإإإإإإإارا قرقفإإإإإإإإإإإا 

 
 فشإإإإإإإإإن فإإإإإإإإإي االبريإإإإإإإإإق منهإإإإإإإإإا نزفإإإإإإإإإا  

  
نه ليصإور تقإادم عهإدها  ،أما أبو النواس فكان ال يحتسيها إال صراحا معتقة غير مقتولة وا 

 :تصويرا بجسمها ويخلع عليها خصائص الكائن الحي
 أثإإإإإإإإإإإإإإإإن علإإإإإإإإإإإإإإإإى الخمإإإإإإإإإإإإإإإإر بآالئهإإإإإإإإإإإإإإإإا

 
 وسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإمها أحسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن أسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإمائها  

 ال تجعإإإإإإإإإإإإإإل المإإإإإإإإإإإإإإاء لهإإإإإإإإإإإإإإا قإإإإإإإإإإإإإإاهرا  
 

 وال تسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلطها علإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى مائهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 كرخيإإإإإإإإإإإإإإإإة قإإإإإإإإإإإإإإإإد عتقإإإإإإإإإإإإإإإإت حقبإإإإإإإإإإإإإإإإة  

 
 حتإإإإإإإإإإإإإى مضإإإإإإإإإإإإإى أكثإإإإإإإإإإإإإر اجزائهإإإإإإإإإإإإإا   

 فلإإإإإإإإإإإإإإإإإم يكإإإإإإإإإإإإإإإإإد يإإإإإإإإإإإإإإإإإدرك خمارهإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 

 منهإإإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإإإوى آخإإإإإإإإإإإإإإر حوبائهإإإإإإإإإإإإإإا  
ثرهإإا فلإإم يلحإإق وهإإذه خمإإرة غايإإة فإإي القإإدم، غمهإإا تاجرهإإا فإإي الزقإإاق وحبهإإا حتإإى ذهإإب أك 

 منها إال بآخر نفس فيها، وهي على حد ما وصفها الوليد شمطاء ال تحصيها السنون:
 اصإإإإإإإإإإدع نجإإإإإإإإإإي الهمإإإإإإإإإإوم بإإإإإإإإإإإالطرب

 
 وأنعإإإإإإإم علإإإإإإإى الإإإإإإإدهر بابنإإإإإإإة العنإإإإإإإب  

 رتىىىىىىهواسإإإإإإتقبل العإإإإإإيش فإإإإإإي غضإإإإإإا  
 

 ال تقإإإإإإإإإإإإإف منإإإإإإإإإإإإإه آثإإإإإإإإإإإإإار معتقإإإإإإإإإإإإإإب   
 مإإإإإإإإإإإإإإإإن قهإإإإإإإإإإإإإإإإوة زانهإإإإإإإإإإإإإإإإا تقادمهإإإإإإإإإإإإإإإإا  

 
 فهإإإإإإي عجإإإإإإوز تعلإإإإإإو علإإإإإإى الحقإإإإإإب  

دخل فإي تركيإب الخصإائص الفنيإة، كلإف الشإعراء بوصإف أوانيهإا فإي صإور ومما ي -2 
نابضة بالحيإاة، أحإال الشإعراء فيهإا علإى عإالم الحيإوان إحالإة خلعإت هإذه األوانإي الجامإدة 

شإكل اإلبريإق، ويصإوره  الفحإل روح االشياء الحية النابضة وفي هذا السياق يصإف علقمإة
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وقإإد جللإإه التإإاجر بالكتإإان األبإإيض، فإإي هيئإإة ظبإإي أبإإيض فإإوق نجإإوة مإإن األرض، أبإإرزه 
   حارسا ضوء الشمس:

 كإإإإإإإإإإإإإإإإأن إبإإإإإإإإإإإإإإإإريقهم ظبإإإإإإإإإإإإإإإإي برابيإإإإإإإإإإإإإإإإة
 

 مجلإإإإإإإإإإإإإل بسإإإإإإإإإإإإإبا الكتإإإإإإإإإإإإإان مفإإإإإإإإإإإإإدوم  
 أبإإإإإإإإإإإإإإيض أبإإإإإإإإإإإإإإرزه للضإإإإإإإإإإإإإإح راقبإإإإإإإإإإإإإإه  

 
 مقلإإإإإإإإإإإإد قضإإإإإإإإإإإإب الريحإإإإإإإإإإإإان مفعإإإإإإإإإإإإوم  

لحسإإي اإلسإإتطيقي فإإي وصإإف هإإذه األوانإإي مإإن وممإإا يإإدل علإإى تطإإور الإإذوق الشإإعري وا 
 :بقوله تهكؤوس الخمر في سيني كؤوس ودنان وأباريق، تصوير الحكمي

 تإإإإإإإدور علينإإإإإإإا الإإإإإإإراح فإإإإإإإي عسإإإإإإإجدية
 

 حبسإإإإإإتها بإإإإإإإأنواع التصإإإإإإاوير فإإإإإإإارس  
 وفإإإإإإإإإإإي جنباتهإإإإإإإإإإإا قرارتهإإإإإإإإإإإا كسإإإإإإإإإإإرى  

 
 ا بالقسإإإإإإإإإإي الفإإإإإإإإإإإوارسمهإإإإإإإإإإا تإإإإإإإإإإإدريه  

 فإإإإإإإإالخمر مإإإإإإإإا زرت عليإإإإإإإإه جيإإإإإإإإوبهم  
 

 وللمإإإإإإإاء مإإإإإإإا دارت عليإإإإإإإه القالنإإإإإإإس  
ننا لنبصر في هذه الصورة بما شاع في العصر العباسي من بذخ وترف ورفاهيإة، كمإا    وا 

نمتز فيها امتزاج الثقافإات والمإدنيات بعضإها بإبعض، فإالكؤوس مموهإة بالإذهب، وفيهإا يتجلإى 
 علإإى جوانبهإإا نقإإش المصإإور سإإرب الفارسإإي. فقإإرارة الكإإأس صإإورة كسإإرىفإإن الإإنقش والزخرفإإة 

 والقنص. البقر الوحشي وثلة من الفرسان الذين شرعوا سهامهم ووتروا قسيهم بغية الصيد
نمإإإا أردنإإإا بهإإإذه المقدمإإإة أن نقإإإرر بعإإإض الحقإإإائق التإإإي نسإإإتهدي بهإإإا فإإإي دراسإإإة رمزيإإإة  وا 

 عر الصوفي.الخمر في الش
ن كإان يرجإع إلإى العصإر الجإاهلي، إال أنإه لإم  ومن أبرز هذه الحقائق، أن شعر الخمر وا 
يستكمل مالمحه النهائية إال في عصر العباسيين، حيث بلغ في ذلك العصر الذي كإان يمإوج 

   .بتيارات وافدة، تمام نضجه اإلستطيقي
نمإإا كإإتهإإذه الحقيقإإة إلإإى أن الخمريإإات الصإإوفية، لإإم  وتهإإدي"  ن لتبإإدأ مإإن فإإرا، خإإالص، وا 

اسإإإتلهمت ذلإإإك التإإإراث الهائإإإل مإإإن الشإإإعر الخمإإإري، اسإإإتلهمت صإإإوره وأخيلتإإإه وأسإإإاليبه، ولإإإم 
ن كإان هإذا ال ينفإي أن بعإض الغإالة اإلبإاحيين مإن  تستلهم باحيإة، وا  ما حفإل بإه مإن مجإون وا 

ن شإإرذمة فإإرق الصإإوفية أخإإرى اسإإتبدلوا  كالمطاوعإإة والقلندريإإة كإإانوا يعاقرونهإإا فإإي الخفإإاء، وا 
الحشيشإإة بهإإإا ونظمإإإوا فيهإإإا شإإيئا مإإإن الشإإإعر. وفيمإإإا يتعلإإإق بالحشيشإإة التإإإي فشإإإت منإإإذ القإإإرن 
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فإإي خططإإإه أن  السإإابع الهجإإري، والتإإي وصإإإفت بأنهإإا خمإإرة الفقإإراء والصإإإوفية ذكإإر المقريإإزي
هجريإإة، وأنإإه جعلهإإا وقفإإا علإإى رفاقإإه مإإن  618يإإدرة، تإإوفي سإإنة شإإيخ يإإدعى ح الإإذي اكتشإإفها

 :رجال التصوف في خرسان، وفيها قال شاعرهم يفضلها على الخمر
 دع الخمإإر واشإإرب مإإن مدامإإة حيإإدر

 
 معنبإإإإإإإإإإرة خضإإإإإإإإإإراء مثإإإإإإإإإإل الزبرجإإإإإإإإإإد  

 يعاطيكهإإإإإإا ظبإإإإإإي مإإإإإإن التإإإإإإرك أغيإإإإإإد  
 

 يمإإإيس علإإإى غصإإإن مإإإن البإإإان أملإإإد   
 حابةهإإإإي البكإإإإر لإإإإم تإإإإنكح بمإإإإاء سإإإإ  

 
 وال عصإإإإإإإإرت يومإإإإإإإإا برجإإإإإإإإل وال يإإإإإإإإد  

إلإإى أن) أحمإإد القلنإإدري ( هإإو أول مإإن اكتشإإفها ولإإذلك  وذهإإب محمإإد بإإن بهإإاء الزركشإإي  
 ،الذاتيإإة مإإن أدعيإإاء التصإإوف اإلبإإاحيين وهإإم كمإإا نعلإإم مإإن سإإيرة الشإإعراني ،سإإميت بالقلندريإإة

ورجإإع بعإإض الدارسإإين أنهإإا عرفإإت فإإي قلعإإة )المإإود( فإإي شإإرق الدولإإة اإلسإإالمية علإإى يإإدي 
اتبإإإاع حسإإإن الصإإإباح الحميإإإري الإإإذي تإإإزعم اإلسإإإماعلية الباطنيإإإة الشإإإرقية التإإإي اشإإإتهرت بإإإين 

ا التإإإراث الخمإإإري، أو قإإإل أنإإإه تحإإإول بإكسإإإير (. ولقإإإد انتقإإإل هإإإذ1)"المإإإؤرخين باسإإإم الحشاشإإإين
العرفانيإإة إلإإى رمإإوز شإإعرية، لإإوح المتصإإوفة بهإإا إلإإى معإإاني الحإإب والفنإإاء والغيبإإة عإإن الإإنفس 
 بقإإإوة الإإإواردات، والوجإإإد الصإإإوفي العإإإارم والسإإإكر اإللهإإإي المعنإإإوي بمشإإإاهدة الجمإإإال المطلإإإق

 .ومنازلة األحوال والتجارب الذاتية العالية

 :الخمري قدم الرمز -ج
منإإإإذ القإإإإرن الثإإإإاني  الخمإإإإر فإإإإي الشإإإإعر الصإإإإوفي إلإإإإى رمإإإإز عرفإإإإاني تحإإإإول بإإإإدأت بإإإإواكير

دوران المصطلحات الخاصة بإأحوال السإكر والصإحو بإين متصإوفة  وال أدل من ذلكالهجري. 
م(  874 -ه(258الإإإرازي حيإإى بإإإن معإإاذفإإي رسإإإالته أن ي الطبقإإة األولإإإى. وقإإد أورد القشإإإيري

ههنا من شرب كأسا مإن المحبإة، لإم يظمإأ " :م( -877ه (261كتب إلى أبي يزيد البسطامي
عجبإإت مإإن ضإإعف حالإإك، ههنإإا مإإن يحتسإإي بحإإار الكإإون، وهإإو  :بعإإدها فكتإإب إليإإه أبإإو يزيإإد

                                                 

 ص ،9194 القإاهرة، مصإر، ،دار المعإارف األدب الصوفي في مصر فإي القإرن السإابع الهجإري،: علي صافي حسين( 1(
933-932. 
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ع المتوفي في القرن الثالث الهجإري أبياتإا مإن الشإعر وقد ساق صاحب اللم ،(1)"فار، فاه يزيد
لإإم تنسإإب لقائليهإإا، إال أنهإإا رغإإم ذلإإك تشإإير إلإإى قإإدم المصإإطلح الخمإإري فإإي شإإعر الصإإوفية، 

 :(2)ومن هذه األبيات
 كفإإإإإإإاك بإإإإإإإأن الصإإإإإإإحو أوجإإإإإإإد كإإإإإإإأبي

 
 فكيإإإف مجإإإال السإإإكر والسإإإكر أجإإإدر   

جحإإإإدت الهإإإإوى إن كنإإإإت مإإإإذ جعإإإإل   
 الهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوى

 

 تغإإإإإض وتبصإإإإإرعيونإإإإإك لإإإإإي عينإإإإإا   
 وأنشد بعضهم:  

 عجبإإإإإإإإت لمإإإإإإإإن يقإإإإإإإإول ذكإإإإإإإإرت ربإإإإإإإإي
 

 فهإإإإإإإإإل أنسإإإإإإإإإى فإإإإإإإإإأذكر مإإإإإإإإإا نسإإإإإإإإإيت  
 شإإإإإإإربت الحإإإإإإإب كأسإإإإإإإا بعإإإإإإإد كإإإإإإإأس  

 
 فمإإإإإإإإإإإإا نفإإإإإإإإإإإإإد الشإإإإإإإإإإإإإراب وال رويإإإإإإإإإإإإإت  

وتطالعنإا لغإإة الخمإإريين الشإإعرية بعإد إذ أشإإربت طإإابع الرمإإز العرفإاني، فإإي أبيإإات منسإإوبة  
وهإإو مإإن صإإوفية القإإرن الثالإإث الهجإإري، وقإإد روى هإإذه األبيإإات، أبإإو  ألبإإي منصإإور الحإإالج

الحسين الحلواني إذ قال، حضرت الحالج يوم وقعتإه فإأتى بإه مسلسإال مقيإدا، وهإو يتبخإر فإي 

   :(3)قيده، وهو يضحك ويقول
 نإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإديمي غيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر منسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوب

 
 إلإإإإإإإإإإإإإإإإى شإإإإإإإإإإإإإإإإيء مإإإإإإإإإإإإإإإإن الحيإإإإإإإإإإإإإإإإف  

 دعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاني ثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم حيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاني  
 

 الضإإإإإإإإإإإإإإإإإإيفكفعإإإإإإإإإإإإإإإإإإل الضإإإإإإإإإإإإإإإإإإيف ب  
 فلمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا دارت الكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإأس  

 
 دعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا بإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالنطع والسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإيف  

 كإإإإإإإإإإإإإإإإإذا مإإإإإإإإإإإإإإإإإن يشإإإإإإإإإإإإإإإإإرب الإإإإإإإإإإإإإإإإإراح  
 

 مإإإإإإإإإإإإإإإع التنإإإإإإإإإإإإإإإين فإإإإإإإإإإإإإإإي الصإإإإإإإإإإإإإإإيف  
مإإإإن  ولعلنإإإإا نالحإإإإظ فإإإإي األبيإإإإات السإإإإابقة شإإإإيوع األلفإإإإاظ التإإإإي اسإإإإتعارها الحإإإإالج 

ن خإرج بهإا ا  وتعإاطي الإراح، و  خمريات العصر العباسي من مثإل النإديم ودوران الكإأس
صإإاحبها إلإإى التعبيإإر عإإن محنتإإه الشخصإإية التإإي تلخإإص لنإإا تلكإإم النهايإإة المأسإإاوية 

ليها سكره ووجده الصإوفي، ممإا جعلإه يإذيع علإى النإاس إالفاجعة التي أفضى بالحالج 

                                                 

 .21ص ،9199 ،9ط ،عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف :تح الرسالة القشيرية،: أبو القاسم عبد الكريم القشيري )1(
 .42السراج الطوسي: اللمع في التصوف، ص )2 (
 .21-24ص ،3000، 9، المكتبة األزهرية للتراث، مصر، طأخبار الحالج :سعيد عبد الفتاح )3(
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هنإإا يمكإإن اسإإتخالص فإإي أسإإواق بغإإداد بلغإإة لإإم يألفوهإإا، شإإيئا مإإن األسإإرار العرفانيإإة. و 
 :أساسيتينن أمري

 .إلى النصف األخير من القرن الثاني للهجري بواكير ترجع ن للخمريات الصوفيةإ  -9
وازداد ازدهإارا  ن الصوفية أفادوا من شعر الخمر الذي ازدهإر فإي العصإر األمإويإ  -3

يسإإإيطر ونمإإإاء فإإإي العصإإإر العباسإإإي، وألمإإإوا منإإإه فإإإي ألفإإإاظهم التوقيفيإإإة بمصإإإطلحين 
عليهمإإإا طإإإابع التقابإإإل الوجإإإداني، فعنإإإدهم أن السإإإكر يقابلإإإه الصإإإحو، كمإإإا أن البسإإإط 
يقابله القبض وهكذا في معظم مصطلحهم وألفاظهم التي كانوا يشيرون بهإا إلإى أذواق 

 وأحوال ومقامات.

 :ح الصوفيرلاشطب قتهعالالسكر و د_ 
تبطان في جوهرهما إذ السكر والشطح مصطلحان من المصطلحات الصوفية الخالصة، ير 

 يكون الشطح نتيجة للسكر؛ فما هو مدلول كل منهما:
فالشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهو من زالت المحققين فإنه " 

(، وهو لغة: من 1)"ر إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهةدعوى بحق يفصح بها العارف من غي
ه، فكذلك الصوفي إذا قوي وجده ولم يطق شطح النهر إذا فاض على جانبه لضيق مجرا 

حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه فيترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على 
 مفهوم سامعيها إال من كان من أهلها ويكون متبحرا في علمها.

يتحقق الشطح بشروط مقامية: شدة الوجد، تجربة االتحاد، حالة السكر، سماع " 
بدل دوره مع الصوفي )تبادل األدوار(، حالة من عدم الشعور ونطق بصيغة هاتف إلهي يست

المتكلم وكأن الحق هو الذي نطق بلسانه: تساءل لويس ماسينيون عند الوقوف على ظاهرة 
ب؟ األحرى أن يكون كالهما واحدا، وهذا هو الشطح قائال: لكن من المخاطب؟ ومن المخاطَ 

                                                 

رات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود، منشو  :التعريفات، تحكتاب  :الشريف الجرجاني )1 (
 .920، ص3002، 3بيروت، ط
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 (.1)"ان هذه الحال، ومن أذاع فقد شطحالنفس إب األصل في تحريم إذاعة ما يجري في
تغيب ظاهرة الشطح عن األديان األخرى رغم قربها من اإلسالم ألن صورة اإلله " و

فيها صورة منتقم جبار يرسل الصواعق والطوفان حيث تنتفي معاني األنس والحب والقرب 
أتي المبادرة من بخالف صورته في اإلسالم وفي تجارب الصوفية، على الخصوص، حيث ت

هللا سبحانه ال من اإلنسان، فالمريد مراد قبل أن يكون مريدا والمحب محبوب قبل أن يكون 
الشطح، كما أجمع عليه الدارسون، خصوصية و محبا، والذاكر مذكور قبل أن يكون ذاكرا. 

 (2").داخل اإلبداع الصوفي يبرز مدى الخرق الذي أنجزه الصوفية في اللغة والخيال والداللة
وه، " عبإإإارة دارتإإإبط السإإإكر عنإإإد الصإإإوفية فإإإي كثيإإإر مإإإن األحيإإإان بالشإإإطح، وهإإإو كمإإإا حإإإدو 

مسإإتغربة فإإي وصإإف وجإإد فإإاض بقوتإإه وهإإاج بشإإدة غليانإإه وغلبتإإه، والشإإطح لفظإإة مإإأخوذة مإإن 
الحركإإة، ألنهإإا حركإإة أسإإرار الواجإإدين إذا قإإوي وجإإدهم فعبإإروا عإإن وجإإدهم ذلإإك بعبإإارة يسإإتغرب 

 (.3سامعها")
ع وباطنإه صإحيح مسإتقيم، وهإو يالغرابة في الشطح الناجم عن السإكر، أن ظإاهرة شإنووجه 

وهاهنإإا  الوسإإيلة التإإي يصإإرف بهإإا مإإن أسإإكره الوجإإد، مإإا ينطإإوي عليإإه شإإعوره مإإن حركإإة متإإوترة،
يمكن أن نكشف عإن ثإالث تتإرابط أقانيمإه، وهإي السإكر والبسإط والشإطح، وذلإك أن البسإط هإو 

 حصول عليه مقابل اتهامها بالمروق والزندقة واإللحاد. حق النفس الذي ترغب في ال
وهإإي تنبسإإإط عنإإإدما تظفإإإر بحقيقتهإإا المعطإإإاة لهإإإا علإإإى تمامهإإا، وعندئإإإذ تغمرهإإإا غبطإإإة بإإإال 
دراكها وحدتها الكلية الجامعة، فتسكر بمطالعة الجمال وشإهود نورانيتإه  حدود لعرفانها حقيقتها وا 

لتصإرف، ملقيإة بإأقوال غريبإة وعبإارات غيإر مألوفإة،  القديمة، وتبسط بالظفر بحقيقتهإا، فتشإطح
 سرورا منها بمشاهدة الجمال.

                                                 

 .19، ص9114، 9دراسة في التجربة الصوفية ، دار المعرفة، دمشق، ط :نهاد خياطة )1 (

 .19نهاد خياطة: دراسة في التجربة الصوفية ، ص )2 (
 .12ص ، أخبار الحالج :سعيد عبد الفتاح (3(
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ومإإإإن شإإإإأن هإإإإذه الحالإإإإة المركبإإإإة مإإإإن البسإإإإط والسإإإإكر والشإإإإطح، أن تمإإإإال الإإإإذات بحقيقتهإإإإا 
الوجوديإإة، لتنطإإق بمإإا يبهإإر، معلنإإة علإإى اإلشإإهاد وهإإي منتشإإية بوجودهإإا الطإإافح، رمإإوزا ذوقيإإة، 

 في لغة مفعمة بالمفارقة.
وقد لقي الصوفية أيما عنت الطراح بعضهم طريقة االسإتمرار لجهإرهم بهإذه اللغإة فإي حإال 
بسطهم وسكرهم، وهي لغة كمإا سإلف القإول، مرمإوزة، شإبيهة بلغإة األمثإال والحكمإاء والمتإالهين 
ومإإا أحراهإإا بتأليإإب العإإوام، لمإإا فيهإإا مإإن حقإإائق وأسإإرار لإإم يألفوهإإا، وهإإي فإإي الوقإإت ذاتإإه لغإإة 

علإإإى الصإإإليب، بعإإإد أن طفإإإق يلقيإإإا  خاطإإإب كنإإإه الوجإإإود، وضإإإريبتها مإإإا أراقإإإه الحإإإالجمنتخبإإة ت
 لألقوال الغريبة وكأنه يتنبأ بمصيره الفاجع.

ومإإن شإإطحاته الناجمإإة عإإن شإإدة وجإإده وعظإإيم سإإكره، قإإول أحمإإد بإإن القاسإإم الزاهإإد، سإإمعت 
في سوق بغداد يصيح: يا أهل اإلسالم أغيثوني فليس يتركني ونفسي فإآنس بهإا، ولإيس  الحالج

يأخذني من نفسي فأستريح منها، وهذا دالل ال أطيقه، ثم أنشأ يقول ملوحإا إلإى الرغبإة المتجبإرة 
 في الموت:

 حويإإإإإإإت بكلإإإإإإإي كإإإإإإإل كلإإإإإإإك ياقدسإإإإإإإي
 

 ي نفسإإإإإإيتكاشإإإإإإفني حتإإإإإإى كأنإإإإإإك فإإإإإإ  
 أقلإإإإإإإب قلبإإإإإإإإي فإإإإإإإي سإإإإإإإإواك فإإإإإإإإال أرى 

 
 سإإإوى وحشإإإإتي منإإإه وأنإإإإت بإإإه أسإإإإي  

 فهإإإإإإا أنإإإإإإا فإإإإإإي حإإإإإإبس الحيإإإإإإاة ممنإإإإإإع 
 

عإإإإإإن األنسإإإإإإى فاقبضإإإإإإي إليإإإإإإك مإإإإإإن   
 الحإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإبس

 
ومإإإن الصإإإوفية الإإإذين أثإإإر عإإإنهم الشإإإطح لسإإإطوة الإإإواردات علإإإيهم واسإإإتحواذ الوجإإإد وتمكإإإن  

 م( و قإإإد نقإإإل السإإإراج أبإإإي القاسإإإم الجنيإإإد234 -ه399: )السإإإكر مإإإنهم، أبإإإو يزيإإإد البسإإإطامي
م(. قوله الحكايات عن أبي يزيد مختلفة، والناقلون عنه فيمإا سإمعوه مفترقإون،  190-ه 313)

خإإص منهإإا، وأمإإا مإإا الخإإتالف األوقإإات الجاريإإة عليإإه فيهإإا، والخإإتالف المإإواطن المتداولإإة بمإإا 
(، ومإن أولئإك الصإوفية الواجإدين 1وصف من بدايات حاله فهو قوي محكإم قإد بلإغ مإن الغايإة )

الذين عرفوا بالشطح و تألإب الفقهإاء والعامإة علإيهم بسإبب ألفإاظ وعبإارات جإرت مإنهم أبإو بكإر 

                                                 

 .490-411ص، اللمع: السراج ( 1(
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الصإوفي  وأبو حمإزة ،م( 102-ه 311) م(، وأبو الحسين النوري 141-ه224) دلف الشبلي
م(، وقإإإد صإإإنف السإإإراج فإإإي اللمإإإع فصإإإوال بسإإإط فيهإإإا شإإإيئا مإإإن أقإإإوال أولئإإإك  123-ه201)

الصإإإوفية أربإإإاب المواجيإإإد، وأشإإإار إلإإإى طإإإرف مإإإن شإإإطحاتهم ومإإإا أشإإإكل مإإإن كالمهإإإم وأوضإإإح 
نمإا يجإد  ،كالمهإم يكإون مجمإال و تفصإيالإن  " مذهبه في تأويل لغة السكارى الواجدين بقولإه وا 

المتعنت فرصة بالوقيعة والطعن فإي الكإالم المجمإل دون المفصإل، ألن المجمإل ربمإا يكإون لإه 
 (1)"والمفصل يكون مشروحا مبينا محترزا، والمجمل ال يكون كذلك ،مقدمات لم تبلغ المستمع

ان الليسإإية فمازلإإت أطيإإر ومإإن هإإذه الشإإطحات المإإأثورة، قإإول أبإإي يزيإإد: أشإإرفت علإإى ميإإد
، ثإم أشإرفت علإى تضإييع التوحيإد، فلإم َس يْ فيه عشر سنين، حتى صإرت مإن لإيس فإي لإيس بلًإ

أزل أطير بلإيس فإي التضإييع حتإى ضإعت فإي الضإياع ضإياعا، ثإم أشإرفت علإى التوحيإد فإي 
 غيبوبة الخلق عن العارف وغيبوبة العارف عن الخلق.

أنه إنمإا عبإر عإن أول النإزول فإي  :"في شرح ما روي عن أبي يزيد، إلى شار الجنيدأوقد 
حقيقة الفناء والذهاب عن كل ما يرى وال يرى، وأما قوله لإيس بلإيس أي لإيس شإيء يحإس وال 
يوجإإإد، قإإإد طمإإإإس علإإإى الرسإإإوم وقطعإإإإت األسإإإماء وغابإإإت المحاضإإإإرة، وبلعإإإت األشإإإياء عإإإإن 

يحس بشيء يفقده، وال اسم لشيء يعهإد، ثإم غإاب الفنإاء فإي  المشاهدة، فليس شيء يوجد، وال
الفنإإإإاء، وذلإإإإإك حقيقإإإإإة فقإإإإإد كإإإإإل شإإإإإيء، وفقإإإإإد الإإإإإنفس بعإإإإإد ذلإإإإإك، وفقإإإإإد الفقإإإإإد، والإإإإإذهاب عإإإإإن 

 (.2)"الذهاب
للشإإإطح، ينشإإإأ عإإإن مشإإإاهدة الجمإإإال المطلإإإق ومطالعإإإة  وخالصإإإة القإإإول أن السإإإكر مولإإإد

لإإدهش والغبطإإإة والهيمإإان والولإإه وكلهإإإا تجلياتإإه مصإإحوبا فإإإي األعيإإان وأنإإه ليبإإإدو مصإإحوبا با
ظواهر يطيش معهإا العقإل، ويإنطمس نإوره بقإوة الإوارد المسإكر والحإل المغيإب وفإي هإذا الوجإد 
اإللهإإي، يصإإاب البإإاطن بنشإإاط هائإإل وفإإرح زائإإد، يخإإرج الصإإوفي عإإن طإإوره، ممإإا يطلإإق لإإإه 

                                                 

 .429صالسراج : اللمع، ( 1(
  .3ص ،9132وكالة المطبوعات، الكويت، ، شطحات الصوفية: عبد الرحمن بدوي (2(
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الصإوفية بالشإطح  العنان، فيعبر عما يجد بلغة مشكلة وألفاظ مستغربة هي مما اصإطلح عليإه
 المعدوم عندهم نزوال وتقصيرا عن درجة الكمال الروحي. 

بإإأن ثمإإة  قإإد حلإإل بعإإض الدارسإإين هإإذه الظإإواهر الوجدانيإإة وردهإإا إلإإى شإإعور الصإإوفي" و
نار عطش تشتعل في جوفه، عطش إلى الفناء في حضن األلوهيإة، فيبإدأ هإذا الوجإد بإالتحرق 

الحضإإرة تتنإإوره الإإروح فإإتلج إلإإى جانإإب األزل، فهتإإاف عطشإإا، يزيإإد الهيبإإة لمإإع نإإور وارد مإإن 
شوق مشفوع بالرجاء، شوق إلى االتحاد باهلل، ورجإاء فإي تحقيإق هإذا االتحإاد بمإا يلإوح لإه مإن 
نإإور يضإإيء مإإن عإإالم القإإدس، ويطلإإع علإإى مإإا فإإي الغيإإب مإإن الحقإإائق، لكنإإه مإإع ذلإإك رجإإاء 

، فيبإإادر مسإإرعا فإإال يجإإد شإإيئا. لهإإذا كثيإإرا مإإا يبإإدو كإإالبرق الخلإإب، إذ يلإإوح لإإه بقإإرب الطريإإق
ألن البإإوارق متواليإإة، وكإإل هإإذا مإإن شإإأنه أن  ،يهإإيم مإإن بإإارق الإإى بإإارق، وال ييإإأس وال يتوقإإف

ألن هإإذه األحإإوال كلهإإا تمتإإاز بإإالعنف والتإإأجج وعرامإإة  يزيإإد مإإن االنفعإإاالت المولإإة للوجإإد،
 .(1)"الحركة وقوة االضطراب فيها

 ين اشعيب: الرمز الخمري عند أبي مد -ه
يرجإإع إلإإى القإإرن الثإإاني الهجإإري، علإإى  يإإثح ،إن الرمإإز الخمإإري قإإديم فإإي تإإراث الصإإوفية

نمإا ظهإرت هإذه المطإوالت  أننا ال نظفر في تلإك البإواكير الشإعرية األولإى بخمريإات مطولإة، وا 
في زمن متأخر يرجإع إلإى أواخإر القإرن الرابإع الهجإري، ومإن بإين تلإك النمإاذج الخمريإة، قإول 

 (:ه 594ت: دين التلمساني )أبي م
 أدرهإإإإإا لنإإإإإا صإإإإإرفا ودع مزجهإإإإإا عنإإإإإا

 
 فإإنحن أنإإاس ال نإإرى المإإزج منإإذ كنإإا  

 وغإإإن لنإإإا فالوقإإإت قإإإد طإإإاب باسإإإمها  
 

 ألنإإإإإإإإا إليهإإإإإإإإا قإإإإإإإإد رحلنإإإإإإإإا بهإإإإإإإإا عنإإإإإإإإا  
 عرفنإإإإإا بهإإإإإا كإإإإإل الوجإإإإإود ولإإإإإم نإإإإإزل  

 
 إلإإإإإى أن بهإإإإإا كإإإإإل المعإإإإإارف أنكرنإإإإإا  

 هإإي الخمإإر لإإم تعإإرف بكإإرم يخصإإها  
 

 هإإإإإإا راح ولإإإإإإم تعإإإإإإرف الإإإإإإدناولإإإإإإم يجل  
 مشعشإإإإإإإعة يكسإإإإإإإو الوجإإإإإإإوه جمالهإإإإإإإا  

 
 وفإإإي كإإإل شإإإيء مإإإن لطافتهإإإا معنإإإى   

 
                                                 

 .3ص، شطحات الصوفية: عبد الرحمن بدوي( 1(
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 حضإإإإرنا فغبسإإإإنا عنإإإإد دور كؤوسإإإإها 
 

 وعإإإإإإإدنا كأنإإإإإإإا ال حضإإإإإإإرنا وال غبنإإإإإإإا   
 وأبإإإإإدلت لنإإإإإا فإإإإإي كإإإإإل شإإإإإيء إشإإإإإارة  

 
 ومإإإإإإإإإإا احتجإإإإإإإإإإت إال بأنفسإإإإإإإإإإنا عنإإإإإإإإإإا  

 ولإإإإإإم تطلإإإإإإق اإلفهإإإإإإام تعبيإإإإإإر كنههإإإإإإا  
 

 افهإإإإإإإإإا الحسإإإإإإإإإنىولكنهإإإإإإإإإا الذت بألط  
 نصإإحتك ال تقصإإد سإإوى بإإاب حنهإإا  

 
 فمن وجد األعلإى فإال يطلإب األدنإى  

 موانعنإإإإإإإإإإإإا منإإإإإإإإإإإإا حظإإإإإإإإإإإإوظ نفوسإإإإإإإإإإإإنا  
 

 فإإإإإإإإن قطعإإإإإإإت عنإإإإإإإا إليهإإإإإإإا توصإإإإإإإلنا  
 تجلإإإإإإإإإإت دنإإإإإإإإإإوا واختفإإإإإإإإإإت بمظإإإإإإإإإإاهر  

 
 وجلإإإت فمإإإا أغنإإإى ودقإإإت فمإإإا أسإإإنى   

 ومإإإإإإإإا الكإإإإإإإإون إال مظهإإإإإإإإر لجمالهإإإإإإإإا  
 

 أرتنإإإإا بإإإإه فإإإإي كإإإإل شإإإإيء بإإإإدا حسإإإإنا  
 هإإا القإإدم المحإإض الإإذي شإإفعت بإإهل  

 
 بقإإإإإاء غإإإإإدا يغنإإإإإي الزمإإإإإان وال يغنإإإإإي  

 يعيإإإإإإد و يبإإإإإإدي فعلهإإإإإإا كإإإإإإل محإإإإإإدث  
 

 وكإإإل قإإإديم فهإإإي قإإإد حإإإازت المعنإإإى   
 أذاكرهإإإإإإإإا قإإإإإإإإف عنإإإإإإإإد حإإإإإإإإدك واقفإإإإإإإإا  

 
 بعقلإإإإإإك عمإإإإإإا حيإإإإإإر العقإإإإإإل والإإإإإإذهنا  

 أتإإإإإإإإزعم فيهإإإإإإإإا قلإإإإإإإإت أنإإإإإإإإك صإإإإإإإإادق  
 

 رويإإإإإدك مإإإإإا العرفإإإإإان قإإإإإالوا وال قلنإإإإإا  
 ال تسإإإإإإتطيع مرامإإإإإإة لقإإإإإإد رمإإإإإإت مإإإإإإا  

 
نإإإإإإإإإإإإى لهإإإإإإإإإإإإا حإإإإإإإإإإإإد يكيفهإإإإإإإإإإإإا أنإإإإإإإإإإإإى    وا 

 إليهإإإإإإإإإإا جميإإإإإإإإإإع الكائنإإإإإإإإإإات مشإإإإإإإإإإوقة  
 

 تزيإإإإد افتقإإإإارا وهإإإإي عإإإإنهن مإإإإا أغنإإإإى  
طإإابع الصإإناعة والوشإإي البإإديعي الإإذي كإإان فاشإإيا فإإي ذلإإك هإإذه القصإإيدة  وقإإد وجإإدنا فإإي 

 :(1)قوله (من الطويل)العصر، و هذه األبيات 
 في الحشايا تحركنا ولوال هواكم          يحركنا ذكر األحاديث عنكم

 إذا لم تذق معنا شراب الهوى ذعنا       فقل للذي ينهي عن الوجد أهله
 نعم ترقص األشباح يا جاهل المعنى     إذا اهتزت األرواح شوقا إلى اللقا

 تهزهزها األشواق للعالم األسنى           كذلك أرواح المحبين يا فتى
 وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى  ةأنلزمها بالصبر وهي مشوق

كمإإإإا يقإإإإول ابإإإإن  وال يخفإإإإى أن هإإإإذه األبيإإإإات سإإإإواء نسإإإإبت إلإإإإى أبإإإإي مإإإإدين أو إلإإإإى غيإإإإره
، تبإدو تبريإرا لمإا كإان مإن بعإض الصإوفية الواجإدين المسإتهترين، مإن حركإات كإإانوا (1)عجيبإة

                                                 

  )1( أبو مدين شعيب، الديوان، ص31.
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األشإإإعار  السإإإماع واإلنشإإإاد والتغنإإإي بإإإبعض ةيعبإإإرون عنهإإإا بإإإالرقص إذا مإإإا سإإإرت فإإإيهم حميإإإ
 (2الرمزية.)

ونالحإإظ أن الشإإاعر ألإإم فإإي قصإإيدته تلإإك بإإالتراث الخمإإري الإإذي كإإان قإإد بلإإغ مإإن الناحيإإة 
 األسإإلوبية تمإإام النضإإج واالكتمإإال، مثلمإإا ألإإم شإإعراء الصإإوفية مإإن قبإإل بتإإراث الشإإعر الغرامإإي،
ن وتإإإدل هإإإذه المالحظإإإة علإإإى أن الشإإإعر الصإإإوفي فإإإي أغلبإإإه لإإإم يكإإإن بسإإإبيل تتإإإيح للشإإإعراء أ

نمإإإا كإإإانوا يعولإإإون علإإإى المإإإوروث الإإإذائع مإإإن  يبإإإدعوا ويصإإإكوا رمإإإوزا تتميإإإز بالجإإإدة والخلإإإق وا 
 .األنماط األسلوبية المستقرة

ننا لنقع في قصيدته على ما يصادفنا في خمريات العصور السابقة مإن وصإف الخمإر  ،وا 
عتقإإت منإإذ  بالصإإرافة، وبأنهإإا مشعشإإعة فيهإإا وضإإاءة وسإإناء، ونعتهإإا بأنهإإا لطيفإإة صإإافية، قإإد

عهد قديم، ويتحدث الشاعر كما كان الخمريون يتحدثون في قصائدهم عن السكارى يقصإدون 
وسإرى فإيهم الخمإر.  أبواب الحانات، وعن الكإؤوس دائإرة علإى الشإرب الإذين اسإتغرقهم السإكر

بيد أن هذه األنماط األسلوبية الموروثة، تبدي نفسها في الشإعر الصإوفي فإي وضإع إسإقاطات 
 اسطتها أن تشرب سياق التجربة في عرفانيتها الخالصة.أمكن بو 
وبينمإا كإان  ،وفإي هإذا السإياق يطالعنإا وصإف الخمإر بالصإرافة حينإا وبإالمزج حينإا آخإر" 

شإإإعراء الخمإإإر منإإإذ العصإإإر الجإإإاهلي حتإإإى العصإإإر العباسإإإي ومإإإا بعإإإده يتحإإإدثون عإإإن الخمإإإر 
ال يتعإإإإدون فإإإإي هإإإإذا الوصإإإإف الصإإإإراح واألخإإإإرى الممزوجإإإإة أو المقتولإإإإة بالمإإإإاء يشإإإإن فوقهإإإإا و 

الطبيعة الحسية المباشرة للموضوع، أخذ الصوفية هذه الصفات المحسوسإة للخمإر فإي عينتهإا 
المتمثلإإإة، وجعلإإإوا يصإإإكونها ويعيإإإدون صإإإوغها بحيإإإث تالئإإإم مإإإا يتعإإإاطون مإإإن أذواق وأحإإإوال 

                                                                                                                                                         

 ،دار المعإارف ،تقإديم محمإد أحمإد حسإب هللا، وحإات اإللهيإة فإي شإرح المواهإب األصإليةالفت :( أحمد بن محمد بإن عجيبإة1(
 .12ص ، 9ج ،9112 ،القاهرة

وقإإإد افتإإإرض  ابإإإن عربإإإي حياتإإإه ومذهبإإإه. أسإإإين بالتيإإإوس: راجإإإع فيمإإإا يتعلإإإق بالسإإإماع الصإإإوفي المصإإإحوب بإإإالرقص،( 2(
 فية العإرب والفإرس مإن البوذيإة،عإدوى تسإربت إلإى الصإو  بالثيوس أن الرقص علإى آالت الإنفخ والنقإر فإي الإذكر الجمإاعي،

 ذ رأى فيه نقصانا ومدعاة شبهة وفتنة.إ وراجع أيضا ما نبه إليه ابن عربي في شكل تحذير مما يعرف بالسماع بالشاهد،
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ومواجيإإإإإد ومعإإإإإان وأسإإإإإرار فصإإإإإرافة الخمإإإإإر مإإإإإن حيإإإإإث الطإإإإإابع الحسإإإإإي تكإإإإإاف  مإإإإإن ناحيإإإإإة 
"التوحيد الخالص وشهود الحق بالحق والتحقق بفناء ما سواه، أما الخمر المتزجة فحإري الرمز،

أن تكون رمإزا عرفانيإا علإى مإزج الوجإود الحإق بصإور الكائنإات العدميإة، فإإن كإان وال بإد مإن 
مإزج الوجإود الحإق بالصإور التقديريإة المعدومإة فإي نفسإها بحيإث تظهإر موجإود بإالوجود الحإق 

 (.1زجها على حد قول النابلسي، بما هو منها")الواحد، فليكن م
لإإى موضإإوع هإإذا الحإإب تإإارة  وتبإإدو الخمإإر فإإي قصإإيدة أبإإي مإإدين تلويحإإا إلإإى الحإإب تإإارة وا 
نمإإا كانإإت الخمإإر فإإي الشإإعر الصإإوفي رمإإزا علإإى الحإإب اإللهإإي ألن هإإذا الحإإب هإإو  أخإإرى، وا 

يإإإإة عمإإإإا يصإإإإرف عإإإإن الباعإإإإث علإإإإى أحإإإإوال الوجإإإإد والسإإإإكر والمعنإإإإوي والغبيإإإإة بإإإإالواردات القو 
الكينونة ويحول دون العلو. وصإوب هإذه الرمزيإة العرفانيإة تتجإه أبيإات القصإيدة، وقإد تشإبعت 
بما في الرمز من طبيعة أصيلة تعول على الكيإف المحسإوس للصإور وتتجإاوزه فإي آن واحإد. 
 ومن خالل هذه الرمزية يتحدث الشاعر عإن رحلإة الإنفس، ملوحإا إلإى الهجإرة الروحيإة التإي ال
تكون إال بلطف إلهي، ومشيرا إلى قطع االلتفات إليها في هجرتها، ليكشف لنإا عإن أن الحإب 

 معراج الحكمة العرفانية، التي تنكرها النفس بعد تحصيلها، فال تركن اليها:
 وغإإإإن لنإإإإا فالوقإإإإت قإإإإد طإإإإاب باسإإإإمها

 
 نإإإإإإإإا إليهإإإإإإإإا قإإإإإإإإد رحلنإإإإإإإإا بهإإإإإإإإا عنإإإإإإإإاأل  

 عرفنإإإإإا بهإإإإإا كإإإإإل الوجإإإإإود ولإإإإإم نإإإإإزل  
 

 بهإإإإإا كإإإإإل المعإإإإإارف أنكرنإإإإإاإلإإإإإى أن   
وينبإإإ  وصإإإف الشإإإاعر خمرتإإإه العرفانيإإإة بالتشعشإإإع واللطافإإإة ورقإإإة الجإإإوهر، بإإإأن المحبإإإة  

اإللهيإإة نورانيإإإة فإإإي جوهرهإإإا ألن موضإإإوعها نإإإور خإإإالص بإإإل إنإإإه نإإإور األنإإإوار فإإإال عجإإإب أن 
ينعكس سناها علإى سإيماء العرفإاء والمحبإين اإللهيإين، وكمإا أن موضإوع الحإب الصإوفي نإور 

حض، فإنه قد لطف بحيث سرى في األشياء وأخذ في حد كل صورة من صور العإالم، ألنإه م
 هو ما به تعينت األعيان على الرغم من أنه ال متعين في نفسه.

 وفي كل شيء من لطافتها معنى  مشعشعة يكسو الوجوه جمالها    
                                                 

 .911،994ص، هإ 9232،القاهرة ،3ج، دار الكتب المصرية ،شرح ديوان ابن الفارض (1(
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شإارته إلإى أن ومما ألم به الشاعر من التراث الخمري، حديثإه عإن التوجإه إلإى الحانإات  وا 
 الخمر غاية في القدم والتعتيق، وذلك في قوله:

 نصإإحتك ال تقصإإد سإإوى بإإاب حانهإإا
 

 فمن وجد األعلإى فإال يطلإب األدنإى  
 لهإإا القإإدم المحإإض الإإذي شإإفعت بإإه  

 
 بقإإإإإاء غإإإإإدا يغنإإإإإى الزمإإإإإان وال يغنإإإإإى  

نما هي تلويح ورمز على أمرين:   وليست هذه األساليب على ظاهرها وا 
هذه الكينونة ابتداء، وهي التي عبإر الشإاعر  جمع الهمة على التوجيه إلى حضرة :األول 

عنهإإا بالحانإإة إذ أنهإإا ملتقإإى النإإدمان و مجتمإإع السإإكارى، وكإإذلك حضإإرة العلإإو مإإن حيإإث أنهإإا 
 .مؤتلف السالكين والعرفاء

أن تعتبإإإق الخمإإإر معإإإدول بإإإه عمإإإا كإإإان الشإإإعراء يقصإإإدون مإإإن أنهإإإا تكإإإون أشإإإد  الثىىىرني: 
را، وأنها عتقت حتى ذهب أكثرها ولم يدرك الخمار منها إال نفسها األخيإر علإى حإد قإول إسكا

 :الحكمي
 كرخيإإإإإإإإإإإإإإإإإة قإإإإإإإإإإإإإإإإإإد عتقإإإإإإإإإإإإإإإإإإت حقبإإإإإإإإإإإإإإإإإإة

 
 حتإإإإإإإإإإإإإى مضإإإإإإإإإإإإإى أكثإإإإإإإإإإإإإر أجزائهإإإإإإإإإإإإإا  

 فلإإإإإإإإإإإإإإإإإم يكإإإإإإإإإإإإإإإإإد يإإإإإإإإإإإإإإإإإدرك خمارهإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 

 منهإإإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإإإوى آخإإإإإإإإإإإإإإر حوبائهإإإإإإإإإإإإإإا  
ث أبإإي مإإدين عإإن قإإدم الخمإإر رمإإزا وفإإي ضإإوء البنإإاء العرفإإاني لشإإعر الصإإوفية، يبإإدو حإإدي 

على المحبة اإللهية الموصوفة بالقإدم وبأنهإا رمإز الخلإق واالنكشإاف اإللهإي فإي العإالم، وذلإك 
أن العلو أحب أن يعرف بعد إذ كإان العمإاء الموصإوف بإالكنز المخفإي، وهإذه المحبإة اإللهيإة 

إلى سإلب زمإاني، األبديإة قديمة قدما يند عن الزمان وقد اقتضى هذا القدم من حيث ما يشير 
 والبقاء.

ولقد أوغل الشاعر فإي الرمإز العرفإاني عنإدما تحإدث عإن أن هإذه الخمإرة الصإوفية ال حإد 
كيإإف كنههإإا، وأنهإإا فإإي غايإإة الغنإإى واالسإإتقالل الإإذاتي وأن الكإإون كلإإه فإإي ييمسإإكها والعقإإل 

ة والشإواغل الروحيإة وضع افتقار وحنين دائإم إليهإا، وأنهإا لإم تحتجإب عنإا إال بإالحظوظ النفسإي
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نمإإا غإإايتهم منهإإا أن يلإإوذوا بمإإا تحإإوي مإإن نعإإوت  وأنإإه ال سإإبيل للخلإإق إلإإى كشإإف ماهيتهإإا، وا 
 وأوصاف.

   وزاد الشاعر إيغاال في رمزه الخمري بتلويحه إلى حالتي الحضور والغيبة:
 حضإإإإإإإرنا فغبنإإإإإإإا عنإإإإإإإد دور كؤوسإإإإإإإنا

 
 وعإإإإإإدنا كأنإإإإإإا ال حضإإإإإإرنا وال غبنإإإإإإا  

بطان الشعور لمعية األلوهية، أما الغيبإة عنإد دور األقإداح وتعإاطي إذ الحضور يحقق است 
الشإإإراب اإللهإإإي المسإإإكر، فإنإإإه رمإإإز علإإإى سإإإطوة الإإإواردات وشإإإدة الوجإإإه المغيإإإب الإإإذي يغنإإإي 

 المحب عن نفسه بل إنه يغنيه عن فنائه.
إلإإى رمإإزه العرفإإاني، فوصإإف  وقإإد أخإإذ أبإإو مإإدين ينإإوع األسإإاليب والصإإور التإإي توسإإل بهإإا

الخمإإإر المعنويإإإة بأنهإإإا غيإإإر معتصإإإرة ممإإإإا تعتصإإإر منإإإه األنبإإإذة والخمإإإور، وأنهإإإا ال بإإإإد هإإإذه 
 يستوعبها ويحفظها ويعيها:

 ولم يجلها راح ولم تعرف الدنا  هي الخمر لم تعرف بكرم يخصها
 الهنإإإدي والوليإإإد بإإن يزيإإإد وابإإن هرمإإإة وأبإإي وتلإإك لعمإإإري خمإإر مإإإا عرفناهإإا لإإإدى األعشإإى

والحسإإإن بإإإن هإإإان  وغيإإإرهم ممإإإن عرفإإإوا بالسإإإكر والمجإإإون، إذ أن أولئإإإك الشإإإعراء إنمإإإا كإإإانوا 
يحدثون عن خمر معتصرة من الشعير والعسل والحنطة واألعناب، قد غمها التجر فإي الإدنان 
حتى تقادم بهإا العهإد، أمإا خمإر التلمسإاني، فإنهإا ليسإت ممإا عهإد الشإرب والتجإر، وذلإك أنهإا 

 المحبإإإإة الطلقإإإإة عإإإإن الحإإإإدود و أن تكإإإإون تلويحإإإإا صإإإإوفيا ورمإإإإزا علإإإإى نجإإإإرد موضإإإإوعال تعإإإإد
 والتعينات وعلوه على أن يتمكن في مكان.

 نمرذج اشعرية لرمز الخمر عند أبي مدين:  -و
ذا عدنا إلى الصوفية فإننا نجد أشإعارهم لإم تخإل مإن وصإف الخمإر فهإي عنإدهم " رمإز  وا 

الرمإإوز العريقإإة فإإي القإإدم إذ ظهإإر فإإي القإإرن الثإإاني (، وهإإو مإإن 1مإإن رمإإوز الوجإإد الصإإوفي")

                                                 

وفي ة :عاطف جودة نصر ((1  .213ص ،الرمز الشعري عند الص 
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" مإإإن الشإإإعراء الصإإإوفية، الهجإإإري علإإإى شإإإكل أبيإإإات متفرقإإإة، وكإإإان الشإإإيخ "أبإإإو مإإإدين شإإإعيب
 :(1)الذين أفردوا قصائد لموضوع الخمر الصوفية، إذ نظم قصيدة يقول في مطلعها

 فنحن أناس ال نرى المزج مذ كن ا       عن اادرها لنا صرفا ودع مزجهأ      
والصإإإإوفية متفإإإإاوتون فإإإإي الوصإإإإول إلإإإإى الخمإإإإر اإللهيإإإإة، فمإإإإنهم المريإإإإد المبتإإإإدئ، ومإإإإنهم 
الواصإإل الإإذي ال يإإدري الحقيقإإة اإللهيإإة إال قلإإيال، وفإإي فتإإرات متقطعإإة، ومإإنهم العإإارفون الإإذين 

" هإذا التفإاوت فقإال: الإذوق ثإم الشإرب ثإم الإري، فضإاء القشإيريألهمهم هللا الحقيقة، وقد ذكإر "
معإإامالتهم يوجإإب لهإإم ذوق المعإإاني، ووفإإاء منإإازالتهم يوجإإب لهإإم الشإإرب، ودوام مواصإإالتهم 

 (.2يقتضي لهم الري")
حب الإإإإإذوق متسإإإإإاكر، ويصإإإإإف بإإإإإن عربإإإإإي أحإإإإإوال المتصإإإإإوفة فإإإإإي سإإإإإكرهم فيقإإإإإول: "صإإإإإا

 (.3وصاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح")
 حإإإال الصإإإوفية فإإإي جإإإودهم، ومإإإا يصإإإدر عإإإنهم مإإإن حركإإإات ويصإإإور أبإإإو مإإإدين شإإإعيب

 :(4)ورقص، فيقول
 فقإإإإل الإإإإذي ينهإإإإى عإإإإن الوجإإإإد أهلإإإإإه

 
 إذا لم تذق معنى شإراب الهإوى دعنإا 

 إذ اهتإإإإزت األرواح شإإإإوقا إلإإإإى الل قإإإإا  
 

 ترقصإإت األشإإباح يإإا جاهإإل المعنإإى  
 كإإإإإإإإإذلك أرواح المحبإإإإإإإإإين يإإإإإإإإإا فتإإإإإإإإإى  

 
 تهإإإإإإإإإزه األشإإإإإإإإإواق للعإإإإإإإإإالم األسإإإإإإإإإنى  

ويبإإإإإرر الصإإإإإوفي أبإإإإإو مإإإإإدين تعإإإإإاطي الصإإإإإوفية للوجإإإإإد، وينكإإإإإر علإإإإإى الجإإإإإاهلين لإإإإإومهم،  

   :(5)فيقول
 فإنإإإإإإإإإإا إذا طبنإإإإإإإإإإا وطابإإإإإإإإإإت عقولنإإإإإإإإإإا

 
 تكنإإإإإإإإإإإاوخامرنإإإإإإإإإإإا خمإإإإإإإإإإإر الغإإإإإإإإإإإرام ته 

 
                                                 

وفي ة( (1  .211ص ،عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الص 
 .91م، ص9123 ،طبعة بيروت، دار أسامة، الر سالة القشيرية :القشيري ((2
 .11ص ،م9129 ،بيروت (،ط. د ) ،دار بيروت للط باعة والنشر ،ترجمان األشواق: محي الد ين بن العربي ((3
 .11الديوان، ص :أبو مدين شعيب )4(
 .90الديوان، ص :أبو مدين شعيب (5) 
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 فإإإإإال تلإإإإإم السإإإإإكران فإإإإإي حإإإإإال سإإإإإكره 
 

 فقإإإإد رفإإإإإع الكليإإإإإف فإإإإإي سإإإإإكرانا عنإإإإإا 
   :(1)والخمر الصوفية عند أبي مدين هي هجرة إلى هللا، وكشف للحكمة العرفانية، فيقول 

 وغإإإن لنإإإا فالوقإإإت قإإإد طإإإاب باسإإإمها
 

 ألنإإإإإإإإا إليهإإإإإإإإا قإإإإإإإإد رحلنإإإإإإإإا بهإإإإإإإإا عنإإإإإإإإا 
 عرفنإإإإا بهإإإإا كإإإإل الوجإإإإود و لإإإإم نإإإإزل   

 
 المعإإإإإارف أنكرنإإإإإا إلإإإإإى أن بهإإإإإا كإإإإإل 

ويصف أبى مإدين الخمإر الصإوفية بالجمإال واللطافإة، فهإي تنيإر وجإوه متعاطيهإا وتزيإدهم  
 : )2)جماال وبهاء فيقول

 وفي كل شيء من لطافتها معنى          مشعشعة يكسو الوجوه جمالها      
ى يحسإون وترمز الخمر عند الصوفيين إلى حالتي الحضور والغيبة، فهم فإي الحالإة األولإ

بإإأنهم فإإي الحضإإرة يتنعمإإون بأفضإإاله وكرامتإإه، وفإإي الحالإإة الثانيإإة يشإإتد بهإإم الوجإإود فيغيبإإون 
 :(3)عن ذواتهم حتى الفناء، يقول أبو مدين في ها المعنى

 وعندنا كان ال حضرنا وال غبنا            حضرنا فغبنا عن دور كؤوسنا      

 :(4)ويؤكد ذلك نفس المعنى فيقول في مقطوعة له
 قإإإإإإد الح لإإإإإإإي مإإإإإإا قإإإإإإإد غإإإإإإاب عن إإإإإإإي

 
 وشإإإإإإإإإإإإإملي مجموعإإإإإإإإإإإإإة وال افتإإإإإإإإإإإإإراق  

 جمإإإإإإإإإإإإإع العإإإإإإإإإإإإإوالم رفعإإإإإإإإإإإإإت عن إإإإإإإإإإإإإي  
 

 وضإإإإإإإإإإإإإإوء قلبإإإإإإإإإإإإإإي قإإإإإإإإإإإإإإد اسإإإإإإإإإإإإإإتفاق  
والخمر الصوفية قديمة فقد وجدت قبل أن توجد المادة التإي تكإون الخمإر، وفإي هإذا يقإول  

 :(5)أبو مدين
 بقاء غدا يغني الزمان وال يغني لها القدم المحض الذي شفعت به

                                                 

وفي ة، ص :( عاطف جودة نصر(1  .211الرمز الشعري عند الص 
وفي ة.  (2)  .211صعاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الص 
وفي ة ((3  .211ص ،عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الص 
 .10،19ن، صالديوا: أبو مدين شعيب (4) 

وفي ة، ص :عاطف جودة نصر (5 (  .211الرمز الشعري عند الص 
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والخمإإإإر عنإإإإد الصإإإإوفية هإإإإي مدامإإإإة خالصإإإإة، ال يعتريهإإإإا مإإإإزج فإإإإيض مإإإإن معإإإإين المحيإإإإة 

 :(1)وفي هذا المعنى يقول أبو مدين اإللهية،
 أدرهإإإإإا لنإإإإإا صإإإإإرفا ودع مزجهإإإإإا عن إإإإإا

 
 فإإنحن أنإإاس ال نإإري المإإزج منإإذ كنإإا  

 وغإإن لنإإا فالوقإإت قإإد طإإاب باسإإمها  
 

 ألنإإإإإإإإا إليهإإإإإإإإا قإإإإإإإإد رحلنإإإإإإإإا بهإإإإإإإإا عنإإإإإإإإا 
   

 
  

ألنبيإاء والرسإل علإيهم السإالم مإن الخمإر اإللهيإة، بإدرجات متفاوتإة، فإآدم عليإإه لقإد شإرب ا 
السإإإالم، لإإإم ينإإإل منهإإإا إال مإإإرة واحإإإدة، قبإإإل هبوطإإإه مإإإن عإإإالم الخلإإإد إلإإإى األرض، ونإإإوح عليإإإه 
بإإراهيم الخليإإل صإإار منادمإإا لهإإا، وأمإإا موسإإى عليإإه السإإالم  السإإالم، لمإإا تإإذوقها طلإإب المزيإإد، وا 
فأصإإيب مإإن أجلهإإا بالصإإعق، وأمإإا عيسإإى بإإن مإإريم فقإإد هإإام فإإي حبهإإا، وتولإإع بشإإرابها، م أمإإا 

، فقإإإإد نإإإإال شإإإإرف االختيإإإإار والصإإإإحبة لشإإإإربها والتمتإإإإع سإإإإيدنا محمإإإإد صإإإإلى هللا عليإإإإه وسإإإإلم

 :(2)ل هذا، قالبتجلياتها، وقد عبر أبو مدين عن ك
 قإإإإم يإإإإا نإإإإديمي إلإإإإى المدامإإإإة واسإإإإقنا

 
 خمإإإإإإإإإإإإإإإرا تنيإإإإإإإإإإإإإإإر بشإإإإإإإإإإإإإإإربها األرواح  

 أو مإإإإا تإإإإرى السإإإإاقي القإإإإديم يإإإإديرها  
 

 فكأنهإإإإإإإإإإا فإإإإإإإإإإي كأسإإإإإإإإإإها المصإإإإإإإإإإباح  
 هإإإإإي أسإإإإإكرت فإإإإإي الخلإإإإإد آدم مإإإإإرة  

 
 فكسإإإإإإإإإإإإته منهإإإإإإإإإإإإا حلإإإإإإإإإإإإة ووشإإإإإإإإإإإإإاحا  

 وكإإإإذلك نإإإإوح فإإإإي السإإإإفينة أسإإإإكرت  
 

 ولإإإإإإإإإإإإإإإإه بإإإإإإإإإإإإإإإإذلك تانإإإإإإإإإإإإإإإإان ونإإإإإإإإإإإإإإإإواح  
 بح الخليإإإإإإإل منادمإإإإإإإاوبشإإإإإإإربها أصإإإإإإإ  

 
 فعهودهإإإإإإإإإإا عنإإإإإإإإإإد اإللإإإإإإإإإإه صإإإإإإإإإإحاح  

إإإإإإإإا دنإإإإإإإإا موسإإإإإإإإى إلإإإإإإإإى سإإإإإإإإماعها    لم 
 

 ألقإإإإإإإإإإى عصإإإإإإإإإإاه وكسإإإإإإإإإإرت ألإإإإإإإإإإواح  
 وكإإإذلك ابإإإن مإإإريم فإإإي هواهإإإا هإإإائم  

 
 متولإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإع بشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربها سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإياح  

 وحمإإإإإد فخإإإإإر العلإإإإإى شإإإإإرف الهإإإإإدى  
 

 اختإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاره لشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربها الفتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاح  
 

                                                 

 .940الديوان، ص :أبو مدين شعيب(  (1
 .93الديوان، ص: أبو مدين شعيب )2 (
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بب مإن أسإباب التجليإات والخمر الصوفية مصإدر مإن مصإادر معرفإة الحقيقإة اإللهيإة وسإ
النورانيإإإإة، وبشإإإإربها يغيإإإإب الصإإإإوفي عإإإإن الحضإإإإور الإإإإذاتي، وتبقإإإإى روحإإإإه متعلقإإإإة بالحضإإإإرة 

   :(1)اإللهية، فال يرى في شهوده إال وجوده، يقول أبو مدين
 فانتبهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت للخطإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاب

 
 وسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإمعت منإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  

 كلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي عإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن كلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي غإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاب  
 

 وأنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا عنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي مفنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  
 وارتفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإع لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي الحجإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاب  

 
 وشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإهدت أننإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  

 أجد من حضر في الحقيقة غيري      لم  ا بقي لي آثار غابت عن أثريم     
هذه هإي إذن أحإد الرمإوز الصإوفية التإي بإدع المتصإوفون فإي وصإفها، حإين يإذكرون فإي 
عبإإإاراتهم الخمإإإر بأسإإإمائها وأوصإإإافها، ويريإإإدون مإإإا أفإإإاض هللا علإإإيهم مإإإن الشإإإوق والمحبإإإة هلل 

 تعالى.

 :الاشاشتري الرمز الخمىىري عند أبي الحسن -ز
الخمإإإرة الصإإإوفية مثقلإإإة بإإإالرموز الماورائيإإإة تبحإإإث عإإإن المطلإإإق، عإإإن الروحإإإاني إلإإإى أن 
تصبح معادال للتجربة الصوفية التي تستهدف الوصول إلى المطلق واالتصال به، إن هإا تجربإة 

 (.2شياء والعالم وهللا)مع األ -معرفيا–تعيد لإلنسان وحدته المفتقدة 
والخمإإرة الصإإوفية هإإي ذوق المحبإإة اإللهيإإة علإإى اإلطإإالق، ومكاشإإفة الصإإوفي للتجليإإات 

ثبإات، 3النورانية ومعرفته بالحقائق الوهبية يؤدي إلى غيبته عم إا سإوى الحضإرة) (، فهإي نفإي وا 
فإإي هإإذا المقطإإع مإإن  غيبإإة وحضإإور، بقإإاء وفنإإاء، تإإربح الجسإإد وتهإإدئ اآلالم، يقإإول الششإإتري

 (:4الموشح)
                                                 

 .21، الديوان، صشعيبأبو مدين (  (1
 ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،المركز الثقافي العربي المعاصر ،إشكاليات القراءة والتأويل :نصر حامد أبو زيد ((2

 .342، ص9124
 ،3003، دمشإإق، منشإإورات اتحإإاد الكتإإاب العإإرب، دراسإإة شإإعر أبإإي مإإدين التلمسإإاني)الرؤيا والتشإإكيل( :مختإإار حبإإار ((3
 .13ص
 .19، 10. صالديوان أبي الحسن الششتري ((4
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 تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي وزال البإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاسيَ نْ زارنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي مُ 
 

 وسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإمع بالوصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإال.  
 وحضإإإإإإإإإإر حضإإإإإإإإإإرتي ودار الكإإإإإإإإإإاس  

 
 وبلغإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت اآلمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإال  

 وشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربنا وطابإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت األنفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاس  
 

 مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدام حإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالل  
 امإإإإإإإإإإإإإإإإأل كاسإإإإإإإإإإإإإإإإي ففيإإإإإإإإإإإإإإإإه مزاتإإإإإإإإإإإإإإإإي  

 
 نشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربوا يإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا لبيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب  

 وحبيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب أنسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي ومشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإكاتي  
 

 معإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي حاضإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر قريإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب  
 أي مدامإإإإإإإه وأي خمإإإإإإإره وأي خمإإإإإإإار  

 
 وأي طإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرب واي عنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  

 فإإإإإإإإإإإإإي ريإإإإإإإإإإإإإاض تفتحإإإإإإإإإإإإإت أزهإإإإإإإإإإإإإإار  
 

 وأنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارت لنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  
 والطيإإإإإإإإإإور فإإإإإإإإإإي منإإإإإإإإإإابر األشإإإإإإإإإإجار  

 
 تختطإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب بيننإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  

 وزجاجإإإإإإإإإإإإإإإإإإاتي مإإإإإإإإإإإإإإإإإإال وطاسإإإإإإإإإإإإإإإإإإاتي  
 

 دون عنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب دون زبيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب  
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 (.1تبقى في حلق من يحظى بها إلى يوم القيامة)
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 (:2الوجد والسكر المعنوي، ويفني كل  ما في الكون وال يبق سوى هللا تعالى يقول الشاعر)
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 مزجإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي الكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤوس  
 

 مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن خلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوص الحإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإب  
 (:3وهذا ما يؤكده في قوله) 

 مإإإإإإإإإن ثمإإإإإإإإإرة مإإإإإإإإإا عصإإإإإإإإإرها عاصإإإإإإإإإر
 

 وال جنإإإإإإإإإإإإإت قإإإإإإإإإإإإإط مإإإإإإإإإإإإإن معإإإإإإإإإإإإإرش.  
 كإإإإإإإإإإإإإإإإإم أسإإإإإإإإإإإإإإإإإكرت قلنإإإإإإإإإإإإإإإإإا أكإإإإإإإإإإإإإإإإإابر  

 
 لمثإإإإإإإإإإإإإل هإإإإإإإإإإإإإذا الشإإإإإإإإإإإإإراب يعطإإإإإإإإإإإإإش  

ن، فهإإي موجإإودة قبإإل وجإإود إذا فهإإذه الخمإإرة لإإم تعصإإر مإإن كإإرم، ولإإم يمسإإها إنإإس وال جإإا 
 الزمان، إن ها خمرة الذات اإللهية،

 
 

                                                 

 .34: الديوان، صالحسن هان ، أبو نواس (1(
 .949، 941. ص( ديوان أبي الحسن الششتري2(
 .931، ص( ديوان أبي الحسن الششتري3(
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 (:1) وهذه الفكرة يؤكدها معظم شعراء التصوف يقول ابن الفارض
 سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم       شربنا على كر الحبيب مدامة    

الشإإاعر الصإإوفي حينمإإا ينتقإإل مإإن موقإإع الشإإعور بالحإإب  إلإإى موقإإع  فإإالخمرة يتوسإإل بهإإا
والالحاضإإر  التعبيإإر عنإإه، فهإإي اسإإتجابة لنإإداء خفإإي متإإأجج فإإي األعمإإاق بحثإإا عإإن الالواقإإع

 (:2والالوعي يقول )
 ودار كأس الوصل ما بيننا          وطابت الخلوة عند اللقا           

 القدس لذ  موئليفي حضرة                          
 وسيدي منادي مواصلي                          
 يمزجه من خمره لألو ل                          

 ربنااشرب شراب األنس من قُ         حتى إذا أسكرني قال لي          
 قلت له موالي من يغتدي                         
 ة لم يهتديبهذه الخمر                           
 فقال لي ال والهوى فابتدى                         

 قال على الطور لموسى أنا         قلت من الساقي فقال الذي         
فالشإإاعر يمإإزج فإإي براعإإة واضإإحة بإإين حبإإه اإللهإإي ووصإإفه للخمإإرة اإللهيإإة، ومإإا تحدثإإه 

للإذات العليإا، وهإو فإي سإبيل هإذا بشاربها، وما يشعر به من نشوة وهيام، إن ه الشإاعر العاشإق 
 (:3العشق يبذل روحه وما له)

 عشقت فما لعذالي ومالي.        ببذلي في الهوى روحي ومالي         
 طرقت ألحان واأللحان تتلى                         
                                                 

 ،ه9290،المطبعإة الخيريإة ،جمعه رشإيد بإن غالإب بشإرحي البإوريني والنابلسإي، الديوان :( شرف الدين عمر بن الفارض1(
 .940ص

 .912ص ،ديوان أبي الحسن الششتري (2(
 .231 -233ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري3(
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 وراح األنس في الكاسات تجال                         
 الحبيب وقد تجلىوشاهدت                          

 حين نإإإادانإإي فإني                  صرت في ألحان والها          
 فقد رفع للحجاب عن الجمال.         تمتع يا معنى بالوصال              

فحين يعمق الشاعر مثل هذا الرمز، فهإو يبحإث عإن االتصإال والسإمو بالتجربإة الصإوفية 
النإور، فتكإإون بإذلك الخمإرة الوسإيط الإذي يتوسإل بإه الشإإاعر، إلإى منتهإى المنتهإى إلإى معإارج 

ذا كانت الخمرة المادية توصف بأن ها مدامإة خالصإة ال تشإوبها شإائبة مإزج، وكإل  المتصإوفة  وا 
يرغبإإإون فإإإي المدامإإإة الصإإإرف، ومإإإن شإإإربها ممزوجإإإة فقإإإد أوقإإإع نفسإإإه فإإإي الظلإإإم، وبالتإإإالي ال 

ج الروحي الخالص بالمإادي الخإالص، وال يكإون يوصله إلى الشرب، ألن  المزج داللة على مز 
(، ويتضإح ذلإك فإي 1القرب والشرب من معإين المعيإة اإللهيإة إال  بإالروحي المحإض الخإالص)

 (:2هذا المقطع من الموشح )
 زاجإإإإإإإإإإإإإإإإإإمدامتنا تجل عن الم                         

 اديإذا شربت جلت ظلم األي                        
 وراح األنس تشرق في الزجاج                        
 فاز جانيإإها صف معانإإإيها يا معانإإإيإها                        

 (:3وهذا ما ذهب إليه أبو مدين التلمساني في مطلع إحدى خمرياته قائال )
 فنحن أناس ال نرى المزج مذ كن ا              أدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا    

   (:4في قوله ) وكذلك ابن الفارض
 صإإإإإإإإفاء وال مإإإإإإإإاء، ولطإإإإإإإإف وال هإإإإإإإإوا

 
 ونإإإإإإإإإإإإإور وال نإإإإإإإإإإإإإار وروح وال جسإإإإإإإإإإإإإم  

                                                  

 .902ص ،شعر أبي مدين التلمساني :مختار جبار (1(
 .232ص ،ديوان أبي الحسن الششتري (2(
 .902ص، شعر أبي مدين التلمساني :مختار جبار (3(
 .942، 943ص ،. الديوانابن الفارض (4(
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ن شإإإئت مزجهإإإا   عليإإإك بهإإإا صإإإرفا وا 
 

 فعإإدلك عإإن ظلإإم الحبيإإب هإإو الظلإإم  
، وهإإذا مإإا يؤكإإده هإإذه المعإإاني الصإإوفية مبثوثإإة عبإإر ديإإوان الصإإوفي للششإإتري ونجإإد كإإل    

 (.1هذا المقطع من الزجل)
 سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإقاني حبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي بكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤوس

 
 مإإإإإإإإإإإإإإإإإإن خمإإإإإإإإإإإإإإإإإإرة لإإإإإإإإإإإإإإإإإإم تتعصإإإإإإإإإإإإإإإإإإر  

 منهإإإإإإإإإإإإا شإإإإإإإإإإإإراب أهإإإإإإإإإإإإل الخلإإإإإإإإإإإإوص  
 

 وكإإإإإإإإإإإإإإإإإل  شإإإإإإإإإإإإإإإإإيء فيهإإإإإإإإإإإإإإإإإا ظهإإإإإإإإإإإإإإإإإر  
 شإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربت منهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا جرعتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  

 
 الجإإإإإإإإإإإإإإاللوهمإإإإإإإإإإإإإإت فيإإإإإإإإإإإإإإك يإإإإإإإإإإإإإإا ذا   

 وانجلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي خلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوتي  
 

 وال رأيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت إال  الكمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإال  
 واسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإكرتني سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإكرتي  

 
 كمإإإإإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإإإإإكر منهإإإإإإإإإإإإإإإإا الرجإإإإإإإإإإإإإإإإال  

 مدامإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة تحيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي النفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوس  
 

 ومإإإإإإإإإإإإإإإإإن شإإإإإإإإإإإإإإإإإرب منهإإإإإإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإإإإإإكر  
 قإإإإإإإإإإإإإإد انجلإإإإإإإإإإإإإإت لإإإإإإإإإإإإإإي كإإإإإإإإإإإإإإالعروس  

 
 ورأيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت شمسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا وقمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر  

يكإون إن ه السكر في هللا، الغياب )الغيبة( تحت تإأثير تلإك الخمإرة اإللهيإة، وهإذا السإكر ال  
إال  ألهإإإل الخلإإإوص، المحبإإإين المصإإإطفين األخيإإإار، وهإإإذه الخمإإإرة اإللهيإإإة ترمإإإز إلإإإى المحبإإإة 
والنور والتجليات الربانية، بهإا يتجلإى المحبإوب للمحإب، فيدركإه فإي قلبإه ويإنعم بلقائإه، فيصإل 
بذلك إلى العرفة الصإوفية الحقإة، فالسإكر والصإحو حالتإان شإريفتان، وهمإا ال يكونإان إال  لمإن 
زال عنإإه حجإإاب الإإنفس فكوشإإف عإإن الجمإإال ويسإإر الوصإإال، فالصإإحو رجإإوع إلإإى اإلحسإإاس 
بعإإد غيبإإة بإإوارد قإإوي، وال يكإإون ألصإإحاب المواجيإإد، فإإإذا كوشإإف العبإإد بصإإفة الجمإإال حصإإل 

 (.2)السكر، وطربت الروح، وهام القلب
 (:3يقول الشاعر )

 ينمن شراب المحقق         ال تسلم لمن صحا                
 كل من ذاق ذا الشراب                         
 وفهم مدلول الخطاب                          

                                                 

 .940، 921ص ،( ديوان أبي الحسن الششتري1(
 .992، 993ص ،شعر التصوف في األندلس :( سالم عبد الرزاق سليمان المصري2(
 .342، 343ص ،ديوان أبي الحسن الششتري( 3(
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 من معان فكان قاب                          
 وتركب في كل  حين.        وثبت بعدما امتحى                
 من شراب المحققين             ال تسلم لمن صحا                 

الشإإراب الحقيقإإي لإإدى المتصإإوفة هإإو شإإراب العإإارفين البإإاحثين دائمإإا عإإن الوصإإول إلإإى ف
المعيإإإة اإللهيإإإة، ومإإإن شإإإرب هإإإذا الشإإإراب أصإإإابه الفنإإإاء، فيكإإإون قإإإاب قوسإإإين أو أدنإإإى مإإإن 
الوصول إلى المقام االعلى، لذلك البد  له أن ينتقل من مقام الفنإاء إلإى مقإام البقإاء ألن  الفنإاء 

اة عند الصوفية، لإذلك فهإم يسإعون دائمإا إلإى تلإك الراحإة األبديإة؛ فهإذا الرمإز بقاء والموت حي
يسإإإكر ويضإإإي  ويحإإإرق وينيإإإر، فتصإإإطدم فيهإإإا األضإإإداد، ففإإإي الخمإإإرة االنبسإإإاط واالنقبإإإاض، 

 (.1)وفيها السكون والحركة، فهي تطعير للنفس، وتنقية للقلب وتجلية للروح
 (:2يقول الشاعر )

 دارت عليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإك األقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإداح
 

 روح وراحبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
 فعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإج علإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإى الخمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإار  

 
 نخلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإع العإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذار  

 تبصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنا األنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوار  
 

 إذا مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدار  
 وعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالم األسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرار  

 
 يلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإك جهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإار  

 والإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراح روح األرواح  
 

 مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا فيهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا جنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاح  
 دارت عليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإك األقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإداح  

 
 بإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإروح وراح  

خالل تنويعه لألساليب والصور التي يتوسل بهإا مإن أجإل واضحة من  إن  براعة الششتري 
التعبيإإر عإإن أفكإإاره، ومعانيإإه الصإإوفية، فقإإد توسإإل بإإالمرأة والخمإإرة، همإإا وسإإيلتان ال غايتإإان، 
فإإالمرأة فإإي الشإإعر الصإإوفي ومإإا ينسإإب إليهإإا مإإن أوصإإاف حسإإية، إن مإإا هإإي تلمإإيح إلإإى ذات 

يمإإإاء لمإإإا المحبإإإوب األعلإإإى وصإإإفاته، والخمإإإرة وأوصإإإافها إن مإإإ ا هإإإي رمإإإز لالنتشإإإاء الإإإروحين وا 
 يحسه الصوفية من أذواق عالية.

                                                 

 .92ص ،9133 ،بيروت ،دار الثقافة ،تح: وداد القاضي ،اإلشارات اإللهية :التوحيدي أبو حيان( 1(
 .929، 920ص ،ديوان أبي الحسن الششتري (2(
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بهإإذا يكإإون الرمإإز عبإإارة عإإن طاقإإة روحيإإة، طاقإإة نورانيإإة، توصإإل إلإإى المعيإإة اإللهيإإة، وال 
ن ما رؤية لهذا الرمز.  يسعفنا التأويل لكل  ما هو صوفي، وا 

 عالقة الرمز الخمري برمز المرأة في الاشعر الصوفي: -ح
أعجب األمور أن يكون األدب العربي من أغنى آداب العالم في الخمإر مإع تحريمهإا من 

في اإلسالم وحلها في غيره من األديان، فتعاقب على التغزل فيهإا الشإعراء مإن أمرئإي القإيس 
خإالص أمثإال طرفإة وأبإي نإواس، ونظإم  إلى اآلن، نظم فيها الداعرون أشإعارهم عإن صإدق وا 

ء ممإإن لإإم يشإإربوها ولكإإنهم رأوهإإا مجإإاال للفإإن فقإإالوا فيهإإا تقليإإدا، فيهإإا الصإإالحون مإإن الشإإعرا
لإإى  وجإاء الصإإوفية فإإرأوا أن العبإإادة والرياضإإة النفسإإية الصإإوفية تسإإلمهم إلإإى الفنإإاء فإإي هللا، وا 

الغيبوبإة تشإبه مإا يتحإدث بإه الخمإارون عإن الخمإر، ولإم يجإدوا  نوع من الغيبوبة فيه وأن هذه
، وا وسائلها خمرا واندفعوا إلى القول فيها كما فعل ابن الفارضوسم ،لها خاصا فسموها سكرا

والعفيف التلمساني، وأمثالهم، فأغنوا األدب العربي فيها من ناحية الإدب الرمإزي، كمإا أغناهإا 
 .وأمثالهما من ناحية األدب الصحيح وأبو نواس األعشى

وتنسب بدايات الرمز الخمري في الشعر الصوفي إلى ذي النون المصري الإذي اسإتعمل 
الصإوفية بعإده مسإلكه،" فتكلمإوا عإن  (، وسإلك1ألفاظ الكأس والشراب مجازا في هذا المجال )

وسإإكرهم بهإإذه الكإإؤوس، وغيبإإتهم عإإن الوجإإود فإإي سإإكرهم، ونعإإيمهم كإإؤوس الحإإب المترعإإة، 
بمشاهدة الحبيب ولقائه، وانتهى بهإم سإكرهم إلإى فنإائهم فإي محبإوبهم فنإاء لإم يشإاهدوا خاللإه 
غير الحبيب، وهإم فإي بحإر الفنإاء الزاخإر ال يحسإون بشإيء مإن الموجإودات، ألن اإلحسإاس 

والصإإوفية يقولإإون  ليتإإه لمطالعإإة جمإإال المحبإإوب،واتجإإه بك ،قإإد فنإإى بالنسإإبة لهإإذه الموجإإودات

                                                 

 . 201ص  ،9133 ،9ط ،دمشق، مطبعة دار الحياة ،دراسات فنية في الدب العربي :عبد الكريم اليافي )1(
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إن الفإاني ال يحإس بمإا حولإه، بإإل ال يحإس بنفسإه حتإى لإو أحإإرق بالنإار لمإا أحإس ألنإه فنإإى 
 .(1)عما سوى هللا "

وقد تبنإى صإوفية المغإرب العربإي هإذا األسإلوب مإن الرمإز شإأنهم فإي ذلإك شإأن صإوفية 
اخ الثقافي المتشابه الذي عاش فيإه أصإحاب المشرق، ومصدر ذلك هو" الوحدة الفكرية والمن

هإإذه النزعإإات، فهإإم يجمعإإون علإإى مواريإإث مشإإتركة ويصإإدرون عإإن نظإإرة واحإإدة لإإم يكإإن إلإإى 
 (.2تجاهلها من سبيل )

ن أسإكرت أو صإلت إلإى  ومن شعر العفيإف يصإف خمإر المحبإة يإدوم صإحو مإدمنها، وا 

   :(3)عالم يترجاه الصوفي
 ودارت علإإإإإإإيهم مإإإإإإإن سإإإإإإإالفة ريقهإإإإإإإا

 
طإإإإإإإإإإإال قبإإإإإإإإإإإل إعصإإإإإإإإإإإار العصإإإإإإإإإإإير   

 اعتصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارها 
 

 مإإإإدام يإإإإديم الصإإإإحو إدمإإإإان شإإإإربها 
 

ن أسإإكرت صإإرف العقإإار عقارهإإا     وا 
 وعندي بها صحو، وسإكر، كالهمإا  

 
 حبانيإإإإإإإإإإإه حمإإإإإإإإإإإار حإإإإإإإإإإإواه خمارهإإإإإإإإإإإا  

نهإإا قديمإإإة منإإذ األزل والغريإإب  أصإإلها مإإن  ،فإإي هإإذه الخمإإر أنهإإا ال تعصإإر مإإن الكإإإرم، وا 
ى التإإإإي هإإإإي أم الخبائإإإإث والمحرمإإإإات، يصإإإإفها أبإإإإو الحسإإإإن طيإإإإب الطيبإإإإات، بعكإإإإس األخإإإإر 

   :(4)بإ الششتري
 خمإإإإإإإإإإإإإإإإرة تركهإإإإإإإإإإإإإإإإا علينإإإإإإإإإإإإإإإإا حإإإإإإإإإإإإإإإإرام

 
 لإإإإإإإإإإإإإيس فيهإإإإإإإإإإإإإا إثإإإإإإإإإإإإإم وال شإإإإإإإإإإإإإبهات   

 عتقإإإإإإت فإإإإإإي الإإإإإإدنان مإإإإإإن قبإإإإإإل آدم  
 

 أصإإإإإإإإإإإلها طيإإإإإإإإإإإب مإإإإإإإإإإإن الطيبإإإإإإإإإإإات  
   :)5)وقإال أيضا 

 سإإإإإإإإالفا قإإإإإإإإد صإإإإإإإإفت قإإإإإإإإدما وراقإإإإإإإإت
 

 أدرهإإإإإإإإإإإإإإإإا بالصإإإإإإإإإإإإإإإإغار و بالكبإإإإإإإإإإإإإإإإار   
                                                  

 ،مكتبة األنجلومصرية ،آخر القرن الثالث الهجري التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى :عبد الحكيم حسان )1(
 . 311ص )د. ت(، 

 .404ص، 3ج ،9133 ،مصر، دار المعارف ،دراسة الحب في األدب العربي :واحدمصطفى عبد ال )2(
 .932ص .عفيف الدين التلمساني بيعديوان أبي الر  )3(
 .29 ، صديوان أبي الحسن الششتري )4(
 .40 ، صديوان أبي الحسن الششتري )5(
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 فمإإإإإإإا عصإإإإإإإرت ومإإإإإإإا جعلإإإإإإإت بإإإإإإإدن 
 

 ومإإإإإإإإإإإإا سإإإإإإإإإإإإبكت زجاجتهإإإإإإإإإإإإا بنإإإإإإإإإإإإار  
   :(1)وقولإه 

 فقلإإإإإت لإإإإإه مإإإإإا هإإإإإذه الإإإإإراح مقصإإإإإدي
 

 وال أبتغإإإإإإي مإإإإإإن راحكإإإإإإم هإإإإإإذه نإإإإإإيال   
 ولكنهإإإإإإإإإإإإإإإإإا راح تقإإإإإإإإإإإإإإإإإادم عهإإإإإإإإإإإإإإإإإإدها  

 
 فمإإإإا وصإإإإفت بعإإإإد وال عرفإإإإت قإإإإبال  

المختلفإة التإي تنتإاب الصإوفي  وعموما فقد ظلت الخمر رمزا للحب اإللهي وفإق الحإاالت 
في طريقه إلى الفناء، فكثرة استعمال الصوفية كلمة )سكر( أخرجتهإا عإن أن تكإون رمإزا إلإى 
دائرة المصطلحات الفنية الخاصة بالتصإوف، ولإذا أثبتوهإا ضإمن هإذه المصإطلحات وشإرحوا 

لغيبإإة أن الغيبإإة تكإإون حقيقتهإإا وتبينإإوا الفإإرق بينهإإا وبإإين الغيبإإة، فقالإإإوا: "الفإإرق بإإين السإإكر وا
بوارد من ذكر عقاب أو ثواب ينشإأن مإن شإدة الخإوف أو قإوة الرجإاء، وأمإا السإكر فإال يكإون 
إال ألصإإحاب المواجيإإد، فإإإذا كوشإإف العبإإد بنعإإوت الجمإإال حصإإل لإإه السإإكر وطإإرب الإإروح 

رجإون وهام القلإب"، أي أن الغيبإة دال أولئإك الإذين ينظإرون إلإى اآلخإرة، فيعبإدون هللا ألنهإم ي
رحمتإإه ويخشإإون عذابإإه، أمإإا السإإكر فحإإال خإإاص بأهإإل المحبإإة الإإذين تعلقإإت أرواحهإإم بإإالحق 

 (.  2سبحانه فوجدوا في مشاهدة جماله جنتهم وفي حجبهم عنه عذابهم )
ذا كإإإإان رمإإإإز المإإإإرأة قإإإإد اسإإإإتعمل عنإإإإد الصإإإإوفية للداللإإإإة علإإإإى المحبإإإإوب، فإإإإإن الخمإإإإر  وا 

 استعملت رمزا للداللة على الحب نفسه.

 : المصطلحي المعجميبعد ال مبحث الثرني:ال

 :توطئة
معجمهم  يحوز شعراء الصوفية علىتمثل اصطالحات الصوفية ثروة أدبية كبيرة؛ إذ 

 الخاص وتعابيرهم الخاصة، وطرقهم الخاصة. وهذه التعابير تمثل مذهبهم في األدب.

                                                 

 . 93 ،ص ديوان أبي الحسن الششتري )1(
 . 232آخر القرن الثالث الهجري. ص  التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى :عبد الحكيم حسان )2(
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هم يقصدون إلى وقد رأى غيرهم أن ذلك من قبيل "الرمز"، ولكن الحقيقة تجانب ذلك، ف
اإلغراب قصدا، ولذلك لجأوا إلى استخدام ألفاظ معقدة ومعان مغلقة، فهم لم يكونوا يكتبون 
للعامة، بل لخاصة العارفين، لذلك يصبح من الضروري الغوص في بحر التصوف، لمعرفة 

 .العالقة بين اصطالحات المتصوفة ودالالتها
تي وضعوها على من جاء بعدهم فهم لقد سهل أئمة التصوف من خالل التعريفات الو 

ن كانت محصلة تجربة ذوقية ذاتية فإنها  المصطلحات الصوفية بتقريب معانيها. فهي وا 
رسائل  والغزالي وابن عربي وغيرهم ليست مستعصية على العقل بإطالق. لقد وضع القشيري

م لشرح الداللة العلمية لمصطلحاتهم. والحق أن هذه المصطلحات غدت أو فصوال من كتبه
سمة على علم التصوف فإن القارئ حين يجد ألفاظا كالجذب والحال والمحو والمحقق 

 .اسمها التصوف اإلسالمي يقينا أنه داخل دائرة والفناء. يعلم
 مفهوم المصطلح لغة واصطالحر: (1
 المصطلح في اللغة:أ_ 

عرف الخاص وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع وقيل: " هو إخراج المصطلح هو ال
الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه، ذلك لمناسبة بينهما كالعموم 

 (1")والخصوص، أو مشاركتهما في أمر أو تشابههما في وصف ذلك.
لح عليه" أي متفق فالمصطلح حينئذ هو ما تم اإلتفاق عليه، يقال:" هذا األمر مصط

على وضعه، فلكل علم أو ميدان  عليه، واإلصالح لفظ إتفقت طائفة مخصوصة
 اصطالحاته، كاصطالحات الفقهاء واصطالحات األطباء وغيرهم.

 المصطلح عند الصوفية: (ب

                                                 

 ) 1( المعلم بطرس البستاني: محيط  المحيط،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  ط9 ،3009 ، ص 191:،
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المصطلح الصوفي هو: " مفردات يستخدمها الصوفية للتعبير عن تجاربهم الروحية 
 (.1)في التقرب إلى هللا تعالى"

ويقصد بالمصطلح الصوفي أيضا: " تلك األلفاظ التي جرت على ألسنة الصوفية من 
باب التواطؤ والوساطات وتكون العالقة فيها مباشرة بين المتصوف وربه، ومن تم 

مصطلحات التصوف عالمات سيميولوجية أو إشارات رمزية دالة وموحية، ال  تصبح
 (2اب والشيوخ والدارسون.")يفهمها إال السالكون والمريدون واألقط

فالمصطلح الصوفي يتجاوز المعنى الظاهري األول للكلمة إلى المعنى الكنائي أو 
اإلنزياحي لها، فكلمة الخمرة التي تعني السكر أو الخبث أو الرجس، عندما تصبح 
مصطلحا صوفيا تتعدى داللتها التي ترد في الخطاب الديني الفقهي، لتحمل داللة 

 واإلنتشاء الرباني والعشق اإللهي.زية تحيل على الصفاء إيحائية رم
" ويعني هذا أن العالقة بين الدال والمدلول عالقة اصطالحية تعود إلى نوع صوفي 

 (3وطبيعة الممارسة الذوقية ".)
 غايتين لهذا المصطلح هما: " وقد ضبط القشيري

 .الكشف عن المعاني الخاصة للصوفية -9
اتباعه " إذ  أسرار دائرة لتبقى على األجانب عن التصوف ستر الحقيقة الصوفية - 3

أودعها هللا  معان هي بل تصرف بضرب تكلف أو مجلوبة بنوع ليست حقائقهم مجموعة
 (.4أسرار قوم " ) لحقائقهم واستخلص قوم قلوب
 

                                                 

 ) 1( محمد الكسنزاني الحسني: موسوعة الكسنزاني فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان،ط9، ج9، سوريا،  3001 ، ص40 .
 ) 2( جميل حمداوي: المصطلح الصوفي، 

 ) 3( ( محمد الكسنزاني الحسني:موسوعة الكسنزاني فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان،ط9، ج9، سوريا،  3001 ، ص40 .

  )4( القشيري: الرسالة القشيرية، ص 29
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 أنواع المصطلحرت الصوفية:ج_ 
  اء في كتاب التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان للدكتور محمد بن بريكة قوله:ج

 " وهكذا أجدني أمام ثالثة ألوان من المصطلحات:
 البسيط. -9
 المتقابل -3
 العرفاني الخاص -2

 المصطلح الصوفي البسيط: -1
االستقامة، اإلشارة، واألبد واألبدية، اإلبدال األحدية، اإلرادة، االستتار، االستغراق االسم، 

االصطدام، اإللهام، اإلمامان، اآلنية األوتاد، البوارق، البوادر، التجلي، التداني، التواجد، 
 ، الذكر، الرابطة،الخاطر، الخضر التوكل، الجبروت، الحجاب، الحضرة، الحدس، الحيرة،

لشرب، الصديقية، الصعق، الطريقة، الطمس، العالم، الرقيقة، الروح، السر، السفر، الشهود، ا
الغوث، الغيبة، الغين، الفتح، الفقر، الفيض، قاب قوسين،  العبودية، العقل األول، العنقاء،

القلم األعلى، الكشف، اللطيفة، اللوح، المحاضرة، المجلى، المحق، المشاهدة، النجباء، 
 و، الوقت، الوالية، اليقين. النقباء، النور، الهباء، الهجوم، الهمة، اله

 المصطلح المتقربل:  -2
الرسالة القشيرية( إذ  بعض المصطلحات تفهم بأضدادها. ولهذا االستخدام أصل) في

أصحاب  لتوضيح بعض المعاني المرادة من مؤلفه، بخالف عمد صاحبها إلى هذه الطريقة
م وضعوها في الصفحة المعاجم والرسائل الذين تطرقوا لموضوع المصطلح الصوفي فإنه

المناسبة للحرف أبجديا. والحق أن مقابلة المصطلحات يعين على الولوج إلى بعض أسرار 
 يتبين مما يلي: السيميولوجية الصوفية كما

 التلوين والتمكين، الجمال والجالل، االشارة والعبارة، التجريد والتفريد، التحلي والتخلي،
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ال والمقام، الخلوة والجلوة، الخوف والرجاء، الظاهر الجذب والسلوك، الجمع والفرق، الح
والباطن، الفناء والبقاء، القبض والبسط، الالهوت والناسوت، المحور واالثبات، المريد 

 والمراد، السكر والصحو، الشريعة والحقيقة، الغيبة والشهود، الهيبة واألنس.

 العرفرني الخرص: المصطلح -3
 (1ة، الغيب.)اإلنسان الكامل، ختم الوالي

هذه بعض أمهات المصطلحات العرفانية باعتبارها تؤسس لنظريات كاملة في العرفان و 
 الصوفي اإلسالمي. 

"ومن الحيف أخذ المصطلح مستقال والحكم على عقيدة صاحبه، فال مصطلح من غير 
سياق، والسياق قد يكون كتابا وقد يكون موسوعة وقد يكون األعمال الكاملة للصوفي 

 (2ارف، وتبقى الرمزية هي السمة األساسية للمصطلح الصوفي في جميع مراتبه.")الع

 سيرورة المصطلح و نمّوه:( د

عه أغراضا ومعان وهو ككل ، نما المصطلح الصوفي مع نشوء الفكر الصوفي وسيره وتوس 
ع وتتعد د  ي وتطال مناح حقل للمعنى يبدأ محدودا بأغراض ومفاهيم أولية ما تلبث أن تتوس 

وما يأخذه الخلف عن السلف ويستجد  فيه. لقد بدأت اصطالحات المتصوفة  ،عديدة ومديدة
حركة الزهد والتصو ف اإلسالمية منذ أوائل القرن الثاني للهجرة، معدودة  مع بواكير

المصطلحات محدودة المفاهيم والمعاني واألغراض، لها طابع معي ن وبعض السمات 
آفاقا ومفاهيم جديدة واستحدثت دالالت، فأخذت معانيها تغزر الخاصة. ولم تلبث أن فتحت 

بأغراض وأبعاد ومجاالت، وتابعت مسارها إلى أن بلغت عتبة النظرة الشمولية والفلسفة 

                                                 

، 3009 ( محمد بن بريكة: التصوف اإلسالمي، من الرمز إلى العرفان، دار المتون للنشر والطباعة و التوزيع، الجزائر،1(
 وما بعدها. 392ص

  )2( محمد بن بريكة: التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان، ص341.
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لت تدريجي ا نحو ترديد ما جاء عن كبار األولياء وما حصر من اصطالح  الخاصة، ثم  تحو 
 .قطاباألاألولياء و  مضافا إلى ذلك اعتماد ذكر الرواية عن هؤالء

 ويمكن القول إن مسار المصطلح الصوفي قد مر  بأربع مراحل رئيسة:

: وهي مرحلة الظهور والنشوء وفيها كان المصطلح الصوفي محصور المرحلة األولم
المعاني واألغراض يدور حول الزهد والحب والمجاهدة والسلوك؛ فآداب النفس والخلق 

، إ    لى جانب وصف اجتياز الكدورات البشرية وتنقية النفس السامي ورعاية حقوق اّلل 
  ومحاربة الشهوات وتغليب الباقيات الصالحات والبعد عن زخرف الدنيا؛ فمعرفة اّلل  بالقلب 

 والعرفان والوجد والسلوان. حيث برزت مصطلحات:

، توبة، تقوى، جحيم، جنة، حب، حبيب، حر  ية، حياة إرادة، إيمان، إخالص، انقطاع إلى اّلل 
، زهد، سخاء، عشق،  روحية، حيرة، خلة، خطرات، دهشة، ذكر، رضا، رعاية حقوق اّلل 

 غفلة، غيرة، صدق، فقر، محاربة، محبة، نار، نور القلب، هوى.

 وتمتد  هذه المرحلة زهاء قرن وني ف تبدأ مع بداية القرن الثاني للهجرة كما ذكرنا.

  ة تبلور التصوف ونضجه وتطر ق مصطلحاته : تحق ق في هذه المرحلالمرحلة الثرنية
وأغراضه ومعانيه لمجاالت فلسفية وكشفية، فتبلور الشطح وما حمله من وجد فاض به 

لغربتها عن ، اللسان وعب ر عن آفاق ومشاعر بألفاظ عذرها البعض واستهجنها البعض اآلخر
ة مثل الحلول واالتحاد، األلفاظ المعتادة في الدين القويم. كما حدثت مفاهيم فلسفية صوفي

واألنا والهو، والعالم الصغير والعالم الكبير، وحدة الوجود والشهود. ثم ظهر المصطلح 
الفلسفي اإلشراقي فطغى النور وتفرعات ألفاظه على المعاني الصوفية، وحاول بعض 

ت. المتصوفة هضم الثنائية الوجودية بوحدة األنوار فترك ذلك العدد الوفير من المصطلحا
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وقد رافق هذا وذاك أئمة علماء جمعوا بين التصوف الزهدي والتصوف الفلسفي أو بين 
االعتدال والتطر ف في النظر، فتركوا زادا مصطلحي ا جم اعا وشم اال كالطوسي والغزالي 
ست و توز عت معظم مصطلحات التصوف في هذه  والهجويري والقشيري وغيرهم. وقد تأس 

طلحات: أبد، إبليس، إحسان، أحوال، إخالص، أزل، آداب المرحلة وغزرت فظهرت مص
الفقراء، أسماء، اصطالم، أغيار، أفعال، أهل االنس، أهل الصفة، أنا، أوبة، بسط، بعد، 
بقاء، تجل، تخل، تشبيه، تصرف، تصوف، تفريد، تفويض، تلبيس، تلوين، تمكين، تواجد، 

و، ديمومية، رجاء، رسم، رياضة، توحيد، توك ل، جمع، حقيقة، دائرة، دار التفريد، دن
سبحاني، سكر، سماع، شجرة الواحدية، شطح، صحو، صفاء، طوالع، طوارق، عابد، 
عارف، عالم، عزازيل، غيبة، فراش، فلك األسرار، فناء، قبض، قرب، كرامة، لواء، محق، 

ة، محو، مراقبة، مريد، مسافر، معرفة الخواص، مقامات أهل الصفاء، مقامات السر، مكاشف
 هو، وارد، منزلة.

كل ذلك إلى جانب ما سبق من مصطلحات المرحلة األولى وقد امتد ت هذه المرحلة تقريبا 
 .(1)إلى نهاية القرن السادس بعد أن بدأت من أواخر القرن الثالث الهجري

بن عربي ا: اكتمل في هذه المرحلة زاد المصطلح الصوفي نسبي ا وقد زاده المرحلة الثرلثة
في هذه الحقبة وقام بعملية جمعه ووعاه. وتتابعت عملية الجمع والوعي لدى وأغناه 
عة وقد برز عطاء البعض اموفي مرحلة الكمال هذه حصل ظهور المصنفات الج ،القاشاني

تكرارا، بينما انبرى البعض اآلخر للزيادة وشق مفاهيم وأساليب جديدة ووضع معان وأبعاد، 
فق وضع األلفاظ في هذه المرحلة وضبطها إنشاء األشكال ورا كالجيلي والخطيب وسواهما.

                                                 

 .16ص ، م 1111 ،الطبعة األولى : موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمى، مكتبة لبنان الناشرون،رفيق العجم (1) 
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والدوائر وهي رسوم هندسية رمزية غزرت لدى ابن عربي، سبقه إليها الحالج في المرحلة 
 وبالتالي لفتتنا في هذه المرحلة مصطلحات أمثال: أبدار، أبدال، اتحاد، اجتباء، الثانية.

كامل، إن ية، أوتاد، برزخ، بروق، جهاد أكبر، أحدية، إخالء، أربعون، إشراق، أمناء، إنسان 
جمع الجمع، حال، حالة حق الحق، حالة المحو و الفناء، حالة الوالية، حجاب، حركات 
الحروف، حق اليقين، خاطر، خرقة، خطفة، خلعة، خلوة، ذهاب، رخصة، رداء، ركوة، 

ء، سجادة، سحق، سفر، سكينة، سير، شرب، شكر، شيخ، صبر، صحبة، صحو، ضيا
ظلمة، عتبة الفناء، عالمة االبتالء، عين الجمع، عين الحق، عين اليقين، غربة، فتح، 
قبض، قطب الزمان، لبس الخرقة، لطيفة، لوح، محادثة، مشاهدة الجمال، مصباح، مقام، 
ملكة، موت، نجباء، نعمة، نقباء، نهي عن كشف البرقع، نور، نيران، هاجس، هباء، هجوم، 

 رق، والية.وجود صغير وكبير، 

كل ذلك مع ما سبقه من اصطالح اجتمع مع المراحل السابقة. وقد امتد ت هذه المرحلة 
 وصوال إلى القرن التاسع الهجري.

تت سم هذه المرحلة بجفاف اإلبداع في االصطالح نسبي ا وتكرار ما سبق  المرحلة الرابعة:
لطرق والفرق وتسمياتها. وشرحه. وتعتمد هذه المرحلة على استحداث مصطلحات تتعل ق با

ص هذه المرحلة بزيادة التعريفات المعتمدة على النقل أي المستندة على سلسلة  كما تتخص 
    النقل عن لسان أولياء التصو ف بحسب الطريقة الواحدة أو تبعا للتواتر الزماني لألولياء 

س.  واألقطاب وصوال للمؤس 

أمثال: أبدال سبعة، أبواب، أثنينية،  ومما مي زناه في هذه المرحلة بعض المصطلحات
احرارية، إحياء، إخالص المريدين، استخارة، أدوية، إمامان، برق، تسخير، تكية، تلقين، 
تلميذ، جنائب، خالدية، خلع العادات، خليفة الذكر، رجال عالم األنفاس، رجال الغيب، 
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علم اإلشارة، فتو ة، رجبيون، زمرذة، سبخة، سر، سلطان، شاذلية، طوارق، عصر اإلرشاد، 
فص، فناء عن إرادة السوى، قادرية، قطب الغوث، مرآة، مهدي، نقشبند. وتبلغ هذه المرحلة 
مطالع القرن الخامس عشر الهجري تقريبا أو قبل ذلك بقليل. كل ذلك تبعا لما استطعنا 

رنا عن إدراك الكثير  .(1)الوصول إليه وبلوغه من المصادر والمراجع، ولعل نا قد قص 

 الصوفية: صطالحرتممصردر اله_ 
من عدة مصادر، ثم صرفت لدالالت جديدة خاصة  االصطالحات الصوفية تستمدا

بهم، ويصعب فهمها فهما دقيقا من قبل غيرهم؛ ذلك ألنها تعتمد على التجربة والمعرفة 
 وفقا لمعايير وأقيسة علمية منطقية.  يدهماتقيالذوقية، وهما أمران ال سبيل إلى 

ستطيع رد اصطالحات الصوفية إلى الفقه والتوحيد من علوم الديانة اإلسالمية، ون
 :وأكثرها مستمد من

فلو تأملنا في اصطالحات البدايات  :القرآن الكريم والحديث النبوي الاشريف (9
 المحاسبة،، (: اليقظة، التوبة2)ومقاماتها من عناصر ودعامات المنازل العشرة عند الهروي

 اإلنابة، التفكر، التذكر، واالعتصام، والفرار، والرياضة والسماع إ لوجدنا أنها مما ورد في
القرآن الكريم بلفظه أو بفعله عدا الرياضة، ونظير ذلك في األبواب: الحزن، الخوف، 

التبتل، والرجاء والرغبة. إذ أن معظم هذه اإلشفاق، والخشوع، واالخبات، والزهد، والورع، و 
األلفاظ قرآنية لمعانيها، لوال أن القوم أضفوا عليها أبعادا، واختصوا بها دون غيرهم. وقد 
يطول بنا الحديث في استعراض االصطالحات التي استمدها المتصوفة من القرآن الكريم 

التصوف في األلفاظ والحديث الشريف، وقد يكون خير مثال يوضح مذهب القوم في 
                                                 

 الطبعة األولى لناشرون،مكتبة لبنان اموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمى، : رفيق العجم(  1) 

 .93، صم 9111  
 

 .332، ص9123دار الفكر العربي،  ،عبد القادر محمود: دراسات في الفلسفة الدينية والصوفية والعلمية )2(
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وتوليدها ما يعرف في اصطالحاتهم باسم "العلم اللدني"، من كلمة " لدن" الواردة في قوله 
(، وهو العلم الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب 1﴾ )وعلمنره من لدنر علمرتعالى: ﴿

 مألوف من الخارج.
يرا من الباحثين مصادر ألفاظ الصوفية، ال سيما أن كث مصدرمن :المعجم الاشيعي( 3

(، على مصبرح التوحيد ومفترح التغريدوالمتصوفة يرتدون بأصل المذهب إلى اإلمام علي )
( ونجد كثيرا من المفردات مستمدة مما عرف بفقه الباطن 2) ما لقبه العز بن عبد السالم

 كالقطب والوالية واألبدال. مقارنا بفقه الظاهر، ومن ذلك اصطالحات
         " التي قال بها بعض الشيعة نظرية الحلولوجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن "

ومن  ،وبعض المتصوفة )الفاطيمة والدروز منهم( هي نفسها التي كان يقول بها الحالج
، يجد تشابها عز لدين هللا الفاطمي وأشعار العز بن عبد السالميطالع أشعار تميم بن الم
 كبيرا في األلفاظ لدالالتها.

 :معجم اللغة العرم (3
، أن المتصوفة استمدوا من المعجم العام التصوف اإلسالمي :في كتابه أحسن عاصي يذكر 

ولكنها ال تستخدم للداللة على المعنى المألوف، "  (،3كالحرية والحزن ) ؛اصطالحات
فالحرية والعبودية عندهم لعالقة بالشهوات والنفس والشيطان، فمن توالها فهو عبد لها، ومن 
أفلت من سطوتها فهو الحر. والحزن عند عامة الناس إنما يكون على الدنيا وما فيها، ونادرا 

أال يكون على الدنيا وما فيها. والحزن هو زاد ون على شيء آخر، بينما شرطه عندهم كما ي
الصوفي وراحلته، والقلب الطروب في نظرهم هو قلب فار، خرب، والقلب الحزين قلب مملوء 

 (4) "باإليمان والخشية والرجاء.
                                                 

 .91اآلية  ،سورة الكهف )1(

 .91بحل الرموز، المطبعة اليوسفية ، طنطا، مصر،)د.ت( ص : زبدة خالصة التصوف المسمىالعز بن عبد السالم )2(

 .949، 940ص ،9114التصوف اإلسالمي. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت،  أحسن عاصي: )3(
 .943صالتصوف اإلسالمي.  أحسن عاصي: )4(
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بإجمال، فإن التصوف هو العالقة بالنفس وأحوالها، وبالمعرفة وسبيلها، وهو عندهم 
ت اصطالحاتهم مستمدة من معجم النفس، وأكثر ذلك من القرآن القلب والذوق، ومن هنا كان

الكريم، كتاب النفس ودليلها الذي وضعه صانعها إ عزَّ وجل إ وهو أدرى بها. وقد ذهب القوم 
بعيدا في التحليل، وتعمقوا، فوصلوا آفاقا لم يصل إليها سواهم، فعرفوا من الحقائق ما لم 

ن  استخدموا ألفاظنا، إال أنهم يحلقون بمعانيها في أجواء يعرفه غيرهم، وبالتالي فإنهم وا 
ن أجواء معانينا، وأكثر إشراقا، فال عجب إن نحن حمنا حول معانيهم دون أأرحب من 

 ندركها مثل ما يدركونها هم.

 :تتميز اللغة الصوفية بثالث خصائص هي ة:ياللغة الصوفخصرئص  -و
 _  خرصية الذوق والتجربة:1

العلم الروحاني، أو ما أسماه بالعلوم اإللهية الذوقية، تختلف عن سائر  يرى ابن عربي أن
العلوم، وذلك في أنها ال تخضع لمعايير، وال تعترف بالعقل، "فال يقدر عاقل على أن 
يحدها، وال يقيم على معرفتها دليال، كالعلم بحالوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق 

هذا النوع من العلوم، فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إال  والوجد والشوق، وما شاكل
بأن يتصف بها ويذوقها، وبالذوق تتميز األشياء عند العارفين، والكالم على األحوال ال 
يحتمل البسط، وتكفي فيه اإلشارة إلى المقصود، ومهما بسطت القول فيه أفسدته، فعلوم 

ا إال من ذاقها، وليس في اإلمكان أن ُيبلغها من ذاقها األحوال ال تنقال وال تنحكي وال يعرفه
 (.1إلى من لم يذقها، وبينهم من ذلك تفاضل ال يعرف")

إذا فنحن بصدد معان ال تتحصل في النفس، وتعجز اللغة عن التعبير عنها؛ ألن اللغة 
إنما تستخدم في مجال التعبير عن شيء مألوف عند كل من الملقي والمتلقي، أو عند 

دهما، فهذا يحاول بسطه لآلخر بألفاظ من لغتهما، أما ألفاظ المتصوفة فهي من ألفاظ أح
                                                 

، 9121 ،العزاب، مصر محيي الدين بن عربي: شرح فصوص الحكم من كالم محيي الدين بن عربي، تحقيق محمود )1(
 941ص
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اللغة من حيث هي أصوات، ولكنها من حيث المعنى تختلف عن سائر ألفاظ اللغة، ألن 
معانيها ليست متداولة بين عامة الناس، ليس لجدتها، فهي لم تستقر لها بعد في معاجمهم 

وللطريقة التي تدرك بها، إذ هي متفاونة من متصوف آلخر، ونادرا  وعقولهم، ولكن لطبيعتها
ن اجتهدوا في ذلك، وألنها ال تخضع في تحصيلها  ما يستطيع غير المتصوفة إدراكها وا 
لمعايير مصطلح عليها ومعايير متفق عليها، بل تتحصل في النفس عن طريق الحلول دون 

 كيف تحدده األلفاظ.
("إن التعبير عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من 1في هذا الصدد: ) يقول ابن خلدون

ن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات، إنما علم الملكوت متعذرة، ال بل مفقودة؛ أل
ذ اللغات تواضع وضعت لمعان متعارفة من محسوس أو متخيل أو معقول تعرفه الكاف ة، وا 

واصطالح؛ فال توضع إال للمعروف المتعاهد، فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد في األعصار 
واألجيال فلم توضع له، وال يصح التجوز بهذه األلفاظ على طريق المجاز؛ إذ التجوز إنما 

لم الملك، يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة، وال نسبة بوجه عام بين عالم الملكوت وعا
ن صاروا  بل هي متعذرة أو مفقودة، فكيف يتكلم بما ال يفهم فضال عن أن يودع الكتب؟ وا 

 إلى ضرب المثال والقنوع باإلجمال فسبيل مبهم".
 الرمز(:خرصية اعتمرد اللغة المكثفة ) اإلاشررة و _ 3

حول  ومن هنا لجأ المتصوفة مضطرين، إلى اإلشارة والتلميح، فالسامع من غيرهم يحوم
معانيهم دون أن يكون قادرا على الوقوع عليها، ولذلك رأيناهم يفرقون بين معرفة العقل 
ومعرفة القلب، وتجعل استحالة التعبير الحقيقي والمجازي عن هذه المعاني المنكشفة أمام 
مفارقة تتمثل في كيف نوفق بين هذا وبين ما يقال من تحقيق علم المكاشفة أو علم الباطن 

ومحاذاة  ،قلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة، ثم إخماد القوى البشرية"إن ال
جانب الحق. يرتفع عنه الحجاب ويتجلى فيه النور اإللهي، فتنكشف له بذلك أسرار الوجود؛ 

                                                 

 .21ص، 9119الدار العربية للكتاب، لبنان، : شفاء السائل، ب المرزوقير عيأبو  )1(
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علوه وسفله، وملكوت السماوات واألرض، فتتضح له معاني العلوم والصنائع، وتنحل جميع 
على ضمائر القلوب وأسرار الوجود، وتنكشف له معاني المتشابهات  الشكوك والشبه، ويطلع

 (1الواردة في الشرع حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كلها على ما هي عليه." )
زاء عجز اللغة عن التعبير عن الحقائق التي يدركها المتصوفة  وكما ذكرنا قبل قليل، وا 

ميح سبيال يمكنهم من تقريب تلك المكاشفات بعضهم في تجلياتهم، فقد وجدوا في اإلشارة والتل
لى من يدرس آدابهم محاوال فهمها، ونذكر في هذا المجال ما قاله بعض  إلى بعض، وا 

ظا أغربتم بها على بن عطاء: ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفا المتكلمين ألبي العباس
السامعين وخرجت عن اللسان المعتاد، هل هذا إال طلبا للتمويه وسترا لعوار المذهب؟ فقال 
أبو العباس: ما فعلنا ذلك إال لغيرتنا عليه لعزته علينا، كي ال يشربها غير طائفتنا، ثم اندفع 

 :(2)يقول
 أحسإإإإإإإإإإإإإإن مإإإإإإإإإإإإإإا أظهإإإإإإإإإإإإإإره ونظهإإإإإإإإإإإإإإره

 
 بإإإإإإإإإإإإإادئ حإإإإإإإإإإإإإق القلإإإإإإإإإإإإإوب نشإإإإإإإإإإإإإعره  

 نإإإإإإإإإإإإإه وعنإإإإإإإإإإإإإه اخبإإإإإإإإإإإإإرهيخبرنإإإإإإإإإإإإإي ع  
 

 أكسإإإإإإإإإوه مإإإإإإإإإن رونقإإإإإإإإإه مإإإإإإإإإا يسإإإإإإإإإتره  
 عإإإإإإإإإن جاهإإإإإإإإإل ال يسإإإإإإإإإتطيع ينشإإإإإإإإإره  

 
 يفسإإإإإإإإإإإإإإإد معنإإإإإإإإإإإإإإإاه إذ مإإإإإإإإإإإإإإإا يعبإإإإإإإإإإإإإإإره  

 ال يطيإإإإإإإق اللفإإإإإإإظ بإإإإإإإل الت يعشإإإإإإإره  
 

 ثإإإإإإإإإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإإإإإإإإإوافي غيإإإإإإإإإإإإإإإإإره فيخبإإإإإإإإإإإإإإإإإره  
 إذا اهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل العبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارة سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاءلونا  

 
 أجبنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاهم بإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإعالم اإلشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإارة  

 نشإإإإإإإإإإير بهإإإإإإإإإإا فنجعلهإإإإإإإإإإا غموضإإإإإإإإإإا  
 

 تقصإإإإإإإإإإإإر عإإإإإإإإإإإإن ترجمإإإإإإإإإإإإة العبإإإإإإإإإإإإارة  
 رى األقإإإإإوال فإإإإإي األفعإإإإإال أسإإإإإرىتإإإإإ  

 
 كأسإإإإإإإإإإإر العإإإإإإإإإإإارفين ذوي الخسإإإإإإإإإإإارة  

وفي هذه الحكاية ما يقفنا على حقيقة العالقة بين اصطالحات الصوفية ومعانيها،  
فالمتكلمة يركبون مطية المنطق واأللفاظ المتداولة، أما هؤالء فإن لهم سبيال آخر، فعلومهم 

لمشاهدات والمكاشفات، وهي التي تختص بعلم غير العلوم، إنها "علوم الخواطر، علوم ا
نما قيل: علم اإلشارة، ألن مشاهدات القلوب  ،اإلشارة، وهو العلم الذي تفردت به الصوفيه وا 

                                                 

 .23صالسائل،  : شفاءب المرزوقير عيأبو  )1(
 .331أحسن عاصي: التصوف اإلسالمي، ص )2(
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( ولذلك فإن علومهم مستورة عن 1ومكاشفات األسرار ال يمكن العبارة عنها على التحقيق." )
 عامة الناس، مفتوحة لهذه الطائفة دون غيرهم.

ه ذلك أن هذه الطائفة اصطلحت على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا وتوجي
بها، فأدركها صاحبهم، وخفيت على غيره. ومن هنا خف عدد كبير من المصنفين قديما 
وحديثا إلى وضع معاجم لشرح اصطالحات الصوفية وتقريبها من األفهام، كالقاشاني 

 والكاشاني وابن عربي وغيرهم.
دمة اصطالحات الصوفية البن عربي، المطبوع في هامش كتاب التعريفات جاء في مق

(: "أما بعد، فإنك أشرت إلينا بشرح األلفاظ التي تداولها الصوفية المحققون من 2) للجرجاني
لونا في مطالعة مصنفاتنا، ومصنفات أهل هللا بينهم، لما رأيت كثيرا من علماء الرسوم وقد سأ

أهل طريقتنا، مع عدم معرفتهم بما تواطأنا عليه من األلفاظ التي يفهم بها بعضنا عن بعض، 
 كما جرت عادة أهل كل فن من العلوم. "

وتعد اصطالحات الصوفية ثروة أدبية كبيرة، ذلك بما تمثله من الحياة الروحية العميقة 
ونكاد نقول: إن لهم معجمهم الخاص، وتعبيرهم الخاص، وطرقهم التي يحياها المتصوفة. "

الخاصة، وهذه التعابير تمثل مذهبهم في األدب والرمز، والمذهب الذي عيب عليهم سلوكه، 
قال: "أمثال ألفاظ المتصوفة واستعمال كلماتهم  حين أخذ على المتنبي حتى إن الثعالبي

المعقدة ومعانيهم المغلقة". وأعتقد أن الصوفية أرادوا هذا الغموض والرمز، وعمدوا إليه 
نما يقولون لفئة خاصة من باختيارهم، ألنهم ال يقولون الشعر أو النثر لعامة الناس ، وا 

 (3أصحاب القلوب وذوي األبصار." )

                                                 

 .332صأحسن عاصي: التصوف اإلسالمي،  )1(
 .332صأحسن عاصي: التصوف اإلسالمي،  )2(
 .13، 32، ص9193شعر، بيروت الدار مجلة  ،قمر كيالني: في التصوف اإلسالمي )3(
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ومن هنا كان "كل ما نعرفه حتى يومنا هذا عن الصوفية ضئيال ومحدودا بالمقارنة بما 
ذكرة علماء الصوفية وفقهائهم في كتبهم، وحتى هذا الجزء الضئيل من المعرفة الصوفية غير 

اتنا، ويرجع ذلك إلى عدم اإللمام بمعاني األلفاظ معروف إال بفئة قليلة متخصصة في جامع
 (1الصوفية لدى الكثير من المتعلمين والمثقفين." )

ونستطلع شيئا من طبيعة معاني المتصوفة يؤكده أقطابهم في آثارهم. فهذا هو العز بن 

 :(2)ن الكون نسخة من اإلنسانيقول في قصيدة تدور حول فكرة أ عبد السالم
 إذا كنإإإإإإإإإإإإت تقإإإإإإإإإإإإرأ علإإإإإإإإإإإإم الحإإإإإإإإإإإإروف

 
 فشخصإإإإإإإإإإإإإك لإإإإإإإإإإإإإوح بإإإإإإإإإإإإإه أسإإإإإإإإإإإإإطر  

 وتمثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإال ذلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإك أنمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوذج  
 

 لكإإإإإإإإإإإإإإل الوجإإإإإإإإإإإإإإود لمإإإإإإإإإإإإإإن يبصإإإإإإإإإإإإإإر  
 حإإإإإإإإإإإإإإإإإروف معانيإإإإإإإإإإإإإإإإإك ال تنقإإإإإإإإإإإإإإإإإري  

 
 لإإإإإإإإإإإذي الجهإإإإإإإإإإإل كإإإإإإإإإإإال وال تنقإإإإإإإإإإإري  

فاإلنسان لوح عليه سطور، وسطور معانيه ال تنقري لذي الجهل، يقصد غير العارف  

 :(3)المتصوفة، ألنه حتى من ادعى المعرفة باهلل، قد ال يكون كذلك باهلل، من غير
 يإإإإإإإإإإإإإا أيهإإإإإإإإإإإإإا المإإإإإإإإإإإإإدعي هلل عرفانإإإإإإإإإإإإإا

 
 وقإإإإإإإإإإإإإإد تفإإإإإإإإإإإإإإوه بالتوحيإإإإإإإإإإإإإإد إعالنإإإإإإإإإإإإإإا  

 وتطلإإإإإإب الحإإإإإإق بالعقإإإإإإل الضإإإإإإعيف  
 

 وبالقيإإإإإإإاس والإإإإإإإرأي تحقيقإإإإإإإا وتبيانإإإإإإإا  
نما   فالعقل ضعيف، وكل أدواته من قياس ورأي وغيرهما ال تستطيع اختراق الحجب، وا 
 السبيل إلى ذلك بالمجاهدات والذوق وعلم القلوب.

  _ خرصية تنوع الداللة بتغير المقرم والحرل:3
كان اعتماد اإلنسان على حواسه أكثر من اعتماده على عقله بادئ األمر، ثم راح ينظم 
معارفه الحسية ويحللها ويعللها على نحو ما ينشط به العقل، ونبرهن على ذلك بما تعكسه 

اللغة التي تطلق على "الشهر" في جل لغات العالم، إذ نجدها مشتقة من اللفظ الذي مفردات 

                                                 

 .3، ص9121مكتبة مدبولي، القاهرة،  ارسها،عبد الحكيم عبد الغني محمد قاسم: المذاهب الصوفية ومد )1(
 .21ص ،زبدة خالصة التصوف :العز بن عبد السالم )2( 
 .42 ، صزبدة خالصة التصوف :العز بن عبد السالم )3(
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م بدورة القمر إ وهي مما يدرك بحاسة ل(، ذلك أن اإلنسان ع1يطلق على الهالل والقمر )
على حدود الزمان، بينما نجد أن التقويم الشمسي قد تأخر؛ ذلك ألنه يعتمد على  ،البصر

.الحساب، وهو عقلي ال   حسي 
ومن ذلك أيضا سبق األلفاظ التي يعبر بها عن المشرق والمغرب، تلك التي يعبر بها 
عن الشمال والجنوب، ذلك أن األولين يعلم عليهما بشروق الشمس وغروبها، وهما مما يدرك 

 بالحس، بينما ال يعلم على اآلخرين بمثل ذلك، بل يعرفان بالعقل.
في معارفهم، ذلك أنهم يتجاوزون دائرتي المحسوس  وينقلنا الصوفيون إلى أبعاد جديدة

والمعقول إلى دائرة المذوق، ويجعلون الذوق كالحس والعقل، بوابة للمعرفة على نحو ما 
يتجلى في قولهم: "من ذاق عرف، ومن لم يذق لم يعرف". ذلك أن الذين لم يعرفوا طعم 

وتحرير ذلك أن  (2يقي. )الوجد والشوق الصوفي ال يعرفون ماهية الوجد والشوق الحق
التصوف تجربة ذوقية، وليس علما يدرس، وهو تجربة روحية بعيدة من المادة، مما يعني أنه 
ال شأن للعلم الحديث بالتصوف، ألن العلم مجاله المادة، والتصوف روحاني وال يدرك حقيقته 

، صعب إال من مارسه وعاشه. ومن هنا فإنه إذا دخل شخص عادي أحد مجالس الصوفية
شاراتهم، أما إذا دخل صوفي مجلسا من مجالسهم فإنه يندمج بينهم  عليه فهم ألفاظهم وا 
ويتفهم أقوالهم، وكأنه يعرفهم من زمن بعيد، ويعتبر هذا بالنسبة له جوا عاديا وطبيعيا 

 (3ومألوفا." )
واصطالحات الصوفية ليست كغيرها من االصطالحات؛ تخضع لمنطق العقل والنظر، 

ا "تفهم عن طريق الذوق والكشف. وال يتأتى ذلك إال لسالك يداوم على مخالفة األهواء ولكنه
خالص العبادات والسير في طريق هللا بالرياضات  وتجنب اآلثام والبعد عن الشهوات، وا 

                                                 

 .33ص  ،9122 الدار الوطنية، نابلس، فلسطين، ،لغوية جديدة يحيى جبر: نحو دراسات وأبعاد )1( 
 .2ص، )د.ت(، 3طدار المعرفة الجامعية،  ،حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيه )2(
، دار الجيل ،وعلى بلطجي ،معروف زريق :الرسالة القشيرية في علم التصوف، تح :أبو القاسم عبد الكريم القشيري)3(
 .31، ص9110 ،بيروت ،9،ج9ط
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والمجاهدات في الطاعات، حتى تنكشف لهذا المريد الصادق غوامضها وتتجلى له معانيها، 
الفريدة ال ينازعه في فهمها إال من وصل إلى درجته أو تجاوزها من فيتحلى بها كالجواهر 

 (1أقرانه وأساتذته في الطريق." )
وهذا يعني أن المتصوفة في رياضاتهم ومجاهداتهم يتجاوزون حدي الحس والعقل 
ويبلغون حد الفناء الذي يمثل الوجه اآلخر لالتحاد، ويستقلون عن سائر العباد بعالم فريد، 

ن عالم الناس العاديين في معالمه وأبعاده، "ويعتبرون السبيل إليه أن يفنى اإلنسان يختلف ع
عن ما يدرك بالحس، وعن ما يخطر بالعقل، وعن كل فعل وكل شعور، وأن يكون في حالة 

( ويترتب على ذلك أن تكون معاني 2تأمل تصل به إلى حد تعطيل الحياة العقلية الواعية." )
ن كانت هذه المفردات مما يتداوله المفردات التي يعبر  ون بها عن مشاهداتهم ومعانيهم إ وا 

عامة الناس إ مختلفة عن معاني العامة، وال تخضع لمعايير العقل والمنطق، في أبعادها 
 وتطورها والعالقات التي تربط بينها، والعلل التي توجهها.

ت الصوفية، تتجلى في إن األبعاد الجديدة في التطور الداللي التي تعكسها اصطالحا
منهجهم في الكشف واكتساب المعرفة، على نحو ما يوضحه اإلمام الغزالي من ذلك إذ 
يقول: " علمت أن طريقهم تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس، والتنزه 
، عن أخالقها المذمومة، وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل إلى تخلية القلب عن غير هللا تعالى

... فظهر لي أن أخص خواصهم ما ال .وتحليته بذكر هللا. وكان العلم أيسر علي من العمل
يمكن الوصول إليه بالتعليم، بل بالذوق والحال تبدل الصفات. وكم من الفرق أن تعلم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطها، وبين أن تكون صحيحا وشبعان، فعلمت يقينا أنهم 

 (.3أصحاب أقوال." ) أرباب أحوال ال

                                                 

 .1حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيها، ص )1(
 .12، ص9123،9ط ،بيروت ،دار النفائس ،أسعد السحمراني: التصوف منشؤه ومصطلحاته )2(
 .21، ص9191تقديم فريد جبر، المكتبة الشرقية، بيروت،  ،ن الضالل: المنقذ مأبو حامد الغزالي )3(
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فالفرق بين معرفة الصوفي ومعرفة العالم والمتكلم، أن هذين يقفان عند الحدود 
والتعريفات والمنطق والقياس، بينما يعيش الصوفي حقيقة ما يقاس وما يعر ف. "فحقيقة 

( 1التصوف أن تغني حالك عن مقالك. والمتصوفة هم الذين ال يشهد سوى هللا أسرارهم )
حساس مرهف، ولهم وراء االستعداد واإلحساس عقل راجح، ومن وراء ولهم ا ستعداد ساٍم وا 

لهام لدني" ) (. ويجد المتصوفة في اآليات 2العقل بصيرة نفاذة، وعزم قوي وهداية موهوبة وا 
المتشابهة منهال يسعفهم في توليد اصطالحاتهم، ويغريهم بالتوسع في مدلوالتها إلى حد بعيد، 

ر بالمعنى  إذ نجد ألفاظا في القرآن الكريم قد صرفت لمعان "باطنية" ال يصح بحال أن تفسَّ
﴾؟ وما معنى فأينمر تولوا فثم وجه هللا﴿  الظاهري، فما معنى وجه هللا في قوله تعالى:

الجوارح الواردة في الحديث القدسي: "وال يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا 
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي  أحببته كنت سمعه الذي

يبطش بها." وجدير بالذكر أن الصوفية وجدوا في هذا الحديث مجاال رحبا لمعاني الفناء؛ 
( فالسمع والبصر واللسان واليد وأفعالها 3فناء المخلوق في الخالق، والمحب في المحبوب" )

ل نسبتها لإلنسان، أما إسنادها إلى هللا عز وجل، فذلك هي مما يدرك بالحس والعقل في حا
شأو بعيد، تكل  في إدراكه األفهام، وتضنى في بلوغه األجسام، فهو القريب البعيد، والمألوف 

 الغريب، كالسهل الممتنع من األساليب.
إن الشفافية الصوفية ورقة الحجب التي تفصل ما بين الصوفي والحقيقة الكبرى التي 

ه عن حسه وعقله في إدراك ما حوله، ذلك أن اإلنسان يكون في حاجة إليهما إلدراك تغنيان
ما خفي من األمور، واستشعار ما وراء الحجب، أما إذا لم يكن بينه وبين حقائق األشياء 

 حجاب، أو كان هذا الحجاب غاللة تشف عما وراءها، فإنه يستغني عن العقل والحس.

                                                 

 .20، 1، ص(د. ت)القاهرة،  ،الدار القومية ،: المدخل إلى التصوفيوفنمحمود أبو الفيض الم السيد )1(
 .20، 1ص ،إلى التصوف : المدخليوفنمحمود أبو الفيض الم السيد )2(
 .92قمر كيالني: في التصوف اإلسالمي، ص )3(



 القرنيين السادس والسابع الهجريين األبعاد الفنية للشعر الصوفي ببجاية خالل      :نيثاالفصل ال
 

822 

 

ن دون تكافؤ، فنشبه المسألة بمن عرف الغابة درسا في وقد نقر ب الصورة أكثر، ولك
كتاب أو حديثا ألقي إليه، ومن عرفها مشاهدة على شاشة اإلذاعة المرئية، ومن شاهدها 
عيانا وتجول في أرجائها. فاألول استخدم اللفظ مقروءا أو مسموعا إلدراك المعنى، والثاني 

 دون وسيط من رمز أو تمثيل. أدركه ألوانا متحركة، أما الثالث فقد اتصل به
وكلما اعتلى الصوفي مقاما توسعت إدراكاته، وتفهم األشياء بطريقة أشمل وأهم، حتى إن 
تصرفاته لتبدو للشخص العادي شاذة وغريبة عما هو مألوف لنا جميعا، وعما اعتدنا عليه، 

 (1وربما ننسب ذلك إلى الهذيان والجنون." )
بعاد التطور الداللي التي تعكسها اصطالحات الصوفية ومن هنا نستطيع أن نقول إن أ

هي نمط جديد من الرمزية ما أشبهها بالسريالية التي ال يفهمها إال صاحبها، وال يدرك 
حقيقتها إال من تجرد من حسه، وتجاوز عقله إلى مراق أعلى وأسمى، تتصل فيها النفس 

واقعه ومحسوسه إلى عقل العلماء عبر شفافية الروح بحقائق الكون، تاركة وراءها إدراك 
حساس العامة، وهذا يعني أننا ال نستطيع أن نفلسف اصطالحاتهم، وال أن نخضعها  وا 
لمقاييس التطور اللغوي المعروفة، بل تقتضي أن نبحث لها جميعا عن مواصفات ومقاييس 

 ة.جديدة، وذلك ألنها ليست نتاج عقل وحس، بقدر ما هي حصاد روح وتجليات نفس مشرق
ونستعرض فيما يلي طائفة من االصطالحات لمعانيها في عرف المتصوفة وعند عامة 
الناس )المعنى اللغوي(، لنعرف مدى الفرق بينهما، فالسهر في اللغة هو عدم النوم، ولكن 

نه يكون في كل وقت، بينما ال يكون السهر إال ليال، والمقصود أعندهم عدم الغفلة، أي 
ذكر هللا. والصمت في اللغة: ترك الكالم، أما المعنى الصوفي فهو بالغفلة أن تكون عن 

 (2صمت الضمير عن جميع التفاصيل." )

                                                 

 .3حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيها، ص )1(
 .311، ص3ج: الرسالة القشيرية، القشيري )2(
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والذهاب هو ما نعرفه، بمعنى االنطالق إلى جهة ما، أو الموت على نحو ما نجده في 
قول أبي فراس عندما حضرته الوفاة: "كل األنام إلى ذهاب". ولكنه عند المتصوفة بمعنى 

ة الخالصة هلل تعالى، والفناء في ذاته نتيجة االنشغال، وهو ثمرة من ثمرات العشق المحب
( والحزن عند الصوفية حافز ييسر انتقال المريد 1اإللهي، وتحرر من المدركات الحسية." )

الحزين من مقام إلى مقام أثناء رحلة المجاهدات والرياضات أسرع من المريد الذي فقد حزنه، 
( وهو أنين من 2يقطعه الحزين في شهر، يقطعه غير الحزين في سنة." ) ويقال: إن ما

القلب يمنع النفس من طلب السرور والطرب، فهو إذن هم يجعل الصوفي دائم التفكير في 
ال من أجل طلب من طلبات الدنيا ابتغاه ولم يتحقق، وال بسبب ابتالء أو مصيبة  .حاله

(، كما هي الحال عند عامة الناس، وعلى نحو ما 3)دنيوية أو لفقد مال أو أهل أو جاه." 
 نجده في المعاجم اللغوية.

ونقف على جانب عريض من المفارقات الداللية إ وهي تشبه األلغاز إ في أشعار 
المتصوفة، فتبدو وكأنها تالعبي باأللفاظ وما هي بذلك، ولكن للقوم معاني يفهمونها، ويدرك 

 مراميها العارفون.
هو: التخلص من الغفلة والنسيان. هذا مخالف للتعريف المعجمي  الهرويوالذكر عند 

وللمعنى االصطالحي في الفقه الظاهري، ولكن الهروي عبر عن الذكر بزوال ضده، ولم 
أوسع بكثير مما يعبَّر عنه  ( وما نراه فعل ذلك إال ألنه يرى أن حد الذكر4يذكر حقيقته." )

 بتعريف جامع مانع يبين حده، فذهب إلى التعريف السلبي بنفي النقيض.

                                                 

 .991حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيها، ص )1(
 .233ص ،: اللمعسراج الطوسيال )2(
 .943حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيها، ص )3(
 .333دراسات في الفلسفة الدينية، ص عبد القادر محمود: )4(
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واليقين في اللغة العلم، ونقيض الشك والجهل. ولكنه عند المتصوفة لمعان شتى؛ فهو 
العلم المستودع في القلوب، وهو قلة االهتمام بالغد، وهو شعبة من شعب اإليمان، وهو 

 (1سرار بأحكام المغيبات." )تحقيق األ
 :في الديوانين ودالالتهر الصوفية صطالحرتمال -ه
 _ المصطلح الصوفي في ديوان أبي مدين اشعيب وداللته:1

ورد في ديوان أبي مدين مصطلحات كثيرة تناغما مع طبيعة الشعراء المتصوفين الذين 
ك طريقهم وجرب حياة اعتمدوها قصدا لتكون لغتهم الخاصة التي ال يفهمها إال من سل

 التصوف ومن هذه المصطلحات ما يلي:
 : الوجود

كله حروف وكلمات وسور وآيات فهو القرآن الكبير الذي ال  الوجود» يقول: ابن عربي  
ألن العدم ، يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، فهو محفوظ العين ، فال يتصف بالعدم 

 . ( 2)«ًا وثبوتًا ، وما ثم رتبة ثالثة نفي الشيئية والشيئية معقولة وجود
 .( 3)«: هو الخير المطلق الوجود» يقول : أبو الحسن الششتري  

: هو ما أدركه الحس، أو تطرق إليه الوهم، أو دل الوجود» عبد الحق بن سبعين  يقول:
 . (4)«عليه الدليل 

للتحصيل ، ثمنه الزهد ] عند ابن عربي [ : هو مقام قابل  الوجود» تقول: سعاد الحكيم   
 .( 5)«في الموجود، بمعنى الموجودات ، أي كل ما سوى هللا 

 في اللغة  العدم:
                                                 

 .931لة القشيرية، ص: الرساالقشيري )1(
 .  993ص ،  4ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (2)
 .313ص  . 9121 – 9ط –بيروت  -مؤسسة الوفاء  -ترجمة سماء زكي المحاسني  ،طريقة الصوفي :إدريس شاه ( 3)
 . 992ص ، 9132، بيروت،  9تح: جوزج كثورة، ط ،ُبد العارف :ابن سبعين( 4)
 . 9920ص  هإ . 9409 ،9ط، بيروت  ،دندرة للطباعة والنشر ،الصوفيالمعجم  :سعاد الحكيم( 5)
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 . ( 1)«َعَدم  : ضد  الوجود ، فهو نفي شيء من شأنه أن يوجد » 
 . (2)«: هو آخر نهايات الِقَدم  العدم» ابن عربي  :يقول في االصطالح الصوفي

: هو ما لم يكن شيء على اإلطالق، وال هو شيء دمالع» يقول: عبد الحق بن سبعين  
على اإلطالق ، وليس له ذات، وال هوية، وال إنية، و معقوله: هو في القوة الوهمية .. وهو 

 .( 3)«بالجملة ال يكون فاعاًل وال مفعواًل ، وال يعقل بخارج الذهن وال داخله وال يتصور 
ألنه  ،عند الصوفية [ : هو شر محض بالذات  ] لعدما»  يقول : الدكتور عبد المنعم الحفني

 .( 4)«ال يستند إلى الحق سبحانه 
 : في اللغة المحو

 .  ( 5)«محا هللا الذنوب : غفرها  محا الشيء : أذهب أثره .» 
 ( مإإإإإرات بصإإإإإيغ مختلفإإإإإة ، منهإإإإإا قولإإإإإه تعإإإإإالى : 2وردت هإإإإإذه اللفظإإإإإة فإإإإإي القإإإإإرآن الكإإإإإريم ) 

   َُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتربِ َيْمُحو اَّللَُّ َمر َياَشرُء و (6) . 
 في االصطالح الصوفي

زالة العلة ، وهو أيضًا ما ستره الحق  المحو» ابن عربي  يقول: : هو رفع أوصاف العادة وا 
 .( 7)«ونفاه ، وعنه يكون الذوق 

 
 

                                                 

 . 233ص ، 9121منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مصر،  :المعجم العربي األساسي (1)
 . 323ص  ،رسائل ابن عربي ، شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى :قاسم محمد عباس ، حسين محمد عجيل  (2)
 . 93ص  ،بد العارف :ابن سبعين  (3)
 . 940ص ، معجم مصطلحات الصوفية :عبد المنعم الحفني (4)
 . 9933ص  :المعجم العربي األساسي (5)
 . 21اآلية الرعد :  سورة (6)

 . 922ص  ،3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي( 7)
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 .( 1)«: فناء أفعال ) العبد ( في فعل الحق المحو» ويقول:  
وهي ثالثة: محو الزلة عن الظواهر، ومحو الغفلة عن :»  أحمد بن عجيبة :يقول

ففي محو الزلة إثبات التوبة، وفي محو الغفلة إثبات  الضمائر، ومحو العلة عن السرائر.
 .( 2)«اليقظة، وفي محو العلة إثبات الصفاء 

 : الفنرء
رؤية  أي تتجلى له عظمة الذات ، فتفنيه عن»  عن مصطلح الفناءيقول: أحمد بن عجيبة 

األشياء ومن جملتها نفسه فيصير عين العين ويغرق في بحر األحدية ، وقد يطلق الفناء 
على الفناء في األفعال ، فال يرى فاعال إال هللا ، وعلى الفناء في الصفات فال قدير وال 

 سميع وال بصير إال هللا يعني انه يرى الخلق موتى ال قدرة لهم وال سمع لهم وال بصر إال باهلل
 وبعد هذا يقع الفناء في الذات وفي ذلك يقول الشاعر : 

 .( 3)«فيفنى ثم يفنى ثم يفنى          فكان فناؤه عين البقاء         
 :الفقير

: هو الذي ال يرجع إلى مستند في الكون غير  الفقير» أبو عبد هللا المغربي   يقول:  
 .( 4)«إليه  باالفتقاركما عززه  به باالستغناءإلى من إليه فقره ليغنيه  االلتجاء
: هو الذي يفتقر إلى كل شيء وال يفتقر إليه شيء  وهذا هو العبد الفقير» ابن عربي يقول: 

 . ( 5)«المحض عند المحققين، فتكون حاله في شيئية وجوده كحاله في شيئية عدمه

                                                 

 .  29ص  ،اصطالحات الصوفية  :كمال الدين القاشاني( 1)
محمإد بإن احمإد بإن الهاشإمي بإن عبإد  :تصإحيح وتعليإق  ،معراج التشوف إلى حقإائق أهإل التصإوف: يبة أحمد بن عج (2)

 . 29 – 21ص  ،م 9123سنة  ،الطبعة األولى ،دمشق ،مطبعة االعتدال ،الرحمن التلمساني
 . 29ص  ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف: أحمد بن عجيبة  (3)
 .  221ص،  90ج ،ولياء وطبقات األصفياء حلية األ : أبو نعيم األصفهاني (4)
 . 392ص ،  3ج  :الفتوحات المكية  :ابن عربي (5)
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ما يشغله عن : هو الذي افتقر مما سوى هللا، ورفض كل الفقير» أحمد بن عجيبة  يقول: 
 هللا.
وقيل: الفقير: هو الذي ال تقله األرض ، وال تظله السماء أي ال يحصره الكون لرفع همته  

 .(1)«ونفوذ بصيرته 
 : في اللغة الحضرة

 .( 2)«. ُقْرب الشيء 3. حضور .                      9َحْضَرة : » 
 .( 3)«ء . الِفنا3. مكان الحضور ذاته .         9الَحْضَرة : » 

 في االصطالح الصوفي
 ( 4)«في عرف القوم : الذات والصفات واألفعال  الحضرة» ابن عربي يقول : 
: هي عبارة عن كشف رداء الصون عن أصل نور  الحضرة» أحمد بن عجيبة  يقول : 

 . ( 5)«الكون ، فتلوح أنوار القدم على صفحات العدم ، فيتالشى الحادث ويبقى القديم 
 . ( 6)«: هي حضور القلب مع الرب  الحضرة» ويقول : 

   ) الحضرة ( في اصطالح الشيخ األكبر ابن عربي   
تقول سعاد الحكيم :  كل حقيقة من الحقائق اإللهية والكونية ، مع جميع مظاهرها في 
كل العوالم تشكل حضرة ، هي حضرة الحقيقة المشار إليها ، مثاًل : القدرة هي حقيقة إلهية 

يها كل مظهر للقدرة في العوالم كافة ، فالقدرة اإللهية مع جميع مظاهرها وتجلياتها يرجع إل
 من حيث تميزها عن بقية الحقائق اإللهية تشكل حضرة هي : حضرة القدرة . 

                                                 

 . 43ص  ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف: أحمد بن عجيبة  (1)
 . 233ص  ،المعجم العربي األساسي  (2)
 . 921ص  .، )د.ت(31ط ، روتبي ، طباعة دار المشرق ، توزيع المكتبة الشرقية ،المنجد في اللغة واألعالم   (3)
 . 403ص ،  4ج ،الفتوحات المكية  :ابن عربي (4)
الفتوحات اإللهية في شرح المباحث األصلية، طبعة محمود أفندي شإاكر الكتبإي، المطبعإة الجماليإة،  :أحمد بن عجيبة  (5)

 . 942ص ، 9192 ، 9، ج  3مصر ، ط
 . 21ص  ، 9192 –مصر  –المطبعة الجمالية  -إيقاظ الهمم في شرح الحكم  :أحمد بن عجيبة (6)



 القرنيين السادس والسابع الهجريين األبعاد الفنية للشعر الصوفي ببجاية خالل      :نيثاالفصل ال
 

201 

 

إن الحضرات اإللهيإة ال تكإاد تنحصإر ، ألنهإا نسإب ... وكإل اسإم إلهإي » يقول ابن عربي : 
ومنها ما ال نعلم . و كل ما يفتقر إليه هإو اسإم مإن أسإمائه هو حضرة ، ومن أسمائه ما نعلم 

 .(1)« تعالى
 : في اللغة الاشيخ

 . لقب يطلق على رجل الدين اإلسالمي .9شيخ : » 
 .  ( 2)«. ذو مكانة في العلم 3          

 ( مإإإإإإرات بصإإإإإإيغ مختلفإإإإإإة ، منهإإإإإإا قولإإإإإإه تعإإإإإإالى : 4وردت هإإإإإإذه اللفظإإإإإإة فإإإإإإي القإإإإإإرآن الكإإإإإإريم )
  ُْلغوا َأاُشدَُّكْم ثُمَّ ِلَتكونوا اُشيوخًر َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوّفم ِمْن َقْبُل َوِلَتْبُلغوا َأَجاًل ُمَسّمًم َوَلَعلَُّكْم ثُمَّ ِلَتب

َتْعِقلوَن 
(3) . 

 في السنة المطهرة 
الشيخ في قومه، كالنبي في أمته  :قال » أبو حامد الغزالي:  :يقول

 »(4)  . 
 في االصطالح الصوفي

 : هو من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالتعظيم. الشيخ» ول: أبو مدين المغربي يق
 الشيخ: من هذبك بأخالقه ، وأدبك بإطراقه، وأنار باطنك بإشراقه . 

 . ( 5)«الشيخ : من جمعك في حضوره ، وحفظك في مغيبه 
 . (6): هو الدليل الصالح  الشيخالشيخ أحمد زروق 

                                                 

 . 292ص ،  4ج –الفتوحات المكية  :عربي ابن (1)
 .  393ص  ،المعجم العربي األساسي (2)
 . 93اآلية افر : سورة غ (3)
 222ص  .9194، 9ميزان العمل، تحقيق : سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط :الغزالي (4)
 محمود بنيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، تحقيق : عبد الحليم محمود ، كتاب غ :ابن عباد الرندي (5)

 . 934ص ،  9130 ، 3ج  ،9الشريف، مطبعة السعادة، القاهرة، ط 

 .399ص  ،م  9131دار مكتبة الفكر، طرابلس، الطبعة االولى،  علي فهمي خشيم :  أحمد زروق والزروقية،  (6)
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 : في اللغة الطريق
 .  ( 1)«ريقة : أسلوب ، مسلك ط» 

 ( مإإإإإإرات بصإإإإإإيغ مختلفإإإإإإة ، منهإإإإإإا قولإإإإإإه تعإإإإإإالى : 1وردت هإإإإإإذه اللفظإإإإإإة فإإإإإإي القإإإإإإرآن الكإإإإإإريم )
 لَِّو اْسَتقرموا َعلم الطَّريَقِة أَلَْسَقْينرُهْم مرًء َغَدقرً ن َ َوأ (2) . 

 في االصطالح الصوفي
 . ( 3)«التي ال رخصة فيها : عبارة عن مراسم الحق المشروعة  الطريق» يقول: ابن عربي 

 .( 4)«: هو القصد إلى هللا تعالى الطريق» يقول:  أبو الحسن الشاذلي 
وهإو أربعإة أشإياء مإن حازهإا فهإو مإن الصإديقين المحققإين، ومإن حإاز منهإا » وأضاف قإائاًل: 

 ثالثإإإإإإإإإة فهإإإإإإإإإو مإإإإإإإإإن األوليإإإإإإإإإاء المقإإإإإإإإإربين، ومإإإإإإإإإن حإإإإإإإإإاز منهإإإإإإإإإا اثنإإإإإإإإإين فهإإإإإإإإإو مإإإإإإإإإن الشإإإإإإإإإهداء 
 منها واحدًا فهو من عباد هللا الصالحين . الموقنين، ومن حاز

 أولها : الذكر ، وبساطه العمل الصالح ، وثمرته النور .
 وثانيها : التفكر ، وبساطه الصبر ، وثمرته العلم .

 وثالثها : الفقر ، وبساطه الشكر ، وثمرته المزيد منه .
 

 .( 5)«المحبوب ورابعها : الحب ، وبساطه بغض الدنيا وأهلها ، وثمرته الوصول ب
 يرى الدكتور عبد الحليم محمود أن الفقر عند الشيخ هو مما سوى هللا إلى هللا . 

                                                 

 . 313ص  ،ساسيالمعجم العربي األ  (1)
 . 99اآلية الجن :  سورة (2)
 . 924 – 922ص ،  3ج  ،الفتوحات المكية  :ابن عربي (3)
مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر،  ،أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف باهلل  :عبد الحليم محمود  (4)

 . 932 – 933ص  القاهرة، )د.ت(،
 . 932 – 933ص  ، الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف باهلل أبو :عبد الحليم محمود (5)
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: لهيب ينشأ في األسرار ، ويسنح عن الشوق ،  الوجد» يقول:  أبو الحسين النوري   :الوجد
 .( 1)«فتضطرب الجوارح طربًا أو حزنًا عند ذلك الوارد 

طائفة : عبارة عما يصادف القلب من األحوال المفنية له عند ال الوجد» يقول: ابن عربي: 
  ( 2)«وقد يكون الوجد عندهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب  عن شهوده وشهود الحاضري .

ه بال تأمل وال تكلف ، ف: هو الذي يرد على القلب ويصادالوجد » يقول:  أحمد بن عجيبة  
 . ( 3)«واجد أما شوق مقلق ، أو خوف مزعج ، وهو بعد الت

  .: هو خشوع الروح عند مطالعة سر الحق  الوجد» يقول:  عبد المنعم الحفني 
 .( 4)«وقيل : عجز الروح من احتمال غلبة الشوق ، عند وجود حالوة الذكر 

 : في اللغة الاشوق
 اشتاق إليه : رغبت نفسه فيه .» 
 شوق : نزوع النفس إلى الشيء . 

 .  ( 5)«ت نفسه شاقته رؤيته : هاجته وحرَّك
 في االصطالح الصوفي

: ومعناه حركة النفس إلى تتميم ابتهاجها بتصور حضرة  الشوق»  الدبا، ابنيقول:  
 .( 6)«محبوبها، وهو من لوازم المحبة إذ النفس تشتاق أبدًا لمن تحب 

ي : هو الداعي إلى حالة المكاشفة ، إذ الشوق هو التمن الشوق» يقول:  أبو حامد الغزالي 
للقاء المعشوق، ولقاء المعشوق ال يحصل إال بالمكاشفة ، والمكاشفة إما أن يكون عيانًا أو 

                                                 

  . 992ص  ،التعرف لمذهب أهل التصوف :أبو بكر الكالباذي (1)
 . 123ص  3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (2)
 .  24ص  ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف:أحمد بن عجيبة (3)
 . 394ص  ،وفيةمعجم مصطلحات الص :عبد المنعم الحفني (4)
 . 301ص  ،المعجم العربي األساسي  (5)
المطبعة  –بحوث ودراسات معهد االداب الشرقية  –تحقيق عثمان اسماعيل يحيى  –ختم األولياء  –الترمذي  الحكيم(6)

 . 493ص  ،بيروت  –الكاثوليكيبة 
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قلبية، وهو تجلي المعشوق بحالة يحملها قلب العاشق ، لكن العيان هو أفضل بشرط جامع 
 . ( 1)«بين القلب والعين 
ائإب : هإو هبإوب القلإب إلإى تمنإي غ الشوق»  أحمد بن العريف الصنهاجي يقول: 

عإإإواز الصإإإبر عإإإن فقإإإده، وارتيإإإاح السإإإر إلإإإى طلبإإإه، وهإإإو مإإإن أضإإإعف منإإإازل  يحضإإإر، وا 
 . ( 2)«القوم

 .(3)«: هو باب الهمة الشوق» يقول:  عبد الحق بن سبعين 
: يعنون به قواصف قهر المحبة بشدة ميلها إلى  الشوق» يقول:  كمال الدين القاشاني 

 .( 4)«إلحاق المشتاق بمشوقه، والعاشق بمعشوقه 
 . ( 5)«: اهتياج القلق لتمكن الحرق الشوق»  يقول:  أحمد زروق

 : في اللغة البعد
 .  ( 6)«َبُعَدت المسافة : امتدت وطالت  َبُعَد المسافر : نأى .» 

     ( مرة بصيغ مختلفة ، منها قوله تعإالى:  29وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم ) 
 ٍن َبعيدٍ أوَلِئَك ُينرَدْوَن ِمْن َمكر (7) . 

 في االصطالح الصوفي

                                                 

 . 992ص  ،م 9191، 3النجف االشرف ، طمكتبة الثقة الدينية في   سر العالمين وكشف ما في الدارين ، :الغزالي (1)
 . 14 – 12ص  ، 9122محاسن المجالس، باريس،  :أحمد بن العريف الصنهاجي (2)
 . 313ص  ،رسائل ابن سبعين :عبد الرحمن بدوي (3)
 . 241ص  ،لطائف اإلعالم في إشارات أهل اإللهام :كمال الدين القاشاني (4)
  ،9139 حققه وضبطه أحمد زكي عطية، منشورات الجامعة الليبية، كلية اآلداب، شرح الحكم العطائية،  :أحمد زروق (5)

 . 202ص 
 . 991ص  ،المعجم العربي األساسي (6)
 .44 اآلية فصلت : سورة  (7)
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: اإلقامة على المخالفات. وقد يكون البعد منك، ويختلف باختالف  البعد» يقول: ابن عربي 
 .( 1)«األحوال، فيدل على ما يراد به قرائن األحوال، وكذلك القرب 

، ثم البعد : هو البعد عن التوفيق، ثم البعد عن سلوك الطريقالبعد» يقول:  أحمد بن عجيبة 
 .( 2)«عن التحقيق 
 .( 3): يعني الوسيلة القرب

: وهو القيام بالطاعات. وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب القرب» يقول: ابن عربي  
قوسين، وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخط أو أدنى. والمطلوب بالقرب: إنما هو أن يكون 

 لقرب منه كما قال: صفة العبد فيتصف بالقرب من الحق إتصاف الحق با
  َْوُهَو َمَعُكْم َأْينَمر ُكْنُتم (4)  والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدًا في أي صورة تجلي ،

وهو ال يزال متجليًا في صور عباده ، دائمًا فيكون العبد معه حيث تجلى دائمًا ، كما ال 
. فأينية الحق: صورة ما يتجلى فيهايخلو العبد عن أينية دائمًا وهللا معه أينما كان دائمًا ، 

فالعارفون ال يزالون في شهود القرب دائمين: ألنهم ال يزالون في شهادة الصور في نفوسهم 
 وفي غير نفوسهم ، وليس إال تجلي الحق .

وأمإإا القإإرب الإإذي هإإو القيإإام بالطاعإإات : فإإذلك القإإرب مإإن سإإعادة العبإإد بإإالفوز مإإن شإإقاوته. 
ميع أغراضه كله وال يكون له ذلك إال في الجنإة ، وأمإا فإي الإدنيا فإنإه وسعادة العبد في نيل ج

ال بإإد مإإن تإإرك بعإإإض أغراضإإه القادحإإة فإإإي سإإعادته . فقإإرب العامإإة والقإإإرب العإإام: إنمإإا هإإإو 
وقإإرب العإإارفين مإإا ذكرنإإاه فهإإو يتضإإمن السإإعادة وزيإإادة ،  ليسإإعد.القإإرب مإإن السإإعادة فيطيإإع 

األكإإوان مإإا ظهإإر حكإإم القإإرب والبعإإد فإإي العإإالم ، فإإإن كإإل  ولإإوال األسإإماء اإللهيإإة وحكمهإإا فإإي
عبد فإي كإل وقإت ال بإد أن يكإون صإاحب قإرب مإن اسإم إلهإي صإاحب بعإد مإن اسإم آخإر ال 

                                                 

 . 3ص  ،اصطالح الصوفية  :ابن عربي (1)
 . 22ص  ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف :أحمد بن عجيبة (2)
 . 19ص  ،للمع في التصوفا :السراج الطوسي (3)
 . 4 اآلية الحديد :سورة  (4)
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 . ( 1)«حكم له فيه في الوقت 
 : في اللغة العاشق

 . ( 2)«َعِشَق : أَحبَّ ُحبًَّا َشديدًا » 
 في االصطالح الصوفي

 و إفراط المحبة ، وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله : : ه العشق» يقول: ابن عربي 
  َِّوالَّذيَن آَمنوا َأاَشدُّ ُحّبًر َّلِل (3)   والعشق : التفاف الحب على المحب حتى خالط جميع

 . ( 4)«أجزائه واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة 
 : في اللغة رلسكر

 .  ( 5)«رب الخمر السكر : الغياب عن اإلدراك من ش» 
 ( مإإإإإإرات بصإإإإإإيغ مختلفإإإإإإة ، منهإإإإإإا قولإإإإإإه تعإإإإإإالى : 1وردت هإإإإإإذه اللفظإإإإإإة فإإإإإإي القإإإإإإرآن الكإإإإإإريم )

   َوَترى الّنرَس ُسكررى َومر ُهْم ِبُسكررى َوَلِكنَّ َعذاَب اَّللَِّ اَشديد (6) . 
 في االصطالح الصوفي

الاًل وافشاءًا لألسرار : هو من أحوال الشهود ، وهو يورث بسطًا واد السكر  يقول: ابن عربي
نما هو غيبة أو فناء أو محق   .   (7)اإللهية . وكل حال ال يورث ذلك فليس بسكر ، وا 

 . ( 8): إشارة إلى مقام الحيرة ، ألن السكران حيران  السكر
 

                                                 

 . 111 – 112ص ،  3ج  ،الفتوحات المكية  :ابن عربي (1)
 . 243ص  ،المعجم العربي األساسي  (2)
 .  991 اآلية البقرة :سورة (3)
 .   232ص ،  3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي(4)
 929ص  ،المعجم العربي األساسي  (5)
 . 3 اآليةالحج :ة سور  (6)
 .   141ص  ،3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (7)
 . 922ص  ، ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق :ابن عربي (8)
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 .  ( 1)«: هو غيبة بوارد قوي مفرح يكون عنه صحو في الكبير  السكر» ويقول : 
 .                           ( 2)«: هو غلبة تمنع من التصرف باالختيار  السكر»  يقول:  أحمد زروق

: هو دهش يلحق سر المحب عند مشاهدة جمال  السكر»  يقول:  عبد المنعم الحفني
لتباعده عن عالم التفرقة ،  وانبساطالمحبوب فجأة ، فيذهل الحس ويلم بالباطن فرح وهزة 

نظر في شهود جمال الحق ، وتسمى هذه الحالة : سكرًا ويصيب السر الدهش والوله لتحير ال
 . ( 3)«لمشاركتها السكر الظاهر في األوصاف المذكورة 

 : في اللغة الاشهود
 . ( 4)«َشِهَد الحادث : رآه وعاينه  َشِهَد المجلس : حضره .» 

 في االصطالح الصوفي
 .( 5)«ن عند القوم : هو فناء حكم ال فناء عي الشهود» ابن عربي   :يقول

]عند ابن عربي[: هو المشاهدة نفسها ، فهو يستعملها على  الشهود»  تقول:  سعاد الحكيم
 .( 6)«الترادف التام 
 : في اللغة الاشفيع

 َشَفَع له إلى فالن: سأل فالنًا التجاوز عن ذنبه أو خطئه نحوه أو نحو غيره .» 
 .  ( 7)«َشَفَع في األمر: كان شفيعًا فيه 

    ( مإإرة علإإى اخإإتالف مشإإتقاتها ، منهإإا قولإإه تعإإالى:20لفظإإة فإإي القإإرآن الكإإريم )وردت هإإذه ال

                                                 

 . 922ص  ،3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (1)
 . 409ص  ،شرح الحكم العطائية  :أحمد زروق (2)
 . 311ص ،  3ج  ،م،  3002، 9المدبولي، القاهرة، ط الموسوعة الصوفية ، مكتبة :عبد المنعم الحفني (3)
 . 301ص  ،المعجم العربي األساسي  (4)
 . 49ص  ،4ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (5)
 .  911ص  ،المعجم الصوفي :سعاد الحكيم (6)
 . 912ص  ،المعجم العربي األساسي  (7)
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  ًفرَعَة ِإاّل َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهدا  .   (1) ال َيْمِلكوَن الاشَّ
 في االصطالح الصوفي

: هي انصباب النور على جوهر  الشفاعة» يقول : الشيخ أحمد الكمشخانوي النقشبندي 
وة ، فتنبسط من جوهر النبوة إلى األنبياء واألولياء ، وتندفع األنوار من األنبياء واألولياء النب

 . ( 2)«إلى الخلق 
 : في اللغة الهجران

 .  ( 3)«َهَجَر الشيء : َتَرَكه » 
      ، منهإإإإا قولإإإإه تعإإإإالى : بمشإإإإتقاتها المختلفإإإإة ( مإإإإرة 29وردت هإإإإذه اللفظإإإإة فإإإإي القإإإإرآن الكإإإإريم )

  َْز فرْهُجرْ والرُّج (4) . 
 في االصطالح الصوفي

إلى هللا : هو المنقطع إلى  المهاجرقال بعضهم : » يقول : الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي 
 . ( 5)«هللا من غير هللا 

 : في اللغة السر
 . المستور الخفي الذي يتعذر فهمه .9سر: » 

 (  6)«ة : ما يكتمه اإلنسان سرير  . ما يحاول المرء كتمانه من قول أو فعل.3         
ن  ، منهإا قولإه تعإالى : بمشتقاتها المختلفإة ( مرة 23وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم ) وا 

                                                 

 . 23 اآلية مريم : سورة (1)
 . 932ص  ،.9113 ،9ط ،بيروت ،أديب نصر الدين :تحقيق ،جامع األصول في األولياءندي :  أحمد الكمشخانوي النقشب(2)
 . 9312ص  ،المعجم العربي األساسي  (3)
 . 1 اآلية المدثر :سورة   (4)
اذ حققها وقدم لها جيرهارد بودرينغ ) است –أبو عبد الرحمن السلمي  زيادات حقائق التفسير  :أبو عبد الرحمن السلمي (5)

 . 939ص  ،بيروت  –دار المشرق  –الدراسات االسالمية في جامعة يائل ( 
  991ص  ،المعجم العربي األساسي  (6)
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رَّ وَأْخفم  .   (1) َتْجَهْر ِبرْلَقْوِل َفِإنَُّه َيْعَلُم السِّ
 في االصطالح الصوفي

 .( 2)« : هو الخلوة السر» يقول: الغوث األعظم عبد القادر الكيالني 
 .( 3)«: من نور هللا تعالى ، فال يميل إلى غير هللا تعالى  السر »ويقول : 

 : في اللغة الكأس
 . ( 4)«كأس : إناء يشرب فيه ، هكذا يسمى ما دام فيه الشراب » 

ِإنَّ اأْلَْبراَر َياْشَربوَن ِمىْن  ( مرات ، منها قوله تعالى : 9وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم )
ْأٍس كرَن ِمزاُجهر كرفورًا كَ 

(5)   . 
 في االصطالح الصوفي

: هو اللطف الموصل للنور الساطع عن جمال المحبوب  الكأسأبو الحسن الشاذلي  يقول:
  (6)إلى أفواه القلوب 

 في الفرق بين الخمرة والكأس والشراب  
تجلي، وعلى الخمرة  يطلقونها على الذات العلية قبل ال» أحمد بن عجيبة :  :يقول

األسرار القائمة باألشياء بعد التجلي، فيقولون الخمرة األزلية تجلت بكذا ، ومن نعتها كذا، 
نما  وقامت بها األشياء تسترا على سر الربوبية، وعليها غنى ابن الفارض في خمريته. وا 
سموها خمرة: ألنها إذا تجلت للقلوب غابت عن حسها كما تغيب بالخمرة الحسية، وقد 

                                                 

 .3 اآلية طه :سورة   (1)
 . 43ص  ،9121محمد الكسنإزان: جالء الخاطر من كالم الشيخ عبد القادر ، شركة عشتار للطباعة والنشر، بغداد ، (2)
 . 92ص  ،، )د.ت(،مطبعة البهية المصرية ،سر األسرار ومظهر واألنوار: يعبد القادر الكيالن (3)
 . 9039ص  ،المعجم العربي األساسي  (4)
 . 1 اآلية اإلنسان : سورة (5)
 .921ص  ،أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف باهلل :عبد الحليم محمود (6)
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لقونها على نفس السكر والوجد والوجدان يقولون: كنا في خمرة عظيمة، أي : في غيبة يط
 عن اإلحساس كبيرة ، وعلى هذا غنى الششتري حيث قال :

 خمرهإا دون خمإري         خمإرتإي أزليإإة         
 أي : سكر خمرة الدوالي دون خمرتي .

يإة عإن سإطوع أنإوار التجلإي علإى القلإإوب وأمإا الكإأس الإذي تشإرب منإه هإذه الخمإرة : فهإإو كنا
عند هيجان المحبة ، فتدخل عليها حالوة الوجد حتى تغيب ، وذلك عنإد سإماع ، أو ذكإر، أو 

 مذاكرة .
 : في اللغةالهوى

 .( 1)«هوى: ج أهواء : ميل النفس إلى الشهوة » 
   قولإإه تعإإالى:( مإإرة علإإى اخإإتالف مشإإتقاتها، منهإإا  29وردت هإإذه اللفظإإة فإإي القإإرآن الكإإريم ) 

 َوَمر َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى (2) . 
 في االصطالح الصوفي

: عندنا : عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول نشأة في قلب الهوى» يقول: ابن عربي 
 . ( 3)«المحب ال غير 

: هو الميل لألغراض النفسانية ، واتباعه بالعمل ، على  الهوى» يقول: أحمد زروق 
 .                           (4)«وى في اإلقبال واالدبار من غير مباالة بالشرعمقتضى اله

 .( 5)«: هو ميل النفس إلى ما يالئمها  الهوى» يقول: عبد القادر الجزائري 
 

                                                 

 . 9320ص  ،المعجم العربي األساسي  (1)
 . 2 اآلية النجم : سورة (2)

 . 90ص   ،ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق :ابن عربي (3)
 .312ص  ،شرح الحكم العطائية: أحمد زروق (4)
 . 303ص ،  9ج  ،المواقف في التصوف والوعظ واإلرشاد :عبد القادر الجزائري (5)
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 :  الكون
 في اللغة 

 ومكان.. جملة الموجودات المادية التي لها زمان 9الكون : » 
 .  ( 1)«منها العالم  . األجرام التي يتكون3            

 في االصطالح الصوفي
 .( 2)«: كل أمر وجودي هو خالف الباطل  الكون» ابن عربي  يقول:

 .  ( 3)«: خيال ، وهو حق في الحقيقة  الكون» ويقول : 
 : في اللغةالحجرب

 .( 4)«الحجاب : كل ما يفصل بين شيئين »  
َومر  :  مختلفة ، منها قوله تعالى ( مرات بصيغ 2وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم ) 

 .   (5 ) كرَن ِلَباَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اَّللَُّ ِإاّل َوْحيًر أو ِمْن َوراِء ِحجربٍ 
 في السنة المطهرة 

بعث معإاذ بإن جبإل إلإى الإيمن ... الحإديث ، وفإي آخإره قولإه  عن ابن عباس أن النبي  
  : هللا حجاب  واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين

(6)   . 
 في االصطالح الصوفي

 .( 7)«: كل ما ستر مطلوبك عن عينك  الحجاب» يقول: ابن عربي 
 

                                                 

 . 9099ص  ،المعجم العربي األساسي  (1)
 . 931ص  ،3ج  ،الفتوحات المكية :ابن عربي (2)
 . 499ص  ،2ج  ،هإ  9220تفسير روح البيان، المكتبة اإلسالمية،  :إسماعيل حقي البروسوي (3)
 . 319ص  ،المعجم العربي االساسي (4)
 . 19 اآلية الشورى : سورة (5)
 .  10ص ،  9ج  ،صحيح مسلم  (6)
 . 92ص  ،اصطالح الصوفية  :ابن عربي  (7)
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: هو الستر الذي يحجب الولي عن اعتقاد الناس فيه . الحجابيقول:  أبو الحسن الشاذلي و 
 . (1)ولكل ولي حجاب ، وأنا حجابي األسباب 

حائل يحول بين الشيء المطلوب المقصود وبين  : هوالحجاب» يقول: عبد المنعم الحفنيو 
 .( 2)«طالبه وقاصده وقيل: الحجاب: هو الذي يحتجب به اإلنسان عن قرب هللا 

 : في اللغة القلب
 قلب : عضو ضخ الدم في الجسم .» 

 .( 3)«قلب كل شيء : وسطه لبه 
منهإإا فإإي قولإإه  ( مإإرة علإإى اخإإتالف مشإإتقاتها ، 933وردت هإإذه اللفظإإة فإإي القإإرآن الكإإريم ) 

 . (4) ِإالَّ َمْن َأَتم اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ   تعالى :
 في االصطالح الصوفي

: خزانة من خزائن الملكوت، قد أودعه مقلبه من لطائف القلب» يقول: أبو طالب المكي 
الرغبوت والرهبوت، وشعشع فيه من أنوار العظمة والجبروت ما شاء ألهل الرفيق األعلى 

 . ( 5)«لملكوت األدنى وذوي ا
 :الهداية

: أن يهتإإإدي اإلنسإإإان إلإإإى الحيإإإرة ، فإإإيعلم أن األمإإإر حيإإإرة ،  ىالهإإإد» يقإإإول : ابإإإن عربإإإي   
 .  ( 6)«والحيرة قلق وحركة، والحركة حياة. فال سكون ، فال موت، ووجود ، فال عدم 

أنإإه يعطإإي العلإإم  : بمعنإإى البيإإان ، قإإد يعطإإي السإإعادة وقإإد ال يعطيهإإا ، إال الهإإدى» ويقإإول : 

                                                 

 .93ص  ،أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف باهلل  :عبد الحليم محمود (1)
 . 34ص  ،معجم مصطلحات الصوفية  :عبد المنعم الحفني (2)
 . 9003ص ، المعجم العربي األساسي   (3)
 . 21 اآلية الشعراء : سورة (4)

 . 994ص ، 9ج  ،قوت القلوب: أبو طالب المكي (5)
  . 300ص  ،فصوص الحكم  : ابن عربي (6)
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 .  ( 1)«وال بد 
: هي تصويب العبد إلى طريق توصله إلى الحق، وقد الهداية» يقول: أحمد بن عجيبة  
 .( 2)«تطلق على بيانها فقط 

 : في اللغةالوسيلة
 .( 3)«وسيلة : كل ما يتحقق به غرض معين ، يقابلها الغاية » 

 في القرآن الكريم  
َيىر َأيَُّهىر الَّىِذيَن آَمُنىوا اتَّقُىوا   ن ، منهإا قولإه تعإالى :يلكإريم مإرتوردت هذه اللفظة في القإرآن ا

 . (4) اَّللََّ َواْبتىىَُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلة
 في االصطالح الصوفي 

: وهو الشيخ الكامل بالنسبة، العارف بالطريق، الوسيلة» يقول : عبد القادر الجزائري 
ة في الوصول إلى العلم باهلل تعالى، الحاذق الخبير وبالعلل العائقة، واألمراض المانع

أنه ال بد  :بالمعالجة واألمزجة واألدوية ، وما يوافق منها، وقد انعقد إجماع أهل هللا تعالى
 .( 5)«من الوسيلة : وهو الشيخ في طريق العلم باهلل تعالى، وال تغني عنه الكتب 

 : في اللغة الاشكر
ثابته  ثناء عليه.شكر هللا : ذكر نعمته وال»   .( 6)«شكر هللا لعبده: رضاه عن عبده وا 

 في القرآن الكريم 
     منهإإا قولإإه تعإإالى:  .بمشإإتقاتها المختلفإإة( مإإرة  31وردت هإإذه اللفظإإة فإإي القإإرآن الكإإريم )  

                                                 

 . 294ص  ، 4ج  ،الفتوحات المكية : ابن عربي (1)
 . 39ص  ،معراج التشوف إلى  حقائق التصوف: أحمد بن عجيبة (2)
 . 9201ص  ،المعجم العربي األساسي  (3)
 . 21 اآلية المائدة : سورة (4)

 . 429 – 420ص ،  9ج  ،المواقف في التصوف والوعظ واإلرشاد :عبد القادر الجزائري (5)
 . 913ص  ،المعجم العربي األساسي  (6)
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  ََوَسَيْجزي اَّللَُّ الاّشرِكرين (1) . 
 في السنة المطهرة

النعمة إفشاؤها شكر  :  عن قتادة قال : قال رسول هللا 
(2) . 

 في االصطالح الصوفي
 . ( 3)«: رؤية المنعم ال رؤية النعمة  الشكر» أبو بكر الشبلي  يقول:

 في اللغة: الحب
 …حبَّ الشيء أو الشخص : وده أو مال إليه » 

 .( 4)«الحب اإللهي: بهجة وليدة كمال معرفة هللا يشعر بها العارفون من المتصوفة 
 ( مإإإإإإإإرة ، علإإإإإإإإى اخإإإإإإإإتالف مشإإإإإإإإتقاتها ، منهإإإإإإإإا قولإإإإإإإإه تعإإإإإإإإالى : 22الكإإإإإإإإريم )فإإإإإإإإي القإإإإإإإإرآن  وردت

 اَّللَُّ ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحّبوَنُه َأِذلٍَّة َعلم اْلُمْؤِمنيَن َأِعزٍَّة َعلم اْلكرِفرينَ  فَسْوَف َيْأتي (5) . 
 في السنة المطهرة

جبريإإل إن هللا يحإإب فالنإإا إذا أحإإب هللا العبإإد نإإادى  قإإال :  عإإن أبإإي هريإإرة  عإإن النبإإي 
فأحببإإإه فيحبإإإه جبريإإإل فينإإإادي جبريإإإل فإإإي أهإإإل السإإإماء إن هللا يحإإإب فالنإإإا فإإإأحبوه فيحبإإإه أهإإإل 

 . (6)  السماء ثم يوضع له القبول في األرض
 في االصطالح الصوفي
                                                 

 . 944 اآلية ل عمران :سورة آ (1)
 ،9ج. هإ9219 -9ط ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير :عبد الرؤوف المناوي  (2)

 .  321ص 
 ،9ج  ،9122رية للطباعة، بغداد، عبد القادر الكيالني: الغنية لطالبي طريق الحق في معرفة اآلداب الشرعية، دار الح(3)

 . 993ص
 . 321ص  ،المعجم العربي األساسي  (4)
 .14 اآليةالمائدة: سورة   (5)

دار ابن ، مصطفى ديب البغا: تحقيق ،محمد بن اسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي :  الجامع الصحيح المختصر  (6)
 . 3043رقم  ، 931ص ، 2جم . 9123 ، 2ط ،بيروت ،اليمامة  ،كثير
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 : هإإإإإإإإإي اسإإإإإإإإإتقالل الكثيإإإإإإإإإر مإإإإإإإإإن نفسإإإإإإإإإك ، واسإإإإإإإإإتكثار القليإإإإإإإإإل مإإإإإإإإإن المحبىىىىىىىىىة » ويقإإإإإإإإإول : 
 ( 1)«حبيبك 

: هي محو اإلرادة ، واحتراق جملة الصفات البشرية  المحبة» هيم الخواص يقول:  إبرا 
 . ( 2)«وحاجاتها 

 :المصطلح عند أبي مدينخصرئص  -ج
ألفاظ تعبر عن التجربة الصوفية ب يتميز المصطلخ الصوفي عند أبي مدين -9

اء عليه الشوق إلى المحبوب، ورجاء لقائه، والحنين إليه، والبك العملية، ومن هذه األلفاظ
والعذاب من أجله، وشكوى البعاد والفراق، وعذل العذول، والر جاء في الوصال، والفناء في 
محبة المحبوب إلى درجة الجنون أو الموت من أجله، وتحمل المحن والذل والهوان 

 والخضوع والتذلل والتغزل، وغيرها. 
حال هذه  هناك معجم يتميز بالتباين والتعارض يبن مفرداته، وذلك كما هو -3

 -ميت الهوى -ولي مقلة بالدمع تجري صبيبة  -أنا عبدكم  -المفردات: )لعلي أراكم 
 -خيبتم في الهوى ظنوني  -عليه ذقت كؤوس الذل والمحن  -ألجددن سياحتي بنياحتي 

منوا وال تطلبوا منوني( وغيرها، وكما هو حال هذه  -طال اشتياقي وال خل يؤانسني 
 -واكتئابي -ووجدي -عاناة المحب في حاله أمام محبه: )سهاديالمفردات التي تصور م

 وأدمعي (. -واصفراري  -وسقمي  -وشوقي  -ولوعتي
نجد في المقابل، وعلى التعارض كما سبق القول، المفردات المتعلقة باآلخر، يجسد 

الصد  والهجر وعدم االكتراث بالمحب، وذلك كما هو الحال في هذه المفردات:  بعضها
وما  -فال تزيدوا بصدكم  -خيبتم في الهوى ظنوني -نأوا للنوى مكانًا قصيا -تي جفوني)أحب

                                                 

 . 399، ص  9( عبد الرحمن بدوي:  شطحات الصوفية ، ج 1)
راجعه د . احمد ناجي القيسي و د.  –ترجمه عن الفارسية صادق نشأت –تاريخ التصوف في االسالم ( قاسم غني:  2)

 . 491، ص م   9130القاهرة سنة  –مكتبة النهضة المصرية  –محمد مصطفى حلمي 
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ارحموا مغرمًا في هواكم تغزل ( وغيرها، ويجسد بعضها اآلخر  -نظرتم في خضوعي 
هذه المفردات: )تيهتموني في بديع  صفات الجمال والكمال في المحبوب، كما هو الحال في

يا قمرًا دونه  -ما نظرت عيني مليحًا سواكم  –ي بجمال ظهرت ل -سبيتني  -جمالكم 
  حجاب(

هي رمزية المفردات ومجازيتها، ذلك ألنها في مجملها، هي من المفردات  -2
المستعملة في قاموس الغزليين غزاًل ماديًا، وهي لذلك تجسد الحب اإلنساني، وقد 

وفي ليجسد بها الحب اإللهي، فيكفي إذن  رفع تلك المفردات، وهي استعارها الشاعر الص 
عاملة في النص، إلى أجواء التصوف، لتنحرف دالالتها من الحب الحسي إلى الحب 
ذا  ذا بالمحبوب هو الذات العلية، وا  الروحي، فإذا بالمحب هو الذات الصوفية، وا 
بالمفردات األخرى تتحول دالالتها في سياقهما تلقائيا من: الشوق الحسي إلى شوق 

ذا بالحنين  الذات الجزئية إلى الذات الكلية، على سبيل التجاذب الروحي والتعاشق، وا 
والهوى والوجد والعذاب، وطلب الوصال واللقاء والبكاء والهجران والنوى والبعاد والفراق 

 والنياحة والسياحة، وغيرها من المفردات، تتحول داللتها من الحسي إلى الروحي.

 : الالتهرود عند الاشاشتري  المصطلح الصوفي -2
نقف في هذا المعجم على أهم المصطلحات التي وردت في أشعار أبي الحسن 

، والتي كثيرا ما استعملها متصوفة الغرب اإلسالمي في كتاباتهم النثرية أو الشعرية الششتري
هم الششتري، وهي مصطلحات استقوها إما من أمهات المؤلفات الصوفية المشرقية، أو ومن

من القرآن والسنة، أو من ضمن التراث الفلسفي اليوناني واألفالطوني المحدث على حد 
ما  أنهم نحتوها. سواء، أو من ضمن الفكر الفلسفي والكالمي والفقهي اإلسالمي، وا 
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الذي وظف أغلب هذه المصطلحات الصوفية، قد جعلها  والجدير بالذكر أن الششتري
تنسجم مع معجمه الشعري بعد أن خلصها من جفافها الميتافيزيقي وزودها بمسحة عاطفية 

 ونجمل هذه المصطلحان فيما يلي: روحية تقربها إلى الوجدان.
أو العماء. وال نعرف عن الذات اإللهية من حيث  وهي مرتبة الذات المطلقة األحدية:

هي شيئا، وال نستطيع أن نصفها بشيء سوى الوجود: " ألنها من هذه الحيثية مجردة من كل 
ضافة".)  (1اسم ووصف وا 

 وهي الحقيقة الوجودية الواحدة ومن مرادفتها الكل والهو هو، والمنسوب اليه، اإلحرطة:
 (2تشير جميعا إلى هللا أو الحق.)والجامع، واأليس واألصل، وهي 

هم ثالثون رجال يروون الحديث، قلوبهم على قلب ابراهيم خليل الرحمان، كلما  األبدال:
مات رجل أبدل هللا مكانه رجال. ومن األبدال ثالثمائة شخص على قلب آدم لكل واحد منهم 

على قلب جبريل.  وأربعون شخصا على قلب نوح. وخمسة ثالثمائة خلق من األخالق اإللهية
 (3وثالثة على قلب ميكائيل.)

هو تصيير ذاتين واحدة، وهو حال الصوفي الواصل، وقيل هو شهود وجود  االتحرد:
 (4واحد مطلق من حيث أن جميع األشياء موجودة بوجود ذل الواد، معدومة في أنفسها. )

 (5ير انقطاع. )هو عبارة عن رؤية العبد ذاته متصلة بالموجود األبدي من غ االتصرل:
 الغيبة والحضور والصحو والسكر والوجد والهجوم، والفناء والبقاء، كلها من األحوال:

 
 

                                                 

 . 10. ص9123. 3ط .9: فصوص الحكم. الفص اإلسماعيلي. جأبو العال عفيفي )1(
 .30ص ،9112، مدريد ،كتاب اإلحاطة، نشره عبد الرحمن بدوي :ابن سبعين )2(
 .94-92ص  ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )3(
 .41ص .9113. 9ط القاهرة. شاهين. يعبد العال :، تح وتقديم9اصطالحات الصوفية، ق بد الرزاق القاشاني:ع )4(
 .10صعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية،  )5(
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 (1أحوال القلوب المتحققة بالذكر والتعظيم هلل.) 
هي شرارة من نار المحبة في القلب تجعل السالك مستعدا لدواعي الحق، أو هي  اإلرادة:

 (2عن الخلق وهي ابتداء المحبة. )اإلقبال باللية على الحق، واألعراض 
 

 (3هي حقائق الممكنات في علم هللا وهي صورة حقائق األسماء اإللهية. ) األعيرن:
إشارة إلى الذات األحدية، أي الحق تعالى من حيث أنه أول األشياء في أزل  األلف:

 (4األزل.)
ية والكلية، وهو الواسطة هو الجامع لجميع العوالم اإللهية والكونية الجزئ اإلنسرن الكرمل:

بين الحق والخلق، وبه وبمرتبته يصل فيض الحق والمدد الذي سبب بقاء ما سوى الحق إلى 
 (5العالم كله علوا وسفال.)

: هم أربعة رجال، منازلهم على منازل الجهات األربع من العالم، شرق وغرب األوترد
 موضع هللا تلك الجهات لكونها منهم مقام تلك الجهة، ويحفظ وشمال وجنوب، مع كل واحد

 ( 6هللا تعالى.) نظر
 (7هو كل ما كان سوى هللا والباطل معدوم فليس في الحقيقة وجود سوى هللا.) البرطل:
 ( 8هو العالم المشهود بين عالم المعاني وعالم األجساد.) البرزخ:

                                                 

 .410، ص1909عبد الحليم محمود وطه سرور، القاهرة  :: اللمع في التصوف، تحالسراج الطوسي )1(
 .94-92ص  عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )2(
 .21، ص9ق ،القاشاني: اصطالحات الصوفيةعبد الرزاق )3(
 .41، ص9قعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية ،  )4(
 .20ص ،ه9401 ،9ط تح: ابراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، يفات،التعر كتاب : الجرجانيالشريف  )5(
 .20صعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية،  )6(
 .93ص ، 9قعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية، )7(
 .32ص ،9110 ،9طدار البشائر اإلسالمية، بيروت،  ،الجالي الوهاب عبدبسام  :ابن عربي: اصطالحات، تح )8(
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انها وهو بسط القلب في حالة الكشف وهو حالة من غير تكلف ال يكون اتي البسط:
في نظر المريدين. أو هو:  في نظر العارفين كالرجال بالكسب وال ذهابها بالجهد, والبسط

 (1حال من يسع األسماء ال يسعه شيء وعدل هو حال الرجاء.)
 يرى بها اإلنسان حقائق وهي عبارة عن قوة القليب المضيئة بنور القدس، البصيرة:

 (2وظواهرها.) األشياء وبواطنها كما ترى النفس بالبصر صور األشياء
رؤية العبد قيام هللا على كل شيء، وقيل بقاء العبد بقيام هللا له في قيامه قبل  البقرء:

 ( 3النبيين.) قيامه هلل باهلل. وقيل هو أن يفنى عماله ويبقى بما هللا. وهو مقام
 هلم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضا األمر المحدث الذي البدعة:

 ،الدليل الشرعي

 (4أو هو الفعل المخالف للسنة.) 
هذه  هو النصيب أو الحظ وبد العارف يعني ما يجب أن يصيبه العارف ليبلغ البد:

لواحد هو ا الدرجة من العلوم وأعمال ليبلغ الدرجة العليا في التصوف. والبد عند ابن سبعين
 ( 5" وال يبقى لك توجه إال إلى بدك الحق الواحد الحق وحده".) الحق:

 ،صرف اآلية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة التأويل:
ولذلك فهو يختلف باختالف حال المؤول من صفاء الفهم ورتبة المعرفة. والتأويل الصوفي 

 (6نه عبور من ظاهر العبارة إلى باطنها.)هو التعبير أو المجاز. أ

                                                 

 .12ص ابن عربي: اصطالحات، )1(
 .94، ص 9قعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية )2(
 .21ص  عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )3(
 .22ص  التعريفات،كتاب : الجرجاني )4(
، دليل دار ومكتبة بيبليون ،بدوي بد الرحمانع :تح ،ابن سبعين رسائل ،الرسالة الفقيريةن: عبد الحق بن سبعي  )5( 

 .332ص ،3093المنشورات، 
 .23التعريفات، صكتاب : الجرجاني )6(
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 خلو قلب العبد وسره عما سوى هللا، بمعنى أن يتجرد بظاهره عن األعراض، التجريد:
منها  ترك يأخذ من عرض الدنيا شيء، وال يطلب عما وبباطنه عن األعراض، وهو أال

 (1سبب سواه.)بل يفعل ذلك لوجوب حق هللا ال لعله غيره. وال ل ،عوضا من عاجل وال آجل
هو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه وقيل ما ينكشف للقلوب  التجلي:

 من أنوار الغيوب، وهو على ثالثة أحوال.
 :   تجلي الذات: وهو المكاشفة أو كشوف القلب في الدنيا كما يظهر من الحديث -9

  ﴾…أن تعبد هللا كرنه تراه ﴿
 (2وفريق في النار.) يكون في اآلخرة، فريق في الجنةتجلي صفات الذات: وهو  -3

 باهلل. األسماء اإللهية أو هو الوصول إلى المعرفة الحق في صورة ظهور التحقيق:
هو الوقوف على آداب الشرع ظاهرا وباطنا وهو عبارة عن األخالق اإللهية  التصوف:

صوف هو اجتناب األخالق وقد تستعمل كلمة التصوف أحيانا مرادفة لمكارم األخالق، والت
 (3السيئة استعدادا لقبول تجلي الصفات اإللهية.)

هو أن ينتقل العبد من حال إلى حال، ويقول ابن عربي: التلوين مقام ناقص  التلوين:
هللا  يقول ولكن عندنا هو أكمل المقامات ألن حال العبد في التلوين حال أكثر العرفاء عند

 ( 5.)(4)﴾اشرن في هو كل يومتعالى بشأنها:﴿ 
 
 
 

                                                 

 .49ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )1(
 .43عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ص )2(
 .34صعبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية،  )3(
 .31( سورة الرحمن، اآلية 4 )
 .99صعبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية،  )5(



 القرنيين السادس والسابع الهجريين األبعاد الفنية للشعر الصوفي ببجاية خالل      :نيثاالفصل ال
 

281 

 

 الحكم بأن الشيء واحد، والعلم بأنه واحد، وعند أهل الحقيقة تجريد ،في اللغة التوحيد:
 (1في األوهام واألذهان.) الذات اإللهية عن كل ما يتصور في اإلفهام ويتخيل

 (2الثقة بما عند هللا، واليأس عما في أيدي الناس.) التوكل:
 لى السر والقلب، إذ ال حجاب سوى الصور الكونيةوالكون ع إماطة السوى التجريد:

 ( 3في ذات القلب) والغيار المنطبعة
 التشبيه اإللهي عبارة عن صور الجمال، ألن الجمال اإللهي له معان، وهي التاشبيه:

األسماء واألوصاف اإللهية، وله صور وهي تجليات تلك المعاني فيما يقع عليه من 
من صور الموجودات  شبيهان: تشبيه ذاتي، وهو ما عليهالمحسوس أو المعقول، وللحق ت

 من صور وتشبيه وصفي وهو ما عليه ،المحسوسات في الخيال المحسوسات أو ما يشبه
 (4المنزهة عما يشبه المحسوس في الخيال.) المعاني األسمائية

 (5الخلق.) أوصاف عن عن تبعيد الرب هو عبارة التنزيه:
 بنفسه فشمل األضداد جميع تعالى، ألنه  من حيث نفسهعبدوا هللا هم الذين الثنوية:

 عن ظلمة، فعبدوا والمراتب الخلفية، فهو الظاهر في األنوار كما أنه عبارة المراتب الحقية
المسمى  بنفسه فهو المسمى بالحق وهو وضده يجمعه في نظرهم سبحانه النور والظلمة، ألنه

 (6بالخلق.)
التوجه إلى هللا واالشتغال الكامل به، وقطع عما سوى هي اجتماع الهمم في  الجمعية:

 (7هللا, والجمعية هي ضد التفرقة، وهي نزوع الخاطر لالشتعال بالحق.)
                                                 

 .19التعريفات، صكتاب : الجرجاني )1(
 13صعبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية،  )2(
 .14التعريفات، صكتاب : الجرجاني )3(
 .29الكامل، ص : االنسانالجيلي الكريم عبد )4(
 .12التعريفات، صكتاب : الجرجاني )5(
 .13ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )6(
 .93ص ،عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)7(
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هو أصل الشيء وهي ماهيته إذا وجدت في األعيان كانت ال في موضوع.  الجوهر:
 منحصر في خمسة:  وهو

 (1وعقل.) هيولي وصورة وجسم ونفس
  (2للنفس اإلمارة.) المجاهدة ر، والجهاد األكبر، وهوالجهاد األصغ الجهرد:
تصنع، ويسمى  من غير ،هو ما يرد على القلب طرب أو حن أو قبض أو بسط الحرل:

ومن  ،من ربه على العبد الفائضة يقال أن األحوال هي المواهب الحال أيضا بالوارد ولها
 ،الميل وقد ال يعقبه يصفو، وأن ،الميل شرط الحال كما يرى ابن عربي، أن يزول ويعقبه

 ( 3ومن هنا نشأ الخالف، فمن أعقبه الميل قال بدوامه، ومن لم يعقبه الميل قال بعدم دوامه.)
 وبقاؤها، وما زاد فهو حظوظ وهي حياتها حقوق النفس ما يتوقف عليها الحقوق:

 (4األحوال والمقامات والمعارف واإلرادات والمعامالت والعبادات.)
 (5ي حظوظ النفس وهي ال تجتمع مع الحقوق ألنهما ضدان ال يجتمعان.)ه الحظوظ:
 هو كل ما يستر المطلوب عن العين والحجاب عند أهل الحق هو انطباع الحجرب:

  (6) نجل الحق. في القلب المانعة لقبول الصور الكونية
 اتب:هي الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العالئق واألغيار، وللحرية مر  الحرية:

 (7).الشهوات عن رق وهي عبارة العامة حرية
 
 

                                                 

 .12التعريفات، صكتاب : الجرجاني )1(
 .91ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )2(
 .11االصطالحات، ص ابن عربي: )3(
 .31ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )4(
 .492: اللمع في التصوف، صالسراج الطوسي )5(
  .91ص ابن عربي: االصطالحات، )6(
 .31عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ص )7(
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ن جانب هللا وكل ما ق كذلك هو كل ما فرض على العبد مالحق هو هللا، والح الحق:
 (1أوجبه هللا على نفسه)

عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علماء وشهودا وحاال، ال علما  حق اليقين:
، وعين اليقين اإلخالص فيها وحق اليقين المشاهدة فقط. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة

 ( 2فيها )
 وتسمى" حضرة الجمع" الحقائق بجميع الجامعة األحدية هي مرتبة حقيقة الحقرئق:
 (3و"حضرة الوجود".)

  (4).هي الذات مع التعيين األول وهو االسم األعظم الحقيقة المحمدية:
ها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي هي أسرار الحقيقة التي ال يطلع علي الحكمة:

 (5فيضرهم أو يهلكهم.)
الربوبية، وأزال  حل فيها بمعاني أجسامنا اصطفى الحق بأن تجزم فكرة صوفية الحلول:

 (6عنها معاني البشرية.)
 ويسر بسهولة األفعال تصدر عنها بضم االلف( عبارة عن هياة للنفس راسخة الخلق:)

 (7ؤية.)إلى فكر ور  من غير حاجة
 هي المرقعة التي تعبر عن الفقر، ولبسها يعني ارتباط بين الشيخ والمريد الخرقة:

 في الصحبة  الدخول وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، وفيها معنى المبايعة، وهي عتبة
 

                                                 

 .33ابن عربي: االصطالحات، ص  )1(
 .94ص  : التعريفات،الجرجاني )2(
 .94ص : التعريفات،الجرجاني )3(
 .23ص ، عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)4(
 .22ص ،عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)5(
 .23عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ص )6(
 .32: التعريفات، صالجرجاني )7(
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 (1الخرقة.) على المريد عهد الوفاء بشرائط الشيخ الصوفية ويأخذ
بعض  عند هي العزلة حيث ال أحد وال ملك، والخلوةهي محادثة السر مع الحق  الخلوة:
من النفس وما تدعو  من األغيار، والعزلة وغير العزلة عند البعض اآلخر، فالخلوة الصوفية

ويشغل عن هللا. وقيل الخلوة ترك اختالط الناس ولو كان بينهم، قيل كذلك أنها األنس  إليه
 (2ذكر هللا.) بالذكر، أو هي الخلوة عن جميع األذكار إال عن

 الحق الدين عند متصوفة وحدة الوجود دينان، دين عند هللا, وعند من عرفه الدين:
هو  من عرفه الحق، ودين عند الخلق، وقد اعتبره هللا، فالدين عند هللا تعالى، ومن عرف

 (3الخلق.) على دين العليا الرتبة الذي اصطفاه هللا، وأعطاه
 ذي تستند إليه األسماء والصفات في عينها ال فيمطلق الذات هو األمر ال الذات:

 فذلك الشيء هو الذات، سواء كان معدوما شيء إلى وجودها، فكل اسم أو صفة استند
في  لذاته غيب األحدية وليس تعالى هللا الموجودات. وذات أو موجودا كسائر كالعنقاء
 (4وال مناف وال مضاد.) وال مطابق مناسب الموجود

 قوم من أوليائه تعالى, يدفع بهم البالد عن عباده، كما يدفع بالذخيرة ر هللاذخائ الذخرئر:
 (5بالء الفاقة.)
والباطل  نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق الذوق:

 (6من غير أن يعتمدوا في ذلك على كتاب أو غيره.)
 

                                                 

 .21ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )1(
اف اصطالحات الفنون،  )2( ، وأعيد تصويره في 9293 الهند، شياتك سوسيتي آف بنكال، كلكت ه، طبعة الت هانوي: كش 

 .341 ص ،3.ج9143طهران، 
 .14ص ،9الحكم،ج ي: فصوصبابن عر  )3(
 .30ص الكامل، نسان: اإلالجيلي الكريم بدع )4(
 .943ص ، عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)5(
 .32ص : التعريفات،الجرجاني )6(
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 (1في المستقبل.) محبوب بحصول تعلق الصوفية هو األمل وعند الرجرء:
هي جوهر اللطيف الصافي الشريف الذاكر العارف مهبط األنوار اإللهية الصادرة  الروح:

  (2من أمر هللا، وهي محل للصفات المحمودة والعلم بها استأثر بها دون خلقة.)
كانت أو  أرواحا للحق عز اسمه باعتبار نسبة الذات إلى الموجودات العينية اسم الرب:

سادا، فإن نسبة الذات إلى األعيان الثابتة هي منشأ األسماء اإللهية، كالقادر والمريد، أج
ونسبته إلى األكوان الخارجية هي منشأ األسماء الربوبية. كالرزاق والحفيظ, فالرب اسم 

 ( 3المألوه وتعينه.) ثبوت يقتضي خاص يقتضي وجوب المربوب وتحققه، واإلله
فيه الخيول، ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط،  ربطأصل الرباط ما ي الربرط:

البالء  به وبدعائه في الرباط على طاعة هللا يدفع فالمجاهد المرابط يدفع عمن ورائه، والمقيم
لنفسه، وهو  مجاهد الرباط الجهاد النفس, والمقيم في الرباط مرابط عن العباد والبالد، وقيل

 (4عن النبي صلى هللا عليه سلم..) الجهاد األكبر على ما روى
 قد يطلق على نسب الحضرة الوحدانية باعتبار ال ظهورها، وعلى كل بطون الرتق:

 قبل تفاصيلها في الحضرة الواحدية، مثل وغيبة، كالحقائق المكنونة في الذات األحدية
 (5في النواة.) الشجرة

 (6هو الخلق وصفاته. أي كل ما سوى هللا.) الرسم:
 (7معنى باطن مخزون تحت كالم ظاهر ال يظهر به إال يظهر به إال ألهله.) :الرمز

                                                 

 .20: التعريفات، صالجرجاني )1(
 .32ص : التعريفات، الجرجاني )2(
 .944ص  ، عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)3(
 .902ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، )4(
 .990ص م المصطلحات الصوفية،عبد المنعم الحنفي: معج )5(
 949ص ، عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)6(
 .941: اللمع في التصوف، ص السراج الطوسي )7(
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هو بغض الدنيا واألعراض عنها، وال يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يجمع بين ثالث  الزهد:
 (1خصال: عمل بال عالقة، وقول بال طمع وعز بال رياسة.)

 كان العلم الحاصل لههو الذي مشى على المقامات بحالة ال بعلمه وتصوره ف السرلك:
 عينا يأبى من ورود الشبهة المضلة له.

 مدارك بالجذية، ومجذوب سالك مجرد, ومجذوب مجرد، وسالك والسالكون أربعة أقسام:
 (2متدارك بالسلوك.)

 (3هو توجه القلب إلى الحق, وعلم السفر هو علم التصوف.) السفر:
 هير نفسه عن األخالق الذميمةتهذيب األخالق ليستعد العبد للوصول، بتط السلوك:

 (4بالذكر. ) وبالنهج على األخالق الحميدة
وقيل هو  ،كالم يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه، مقرون بالدعوى الاشطح:

 (5واضطراب.) باضطرار من أهل المعرفة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر عبارة
وف والمهالك فيرشد المريد ويشير إليه هو الذي سلك طريق الحق وعرف المخا الاشيخ:

 ( 6بما ينفعه وما يضره، وهو كذلك الذي يقرر الدين والشريعة في قلوب المريدين والطالبين.)
 وعكسه السكر احساسه وزوال بعد غيبة إلى االحساس العارف هو رجوع الصحو:

حادث  الصحوومعناها قريب من معنى الحضور والغيبة، والفرق بين الحضور والصحو، إن 
 (7وأقهر من الحضور والغيبة.) والسكر أقوى وأتم والحضور على الدوام، والصحو

                                                 

 .22: التعريفات، صالجرجاني )1(
 .41ابن عربي: االصطالحات، ص )2(
 .9ص ،الفقيرية : الرسالةابن سبعين )3(
 .13ص ،ابن عربي: االصطالحات )4(
 .19: التعريفات، صالجرجاني )5(
اف اصطالحات الفنونالت هانوي:  )6(  11، ص4ج ،كش 
  .499: اللمع في التصوف، ص السراج الطوسي )7(
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 المتصل بحقيقة من الطبائع هو الفاني بنفسه، الباقي باهلل تعالى، المستخلص الصوفي:
 (1الحقائق.)

  (2السيرة المختصة بالسالكين من قطع المنازل والترقي في المقامات. ) الطريقة:
أخالقه  وهي أول ما يبدو من تجليات األسماء اإللهية على باطن العبد. فيحسن :الطوالع

 فتطمس سائر وصفاته بتنوير باطنه، أو هي أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة
 (3األنوار.)

ظاهر العلم عبارة عن أعيان المكنات، وظاهر الممكنات، وظاهر الممكنات  الظواهر:
 (4عن تجليات األسماء.) رة أعيانها وصفاتها، وظاهر الوجود عبارةهو التجلي الحق بصو 

 (5حاله.) األحوال عن نفسه والمعرفة فظهرت العارف من أشهده الرب عليه العررف:
ومكانها،  مظهر العظمة ومكانة التجلي وخصوصية الذات ويسمى جسم الحضرة العرش:

حيط بجميع األفالك المعنوية وهو الفلك الم ،لكنه المكان المنزه عن الجهات الست
 (6والصورية.)
هي األسباب التي يتعلق بها الطالبون وفوتهم بسببها المراد، وقطع العالئق هو  العالئق:

 (7) .انشغال العبد بها حتى تقطعه عن هللا تعالى
 (8هو العلم المستنبط وهو علم أهل التصوف.) العلم البرطن:

 

                                                 

اف اصطالحات الفنون )1(  .499، ص4ج ،الت هانوي: كش 
 21، صعبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية )2(
 . 91ابن عربي: االصطالحات، ص )3(
 .903: التعريفات، صالجرجاني )4(
 .33ص ابن عربي: االصطالحات، )5(
 .933: التعريفات، ص الجرجاني )6(
 .929عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية، ص )7(
 .923ص عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية،  )8(
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 (1اهرة التي هي على الجوارح الظاهرة.)هو علم األعمال الظ العلم الظرهر:
أو  ملك من غير وساطة تعالى من هللا مباشرة هو العلم الذي يتعلمه العبد العلم اللدني:
   تعالى والمستخلص من قوله والمشاهد ة، كما حصل للخضر عليه السالم نبي، بالمشافهة

 (3.)(2)﴾وآتينره من لدنر علمر﴿
 هللا فيه أجساد العالم, مع أنه ال عين له في الوجود إالهو الهباء الذي فتح  العنقرء:

نما يسمى بالعنقاء بالصورة له في  ويعقل وال وجود بذكره يسمع ألنه التي فتحت فيه، وا 
 (4).عينه

 (5إشارة إلى ذات الشيء الذي تبدو منه األشياء.) العين:
نظر هللا  الذي هو موضوععن الواحد  إذا ما صار مالذا وملجأ، وهو عبارة هو القطب الغوث:

 من العالم في كل زمان، 
 (6وهو على قلب إسرافيل عليه السالم.)

لتخليهم عن األمالك وحقيقته أن ال يستغني  بالفقراء شريف, وسمي الصوفية وهو مقام الفقر:
 (7العبد إال باهلل.)

 صفة قامت فةدون الذات, فكلما ارتفعت ص بالصفات اإللهية تبديل الصفات البشرية الفنرء:
 (8إلهية مقامها فيكون الحق سمعه وبصره.)

                                                 

 .922صعبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية،  )1(
 .91( سورة الكهف، اآلية 2) 
اف اصطالحات الفنون )3(  .9099ص، الت هانوي: كش 
 .992، التعريفات، ص الجرجاني .99ص ،ابن عربي: االصطالحات )4(
 .91ص ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )5(
 .19ص، االصطالحاتابن عربي:  )6(
 .303ص ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )7(
اف اصطالحات الفنون )8(  .9912ص  ،الت هانوي: كش 
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نما الفيض: ويتقيد  يتعين وهو يفيد التجلي اإللهي، فأنه ذلك التجلي هيوالني الوصف، وا 
كالصور المسواة، يكون  خارجيا بحسب المتجلي، فإن كان التجلي له عينا ثابتة غير موجودا

 (1نحوها.) الحياة الوجود كصفة ويفيد صفة غير ،التجلي بالنسبة إليه بالصفات
هو األعيان الثابتة من حيث قبواها فيض الوجود من الفاعل الحق وتجليه الدائم الذي  القربل:
 (2هو فعله.)

 المباحات، ويقابله حال شريف ألهل المعرفة، إذ قبضهم الحق أحشمهم عن تناول القبض:
 (3البسط.)

 (4واالنقطاع عما دون هللا. ) والمشاهدة ةبالمكاشف قرب العبد من الحق سبحانه القرب:
عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر هللا تعالى من العالم في كل زمان، ويسمى  القطب:

 بالغوث أيضا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو خلق على قلب محمد صلى هللا عليه وسلم
 (5وقطب األقطاب، والقطب األكبر.) ،بقطب العالمويسمى أيضا 
القبلة ويميز فيها بين القصد األول وهو العلية التي يكون فيها الخالق والمخلوق  القصد:

 (6شيء واحد، والقصد الثاني وهو العلية التي تكون بين ذوات الممكنات.)
الحقيقية وجودا االطالع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية واألمور  الكاشف:
 (7وشهودا.)

 فهو مظهر االقتدار ومحل نفوذ األمر والنهي ،هو تجلي جملة الصفات الفعلية الكرسي:
 (8وااليجاد واإلعدام.)

                                                 

اف اصطالحات الفنون )1(  .9933ص ،الت هانوي: كش 
اف اصطالحات الفنون )2(  .9304ص ،الت هانوي: كش 
 .42: اللمع في التصوف، صالسراج الطوسي )3(
اف اصطالحات الفنون الت هانوي: )4(  .9994ص ،كش 
 .931ص  ،: التعريفاتالجرجاني )5(
 .11ص، 9132 ،بيروت ،9ط ،جوزج كثورة :تح ،: بد العارفابن سبعين )6(
 .930ص ،: التعريفاتالجرجاني )7(
 .1ص، 3ج ،الكامل االنسان :. والجيلي32ص  ،ابن عربي: االصطالحات )8(
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الكرامة: الكرامات لألولياء والمعجزات لألنبياء، وظهور الكرامات على األولياء جائز، 
إلى رفع أصل من  حصوله أنه أمر موهوم في العقل ال يؤدي ،والدليل على جوازه

 (1االصول.)
انطباعا  فيه نور إلهي حقي متجل في مشهد خلقي انطبعت الموجودات اللوح المحفوظ:

 (2في اللوح المحفوظ.) وهو منطبع إال أصليا، فهو أن الهيلولى ال تقتضي صورة
فس صدق االفتقار إلى هللا تعالى باالنقطاع عن كل ما سواه، وقيل فطام الن المجرهدة:

 (3عن الشهوات ومنع القلب عن األماني والشبهات.)
رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال ال  المحو:

 (4مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر.)
 إلى هللا عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته، أو هو سالك هو من انقطع المريد:

رجاء الحصول على النعماء، إذا علم  والصبر على البالء والمكابدة الطريق بالمجاهدة الشاقة
يريده  فيمحو إرادته فال ،غيره هللا تعالى ال ما يريده في الوجود إال ما يريده أنه ما يقع

 (5الحق.)
هو عبارة عن المجذوب عن إرادته ومن خصائص المحبوب أن ال يبتلي بالشدائد  المراد:

 ( 6ابتلى فذلك يكون محبا ال غير.)والمشاق في أحواله، فإن 
 بالعيون تكون هي األبصار، وبالقلوب هي باالتصال وهي خصور القلب المكراشفة:

 (7عين.) رأي كانه ما يستتر على الفهم له البيان، فيكشف بنعت
                                                 

 .332ص  ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )1(
اف اصطالحات الفنون )2(   .9313ص ،الت هانوي: كش 
 .929ص  ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )3(
 .944ص ،: التعريفاتالجرجاني )4(
 .343ص  ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )5(
 .949ص  ،: التعريفاتالجرجاني )6(
 .342ص ،عبد المنعم الحنفي: معجم المصطلحات الصوفية )7(
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هو المتحقق بالحق والخلق, ويرى أن كل مطلق في الوجود له وجه إلى التقييد،  المحقق:
واحد له وجه مطلق، ووجه مقيد،  إلى اإلطالق، بل يرى كل الوجود حقيقة وكل مقيد له وجه

 هذا المشهد ذوقا كان متحققا ومحققا. ومن شاهد
 ( 1أي الدنيا.) ،هو محل الالهوت، ويطلق أيضا على عالم الشهادة نرسوت:
وهم أربعون رجال، قائمون بإصالح أحوال الناس وحمل أثقالهم الختصاصهم  نجبرء:

 (.2فطرية.)برحمة 
 هو العقل األول الذي فاض عن هللا، ومن مرادفاته الكلمة المرددة نديم الدهر:

 ( 3واالنفصال الصادق، وصاحب الوجهين والقضاء الحتم.)
 هم المطلعون على خفايا الضمائر، ال بكشاف السائر لهم من وجود السرائر وهم نقبرء:

 (4ثالثمائة في كل زمان.)
 مبادئ ترويح السالك من ضغطه حجاب الغيبة بسراج أنوار بفتح الفاء(النفس:)

 وهو حركة العالم الوصلة، والنفس عند ابن عربي هي أصل العماء الذي خلق عنه
 (5شوقية.)

النفس  المذمومة: من الصفات النقص غالب األحوال، وهي جانب ما مال إلى النفس:
ما صدر عنها من  على نفسها تلوم واللوامة ،ميمةذاإلمارة. مأوى الشرور وطبع األخالق ال

 ( 6الحميدة.) باألخالق وتخلقت سيئات والمطمئنة التي انخلعت من صفاتها الدميمة

                                                 

اف اصطالحات الفنون )1(   .2199ص ،الت هانوي: كش 
 .999ص ،التعريفات :الجرجاني )2(
 .991ص ،: بد العارفابن سبعين )3(
 .991ص ،: التعريفاتالجرجاني )4( 
 .994ص  ،عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية)5(
اف اصطالحات الفنون )6(  .9403ص ،الت هانوي: كش 
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 هي التي يظهر فالواحدية ذاتا صفة، والصفة فيها الذات ظهرت هي مجلى الواحدية:
عين  فيه منها افتراقها، فكل لكن بحكم الذات ال بحكم ،األسماء والصفات مع مؤثراتها فيها

 (1اآلخر.)
سبحانه وتعالى  الحق تولي عن نفسه، وقبل عند الفناء هي قيام العبد بالحق الوالية:

 ( 2عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا وحاال وأثر لذة تصرفا.)
هللا  يتولى من لحظة، وكذلك يكله إلى نفسه وهو من يتولى هللا سبحانه أمره فال الولي:

الوالي  ومن شرط ،تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان ، فعبادتهتعالى وطاعته
 (3معصوما.) النبي أن يكون أن يكون محفوظا، كما أن شرط

 التواجد والوجود: التواجد وهو يوجب استيعاب العبد الوجد واسطة وهو يوجب الوجد:
البحر ثم ركب البحر ثم  استهالك العبد، كمن شهد استغراق العبد، والوجود نهاية وهو يوجب

 ( 4في البحر.) غرق

                                                 

 .31ص ،9ج ،الكامل : االنسانالجيلي الكريم عبد )1(
 .31ص ،عبد الرزاق القاشاني: اصطالحات الصوفية )2(
 .391ص  ،لحنفي: معجم المصطلحات الصوفيةعبد المنعم ا )3(
 .11-12ص ،ابن عربي: االصطالحات )4(
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:ةــــــــــــــخاتم  

 قد أكون أن أتمنى ما فهذا بجديد، يأتي أن هو باحث كل إليها يطمح التي الغاية كانت إذا
  .بحثي خالصة تضم التي الخاتمة هذه خالل من إليه وصلت

 الصوفي الشعر وهو األدبية، األنماط من متميز نموذج على االطالع هذا البحث مكنني من
 مدين هما: أبي هامتين شخصيتين لدى الهجريين والسابع السادس القرن في بجاية بحاضرة
 العقول معها تتفاعل مرجعية هذا أضحى الصوفي والشعر الششتري، الحسن وأبي شعيب

 لشعر مغالية نظرة المتلقي. فهو لدى االستيعاب أساليب بتجدد يتجدد يظل تفاعال والعواطف
، ومن أبعاده الفكرية؛ البعد النفسي المتمثل في فنيةوال والزهد، ويتميز بأبعاده الفكرية المديح

الحب اإللهي، إذ أن الشعراء الصوفية قد اتخذوا من الجمال موضوعا للحب اإللهي في أي 
و في الحقيقة تجلي للذات صورة ظهر، ألن ذلك الجمال الذي يظهر على الصور إنما ه

اإللهية في تلك الصور وألن الجمال هو صفة من صفات الذات اإللهية المطلقة، فاهلل يتجلى 
لكل محب تحت حجاب محبوبته التي يعشقها إال بقدر ما يتجلى فيها من مشابهة لأللوهية، 

ة منذ وال يقتصر هذا األمر على المتصوفة في المغرب العربي فحسب، بل أخذ الصوفي
القرن الثالث الهجريي تكلمون في الحب اإللهي مستعينين في شرح ماهيته وبيان أحواله 
بالحب اإلنساني الذي عرفه الناس وجربوه وشاهدوا آثاره، واالستعانة بالمحسوس في توضيح 

 .المعقول طريقة طبيعية في تقريب المعلومات إلى األذهان

ي وحدة الوجود، وهذه الفكرة ليست بالجديدة لدى ومنها البعد الفلسفي المتجلية ف      
المتصوفة، فقد سبق انتشارها في المشرق، وللمتصوفة في المغرب العربي سلف في ذلك 
وهو الحالج حين قال ) أنا الحق( التي لم يتراجع عنها حتى صلب، وهي فكرة تتجاوز لول 

هذه المخلوقات جميعها إنما هي هللا في الذات اإلنسانية إلى حلول في جميع مخلوقاته، وأن 
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تجليات للذات اإللهية، فحينما ترى شجرا أو حجرا أو أي شيء في هذا الكون فإنما ترى 
 صورة من صور هللا الواحدة  األصل والمتعددة المنظر.

ومما يدخل ضمن البعد السابق الوحدة المطلقة التي تنطلق من التمييز بين ما هو       
ا هو وجود وهمي ، فأصحابها يعتقدون أن الحق واحد أما ما عداه وجود حقيقي، وبين م

فضرب من الوهم، فالوجود واحد وهو وجود هللا فقط ، أما سائر الموجودات األخرى فوجودها 
عين وجود الواحد، وهي فكرة ناتجة عن المبالغة في وحدة الوجود، وسبيلها عندهم الذوق و 

 الكشف، ال العقل والفكر. 

بعد اإلنساني الذي بالغ شعراء الصوفية في الحديث عنه وافراغ الجهد فيه، حيث وهناك ال
كتب عبد الكريم الجيلي ومحي الدين بن عربي كتابين عنوناه بـ: اإلنسان الكامل، ويقصد 
بذلك شخص النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، كما اطلقوا عليه كذلك الحقيقة المحمدية 

من ذلك تفرد الصوفية بتكريم واجالل اإلنسان بغض النظر وهي نظرية صوفية خالصة، و 
 عن جنسه ودينه ولونه.      

واستخالصي لهذه األبعاد الثالثة هو حصيلة لتتبع ثالثة من رواد الشعر الصوفي المغربي 
في القرنين السادس و السابع الهجريين ممن خلفوا وراءهم دواوين شعرية متكاملة في 

 التصوف.

الناحية الفنية لهذا النمط الخطابي فقد كان أول ما يثير االنتباه فيه هو استعمال أما        
الرمز، وقـد تبنى صوفية المغرب هذا األسلوب من الرمز شأنهم في ذلك شأن صوفيـة 
المشرق، ومصدر ذلك هو الوحدة الفكرية والمناخ الثقافي المتشابه الذي عاش فيه أصحاب 

الصوفية منذ القديم إلى استعمال الرمز خشية على معانيهم من أن هذه النزاعات، ولقد لجأ 
تضيع عند غيرهم ممن ال يفهمونها، وخشيـة على أنفسهم من أن ينسبوا إلى الكفر، فتتقيد 
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حريتهم وتهدد حياتهم، وقـد يبرر بعضهم اللجوء إلى هذا األسلوب على أنه نمـط من أنماط 
أن يوصل فيها معانيه، فالمرأة والطبيعة والخمر غدت  التواصل الفكري التي يستطيع الصوفي

شفرات يقرأ الصوفي فيها بضرب من الكشف لغة ذات حدين: أحدهما حسـي فيزيائي واآلخـر 
 روحي إلهـي.

كما وظف الخطاب الشعري الصوفي مصطلحات خاصة مستمدة من مصادر عدة        
لصوفية، التي أعطاها معان باطنية منها  القرآن الكريم كمصدر تتأصل وفقـه تصورات ا

وأسرار خفية ال تفهم إال بضرب من الكشف واإللهام، إضافة إلى الحديث النبوي الشريف 
والدراسات اللغوية والفلسفات المختلفة التي أعطت ذلك التنوع في المطلح الذي يعد وسيلة 

 أخرى تضاف إلى أساليب اإلبالغ لديهم.

في بعيدا عن المؤثرات الفنية والمستجدات اإلبداعية، فقـد تنبـه ولم يكن الشعر الصو         
الصوفية إلى النظم عن طريق الموشحات واألزجال، فنقلوها من مجال الحب اإلنساني والمتع 
المادية إلى فضاء أرحب وأسمى من الروحانيات، وذلك لما لهذين النمطين الشعريين من 

هم، إذ منح الموشح والزجل للتصوف كثيرا من ذيوع لدى العامة وقـوة تأثير في نفوس
 المصطلحات والموسيقى واألناشيد مما له عالقة بمجالس الذكر والسماع عند الصوفية.

 نستطيع أن نستخلص النتائج والحقائق التالية:

. اصطالحات الصوفية مستمدة من المعجم اللغوي العام، ولكن لدالالت ومعان غير 1
 لوم األخرى وكافة الناس.التي يتداولها أهل الع

. ومعظم تلك االصطالحات قرآني في أصله، سواء أكان بلفظه أم بمشتق منه، وقد 2
عمل المتصوفون على توليد األلفاظ على مذهب الفالسفة والمتكلمة والفقهاء، فهناك 
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المصادر االصطناعية كالحرية، والعبودية، والمصادر المطلقة، كالحلول والفناء والحزن، 
 إلشراق والكشف، وهناك النسبة كالعلم اللدني، ونحو ذلك.وا

. فهم اصطالحات الصوفية رهين بفهم نظرية المعرفة عندهم، وهو محال إدراكه إال 3
لمن حلق في أجوائهم، وأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة، وتجرد من طينه وعقله وحسه، وذاق 

 بالحس، ولكن بالقلب.بقلبه، وهذا يعني أن معانيهم ال تدرك بالعقل وال 

. المعروف أن التطور الذي يطرأ على دالالت بعض األلفاظ واالصطالحات إنما 4
يكون لعالقات تربط بين الداللة السابقة والداللة الالحقة، مما يدرك بالعقل والحواس، ولكننا ـ 

س، وقد فيما يتعلق بألفاظ المتصوفة ـ نقف إزاء عالقات مختلفة ال تدرك بالعقل وال بالح
نشبه ذلك بخيط الجاذبية، يربط بين الجاذب والمذوب، وبحبل من ليف يربط بين جسمين... 

 األول مثال اللفظ ومعناه عند المتصوفة، والثاني مثال ذلك عند أهل العقل والحس.

. من هنا نستطيع أن نقرر أن اصطالحاتهم ليست كسائر االصطالحات، فهذه تفهم 5
 أما تلك فال سبيل إلى فهمها دون ممارسة التجربة الصوفية. بالنظر العقلي والدرس،

. وأخيرا إن المعاني التي يصرف لها المتصوفة ألفاظهم، تتضمن المعاني اللغوية 6
األصيلة، دون أن تكون مقصودة بتلك األلفاظ، ما لم يكن الحديث موجها لعامة الناس، وهذا 

مختلفين: مستوى الخاصة من المتصوفة، يعني أن الصوفي يستخدم األلفاظ بمستويين 
 ومستوى العامة، عامة الناس.

إلى أن  . وآخرا، إن األبعاد الداللية الجديدة التي بلغتها اصطالحات الصوفية تذهب7
تكون اللغة دقيقة في توصيل المعارف والعلوم على نحو متكافئ عند عامة الناس، أما 

ظ يعمل على إبهام معانيها، لكن ليس عن قصد، الصوفيون، فإن مذهبهم في استخدام األلفا
نما هي مقتضيات المعرفة الذوقية وذلك شأو بعيد، ال يتأتى إال لعارف باهلل، إنه مستوى  وا 
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من المعرفة مختلف جدا، وال يخضع لنواميس العقل والحس، ومن هنا كان النظر فيه 
على الباحث في اصطالحاتهم مستحيال، والتقاء العامة عليه أكثر استحالة، وهذا يعني أن 

 وتطورها الداللي أن يكون متصوفا، يكتب للمتصوفين.

والبحث في التراث األدبي الصوفي ممتع على صعوبته، وهذا ألن الدارس فيه ال يحرم       
استفادة منه، فحيثما يمم الباحث وجهته الح له من عظيم النتائج ما يبهره، وفتح له من 

تشفه سلفا، فمازالت للباحثين جوانب كثيرة يمكنهم دراستها ومعرفة أبواب العلم ما لم يك
 أسرارها في هذا التراث الثر.

مل أن أكون قـد وفقت في عملي هذا، فما كان فيه صواب فذلك ما كنت آوأخيرا       
 أرجو، وما كان غير ذلك فحسبي أنني بذلت جهدي وهللا من وراء القصد.
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 الصفحة السورة رقمها اآلية
َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريُدوَن 

 َوْجَههُ 
 82 الكهف 82

 82 التكاثر 12 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
 82 الكهف 64 المال والبنون زينة الحياة الدنيا

لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط واضرب 
 به نبات األرض

 82 الكهف 64

 82 البقرة 244 والذين آمنوا أشد حبا هلل
 83 المائدة 46 فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه

 37 لقمان 81 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
لى أولي األمر منهم  لعلمه الذين ولو ردوه إلى الرسول وا 

 يستنبطونه منهم
 37 النساء 37

 60 المجادلة 21 أال إن حزب هللا هم المفلحون
 60 المجادلة 88 أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون

 82 الملك 12 تبارك الذي بيده الملك
الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 

 الخاسرين
 21 ألعرافا 18

 89 األحزاب 77 إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
 89 النحل 21 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين

 90 القصص 22 كل شيء هالك إال وجهه
 90 اإلنسان 12 هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

 277 طه 26 إال أنا فاعبدني إنني أنا هللا ال إله
َهَواِت ِمــَن الن ِــَسـاِء والَبنِـيَن َوالَقَناِطيِر  ُزي ِـــَن َللـنَّـــاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َواأَلْنَعاِم  ــِة والَخــْيِل الـُمـَسـوَّ الُمَقنـَطَرِة ِمــَن الذََّهــِب والِفضَّ

 َيا واَّللَُّ ِعنَدُه ُحْسُن المآبَوالَحــْرِث َذِلَك َمَتاُع الَحَياِة الدُّْنـ

 268 آل عمران 26

ِر الُمْؤِمِنينَ   261 الصف 27 َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها نْصٌر ِمَن هللا َوَفْتٌح َقِريٌب وَبشِ 
 261 التوبة 212 ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن أْن َيَتَطهَُّرْوا َوهللا ُيِحبُّ الُمطَِّهِرينَ 
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َوال ِذيَن تََبو ُءوا الد اَر َواإليَماَن ِمن َقْبِلهْم ُيِحب وَن َمْن َهاَجَر إَلْيِهْم 
َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهم َحاَجٌة ِممَّا ُأوُتوْا َوُيْؤِثروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم 

َوَلْو َكاَن بِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم 
 ُحوَن  الُمْفلِ 

 241 الحشر 11

ًا َوُتِحُبوَن الَماَل ُحب ًا َجم اً   241 الفجر 81-21 َوتَْأُكُلوَن التََّراَث َأْكاًل َلمَّ
 241 القيامة 82-81 َكالَّ َبْل ُتِحب وَن الَعاِجَلَة وَتَذُروَن اآلِخَرةَ 
ْخَواُنُكْم  وَأْزَواُجُكْم وَعِشيَرُتُكْم َوأْمَواٌل ُقْل ِإن َكاَن آلَباُئُكْم َوَأْبَناُئُكْم واِ 

ِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ إَلْيُكْم ااْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمسَ 
ِمْن هللِا َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَرب ُصوْا َحتَّى َيْأِتَي هللا بأْمِرِه 

 لَفاِسِقينَ َوهللا ال َيْهِدي الَقْوَم ا

 242 التوبة 86

وَلَقْد َراوْدُتُه َعْن َنْفِسِه فاْسَتْعَصَم َوَلِئن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَنَن 
ْجُن َأَحبُّ ِإَلي  ِمم ا  اِغريَن، َقاَل َرب  الس  َوَلَيُكونَن ِمَن الص 

ال  َتْصِرْف َعن ي َكْيدُهن  َأْصُب ِإلْيه ن  وَأُكْن م ن َيْدعونني ِإَلْيِه واِ 
الَجاهليَن، َفاستَجاَب َلُه رب ه فَصرَف عنُه َكيَدُهَن إن ه ُهو السميُع 

 الَعليمُ 

 248 يوسف 78-76

ُقْل ِإن ُكنُتم ُتحبوَن هللَا فاتِبُعوِني ُيحِبْبُكُم هللا ويْغِفْر َلُكم ُذنوبُكْم 
 َوهللا َغُفوٌر ر حيمٌ 

 248 آل عمران 72

 247 البقرة 214 الُمحِسنينَ ِإن  هللَا ُيحب  
 246 اإلسراء 24 َوَما ُأوتيُتم ِمن الِعلِم ِإاَل َقليالً 

 244 النجم 12 َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى
ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوُّ ِإالَّ المـُتَِّقيَن   242 الزخرف 43 اأَلِخالَّ

ِسٌن َواتََّبَع ِملََّة َوَمْن َأْحَسُن ِدْيًنا مِّمَـّْن َأْسَلَم  َوْجَهُه َّللَِّ َوُهَو محُّ
 ِإْبَراِهْيَم َحِنْيًفا وِاتََّخَذ اَّللَُّ ِإْبَراِهْيَم َخِلْيالً 

 242 النساء 244

الَعِزْيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن نَّْفِسِه َقْد  ةَوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي الـَمِديَنِة ِاْمَرأَ 
ِبْينٍ َشَغَفَها ُحبًّا ِإنَّا َلنَ   َراَها ِفي َضاَلٍل مُّ

 242 يوسف 71

َوِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم مِّْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل 
 َبْيَنُكْم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيتََفكَُّرونْ 
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الذِ ْيَن َآَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم َأْمَواَلُكْم واَل َأْواَلَدُكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َيا َأُيَها 
 َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهْم الَخاِسُرون

 247 المنافقون 11
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 247 النور 73

 212 القصص 22 كل شيء هالك إال وجهه
 212 األنفال 23 وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى

ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من 
 الخاسرين

 883 المائدة 17

وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهما إال 
 بالحق

 873 الدخان 72-71

 848 االنفطار 14 يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم
 844 االسراء 24 قل الروح من أمر ربي

قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال 
 رمزا

 834 آل عمران 15

 822 األنبياء 72 َيَتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَماُن َو َقاَل َصَواًبا الَ 
 838 النحل 22 ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

 721 التحريم 28 َفَنَفخَنا فيه من روحنا
 824 مريم 62 أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا

 821 النور 71 عندهووجد هللا 
 814 الشورى 22 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 

 

  

 



  :لعامفهرس األ
 

433 

 

 المـــــــرس األعــــــفه
 34 ........................................................................................... إبراهيم بن أدهم

 532 ،532 ،43........................................................................................ إبليس

 453 ................................................. ابن البنا السرقسطي = أحمد بن محمد بن يوسف

 78..... ............................................................................................. ابن الزبير

 39،40،99، 38............................................. .... ابن الفارض= لعمر بن لعلي بن مرشد

 43 ................................................................................................ ابن المبارك

 333 ،532 ،347 ،355 ،33 ،34................................. ابن تيمية = أحمد بن لعبد الحليم
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 532 ،43 ......................................................................................... ابن منظور

 423 ،575 ........................................................................................ أبو العباس
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 42 ................................................................................................... أبو حنيفة
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، 87، 88، 82، 83، 84، 85، 28، 22، 23، 23، 22، 38.... أبو مدين شعيب = شعيب بن الحسن
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 73 ......................................................................................... أحمد بابا التنبكتي

 34 .............................................................................................. أحمد بن حنبل

 432 ........................................................................................أحمد محمد شاكر

 328 ..................................................................................... -لعليه السام  -آدم 
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 582 ................................................................. األخطل = أبو مالك غياث بن غوث

 582 ،55 ........................................................................................... األزهري

 43 .................................................................................................... اإلسكندر

 523 ،53 ،33..................................................................................... األشعري
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 454 ،432 ............................................................................................ األموي
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 323 ،52 ............................................................................................ البغدادي

 33 .................................................................................................. البيضاوي
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 27 .................................................... التنوخي =أبو لعبد هللا زين الدين محمد بن محمد

 423 ،25 ،23............................. الثعالبي =أبو منصور لعبد الملك بن محمد بن إسمالعيل

 34 ...................................................................................................... لثوريا

  ،472 ،473 ،452 ،452 ،454 ،535 ،82 ................ الجرجاني = لعلي بن محمد بن لعلي

472، 478، 477، 473، 433، 433، 435 ،434 ،433 ،432 ، 

 453 ،457 ،575 ،573 ،334 ،34 ،84 ،35 ،47 ،45 ،43 ،52 ......................... الجنيد

 433 ،324 ......................................................................................... الجوهري

 74 ،73 ،28 ،22 ،43 ........................... الجياني = لعبد القادر بن أبي صالح بن لعبد هللا

 332،338 ،33 ،83 ،  35............ حمد بن الحسن بن المظفر البغداديأبو لعلي م الحاتمي =

 

 53،43 .......................................................................... الحارث بن أسد المحاسبي

 53 ...................................................................................................... الحجاج

 34 ،43 ،43 ،53 ........................................................................ الحسن البصري

 442 ،454 ........................................................................................... الحكمي

      537 ،538 ،332 ،333 ،333 ،83 ،22 ،33 ،43 ، 47 ...... الحاج = الحسين بن منصور

533 ، 533، 554، 533، 543، 527، 587، 583، 574، 455 ،453 ،452.  

 582 .......................................................................................... الخليل بن أحمد

 32 ،33 ،35 ،45 ،43 ،43 ...................................... الذهبي= محمد بن أحمد بن لعثمان

 333 ............................................. الزبيدي = محمد بن محمد بن محمد بن لعبد الرزاق

 322 ........................................................................................... الزبير بن بكار
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 432 ،538 ،43...................................................................................... الزجاج

 453 ................................................ د هللا الزركشيالزركشي = محمد بن بهادر بن لعب

 24 .................................................................. الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب

 33 ...................................................................................................... السبكي

 23 .......................................................................... السجلماسي = أحمد بن مبارك

 72 ..................................................................................................... السعدي

 537 ............................................................. السهروردي المقتول = يحيى بن حبش

 43 ،33 ............................................................... السيوطي= لعبد الرحمن بن محمد

 355 ،333 ،27 ،22 ،24 ..................................الشاطبي = إبراهيم بن موسى بن محمد

 335، 34 ،43 ،33 ....................................................... الشافعي = محمد بن إدريس

 452 ،533 ،537 ،377 ،554 ،333 ،37 ،83 ،84 ......................................... الشبلي

   333 ،333 ،33 ،37 ،38 ،32 ،32 ،78 ،82 ،83 ،23 ، 47..... الششتري = لعلي الششتري

335، 334، 333، 332، 332، 338، 337، 333، 333، 333، 335، 333، 334، 333   

332، 332، 338، 337، 333، 333، 333، 335، 334، 333، 332، 332، 338، 337   

333، 353، 353، 355، 354، 353، 352، 352، 358، 357، 353، 343، 383، 383   

382، 388، 387 ،383 ،373، 377، 373، 333، 333، 335، 334، 333،333، 533    

533، 532، 533، 533، 532، 532، 538، 537، 533، 553، 553، 555، 554، 553   

552،558، 557، 553، 543، 543، 545، 544، 543، 542 ،542 ،548 ،547، 533    

535، 534، 533، 532، 532، 538، 537، 523، 522، 522، 528، 527، 523، 523  

523 ،525 ،524 ،523 ،522 ،522 ،528 ،527،523 ،583،583 ،585 ،584، 433      

433  ، 433، 435، 434 ،447،443 ،433 ،433 ،435 ،434 ،433 ،432 ،423 ،438 

433، 427، 473.  

 453 ،43 ،55....................................................... الشعراني = لعبد الوهاب بن أحمد

 33 ،37 .......................................................................................... الشهرستاني

 43 .............................................................................................. الصالح أيوب

 48 ..................................................................................................... الصفدي

 55 .................................................. الصفدي = صاح الدين خليل بن أيبك بن لعبد هللا

 33 .............................................................. الطرطوشي = محمد بن الوليد بن خلف

      573 ،583 ،333 ،27 ،35 ،33 ،42 ،43 ،53 ،33 .... الطوسي = لعبد هللا بن لعلي السراج

455 ،423، 475، 478، 433، 433.  

 438 ...................................................................................... العباس بن األحنف

 453 .................................................................................................... العجاج

 438 .....................................................العرجي =أبو لعمر لعبد هللا بن لعمر بن لعمرو

 422 ،423 ،423 .................................................................... العز بن لعبد السام

 533 ..................................................................................................... العيني

 33، 34 ،73 ،45..........................................الفضيل بن لعياض

 23 .................................................................................................... القرطبي
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  83، 25، 23 ،23 ،28 ،45 ،43 ،53 ،54 ،33 ............. لقشيري= لعبد الكريم بن هوازنا

74 ،348 ،373، 533، 532، 524، 522، 522، 587، 573 ، 453، 455، 443، 442        

438 ،437 ،433 ،428 ،423 ،425. 

  

 338 ،534 ........................................................ القونوي = محمد بن إسحق بن محمد

 24 ........................................................................... أبو العباس بن لعجان القيسي

 532 ،532 ، 78 ،73 ........................................................... مد بن جعفرمح الكتاني

 37 .................................................................... المازري = محمد بن لعلي بن لعمر

 44 ..................................................... المأمون=أبو العباس لعبد هللا بن هارون الرشيد

 442 .................................................................... بن الحسين الجعفي المتنبي=أحمد

 524 ................................................................................................... المتوكل

 424 ،47 ............................................. المرزوقي =أبو لعلي أحمد بن محمد بن الحسن

 35 ................................................................................................. المقتدر باهلل

  333 ،337 ،333 ،38 ،34 ،72 ،38 ،32 ،32 ،77 ،74 ،83 ،23 .................... المقري

353، 355، 587 

 453 ........................................................... المقريزي = أحمد بن لعلى بن لعبد القادر

 43 .......................................................................... المناوي = محمد لعبد الرؤوف

 35 ،32 ،33.......................................................................................... المهدي

 23 .................................................................................................. الموحدون

 437 ،533 ،532 ،533 ،534 ،535 ،583 ،372 ........................................... النظام

 527 ،382 ،328 ،333 .............................................. النفري = محمد بن لعبد الجبار

 372 .................................................................. مريالنووي = يحيي بن شرف بن 

 423 ،423، 34.................................................. الهروي = لعبد هللا بن محمد بن لعلي

 523 .................................................................................................. الواسطي

 427 ،523 ...................................................................................... امرئ القيس

 73 ............................................................................................... أويس القرني

 432 ............................................................................................. بشار بن برد

 473 .............................................................................................. بشر الحافي

 547 .................................................................................................... بطرس

 532 ،532 ..............................................................................................بلقيس

 22 ............................................................................... حبيب بن أوس = أبو تمام

 23 .............................................................................................. حسن بن لعلي

 532 ...................................................................................... حواء لعليها السام

 45 ................................................................................................ داود الطائي

 82 ،84 ،58............................................................................ ذو النون المصري

 43 .................................................................. رابعة بنت اسمالعيل العدوية أم الخير

  433 ...................................................................................................... رستم
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 373 ..................................................... زكي مبارك = زكي بن لعبد السام بن مبارك

 427 ...................................................................................................... زهير

 372 ...................................................................................................... زينب

 553 ............................................................................... سارية = سارية بن زنيم

 33 ......................................... سحنون=لعبد السام بن حبيب بن حسان التنوخي سحنون

 53 ،32 ....................................................................................... سري السقطي

 73 ..................................................... سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي

 34 .............................................................................................. الثوريسفيان 

 43 ................................................................................................. شجرة الدر

 432 ،433 ..................................................................................... شوقي ضيف

 338 ،33 ....................................................................................... صاح الدين

 432 ........................................................................................... طرفة بن العبد

 432 ،473 ،472 ،553 ،83 ........................................................ لعبد الكريم الجيلي

 34 ،43 ................................................................................. لعبد هللا بن المبارك

 33 ،42 .......................................................................... لعبد هللا بن لعلي الطوسي

 432 .............................................................................. لعبد هللا بن مسلم بن قتيبة

 43 ........................................................................ لعبد الملك بن لعبد هللا =الجويني

 32 ...................................................................................... يلعبد المؤمن بن لعل

 455 ...................................................................................................... لعلقمة

 455 .............................................................................................. لعلقمة الفحل

 322 ،42 ،43..................................................... -رضي هللا لعنه  -لعمر بن الخطاب 

 432 ،73 .............................................................................. لعمر بن لعبد العزيز

 433 ...................................................................................... لعيسى لعليه السام

 27 ....................................................................................................... قارون

 52 .............................................................................................. قتيبة بن مسلم

 523 .......................................................................................... قدامة بن جعفر

 43 ......................................................................................................... قطز

 433 ،333 .................................................................................. قيس بن الملوح

 73 ........................................................................................................ ُكتَامة

 453 .................................................................................................... كسرى

 533 ،532 ،532 ،352 ،355ن لعبد هللا السلمانيلسان الدين بن الخطيب =أبو لعبد هللا محمد ب

 34 ............................................................................................... مالك بن أنس

 52 ............................................................................................ محمد بن واسع

 434 ،448 ،333 ،43 ،52 ،33 .......................................... محمد صلى هللا لعليه وسلم

 33 .............................................................................................. محمد مخلوف

 23 ........................................................................................... مروان بن محمد

 442 ...................................................................................... موسى لعليه السام
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  38 ،32 ...................................................................................... ياقوت الحموي

 452 ............................................................................................ يحيى بن معاذ
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 القرآن الكريم )رواية ورش عن نافع(

 المصادر والمراجع:

مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت،  ،التصوف اإلسالمي أحسن عاصي:  -1
4991.  

  .4999 ،5ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي، 2مج  ،اإلسالم ظهرأحمد أمين:  -2
 .4911 ،4ط مصر، القاهرة، ، مطبعةاإليمان والروحأحمد الحلواني.  -3
 .1.4911ط مصر، القاهرة، مطبعة ،السمو الروحي في األدب الصوفي:  -4
 ه.4141مصر،  ،المطبعة العلمية ،: قواعد التصوفأحمد رزوق -5
، الدوحة، دار الثقافة،دراسات في التصوف واألخالقأحمد السايح وعائشة المناعي:  -6

 .4994 قطر،
 .4912، 4ط، دار العودة ، بيروت، لبنان، زمن الشعرأدونيس:  -7
 .2141 ،4ط والنشر، للطباعة مصر نهضة دار ،النوستالجيا: الشاذلي أسامة -8
 .4911 ،4ط ،بيروت ،دار النفائس ،التصوف منشؤه ومصطلحاتهأسعد السحمراني:  -9

 ،41، طدار الكتاب العربى ،حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم:  األصفهاني، -11
 .،)د.ت(لبنان ،بيروت

 بيروت، العربية النهضة دار حسين، محمد محمد: وتعليق شرح ،الديواناألعشى:  -11
 .4911 لبنان،

 ،األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،الشعر والتصوف:إبراهيم محمد منصور -12
 .(د.ت،)مصر ،دار األمين

 ،منشورات المكتب التجاري ،الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد :إحسان حقي -13
 .  4994 ،4ط، بيروت
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 .4941 ،مصر ،مطبعة المنار ،2ج  ،االعتصامالشاطبي:  أبو إسحاق -14
القسم  ،األزهار الرياضة في أئمة وملوك اإلباضيةسليمان بن عبد هللا:  ،الباروني -15

 )د. ت(.  ،مطبعة األزهار البارونية ،األول
دار  ،تح: حسن كامل الّصيرفي ،4مجلد يوان(: الدعبيد بن يحي الطائي)البحتري  -16

 .4912 ،القاهرة ،المعارف
مطبعة السنة  ،عبد الرحمن الوكيل :تح ،مصرع التصوفبرهان الدين البقاعي:  -17

  م.4951ه. 4111 ،القاهرة ،المحمدية
 ،بغداد ،مكتبة المثنى نشر ،المغرب في ذكر بالد إفريقيةأبو عبيد هللا:  ،البكري -18

 )د.ت(.
بيروت، مطبعة أربعة أجزاء،، شمس المعارف الكبرىأحمد بن علي:  ،البوني -19

  م.4911
 ،تح: أحمد توفيق ،التشوف إلى رجال التصوف:أبو يعقوب يوسف بن يحي ،التادلي -21

 .4991 ،2ط  ،المغرب ،مطبعة النجاح الجديدة
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مدخل إلى التصوف اإلسالمي: زاني، أبو الوفااالتفت -21

 .4911 ،1القاهرة، ط
 ،مصر ،مطبعة السعادة ،نيل االبتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا:  ،التمبكتي -22

 .ه4129
م،  4192، شياتك سوسيتي آف بنكال، كلكّته، كّشاف اصطالحات الفنونالّتهانوي:  -23

 .4911 ،2وأعيد تصويره في طهران، ج
، 1، إشراف تعريف وتعليق:  جريش فتح هللا، طتراث االسالمتوماس ارنولدس:  -24

 .4914بيروت،
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 ،عبد الحليم محمد رشاد سالم :تح ،االستقامةأبو العباس تقي الدين:  ،ابن تيمية -25
 (.د.ت،)القاهرة ،1، ططبعة مؤسسة قرطبة

 )د.ت(. ،المغرب ،الرباط ،طباعة المكتب التعليمي السعودي ،4م ،مجموع فتاوي  : -26
دار الكتب ، 1ج  ،خمسة أجزاء في مجلدين  ن،مجموعة الرسائل والمسائل:  -27

 . م4911  ،4ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية
،  2ج ،بيروت ،دار  الكتب  العلمية  ،الحاوي  للفتاوى :جالل الدين السيوطي -28

 )د.ت(.
 .4914 القاهرة، مكتبة ،الهوى ذم:  الرحمن عبد الفرج الجوزي، أبو ابن -29
مكتبة لبنان ناشرون،  موسوعة المصطلحات العربية واإلسالمية،جيرار جيهامي،  -31

4991. 
، منشوارت دار مكتبة الحياة، تاريخ الجزائر العام عبد الرحمان بن محمد: ،الجياللي -31

 .4995، 2بيروت، لبنان، ط 
طبع  ،مجموعة قصائد صوفية :الحاج محمد بن الحاج صالح اليسجني -32

 )د.ت(.،حجري
 .4919 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ج  ،إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي:  -33
تح: محمد العدلوني اإلدريسي، دار الثقافة، المغرب،  ،: الديوانالششتري أبو الحسن -34

 2115، 4ط
، تقديم وتحقيق، دراسة وتعليق: محمد العدلوني اإلدريسي، دار المقاليد الوجودية: -35

 .2111، 4الثقافة، المغرب، ط
مصر،  الجامعية. دار المعرفة ،2ط ،ألفاظ الصوفية ومعانيهاحسن الشرقاوي:  -36

 )د.ت(.
 م.4911 ،4،ططبعة مؤسسة المختار ،معجم ألفاظ الصوفية:  -37
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، دار الفضيلة شفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة المنفرجةحسين محمد مخلوف:  -38
 .2115للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، 

 ،القاهرة ،مصر ،طبعة دار نهضة ،المعجم العربي نشأته وتطورهحسين نصار:  -39
 م.4959

دار  ،2ج ،األلباب زهر اآلداب و ثمرأبو إسحاق إبراهيم علي: ، الحصري القيرواني -41
 .4951 ،القاهرة ،إحياء الكتب العربية

مطبعة  ،عبد الفتاح عبد هللا بركة: تح ،آداب المريدين وبيان الكسبالحكيم الترمذي:  -41
 .(د.ت،)القاهرة ،السعادة

البابي الحلبي، ، تح: ج أربري وعلي حسن عبد القادر، طبعة مصطفى أدب النفس: -42
 م.4911القاهرة، 

 .4941 ،طبعة باريس ،الطواسينأبو المغيث الحسين بن منصور:  ،الحالج -43
 ،5ج  ،مصر   ،البحر  المحيط :الدين  عبد هللا  بدر األندلسي،حيان    أبو -44

4921. 
 ،بيروت ،دار الثقافة ،تح: وداد القاضي ،اإلشارات اإللهيةأبو حيان التوحيدي:  -45

4912. 
مكتبة كلية اآلداب جامعة  ،المصطلحات عند الفرابي دراسة لغويةخالد بوشطارة:  -46

 م.4992 ،القاهرة
 .4911 ،1لبنان، ط ،بيروت ،دار القلم ،المقدمةعبد الرحمن:  ،بن خلدونا -47
 .4951 ،اسطنبول ،تح: محمد بن تاويتالطنجي ،شفاء السائل لتهذيب المسائل:  -48
، دار 2، تر: عبد الحميد الهنداوي، مجالمعنى كتاب :الخليل بن أحمد الفراهيدي -49

 .2111، 4ط لبنان، بيروت، الكتب العلمية،
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: تح ،كتاب مشارق أنوار القلوببد الرحمن بن محمد األنصاري: ع ،ابن الدباغ -51
 .4959 ،لبنان ،بيروت ،دار صادر ودار ،هـ.ريتر

مكتبة  ،والنصرانيةالحب اإللهي في التصوف بين اإلسالم دين محمد ميرا صاحب:  -51
 م.4994 ،القاهرة ،جامعة األزهر ،كلية أصول الدين

، مؤسسة سير أعالم النبالء: (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) الذهبي -52
 .4991، 9، بيروت، ط1الرسالة، ج

ابن  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ية اللغوية لبردة البوصيرين: البرابح بوحوش -53
 .4991، الجزائر ،عكنون

 ،1ط  ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،المغرب العربي تاريخه وثقافتهرابح بونار:  -54
2111. 

 القلم، دار ،4ط داوودي، تح: عدنان ،القرآن ألفاظ مفردات: األصفهاني الراغب -55
 .4995 بيروت،

 مكتبة لبنان الناشرون،، يموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالم: رفيق العجم -56
 م.4999،األولى الطبعة

 ،مراجعة عبد الصبور شاهين ،4ج ،شرح الحكم العطائيةأبو بكر عباد:  ،الرندي -57
 .4911، القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر

 ،مصر ،دار النهضة المصرية ،الفلسفة اإلشراقية أصولريان محمد علي:  أبو -58
4911  

 .4911، بيروت، تاريخ  الفكر الفلسفي  في اإلسالم: 
 سلسلة ،القاموس جواهر من العروس تاج: الحسيني مرتضى محمدالزبيدي،  -59

 .4999  ،2الكويت،ج في اإلعالم وزارة تصدرها
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، دراسة وتح: المصطفى لغفيري، تعليق على مقطعات الششتريزروق أحمد:  -61
 .2142، 4المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب،ط

في تأصيل المصطلح ومفهومه التعبير االصطالحي دراسة زكي حسام الدين كريم:  -61
 م.4915 ،، طبعة مكتبة أنجلو المصريةوأنماطه التركيبية ومجاالته الداللية،

. كلية اآلداب جامعة أثر التصوف اإلسالمي في اآلداب واألخالقزكي مبارك:  -62
 م.4911القاهرة. 

مخطوط بكلية  ،لحب في القرآن دراسة موضوعيةسالم عبد الخالق عبد الحميد: ا -63
 م.4992 ،جامعة األزهر الشريف ،أصول الدين

 الرحمان عبد: تح ،سبعين ابن رسائل الفقيرية، الرسالة: الحق سبعين، عبد ابن -64
 .2142 المنشورات، دليل بيبليون، ومكتبة دار بدوي،

 .4911 ،بيروت ،4ط ،،كثورة جورج :. تحقيقبد العارف : -65
بيروت، سنة  ،طبعة دندرة ،في حدود الكلمةالمعجم الصوفي، الحكمة سعاد حكيم:  -66

 م.4914 ،ه4114
 ،لبنان ،بيروت ،دار الرائد العربي ،فن المنتخب العاني وعرفانهسعيد أحمد علي:  -67

 .4911 ،2ط
 .2111، القاهرة ،المكتبة األزهرية للتراث ،أخبار الحاّلج سعيد عبد الفتاح : -68
دار  ،تح: شوقي ضيف ،4ج ،المغرب في حلى المغرب: المغربيبن سعيد ا -69

 .(د.ت،)القاهرة ،المعارف
 م.4914، مطبعة القاهرة، الخيال والشعر في تصوف األندلسسليمان العطار:  -71
 .4911 ،مصر ،مطبعة طنطا ،المحبة :سمير حلبي -71
 بن ومحمود محمود الحليم عبد: تح ،المعارف عوارف: حفص السهروردي، أبو -72

 .(ت.د) القاهرة، ،4ط المعارف، دار الشريف،
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 ه.4211 ،طبعة يوالق ،2ج ،فوات الوفيات :ابن  شاكر الكتبي -73
 .4911،سوريا ،منشورات وزارة الثقافة ،حركة التصوف اإلسالمي :شرف محمد ياسر -74
الحب اإللهي عند صوفية القرنين الثالث والرابع صبري متولي منصور:  ،الشرقاوي -75

 م.4919 ،جامعة القاهرة ،مكتبة كلية اآلداب ،الهجريين
 ،4ط ،عالم الكتب ،تح: عبد الرحمن عميرة ،التعريفاتمعجم  :الجرجاني الشريف -76

4911. 
، تح: محمد سيد الملل والنحلأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد:  ،الشهرستاني -77

 .، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ت(4كيالني، ج 
 (.د. ت)، 1دار المعارف، مصر، ط ،العصر الجاهليشوقي ضيف:  -78
 )د. ت(.، بيروت ،دار العودة ،حياتي في الشعرصالح عبد الصبور:  -79
 .،)د.ت(2ج  ،بيروت ،دار صادر ،قوت القلوب :أبو طالب المكي -81
 ،للطباعة والنشر األمةدار  ،العالم الرباني سيدي أبو مدين شعيبالطاهر عالوي:  -81

 .2111 ،4ط ،الجزائر
 .(د.ت،)مصر ،القاهرة ،مطبعة نهضة ،من أعالم التصوفطه عبد الباقي سرور:  -82
 ،عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور :تح ،اللمع أبو نصر السراج: ،الطوسي -83

 .4991 ،القاهرة ،ودار الكتب الحديثة ،بغداد ،مطبعة المثنى
 ،معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرعادل نويهض:  -84

 .4911 ،لبنان ،2ط ،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة
 ،المكتب المصري للمطبوعات ،الرمز الشعري عند الصوفية:عاطف جودة نصر -85

 .4991 ،مصر ،القاهرة
 ،لبنان ،بيروت ،دار األندلس ،دراسة في فن الشعر الصوفي :شعر عمر بن الفارض :

 .4912 ،ط ا
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 ، )د.ت(.،  دار المعارف، مصرمصر الطرق الصوفية فيعامر النجار:  -86
، سوريا ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،األنا في الشعر الصوفي:عباس يوسف الحداد -87

 .2119 ،2ط
، مكتبة مدبولي، المذاهب الصوفية ومدارسها  عبد الحكيم عبد الغني محمد قاسم: -88

 .4919القاهرة، 
طبعة دار الكتب  ،السائرينأستاذ  ،الحارث بن أسد المحاسبيمحمود:  الحليم عبد -89

 م.4911 ،القاهرة ،الحديثة
 1ط،لبنان ،بيروت ،منشورات المكتبة العصرية ،أبو مدين الغوث عبد الحليم محمود: -91

 .(د ت،)
مخطوط بمكتبة كلية دار  ،أبو طالب المكي ومنهجه الصوفيعبد الحميد مذكور:  -91

 م.4912 ،العلوم جامعة القاهرة
 ،4ط، 9ج ،دار الكتب العلمية ،العقد الفريدأحمد بن محمد:  ،بن عبد ربه األندلسيا -92

4911. 
، المؤسسة العربية للدرا سات والنشر، بيروت، موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي:  -93

 4992، 4ط
 .4911، رسائل ابن سبعين، القاهرة، الرسالة الرضوانية البن سبعين:  -94
 .4911، الكويت ،1، طقلقة  في اإلسالم  اتشخصي:  -95
 .4919 ،1ط، الكويت، وكالة المطبوعات ،شطحات الصوفية:  -96
 .4911، 2، وكالة المطبوعات الكويت، ط مؤلفات الغزالي:  -97
    .4992، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، موسوعة المستشرقين:  -98
مكتبة كلية  ،الحب اإللهي عند محي الدين بن عربيعبد الرحمن إسماعيل منشاوي:  -99

 م.4911 ،دار العوالم
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محمد بن  :تح، 4ج ،العلوم الفاخرة في نظر أمور اآلخرةعبد الرحمان الثعالبي:  -111
 )د. ت(. ،طبع أحمد بن مراد التركي ،مصطفى بن خوجة

، لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،تمييز الطيب من الخبيث :عبد الرحمن الشيباني -111
 )د.ت(.

على هامش ديوان ابن  ،كشف الوجوه الغرفي لمعاني نظم الدرعبد الرزاق القاشاني:  -112
 هـ.4141،الفارض بشرحي البوريني والنابلسي

 ،القاهرة ،طبعة دار المنار ،شاهين يعبد العال :تح ،معجم اصطالحات الصوفية:  -113
 م.4992

 .4991 ،المغرب ،الرباط ،محمد الفاسي :تح ،الرحلة :(أبو عبد هللا محمد،)العبدري -114
 ه. 4211 ،طبعة بوالق،ديوان الحقائق ومجموع الرقائقالنابلسى:  عبد الغني -115
مكتبة كلية أصول الدين  ،النص القرآني بين التفسير والتأويلعبد الفتاح سالمة:  -116

  م.4919 ،جامعة األزهر الشريف بالقاهرة
 .4999، لبنان ،بيروت ،دار اليقظة العربية ،المواقفعبد القادر الجزائري:  -117
ج ،ممدوح حقي :شرح وتعليق ،تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادر:  -118
 ، )د.ت(.بيروت ،2ط ،دار اليقظة العربية ،2
طبعة مصطفى البابي  ،الفتح الرباني والفيض الرحمانيعبد القادر الجيالني:  -119

 .م4919 ،القاهرة ،الحلبي
. دار الفكر الفلسفة الدينية والصوفية والعلميةدراسات في عبد القادر محمود:  -111

 .4911العربي، 
.  134/ 128/ 127/ 125قصيدة النادرات العينية أبيات : ،عبد الكريم الجيلى -111

 .4911، لبنان ،بيروت  ،دار الجيل ،تحقيق: يوسف زيدان
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نشر  ،سعيد عبد الفتاح :تحقيق وتقديم ،الكماالت اإللهية في الصفات المحمدية : -112
 م.4991سنة  ،القاهرة ،مكتبة عالم الفكر

 ،القاهرة ،طبعة مصطفى البابي الحلبي ،اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل:  -113
 ه.4115-م 4959

نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث  ،التصوف في الشعر العربيعبد الكريم حسان:  -114
 .(د.ت)الهجري، 

 ،مطبعة دار الحياة ،في األدب العربي دراسات فنيةعبد الكريم اليافي:  -115
 .4912 ،)د.ت(،دمشق

فريقيةعبد هللا بن محمد المالكي:  أبو -116  ،رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وا 
 . 4914،بيروت ،2،جتح: البشير البكوش. دار الغرب اإلسالمي

، مؤسسة بيروت االتجاهات المثالية في الفلسفة العربية االسالميةعبد هللا خليفة:  -117
 (.د.ت)، 4للطباعة،ط

 .4999 ،بيروت، 4ط ي،المركز العربي الثقاف ،المرأة واللغةمي:اذعبد هللا الغ -118
 .4919 ،4ط ،بيروت ،دار الحداثة،بنية الخطاب الشعريعبد المالك مرتاض:  -119
بن ، ديوان المطبوعات الجامعية ،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة )أين ليلى ( :

 ، )د.ت(.الجزائر ،عكنون
المصطلحات النقدية في التراث العربي حتى القرن السابع عبد المطلب زيد:  -121

 م.4919 ،، مكتبة كلية دار العلومالهجري
 .4911 ،4ط ،بيروت، دار الميسرة ،معجم مصطلحات الصوفيةعبد المنعم الحفني:  -121
 المملكة واإلرشاد، الثقافة وزارة المعيبد، جبار محمد: تح ،: الديوانزيد بن عدي -122

 .4995 ،(ط.د) السعودية، العربية
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: شفاء السائل مع دراسة تحليلية للعالقة بين السلطان الروحي ب المرزوقير أبو الع -123
 .4994والسلطان السياسي. الدار العربية للكاتاب، بيروت، 

. (ط .د،)دار بيروت للّطباعة والنشر ،ترجمان األشواقبن عربي محي الّدين: ا -124
 م.4914 ،بيروت

 .4951، بعداد ،طبعة مكتبة المثنى ،الديوان الكبير: -125
 بيروت، اإلسالمية، البشائر دار الجالي، الوهاب عبد بسام: تحاصطالحات صوفية،: -126
 .4991 ،4ط
 ،طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،تح: عثمان يحي ،1ج ،الفتوحات المكية:  -127

 )د. ت (.، القاهرة
كلية الدراسات  ،تح: علم الدين الشقيري ،ترجمان األشواقذخائر األعالق شرح : -128

 .4995 ،4ط  ،العربية
 .4914 ،دمشق  ،مطبعة العلم ،تح: عزة حصرية ،رسالة روح القدس: -129
 .(ت .د،)القاهرة ،طبعة البابي الحلبي  ،عنقاء مغرب: -131
 .4911 ،2ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،. تح: أبو العال عفيفيفصوص الحكم: -131
 ،دار الطباعة المحمدية،التكرار النمطي بين المثير والتأثيرعز الدين علي السيد:  -132

 .4،4911ط ،القاهرة
المطبعة اليوسفية  ،زبدة خالصة التصوف المسمى بحل الرموزالعز بن عبد السالم:  -133

 ، )د.ت(.مصر ،بطنطا
 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،دار المعارف ،. تح: عبد الحليم محمودالمنفذ من الّضالل:  -134

4911. 
 م.4914،القاهرة  ،الخيال و الشعر في تصوف األندلس :العطار سليمان -135
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ديوان  ،حققه وقدم له وعلق عليه العربي دحو ،(الديوان)عفيف الدين التلمساني:  -136
 .4991، الجزائر، ابن عكنون ،المطبوعات الجامعية

 (.د.ت،)5ط ،تح: عائشة عبد الرحمن ،رسالة الغفرانأبو العالء المعري:  -137
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 :البحثملخص  
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 ملخص البحث:
 يحرم ال فيه الدارس ألن وهذا صعوبته، على ممتعلصوفي ا األدبي التراث في البحثإن 

 من له وفتح يبهره، ما النتائج عظيم من له الح وجهته الباحث يمم فحيثما منه، استفادة
 ومعرفة دراستها يمكنهم كثيرة جوانب للباحثين فمازالت ،ـاسلف يكتشفه لم ما العلم أبواب

 الثر. التراث هذا في رارهاأس
شكاالت عديدة، إمغامرة غير محمودة العواقب، ذلك أن الباحث تصادفه ه يعد البحث فيكما 

بهام أبعاده الفكرية، التي وقع حيالها مساجالت وآراء متباينة، لم تبلغ  ولعل أبرزها غموض وا 
من أجل فك ألغازها وسبر  شكاالتالمفكر والمبدع يقفان أمام هذه اإلحد التوافق بعد، ومازال 

 أغوارها.
ن أهم هذه  ، والحب االلهي، ونظريات الفناء والحلول التصوف مفهوم إشكالية، اإلشكاالتوا 

واالتحاد ووحدة الوجود والوحدة المطلقة، وغيرها. لذلك كان لزاما علينا ضبط حدود البحث 
 بنموذجه: المذهب الفلسفي اجراء موازنة بين مذهبين صوفيين، هما من خالل وتقييد مجاله، 
، والسبب الذي أبي مدين شعيب بنموذجهلحسن الششتري، والمذهب السلوكي الشاعر أبي ا

 ثم العمل على  دفعنا لذلك هو وفرة الشعر الصوفي في القرنين السادس والسابع الهجريين.
ب الفنية ، والجوانواإلنسان الكاملدراسة الجوانب الفكرية كالحب االلهي ووحدة الوجود 

: ) المصطلحات الصوفية؛ والمعجم الصوفي : ) رمز المرأة ورمز الخمرة (كالرمز الصوفي
المدونتين: ديوان المصطلح البسيط والمتقابل والعرفاني الخاص(، كل ذلك يتم استنباطه من

أبي الحسن الششتري وديوان أبي مدين شعيب، وبالرغم من أن الششتري قد نهل من أبي 
يتقيد وأخذ عنه إال أنهما يتباينان في مجاالت عدة، فأبو مدين ينتهج التصوف السني مدين 

، أما الششتري فإنه من رواد وال يحيد عنهما القرآن الكريم والسنة المطهرةب في أشعاره 
 االختالفوهذا وجه من وجوه  ،األجنبية التصوف الفلسفي الذي يقوم على النظريات الفلسفية

ان في كونهما يوظفان الرمز الصوفي كرمز المرأة ورمز الخمر وغيرها من توافقيو  ،واالفتراق
المتصوفة قديمهم وحديثهم. كما الحب اإللهي الذي هو مبتغى كل  تاثبامن أجل الرموز 

يتفاوتان من حيث غزارة اإلبداع وضحالته فالششتري قدم ديوانا ضخما يضم موضوعات 
يدة العمودية واألزجال والموشحات. أما أبو مدين فإن مختلفة وأغراضا متنوعة، منها القص
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ال تكاد تعثر على القصائد الطوال، كل ما هنالك قصائد محدودة ديوانه قليلة قصائده و 
األبيات، أما المستوى الفني فإننا نشعر ونحن نحلل قصائد أبي مدين أنها تستوحي ألفاظها 

ن المألوف، في حين نجد الششتري قد ومعانيها من الشعر القديم دون ابداع أو خروج ع
واكب زمانه بالتعاطي مع الموشحات التي هي من فنون عصره، كما تفاعل مع النظريات 

، فكالهما يمثالن حلقتين متكاملتين؛ األولى تمثل مرحلة أشعاره فيها نمأكثر الفلسفية و 
  النشوء|، والثانية مرحلة النضج واالكتمال.
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Résumé de la recherche:  

La recherche dans le domaine de la mystique est une  aventure avec des 

conséquences indésirables, et des résultats qui ne sont pas  garantis, de sorte 

que le chercheur rencontrera  beaucoup de problèmes,  surtout l'ambiguïté des 

dimensions intellectuelles, qui a connues plusieurs diatribes et des  points de 

vus différentes, et qui na encore aboutis a aucun consensus ces manigances 

restent toujours un sujet de recherche très intéressant.  

Parmi les plus importants de ces manigances, on trouve le concept 

problématique, Amour Divin, théories de la cour et des solutions et de l'Union  

et l'unité de l'existence et de l'unité absolue, et d'autres. Ainsi  nous avons 

ajusté les limites de la recherche et de restreindre son champ d'application, de 

sorte qu’il  soit fondu sur une étude comparative entre les sectes soufies, à 

savoir: la doctrine philosophique représentée par le poète Abu al-Hasan, et la 

doctrine de comportement représentée par le poète aboumediene Shoaib. 

l'étude était conduite sur les aspects intellectuels, tels que l'amour divin et 

l'unité de l'existence et de l'unité des religions, et les aspects techniques et 

mystiques et de la photographie artistique et la mystique de lexique, tout ce 

qui est déduite des codes: Diwan de Abu al-Hasan shushtari et diwan abi 

mediene Shoaib, et malgré le fait que shushtari  peut écrire dans plusieurs 

domaines, abou medien poursuit mystique sunnite qui ne s'écarte pas du Coran 

et de la Sunna, mais shushtari est l'un des pionniers de la philosophie mystique 

qui est basé sur des théories philosophiques, l'approche dans le symbole 

mystique de la femme et le symbole du vin et d'autres symboles ne sont pas 

l'amour divin constante mais que sont le chemin de tous les anciens soufis . Il 

sera également varier en fonction de l'abondance de la créativité dans ses 

poèmes qui comprennent une grande variété de sujets et une variété de fins, y 

compris le poème nouveau comme alazjalset almouwachahat. Abou median a  

des poèmes et des  versets limitées, tandis que les  poèmes d’abi el hassen 

shushtari sont inspirés  de la signification de la poésie antique sans créativité 

ou hors de l'ordinaire, alors que nous trouvons que shushtari a accompagné 

son époque dont il a pris avec les strophes qui sont apparues dans son temps 

en outre shushtari interagis avec les théories philosophiques  de ses poèmes. 
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