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ملخ�ص :
ال ميك���ن فه���م الإ�شكالية اال�صطالحي���ة ال�صوفية ،مبعزل عن فه���م اجلهاز املفاهيمي للت�ص���وف� ،أو وعي بنية نظامه
املعريف ،الذي يتحدد مبجموعة من الت�صورات ،بدونها ي�ستحيل التوا�صل مع هذا اخلطاب ،كما �أنه وبدون وعي خ�صو�صية
ه���ذا اخلط���اب وبنيته املفارقة ،ف� إن احلديث عنه يُع ُّد �ضربا من الفذلكة الكلاّ مية ،وترفا فكريا ،و ف�ضلة من القول التي ال
تنتظم على ن�سق داليل.
ولعل العالقة بني الكلّمة يف اللغة ،وما ت�شري � إليه يف املتعينّ املح�سو�س ،مرتبطة مبا تر�سّ ب يف الوعي اجلمعي من داللة،
فتح���دد هويّة املوج���ودات املح�سو�سة من خالل الدوال التي ت�شري � إليها ،و بذلك �ستظ���ل � إ�شكالية امل�صطلح تفر�ض نف�سها،
خا�صة يف عالقة اللغة باملعاين املجردة �أو اللطائف؛ � إذ تت�سع الهوة بني الدال واملدلول ما يجعل املت�صوف يخاتل اللغة ،بل
يظ���ل دوما يف مراوغتها ومغالبتها ،وتظل معها عملي���ة الك�شف جمرد مقاربة ال�ستهلك اللطائف وال ت�ستنفذها؛ لأ نّ معاين
اللطائف ال ي�ضبطها حدّ ،وال يح�صرها لفظ .
ولذلك ترتا�سل املتناق�ضات وتتزامل املت�ضادات وتتوحد املتنافرات ،على غري ما هو معهود يف اخلطاب املعياري ،وهذه
املتناق�ضات تفر�ض على ال�صويف � إعادة بناء اللغة من جديد ،وفق مما يفر�ضه العرفان .وبنية نظامه املفارق .في�سقط من
اعتب���اره ،م���ا ي�سمى بالت�ضاد اللغوي ،بل يحيل–�أحيانا -ذلك التناق�ض � إىل ترادف ومربر .وعلى هذا الوعي الإ�شكايل فان
اللغ���ة ال�صوفية حتيل � إىل ذاته���ا ،و تبني عاملها اخلا�ص ،من خالل ما حتيل � إليه من معان لي�س لها معادل مو�ضوعي ،مما
ما ي�ضفي عليها �سمة املفارقة ال�شعرية ،وهو ما حتاول هذه الدرا�سة مقاربته.
الكلمات املفاتيح :
ال�شعرية  .الت�صوف  .بنية  .امل�صطلح  .الت�آلف  .املفارقة  .االختالف .املتناق�ضات
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The Poetics of Mystical Term from the Harmonious Structure to the
Antagonistic One
Dr, Ahmaed Bouziane

Ibn Khaldoun University of Tiaret

Abstract :

bouziane14000@gmail.com

The problematic/issue of the mystic idiomatic cannot be understood apart/aloof from
understanding the conceptual device of mysticism or its system awareness of the cognitive
structure, which is determined by a set of perceptions without which it is impossible to
communicate with this discourse. Without the awareness of the specificity of this discourse
and structure of the paradox, the talk about it is a form of a verbal premise, an intellectual
luxury and an abundance of utterances that are not arranged on the semantic format.
And that the relationship between the word in the language and what it refers to in the
targeted tangibles, associated with what is deposited in the collective consciousness of the
significance, identifying tangible assets through the signifiers to which they refer. Thus, the
problematic will continue to impose itself especially the relationship of the language and
abstract or the subtleties meanings. This is in general meanings where the gap is widening
between the signifier and the signified that makes the mystic misleading/deceiving into
the language, but he always remains in his evasiveness and transcendence. And within it
remains the detection process as a mere approach to the subtleties consumption without
depleting them because the subtleties meanings are not controlled by a boundary, nor
locked by an utterance/term.
Therefore, the contradictions correspondent, the antonyms associate and the dissonances
unite; an unusual matter to what is typical in the normative discourse. These contradictions
impose on the mystic to rebuild a new language according to what recognition imposes
and its paradoxical system structure, thus falling from his consideration the so-called
linguistic contradistinction. Yet, the latter sometimes refers to synonymy and unjustified.
On this problematic awareness, the mystical language refers to itself, and builds its
own/private world through what meanings it conveys for which there are no objective
equivalents, thereby conferring upon/imparting to it the poetic paradox feature which this
article tries to approach.

Key words :

The poetic .The Mystical. Structure. Term. Harmony. The paradox the difference. Contradictions
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املقال :
� إن �أول م���ا ي�ص���دم متلق���ي اخلطاب ال�ص���ويف ،ذلك
التماهي بني املتناق�ضات ،والتوحيد بني املتنافرات ،وتلك
الفج���وة الهائلـة التي تقوم بني اللغة وعامل الأ �شياء ،حيث
مل يعد امل�صطلح ال�صويف يحيل � إىل �أية مرجعية خارجية،
وهو ما ترف�ضه الذائقة اجلماعية ،وميجه العقل واملنطق،
وت�أباه الفطرة وال�سليقة التي تكر�ست على منط �أحادي.
وهك���ذا يفقد املعنى يف اخلط���اب ال�صويف مركزيته،
ويبق���ى جمرد احتم���ال �ضم���ن احتم���االت يفر�ضها منت
ال�ضدي (الثنائية
الن�ص نف�سه ،املبني على فكرة التقابل ّ
ال�ضدي���ة) التي ت�ش���ك ّل املدون���ة ال�صوفي���ة ،والتي يند�س
�ضمن بنيتها ح�ض���ور ال�شيء و�ضده ،حيث تدثر اخلطاب
بهالة من الغمو�ض ،ي�شف �أحيانا ،وي�ستغلق �أحيانا �أخرى،
فرتاف���ق اللغ���ة ذلك التوتر ال���ذي يعي�شه ال�ص���ويف قب�ضا
وب�سط���ا� ،أثناء املحو وال�سك���ر والغيبة� ،أو �أثناء الرتقي يف
احلال واملقام ،وذوقا والتنقل بينهما ك�شفا وم�شاهدة.
هك���ذا كان ح���ال ال�ص���ويف مع اللغ���ة � ،إذ به���ا يقارب
عوامل���ه الذوقية ،وبها يقيم توا�صله م���ع الآخر ،وال حميد
ل���ه عنها؛ مما يحتم عليه مراوغة اللغة باالنزياح بها عن
مع���ان �أخر ،حتى تكون �صاحلة لقول م���ا ال يقال ،ولذلك
فال�صويف يت�أرجح بني ما يقال وبني ما ال يقال.
ف����إن اخلطاب ال�صويف من هذا املنظور ال يت�أ�س�س � إ ّال
داخل م�صطلح���ه الذي به تتحدد هويته املفارقة ،وبذلك
ف�إن الق���راءة الظاهرية احلرفية ال تق���ول �شيئا ،فالن�ص
بالن�سب���ة لها � إما هرطقة عل���ى امل�ستوي الفني واجلمايل،
و�إم���ا م���روق ع���ن الدين ع���ن امل�ست���وى العقي���دي ،و� إمنا
القراءة الت�أويلية هي التي متنح الن�ص ال�صويف فاعليته،
باعتباره انزياحا عن املتعارف واملعهود ،وبذلك يكون قد
مار�س حق���ه ال�شعري متخل�صا م���ن ركام ما علق باللغة،
بفع���ل اال�ستعم���ال والتك���رار واالبتذال واالج�ت�رار ،حتى

�أ�صبحت اللغة ال تقول �شيئا �أكرث مما تقوله لغة القامو�س
يف جموده���ا ،وحمدوديته���ا ومعياريته���ا وارتباطها الآيل
بني الدال واملدلول.
لق���د فر�ض اخلطاب ال�صويف ج���دال بني املتناق�ضات
و أ�ق���ام ت�صاحل���ا ب�ي�ن املتناف���رات ،لي�س من ب���اب العبث
اللغوي �أو الرتف الكلاّ مي ،و� إمنا لأ ن ال�صويف يعر�ض عن
الظاه���ر ،وينزع � إىل بناء ت�صور �آخر ي�ستند � إىل الباطن،
كم�ؤ�ش���ر على بنية نظام مع���ريف ،يق ّر مبا وراء ال�شك ّل � إىل
اجلوه���ر ،حيث تتبدى احلقيقية على غري ما هي عليه يف
�شكلاّ نيتها.
ومما يالح���ظ �أن �سمة التقابل ب�ي�ن املتناق�ضات هي
ال�سّ م���ة الطاغية يف م�ت�ن اخلطاب ال�ص���ويف ،وهي اللغة
الت���ي يت�أرجح فيها الك�شف بني الب���وح وال�صمت ،حيث ال
ميكن القب�ض على تلك اللحظات اخلاطفة (الإ�شراقية)
� إ ّال بلغ���ة املتناق�ضات ،حيث ت�ش���ك ّل اخللفية التي ي�سرتفد
منها ال�صويف خ�صو�صيت���ه يف االتكاء على معجم يقارب
م���ا ه���و متناق�ض :ال�صح���و وال�سك���ر ،التحل���ي والتخلي،
اخللوة واجللوة والقب�ض والب�سط ،الفرق واجلمع ،الوجد
والفقد...الخ.
ه���ذه املتناق�ضات تفر����ض على ال�صويف �إع���ادة بناء
اللغ���ة م���ن جديد ،وف���ق مم���ا يفر�ض���ه العرف���ان .وبنية
نظامه املفارق .في�سقط م���ن اعتباره ،ما ي�سمى بالت�ضاد
اللغوي ،ب���ل يحيل –�أحيانا -ذل���ك التناق�ض � إىل ترادف
وم�ب�رر ذلك �أن «ك ّل العب���ارات واقعة عليها من جهة غري
م�ستوفية ملعناها من وج���وه كثرية .فهي ال تدرك مبفهوم
عبارة؛ وال تفهم مبعلوم � إ�شارة ،لأ ن ال�شيء � إمنا يفهم مبا
ينا�سبه فيطابقه� ،أو مبا ينافيه في�ضادده ،ولي�س لذاته يف
الوجود منا�سب وال مطابق ،وال مناف ،وال م�ضاد ،فارتفع
من حيث اال�صط�ل�اح � إذً ا معناه يف الكلاّ م ،وانتفى بذلك
�أن ي���درك لأ نام ،املتك ّل���م يف ذات اهلل �صامت ،واملتحرك
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�ساك���ن ،والناظر باهت ،ع ّز �أن تدرك���ه العقول والأ فهام،

وج ّل �أن جتول فيه الفهوم والأ فكار»

الذي ميك���ن �أن تنظر � إليه فرتاه (خلقا) ،وميكن �أن تراه
يف نف�س الوقت حقا».

� إن البح���ث يف ال���ذات الإلهي���ة لي�س � إليه م���ن �سبيل،
فالعق���ل في���ه حائر ،لأ نه ال ي�ستوع���ب �أكرث مما هو خمول
ل���ه؛ لأ نه ال يقول مبب���د أ� التعار�ض ب�ي�ن( :الأ ول والآخر)،
(الظاه���ر والباطن) � .إذ لي�س هلل �شبي���ه وال مثيل؛ ولهذا
تعاىل اهلل ع���ن ال�شبه واملثلية ،ولي�س لذاته معادل مادي،
وله���ذا قال تعاىل عن ذاته )لي����س كمثله �شيء حتى ال
تر�س���م يف ذه���ن امل�ؤمن �ص���ورة اهلل م���ع �أن لذاته معادال
لغويا.

فاملعرفة – ها هنا -قائمة على املمكن وامل�ستحيل يف
الآن ذات���ه ،يف اجلدل القائم ب�ي�ن احلق/اخللق ،العبد/
ال���رب ،وهنا تكمن احلرية بالن�سب���ة للعقل ،ولهذا تعزف
املعرف���ة ال�صوفي���ة ع���ن الفعل ،فاحل�ي�رة � إذن ه���ي ب�ؤرة
املعرف���ة وه���ي «يف اال�صط�ل�اح ال�صويف حج���اب يحجب
العارف�ي�ن عن الت أ�م���ل والتفك�ي�ر عندما تَ���رِ د بديهة على
قلوبهم عند ت�أملهم ح�ضورهم وتفكريهم».

وهو ما كرّ�س احلرية كمفهوم معريف يف بنية اخلطاب
ال�ص���ويف � .إذ � إن احل�ي�رة يف ذاته���ا ه���ي نوع م���ن � إدراك
،وله���ذا يقول تعاىل يف حدي���ث قد�سي»:كنت كنزا خمفيا
ال أ�ع���رف ف�أحببت �أن أ�ُعْ رف فخلق���ت خلقا فعرّفتهم بي

فعرفوين»
لق���د نبت���ت املعرف���ة ال�صوفي���ة عل���ى املحب���ة ،والتي
تقت�ض���ي التعل���ق والفن���اء ،وال يح���دث ذلك ك ّل���ه � إ ّال على
م�ست���وى املجاه���دة القلبي���ة ،الت���ي ت�ؤ�س����س ملفه���وم �آخر
للوج���ود باعتباره خياال ،وال يتحقق ذل���ك � إ ّال بفعل الر�ؤيا
حيث تتماهى املتناق�ضات يف نظام من الأ لفة ،يعزف عن
الظاهر «ب���ل � إن الر�ؤيا هي الأ داة الوحيدة املمكنة للجمع
بني احلقائ���ق بو�صفها �أداة (التخيي���ل) الذي تقوم عليه
بنية الوجود من �أع�ل�اه � إىل �أدناه ،و� إذا كانت احلرية هي
ال�صف���ة املعرفي���ة الت���ي تعك����س احلقيقية-حقيقة العامل
 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر أ
والوائل-
حقق ن�صو�صه وعلق عليه أ�بو عبد الرحمن �صالح حممد عوي�ضة-دار الكتب
العلمية-لبنان-ط1418-1هـ-1997م� -ص.26 :
 �سورة ال�شورى -ا آلية.11:
 �إ�سماعيل بن حممد العلجوين :ك�شف اخلفاء ومزيل االلتبا�س عما ا�شتهر على
أالحاديث على ال�سنة النا�س -تعليق أ�حمد فالب�س -مطبعة الفنون -حلب
–�سوريا-د.ط-د.ت -ج�1-:ص 11-:وينظر ابن خلدون – �شفاء ال�سائل
لتهذيب امل�سائل�-ص51- :وال يخلو كتاب البن عربي وال ل�صويف كان من هذا
أالثر.
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وعن���د حتلي���ل مفه���وم احل�ي�رة م���ن حي���ث الدالل���ة
ال�صوفي���ة ،ف� إنه���ا تعني عج���ز ال�صويف عمّ���ا يب�صره من
مرات���ب الأ ح���وال؛ لأ نه���ا ال تق���ر عل���ى ثب���ات � ،إذ هي من
الط���وارئ عن���د املكا�شفات بنور اجل�ل�ال .فاحلرية بهذا
املفهوم � إمنا تكون عند العجز عن الإب�صار عيانا ،و� إمكان
ذل���ك قلبا ال عقال ،فامتنع الب�صر وحتقق القلب والذوق،
ولهذا كان �أهل احلرية هم �أهل الك�شف احلق ،باختالف
�صور التجليات التي ترد على ال�صويف.
ولع���ل ذلك م���ا كان يق�صده ابن عرب���ي بقوله «فرجال
احلرية هم الذين نظروا يف هذه الدالئل فا�ستق�صوها غاية
اال�ستق�صاء � إىل �أن �أداهم ذلك النظر � إىل العجز واحلرية
في���ه من نب���ي �أو �صديق ق���ال �صلى اهلل عليه و�س���ل« :اللهم
زدين حتريا .ف�إنه كلّما زاده احلق علما به-زاده ذلك العلم
حرية ،وال�سيما �أهل الك�شف ،الختالف ال�صور عليهم عند
ال�شه���ود» � إ ّال �أن �س�ؤاال ملحا يفر�ض نف�سه عن كيفية كون
احلرية قد تتقاطع واملعرفة اليقينية؟ فثمة تناق�ض ومفارقة
بني معنى احلرية ومعنى املعرفة واليقني.
 ن�صر حامد أ�بو زيد -هكذا تك ّلم ابن عربي-الهيئة امل�صرية العامة للكتاب-
م�صر-د.ط� -2002-ص.154 :
 د .عبد املنعم اخلفي :املو�سوعة ال�صوفية-مكتبة مدبويل -القاهرة-ط-1.
1424هـ2003/م� -ص.728 :
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية يف معرفة أال�سرار املالكية وامللكية-
�إعداد مكتب التحقيق بدار �إحياء الرتاث ا إل�سالمي-قدم له حممد عبد
الرحمن املرع�شلي-دار �إحياء الرتاث بريوت -لبنان-د.ط-د.ت-ج�4-:ص:
.217-216

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

� إن الإجابـ���ة عـ���ن ذل���ك ال ميكـ���ن ف�صلهـا ع���ن بنية
النظ���ام املعريف ال�صويف � ،إذ التناق����ض يبدو ظاهريا �أما
فيما وراء ذل���ك فال تناق�ض بني احلرية واملعرفة  �،إ ّال من
منظور خارجي منطقي معزول ع���ن بنية النظام املعريف
ال�ص���ويف ،و� إمنا يف ذل���ك �ألفة وان�سجام ،وه���و ما يف�سره
ق���ول أ�ب���ي بك���ر ال�صدي���ق ر�ض���ي اهلل عن���ه « العجز عن
درك الإدراك � إدراك» وه���و عند ال�صويف ي�سمى مقام
احل�ي�رة ،وبالتايل فال معرفة بدون حرية .فالذي ال يحار
هو الذي ال معرفة له باحلقائق.
فكلّما ترق���ى ال�صويف يف معراج���ه الروحي ،ازدادت
ك�شوفاته وم�شاهداته وجتلياته .فينتقل من حال � إىل �آخر،
ومن مق���ام � إىل مقام وبالت���ايل ،من معرف���ة � إىل �أخرى،
فيزداد علم���ا ،ويزداد حرية مما �سبق �أن عرفه ،فتتواىل
عليه املعارف وتنث���ال عليه اللطائف انثياال ،وهكذا تتغري
املعرف���ة بتغري احلال واملقام» فيتخيل �صاحب الطريق يف
�أول جت��� ّل له� ،أنه بلغ املق�صود .وحاز الأ مر و�أنه لي�س وراء
ذل���ك �شيء يطلب �س���وى دوام ذلك ،فيقوم ل���ه جت ّل �آخر
بحك���م �آخر م���ا هو ذل���ك الأ ول ،واملتجلي واح���د ال ي�شك
فيه ثم تت���واىل عليه التجليات ،باخت�ل�اف �أحكامها فيه،

فيعل���م عند ذلك� ،أن الأ مر ما له نهاية توقف عندها».
والع���ارف م���ع ك ّل جت���ل ت���زداد حريته فيما ع���رف وفيما
يع���رف ،لذلك يقول الر�س���ول �صلى اهلل علي���ه و�سلم� »:أو
ق���ول من يقول يف هذا املق���ام (مقام احلرية) زدين فيك
حتريا» .طلب لتوايل التجليات عليه».
فاملعرف���ة باعتباره���ا معرف���ة لدني���ة حت�ص���ل بك���ون
التجلي���ات املتوالية ال تق ّر على ق���رار .فهي تزداد بازدياد
التجلي���ات ،ولهذا يقرر نظ���ام املعرفة ال�صوفية ،من باب
املغايرة للبني���ة امل�ؤ�س�سية � -إن « أ�َعرف النا�س باهلل تعاىل
�أ�شده���م حت�ي�را فيه»()،كما يرى ذو الن���ون امل�صري،
 حميي الدين بن عربي:كتاب اجلالل واجلمال�-ضمن ر�سائل ابن العربي– مطبعة جمعية
دائرة املعارف العثمانية–حيدر �آباد الدكن– ط1361-1.هـ -ج� – 1:ص.7 :
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج�4-:ص.222:
 امل�صدر نف�سه�-ص.223:
 أ�بو القا�سم عبد الكرمي بن هوزان الق�شري :الر�سالة الق�شرية-و�ضع حوا�شيه
خليل املن�صور-دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان-ط1418-1هـ/
1998م� -ص.344 :

واملعرفة �ضمن هذا املفهوم كما يقول �:سهل بن عبد اهلل:
غايتها �شيئان :الده�ش واحلرية»().
ومن هذا املنظور ف�إن املعرفة عند ال�صويف ،ال ت�ستند
� إىل معرف���ة مطلقة ونهائية ،و� إن تدث���رت باليقني � إ ّال �أنها
معرف���ة تظل دائرتها يف الت�ش���ك ّل واالكتمال ،عرب الرتقي
ب�ي�ن املقام���ات والأ ح���وال � ،إىل م���ا ال نهاية؛ وله���ذا تظل
املعرف���ة مرتبطة باحلرية ،فكلّما ع���رف ال�صويف احتار،
فهي كمن ينظر � إىل ال�شم�س يحدّق ويدقق � ،إذ كلّما �أمعنّ
النظر ازداد عماء وجهال.
وله���ذا فال�ص���ويف حني يعرب عن ه���ذه احلرية ال يجد
منا�صا من اتخاذ مقابل لغوي لها ،وهو التعار�ض والت�ضاد
ال���ذي ي�ش���ك ّل بنية اخلط���اب ال�صويف .حي���ث مياهي بني
الأ �شياء ،ويقيم جدال ب�ي�ن هوّياتها .وهو ما يبدو تعار�ضا
على م�ستوى ال�شك ّل والظاهر .والظاهر عند ال�صوفية الغ
العتبار له ،يف حني هذا التعار�ض ،مبا هو ت�آلف فيما وراء
ذلك ،يعد ر�أ�س املعرفة وبه يتم اقتنا�ص اللطائف.
� إن ال�ص���ويف يك�سّ ���ر توا�ض���ع اللغ���ة ومعياريته���ا
وا�صطالحه���ا ،ذل���ك �أن اللغوي جعل للك ّلم���ة مرادفا ،يف
ح�ي�ن � إن ال�صويف -من باب املغاي���رة واالختالف -اختلق
قواع���د و�أعرافا جدي���دة ،فجعل ال�ض���د م�ساويا ومرادفا
لل�ض���د يف الآن ذات���ه ،و يف مث���ل ذلك يق���ول اجليلي ذوقا
و حاال:
جهل هو العلم ،ح ــرب ه ــو ال�سلـ ــم
عـدل هــو الظل ــم م ـ ــدت قوا�صم ـ ــه
يبكيني ويطربني ،ي�صحو وي�سكرنـي
ينجـ ــو ويغــرقنـ ــي �أبغـ ــي �أحكام ـ ــه
�ضــدان ق ــد اجتمع ــا فيــه وامتنعـ ــا
عـني � إذا تبعاه ــا م ــن مالطمـ ــه



 امل�صدر نف�سه� -ص.344 :
 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر و أالوائل
– �ص28:
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نالحظ حدوث �صدمة من خالل الفجوة التي �أحدثها
اجليل���ي يف منظوم���ة البنية اللغوية ،عل���ى م�ستوى املحور
الإ�ستب���دايل (االختي���ار) – فعندما يق���ول (جهل هو) :
ننتظ���ر �أن تك���ون الكلّمة املف�سرة من جن����س اجلهل �أو ما
يقت�ضي���ه م���ن مرادفاتها الت���ي تعودنا عل���ى �أن نتعاطاها
لغويا يف القامو�س� ،أي ما يتجان�س مع معناها من الكلّمات
املر�صوف���ة ،لكن اجليل���ي يفاجئنا –كع���ادة املت�صوفة –
ويحدث �شرخا يف منظومتنا الفكرية واملعرفية والذوقية،
ويخّ ي���ب �أفق انتظارنا كون الكلّمة امل�شروحة �أكرث غمو�ضا
مم���ا كان منتظرا من �شرحها ،بحي���ث يتحول ال�ضد � إىل
مرادف ،في���زداد الأ مر تعقيدا بحي���ث تغيب ك ّل مرجعية
نحتكم � إليه���ا يف كون اجلهل مرادفا للعل���م ،وهكذا يبني
اجليلي منظومته اللغوية املفارقة للمعهود في�صري:
 -اجلهل = العلم

بعدما كـان اجلهـل العلم.

 -احلرب = ال�سلم

بعدما كانت احلرب

 -العدل = الظلم

بعدمـا كـان العدل

لل�سلـم.
للظلم.

هك���ذا يحدث ال�ش���رخ يف بني���ة نظام اللغ���ة ،بالتايل
حت���دث املفارق���ة ب�ي�ن العق���ل ما يرتت���ب عنه ،ب�ي�ن العلة
واملعل���ول ،وال�سبب وامل�سب���ب .ف�إذا ه���ذه املفارقة حتدث
خلخلة يف نظام املعرفة ،ومن ثمّ نظام التلقي فتكون هذه
التـ�شكيلة يف املفارقة:
يبكني

املنتظر

يبكني

احلا�صل يفرحني

ي�صحو املنتظر

يحزنني (اخلطاب العادي) .

ي�صحيني (اخلطاب العادي) .

ي�صحو احلا�صل ي�سكرين
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(اخلطاب ال�صويف) .

(اخلطاب ال�صويف) .

وهك���ذا ف����إن نظ���ام الت�ض���اد ي�ش���ك ّل م�ت�ن الت�ص���ور
ال�ص���ويف ،و� إذا النقي����ض يتولد من النقي����ض ،ولكن يبدو
ظاهريا نقي�ض���ا ،و� إمنا هو يف حقيقة �أمره �ألفة وان�سجام
عل���ى م�ستوى الباط���ن ،ف�ص���ار ي�أتلف ال�ش���يء ونقي�ضه،
بعدما كان ي�أتلف ال�شيء ومثيله .ولذا ف�إنه ال ميكن قراءة
الباطن بالظاهر ،وال القل���ب بالعقل ،ويف ذلك يقول ابن
عط���اء اهلل ال�سكن���دري يف حديث���ه عن ال�سك���ر وال�صحو
والعالقة اجلدلي���ة بينهما « ،عبد �شرب ف���ازداد �صحوا،
وغاب فازداد ح�ضورا» �أي كلّما �شرب العبد من املحبة
ازدادت الر ؤ�ي���ا انفتاحا وح�ضورا مع اهلل ،وبالتايل ازداد
معاينة و�شهودا ،حيث يتعطل العقل وي�صحو القلب ،وكلّما
غ���اب عن اخللق ،ح�ضر باحل���ق ،وكلّما غاب عن الظاهر
ازداد ح�ض���ورا يف الباطن ،بالت���ايل يكون من «�شرب من
خم���رة احلقيقية فازداد �صحوا مباء ال�شريعة ،ومن غاب
عن اخللق فازداد ح�ضورا باحلق» ،وميكن قراءة ذلك
املفارقة بني العرفان والربهان وفق اخلطاطة التالية:
الذوق (الت�صوف) العرفان

العقل (املعيار) الربهان

�شراب �صحو �شراب غياب
غياب ح�ضور �صحو ح�ضور
فتظه���ر املفارقة بني منطق العقل وال���ذوق ،فما يراه
الربه���ان خاطئا ي���راه العرف���ان �صادق���ا ،وال يكون ذلك
متحققا � إ ّال ملن ذاق فعرف ،ورمبا يكون هذا «حال خا�صة
اخلا�صة ،الذي���ن حازوا رتب الكمالية؛ وه���م قوم �شربوا

ك�ؤو�س التوحي���د فازداد �صحوهم وغاب���وا عن الأ غيار
 أ�بو العبا�س أ�حمد بن حممد :احلكم العطائية -حتقيق ودرا�سة رم�ضان حممد
بن عبد البدري -دار الكتب العلمية -بريوت -ط1424-1:هـ2003/م-
�ص.231 :
 امل�صدر نف�سه� -ص.241 :
ال�سوي ،وهو ما �سوى اهلل تعاىل و أ��صلها يف
 أالغيار :م�صطلح �صويف يق�صد به ّ
أ
أ
اللغة مفردة :الغِيرَ  ،وهي الدّية ألهل القتيل ،و��صلها من املغايرة ،لنها بدل من
القتل ،ينظر :حممد بن علي أ�بو الف�ضل جمال الدين بن منظور :ل�سان العرب-دار
�صادر -بريوت -لبنان-1414هـ-1994م-مادة:غ.ي.ر -.ج�5-.ص.45:
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فازداد ح�ضورهم ،وقد ملكوا الأ حوال ومتكنوا يف مقامات
الرج���ال .فل���م يغلبهم حمو عن ط���ي؛ ومل يحجبهم �شيء
عن �شيء».
�ّي�رون املفاهي���م املتع���ارف عليه���ا،
� إن املت�صوف���ة يغ رّ
فيعك�س���ون املعه���ود العقلي بوا�سط���ة الر ؤ�ي���ا القلبية التي
حتي���ل التناق�ض � إىل �ألف���ة ،واملت�ض���اد � إىل متجان�س ،وك ّل
ذل���ك حا�صل بفعل «�ش���راب املحبة» ال���ذي يفعل فعله يف
ال�ص���ويف ،فتغي���ب حوا�سه املادي���ة ،وت�صحو �آل���ة القلب،
فيك���ون ال�شراب داعيا � إىل ال�صحو ،بعدما كان داعيا � إىل
املح���و ،وبذلك تت���م املكا�شفة وامل�شاه���دة ،فيكون الغياب
عن املح�سو����س والأ غيار وال�سوى داعي���ا � إىل احل�ضور مع
احل�ضرة الإلهية.
ه���ذه املتناق�ض���ات ه���ي الت���ي ت�صن���ع نظ���ام املعرفة
ال�ص���ويف ،ب���ل ت�ش���ك ّل خلفيت���ه الفكري���ة ومتن���ه الن�صي
ال���ذي قد يب���دو ظاهريا جمرد ترف فك���ري ،ولعب لغوي
ال طائ���ل من���ه .قد يكون ذل���ك �صحيحا م���ن وجهة نظرة
معين���ة ،حني يوجهها املنطق والعق���ل ،ولكن يتهاوى ذلك
الزعم � إذا نظرنا � إىل اخلط���اب ال�صويف باعتباره نظاما
«ي�ستخ���دم ملفوظ���ات وعبارات هي كناي���ة عن توظيفات
جمازي���ة وتراكمات داللي���ة .خا�ص���ة � إذا كان الأ مر يتعلق
ب�أ�شياء معنوية �أي مبعنى املعنى ،عندها ميكن القـول ب�أن
ك ّل معن���ى هـو انته���اك ملعنى �آخ���ر ،وك ّل تعريف هو ت�أويل
للخطاب ،يحيل � إىل ت�أويل �آخر».
� إن ع���زل اخلط���اب ال�صويف ع���ن بنيته تقت���ل الن�ص
وحتيله � إىل جم���رد كلاّ م ،ي�ستبعد �ش���روط املعنى ،ولهذا
ف����إن �شرط ق���راءة اخلط���اب ال�صويف ال تك���ون � إ ّال �ضمن
�ش���رط � إنتاج���ه ،و�ضمن نظ���ام بنيته املعرفي���ة؛ ولذا ف�إن
 أ�بو عبد اهلل بن �إبراهيم بن عياد النفري الرندي :غيث املواهب العلية يف �شرح
احلكم العطائية -حتقيق د.عبد احلليم حممود ود.حممود بن ال�شريف-
مطبعة ال�سعادة -م�صر -ط1395 1-:هـ1970 -م-ج�2-:ص.209:
 علي حرب :الفكر واحلدث -حوارات وحماور -دار الكنوز أالدبية -بريوت
لبنان-ط�1997--1.ص.61:

القراءة ال�سلبية الإ�سقاطي���ة تتعامل مع املعنى يف املدونة
ال�صوفي���ة عل���ى أ�ن���ه جاه���ز «�أو بو�صفه جوه���را مكنونا
�أو �س���رّا دفين���ا ،وهذا الت�ص���ور ي�صدر عن ر ؤ�ي���ة للمعنى
قوامه���ا �أن املعنى قائم بذات���ه ،متزامن مع نف�سه م�ستقل
ع���ن �شروط � إنتاج���ه ،قابع يف مكان م���ا بانتظار من ي�أتي
ليك�شف النقاب عنه»().
وت�أ�سي�س���ا على ذل���ك ف� إن الن�ص ال�ص���ويف له �شروط
�أنتجت���ه �ضمن بنيته املعرفي���ة والفكرية واجلمالية ،حيث
ي�شي���ع يف مدونته ذلك التقابل ال�ضدي ،مما ي�ؤدي به � إىل
ترا�سل احلوا����س ،وبالتايل يفقد املعنى مركزيته ،وبذلك
يظل املعنى هالميا ال يت�شك ّل � إ ّال من خالل املتلقي ،وهو ما
يجعله �أهل الذوق والعرفان بح�سب احلال التي يكون عليها
املري���د؛ ولذا ف�إن القراءة ال تتم من اخلارج بقوانني ثابتة
معياري���ة ،و�إمن���ا تكون من خالل ما يق���ف عليه ال�صويف،
حتى يك���ون التفاعل مع الن�ص وما يحدث فيه املتلقي من
تراك���م وتراك���ب ،بحيث يب���دو ح�ضور املتناق�ض���ات �أمرا
طبيعيا ،بل و�ضروريا يف منت الن�ص.
� إن ذلك �سي�ستدعي قراءة خم�صو�صة ،تق�صي العقل،
وتنفتح على القلب الذي ي�ستوعب املتناق�ضات واملتنافرات
عل���ى خ�ل�اف العقل ال���ذي ال يقول بذل���ك ،وال ي ؤ�م���ن � إ ّال
بالثب���ات و�أحادية ال�شك ّل ويرف�ض مب���د أ� التناق�ض ،ولهذا
يرف�ض���ه املت�صوفة رف�ض���ا فيما ال يج���ب �أن يكون .لأ نهم
ي���رون �أن الع���امل �أظهر ما يكون في���ه التناق�ض � ،إ ّال �أنه يف
الآن ذاته يدل على الوحدة ،فالعامل كثري لكنه يف الواحد
وله���ذا ف� إن هذه املتناق�ض���ات و� إن تغايرت فهي واحد ،بل
يجمع املت�صوف���ة على ذلك تلميح���ا �أو ت�صريحا ،وهو ما
يعبرّ عنه الفكر ال�صويف بـ» وحدة الوجود» ذلك �أن وحدة
الطبيع���ة هي املنط���ق الأ �سا�سي للفل�سف���ة ال�صوفية ،لقد
أ�خ���ذت ال�صوفية عن الفيثاغوري���ة قد�سية الأ عداد ،ومبا
 علي حرب :املمنوع واملمتنع -نقد الذات املفكرة -املركز الثقايف العربي -الدار
البي�ضاء -املغرب-بريوت -لبنان -ط�2000--2:ص.151:
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�أن الع���دد «واحد» ه���و �أول الأ عداد لذا ف���� إن العدد واحد
ه���و الع���دد املقد�س ال���ذي ي�شري � إىل اهلل ال���ذي هو واحد
ال يتج���ز أ� وال يتعدد ،فيكون الواح���د بح�سب ر�أيهم هو ك ّل
�شيء وك ّل �شيء هو واحد».
فه���ذه املتعار�ضات لي����س لها من وج���ود � إ ّال يف ظاهر
ال�ش���كلّ ،و� إمنا يف باطنها فهي متماهي���ة ترجع يف �أ�صلها
� إىل الواحد ،ولهذا ال ي�ؤخذ اخلطاب ال�صويف على ظاهره
و�إمن���ا يق���ر أ� �ضمن �ش���روط � إنتاجه ،و�ضم���ن بنية نظامه
املع���ريف املف���ارق ويف ذلك يقول احلالج مع�ب�را عن هذه
احلقيقة الباطنية مماهيا بني املتناق�ضات:
اقتل ــون ــي يا ثق ـ ــات ـ ــي

� إن فــي قتلــي حيـ ــات ــي

ومم ــات ــي وحيـ ـ ــاتـ ــي

وحيـاتـي فـي ممـ ـ ــاتـي

أ�نــا عنــدي حمـو ذاتـي

مـن �أج ّل املكرومات



لقد حوّل احلالج املفاهيم وقلبها وغريها ،على عك�س
م���ا كانت عليه بالتايل تغريت داللتها � إىل نقي�ض ما كانت
عليه ف�صارت:
احلياة = املوت  ،املوت = احليـاة
بعدما كانت  :احلياة املوت  ،واملوت احلياة
ق���د يبدو هذا تناق�ضا من منظ���ور العقل .ولكن ذلك
لي����س � إال عل���ى امل�ست���وى اللغ���وي اال�صطالح���ي فح�سب،
�أو عل���ى م�ست���وى احلي���اة املعي�شة ،يف ح�ي�ن � إن املوت عند
ال�ص���ويف لي����س موت���ا باملفه���وم التقلي���دي بل ه���و حياة،
حيث ينتقل من الدني���ا � إىل عامل احلياة احلقيقية .حيث
احل�ض���رة الإلهية ،وبذلك حتّن ال���روح � إىل �أ�صلها ،ولهذا
كان احل�ل�اج ي�ستعج���ل املوت ويلحّ عليه ويع���ذر من يقتله
وهو القائل «اقتلوين ت�ؤجروا و�أ�سرتيح».
 أ�حمد على زهرة :ال�صوفية و�سبيلها �إىل احلقيقة -نينوى للدرا�سات والن�شر
والتوزيع -دم�شق� -سوريا-ط2004 1-:م� -ص.287:
 ح�سني بن من�صور احلالج :ديوان احلالج-و�ضع حوا�شيه وعلق عليها حممد
حممد با�سل عيود ال�سود-دار الكتب العلمية-بريوت لبنان -ط1423-2هـ/
2002م�-ص.125 :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج� -ص.57 :
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� إن املوق���ف ال�ص���ويف املبني على ال���ذوق جعل التحول
ال���داليل يف ا�ستمرار ال يق���ر على قرار ،ب���ل هو يف حتوّل
م���ا دام التجلي يف حت���ول ،و�سيكون القب����ض على الداللة
الق���ارة م���ن ال�صعوب���ة مب���كان و» يف خ�ض���م خ�صو�صية
الدالل���ة التعبريية للم�صطلح ال�ص���ويف ،التي تختلف بني
حال ومقام وبني مقام و�آخر ،بني جتربة و�أخرى ،على �أن
تل���ك امل�صطلحات ذاتها قابلة للتغري والتطور ح�سب حال
املت�صوف وعمقه الوجداين واملعريف ،وتختلف داللته بني
بيئة و�أخرى ،وبني زمن عن �آخر»() وهو ما مل ي�ستوعبه
الفقه���اء والعقلي���ون والظاهريون نتيج���ة اختالف نظام
املعرف���ة الذي يحكم الت�صوف ،ويحك���م غريه ،فال�صويف
ي�ص���در ع���ن ثنائية متقابل���ة كال�صحو وال�سك���ر والوحدة
والكرث والغي���اب ،واحل�ضور والفرق و اجلمع...الخ .يقول
احلالج :
ر أ�ي ـ ــت رب ـ ــي بع ـ ــني قلب ـ ــي
فقلـتُ  :من �أنتَ ؟ قال �أنتَ



ويقول ابن الفار�ض :
فقد رفعتَ تاء املخاطب بيننا ويف
رفعهــا عــن فــرقــة الفــرق رفعتــي
ف ـ�إن لــم يجـ ـوّز ر�ؤية اثنني واحــدا
اك ولــم يثـبت لبعــد تث ّب ــت
حِ جَ َ



ويف املعنى ذاته يقول احلالج :
بينـ ــي وبينـ ــك �آنـ ــيّ يزاحم ـ ـنــي
فارفع بحقك أ�ن ــيّ م ــن الب ــني



 �سمري ال�سعيدي :احل�سني بن من�صور احلالج -حياته� ،شعره ونرثه-دار عالء
الدين-دم�شق� ،سوريا-د.ط� -1996-ص.91 90- :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج �-ص.123 :
 أ�بو حف�ص عمر بن احل�سني بن الفار�ض :ديوان ابن الفار�ض�-شرح كرم
الب�ستاين-دار بريوت للطباعة والن�شر -بريوت لبنان-د.ط-1404هـ/
1983م�-ص.77:
 احل�سني بن من�صور احلالج :ديوان احلالج� -ص.160 :
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يالحظ ح�ضور ال�ضمريين �أنا�/أنت املتكلّم واملخاطب
مما ي�شك ّل االنف�صال فتكون:
-1

الأ نا

-2

الأ نا = الأ نت

الأ نت

مو�ضوعيـا

العقل.

وجدانيـا

القلب.

وهك���ذا يل���ح املت�صوفة على رف���ع «الأ ني���ة» باعتبارها
تق���ف حاجزا �أما الوحدة فح�ضور «الأ ن���ا» مقابل «الأ نت»
دليل الكرثة وانف�صال ،وهو ما ي�شعر ال�صويف بثقل «الأ نا»
باعتباره���ا عقب���ة دون حتقي���ق التماهي والوح���دة ولهذا
ت�صري:
توحّ د.

�أنا= �أنت	�أنا = �أنا

وال تتحق���ق ه���ذه اجلدلي���ة � إ ّال برف���ع الأ ني���ة وت�صري
متماهي���ة يف «الأ نت» ث���م تتحول «الأ ن���ت» � إىل «�أنا» ولهذا
حينم���ا يخاطب ال�صويف ربه يقول ي���ا «�أنا» بحيث مل يعد
يرى ربه � إ ّال به ،حيث تتحقق الوحدة املطلقة ،ومل يعد ثمة
� إ ّال اهلل ،وميكن ا�ستبداله بال�ضمري «�أنا» يف ك ّل من الفرق
واالحتاد واجلمع .ولهذا يقول احلالج:
أ�ن ــا مــن أ�هــوى ومــن أ�ه ــوى أ�ن ــا
نح ـ ـ ـ ـ ــن روحـ ــان حللنـ ـ ــا بدن ـ ــا
ف ـ�إذا �أب�صـ ــرتنـ ــي �أب�ص ـ ــرتـ ـ ـ ــه
و� إذا أ�بـ�صـ ـ ــرت ـ ــه أ�بــ�صــرتن ــا



و � إ ّال مل���ا �صحت هذه امل�ساواة بني ه���ذه ال�ضمائر املختلفة
للمتكلّم،
الدال���ة عل���ى ذوات متغاي���رة ،فيكون أ�ن���ا
للغائب .ولكن يف نظام
للمخاطب ،ه���و
أ�ن���ت
اخلطاب ال�صويف تتحول هذه الفروق � إىل توحد يف «الأ نا»
وه���و ما ال يج���وز يف اللغ���ة ،واملنط���ق ،فيخ���رج ال�صويف
بذل���ك عن العادة املعه���ودة ،ومل يعرف ال�شعر العربي وال
املنظومة الفكري���ة �أو العرفية هذا النوع من التماهي بني
هذه ال�ضمائر .حيث اجتمع ما ال ميكن اجلمع بينها ،ف� إما
�أن يك���ون� :أنا �أو يكون� :أنت �أو يك���ون هو م�ستحيل مبنطق
العقل �أن جتتمع هذه ال�ضمائر يف واحد.
� إال �أن ذل���ك الت�ص���ور ال يك���ون ممكن���ا � إ ّال من خالل
م���ا يفر�ضه نظ���ام املعرفة ال�صوفية من حي���ث تتلب�س �أنا
ال�صويف باحلال التي تكون عليها لغته ،فت�ستحيل مقاربته
باللغ���ة اىل معادل للحال التي ينطق بها ،فتكون لغته غري
متجان�سة ،حمدثة فجوة معرفية بينها وبني ما مت التعارف
علي���ه ،فيت�أ�س�س –وفق ذلك -جمالي���ة مفارقة تند�س يف
بنية اخلط���اب ال�صويف حي���ث التكثيف والتوت���ر اللغوي.
ولهذا فال�صويف حني ينطق مبثل هذا ال�شطح يكون غائبا
عن ذات���ه ،وي�شعر-بعده���ا -بغنب اللغة ،وثق���ل ما يقول،
مم���ا ال يقبله عقل وال �شرع ،ولهذا كانا احلالج يردد « يا

� إله الآلهة ،ويا رب الأ رباب يا من ال ت�أخذه �سنة وال نوم
ر ّد � إىل نف�س���ي لئال يفتنت بي عبادك م���ا هو �أنا و�أنا هو ال
فرق بني �أنيّتي وهويتك � إ ّال احلدث والقدم».

� إن ال�ص���ويف غ�ي�ر معنيّ بنظ���ام اللغ���ة وال بقواعدها
ال�صرفي���ة ،فهو معنيّ بلحظة امل�شاه���د والك�شف ،ولذلك
وجدناه يك�سّ ر نظام البنية ال�صرفية فيكون ال�ضمري «�أنا»
ه���و نف�سه «هو» �أو «�أنت» فيكون عندئذ {�أنا =هو=�أنت}
ب���ل يتحول الك ّل � إىل �ضمري واحد داال على هوية ال�صويف،
و�أن نطق ال�صويف بذلك ف� إمنا ينطق غلبة وقهرا يف غياب
العقل .بل ال ينطق بذلك � إال ب�شرط غياب العقل واملعقول،

ففي اخلطاب ال�صويف ال وجود للم�شار � إليه يف اخلارج،
حت���ى و� إن وجد فهو على �سبي���ل االفرتا�ض ،ليكون معادال
لغويا ال وجود له ،فوجوده من معني الذاكرة فقط ،يتو�سل
بها ال�صويف لإقامة توا�صل ممكن مع املتلقي ،لذلك يكون
الك�شف ع���ن تلك املفارقة �ضمن الأ ط���ر املتعارف عليها.
واملواءم���ة بني ما هو موجود فعلي من املح�سو�س ،وبني ما
ال وجود له � إ ّال يف الذات ،وحيث ال وجود له مو�ضوعيا.

 امل�صدر نف�سه � -ص.158 :

 �إ�شارة �إىل قوله تعاىلَ ):ال َت ْأ� ُخ ُذ ُه �سِ َن ٌة َو َال َن ْوم ( �سورة البقرة -ا آلية.255 :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج� -ص.41 :
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وهذا م���ا ال ت�ستطيع القراءة الظاهرية ا�ستيعابه ،وال
اللغة املعيارية حمله ،وما ال يقدر ال�صويف القول فيه �أكرث
مم���ا قال .ولهذا كثريا ما يل���وذ ال�صويف بال�صمت ،حيث
يك���ون حلظتها ال�صم���ت �أبلغ م���ن ك ّل كلاّ م .ولهذا ا�شتق
ال�صوفي���ة من ال���كلاّ م نظاما للكلاّ م ،مغاي���را للمتعارف
علي���ه ،فتوا�ضعوا عل���ى م�صطلحات خا�ص���ة بهم جعلوها
مطي���ة للتوا�ص���ل ،من حيث ه���ي �أداة ا�ش�ت�راك بينهم ال
ت�ؤديه���ا العب���ارة ،و�إمن���ا ي�ؤديه���ا الك�شف وال���ذوق ،ذلك
�أن « ب�ي�ن العلم واملعل���وم بحور ال يُ���درَكُ ق ْعرُهَ ا ،ف� إن �س ّر
التعلق بينهما مع تباين احلقائق بحر ع�سري مركبه ،بل ال

تركبه العبارة �أ�صال وال الإ�شارة ،ولكن يدركه الك�شف»
بالذوق والتجلي م�شاهدة �أو مكا�شفة .
ومن هذا املنظور عزف ال�صوفية عن الظاهر وال�شك ّل
والعق���ل ،وك ّل ما ل���ه �صلة بعامل «ال�سّ وي» حي���ث �أيقنوا �أن
املعرف���ة تنبع من الداخل ال من اخلارج ،وك ّل ما يف الكون
موجود يف الإن�سان ،وك ّل ما يف الإن�سان موجود يف الكون،
وله���ذا ف� إن ال�صويف ال يجعل من اللغة وحدها م�صطلحا،
بل � إن العامل �أو الوجود �صار كتابا مفتوحا ،وهو عبارة عن
لغ���ة ،ولهذا فهو يتوافق وحروف الهجاء بحيث تتطابق
«هذه احلروف ح�سب خمارجها مراتب الوجود التي تبد أ�
م���ن العر�ش وتنته���ي � إىل مرتب���ة امللك ،وم���ا يوازيها من
الأ �سماء الإلهية» وبذلك تكت�سب اللغة طابعها الرمزي
ويقي���م ابن عرب���ي بينها وب�ي�ن الوجود �أوا�ص���ر و�صالت،
وتكون من تلك احلروف مراتب الوجود كلّها انطالقا من
لفظ اجلاللة فيقطع���ه � إىل حروف منف�صلة لي�شك ّل منها

العامل
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 1-:ص.107 :
 امل�صدر نف�سه�-ص.250-249 :
 حميي الدين بن عربي :كتاب اجلاللة� -ضمن كتاب ر�سائل ابن العربي -مطبعة
جمعية دائرة املعارف العثمانية -حيدر أ�باد الدكن -دار الرتاث العربي-
بريوت -لبنان -ط1361 1-:هـ -ج� 1-:ص.3-2 :
 امل�صدر نف�سه�-ص.3 :
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فالن����ص ال�صويف -م���ن خالل لغت���ه وم�صطلحه -ال
يق���ول احلقيقة و� إمنا يقرتب منه���ا فيقاربها .ولهذا يظل
املعنى ممكن���ا ومفتوحا على ق���راءات وت�أويالت .وهو ما
جعل اخلطاب ال�صويف طفرة نوعية مفارقة لك ّل الن�صو�ص
العربي���ة يف مفهومه���ا للكتاب���ة ،وبني���ة نظامه���ا املع���ريف
ث���م اجلم���ايل ،من خ�ل�ال ابتكارات���ه التعبريي���ة الكثرية
واملتج���ددة ،وهو م���ا يعطي الن�ص مرون���ة هائلة ومتنوعة
ال تخ�ض���ع للثاب���ت والقيا����س اللغ���وي (املعج���م) ،و�إمن���ا
تخ�ض���ع لبنية نظام مياهي املع���اين ويرا�سل بني الدالالت
املختلف���ة ،فالن�ص ال�صويف -بهذا املنظور -يف تغري دائم
يتمي���ز ب�سياقات متنوع���ة ومرنة ،مما هي أ���� لنف�سه � إن�شاء
لغته اخلا�ص���ة .و�شك ّل منظومته اللغوي���ة بدالالت متغرية
خا�صة ،مرجعيتها الذوق ف�أك�سبتها �سمة التحول الداليل
من الثاب���ت � إىل املتغري ،فيت�شك ّل الن�ص ال�صويف من غري
مركزي���ة املعنى ،وبذل���ك اند�س يف بني���ة نظامه التحول
الداليل.
فاملع���اين ال�صوفي���ة لي�س لها ما يقابله���ا عند املتلقي
م���ا مل يكن واقع���ا يف م���دار الر�ؤيا ال�صوفي���ة ،فاملعنى ال
يكون جاهزا مكتمال ،و� إمنا يخ�ضع للذوق ودرجة العارف
ور�س���وخ قدمه ،وما تهي أ� له م���ن ا�ستعداد روحاين بالذكر
والأ وراد وت�سابي���ح و�صلوات�...إل���خ .فتك���ون اللغ���ة نتيجة
خما����ض ع�س�ي�ر ال تولد م���ن ترا�ص���ف قبل���ي� ،أو اختيار
معجم���ي ق���ار ،لأ ن ال�صويف يتلقى املع���اين ،يف �شك ّل ذوق
جم���رد ال متعني له ،فيح���اول حلظتئذ � إيجاد معادل لغوي
جدي���د للذوق اجلديد ،واحلال التي ال تتكرر �أبدا .فيكون
ال�ص���ويف يف �صراع دائب مع اللغ���ة ،للبحث عن الدالالت
اجلديدة.
فلغة ال�ص���ويف ال تخ�ضع للثبات ،و�إمن���ا هي يف ت�شك ّل
متغري ،ولهذا فهي ترتب���ط بالت�أويل املتغري امل�ستمر ،مما
جعل اخلطاب ال�صويف قابال للقراءات املختلفة واملتغرية
واملتناق�ض���ة .فلي�س تق�سيم املت�صوف���ة لدرجة املعرفة من
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باب العبث واالفتع���ال ،و� إمنا هو ناجت عن جتربة ومعاينة
وذوق .فهن���اك املريد وال�سالك والع���ارف والوا�صل .وهي
درج���ات تقت�ضيه���ا املعرف���ة ،وتقت�ض���ي معه���ا التمكن يف
املعاين واقتنا�صه���ا باللغة(.تكوين الن����ص) ال�صويف يف
�إط���ار م���ا مت التعارف عليه ،ومع ذل���ك تنفلت املعاين من
� إي�سار اللغة فيكون ال�شطح� ،أو التلفظ مبا ال يقبله العقل،
فتك���ون لغته غري مفهومة ،وغام�ض���ة ع�صية عن الت�أويل.
وق���د يعج���ز ال�ص���ويف متاما ع���ن نق���ل لطائف���ه و�أذواقه
و�أحواله باللغة ،فيلوذ بال�صمت احرتاقا.
ومع ذلك ف� إن ال�صويف قد ي�ستعي�ض عن اللغة املعهودة
بعالم���ات أ�خ���رى غ�ي�ر لغوي���ة .فيت�ش���ك ّل منه���ا مذخوره
الفك���ري واملع���ريف والفل�سفي .تكون مبثاب���ة م�صطلحات
ي�ث�ري به���ا داللته ،جاع�ل�ا من الك���ون كلّه لغ���ة ،بل �صار
الكون كتابا م�سطورا يف ورق من�شور بيد �أن معرفة بنية
اخلط���اب ال�صويف تعفينا من حماول���ة التعريف بخطورة
لغة الت�صوف والأ خطر من ذلك ت�أويله مبا يقت�ضي الفهم
العادي ،اللهم � إال � إذا ات�سم الإجراء باملرونة التي تن�أى به
من �أن يكون تعريفا ثابتا حمددا يف اجتاه واحد.
� إن وع���ي ذلك الت�صور يف بع���ده العرفاين يو�صل � إىل
الفه���م الذي ي���رى الت�صوف ر ؤ�ي���ا ذاتية جمازف���ة ،تقر أ�
الك���ون وال���ذات باعتبارهما لغة ،حيث تك���ون قادرة على
�إح���داث الأ ث���ر اجلم���ايل ،واجل���دارة الفني���ة ،من خالل
التموي���ه على املتلقي .ما مل يك���ن ميتلك �شفرة اخلطاب،
�أو �شرط معرف���ة خ�صائ�صه الأ �سلوبي���ة ،والتي تكون هي
الأ خ���رى �شرط فهمه ،والتي �ستولد قراءة �أخرى مفارقته
مول���دة للأ ثر اجلمايل ،تنتح � إمكانية الت�أويل �ضمن نظام
بنيته.
لق���د �ألحّ املت�صوف���ة على �أن لهم ت�ص���ورا خا�صا للغة
والعامل والإن�سان .باعتبار �أن ك ّل ذلك ر�ؤيا ذاتية ،وهو ما
يجعل الغمو�ض �سمة الرتكيب ال�صويف .وبذلك يكوّن هوة
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 3-:ص .441

ب�ي�ن امل�صطلح م���ن حيث هو دال وما ي�ش�ي�ر � إليه مدلوله،
لي�ش���ك ّل دالالت الغيبة ،ال�سكر ،الفن���اء ومهيمنات املدونة
ال�صوفي���ة وب����ؤرة الن�ص .لتك���ون ملمحا داللي���ا بارزا يف
الن����ص تف�صح عن حدود الر�ؤيا الذاتي���ة وتتجاوز املجاز
مبفهومه الع���ريف ،وتغدو عن�صرا فاع�ل�ا يف توليد املعنى
الذي ال يتحدد مب�ؤ�شر ،وال يت�أطر بحدود بل �سيظل غائما
متال�شيا« :كحجر املقالع لي�س له اجتاه حمدد».
ومرد ذلك � إىل �أن اخلطاب ال�صويف يغرف من معني
الر�ؤيا ،وبذل���ك �ستكون -واحلالة ه���ذه -مبهمة غام�ضة
م���ا مل يجد ال�صويف لها مع���ادال مو�ضوعيا ،لغويا� ،أو على
الأ ق���ل يتكئ على ر�صيد معريف يف وعي املتلقي� ،أو يتقاطع
م���ع منظومت���ه املعرفي���ة .ف�سيظل اخلط���اب -حلظتئذ-
م�شف���را معتم���ا تغيب فيه داللته ،مما ينج��� ّر عنها � إرباك
املتلقي ،فتولد فيه تلك ال�صدمة املولدة للغرابة والده�شة
واالنخط���اف ،حيث تفاجئه بعدم���ا كان اخلطاب العادي
يداهنه ويتماهى معه.
وتظه���ر طاقة امل�صطل���ح ال�صويف يف � إظه���ار ال�شيء
املبه���م ،حيث يظ���ل جمهول الهوية ،ال ا�س���م له وال ر�سم،
فتك���ون طاقة اللغ���ة هاهنا(امل�صطل���ح) حماولة مقاربته
وحما�صرت���ه ،والتع���رف علي���ه ،ول���ذا يظه���ر (امل�سمّى)
ب�أ�سم���اء خمتلف���ة ،ويف احي���ان اخ���رى متناق�ض���ة ،وهي
م���ن حال املت�صوف وذوقه ،وتظه���ر جمالية هذا القن�ص
ال���داليل يف �أن امل�صطلح ال يقول احل���ال ،و� إمنا تظل فيه
هوام����ش ال تقال .بحيث ترتكز املقارب���ة يف الت�سمية على
ظالل���ه ،وما مل ُيقَل فيه تبقى امكاني���ة القول فيه ممكنة
ال ي�ستهلكه���ا القول وال ت�ستنفذه���ا الت�سمية ،وعلى الرغم
مم���ا قاله ال�ص���ويف تبقى فيه جوان���ب خافتة منبهمة من
خالل الرتكيز على الظ���ل دون املركز ،حيث تغيب معامله
وحدوده.
 جالل الدين الرومي :مثنوي-ترجمة و�شرح ودرا�سة الدكتور حممد عبد ال�سالم
الكفايف -املكتبة الع�صرية �صيدا بريوت-ط1966--1ج� 1-ص.928:
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وبذلك تكون الرغبة �أكرث ملعرفة اخلافت فيه ،واملظلم،
حي����ث ال تنقل الأ بع����اد وتفا�صيله����ا كامل����ة ،و� إ ّال انتهى � إىل
ارتباط �آيل ،وتهاوى ك ّل نظام اخلطاب ال�صويف ،وا�ستحال
� إىل ن�ص معياري ت�ستهلكه القراءة املعيارية احلرفية.
ف�شعرية امل�صطلح ال�صويف تنبني على � إقامة التقابل
الداليل والتنافر بني املتناق�ضات ،وهو ما يحيله � إىل �ألفة
�أخرى متجان�سة� ،شرط جتاوز الظاهر � إىل الر�ؤيا.
يخل����ق اخلط����اب ال�ص����ويف م�صطلحاته اخلا�ص����ة التي
تدور يف حقل نظامه وبنية معرفته ،التي يت�شك ّل منها نظامه
اللغ����وي ،وال����ذي ي�ستحيل بدونه ق����راءة ال�شعرية ال�صوفية،
مما يتيح للمتلقي � إنتاج داللة الن�ص الغائبة /املغيبة ،وبهذا
يق����وم املتلقي بقراءة الغياب ،الذي يند�����س يف ثناياه التوتر
ال����داليل ،فتك����ون احتمالية املعنى وتع����دده وحتوله من متلق
� إىل آ�خ����ر ،وهنا مينح امل�صطلح ال�صويف اللغة بنية مل ي�سبق
�أن �ألفها الرتكيب ،فيك�سبها طابعا � إنزياحيا متجددا ،وتظل
مع����ه الداللة بك����را ،متوت����رة مفارقة للنول اللغ����وي املعهود،
حي����ث يكت�سي امل�صطلح �شعريته من داللة التقرير � إىل داللة
التحول والتفجري ،حتى تتكيف مع مقت�ضى احلال اجلديدة،
فيمنحه����ا ذل����ك نفح����ة � ،إيحائية ،و�سم����ة �شعري����ة جديدة،
للتعبري عن العامل الالمرئي بلغة مغايرة.
لقد من���ح امل�صطلح ال�صويف اخلطاب � إمكانيات جديدة
باعتب���اره رحما تتول���د فيه ال���دالالت املتناق�ض���ة ،وال ميكن
قراءت���ه مع���زوال عن احلالة الت���ي �أفرزته .و أ�مّ���ا ما كان من
�ش�أن القوامي�س التي ت�شرح امل�صطلح ال�صويف ،فهي ال ت�شك ّل
�شيئا �أكرث من � إحالة عمليه كم�ساعد للقراءة ،حيث يت�صاعد
امل�صطلح يف بناء الن�ص ال�صويف وفق نظامه اخلا�ص ،بعيدا
ع���ن نظام الأ دلة والربهن���ة .ف�أعاد للغة وهجه���ا واعتبارها
ال�شع���ري ،وخلع عليها امل�سح���ة الفنية .وبذل���ك ي�صوغ فيها
ال�صويف املعاين واللطائف ،و�ضمنها جتربته العرفانية.
� إن ال�ص���ويف حينم���ا أ�ب���دع تل���ك اللغ���ة و�ص���اغ تل���ك
امل�صطلحات ،مل يكن معنيا بالت�شكيل اجلمايل ،والبحث
عن اخل�صو�صية ال�شعرية� ،أو االنطالق من نظرية قبلية يف
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الف���ن واجلمال ،و� إمنا كان هاج�سه ،التعبري عن مواجيده
و�أحوال���ه ،ومقاماته ،وت�أرجحه ب�ي�ن حالتني متناق�ضتني:
كالقب�ض والب�س���ط ،واملحو ،وال�صح���و ،والفرق واجلمع،
واجللوة واخللوة ،واجلم���ال واجلالل ،والوجد والفقد...
�إل���خ .وه���ي ثنائيات متقابل���ة متناق�ضة ال ميك���ن القب�ض
عليها � إال مبا ّمت اال�صط�ل�اح عليه من الأ لفاظ ال�صوفية.
حي���ث تظل حتتف���ظ مبخزونه���ا الروحي ،مم���ا ي�ستدعي
مفارق���ة مبطنة بحمولة �شعرية متوترة ،تبلغ درجة عالية
من التكثيف والرتكيز واالختزال الداليل.
والف���رق � إذن يف اللغ���ة ال�صوفي���ة واللغ���ة املعيارية ال
يكم���ن يف ا�ستب���دال لفظ مع���روف ب�آخر غام����ض ،و� إمنا
يكم���ن الفرق اجلوهري يف �أن الت�صوف مواجهة للحقيقة
الباطنية اخلفية يف العامل والذات معا ،بحيث ال ي�ستهلكها
امل�صطلح وال ي�ستنفذها ،وال يدعي ال�صوفية ذلك ،و� إمنا
يجعلون منها حالة م���ن الغمو�ض الذي تتطلبه اللطائف.
ولذا ال تكون اللغة � إال بالغمو�ض والإ�شارة.
وله����ذا ي�ص����دم امل�صطل����ح ال�ص����ويف الثاب����ت والقانون
الع����ريف واملعي����ار .وحيث ي�سعى اخلطاب ال�ص����ويف � إىل بناء
ت�صور جديد للغة وفق بنية نظامه املعريف ،ال يقول ذلك وال
ينطق به ،و� إمنا ي�سكت عنه ويند�س يف ت�صوره العام.فتت�أ�س�س
دالالت جديدة يو�ضحها هذا ال�شك ّل على �سبيل املثال:
امل�صطلح املعنى املعجمي

املعنى ال�صويف



�ضد العلم

هو العلم .



�ضد ال�سلم

هو ال�سلم



عدم القطع يف ال�شيء

بديهية ترد على قلوب العارفني



�ضد النور

العلم بالذات الإلهية.

اجلهل

احلرب
حيـرة

ظلمة

 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر أ
والوائل-
�ص.27:
 امل�صدر نف�سه� -ص.27:
 ينظر :عبد املنعم احلفني :املو�سوعة ال�صوفية�-ص.728:
 املرجع نف�سه�-ص.860 :
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فاللغ���ة املعيارية حتيل � إىل ما ه���و خارجها� .أما اللغة
ال�صوفية ف� إنها حتيل � إىل ذاتها ،تبني عاملها اخلا�ص ،من
خ�ل�ال ما حتيل � إليه من معان لي�س لها معادل مو�ضوعي.
تف���ارق املنطق فتجتمع فيها الأ �ضداد ،ال تبوح وال ت�صرح،
وال ت�ش���رح وال تو�ض���ح ،تتدث���ر بالغمو����ض وحتت���اج � إىل
� إعادة ق���راءة بالت�أويل ،قراءة تك�ش���ف م�ستويات الداللة.
وتعددها باحتماالت �ضم���ن بنية النظام املعريف ال�صويف
و�سياقه العرفاين الذي تتحرك فيه اللغة وتنتقل منه � إىل
اخلطاب ،فتت�شك ّل عالئقه الداخلية التي تتحكم يف م�سار
اخلطاب.
ويف �ضوء هذا الوعي ا�ستغل املت�صوفة ك ّل طاقة اللغة،
وما م���ن �ش�أنه �أن يك���ون �أداة تو�صيل .فل���م يكتفوا باللغة
وحدها-كما متت الإ�شارة � إليه -بل ا�ستغلوا العالمات غري
اللغوية ،ب���ل حتى احلروف ذاتها جاعل�ي�ن منها طاقات،
لي�ست لها يف نظام املعرفة العادي � ،إذ احلرف يف العرف
ال قيم���ة ل���ه بذاته ،معزوال ع���ن الرتكيب ،بينم���ا هو عند
املت�صوف���ة قيمته يف ذاته ولذته ،من حيث هو رمز لعوامل
خفي���ة ،فقد ع ّد ابن عربي احل���روف �أمما كباقي الأ مم،
يق���ول يف ذلك �« :إن احل���روف �أمة م���ن الأ مم خماطبون
مكلّفون ،وفيهم ر�سل من جن�سهم ،ولهم �أ�سماء من حيث
هم ،ال يعرف هذا � إال �أهل الك�شف من طريقتنا»().
لقد �أح�س ابن عربي �أن اللغة قد ا�ستهلكها اال�ستعمال
ف����أراد �شحنها من جديد ،ب� إعادة خلق توا�صل �آخر �ضمن
�ش���روط بنية الت�ص���وف ور�ؤيته للوج���ود والإن�سان واللغة،
انطالق���ا م���ن مفه���وم الإله���ام والك�شف ..وبذل���ك فابن
عربي مار�س انزياحا على االنزياح .بت�أ�سي�س ذوق جديد.
باكت�س���اب مع���ان جديدة مل ت�ألفها اللغ���ة فيما �سبق ،دون
�أن تن�ضب���ط العالقة بني ال���دال واملدل���ول ،وبذلك كانت
العالقة بينهما عالقة حت���ول ترتهن اىل مفهوم الفجوة،
فتتبدل العالقة بتبدل اال�ستعمال ،حيث تتال�شى الداللة-
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 1-:ص.101:

مث���ل حجر املقالع -دون �أن يرت�سخ املعنى الدال يف معنى
حمدد.
وت���رى �سعاد احلكيم �أن اللغة ال�صوفية ،ظلت حبي�سة
النربة التعليمية � إىل �أن جاء ابن عربي خمرجا � إياها من
هذه احلدود � إىل «ر�ؤية كونية �شاملة وغنية»() تتجاوب
والتجربة الداخلية .بلغة العلو وتعزف عن معايري البالغة
املعيارية ،وت�ؤ�س�س لنمط جديد من الكتابة.
�ستظل لغة احل���ال تفتقد � إىل القرائن التي حتيل � إىل
ال�ش���يء الغائب ،و�سيظل هذا الغائب كذلك ،ما مل ميتلك
املتلق���ي �شف���رة امل�صطل���ح ،وحت���ى القوامي����س ال�صوفية
ال تفيدن���ا �شيئا يف فه���م تلك اال�صطالح���ات .ما مل يكن
املتلقي �صاحب ذوق� ،أو على الأ قل �صاحب قلب ال �صاحب
عق���ل ،فيتمكن من معرفة بنية ال�سياق املعريف الذي يدور
يف فلكه اخلطاب.
�ص���رّح املت�صوفة ب� إجماع ،يف غري ما مو�ضع �أن العقل
قا�ص���ر يف � إدراك احلقائق الذوقي���ة واللطائف والأ حوال
واملقامات على تعددها وتداخلها وترا�سلها ،وعدم ثبوتها
على معي���ار قار ثابت ،يف حني �ألح النق���د العربي القدمي
عل���ى نف���ي و� إق�صاء ك ّل م���ا ي�ش���ك ّل بنية النظ���ام املعريف
ال�ص���ويف ،من منظور املعيار والبي���ان والتبيني ،والو�ضوح
واملنط���ق والأ قي�س���ة وح�ض���ور العقل ،وله���ذا كان ت�صادم
نظامني معرفيني ي�ستدعي ح�ضور �أحدهما تغييب الآخر،
وم���ن ثمة ف� إن اخلطاب ال�ص���ويف ينفلت من � إ�سار املعرية
والعي���ار ،والنّمذجة ،كما �أجم���ع املت�صوفة على اللحظات
الذوقي���ة ،الت���ي تقف دونه���ا ف�صاح���ة العب���ارة �أو تلميح
الإ�شارة وله���ذا كان اال�صطالح �ض���رورة اقت�ضاها �سياق
اخلط���اب ،ونظام���ه الداخل���ي واجن���ر عن ذل���ك ت�صور
جم���ايل للغة ،مل يكن مطلوبا لذات���ه �أو متولدا عن ت�صور
قبلي� ،أو من نظرية يف اللغة �أو اجلمال.
 د� .سعاد احلكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة-امل ؤ��س�سة اجلامعية للدار�سات
والن�شر والتوزيع-رندة للطباعة والن�شر-بريوت لبنان-ط1411-1هـ/
1991م� -ص.42:
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لق���د ت�أرجح اخلطاب ال�صويف ب�ي�ن العبارة والإ�شارة
بحث���ا ع���ن خ�صو�صي���ة اللغ���ة الت���ي تقب����ض عل���ى املعنى
البك���ر ،خ�صو�ص���ا و�أن املت�صوف���ة عانوا م���ن عنت اللغة،
وا�ستع�صائه���ا رغم متر�سه���م بها ،لي�س عج���زا منهم �أو
�ضن���ا عل���ى معارفه���م -يف ك ّل الأ ح���وال -و�إمن���ا لطبيعة
غمو����ض التجربة ذاتها ،فتفقد ما يعك�سه���ا باللغة� ،أو ما
يقاربه���ا بالإ�شارة ،نظرا لبعد هذه املفاهيم وغورها �أوال،
وا�ستع�ص���اء اللغة من حيث ه���ي �أداة توا�صل �ضمن ما مت
التع���ارف عليه ثاني���ا ،وعلى الرغم من خ���روج اخلطاب
ال�صويف ع���ن بنية النظ���ام الر�سم���ي (امل�ؤ�س�سي) ذوقا،
ور ؤ�ي���ا ،و�أ�سلوبا � ،إال �أنه كان يدور �ضمن نظام اللغة ذاته،
وطاقت���ه الإبداعية ،وقدرتها على متثل احلاالت الدقيقة.
وحلظتئ���ذ ي�شطح ال�ص���ويف فيخرج عن ال ّنظ���ام واملعيار
املتعارف عليه.
� إال �أن الإ�ش���كال يظهر يف حماكمة اخلطاب ال�صويف.
مب���ا لي�س م���ن طبيعت���ه ،وذلك ب�إ�سق���اط معاي�ي�ر الأ طر
املعرفي���ة الر�سمية عقيديا وفني���ا على بنية نظام يفارقه،
بل يرف�ضه ويق�صيه .فكان حماكمة خطاب بخطاب �آخر،
�أي جع���ل اخلطاب الر�سمي حجة على اخلطاب ال�صويف،
يف ح�ي�ن �أن �أي خط���اب ال يج���وز �أن يك���ون حج���ة عل���ى
اخلط���اب من حيث هو �آخر يغاي���ره ،وال مياهيه ،ويفارقه
وال ي�شاكلّ���ه ،وذل���ك م���ا �أعط���ى اخلطاب ال�ص���ويف �سمة
الغمو����ض يف مقاب���ل الو�ضوح ،وتال�ش���ى املعنى يف مقابل
مترك���زه ،وانحراف لغته بدل ارتب���اط الدال �آليا مبدلوله
وذلك ما اكت�سبه �سمة ال�شعرية من خالل � إحداث فجوة/
م�ساف���ة توت���ر بني ما ه���و كائن من اخلط���اب وما كر�سته
الذائقة النمطية من اخلطاب الر�سمي.
وبذل���ك يتح���ول ال���دال يف امل�صطل���ح ال�ص���ويف � إىل
جم���رد م�ؤ�شر على ما ه���و مو�ضوع���ي� ،أو �شاهد تاريخي
جم���رد م���ن حمولت���ه القامو�سية ،مب���ا يقت�ض���ي والبحث
عن مدلول���ه املغيب �ضمن بنيت���ه الت�أويلية التي يفرت�ضها
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ال�سياق ال�ص���ويف ،وبذلك تتحول اللغة يف الن�ص ال�صويف
� إىل جمرد مول���د للدالالت ولي�ست قارة على داللة معينة،
�أو افرتا�ضي���ة مقحمة� ،أي بحثا ع���ن الرتجيح واالحتمال
املبن���ي عل���ى �سوابق ال يفر�ضها ال�سي���اق ال�صويف وال بنية
نظام���ه املعريف ،اخل���روج من املعنى النهائ���ي الثابت .بل
يظل امل�صطلح ال�صويف ميد اخلطاب باملعنى املتعدد من
ا إلم���داد واالت�س���اع والتكثيف والرتكي���ز واالختزال مبا ال
ت�سع���ه املجلدات الط���وال « وقد قي���ل � إن �أحدهم جاء � إىل
اب���ن الفار�ض ي�ست�أذنه يف �ش���رح ق�صيدته «نظم ال�سلوك
« ف�س أ�ل���ه عن مقدار ال�شرح فقال � :إنه �سيقع يف جملدين.
ف�ضح���ك ال�شاعر و قال :لو �أردت لكتبت جملدين تف�سريا
لك ّل بيت فيها».
ق���د تغيب مرجعي���ة امل�صطل���ح ال�ص���ويف وتنفلت من
� إي�س���ار الدالالت ال�صوفي���ة وتعتا�ص ع���ن الت�أويل ،بحيث
تعي���د �صياغ���ة الدالالت وف���ق منظور باطن���ي ذاتي .ولذا
ي�ستع�ي�ن ال�صويف مب���ا تواط أ� عليه ال�صوفي���ة «من الرموز
و الإ�ش���ارات و الأ ل���وان و الأ رقام و احل���روف ت�شتبك كلّها
يف غاي���ة من ال�صور اجلذبية� ،أعماقه���ا توحي ب�أكرث من
مظه���ر ،وملعانيها �أوجه توحي ب�أ�شياء ال حدود لها»() ال
تدخ���ل �ضمن الفهم الع���ادي� ،أو معزولة عن بنية نظامها
ال�صويف و �سياقها العرفاين.
ال يوج���د املعن���ى ال�ص���ويف � إال داخل بنيت���ه اخلا�صة،
بوا�سط���ة القراءة ثم ت�أويله �ضم���ن �شروطه ،وخ�صو�صية
الن�ص ال�صويف ال���ذي يت�أرجح بني ال�سياق املعريف العام،
وخ�صو�صي���ة التجرب���ة الذاتي���ة ،وهك���ذا تتمك���ن الكتابة
ال�صوفية-مب���ا ه���ي كتاب���ة -م���ن �أن تع�ص���ف باحل���دود
الفا�صل���ة ب�ي�ن الأ جنا����س الأ دبي���ة .فت�أتل���ف املت�ضادات.
وتتعاي�ش وتتماهى وترتا�سل مما يجعل اخلطاب ال�صويف
يف مواجهة مع اللغة ومع ال�سلطات املعنوية واملادية.
 د عادل كامل أاللو�سي :احلب والت�صوف عند العرب –�شركة املطبوعات للتوزيع
والن�شر –بريوت –لبنان-ط�1999--1:ص84:
 املرجع نف�سه�-ص19:
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فامل�صطلح ال�صويف من حيث هو لغة داخل اللغة يحقق
الرغب���ة يف الك�شف ع���ن امل�ضمر واخلف���ي ،والالمعقول،
بالت�ص���رف يف ط���رق ال���كلاّ م االعتيادي���ة ،حي���ث تُنتزع
الأ لفاظ من �سياقاتها وحموالته���ا الداللية املرتبطة بها.
ثم �شحنها بدالالت تظل احتمالية مبعان روحية مت�سامية
لت�ش���ك ّل �سياقات جديدة جتري جمرى ال�شعرية يف حركة
وحتول .فامل�صطل���ح يحقق لل�صويف � إمكانية الت�صرف يف
اللغة باللغة ،ولذا نراه «با�ستعماله للكلاّ م ا�ستعماال جديدا
مده�ش���ا يوقظنا من �سبات احلياة اليومية ،وينت�شلها من
الرتاب���ة الت���ي نغرق فيها .فه���و ي�شدنا بكلّمات���ه � إىل عامل
�سري عجيب ،عامل من ال�سحر والفتنة».
فال�ص���ويف ال يكتب م���ن خالل النظري���ة ،بل يتمل�ص
م���ن الذاكرة الذوقية ،لي�ؤ�س����س ذائقته اخلا�صة ،لت�صبح
الكتاب���ة ال�صوفي���ة متماهية م���ع الكتاب���ة ال�شعرية �سواء
�أكت���ب ال�ص���ويف �شعرا �أم ن�ث�را وما تنطوي علي���ه الكتابة
م���ن فتنة حتط���م الأ نظمة املعه���ودة ،لإقام���ة ترا�سل بني
املمك���ن وامل�ستحيل ،بني املحتمل والالمتوقع ،بني املحدث
واملطل���ق .وبذل���ك يخرتق ال�ص���ويف مفه���وم رتابة الزمن
فيظهر ما يبدو فو�ضى م�ؤتلفا ،فيتال�شى ما ي�سمى مبركز
املعنى �أو يكاد.
فامل�صطل���ح ال�صويف م���ن خالل خلخل���ة العالقة بني
ال���دال واملدلول ،يعيد بن���اء ت�ص���ور داليل جديد مفارق،
فيوهم املتلق���ي �أن ثمة بعرثة �أو اعتباطية �أو ت�شظيا ،مما
ي���راوغ الق���راءة املعتادة الت���ي تكتفي مبا يعلن���ه الن�ص �أو
يقول���ه ،وتعزف عم���ا ي�ضم���ره وي�سكت عنه .فيب���دو ك�أنه
�أقف���ال مطل�سمة ت�ش���ي بت�شاب���ك داليل يتو�ش���ح بالغرابة
والغمو�ض.
� إن نظ���ام الفحوة بني الدال واملدلول ما يرتك هام�شا
لإمكاني���ة القراءة والت�أويل من خالل ما ميليه الذوق على
املت����أول ،وبذل���ك الأ ذواق «تختلف تفا�سريه���ا باختالف
 -علي حرب :املمنوع واملمتنع -نقد الذات املفكرة � -ص.147 :

الباع���ث عل���ى املجاهدة»بحيث ال ي�ش���ك ّل ذلك نظرية
�أو قاعدة مطردة «ولي����س الربهان والدليل بنافع يف هذه

الطري���ق ،ردا �أو قب���وال � إذ هي من قبي���ل الوجدانيات»
التي ت�ضعف �أو تتقوى بح�سب اال�ستعداد النف�سي من جهة
وبح�سب درجة ال�صويف ومقامه من جهة ثانية.
لق���د � ّأ�صل الذوق ال�ص���ويف يف مفهومه لعملية الت�أويل
املبني���ة عل���ى فاعلية التح���ول ال���داليل ،الت���ي ترجع � إىل
عوام���ل كثرية كاملفاج�أة واالنخط���اف والن�شوة ،واخلرق،
واخللخل���ة واالنزياح ع���ن الداللة التوا�ضعي���ة ،وتغري �أفق
االنتظار باخلروج عن امل�ألوف واملعهود يف �أبعاده الداللية
املعيارية.
� إن ال���ذوق ال يتقي���د بالقواعد ال�صارم���ة وال باملعايري
احل���ادة ،باعتب���ار أ�ن���ه «لي����س ثم���ة معي���ار واح���د يقبله
اجلميع» ولذل���ك �سيظل الذوق فار�ض���ا نف�سه كطرف
يف املعادلة النقدية مهما ا�شتدت �صرامة املعايري النقدية
دق���ة وجتريدا ،ولذل���ك �سيظل «حظ الذائق���ة من الأ دب
والف���ن هو �أكرب بكثري من ح���ظ الذهن ،ومن حظ املعيار
الرا�سخ» وهو ما يكر�سه خطاب الت�صوف.
وم���ع �أن امل�صطلح ال�صويف –كما يزع���م القامو�س-
يرتب���ط مبدلول قار ثاب���ت � ،إال �أن التعاط���ي معه ال يحيل
� إ ّال على ت�شت���ت داليل ،وت�شظي معنوي ،يختلف باختالف
الباع���ث كم���ا يرى اب���ن خل���دون ولذلك ال تك���ون الداللة
ال�صوفية باالفرتا�ضات الداللي���ة التي يفرت�ضها الذهن،
و�إمن���ا من خالل م���ا يفر�ضه الذوق اخلا����ص ،املند�س يف
بني���ة نظام اخلطاب ال�صويف .وله���ذا فامل�صطلح يكت�سب
 عبد الرحمن بن خلدون� :شفاء ال�سائل لتهذيب امل�سائل-ن�شره وعلق عليه أالب
أ�غناطيو�س عبده خليفة الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-د.ت-
�ص.43 :
 عبد الرحمن بن خلدون :املقدمة – دار الكتاب اللبناين-بريوت-د.ط-
� 1981ص.868 : يو�سف �سامي اليو�سف :القيمة واملعيار -م�ساهمة يف نظرية ال�شعر -دار كنفاين
للدرا�سات والن�شر والتوزيع -دم�شق –�سوريا -ط�2000--1:ص.48 :
 املرجع نف�سه� -ص.49 :

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

129

�شعريت���ه م���ن خ�ل�ال الهام�ش الغياب���ي ،فيحيل���ه � إىل لغة
�أخرى �أعلى ،حيث يحي���ل � إىل خمالفة القامو�س ،فينتقل
م���ن املدل���ول الأ ول املرتب���ط به �آلي���ا � إىل مدل���ول غائب،
فيحم���ل القارئ على � إعادة بن���اء الن�ص وفق بنية النظام
ال�صويف الذي ال يقول بالداللة الأ حادية.
� إن م���ا يفر�ضه امل�صطلح ال�صويف م���ن هوة بني اللغة
والوجود من خالل امل�سافة االخرتاقية ،التي تك�سر وترية
الداللة النمطي���ة بالر�ؤيا التي تنـزاح بالداللة عن العرف
املعه���ود باعتبارها قفزة خ���ارج املفاهي���م ،وبذلك يكون
الغمو�ض ي�سعى � إىل � إخفاء املعاين وتغييبها ،وهو ما يدفع
� إىل رف����ض الق���راءة الظاهرية والتي ال تك���ون � إ ّال بقراءة
مفارقة ،متن���ح امل�صطلح � إمكانية التو�سع الداليل .بحيث
ال يكون الت�أوي���ل اعتباطيا �أو يخ�ضع للأ هواء و� إمنا هناك
�شروط –م�سكوت عنها -وفقها يقر أ� معبرّ الر�ؤيا بح�سب
املقام «مما تقت�ضيه القرائن التي تعني من هذه القوانني
مب���ا هو �أليق بالر�ؤيا» فيكون مثال البحر يف الر�ؤيا داال
� إما عل���ى ال�سلطان� ،أو الغيظ� ،أو اله���م لأ مر فادح �أما
البح���ر عند النفري فهو الريا�ضات واملجاهدات ،و�أما
عن���د ال�شبلي فهو احل���ال التي لي�س له���ا نهاية .فيكون
الدال واحدا واملدلول متغريا:
مدلول ()1

�سلطان

البحر (دال) مدلول ()2

الغيظ

مدلول ()3

الهم

مدلول ()4

الريا�ضات واملجاهدات

مدلول ()5

احلال التي لي�س لها نهاية

 عبد الرحمن بن خلدون :املقدمة� -ص.887 :
 امل�صدر نف�سه �-ص887 :
 راينولد �آلن نيك ّل�سون :ال�صوفية يف ا إل�سالم – ترجمه وعلق عليه نور الدين
�شريبة – مكتبة اخلاجني -القاهرة – ط1422 – 2:هـ 2002م – �ص:
.79
 د .عبد املنعم حفني :املو�سوعة ال�صوفية – �ص.665 :
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ومع �أن م���ا بني البحر (الر ؤ�ي���ا) واملدلوالت املحتملة
من فج���وة � ،إال �أن ال�سياق هو ال���ذي فر�ض هذه الدالالت
الذاتية ،التي تن�أى عن العقل والتوا�ضع ،فلي�س بني الدال
(البح���ر) واملدل���والت املتداول���ة يف �سي���اق كل جتربة �أية
عالقة �أو جتان�س ،بل هناك فجوة �سحيقة ،ف�ضال عن �أنه
لي����س بني دالالت الت�أويل �أدنى �صل���ة ،ولهذا فاالنزياح يف
امل�صطل���ح ال�صويف غري وارد يف اخلطاب العام الر�سمي،
وه���و ما �أحدث �شرخا بني الب���اث ال�صويف واملتلقي (غري
ال�صويف).
� إن خ���روج امل�صطل���ح ال�صويف عن املعن���ى القامو�سي
القائ���م على التوا�ض���ع يعطيه �سمة االنزي���اح ،مما ي�ؤهله
� إىل الدخ���ول فيم���ا ي�سم���ى بالغي���اب� ،أي غي���اب الداللة
املتوقع���ة �أو املفرت�ضة ،وهو ما يعطيه �سم���ة ال�شعرية من
خالل امل�سافة االخرتاقية �أو الهوة التي بينه كدال واملعنى
اجلدي���د غري املتوق���ع كمدلول ،حيث تك�س���ر هذه العالقة
اجلدي���دة النمطي���ة والرتابة وهو م���ا من � أش�ن���ه �أن يتيح
للقارئ �أن يعي���د بناء � إنتاج داللة جديدة ،فال�صويف يقيم
عالقات بني �أ�شياء لي�ست بينها عالقة �أ�صال.
� إن بني����ة امل�صطلح ال�صويف من خ��ل�ال ما تقدم تنبني
عل����ى مفارق����ة لغوية مم����ا متنحه تل����ك املفارق����ة :فجوة/
م�ساف����ة توتر ،فينح����رف امل�صطلح عن املعن����ى القامو�سي
املتوا�ض����ع علي����ه ذلك «�أن ا�ستخ����دام الك ّلم����ات ب�أو�ضاعها
القامو�سي����ة املتجمدة ال ينتج ال�شعرية ،بل ينتجها اخلروج
()
بالكلّمات عن طبيعتها الرا�سخ����ة � إىل طبيعة جديدة»
فال�ص����ويف � إذن و� إن اتخذ اللغة و�سيلة ،وامل�صطلحات تكئة
ليق����ارب بذلك ما يعتا�ص على املقاربة � ،إال �أنه يعتمد اللغة
مب����ا هي ا�صط��ل�اح وتوا�ض����ع وبذلك فهو «ميار�����س فاعلية
جماعية وميتاح من ال����روح اجلماعية مبجرد �أن ي�ستخدم
لغة ا�صطالحية معروف����ة ومدركة .لكنه يف الوقت نف�سه ال
 كمال أ�بو ديب :يف ال�شعرية – م ؤ��س�سة أالبحاث العربية-بريوت-ط-1
� 1987-ص.38 :
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ي�ستخ����دم هذه اللغة مبا ه����ي ا�صطالح معروف مدرك ،بل
يدخلها يف بنى جديدة تكت�سب فيها دورا ،وفاعلية ودالالت
جدي����دة» وذلك ما يجعل اخلطاب ال�صويف يتو�شح بنوع
م����ن الغمو�ض ،ويكون �أك��ث�ر ا�ستجابة للق����راءات املختلفة،
والت�أويالت املتغايرة ،وهو ما مينحه جدارته ال�شعرية.
قائمة امل�صادر واملراجع
 �أبو العبا�س �أحمد بن حممد :احلكم العطائية -حتقيق
ودرا�س���ة رم�ضان حممد بن عبد الب���درى -دار الكتب
العلمية -بريوت -ط1424-1:هـ2003/م.

 ح�س�ي�ن ب���ن من�ص���ور احل�ل�اج :دي���وان احلالج-و�ضع
حوا�شيه وعلق عليها حممد حممد با�سل عيود ال�سود-
دار الكت���ب العلمية-ب�ي�روت لبن���ان -ط1423-2هـ/
2002م
 راينولد �آلن نيكلّ�سون :ال�صوفية يف الإ�سالم – ترجمه
وعل���ق عليه ن���ور الدي���ن �شريبة – مكتب���ة اخلاجني-
القاهرة – ط1422 – 2:هـ 2002م
 �سعاد احلكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة-امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدار�سات والن�ش���ر والتوزيع-رندة للطباعة
والن�شر-بريوت لبنان-ط1411-1هـ1991/م

 �أبو القا�سم عبد الك���رمي بن هوزان الق�شري :الر�سالة
الق�شرية-و�ض���ع حوا�شي���ه خليل املن�ص���ور-دار الكتب
العلمية -بريوت-لبنان-ط1418-1هـ1998/م

 �سمري ال�سعيدي :احل�سني بن من�صور احلالج -حياته� ،شعره
ونرثه-دار عالء الدين-دم�شق� ،سوريا-د.ط-1996

 أ�ب���و حف�ص عمر بن احل�سني ب���ن الفار�ض :ديوان ابن
الفار�ض�-شرح ك���رم الب�ستاين-دار ب�ي�روت للطباعة
والن�شر -بريوت لبنان-د.ط-1404هـ1983/م

 عادل كامل الأ لو�سي :احلب و الت�صوف عند العرب –
�شركة املطبوعات للتوزي���ع والن�شر –بريوت –لبنان-
ط1999-1:

 أ�ب���و عبد اهلل ب���ن � إبراهيم بن عياد النف���ري الرندي:
غيث املواهب العلية يف �شرح احلكم العطائية -حتقيق
عبد احلليم حمم���ود ود.حممود بن ال�شريف -مطبعة
ال�سعادة -م�صر -ط1395 1-:هـ1970 -م

 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون :املقدم���ة – دار الكت���اب
اللبناين-بريوت-د.ط-1981

 �أحم���د على زه���رة :ال�صوفي���ة و�سبيلها � إىل احلقيق���ة -نينوى
للدرا�سات و الن�شر والتوزيع -دم�شق� -سوريا-ط2004 1-:م
 � إ�سماعي���ل بن حممد العلج���وين :ك�شف اخلفاء ومزيل
االلتبا����س عم���ا ا�شته���ر عل���ى الأ حادي���ث عل���ى ال�سنة
النا����س -تعليق �أحمد فالب�س -مطبع���ة الفنون -حلب
–�سوريا-د.ط-د.ت-
 ج�ل�ال الدين الروم���ي :مثنوي-ترجمة و�شرح ودرا�سة
الدكتور حممد عبد ال�سالم الكفايف -املكتبة الع�صرية
�صيدا بريوت-ط1966--1ج.1
 املرجع نف�سه – �ص.39-38 :

 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون� :شف���اء ال�سائ���ل لتهذيب
امل�سائل-ن�ش���ره وعل���ق علي���ه الأ ب �أغناطيو����س عب���ده
خليفة الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-
 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون� :شف���اء ال�سائ���ل لتهذيب
امل�سائل-ن�شره وعلق عليه الأ ب �أغناطيو�س عبده خليفة
الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-د.ت
 عب���د الكرمي بن � إبراهيم اجليل���ي :الإن�سان الكامل يف
معرف���ة الأ واخ���ر والأ وائل-حقق ن�صو�ص���ه وعلق عليه
أ�ب���و عبد الرحمن �ص�ل�اح حممد عوي�ض���ة-دار الكتب
العلمية-لبنان-ط1418-1هـ-1997م
 عب���د املنع���م اخلف���ي :املو�سوع���ة ال�صوفية-مكتب���ة
مدبويل -القاهرة-ط1424-1.هـ2003/م
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 عل���ي حرب :الفك���ر واحلدث -ح���وارات وحماور -دار
الكنوز الأ دبية -بريوت لبنان-ط1997-1.
 عل���ي ح���رب :املمنوع واملمتن���ع -نقد ال���ذات املفكرة-
املرك���ز الثق���ايف العربي -ال���دار البي�ض���اء -املغرب-
بريوت -لبنان -ط2000-2:
 كم���ال أ�ب���و دي���ب :يف ال�شعري���ة – م�ؤ�س�س���ة الأ بح���اث
العربية-بريوت-ط1987-1
 حمي���ي الدين بن عرب���ي :الفتوحات املكي���ة يف معرفة
الأ �سرار املالكي���ة وامللكية � -إعداد مكتب التحقيق بدار
� إحياء الرتاث الإ�سالمي-قدم له حممد عبد الرحمن
املرع�شل���ي-دار � إحياء الرتاث ب�ي�روت -لبنان-د.ط-
د.ت-ج4:
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 حمي���ي الدين بن عربي :كت���اب اجلاللة� -ضمن كتاب
ر�سائل اب���ن العربي -مطبع���ة جمعية دائ���رة املعارف
العثمانية -حي���در �أباد الدكن -دار ال�ت�راث العربي-
بريوت -لبنان -ط1361 1-:هـ -ج:
 ن�ص���ر حامد أ�ب���و زيد -هكذا تكلّم اب���ن عربي-الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب -م�صر-د.ط-2002
 يو�س���ف �سام���ي اليو�س���ف :القيمة واملعي���ار -م�ساهمة
يف نظري���ة ال�شع���ر -دار كنف���اين للدرا�س���ات والن�ش���ر
والتوزيع -دم�شق –�سوريا -ط�2000--1:ص.48 :
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