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توسيعا " الصوفيّ دب االشتغال األنطوبالغّي في األ" متثل أطروحيت اليت بني أيديكم واملوسومة 
ويكشف العنوان عن املفهوم . للنّفريّ وتعميقا ملذكريت يف املاجستري بالعنوان ذاته ويف نصوص املواقف 

ال غَ تِ االشْ "و. األساسّي الذي أقارب به الّنصوص الصوفية، أال وهو االشتغال األنطوبالغيّ 
ذي يعتمل داخل الّنصوص املدروسة،عن مقاربة الكيفية أو االشتغال البدوره يكشف " وبالغيّ طٌ نْ األٌ 

". االشتغال األنطوبالغيّ " أدغمت يف املفهوم األساسّي ى مفاهيم بالغية وأنطولوجية، ز علبالتوكّ 
فلماذا االشتغال األنطوبالغّي يف الّنص الصوّيف؟ 

ّم وجودّي أساسيال خيفى على دارس الّنص الصوّيف، الّله، احلضور إىلال وهو أ؛أنّه يضطلع 
ة يهتّم الّنص الصوّيف بتجرب:أو لنقل. معىن التجربة الصوفية وحقيقتهاهذه احلضرةواالستمداد من

يف سعيه وكثريا ما تبّدى مشروع الكائن الصوّيف . نها من معىن وحقيقةالكينونة مع الّله، وما ينبثق ع
، يف صراع مع ما يسمى القواطع أو اخلواطر اليت متنع هذا الكائن من إجناح مع الّلهلتحقيق كينونته 

مما يفضي إىل احلاالت املعروفة . ي هذه التجربةالذي يغذّ ويعترب احلب أوالعشق النسغ. مشروع كينونته
تبحث عن إمكان حتقيق مشروع الكينونة فاملقاربة . ووحدةاديف أجبديات املتصوفة من حلول واحتّ 

. رس البالغيّ يندرج ضمن الدّ ّن أّي حبث عن املعىن وإ. الصوفية يف الوجود، ومعىن هذا املشروع وحقيقته
. إخل...يف دائرة القبض على املعىن؟ من بلوغ وإبالغ وبيان وتبينيات البالغة العربية أال تصب كّل مشتق

يعين البحث عن حقيقة الكائن -أحد فروع الفلسفة–س البالغّي إىل أفق األنطولوجيا وإّن دفع الدر 
ال االشتغأنطولوجيا، -بالغيافالبحث عن املعىن واحلقيقة هو ما ينتج درسا . الصوّيف يف الوجود

هو احلقيقة تأسيس و وإّن تفكيك األّسس اليت يرتكز عليها الّنص الصوّيف يف إنتاج املعىن . األنطوبالغيّ 
. طلق عليه االشتغال األنطوبالغيّ أما 

فماذا يضيف هذا الدرس األنطوبالغّي للدراسات الّنقدية املعاصرة عن الرتاث الصوّيف؟ 
جديدة تندرج أطروحيت ضمن التيار املعاصر الذي انربى لدراسة الرتاث العريب اإلسالمّي مبقاربات 

يميائيات والتأويلية والتداولية، قصد الوصول إىل توصيف آليات اشتغال املعىن متعددة، كالبنيوية والسّ و 
نطوبالغّي في نصوص االشتغال األ"وتعترب مذكريت يف املاجستري املوسومة ب. يف الّنص الرتاثيّ 
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، هي األوىل يف اجلزائر والوطن العريب يف جمال 2010جويلية 15اليت ناقشتها يف " المواقف للنّفريّ 
املوسوم يف كتايب وعّمقتها طّورت أفكار املذكرة وقد . صوفيةالصوص نّ الالدراسات التفكيكية على 

.2014عام " تفكيك البالغة وبالغة التفكيك في نصوص المواقف للنّفريّ "ب
ند حممد عبد يف هذه الّرسالة إىل نصوص أوسع عذو األبعاد األنطولوجية وميتّد الّدرس التفكيكّي 
لماذا نصوص النّفرّي واحلالج وابن ف.منصور احلّالج وحمي الدين بن عريباجلبار النّفري واحلسني بن 

؟املشهود من املتصوفة يف تاريخ التصوفعدد العريب وسط هذا
صوص  بل إّن الّلقاء بني املنهج والنّ . ومل يكن اختيار املنهج قبليا. يكن اختيار نصوص الثالثة بعديامل

. كان حتاوريا تفاعليا
: عن هّم أساسيّ نصوص الثالثةتكشف : أّوال. الثالثة ملسّوغات موضوعيةفاخرتت نصوص 

وص الثالثة يف عالقة تأثري نصترتبط : وثانيالسبيل إىل إجناح املشروع؟ كيفية الكينونة مع الّله؟ وكيف ا
بل تتسّرب الكثري من مقوالت النّفرّي . فابن عريب ما ينفّك يذكر النّفرّي واحلالج يف نصوصه.جّلي

" الفتوحات املكيةوكذا جزء" التجّليات" ذلك يف كتابه انكشف يلمثلما واحلالج يف نصوصه، 
للنّفري يف أكثر من ، حيث ورد مصطلح الّسوى"الحكيمالصراط المستقيم في الرّد على أسئلة

عن عالقة سؤال الكينونة مبوضوع وإّن قراءيت األولية يف أهّم نصوص الثالثة كشفت يل. موضع من كتابه
الكالمالشريعة وعلم كّل فروع املعرفة يف تاريخ الروحانية اإلسالمية، من علم التوحيد الذي شغل

وقد عاينت من خالل . يد والكينونة الصوفية مها وجه الدرس الصوّيف وقفاهفموضوع التوح. والتصوف
هّم املوضوعات يف  نصوص الثالثة؛ إذ وردت أالتوحيد من أّن موضوع ءيت األولية يف نصوص الثالثة قرا

وإذا كان مقام . ، شعرا ونثرا ونصوصا واصفةالثالثة مقوالت التوحيد وما يدور يف فلكها يف كّل نصوص
فإّن ؛ الشريعة اإلسالميةت عليه الركن األّول كما نصّ هو مقام الشهادة، " إله إال الّلهال" التوحيد
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فتحّولت الّشهادة الظاهرية يف . بالقلباملتصوفة انتقلوا من مقام الشهادة بالّلسان إىل مقام املشاهدة
. من معرفة ذوقيةاوما ينجّر عنه)1(اإلسالم إىل مشاهدة

الحظته من خالل قراءايت األولية أّن حتقيق التوحيد أو كينونة الصوّيف مع الّله؛ يّتخذ شكل وما
: " يةاستعادة لذكرى أصلية، أو استعادة ملا يسمى نداء الرب لذرية آدم يف عامل الذّر، الذي تكشفه اآل

وإذ أخذ رّبك من بين آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
" ية بلفظها يف اآلتكّرر ورود وقد) ، األعراف172اآلية "(أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلني

داء الوارد يف ر معىن النّ أما يف نصوص النّفرّي فقد استثم" . شرح ترجمان األشواقذخائر األعالق، 
ي نداء الرب الذي معىن تلقّ اليت تتقاطع مع " يا عبد"ة نداء على الزماملخاطبات مثالتنبين إذ .اآلية

وقد تنوّعت صّيغ االستعادة لنداء الرب يف عامل الذّر يف نصوص النّفري، من . الكرميةدّلت عليه اآلية
، ومن إنتاج "يا عبد" ، ومن استقبال لنداء الرب يف املخاطبات "المواقف"وقوف يف حضرة احلّق يف 

تأسيس للذكر من خالل الّشعر ومن ،"المناجيات" ر يف مقامات التسبيح يف نصوص كْ لنصوص الذِ 
من مقوالت التوحيد،  ديوانه الشعريّ فال خيلو أما احلالج . ديوانه الشعريّ العمودّي كما يكشف عنه 

لية تأمّالت نقدية عن مقوالت التوحيد، بالربط مع حادثة اخللق األص"طواسين"كما  وردت يف كتابه
كما ارتبط التوحيد بإمكان املعرفة التوحيدية، ومبناقشة خمتلف آراء الفرق . ومعصية إبليس لألمر اإلهليّ 

دة يطالعنا ابن عريب بتجربة عشقية تبغي حتقيق استعاوضمن املنحى نفسه . إلسالمية يف هذا البابا
ورود اآلية القرآنية  " ذخائر األعالق"يف شروحاته ت عاينفقد. هلية، عرب جتربة حّبية إنسيةالكينونة اإل

ار كما أورد ابن عريب تأمّالت نظرية، على غر . الدالة على حادثة الّنداء األصلية يف أكثر من سياق
اورة هلامقولة االنّفرّي؛ عناحلّالج و  من خالل الّنصوص يناقش ابن عريبإذ .لتوحيد واملفاهيم ا
ه يف اجلزء الثالث تعاينذلك ما . نصوص احلالج والنّفريّ على غرار الكالمية، ق آراء خمتلف الفر الواصفة 

. عليهات غريه من الكتب اليت اعتمدو " التجّليات"و" معرفة العوارف" من الفتوحات املكية، وكتاب 

، اإلمارات العربية املتحدة، 2010، هيئة أيب ظيب للثقافة والرتاث، 1عبد احلّق زموري، ط: إيريك جوفروا، التصّوف طريق اإلسالم اجلوانية، تر: يراجع-1
. 22ص
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استعادة لنداء حماولة ن خالل القراءات األولية، ختلفة ماملالّنصوص املتنوعة يف التجارب فبدت يل
هي الفرع - صوص الواصفةوالنثر والنّ الشعر–فالصّيغ املتنوعة. الرب األصلّي الوارد يف القرآن الكرمي

هي الصورة ونداء الرب يف الصّيغ المختلفة: أو لنقل. والّنداء الذي تدل عليه اآلية االقرآنية هو األصل
هي اهليويل، وجتارب االستعادة هي األصلّي حادثة الّنداء : لنقل بتعبري الفالسفةأو . اآلية هو األصل

الكينونة : فالظاهر من خالل مالحظايت األولية أّن الدرس البالغّي يرتبط مبقوالت مفتاحية. الصورة
ة من خالل مناقشوص الثالثة تقتحم جمال الديّين،ألّن نصو . وصّيغ االستعادةنداء الرب، الصوفية
ال ة؛ علماء الشريعة وعلماء الكالم واملتصوفالتوحيد لدى موضوع  لرصد الديّين فإّن البالغة تقتحم ا

ا ترتبط بالبعد. املعىن وبناء احلقيقة ّ فإّن الدرس البالغّي ذو أبعاد -كينونة الصويفّ - األنطولوجّي وأل
وألّن معىن التجربة ينكشف من خالل لغة صوفية خاصة، فإنّ . يف نفس الوقتوأنطولوجيةإلهية 

ومن هنا تفّتقت . الصوفية تستخدم لغة خمصوصة، ذات أبعاد وجودية وإهلية يف نفس الوقتبالغة ال
:  أسئلة اإلشكالية

مآل مشروع وماكيف استعادت التجارب الصوفية للحالج والنّفرّي وابن عريب نداء الرب؟  -1
االستعادة يف الّنصوص املتنوعة؟ 

وكيف تأّسست الكينونة الصوفية من خالل مبحث البالغة العربية، يف بعديها اإلهلّي -2
الذي تنكشف عربه وفيه كينونة املوجود - بلغة املتصوفة-والوجودّي؟  ّمث إذا كانت الّلغة هي احمللّ 

مقامات االستعادة املختلفة؟ عرب ل حّد الّلغة، و الصوّيف، فكيف انكشفت كينونة الصوّيف من خال
إذا كانت مفاهيم البالغة العربية القدمية حتتفي باملطابقة واملماثلة واملشاكلة واملناسبة، بني ّمث -3

ازّي واملعىن احلقيقّي،  ا فهل تثبت هذه املقو بني املستعار واملستعار له؛ املعىن ا الّنصوص يف الت قو
االت اليت تقتحمها البالغة الصوفية؟ أم تتهافت املقوالت السابقة؟ املدروسة، ويف   كّل ا

ف فيها شبكة بالغية ، أوظّ تفكيكية-بالغيةأحاول اإلجابة عن أسئلة اإلشكالية مبقاربة 
Martinهايدغرمارتن الفيلسوف كما طرحه الكينونةمتنوعة، على رأسها مفهوم  Heidegger ،

األثرحيث أضاف إليه مفهوم ؛ Paul de Manاألمريكّي بول ديمانالتفكيكّي الناقدوعّدله
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وهو ما يعّرب عنه مصطلح . بني أنطولوجيا هايدغر وتفكيكية دريدااملقاربة البالغيةجتمع أي؛ الدريديّ 
فقد اقرتح حسام نايل مصطلح . الذي استوحيته من الّناقد املصرّي حسام نايلاالشتغال األنطوبالغيّ 

وألّن . ة املمارسة الرابطة بني األنطولوجّي والتفكيكّي اليت نظّر هلا بول دميانمَ هَ فْ االشتغال األنطوبالغّي ملَ 
هو مصطلح و ، األنطولغويّ مفهوم االشتغال الّلغة، فقد وظفت الكينونة الصوفية تنكشف من خالل 

مآل مشروع - االشتغال األنطولغويّ -هكشف من خاللوأمن الّناقد حسام نايل،أيضا استوحيته
وألّن الوجد . املختلفةالغة الصوفية يف الّنصوص البهلا الوظيفة املخصوصة اليت تسندها ، وكذا الكينونة

طحات تصدر لغة الشّ املدروسة، فصوص ري من النّ الصوّيف انفعال غري واع، حيايث التجربة الكتابية يف كث
لّنص الصوّيف وانتظامها يف شكل ؛ فإّن اخرتاق هذه االنفعاالت لعن الوعي الصويفّ واملواجيد الصوفية

، قصد رصد سريورة االنفعاالت الّسيميائّي والّرمزيّ جوليا كريستيفاعالمات، وظفت له مصطلحا 
.   وتفّككه-الّنظام الّلغويّ -والشحنات غري الواعية اليت خترتق الّنظام الّرمزيّ 

ذي الوالية يف الّنصوص املدروسة، من خالل موضوع الدينيّ وألّن البالغة العربية تقتحم جمال 
ذي األنطوثيولوجيّ االشتغال؛ فإّنين وظّفت مصطلح صّلة بالتوحيد و بإنتاج املعىن يف الّنص الصويفّ ال

ملاذا؟ ألّن جتربة الوالية يف نصوص ابن عريب والنّفري هي جتربة دينية . باالشتغال األنطوبالغيّ الصّلة 
ا تصل عناصر السمّ . باعتبارها أعلى مقامات الدين، اإلحسان ّ وات واألرضني، أي ذات أبعاد كما أ

ج املعىن يف الّنص الصوّيف، فإّن البالغة العربية تِ نْ مٌ يلَّ وألّن الوَ ". ةأنطوثيولوجي" وثيولوجية أنطولوجية
. يّين واألنطولوجّي، ترتبط موضوعيا بالبعدين الّسابقنيعندما تقتحم جتربة الدّ 

افت فإّنين اختربت ج أما يف نصوص احلالّ  ج عن احلالّ التمثيالت المعاصرةخمتلف قوة أو 
ج إىل اليت تنسب احلالّ الّدراسات االستشراقيةأقصد حاولت إبراز مدى صحة اّدعاءات . ونصوصه

اليت تـُْنِسبه إىل اإلسالم باملعىن الّدراسات اإلسالميةالغرب املسيحّي، أو إىل شرق آسيا البوذّي، أو 
افت . الشريعيّ  بالغة أقصد ؛ وص احلّالجيف نصاسرتاتيجيتني بالغيتني خمتلفتنيكما اختربت قوة أو 

ف عنها شكْ اليت تَ وِ احملْ العشق و الّسلطة الفقهية؛ وبالغة ياسية بدعم من ّسلطة السّ التطابق اليت ترعاها ال
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افت االسرتاتيجيتني وقد اختربت . نصوص احلالج الشعرية الثانية عشرمن خالل املقطوعة قوة أو 
. يف أخباره ويف أكثر من روايةةمقتل احلالج الواردقعةوااليت يصّور فيها احلالج مقتله شعرا؛ وكذا

حتاول استعادة حدث الّنداء املاضي، يف الّلحظة اآلنية للخطاب الصوّيف؛ ألّن الّنصوص املدروسة و 
جتربة وجودية، يعيشها شكل هذه االستدارةتّتخذ . ستدارة من اآلن إىل املاضيفإّن جتربة االستعادة هي ا

الدال على األنطوزمانياالشتغالمصطلح وظّفت ؛ فقتلو باأو فيما يسميه املتصوفة اآلنيفالصوّيف 
كشف مآل هذه االستدارة، يف مستوى التجربة هوأحاول من خالل. الزمن املستدير للتجربة الصوفية

. ؛ خاصة يف نصي النّفرّي واحلالجواخلطاب
. قّسمت الدراسة إىل فصل نظرّي وفصلني تطبيقيني

ته إىل ثالث قسم" ةالقديمةالعربيّ ةالبالغخطاب تفكيك القوة في" ّي المعنونفي الفصل الّنظر 
ك يفكأبرزت تّمث . الّنص البالغّي القدميإنتاج الكشف عن تأثري القوة يف احاولت فيه. مباحث

. راكز هذه القوةملالتصوف النظرّي 
الّنص البالغّي القديموإنتاج المعنى في القوة : في المبحث األول الموسوم

مصطفى الناقد واستندت إىل كتابات . حاولت فيه كشف تأثري القوة يف الّنص البالغّي القدمي
ال، باعتباره نا رتاثني الّنقدّي من قّدم فكرا نقديّا عميقا عن الأفضل -يف نظري–صف يف هذا ا

ا عاية اليت مياخلصومات السياسية، واستجابتها لروح الدّ يف جو نشأة البالغةبرزت وقد أ. والبالغيّ  تاز 
او ؛ العصر األمويّ  . تأثري ذلك على األساليب البالغية وحمتويا

"الّنص البالغّي القديمالقوة في التصّوف وتفكيك" : في المبحث الثاني الموسوم
ا الّنص البالغّي تفكيك التصوفية تناولت فيه كيف وقد . القدميالّنظرّي ملنظومة القّيم اليت حيتفي 

وقد استندت إىل . واالنتصار اليت انبىن عليها الّشعر والبالغة العربينيقّيم الغلبةعلى تفكيك رّكزت 
كما تناولت ." إحياء علوم الدين" عن شهوات الّنفس البشرية يف كتابه حامد الغزاليّ يأبتنظريات 

. اب البيان العريبّ تَّ يف نصوص كً ج للمعىن، أقصد األنا املتضخمةنتِ تفكيك الّنص الصوّيف ملركز القوة املٌ 
غة يف الّنص للّ واإلهليّ وألّن الّنص الصوّيف يستعمل لغة خمصوصة، فقد أبرزت الدور األنطولوجّي 

غة البالغية التصّور البياّين للّ فقّدمت . وظيفة االستعمالكيف خترج لغة البالغة الصوفية عن ؛ و .الصويفّ 
.غة وأدوارها األنطولوجية واإلهليةالتصّور الصوّيف للّ و 
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." الشبكة البالغية في نص الدراسة": في المبحث الثالث الموسوم
-الّنصوقد صّدرت املبحث بتعريف .البالغيةاملنظومة املفاهيميةهذا املبحثطرحت يف

جوليا كريستيفا وRoland Barthesروالن بارث، باالستناد إىل الّنقاد التفكيكيني، الشبكة
KristevaJulia جاك دريداوJacques Derrida .هيو أال ؛ البالغيةاهيمية بكة املفالشّ تّمث طرح :

. األنطوثيولوجياالشتغال ، االشتغال األنطوزمانيّ ، االشتغال األنطولغويّ ، االشتغال األنطوبالغيّ 
وقد استندت إىل مفاهيم . ذات أبعاد أنطولوجيةوهي مفاهيم بالغية تشتغل وفق مقاربة تفكيكية

. Martin Heideggerهايدغرمارتن للفيلسوف وأنطولوجية ، اك دريداجللفيلسوف تفكيكّية 
اختربت قدرة : لنقلأو . ات املتصوفةوختمت املبحث بفكرة جتذير الدين يف احلياة، من خالل اجتهاد

ين بدل للدّ الوظيفة األنطولوجيةوالتقنية، عرب إحياء مِ دَ الّنص الصوّيف على إنقاذ اإلنسانية من سطوة العَ 
" ينّي للدِّ وجِ ولٌ طٌ نْ أ األٌ مَ الضَ اءٌ وَ إرْ " مصطلح وقد وظّفت . املهيمنة يف العاملةالوظيفة اإليديولوجي

. عرب الّنصوص األدبية اجلميلةجلليلة لطرح إمكانية اإلنقاذ اعيعبد الجبار الرفاالعراقي للفيلسوف
استعادة نداء الرب في الّنص الصوفّي وإرجاء ":الموسوم-التطبيقّي األّول-الثانيفي الفصل 

خمتلف صّيغ استعادة نداء الرب اليت افيهدرست و ثالث مباحث تطبيقية،قّسمته إىل "الكينونة 
التأسيس لكينونة املوجود الصوّيف يف عرت قدرة الشّ خترب فا.احلالج والنّفرّي وابن عريبارب تقرتحها جت

من خالل ت هذه القدرة خترب ؟ إذن ادغريأليس ما يبقى يؤّسسه الّشعراء على حّد تعبري ها. همع اللّ 
ت قدرة خترب كما ا. ةل ذلك يف كّل مبحث على حدفصّ أس االستعادة، كما سمنظورات متنوعة ألسّ 

ففي .)التوحيد( تقدمي معرفة متطابقة، بني اخلطاب الواصف واملوضوع املوصوفالّنصوص الواصفة يف 
اسرتاتيجية فيه درست "جية العاشقةللكينونة الحالّ محواستراتيجية ال"المبحث األّول الموسوم 

ع الّله، ومآل ذكرى الكينونة مج الستعادة جتربة احلالّ ليت تقرتحهاا"Dénégation"أو نفي النفي احملو 
اليت تنبين عليها خمتلف املقطوعات غز اللٌّ –المقوالت فتّتبعتها شعرا من خالل  . هذه االسرتاتيجية

إمكان توحيد املعىن أو تفجريه من اختربت اخلاصة بالتوحيد، و زٌ غْ اللٌّ -المقولةٌ ورّكزت على ، الشعرية
يف جتربة احملو احلالجية، " ال"املعقود حول صيغة يِّ دِ قَ األساس العَ كما فّككت . الّلغز–خالل املقولة 
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تأّمالت نظرية حول " الطواسين" وألّن نصوص ". ال"من خالل وضعيتني أنطولوجيتني خمتلفتني ل 
املعرفة التوحيدية تارة، وممارسة استثمارية للمفاهيم الّنظرية يف نصوص سردية تارة أخرى؛ فإّنين اعتمدت 

. جلّنظرّي والسردّي يف اختبار إمكان إنتاج الكينونة املتطابقة بني الوجود واملعرفة، يف نصوص احلالّ على ا
إمكان تلف الفرق اإلسالمية، قصد اختباري تنتجه خمالذصف حول التوحيد كما فّككت اخلطاب الوا

.  معرفة التوحيد مع خمتلف الفرق
"الّنفريّ وصصفي نومأزق الّشركبالر استعادة نداء : "في المبحث الثاني الموسوم

الستعادة نداء الرب، من مواقف وخماطبات تقرتحها جتربة النّفرّي ودرست فيه الّنصوص املختلفة اليت
اليت تدّل على االستقبال " دُ بْ ا عَ يَ "ففي املخاطبات اليت تتكّرر فيها الالزمة . ومناجيات وشعر عموديّ 

حتقيق ت فيها مشروع جتذير كينونة الرب يف قلب العبد، ومدى إمكان سْ رَ الفورّي لنداء الرب، دَ 
درست معاين انفتاح " رُ بَـ كْ أَ هِ اللَّ رُ كْ ذِ ولَ " ويف نصوص الّشعر العمودّي اليت تستهّل بالزمة . التجذير

ابِ تَ الكِ نَ مِ كَ ليْ إِ يَ وحِ ا أُ مَ لُ تْ اُ : " قوله تعاىلمن " رُ بَـ كْ أَ هِ اللَّ رُ كْ ذِ لَ وَ " الّنص القرآّين اجلزء املقتبس من 
سورة ("ونَ عُ نَـ صْ ا تَ مَ مُ لَ عْ يَـ هُ واللَّ رُ بَـ كْ أَ هِ اللَّ رُ كْ ذِ ولَ رِ كَ نْ المُ وَ اءِ شَ حْ الفَ نِ ى عَ هَ نْـ تَـ ةَ َال الصَ نَّ إِ ةَ َال الصَّ مْ قِ أَ وَ 

وقد استعنت . تأسيس الكينونة مع الربيف فاختربت قدرة الّشعر العموديّ . )45العنكبوت، اآلية 
سة له، للّشعر العمودّي وللبالغة املؤسِّ مزدوج فاالختبار . بالصور البيانية املؤّسسة للكينونة مع الرب

يف حتقيق احلضور إىل اختربت قدرة نصوص الذكرويف نصوص املناجيات . والواصفة له يف نفس الوقت
الني على حتّقق هما الظاهرين الدّ ي، بني معني"إلهي" و" الّلهم" تني قمت بتفكيك الصيغتني املتكرر و . الّله

لنصوص قةالّلذين ينكشفان من خالل البنية العمينيهما الباطنيوبني معنيياحلضور إىل جناب الّله، 
. الذكر

درست : "بالغة تجّليات الرب في تجربة الحب األكبرية":المبحث الثالث الموسومفي
مثّ . فيه مفهوم الربوبية يف نصوص ابن عريب، وعالقتها مبا يسمى بالرتبية والتجّلي يف فكر ابن عريب

من خالل " ترجمان األشواق" تّتبعت صّور جتّلي الرب يف نصوص ابن عريب، أّوال يف ديوانه الّشعرّي 
مواصفات النظامتّتبعت وقد . ظامللنِ ، من خالل جتربة حب ابن عريب دراسة إمكان استعادة الرب
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ر البيانية اليت حتيل عليها داخل الّنص يف مقدمة ديوانه الّشعرّي، والصو البالغية اليت يذكرها ابن عريب 
لِّ ّنفسية واألنطولوجية للصو الّشعرّي، واألبعاد ال مثّ . ية للمحبوبة، يف عالقتها بالكينونة مع الربر ا

: أو لنقل. حدة داخل نص املعرفةواوإمكان الكينونة الدرست الّنصوص الواصفة للمعرفة عند ابن عريب، 
ل يف مفهوم املعرفة بني خمتلف الفرق اإلسالمية؛ أي الصراع بني العدل الذي يْ ل واملَ دْ الصراع بني العَ ية جتلِّ 

كما كشفت عن إمكان الكينونة يف جزء . واحلقيقة، وامليل الذي ميثل بالغة اإلفراط أو التفريطميّثل احلقّ 
ىل املشتقات واستندت إ".الصراط المستقيم في الرّد على أسئلة الحكيم" الفتوحات المكية 
ا على ، ومدى "كَ رَ شَ "املنحدرة من اجلذر  كما درست الّنصوص الّسردية . التوحيدعن توحيد املعىنقدر

اليت تستعيد جتارب النّفرّي واحلالج عن التوحيد، ومدى إمكانية تصوير معىن " التجّليات" من كتاب 
. التوحيد من خالل الّسرد القصصيّ 

في الّنص اإلمامة و واليةالتفكيك أّسس ميتافيزيقا":الفصل التطبيقّي الثاني الموسومفي 
ية كِ لْ توزيع مِ تة للمعىن يف الّنصوص املدروسة، وتتّبعجَ س املنتِ فيه بدراسة األسّ قمت :"الصوفي
ق منهما املعىن ن ينبثان الّلتان األساسيتاالوظيفتمها وملا كانت الوالية واإلمامة . يف الّنص الصويفّ المعنى

املفاهيمية بكة قمت بتفكيك الشّ فقد -تبدى يل من خالل سياقات عدةكما - يف الّنص الصويف
ما والعالقات الوظيفية اليت تؤّسسها مع مفاهيم جماورة كالنبوة والّرسالة وقد . للوالية واإلمامة، وتّتبع جتّليا

كما . تائج على حتصيل املعىنجّر عنها من ننبكة املفاهيمية، مع ما ياتّبعت اسرتاتيجية تفكيكية للشّ 
بالبعدين اإلهلّي واألنطولوجّي؛ ، وعالقتها وظائف الفواعل داخل الّنصوص املدروسةأبرزت

. االشتغالني األنطوبالغّي واألنطوثيولوجيّ ب:أي
" جفي نصوص الحالتفكيك قوة الدينّي والّسياسيّ : في المبحث التطبيقّي األّول

ب احلالج إىل املصدرسِ نْ اليت تَـ التمثيالت املعاصرة عن احلالج، قمت باستعراض خمتلف
وقد أبرزت رأي . إىل املصدر الغرّيب يف الدراسات االستشراقيةو سالمّي يف الدراسات اإلسالمية،اإل

كيك اليت تكشف عنها نصوص ّمث قمت بتتّبع اسرتاتيجية التف. إدوارد سعيد عن دراسة لويس ماسينيون
إىل وقد استندت . للحقيقة احملمدية عند الّسنةيِّ لَ بَـ القَ بِ سَ لنَّ مفهوم اإلمامة عند الّشيعة؛ وااحلالج، عن 
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، باالستناد إىل يِّ دِ مَ حَ املُ بِ سَ النَّ يف احلركاتعِ ضْ أو وَ ضِ فْ خَ لعبة احلركات اإلعرابية، فكشفت تأثري 
قتل احلالج، باالستناد إىل ّمث درست موضوع م.ة داخل الّنص احلالجيّ لَ االسرتاتيجية التفكيكية املفعَّ 

فالّنص املكتوب هو املقطوعة الثانية عشر يف ديوانه اليت تعترب نبوءة شعرية . كتوب والواقعةالم-الّنص
: وقد رافقين سؤال. أما الواقعة فهي حادثة مقتله كما وردت يف أخباره ويف أكثر من رواية. لطريقة مقتله

مقتله انتصار السرتاتيجية ّسلطة الفقهية مبقتل احلالج؟ أم أنّ هل انتصرت الّسلطة السياسية املدعومة بال
أو ؟..."وارُ ثُـ نْـ ي، اُ ونِ قُ رِ حْ ي، اِ ونِ لُ تُـ قْـ اُ " احملو احلالجية اليت بنيت عليها متوالية أفعال يف الّنص املكتوب 

ما البالغة اليت انتصرت؟ بالغة الّسلطة والتطابق اليت ترعاها الّسلطة الّسياسية املدعومة بالّسلطة : لنقل
؟  نصوص احلّالجكشف يفاحملو واالختالف اليت تنالدينية أم بالغة 

فت وكش" تفكيك مركزية المعنى في نصوص النّفرّي الوالية و " في المبحث الثاني الموسوم
وقد قمت بتفكيك وظائف خمتلف . تلفة للنّفرّي، وعالقة الوالية بالنبوةوظيفة الوالية يف الّنصوص املخ
، فأبرزت الوظيفة األنطوبالغية لعيسى ولإلمام "خماطبة وبشارة وإيذان " الفواعل يف الّنص املطّول من 

. ختلفةاملهدّي ولألنثى املخاطبة وللعبد املتلقي للرؤيا، وعالقة ذلك باحلّق وقسمة احلقيقة بني الفواعل امل
اورة " االستعارة" وقد استندت إىل عالقات التشابه  از املرسل" وا للفصل يف قسمة احلّق " الكناية وا

ّمث انتقلت إىل إبراز القدرة األنطولوجية للوّيل يف نصوص النّفرّي، باعتباره . واحلقيقة بني خمتلف الفواعل
َال بِ دٌ بْ عَ "وختمت مبقام عبد الّله أو . ماء واألرضاملتلقي لإلشارات اإلهلية والواصل بني عناصر السّ 

وهدفت من خالل املبحث إىل تفكيك . إمكانية حتقيق املقام أّوال، ومعىن التحقيق ثانياومدى"تٍ عْ نَـ 
. وبالتايل معرفة مآل هذا التفكيك. نصوص النّفريّ متركزات املعىن يف 

":ميتافيزيقا التصوف في الّنص األكبريّ اإلمامة وتفكيك " :في المبحث الثالث الموسوم
عن اإلمامة يف نصوص ابن عريب، وما جياورها من مفاهيم، النبوة بكة املفاهيميةقمت بتفكيك الشَّ 

وقد . وكشفت الوظيفة األنطوثولوجية واألنطوبالغية لإلمام وأتباعه، األبدال واألوتاد. والّرسالة والوالية
املفاهيمية لإلمامة، بدءا باإلمام األعلى، احلّق مرورا باحلقيقة احملمدية وانتهاءا بكة فّككت سلسلة الشّ 

ة يقَ قِ الحَ "عرب قناة اإلمداد "مالَ العَ "إىل أدىن" قّ الحَ " ، فكشفت إمدادات املعىن من أعلىبالعامل
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از املرسل" ية ر البياندت إىل الصو وقد استن". يةدِ مَ حَ المُ  األبعاد الكشف عن يف " االستعارة والتشبيه وا
يف العامل، وعالقته باألئمة صلى الّله عليه وسلم األنطولوجية واألنطوثيولوجية لإلمام األكرب، حممد 

" رسائل ابن عريب، خاصة كتاب دت إىل واستن". يةَال الوِ مَ تْ خَ "خرين، خاصة من يسّميه ابن عريب اآل
الذي حيوي نصوصا سردية وواصفة عن احلقيقة "برِ غْ المُ سُ مْ وشَ اءِ يَ لِ وْ األَ مِ تْ في خَ برِ غْ مُ اءُ قَ نْـ عَ 

ر اهلندسّي لتصويلثالث من الفتوحات املكية، ومنه استنبطت اوكذا اجلزء ا؛ احملمدية ووظيفتها الكونية
. ، وإبراز وظائفهم األنطولوجية واإلهليةالرائع لتوزيع األئمة يف األرض والّسماء

تّتبعت مفاهيم اإلمامة والّرسالة " قِ َال عْ األَ رُ ائِ خَ ذَ "ه حِ رْ شَ و "اقِ وَ شْ األَ انُ مَ جُ رْ تُـ " ويف ديوانه 
وملا كان . ، بني الديوان الّشعرّي والّنصوص الّشارحة)عبد الّله(بوة، ووظائف اإلمام والنيب والقطبوالنّ 

صورة بالغية حتيل إليها؛ خبالف الّنص الّشارح الذي بالديوان الّشعرّي كاشفا لصورة احملبوبة بامسها أو 
، وحاولت  تِ بْ بالكَ بدا كابتا والغيا لكّل اإلشارات إىل حمبوبة الّشاعر؛ فإّنين ربطت املفاهيم الّسابقة 

التناقض كما حاولت كشف . لّنصوص الّشارحةايف سياقات الكبتكشف وظيفة هذه املفاهيم يف 
مثّ حاولت إعادة تأسيس بالغة . ه الّنص، وما يعتمل بداخلهتُ بُ كْ د، بني ما يَ صْ ف، عن غري قَ شِ كَ نْ الذي يَـ 

، "مان األشواقجُ رْ تُـ "تتجاوز الكبت ونقيضه، من خالل الربط بني مقتضيات البالغة الّشعرية 
".  ذخائر األعالق"ومقتضيات بالغة الّنص الّشارح

ج والنّفرّي، وابن املتصوفة، احلالا نصوص أواله. م موضوعياستندت إىل مصادر ومراجع ختد
من خالله فأبرزتالديوان الّشعري؛ أما . يوان الّشعرّي للحالج وطواسينهفاعتمدت على الد.عريب

ها يف صراع مع البالغة املقابلة، لّنصوص احلالجية، ووضعتبالغة العشق أو احملو اليت تشنغل داخل ا
كما .موضوع التوحيدظرية يف تأمالت احلالج النّ فأبرزت فيها ؛ يناسِ وَ الطَ أما نصوص. لّسلطةبالغة ا

مبا خيدمللنّفرّي "الديوان الّشعري"و"جياتالمنا"و"مواقف والمخاطباتال"اعتمدت نصوص 
مبا خيدم موضوع كما اعتمدت رسائل ابن عريب . وجيّليها يف الّنص والوجودمشروع الكينونة الصوفية، 

غراب، قان سعيد عبد الفتاح وحممود حممود قّقها احملقّ ابن عريب اليت حوقد اعتمدت رسائل. اإلمامة
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للمحّقق " قِ َال عْ األَ رُ ائِ خَ ذَ " ثالثة الصادر عن دار صادر، وَشْرَحهُ يف طبعته ال"اقِ وَ شْ ان األَ مَ جُ رْ تُـ "وكذا 
. وكذا اجلزء الثالث من الفتوحات املكية مبا خيدم موضوع اإلمامة. سحبان أمحد مروة

فكيكية ذات األبعاد الكتب اليت ختدم موضوع البالغة التوظفت أما بالّنسبة للمنهج؛ ف
، "الكتابة واالختالف"Jacques Derridaا جاك دريدالفيلسوف كتب:وأّمهها. األنطولوجية

Martinهايدغرمارتن الفيلسوف كما استعنت بكتب. قديّ والكتب الشارحة لفكره النّ 

Heidegger،"ودراسات يّ فتحي المسكينالذي ترمجه الفيلسوف التونسّي " الكينونة والزمان ،
ى مَ العَ "كما استندت إىل كتاب  . فكر هايدغرا ترمجات عربية عنهايدغر عن الّشاعر هولدرلني، وكذ

الّنصوص املدروسة حتوي تنظريات عميقة حول وألّن " . Paul De Man"ديمانلبول"ةِ يرَ صِ والبَ 
، كي أجعل الّنص الصوّيف يصف حتليالتعّدة مسألة املعىن يف الّنص الصوّيف، فإّنين اعتمدت عليها يف 

أكثر الّنقاد - يف نظري-ويف اجلانب الّنظرّي اعتمدت على كتب مصطفى ناصف، ألنّه . نفسه بنفسه
االختالف عند كما أنّه اهتم ببالغة . ، وقّدموا نقدا لهث البالغيّ الرتااملعاصرين الذين أعادوا قراءة 

ا من تطابق ومماثلة ومشاكلةبالغة الّسلطة و ، اليت خترج عن براديغم ةاملتصوف فاستعنت بكتبه . مقوال
، "الّلغة بين البالغة واألسلوبية" ، "المجازمن دنيا " ، "الوجه الغائب

قاالت عن البالغة ات الّرصينة للّناقد حسام نايل ملبالرتمجيف جمال البالغة التفكيكية استعنت كما 
". مداخل إلى فلسفة التفكيك"و " مقاالت في البالغة المعاصرة" املعاصرة، يف كتابه 

زائعا إّال أّن معناها الّلطيف سيظّل ،ومهما قاربناها بعدة معرفية كثيفةأقّر أّن الّنصوص الصوفية، 
، يتحّدث فيه أصحابه عن مشاهدات ادام الّنص الصوّيف ذوقيّ فما. بني ثقوب الّنسيان يف أّي دراسة

فقط رائط ، مبجاهدات نفسية عميقة؛ فسيظل أّي جهد نقدّي خيّط خاقلبية ومقامات عينية ارتقوا إليه
م وحنن يف مقا. كما قال ابن عريب" فَ رَ عَ نْ مَ كَ سَ يْ لَ اقَ ذَ نْ مَ فَ " .متشعبةو ، لةمتحوّ متغّرية، لدروب

يف معرفية جديدة عسى الصدى حيّفز أسئلة جديدة، تشّق دروبا . صدى التجربة ليس إالاكي املعرفة، حن
. حبوث مستقبلية
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ا القّيمةصة ألستاذيت املشرفة، الدكلأقّدم تشكرايت اخلا كما أقّدم . تورة آمنة بلعلى على توجيها
. تشكرايت للجنة املناقشة اليت تكّبدت عناء قراءة البحث وتقييمه

والّله وراء القصد 



الفصل األول
القوة في خطاب البالغة العربية القديمةتفكيك
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.إنتاج المعنى في الّنص البالغّي القديمالقوة و : المبحث األول
اهتّم الّنقاد العرب املعاصرون بالّنسق أو األنساق اليت تتحّكم يف إنتاج الداللة واملعىن يف الرتاث 

رغم ما قد تلقاه ، زيقاإىل امليتافيحسب الفيلسوف فتحي املسكيين وحتتكم كّل دراسة عن الّنسق . العريبّ 
كري الغرّيب من اليونان إىل العصر على اعتبار امليتافيزيقا نسقا للتفبعض القرّاء، الفكرة من معارضة 

حسب الفيلسوف -الفصل بني امليتافيزيقا الغربيةلكن .العربيةاحلديث، وليست نسقا للتفكري يف علوم 
الّنقد ، يف علوم العربيةوالقول أّن علوم العربية كانت مبعزل عن التأثري امليتافيزيقيّ -فتحي املسكيين

فالعربية هي الوسط التارخياّين بني اليوناينّ . ب من التعّسف الفكريّ ، هو ضر والّنحو والبالغة والّلغة
، فةفتكون العربية بعلومها املختل)1(لالتينية؛ بل هي املعّلمة امليتافيزيقية حسب فتحي املسكيينوالالتيينّ 

أّن ما نقصده مادام أتّفق"و.وفق وجهة الّنظر هذهحقال لالشتغال امليتافيزيقيّ الّلغة والبالغة والّنقد 
بامليتافيزيقا ليس مذهبا أو فرعا خاصا بالفلسفة بل البنية األساس للكائن يف كلّيته، وذلك بالقدر الذي 

؛)2(."يكون به هذا األخري مقّسما إىل عامل حسّي وعامل غري حسّي وحيث أّن هذا األخري حيّدد األّول
/ جسد، عقل/عامل غري حسّي، روح/ حسيّ عامل : اتمنطق الثنائيّ ضمنامليتافيزيقاتشتغل و
إذا اعتربنا أّن امليتافيزيقا كبحث فلسفّي حثيث عن كّل ما له عالقة بالكائن، وتتحدث  و . إخل...نونج

أّن الغرب وأوروبا وبالنظر "هايدغر برض مع ما أعلنه تعافإّن فكرة كونية الفلسفة ت؛كّل الّلغات الكونية
وبالتايل يستحيل استضافة امليتافيزيقا )3("ارخيي، وحدمها فلسفيان باألصالةإىل ماهو أعمق يف مسارمها الت

-استضافة الفلسفة الغربيةمكانية إفتحي المسكينيبينما يرى الفيلسوف التونسّي . يف الّلغات األخرى
" ف. واحلوار معهابل من حّق الّلغات استضافة املفاهيم الفلسفية . يف الّلغة العربية واردة-أو امليتافيزيقا

)4(."يف املرور يف أفق العامل الذي يزعم دازاين ما أنّه يسكنه وحده" الغريب"الضيافة الكونية هي حّق 

يتافيزيقا مببادئها اشتغلت املل ب؛يتافيزيقيّ تفكير الميفا للمستضحقال إذن كان الرتاث الفلسفّي العرّيب 
. يف الرتاث البالغّي العريبّ الحقافّصله أ، مثلما سهذا الرتاثاألساسية يف 

. 30ص لبنان، -، بريوت2012، دار اجلديدة، 1طفتحي املسكيين، : مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، تر: يراجع- 1
. 75، ص2015، منشورات االختالف، اجلزائر، 1طحممد سبيال، . حممد مزيان ود. د:الفلسفة، اهلوية، والذات، تر: ارتن هايدغرم- 2
. 13ن، ص.م- 3
. 33الكينونة والزمان، ص: مارتن هايدغر- 4
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تشتغل ضمن الّنسق - الفرع املعرّيف الرتاثّي الذي أدرسه–إّن افرتاض أّن البالغة العربية 
ذا املنظار مؤسّسة ميتافيزيقية ا  ّ ا تشتغل ضمن سلطة ) 1(امليتافيزيقّي، يعين أ ّ وككّل مؤّسسة فإ

ب خطاإىل العربية أي تتحّول البالغة ؛ هي املنتوجالعربية والبالغةج إنتاجية، تكون فيها الّسلطة املنتِ 
هلذه البالغةنيهلا واملتلقّ نياألفراد املنتجو املعرفة البالغية واحلقيقةج نتِ لطة تٌ فالسّ . ّسلطة امليتافيزيقيةلل
ا " ّ عرفة اليت ميكن فالفرد وامل. ومن طقوس احلقيقة) األشياء(تنتج جماالت من املوضوعات-الّسلطة–إ

ا عنه نفرتض وفق هذا التصّور أّن البالغة العربية القدمية إذن)2(."مها من فعل هذا اإلنتاج. أن نكو
يف الرتاث البالغّي وهو ما حناول جتّليته . ةللمؤّسسة امليتافيزيقياتمنتوجنظامي املعىن واحلقيقة فيها 

.     القدمي
:التراثيةةيات القوة في خطابات المعرفتجلِّ -1

حسب إرادة القوةمفهوم وهو ما يلخصه . يف أّي فعل إرادةالعنفوالقوة والرغبةيرتبط الثالوث
وما تعنيه القوة . إذ فعل اإلرادة هو التطّلع حنو شيئ ما"؛FRIEDRICH NIETZSCHEفريدريك نيتشه
ا إعمال للّسيطرة وللعنف(...) يعرفه الكلّ  ّ ذا تكون إرادة. إ القوة وبكّل بساطة الّرغبة يف و

جيتمع الّنقيضني الّرغبة وما تعنيه من اختيار وحرّية، والقوة وما تعنيه من إرغام وبالتايل )3(."الّسلطة
ما وجهان لعملة . وسيطرة وال يهّمنا يف هذا الّسياق الفروق بني القوة النيتشوية والّسلطة الفوكوية؛ ألّ

. الّسيطرة الواحدة
لفظ القوة إذن نشأ يف معمعة "ف. الذي عرف منذ األمويّ الصراع ة نشأة بمصطفى ناصف القو ربط 

وبالتايل مل تكن )4(."الصراع االجتماعّي بني األجناس والصراع بني الفالسفة واألدباء وحميب الّلغة
ا بداخلهقوة وحتمل آثار القوةللاتنتوجمكانت بل. بريئة من أّي صراعضمن هذا الّسياق الّنصوص 

.يف اآلن ذاته

. 97، ص2002، إفريقيا الشرق، املغرب، 1رؤية فلسفية للشعر، ط-عبد العزيز بومسهويل، الشعر الوجود والزمان: يراجع- 1
لس األعلى للثقافة، القاهرة1ط، يف فلسفة ميشال فوكوطاب مفهوم اخلالزواوي بغورة، - 2 . 238ص، 2000مصر، -، ا
. 85، ص2015،  االختالف، الجزائر، وضفاف، لبنان، 1محمد سبیال، ط: محمد مزیان، تقدیم : والذات، ترمارتن ھایدغر، الفلسفة، الھویة، -3
. 40، ص1993مصطفى ناصف، الوجه الغائب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، - 4
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يف نصوص البالغة ني بدءا من القرن الثالث اهلجرّي، وقد جتلى آثار القوة يف جّل نصوص البالغي
درس مصطفى ناصف الرتاث البالغّي القدمي يف القرنني الثاين وقد . العربية والّنقد العرّيب وعلم الّلغة

أو . باملناخ االجتماعّي والّسياسّي املهيمن يف الثقافة العربية أنذاكوالثالث، بربطه بالّسياق املنتج له، أو 
يف دراسات صطلح املناخ االجتماعي والسياسيّ موقد تكّرر ورود .الّنص البالغّي بالقوةلنقل ربط

أنّه ربط بني مصطلحات ومفاهيم بالغية ولغوية ونقدية شائعة يف والطريف يف هذه الدراسات .  فناص
ةوالسياسيّ ةاالجتماعيعناصر القوة اخ الّسائد مبصطلح املنويقصد . ا، بالّسياق املنتج هللّسابقنياالقرنني
. بني خمتلف الفرق والصراعات السياسية وخطر الّشعوبيةيف عصر يّتسم باالضطرابات ، ة أنذاكالّسائد

ّلية، على الثقافة احملانكفاءوف فأنتج اخل. ا على الثقافة العربيةخوفوقد أنتج هذا املناخ املضطرب 
. كشكل من أشكال اهلروب

ولعل اجلاحظ أبرز أئمة العربية .أرقى أشكال هذا اهلروبناصف الّسفسطة الّلغوية حسب ومتّثل 
حسب ناصف تنشد الّلذة واملتعة إذ أّن نصوصه. سطة الّلغويةفبالسّ الذين حنوا حنو ما يسّميه ناصف 

ورود تستحسن و . اختالط احلّق بالباطلبااللتباس يف األساليب، و وحتتفي . كّل صناعة بالغيةوراء  
تقبيح الحسن " : األسلوب املعروف عن اجلاحظعلى ذلك بويستدّل . الكذب يف املناظرات واجلداالت

ا أفتغدو الّلغة من هذا املنظار )1(".وتحسين القبيح ، غري قطعيةملتبسةشّكية مثّ تبدو .ّوالغاية يف ذا
. ثانياال يرجتى احلّق منها

فبالّنسبة . االلتزام والقيمةهذا االنكفاء الّلغوّي يف نصوص اجلاحظ، بانعدام يفّسر ناصف 
يبدو أّن كتاب البيان والتبيني أّلف، " لاللتزام مل يقف اجلاحظ موقفا حّقيا إزاء التيارات يف عصره، و

وهذا "ته ألفاظه املستعملة، وكشفهذا االلتباس انكشف وقد ) 2(."خلدمة كّل الغايات وتزكية كّل التيارات
م وقوفه على الّلغة بأبشع الّنعوت، إذ كان ال ميّيز يف استعمال األلفاظ بني نور وظلمة، أو بني ما يس

. 19مصطفى ناصف، الوجه الغائب، ص - 1
20ن، ص.م- 2
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فاالحتفاء )1(."حّق وباطل، أو بني رؤية وضباب، أو بني اعتدال وإسراف، أو بني كذب وصدق
. أحداث عصرهيعكس التباس موقف اجلاحظ من غة، هو ما ينعكس و يف عامل اللّ بااللتباس 

إذ ينعكس . غة والعامل الذي يعيش فيه اجلاحظبني عامل اللّ ؛ مرآويةستشف من حتليل ناصف أ
، يف تبادل مرآوّي آثار العامل اخلارجّي بداخلهمل الّلغة حيعاملأّن كما. من خالل الّلغةالتباس املواقف 

. ين القبيح واحلسناّحماء احلدود بني الضدّ إىل حتسني القبيح وتقبيح احلسن، أسلوب يفضي و .جليّ 
) 2(الثقافةعلى عايةدّ يغلب جو الف. لهانصري التفكري املستقيم ال جيد و ،القّيمختتلط وبالتايل فإّن 

عن ختّلي اجلاحظ عن التزام املثقف، إذ ينتقل بني حسب ناصف " البخالء"يكشف كتاب
يريد أن يسخر من كّل " فهو حسب ناصف . طرافة نادرة، وغرابة أعجوبةبني التحليل الذهّين لفكرة، و 

يريد أن جيعل املثقف يف القرن الثالث قادرا على . يريد أن يعطي لكّل اهتمام وجها. شيئ أو كّل اهتمام
خيلق من األخبار أو األفكار ما أن يشارك يف كّل ملعب، طورا يتمّتع باحلجة، وطورا يتمّتع باحليلة وطورا 

اجلّد صنوان اهلزل، احلماقة صنوان الرجاحة، العبث ذا األسلوب يجعل ف) 3(."يشبه النادرة العجيبة
فأين التزام املثقف وسط هذا الضجيج ".البخالء" فكّل هذه املتضادات جتتمع يف نص . صنوان االلتزام

من املتضادات؟  
ا مجيعا، ال يلتزم ب. يلة والنادرة معام اجلاحظ باحلجة واحلز الت . واحدة على حدىولكن من يلتزم 

ناقد بال : " فيصّح على اجلاحظ قولنا. فتعّدد مراكز االهتمامات يضعف التمركز حول اهتمام بعينه
". وصف 

. صف يف تعريف الصدقوقد اختلف الدارسون حسب نا. وترتبط قضية االلتزام بقضية الصدق
فهناك من يربطه بأهداف مرتبطة باملعتقد، وفئة يربطونه بأهداف مرتبطة مبنطق العقل، وفئة يربطونه 

أما الصدق . ومدار األوجه الثالثة من الصدق علم الكالم و علم الّلغة واألدب)4(بالعرف ومقتضاياته

22ن، .م- 1
. 206ن، ص.م- 2
. 9ن، ص.م- 3
. 100، ص1989اململكة العربية، -مصطفى ناصف، الّلغة بني البالغة واألسلوبية، النادي األديب الثقاّيف، جدة،- 4
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وال خيفى ما يف املطابقة من تثبيت للمعتقد )1(لواقعطابقة الكالم العتقاد املتكّلم واعند اجلاحظ فهو م
ذات املتكّلمة حنو ؛ للبشكل مضاعفملطابقةتثّبت اف. تثبيت للمعتقد يف الواقعيف ذهن املتكّلم و 

من " ع، الذات املتكّلمةواقاملعتقد، ال" فاهيم سكونية إزاء املفتربز الّنظرة ال. تقدها، وملعتقدها يف الواقعمع
فقد شاع الكذب . التعارضات املذهبية يف عصره من جهة أخرىالّنظرة الّسكونية هذه تتغافل و . جهة

كردة فعل إزاء بني املعتقد والواقع  تأكيد اجلاحظ على املطابقةميكن فهم وبالتايل . والّنفاق والتسّرت 
ا يفرتض التزاما ثابت-اجلاحظحسب –ّمث إّن الصدق . ت يف عصرهالتعارضات واالختالفات اليت عرف

أنّه مجلة تعارضات يف كّل االّجتاهات، وأّن صفاء الواقع ع عصره واقيكشف بينما . للمتكّلم إزاء معتقده
فكيف ميكن حتقيق االلتزام بالصدق يف عصر ملتبس ال يصدقك . واملعتقد ضرب من الرومانسية الفكرية

بشيئ؟ 
عاطفية، إزاء اخلوف مل يكن تعريف الصدق لدى اجلاحظ ومن سار على رأيه، سوى ردة فعل 

إّن الّسؤال عن الصدق كان ردا واضحا على األزمة " ف.  من الغموض احلاصل يف اآلفاق ويف األنفس
تمع فضال عن . واألزمة بني علماء الكالم وعلماء الّلغة. واألزمة بني الفرق واألحزاب. بني الفرد وا

عن االلتزام إذن ميكن احلديث فال )2(."يةاألزمة بني الفالسفة من جهة، وهؤالء وأولئك من جهة ثان
ختلو املطابقة من ال إذن . الفروع املعرفية يف عصر اجلاحظهذه خمتلف بالصدق، يف ظّل التناحر بني 

فلكّل . ني الفلسفة وعلم الكالم والشعرتباين أضرب الصدق، بفلم يراع اجلاحظ . التعّسف الفكريّ 
االت الّسا من قسرية املتضاربة إىل مفهوم واحد،املفاهيمال خيلو رّد و . للصدقبقة مفهومه جمال من ا

. ميتافيزيقية وسلطوية
الّلغة وعلم علم بل مشل خمتلف الفروع املعرفية، ة؛ ملطابقة مقتصرا على علم البالغيكن هاجس امل 

من التقسيمات لو فرع معرّيف ال خيباألصول؛ فهذه الفروع املعرفية إذ احتفت كّل . الكالم وعلم التفسري
علم الّلغة، باب ففي. رّد الفروع إىل األصولإىل كّل الدراسات دف  و. تتفرّع إىل فروعإىل أصول

باب علم البيان، ويف . سبويه وابن جينو املعىن املشرتك بني املشتقات عند اخلليل االشتقاق استهدف 

. 152ن، ص.م- 1
. 152ن، ص.م- 2
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ازّي يف االستعارة عند خمتلف الّنقادالصور األسلوبية انتصر املعىن احلقيقّي على  ويف علم. املعىن ا
ويف علم التفسري انطلق املفّسرون من . وهزمية اخلصوم على اجلدل العقلّي اهلادئالكالم انتصرت الغلبة 

سّرون إىل فسعى املاالفرتاض القبلّي الذياملعىن احلقيقيّ فشّكل . م الّلههاجس الوصول إىل مقصد كال
. إجنازه

الوصول إىل األصل كّلها والداللة املقصودة والقصدمفاهيم احلقيقة والغلبة واملعىن املشرتك د شٌ نْ تَـ 
الّنسق الذي لتماثلالتطابق واميّثل و. التشابه والتطابق والتماثلويتحّكم فيها منطق . اجلامعالواحد 

. يشتغل يف كّل هذه احلقول اليت تبحث عن توحيد األصول
ثقافة التشابه واملطابقة والتماثل يف باب االشتقاق راسات الّلغوية، حقل فقه الّلغة، ديف التنكشف 

واجلدير بالذكر أّن دراسات ابن جين عن االشتقاق، تندرج دوما ضمن مناخ . الّلغوّي عند ابن جينّ 
ناصف بني إذ يربط. فكان القصد الدفاع عن الّلغة العربية، ورّد الوهن والضعف عنها. الصراع واخلصومة
إرادة القوة املتحكمة يف بني و ، "قوة الّلفظ وقوة المعنى" يف قولته املشهورة الذي يعلنه مقصد ابن جّين 

رّدة فعل على من نعتوا العربية بلغة العشق ودارسيها بالعشاق دراسات ابن جينتمّثل ف.هذا املقصد
بالعواطف احملمومة، لغة العشقتّتسم و)1(الذين يكّررون عشقهم الّلغوّي، دون أن حيملوا جديدا

إسناد وجب إذن . منزوعة القوةوبالتايل تكون الّلغة . الضعفتكرار، فضعف أمام موضوع العشقالف
على فيتحّقق انتصار العربية . بدفع الضعف املرتبط بالعشق عنهالتهم الّسابقةالعربية لدفع االقوة إىل
وثانيا يف صياغة نص ابن ؛ أّوال يف صياغة مقصد ابن جينّ إذن تتحّكم القوة والغلبة والصراع، .أعدائها

الصراع هي مفاعيل : أو لنقل. ضمن سياق الصراع والقوةالتماثلولمطابقةواالتشابهويندرج . جينّ 
. وأدواته

أداة رياضية يف استقراء الصّور : شتقاق على ثالث أدواتدراسته لاليعتمد منهج ابن جّين يف 
الّلفظية الستة املستخرجة من الصورة األصلية، وأداة استقرائية تصنيفية، يف تصنيف املشتقات إىل مواد 

. 40ن، ص.م- 1
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فاملنهج رياضّي عقلّي )1(سداسية، وتأويلية يف استنباط املعىن العام املشرتك بني الصّور الّلفظية الّسداسية
. داه إىل التأويل الداليلويتع

مَ لَ (، )مَ كَ لَ ( ، )كَ لَ مَ (، )لَ كَ مَ (، )لَ مَ كَ (، )مَ لَ كَ ":  (كلم"عن مادة )2(ولنأخذ مثاال
ا، وكَ +القدرة= +كَ لَ فمَ ). كَ  = مَ كَ ما ينطق بالّلسان مفردا أو تركيبا، وهو أكثر قربا من لَ = مَ لِ االستبداد 

". مَ لَ كَ "ومن هنا استنبط ابن جين مسّة القوة والّشدة املميزة للمادة . األصابعوهو الضرب باليّد جمموعة 
" فمادة . دومامتوفرتنيالشّدة والقوة ليستا أّن مسيتيف املواد االشتقاقية الّسابقةل املتأميالحظ 

. تى بالّلني واملرافقةوالشّدة، بقدر ما يتأألّن الكمال ال يتأتى بالقوة . نُ اوُ عَ التَـ + ْنيُ اللَّ + امُ متَْ اإلِ " = +لَ مَ كَ 
وحىت لو أخذنا بالقوة . أيضا ال تعين ضّم املفردات والرتاكيب بقوة، بل بسالسة ورهافة" مَ لَ كَ "ّمث إنّ 

لكن . والشّدة كمعىن عام جامع لكّل التقاليب الّسابقة إال أّن القوة يف الكالم ختتلف عن القوة يف امللك
فالقوة والشّدة حاضرتان يف البنية الداللية يف كّل . "عىن العام املتشابه بني كّل التقاليبابن جين يأخذ بامل

التقاليب الستة كما هو ثابت يف املعاجم العربية؛ بيد أّن قوة الكالم، ونطقه ختتلف عن قوة امللك 
) 3(."واملالكمة، وقوة العجن، وقوة متام الشيئ وكماله

اسم ففي مادة علم يشتق منها . ي رمسهاملختلفة اليت ال ختدم املعىن العام الذأمهل ابن جّين املعاين 
مث . بزيادة مفيدة، ولكن هذه الزيادة أّدت إىل االختالف بني املادة واهليئة حسب الّسيوطي" املٌِ عَ " اهليئة 

.  املواد االشتقاقيةوقس على ذلك باقي ) 4(ما مل ينسجم مع املعىن العامرَ بَـ إّن ابن جين أمهل يف مادة جَ 
. ية على خصومهاعربالغلبة واالنتصار للاهلدف من نصه حتقيق أقصى ابن جّين االختالف، ألّن 

جتميع بدا احلّل يف وبالتايل . واالختالف خييف ابن جين ألنّه قد يؤدي إىل تفكيك كينونة الّلغة العربية
فكأّن العملية أشبه بانتزاع اعرتاف كاذب . القوة والشّدة: أال وهيموحدة؛ حتت معانالتقاليب كّلها 

ميتّد و . فكذلك األمر بالّنسبة للتقاليب الّلغوية اليت ينتزع منها االعرتاف الكاذب. بالقوة من اجلاين

، 1، جملة عامل الفكر، ع"مقاربة يف الرتاث الّلفظي عند ابن جين-االشتقاق األكرب بني لطف التفسري وتعّسف التأويل" عزيز عدمان، . د: يراجع- 1
. 20، ص2012، سبتمرب 14م

. 18ن، ص.م- 2
. 19ن، ص.م- 3
. 31ن، ص.م- 4
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ابن جينّ أقصى إذن .1إىل جّل التقاليب الّلغويةحسب الدكتور عزيز عدماناالغتصاب الّلغوّي 
وبني التقاليب . يب والشيئ الذي تدّل عليه أّوالالتشابه واملطابقة واملماثلة، بني التقالليعلو ختالف اال

.املختلفة فيما بينها ثانيا
وتشتق . يف تقسيم ابن جّين لألبنية الّلغوية إىل أبنية أصلية وأخرى فرعيةضا أيالتشابهيتجلى 

إذا "ف. األصلية، فتفيد املشتقات اجلديدة التوكيد أو القوةالفرعية من األصلية بزيادة حروف على األبنية 
خاصة زدنا يف بعض احلروف على حنو ما نزيد يف لفظ خشن فيكون اخشوشن، ) قوة(أردنا أن نضيف 

وقس ) 2(."، ويف كّل األحوال يقوى املعىن(...)وعلى حنو ما نزيد يف لفظ عشب فيكون اعشوشب، 
.على ذلك كّل األبنية الّلغوية

من كل األبنية الفرعية تنبثق  : لتعامل مع االشتقاق؛ أوالمهايفرتض التصّور الّسابق أمرين قبليني يف ا
ان يف احلروفاألصلياألبنية  . تؤدي احلروف الزائدة وظيفة التأكيد أو التقوية: وثانيهما. ة، مادامتا تتشا

يف ربط كّل حروف المطابقةم وتتحكّ . ية الفرعية إىل األبنية األصليةم التشابه يف رّد األبنبالتايل يتحكَ و
فإذا أردنا أن نضيف قوة خاصة زدنا يف بعض احلروف ".التوكيدوالقوةالزيادة مبعىن واحد، أال وهو 

على حنو ما نزيد يف لفظ خشن فيكون اخشوشن، وعلى حنو ما نزيد يف لفظ عشب فيكون اعشوشب 
وبالتايل ال تغّري . فاألبنية الفرعية تشرتك دوما يف املعىن العام)3(."حوال يقوى املعىنويف كّل األ(...) 

. بل تزيده توكيدا وقوة.حروف الزيادة من املعاين األصلية
ة حّسية بني املعاين املستفادة حبروف الزيادة وبني األبنية الثالثية ؛ يقّدم مصطفى ناصف مشا

يرد تبقى املواد األصلية نفسها، و -امليزان والكيل- ففي كليهما. والكيلامليزان من خالل األصلية
لّلغوية من زيادة بالّنسبة للعمليات انفسهاألمرو . بامليزان أو الكيلفقط يف الزيادة والّنقصاناالختالف

. 17ن، ص.م- 1
. 41مصطفى ناصف، الوجه الغائب، ص- 2
41ن، ص.م- 3
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التشابه يف املادة الزيادة فيهماال تنفي ف)1(أشبه مبيزان للكيل والوزنتؤول إىل حيث . للحروفونقصان 
.  املوزونة أو املكيلة حسب منطق ابن جين

ألنّه رّكز . أمهل ابن جين حسب ناصف املعاناة الّنفسية اليت تفيدها الفروق بني معاين احلروف
ناصف عن أوردها الّلطائف اليتومن )2(على القوة والتوكيد الّلذين نشآ يف حقيقتهما يف أجواء املناظرة

من معىن الّسكني " نَ كَ سَ " مادة ما ورد يف لعام املشرتك بني املشتقات،املتحكمة يف املعىن اإرادة القوة
فيتساءل ناصف . الذي مسي حسب ابن جين سكينا من كثرة تسكني صاحبه له على رقبة الذبيحة

إن مل يكن ليا قسريا للمعىن على رقبة )3(ليت شعري من أين لنا هذا السكون يف الذبح؟: متهكما
. التشابه

اتتأّكد عقلية التشابه ل عند عبد القاهر اجلرجاين من خالل اتّباعه لدراسات من سبقوه يف ا
حسب ناصف موقف املناظر الذي يبغي االنتصار على اجلرجاّين اّختذ وقد . الّلغوّي، سبويه وابن جين

. التوكيدة يف القرآن أو الّشعر من خالل وظيفة واهر الّلغوياملخاطب، يف تفسريه لكثري من الظ
فاجلملتان تنفصل الواحدة ". يف كّل حتليالت اجلرجاّين للصّيغ الّلغوية الّشعريةوظيفة التوكيدهيمنت 

منهما عن األخرى ألّن مثليهما كمثل الشيئ وتوكيده، وهناك صّيغ غري قليلة يف العربية يطويها عبد 
لكن هذا . وهناك مقامات غري قليلة ميكن أن نفرتض فيها حذفا. اجلرجاين يف سجل التوكيدالقاهر

فتؤول كّل الظواهر الّلغوية إىل عمليات توكيدية، دون )4(."احلذف إّمنا أوثر إلعطاء شيئ يشبه التوكيد
. ذلك بالتوكيدوكأّن الّلغة صنوان القوة والشّدة ، وتبّلغ عن . االلتفات إىل االختالفات بينها

تتأّكد عقلية التشابه السائرة من ابن جّين الّلغوّي إىل عبد القاهر اجلرجاّين البالغّي، من خالل 
" ويضرب ناصف مثاال يف قوله تعاىل . الذي انبنت عليه نظرية الّنظم عند اجلرجاينّ العدول مصطلح 

. ن.ن، ص.م- 1
. ن.ن، ص.م- 2
. 41ن، ص.م- 3
. 44ن، ص.م- 4
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إىل صيغة التمييز " سِ أْ الرَّ بُ يْ شَ لَ عَ تَـ اشْ " فقد حدث العدول عن صيغة متداولة " ابً يْ شَ سُ أْ الرَّ لَ عَ تَـ واشْ "
)1(وهو ما يسّميه العدول" ابً يْ شَ سُ أْ الرَّ لَ عَ تَـ اشْ " 

ج ابن جّين . حدث العدول إذن من صيغة الفاعل إىل صيغة التمييز –وقد سار اجلرجاّين على 
لقد شغل عبد القاهر مبفهوم التوكيد "ف. من العدولالغرض التوكيد هو يف اعتبار-حسب ناصف

)2(."الذي رأيناه عند ابن جين حينما يقول أنّنا نعدل عن صور وصّيغ إىل أخرى لالّتساع والتوكيد

. فالعدول صيغة فرعية، وظيفتها التوكيد للصورة األصلية
ف بعدة أبيات شعرية حّللها وقد استدّل ناص. يف حتليالت اجلرجاين للّشعرأيضا التوكيدسرى 
. "دالئل اإلعجاز"اجلرجاين يف

وكم ذدت عّين من :" إذ جتلى غرض التوكيد مثال يف تفسري اجلرجاّين للحزن يف بيت البحرتي
لتوكيد حزنه " أيام حزن إلى العظم" ف تعبريه فوظّ )3(."حتامل حادث وسورة أيام حزن إىل العظم

.  والتغلب على شّك سامعه
بدال من الذهاب " و. االختالف الذي يشوب احلدث الّلغويّ –حسب ناصف -اجلرجاّين أنكر 

إىل أّن الّلغة رمبا تقوم يف كثري من جوانبها على اإلثبات اهلّش، ذهب عبد القاهر إىل أّن الّلغة املثالية 
درس ابن جّين إليه من التوكيد تسّرب و قد . لتايل أراد إثبات املعىن بالقوةوبا)4(."تقوم على التوكيد

وهناك مقامات غري . وهناك صّيغ غري قليلة يف الّلغة العربية يطويها عبد القاهر يف سجل التوكيد".الّلغويّ 
ورد ف)5(."لكن هذا احلذف إّمنا أوثر إلعطاء شيئ يشبه التوكيد. قليلة ميكن أن نفرتض فيها حذفا

االتوكيد ضربميّثل كيد و والتقدمي والتأخري بغرض التو احلذف بغرض التوكيد وعدول الصّيغ بغرض التوكيد 
لكن إنكار . عقلية التجميع بالقوة ملا قد ال جيتمعبل ميّثل منوذجا من .ب ثقافة التشابه املهيمنةمن أضر 

. فاإلنكار ضرب من أضرب اإلثبات يف أحيان كثرية. االختالف ال يعين عدم وجوده

. 43ن، ص.م- 1
. 43ن، ص.م- 2
. 46ن، ص.م- 3
. 44ن، ص.م- 4
. 44ن، ص.م- 5
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.اء املناظرة الّسائدأجو ، باكّي وابن جيناجلرجاين والّسكاجلاحظ و التوكيد عند فّسر ناصف ظاهرة
سواء ا؛ عنيداخصمالّسامعيتصّور هؤالء ف.صد الغلبة واالنتصار على اخلصومضمن مقلتوكيديندرج اف
باملرصاد جو املناظرة خيل إىل عبد القاهر أّن سائال وراءه "ففي .للّشعرمتلقكان الّسامع مناظرا أوأ

وكان هذا السائل مولعا مببدإ . والبد من التعامل معه وإرضائه. يعانده ويتجهم يف وجهه أو يعرتض عليه
فإذا قال قائل زيد كاألسد ّمث قال زيد أسد انربى الّسائل أمام عبد القاهر يريد أن يفرق أو يريد . الشكّ 

وإّن الكالم )1(."آن الوقت للكالم املطمئن عنهأن يتشّكك أو يريد أن يعبث بالّشعر والّلغة عبثا خافيا 
. املطمئن هو التوكيد الذي يفحم الّسامع، وحيّقق االنتصار والغلبة عليه

أسرارا" ذلك ما ينكشف يف كتابه . من مقصد الغلبة واالنتصارال ختلو نصوص عبد القاهر اجلرجاين
"البالغة
-الّشعر " ف. موقف الشّك واالرتياب من الشعر"أسرار البالغة " دوما يف كتابه اجلرجاين يقف

يصنع شبها من احلّق، وليس حّقا، ويغشى رونقا من الصدق، وليس صدقا، ويستعني -عند عبد القاهر
باالحتجاج ولكّنه احتجاج خميل ال متعقل رصني، ويقصد أحيانا إىل القياس ولكّنه كثريا ما يكون قياسا 

ااأفضى هذا و . ر مّتهم إذن حىت يثبت براءتهشعفكّل )2(."عالتصنّ اقا واضح برّ  اجلرجاينّ م إىل إدخال الّ
أسرار التعامل مع وهي. "" أسرار البالغة"الشّك واجلدال بدل القبول والرضا عن الّشعر يف كتابه 

ىل التعاطف أو براءة إحتتاجالشّك والقسوة واالعتقاد الباطّين الذي ال يقاوم أّن الّشعراء غواة وأّن احلياة 
وباطن هو تفسري هذا التقنني، ، ّل سّر هلا ظاهر هو تقنني الّشعرواألسرار هنا كك)3(."األطفال الّسذج

وشّتان بني براءة األطفال وشّك . بالربط مع سياق املناظرات الّسائد، واجلرجاين أبرع املناظرين يف عصره
. أما الثاين فمشّوه وجداّيل ومصلحيّ . مصلحةاألوىل صافية مفصولة من أيّ . الكبار

ضمن مبدأي األصول والفروع املعروفة عند -حسب ناصف- جلرجاّين االشعر عند انبنت نظرية 
ليس أمام عبد القاهر بد من أن يزعم أّن الّشاعر قد جيعل وجه اخلليفة أعرف وأشهر وأّمت "ف. املناظرة

. 50ن، ص.م- 1
47ن، ص.م- 2
. 48ن، ص.م- 3
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فيستقيم له حبكم هذه الّنية أن جيعل الصباح فرعا ووجه اخلليفة وأكمل يف النور والضياء من الصباح، 
لفرع وبالتايل حتافظ هذه الّنظرية على أساسي األصل والفرع، رغم إقرارها بإمكانية اّتصاف ا)1(."أصال

يبقى فرعا والواقع - أقصد الّشعر-لكّنه؛ ملا هو أقوىالشعرقد يؤّسس ف. األصلبوصف أقوى من
. من أّسسفقط باقية واحلدود مرعية، والّلعب متاح يف أفق ما هو ثابت إذن فاألّسس . أصال

باملبالغة حسب ناصف ارتبط الّشعر عند عبد اجلرجاينّ -أصل وفرع-وضمن احلدود احملّددة سلفا
. احلقيقةو احلّق جّدية و للالتخييل واإليهامويفتقر )2(امِ يهَ أو اإلِ يلِ يِ خْ اء، ومها مستا التَ عَ دِّ واِال 

على أساسي األصل تهالتوصيف حبّد ذاحيافظ و . فرع ينأى بسماته عن األصلوهو حال كلّ 
اجلّدية : فاألصل يف الّسمات. اخليال-الّشعربني و ؛ األصل- قسيم الّسمات بني الواقعوالفرع يف ت

.  للكالم الواقعّي، واخليال واإليهام للكالم الّشعريّ 
والفرع، متوالية من االفرتاضات العقلية يف تقييم التجربة الّشعرية عن تثبيت أساسي األصل اجنّرت

التجربة الشعرية يف حقل املساءالت واجلداالت والشكوك اخلاصة ا وتضع كّله. عند عبد القاهر اجلرجاينّ 
ام إىل أن توبالتايل وضع الّشعر و . باملناظرات الكالمية اموقد جتلى اال. ثبت براءتهلغته يف افرتاض االّ ّ

كّل ما عرفه عبد القاهر معرفة اليقني هو أّن " ف. االستعمال السّيئ للغةيف مصطلح حسب ناصف 
وّمت اهلجوم )3(."هناك ما يسمى باسم سوء استعمال الّلغة وعليه أن يهاجم دعوى سوء االستعمال

. بط الوصف الّشعرّي بالتخييل واإليهامتر كذا ا. لفرع والواقع يف رتبة األصلبتصنيف الّشعر يف رتبة ا
ةالّشعر لّلغسوء استعمالمصطلح يكشف و . غةللّ ني سّيئلني استعما-امواإليهالتخييل -ميّثالنو 

. ثانيامثّ الطابع األداّيت الستعمال الّلغة. عدم الثقة بالّلغة أّوال: أمرين
ا لّ الالثقة بغابت عند معظم النقاد القدامى  افرتض "ذإ.على كشف الوجود اإلنساينّ غة وبقدر

ا، واالطمئنان إليها، أو إىل الوجود كّله من  اجلميع أّن سوء استعمال الّلغة أوسع من الثقة الفطرية 

. 49ن، ص.م- 1
.ن.ن، ص.م- 2
. 51ن، ص.م- 3
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بل حّل احنجاب . وبالتايل حّل التخييل واإليهام والكذب حمّل الكشف والتجّلي والّرؤيا)1(."خالهلا
فبدال أن يدفع اجلرجاّين مباهية الّشعر إىل أفق . وحّل الثبات حمّل االختالف. الوجود مكان انكشافه

ل أن يفهم فبد. أجواء املناظرات الّسائدةثري لتأت نظرية الّشعر عنده إنساّين ووجودّي رحب؛ خضع
. من شّك وحق وباطل وإفراط على ماهية الّشعر، أحكام العقل الكالميّ ماهية الّشعر يف ذاته، أسقط 

احلقيقة الّشعرية عند الّنقاد القدامى أمهلت دور اخليال اخلّالق يف ال أّن الناقد حممد مشبأشار و قد
. )2(ثري أجواء املناظرات الكالميةأنتيجة ت، عقليافاقتصرت على احلّسية واملعاين املقبولة . إنتاج املعىن

وبالتايل ّمهشت، عن وعي أو غري وعي، إمكانيات ال حصر هلا يف خلق عوامل إبداعية خيالية للحقيقة 
.ةالّشعري

:  القوة وإنتاج المفاهيــــــــــــــــــم البالغية-2
مفهوم البيان لدى اجلاحظ ولعل . اب البيان العريبّ من املفاهيم املتشعبة لدى كتّ انُ يَ البَـ يعترب 

ومرّد األمر ظروف إنتاج  . ستعصي على التحديد يف أحيان كثريةا، إىل درجة يوتشّعبا عاّتسااألكثر 
فالقرنني الثاين والثالث عرفا صراعا . الذي حيوي أهّم مفاهيم اجلاحظ البالغية" ينُ يِ بْ والتَ انُ يَ البَـ " كتاب 

األحزاب الّسياسية والطوائف الدينية، باإلضافة إىل احلركة الفكرية النشيطة يف خمتلف فروع بني خمتلف 
وبالتايل انكشف هذا العامل السياسّي والفكرّي يف عامل الّنص اجلاحظّي، إذا استندنا إىل قراءة )3(املعرفة

.والّنصيّ عة للعاملني، الواقعّي املفاهيم كعناصر قوة، تؤثّر فيها الظروف الصان
كصناعة الكالم و فصاحة الّلسان واملهارة ووضوح العبارة وظهور وردت مفاهيم جماورة ملفهوم البيان  

املهارات الّلغوية وظاهر العبارة منصبا على االهتمام بدو في)4(احلجة وخّفة الروح والقدرة على اإلفهام
إذ . عمق الفكرة وباطن احملاججة العقليةن االهتمام بوشكلها وروح الدعابة الذي يكتسيها، أكثر م

. ن.صن،.م- 1
. 108، ص2010، دار العین، مصر، 2محمد مشبال، البالغة العربیة واألدب، من صور اللّغة إلى صّور الخطاب، ط: یراجع-2
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واإلفهام كمقصد من ؛ تحّقق مفهوم صناعة الكالم أّواللي، اخلارجية الّسابقةاجتماع الّسمات يكفي 
.  صناعة الكالم ثانيا
ويعكس هذا . القيمة يف نصوص اجلاحظ حسب ناصفغياب االلتزام و إىل من قبل قد توصلنا 

كّل من يقرأ البيان مدّققا متأّمال يرى " ف". نِ سْ الحُ يحُ بِ قْ تَـ وَ يحِ بِ القَ ينُ سِ حْ تَ "الغياب أسلوبه املعروف 
فطنة اجلاحظ الغريبة إىل أّن صناعة البيان يف وسعها أن تقلب األشياء عن وجوهها، أو أن تظهر األشياء 

تأثري الكالم يف ن اجلاحظ إىلوبالتايل تفطّ )1(. "براقة أو جذابة وإن مل تكن واضحة حمددة متاما
وإىل األمساع إىل القلوب فتستميلها،مهارة الكالمتتوّجه و. اهتّم بصناعة مهارة الكالماملستمع، ف

عقل راجح أما احملاججة فهي صناعة عقلية، حتتاج إىل . وبالتايل تغلب عليها الوظيفة االنفعالية. فتأسرها
فهل غابت صناعة العقل، الوجه اآلخر . واحلّقيةوبالتايل تغلب عليها الوظيفة النفعية . ومنطق سليم

للبيان يف الشبكة املفهومية للجاحظ؟ 
يغلب على و . وبصناعة العقل إىل اخلاصةه اجلاحظ حسب ناصف بصناعة الكالم إىل العامةتوجّ 

فيغلب أما اخلاّصة . قوة األلفاظ وطالوة األسلوب وفكاهة الروحاالنفعالي تغذّ و . طابع االنفعالالعامة
كتاب البيان للجاحظ كتاب ثرّي ماكر يومئ إىل أنواع متنافسة من الكمال، "و. عليها التدبر العقليّ 

يومئ إىل الثقافة العامة اليت تعتمد على األشباه والتقريب، وترك اخلوض يف جماهل التفصيالت، ويومئ 
موض وعجز عن حتويل احلّق واخلري قليال إىل الثقافة اخلاصة وما يتكبد عشاقها من هزؤ وقراء قليلني وغ

وعقلّي ينشد احلّق ، بالغّي ينشد االستمالة: طابعنيبصناعة إذنتنطبع الف)2(."إىل واقع ملموس
وكّل استمالة .املعرفة البالغية استمالةتعترب و. ذات طابعني بالغّي وفلسفيّ الصناعة : أو لنقل. واحلقيقة

إذن . فضي إىل اخلريتحقيقة كّل و . حقيقةّل حق لكو . حّق وحقيقةفاملعرفة الفلسفية أما . ميل واحنراف
م صناعة العقل؟ أم إمكانية اجلمع صناعة الكالم؟ أ: خطرييٍّ وجِ ولُ مُ تِ سْ ابِ قٍ زَ أْ مَ يف نفسه اجلاحظ وقع أ

بينهما؟ 
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وكان يعلم أّن صناعة الكالم من املمكن أن تنافس صناعة التفكري " مجع اجلاحظ بني الصناعتني 
تمع يف زمانه يذهب مينة حنو صناعة الكالم، ويذهب يسرة حنو التأّمل . الدقيق كان اجلاحظ يعلم أّن ا

وكيف حيصل )1(."ويظهر أّن اجلاحظ كان يرى أّن التوفيق بني املطلبني أمر عسري, النزيه احلّر الدقيق
يف هذا الّسياق لصناعة الكالم األولوية تعطى رق يف الصراعات والرتف املادّي؟ إذ التوفيق يف عصر غا

. غة عند اجلاحظ كما سلف الذكرما جتلى يف الوظيفة االمتاعية للّ هو و . عّمها الّدعاية الّرمسيةاليت تد
تمع حيتاج أيضا إىل . فتتحّول صناعة الكالم إىل مهارات يكتسبها املتكّلم الستمالة الّسامع ولكن ا

جيح لكّفة على حساب أخرى؟ رت الكن ميفكيف )2(معاصناعة البيان واملعرفة 
ُ بَـ والتَ " نُ يُّ بَـ والتَ انُ يَ البَـ " : هوأشار ناصف إىل أّن هناك من يشري إىل أّن عنوان كتاب اجلاحظ  نيُّ

عىن الصناعة مبوالتبّني عىن صناعة الكالم، مباجلاحظ البيانوظف وبالتايل ي)3(لفظ يشري إىل الّنقد والتحّقق
عصره يغلب عليه الذوق العام املائل ق املقاربة بني البيان والتبّني؛ خاصة أّن يف مأز وقع اجلاحظ و . العقلية

اة مطالب احليبني و ، ني مطالب احلياة الرغدة الّسهلةوبالتايل ترّحنت مفاهيمه ب. هولةإىل الرتف والسّ 
.  العقلية الباطنية العميقة

ملّلل والّنحل كما بني خمتلف ا، غري احملسومصراع عن الاجلاحظ،يف كتابات التناقضيكشف 
ياسية إىل توّجهت اإلرادة السّ إذ .يف إنتاج املفاهيم البالغيةهذا املناخ املضطرب قد أثّر و . أسلفنا الذكر
مما أثّر على .يف كّتاب البيان العريبّ القوة الّسياسية أثّرت ف.لتجميع هذا الكّم املتصارعممارسة القوة
اب التحليل قراءا ينتصرون للمتعة واحلماسة على حسهذا املناخ الصدامّي صنعف. ء ومزاجهمنفسية القرّا

وقد انكشف هذا التوّجه . عامة القرّاء تعوزهم القدرة العقلية على التمحيص والّنقد؛ ألّن العقلّي العميق
فطنا يقظا راغبا يف التأّمل والتمحيص -دائما- حظمل يكن الّسامع يف نظر اجلا"إذ . يف كتابات اجلاحظ

كان اجلاحظ . التأّمل والتمحيص واملعاناة صناعة أخرى خمتلفة عن صناعة الكالم وحذاقها. واملعاناة
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سّيئ الظن بالقرّاء، وكان يرى أّن القرّاء حمتاجون إىل من يتقرب إليهم، ويستهويهم دون أّن يشّق عليهم 
. والصناعة العقلية مما ال يطيقونه)1(."نويكّلفهم ما ال يطيقو 

اعة الكالم أكثر تلجأ إىل صناليت نية واألحزاب السياسية،تأثّر اجلاحظ بطريقة خمتلف الفرق الدي
هم يريدون "ف. استمالة اجلمهور وانتزاع تأييدهتخلط احلّق بالباطل، قصد ف. من صناعة احلجج

. حيّقق هلم من املكاسب ماال حيّققه العرض املوضوعّي األمنيوفّن اإلبالغ أو صناعة الكالم . اإلبالغ
م من  هم إذن حمتاجون إىل بعض العبث املعرتف به، أو حمتاجون إىل أن يالئموا بني آرائهم ومعتقدا

بهم، أي حّولوا أفكارهم من وجودها بالقوة يف مذاه)2(."ناحية واستجابة النّاس وقبوهلم من ناحية ثانية
. البلوغهنا ارتبطت البالغة باالستمالة و ومن . ووسيلتهم صناعة الكالمة بني النّاس، رائجإىل سلعة 

وقد أثّر هذا املناخ االجتماعّي يف كتابات . وتشّوهت احلقيقة، حلّق وقوي الباطلااملقابليف ضعفو 
من صناعة بدالإىل صناعة الكالم، تأثّر اجلاحظ بطريقة هؤالء، فمالت كّفة مفاهيمه إذ . اجلاحظ

. العقل
حول البيان والصناعة والفهم واإلفهام والبلوغ وموافقة ه معظم مفاهيماجلاحظ أثري القوة صنعوضمن ت

. الكالم ملقتضى احلال
موافقة الكالم لمقتضى " و" لكّل مقام مقال" يشّكك ناصف يف وجاهة مصطلحي اجلاحظ

وبالتايل ترتكز القوة يف مركز . ؛ أي خبارج الكالماملتكّلمنيقام مبالكالمنااملصطلحيربط إذ ."الحال
حدث قوّي، قد حسب ناصف فالّلغة . املقاماتو املستمعني يف أيضاتؤثّرالّلغة ولكن .خارج الكالم
وبالتايل يشّكك ناصف يف مبدإ املطابقة بني . وقد يقلبه رأسا على عقبوقد يشّوهه، ، يغّري املوقف

وهو ما يتناقض مع مبدإ القوة املتحّكم يف . ألّن املطابقة تعين املوافقة واملواءمة. احلالالّلفظ ومقتضى 
وبالتايل حيّرك . مطابقة وموافقة ومواءمةوليس ، فمقام القوة هو إخضاع وسيطرة. )3(عالقة الكالم باملقام
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مترّكز القوة يف فّكك اّدعاء يتف. من الّسياق إىل الّنص: أو لنقل. ناصف مركز القوة من املقام إىل الكالم
.فالّلغة أيضا مركز للقوة. اخلارج

. ترتبط صناعة الكالم عند معظم كّتاب البيان العرّيب، وعلى رأسهم اجلاحظ باملواءمة واملطابقة
حتت " ف. يف الرتاث العرّيب، إّال أنّه كنز مفقود يصعب إجيادهاوإن كان التمايز واالختالف موجود

. تهويهم التمييز بينهاالرتابط بني األشياء أكثر مما يس-كثريا-ستار املواءمة وخالبتها يستهوي الّناس
حنن ما نزال نعشق التناظر . جّل الرتاث البياّين الذي نتعامل معه ال يناصر فكرة التمييز مناصرة صرحية

إذ .البيان، من صّور وبديع وأساليبيف كّل أبواب التناظر واملواءمةجند و) 1(."أكثر مما نعشق التفريقب
نزل وكرم جامع الكثرة بني رماد املتكّرر و . ينييف كّل كتب البيانالشجاعة بني األسد والرجلجامعتكّرر 

. عند جّل كّتاب البيانالرجل أو القبيلة 
فصناعة البيان عند . لبياناجلاحظ ممن رّسخوا التشابه واملواءمة يف صناعة اناصف مصطفى اعترب 

هذا رجل شجاع وهذا رجل  : فقول الواحد. ال حتفل بالتمييز يف الصفة بني شخصني أو موقفنياجلاحظ
)2(؟اهما؟ وماهي املواقف اليت مّيزابالصفتني؟ ومىت متّيز اكيف متّيز : كرمي، ال يستتبع أسئلة التمييز

. يستبعد التمييز والتفريق مع املقابل الضدّي للصفات، صناعة الكالميسبق أفق إثبات تصديقّي هناك ف
ومن أتى بعده، كما سنعاين اجلاحظ صناعة الكالم عند حيكم نسق التشابه والتناظر واملطابقة وبالتايل 

.  عند اجلرجاين والّسكاكيّ 
أي بني البالغة ؛ بني صناعة الكالم واحلقيقة، إنشاء هوةالبيان لدى اجلاحظ إىل تفضي صناعة 

اطجلماهري والدعاية املرتبوهو ما يكشف خطورة ثقافة ا. واحلقيقة والنتيجة اليت تفضي إليها من ، ة 
واستمر هذا االحنراف إىل عصرنا؛ . وبالتايل تتحّول البالغة إىل صناعة للباطل ال احلقّ )3(تزييف للحقائق

.خاصة بالغة اجلماهريالبالغة، الزيف والّدعاية خبطابحيث التصقت صفات 
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ومنها تتفّتق . العربيةالبالغية يف الشبكة من أهّم املفاهيم المشاكلةأو ما يسمى المواءمةتعترب
كّل تكشف عن نسق مضمر، ينتجفهي. إخل..جماورة يف املعىن كالبيان والتبيني والفهم واإلفهاممفاهيم 

يعقوب الّسكاكّي يب، من اجلاحظ إىل املتأخرين أيباب البيان العر اعتمدها كتّ ، املفاهيم البالغية القدمية
فقد دأب كّتاب . سائرة يف التعليم املدرسّي، خاصة يف باب علم البيانزالتوال. وعبد القاهر اجلرجاينّ 

از عموما، وغالبا ما يكون دليال أو قرينة،  البيان على البحث عن اجلامع بني طريف االستعارة، أو ا
ازّي واحلقيقيّ  رأيت ( فسارت صفة الشجاعة باستعارة األسد. حمسوسة أو معقولة، جتمع الطرفني ا

). بيت كثري الرماد( ، وسارت صفة الكرم بكناية )دخل األسدأسدا، 
ناصف أّن انشغال الّسكاكّي واجلرجاّين باملشاكلة، ينطلق من افرتاض االثنني تشكيك ِربُ تَ عْ يَـ 

، "دُ صْ القَ وةُ انَ مَ األَ وقُ دْ الصِ " وبالتايل تندرج املشاكلة وما يليها من مصطلحات . الّسامع يف الصفتني
ورمبا قيل أّن عبد القاهر والّسكاكّي حاوال يف جهد مرير االستفادة " .يبدفع التشكيك والرّ ضمن قصد 

ا يف حديث  ا اليت مسعنا  والتنسيق بني الداللة املتعلقة باإلشارة بوجه عام وداللة األشياء بذوا
ذا التنسيق بني اإلشارة والشيئ، تتحّقق املواءمة أو)1(."اجلاحظ يحّقق الّشاعر القصد، ف. املشاكلةو

. ينجّلي الرّيب والشك يف اعتقادهمف. ملعىن، والّسمع والقلبويّتحد الّلفظ وا
ؤية الّنقدية الرّ وقد سيطرت على . املشاكلة هي الوجه اآلخر ملفاهيم التطابق واملماثلة والتشابهتعترب 

وقد . ما تعّلق بالصور البيانيةسرت املشاكلة إذن يف معظم املفاهيم البالغية، خاصة . ردحا من الزمن
لقد جنح : و لنقلأ. للداللة على الشجاعة" رأيت أسدا" جنح اجلرجاين مثال يف تثبيت استعارة األسد

" وعلى أثر اجلاحظ؛ اجلرجاين والّسكاكيّ وقد سار . صناعة املواءمة أو املشاكلة يف املعىناجلرجاين يف
حاوال يف جهد مرير االستفادة والتنسيق بني الداللة املتعلقة باإلشارة رمبا قيل أّن عبد القاهر والّسكاكّي 

ا يف حديث اجلاحظ ا اليت مسعنا  فلفظة التنسيق تدّل على حماولة )2(."بوجه عام وداللة األشياء بذوا
.  اإلشارة وما تشري إليهبني إحداث االنسجام بني الّلفظ ومعناه، و 
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رتبط اأما عند اجلرجاين والّسكاكّي ف. تعة الّلغةاحظ حسب ناصف مبوقد ارتبطت املواءمة عند اجل
أما اجلرجاينّ . الّلفظ ويسر املعىنفاألّول حاول تعويض ثقل الكالم يف االعتزال مبتعة . بعسر االلتزام
رة العالقة بني اإلشاباتّباع العرف يف التسمية واالستمداد منه لبناء فحاوال توكيد االلتزاموالّسكاكّي 
.ون الغاية واحدة والدافعان خمتلفنيكفت)1(واملشار إليه

زاوييت نظر متعارضة يف واخلطاب الّنقدّي لناصف،املتأمل يف لغة الّنص البالغّي القدمييالحظ 
فمن جهة يصف ناصف لغة الّنص البالغّي باملتعة والّلذة . اخلطاب الواصف لناصف حول الّلغة

ومن جهة أخرى يفّسر ناصف هذه الوظائف . بالباطل ومتعة الطرافة والبداهةوااللتباس واختالط احلقّ 
فالتعارض. أي بعناصر القوة اليت أسهمت يف إنتاج هذه الّلغة؛جتِ نْ الّلغوية املرتابة بربطها بسياقها املْ 
يستخدم الّلغة أي بني نص بالغيّ . ومنهج ناصف يف تفسري ذلكواضح بني لغة الّنص البالغّي، 

ا، ونص نقدّي يبحث عن . القوة يف صياغة الّنص املتناقضتأثري لذا
قسمة الحّق والباطل:البالغة وسؤال الفلسفة-3

لصناعة الكالم على وا انتصر توصلنا إىل أّن كّتاب البيان العرّيب، يف صياغتهم ملفهوم البيان، قد 
االنتصار ضمن نسق التشابه والتناظر واملواءمة واملطابقة الذي وقد اشتغل هذا. حساب صناعة العقل

أّي اتنشدمهنذيلويقف هذا الّنسق يف خصومة مع احلّق واحلقيقة ال. حكم الثقافة العربية وأنتجها
بالغّي يعتمد صناعة الكالم، : وبالتايل نشأ نسقان من املعرفة. صناعة عقلية، أو لنقل تنشده أّي فلسفة

مع الفلسفة صريح فهل كانت البالغة يف خصومة وطالق . يعتمد صناعة العقل- علم الكالم-وفلسفيّ 
يف الرتاث العرّيب؟  

غة وتطورها انطلق مصطفى ناصف من افرتاض تأثري  الظروف الّسياسية والعقدية يف ظهور البال
احلياة السياسية واالجتماعية والعقائدية أّن تاريخ البالغة العربية هو تاريخ انطباع "إذ . وصناعة مفاهيمها
ا البالغة، أال وهي محل واستند ناصف إىل الوظيفة األساسية اليت اض)2(. "على الّلغة العربية طلعت 
أما . والصراع ظهر يف العصر األمويّ . ارجّي أو الّسياق إىل عامل الّنص ولغتهمن العامل اخلالصراع العقدّي 

. 82-81ن، ص.م- 1
. 12مصطفى ناصف، الّلغة بني البالغة واألسلوبية، ص- 2
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وما ارتبط بالّنص الّشعري، . فلم يعرف األدب اجلاهلّي ما يسمى بالبالغةيف العصور ما قبل األموّي؛ 
ة مل تظهر بعد، نقصد وظيفة استمالة إذن الوظيفة األساسية للبالغ.ن وظيفة الصراع واخلصومةخال م

إذن خليت وظيفة الّلغة .الّشعراء يف اجلاهليةوحىت مفهوم الّسحر، مل يلق استحسانا لدى. املستمعني
. وظّلت تستبعد هذه الصفات من حقلها.)1(من قوة الّسحر والتأثري غري املعروف السبب

وبعبارة . "أي خليت من احلّق والصدق. ّيةارتبطت البالغة يف القرآن الكرمي بتزيني احلجة وزيف الن
اإلنسان باالستماع إليه واحلّق الربيئ أخرى أشار القرآن الكرمي بوضوح إىل املفارقة بني القول الذي يغري

فمسألة الفرق بني القول الذي يستميلك إليه دون أن يكون حمفوفا باحلّق والقول احلقيقّي (...) من الزينة
أو الصادق الذي ال يعجب أّول األمر ورمبا ال يغري الّناس باالستماع إليه هي خالصة تفصيالت  

األّول . احلقّ نشدان ة أو القول يكون بقصدين خمتلفني، االستمالفالشاهد يف القول أّن )2(."كثرية
والثاين وسيلته احلجة الدامغة اليت متحو الباطل، هلذا ارتبط. وسيلته صناعة الكالم اليت حتدثنا عنها سابقا
طل بل نقذف باحلّق على البا: " الباطل، يف قوله عز وجلّ احلّق يف الوصف القرآّين بالقوة املتغلبة على 
والطريف يف الّلفظ القرآّين أّن ) ، سورة األنبياء18اآلية "( فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون

واّختذت . و احلقّ صر يف الصراع هتالصراع بني احلّق والباطل بدا صراعا بني كائنني حيني، والفاعل املن
ف القذيفة دماغ الباطل وتستهد). الباطل(إىل أسفل ) لّلها(من أعلىحركة الصراع شكل قذيفة، تقذف 

اورة للفعل املشتقات والدماغ من . ، مبعىن يغلبه"هُ غُ مَ دْ يَ فَـ "عزوجلّ يف قوله  " الفعل ففي". غُ مَ دْ يَ "ا
. ساحة الدماغ ينشط العقلويف . ساحة املعركة بني احلّق والباطلاغَ مَ رمزية بليغة، توحي أّن الدِ " يدمغ

ولكن احلّق يف اآلية ماهو إال . ووسيلة العقل احملاججة واجلدال. احلّق يف معركتهفيكون العقل سالح 
فالعقل إذن الذي يطلب احلّق يف معركته مع الباطل، . جماز مرسل عن القوة اإلهلية اليت متده بنور احلقيقة

صدر اإلهلّي، بل هو يرتبط احلّق يف اآلية باملوبالتايل. هو عقل منفعل وخاضع إلمدادات نور احلّق اإلهليّ 
. جتّل السم اهللا، احلقّ 

.  14ن، ص.م- 1
. 8ن، ص.م- 2
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هي البالغة اليت غايتها االستمالة ستنتج أّن أبالقياس مع القول األّول املقتبس من كالم ناصف، 
دف و . قيم، أي االحنراف عن احلقّ امليل عن الصراط املستبالباطل يّتسم و . الباطل الوارد يف اآلية

احلّق صناعة الكالم قد ال توافق و . صناعة الكالمسرها، عن طريق قلوب وأاستمالة الإىل البالغة
، يف قوله والتشويهعدم موافقة الّلفظ ملعناه بزينة القول و لغتها القرآن الكرميوصف هلذا . والصواب
ومن الّناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد الّله على ما يف قلبه وهو ألّد : " عزوجلّ 
، وإن كانت دعواه لبصناعة القو إىل صّفه فقد يستميلك املتكّلم ). ، سورة البقرة204اآلية "(اخلصام
عين أّن سياق الصراع واخلصومة مما ي. اورة للخصومةت جمالستمالة أتظه يف اآلية أّن اوما نالح. باطلة

حيافظ على ) عقل-حقّ / باطل-بالغة( فهل التقسيم . هو ساحة توظيف بالغة القول واالستمالة
حدوده الصارمة، من خالل ما يكشفه تاريخ البالغة العربية القدمية؟ 

األموّي إىل يف العصراجة الفرق السياسية والعقدية حسب ناصف حببط ظهور البالغة العربية ارت
عن احلجاج بن يوسف الثقفّي الذي عرف وقد أورد ناصف قصة طريفة . ييدهمإقناع الّناس وحشد تأ

بفصاحته وقوة بيانه وحسن ختلصه باحلجة إىل درجة أن الزاهد مالك بن دينار خيتلط عليه احلّق والباطل 
م رمبا مسعت احلجاج خيطب ويذكر ما صنع : "فيقول. فيما خيّص احلجاج به أهل العراق وما صنع 

م يظلمونه ّ عن  إذن ملقطوعةتكشف اف)1(."وأنّه صادق لبيانه وحسن ختلصه باحلجج. فيقع يف نفسي أ
ظاملا أصبح مظلوما، وبينما  احلجاج فبينما كان . اج من قلب احلقائق رأسا على عقبكيفية متّكن احلج

على البيان يف هذا الّسياقيعتمد و . صناعة البيانإىل متّكنه منالفضليعود و . كان كاذبا أصبح صادقا
لكن مصطفى ناصف يذهب . جيمع  صناعة البالغة وصناعة العقل: أي؛ صناعة الكالم وحسن احلجة

مثل هذه الرواية تدلّنا على أّن وصف "إىل أّن غرض مالك بن دينار من املقولة هو الذّم واهلجاء؛ فحسبه 
فاحلجاج يوهم من يسمعه أنّه . أحيانا إىل الذّم والرّيب على أقّل تقديرالرجل بالبيان واحلجة يقصد به

باطل باحلّق، فإّن يوظفها احلجاج متتاز باإليهام وتزيني الومادامت الّلغة اليت ) 2(."مظلوم ويومهه أنّه صادق
لغة احلجاج إيهامية وصادقة يف نفس الوقت، : ن مقولة مالك بن دينار صحيح، أيالقول بالغرضني م

. 14-13ن، ص.م- 1
.  14ن، ص.م- 2
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بالك فما. وأّي مستمع؟ مالك بن دينار الزاهد الّناشد للحّق اخلالص. يف املستمعا مادام تأثريها متحّقق
بتأثريها على عامة الّناس؟ 

ا ومقاصده ربية وملا نشأت البالغة الع. اارتبطت البالغة العربية بعنصر القوة املؤثر يف صياغة خطا
كما أسلفنا الذكر يف جو اخلصومة الذي انطلق مع العصر األموّي؛ فإّن اخلصومات املذهبية والسياسية 

وقد أبرزنا أثر القوة يف صناعة خمتلف املفاهيم البالغية بدءا من عصر . أثّرت يف صياغة اخلطاب البالغيّ 
اجلمهور هو الغاية الرئيسية للبالغة وطبيعّي أن يكون مقصد حتقيق االستجابة لدى . اجلاحظ إىل الحقيه

اسيس املتلقني الدور ستمالة املتوجهة إىل انفعاالت وأحتلعب اال: أو لنقل. يف مثل هذه الظروف
، دون وكّل استمالة هي ميل بعواطف الّناس إىل مقصد اخلطيب. األساسّي يف صناعة الكالم البليغ

جيعل خطاب البالغة يقف األمر الذي .ع يف الباطلقياحلّق، و امليلقد جيانب و . رعاية حلّقية املقصد
إذا كانت البالغة حتفل باملطابقة واالستجابة، فإّن الفلسفة "و. على طرف الّنقيض من خطاب الفلسفة

تعىن بالصدق أو احلّق من حيث هو وال تعىن بكيفية تقريبه إىل الّناس وما ينتج عن هذا التقريب من آثار 
ومن ّمث أبدى الفالسفة شيئا غري قليل من إنكار . فذلك شأن البالغة وهدفها. يف صياغة احلّق نفسه
)1(."صناعة البالغة والبلغاء

قرن اخلصومة بني البالغة والفلسفة، إذ عّد الفالسفة أّن البالغة حسب ناصف القرن الرابع يعد 
ف وسط بني البلغاء من ناحية، موقطبقة املتكّلمني يفبينما وقفت . ة األهواء فوقفوا يف خصومة معهالغ

. والفالسفة من ناحية أخرى
وأ علم الكالم، بكّل فرقه تويب. يعترب علم الكالم هو الصيغة العربية اإلسالمية للفلسفة عند الغرب

فهو ذو عالقة بالبالغة. إذ أنّه الوصلة بني البالغة والفلسفة والدين. منطقة وسطى بني البالغة والفلسفة
كما أنّه ذو عالقة بالفلسفة ألنّه . يسعى إىل استمالة عواطفهمألنّه يهتم باستجابات اجلمهور، إذ 

وذو عالقة بالدين ألنّه يناقش قضايا متعلقة . يناقش قضايا أنطولوجية وابستمولوجية على منوال الفلسفة
املقررات الدينية يف إطار عقلّي أو ويقال إّن علم االكالم متمّيز من الفلسفة ألنّه يعىن بوضع". باإلهليات

. 30مصطفى ناصف، الّلغة بني البالغة واألسلوبية، ص- 1
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إّن املتكّلمني يعنون جبمهور من الّناس أوسع مما يعىن به الفالسفة، يعنون بإقناع اخلصوم فلسفّي، ويقال 
دون النظر إىل هذا اخلصم أو على حني يعىن الفالسفة من الناحية النظرية على األقل باحلقائق

وبالتايل يكون جمال اشتغال الفالسفة العقل اخلالص، وجمال اشتغال علماء الكالم صناعة )1((...)"ذاك
حيفل املتكّلمون إذن باجلوانب الّلغوية ووسائل التأثري على حني ال يعىن " ف. احلجج من خالل الّلغة

أخرى، الفالسفة بشيئ من ذلك، حيتاج املتكّلمون إذن إىل املنطق من ناحية والبالغة من ناحية 
ويصاحلون بني مقتضيات املنطق ومقتضيات استجابة الّناس أو التأثري يف نفوسهم، كان عملهم إذن 

وعرف املتكّلمون جبودة اخلطابة والبحث عن . وسطا بني الفلسفة من ناحية والّلغة احلرة من ناحية ثانية
) 2(."أصول البالغة

ة يف مجهور الّلغة املؤثر وتوافق . للتأثري على مجهور املستمعنيلة كوسيالّلغة إذن  املتكّلمونيستخدم 
البالغيون، من إجياز وسرعة بديهة وحسن التخلص باحلجة كما حدّدها املستمعني بالغة اجلماهري اليت

ة على األمهية لصناعة الكالم يف أحيان كثري هذه الّسمات البالغيةتويل و . ند احلجاج بن يوسف الثقفيّ ع
الّلغة إذن تقع ف. احلقّ ، بالتأثري ال فظ ال املعىنتم بالّشكل ال املضمون، باللّ إذ .عة العقلحساب صنا

. أسرية الّشكل اخلارجّي اجلميل، دون إيالء العناية للمعىن الباطّين اجلليل
؛ الّلغةف توظية من الغايحتديد ناصف يف حتّكمت مقاصد احلياة يف القرن الثالث اهلجرّي حسب

فقد كان التفريع يتّم أحيانا عن طريق إذالل الّلغة إذا " .خدمة الّلغة للبالغة الّسائدة واملهيمنةيأال وه
ّيل عنق الّلغة غالبا ما حيدث ف) 3(."ومل يكن تفريع املعاين خالصا للمعاين دائما. استعملنا هذه العبارة

. لكالمناسبتها للسريورة العامة لص حبجة دون مراعاة مدى موالتخل
فكتاب ".أبرز معتنقي فكر املعتزلةأحد اجلاحظ، لّلغة البالغية من عن ايضرب ناصف مثاال 

البيان والتبيني وهو غري منظم على اإلطالق، يدلنا على أن مجهور املعنيني بالّلغة يف القرن الثالث كانوا 
وتصحيح أقسام البالغة، وحسن االقتضاب . يتحدثون يف مسائل أمهها ما يسمى باسم الفصل والوصل

. 32ن، ص.م-1
. ن.صن،.م- 2
. 36ن، ص.م- 3
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ا حقاوهذه كلها مباحث أشاع. عند البداهة، ووضوح الداللة، وانتهاز الفرصة ولكن  . املعتزلة االهتمام 
كانت الزاوية اليت تبحث فيها هذه النواحي هي زاوية البالغة من حيث مطابقة بعض املقامات وحتقيق 

. ساب عمق الفكرة وحّقيتهاوتنتصر كّل هذه التقسيمات لألمناط واألشكال على ح)1(."لبعض املنافع
. ن الثالث اهلجريّ اجلو العام الّسائد يف القر قد أثّر يف ذلك و 

األسباب السياسية اليت " دنيا من المجاز"ويف كتابه " بين بالغتين"وقد فّسر ناصف يف مقاله 
إذا " و. فقد قام الّنظام البالغّي بأكمله على مبادئ الصراع واجلدال والغلبة. أثّرت على البالغة العربية

ااشتّد الصراع بني األفكار جتاوز الّناس حاجة األفكار  وهنا يعنون بنمط من البحث يساعد بوجه . ذا
يهتّم اخلطاب : ؛ أو بتعبري آخر2."من الوجوه على الغلبة أو تناسي احلقيقة أو الغّض من بعض القّيم

البالغّي يف مثل هذا املقام باالنفعال واحلماسة على حساب الفكرة واحلوار، وباملظهر اخلارجّي للقول 
استجلى ناصف ذلك يف مفاهيم البالغة القدمية، الشائعة عند اجلاحظ وقد. على حساب باطن الفكرة

. ومعاصريه والحقيه
أوىل أمهية ملقامات قد ف. الغلبة للقّيم الّسابقةاعترب مصطفى ناصف اجلاحظ أهّم من عّزز

. املستمعني على حساب احلاجات الّنفسية للمتكّلمني، وللبيان والصناعة على حساب التفكري العميق
ليس صعبا أن تكون : " أهّم من أزرى بالفلسفة من خالل عبارته الشهرية-حسب ناصف-فهو

الصناعة، البيان، الطبع، البديهة، الّنسيج " فمدار مفاهيمه ". فيلسوفا، األصعب ان تكون شاعرا
لتفكري من عصره وامتّد هذا ا. )3(وبالتايل أقام نظاما بالغيا يف خصام مع الفلسفة. االفتتان باللغة واملتعة

. إىل عصور متأخرة
" .الّلغة والفكرة ملقصدهمعنق الذي استخدمه املعتزلة ضمن غرض ّيل التأويل الّلغوّي ويندرج 

وهكذا ال تسلم الّلغة لنفسها وال تسلم . فاألفكار عند املعتزلة بوجه خاص حمتاجة إىل التأويل الّلغويّ 

. 38-37ن، ص.م- 1
لد اآلخر، جدة"بني بالغتني" مصطفى ناصف، - 2 ، 1990، اململكة العربية الّسعودية- ، كتاب النادّي األدّيب الثقاّيف، قراءة جديدة لرتاثنا الّنقدّي، ا
. 384ص
. 385ن، ص .م:يراجع- 3
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م بالتطّور الذي االهتمايغيب و . اإلنصات ملا تقوله الّلغة غائبيغيبيأ)1(."األفكار لنفسها أيضا
م أصحاب املقولة املشهورة الّلغة ملك ملن يستطيع تأويلهايعترب و . يصيب الّلغة بل )2(املعتزلة حبّد ذا

. الّلغة يف استسالم تاّم ملقصد املتكّلمني
. " إذ أمهلت التطّور الّلغوّي الذي يلحق طبيعة الّلغة؛ ملعتزلة بكينونة الّلغة العربيةأزرت مباحث ا

. وكأّن القصد األخري ليس هو توسيع الّلغة أو تعميقها أو إعطاؤها جانبا من احليوية مل يكن هلا من قبل
وتأيت أحباث الّلغة ال من أجل خدمة . فاملقصود شيئ آخر هو ما يسمى بالبالغة. ليس هذا هو املقصود

تمع يف القرن الثالثالّلغة بل من أج مظاهر ويسود الرتف )3(."ل خدمة مظاهر احلياة اليت حتكم ا
. استمالة عاطفة اجلمهور ليس إالإىل الدعاية دف و . ة يف القرن الثالث هجريّ احليا

انتصرت حسب ناصف حلاجة العصر بل. لمني للجو العام الّسائداستجابت خمتلف فرق املتك
ويتمثل .صناعة الكالميف اهريّ الكمال الظيتمثل و . على حساب الكمال الباطينّ للكمال الظاهريّ 

م فالسفة- انتصر املتكّلمونفقد . صناعة العقل أو الفلسفةيف الباطينالمالك ّ وعلى رأسهم - رغم أ
عن أزمة ثقافية يف القرن الثالث فيكشمما.اصد البالغية املهيمنة يف عصرهماملعتزلة للمق

فالبالغة هي أوضح التعبريات اختصارا للداللة على أّن القرن الثالث كان يعاين من أزمة شنيعة،  ".اهلجريّ 
تمع ا ا وهلذا عال صوت البالغة وأصبح بعض الّناس الذين . كانت تعوزه وحدة الثقافة اليت يتماسك 

 ّ م ال ميلكون من البالغة مثل ما أوتوا حظا واضحا من العلم يف هذا الفّن أو ذاك خيجلون أحيانا أل
الحتياج توحيد كينونة إذن البالغةاستجابت ف. ) 4(."ميلك آخرون ال يعرتفون هلم بقدم راسخة يف املعرفة

تمع العباسّي، املتضارب الّنحلل واملّلل، واملختلف األلسن والثقافات . ا
لغة الثقافة/ لغة البالغة- 4

وتكون ردة فعل األفراد واجلماعات حنو . يعترب اخلوف أهّم انفعال صنع تاريخ الفلسفة حسب نيتشه
إما اهلروب من موضوع اخلوف، بالنكوس حنو الذات واالنغالق . موضوع اخلوف بطريقتني خمتلفتني

. 36ن، ص.م- 1
. 39ن، ص.م- 2
. 38ن، ص.م- 3
. 41ن، ص.م- 4
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هلجرّي، هي رفض وإّن ردة فعل كّتاب القرن الثالث ا. أو مواجهة اخلوف بالتقبل واالنفتاح عليه. داخلها
خلوف على  وقد أنتج ا. لكيان الّلغة العربيةمواجهة اخلوف من املعتقدات واالضطرابات املهّددة حسبهم

كيان الّلغة العربية، انتصارا للثبات على حساب التطّور، للقدمي على حساب اجلديد، لّلغة البالغة على 
.  حساب لغة الثقافة، للبالغة على حساب الفلسفة

وإّن العالقة بني . ، ينشئ كراهية حنوههروب من موضوع اخلوفيعّلمنا التحليل النفسّي أّن أّي 
األفعال البالغية إذ تندرج حسبه ردود . البالغة العربية القدمية والثقافة هي عالقة كراهية حسب ناصف

. ضمن كراهية الثقافة ولغة الثقافة
الّلغة العربية اختيارات كّتاب البيان العرّيب، سواء أتعّلق األمر مبنظومة يفّسر اخلوف على كينونة و

أورد ناصف مثاال حيا عن التناقض احلاصل بني ثقافة .املفاهيم البالغية أو بوظائف هذه املفاهيم
هو أكرب -حسب ناصف-فاجلاحظ. احظالعصر، واخلطاب البالغّي املنتشر؛ من خالل شخصية اجل

بني موسوعيته يف شخصية اجلاحظ؛ تناقض التجلى ف. العريب اجلامع لكّل تناقضات العصرفي البيانمثق
أو . االلة بعض األلفاظ املتعارف عليهئ من خيرج عن دوبني آرائه اليت ختطّ غة؛ واّطالعه على حبوث اللّ 

منطق ثبات بني و ؛بني منطق سيولة الّلغة وتطورهامجع اجلاحظ يف شخصيته املعرفية : لنقل بتعبري آخر
البيان العرّيب، خبضوع اجلاحظ اب ناصف هذا التناقض يف شخصية أهّم كتّ يفّسر و . الّلغة وداللتها

بل ومنافسة هذه التقاليد واألعراف . عليها الّلغةللبالغة، اليت تعين صناعة التقاليد واألعراف اليت تقوم 
فّسر يو . من ضروب االنغالق على الذاتاضرباخلضوع للتقاليد يعترب هذا و )1.(حيوية الّلغة وتدفقها

. النغالقهذا ااخلوف
أبناء القرن الثالث " ألنّ . درعا أمنياات الّلغوّي، واعتربوها احتمى أبناء القرن الثالث مبنطقة الثب

م من الثقافة يشعرون يف قرارة أنفسهم مبودة البالغة من حيث هي رغبة وسط التغّريات  مهما عال شأ
)2(."يقاوم اضطراب اآلراء واملعتقداتالّلغة العربية ذات حظ من الثبات، ية الدافقة يف أن يروا الثقاف

فالثبات حسبهم هو مقاومة للتغّريات .وكأّن اآلراء املختلفة واملعتقدات املتباينة ليست إثراءا لّلغة العربية

. 44ن، ص.م- 1
. 45ن، ص.م- 2
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على وحدة كينونة الّلغة حسبهم وإّن التغّريات احلاصلة تشّكل خطرا . الثقافية احلاصلة يف عصرهم
وهكذا جند تاريخ الّلغة العربية يّتصف يف داخله بالتنازع بني قدمي الّلغة وحاضرها، أو التنازع بني ".العربية

أو التنازع بني التطور . فكرة اجلمهور والطبقة اخلاصة، أو التنازع بني فكرة اجلمهور والطبقة اخلاصة
وهو الصراع . وبني لغة القدامى واحملدثني، بني جزالة الّلفظ وقوته، وبني غرابة الّلفظ وجّدته) 1(."والثبات

. الذي جتلى بني أيب متام ممثل تيار احملدثني والبحرتي ممثل تيار القدامى
، ومناصر لعلم الكالم ومهتم رث الّلغوّي بني مناصر لفّن الّشعرغم اختالف جوانب االهتمام بالبح

م التقوا يف اإلقرار مبا هو أصلّي وما هو فرعيّ ب ّ وما يقبل دون تأويل وما . املسائل العقلية املنطقية، إال أ
الغية على ع للعربية القدمية، أي للثبات على حساب التطّور، وللغة البّمت احلسم يف الصرا وقد ) 2(ال يقبل

. فالتلقائية والتكلّ بني ة العامة ولغة امللوك، وقد ومست العربية بالصراع بني لغ.حساب الّلغة الفلسفية
ا هذا الصراع كما مل حتمله أّي لغة أخرى )3(فالبالغة كانت حتمل يف ذا

من الثقافة اجلديدة اليت تشّكل ردة فعل خائفة تكشف املصطلحات البالغية حسب ناصف عن 
ويسوق أمثلة عن الرفض الصارخ . ديدا لكينونة العربية حسب ظّن أبنائها يف القرن الثالث هجريّ 

يكشف عن الرتّدد يف الذي الغريبمن بينها مصطلح . ت بالغية شائعةامصطلحللثقافة من خالل 
فكّلها تكشف عن الرغبة يف تأمني العربية . معتزالبنالبديعوكذا مصطلح . قبول تأثري الثقافة يف الّلغة

من جهة مسايرة اجلديد وجتاوز الثباتكما تكشف العجز عن .من جهةمن خطر التغّري الذي يلحقها
يكشف عن رفض اجلديد وومسه بالغريب، ومصطلح البديع عند ابن معتز مثال فمصطلح الغريب .أخرى

ّم الشخصية امل . فكالمها يفصالن البالغة عن الثقافة)4(تمدينةيهتّم بأساليب شكلية 
أهم املصطلحات لقدامة بن جعفر، " نقد الّشعر" الوارد يف كتابالغلويعترب مصطلح 

كان الغلو منطا من متعة االستهتار بأولئك " إذ . حسب ناصفة عن الفصل بني الّلغة والثقافةالكاشف
وانصرافا عما يستاهل التصديق والقبول، وانتصارا  لدعاوي التخييل أو اإليهام، وأصبح مسرح . الفالسفة

. 29ن، ص.م- 1
. 57-56ن، ص.م- 2
. 29ن، ص.م- 3
50ن، ص.م-4
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البالغة هو مسرح التخّفف من أعباء الثقافة والبحث عن املعرفة، وظهر استحسان التناقض وما إليه على 
فالّسهولة تنتصر للرتف الظاهرّي على حساب العمل الثقاّيف ) 1()."نقد الّشعر( كتاب حنو ما نرى يف

تشجيع الشعراء والبلغاء على الّسهولة وضرب من االجتاه املعاكس لاللتزام الثقاّيف أو . والفلسفّي الّشاقني
شجع على فصل الّلغة ومن بني تلك املبادئ اليت ت. أو لنقل البحث عن املبادئ الالثقافية. األخالقيّ 

.عن الثقافة والفلسفة
فاألّول قام ببناء األّسس . خمتلفا عن عمل اجلاحظحسب ناصف يبدو عمل قدامة بن جعفر 

أما . صاص من واقع الّشعر، أي البالغةوحاول االقت. فيت الّسخاء والشجاعةالعقلية لفّن املديح، ولص
من إقرار إال أّن االثنني يشرتكان يف اخلضوع ملبادئ العصر، . الثاين فحاول تثبيت الواقع البالغّي للّشعر

ما استجابا للغة البالغية على حساب لغة الثقافة)2(ّلغة عن الثقافةباألصول والفروع، ونأي بال ّ . أي أ
معظم وألّن املناخ السياسّي قد أثّر يف املعرفة البالغية ونصوصها كما سلف الذكر؛ فإّن 

مصطفى ناصف ضرب و .الّدعاية الّسياسيةقد خدمت - حسب ناصف–األساليب البالغية املعروفة 
حيتفيإذ . "البيان والتبيين"كتاب من  عن األساليب البالغية اليت خدمت الّدعاية السياسية مثاال 
ل معاوية فقد سأ" من املواقف الصعبة وقد أورد مثاال حيا بأسلوب حسن التخلص . اء الّدعايةخبطب

ورمبا . وأن تقول فال ختطئ. أن جتيب فال تبطئ: صحار العبدي ما تعدون البالغة فيكم؟ قال صحار
بيال للخالص، يكون معىن اجلزء األّول من العبارة حضور البديهة حني يلّم بك املوقف الصعب فتجد س

اإلجياز وحسن التخلص وسرعة البديهة يمثل ف) 3("أدوات اخلالص املشروعة بني يديكوإن مل تكن
، كما تدّعم حتّقق الغلبة الّسياسيةإذ . أدوات للّدعاية الّسياسيةبالغة العربية القدمية،املمدوحة يف ال

. قوة الّلغة البالغية اليت خيتلط فيها احلّق بالباطلبالّسلطة الّسياسية
" إذ .بطبقة خاصة بأكملهامرتبطة م الّدعاية السياسية، وأصبح ميزةوقد منا اإلجياز يف خض

واإلسراع يف اإلجابة رمبا ال حيّق حقا . أصبحت الطبقة اخلاصة حمتاجة إىل أن تتعّلم اإلسراع يف اإلجابة

. 52ن، ص.م- 1
. 55- 54ن، ص.م-2

. 17مصطفى ناصف، الّلغة بني البالغة واألسلوبية، ص- 3
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بالتسرت على مقاصد املتكّلم وإّن املنفعة مرتبطة ) 1(."ولكّنه على كّل حال قد حيّقق منفعةوال يبطل باطال 
وهو . وجتنب الصراع بني املتكلم واملخاطبوكان اإلجياز أوضح الوسائل إىل األمن " . ونواياه الباطنية

طبقة اخلاصة وتقاليدها وكأّن منو ال. أوضح الوسائل إىل أن خيتبئ املتكلم فال يفصح عن كّل ما يف نفسه
مما يعّزز غلبة املتكّلم . بل يزكي التخلص السياسّي والتسرت الكالميّ )2(."يزكي على الدوام هذا اإلجياز

. بل يقّوض إمكانية ثورة املستمع على املتكّلم. على املستمع
حسن االبتداء و جودة تاريخ البالغة العربية تاريخ امتالك السامع عرب اإلجياز و ا ومن هنا غد

ولكن ما نسّميه باسم جودة االبتداء ال يعين أكثر من براعة املتكّلم يف أن يطرد من أذهان ".التخلص
فالغرض من هذه ) 3(."املستمعني بعض املسائل وأن يتسلط على عقل املستمع فال يدرك كّل ما حدث

ان وجود هذا وك" .حتت سحر الكالموبالتايل يبقيه .حواذ على املستمع واستمالة قلبهاألساليب االست
تمع ال تعدو أن تكون امتالك السامع دون أن يسأل  الفّن ومنوه دليال على أّن مطالب أجزاء من ا

وأّىن له أن يسأل يف جو الّدعاية؟ )4(."املتكّلم نفسه أكان حمقا أم مبطال
م يتعامل الّناس  وضرب يعتكف على ذاته ضرب يهرب من ذاته إىل اآلخر، : نيضرببمع ذوا

ما يراه اإلنسان يف اآلخر من صفات ما هو إال انعكاس لصفات وإّن . ليها مبجاهدة كبريةويشتغل ع
فتحي املسكيين  فكراهية اآلخر ضرب من كراهية الذات حسب الفيلسوف. حيبها أو يكرهها يف ذاته

تشار االستبداد السياسّي، فإّن وألّن العصر األموّي هو عصر استالب احلكم وان. كوجيطو الكراهية
الغزل كضرب من احملبة لآلخر واهلجاء كضرب من الكراهية لآلخر، مها شكالن للهروب من آالم الذات 

. يف العصر األمويّ 

.ن.ن، ص.م- 1
. 23-22ن، ص.م- 2
. 20ن، ص.م-3
. 25ن، ص.م- 4
 الذي يعين أنا أفكر إذن أنا " الكوجيطو" للفيلسوف التونسّي فتحي املسكيين صاغه على منوال مصطلح ديكارت " كوجيطو الكراهية " مصطلح

ويعترب كوجيطو الكراهية حسب فتحي املسكيين ضربا من ضروب كراهية . به فتحي املسكيين شعور الكراهية املتفشي بني الذوات العربيةويقصد . موجود
. يس ضربا من املشاعر إزاء اآلخرالذات ول
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تتحّول بالغة الّشعر إىل مكان ملمارسة : إىل وسيلة للتنفيس عن االنفعاالت املكبوتةيتحّول الّشعر 
ومل يكن اهلجاء إال متنّفسا يصرف فيه الّناس " . السياسّي عرب اهلجاءاالنزياح والتحويل للكبت 

1."ومن هنا اجتمعت أسباب كثرية أّدت إىل توقري ما يسمى باسم الّلسان احلاد. مشاعرهم أو آالمهم

تم ". ان احلاد تنفيس عن األمل إزاء األوضاع السياسية املرتّديةوالّلس ذلك أّن شؤون السياسة كانت 
عة احلال برضا اجلمهور، فإما أن يدرك هذا الرضا بتحقيق املطالب العامة واملشاركة يف احلكم، وإما بطبي

)2(."أن حتول املشاعر إىل طريق آخر هو طريق البالغة

ختاطب اليت ساليباألكّفةسامهت معظم املصطلحات البالغية الّسائرة عند كّتاب البيان العريب مبيل  
بيان على ، البالغة على حساب الفلسفة، الالعقل، الٌعْرف على حساب اخليالعلى حساب العاطفة 

بة للّسطح على العمق، للظاهر على الباطن، للحضور على لَ دوما الغَ مما يكشف . حساب الِعْرفان
على األسلوب بل لتقريرية. ليل العقليّ الغياب، للوضوح على الغموض، لطالوة األسلوب على التح

. تهفلسفي
.

20ن، ص.م- 1
. 21ن، ص.م- 2
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مالغّي القديالبّنصتفكيك القوة في الالتصوف و : المبحث الثاني.
ومست امليتافيزيقا مبيسمها الّنسق الذي تشتغل ضمنه علوم العربية، علم الّلغة والبالغة والّنقد، مثلما 

عن الرتاثني دراسات مصطفى ناصف ، استنادا إىل بّينت سابقا من خالل عالقة الرتاث البالغّي بالقوة
ة ضمنه علوم العربية مل يكن مغلقا؛ بل هو أنساق مفتوحلكن الّنسق الذي تشتغل. البالغّي والّنقديّ 

ا آمنة بلعلىمثلما ترى النّاقدة على عدة عناصر تداولية كالقارئ الخطابات في األنساق سيمياء "يف كتا

اليت قّدمها الرتاث الّنحوّي والبالغّي والّشعرّي عن العالمة واملعىن منفتحة أّن املعرفة الرتاثيةإذ "يةالتراث
ا املرتبطة بإشكالية "ف. على عدة بنيات- حسبها– لقد سعت املعرفة الرتاثية اليت رصدنا أهّم إجنازا

يات الّنحوية العالمة واملعىن سواء عند النحويني أو البالغيني أو يف نقد الّشعر، إىل اإلحاطة مبختلف البن
ميولوجي الذي تقوم الّنسق الّسيوقد أقامت هذا الّسعي على توّجه علمّي دقيق، المس طبيعة .والبالغية

)1(."عليه تلك البنيات

ريورة الداللية بل انفتحت السّ . الّناقدة آمنة إىل الّنسق الّلغوّي املغلقحسب كم إنتاج الداللة مل حي
ر سيميائي وفرضيات مرتبط بتصوّ ،اللة عند علماء األصولإن موضوع الدّ "لعلى عدة عناصر تداولية؛ 

واضحة منذ البداية، فهم يف دراستهم للداللة كانوا على وعي بضرورة إدراك وجوهها ابستيمولوجية
ومقاصدها وعالقتها باملتكلم واملتلقي وهي صورة منفتحة يسعى اليوم السيميائيون الغربيون 

األصول فبناء األحكام عند علماء . وهو ما يفضي إىل تقويض الّنسق املغلق للميتافيزيقا)2(".لتحصيلها
ليس صوريا جتريديا ميتافيزيقا كما هو األمر يف املنطق األرسطّي عند مثال كما تقول الّناقدة آمنة بلعلى 

.اليونان؛ بل يتفاعل مع الّسياق احلّي الذي تصدر فيه وعنه األحكام

للّناقدة آمنة بلعلى من أهّم الكتب اليت كشفت األنساق املعرفية اليت تنتج املعىن يف " تشّكالت املعىن يف اخلطابات الرتاثيةسيمياء األنساق " عترب كتاب ي
وتتبعت السريورة الداللية للّنصوص الرتاثية املتعددة، وانفتاحها على الّسياق . خمتلف الّنصوص الرتاثية، معجمية وبالغة ونقد وتفسري وتصوف وعلم أصول

فإن مبتغى سعينا يف هذا الكتاب، هو إعادة تأويل : " وتصف هدفها من الّدراسة يف قوهلا.  ئ واملقام وظروف التلفظالتداوّيل الذي أنتجت فيه، كالقار 
ا جهازا منهجيا متكامال، ليس اهلدف من دراسته، هو جعله يف مصاف ا باعتبارها أنساقا دالة، صّري هلا أصحا النظريات السيميائية املعرفة الرتاثية وخطابا

اصة، اليت متّكننا اصرة، ألن لكل واحد جماله التداويل، ولكن من أجل االستعانة ببعض املفاهيم املفاتيح يف البحث السيميائي، وهي املفاهيم اإلجرائية، خاملع
ا، من استيعاب تراثنا وخصائص سيمياء أنساقه املختلفة، بدءا من تصّورهم للعالمة، ودور االستدالل والتأويل يف حتليل منطق ا لعالمات اللغوية ودالال

دار ، 1، طيةالرتاثاخلطاباتيفسيمياء األنساق آمنة بلعلى، :تراجع(...)" ( واصطناع النماذج واألشكال، وهي، كلها، ّجتسد وعيهم بأن الظواهر العالمية
. )20، ص2013لبنان، -الّنهضة العربية، بريوت

.210-209، صياء األنساقسيمى،آمنة بلعل-1
. 215ن، ص.م-2
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ّنسق م امليتافيزيقا يف علوم العربية؛ وبني القائلني بتقويض الاالختالف بني القائلني بتحكّ يكشف
غين، ينتظر فالرتاث مرياث. وقبول الرتاث لالختالفامليتافيزيقّي املغلق، عن األوجه املتعّددة للرتاث، 

مصطفى طاع إذ است. االختالف يف كتابات مصطفى ناصفوقد انكشف هذا.استثماره ال تكديسه
ُم ف. أن يراجع أفكاره من كتاب إىل آخر إىل درجة يبدو متنافضاناصف تارة من كّتاب اجلرجاينيـَُقدِّ

، ويف أحيان أخرى يقّدمه من كّتاب االختالف كما كما مّر بنا يف املبحث الّسابقالمشاكلة والتشابه
اليت خضعت لنسق املماثلة واملشاكلة والتشابه، حيث مّيز بني بالغة الشعر ". بني بالغتني" يف مقاله 
من االختالف واجلرجاين واحد من كّتابه وفرضت االختالف، رآن اليت خرقت نسق التشابوبالغة الق

.الّنظمته يف نظريخالل 

" قراءة جديدة لتراثنا الّنقديّ " يف إطار ندوة بعنوان " بني بالغتني" صف مصطفى نااندرج مقال 
اية التسعينيات،  ال الّنقدّي أمثال عبد الّله الغذامّي، جابر عصفور،  يف  ضّمت أمساءا معروفة يف ا

وال خيفى على قارئي مقال مصطفى ناصف طابع التفكري من . كمال أبو ديب، عبد املالك مرتاض
فهو . لفكر الّنقدّي القدميداخل الّنسق امليتافيزيقّي، أال وهو الفكر الثنائّي الذي حتّكم يف قراءة ناصف ل

الّلغة العامية، إىل / ، لغة عمود الشعر"الغموض/ الوضوح" ، "الفكرة / املتعة" يفصل دوما بني فكرتني 
بالغة الّشعر : أن أفضى به األمر إىل تقسيم ثنائّي لضربني من البالغة متضادين يف أّسسهما ودرسهما

أمهل اجتهادات خمتلفة، حتركت خارج بالغة عمود الّشعر، وإّن هذا التفكري األحادّي . وبالغة القرآن
وتأسيسه لنظرية الّنظم باالستناد " دالئل اإلعجاز" على سبيل املثال ال احلصر عبد القاهر اجلرجاّين يف 

ا . إىل عناصر جديدة متعلقة بنظام الّلغة واندرج مقال عبد الّله الغذامي الذي ألقاه يف الّندوة ذا
ضمن مسعى إبراز الّنقاد " من المشاكلة إلى االختالف، العمودية والّنصوصية في الّنقد العربيّ : " بعنوان

إىل ثقافة االختالف واالحتمال والتعّدد، ، افة املشاكلة واملماثلة والتشابهالعرب القدامى اخلارجني عن ثق
.  وعبد القاهر اجلرجاّين واحد منهم

بفكرة االختالف يف الرتاث العرّيب، باالستناد إىل نصوص أدبية تكشف خرية اهتّم ناصف يف كتبه األ
م . ذلك، خاصة نصوص املتصوفة جنوا من سلطة املرجع، -حسبه –واستند ناصف إىل املتصوفة؛ ألّ

 ر إزاء للمزيد من التفصيالت حول  الّندوة  ومداخلة مصطفى ناصف  وعبد الّله الغذامّي، وتعقيبات احلضور، خاصة الصادرة عن الدكتور جابر عصفو
بني بالغتني،  " مصطفى ناصف، : مصطفى ناصف  واملبالغات يف تقسيماته وكذا انتقاده لفكرة االختالف  باملقارنة مع فكر التفكيك الدريدّي، تراجع

- 643عبد الّله الغذامّي، العمودية والّنصوصية يف الّنقد العرّيب، ص: ؛ ويراجع419-379كتاب النادّي األدّيب الثقاّيف، قراءة جديدة لرتاثنا الّنقدّي، ص 
680 .
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باالستناد إىل تراث املتصوف "محاورات في النثر العربيّ " ، مثلما أبرزه يف كتابه)1(وقيد الداللة احلرفية
وقد اهتّم ناصف بأسلوب ". االمتاع واملؤانسة " لسوف، أيب حيان التوحيدّي، خاصة يف كتابه الفي

اورات يف حم" وخنال عنوان كتاب ناصف ". االمتاع والمؤانسة" عليه نصوص احملاورات الذي انبنت
. من خصيصة احلوار لدى التوحيديّ ىستوحم" النثر العرّيب 

تفكيك الّنسق امليتافيزيقّي املُْنِتِج للمعىن يف الرتاث، وبالتايل تفكيك مرتكزات وميّكن الّنص الصوّيف من 
. وهو ما نقاربه يف هذا املبحث. هذه القوة

:البالغيةم منظومة القيالشهوة وإنتاج -1
الفواعل، ساحتها من معارك ضارية بني خمتلانشغل املتصوفة مبملكة الّنفس البشرية، وما يدور يف

وقد ". التدبريات اإلهلية" فأحسنوا وصف هذه املعارك، مثلما جند يف كتاب ابن عريب . األهواء والعقل
يف " إحياء علوم الدين" يل مثال يف كتابه اففّصل الغز . األناهدف املتصوفة إىل التخلي عن كّل مظاهر 

). الرئاسة( طوةكاح والسّ النّ رب و ل والشّ شهوة األك: ؛ أال وهيالنفسية اليت جتذب اإلنسانتشريح القوى
اجتاوز وتعين تزكية الّنفس . لقّيم الصوفية على تزكية الّنفستتأّسس منظومة ا فال تكاد ختلو . شهوا

تدبري لسياسة اقرتاح عمل الشهوات، و اسرتتيجية ة من أبواب وفصول يف شرحالّنصوص التنظريية الصوفي
. الّنفس البشرية اخلاضعة هلا

كتاب كسر " بابا بعنوان "إحياء علوم الدين" اجلزء الثالث من كتاب خّصص أبو حامد الغزايل يف 
قرتح اكما . مراض اليت تلحقها بالقلوبعها واألقّدم أنواعها وتوابو ، حيث عّرف الشهوة"الشهوتين

.  يدل عليه عنوان الكتابمثلما الدواء لكسر الشهوة
ها املهلكات البن آدم شهوة البطن، فبفأعظم " حسب املتصوفة من املهلكات لإلنسان؛ والشهوات

يا عن الشجرة فغلبتهما  أخرج آدم عليه الّسالم وحّواء من دار القرار إىل دار الذّل واالفتقار، إذ 
ما ما حىت أكال منها فبدت هلما سوأ والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت األدراء .شهوا

واآلفات، إذ يتبعها شهوة الفرج وشّدة الشبق إىل املنكوحات، ّمث تّتبع شهوة الطعام والّنكاح شّدة الرغبة 

از، ص- 1 . 326مصطفى ناصف، دنيا من ا
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وهي املستوى احليواين 1(...)"ع يف املنكوحات واملطعوماتذين مها وسيلة إىل التوسّ يف اجلاه واملال اللّ 
. األدىن

ّمث يتّبع "يف الّسواد األعظم من الّناس،-الّنكاح، الطعام، الّسطوة-تتحّكم الشهوات الّسابقة
استكثار املال واجلاه أنواع الرعونات وضروب املنافسات واحملاسدات، ّمث يتوّلد بينهما آفة الرّياء وغائلة 

والعداوة والبغضاء، ّمث يفضي ذلك التفاخر والتكاثر والكربياء، ّمث يتداعى ذلك إىل احلقد واحلسد 
ي متوالية فهال تنتهي سلسلة الرذائل عند حد ما؛ و )2("(...)بصاحبه إىل اقتحام البغي واملنكر والفحشاء

يّا رغبو كائنا فيكون اإلنسان  . بعة توّلد رغبة جديدة غري مشبعةّل رغبة مشفك. من الرغبات اليت ال تشبع
ملذمومة وفق اسدات والتفاخر والرّياء أهّم الصفات ااملنافسات واحملتعترب و . هيةأسريا يف دوامة غري منت

ا و هي املواصفات . نظرة املتصوفة ا املناخ السياسّي الذي ذا يف أحضانه البالغة منت اليت امتاز 
لكّنها تغّلفها يف صور أخرىذه املواصفات؛ واصفةالّنصوص الشعرية والبالغية الحتتفي و . العربية

حممودة يف الرتاثني الشعري بق والغلبة على اخلصوم لسّ صفات الشجاعة واإلقدام وافنجد . حممودة
. والبالغيّ 

ففي باب اآلفة .من آفات الّلسان اليت تقود إىل أمراض القلوباجلدال املراء و الغزايل اعترب أبو حامد.
كالم على  وحّد املراء هو كّل اعرتاض. " الواجب تركهال عّد املراء من آفات الّلسان املراء واجلدا: الرابعة

)3(".قصداملتكّلميفيف املعىن وإماالّلفظ وإما الغري بإظهار خلل فيه،إمايف

والرّياء من الصفات . ضمن الرّياءمناخ املناظراتالبالغية اليت أنتجت يف خلطابات تندرج كّل ابالتايلو 

، 2003لبنان، - ، دار الفكر، بريوت1صدقي حممد مجيل العطّار، ط: ، تح"آفات الّلسان" ، كتاب 3إحياء علوم الدين، ج: أبو حامد الغزايل- 1
. 71ص

. ن.ن، ص.م- 2
 سبب أمراض القلوب، عشرين آفة مذمومة ت"  آفات الّلسان" ، كتاب "إحياء علوم الدين" أحصى أبو حامد الغزايل يف اجلزء الثالث من كتاب

اخلصومة، اآلفة : آفة املراء واجلدال، اآلفة اخلامسة: ولعل أهّم اآلفات اليت تقف على طرف الّنقيض من القّيم اليت انبنت عليها البالغة العربية القدمية
: الكذب يف القول واليمني، اآلفة الثامنة عشرة: عشرةالغناء والشعر، اآلفة الرابعة : التقعر يف الكالم وتكّلف الّسجع والفصاحة، اآلفة التاسعة: السادسة

أبو حامد : للمزيد يراجع. فمعظم اآلفة املذكورة يف كتاب الغزايل تأسست عليها البالغة العربية، بل وعّدت من املواصفات اليت قام عليها جّيد الّشعر. املدح
. 173-95ص، 3جإحياء علوم الدين، : الغزايل

.  103، كتاب آفات الّلسان، ص ، إحياء علوم الدينمد الغزايلأبو حا- 3
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املناظرات بني علماء الكالم تستند إىل إظهار اخللل يف الغزايل؛ ألّن ا حسب جتاوزهالواجب املذمومة 
تم باالنتصار على اآلخر أكثر من اهتمامها بإظهار احلقيقة . معناه أو قصدهخلصم أولفظ ا وبالتايل 

. واتّباع احلقّ 
وذلك خطأ حمض، بل ".اجلدالضمن اد والطوائف واملذاهباألفر يف االنشغال بإظهار اخللليدخل 

ينبغي لإلنسان أن يكّف لسانه من أهل القبلة، وإذا رأى مبتدعا تلطف يف نصحه يف خلوة ال بطريق 
ادلون من أهل مذهبه  ا حيلة منه يف التلبيس وأّن ذلك صنعة يقدر ا ّ اجلدال، فإّن اجلدال خيّيل إليه أ

ه باجلدل وتتأّكد فإذا عرف أّن النصح ال ينفع اشتغل بنفسه على أمثاهلا لو أرادوا، فتستمر البدعة يف قلب
. واالنشغال بالذات أوىل)1((...)"وتركه

واخلصومة جلاج يف الكالم ليستويف به مال أو ".املراء واجلدالسبب خلصومة حسب الغزايلاتعترب 
فرصة اجلدال واملراء واخلصومةيفّوت ف)2(".يكون ابتداء وتارة يكون اعرتاضاحق مقصود، وذلك تارة 

م وما ورد فيه من الثواب، إذ نعم أقّل ما يفوته يف اخلصومة واملراء واجلدال طّيب الكال". املوافقة واملواءمة
إظهار املوافقة، وال خشونة يف الكالم أعظم من الطعن واالعرتاض الذي حاصله إما درجات الكالمأقل

ريه أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه فيفوت به طّيب جتهيل وإما تكذيب، فإن من جادل غ
. غضب، كما هو األمر يف شعر اهلجاءج شهوة اليؤجّ إذ .القلبيؤذي مبثل هذا الكالم و )3(."الكالم

ا ت؛ ت الّنفس املذمومة عند املتصوفةشهوة الغضب من شهواتعّد إذن  يسمونه ضمن ماندرج ألّ
حسب التحّرر منها وبالتايل وجب . فالغضب طاقة نارية شيطانية. بصورة األنا الباطلة أو األنا الشيطانية

. املتصوفة
: الغربيّ الشجاعة في التراثم تفكيك نسق قي- 2

ا منذ .هلا الفالسفة أمهية منذ القدمأوىل، تعترب الّشجاعة أهّم صفة إنسانية إذ اهتم املفكرون 
فكيف . مثّلت الّشجاعة القيمة اخللقية األساسية يف نصوص كتّاب البيان العريبكما . اإلغريق واليونان

. 104ن، ص.م- 1
ن.ن، ص.م- 2
. 105ن، ص.م- 3
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مام بالّشجاعة عند الغرب والعرب؟ و  ملاذا نصوص املتصوفة لتفكيك منظومة قّيم نفّسر هذا اال
الّشجاعة يف الّنص البالغي؟ 

األسد املتكّرر يف نصوص كّتاب البيان العريب، أّن صفة الّشجاعة اليت يرمز إليها إىلسابقا توصلنا 
. فأما الّنسق املعلن يف نصوص البيانيني فهو نسق قّيم الّشجاعة والبطولة. معلن ومضمر: حيكمها نسقان

ة يف نصوص وقد استندنا إىل ما قاله أبو حامد الغزايل عن صفة الّشجاع. أما املضمر فهو حب الرّياسة
جاعة الذي انبىن عليه الّنص وسأفّصل يف ما يلي يف تفكيك الّنصوص الصوفية لنسق قّيم الشّ . البيانيني
.  البالغيّ 

فسقراط . الف الّلحظة الفلسفية عند الغرباختلف مفهوم الّشجاعة من فيلسوف إىل آخر وفق اخت
وقد . اختار املوت بشجاعة على الرتاجع عن قّيمه الفلسفية النبيلةللفيلسوف الّشجاع، إذ امنوذجيعترب 

ماملعاصرين استعاد الكثري من الفالسفة  فالفلسفة حسب . مفهوم الشجاعة السقراطّي وبنوا عليه فلسفا
ولعل نيتشه وفوكو أهّم فالسفة االختالف الذين . كانط ارتبطت بالشجاعة أو اجلرأة يف استخدام العقل

. ا شجاعة سقراطاستلهمو 
وقد ظهرت معامل الشجاعة السقراطية يف مفهوم اإلنسان السوبرمان أو املتعايل عند نيتشه، الذي 

اختار نيتشه لتجسيد هذه املواصفات شخصية زراديشت احلكيم وقد . حتلى بالصفات البطولية واخلارقة
قمة اجلبل، وينزل بني الفينة ينعزل البطل زرادشت يف حيث ."هكذا تكّلم زراديشت" يف كتابه 

بل هي فّن التحليق والّرقص يف . تبدو فلسفة نيتشه فلسفة الشجاعةف. واألخرى يلقي حكمه بني الّناس
القطيعة معىن الشجاعةأخذ تف)1(األعايل، ختليصا للروح من الكثافة املادية، أو الروح الثقيل أو البليد

.  ابقمنطها العقالّين السّ عنها يتخلّ بشجاعةعند نيتشه وتبدو الفلسفة . مع الّسائد
خطا نيتشه بالفلسفة خطوة شجاعة، ليتحّول معها الفيلسوف إىل بطل، تبلغ إبداعاته عنان 

أنا أّول من اجتمع فيه حبق البطل والّشاعر : " وتصف الفقرة املوالية ببالغة شجاعة هذا التحّول. الّسماء

.  188، ص2008، منشورات عامل الرتبية، مصر، 1عبد الكرمي غريب، ط: الفلسفة والشعر، تقدمي: عبد اهلادي مفتاح: يراجع- 1
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أعمدة هي من . لقد بنيت قبيت على أعمدة تسند الّسماء فوق كّل الّشعوب. والعرّاف والّزعيموالباحث 
)1("القوة حبيث تقوى على رفع الّسماء 

أّن الّنفس العظيمة للّشاعر هولدرلني هي " في الروح هايدغر والّسؤال" اعترب جاك دريدا يف كتابه 
". Geniit" أو الّنفس" mut"هي املرادف اآلخر لكلمة الشجاعةأّن الّنفس هنا "املرادفة للشجاعة، ل

األحرى، نفس الشاعر اليت تتسّلم، وتأوي الروح، ومتنح املكان إليه  ها بولكن. هي الروحالّنفسليست و 
الشاعر قد أفسح ف)2(. "إليه بعد غياب طويل" Recevant"كي يرحب بالروح يف جميئها أو رجوعها 

ال ملا يسّميه هولدرلني ذه العودة، وجيّليها يف اآللهة إلى األرضبعودة ا ، من خالل الّشعر الذي حيتفي 
ى حمة نزول الروح أن يقّدم مل،اعة ونفسه الشعرّي الطويلهولدرلني بنفسه الشجاستطاع و . صورهاأ

شجاعة نفس تتجّلتف. من إشعاعات الروحعليها نفسه يف استسالم تام ملا يرد كانت و . يف الّشعر
باإلهلامات العلوية ال شجاعة الّنفس وبالتايل ترتبط . االستشالم ملا ينفسح من رؤى روحيةيف هولدرلني

. الشهوات األنوية
اجلزء الثالث من  ففي . الذات وأشكال التذاوتعلى يف مرحلته األخرية ميشال فوكو نصب اهتمام ا

ن االهتمام بالّسلطة انتقل البحث الفلسفّي عند فوكو م"االنهمام بالذات" املعنون " اجلنسانية" كتابه 
ويندرج حتّوله الفكرّي ضمن مسار . هتمام بالّسلوك البشريّ االإىل مراحله األوىل، واحلقيقة كما يف 

مشاكل : لقد حاولت أن أعاين ثالثة أنواع كربى من املشاكل" ف. معاجلته ملا يسّميه املشاكل الكربى
االت الثالثة للتجربة ال ميكن. احلقيقة، مشاكل الّسلطة ومشاكل الّسلوك الفرديّ  أن تفهم إّن هذه ا

مي بالتجربتني إّن ما أزعجين يف كتيب الّسابقة هو اهتما. إال يف عالقة بعضها ببعض، وليس يف انفصاهلا
لقد بدا يل، بإظهاري للتجربة الثالثة، وجود نوع من اخلط املستقيم . أعري الثالثة اهتمامااألوليتني دون أن 

. 166ن، .م- 1
187، ص 2013، دار الفارايب، لبنان، 1عماد نبيل، ط.د: والّسؤال، نقله إىل العربيةجاك دريدا، يف الروح هايدغر - 2
 مام بالذات " قام حممد الزويتة برتمجة جزء هام من الفصل الثالث املعنون كما أدرج نصوصا عن فكر فوكو "  اجلنسانية " من كتاب ميشال فوكو " اال

. أهّم املشتغلني على فكر ميشال فوكو، أحد" Frederic Gros" لفريدريك غرو 
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بالغية دقيقة واليت من خالهلا نتجّنب أحد هذه والذي مل يكن يف حاجة إىل أن يتربأ باللجوء إىل طرق
االت الثالثة األساسية للتجربة )1("ا

وقد . يف مرحلته الفكرية األخرية"االنهمام بالذات"باهتمامه مبا يسّميه ّشجاعة عند فوكو ارتبطت ال
مام بالذات–استلهم املفهوم  اّختذ عند الرواقيني حيث الثقافتني اإلغريقية والرومانية؛ من -اال

قصد التحّكم تها مبجموعة من التمارين العملية، واألبيقوريني والكلبيني معىن حسن تدبري الذات وسياس
ا وعواطفها . ضمن األخالق العمليةإذن فيندرج مسعاهم )2(يف انفعاال

باألخالق فاألّول مرتبط ". معرفة الذات" ومفهوم " االنهمام بالذات" ويفّرق فوكو بني مفهوم 
فقد . ه قصد التحكم فيها، بدال من االنشغال بالتحكم بالغريذاتالعملية اليت يطبقها كّل شخص على 

مبا هو جتربة فلسفية وحياتية مع " ، من الفلسفات القدميةاالنهمام بالذاتمصطلح استلهم فوكو 
االت أما الثاين فارتبط بالّسياق )3(...)"ة، املوتالطب، الشيخوخ(جمموعة من املمارسات والقّيم وا

. املعاصر مع الّلحظة الديكارتية
مام بالذات لصاحل معرفة الذات يف الّلحظة الديكارتية حسب فوكو وقد رأى فوكو أّن . تراجع اال

مبدأ هي عند اإلغريق والرومان، فأقصي الّلحظة الديكارتية وّلدت احنرافا عن املمارسات الذاتية كما
مام بالذات من أفق التفكري الفسلفّي املعاصر واعترب وجود ، البداهة يف التفكريديكارت إذ افرتض . اال

وبالتايل انفصل البحث الفلسفّي عن املمارسات الروحانية كما . الذات شرطا كافيا للوصول إىل احلقيقة
)4(هي سائدة من قبل

ر يفاملتوات" اعرف نفسك بنفسك"معرفة الذاتمن بدالاالنهمام بالذاتأّحل فوكو على مفهوم
مام بالذات عند سقراط، وال تندرج حسبه معرفة الّنفس ألّن . الدراسات احلديثة ضمن تندرج ضمن اال
أّن سقراط يقّدم نفسه على أساس أّن  مهمته "إذ . القائم على معرفة الّنفسةصر نسق املعرفة املعا

مام بالذات- 1 . 5، ص، املغرب2015، إفريقيا الّشرق، 1حممد إزويتة، ط: مجالية الوجود وجرأة قول احلقيقة، تر-ميشيل فوكو، اال
. 13-12، صن.م- 2
. 14ن، ص.م- 3
. 21-20ن، ص.م- 4
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م ووظيفته هي دعوة النّ  أما معرفة الّنفس كما هي مطروحة يف املعرفة )1("(....)اس إىل االهتمام بذوا
إذ توّلدت عن الّلحظة الديكارتية وتفرتض هذه الّلحظة . املعاصرة، فال عالقة هلا باملعىن الّسقراطيّ 

وبالتايل انفصل البحث . البداهة يف التفكري، فتعترب وجود الذات شرطا كافيا للوصول إىل احلقيقة
فاحنصر الّنشاط يف التمارين العقلية )2(نية كما كانت سائدة من قبلالفلسفّي عن املمارسات الروحا

ا مهمة أوكلها الّله إليه وهو حريص ّمث إ."مام بالذات عمال عموميا لسقراطللفالسفة ؛ بينما كان اال ّ
. وقد جازف حبياته فعال)3(."على إبالغها بكّل شجاعة جمازفا يف ذلك حبياته

مام : أو لنقل. ذاتم تطهير القيالروحانيني بعندارتبطت الشجاعة ارتبطت الّشجاعة باال
وبالتايل . رم يف اآلخارتبطت بالتحّكم يف الذات ال التحكّ . ال االغتمام باآلخربالذات بالدرجة األوىل

إذ تعين . اعة يف الغرب احلديثفهوم الّشجعلى طرف الّنقيض من متقف الّشجاعة عند الروحانيني 
ألّن سقراط . إىل الشجاعة من منظور املتصوفةتكون أقرب ف. لكته الداخليةال كّل شخص بتدبري ممنشغا

م بالروحانياتوالرواقيني وغريهم من الفال . سفة هم حكماء األزمنة القدمية، ارتبطت ممارسا
الروحانية "ف. الكنها تتوّحد يف االنشغال بالذات وترقيتهوتتنوّع أشكال الروحانية حسب الثقافات؛

إذن هي جمموع األحباث واملمارسات والتجارب اليت ميكن أن تكون أشكاال من التطهري أو الزهد أو 
واليت تشّكل بالّنسبة للذات وكينونتها، وليست معرفة، ... االعتكاف أو التنّسك أو أشكال من التوبة

حياته مثنا راط خري مثال للفيلسوف الذي دفع سقو )4(."الثمن الذي ميكن أن يؤدي للوصول إىل احلقيقة
.  لقول احلقيقة والتمسك حبّقه يف قول احلقيقة

مع نسق ت اإلغريقية والرومانية القدمية، م اجلديدة اليت استلهمها فوكو من الثقافايتعارض نسق القي
الصادقة احلرة، شجاعة الصريح الصراحة : عنه منّيم ما أعلنت نقصد بالق. البالغة الّسائدة يف عصره

ت ممارستها، يف ألّن البالغة كما ّمت حتديدها يف املاضي، وكما متّ . " الصادق احلر، شجاعة املستمع
م طريقة قول األشياء دون أن حتّدد العالقة بني املتكّلم وما يقوله، بعبارة أخرى فإّن  العمق، هي تقنية 

. 12ن، ص.م- 1
. 21-20ن، ص.م- 2
. 12ن، ص.م- 3
. 13ن، ص.م- 4
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رائق تسمح ملن يتكّلم بقول أشياء ليس من الضروري أن يعتقد البالغة هي فن وتقنية، جمموعة من الط
سقأما ن)1("(...)ا، لكنها تنتج آثارا بالّنسبة للمتلقي يف صيغة قناعات وسلوكيات واعتقادات

مام بالذات عند فوكو؛ ف . هو مترين فلسفّي ال بالغيّ اال
البالغة حسب فوكو ألّن . من الّنسق البالغّي إىل الّنسق الفلسفيّ انزاحت صفة الّشجاعة عند فوكو 

وبالتايل تتطابق البالغة . فهي جمانبة للحّق واحلقيقة. كالم املتكّلم ملعتقدهطابقة  ال حتتمل قول احلقيقة وم
يف ، يف ميزات الكذب وتزيمن منظور مصطفى ناصفالغربية من هذا املنظار مع البالغة العربية القدمية

لنقل أيضا أنّه إذا  " و. ا اليت يراها فوكو يف البالغيّ وهي املواصفات ذا. احلقيقة وتلبيس احلّق بالباطل
دف التأثري على املستمعني  كان من املمكن أن نرى يف البالغّي شخصا ميتاز بالكذب وتزويق الكالم 

ص يصدر قوله بكّل شجاعة لقول فإّن الصريح الصادق احلر هو شخ(...) وإجبارهم على قبول ما يقول
عتقده، ومطابقة  ملوبالتايل يلتزم الشجاع مبطابقة كالمه )2(."احلقيقة، جمازفا حبياته وبالعالقة مع اآلخرين

.كالمه للحقيقة
إذ تفرتض شجاعة القول . يف نفس الوقتلصريح الصادق باحلقيقة واآلخرشجاعة القول اترتبط 

وبالتايل حتتمل . ية فّك العالقة مع اآلخرانقول احلقيقة إمكويفرتض . الصادق التصريح باحلقيقة ال غري
ذا املنظار  اعة يف درجتها الدنيا احتمال فّك االرتباط مع اآلخر  جالش"إذ أنّ . جمازفة مزدوجةالشجاعة 

تلك (...) صوى أن نعرض حياتنا اخلاصة للموتويف درجتها الق(...) كإمكانية لقول احلقيقة 
للدرجتني الدنيا والقصوى تعرض سقراط حبّد ذاته و )3(."الّشجاعة اليت يربطها سقراط بالنبل ورفعة الّنفس

ازفةمن  . ا
يقّدم ميشال فوكو األشكال املختلفة للقول احلقيقّي عرب التاريخ الغرّيب، منها النبوّي واحلكمّي والتقينّ 

فاحلكيم عرف عند اإلغريق . من القول الصريحف بكّل هذه األشكال وقد عرّ . والصريح الصادق احلر
والنبوّي يتعّلق بكّل األنبياء . آلخرينوالتقّين هو من يتعّلم تقنيات علم ما وحياول تلقينها ل. مثل سقراط

. 86ن، ص.م- 1
. 86ن، ص.م- 2
. 85ن، ص.م- 3
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وقد تكّررت هذه األشكال بصّيغ متطورة يف الغرب )1(الذين ميثلون الواسطة بني الّله وبقية البشر
ولكن فوكو يرى أّن الصريح الصادق احلر أكثر . احلديث، يف املدارس وجمال السياسة والطب الّنفسيّ 

ملاذا؟ . هؤالء قوال للحقيقة وجمازفة يف سبيلها
ألنّه . ّن سقراط يف التاريخ الغرّيب القدمي هو املثال النموذجّي عن الصريح الصادق احلريرى فوكو أ

على توجيه الّناس إىل قول احلقيقة الصادقة كما عمل . تلك الشجاعة يف قول احلقيقة وفداها بروحهام
مام بالذات فكان سقراط ح. بشجاعة تمكينهم من جتريب أرواحهم واآلخرين، لسب فوكو مثاال لال

قول الصريح الصادق مسألة عمومية؛ إذ ربط  أو لنقل أّن سقراط جعل من ال)2(من خالل حقيقتهم
. بكّل الفئاتاحلقيقة 

مام بالذات عند . حيث سيتم حتديد الذات، اليت هي موضوع "أفالطون عن سقراط؛ اختلف اال
مام يف ألفيبياس، كروح مام مرتبطا باملعرفة. اال وباعتبار الروح موضوعا )3(."بينما سيصري شكل اال

ا متعالية أيضا وإذا كانت الذات .ومن هنا أصبحت الفسلفة ميتافيزيقا. متعاليا، فإّن املعرفة املرتبطة 
مام بالذات،  مام بالذات داال على إعطاء "هي الروح عند أفالطون، فإّن موضوعها هو اال ليصري اال

اإلنسان لوجوده شكال معينا، مع إخضاع حياته لقواعد معينة، وإىل تقنيات حمددة، يضعها موضع جتربة 
ا الفلسفة كفن للحياة، تقنية: حبسب عدد من اإلجراءات ّ ومن هنا )4(."للوجود، استتيقا للذاتإ

. الشجاعة بفّن احلياةارتبطت
. ، والفالسفة الّرواقينيالفالسفة الكلبينيمنوذج : استيتيقا الوجودعلى منوذجني من ممارسة فوكو يرّكز 

يقة الصادقة وأسلوب بني احلقارسة للمطابقة بني القول والفعل؛ الفالسفة ممن أكثر الفالسفة الكلبيو ف
مربطوا هذكما . الفظاظة والبذاءة يف القولإذ أظهر الكلبيون . احلياة . ه احلقيقة البذيئة بأسلوب حيا

حون لبسوا الّلباس القذر وتركوا الّلحى، ليكون جسدهم مسرحا جامعا للحقائق البذيئة اليت يصرّ حيث 

. 89-87ن، ص.م- 1
. 100ن، ص.م- 2
. ن.صن،.م- 3
. 102-100ن، ص.م- 4
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فتبدو . احلياة الزاهدة جتسيدا حلقيقتهم اخلالصةالذين اختاروا ينيالّرواقاتارسفتقاطعوا مع مم)1(ا
مجاليتني للوجود، وأسلوبني خمتلفني جدا لشجاعة احلقيقة، شجاعة التحّول "ن الّرواقية والكلبية االفلسفت

بشكل بطيئ، مع امتالك أسلوب معني داخل وجود متحرك ومتحّول، ويف نفس الوقت امتالك شجاعة 
ة لالستفزاز، واملرتبطة بالعمل على إرباك وتصديع كّل احلقائق اليت يعلمها اجلميع دقيقة وأكثر حد

ويكّررها، لكن ال أحد يقوهلا أو يهتم بأن يعيشها عرب نوع من الفضح والرفض والقطع الذي ال خيلو من 
ّ )2(."شجاعة . إذ توحد الفكرة والسلوك، العلم والعملالشجاعة ا إ

مام بالذات" ةأّن الّشجاعة يف فلسفستنتج مما سبق أ رتبط بالّنسق البالغّي يف تعند فوكو مل " اال
مام بالذاتم اإلغريق والرومان بالّنسق الفلسفّي الذي حييي قيترتبطبل اعصره؛  . فيما يسمى باال

ماكما تعّلق ا وعواطفها قبل م بالذات عند هؤالء اال بسياسة تدبري شؤون الذات والتحّكم يف انفعاال
اليت " معرفة الذات" على طرف الّنقيض من "االنهمام بالذات"وبالتايل يقف . التحكم يف الغري

مام بالذات مرتبط بالروح ومتا. أّسستها الّلحظة الديكارتية أما . رين جتّليها يف التجربة املاديةألّن اال
الصريح الصادق وقد اعترب ميشال أّن . بديهّي للذاتالّنفس فهو مرتبط بالتفكري كفعل حضور معرفة 

ألّن الصريح . أرقى جتّل ألشكال احلقيقة يف التاريخ اإلنساّين، مقارنة بالنّيب واحلكيم والتقّين واملعلماحلرّ 
. استيتيقا الوجودبما يسمى وهو . بني العيش وفقها يف الوجودو لصادق جيمع بني التصريح باحلقيقة، ا

.بني القول الصريح الصادق، وبني احلياة الصادقةباملطابقة، االستيتيقاوتسمح هذه 
: الّشجاعة في التراث البالغّي العربّي القديمم قيتفكيك نسق -3

. مقياس التمايز بني الشعراء يف جودة الّشعركّتاب البيان العريب على صفة الشجاعة، واعتربوها رّكز  
وهي أغراض . وغالبا ما ترتبط الشجاعة يف الّنصوص الشعرية أو البالغية بأغراض املدح والفخر واهلجاء

موجهة إىل اإلعالء من شأن الذات املمدوحة يف غرض املدح، أو األنا املتكّلمة يف غرض الفخر أو حتقري 
تكّررت استعارة األسد يف وصف الرجل الشجاع يف نصوص الشعر العريب وقد . اآلخر يف غرض اهلجاء
. حام والصراع والغلبة والغضبم جماورة كاالقتوقد ارتبطت بقي. لبالغية القدميةالقدمي، ويف الّنصوص ا

. 102ن، ص.م- 1
. 105ن، ص .م- 2
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م على فهل حافظت هذه القي. ميف إنتاج هذه القياملناخ السياسّي يف العصرين األموي والعباسيّ أثّر و 
؟ الصويفّ حضورها يف الّنص قوة 

اليت توّلد ككّل -مثالحامد الغزايلأبو–يعترب الغضب شهوة من شهوات الّنفس حسب املتصوفة 
وّضحة هذه الفقرة تر مزيّفة أو مفاهيم مزيّفة، مثلمالكّنها تتوارى يف صو . من الشهواتالشهوات متوالية 

: التحليلية
ومن أشّد البواعث على الغضب عند أكثر اجلهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكرب "

وقد يتأّكد ذلك حبكاية . مهة، وتلقيبه باأللقاب احملمودة غباوة وجهال حىت متيل الّنفس إليه وتستحسنه
كابر فيهيج الغضب شّدة الغضب عن األكابر يف معرض املدح بالشجاعة، والّنفوس مائلة إىل التشبه باأل
وهو لضعف الّنفس إىل القلب بسببه، وتسمية هذا عزة نفس جهل، بل هو مرض قلب ونقصان عقل 

ا )1((...)"ونقصا

إىل الدواعي " باب الحسد والمنافسة"،"إحياء علوم الدين"كتابه يف  تطرق أبو حامد الغزايل 
. بصفات ظاهرة حمبوبة كالتفرد والشجاعةغالبا تتزيّن رأسها حب الرّياسة اليتالّنفسية للحسد، على 

وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عدمي النظري يف فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزّه "
الفرح مبا ميدح به من أنّه واحد الّدهر وفريد العصر يف فّنه وأنّه ال نظري له، فإنّه لو مسع بنظري له يف 

ا يشاركه املنزلة من شجاعة أو علم أو ز اءه ذلك وأحب موته أو أقصى العامل لس وال النعمة عنه اليت 
ذلك مما يتفّرد هو به ويفرح بسبب تفّرده، وليس السبب يف عبادة أو صناعة أو مجال أو ثروة أو غري 

عوى هذا عداوة وال تعّزز وال تكرب على احملسود وال خوف من فوات املقصود سوى حمض الرّئاسة بد
لقد اشتّدت ف. دب العرّيب القدمي، خاصة الشعراألعلى جّل املواصفات املذكورةتنطبق و )2(."االنفراد

، جرير" غرض اهلجاء بني شعراء الّنقائض ففي . بني الّشعراء يف خمتلف األغراض الّشعريةاملنافسة 
. قي القبائلأحدهم على باطوة وقوة الفتك لقبيلةارتبطت الشجاعة بالغلبة والسّ ، "األخطل،الفرزدق

ويفوق :"ونستدل على ذلك من قول جرير. بوضوح يف هذا الغرض الشعريّ حّب الرّياسةتجّلى ف
. 149ن، ص.م- 1
. 167، ص3إحياء علوم الدين، ج،أبو حامد الغزايل- 2
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جّهل" فقد أّكد على شّدة الغضب عند قومه بإضافة مصدر إىل صيغة مبالغة " جاهلنا جهل الجّهل
مما يزري بالقيمة الفخرية لبيت جرير " غياب احلكمة" ومن عجائب العربية أن تبّلغ الّلغة مبعىن اجلهل ". 

.دون علم منه
األوصاف الشائعة يف الّشعر العريب إذ ارتبطت . ياسةبشهوة حب الرّ يف الشعر ترتبط أوصاف املدح 

وتكشف شهوة الرّياسة عن تأثري . سةبشهوة الّرئا، د الّدهر، فريد العصر، شجاع زمانهيحو " : من قبيل 
املفاهيم صناعة كما جتّلت القوة يف كيفية "السيطرة، الرّياسة"مفاعيلها القوة اليت جتّلت من خالل

طوة أو شهوة السّ تأثري حتت رتاث األدّيب والنقدّي والبالغيّ ولعل الشجاعة أهّم مفهوم أنتجه ال. يةالغالب
إىل أّن رمز " -ب ناصفحس-انتبه الغزايلوقد . ايل يعترب وصفا غري موضوعيوبالت. حب الرّياسة

خبالف داللته املعلنة عند كّتاب البيان املتمثلة )1(. "طلب الرّياسةاالستعماالت يعين يف كثري من األسد
. بعد عن احلقّ فهي باطل ي. وإّن حّب الرّياسة من بني شهوات الّنفس اليت نبذها املتصوفة. يف الشجاعة

. وبالتايل قد يتناقض معىن الرّياسة مع معىن الشجاعة اليت أّكدها اجلرجاّين ومعظم كّتاب البيان العريبّ 
جماز ريتبط ف. أما الشجاعة فهي حترير للّنفس من احتياج الّسيطرة. فالرّياسة عبودية لشهوة نفسية

- خاصة القوة السياسية- هبالقوة الصانعة ل-البيانينيجمازات معظم على غرار -الشجاعة لدى البيانني
از ال لنبهج أو لنمتع، أو " فيكون جمازا حربيا. بة والسيطرةمعركة الغلفينخرط يف  ومن ّمث فعلينا با

از إذا ضرورة وبالغة للبقاء. لنهزل، أو لنهذي ولكن فقط لنبقى واألسد أفضل جماز يليب احتياج )2(."ا
. ل االنتصارالبقاء؛ ب

وقد أورد . الكالمج املناظرة وعلم -حسب ناصف-حامد الغزايل على رأسهم أيبانتقد املتصوفة 
اعلم وحتّقق أّن املناظرة "ف. يكشف خطورة أخالق املناظرة حسب الغزايل، ناصف نصا موحيا

الّناس، وقصد املباهاة واملماراة، املوضوعة لقصد الغلبة واإلفحام، وإظهار الفضل والّشرف، والتشّدق عند 
ومن ) 3(."واستمالة وجوه الّناس هي منبع مجيع األخالق املذمومة عند الّله احملمودة عند عدو الّله إبليس

. 56صالوجه الغائب، ، صطفى ناصفم- 1
از بني البالغة والتفكيك، ط- 2 . 9، ص2003مصر، -مرييت للّنشر واملعلومات، القاهرة1طارق النعمان، مفاهيم ا
. 53، صمصطفى ناصف، الوجه الغائب- 3
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ضمن من سّنوا -حسب املتصوفة–هنا ميكن إدراج كّتاب البيان العرّيب، اجلاحظ واجلرجاّين وغريهم 
م وإّن االستمالة هي امليل . حتتفي بالشرف وإفحام الّسامع واستمالتهسننا غري حممودة، مادامت كتابا

وطريق إبليس هو الصراع . واالحنراف عن صراط اخللق احملمود حسب املتصوفة، إىل طريق إبليس
. حظواالنفعال وخلط احلّق بالباطل، أو حتسني القبيح وتقبيح احلسن مثلما مّر بنا عند اجلا

ا كّتاب اليتّن صفات الشرف والشجاعةأ" إحياء علوم الدين" اعترب الغزايل يف كتابه  تعّلق 
ا حجبشهواتالقد سعى املتصوفة إىل حمو و . ضمن شهوات الّنفسمندرجةالبيان العريب تفصل ؛ ألّ

أغراض البيانيني، من اقرتح الغزايل قراءة سيكولوجية لفهم الكثري من وقد .الصوّيف عن حقيقته الربانية
. أي بالقوة ومفاعيها املختلفة)1(حبب الرّياسة أو الّسلطةبربطها تحام العقبات، توكيد ومبالغة واق

بإرادة القوة ط عند كّتاب البيان العريبفارتب. إذن اختلف معنيا الشجاعة، بني كّتاب البيان والعرفان
وبالتايل . بتفكيك إرادة إرادة القوةالشجاعةارتبطتالعرفان فعند كّتاب أما . يطرةم الغلبة والسّ وقيّ 

؟ كيف. م االنفتاح واإلنصات لآلخربقيّ االرتباط 
و يعين احلب يف أبسط معانيه االجتماع واالنسجام، مع . تنبين التجربة الصوفية على احلب

يحس الصوّيف عرب فإ. عاملموجودات والللمصدر الوجود ، وإّن موضوع احلب هو الّله. باملوضوع احملبو 
وبالتايل يكون . واألعيانجتربة احلب، برباط اّتصال ووصال، بكل ما يف عاملي امللك وامللكوت، األذهان

-متصوف فناء أناه الّسفليةوما يعّلمه احلب لل. إهله وموجوداتهب-عىن الصّلةالصالة مب-صالة دائمةيف
الصويف من شهواته، على وضعيةهذه الحتّرر و . أو بقائه بالّله. الكّليةه باألناوبقائ-الشهوانية أوالشيطانية

. رأسها شهوة السطوة أو حب الرّياسة
إذ . ى حب الّسيطرة أو شهوة الرّياسةعلفا آنذكرنا تأّسست كماأما البالغة العربية القدمية فقد 

. أتعلق األمر بغرض الفخر أو الغزل أو اهلجاء أو املدح؛ سواء أنا املبدعز العملية اإلبداعية حولتتمركّ 
ففي غرض الغزل الذي يبدو فيه فناء األنا احملبة يف الذات احملبوبة؛ إال أّن باطنيا تتجلى سطوة األنا 

ا. احملبة . يف الواقعال وفق ما هو عليه احملبوب، فقد ترسم األنا الشاعرة صورة عن احملبوب وفق تصورا

. 47-46، صن.م-1
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متخّيلة؛ صورةب حب-ليلىقيسومثاله حب -الغزل العذريّ ير شعر تصو إىل ا بابن عريب وهو ما حذ
م حيبون ذلك املوجود وليس كذلك، فاعلم قدر ما أعلمتك به" ّ فقيس مل يكن حيب )1(."فيتخّيلون أ

بل بوضوح . أحب قيس متّثالته عن حمبوبته ليلى: أو لنقل. عن ليلىالذهنية صورته أحب ليلى، بل 
. أحب قيس أناه: أكثر

إقصاء اخلوفسّبب إذ. إزاء العربية-كّتاب البيان العريبّ –يفّسر اخلوف موقف أبناء العربية 
اإلقصاء يف داخل  تّم ف. هاخارجو أكينونة الّلغة العربية داخلأكان سواء املختلف يف الثقافة العربية، 

اإلقصاء خارج  كما ّمت .وذج عن ذلكباب االشتقاق منو ،العربيةيف املباحث اخلاصة بالّلغة كينونة العربية 
قد بّرر أبناء و .سيطرة الإرادة اخلوفقد وّلد هذا و . نجاورة للعربيةللثقافات املختلفة املكينونة العربية

؛ واالنفعالية أنتج بالغة الدعامما . ظ على كينونة الّلغة العربيةاحلفااّدعاء بلمختلفلقصاء هذا اإلالعربية 
.ّزز االنكفاء على الذات العربيةعو 

إّمنا هو اختالف بني بالغة بني موقفي املتصوفة وكّتاب البيان العرّيب، أّن االختالف مما سبق نفهم 
نفهم ما ومن هنا . بني اخلوف واحملبةيتجلى التنافر بوضوح، وإّن . أنتجها اخلوف وأخرى أنتجتها احملبة

كيف ال حيدثو )2(احملبة والقوة احلاكمة لشخص ما أو لشيئ ما تستبعد إحدامها األخرىقاله يونغ بأّن 
حتمالن من املتناقضات اليت تنفي بعضهما البعض، مثلما ينفي -إرادة القوة -يطرةاالستبعاد؟ واحملبة والسّ 
.النور الظالم أو العكس

: في نص البيانيينضخمة تالماألنا تفكيك -4
عن يلالغزاتكشف الكثري من صفات الغلبة واالنتصار الّسائرة عند كّتاب البيان العريب حسب 

سب املتصوفة ح–وجب و ، "égo" األنامن وهي شهوات نابعة. شهوة السيطرة أو حب الرّياسة
وقد وردت صفات األنا املنبوذة مبصطلح . للتحّلي بالصفات واملعاين اإلهليةاستعدادا منهاالتخّلص –

.مثالالقشرييّ عند على الصوّيف التخّلص منهااألخالق املذمومة اليت يتوجب 

.386، ص3ن عريب، الفتوحات املكية، جاب- 1
از، - 2 لس األعلى للثقافة، القاهرة1طمصطفى ناصف، دنيا من ا . 205، ص2008مصر، -، ا
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أفعاال شهوانية - آنفاثنا عنهايطرة اليت حتدّ إرادة السّ - نا، مبا يف ذلك إرادة الكتابةر األمتّثل كّل صو 
فهي تعّرب عن إرادة السيطرة املتجّلية لدى أنوات كّتاب البيان . املتصّوفةحسب األنا الشيطانيةس أوللّنف

من خالل الّنصوص الّشعرية أو الّنقدية أو العرّيب من جهة، كما تكّرس هذه األنا بشكل مضاعف،
هو األمر الذي و . " صفات الشجاعة و الشرف" مسمىحتتفي مبواصفات أناوية حتت البالغية، اليت 

.كّل األغراض الشعريةحذا مبصطفى ناصف أن يعترب األنا املضخمة لكتّاب البيان العريب وراء إنتاج  
واستحال اهلّم األكرب لتناول الّلغة أن يكرب اإلنسان على نفسه وعلى اآلخرين، يقتحمهم اقتحاما، "

يطرة سّ إرادة الإىل فعل –ت سطوة األنا املضخمة حت-وبالتايل يتحّول فعل الكتابة)1((...)"ويسحرهم 
تجّسد  ف". يسحر، يقتحم، ييكبر: " ، مثلوهو املعىن الذي تعّززه مفردات القوة يف الّنص. أو فعل القوة

.  الّلغة واآلخرطرة على إرادة السيكّلها 
موضوع عن الكاتبةاألنا تنفصل : مهاالأو . أمرينعلى الّلغة والّنفس واآلخريفرتض التكّرب 

وبالتايل . غة واآلخرة عن كنه اللّ تنحجب األنا املتكربّ : ثانيهما). الّلغة( ووسيط الكتابة) راآلخ(الكتابة
يشّوه و . األنا الشهوانيةالكينونة العميقة املتوارية وراء تعمى عن رؤية تقوله الّلغة، و صات ملا تعجز عن اإلن

صوص فتصنع النّ . ةآة الكينونة العميقمر يفهذا األخري انعكاساتاإلكراه املمارس على اآلخر، 
وتلحق عدوى تضخم األنا حىت . متضخما، شبحا عن اآلخر يف واقعه وحقيقتهآخراملتضخمة للبيانيني 

حامد الغزايل إىل حتذير القرّاء من تضّخم الّنفس دفع أنا وهو ما. املتلقي أو القارئ لنصوص البيانيني
لقد كان ينّبه القارئ إىل أّن غري قليل " ف, بيانينيالنصوص املتضخمة للعلى شاكلة نصوصء قراءةجرا

من تناول الّنصوص ال ميكن القارئ  من الّنمو احلقيقّي، بل يذهب على العكس إىل ما يشبه تضخم 
وإّن تزّكية الّنفس من أهّم األبواب اليت )2(."هذا التضخم كان يسّميه باسم تزكية اإلنسان لنفسه. الّنفس

. العمليّ و النظّرّي نيتغل عليها التصّوفاش
وبالتايل تصدر الكتابة . على أنا فانية عن أفعاهلا وصّورها الّشهوانية الّسابقةصوفة تتأّسس بالغة املت

ل فعل الكتابة من فعل واع فيتحوّ . عند املتصوفة عن ذات فانية عن إرادة السيطرة على الّلغة واملستمع

. 57، صصطفى ناصف، الوجه الغائبم- 1
. 68ن، ص.م- 2



القديمة تفكيك القوة في خطاب البالغة العربيةالفصل األول                               

62

هي منوذج عن عكوف الضمري النقّي -حسب ناصف–كتابات  الغزايل و . إىل فعل إنصات غري واع
على نفسه يف صفو ودون مبالغة من أجل استيضاح ما يعوق صلة اإلنسان بنفسه ولغته واآلخرين من 

ر األنا املتضخمة؟ وماذا يعوقه غري صو )1(.دونه
على نفي إرادة عند املتصوفة فعل الكتابة فكيك األنا يف الّنص الصوّيف؛ يف تأسيس يتجلى ت

اإلرادة تستهدف نفي الكتابة، وال تلجأ إليها إال لكي تعّرب " ألّن ؛ يتجلى عند ابن عريبمثلما الكتابة 
ا، هذا يعين أّن كتابة الكتابة. عن فشلها . لإلرادة نفي اإلرادةولذلك فإّن إرادة الكتابة والقول ال حيققا

من فاعلة الذات الكاتبة فتتحّول . األنا الكاتبةأال وهو مركزا هاما من القوة، اإلرادةبالتايل تفّكك و )2("
. أي من قوة متحّكمة يف الّنص املكتوب، إىل ذات متلقية للمعاين الكتابية. إىل منفعلة

سواء أظهر ذلك من فة ال يعتدون بأناهم فيما ألفوه؛ واجلدير بالذكر أّن معظم الكّتاب املتصو 
م عن عالقتهم مبا يؤلفونه فمثال نصوص . خالل البنية الداخلية لنصوصهم أو من خالل تصرحيا

، تدل كلتا " يا عبد" و" أوقفين وقال يل " املواقف واملخاطبات حملمد عبد اجلّبار النّفرّي تصّدر بالزمة
واملثال . وأّن الّنصوص  إحياءات وإهلامات إهلية. إرادة األنا الكاتبة فيما كتبتالالزمتني على عدم تدخل

دون دخل " فصوص احلكم" و" فتوحات املّكية ال" تلقى كتابيه الثاين عن ابن عريب الذي صرّح بأنّه 
أحوايل وسألت الّله تعاىل أن جيعلين فيه ويف مجيع: " إذ يقول عن فصوص احلكم. إلرادة السيطرة ألناه

من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن خيّصين يف مجيع ما يرقمه بناين وينطق به لساين 
وينطوي عليه جناين باإللقاء الّسبوحّي والنفث الّروحي يف الّروع الّنفسّي بالتأييد االعتصامّي حىت أكون 

ذا املسطور إّال ما ينّزل به علّي، ولست بنّيب مرتمجا ال متحّكما فما ألقي إّال ما يلقى إّيل، وال أنزل يف ه
)3("رسول، ولكين وارث وآلخريت حارث 

ويكون . كتبهم واألنبياء تعاليمهمإللقاء، مثلما يتلقى الرسل  معىن اعند املتصوفة تّتخذ الكتابة 
قناة هو ؛ وال"الّنفسيّ الّروع جناني،" امللقي هو الّله وامللقى إليه هو القلب الذي ورد يف مجلة مرادفات 

. ن.ن، ص.م- 1
. 17ص، 2010لبنان، - ، املدار اإلسالمّي، بريوت1إشكالية العقل والوجود يف فكر ابن عريب، حبث يف فينومينولوجيا الغياب، ط، أمحد الصادقي- 2
، املدار 1سعاد احلكيم، ط: أمحد الصادقي، مراجعة وتقدمي: تركلود عّداس، ابن عريب سريته وفكره، : ، نقال عن48-47ابن عريب، فصوص احلكم، ص- 3

. 424-423ص2014لبنان، -اإلسالمي، بريوت



القديمة تفكيك القوة في خطاب البالغة العربيةالفصل األول                               

63

فكما نالحظ أّن مركز القوة . أما الّرسالة فهي كتاب فصوص احلكم. اإللقاء السبوحّي أو الّنفث الروحيّ 
وبالتايل تفّككت إرادة السيطرة أو القوة اليت ترتبط بفعل الكتابة يف . انتقل من الكاتب إىل الّله

. "متحّكماالمترجما "وهو ما ترمجته كلميت . ياقات غري الصوفيةالسّ 
اليت ةعن أناه السيكولوجيّ الصويفّ الكاتب يتمّثل املظهر الثاين لتفكيك مركز القوة الكاتبة يف تنازل 

ا بعدما يفىن عن أناه الشهوانيةأنطولوجيةحب الرّئاسة، لصاحل أنايطرة و حترّكها إرادة السّ  . ، يلتقي 
سيكولوجّي يف اّجتاه أنا هو قلق نابع من مهاجرته لوجوده الما يقوم يف فلسفة ابن عريب إّمنا " : مثالف

الفناء عن حمّرك البحث عن األنطولوجيا هو وإنّ )1(. "باحث عن أنطولوجيا يقتضيها احلوار مع الوجود
. صّور األنا املتضخمة اليت ذكرناها آنفا

وهو األمر . أناه املتضخمةاألنطولوجية كنتيجة لتنازل الصوّيف عن الكّلية ذات األبعاد تنجم األنا 
تعّلمنا جتربة النّفرّي أّوال أّن الكتابة ليست " نستفيده من جتربة الكتابة الصوفية عند النّفرّي؛ إذ الذي 

ة املمتلئة حيث تسكن إنّه ال يكتب إال بوصفه منصتا النكشاف الّلغ. تكريسا لذات الكاتب ونرجسيته
الكينونة األصلية لألشياء، ال شكل كينونتها اليومّي املعتاد، بل عمق تلك الكينونة الذي ال يظهر إال 

ا اجلانب الالواعي الذي )2(."عرب اهلوامش، الكينونة األصلية لألشياء لست دوما جلية بالّنسبة لنا ّ بل إ
. علة يف حالة الوعييبدأ باالنكشاف مع سلب إرادة السيطرة الفا

:لغة العرفان للغة البياناوز جت-5
توصلنا يف املبحث األّول إىل أّن الداللة الواقعية كانت األصل يف نصوص كّتاب البيان، على رأسهم 

وبالتايل انتصرت الداللة العرفية يف أغلب . وأّن الواقع هو األصل  واخليال الشعرّي هو الفرع. اجلرجاين
ودوره يف حّق اخليالافاحمما وّلد إج.ىت يف الّنصوص الشعريةاألحيان على حساب الداللة اخليالية، ح

وقد كشفت حىت املصطلحات البالغية - الواقع-وحىت لو ورد فإنّه فرع عن أصل. يف العملية اإلبداعية
رة ازدراء إزاء اخليال عن نظ" االستعمال السّيئ لّلغة" ويكشف مصطلح . والّنقدية عن هذا اإلجحاف

.  الّشعريّ 

. 12، صيبوالوجود يف فكر ابن عر أمحد الصادقي، إشكالية العقل. د- 1
. 251، املغرب، ص2007، إفريقيا الشرق، املغرب، 1احلكاية، ط-اإلنصات-أبعاد التجربة الصوفية احلبعبد احلّق منصف،- 2
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بل انتقدوا عزل البيانيني .إىل قصور نصوص كّتاب البيان–حسب ناصف -انتبه املتصوفة
رات البيانيني أال ترى أّن املتصوفني املعتدلني قد فطنوا إىل ما يف تصوّ ".ر الّشاعرّي املبّين على اخليالللتصوّ 

م قد نبّ  ّ هذا العزل .ر الشاعرّي عما مسوه باسم احلقيقةهوا إىل خماطر عزل التصوّ للداللة من قصور، وأ
م يلتمسون ما يؤيّد الّنص أو يعّززه ّ وهم إّمنا كانوا يف نظر . الذي اشتبه أمره على البيانيني حبيث ظنوا أ

وقد مثّلنا على انتصار )1(."كونه، وينحازون إىل جانب واحد ال خيلو من شحوببعض الّنقاد يفكّ 
البيانيني للداللة العرفية على حساب الداللة اخليالية، من خالل منوذج اجلرجاين الذي يبدو ظاهريا أنّه 

الوصف الواقعّي هو األصل واخليايل : ه حتّرك ضمن ثوابت نقدية، أال وهيلكن. أوىل أمهّية للمعاين الثانوية
. وبالتايل األّسس ثابتة. هو الفرع

فيقف العرف . تستند الداللة عند البيانني على خارج الّلغة، العرف للوصول إىل الداللة اليقينية
لقد عجز البيانيون عن إدراك وحدة ". اخلطايب حسب ناصف على طرف الّنقيض من الكشف الصويفّ 

بعض علماء هذه الوحدة هي اليت أمهت الغزايل وأمهت . الذهن قسموا أو حني عجزوا عن كشف الداللة
)2(. "األصول

وقد توصلنا سابقا إىل أّن الّلغة بالّنسبة للبيانيني وسيلة . اختلف تصّور البيانني لّلغة عن تصّور املتصوفة
لقد قام حبث البيانيني " ف. وبالتايل هي الوسيط الذي يكشف بأمانة عن املعاين. للتعبري عن األشياء

أو خيالية مؤلّفة من قطع على أّن األلفاظ إشارات إىل أشياء حّسيةوعلى رأسهم صاحب أسرار البالغة 
. املطابقة بني الفكرة والّلغة أّوال، وبني الّلغة واملرجع ثانيا: أي أّن االفرتاض القائم هو)3((...)"حّسية

ولعل حماولة علماء األصول يف بناء نظرة جديدة .  كأّن الّلغة مرآة صافية تعكس ما يف األذهان واألعيان
. لّلغة، أهّم حماولة يف جمال الدين، قبل االجتهادات الصوفية

كما ترى وراح بعض األصوليني  "حاول علماء األصول اخلروج من النظرة الضّيقة لعلماء البيان، 
ساسّي يف فقه الّلغة، وخلق تيار ي من جذوره مستهدفا بذلك حتويل التيار األأحياول أن يقتلع هذا الرّ 

. 59صالوجه الغائب، ،صطفى ناصفم- 1
. 61ن، ص.م- 2
. ن.ن، ص.م- 3
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آخر قوامه أنّنا بواسطة األلفاظ نسيطر على اخلارجّي أو نفهم الذهّين فهما ثانيا أكرب من التصوير أو 
ا تفرض الّسيطرة على الواقع . وبالتايل تكون الّلغة مركزا للقوة واملعىن)1(."الّنسخ أو اإلعادة ّ بل إ

بل وّيل عنق الّلغة لتوافق . البيانينن املبنية على أمهية اخلارج على حساب الّلغةنظرة خبالف . اخلارجيّ 
فالّلغة يف ."وتشّكل هذه النظرة خطوة أولية هامة لإلنصات إىل الّلغة. الداللة اليت يفرضها هذا اخلارج

ا قابلة للتأويل أو اخلفاء، أو هي أداة الستخدامه ويقف )2(".سناكيف حنمي الّلغة أو حنمي أنفف. ذا
وهذا ما .هذا حبث عنه علماء األصول. " من الّسيطرة على الّلغةمقصد محاية الّلغة على طرف الّنقيض

لقد اهتم األصوليون بعافية الّلغة وعافية االستنباط، واضطرهم هذا كّله إىل . ينبغي أن نبحث عنه جمّددا 
وبالتايل . يعين االهتمام بعافية الّلغة الّسعي وراء سالمة الداللة لأللفاظو ) 3(."احلديث عن فلسفة املقاصد

ألّن علماء األصول يف . اختلف تعامل علماء االصول مع الّلغة مقارنة بتعامل كّتاب البيان مع الّلغة
ون حجرا أما علماء البيان فيمارس. غة حيرصون على اإلنصات ملعاين األلفاظ املختلفةاهتمامهم بعافية اللّ 

. على الّلغة العربية، مبحاولة تغليب الداللة العرفية بداعي احلفاظ على كينونة الّلغة العربية
: تقف الّنصوص الصوفية على طرف الّنقيض من نظرة البيانيني لّلغة، ألسباب وجيهة، أال وهي

الذي انبنت عليها نصوص -القوة–يتأّسس الّنص الصوّيف على أنا فانية  عن مبدإ حب الرّياسة :أّوال 
. بيانيني مثلما بّيمما ذلك سابقامما ينجّر عنه تفكيك األنا الكاتبة املتضخمة يف نصوص ال. البيانيني

. ينجّر عن تفكيك األنا املتضخمة، تفكيك مفعوالت القوة يف الّنصوص ويف لغة هذه الّنصوص: ثانيا
يطرة وحب الرّياسة بعالقة احملبة واالنفتاح فتستبدل عالقة السّ . غةمراجعة جذرية لعالقة الصوّيف باللّ : أي

.  على اآلخر
". البعد األنطولوجيّ " ق لتسيح يف الكون الفسيح خترج األنا الكاتبة من حّيزها السيكولوجّي الضيّ : ثالثا

وظيفتها التعبريية ، لتضطلع وهو ما خيرج الّلغة من . فتفسح لّلغة إمكانيات أنطولوجية وإهلية خصيبة
.  أنطولوجية وإلهيةبوظائف 

. ن.ن، ص.م-1
. 65ن، ص.م- 2
.  ن.صن،.م- 3



القديمة تفكيك القوة في خطاب البالغة العربيةالفصل األول                               

66

ا عند كّتاب البيان العريبّ  نطولوجية ولعل األبعاد األ. تبدو عالقة  الصوّيف إذن خمتلفة عن نظري
من وينكشف ذلك . واإلهلية اليت تستند إليها أّي جتربة صوفية، جيعل هذين البعدين أس التجربة الصوفية

فهم هذه األبعاد اليت لّلغة من وجهة نظر الصوّيف، على فهم كينونة اوبالتايل يتأّسس . خالل كينونة الّلغة
. يها الّلغة، وتكشفها يف اآلن ذاتهتستند إل

إىل قِ لْ تبدأ من اخلَ . تتّم ضمن خطوتني صعودا ونزواليّتفق عرفاء التصّوف أّن رحلة الصوّيف إىل الّله، 
وهي أسفار ضمن . وقد أحصاها معظمهم يف أربعة أسفار. نزوالقِ لْ من احلّق إىل اخلَ و احلّق صعودا،

الصعود من الكثرة : ت التصوفأو ما ميكن تسميته فيما هو شائع يف أدبيا. حركتني صعودية ّمث نزولية
من األفكار العامة املتداولة يف كّل كتب وتعترب هذه األسفار . نزول من الوحدة إىل الكثرةإىل الوحدة، وال

. املتصوفة
م، احلديث القدس جتسيد فعلّي للتشارك بني املعىن ه ألنّ ّي؛ أكثر ما يستند إليه املتصوفة يف تنظريا

ه الّله بلغة محيمية، وهو غالبا ما فيه يتوجّ " البشرية باعتبار معناه إهلّي ولفظه نبوّي، واإلهلّي والّلغة 
يستعمل صيغة املتكلم املفرد، إىل اإلنسان بشكل عام، وأحيانا إىل عبده املؤمن، وأحيانا أخرى إىل من 

اخلطاب يف اعتباطيا، بل ملناسبة شكل -إذن- فلم يكن اختيار احلديث القدسيّ )1(."اصطفاهم
. احلديث القدسّي لنوع العالقة اليت يسعى املتصوفة إىل حتقيقها مع الّله؛ عالقة حوار مباشر دون وساطة

. إذ تسمح صيغة املفرد املتكلم بنقل كالم الّله مباشرة، خاصة إن ورد بأسلوب الّنداء
ببت أن أعرف فخلقت كنت كنزا خمفيا فأح:" : استندت الّنصوص الصوفية إىل احلديث القدسيّ 

فتق مراتب ويكشف احلديث عن الفهم الصوّيف حول حدث اخللق، وعالقة )2(".اإلنسان على صوريت
كنت، " وأّول مالحظة تصريف األفعال يف صيغة املفرد املتكلم . ملراتب األنطولوجية واإلهليةالعرفان من ا

. على لسان الذات اإلهلية مباشرة، يسمح بنقل قصة ما قبل خلق اإلنسان والكون "أحببت، خلقت
بإجياز احلديثفيكّثف .كما تسمح صيغة املفرد املتكلم لكّل قارئ باالندماج الفورّي يف الكالم اإلهليّ 

يتكّشف الوجود باعتباره لوغوسا أو كلمة إذ .وبالغة أحداثا وعالقات أساسية يف الفكر الصويف

. 47، صاجلواينسالم إيريك جوفروا، التصوف طريق اإل: يراجع- 1
. ورد هذا احلديث يف سنن البخاري، وهو حديثضعيف كما يقول معظم الفقهاء، إال أّن املتصوفة يستندون إليه- 2
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اكة الوجود، منذ األزل يَ يتكّون منها احلديث بإجياز بليغ حكاية حِ وتسرد العبارت األربع اليت . )1(إهلية
أحببت أن ": ، حتكي عن وجود الذات اإلهلية قبل اخللق، وثانيهماكنت كنزا مخفيا:" أوالها. إىل األبد

فخلقت اإلنسان :" وثالثها. ة الّله يف التعريف بنفسه، وعالقة تعريفه باحلبئشيحتكي عن م"أعرف
ومن جهة أخرى . حتكي عن منزلة اإلنسان من الّله، باعتباره صورة عن الّله من جهة" .على صورتي

ذلك ما تبّلغه العبارة لغويا، من خالل . تكشف الغاية الوجودية من خلق اإلنسان، أال وهي معرفة الّله
.  لرتاخيبالفاء اليت تفيد الرتتيب وا" فأحببت أن أعرف" بعبارة " فخلقت اإلنسان " ارتباط عبارة 

ويف ضوئها . عن عبارات أساسية، ختتزل حكاية خلق اخللقاحلديث القدسّي الّسابق يكشف 
كان الّله "املراتب الوجودية، مذ البدء حيث يف األّول فسيكونسفرفأما ال. تأّسست األسفار الصوفية

فنزوال إىل مرتبة . احلديث القدسيّ مرتبة الكنزية، تناغما مع العبارة األوىل من : أو لنقل" وال شيء معه
؛ ّمث مراتب "وما يليها من مرتبة التعّينات االمسية بكّل مراتبها" أحببت أن أعرف" الّنفس الرمحاّين أو 

أما الّسفر الثاين فسيكون صعودا من التعّني ". ِيت ورَ ى صُ لَ عَ انَ سَ نْ اإلِ تٌ قْ لَ خَ فَ " قية أو لْ التعّينات اخلَ 
كنزية احلّق، مرورا لاإهليّ اسردسيكون الّسفر األول . املراتب الّسالفة الذكرإىل" خللقية مرتبة ا" األخري 

سردا فر الثاين فسيكونأما السّ . بصدوره يف مرآة أمسائه وصفاته وانتهاءا باخللقية؛ أي خروجه من الكنزية
الّسفر األول : الّنظريّ العرفانأو لنقل بعبارة املتصوفة أو أصحاب . إىل حالة الكنزيةالعودة ق وْ شَ ل

: ، أو بتعبري آخر سائر لدى املتصوفة)2(سيكون يف املراتب الوجودية؛ أما الثاين ففي املراتب الّشهودية
سيمّكننا الّسفر األول من التعريف النظرّي . األول من احلّق إىل اخللق، والثاين من اخللق إىل احلقّ 

وكذا إمكانية . حماولة فهم هوية الّله من املنظار الصوّيف قبل اخللق: هباملراتب الوجودية، وهديف من خالل
فهم شكل وجود هذه اهلوية مبفاهيم وجودية، ّمث عالقة هذا الوجود بالزمان، وبكينونة املوجودات، 

. 274ص، 2012لبنان، - ، منشورات اجلمل، بريوت1فريد الزاهي، ط: ترهنري كوربان، مقدمات ملؤلفات شهاب الّدين الّسهروردّي الفلسفية والصوفية، - 1
 هو شاه إمساعيل يف القرن السادس عشر، مؤّسس "طريق اإلسالم اجلوانية" أّول من حظر مصطلح تصوف حسب الدكتور إيريك جوفروا يف كتابه ،

ن يف التسمية فالتصوف والعرفان خيتلفا. قام حبظر مصطلح التصوف لصاحل العرفان؛ لكّنها يدّالن على نفس املمارسات واملفاهيم. احلكم الصفوّي يف إيران
. ويّتفقان يف املعىن

، 2014لبنان، -، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، بريوت1علي عّباس املوسوّي، ط: العرفان الّنظرّي مبادئه وأصوله، تر، يد الّله يزدان بناه، : يراجع- 2
. 322ص
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ط سابق وحميط لوجود كّل موجود، وشر -كما كشفناه من خالل احلديث القدسيّ -باعتبار هذا الوجود
ذا الزمان املطلق توهو ما . نفس الوقتلوجوده يف  ذا األصل و ؤّسس عليه مفهوم الكينونة يف عالقتها 

كان استعادة الكينونة األصلية، السفر الثاين عن إمكشفي.دّي، وسيندرج ضمن الّسفر األولأوالّسرم
املتصوفة باملعرفة اول فهم املراتب الّشهودية اليت يروم املتصوفة حتقيقها، لفهم عالقة الّشهود حسبحيو 

. يةواحلب، ومدى إمكانية هذه القدرة الكمالية الستعادة الكينونة األصل
ستنتج مما سبق أّن العبارات املوجزة املكثّفة يف احلديث القدسّي، جتّل كثيف ملقامات ومراتب أ

وهذا ما جيعل الّلغة الصوفية . وبالتايل تندغم هذه املراتب الوجودية ضمن الّلغة املكثفة. وجودية لطيفة
. ن هذه األسفار الوجوديةوكّل التجارب الصوفية ال خترج ع. تضطلع بوظيفة أنطولوجية ذات أبعاد إهلية

. وتنكشف هذه األسفار من خالل الّلغة الصوفية
يتعّلق بالتوحيد، أهّم موضوع شغل كّل مصادر املعرفة اإلسالمية، الشريعة وعلم وألّن موضوعي 

ّي النظرّي والعملالكالم والتصوف؛ فإّنين أرّكز على الّسفر الثاين يف مراتب التوحيد اليت أنتج التصوفني 
التوحيد  الّلغة، من خاللمن كشف العالقة اجلديدة اليت يبنيها املتصوفة مع وهو ما ميّكنين . أدبا غزيرا

ويقع الّرهان على الّلغة اليت .ّيف إىل حتقيق كينونته مع الّلهكمقام أنطولوجّي، يسعى من خالله الصو 
. التطبيقيني املوالينييف الفصلني هكشفما سأوهو . ر عن هذا املقام األنطولوجيّ فِ تسْ 

أستنتج مما سبق أّن الّنص الصوّيف فّكك الّنسق البالغّي القدمي، من خالل إعادة قراءة القّيم اليت ينبين 
فقد أبرز أبو حامد . وعلى رأس تلك القّيم اليت فّككها الّنص الصوّيف، قيمة الّشجاعة. عليها هذا الّنسق

وقد كشف ارتباط . ليس سوى حب الرّياسةالغزايل أّن ما يسّمى يف البالغة العربية قيمة الّشجاعة، 
. الّشجاعة كما هي عند كّتاب البيان العرّيب بشهوات الّنفس، فيما يسمى بأمراض القلوب

. وقد كشف مصطفى ناصف الّنسق املضمر خلف نسق الّشجاعة يف البالغة والّشعر القدميني
كشف، إذ  "االنهمام بالذات" ال فوكو يفويتماثل هذا الطرح اجلديد ملفهوم الّشجاعة مع ما طرحه ميش

فانزاح من معىن تدبري . احنراف مفهوم الّشجاعة يف الفلسفة الغربية احلديثة عما هو يف أصله اإلغريقيّ 
. الذات ومعرفة النـَّْفس، إىل التحكٌّم يف الغري والّسيطرة عليهم
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الّشجاعة يف سق ينبين عليها نمصطفى ناصف باالستناد إىل تنظريات املتصوفة األّسس اليت فّكك 
تفكيك هذا وحاول . فأبرز تضخم األنا عند كّتاب البيان العريبني؛ القدميوالّشعريّ البالغيّ الّنص 

املتضخمة تفّكك األنا وتوّصلت إىل أّن . التضخم ألنا كّتاب البيان العريب باالستناد إىل الّنص الصويفّ 
كما أبرزت انتقال الذات الكاتبة يف الّنص الصويف من . صويفّ اليف الّنص شرطا أساسيا لتلقي الكتابة 

. احلدود الّنفسية، إىل األفق األنطولوجي الّرحب
فالّلغة ليست جمرد وسائط للتعبري عن . يتعامل الصوّيف إذن بطريقة خمتلفة عن تعامل البيانيني مع الّلغة
ر عند املتصوفة للذات الصوفية فَ فالسَّ . مقاصد الكاتب؛ بل هي عامل حّي يسفر عن أسفار الصويفّ 

مما . لّلغة عن وظيفتها االستعماليةفناء اء الذات الصوفية يف الّله،فنايوازي وبالتايل . غة يف اآلن ذاتهلّ وال
. يسمح ببناء عالقة مجيلة  ختّفف من وطأة العالقة اجلليلة يف نصوص الشريعة أو البيانيني

باختصار فّككت الّنصوص الصوفية الّنظرة الّنفعية للبيانيني إزاء الّلغة؛ بل فّككت حىت نظرة علماء 
أي أن الّنص الصوّيف خرج . وأّسست لنظرة جديدة، تقوم على أّسس إهلية وأنطولوجية. الكالم إىل الّلغة

نيني، إىل نظرة احملبة اليت مسحت من نظرة اخلوف على كينونة الّلغة العربية اليت انبنت عليها نصوص البيا
. للّنصوص الصوفية السياحة يف اآلفاق الوجودية الرحبة، بالّلغة وعربها
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بكة البالغية في الّنص الصوفيّ الشّ : المبحث الثالث
االشتغال األنطوبالغّي، االشتغال : البحث عدة مفاهيم تفكيكية، أال وهيهذا قارئ جيد 

وتشّكل شبكة املعىن يف الّنصوص . األنطولغوّي، االشتغال األنطوثيولوجّي، االشتغال األنطوزماين
الشبكة-الّنصوحول مفهوم . بكةوقد انطلقت من مفهوم تفكيكّي للّنص، أال وهو الشّ . املدروسة

. صوص املدروسةتتوزّع ملكية املعىن داخل النّ الشبكة -الّنصتنبين العالقات بني هذه املفاهيم، ووفق
فكيف ذلك؟ 

: بكة وجهازه المفاهيميّ الشّ -الّنص الصوفيّ -1
Rolandروالن بارثكما طرجه الّنقاد التفكيكيون، الشبكة-الّنصمفهوم تبىن يف دراسيتأ

Barthesجوليا كريستيفا وJulia Kristevaجاك دريداوJacques Derrida. وهو ما يتناسب مع
. الّنصوص الصوفية كما ستوّضحه الدراسة التطبيقية

إّمنا كّل الّنصوص . ال يوجد نص أدّيب ينطلق من جمموعة خالية كما هو الشأن يف املنطق الرياضي
وهو ما جيمع حوله . خترتقها نصوص أخرى  قادمة من ألف بؤرة من بؤر الثقافة اليت ينتمي إليها الكاتب

فالّنص بالّنسبة هلم ليس جمرد بنية لغوية مغلقة كما يف الّنقد .التفكيكيني املذكورين آنفام الّنقادمعظ
وتأيت هذه االستشهادات من نصوص )1(بل هو فسيفساء استشهادات حسب جوليا كريستيفا. البنيوي

ويتماثل هذا التعريف مع تعريف جاك . بامتصاصها ّمث إعادة إنتاجهاالفسيفساء- الّنصأخرى، يقوم 
إن حاولت معرفة و . تتشابك فيه عدة خيوط لتصنعه))2دريدا للّنص يف صيدلية أفالطون بكونه نسيج

وقد .فإّن يدك تعلق يف شبكة اخليوط، مثلما تعلق حشرة يف شبكة العنكبوتاألصل الواحد للخيوط 
ROLANDرثاستلهم روالن با BARTHESيف مرحلته التفكيكية بدءا من قراءته–الّنسجمفهوم الّنص

. 29، ص1996، إفريقيا الشرق، املغرب، 1عمر أوكان، لذة الّنص، ط: يراجع- 1
  إىل أّن الّنص " صيدلية أفالطون " من كتاب دريدا 15أشار  املرتجم كاظم جهاد يف هامش  الصفحة "texte " والّنسيج"texture " يعودان

.اخليوط يف نسيج لغوّي موحدإىل نفس اجلذر الّلغوّي، مما ميّكن الفيسلوف من حتريك هذه
. 15، ص1998كاظم جهاد، دار اجلنوب، تونس، : جاك دريدا، صيدلية أفالطون، تر- 2
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متّثل مفاتيح قرائية لنص رواية )1(من الّشفرات شبكةوعرّفه بأنّه - ة لرواية بلزاك سرازينالتفكيكية الرّائد
. بلزاك سرازين

عليها الدراسات ما قبل التفكيك، اليت تقويض فكرة األصل اليت تتأّسس : الثالثة يف أمرينيشرتك
ذلك ما . فالثالثة قّوضوا فكرة األصل. حتيل الّنص األدّيب إىل مرجعياته احملّددة سلفا، وإىل معىن أخري

ا وال . تعلن عنه مصطلحات فسيفساء، نسيج، شبكة فالنسيج مثال شبكة خيوط، ال ميكن حتديد بدايا
. اايا

اية لنص القراءة التفكيكية؛ مبدإ قابلية القلبالثالثة يف كما يتقاطع  و ميكن . أي ال بداية وال 
من حييي من؟ : ينحيان لتبادل التحية، فالسؤال التمثيل ملبدإ قابلية القلب بصورة لشخصني من اليابان

. لبنيويّ مبدأ اخلطّية اقابلية القلبتقلب و. بعضهماحيّييان كالمها . ا ال أّول وال ثانهن
يجية الفرق بني اسرتاتيجيته التفكيكية مقارنة باسرتاتslzحيّدد روالن بارث يف حوار حول دراسته 

على نص " خطوة خبطوة" لست متأّكدا من أنّنا نستطيع ممارسة نقد " :جوليا كريستيفا وجاك دريدا
الذي أمسّيه خطوة ( السريورة - ألن التعليق : أوالمها. وذلك راجع لسببني ذوي طابع بنيوي. معاصر
يتطلب نوعا من عدم قابلية : باختصار. يتطلب ترتيبا مّلحا للقراءة، من اخللف إىل األمام)  خبطوة

ألّن الّنص املعاصر الذي يرمي إىل تفكيك املعىن، ال ميلك معان جمتمعة : ثانيهما. القلب للّنص األصليّ 
ص املعاصر، بتفجريه، مثلما فّعل ذلك جاك دريدا وبالينيت أكيد ميكن احلديث عن النّ . من اإلحياءات

ما ميكن قراءته ، تّتبعه، هي لكن وحده الّنص الكالسيكّي . وجوليا كريستيفا على أرتو، لوتريامو، سولريز
)2(."إنّه أحد خصائص الّنقد املتعّدد. اختيار الّنصمقّيدة بإّن الطريقة . ذا أمكنين قول ذلك، إتشرحيه

1 -Roland Barthes, S/Z , Editions du seuil, paris, 1970 , p
 امبراطورية العالمات" أورد روالن بارث يف كتابه "l’Empire des signes " تمع الياباين، ختدم اسرتاتيجية التفكيك، من عدة صّور من ا

. بينها صورة لشخصني يقفان متقابلني على ضفيت الّنهر، يقّدمان التحية لبعضهما البعض
2 - roland Barthes, le grain fe la voix, Editions du Seuil , paris, 1981,p71.
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يرتّكز و . ة يف املنهج البنيويتفجري الّنص الذي كان من قبل بنية مغلقاسرتاتيجية اتّبع دريدا وبالفعل 
اليت "Traces"أنّه نسيج  حمبوك من اآلثار "على الّنص–لعالم الّنص و اعلى تعريف هذا التفجري

)1(."توجد بوصفها أشياء حييل بعضها إىل بعض أو يرتبط بعضها ببعض تلقائيا

ن رواية بلزاك إلجناز قراءته التفكيكية عمخس شفراتslzوّظف روالن بارث يف دراسته التفكيكية 
تشّكل الشفرات اخلمسة نوعا من الشبكة، من النوع الذي ميّر " تتعايش هذه الّشفرات، فو . سرازين

)2()"يصنع الّنص عرب مروره من هذه الشبكة: أو باألحرى( عربه الّنص 

ملقاربة تتأّسس وألّن ا. تفكيكيةال-البالغيةقاربة املوظفت يف حبثي منظومة مفهوماتية، تندرج ضمن 
هي مدخل-باعتبارها منهجا لتوصيف آليات إنتاج املعىن يف أّي نص-فإن البالغة؛ على سؤال املعىن

وتستند املقاربة التفكيكية . يكية، ذات أبعاد أنطولوجيةتفك- مقاربيت بالغية: لنقلأو. التفكيكيةيتدراس
ويقارب . املعىن يف الّنصوصيات بنك يفكأساسّي يف تفهومكماالشتغال األنطوبالغيّ على مفهوم 

االشتغال " مع مفاهيم أخرى األنطوبالغيّ ويتجاور االشتغال. يف نفس الوقتطريقة إنتاج املعىن
شبكة تفكيك هذه املفاهيم تشّكل ". االشتغال األنطوزمانيّ ، وثيولوجيّ االشتغال األنطاألنطولغوّي،

هو املفهوم األساسّي الذي يعتمل داخل الّنصوص االشتغال األنطوبالغيّ فلماذا . للنصوص املدروسة
املدروسة؟ وما عالقته باملفاهيم األخرى؟  

. 435، ص2009، املنظمة العربية للرتمجة، لبنان، 1جوزيف شرمي، ط.د: يقات يف الفلسفة األدبية، تربيار ماشريي، مب يفكر األدب، تطب-1
لكــن هــذا . وقــد تطــول املقــاطع أو تقصــر حســب كثافــة اإلحيــاءات. قطّــع روالن  بــارث روايــة ســرازين إىل مقــاطع قرائيــة ختضــع خلطيــة األحــداث يف الروايــة

فروابطها تتفّكك لتتحّول إىل صور وأحداث . سل كما هو يف السرد الكالسيكّي، بل هي مقاطع مقطوعة مفصولة عن بعضهاالتقطيع اخلّطي ال خيضع للتسل
"الشـــفرة المعنميـــة: وقـــد وظّـــف روالن بـــارث مخـــس شـــفرات يف قراءتـــه التفكيكيـــة لروايـــة ســـرازين، أال و هـــي . غـــري مرتابطـــة، مثلمـــا هـــو األمـــر يف احللـــم

sémiquecode" ،ا وحدات املعىن الصغرى اليت تنكشف يف مقطع قرائي ما herméneutiquecode" الشـفرة التأويليـةويقصد 
مــن هــو . ( هنــاك عــدة ألغــاز يف الروايــة تتشــّكل مــن خــالل أســئلة تثــار حــول الشخصــيات أو األحــداث يف الروايــة-متّيــز مــن خالهلــا  كيفيــة متركــز لغــز مــا "  

ووظف الّرمزّي باملعىن الّنفسّي حيث جتتمع صـور "code symbolique"الشفرة الّرمزية و.  طرح ويتشّكل ، مثّ يؤّجل وأخريا حيلّ وي-)زمبنيال مثال؟
وختــّص األحــداث أو ســلوك الشخصــيات يف مقطــع قرائــّي مــا، ال proairétiquecode"شــفرة األحــداث. وشخصــيات دون رابــط موضــوعّي بينهــا

وهـي االستشـهادات اخلاصـة بـالعلم أو حكمـة code culturelsالشـفرة الثقافيـة). ما حدث من قبل، وما قـرئ مـن قبـل" وفق تفّسر منطقيا، بل
ا فيما بينها واشتغاليتها داخل نص القراءة، تراجع املقاطع الّنظرية. ما : للمزيد من املعلومات حول الشفرات اخلمسة وعالقا

Roland Barthes : slz , Editions du seuil ; paris, 1970, p9-27 .
2  - Idem, p27.
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االشتغال االشتغال األنطولغوّي،" استوحيت مفهوم االشنغال األنطوبالغّي وما جياوره من مفاهيم 
" . درس في البصيرة الضالة–أرشيف الّنص " من الّناقد املصرّي حسام نايل يف دراسته "األنطوزمانيّ 

إدوارللّروائّي "والتنينرامة " وقد وّظف مفهوم االشتغال األنطوبالغّي لتفكيك بنية الّنص الّروائيّ 
وقد محلت الرواية أبعادا أنطولوجية، . ويسرد الّنص الّروائّي قصة عشق بني البطلني رامة وميخائيل. رّاطاخل

ا جتربة عشقية تبغي . فما ينفّك البطل يتساءل عن معىن جتربته العشقية، وماعالقتها بالوجود بأسره فألّ
الرحب، فإّن الّدراسة اليت أجنزها حسام نايل بالغية تفكيكية، حتصيل معىن العشق ضمن أفق الوجود 

فيكون االشتغال . )1(وألّن املعىن يتشابك مع أسئلة وجودية عميقة، فإّن البالغة تنفتح على األنطولوجيا
. أنطوبالغيا

املسكن فالّلغة هي. وألّن معىن التجربة العشقية ذات األبعاد الوجودية، تنكشف من خالل الّلغة
الذي يسكن فيها البطل أسئلته، ويستشرف اإلجابة من شرفة الّلغة السائحة يف الوجود، فإّن االشتغال 

وألّن أسئلة البطل الوجودية تصطدم بلغز الزمان، خارج وداخل الّنص الروائّي؛ فإّن االشتغال . أنطولغويا
. أنطوزماني

هيم الّسابقة وتوظيفها على نصوص صوفية استعارة املفاتسمح يل بمسّوغات موضوعيةأجد
وقد قّدمت املسّوغات املنهجية عن مشروعية حتويل مفاهيم موظفة يف . موضوعها احلب والعشق اإلهليّ 

. ربة حب أو عشق إهليةجتربة عشق إنسية إىل تربة جت
االشتغال ، االشتغال األنطوبالغيّ " فأما املسوّغ املنهجّي الرحتال املنظومة املفهوماتية 

إىل آراء جيل دولوز ت استندقد ن نص روائّي إىل نص صويف؛ فم" األنطولغوّي، االشتغال األنطوزمانيّ 
Jil Delouse ا، بارحتاهلا من صعيد - نص–عن صناعة املفاهيم الفلسفية وإمكانية ازدهارها أو مو
تولد يف تربة نصية وتنمو فيها، وقد ترحتل )2(فاملفاهيم حسب دولوز  كائنات فلسفية. إىل صعيد آخر
وبالتايل نضع املفاهيم .وت يف الرتبة الّنصية اجلديدةفتقع يف اختبار االزدهار أو امل. إىل تربة جديدة

السابقة يف امتحان نقدّي، هل تصمد وتزدهر أم تتهافت ومتوت يف الّنص الصوّيف؟ 

34ص، 2014، اجلزائر، االختالف،1، طسامية بن عكوش، تفكيك البالغة وبالغة التفكيك، :تراجع-1
.28ص ن، .م-2
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ارحتال املفاهيم الّنقدية والفلسفية، مع حمافظتها على معناها ويعّلمنا التارخيان، الّنقدّي والفلسفيّ 
االختالف "للتفكيك الدريديّ ومنّثل عن ذلك باملفهوم األساسّي . األّول أو القطيعة مع املعىن األّول

وقام دريدا . للساّين ديسوسري" différence"فهو مأخوذ من االختالف" "la différanceالمرجئ
ا وازدهارها يف نفس إذناملفاهيم رحتال فا. لّلغوّي بتغيري املعىن جذريابذكائه ا أمر ضرورّي المتحا

. الوقت
الّنص الّروائي الذي درسه الّناقد حسام نايل، والّنص كة بنيقاط املشرت النّ ي أما املسوّغ املنهجّي فه

فكما أّن . التجربتني على أسئلة أنطولوجيةّيف، هو مسوّغ احلب املشرتك بني التجربتني أّوال؛ وانفتاحالصو 
ة س الصوفية احملبِ فْ ر يف النـَّ فَ الّنص الروائّي يفتح أسئلة املعىن على الوجود؛ فكذلك الّنص الصوّيف هو سَ 

وبالتايل ميكن اإلجابة عن سؤال املعىن يف . رلّله ويف اآلفاق الوجودية اليت يتحّرك فيها الصوّيف املسافِ 
الذي - بلغة املتصوفة–فيكون الّنص الصوّيف احمللَّ . ية بالتوّكز على املفاهيم الّسابقةالتجربة الصوف

.ف فيه قوة املفاهيم أو ضعفها تنكش
االشتغال "ابقة ويف خصوصية الّنص الصويف؛ رأيت ضرورة إضافة مفهوم يف املفاهيم السّ لتأمّ طول وبعد 

ملاذا؟ . "األنطوثيولوجيّ 
نطولوجّي للتجربة البعد اإلهلّي املتزامن مع البعد األعن "يّ ولوجِ يٌ وثِ طٌ نْ االشتغال األٌ " مفهوم يكشف 

وما جتارب العشق بني البشر، يعترب الّله فيها هو الوجود الواجبخبالف–تجربة الصويفف.الصوفية
–فهما . ريتبط األنطولوجّي واإلهليّ ف. وبالتايل متتلئ التجربة الصوفية بالبعد اإلهليّ . عدماعداه 

وهو ما يقف على طرف الّنقيض من الدراسة الروائية . وجها التجربة الصوفية وقفاه-األنطولوجّي واإلهليّ 
التجربة العشقية يف يشوبإذ . ضمن رؤية أشبه ما تكون عدميةحلسام نايل اليت تطرح معضلة الوجود 

وهو ما خيتلف عن جتربة الصوّيف الوجودية اليت هي دينية يف . ينّ القلق الفارغ من أّي معىن ديالرواية 
وبالتايل يأيت توظيفنا للمصطلح من باب اإلخالص . بل إّن الدين أّس التجربة الصوفية. صميمها

. املنهجّي واملعرّيف المتدادات سؤال املعىن يف الّنص الصويفّ 
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سيجد القارئ يف هذه الّدراسة شبكة من املفاهيم البالغية التفكيكية اليت تستند إىل مقوالت 
.  ManPaul Deبول ديمانالبالغة التفكيكية كما هي عند الّناقد األمريكّي 

وليست البالغة هي األسلوب الذي . وكّل نص هو بالغةبالغة هي نص، يقول بول دميان أّن كلّ 
إىل اإلقناع  وإىل إحالل معىن حرفيا حمّل معىن جمازيا، بل هي احلرية املمتدة بني املعنيني دون يسعى 

جهة ومنوسيع جماالت عمل البالغة من جهة؛ يتّم توبالتايل )1(حسم ألحدمها على حساب اآلخر
يمّد ف. تحمهمايت تقداخل الّنصوص الدميان إىل اسرتاتيجية تفكيكية تشتغلعندأخرى تتحّول البالغة 

االت املعرفية اليت از بظالله على كّل ا ؛ على رأسها ترعرعت ولعقود يف أحضان العلمية واملوضوعيةا
عن هذا "مقاالت يف بالغة الّنقد املعاصر" يعلن الشّق الثاين من عنوان كتاب دميان و .  الّنقد والفلسفة

فكيف يشتغل الّنصان الفلسفّي والّنقدي إذ تقتحمهما البالغة؟ . املسعى  البالغّي التفكيكّي املتمّدد

عمى، فلكّل نص فلسفّي أو نقدّي نقاط. يشتغالن ضمن منطق العمى والبصرية حسب دميان
اضّد االفرتاضات املصرّ داخله جيهلها الّنص ذاته، تعتمل نص بتأكيد معىن إجيابيا يتظاهر كلّ " إذ . ح 

يكون اجلانب اخلفّي ف) 2(."يسوق خلسة معىن آخر قد يكون سلبيا، يظّل خّفيا يف داخلهولكّنهمعّينا؛ 
–فتجتمع نقاط البصرية . من الّنص الواعيا، يفلح يف اخرتاق االفرتاضات الواعية املعلنة يف أّي نص

مما جيعل الّنص يشتغل ضّد إرادته ووعيه بصورة . يف أّي  نص-الالوعي–ونقاط العمى -الوعي
بالغة العمىويسمي دميان هذه االسرتاتيجية . متكّررة ومستمرة

فاعترب البصرية . ، أال وهي استعارة الظلّ صية لشرح ميكانيزم العمى يف أّي ندميان استعارة بصر قّدم 
ما ضرّتان، )3(خيفي الظّل الّشمس، ومثلما خيفي اخلطأ احلقيقة، مثلماالعمىدوما بداخلها ختفي  ّ كأ

واألدب والفلسفة مها الضرّتان يف . لكّنهما حاضرتان يف نفس املكان والزمان. ختفي الواحدة األخرى

. 5،  ص 2000، اّحتاد الكتاب العرب، دمشق، 1سعيد الغامنّي، ط: بول دميان، البصرية والعمى، مقاالت يف بالغة الّنقد املعاصر، تر: يراجع-1
. 6ن، ص.م- 2
القدمي، مستشهدا باالستفهام اإلنكارّي يف أما يف البالغة العربية فموجودة منذ . أشار املرتجم جهاد كاظم إىل أّن بالغة العمى جديدة يف البالغة الغربية

ازّي معا يف كّل سؤال إنكارّي  بول دميان، البصرية والعمى، مقاالت يف بالغة الّنقد : يراجع: للمزيد . (الرتاث البالغّي القدمي الذي جيمع املعنيني احلرّيف وا
)6- 5املعاصر، ص 

.7–6ن، ص .م-3
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االسرتاتيجية البالغية فتفضي . املعرفة اإلنسانية الّلتان مارستا الكبت واإلقصاء من كال اجلانبنيتاريخ 
تسمح : أو لنقل. لصدام والصراع والغلبة، بني األدب وباقي فروع املعرفةإىل خفض االتفكيكية 

ا وعماها، بكشوفها وحجبهاية البالغة التفكيكية اسرتاتيج للّشمس أن متّد بظالهلا وضالهلا، ببصري
.     داخل أّي نص

جاك الكان ، فقد أمّده ول دميانال ختفى خلفيات التحليل الّنفسّي الالكاّين يف دراسات ب
Jacques Lacanاز املرسل والكناية لتوصيف اشتغالية بالغة العمى ؛ أي مبجازي االستعارة وا

يعترب إذ . اط العمى والبصرية داخل أّي نصوالتشابه لفهم اشتغالية نقخبصيصيت التجاور استعان دميان 
از  ا معنيني بداخلهااخلديعة حتمل و . بالغة دميانيف )1(الّلغويةوالكناية من أقوى اخلدع البالغية ا : ذا

ريتبط الظاهر والباطن بتشابه، مثلما يرتبط الباطن الالواعي ف. اظاهر إجيايب، وباطّين سلّيب، يتجاوران مع
بنية باستمرار وبتكرار  أي هناك استعارة، خترتق . يف بنية الّلغة عند جاك الكانبتشابه ومتثيله الواعي 

از املرسلومب. التمثيل الواعي يف الّنص هي إذن فاشتغالية بالغة دميان . جاورة الالوعي والوعي يتحّقق ا
ا اشتغالية الالوعي داخل الّلغة عند جاك الكان .ذا

الكان خترتق حسب فكذلك حمتويات الالوعي بصرية يف الّنص؛ النقاط فكما أّن نقاط العمى خترتق 
از االستعارة تعترب و . ى يف بنية احللم أّي بنية لغوية، مثلما يتجلّ  الالوعي يف العلوم مها إواليتا اشتغال وا

ر يشبهه، أو بأحد متعّلقاته؛ ميّثل الّشخص بآخ: ففي احللم مثال . حسب الكان ودميان)2(اإلنسانية 
از املرسلأي  باالستعارة  اره حلما وحقال الشتغال باعتبمثال ويتجلى هذا االشتغال يف الشعر . أو ا

از املرسل(يف كّل حقول املعرفة عند دميان عن طريق حضور البصرية مثلما حيضر . الالوعي ) ا
بنية كاشفا انتقال النّزوات الالواعية واخرتاقها بنية الوعي من خالليف أّي نص،  ) االستعارة(لعمىوا

يَـَنَة الالوعي. الّلغة . أي حاول بـَنـْ

. 172، ص2006لبنان، -، جمد املؤّسسة اجلامعية للّدراسات والّنشر، بريوت2أسامة احلاج، ط: يراجع بيري زميا، التفكيكية، دراسة نقدية، تعريب-1
.18-17، ص 2006، منشورات االختالف، اجلزائر، 1حممد املسناوي، ط: اخليايل والرمزّي، إشراف... جاك الكان، الّلغة: يراجع-2
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فيوجد . الباطّين يف فهم اشتغال الّنص وإنتاج معناهيف التوّجهيظهر التشابه جّليا بني دميان والكان 
لالوعي بالغة حسب جاك الكان، فكما أنّ . عند كليهمايعلن عن نفسه يف الظاهر، مادوما باطن

از املرسل إىل  ميَثَّل فيه املوضوع املكبوت يف موضوع بديل عن طريق االستعارة، وينقل عن طريق ا
شكل يف دميان يعلن دوما عن نفسه د؛ فكذلك الوعي النص عن)1(الّسطح، فيتمظهر يف بنية الّلغة

.      اليت يعلنها أّي نص مثلما بّينت سابقا- يالوع–سقطات أو نقاط عمى تشتغل ضّد نقاط البصرية 

لكّنه تشابه ال خيلو من اختالف أساسّي، يتمّثل يف التوّجه البنيوّي عند جاك الكان والتوّجه 
باستعمال )2(ةوعي يف الّلغة الالنَ يَـ نْـ بَـ إذ قّدمت دراسات الكان ما يسمى بنيويا . التفكيكّي عند دميان

از أما دميان فقّدم اسرتاتيجية تفّكك بنية الّنص باستمرارعن طريق تعايش الضّدين . املقوالت الّلسانية وا
يقّدم نص التحليل الّنفسّي الالكاين بِْنية االستعارة املتكررة يف سالسل : أو لنقل.معا، البصرية والعمى

ة باستمرار ة باستمرار يف سالسل متقطعة أما دميان فيقّدم تفّكك اال. متشا ستعارة وانزالق املشا
. وطويلة يف الّنص املفّكك

استفاد دميان من طريقة جاك الكان يف بنينة الالوعي يف الّلغة، كما استفاد من التفكيك الدريدّي 
م"املزج بني القراءتني البالغية والوجودية فحاول . ومن مفهوم الكينونة عند هايدغر يتعايشان يف الكو

حاول : أو بعبارة أخرى)3(."حتاليل هجينة تسيطر عليها يف الوقت ذاته املقاربة الوجودية وعلم البالغة
فكيف ذلك ؟ . الربط بني تفكيكية جاك دريدا وأنطولوجيا هايدغر

الدريدّي يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي بطريقة الربط بني التفكيك اهتّم بول دميان
حسب جاك دريدا، والالمرجئاالختالفولن أستفيض يف التعريف مبفهوم . رغديوأنطولوجيا ها

. 95- 93ن، ص.م-1
. 65- 64ن، ص.م-2
. 15، صدراسة نقدية-ري زميا، التفكيكيةبي- 3
 أبدع جاك دريدا مفهوم االختالف املرجئ "Différance " باالستناد إىل املصصطلح "Différance" وهو خّط التعارضات املوجود بني

ويشّكل هذا االختالف نسقا ميتافيزيقيا . اليت تعين االختالف بني الثنائيات الضّدية...) الكتابة/املدلول، الكالم/ الدال(الثنائيات الّلسانية  عند ديسوسري 
"e"فاستبدل حرف ال . خ العالمة حبرف واحد يف الّلغة الفرنسية قلب جاك دريدا تاري. يسّم مفهوم العالمة من اليونان إىل ديسوسري يف العصر احلديث

حىت أرجأبل. يونان إىل العصر احلديثمفهوم العالمة من الكوبالتايل فكّ . لثنائيات الّسابقةفأصبح املفهوم يعين اإلرجاء املستمر للتطابق بني ا" a"ب 
اتشّكل  يتحّرك جاك دريدا يف املساحة الفاصلة الواصلة بني الثنائيات الضّدية، فيصف مبصطلح االختالف . العالمة، ألّن الدوال تنزلق دوما على مدلوال
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حسب هايدغر؛ ألّن الفيلسوفني قد أشارا إىل استحالة َمْفَهَمِة املفاهيم التفكيكية الكينونة
لكن أشري إىل أّن التقاطع األساسّي بني التفكيك الدريدّي والتقويض اهلايدغرّي هو . واألنطولوجية

ه على أنّ "Etre" انتقادمها للفكر الغرّيب، من اليونان إىل العصر احلديث الذي يعامل الوجود 
فقام الفيلسوفان . ؛ أي يسم احلضور الفكر الغرّيب من اليونان إىل العصر احلديثEtant"موجود

لعالقة بني الوجود وما هو موجود، من خالل تقويض ميتافيزيقا احلضور بإبراز االختالف الذي يطبع ا
. عند هايدغر، وتفكيك االختالف بني الوجود وما هو موجود يف تفكيكية دريدا

لكن هايدغر . يبدو التقارب جّليا بني هايدغر ودريدا من خالل تقويض وتفكيك فلسفة احلضور
فهايدغر حسب دريدا هو آخر . بدو بعيدا يف نفس الوقتوإن بدا قريبا يف مسعاه من دريدا، إال أنّه ي

وهي . Négativitéبية والّسلNégatifكالّسالب حتتفي نصوصه باملقوالت امليتافيزيقيةإذ امليتافيزقيني؛ 

.  أي حضور الّنقيض السلّيب للوجود، أال وهو العدم)1(ولو يف الّسالبالوجود، حضور دليل 

ف املرجئ ليس فعال وال فاالختال. املرجئ ما يسّميه اقتصاد املعىن املفقود دوما بني العالمة والشيئ الذي تدّل عليه، بني الّنص واملعىن الذي حييل إليه 
إنّه اقتصاد " . ال " هو نفي وال" وكذاذاك" فال هوإثبات  . إنّه الصوت الوسط  الذي الميكن حتديده ضمن مفهوم العالمة. انفعاال وال سببية وال منتوجا 

جاك : يراجع (ريدا يف تشريح االختالف املرجئ ، للمزيد من إبداعات د. Différancesالّسريورة، يكشف عن احلركة الّلعوب اليت تنتج االختالفات 
. ) 205-196حسام نايل، : دريدا، بول دميان وآخرون، تر

نطوي ا ينبين على الثنائيات اليت تتصّوره عن التفكيك وفلسفة االختالف، وقّدم جهازا مفهوماتني" الكتابة واالختالف" كما أورد جاك دريدا يف كتابه 
ا املتضادات يف ذعلى  الذي يعين يف الفرنسية غشاء البكارة ويف نفس الوقت يعين  hymenالفارماكون الذي يعين السّم والدواء يف نفس الوقت، ( ا

إحياء الصوت وضّده داخل الكلمات ويهدف من خالل ..) ثر يف نفس الوقت أعين فقدان الشيئ وحضوره على شكل االلتحام بني اثنني، األثر الذي ي
قلب الرتاتبية بني الثنائيات الضّدية -1: ومتّر االسرتاتيجية  مبرحلتني. ة اسرتاتيجيته التفكيكية يف قلب  امليتافيزيقا وتفكيك هرمها الرتاتيب من الداخلإقامإىل 

يف الثنائيات الرتاتبية، مثلما أعاد االعتبار للكتابة من األّول أنا عتبار للعنصر الثاين األقّل شوإعادة اال) الكتابة / الكالم( اليت تنبين عليها امليتافيزيقا كثنائية 
. صل وليس الكالموقد أثبت أّن الكتابة هي األ. ديثاليت كانت منحطة يف تاريخ الفكر الغرّيب، من اليونان إىل العصر احل

للتبادالت بني الكالم والكتابة دون إعالء لطرف على تسوية التضاد وخفض الرتاتبية بصورة مستمرة، وتغليب لعبة االنزالقات للدوال على املدلوالت، و -2
وقد أحدث هذا التخصيب يف املعىن باالستناد إىل الثقافة اليهودية ، وما تعنيه . وقد كشف دريدا أّن كّل كالم  هو كتابة، وكّل كتابة هي كالم. حساب آخر

. ريخ الغريبّ الكتابة يف التوراة، وكذا إحياء املعاين املقصية عن الكتابة يف التا
حممد : كاظم جهاد، تقدمي : جاك دريدا، الكتابة واالختالف، تر: وللمزيد من املعلومات عن اسرتاتيجية التفكيك الدريدّي  وجهازها املفاهيمّي، يراجع

. )34-26، ص2000، دار توبقال، املغرب، 2عالل سي ناصر، ط

ظهور اجلوهر: حتضر املقوالت امليتافيزيقية حسب دريدا يف حتليالت هايدغر األنطولوجية، أو يف دراسته عن الّشاعر األملاين هولدرلني، من قبيل "
wecen قرب األصل ، "Nahezumursprung  . "كما .  وبالتايل ينكشف الوجود عند هايدغر كحضور ميتافيزيقي، يف شكل سالب

ففي " . Phonocentrisme" و التمركز الصوتي "logocentrisme" التمركز العرقّي : يدا متركز خطاب هايدغر حول الغربانتقد  در 
سيطر الكالم واحملكّي حسب دريدا يف فلسفة هايدغر، إذ حيتفي على غرار الفالسفة الغربيني من اليونان إىل العصر احلديث بالكالم على : التمركز الصوتي

" كما انتقد دريدا متركز خطاب هايدغر حول الفكر الغريبّ . تابة، وهو ما شّكل إعالء لقيمة الكالم وخفضا من قيمة الكتابةحساب الك
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فتح مفهوم الوجود اهلايدغرّي والكينونة على مفهوم األثر الدريدّي، لينجز تقاربا فلسفيا حاول دميان 
مل خيرج عن الّنسق –حسب دريدا -كان مفهوم الوجود عند هايدغر اإذو .بني البالغة والوجود

امليتافيزيقّي لتوظيف هايدغر مقوالت ميتافيزيقية يف حماولته تقويض امليتافيزيقا؛ فإّن دميان قد متّكن من 
، وما يستتبعه من االختالف المرجئمنها . ديّ يتفكيك أنطولوجيا هايدغر مبقوالت التفكيك الدر 

. على كينونة الكائن""Traceاألثر
يف إجابة- ككّل سؤال عن املاهية -وقع الدارس االختالف املرجئ؟ ما األثر؟ قد يما: إّن سؤال

اأفقيفرتض سؤال املاهية واجلواب وبالتايل. هو كذا وكذااألثر . االختالف املرجئ هو كذا وكذا: حّدية
" ؛ ألّن وهو ما يتعارض مع التفكيك الدريديّ . هي كذا وكذا: اإلجابة، يسبق الّسؤال ويفرتض أّن اإثباتي

ا عبارات " التفكيك ليس كذا  ّ عبارات تقصر عن فهم التفكيك أو إدراكه مبا جيعلنا نقول إ
. فالتفكيك الدريدّي ال يسبقه أفق إثباّيت ميتافيزيقّي، وال يفضي إىل جهاز مفاهيمّي إثبايتّ . )2(."مضّللة

ا مرجأة التسمية هو املفهوم اآلخر خمتلفا ومؤجال، كّل مفهوم فكّل مفهوم . " بل مفاهيمه هي حبّد ذا
وبالتايل )3(. "آلخراملفهوم هو اختالف مرجئ للمفهوم ا.  هو اختالف عن املفهوم اآلخر وتأجيل له

. تتحّول املفاهيم إىل استعارات وجمازات

logocentrisme" ويقصد . رّكز هايدغر يف دراساته على الفكر اليوناين والغريب احلديث، وأمهل إسهامات األمم األخرى يف الفكر اليوناينّ ، إذ
: يراجع: للمزيد من املعلومات. أمدوا الغرب بالكثري من املفاهيم الالهوتية-حسب دريدا–الشرق كاهلنود واليهود، إذ أّن اليهود مثال إسهامات شعوب

.  58بيري زميا، التفكيكية دراسة نقدية،  ص
ن  .ن، ص.م: يراجع-1
األثر يعتربtrace اورة للتفكيك الدريدّي أحد املفاهيم يف اسرتاتيجية التفكيك الدريدي، وهي جتمع يف صلبها الشئ وضّده، فهي عالمة على ا

بال س حضورا سالبا ثر ليتسّم امليتافيزيقا الغربية، واألفلسفة احلضور اليتك يفكاستعان دريدا مبفهوم األثر لت. نفس الوقت عالمة على احلضورالغياب، ويف 
Négationاي، وال حضورا إجياب.Présenceاء الشيئ وبقائه يف نفس الوقتيشري إىل احمّ "فاألثر . هي مثل الظّل الذي حيمل الّشمس بداخله. "

.  27كاظم جهاد، ص : جاك دريدا، الكتابة واالختالف، تر: يراجع : للمزيد من املعلومات 
ــ-2 ، 2013، اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب، مصــر، 1حســام نايــل، ط: رجــاك دريــدا، بــول دميــان، وآخــرون، مــداخل إىل التفكيــك، البالغــة املعاصــرة، ت
. 242ص
.213ن،  ص.م-3
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م أي اهتها يف املوجود؛ االختالف بني منطق الّنص وبالغته، بني كينونة الوجود وأثرّ اهتم دميان ب
.  عالمة كشطحتت مرجآن، وكينونة املوجود عىن الوجود والكينونة باالختالف املرجئ الذي جيعل م

لتسمية االشتغال الذي جيمع األنطوبالغيّ مصطلح االشتغال حسام نايلصّك النّاقد واملرتجم وقد
أرشيف " الذي أورده يف كتابه االشتغال األنطوبالغيّ استلهمت منه و . بني البالغة واألنطولوجيا

وص الكينونة يف الّنصمن خالله كشف اشتغال سؤال وأحاول . "درس في البصيرة الضالّة-الّنص
. املدروسةالصوفية

:  االشتغال األنطوثيولوجّي وتجذير المعنى الصوفّي في الوجود-2
تعترب فلسفة هايدغر كما يقّدمها تلميذه غادامري فلسفة للسؤال عن طريقة نسيان امليتافيزيقا للوجود 

ا "  ّ السؤال املعين بالوجود، بل هو ومن اآلن فصاعدا ال تعود امليتافيزيقا كما ظهرت عرب التاريخ على أ
ا اإلخفاء الفعلّي والقدرّي لسؤال الوجود ّ أي أّن السؤال الفلسفّي عرف )1(..."صّورها يف احلقيقة على أ

اليونان إىل العصر ، من لى التاريخ الفلسفّي الغريبّ الذي طغى ع" ما الوجود؟" تغّريا، من سؤال املاهية 
احلياد عن طريق الوجود؟ " ما الوجود؟ " احلديث؛ إىل سؤال كيف يصنع سؤال 

ا كما أ. ليت تعتمل من داخل سؤال املاهية؟ عن مرتكزات امليتافيزيقا ا"ما الوجود" يكشف سؤال ّ
ا تنطلق من فأّول خاصية فيما خي. وتكّرر إنتاجه وتوزيعه يف كّل سؤال ماهية، ؤالتنتج السّ  ّ ّص الزمان؛ أ

الّسابقة فاحلضور هي السّمة امليتافيزيقية . كه يف كّل سؤالافرتاض الوجود كحضور، تقوم باستحضاره ومتلّ 
فامليتافيزيقا.هم الوجود كحضورتفاليت اعتربها يزيقا الغربية،يتافو ما انتقده دريدا يف املوه. لسؤال الوجود

 وهي العالمة الّدالة على االنشطار( / ) يعترب جاك الكان أّول من خّص الذات بعالمة كشط أو شطب)spalting (الذي أشار إليه فرويد أيضا .
أي أّن هــذه ). الّنظــام الّرمــزيّ ( ، وبــني متثيــل هــذه احلقيقــة مــن خــالل الكــالم)الالوعــي( و ســبب كشــط الكــان للــذات هــو هــذا االنقســام بــني حقيقــة الــذات 

بــري عــن هـــذا وقـــد وضــع عالمــة كشـــط للتع. وبالتــايل يســتحيل الوصـــول إىل وحــدة الــذات. الوســاطة بــني حقيقـــة الــذات ومتثيلهــا اللغـــوّي، يســبب انقســاما هلـــا
. فالذات ترد مكشوطة يف نصوصه الفلسفية. واستعار عالمة الكشط دريدا. االنقسام أو االنفصام احلاصل للذات

. عــدة حّيــل نّصــية يســتخدمها املبــدعني لتفعيــل اخليــايل وخــرق الّنظــام الّرمــزّي أليّــة جمموعــة لغويــة" روالن بــارث عــن روالن بــارث "أورد روالن بــارث يف كتابــه 
ا اإلنسان من عالقة ثالثية  يتوّسط فيها الّنظام الّرمزي ، إىل عالقة ثالثية عن طريق حّيل تنشيط اخليايل. اإلماءة، الضمري، الذكرى: منهاو  . وبالتايل ينتقل 

: للمزيد من التفاصيل
Voir :Roland Barthes, Roland Barthes  par Roland Barthes, Editions du seuil, 1980,p186-187.

. 23-21اخليايل والّرمزّي، ص...الّلغة: جاك الكان: يراجع : للمزيد من التفصيل
.325، ص2007املّتحدة، لبنان، ، دار الكتاب اجلديد 1حسن ناظم، علي حاكم صاحل، ط: هانز جورج غادامري، طرق هايدغر، تر-1
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مثلما "Etre"وعاملت الوجود على أنّه موجود . "étant" ا اخلاصتفّكر يف موقفهملحسب دريدا
. وبالتايل فّوتت على نفسها إمكانية اخلروج من اليقني. أشرنا سابقا

جنبا إىل جنب مع االشتغال األنطوثيولوجي، أال وهو ؛مفهوما يتكّرر يف كّل حتلياليتجيد القارئ
وقد رأيت ضرورة إدراج هذا املفهوم يف دراسيت للدكتوراه، بعد . االشتغالني األنطوبالغّي واألنطولغويّ 

طول تأمل يف املفاهيم الّسابقة اليت وظفتها يف مذكرة املاجستري من جهة، ويف الّنصوص الصوفية املوّسعة 
يف االشتغال األنطوثيولوجيمر إىل ضرورة إدراج وقد أفضى يب األ. اليت طّبقت عليها تلك املفاهيم

فاألبعاد األنطولوجية يف . وهو ما يتواءم مع خصوصية البحث األنطولوجّي يف الّنص الصويفّ . الدراسة
وهو االختالف األساسّي مع كثري من املباحث . مرتبطة بشكل وثيق بالبعد اإلهليّ الصوفيّ الّنص 

إذن يندرج مفهوم االشتغال األنطوثيولوجّي . الوجودمن اليت حتّيد الديّين ة الغربيةاألنطولوجية يف الفلسف
. ضمن ما ميكن تسميته باإلخالص لروح الّنص الصويفّ 

إذا كان االشتغاالن األنطوبالغّي واألنطولغوّي مرتبطني بالبعد الوجودّي للبالغة والّلغة؛ فإّن 
وملا كانت التجربة . اإلهلّي للتجربة الصوفية، وعالقته بالوجوداالشتغال األنطوثيولوجي مرتبط بالبعد 

الصوفية تنطلق من اعتبار الّله هو الوجود احلّق، أو ما يسّميه املتصوفة الوجود الواجب؛ وأّن ما عداه 
ووجود عن عدم،  وهو . وهو الوجود احلّق تعاىل. فلم يبق إالّ وجود صرف خالص، ال عن عدم. " عدم

)1(."وال بينية بني الوجودين، وال امتداد إّال التوهم الذي حييله العلم، وال يبقى منه شيئ. وجود العامل

فالبعد الوجودّي إذن للتجربة الصوفية، هو يف اآلن ذاته بعد إهلّي، وال ميكن الفصل بينهما؛ خبالف 
اإلهلّي، أو اجلوانب الدينية التجارب الوجودية يف الفلسفة الغربية اليت انبنت يف معظمها على حتييد البعد

.  بصفة خاصة
وألّن املفاهيم األنطولوجية اليت وظفناها مستقاة أساسا من هايدغر، نقصد مفهوم الكينونة 

كيف ميكن توظيف مفاهيم أنطولوجية حتّيد : فإنّنا نتساءل. واألحوال املصاحبة هلا من قلق وخوف
إمكان إلحياء البعد اإلهلّي والديّين  من خالل الّنص الصوّيف؟ الدين من أفق التنظري الفلسفّي؟ وهل من

. 227، ص2004لبنان،-، بريوت1، ط4سعيد عبد الفتاح،مج: ابن عريب، الرسائل، كتاب املعرفة، تح- 1
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واضحة، بالشكل الذي يسمح لنا باحلكم عليها - الدين املسيحيّ -مل تكن عالقة هايدغر بالدين
على طلبة فرايبورغ باالهتمام " فينومينولوجيا الدين" فهو من جهة يّلح يف رسالته . باإلجياب أو الّسلب

ويف نفس الّسياق يعترب عبد الرمحن بدوي )1(لالهوت، مبا يف ذلك رسائل بولس والعهد اجلديدمبجال ا
بل كعامل فاعل يف "وال يقصد املسيحية كدين، . أّن املسيحية من أهم العوامل املؤثرة يف فكر هايدغر

ا حضارة جديدة ورثت احلضارة القدمية، هي احلضارة العربية أو  تكوين نظرة يف الوجود أتت 
بدوي تأثر هايدغر على غرار الكثري من املفكرين الغربيني ورمبا يقصد عبد الرمحن)2((...)"الّسحرية

ا تنتصر للماضي وللمستقبل على حساب احلاضر ّ ا ترّكز . بنظرة املسيحية إىل الزمان، حيث أ ّ أي أ
على ماضي العامل الذي كان يف اجلنة ّمث اخلطيئة، فاحلاضر الذي ميّثل تطهرا من اخلطيئة رجاء الفوز يف 

ا للدينني اليهودّي واإلسالم). اآلخرة( ية احلياة األبد لكن هايدغر مل يتنب هذا التصّور . وهي النظرة ذا
للزمان، بل رفض مبدأ اخلطيئة الذي انبنت عليه الكثري من الفلسفات الغربية املتأثرة بالدين، كفلسفة  

والقلق، اللذين استلهمها وعليه بىن مفاهيمه عن اخلوف )3(كريكيجورد املتبين للمفهوم املسيحّي للزمان
مفهوم الّله ورفض .يتافيزيقّي للدين املسيحيّ لكنه أفرغهما من احملتوى امل. من كريكيجوردهايدغر

إذ رفض هايدغر أن يكون الوجود هو الّله، . كما هو مطروح يف املسيحيةوعالقته الوجودية بالبشر
و ال يعين هذا بالضرورة إنكار . جهة أخرىمن أّي شيئ آخر من)4(واعترب الوجود أقرب إىل اإلنسان

وبالتايل رفض كّل التحديدات امليتافيزيقية . الّله، بقدر ما يعين إدراجه ضمن التجربة التارخيية للبشر
ائي، املطلق، اخلالق، الفاعل، الصانع: )5(الغربية . إخل...العّلة األوىل، العّلة الفاعلة، الالمشروط، الال

.    طة باإلله التوحيدّي، يف كّل الدياناتوهي مصطلحات مرتب

: يرهايدغر يف مناظرة عصره، إشراف وحتر -، من الكينونة إىل األثر"املصادر الدينية لألنطولوجيا األساسية عند مارتن هايدغر" زهري اخلويلدي، -1
. 37، ص2013، دار ابن ندمي، اجلزائر، 1إمساعيل مهنانة، ط

93، ص1973لبنان، -، دار الثقافة، بريوت3عبد الرمحن بدوي، الوجود الزماّين، ط- 2
. 96نن ص .م- 3
. 40ن، ص.م- 4
. ن، ص،ن.م- 5
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ا تندرج ضمن اإلميان -حسب هايدغر–ال ميكن إخضاع األسئلة الالهوتية  ّ للفحص العلمّي، أل
؟ هو سؤال يف غاية من هو الّله: أّن الّسؤال" ل. فال ميكن إجناح مثل هذه األسئلة. النابع من الروح

فالّسؤال األول يبحث عن )1("ماهو الّله؟: على األكثر أن يسألواالصعوبة بالّنسبة للبشر، وبوسعهم
أما السؤال الثاين فيبحث عن صورة الذات اإلهلية اليت يدركها . الذات اإلهلية وبالتايل يستحيل معرفتها

ا تتعّلق مبدى متثل اإلنسان لّله ّ أي قدراته املعرفية إلدراك ماهية الّله، وكيف . اإلنسان، وهي ممكنة أل
أّن السؤال األّول مستحيل : أو لنقل . تمولوجيا املعرفة الدينيةأي أّن السؤال يندرج ضمن ابس. يدركه

ا أما الثاين فممكن ألنّه يتعّلق بصورة الّله لدى . ألنّه يبحث عن كنه الذات اإلهلية املطبقة على ذا
.  اإلنسان الذي يتمثّله

" بانة وهو مع بني ظاهر اإلجيوالسّر . رإنّه يتحّول إىل سف؛ م كنه الّله مستحيل الوصول إليهمادا
شأنه أن يتمثل أّن اإلله ميكن،إذ"؛ ل"حقيقة الذات" وبني باطن الكتمان ؛ "متثالت اإلنسان عنه

وإّن السّر هو الذي يصنع )2(."ويتصّور، أن يفقد األمر القدسّي والسامي فيه، وأن يبعد عنه كّل سرّ 
.     متعة البوح والكتمان يف اآلن ذاته

مه البعض  ّ مل يعلن هايدغر صراحة عن موت اإلله مثلما صرّح بذلك نيتشه؛ ومع ذلك ا
أعلنوا أنّنا ندعو إىل " إّن الّله قد مات: " وألنّنا نّبهنا إىل قول نيتشه:" فرد . فيتشهباإلحلاد، على غرار 

أي إدراجه ضمن من ينكرون . لبفينتقد هايدغر القراءة املنطقية لفكره ضمن اإلجياب والسّ )3(."اإلحلاد
يثبت فهايدغر مل ينكر ومل. وجود الّله، فقط ألنّه أشار إىل عبارة نيتشه، ومل يثّبت حضور الّله يف فكره

أجنز فهما ف. لّسابقة املسندة لإلله التوحيديّ بل أنكر املقوالت امليتافيزقية ا؛ يف نفس الوقت وجود الّله
ففكر . خبالف التاريخ اليوناين الذي ينحو حنو التسميات املطلقة، اإلنساينلأللوهية ضمن التاريخ تارخييا

ألّن هدفه التفكري يف ؛ال هو بامللحد وال هو باملؤمن، يصفه الفيلسوف عبد اهلادي مفتاحهايدغر كما

. 43ن، ص.م- 1
. 672، ص2008لبنان، -، الشبكة العربية لألحباث والّنشر، بريوت1حممد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر هايدغر، ط- 2
. 42، ص1974مصر، - ، دار الثقافة، القاهرة2عبد الرمحن بدوي، ط: فؤاد كامل حممود رجب، مر: مارتن هايدغر، ما الفلسفة؟، تر- 3
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زواج وإّن هذا الفكر ما قبل األ. إنّنا مع الفهم ما قبل األنطولوجيّ )1(الفكر والوجود قبل هذه األزواج
ال للفهم اإلنساّين والتأويل. أدرج األلوهية ضمن التاريخ اإلنساينّ  أّن األلوهية لدى هايدغر " ل. ففتح ا

هي جمال يلمح أكثر مما يطلق األمساء، جمال ينتظر التأويل وال يقبل املعرفة، يقبل االستعارة ويرفض 
)2(."إنّنا مع فكر الوجود. املفهوم

خالل إدراج األلوهية ضمن التاريخ، إىل تقويض صورة اإلله التوحيدّي  املتعايل هدف هايدغر، من
ولذلك . "ال وهي استعمال اآلهلة بدل الّله؛ أادته هذه اخلطوة إىل خطوة ثانيةوقد ق. يف الدين املسيحيّ 

اآلهلة فوق ولكّنه ال يضع الوجود فوق اآلهلة وال . يستعمل صفة اآلهلة املتعددة وليس الّله الواحد
وإن وضع اآلهلة فوق . ألنّه إن وضع الوجود فوق اآلهلة فسيسقط يف تعال ميتافيزيقّي للوجود)3(."الوجود

ويبّني أّن اآلهلة . "الوجود فسيسقط يف التعايل امليتافيزيقّي لإلهلّي على الوجود مثلما هو األمر يف األديان
متّثل و )4(."اب إىل األلوهية بفضل هذا االنعطاء إىل الوجوديف حاجة إىل الوجود أي إىل احلرّية إىل االنتس

مما خيرج عن التحديدات . احلرية هي األفق األنطولوجّي الذي يسع الكّل، وحيّرر الكّل يف نفس الوقت
مع فكر الوجود تغدوف. امليتافيزيقية املسّبقة، فال أمساء تسبق وال مسميات تسبق، وال ماهيات حتّدمها

وهي وحدة خارجة عن . واألرض والّسماءاآلهلة، والبشر الفانون، )5(وحدة األبعاد األربعةاأللوهيةٌ 
. لوجود معاالوهية و امليتافيزيقي لألالتعاّيل 

: تقويض الغرب الميتافيزيقيّ شعر هولدرلين و -3
يف إطار "Rilke"ريلكهو"Trakl" تراكلو" Holderlin"هولدرليناهتم هايدغر بشعر 

ولعل هولدرلني أهّم الثالثة الذين استند إليهم . "Tel quel" اهتمامه بانكشاف الوجود كما هو 
حيث مل يستطع يف مؤلفه ؛ 1927أنطولوجّي سنة : ة بعد فشلنيهايدغر حملاورة مصادر ذاته العميق

حيث مل ؛ 1933نة وفشل سياسّي س. يقا الذاتاإلفالت من ميتافيز " الكينونة والزمان" األساسّي 

. 235، ص2008مصر، -، منشورات عامل الرتبية، القاهرة1عبد الكرمي غريب، ط. د: لشعر، تقدميعبد اهلادي مفتاح، الفلسفة وا- 1
. 35، ص"املصادر الدينية لألنطولوجيا األساسية عند مارتن هايدغر" زهري اخلويلدي،- 2
. 35ن، ص.م-3
. ن.ن، ص.م- 4
. 36س، ص.زهري اخلويلدي، م: يراجع- 5
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ا يف عصر االستيالء التقين على العلم فالعودة إىل مصادر )1(يساعد اجلامعة األملانية يف احلفاظ على ذا
الكينونة " هي خطة هايدغر ملراجعة أفكاره ملا بعد مؤلفه -هولدرلني، نيتشه، اإلغريق- ذاته العميقة

" .  والزمان
فلماذا هولدرلني وسط هذه األمساء الالمعة من األجداد الشعراء؟ وكيف ميكن مراجعة الفكر أو شّق 

دروب جديدة للفكر من خالل الّشعر؟  
قّدم هايدغر مسّوغات موضوعية الختياره شعر هولدرلني مقارنة بشعر هومريوس أو سوفوكليس أو 

: )2(أال وهي. فرجيل أو دانيت أو شكسبري
ل شعرا؛ أي أّن شعر هولدرلني جيمع شعر هولدرلني بني تأمل ماهية الّشعر والتعبري عن هذا التأمّ :  أوال

ما كنه الشعر؟ : رنا برّد دريدا عن سؤالما يذكّ وهو .عية من داخل الّنص الشعريّ ينظّر للعملية اإلبدا
ّمث تقّدم هذه التأمالت . كي تتطابق اإلجابة مع طبيعة املوضوع)3(فقال جيب أن يكون الرّد شعريا

وهو درب . الشعرية هلايدغر دربا شعريا أو فّنيا لنقد امليتافيزيقا، أو تقويضها من داخل العمل الفينّ 
وبالتايل اخلروج من . جديد، سبق لنيتشه بشّقه، من خالل حتويل التفكري الفلسفّي إىل لوحات إبداعية

.  كري العقلّي يف مسائل فلسفية أو فّنيةعصر التف
فتكون أشعاره تصميما شعريا لتأمل ماهية الشعر والتعبري . انقطعت أشعار هولدرلني قبل نضجها: ثانيا

. فاالنقطاع املبكر هلذه األشعار حيتاج بعثا أنطولوجيا جديدا. عن املاهية شعرا
ألنّه خيدم منهجه الفكرّي، فتحي المسكينيسّي اختار هايدغر هولدرلني حسب الفيلسوف التون: ثالثا

وقد وجد يف هولدرلني . "فشعر هولدرلني يتوّفر على إمكانات فعل ذلك. تقويض الغرب امليتافيزيقيّ 
وبالتايل )4(."شاهدا قصوريا ساعده على االلتفات امليتافيزيقي من أملانيا النازيني إىل جرمانيا الّشعراء

يح اخلطئ السياسّي الذي وقع فيه هايدغر، دعم النازيني يف فرتة حكمهم؛ يسمح شعر هولدرلني بتصح
. 18ألّن شعر هولدرلني من القرن

. 95لتفكري بعد هايدغر وكيف اخلروج من العصر التأويلّي للعقل، صفتحي املسكيين، ا- 1
141، ص1974مصر، -، دار الثقافة، القاهرة2فؤاد كامل، ط: يراجع مارتن هايدغر، هيلدرلني وماهية الّشعر، تر- 2
. 75، ص2013لبنان، -، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت 1ريتا خاطر، ط: كريستيان دوميه، جنوح الفالسفة الشعرّي، تر: يراجع- 3
. 95ص، خلروج من العصر التأويلّي للعقلالتفكري بعد هايدغر وكيف ا،فتحي املسكيين- 4
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فلماذا الّشعّر  إذن إلحداث القفزة الفلسفية يف فكر هايدغر؟ 
إىل تقويض "الكينونة والزمان" بدءا مبؤلفه األساسهدف هايدغر من خالل أعماله الفلسفية،

والفلسفة . وقد حاول بناء درب جديد للتفلسف خارج أسوار امليتافيزيقا. امليتافيزيقا واخلروج من سجنها
تعنيه من ؛ وما ، وطريق الغرب من اليونان إىل العصر احلديث هو امليتافيزيقا)1(يف اليونانية تعين الطريق

قد أراد هايدغر أن يشّق طريقا أخرى، و . تعال للذات الواعية وفلسفة احلضور وأسبقية املعىن على الوجود
عصر احلداثة - ديثهلا إشارات مرور غري اليت وضعتها ميتافيزيقا الذات من اليونان إىل العصر احل

يتبىن : لنقلأو . يف نفس الوقتمع وضّد ذاته العميقةلدرب أو الطريق اهلايدغريّ اسيكون و -الغربية
.مع وضّد تراثه، هايدغر طريقا خمتلفة

يتبىن إذ .لرتاث، الذي جيعله كّل ماهو ماضعن املفهوم التقليدّي لهايدغرالرتاث عند مفهوم خيتلف 
فالزمان ليس خطيا، تتعاقب فيه األزمنة . هايدغر مفهوما جديدا للرتاث، ينبين على فهم جديد للزمان

وبالتايل . ا ينفك حيضربل إّن املاضي ما ينفك ميضي واحلاضر م. الثالثة، املاضي واحلاضر واملستقبل
ألّن الرتاث ليس وراءنا، . بل ما ميكن استعادته يف كّل حلظة. ليس الرتاث ما مضى وال ميكن استعادته

.فأفضل درب نشقه إليه، هو احلوار. بل أمامنا ومن حولنا
ين أن ال يع- اليونان واإلغريق وفالسفة العصر احلديث-أن يتحاور هايدغر مع مصادر ذاته العميقة

ينخرط يف حدث جدّيل حجاجّي، تؤطره الذات العاقلة، اليت تطرح األسئلة الواعية لتستحضر إجابات 
الكائنات العاقلةبل تنبين احملاورة اهلايدغرية على شروط جديدة، خيلع فيها املتحاورون رداءات . قطعية

الكائنات املتحاورة رداء الوعي احلاضر ختلع : لنقل بعبارة أخرىأو.)2(الكائنات المبينةلريتدوا رداءات 
دأبت على ترسيخه ، مثلما ة الّسؤال ويف إرادة اإلجابةالذي يّدعي التحّكم يف إرادة الكالم ويف إراد

األفق وإذا خفضت الذات املتحاورة جناح اإلرادة يف كّل األفعال املذكورة؛ فإنّ . احلوارات العقالنية

. 55، صن.م:يراجع- 1
 ا ما تستند عليه الذات يف احلاضر من مصادر قدمية هلا عالقة ا، أو لنقل مصطلح الذات العميقة ومصادر الذات العميقة عند فتحي املسكيين يقصد 

ايدغرية يف املاضي الرتاث، تعتمدها الذات احلاضرة يف شّق درب حاضرة متتد حنو املستقبل، مع االستمداد مع مصادر الذات يف املاضي ومصادر الذات اهل
. هي نيتشه وفالسفة اإلغريق، والشعراء ريلكه وتراكل وهولدرلني، واإلغريق أيضا

. 107نقد احلداثة يف فكر هايدغر، صيخ، مد الشّ حم: يراجع- 2
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خيتفي كّل إكراه ميارس على : والنتيجة. بق كّل سؤال وجواب سيختفياإلثبايت امليتافيزيقّي الذي يس
تتحّول احلوارات الفلسفية حول الوجود : أو لنقل بعبارة أخرى. احلوار والذوات واألفق الذي يسبقهما

. معىن االستجابةفتحمل اإلجابات. وجودمن دائرة إرادة الذوات املتحاورة إىل دائرة موضوع احلوار، ال
وبالتايل السماح للوجود )1(" .ستجابة تستجيب إىل وجود املوجوداإلجابة ليست ردا بقدر ماهي اأّن "ل

. ال كما تتمثّله الذوات" Tel quel"أن يكشف عن ذاته كما هو 
ن دائرة وخيرج اإلنصات أيضا م. تتطّلب االستجابة لوجود املوجود اإلنصات أّوال قاالستجابة ثانيا

.لوجود، مع املتحاوين ومع الوجودانسجام مع اآلخر ومع احّول إىل فعلتفي. الواعيةإرادة الذات 
فيتحّول احلوار إذن ضمن ظرف االنسجام إىل تبادل . وحيثما يكن االنسجام والتناغم تكن احملبة

فيغدو . وهو ما يقف على طرف الّنقيض من اإلكراه الذي يطبع حوارات الذوات العاقلة. للمحبة
أن يكون املرء رابطا نفسه بآخر "ف. ف فعل حمبة، فتنكشف ضمن اإلنصات كّل أطراف احلوارالتفلس

وهذه اهلرمونيا . ربطا متبادال، وأن يرتبط كّل منهما باآلخر أصال، ألّن كّل منهما حتت تصرف اآلخر
ة عند وإّن استدعاء هايدغر ملعىن الفلسف)2(."هي اخلاصية املميزة للحب مبعناه عند هرياقليطس

. هرياقليطس، هو دخول يف حوار حمبة مع أحد عناصر الذات اهلايدغرية العميقة، هرياقليطس
بل هو اجلّد . فهرياقليطس هو اجلّد اإلغريقّي الذي أنصت هايدغر لكشوفاته عن الوجود والفلسفة

.  ، من اليونان إىل عصر احلداثةالفلسفّي الذي تناسته الفلسفة الغربية
يسمح االنفتاح على هرياقليطس واإلنصات له ولغريه من تراث الفلسفة الغربية، بانكشاف معان 

القدرة على ومتّثل . اليونان إىل العصر احلديثغفلتها الفلسفة الغربية رغبة أو رهبة عرب تارخيها، من
يعين أن نفتح آذاننا، أن " ذ إ. اإلنصات واليقظة ملا يقوله الرتاث، هو معىن التهدمي باملنظار اهلايدغريّ 
وباالستماع إىل احلديث حنصل . جنعل أنفسنا منفتحني ملا حيّدثنا به الرتاث من حيث هو وجود املوجود

)3(."على االستجابة

. 66ن، ص.م-1
. 59ن، ص.م-2
. 67ن، ص.م- 3
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ا على -مثلما ذكرنا آنفا–خيرج االستماع إىل احلديث  من دائرة الذات الواعية اليت متارس سيطر
. يس فقط املتكّلم من له قصدهفللكالم أيضا قصده ول. ت منصتة ملا يقوله الكالمالكالم، إىل دائرة ذا

أي يكّف . أّن للكالم قصده الذي قد خيتلف مع قصد املتكّلماملتحاورين،يفرتض اإلنصات لكالم و 
كالم وبالتايل تنقلب العالقة التقليدية بني املتكّلم وال. الكالم أن يكون وسيلة لتبليغ مقاصد املتحاوين

للذات الواعية، إىل عالقة سانيةع كما يف معظم الّنظريات اللّ فتتحّول العالقة من إخضا . رأسا على عقب
tel"كما هوفتتيح العالقة إمكانية انكشاف جوهر الكالم الصاّيف . إنصات واستجابة ملا يقوله الكالم

quel" . حال عليه ا يكون، مبالتخاطيبّ يف مثل هذا الظرف حال املنصت لكشوفات الكالم يشبه و
.  الصوّيف مع كشوفات الّله

إذ يتحّقق داخل كينونة . نصات الكامل ملا يقوله الكالمميّثل الّشعر أفضل وسط يتحّقق فيه اإل
وهو ما ميكن تسميته على حّد . اإلنصات للوجود، من داخل قدسية الكلمة الّشعريةالكالم الشعريّ 

فتصوف ألّن هايدغر قد أسبغ على )1(ف دون إلهتصوّ "Georges Steiner"جورج ستينرتعبري 
ّمث إّن هايدغر يف حالة إنصات ملا يقوله . الكالم قدسية مثلما يسبغ الصوّيف على كالم الّله قدسية

فالصويف . الكالم دون تعنيف أو سيطرة، مثلما يكون الصوّيف يف إنصات ملا يرد عليه من كالم صاف
. قبالوهايدغر يلتقيان يف االستعداد واإلنصات واالست

تعترب : "و بقولهوقد خلّصها بيري دول. لكن صوفية الصوّيف تتوّجه إىل إله، وصوفية هايدغر دون إله
حنو "هذا التوّجه دعِ يَ ال. دون كشف" Logologie"جيستياتلو Théologieهذه الثيولوجيا

ال . وال يأمل أّي شيئ آخر سوى ثراء جتربة املسافة املقطوعة. ه يف ذاتهالكالم بأّي شيئ سوى التوجّ 
ال وجود لقلق خيلف صعوبات البحث عن (...) وجود السرتاحة يف إميان مستقر مدعوم بكشف أو نبوة

يوجد فقط االنتظار الذي يتعّمق، باملوازاة مع استيقاظ االستعداد لسّر الوجود، سّر الغياب، سّر . املعىن
ا ذكرى املطلقسّر الكلمة اليت تبدو يف األخري،نية ما، حيث ينكشف احلضور الكلّي، تق . ختفي يف ذا
")2(

1 - Pierre dulau, Heidegger pas à pas , Edition1, Ellipses, paris, 200 8, p177.
2  - Idem , p177.
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حسب - الذي تّوج بإخفاقني سياسّي وعلمّي " الكينونة والزمان"توّجه هايدغر بعد مؤلفه 
الوقت من مرارة إىل شعر هولدرلني لينقذ مشواره والغرب يف نفس-الفيلسوف فتحي املسكيين 

ووحده الّشعر من مينح فرصة التعايل فوق اليومّي، والتحليق يف آفاق اإلبداع . األحداث اليومية املؤملة
ومع . من أملانيا النازية إىل جرمانيا الّشعراء، ذكرنا آنفا االنزياح، مثلما فقد مسح شعر هولدرلني. اخللقو 

فقد أتاح شعر هولدرلني هلايدغر إمكانية  ، كنه الوجودلّشعر من إنصات للكالم الصاّيف و ما يتيحه ا
ووحده الّشعر من يهب . تأسيس كينونة مغايرة ألملانيا وللغرب عموما، خارج رهبة األحداث السياسية

ا داخل تاريخ الكينونة، " الفرصة النبالج نور الكينونة ألّي شعب؛ ألنّ  الّشعر يصنع للشعوب كيا
بها املعرفة  وملا كان . وبالتايل جيتمع سؤال ماهية الّشعر وماهية الفلسفة)1(."األصيلة بنفسهاوالفلسفة 

فرصة اجتماع الفلسفة هولدرلني شعريتيح ف. اهية الّشعر من داخل الشعرشعر هولدرلني تأسيسا مل
.   والّشعر معا

الّشهريةعبارة فيورباخ ووصفت لدى الغرب مذ عصر احلداثة،حدثت القطيعة بني اإلهلّي والدنيويّ 
ري بنهاية اإلهلّي يف تدبنا إيذاببالغة هذه القطيعة، )2(عيد توزيع كنور الّسماء في األرضعلينا أن ن

إذ بدأ عصر االعتداد بالعقل والعلم . القطيعة بني األرض والّسماءبدأت : أو لنقل. شؤون احلياة الغربية
وهو شكل آخر من التعايل امليتافيزيقّي، بل . بدل اإلله الكنسيّ أي تأليه العقل ؛ حياة الغريبّ يف تدبري

خاء لكن العقل مل يف بوعود السعادة والرّ . هو استمرار للميتافيزيقا يف نسختها العقلية اجلديدة
. محل دمارا للغرب خالل حربني عامليتني، أشّد وطأة من احلروب الدينية يف الفرتة الكنسيةلإلنسان؛ بل 

يتيح شعر هولدرلني إمكانية الّسماح لإلهلّي باملرور عرب خّط الزمن الشعرّي؟ بل كيف ميكن فكيف 
إعادة الوصلة بني األرض والّسماء من خالل الشعر؟ 

فلم يعد هناك إله جيمع الّناس حوله، وال آهلة . نتج عن احلداثة الغربية غيبة اإلهلي يف الوجود الغريبّ 
إّمنا غيبة اآلهلة تعين أنّه ماعاد مثّة إله جيمع النّاس واألشياء حول ذاته . " ءتضفي املعىن على األشيا

. 96فتحي املسكيين، التفكري بعد هايدغر وكيف اخلروج من العصر التأويلّي للعقل،  ص- 1
. 30، ص 2007لبنان، -محمد سبیال، دار التنویر، بیروت: میشال فوكو، نظام الخطاب، تر: یراجع-2
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كال؛ ما  . ويلّمهم، منظما بذلك، وبدءا من هذا اجلمع، تاريخ العامل ومقام اإلنسان يف هذا التاريخ
. تاريخ العاملوإّمنا هي تعين أّن وهج األلوهية قد انطفأ يف . كانت غيبة اآلهلة لتفيد غيبة أفراد وأشخاص

من أطفأ وهج األلوهية يف العامل؟: ولكن الّسؤال)1("
يتوىل شعر هولدرلني فتح إمكانية عودة اإلهلّي إىل الّشعر الغرّيب، من خالل اإلنصات ملا ميكن أن 

لتايل وبا)2("من خالل رؤيا شعرية للتاريخ ومعمارية للّسماء" وينبثق الكالم اإلهليّ . تقوله آهلة املستقبل
ا كلميت تتّم  ومعمارية رؤيا شعرية"قراءة التاريخ األرضّي واألنباء الّسماوية من خالل رؤية فّنية، توحي 

. منطقية أو استشرافيةية خارج ما يطرحه العقل من رؤ ، اليةإمكانية خيالّرؤيا الشعريةتتيح ف". الّسماء
ضمن بنية، وختالف هذه البنية اإلهلية التعايل امليتافيزيقّي لإلله يف معمارية الّسماءيتشّكل اإلهلّي يف و 

ويسمح اجلمع بني الشعرّي واملعمارّي بالوصلة بني األرضّي والّسماوّي، بني املادّي . الدين املسيحيّ 
. تلك هي إمكانية الّشعر اخلالّقة. واإلهلّي، بني املتعايل والوضعيّ 

إمكانية أخرى لكينونة الل شعرية الّرؤيا ومعمارية الّسماء، ببناءيسمح شعر هولدرلني من خ
من خالل شعر هولدرلني كينونة تنبثق الف. ج ميتافيزيقا الدين واحلداثةاإلمكانية خار تتأّسس هذه. الغرب

وترمز األرض يف شعر هولدرلني إىل الوعي الغرّيب املادّي وما . يف منطقة وسطى بني األرض والّسماء
فرتمز الغيمة إىل تواري اإلهلّي عن . وترمز الّسماء يف بنيتها املعمارية إىل بنية اإلهليّ . فه من نقصيكتن

- إىل الشاعر يف القصيدة–الوعي البشرّي، ويرمز ضوء الّشمس إىل وصول النور اإلهلّي إىل البشر 
)3(سفل األرض، وفيما بينهما الضوءاألعلى األثري األ: وبالتايل تنتج الكينونة يف القصيدة عرب بنية ثالثية 

ميكن إنتاج إمكانية جديدة لكينونة الغرب، -وعي الّشاعر يف القصيدة- وبوصول الضوء إىل وعي البشر
يف املقام الثالث بني الّسماء واألرض، جند بينهما تباعدا، "ف. خارج التعايل امليتافيزيقي، الديّين والعقليّ 

ويسمح اخليال )4()"رباعية حسب هولدرلنيالبنية الثالثية وأحيانا ال(انفراجا ميكن الّنظر إليه بطريقتني
الفاعل يف املنطقة الثالثة بإنتاج الكينونة الثالثية، مادامت املنطقة الثالثة هي الربزخ الواصل والفاصل يف 

. 679ن، ص.م- 1
. 297، ص2005لبنان، -، بريوت1لطيف زيتوين، ط: كميل داغر، مرا: األدب املسكون بالفلسفة، تر-جان فرانسوا ماركيه، مرايا اهلّوية- 2
. 302-297ن، ص.م- 3
. 306، صن.م- 4
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اآلهلة العابرة لشعر -وبني معمارية الّسماء-األرض–نفس الوقت، بني الوعي املادّي للغرب 
ال للجمع بني األسفل واألعلى، عرب ضوء ، فيفسح اخليال اخلالّ -هولدرلني ق للّشاعر هولدرلني ا

مع العناصر تفتج. فيزيقّي لعنصر أسفل أو أعلىويتجاوز اجلمع التعايل امليتا. املعىن الذي يبزغ يف القصيدة
.   معا يف كينونة ثالثية أو رباعية

أرضية كالبحر واألرض، وما بينهما مجع شعر هولدرلني بني رموز مساوية كالغيمة والصاعقة، ورموز
والشاعر . واإلنسان هو الواصل بني الّسماوّي واألرضيّ . الذي ميّثل اخلواء املتمّدد، ويرمز إىل الالوعي

وهي أداة . فرتمز الغيمة الّسوداء مثال إىل إله الزمن أو جتّلي روح الزمن. أفضل من خيلق الوصلة الفّنية
بينما يرمز الضوء إىل . وتدّل الغيمة على اّتصال مؤجل مع احلضور اإلهليّ . توزيع منح اآلهلة عرب املطر

وميكن حتقيق الوصلة بني الّسماوّي واألرضّي، من خالل . املدى املهّدا، روح الراحة املوجود يف كّل كائن
إّن الّشاعر بل. فيكون الّشاعر هو اخلالق الذي يرعى الكينونة الفّنية للوجود)1(براعة الّشاعر يف اخللق

. هو من يقاوم رهبة الوجود والعدم جبمال الفن
ذا  وقد برع هولدرلني يف املوازاة بني الطرائق الثالثة للعمل الشعرّي والقوى اإلهلية الثالثة، 

: )2(الشكل
الطريقة املثالية :  األثيــــــــــــــــــــــــــــر -1
الطريقة الّساذجة : األرض-2
الطريقة البطولية ): الواضح أو احملجوب(الضوء-3

ا، والفاصل أو األثري " l’ésprit poétique""فيعين األثري فكرة القصيدة أو روحها واألرض ماد
ومن هنا . قوى اآلهلة واألرض واإلنسانبني الوصلة املمكنةتجمع هذه ف)bedentewing")3داللتها 

احلقبتني ، يف ، الديّين والتقّين بالرتتيبخارج التعايل امليتافيزيقيّ يبدو اإلمكان اجلديد لكينونة الغرب
. الكينونة يف فكر هايدغر مجعا للرباعي، اآلهلة والّسماء واألرض والفانونفتغدو . الكنسية واحلداثية

. 307-306ن، ص.م- 1
. 307ن، ص.م- 2
. 307ن، ص.م- 3
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سبة أما بالنّ . منح شعر هولدرلني هلايدغر إمكانية تقويض ميتافيزيقا الدين واحلداثة يف نفس الوقت
كما مسح شعر هولدرلني بعبور اإلهلّي يف أرض . لتقويض ميتافيزيقا الدين فخفض تعايل اإلله التوحيديّ 

حيث . كما قّوض هايدغر اإلله التوحيدّي من خالل توظيف اآلهلة. الوعي الغرّيب بعد غياب طويل
ا آهلة متعددة فقد استخدم . لإلله عند اليونانوبالتايل أحىي املفهوم الوثّين . بدت الّسماء معمارا، أعمد

. بعصر اآلهلة اليوناينّ له يف حتليالته الشعرية احتفاءهايدغر صيغة اآلهلة بدل اإل
ومسحت أرض . حاول هايدغر تقويض ميتافيزيقا العقل احلداثّي من خالل اخليال الّشعرّي اخلّالق

. خليال اخلّالق ضوء املعىن الذي يروي القصيدةبل ميّثل ا. القصيدة بالوصلة املمكنة بني األرض والّسماء
بني عناصر القصيدة من جهة وعناصر ، بنا من قبل املقايسةتوقد مرّ . ربفينتج كينونة شعرية خمتلفة للغ

فخلق . بل أصبحت القصيدة أرض الغرب اجلديدة ورموز الّسماء ماء معناها. اآلهلة من جهة أخرى
.     ة للغرب، تنقذ الغرب من عمى العقل الفلسفّي يف عصر احلداثةهايدغر بشعر هولدرلني إقامة شعري

حركيت التقويض للدين )1(."ال اآلهلة ختلق اإلنسان وال اإلنسان يبدع اآلهلة: " مقولةتلخص 
باآلهلة  و املرتبط باإلله التوحيدّي، تشري إىل سلب فعل اخللق" ال اآلهلة ختلق اإلنسان " ف. واحلداثة معا

أي أّن . تشري إىل سلب فعل خلق اآلهلة عن اإلنسان" ال اإلنسان يبدع اآلهلة "و . كما عند اليونان
سلب صورة اإلله الراعي للوجود كما يف : أو لنقل بعبارة أخرى. اخللق مسلوب عن اإلله واإلنسان معا

.ي للوجود كما يف عصر احلداثةاألديان التوحيدية واآلهلة الراعية للوجود كما عند اليونان، واإلنسان الراع
، ملا يف  هولدرلينوقد وجد ضالته يف شعر. حاول هايدغر إذن بناء فلسفة خارج التاريخ املسيحيّ 

هولدرلني يف شعره بعودة اآلهلة املتعّددة، بعدما احتفى التوحيدّي يف املسيحية؛ إذكتاباته من جتاوز لإلله 
فروح الوثنية الذي يزخر به شعر هولدرلني، مّكن هايدغر من صناعة رؤية جديدة . غّيبت لتاريخ طويل

فمّكن لأللوهية بالعودة، من داخل السكن . للكينونة اليت تصل اآلهلة السماوية بالبشر يف األرض
وإّمنا شأن اآلهلة ." وإّن استدعاء اآلهلة شرط زيارة إهلية جديدة. اخلهاالشعرّي، ومن خالل الكينونة ود

. 67ن، ص.م- 1
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االستدعاء ّمت و )1(".كننا دوما أن نستدعيها ونسّميهاأن تظّل دوما تنظر إلينا، وشأننا أنّه مي
. الشاعر اخلّالق املنصت ملرور اآلهلةواسطة بوالتسمية

حيث يعمل الّشعراء على تذكر ذكرى مرور . اجلمالنالحظ عند هولدرلني كنيسة جديدة، كنيسة 
البطل متبادال مع –فيبدو الّشاعر . وتكون أناشيد الشعراء مكانا للمساواة بني الّله واإلنسان. آخر إله

ى صورة أدبية-ويكون احلرف. الّله يف صورته األوىل . )2(الصليب رمزا للمسيح الذي يتجلى يف أ
فيكون األدب املكان الذي يسمح بعودة املسيح من خالل صورة الّشاعر، والصليب من خالل احلرف 

فيكون . والرتانيم من خالل األناشيد الّشعرية، والكنيسة من خالل عناصر العملية اإلبداعية. الّشعريّ 
وهذا ما . واألدبشعر هولدرلني اجتماعا للجميل واجلليل يف نفس الوقت، اجتماعا للدين والفلسفة 

.  جعل هايدغر يقبل حنو شعر هولدرلني أكثر من أّي شعر آخر
- الوجه اآلخر للميتافيزيقا-فشلت فلسفة هايدغر يف تقويض امليتافيزيقا، واحلّد من امتدادات التقنية

ر الّله ففي آخر لقاء صحفّي منشور هلايدغر، يظه. هاهو يومئ برجاء يشبه رجاء املذنب يف غفران الرب
أجرت 1966ففي عام . يف حديث الفيلسوف كمنقذ وحيد لعامل معاصر غارق يف التقنية والعدمية

ما دور الفلسفة اليوم يف : ، ويف سؤال1976جملة دير شبيغل لقاءا مع هايدغر، ومل تنشر مقالته إّال يف 
ّي يف شرائط عاملنا الراهن، إّن الفلسفة لن تكون قادرة على إحداث حتّول فور : " عاملنا املعاصر؟ قال

لن ينقذنا . وهذا األمر ال يسري على الفلسفة فحسب، بل يشمل الفكر واملمارسة اإلنسانيني بأسرمها
.فهاهو اإلله يبزغ كآخر رجاء هلايدغر األخري)3(."سوى الّله

يف املسيحية؛ إذ بعدما استعان هايدغر بالشاعر هولدرلني ملا يف كتاباته من جتاوز لإلله التوحيديّ 
وبعدما أّسس فكره على تقويض التعايل لإلهلّي، وإدراجه ضمن . حيتفي يف شعره بعودة اآلهلة املتعّددة

فيبدو اإلله التوحيدّي املنقذ الوحيد هلايدغر ولكينونة الغرب، بعدما تّوجت . التجربة اإلنسانية للبشر

. 678ن، .م- 1
. 331-322، ص ن.م- 2
. 61يدغر، صاهانز غادامري، طرق ه-3
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، نضيفه إىل ما قاله فتحي املسكيين عن الفشلني حماوالت هايدغر لتجاوز هذا اإلله بفشل فلسفّي جليّ 
. السياسّي والعلمّي الّسابقني

فهل يكون عودة الّله يف التصريح األخري هلايدغر، إشارة إىل مراجعة هايدغر لفكرة تقويض اإلله 
التوحيدّي؟ 

أسئلة المقاربة ومشروعيتها: هايدغر والمتصوفة-4
تبدو مفاهيم هايدغر ألّول وهلة غري مالئمة للّنص الصوّيف، خاصة أّن الّنص الصوّيف ديّين يف 

فتجربة . صميمه، ومفاهيم هايدغر عن الكينونة والوجود منبتة عن املعاين الدينية، مثلما وّضحنا آنفا
ّمث كيف توّظف . ابقاالكينونة داخل الكالم الشعرّي عند هايدغر هي تصوف دون إله مثلما وّضحنا س

مفاهيم تقّوض جتّليات األلوهية مبعناها التوحيدّي على نصوص صوفية تتأّسس على فلسفة التوحيد؟ 
وقد . ألّول وهلة جمازفة معرفية- منهاخاصة التجارب الفلسفية- تبدو املقاربة بني التجربة الصوفية 

إىل أن تعلو أصوات معارضة للمقاربة، وحجة -فااملوضح آن–يقود االختالف املشهود بني التجربتني 
لكن خلف . التجربة األنطولوجية هلايدغر دون إله، والتجربة الصوفية تتوّجه إىل الواحد األحد: هؤالء أنّ 

ا نقاطاالختالف املشهود  ّ كشعرة معاوية، ال تلوح يف األفق ألّول خفيفة  تقف نقاط مشرتكة، ولو أ
م: أال وهي . وهلة ام بسؤال الوجود يف كلتا التجربتني، اإلنصات جلواب سؤال الوجود من داخل اال

عر ؤى الفلسفية عن الوجود من داخل التجربة الفّنية، على رأسها الشّ الرّ جٌ سْ الّلغة يف كلتا التجربتني، نَ 
ليتوىل اخليال مهمة ال العقل يف كلتا التجربتني، قَ عٌ عن خيرجّمث إّن البحث الوجودّي . يف كلتا التجربتني
. والصوّيف، عند هايدغر واملتصوفة على الرتتيببناء كينونة  الغريبّ 
بينما ليس الوجود هو الّله . عدمسواه ، وماويسمونه بالوجود الواجبالّله هو الوجوديعترب املتصوفة 

ضمن بنية وينكشف. من الّله حسب هايدغرعند هايدغر، ألّن الوجود هو األقرب إىل اإلنسان
وتتزامن عناصر البنية، فال ". اآلهلة، الشعراء الفانون، األرض، الّسماء"أنطولوجية رباعية كما سبق الذكر 
. التعايل امليتافيزيقّي للوجود-حسب هايدغر-ويقّوض التزامن . يتعاىل عنصر على العناصر األخرى

 وقد . الرؤيةنقصد بالتجارب الصوفية الفلسفية اليت حتمل رؤية حول الذات الصوفية يف عالقتها باّهللا والعامل، وتشتغل من خالل الّلغة على كشف تلك
. والدراسة التطبيقية تثبت ذلك. اّيل، ينكشف من خالل الّلغةاخرتت جتارب التّفرّي واحلالج وابن عريب، لنوفرها على عمق فلسفّي ومج
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ومل تشمل . حماولته لتقويض امليتافيزيقااعتمد هايدغر على تراث الغرب، الشعرّي والفلسفّي، يف 
مدونته فالسفة من قوميات أخرى كاليهود واملسلمني مثال، ألّن الفلسفة حسب هايدغر خاصة 

مع أّن اليهود قد سامهوا يف تراث اإلغريق . بالشعوب الغربية، فوحدهم الغرب من يستطيعون التفلسف
وإّن استبعاد اليهود يف أعمال هايدغر ميثل . الفنّ فلهم إسهامات مهمة يف جمال الالهوت و. واليونان

وحال األمر دون إجناح هايدغر لتجربة " Ego-centrisme"حسب دريدا متركزا عرقيا للفلسفة الغربية 
اية املطاف إىل متركز ميتافيزيقّي حول الغرب. تقويض امليتافيزيقا . إذ حتّولت يف 

استبعد هايدغر اجتهادات الفالسفة املسلمني، مع أّن العربية هي األخت امليتافيزيقية بني الالتينية 
وبالتايل قّدمت العربية لإلنسانية إسهاما باذخا يف . مثلما ذكرنا آنفاواألملانية حسب فتحي املسكيينّ 

ا  ). الّلغةاألنطولوجيا، االبستمولوجيا، فلسفة( جمال الفلسفة بكّل أبوا
فتقّدم الّلغة العربية . تستطيع الّلغة العربية استضافة سؤال الوجود، من داخل الّسكن الشعرّي العريبّ 

ا الصرفية والّنحوية والبالغية . إمكانية فلسفية أخرى لإلجابة عن سؤال الوجود، من داخل قدرا
ا لغة ذ؛ ّلغة العربية إجناز ذلك باقتداروتستطيع ال مادّي يظهر يف نظام الّلغة العربية، : ات بعدينألّ

وتعترب العربية ذات نسبني . إلسالم، أحد أديان التوحيدوباطّين يتمّثل يف البعد اإلهلّي، باعتبارها لغة ا
الظاهر النبوّي واإلهلّي، ني،خصيصة اجلمع بني الشقّ تسمح و )1(إهلّي ونبوّي إذ أهلمها إمساعيل إهلاما

ومينح له بعدين أرضّي ومساوّي يف نفس الوقت، خبالف األملانية اليت مل . سؤال الوجودبإغناء والباطن،
. تكن لغة ألّي دين من أديان التوحيد

وإذا كان هايدغر قد اعتمد على شعر هولدرلني الذي حيتفي بعودة آهلة العهد اليوناّين؛ فإّن 
وبالتايل تقّدم . ّله الواحد األحد من داخل التجربة األدبيةنصوص املتصوفة حتتفي باحلضور إىل جناب ال

ألّن . نصوص املتصوفة إمكانية حقيقية للتقارب بني الديّين والفلسفّي واألدّيب، دون خماتلة وال مواربة
إّمنا هي جتربة دينية يف صميمها . الية رمزية كما يف شعر هولدرلنيالتجربة الصوفية ليست جمرد كنيسة مج

ا ختفض التعايل للديّين على اجلماّيل . ية وفلسفية يف الوقت نفسهومجال ّ واجلميل يف التجربة الصوفية أ
وبالتايل تقّدم التجربة . وضف إىل ذلك فهي جتربة يف فلسفة التوحيد. فيجتمع الثالثة معا. والفلسفيّ 

. 14طارق النعمان، مفاھیم المجاز بین البالغة والتفكیك، ص: یراجع-1
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ا العرّيب، منوذجا افتقده هايدغر يف التجارب الشعرية اليت فتسمح التجربة الصوفية . درسهاالصوفية بلسا
فهي فرصة إلمساع صوت الوجود بلغات . العربية بتدارك ما أغفله هايدغر من جتارب األقوام األخرى

ا فرصة لتفكيك التمركز العرقّي لفلسفة هايدغر ومفاهيمها: واألهمّ . أخرى ّ . أ
هولدرلني، ضمن خطّة تقويض التعايل استبعد هايدغر اإلله التوحيدّي يف دراساته عن شعر 

وقد استعان باآلهلة املتعددة يف شعر هولدرلني لتحقيق بنية أنطولوجية رباعية . امليتافيزيقّي للدين املسيحيّ 
فتسهم يف إنتاج كينونة شعرية . تتزامن عناصرها-اآلهلة، الشعراء الفانون، األرض، الّسماء-املعىن

قد عاد يف تصريح هايدغر ، لكن اإلله الذي استبعده هايدغر. افيزيقاللغرب، حتّررهم من سجن امليت
فهل هي أوبة إىل إله التوحيد؟ أم هو رجاء . األخري؛ حني اعتربه املنقذ الوحيد للفلسفة والغرب معا

فيلسوف استنفذ أوراقه الفلسفية؟ أم هو انفالت لغريزة املاورائيات املكبوتة؟ 
ل واحد من االحتماالت الّسابقة، مادام التصريح هو األخري هلايدغر، وقد ال نستطيع اجلزم باحتما

اية املطاف إىل امليتافيزيقا - وقد ضربت التقنية. أكمل شّق الطريق املضاد للميتافيزيقا، الذي قاده يف 
ّسماء يف أرض وبالتايل انقطعت كنوز ال. بنسجها يف العقل الغرّيب واحلياة الغربية-الوجه اآلخر للميتافيزقا

. إنّه عصر التقنية والعدمية. الغرب احلديث
ا هايدغر يف حت بل وّلدت ما .ييد احلاجة الدينية إلله يرجتىمل تغن التجربة الفّنية اليت استعان 

وإّن مسعى . "الضمأ األنطولوجّي للدين" سوف العراقّي عبد اجلبار الرفاعيميكن تسميته حسب الفيل
ة للدين اإليديولوجّي الواقع حتت سطوة الّسلتأسيس  طة كما يف أنطولوجيا دون إله، هو ردة فعل مشا

ردة فعل كالّسائرة ما قبل عصر احلداثة،  هايدغر تقويض صورة اإلله اإليديولوجية حاولف. العهد الكنسيّ 
استعادة العهد –ة متعددة وأن تكون أنطولوجيا هايدغر دون إله أو بآهل. مماثلة لكن يف االّجتاه املعاكس

قد سلخ الكائن الغرّيب من شغفه إلله الرجاء يف املسيحية، وقطع حبل وصاله ببعده - الوثّين اليوناينّ 
هول، بدل أن يكون   الرباّين، ليكون كائنا مقذوفا يف الوجود على حّد تعبري هايدغر، مرتوكا ملصريه ا

مر اغرتاب هذا الكائن، وفقدانه ملعىن احلياة ولشغفه املاورائّي، وتوّلد عن األ. كائنا مرعيا يف ملكوت الّله
إنّه العدم الذي اّتسعت . ليسيطر عليه القلق وخواء املعىن والعدم الذي حييق بوجوده من كّل جهة
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. وقد وّلد لدىه الضمأ األنطولوجّي للدين. مساحته باستيالء التقنية على مظاهر احلياة اليومية يف الغرب
علم الّنفس يعّلمنا أّن املوضوع املكبوت يعود بشكل قوي وموارب، وهو احلاصل يف الغرب التقّين ألّن 

إذ يتوّجه اآلالف من الشباب الذين عاشوا يف وسط غريب جد متطور، إىل اجلماعات . حىت يف عصرنا
املوت؟ فما الذي يدفع بشباب غريب مرّفه إىل مستنقعات. اإلرهابية، وينخرطون يف والئم الدمّ 

أعين بالضمأ األنطولوجّي " و. إنّه الضمأ األنطولوجّي للدين كما يسّميه الفيلسوف عبد اجلبار الرفاعي
الضمأ للمقّدس، أو احلنني للوجود، إنّه ضمأ الكينونة، بوصف وجود اإلنسان وجودا حمتاجا إىل ما 

الدين، احلداثة إذن يف قطيعتها مع وتبدو)1(."يثريه، وهو كائن متعطش على الدوام إىل ما يرتوي به
وإّن نتيجة الضمأ ملاء الدين يف حياة الغرّيب، على غرار . قدوقعت يف فّخ الضمأ األنطولوجّي للدين

إنّه اإلقبال حنو ما . الضمأ ملاء الشرب يف احلياة، يوّلد إقباال مضاعفا على منابع ماء الدين يف الغرب
".   يندإرواء الضمأ األنطولوجّي لل" يسّميه عبد اجلبار الرّفاعي 

:التجربة الصوفية وإرواء الضمأ األنطولوجّي للدين-5
م يتحدثون باسم الدين الذي يقّدم أجوبة تطمئن  ّ ينجح رجال الّدين دوما يف حشد مؤيديهم؛ أل

إّن و . الكائن البشريّ يروي ماء احلياة يففالدين . هلا الّنفوس، لطور ما بعد املوت وليس لطور احلياة فقط
ال الوحيد الذي خيوض يف طور ما بعد املوت حبقائق، أو كما تسمى هذه احلقائق بلغة الدين هو ا

. ديه من كّل الفئات والطبقاتلذا ينجح الدين دوما يف حشد مؤيّ ". أنباء" القرآن 
وبالتايل حيتاج . ينونتهكص الذي يشوب  والّنقحيتاج الكائن البشرّي إىل الدين نظرا لطبيعته املتناهية،

أنطولوجية يف نفس و فاحلاجة إىل الدين نفسية . الكائن البشرّي إىل الدين ليسّد نقصه، وحيّقق االكتمال
وما بطن، ما هو يف طور احلياة األرضية ا فنفسية ألّن الدين يفّك كّل ألغاز الوجود، ما ظهر منه. الوقت

وكلما اّتسعت مساحة النور يف وجود الكائن البشرّي، تقّلص القلق الّنفسّي . وما هو فوق احلياة األرضية
فإّن البشر ما ينفك عن نقص يف كينونته، وهو " األنطولوجية احلاجة وأما . والوجودّي إىل أن ينتفي كّلية

وليس اإلنسان فقط هو ما يعرتيه الّنقص يف عامل . ماله الوجوديّ يف توق وشغف أبدّي يطلب ك

. 13، ص2017العراق، ودار التنوير، لبنان، -، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد2عبد اجلبار الرفاعي، الدين والضمأ األنطولوجي، ط- 1



القديمة تفكيك القوة في خطاب البالغة العربيةالفصل األول                               

98

والّله وحده الواجب )1(."إذ ال كامل إال الواجب. بل الّنقص حقيقة هذا العامل الوجودية. اإلمكان
. الوجود حسب املتصوفة، وبالتايل يستمد الكائن البشرّي من الّله وحده إمكان وجوده ومعىن وجوده

وإال بقيت كينونة ناقصة ضعيفة، . ريورة حنو االكتمال بالّلهسلكائن البشرّي كينونة يف ينونة افتكون ك
ا رياح العدم . تذوي 

لتقويض امليتافيزقا، الدين واحلداثة؛ بل إّن الفّن هو -الرسم والشعر-توّجه هايدغر إىل الفّن 
وألّن وجود الكائن البشرّي على . الوسط الذي ميكن من خالله اخلروج من سجن العقل احلداثّي والدين

ظة؛ إذن يغدو الفّن  أمجل األرض يعتوره الّنقص؛ وألّن الكائن البشرّي منته، يهجم عليه املوت يف أّي حل
حسب السياق -كما يسمح الفّن . وأجّل إمكانية لضمان خلود الكائن اإلنساّين، حىت بعد موته

وبالتايل حيّل الفّن مكان . باإلقامة شعريا للغرب فوق األرض، يف عصر تزّود بالتقنية حّد التخمة- الغريبّ 
ود، باجلمال الذي يرتسم يف لوحات الفّن املختلفة الدين يف التخفيف من جالل العدم الذي حييق بالوج

فهل ينجح الفّن يف تعويض الدين؟ . وقصائد الشعر املتنوعة
ومع أّن "أّن الدين يبقى حاجة أساسية للكائن البشرّي؛ عبد الجبار الرفاعيفكر العراقي يرى امل

يكون بديال عن الدين، ذلك أّن الفّن يلّون الفّن يرفد حياة الكائن بشيئ من املعىن، غري أنّه ال ميكن أن 
احلياة باجلمال، أما الدين فيخلع هالة سحر على العامل، وهو بذلك يسافر بنا إىل خارج ماهو معيش 
وحمسوس ومادّي جاف، يف ما حييطنا من عامل حمدود، لننخرط يف إيقاع موسيقى الوجود 

ما الدين فيتحرك يف عاملي امللك وامللكوت وأعلى فالفّن يتحرك يف مساحة امللك، أ)2(."الالمتناهية
وإّن ما يعّرب . وإّن ما يعّرب عنه الدين هو حقيقة العامل اخلفّي، حىت وإن رآها بعيون شاعر صويفّ . منهما

. عنه الفّن هو الصورة الشعرية املتخيلة اليت ال وجود هلا يف الواقع احملسوس
إنتاج املعىن للسلطة، وبني ن اإليديولوجّي الذي خيضع فيه نظام يفّرق عبد اجلبار الرفاعّي بني الدي

وهو ما يسميه البعد . الذي يعين اإلميان أو الدين الذي يشمل كّل مناحي حياة الكائن ووجودهالدين
ويعترب ترحيل الدين من جماله األنطولوجّي الواسع، إىل جماله اإليديولوجّي الضّيق، . األنطولوجّي للدين

. ن.ن، ص.م- 1
. 15س، ص.عبد اجلبار الرفاعي، م-2
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اليت يلخصها مصطلح العدم الّلصيق مبعظم الّنظريات )1(وقع فيه اإلنسان من قلق وسأم وغثيانسبب ما
. الوجودية

تضطلع التجربة الصوفية بإمكانية إحياء البعد األنطولوجّي للدين، خاصة املرتبة الثانية للدين اإلميان 
فالتجربة الصوفية تسعى إىل إجناز كينونة الصوّيف باحلضور إىل جناب احلّق، . فاملرتبة الثالثة اإلحسان

كينونة الصوّيف يف تكتمل  و . االكتمالريورة حنوسبالتايل تكون كينونة الصوّيف يفو . الوجود الواجب
فريتوي ضمؤنا للمقّدس، وتشرق على أرواحنا جتّليات . "هوللّ الوجود بتحقيق احلضور بالّله ومع الّله

مجال الّله، ونتذوق األبعاد اجلمالية املطموسة يف الدين، وندرك ما ميكن أن يفيضه الدين على مشاعر 
ما يتفشى من قبح، وضوء مع كّل ما يغرق فيه من ظالم، وخري مع  من مجال مع كلّ : املتدين يف عاملنا

وإّن )2(."كّل ما يسوده من شّر، وسالم مع كّل ما يفرتسه من حروب، وحياة مع كّل ما يعمه من موت
. وإّن إضفاء احلياة على املوت هو موضوع الفّن الصويفّ . املوت هو موضوع الدين

وإذ حييي الفّن الصوّيف البعد األنطولوجّي . إعادة اإلهلّي إىل األرضيضطلع الفّن الصوّيف مبهمة 
فيكون االشتغال األنطوثيولوجّي . ن من إحياء البعد اإلهلّي الذي غفلته فلسفة هايدغرللدين، فإنّه ميكِّ 

اإلميان -وبالتايل تتحّقق الوصلة بني الدين مبعناه الصويفّ . إحياء لإلهلّي يف أرض التجربة الفّنية الصوفية
... وذاك ما يضطلع به االشتغال األنطوثيلوجيّ . والفّن والفلسفة-واإلحسان

..

. 17ن، ص.م-1
. 18ن، ص.م- 2
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:  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي
استلهمت الّنصوص الصوفية قضاياها الفلسفية الكربى، كحادثة اخللق وغايتها الدينية والوجودية؛ 

ولعل أهّم آية يستند إليها املتصوفة يف . من الّنصوص املقّدسة خاصة القرآن الكرمي واحلديث القدسيّ 
هدهم على أنفسهم وإذ أخذ رّبك من بين آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأش: " تأسيس رؤاهم، قوله عزوجل

سورة األعراف، آية " ( ألست برّبكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا غافلني
فاآلية تؤّكد خماطبة الرب لذرية آدم قبل نزول أرواحهم يف أجسادهم، وموضوع املخاطبة سؤال ). 172

وحمّل " أشهدهم، شهدنا" ه األفعال ، ووسيلة املعرفة الشهود كما توضح)ألست بربكم( الربوبية 
، "شهدنا " املودع يف مجيع ذرية آدم، مثلما يؤّكده ضمري مجع املتكّلمني " القسط الرباينّ "املشاهدة 

فاملقوالت األساسية اليت تتمحور . والعنصر املعارض للشهود الّنفس، نتيجة الغفلة اليت جبلت عليها
وانطالقا . املخاطبة، وسيلة املخاطبة، املعارض ملوضوع االّتصالمقام املخاطبة، موضوع: عليها اآلية هي

من املقوالت الّسابقة انشغل املتصوفة بتأويل معاين العناصر الّسابقة، فتفّتقت منها جّل الّنصوص 
. الصوفية شعرا وسردا، كما سنفّصله يف التجارب اليت اخرتناها

: مقام المخاطبة-1-1
راغَ صِ :رُ والذَ : " رّ ورد يف معجم لسان العرب البن منظور كلمة الذَّ . دمهم ذرية آباطَ خَ إّن املُ 

َا َما يـٌَرى يف : وقيل...ٍري عِ شَ نْ مِ ةٍ بَ حَ نٌ زْ ا وَ هَ نْـ مِ ةَ ئَ مِ نَّ إِ : قال ثعب ، لِ مْ النَّ  الذَّرٌَّة لَْيَس َهلَا َوْزن، ويـٌرَاٌد ِ
ِِْم، كَ بٌّ رَ ذَ خَ أَ ذْ وإِ : " وقوله تعاىل(...)ٌشَعاِع الشَّْمِس الدَّاِخِل يف النَّاِفَذةِ  ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظٌٌهورِِهْم ٌذرِّيَا

وإذ أخذ رّبك من بين آدم " يف أّي جسم، بقوله ئ رة كأصغر جزيالذّ ط وبرب)1(."ٌذرِّيَُةبـَْعٌضَها ِمْن بـَْعضٍ 
ومن جهة . آخر أبنائه، من جهة، فإّن مورثات بين آدم متسلسلة من آدم إىل ..."من ظهورهم ذرّيّتهم

أي قّدر ؛ أخرى فإّن الذرية تعرفت على الرب وشهدت التوحيد، بدءا بأصغر ذرة تتكّون منها الذرية
.  أعماهلم وفق علمه الّسابق لظهورهم

لد الثالث، دار املعارف،بريوت- 1 .  1494،ص2007لبنان، -أبو الفضل مجال الدين بن منظور، لسان العرب، ا
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": الّشهود"وسيلة المخاطبة-1-2
املصرف مع " أشهدهم"وقد دّل عليها الفعل األّول. إّن لغة املخاطبة حسب اآلية هي الّشهود

ضمري الغائب (، املشاهد)الربّ (املشهد: ويدل على موقف شهادة حدث يف عامل الذرّ . مجع الغائبني
وبالتايل . على االستعالء" على"،واملّتهم هي الّنفس البشرية وقد دّل حرف اجلّر )العائد على ذرية آدم

. داخل كّل إنسان أعلى مرتبة من الّنفس-بوبيةمبا أّن املخاطبة يف مقام الر -نفهم أّن هناك قسط رباينّ 
وهو أشرف مرتبة من . وميلك هذا القسط أهلية الّشهادة على الّنفس، كما أنّه خمتلف عن الّنفس البشرية

" ألست بربكم :" إذ خاطب الرب هذا القسط يف مجيع ذرية آدم. الّنفس، ألنّه حمّل مشاهدة الرب
. رفة بالشهودومنه انبثقت املع". بلى: "فأجاب
إّمنا قال عرف ذلك أو جهله ألنّه عهد بلسان احلال ال الّلفظ، فمن تفطن له فإّمنا يتفطن له "و

وقد ذهب العديد )1(."من مقام فوق مقامه، وقد ال يتفطن له لقصوره عن مقام هو فوقه حىت يصل إليه
، حيث التذت األرواح ماع الروحاينمن املتصوفة إىل أّن املخاطبة بني احلّق وذرية آدم، وفق مبدأ الس

يف والشهود . لغة الّشهودواملوسيقى الروحانية هي )2(بسماع احلّق، مثلما تلتذ األرواح لسماع املوسيقى
، حيث أقّرت "بلى" وقد ورد اإلقرار يف حرف اجلواب . بلسان احلال ال القولمقام الذّر أو الغيب، هو 

م برجموا على هذه الفطرة قبل أن ينزلوا إىل عامل الدنيا والتكليف ّ وقد ورد . ذرية آدم بوحدانية الّله، أل
وملا كانت كّل ذرة من ذرية آدم شاهدة للتوحيد ومقرّة به؛ فإّن التوحيد . "بلى"اإلقرار يف حرف اجلواب 

سة املؤسِّ األصلية الالواعية لتوحيد هو البنيةل أّن اأو لنق. هو الربنامج القاعدّي الذي جبل عليه اإلنسان
. للوعي اإلنساينّ 

:  العهد أوالميثاق المأخوذ على الذرّية-1-3
لتوحيد رّية باالذإقرارويتضّمن . بني الرب وذرية آدمأو عهدعن اإلقرار بربوبية الرب، ميثاقجنم 

معىن عرف ذلك امليثاق أو جهله، " وقد ذهب عفيف الّدين التلمساين إىل أّن . عن طريق الّشهودللرب
.139، ص2000املصرية للكتاب، مصر، مجال املرزوقّي، اهليئة : عفيف الدين التلمساين، شرح مواقف النّفرّي، تح- 1
ّلوح احملفوظ، يرى العديد من الصوفية أّن املوسيقى هي لغة الروح، وأّن طرب األشخاص لسماع املوسيقى، هو فرع للموسيقى النامجة عن صرير القلم يف ال

: حبوث حول كتب ومفاهيم الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب، تقدميعبد الباقي مفتاح،: للمزيد يراجع. وصرير نسخ املالئكة ألعمال العباد يف املإل األعلى
. 76-65، ص2011، دار الكتب العلمية، لبنان، 1عبد اإلله بن عرفة، ط

.    74ن، ص.م: يراجع- 2
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ومعىن ميثاق هو معاهدته لربه تبارك وتعاىل يف حال الّشهود أن ال يثبت له رمسا مما كان الشهود قد 
ا يوم شهدنا أن تقولو : " وتعترب املالئكة طرفا شاهدا على العهد يف قوله)1((...)"حماه، فهذا هو امليثاق

. وإّن هذا اإلقرار خيضع الختبار إثبات مدى صحة اّدعاء ذرية آدم". القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلني
ويظهر أّن العقبة اليت تقف أمام جناح ذرية آدم يف االختبار، هي . ويتّم االختبار يف العامل الدنيويّ 

ا ال تتذكر إقرارها فقد تغفل الذرية عن الثبات على طريق التوحيد، أو تنسى. الغفلة ّ التوحيد، أو لنقل أ
وستكون القيامة يوم اجلزاء، حيث يكشف احلّق الصادقني يف . األصلّي بالتوحيد يف عامل الذّر أو الغيب

. يكشف املوحدين واملشركني: أو لنقل. دعواهم والكاذبني
نستنتج من كّل ما سبق أّن أصل املعرفة الشهودية بني الّله والبشر حدثت يف عامل الذّر، وفيه أقّر 

وأّن وظيفة اإلنسان . فالتوحيد هو البنية الالواعية الكامنة داخل كّل إنسان. اجلميع بوحدانية الّله وربوبيته
وإّن فعل الغفلة أو . وحيد األصليّ يف عامل الدنيا الثبات على صراط التوحيد، وذلك بتذكر نداء الت
وإّن الّنفس حمّل الغفلة والّنسيان . الّنسيان قد يصرفا اإلنسان عن الثبات على تذكر الواحد األحد

وإذا تعّطل القسط الرباين، . والوسوسة، وبالتايل تعّطل فعالية القسط الرباين املودع يف جوانية كّل إنسان
.  ينصرف اإلنسان إىل طريق الشرك والشيطانوبالتال. فإّن املشاهدة ستتعّطل

واذكر إذ أخذ ربك، وخياطب الّله : ومعىن وإذ " وإذ أخذ ربك : " استهلت اآلية الّسابقة بقوله
وال يقصد ذكر الّلسان فقط، . ، آمرا إيّاه أن يذكر ميثاق وعهد الّله على ذرية آدم)ص(عزوجل حممد 

: أو لنقل. أن يعيد مشاهدة حادثة العهد مرة أخرى" ص" لّرسولأي يطلب الّله من ا. بل ذكر الّشهود
وإذ يتذكر الّرسول . يستعيد احلادثة عرب التذكر كما حدثت، باالستعانة بشهود احلال ال الّلسان فقط

.  احلادثة، فإنّه يذّكر أصحابه بالثبات على صراط التوحيد الذي أخذ عليهم يف عامل الذرّ 
وأّن عامل الدنيا صورة أو جماز أو . نستنتج أّن احلقيقة واملعىن واألصل كامن يف عامل الذّر أو الغيب

ويف خضم هذا التصور . أما يوم القيامة فهو ميزان كشف حقيقة الصورة من زيفها. فرع عن عامل الذرّ 
. والنّفرّي وابن عريب الحقاصيغت كّل التجارب الصوفية، شعرا ونثرا، مثلما سنتوقف عند جتارب احلّالج 

. 139عفيف الدين التلمساّين، شرح مواقف النّفرّي، ص- 1
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حاولت التجربة الصوفية فهم اهليئة اليت خلق عليها ذرية آدم، ومتّكنهم من شهود الرب وتوحيده، 
فكان سندها يف فهم ذلك حديثا قدسيا، يرد . والطاقة املوكلة حبفظ عالقة االّتصال بني الرب وعباده

فة يقصدون يف سفرهم، الوصول إىل مرتبة األعيان هلذا جند املتصو .  بكثرة يف نصوص التفسري الصوفية
فتكون جتارب املتصوفة، احلّالج والنّفرّي وابن عريب حماولة . وبالتايل حتقيق زمن الكينونة األصليّ . الثابتة

.  فّصله يف الفصل األّولأوهو ما س. أو لنقل وفق ما يطرح يف أدبيات. استعادة للكينونة األصلية
وسأبرز . ألّول خمتلف نصوص االستعادة عند احلّالج، النفرّي وابن عريبسأدرس يف الفصل ا

. سواء أتعلق األمر بالّنصوص الشعرية أو السردية أو الواصفة. إمكان الكينونة املوحدة يف هذه الّنصوص
فأخلص من خالل الفصل إىل مآل الكينونة يف نص االستعادة، ونوعية االشتغال الذي تكشفه 

ا . الّنصوص ذا
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استراتيجية المحو للكينونة الحالجية العاشقة: المبحث األول
متثل نصوص احلالج الشعرية والّسردية والواصفة، جتّليا لكينونة الذات الصوفية يف ارتباطها بكينونة 

ّم نفسّي ووجوديّ فرتتبط هذه الّنص. الّله أال وهو استعادة الكينونة مع الرب، مثلما كان ؛ وص املختلفة 
وقد جتلى هّم االستعادة من . استعادة نداء الرّب الذي كان يف عامل الذرّ متّثل : أو لنقل. يف عامل الذرّ 

ردا فنصوص احلالج املختلفة تستثمر التوحيد شعرا وس. خالل الوجه اآلخر لالستعادة، قضية التوحيد
قد و . ات اإلنسانية مذ عامل الذرّ مكانية حتقيق التوحيد الذي فطرت عليه الذتأمل إإىل دفو . ووصفا

من داخل قدرات الّلغة العربية، بكّل أشكال التصوير اليت تقرتحها جتربة احلالج قضية التوحيداستثمرت 
هلية كما وإوقد ارتبطت أشكال االستعادة الّلغوية بأبعاد أنطولوجية. بدءا باحلرف وانتهاء بالصور البيانية

شتغالن فت. ألنطولوجيا ذات األبعاد اإلهليةاذات ارتباط بالّلغة والصورة مما جيعل . سنفّصل ذلك الحقا
.  للّنصوص املختلفة اليت استعادت قضية التوحيديف حتلياليتسأجّليه مثلماأنطوبالغيا، وأنطولغويا 

بحر التوحيد واستعادة الكينونة مع الرب-1
كنت كنزا خمفيا : " للقاشاين يف شرحه للحديث القدسيّ " اصطالحات الصوفية" ورد يف معجم 

" فأحببت أن أعرف" والظهور يف قوله " كنت كنزا خمفيا " أّن اخلفاء يف قوله ..." فأحببت أن أعرف
لتجّليات، هو فتوّجه احلّق بالظهور يف مجيع مراتب ا. هو أصل الوصلة يف الكون، أو ما يسمى باالّحتاد

ومن جهة أخرى يضمن هذا التوجه الوصلّي ما . ما حيّقق الوحدة يف الكثرة والكثرة يف الوحدة من جهة
وإّن الطاقة املوجهة إلرادة )1(وتتوّلد عنه مصطلحات التأثري والفاعلية واملفعولية. يسمى بالّنكاح الكوينّ 

فاحملبة . ة احملبة كما اتّفق على ذلك جّل املتصوفةإجياد املوجودات، أي سريان الوحدة يف الكثرة هي طاق
. فهي صفة ذاتية قدمية. إجياد املوجوداتتعّلقت بإرادة الذات اإلهلية يف توجهها إىل

فقد ورد العشق بكّل مشتقاته للداللة على حالة الوجد . إىل العشقص احلالجنصو ترتقي احملبة يف 
واعترب احلّالج أّن العشق صفة قدمية ). احلقّ ( باملعشوقة ) احلّالج( القصوى اليت جتمع الذات العاشقة

مصر، -حممد كمال إبراهيم جعفر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة: حتقيق وتعليق،اصطلحات الصوفيةالقاشاين،كمال الدين عبد الرزاق - 1
. 97ص ، 2008
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للذات اإلهلية، يف عامل الغيب حيث كانت صفة العشق هي الطاقة اليت حرّكت اإلبداء من أزل اآلزال، 
: يف قوله

فيه به منه يبدو فيــــــــــه إبداء / العشق من أزل اآلزال من قدم" 
من الصفات ملن قتاله أحيـــاء  / العشق ال حدث إذ كان هو صفة 

ما مبداه أشياء  شيءوحمدث ال/ صفاته منه فيــــــــه غري حمدثة  
) 1("فيما بدا فتألأل فيــــــــــه ألالء/ ى عشقـــه صفة  ملا بدا البدء أبد

فتبدو املوجودات فيضا من صفة العشق يف . فصفة العشق غري حمدثة، بل قدمية مرتبطة بالذات اإلهلية
". ءً َال َألْ يهِ فِ َألَ َألْ تَ فَـ " قوله 

أصبحت اخلصيصة إذ سرت يف كّل ما بدا إىل أن ؛ دو صفة العشق ممتزجة باملوجوداتوتب
على امتزاج صفة " تألأل" يدّل تكرار صفة العشق يف الفعل ف.املكّونة لكينونة املوجوداتاألساسية

على أّن صفة العشق تتحّول إىل " ءً َال َألْ "العشق اإلهلية باملوصوفات أو املوجودات، كما يؤّكد التمييز 
املوجودات إىل كينونات عشقية، أو كائنات تشّع تتحّول : أو لنقل. خصيصة متييزية لكينونة املوجودات

؛ فإّن كّل ما بدا من ؤُ لُ َألْ التَ وملا امتزجت صفة العشق اإلهلية باملوجودات كما يدّل عليه سيم. عشقا
ا بدت نتيجة توجّ . موجودات هي كائنات عاشقة ومعشوقة يف نفس الوقت ه إرادة احلّق، معشوقة ألّ

ت عاشقة، يشّع عشقها على ما فأصبحت كائنا. لقدمية امتزجت بكينونتهاالعشق اوعاشقة ألّن صفة
. على العشقيف األصل وينبعث اإلشعاع من الداخل املتأّسس. بدا

. وفة يف تفسريهم حلدث اخللقخيتلف احلّالج عن جّل املتصوفة يف جتاوزه حّد احملبة الذي أقرّه املتص
دته، استنادا إىل قوله القشريّي يف معجمه، حمبة الّله لعباده بإراربط معظم املتصوفة الذين أوردهمحيث

املائدة، "(هُ ونَ بُ حيُِ وَ مْ هُ بُـ حيُِ مٍ وْ قَ بِ هُ اللَّ ِيت أْ يَ فَ وْ سَ ، فَ هِ ينِ دِ نْ عَ مْ كُ نْ مِ دْ تَ رْ يَـ نْ مَ : وانُ آمَ ينَ ا الذِ هَ يـُّ ا أَ يَ : "عزوجلّ 
فمحبة احلّق سبحانه للعبد إرادته إلنعام خمصوص عليه، كما أّن " لكّنها حمبة خاصة ال عامة ) 54آية 

. 25، ص2008، لبنان-، دار صادر، بريوت2سعدي ضّناوي، ط:، مجعه وقّدم لهّشعريّ ديوان الاحلّالج، ال- 1
 ْء متييز  من املفروض منصوب، ولكّنه ورد مضموما للحفاظ على حركة حرف الروّي يف القصيدةَالْ َأل .
 السيم )sème  (يف الّلسانيات أصغر وحدة معنمية، ومنها السّمة يف الّلغة العربية اليت تدّل على العالمة املميزة لشخص ما .
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رمحته له إرادة اإلنعام، فالرمحة خاص من اإلرادة، واحملبة أخّص من الرمحة فإرادة الّله تعاىل ألن يوصل إىل 
)1((...)"ّصه بالقربة واألحوال العّلية وتسمى حمبةالعبد الثواب واإلنعام، وتسمى رمحة، وإرادته ألن خي

. ةل جتّليات ألفعال الّله يف خمصوص عباده، من إنعام ورمحومتث. إذن ترتبط بفئة املقرّبنيفاحملبة
وبالتايل حتدث يف مستوى التجّليات االمسية، بوصفي اإلنعام . ألحوالباوجتتمع فيما يسّميه املتصوفة 

فتكون األحوال صورا للتجّليات االمسية؛ أي ). اسم الّله الرحيم، املنعم وما دار يف فلكيهما( والرمحة
.  على الذات الصوفية) املنعمة أو الرحيمة( نامجة عن االنفعال جراء إقبال الذات احملبة

هلذا يصف معظم . احلّد، بني الذاتني احملبة واحملبوبةإبقائها على يفة بالعشقمتتاز احملبة مقارن
العشق جماوزة احلّد يف احملبة، واحلّق سبحانه ال يوصف بأنّه "املتصوفة العالقة بني الّله وعباده باحملبة؛ ألنّ 

لك استحقاق جياوز احلّد، فال يوصف بالعشق، ولو مجع حماب اخللق كّلهم لشخص واحد، مل يبلغ ذ
إّن عبدا جاوز احلّد يف حمبة الّله تعاىل، فال يوصف احلّق سبحانه بأنّه : قدر احلّق سبحانه، فال يقال

يعشق، وال العبد يف صفته سبحانه بأنّه يعشق، فنفى العشق وال سبيل له إىل وصف احلّق سبحانه ال من 
هو امليزان املقّدر لعالقة الّله بعباده، فإّن احملبة وألّن احلقّ ) 2(."احلّق للعبد، وال من العبد للحّق سبحانه

ا حتافظ على احلّد، فال تتعداه. هي العالقة احلقّ  ّ وإّن احلّد هو . وبالتايل حتّق احلّق يف مستوى العالقة. أل
وكّل ما لتسميته أو وصفيته أو معنويته ضد فهو حد وكّل " وضع الفاصل بني الذاتني اإلهلية واإلنسانية، 

فمنطق )3(."فهو حد، واحلّد معنويته احلصر، واحلصر ال خروج له عن مقرّه-تعاىل-ما سوى احلقّ 
.  الثنائيات الضّدية هو األساس الذي ينبين عليه احلدّ 

ذكر الّدليمّي أّن العشق عند احلّالج اجتماع وصفي النار والنور يف صفات الذات اإلهلية، 
ا "ف ا بذا العشق نار ونور أّول نار، وكانت يف األزل تتلّون بكّل لون وتبدو بكّل صفة وتلتهب ذا

ا، ال جتوز إال جوازا من األزل، يف اآلباد ينبوعها من اهلوية ا بصفا . ، متقدس عن اإلنّيةوتتشعشع صفا

. 211ص، 2008لبنان، -بريوت، دار صادر، 3ط، القشريّي، الّرسالة القشريية- 1
. 213ن، ص.م- 2
.2007لبنان،  -، دار املدى، يروت1طقاسم حممد عباس،: األعمال الكاملة، حتقيق وتقدمي-النّفرّي، ضاقت العبارةحممد عبد اجلبار - 3
. 40ص
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ا الكاملة باالستتار املنيب عن الكلية بالكمال ا حقيقة الوجود، وظاهر باطن صفا )1(."باطن ظاهر ذا

ومن هنا نفهم معىن التأللؤ على أنّه نار العشق الصفة الذاتية، اليت انتقلت إىل روح الذرية اإلنسانية يف 
م .  الّسبيل الستعادة وهج النار النوراين للروح يف فلسفة احلّالجوبالتايل أصبح العشق هو . األزل، فأنار
نفي، / ية، إثباتكّل حد، خبالف احلّد الذي يشتغل ضمن منطق الثنائيات الضدالّنارتصهر 

ا ذا املنطقهترعى الّسلطة الدينية و . عدم/ وجود وقد نشأت . حتتكر ملكية املعىن، وترسم احلدود؛ ألّ
.لتقسيم الثنائي للمعىنلّسلطة الدينية لتعزيز هذا االبالغة يف حضن ا

متّثل املقطوعة الثامنة من ديوان احلّالج نصا مصّغرا لتجربة الذات احلالجية الّساعية لتحقيق الكينونة 
فتأسيس . يف التوحيد، أو الكينونة مع الّله، أو استعادة نداء عامل الذّر، من خالل التجربة الّشعرية

فما . يف التوحيد من خالل الّشعر، يعين أّن الّشعر جدير بتأسيس كينونة الصوّيف يف الوجودالكينونة
وقد صّورت املقطوعة الّشعرية الثامنة، . يبقى بعد عودة الصوّيف من مقام الفناء، يؤّسسه الصوّيف الّشاعر

من البحر، على غرار كّل مغامرة الذات الصوفية الستعادة الكينونة يف ظّل التوحيد بشكل رمزي، يّتخذ 
:      فيقول.غمار حبر التوحيدخوضان على الذات املسافرة للتمكن منويقع الره. املتصوفة، رمزا للتوحيد

ــبــــــــــــــــــله مراق على غريي مصاعيــــــ/ إنّــــــــــي ارتقيت إىل طود بال قدم" 
حي وقليب منه مرعوبخاضته رو / وخضت حبرا ومل يرسب به قدمـــــي 

ــــــــام منهوبـــــــــــــــــــــتـــــــلكّنه بيّد األفهـــــــــــــ/ حصبـــــــاؤه جوهر مل تدن منه يد
ــــاء قد كان باألفواه مشروبــــــــــــــــــــواملــــ/ شربت من مائــــه ريّـــــــا بغري فم

)2("واجلسم ما مّسه من قبل تركيـــــب/ ألّن روحي قديـــــما فيه قد عطشت 

إّين ارتقيت إىل " الصعود إىل قمة اجلبل بال قدم يف قوله : أوالهما. يف املقطوعة الّسابقةلغزانورد 
مْ ا ولَ رً حْ بَ تٌ ضْ وخَ :" ركوب البحر دون أن ترسب قدمه يف املاء، يف قوله : ثانيهما، و"طود بال قدم

. إىل روحهأما الثاين ففّكه بإسناد فعل الّسري. وقد أبقى على الّلغز األّول دون حل".يمِ دَ قَ هِ بِ بْ سٌ رْ يَـ 
ي بِ لْ قَـ وَ "ه حال الرعب يف قوله فالقلب جيتاح. ح يف حتقيق التوحيدويبدو الصراع جّليا بني القلب والرو 

، 1962الفرنسي، فادية، مطبعة املعهد العلمي . ك.ج: أيب احلسن علي بن حممود، عطف األلف املألوف على الالم املعطوف للديلمي، تح: يراجع-1
. 156، ص 2012، منشورات ااجلمل، بريوت، 2كامل مصطفى الشييب، شرح ديوان احلّالج، ط: ؛ نقال عن44ص
. 29احلّالج، الديوان الّشعرّي، ص - 2
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االرتقاء إىل حركتان للروح، وقد تزامنت. ، ويقع الرهان على الروح املندفعة إىل نداء التوحيد"وباعٌ رْ مَ هٌ نْ مِ 
متثل احلركتان أقصى نقطة من : أو لنقل. والنفاد إىل أعمق نقطة من البحر، أعلى نقطة من الطود

قمة " أعلى نقطة من ونستطيع أن نرسم دائرة متّر ". رقعر البح" ، وأعمق نقطة من الباطن"اجلبل"الظاهر
ويكون سطح البحر، هو القطر الفاصل الواصل، بني ما ". قاع البحر" وأعمق نقطة من الباطن" اجلبل

و يبدو نصف الدائرة املطمور يف عمق البحر هو . يظهر من نصف الدائرة، وما خيتفي من نصفها اآلخر
ومبا أّن قمة اجلبل تتموقع بني الّسماء وسطح األرض، وترمز . صورة يف مرآة البحر لنصف الدائرة الظاهر

فإّن الصعود إىل أعلى ميثل حماولة ؛ رمز األرض إىل األجساد الّسفليّ اح العلوّي، وتالّسماء إىل عامل األرو 
" قطة يف الداخل وهو ما يعادل النزول إىل أعمق ن. الروح للتخّلص من ارتباطاته الّسفلية باجلسد

د من منطقة وسطى، منطقة االلتقاء والفصل يف نفس الوقت، للجسمعىن احلركتنيينبثق كما". القلب
ني، ويعّرب به  عن عامل املثال، ئشيهو احلائل بني ال"وهي سطح البحر الذي يرمز إىل الربزخ؛ و. والروح

ردة، أعين الدنيا واآلخرة، ومنه الكشف الصوريّ  )1("أعين احلاجز بني األجساد الكثيفة وعامل األرواح ا

. البني بني، أو لنقل الرؤيا أو الكشفوإّن هذا املقام الربزخّي الذي تعيشه الذات الصوفية، هو مقام 
فما عالقة كينونة الصوّيف بالصورة املنكشفة يف الربزخ؟ وبقصة اخللق األوىل؟  

الّشرب " و". شربت من مائه ريّا بغري فم:" يبدو أّن الذات قد بلغت أوسط التجّليات يف قوله
ا يف كّل مقام" أما الرّي فهو)2("أوسط التجليات اإلهلية يف ؛ أي أّن الذات بلغت الغاية )3("غايا
حتقيق االّحتاد الذي كان يف عامل الوحدة، يف اية اإلهلية يف التجلي األوسط الغتتمثل و. التجّلي األوسط

ما مّسه واجلسم/ ألّن روحي قدميا قد عطشت: " وقد دّل على ذلك قوله. قبل نزول الروح يف اجلسم
. حيث شربت الروح من معىن التوحيد، فما ارتوت. الذّر أو الّنداءث عن عامل ويتحدّ ". من قبل تركيب

غري علم التجّليات؛ أي حتقيق عطشها؛ فال يروي احلياة يف اجلسدسد، لبثّ وإذ نزلت يف عامل اجل

، 2008حممد كمال إبراهيم جعفر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، : كمال الدين عبد الرزاق القاشاين، اصطلحات الّصوفية، حتقيق وتعليق-1
. 36ص
. 532، صحممود حممود الغراب: تقدمي، كتاب اصطالح الصوفية،ّرسائلابن عريب، ال- 2
. ن.ن، ص.م- 3
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اليت حتّقق الغاية من التوحيد يف  ال ترتوي الروح سوى بصور التجّليات اإلهلية : أو لنقل. الّشرب والريّ 
.  كّل صورة

: يصف احلالج يف البيتني العاشر واحلادي عشر يتمه الوجودّي بسبب انفصاله عن األب، يف قوله
ويقصد باألب الرب حني خاطب ذرية ". قليب لغيبته ما عشت مكروب/ إّين يتيم ويل أب ألوذ به" 
وكل ما ظهر من األكوان (...) تضي وجود املربوب وحتققهفالرب اسم خاص يق" ألست بربكم؟ : آدم

فاملوجودات يف تصور احلالج وغريه من املتصوفة، كانت صّورا )1(."فهو صورة اسم رباين يربيه احلّق به
. ظهور املوجودات: فكانت النتيجة؛ وّجه إليها الرب بإرادة إظهارهافت. علمية يف مستوى األعيان الثابتة

واألبناء النّامجون عن الرتبية ". الصور العلمية" األبناءو" الرب " وبالتايل تكون العالقة عالقة تربية لألب 
تّتحد الصورة واألصل، يف حلظة : ومضمون الّدرس. هم املوجودات، والدرس املستفاد هو معىن الربوبية

.  رىب الّنهر مبعىن فاض عن طرفيه: فيقال. ومن معاين الربوبية الفيض. الوصل واملخاطبة يف عامل الذرّ 
مما يعين غياب املعىن بغياب صورة . الغيبة عن حضرة الربوبيةإىل باليتم الوجوديّ الّشعوريفضي 

عىن، امل-الغربة الوجودية اليت تعيشها الذات املمزقة، بني أصلها: والنتيجة. الربوبية يف التجّليات اإلهلية
أبله "، "بصيروأعمى" املتضادات جبمع الغربة الوجودية لغويا احلالجوقد صّور. العمى-وحاضرها

.  يف زمن الغيبة" فطنو
يستنجد الّشاعر بأصحابه من املتصوفة الذين مروا بنفس التجربة الوجودية والروحية، قصد 

: إذ يقول يف خامتة املقطوعة الشعرية؛ الوحدة األصلية يف عامل الذرّ استعادة الصفاء يف ظلّ 
صحبــي ومن حيظ باخلريات مصحوب/  وفتية عرفوا ما قد عرفت فهم" 

)2("فأشرقت مشسهم والّدهر غربيــــــــب/  تعارفت يف قديــم الّذّر أنفسهم  

يف عامل الغيب أو الذّر وفق ما - يقصد بالفتية أصدقاءه يف طريق الّله-يشري البيتان إىل تعارف الفتية
ويذهب الدكتور سعدّي ضنّاوي، حمّقق ديوان احلّالج، إىل نفس املعىن . يوافق اآلية املشروحة آنفا

ورمز ) 3(."إّن أرواح صحبته تعارفت يف عامل الّذّر يوم مجعها الّله ليأخذ عليها امليثاق بوحدانيته:" بقوله

. 148-147عبد الرزاق القشاين، اصطلحات الّصوفية، صكمال الدين- 1
. 29، ص ّشعريّ ديوان الاحلالج، ال- 2
. 29صفحة الن، هامش .م- 3
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نزوال إىل زمان نزوهلم إىل عامل الدنيامّثل باملقابل . عاينها األصحاببالّشمس إىل حقيقة التوحيد اليت
).الّدهر( الظلمات 

الّلوح -لى كتاب القدرويظهر أّن الكتاب يدّل ع. يتكّرر لفظ الكتاب ومرادفاته يف نصوص احلّالج
ا ونسبها مبقدار؛ -احملفوظ يظهر أّن الذات 76المقطوعة ففي . حيث قّدر احلّق املوجودات وعالقا

: الصوفية قد خاضت غمار حبر فكرّي، مدفوعة حبال الشوق للقلب، وجناحي العزم يف قوله
خبــــــالص من خفّي وهم / أشار حلظي بعيـــن علم" 

أدّق من فهم وهم مهّــــــي / والئح الح يف ضميــري
أمّر فيــــــــــه كمّر سهم  / فخضت يف جلّ حبر فكريّ 

مرّكب يف جناح عزمي / وطار قلبـــــي بريش شوق
)1("رمزت رمزا ومل أسّم / - إن سئـــــلت عنه-إىل الذي

ف ثالث ووظّ ". مِّ سَ أٌ ولمْ تٌ زْ مَ إلى الذي رَ : " صّور احلّالج معراجه العلوّي، إىل احلّق يف قوله
؛ "يّ رِ كْ ر فِ بحَ في لجٌِّ◌ تٌ ضْ فخٌ "االستعارة املكنية يف قوله : الصورة األوىل. صور بيانية لتحقيق املعراج

. رمز بالبحر إىل الرحلة يف التوحيدوقد . حيث شّبه سفر الذات احلالجية إىل الّله، خبوض غمار البحر
ومل يرد وجه الشبه بني ". مِ هْ سَ رِّ مَ كَ يــــــــــهِ فِ رٌّ مٌ أَ :" يف قولهّمث شّبه مروره يف حبر التوحيد كمرور الّسهم

وجه الّسرعة هي كون تفقد . كّل احتماالت الشبه صحيحةفتكون. والّسهمالذات احلالجية املسافرة
. ر أرضّي، البحرتتشّكل االستعارة األوىل من عنص. هو وجه الشبهاهلدفإصابة يكون قدو .الشبه

مل  " ضيّ أر عنصرمن ، ، من الّسهم الذي يتشّكل يف ذاتهيف الصورة الثانيةويتشّكل التشبيه املرسل ا
املنطقة يف ينتج املعىن وملا كان الّسهم يصّوب بني األرض والّسماء؛ فإّن . اليت صنع منها" مادة اخلشب

. العنصر الّسماويّ -العنصر األرضّي والّرمح- ، ما بني األرض والّسماء، ما بني البحربني البيتنيالوسطى
ارَ وطَ :"وتتأّكد املنطقة الوسطى إلنتاجية املعىن من خالل الصورة االستعارية الثالثة، يف قوله

فقد أّكدت االستعارة املكنية املركبة، أّن وسيلة املعرفة ". يمِ زْ عَ حِ ناَ في جَ بٍ ركَّ مٌ / قٍ وْ شَ يشِ رِ بـــــي بِ لْ قَـ 
فجّسدت االستعارة املكنية املركبة إذن وسيلة احلركة والقوى . هي القلب، ومساعديه حاال الشوق والعزم

. 63، صّشعريّ ديوان الاحلّالج، ال- 1
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حيث شّبه احلالج القلب بالطائر، والشوق بالرّيش الصغري املشّكل جلناحي . الدافعة هلا، يف صورة طائر
وسطى؛ فإنّه يرمز النطقة املوألّن الطائر يطري بني األرض والّسماء، أي يف . ئر، والعزم جبناحي الطائرالطا

، استعارة االستعارة األصليةحول االستعارات الجزئيةويف املنطقة الوسطى ترتكب إىل السّر الصويفّ 
ض والسماء، إمتاما لسريورة اإلنتاج من وبالتايل تتأّكد إنتاجية املعىن يف املنطقة الوسطى، بني األر . الطائر

وتتقّدم سريورة إنتاج املعىن، باستعارة الطائر أعمق؛ ألّن الطائر يطري . خالل الصورتني األوليتني الّسابقتني
.  يف ارتفاع أعلى  من ارتفاع الّسهم

وقد سامهت الصور .فتتقّدم إذن سريورة املعىن حنو ما هو أعمق، من الصورة األوىل إىل الثالثة
ّلية لسفر الذات احلالجية، الصّور البالغية اانفتاح يتأّكد ف. البيانية الّسابقة يف حتريك املعىن وتعميقه

ويف نفس الوقت حتمل هذه األبعاد األنطولوجية . على أبعاد أنطولوجية، تصل عناصر أرضية ومساوية
حيث حتدث الوصلة املمكنة، بني . األرض والّسماءما بنيوينبثق املعىن يف منطقة وسطى،. ةمعان إهلي

. البالغة واألنطولوجيا، بني الصورة واملعىن
يطلق " ف. وق والعزم، تدالن على املعاين اجلزئية للسرّ ويبدو أّن االستعارتني اجلزئيتني حلايل الشّ 

واإلشارة هنا وقعت )2("اإلشارة سّر احلقيقة بإزاء ما تقع به " و)1("سّر احلال بإزاء معرفة مراد الّله فيه
.لكن ما معىن السّر؟ أو سّر السّر؟ أو ما معاين االستعارات اجلزئية والكّلية؟ . باستعارة الطائر
شار إليه، الرقي إىل املولكن معرفة معىن اإلشارات يتطلب؛ به السّر هو الوسيلة أو اإلشارةإّن ما يقع 

هوهو ما يؤكده احلّالج، باعتبار . أو الّلوح احملفوظالقدر،لّ جِ االرتقاء إىل سِ أي ؛ احلقيقة أو سّر السرّ 
يف / حىت إذا جزت كّل حد: " مما يعين جتاوز كّل حّد يف قوله. الغاية من الطريان، هي الوصول إىل احلقّ 

." فلوات الدنّو أمهي
وكذا ؛ استعارة الطائرأي ، ازية للقلبمبا فيه التسمية اجتاوز حّد التسمية، حدّ جتاوز كّل يعين 

ازيةيعين وإ. ها، استعاريت الشوق والعزمجتاوز التسميات اجلزئية وما ينبثق من اخلروج جتاوز حّد التسمية ا
فيتحّقق حسب احلالج االّطالع على العلم . الطائر-من حّد الصورة الربزخية، حّد استعارة القلب

. 533ص، حممود حممود الغراب: تقدمي، كتاب اصطالح الصوفية،ّرسائلال، ابن عريب- 1
. ن.ن، ص.م- 2



الكينونة تحت عالمة كشط : ثاني                     الّنص الصوفّي واستعادة نداء الربالفصل ال

113

يتحّقق حسب احلالج الّنظر يف علم احلّق الّسابق : أو لنقل. رالّسابق لكّل صورة، علم القد
دَّ حَ تُ زْ اوَ ا جتََ مَ فَ / لٍّ جِ يف سِ اكَ ذَ ذْ إِ تٌ رْ ظَ نَ : " ذلك ما ورد يف قوله. للمعلومات، الّسابق للصورة

ازية أو الصورة الربزخية من احلد)1(."يمسِْ رَ  العبد والرب، فإّن رفع احلّد بني ؛ ودوإذا كانت التسمية ا
الرسم نعت جيري يف األبد مبا جرى يف األزل واالسم احلاكم على " يعين التحّلي بالّنعت اإلهلّي؛ ألّن 

يعين االرتقاء إىل مقام : أو لنقل بعبارة أخرى. )2(."حال العبد يف الوقت من األمساء اإلهلية عند الوصل
ازية إىل النعت اإلهليّ قراءة سجلّ  ازية هي الفصل، . القدر، اخلروج من حّد التسمية ا والتسمية ا

ا انبثقت يف الربزخ، والربزخ هو احلّد الفاصل بني  ّ الفصل بينك " احلدّ يعين و . نيشيئوالدليل على ذلك أ
ازيةالعشق  يصهر و )3("وبينه . كّل احلدود، مبا فيه التسمية ا

واملراد بالّسجل هنا الغيب " ، دو أّن جتاوز الصورة الربزخية إذن هو شرط االّطالع على الّسجلّ يب
يعين االّطالع على الّسجلّ و )4(."والقضاء اإلهليان اللذان بلغهما احلّالج بسلوكه الروحّي واطّلع عليهما

من كّل حد، مبا فيه احلال واالسم وملا كانت القراءة مسبوقة باخلروج . القراءة يف مكتوب القضاء والقدر
وقد أّكد البيت الثامن على حالة .ستسالم ملا يشهده احلّق من صورتعين االالقراءةوالوسم؛ فإنّ 

حبل / فجئت مستسلما إليه: " االستسالم التاّم لإلشارات اليت تلوح من سجل القضاء والقدر، يف قوله
وقد عّرب . احلقّ -مشاهدة الفاعل احلقيقيءة يف الّسجللقرامقام ايعين كما)  5(."قيادي بكّف سلمي

ازيّ عن هذا االنتقال  واحلب . إىل الفاعل احلقيقّي، احلب-القلب والشوق والعزم-بتحويل الفاعل ا
أي )6(."نعت جيري يف األبد مبا جرى يف األزل" هو الّنعت األزّيل الذي ظهر حلظة الشهود، ألّن الوسم 

. ب الواقع يف مشاهدات الذات الصوفية، مع ما هو مدّون يف سّجل القضاء والقدرتطابق معىن احل
وهذا ما يؤّكده الدكتور كامل مصطفى . ويعين هذا التطابق استدارة الزمن إىل حلظة املخاطبة يف عامل الذرّ 

األعلى حىت بعد هذا بدأت التجربة يف معراج روحي إىل املثل: " الشييب، حمّقق ديوان احلّالج، يف قوله

. 63صالديوان الّشعرّي، احلّالج، - 1
. 239أمحد عبد الرحيم الّسايح، توفيق علي وهبة، ص: حمي الدين بن عريب، الصراط املستقيم يف الرّد على أسئلة احلكيم، إعداد وحتقيق- 2
. 540كتاب اصطالح الصوفية، صالّرسائل،  حمي الدين بن عريب، - 3
. 293، ص2012، منشورات اجلمل، لبنان، 2احلّالج، طكامل مصطفى الشييب، شرح ديوان - 4
. 63ص الديوان الّشعرّي، احلّالج، - 5
. 536، صالّرسائل، كتاب اصطالح الصوفيةحمي الّدين بن عريب، - 6
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بلغه واطّلع على األسرار فيه فرضي وسّر وأسلم قياده إليه كما فعل ذلك الّناس كّلهم يف عامل الذّر من 
ألست : وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: " قبل قوله تعاىل

شاهدة، مطابقة احلب حلظة املدارةاالستينتج عن و) 1()"7األعراف، اآلية ...(بلى شهدنا: بربكم؟ قالوا
فاجتمعت . هلذا مثّلت الدائرة البنية الصورية املشّكلة لألفعال يف القصيدة.مع ما كان يف عامل الغيب

. األصل-صورة االستعادة للّنداء، مع معناها األول يف احلادثة
يرد عليها من جتّليات، تبدو الذات احلالجية إذن قارئة لإلشارات اإلهلية، يف استسالم تام ملا 

فالقرب )2("بالقرب، حىت نسيت امسي/ وغاب عّين شهود ذايت: " مثلما يدّل عليه البيت العاشر يف قوله
أو الوصلة أو االجتماع مع الذات اإلهلية، يعادل اّحماء أنا الذات الصوفية، بل فنائها عن امسها 

وبالتايل البقاء للحّق دون الذات . حول أناها الضيقةالّشخصّي األرضّي، أي عن هويتها املغلقة املتمركزة 
فما . أو لنقل االّحتاد بالكينونة الكّلية للوجود. وهذا هو شهود التوحيد، أو شهود احلّق باحلقّ . الصوفية

مصري الصورة االستعارية الربزخية؟  
فإّن مصري كّل ما تنتجه مبا أّن الذات الصوفية فنيت عن امسها ورمسها، أي هويتها اليت تسّمها؛ 

لننتقل إىل ما يسمى ببالغة احملو يف نص املشاهدة . الذات من صور برزخية؛ هو االّحماء يف حضرة احلقّ 
. واالّحتاد

، عن مصري السّر الصوّيف الذي رمز إليه "طاسين الّنقطة" اخلامسوقد عّرب احلّالج يف الطاسني
./ يور الصوفية، وعليه جناحان، وأنكر شاين حني بقي على الطريانرأيت طريا من ط: " بطائر، يف قوله

جبناحي أطري إىل : فقال./ اقطع جناحيك مبقراض الفناء، وإال فال تبغين: فسألين عن الصفاء، فقلت له

. 293س، ص .كامل مصطفى الشييب، م-1
. 63احلّالج، الديوان الّشعرّي، ص -2
 يقـول هنـري كوربـان". التلوحيـات العرشـية" أورد هنري كوربان شرحا لكلمة طاسني، يف هامش الصفحة مخس وتسعني، كتاب شـهاب الـدين السـهروردي :

ــم ههنــا كــّل مــن وصــل إىل الكمــال األcطاســني : آل طاســني  علــى، ، ويقــال إّن آل طاســني هــو أهــل البيــت علــيهم الّســالم وكــذا آل ياســني وكأنّــه أراد 
وآل طاسـني هـي اجلـواهر العقليـة والّنفـوس الفلكيـة واحلـروف الـيت kaوطاسني هو مبتدأ سورة الّنمل، وال أعلم ما الذي قصـد بتخصـيص هـذه السـورة بالـذكر 

قليـة واالّتصـال بـالّنفوس الكاملـة مـن هي يف أوائل الّسور كّلها إشارة إىل تلك اجلـواهر املفـردة كـأفراد هـذه احلـروف، فـإذا تيسـر للّسـالك الصـعود إىل اجلـواهر الع
ـــم املـــرادون بـــآل طاســـني ّ شـــهاب الـــدين الّســـهروردّي، املؤلفـــات (...)" ( ســـهل علـــيهم مشـــاهدة الواحـــد احلـــّق إن دام علـــى مـــاهو عليـــه. أهـــل النبـــوة أن قلنـــا إ

، 2012العراق، -لبنان، بغداد-وربان، منشورات اجلمل، بريوتهنري ك: الفلسفية والصوفية، التلوحيات العرشية، كتاب املقاومات، املشارع واملطارحات، تح
.) 95هامش ص
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)1(."فوقع حينئذ يف حبر الفهم وغرق) وهو الّسميع البصريءليس كمثله شي( وحيك : فقلت له. إلفي

أّي كان نوعها، يف مقام الوحدة أو رّد الكثرة إىل بعمق عن مآل كّل صورة،املقطع السرديّ غ لِّ بَـ يٌ ف
احلركة حنو احلّق باستعمال التجّليات الطريانيعين و . مثلما ذكرنت آنفاإىل السرّ الطائرريمز ف. الوحدة

ألّن مقام الوحدة . جّلياتولكن احلّالج ينكر استعمال معرفة احلّق من خالل صور الت. الواردة يف الربزخ
مما يدّل على انتثار "اقطع جناحيك مبقراض الفناء: " حسبه يعين برت كّل صورة، مثلما دّل عليه قوله

متّحيمثّ . ا دّل عليه فعل القطع، كماستعارات جزئيةفتؤول الصورة الكّلية إىل . أجزاء الصورة املوحدة
. يف حضرة شهود الذات اإلهلية كما دّل عليه فعل الفناء كّلية لصور  ا

تفجير احتماالت المعنىو لغز التوحيد -2
وحيتاج إىل . وميّر أّي لغز بالتشّكل ّمث التمركز. غزلّ ال–لمقوالت ايتكّرر يف ديوان احلّالج توظيف 

يفّك الّلغز مع : أو لنقل. ّكلة ومعناه الذي ينبلج مع حّلهآلييت التفكيك والتأويل لفهم عناصره املش
. اإلجابة اليت نقّدمها عنه

وردت عّدة مقطوعات شعرية يف ديوان احلالج، يف شكل ألغاز، عن أهّم املقوالت الفلسفية يف مذهب 
.  و احلرفوترتكز اسرتاتيجية احلّالج يف تشكيل الّلغز من خالل أصغر مكّون لغوّي، أال وه. احلّالج

- المقولةفتتحّول حروف هذه املقوالت إىل ألغاز جزئية، ترتابط فيما بينها، يف أبيات متتالية، لتشّكل 
. "74" الشعرية أربع وسبعينالمقطوعةما شّكل مقولة التوحيد يف الّلغز- المقوالتو أهّم . الّلغز

:ويتموضع الّلغز كما يلي
ومعجومــــــــان وانقطع الكالم / ثالثة أحرف ال عجم فيها" 

ــام ــــــــــــــــومرتوك يصّدقه األنـــــــــــ/ فمعجوم يشاكل واجديـــــه
)2("فال سفر هناك وال مقـــــــام / وباقي احلرف مرموز معّمى

املقصود باملعجوم هو املنقوط، أي حرفا التاء والياء، ذهب الدكتور كامل مصطفى شييب إىل أّن 
ويظهر أّن كّل حرف يرمز إىل اسم من أمساء الّله اليت )3(خبالف الواو واحلاء والدال اليت ليست منقوطة

. 213، ص2010سوريا، -، دار الفرقد، دمشق1عبد القادراحلصين، ط: رضوان السح، تقدمي: احلّالج، الطواسني، إعداد-1
. 63-62صالديوان الّشعرّي، احلّالج، - 2
. 289كامل مصطفى الشييب، شرح ديوان احلّالج، ص- 3
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الذي حييل حسب " فمعجوم يشاكل واجديه: " حتدث فيها التجّليات، مثلما يبّينه البيت الثاين يف قوله
يب إىل اسم الّله التواب الذي حييل عليه حرف التاء، أما املرتوك فهو حرف الياء الذي الدكتور كامل شي

وبالتايل ميثل احلرف أصغر وحدة للمعىن، يف بنيات ) 1(أو ياء امسه اآلخر عزازيل" إبليس" حييل إىل ياء 
ا. املعىن لدى احلّالج وجد حبرف من حروف وبربط ال. فهو خبالف الّنحو العريب بنية للمعىن قائمة بذا

وبالتايل تتحّول . اسم الّله التواب، فإّن شحنة الوجد تتسّرب من خالل احلرف كأصغر عنصر لغويّ 
. احلروف إىل مراتب للتجّليات االمسية

فر ، فال تستطيع الذات الصوفية السّ بالمرموز المعمىيصف احلّالج يف البيت األخري باقي احلرف 
من خالل الرتقي يف معراج التجّليات االمسية اليت ترمز ستحيل انبثاق املعىن؛ ال ايل يوبالت.وال اإلقامة فيه

" ال سفر وال مقام" وتفيد صيغة. إليها احلروف املتبقية، وال من خالل اإلقامة داخل هذه احلروف
وإذا استثنينا حريف . وبالتايل مل يتحّدد التجّلي االمسي من خالل هذا احلرف. الكينونة خارج الّنقيضين

، هو واحد من المشّكل المعمىالتاء والياء الّلذين اجتهد شارح الديوان يف فّك مرموزيهما؛ فإّن احلرف 
تح الّلغز مما يف. د-ح-و- ل-ا: احلروف املتبقية من البنية الّلغوية ملقولة التوحيد؛ أي أّن احلروف هي

هل املقصود باحلرف أحد األحرف املتبقية؟ : على عدة احتماالت، تنبثق من األسئلة اليت يثريها الّلغز
هل كّل حرف يستقّل بلغز جزئي؟ أم أّن املقصود مقام الواحد الذي يتشّكل منه احلرف املتبقي؟ هل 

ا خبفض التاء يف املقطع  ال  " ؟ هل املقصود املقطع "الوحد"املقصود معىن الوحدة اليت نستطيع قراء
وتبقى  . األخري-؟  ونستطيع أن نصيغ عدة أسئلة، فّجرها الّلغز"لواحد" ؟ أم اسم الذات اإلهلية "وحد

. بطريقة مبهمةقد صيغ جابات ممكنة، مادام الّلغزكّل اإل
اإلقامة " التجّلي واملقام الذي ينبثق منه معىن" معمى" : باالستناد إىل مؤشرات داخل بنية الّلغز

إذ حتيل معظم . املقصود هو مقام التجّلي الذايت؛ أي التوحيد املطلقنرّجح أن يكون"خارج الّنقيضين
كل املعمى على املعىن وال يقبض احلرف املش"معمى"مقام العماءوهو. احلروف املتبقية إىل هذا املقام

سريورة املعىن مل تستقر وألّن اإلقامة داخل احلرف املعمى خارج الّنقيضني، أي . فهو يف عماء. وال حيضره

. ن.ن، ص.م- 1
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مقام الوحدة املقام املقصود هو : أو لنقل. هو مقام التجّلي الذايترّجح أن يكون املقام املقصود أف. بعد
.  له فيما بعدحلّ أالذي س"ال" وحييل إليه حرف الّنفي . "، أو االّحتاد "الواحد" املطبق 

املقطوعة الّسابقة، إىل أّن استعادة الذات الصوفية حلادثة الّنداء األصلّي تفكيك إذن يفتتوصل
. محوبالغة المما يعين أّن مقام التجّلي الذايت، هو مقام . أدى إىل تشتيت الصورة الربزخية، ّمث حموها

- صور التوحيدتشتيتوما نالحظه أّن . احلّق باحلقّ مشاهدةمقام التجّلي الذايت،أوهذا املقامميثل و 
إىل أجزاء ّمث حمو األجزاء، هو املشرتك بني املثال الّسابق واملثال الذي -الصور البيانية واحلروف األلغاز

. بني أيدينا
يف املثال ّمت تشتيت املعىن و . "استعارة الطائر"هابعثرة أجزاء الصورة فمحو يف املثال الّسابقّمت 

السم إهلّي من خالل احلروف املشّكلة ملقولة التوحيد، عرب جعل كّل حرف مقام جتلّ بني أيدينا، الذي 
" ّمث ختم بلغز . أّوال، وفتح عدة إمكانيات للتجّليات، وفق االحتماالت املمكنة لرتكيب احلروف

ما يعادل وضعية العمى اليت وهو. الذي متثل اإلقامة فيه، دخوال يف العمى" الحرف المشكل المعمى
.  آلت إليها بالغة الصورة يف املثال الّسابق

"dénégation"استراتيجية سلب الوجود : حروف االّتحاد-3

ا اخلصيصة اليت جتعل الذات الصوفية تستعيد وهج الروح الذي   ّ توصلنا يف حتليل صفة العشق أ
بة الّسائرة عند باقي املتصوفة، مقارنة باحمل، صفة العشقتقوم و . طبة األصلية يف عامل الذرّ كان زمن املخا

تسمح باالّحتاد من جديد مع الكينونة وبالتايل". ية والذات اإلنسانيةالذات اإلهل" بني، صهر احلدودب
. الكّلية للوجود بعد فناء اجلسد املاديّ 

ا، بالتمركز داخل . الوحدةعن وضعية الكينونة األصلية يف عاملاحلّالج عّرب  وقّدم طريقة الستعاد
:  املقطوعة الّشعرية اآلتيةيف" ال "حرف اجلواب الّنفي 

كالمها واحد يف الّسبق معنـــاء / والالم باأللف املعطوف مؤتلف" 
ــــا عبد وموالء  ــــــــــــــــــــــــــــباالفرتاق مهـــ/  ا ــــــــويف التفّرق اثنــــــان إذا اجتمع

قة إن بـاتوا وإن ناؤوا ـــــــعن احلقي/  نار الّشوق ملتهب: كذا احلقـــــائق
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)1("ـاقوا أذالّءـــــــــــــــــــإّن األعزّا إذا اشتــــ/ ـــا وهلواـــــــــــــــــــــذلّـــــوا بغري اقتدار عندمـ

: دّلت املقطوعة الّسابقة على وضعيتني أنطولوجيتني خمتلفتني، باالستعانة باحلرفني األلف والالم
":ال " وضعية االّتحاد: أوالهما

فاأللف ترمز للواحد، . حتيل األلف يف الفكر الصوّيف إىل الذات اإلهلية يف مرحلة األحدية املطبقة
. وعرب هذه الرمزية اّختذت بعدا أنطولوجيا واضحا. باعتبار مرتبتها األوىل يف حروف األجبدية العربية

. الذات-أصلية مع األلفودّلت الالم يف املقطوعة الّسابقة على الذات الصوفية، اليت تكون يف وصلة
ويشري الديلمي إىل أّن الالم اخلاصة بالعبد تّتحد مع ". ال"وقد رمز هلذه الوصلة باجتماع الالم واأللف 

وإّن حمّرك هذا االّحتاد هو العشق كما . يف عامل الذرّ )2(األلف اخلاصة باملوىل كما كان ذلك قبل اخللق
الّنار رتمز ف. األزلمذ إىل املوجوداتاجتمع فيها النار والنور،صفة العشق اليتانتقلت ف. تناولنا سابقا

ويرمز النور إىل تأللؤ . هها إلظهار املوجوداتإىل طاقة الرغبة املرتبطة بإرادة الذات اإلهلية يف توجّ 
عشق وملا كان ال. يف فنائها الكّلي وبقائها بنور الصفاء الكّليات بعد انصهارها بقوة نار العشق،املوجود

لصوفية، يف كينونتها األصلية تعّرب عن الّسلب الالحق بالذات ا" ال" صفة صاهرة لكّل حد؛ فإّن صيغة 
األلف اليت حتيل إىل الذات اإلهلية، والالم : بطرفني"ال " ظاهر الصيغة يوهم ف. عامل الذرّ مذ األصلية

لكن باطن الصيغة أو معناها، حييل إىل طرف واحد فقط، أال وهو . اليت حتيل إىل الذات الصوفية
. فاّحتدت بالنور األصلّي للوجود. األلف؛ ألّن الالم اليت حتيل إىل العبد، قد فنيت بنار العشق كّلية

.  ب األصلّي، الشرط الوجودّي للكينونة املطلقة يف االّحتاددالة على الّسل" ال" لتكون صيغة 
: وضعية استعادة االّتحاد: ثانيهما

تسعى من خالهلا الذات الصوفية إىل استعادة الوحدة األصلية، عرب اسرتاتيجية سلب الوجود 
. مع عند املتصوفةومن هنا ظهر مصطلحا التفرقة واجل. املزّيف للموجود، للعودة إىل مقام االّحتاد األصليّ 

ويف :"وقد دّل البيت الثاين على الظاهر الدال على التفرقة، بينما الباطن فيدّل على االّحتاد، يف قوله

. 25، صالّشعريّ احلالج، الديوان-1
.  157كامل مصطفى الشييب، شرح ديوان احلّالج، ص:يراجع- 2
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ظاهر االنفصال الذي يعتقده الّناس، يمكن فهم ف)1("باالفرتاق مها عبد وموالء/ التفّرق اثنان إذا اجتمعا
فهي تبدو يف ظاهرها نفيا، لكن يف حقيقتها هي اّحتاد ". ال"صيغة الّنفي من خالل ه،بني العبد وموال

يف حالة استعادة الذات الصوفية للصفاء التام يف ظّل االّحتاد؛ فإّن " ال" أو لنقل أّن الصيغة . بني حرفني
ومن ". dénégation"وظيفة نفي الّنفي، أو الّسلب : وهيأال. تها األنطولوجية احلقيقية تنكشفوظيف

ا "ال"عجائب  ّ الدالة يف ظاهرها على االعتقاد الّسائد يف أذهان الّناس عن التفرقة، بني العبد ومواله؛ أ
العقدة اليت يربطها الّناس حول االعتقادميّثل و. فتتشّكل العقدة. ثل عقدا وربطا لأللف يف أسفلهامت

جيب أّن فّك العقدة الّسفلية، والع. العالقة بني العبد ومواله؛ انطالقا من الظاهر الدال على االنفصال
. حييلنا إىل األلف، أي مرحلة االّحتاد

هي اليت تقرتحها التجربة احلّالجية "dénégation" نستنتج مما سبق أّن اسرتاتيجية الّسلب 
ازّي لل. الستعادة الكينونة األصلية، كينونة االّحتاد ا تعتمد تفجري ّمث حمو كّل صور الوجود ا ّ ذات وأ

فّك االعتقاد املزّيف عن االنفصال، بني العبد ومواله، بهذه االسرتاتيجيةتعىن و . صوفية وللغة الصوفيةال
وهو ما يعادل جتاوز . مبحو الصورة املعقودة عن االنفصال املزّيف، عرب جتاوز الصورة البالغية للكينونة

واّحماء الالم يف " االّحتاد" الذي يفيد االنفصال، للوصول إىل املعىن احلقيقّي "ال"املعىن احلرّيف للّنفي 
ا تصّور ببالغة الوضعية األنطولوجية املزيّفة لالنفصال، أي وضعية "ال" ومن عجائب صيغة . األلف ّ أ

عودة القدة حترير العينجم عن .ة املنعقدة يف أسفل الصيغةاالعتقاد الزائف باالنفصال، من خالل العقد
كشف الوضعيتني يدورا أنطولغويا،الّلغةتلعب وبالتايل. أي انبثاق األلفإىل مرحلة االّحتاد؛

ة الكينونة يف ظّل االّحتاداستعادة وضعيتعين مثّ . النفصال عنهاانطولوجيتني للكينونة األصلية، و األ
.   اخلروج من كّل معتقد واعتقاد
لكن . وان احلالج، تدّل صراحة على حدث الّنداء األصلّي الوارد يف القرآنمل ترد أبيات شعرية يف دي

ميكن استنباط ذلك من خالل اإلشارات الواردة يف الديوان، أو من خالل املقاطع التنظريية الواردة يف 
إبليس اورة من خالل حم، ل اإلنساّين بني اجلرب واالختيارة، وموقع الفعئشيالطواسني عن الزمن واألمر وامل

. 25، صشعريّ ديوان الاحلّالج، ال- 1
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فتمّكننا هذه الّنصوص التنظريية من فهم فلسفة الزمان عند احلّالج، وعالقة اإلنسان مبا مضى . وموسى
.وباآلن وما سيأيت

وزماني للّنص الحالجّي طٌ نْ االشتغال األٌ -4
. بوبيةمن فهم فلسفة الزمن عند احلّالج، وعالقة الزمن بكينونة الصوّيف وبالر متّكننا نصوص الطواسني

؟ وهل هو استعادة. من اخلطاب احلاضر يف الديوان والطواسني، بالزمن املاضيتأويل عالقة ز يتّم وبالتايل 
.   ليس إالّ " املوت" ؟ أم أّن احلاضر حلظة عبور حنو املستقبل

طاسين األزل وااللتباس في فهم الفهم في صحة الدعاوي بعكس " يف الطاسني السادس، 
ومتّكننا من فهم التوحيد مبنظار . وسى وإبليس حول الطاعة واملعصيةوردت قصة حوار م"المعاني 

وسى يف ممال بينما . ه لألمر لثباته على توحيد الربّ الّنص الطاسيّين، حيث يعترب إبليس عدم سجود
: " لهالتقى موسى عم وإبليس على عقبة الطور، فقال: " وعن هذا يقول. عن التوحيداستجابته للّنداء 

ولو سجدت آلدم لكنت . منعين الدعوى مبعبود واحد: فقال-"يا إبليس ما منعك عن السجود؟
أسجد فما سجدت، : فنظرت، ونوديت ألف مرة" انظر إىل اجلبل" فإّنك نوديت مرة واحدة . مثلك

ه منتهى فالظاهر أّن معىن التوحيد وفق إبليس يعين عصيان كّل أمر وفعل، وهو حسب1."لدعواي مبعناي
.  التوحيد، أو جتريد التوحيد

: ة اليت سبقت األمر، يف هذا املقطع املوايلشيئويواصل إبليس شرح فعل املعصية، بالربط مع امل
يا موسى ذا وذا تلبيس، واحلال ال معول عليه، ألنّه حيول، لكن : " قال-"تركت األمر: " فقال له" 

-"اآلن تذكره؟: "فقال موسى." / املعرفة صحيحة، كما كانت ما تغّريت، وإن كان الّشخص قد تغّري 

 آل طاسني : " وشرحها هنري كوبان بقوله" آل طاسني " أورد السهرودّي يف جمموع مؤلفاته الفلسفية اليت حّققها هنري كوربان كلمةkctrn : طاسنيc
م هاهنا كل من وصل إىل الكمال األعلى  وطاسني هو مبتدأ سورة . ، ويقال إّن آل طاسني هو أهل البيت عليهم الّسالم وكذا آل ياسني وكأنّه وكأنّه أراد 

احلروف، فإذا وآل طاسني هي اجلواهر العقلية والّنفوس الفلكية واحلروف اليت هي يف أوائل الّسور كّلها إشارة إىل هذه اجلواهر املفردة كأفراد هذه (...) الّنمل
م املرادون بآل طاسنيتيسر لللّسالك الصعود إىل اجلواهر العقلية واالّتصال بالّنفوس الكاملة من أهل النبوة أن  ّ سهل عليهم مشاهدة الواحد . قلنا إ

إال وهذا الصعود إىل اجلواهر العقلية ومشاهدة الواجب لذاته بعني اليقني ال ميكن أن حيصل بالعلم النظرّي الذي هو علم اليقني بل ال حيصل(...) احلقّ 
هنري كوربان، : الصوفية، التلوحيات العرشية، كتاب املقاومات، املشارع واملطارحات، تحشهاب الدين الّسهرودّي، املؤلفات الفلسفية و " ( بالتجرد التام 

) 95، هامش ص2012لبنان، -، منشورات اجلمل، بريوت1ط
.  221، صلطواسنياحلالج، ا- 1
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قة أفعال العبد، ة الّله سابشيئفتظهر م1"يا موسى، الذّكر ال يذكر أنا مذكور، وهو مذكور: " قال
من نفس املادة " تلبيس" ت كلمة وقد ورد. ملطيع ويف معصية العاصيوبالتايل فهي سارية يف طاعة ا

و تصف حالة االلتباس والغموض املصاحبة لفعل الّسجود وكذا عدم السجود، " إبليس " االشتقاقية ل
وأبلسا أي مل : " "بلس" لعرب يف مادة وورد يف لسان ا. يف إشارة إىل األمرين" ذا وذا تلبيس " يف قوله 

من رمحة الّله سٌ يْ وَ ا االسم ألنّه أُ ذَ َِ يَ مسُِ يسَ لِ بْ إّن إِ : وحنو ذلك قيل يف املبلس، وقيل. حير إّيل جوابا
احلرية؛ ومنه : سُ َال بْ واإلِ . فِ وْ أو اخلَ نِ زْ من احلُ تُ اكِ السَ : سُ لِ بْ واملُ . واتُ كَ سَ يْ وا أَ سِ لَ بْـ أَ . (...) اسً أْ يَ سَ لَ بْـ أَ 

. فما يستفاد من املعىن املعجمّي غياب الفعل) 2(."اهَ شَ هْ ا ودَ هَ رَ يـُّ حتَ يْ ا أَ هَ سَ َال بْ أمل تر اجلّن وإِ : احلديث
، مبعىن أّن )3(على وزن تفعيل، ويدل هذا الوزن على االندماج واملشاركة يف احلدثيسبِ لْ تَـ وقد وردت 

فلقد كان يف مقام التجريد، وهو مقام . منهيسٍ بِ لْ تَـ ال لّله، كان بِ يس يف أّن الّسجود لألمر لِ بْ اعتقاد إِ 
عليه سَ لِ بْ فلما طلب منه الّسجود بفعل األمر، انتقل إىل العبادة بالوساطة، فأُ . العبادة من غري وساطة

فوقع يف احلرية )4("اسجد: لعن حني وصل إىل التفريد، وطرد حني طلب املزيد، فقال  له" األمر، و
.  األمر عليهيسِ بِ لْ ا لتَـ يسً لِ بْ صار إِ ؛ فعليه األمرسَ لِ بْ فقد أُ . والّدهشة، وما استطاع إجابة

يعترب نص طاسني األزل من أكثر الّنصوص اليت اشتغلت ضّد احلالج، نتيجة إعادة تفسريه ملعصية 
د استند إليه بعض الفقهاء يف تكفري وق. إبليس بطريقة جديدة، تستند إىل نظرة جربية ألفعال اخللق

ومكّفرين للحّالج باالستناد وانقسم الّنقاد من بعده إىل مربّرين . احلّالج، ويف نسبته إىل عقيدة الشيطان
تّم به يف مقامنا، هو كيفية انكشاف معصية إبليس من خالل الّلغة. الّنصإىل  األمر الذي يعين . وما 

. أّن األمور كّلها قررت قبل اخللق، مما يعين أّن ما كان هو األصل، وما سيكون هو الصورة أو الفرع
ة اخللق الواردة يف احلديث وبالتايل يطابق التصور احلالجّي للزمن التصور الّسابق الذي استنبطناه من قص

. القدسيّ 

. 221ص، ن.م- 1
لد الثالث، ط- 2 ". سَ لَ بَـ "، مادة 23- 22، ص 2008لبنان، -، دار الفكر ، بريوت1ابن منظور، لسان العرب، ا
. 62، ص1995اجلزائر، -عياش فرحات، االشتقاق ودوره يف منو الّلغة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون: يراجع- 3
. 220احلّالج، الطواسني، - 4
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ستنتجه من املقطع الّسابق أّن احلّالج يعيد تفسري قصة معصية إبليس باالستناد أاألمر الثاين الذي 
من داخل الّلغة، من خالل املعاين الداللية ملشتقات إبليس، وبالربط مع املعصيةتفهم ف. إىل الّلغة العربية

إال بالنزول من ؛ إبليساإبليسلم يكن ف. عصية، أي عالقة الّلغة بالتوحيدالبعد األنطولوجّي لقضية امل
وهو . ببعد أنطولوجّي واضح" إبليس " وبالتايل يربط احلّالج اسم . مستوى التنزيه، إىل مستوى التفريد

.ما نسّميه االشتغال األنطولغوّي للغة يف نصوص احلالج
وميّثل املاضي . املاضي، احلاضر، املستقبل: املشّكلة لألزمنة الثالثةمتّثل الدائرة التصّور الصوّيف للبنيةو 

أما املستقبل فمآهلا بعد قيامة . الكينونة األصلية يف عامل الذّر، واحلاضر زمن استعادة الكينونة يف الدنيا
. الصويفّ 

،على لسان إبليسةئشيمعىن امل"ةشيئطاسين الم" الطاسين السابع يصّور الّنص السردّي يف و
ومتثل 1."ته، والثانية حكمته، والثالثة قدرته، والرابعة معلوماته وأزلّيتهئشيالدائرة األوىل هي م: " يقولف

ألّن الزمن الصوّيف دائرّي، تنعطف فيه البداية على الّنهاية، والّنهاية على . الدائرة الزمن يف الفكر الصويفّ 
حسب –ة اإلهلية شيئفامل. هذا التكوير لألول على اآلخر يف الزمن الكوينّ وتفّسر الدوائر األربعة. البداية
حكمة عليا نامجة عن علم -حسب الرتمذيّ -احلكمةتعين سبقت كّل فعل واختيار،  مثّ - جاحلالّ 

ويتعلق املتصوفة باحلكمة املتعلقة بعلم الّله الّسابق ) 2(بالّله، وحكمة من العلم بأموره وتدبريه وصنعته
حيث ّمت تقدير األمور وفق علمه األزّيل مبا . أي يف مرحلة األعيان الثابتة) تاملوجودا( لوجود املعلومات

وبالتايل اقتضت احلكمة معصية إبليس املوافقة الستعداده، ّمث شاءت . )املوجودات( املعلوماتيوافق
التايل العلم باملعلومات وفق العلم وب. قدرة الّله أن تتحّول التقديرات واحلكمة، من األعيان إىل اخلارج

ا وبذلك . فما يظهر من املوجودات وعلمها، هو صورة عما سبق تقديره يف العلم األزّيل لّله. األزّيل 
يس حتيينا ملا قّدر من أربع الءات يف لِ بْ الصادرة عن إِ " ال " وبالتايل متثل . تنعطف الّنهاية على البداية
دم ينجيين، لو علمت أّن السجود آل: " يسلِ بْ ن إِ يقول عن هذا على لسا. مستوى األعيان قبل اخللق

. 226ص الطواسني، ، احلالج- 1
، "2003مصر، -، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة2أمحد عبد الرحيم السايح، و توفيق علي وهبة، ط: احلكيم الرتمذّي، ختم األولياء، تح: راجعي- 2
. 74ص
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هب أّين جنوت من هذه : ولكن قد علمت أّن وراء تلك الدائرة دوائر، فقلت يف حايل. لسجدت
)1("الدائرة، كيف أجنو من الثانية والثالثة والرابعة؟ 

، أم بقضية ق بطاسني إبليستعلّ أمن خالل نصوص الطواسني، سواءيبدو مذهب اجلربية واضحا
ويكشف طاسني األزل والتنزيه وكذا طريقة توظيف احلّالج للفقه عن عقيدته . التوحيد وطرق معرفته

.  وتدّعم الالءات الثالثة عقيدة اإلسقاط)2(املبنية على إسقاط الوسائط لتحقيق اإلرادة اإلهلية
ج إذن حسب قراءة  املستشرق ماسينيون إىل جتاوز الوساطة بني الصوّيف تسعى نصوص احلالّ 

وسنتناول . يف جتاوز الوساطة"dénégation" سرتاتيجية نفي الّنفيوتعتمد الّنصوص على ا. وربّه
. اشتغاهلا يف نصوص احلالج الحقا

فيه الّلحظة اآلنية إىل إذ تنعطف مستديرا على غرار بقية املتصوفة،يبدو الزمن يف فلسفة احلّالج 
وتسعى الذات . أو حسب فلسفة احلالج زمن االّحتادي، زمن الكينونة يف ظّل التوحيد،الزمن املاض
، من "املاضي" ، وزمن املخاطبة يف عامل الذرّ "اآلن" بني زمن التجربة ؛ حتقيق املطابقةإىل احلالجية 

ح على الزمن االنفتا مما يسمح ب.صورة ووعي باألنالّ خالل اسرتاتيجية احملو اليت متحو من أفق اإلدراك ك
طبيعة الزمن املستدير تغدو ف. أنطوزمانياعلى الوجود املطلقنفتاحفيشغل الزمن ضمن هذا اال.املطلق

.   بل هو الكينونة املستديرة بعينها. كينونة املستديرة للذات الصوفيةمن طبيعة ال
. ةِ ورَ صُ َمْحُو الو المعرفةكينونة -5

إىل االّحتاد يف كينونة واحدة مع احلّق، مير توصلنا من قبل إىل أّن حتقيق مسعى الذات احلالجية
الصور البالغيةويشمل احملو كّل صور التوحيد الواردة يف الّنصوص الّشعرية، . عرب اسرتاتيجية احملو

لكّل محو التامّ املدروسة بالفخرجنا من الّنصوص . "ال" صورة الحرف العقدة ، واأللغاز- المقوالتو
فبناء كينونة . وقد تبّدت الّنصوص الّشعرية عاجزة عن جتذير كينونة الذات احلالجية. صور التوحيد

. الّشعرية، ّمث اّحمتإذ انفجرت اإلمكانياتأشبه بزرع الديناميت داخل البيت، التوحيد شعرا،
يبقى من جتربة الكينونة يف التوحيد، ال يؤّسسه إذن ما. استعادة الكينونة يف التوحيدعجزت عن لكّنها

. 227طاسني املشيئة، ص-واسنياحلّالج، الط- 1
2  - Louis Massignon, la passion de husayn ibn mansur Hallaj, tome 3, Edition Gallimard, paris,
1975, p 17.
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ر سفة احلالج تستدعي اّحماء كّل صور التوحيد، والّشعر شكل من صو ألّن اسرتاتيجية احملو يف فل. الّشعر
.    إذن يشرتط أن ميّحي الّشعر يف التوحيد، ليتحّقق معىن التوحيد. االستعادة

يد صور لحالج عاجزة عن استعادة معىن التوحيد، وعاجزة عن توحإذا كانت التجربة الّشعرية والنثرية ل
فماذا عن كينونة املعرفة يف .وكينونة الصّور البالغيةوالنثر،وكينونة الّشعركينونة الصوّيف، : الكينونة

نصوص احلّالج؟ هل من إمكانية لتوصيف سبل املعرفة اليت تسمح بتحقيق الكينونة يف التوحيد؟  
ألنّه يسمح بفهم أبواب االّتصال باحلّق، من خالل ؛ للحّالجطاسين الفهم-الطاسين الثانياخرتت 
مفاهيمه حول املعرفة لتجسيد االستعارة والتشبيه احلّالج قد وظف ف. نموذج قصصّي استعاريّ التمثيل ب
من حتليل الّنصوص الواصفة للمعرفة، معرفة طبيعة املعرفة واحلقيقة أهدف . يف موضوعة التوحيدواحلقيقة،

.  يف نصوص احلالج، ومدى قدرة الّنصوص الّسردية على تشكيل كينونة موحدة عنهما
يبّلغ فيه عن عجز أفهام اخلالئق عن بلوغ ، مبقطع وصفيّ "طاسين الفهم " يستهّل احلّالج 
اخلواطر عالئق، . ال تتعلق باحلقيقة، واحلقيقة ال تليق باخلليقةأفهام اخلالئق:" حقيقة احلّق يف قوله

فكيف إىل حقيقة احلقيقة؟ وحّق . اإلدراك إىل علم احلقيقة صعب. وعالئق اخلالئق ال تصل إىل احلقائق
)1(."احلّق وراء احلقيقة، واحلقيقة دون احلقّ 

من القشرة أوه من اخلارج إىل الداخل،وتتوجّ . عة السابقة، الواحدة تلو األخرىتتناسل مجل املقطو 
حسب احلّالج، ا ظاهر احلقيقة  خادعيظهر ف. أال وهو احلقيقة. الّلب، مستندة إىل مصطلح مركزيّ إىل 
ألّن حقيقة احلقيقة.عن اخلالئق"حقيقة الحقيقة"لب احلقيقة ينفصل مثّ . ه منتوج خلواطر اخلليقةألنّ 

. وتؤول مجل املقطوعة املسجوعة إىل العجز. احلقيقة فمن صناعة األفهامأما ظاهر. متعّلقة باحلقّ 
.  وخيّفف نغم الّسجع من قهر العجز

يورد احلّالج مقطعا قصصيا واصفا ملراتب احلقيقة، جيّسد فيه الذوات الصوفية  بالفراش، واحلقيقة اليت 
الّله نور الّسموات واألرض : " عّز وجلّ من قوله واستلهم القصة من سورة النور. تبحث عنها باملصباح

. 205، صاحلالج، الطواسني- 1
 مشكاة األنوار" ، بعوان " نور، مشكاة، مصباح، زجاجة، الكوكب الدريّ " كتب أبو حامد الغزايل رسالة هامة يف شرح سورة النور تبيان داللة رموزها "

مسلك معرّيف بياين يستخدم : يلمسيح دغيم مرحلتني معرفيتني أليب حامد الغزا.وقد أحصى د. وتعترب الّرسالة أوىل كتاباته يف مرحلته الصوفية. يف توحيد اجلبار
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ا كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة  ّ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الّزجاجة كأ
زيتونة ال شرقّية وال غربية يكاد زيتها يضيئ ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي الّله لنوره من يشاء 

) 35سورة النور، اآلية " ( عليمشيءويضرب األمثال للّناس والّله بكلّ 
ويقّسم مراتب احلقيقة إىل . وهي من جتّليات امسه، النور. جيّسد احلّالج  احلقيقة يف شكل نور

. ولكّل حّق حقيقة، واحلقيقة درجات حسب احلّالج. علم احلقيقة وحقيقة احلقيقة وحّق احلقيقة: ثالث
. ع القصصّي التمثيليّ سأسعى إىل إجناز فهم عن مراتب االّتصال باحلّق عند احلالج، باالستناد إىل املقط

. ضوء املصباح علم احلقيقة، وحرارته حقيقة احلقيقة، والوصول إليه حّق احلقيقة: " يقول احلالج 
: فيمكن تأسيس املقامات املعرفية اآلتية من الشذرات الثالثة)1("

ت ويثبّ . ريعةعلى علم الشّ " ضوء المصباح علم الحقيقة"الشذرة األوىل من نص احلّالج تدلّ 
يوازي ف. على املوازاة بني املراتب األنطولوجية، واملراتب املعرفيةحكمنا شذرة أخرى من نفس الّنص، تدلّ 

". الّشهود " حّق احلقيقةيوازي ، و "علم األحوال " حرارتهتوازي ، و "علم الشريعة" اخلرب علم احلقيقة
النظر، استغىن عن اخلرب، ومن وصل إىل املنظور من وصل وصار إىل: " ذلك ما تفصح عنه هذه الشذرة

ا أو . من مشكاة واحدة، نور احلقّ علومالتنبع هذه ف)2(."استغىن عن النظر لكّنها ختتلف يف درجة  اقرتا
. مقام النور، مثلما ختتلف حقائق املصباح حسب اقرتاب الفراش منه أو ابتعاده عنهعن عادهاابت
من ألق بنفسه داخل يشهد و . حراراتهمن كان جماورا للمصباحيستشعر و. بالضوءاملبتعديستضيئ ف

. فاإلنارة إذن يف البعد، واالحرتاق يف القرب. معناهاملصباح
:" ووردت يف الّنص الّسابق للحّالج مبعىن حقيقة احلقيقة. متثل املعرفة مرتبة اإلميان عند احلّالج

فمعرفة احلّق تكون باحلضور إليه وجماورته، من خالل جتّلي أمسائه على " وحرارتـــه حقيـــــــقة الحقيـــــقة
الذات الفانية بشكل جزئّي، مثلما أّن اإلحساس بكينونة النور يف املصباح، يكون باقرتاب الفراش منه، 

. وإحساسها حبرارة النور املنبعث من املصباح

اإلمام أبو حامد الغزايل، مشكاة األنوار يف توحيد : يراجع: للمزيد. فيه العقل لفهم العلوم العقلية والدينية، ومسلك عرفاّين يعتمد القلب كمفتاح للعلوم
. 13-11، ص1994، دار الفكر اللبناين، 1مسيح دغيم، ط. د: اجلبار، تح

. 205، نياحلالج، الطواس- 1
. 206، ص ن.م- 2
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الوارد يف  "بستان المعرفة " يف باحلّق يف نصويكشف احلّالج بدوره عن عجز املعرفة عن التعر 
األخرى، باالستناد حيث يتّتبع كّل حجج القائلني مبعرفة احلّق، وينقضها الواحدة تلو. الطواسينكتاب

:  )1(جنملها فيما يلي). احلقّ ( إىل تناقضات الذات العارفة، وطبيعة املعرفة واملوضوع املعروف
من فقد ذاته بالّنسبة لتناقضات الذات العارفة، فينقض من يقول أنّه عرف الّله بفقده لذاته، ألنّ : أّوال

فيقول أنّه ". أنا موجود، إذن الّله عّلة وجودي" ّمث ينقض من يقول عرفته بوجودي، . ال ميكنه أن يعرف
عاءات املتصوفة القائلني بالفناء وبالتايل نقض ادّ ) . الذات العارفة والّله( من املستحيل وجود قدميني

.  والبقاء
ألّن اجلهل حجاب، واملعرفة ؛أن يكون اجلهل منتهى معرفة احلقّ ينفي : بالّنسبة لتناقضات املعرفة: ثانيا

تايل ال وبال. ألّن األمساء تدّل على املسمى احلقّ ؛ األمساءمن خالل كما ينفي املعرفة . ابوراء احلج
ينقض يف هذا الّسياق املعرفة من خالل األحوال اليت يستند إليها املتصوفة  و .ميكن أن تسند للخلق 

. كمرتبة ثانية للمعرفة
فقد " فمن قال ذلك ." كما ينفي معرفة الفالسفة العقالنيني الذين يعتربون اخلالئق دالئل على احلقّ 

. العقالنينيسلمني املفالسفةالوبالتايل ينقض كّل أعمال )2(."اكتفى بالّصنع دون الصانع
كمن .ان باحلّق ليعرف احلقّ استعفينفي اّدعاء من يقول" احلقّ " ف املعرو املوضوعفيما خيصّ :ثالثا

ففي هذه .معرفة اخللق له تاليافيقول بإمكانية ّق معرفة خلقه يف علمه،إىل عّلة سبق احلمثال يستند 
وبالتايل ما عرف . علم احلقّ لكن ذات احلّق ختتلف عن . املعلوم من خالل علمهالعارف يعرف احلالة

.  املعلومعلم بل ، الذاتالعارف 
. ألّن خطاب احلّق عن نفسه هو اخلرب. من خالل خطاب احلّق عن نفسهة احلّق معرفنفىكما

لّشريعة أحكام علماء اينفي احلّالجإذن .ألثّر املباشر للذات عليهوبالتايل من استعان باخلرب استغىن عن ا
. املستندين إىل اخلرب يف معرفة احلقّ 

. 236، صّالج، الطواسنياحل- 1
. 237، صن.م- 2
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خيتم احلالج نقضه الّدعاءات علماء الكالم وعلماء الشريعة بتسبيح التنزيه لذات احلّق عن كّل 
، حجبهم بالقال واحلال والكمال مِ سْ والوَ مِ سْ والرَ مِ سْ سبحان من حجبهم باالِ " االّدعاءات الّسابقة، ف
، مِ سْ االِ " والطريف يف مقطع التسبيح، اعتماد اجلناس الّناقص )1(."يزل وال يزالواجلمال عن الذي مل 

كة بني اجلناسات يف إنتاج ريتم موسيقي خافت، من خالل السني املهموسة املشرت " مِ سْ الوَ ، ومِ سْ الرَ 
مسمى، سواء ال حتيل إىل أّي و . "يمالمِ "و" ينالسِ "يف حريف اجلناسات الناقصةتشرتك هذه ف. الّناقصة

سم نعت جيري يف األبد مبا جرى يف األزل واالسم احلاكم الرّ " أتعلق األمر حبجاب االسم أو الرسم ، و
" أو تعلق األمر حبجاب الوسم، والوسم . )2(."على حال العبد يف الوقت من األمساء اإلهلية عند الوصل

ليعرف شيءالعالمة اليت توضع على الوهي؛ ةالسمّ فتنتج )3(."نعت جيري يف األبد مبا جرى يف األزل
وبالتايل متثل املعرفة الّسابقة ومسا . ومتثل هنا سبق معرفة الّله عباده يف علمه الّسابق للمعلومات. ا

ومهما . فهذه العالمات فارغة مادامت ال حتيل إىل أّي مدلوالت. منقوشا يف الوعي العبد، يعرف به ربه
ومهما حاول مطابقة حال الوصل ملعناه اإلهلّي كما قّدر يف علم الّله،سماجتهد العبد يف تلقي معىن اال

رير إىل ماكان يف علم الّله؛ عرب حت" اآلن" الّسابق يف العلم اإلهلّي؛ فإّن االستدارة باألفعال من الوقت
تسمح ".انحَ بْ سُ "ورسم هذا العجز يف قوله . لن حيّقق مطلب التوحيد؛ املعرفة الالواعية الّسابقة

بتحرير طاقة األصل-كان يف املشاهدةإىل ما، "اآلن" ة باالسم والرسم والوسم من الوقتاالستدار 
جتاوز سلطة االسم وكذا . اخلطّية: ؛ أال وهيرق خصيصة لسانية هامة يف الّلغةعرب خ، وعي املكبوتةالال

وال يصرف سوى ال يكفي، لكن هذا التحرير.السريّ -قيق احلضور إىل الواحدوالرسم والوسم يف حت
وميثل الريتم . املعرفة الالواعيةعجز إذن مآل عملية حتريريكون الف.ا ضئيال من الطاقات الالوعيةجزء

التحت لغوّي الذي )4(االشتغال الّسيميائيّ اخلافت الذي أنتجته احلروف املهموسة يف أفعال الوقت، 
يائي، أو االشتغال الّسيموليس . خيرتق ظاهر اجلناسات املتآلفة يف املبىن، وميزّقها يف الوقت نفسه

. 237، صاحلالج، الطواسني- 1
. 239أمحد عبد الرحيم الّسايح، توفيق علي وهبة، ص: حمي الدين بن عريب، الصراط املستقيم يف الرّد على أسئلة احلكيم، إعداد وحتقيق- 2
. 536حممود حممود الغراب، ص: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، كتاب نقش الفصوص، تقدمي- 3
فالوقت هو تعبري عن حال الصوّيف ." فعبارة عن حالك يف زمن احلال ال تعّلق له باملاضي واملستقبل: " الوقت من املصطلحات الصوفية، ويعّرفه ابن عريب

. 530حممود حممود الغراب، ص: ابن عريب، الرسائل، كتاب اصطالح الصوفية، تقدمي: راجعي": اآلن" يف الزمن احلاضر 
4 - Julia Kristeva : révolution du language, EditionS le seuil, paris , 1972, p482.
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. بل يصبح بنية نائبة عن املعىن الغائب. جمرد وظيفة ثانوية للزّينة كما يف الشعر العريبّ االشتغال املوسيقيّ 
والعجيب أّن احلرفني . األثر–املعىن ةِ سَ هَ سْ تبليغ هَ وقد لعب حرف الّسني املهموس دورا رائدا يف 
ا تشّكلت كلمة موالسّم قاتل، ّمث إذا قلبته". مسُ " املشرتكني بني اجلناسات الثالثة يشّكالن كلمة 

وإذا حبثت عن . فاحلرفان املشرتكان بني اجلناسات الثالثة، يقتالن املعىن بدل أن حيمال التجانس". سمَ "
.أصبت الّلغة مبعىن خارجّي أشبه مبّس اجلنّ املقلوب، فقد

ا تكتفي بالوسائط يف التدليل على احلقّ  ّ واحلّالج . تعترب معرفة احلّق إذن حسب احلّالج مستحيلة؛ أل
.   يسقط الوسائط  كما بيّننا سابقا

أّن ونالحظ ."ةِ يقَ قِ احلَ قٌّ حَ هِ يْ لَ إِ ولِ صٌ والوٌ : " يقول احلّالج يف الشذرة األخرية من املقطع الوصفيّ ثالث
مقام هي مقام الذات، وحّق احلقيقة هوفحقيقة احلقّ . حّق احلقيقةبني و ، بني حقيقة احلقّ ا هناك فرق

الذي " حّق احلقيقة" وتظهر نصوص احلّالج  واقفة يف مقام . النور الذاّيت الذي انبثقت منه كّل األنوار
وجند نصوصا كثرية متواترة عن احلّالج، يرى طلب احلّق، .صدرت منه األوصاف الذاتية واألمساء

فباإلضافة إىل الّنص الواصف الّسابق، جند يف أخباره، .  مبشاهدته ال مبشاهدة النور الذاّيت الّساطع منه
مما يعين أّن احلّق هو )1(. "من التمس احلّق بنور اإلميان كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب: " قوله

. صلّي الذي يطلب، كما أّن الّشمس هي النور األصلّي الذي يسطع على الكواكب األخرىالنور األ
وقد دّل على هذا االحرتاق، . تسعى نصوص احلّالج إىل االستمداد من هذا النور احلارق املنري

مجلته فيه، مل يرض بضوئه وحرارته، فيلقي : " صورة الفراش املرمتي يف نور املصباح ليحرتق كّلية، يف قوله
وإذ حيرتق الفراش الذي شّبه به ) 2(."واألشكال ينتظرون قدومه ليخربهم عن النظر حني مل يرض باخلرب

فهو ؛ نوروإذ يعرف حقيقة ال. فإنّه يعرف حقيقة النور؛ الفانية يف النور الذاّيت للذاتالذوات الصوفية 
هي كينونة يف املوت، -حسب احلّالج-فكينونة الذوات الصوفية . يتوحد يف كينونة واحدة مع النور

. حنو املوت كما طرحها هايدغرسائرة وليست جمرد كينونة 

. 140، ص الّشعريّ احلّالج، الديوان- 1
. 205، ص الطواسني، احلّالج- 2
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إذ ّمت االنتقال من مقام . يلحق املوت حىت الصورة البالغية اليت تصّور املقام الثالث، مقام اإلحسان
ة الذي أنتجته االستعارة املركبة يف قوله الفراش يطري حول املصباح إىل الصباح، ويعود إىل : " املشا

، إىل مقام ."يف الوصول إىل الكمالاألشكال، فيخربهم عن احلال بألطف املقال، ّمث ميرح بالدالل طمعا 
ة وحمو الصورة يف مقام حّق احلقيقة يف قوله فحينئذ يصري متالشيا متصاغرا متطائرا، : " انتفاء املشا

)1((...)"فيبقى بال رسم وجسم واسم ووسم

ير حقيقة االستعارة تقنية فّنية، لتصو " الكمال... الفراش" يف مقام اإلسالم اّختذ املقطع السردّي 
فقد شّبه الذات الصوفية بالفراش، واحلقيقة بكّل مراتبها باملصباح، وشّبه أصحابه . العلم املنبثق عن الّنقل

ة. يف الطريق الصوّيف باألشكال بني الذاتني الصوفية فاجلامع. والعالقة بني طريف االستعارتني املشا
. الفراش جبناحيه، والذات الصوفية بالقلبلطريان؛ صدر النور، والقدرة على ااالجنذاب حنو موالفراش هو 

وقد أشرنا سابقا إىل أّن الطائر يرمز إىل السّر الصوّيف، والفراش من الكائنات الطائرة، إذن ترمز إىل السّر 
وحرارة  ونارا، مثلما أّن للحقيقة علما ح واحلقيقة، هو أّن للمصباح ضوء أما اجلامع بني املصبا . الصويفّ 
. وقد ورد املصباح يف القرآن الكرمي رمزا للنور اإلهلي يف اآلية اليت أوردناها آنفا. وحّقاوباطنا 

باالنتقال من مقامي اإلسالم واإلميان، إىل مقام اإلحسان، تالشت الذات الصوفية وانفجرت 
يصري متالشيا متصاغرا متطائرا، فيبقى بال : " يف قوله- املشبه به-أجزاؤها، مثلما انفجر جسد الفراش

وبالتايل تكشط . هفكما نالحظ، يتالشى املشبه به الفراش، وتتبّدد أجزاؤ )2(."رسم وجسم واسم ووسم
ا ال الدالة على الّسلب  ال " dénégation" هويته اليت يسّمها امسه على رسم جسمه، مثلما جّسد

ومقام اإلحسان . ألّن الّنفي وجه آخر لإلثبات كما تناولنا من قبل يف مفهوم التوحيد عند احلّالج. الّنفي
فاء وحمو وتالشي وبانت. سلب الذات هو األنسبوبالتايل فإنّ . هو مقام حّق احلقيقة، أو حّق التوحيد

وهو . احملو أو الالصورة، أو البعثرةاملشبه أيضا يصري إىل نفس املصري، لندخل يف بالغةاملشبه به، فإّن 
.   للصورة يف مقام اإلحساناالشتغال األنطوبالغيّ 

. 205، ص الطواسنيّالج، احل-1
. ن.ن، ص.م- 2
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:كينونة التوحيد والّشرك في نصوص المعرفة-6
طاسين " الثامن سني، خاصة الطات عجيبة عن مقام التوحيدتنظريايف طواسينه ّالج أورد احل

".  طاسين التنزيه " و العاشر "طاسين األسرار في التوحيد " والتاسع ،"التوحيد
ومن . يف عالقتها بأبعاد أنطولوجية، إىل كينونة الّلغة العربيةالتوحيد سألة ميف فهماحلالج استند 

: "وّحد"الطريف يف تأويل مسألة التوحيد، أّن احلّالج استند إىل املشتقات الّلغويّة املشرتكة يف املبىن ملادة 
يف " وقد اصطنع احلّالج حوارا مع متلق . يد، وتأّمل إخفاقها يف توحيد املعىنحِ وْ ، التَـ دحِّ وَ ، املُ دحَّ وَ املُ 

، واملالحظ أّن احلّالج يصّرف أفعال اخلطاب كّلها يف صيغة املفرد املخاطب، "ملخاطبصيغة املفرد ا
وبالتايل يلغي ذاتيته يف بناء األحكام، وجيعل املخاطب هو من يضع مقّدمات افرتاضية، وهو من 

افتها أو ضعفها . وهو بذلك يرّد على اّدعاءات كّل املوّحدين. يكتشف تناقضها أو 
يف ) العبد(د حَّ وَ ، وخفضها عن املُ )الّله(د حِّ وَ احلّالج حواره اجلدّيل بإسناد صفة التوحيد للمُ يستهلّ 

)1(."علوم التوحيد مفردة جمردة، والتوحيد صفة املوّحد، ال صفىة املوّحد: " قوله

ا الالتوحيد كعلم ريجع ف ا وبوحدانيتهاإىل الذات اإلهلية، ألّ توحيد العائدة صفة الكما أّن . عاملة بذا
واحلد ال يبىن عليه . "ألّن إسنادها إىل املوّحد، يعين إلزامه حبد. ال تسند إىل العبدعلى الواحد األحد، 

ويكشف احلّالج برباعة عن عجز  )2(."أحديته، فاحلد حد، وأوصاف احلد إىل احملدود، واملوّحد، ال حيدّ 
" التعبري : فمثال. ابري الّلغوية التوحيدية عن تبليغ التوحيد؛ حىت وإن أسندته إىل ذات احلقّ كّل التع

يبدو ظاهريا منسجما مع نعت التوحيد املسند إىل الذات، لكّنه ينقض فكرة )3("التوحيد بدا منه 
فت عند الوظائف فمن خالل حتليلي للعناصر الّنحوية يف العبارة الّسابقة توق. التوحيد يف نفس الوقت

اجلملة الفعلية بدا اليت تتكّون بدورها من الفعل بدا وفاعله الضمري املسترت : مبتدأ، اخلرب: التوحيد: اآلتية
تدّل على أّن التوحيد صادر عن احلّق، أي أنّه املخرب عن " منه" وشبه اجلملة . الذي يعود على التوحيد

وذات التوحيد يف قولك " منه" ذات احلّق يف قولك: لتوحيدوبالتايل هناك ذاتان خمربتان عن ا. التوحيد
، ينقض فكرة "منه " كما أّن حصر بدو التوحيد باملكان . ووجود ذاتني ينقض فكرة التوحيد". ادَ بَ "

. 228رضوان الّسح، ص : احلّالج، الطواسني، إعداد- 1
.231ن، ص.م- 2
. ن.صن،.م- 3
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أو " هو: " مثّ يواصل احلّالج نقضه لتعابري التوحيد اليت تسنده إىل احلّق، من خالل قول البعض. التوحيد
داخل مقال لغوّي، " هو" فاألوىل حتكم بإمكانية إحضار التوحيد للذات املطلقة )1("احلقّ صّح توحيد " 

وهو ما . وبالتايل تفرض اّطالعا على توحيد احلّق، قبل إصدار احلكم. والثانية حتكم بصحة توحيد احلقّ 
. يناقض التوحيد

فاالفرتاض يطرح عدة . معىن التوحيدينتقل احلّالج إىل هدم اّدعاءات القائلني بأّن اسم الّله هو
معظم هو األمر عند فصال عن الذات، مثلما فاعتبار الّله حسبه من. تناقضات، بني الّله والذات

كما أنّه انتقد اّدعاء اّتصال . وبالتايل إسناد التوحيد إىل خملوق. املتصوفة، يطرح إشكالية جعل الّله خملوقا
ويكشف احلّالج عجز كّل التعابري الّلغوية عن . ال يسمح مبعرفة التوحيدمبسماه؛ ألّن األمر" الّله" اسم 

فيستعني برسومات توضيحية؛ أي بنسق غري لغوّي لسّد . مبا فيه الّنحو العريبّ اإلحاطة مبعىن التوحيد، 
. العجز يف الّنسق الّلغويّ 

األول دخل من : " توحيده، يف قولهينهي احلّالج نّصه اجلدّيل بنتيجة العجز عن توحيد احلّق وتبليغ 
والثالث دخل من باب املعىن . والثاين دخل من باب الصفات، فما وجد املعىن. باب العلم، فما وجد

ا تفرض صّيغا مزدوجة . فكّل الصّيغ الّسابقة تفتح باب الشرك ال التوحيد) 2(."فما وجد التوحيد ألّ
أو لنقل أّن الّلغة تفرض دائما شريكا لتفسري . يحها الّلغةدوما، وهي الصّيغ الّلغوية الوحيدة اليت تت

من الّشرك، إذا التزمنا مبدأ نفي الوساطة والشراكة والعالقة -حسب مذهب احلالج-والشريك . التوحيد
.  اليت ينبين عليها مذهب احلّالج

: " ، فقال احلّالجل احلّالج أن يفيده بكلمة عن التوحيدأنّه سأعن إبراهيم بن حممد النهرواين، 
وإّمنا الّله . اعلم أّن العبد إذا وّحد ربّه تعاىل، فقد أثبت نفسه، ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك اخلفيّ 

وإالّ . فلو وّحد نفسه على لساين فهو وشأنه. تعاىل هو من وّحد نفسه على لسان من شاء من خلقه
لية يف الطواسني عن الشرك املصاحب لكّل اّدعاء وقد أبرزت النصوص اجلد)3(."فما يل يا أخي والتوحيد

ويفّسر عجز الّلغة .فالّلغة إذن ال تكشف سوى عن الشرك، يف مقاالت املتكّلمني عن التوحيد. توحيد

. ن.ن، ص.م- 1
. 234ن، ص .م- 2
. 133، صالديوان الّشعريّ حلّالج، ا- 3
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عني التوحيد مودعة يف السّر، والسّر " عن القبض على عني التوحيد يف الّنصوص اليت درسناها قبال، أنّ 
فالكتمان )1(."اطران موّدعان بني الفكرتني، والفكرة أسرع من لواحظ العيونمودّع بني اخلاطرين، واخل

.  هو منتهى التوحيد
عند ستنتج من كّل ما سبق أّن جتربة استعادة الكينونة يف التوحيد، أو استعادة نداء الرب أ

ع الشعرية فقد آلت املقاط. ر االستعادة اليت تنتهجها جتربة احلالجاحلالج تكشف عن إخفاق كّل صو 
وقد شّغل الّنص . احلقّ -اليت درسناها إىل العجز عن توحيد كينونة الذات احلالجية، مع مصدر الوجود

الشعرّي عدة تقنيات الستعادة كينونة التوحيد، من تركيب صور بالغية ذات أبعاد أنطولوجية، تصل 
إال أّن . عن موضوع التوحيد، وعقد وفّك التوحيد عرب احلرفزٍ غْ لٌ -تٍ وَال قٌ مَ األرض بالّسماء، وتركيب 

وهو ما يسمى باسرتاتيجية احملو أو نفي . لتقنيات الّسابقة إىل أفق احملومسعى توحيد الكينونة قد دفع با
.   يف فلسفة احلالج"dénégation" الّنفي 

فما . نداء الرباستعادة يندفع إىل كشفت اسرتاتيجية احملو احلالجية، عن مأزق الّشعر حني 
كما كشفت اسرتاتيجية احملو عن مأزق . يبقى من نداء الرب يعجز الّشعر عن استعادته يف جتربة احلالج

ّليةفقد آلت . يف أبعاد أنطولوجية وإهليةالصور البالغية حني تتوّرط  لكينونة التوحيد الصور البالغية ا
مرحلة يفّمث اّحمت كّلية . ء يف مرحلة الربزخجزااستعارات أاالنتثار أّوال يف شكل عند احلالج، إىل 
.  هو سبيل استعادة الكينونة يف التوحيدإذن البالغةوَ حْ مَ نستنتج أّن ف. الكينونة مع الذات

ا األسئلة املنبثقة الّلغز-المقوالتفتحت  حول موضوعة التوحيد، سيل احتماالت املعىن، اليت أثار
. الّلغز-من املقوالت

إذ أّن مبدأ االستدارة الذي تشتغل ضمنه كينونة . تشتغل كينونة التوحيد يف نصوص احلالج أنطوزمانيا
وبالتايل . األصل–الّشهود باالنعطاف إىل زمن" اآلن" التوحيد يف نصوص احلالج؛ مّكنت زمن التجربة 

. دفع الزمن إىل أفق املطلق، حيث يصبح الزمن هو الوجود املطلق لكينونة الصوّيف حبّد ذاته
لواصفة عن توحيد كينونة عن عجز الّنصوص املعرفة يف الّنصوص الواصفة، كشفت مقامات ا

توحيد كينونة املعرفة ومرّد األمر إىل أّن . ية املعرفة يف نصوص احلالجأي عجزها عن توصيف ماهاملعرفة؛ 

. 121ن، ص.م- 1
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، الكينونة نحو الموت، ومن الكينونة في النور، إىل بعيدا عن النوريتطّلب دفع املعرفة، من الكينونة 
وبالتايل تقع الّنصوص الواصفة يف مأزق ابستمولوجّي خطري؛ أال وهو جتاوز . الكينونة في الموتإىل 

. التوحيدشكيل كينونة املعرفة عن معىن ّد املوت، قصد تح
. يف أبعاد أنطولوجية وإهليةوقد توّرطت البالغة يف مسعى جتسيد املفاهيم املعرفية عن كينونة التوحيد

ّلية ملراتب املعرفة، ضمن  أّوال، إذ تبّدت االستعارات يف بالغة االنتثارفانكشفت الصور البالغية ا
وقد . إذ اّحمت كّليةثانيا، بالغة المحوّمث ضمن -مثالاستعارة الطائر -اءٍ زَ جْ عارات أَ استشكل 

ّلية لكينونة املعرفة يف الّنصوص الواصفة  إذ جّلت مآل الصور البالغية ؛ أنطوبالغيااشتغلت الصور ا
ّلية ملراتب املعرفة عند احلالج .  ا
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ومأزق الّشرك في نصوص الّنفريّ نداء الرباستعادة :المبحث الثاني
.ات واملناجيات، والديوان الشعرّي؛ استعادة لنداء الرب، املواقف واملخاطبنصوص النّفريّ متثل 

أو الكينونة يف لكّنها جتتمع يف غاية استعادة نداء الرب، . وختتلف أساليب االستعادة، من نص إىل آخر
االستعادة، واختبار مدى جناعتها وجناحها يف حتقيق مشروع الذات نقوم بعرض صّيغ. ظّل التوحيد

. رب، أو الكينونة يف ظّل التوحيدالصوفية يف استعادة نداء ال
: استعادة التوحيد في نصوص المواقف-1

" الوقفة" وقد بنيت االستعادة حول مقام . ة استعادة لذكرى الّنداء األصليّ تعّد نصوص املواقف حماول
. يف كّل مقطع كتايبّ " وقال لي" " أوقفني" الذي يتمظهر يف نصوص املواقف من خالل تكرار الزميت 

. سنتناول معىن الوقوف يف جتربة الوقفة ومدى جناحه يف استعادة تداء الرب
قل هلم رجعت إليكم، : وقال يل" : ملقطع اآليتتّتخذ الوقفة معىن استعادة نداء الرب كما يدّل عليه ا

فقلت أوقفين ومن قبل أن أرجع ما كان يل من قول ألنّه أراين التوحيد فكنت به ال أعرف فناء وال بقاء، 
وأمسعين التوحيد ومل أعرف استماعه وردين بعد هذا كّله كما كنت فرأيت يف الرّد صحيفة فأنا أقرأها 

وحياول . ال إله إال الّله: يْ فاملقام الذي بلغه الواقف بعد الفناء هو مقام التوحيد، أَ )1(."عليكم
بعد عودته إىل مقام البقاء بعد الفناء، استعادة ذكرى الكينونة مع الواحد األحد، من –إذن -الواقف

ذكريات فيستعيد. خالل إعادة قراءة نقوشه الداخلية اليت خّطت يف صحيفة العودة، أو الذكرى
وذلك أّن نفسه تكّيفت بالصفاء " الكينونة، أي ذكريات الّنداء األول، وهو يف حالة طرب ملا يسمع

ا، وشهد العبد ذلك فلم ير الناطق غريه شيءا فشيءاحملض فانتعش يف ذلك الصفو هذه التنّزالت 
)2((...)"تعاىل، ووجد تلك األقوال املنقوشة قريبة الوفاء مبعاين التوحيد

يظهر أّن الواقف املعتكف على قراءة نقوشه الداخلية، يف حالة استسالم تام ملا يرد عليه من ذكريات 
هو يقرأ تلك "ف. الكينونة مع الواحد األحد، فال يتدخل وعيه يف فعل استعادة ذكرى الكينونة الواحدة

حالة يعرفها كّل أهل هذه بل يسمعها كما يسمعها غريه، وهذه شيءاألقوال املنقوشة وليس فيها منه 

.2007لبنان،  ، - ، منشورات اجلمل، بريوت1سعيد الغامني، ط، سعيد الغامني: تححممد بن عبد اجلّبار بن احلسن النّـّفرّي، كتاب املواقف، -1
. 129ص
. 381عفيف الدين التلمساّين، شرح مواقف النّفرّي، ص - 2
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املتكررة يف كّل موقف، من خالل إسناد " قال يل" و" أوقفين" وهو ما تعرب عنه الالزمة ) 1(."املنازالت
ا عن الواقف الذي جعلته متلق أول خلطاب احلقّ  .  الفعالية اخلطابية للحّق، ومصادر

جمازيني؛ إذ املقصود بأوقفين حسب عفيف وظفتا مبعنيني " قال يل" و" أوقفين" ويبدو أّن قوله 
تعين املعرفة احلاصلة بني " قال يل"الدين التلمساين هو توّيل احلّق إيقاظ استعداد العبد لتلقي التجلي، و

ولكن كالم الّله منزّه عن أن يكون وفق مواصفات . ومن أمساء الّله املتكلم)2(احلّق والعارف حلظة التجلي
أما كالم احلّق فيكون عرب أمسائه . الكالم البشرّي يتّم وفق وسائل التعبري الّلغويّ ألنّ . الكالم البشريّ 

وقد أورد عفيف الّدين التلمساّين أّن الوصايا الواردة يف صيغة األمر يف املواقف هي أحكام، أي . وصفاته
ة ليست ألفاظا، بل هي واعلم أّن الوصايا الواردة من جانب احلضرة اإلهلي. "أّن القول فيها مبثابة الفعل

. وبالتايل يكون للقول القدرة على صنع واقعة النّفرّي، أال وهي الوقوف بني يدي احلقّ 3(...)"أحكام
ريقة استعادة كالم احلّق، أو صيغتني خطابيتني، تشريان إىل ط" قال يل"و" أوقفين"متثل الالزمتان 

كالم الوجود داخل املوجود؛ أما مقول القول؛ أي ذا املنظار  " قال يل "تكون الالزمة "ف.هندائ
وملا  )4(. "الّشذرات، فتمثل تكرارا للمقال الذي يسمعه املوجود، وهو يصغي إىل منبع الكالم احلقيقيّ 

كانت استعادة نداء الكينونة  مع الّله خارج نطاق سيطرة الوعي، يف استسالم تام ملا يرد على الواقف؛ 
جتربة الوقفة يرتبط  باجلانب الالوعي، فيشّكل الالوعي البنية األساسية لفعل فإّن فعل االستعادة يف

. التذكر
والسوى. وتشرتط الوقفة الستعادة الصفاء احملض يف ظّل التوحيد، اخلروج مما يسّميه النّفرّي السوى

سواء " رة، وحرف االستثناء سوى، ويدل على كّل ما له صو " ال" مصطلح منحوت من أداة التعريف 
أكانت صورة جسمية مرئية، أو صورة قياسية متّكن من صياغة األحكام انطالقا من مقدمات حّسية، أو 

فيكون حتقيق الكينونة مع احلّق، أو استعادة نداء الرب، عرب 5."صورة صوتية حتيل إىل مسمى ذهينّ 
. جتاوز كّل صور السوى يف جتربة الوقفة

. 381ن، ص.م- 1
. 57، صالنفريّ شرح مواقف عفيف الدين التلمساين، : ينظر- 2
. 318، صن.م- 3
. 113، صتفكيك البالغة وبالغة التفكيك يف نصوص املواقف للنّفريّ سامية بن عكوش، - 4
. 50ن، ص.م- 5
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فهو يصّور فتنة . نصا منوذجيا عن صعوبة رهان اخلروج من أشكال السوى"موقف قف"يعترب 
. "قف"الصورة اليت يقع فيها الواقف، من خالل الفعل األساسّي الذي تنبين عليه الوقفة، الفعل - السوى

فاملوقف يتنازعه معنيان . إذ يبدو التناقض جّليا، بني مضمون املوقف، وطريقة التعبري عن املضمون
: نمتضادي

ره عرب شذرات ومقاطع راتكالل ، من خ"قف"يؤّكد على إمكانية حتّقق الفعل : معنــــــــــــــــى حرفيّ -أ
. املواقف

هي عن الوقوف، وكّل أنواع من خالل النّ " قف" ينفي إمكانية حتّقق الفعل : معنى مجـــــازيّ -ب
. األفعال

أوقفين يف قف وقال يل : " فيقولال؛ بأّي فعل من األفعالواقف عن التعّلقاحلّق ففي بداية املوقف ينهى 
وال ملا تعرف مّين وال ملا ال عينإذا قلت لك قف فقف يل ال لك وال ألخاطبك وال آلمرك وال لتسم

فيبدو أّن إسقاط إنّية الواقف يف كّل األفعال الّسابقة، هو 1(...)"تعرف مّين وال ألوقفين وال ليا عبد
فيبدو . فاألفعال املذكورة متّثل صورا عن السوى الذي حيجب عن احلقّ . تحقيق الوقفةالشرط األساسّي ل

فعل رباين وثانيا . أنا الواقف من خالل إثبات القدرة على الوقوفتفعل يثبّ أّوال :نوعني" قف" الفعل 
خلطايب وقال يل إذا قلت لك قف فوقفت ال: " ذلك ما يوجزه قوله. يسلب به قدرة األنا على الوقوف

)2(."عرفت الوقوف بني يدي وإذا عرفت الوقوف بني يدي حرمتك على سواي كنت من أهل صيانيت

. ، وبني معرفة كيفية الوقوف بني يدي احلقّ "وقفت" فيظهر الفرق جّليا بني إثبات األنا يف فعل الوقوف 
. ، مبا فيه القدرة على الوقوفإنّية الواقفالثاين على سلبيدّل و . األّول على بقاء إنّية الواقفيدّل ف

وقال يل إذا عرفت كيف تقول إذا قلت لك قف يل فقد : " لكن املقطع ينقض هذا االفرتاض، بقوله
فإذا أردت الوقوف يل فاستعمل أديب ولك أن تدخل (...) فتحت لك الباب إّيل فال أغلقه دونك أبدا 

فقف وال خترج إال مبحادثيت وبتعريف فما مل مىت شئت وليس لك أن خترج إذا شئت، فإذا دخلت إيلّ 
فالتناقض )3(."أحادثك وما مل أتعرف فأنت يف املقام مقام الّله وإذا تعرفت إليك فأنت يف مقام املعرفة

. 149ص قاسم حممد عباس، : تحاألعمال الكاملة، -النّفرّي، ضاقت العبارة- 1
. 149ن، ص.م- 2
. ن.ن، ص.م- 3
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كيف تقول إذا قلت " حاصل من خالل إلزامية معرفة طريقة الوقوف يف حضرة احلّق، من خالل قوله 
. هو فعل يف نفس الوقت يف املواقف حسب عفيف الدين التلمساينّ وقد مّر بنا أّن القول. "لك قف

وعّزز التأكيد من خالل ربط فعل الوقوف . ياقوبالتايل ميثل القول حتقيقا لفعل الوقوف يف هذا السّ 
احملادثة والتعرف يف يف الوقت نفسه ينفي ه لكن...".فإذا دخلت إّيل فقف " حلّق بالدخول إىل حضرة ا

وبالتايل ينشطر الفعل قف . نفي حىت فعل الوقوفنفي احملادثة والتعرف،يستلزم و . قفةو الو مقام الّله أ
وميّثل . عالمة كشطفيوضع حتت . مما ال يسمح بتحيني الفعل. ينكره: يثبته، وجمازيّ : حريفّ : بني معنيني

فعل، واخلطاب ة أليّ الّنص منوذجا عن التناقض احلاصل، بني حقيقة الوقفة يف احلضرة الربانية املتجاوز 
. منوذج عن هذا التناقض" قف" ف للوقفة املوظف لألفعال، وعلى رأسها أفعال األمر، والفعل الواص

اليت تنبين عليها نصوص فإنّه ينسحب حىت على الصيغة األساسية؛ وإذا سرنا على هدي هذا التناقض
لقي خطاب احلّق، مثلما مهدنا تظاهرياتثبت الصيغة ف. "أوقفني وقال لي" أال وهي صيغة . املواقف

مادامت احملادثة والتعرف لصيغة،ينفي حتّقق ا"لموقف قفا"مضمون لكن. لذلك يف بداية املبحث
ت حتّققها من حرّيف يثب: وبالتايل تدّل الصيغة على معنيني أيضا. مقام الّله الذي هو مقام الوقفةيسقطان 

وبالتايل تشتغل الصيغة كدال ذي مدلولني .ها يف الوقفةّققوجمازّي ينكر حت؛ خالل تكرار الصيغة
وبالتايل تكشط العالمة، وينجّر . على مدلول معّني " صيغة أوقفين " فيستحيل انغالق الدال . متضادين

. عنها إرجاء الوقوف يف مقام الوقفة
:في نصوص المخاطباتمشروع تجذير الكينونة في القلب-2-

. معىن العبودية يف نصوص املخاطبات، وعالقتها باستعادة نداء الرب، وإمكان حتقّق ذلكسأقوم بتّتبع 
. الختبار املشروعالغّي ذي البعد األنطولوجّي سنديوسيكون املدخل الب

ويبدو مقام .املتكّررة يف كّل املخاطبات"ياعبد"تظهر بنية الّنداء يف نصوص املخاطبات يف قوله
يا عبد أخلصتك لنفسي فإن أردت أن يعلم بك : " الرب وتلقي اخلطاب منه، يف قولهالعبد، هو جمالسة

سواي فقد أشركت يب وإذا مسعت من سواي فقد أشركت يب، أنا ربك الذي سّواك لنفسه واصطفاك 

 اإلنسان الباطينّ يعترب القلب أكثر األلفاظ الصوفية دراسة، ويّتخذ القلب معىن"l’homme intérieur " حسب هنري كوربان يف شرحه لرسالة
-296هنري كوربان، مقدمات ملؤلفات شهاب الّدين الّسهروردّي الفلسفية والصوفية، ص: يراجع: للمزيد من املعلومات" . بستان القلوب" الّسهروردّي 

308.
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من دونه، إّمنا مقامك رؤيته وإّمنا شيءمنه لتعلم أن ال مقام لك يف شيءحملادثته وأشهدك مقام كّل 
)1(."دك حضرتهإفرا

مقام : داء األصلّي يف عامل الذرحتّققت يف املقطع العناصر األساسية لآلية الدالة على النّ 
العبد املنصت : ، املخاطب"أنا ربك"الرب الدال عليه بأنا الذات : املخاطبة هو الربوبية، املخاطب

بينما دّل . يف املاضياملخاطبات أفعالوقد صرّفت . يا أو الّشهودخلطاب الرب، ووسيلة املعرفة هي الّرؤ 
حتقيق مضمون املخاطبة يتّم عرب مما يعين أنّ . ابللخطعلى التلقي املباشر اآلينّ ياعبد"الّنداء 

ويدّل اجتماع كّل العناصر املكّونة لآلية يف املخاطبة؛ على أّن . من الزمن احلاضر إىل املاضي، ستدارةاال
.   الّنداء يف عامل الذرّ املخاطبة هي استعادة ملضمون 

اآلتية نصوص املخاطبات، حماولة الستعادة مقام العبد من ربه، مثلما تدل عليه الشذرة وتظهر
يا عبد أنا ربك الذي تعلم وأنت عبدي الذي تعلم فأسجد علمانيتك بك لعلمانيتك :" 4المخاطبةمن 
حماولة حتقيق معىن الربوبية  ملكانة عبده منه؛لعلم الرب سجود علم العبد مبكانته من ربه، يعين و )2(."يب

م ويؤّكد الّسجود على معىن االستدارة، من علم العبد بعد وجوده، إىل عل. كما كانت يف عامل الذرّ 
الرأس يف التضايف بني عناصر اجلسد الّساجد، الّسجوديتحّقق يف فعل ف. الرب الّسابق لوجود العبد

وبالتايل يرمز سجود علمانية العبد . ظهر والبطن، اليّد اليمىن واليسرى، الاألسفلالقدمني يف و األعلى، 
. لعلمانية الرب إىل حماولة استعادة معىن الربوبية كما يف عامل الذرّ 

إذ ورد يف . وقد دّلت املخاطبات على أّن القلب هو بيت احلّق، وهو بيت الكينونة مع الرب
جدرانه مواقع نظري يف كّل مشهود وسقفه قيومييت بكّل موجود يا عبد ابن لقلبك بيتا : " 25مخاطبة 

ومكان البيت . فيظهر أّن مشروع العبد هو بناء بيت الستضافة احلقّ )3(."وبابه وجهي الذي ال يغيب
أي أّن القلب املستضيف للرب هو مشروع إنتاج وليس بيتا . هو قلب العبد، بعد سريورة التحويل

).  املفعول به(الذي وقع على القلب" ابن" فعل األمرجاهزا، ذلك ما دّل عليه 

. 220قاسم حممد عباس، ص: ، تحاألعمال الكاملة-ضاقت العبارةالنّفرّي،- 1
. 223صخاطبات، امل، ن.م- 2
. 243صاملخاطبات، ، ن.م- 3
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وقد وظّفت التشبيه التمثيلّي بني صورة . صّورت املخاطبة بيت كينونة العبد مع الرب، بالبيت األرضيّ 
ة بني عناصر غيبية من جهة الطرف . القلب الذي ينظر إليه احلّق، وصورة البيت األرضيّ  وّمتت املشا

اجلدران، ( ، وعناصر أرضية)مواقع نظر احلّق، قيومية احلّق، وجه احلقّ ( األّول من التشبيه، املشّبه
فيسعى العبد من خالل التشبيه التمثيلّي . من جهة الطرف الثاين من التشبيه، املشّبه به) الّسقف، الباب

ّذرة لكينونة العبد مع الرب، . إىل جتذير الكينونة مع الرب يف األرض فتنفتح بذلك الصورة البيانية ا
.   شتغل أنطوبالغيافت. على أبعاد أنطولوجية، ومعان ربانية

لب مواضيع جزئية متعّلقة بالق-مواقع نظر احلّق ووجه احلّق وقيوميته–ميّثل كّل عنصر من املشّبه 
فة إمكانية رصد معناها ول إعادة تأسيس معاين هذه العناصر ملعر أحاو . مطروحة يف نصوص املخاطبات

مع احلّق، من خالل معرفة مآل الصورة البيانية وبالتايل معرفة مآل كينونة العبد . اإلمكانيةستحالة أو ا
.املؤّسسة هلا

قِّ الحَ هُ جْ وَ : أّوال
مقام يف حقيقة وجه احلقّ تنبثق و . ا أّن وجه احلّق هو حقيقتهحقيقته، كمءميّثل وجه الشي

ومل ترد . بصرية القلبالبصريقصد ببالبصر، و ريتبط الوجه ف. ووسيلة املشاهدة هي الّنظر. املشاهدة
". مقام املشاهدة" ماهية وجه احلّق يف ذاته يف نصوص املخاطبات؛ بل من خالل املقام الذي تنبثق فيه

الذي حيجب وجه ضّده من خالل كما ورد تأسيس معىن وجه احلّق من خالل ما ليس بوجه احلّق، أي 
قلب األنطولوجّي للقام املمع باملقارنة للقلب الرّائي للحّق،يّ األنطولوجكما انكشف املقام . احلقّ 

املخاطبة ( القلب لنفس العبد/ القلب لنفس احلقّ : فنستطيع تشكيل ثنائيات ضّدية. الغائب عن احلقّ 
). 3خماطبة (القلب بني يدي احلّق / ، القلب يف يّد احلقّ )23

ازيّ عين تيبدو أّن رؤية وجه احلّق،  أو . إىل مستوى الفاعل احلقيقيّ االنتقال من مستوى الفاعل ا
فّرق بني القلب ي" 23المخاطبة "ففي. ى الصورة إىل مستوى احلقيقةاالنتقال من مستو تعين : لنقل

نظره؛ وبني القلب املستعمل ملراتب الوقوف بني يدي احلّق؛ أي للّنظر املستعمل لنفس احلّق أوذاته، أي 
صاف بعلمك وقف يل يف املصاف بعملك وقف يل يف يا عبد قف يل يف امل: " فيقول. إىل ماسواه

املصاف بقصدك وال تقف يل يف املصاف بقلبك، إّنين اصطفيت قلبك لنفسي ال لعباديت وإّنين 
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اصطفيت قلبك لنظري ال ملصاف الوقوف بني يدي، إّن يل قلوبا غرت عليها من الوقوف بني يدي 
ها يف يدي فهي مقيمة عندي، ال خترج إىل املقامات فتحتجب عن النظر إّيل برؤية الواقفني يل، فجعلت

تتأّسس العالقة بني الرب ف)1(."وال يدخل إليها سواي فهي تنظر إّيل وهي تسمع مّين وهي تتكّلم عّين 
تقريب ة إىل احملبتدفع و . وقوف قلب عبده مع ما سواهدّل عليها حال غرية الرب منو . وعبده على احملبة

اورة  وبالتايل يتّم االنتقال ". اإلقامة في يد الحقّ "، إىل "بين يدي الحقّ " القلب، من اإلقامة يف ا
از املرسل الذي مثّله قول اورة " بني يدي " ه من مستوى ا املكان؛ إىل مستوى الفاعل يف وعالقته ا

ي مقام"يف يد احلقّ " مقام و " بني يدي احلقّ "اممقميثل و ". يف يدي"ودّل عليه قوله احلقيقّي، نفس احلقّ 
يا عبد القلب يف يّد الرب ولسان " ف. هو األقرب إىل احلقّ " يف يّد احلّق " لكن مقام . القرب من احلقّ 

من جتاوز فتنة الّسوى، ه متّكنيف يّد الرّب،تعين إقامة العبد و )2(. "القلب يتكّلم يف املقام بني يدي الرب
. عالقة بالصورةأي كّل ما له
فما وجه احلّق . مشاهدة وجه احلقّ أو الصورة، أّي كان نوعها،خروج القلب من فتنة الّسوىيعين 

وحيّرك الوجد العالقة بالّسوى أوالصورة، ذلك . وما سوى احلّق هو الصورة. سوى اخلروج عما سوى احلقّ 
الوجد يب وحبسب السرتة عن الوجد يب فتأخذ يا عبد الوجد مبا دوين سرتة عن: " ما يكشفه يف قوله

توجيه الوجد إىل احلّق على الرهان إذن يقع ف)3(."منك الباديات كنت من أهلها أم مل تكن من أهلها
. ال إىل ما سواه
. اناصر اليت وجب اخلروج عنها أيضالصورة املنكشفة يف مقام وجد الواجد باحلّق، من العلكن 
. ، كي ينكشف وجه احلقّ "الحقّ بين يدي" از املرسل املنكشف يف قوله و وجب حم: أو لنقلبعبارة

ازيّ . هو جماز مرسل أيضا" قلب العبد في يّد الحقّ " لكن  وجه : معناه احلقيقيّ يّد احلّق، و : معناه ا
اوز املرسل ظهوره حىت يف مستوى مقام احلقيقة، أال وهي: إذن . احلقّ  يّد "ف. " يف يّد احلقّ " يعاود ا

توّفره البالغة هي وضعية جمازية، أشبه بشبكة يقع فيها أقصى ما وبالتايل. هو جماز مرسل أيضا" احلّق 

. 240صاملخاطبات،ن، .م- 1
. 241ن، ص.م- 2
. 220ن، ص.م- 3
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ومن . فكلما حاول الرّائي التعبري عن وجه احلّق وقع يف وجه الّسوى. الرّائي املندفع بوجده حنو وجه احلقّ 
. ا القلب الواجد باحلقّ هنا تنشأ فتنة الصورة اليت يتقّلب فيه

. فتنة وجه الصورة اليت يقع يف شبكتها الرّائي"في يّد الحقّ " و" بين يدي الحقّ " ا مقاميصّور 
از إىل احلقيقة؛ إال أنّه يقع دوما يف فتنة الصورة . فمهما حاول الواقف حموها، لريتقي من ا

: من كّل موجودقِّ الحَ رِ ظَ ع نَ اقِ وَ مَ : ثانيا
از املرسل مثال يف املقطع الّسابق- متّثل الصورة البالغية صورة من صور الّسوى، ووجب على - ا

االعبد عد وقد صّورت . علق أو الوجد بأّي صورةمدخل التميّثل الّنظر و . م التعلق أو عدم الوجد 
شيءوف وانظر إىل كّل يا عبد ويا كّل عبد قف يف موقف الوق: " فتنة النظر، فيقول" 13المخاطبة "

واقفا بني يدي وانظر إىل واقف كيف له مقام ال يعدوه، وانظر إىل الّسماء كيف تقف وكّل مساء، وانظر 
إىل األرض كيف تقف وكّل أرض، وانظر إىل املاء كيف يقف وكّل ماء، وانظر إىل النار كيف تقف وكّل 

معرفة، وانظر إىل النور  نار، وانظر إىل العلم كيف يقف وكّل علم، وانظر إىل املعرفة كيف تقف وكّل 
كيف يقف وكّل نور، وانظر إىل الظلمة كيف تقف وكّل ظلمة، وانظر إىل احلركة كيف تقف وكّل حركة، 
وانظر إىل الّسكون كيف يقف وكّل سكون، وانظر إىل الدنيا كيف تقف وأين تقف، وانظر إىل اآلخرة  

ظر إىل دار أعدائي كيف تقف وأين كيف تقف وأين تقف، وانظر إىل داري كيف تقف وأين تقف، وان
)1(".ظر إىل األمساء كيف تقف وأين تقفتقف، وانظر إىل الذكر كيف يقف وأين يقف، وان

ميثل املقطع الّسابق نصا منوذجيا عن حقيقة كّل صورة أو الّسوى، يف مقام الوقوف بني يدي 
عبد الفيحاول ". انظر"تكرار فعل األمرووسيلة معرفة العبد حلقيقة الصور هي الرؤيا، ودّل عليها. احلقّ 

.ومقام وقوفها" الصور"، كشف كيفية وقوف األشياء لية النظر احلادث يف الّلحظة اآلنيةمن خالل فعا
فت األفعال املنتجة لكيفية وصرّ ؟ وظرف املكان أينّل عليه تكرار اسم االستفهام كيف؟ دذلك ما

يرتبط و . الوقوف ّمت من داخل الرؤياوقوف الصور يف الزمن املضارع، مما يدّل على أّن انكشاف صور 
وقال يل قد أشهدتك هذا املقام : " شذرة موالية للمقطع الّسابق يف قوله، مثلما تكشفه باملاضيضارعامل

. 230، ص13ن، خماطبة .م- 1
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املاضي، وهو ما يعادل الفناء يف التوحيد الذي عرفناه يف فعل الشهودحدث ف)1(."فاشهده بعد كّل وتر
مما يدل  على . ف فعل الشهود يف الزمن املاضي يف كّل شذرات املخاطبةوقد صرّ . يف تعريفنا للوقفة

لذي حدث فيه ، وبني الزمن املاضي ا"انظر" االرتباط، بني الزمن احلاضر الذي جّسده فعل األمر
املاضي الذي حتقيق االستدارة إىل إذن اول حيالدال على الّلحظة اآلنية، " انظر"ففعل األمر. الّشهود

، )البقاء بعد الفناء(من مقام التجربةلتحقيق االستدارة، " انظر" يقع الرهان على أي. حدث فيه الّشهود
يف " الكيفية" حقيقة كّل موجود" انظر"لنظر يكشف فعل اف). صل التجربةأ( إىل مقام الفناء يف التوحيد

.  "مقام بني يدي احلقّ " م األينية مقا
ازية وبروز حقائقها احلقّ املوجودات، ر ف حقيقة كّل صو يعين كش هلذا . ةيسقوط حقائقها ا

ازية املزيّفة اياق، ويعين الوقوف يف هذا السّ . ذ هذا الربوز معىن الوقوفاختّ  ليت تتبدا يف إبطال فاعليتها ا
".دي احلقّ بني ي" هو، ومقام الوقوف "تقف" ويؤّكد هذا اإلبطال تكرار الفعل .غيبة عن احلقّ مقام ال
اجلوهرّي الوجود انتقاهلا من الوجود العرضّي املزّيف، إىل ف املوجودات بني يدي احلّق،وقو و ويعين 
ازيّ انتقاهلايعين : أو لنقل.احلقيقيّ  انتقاهلا من الوجود بالصور بل. إىل جماورة املعىن احلقيقيّ من املعىن ا

الّسماء، األرض، ( عاملي امللك وامللكوتويشمل الوقوف ". احلقّ " املتعّددة، إىل الوجود بالعّلة احلقيقية 
دراك طرائق إ، )احلركة والّسكون( رعّلة املرتبطة بالصوّ ، ال)املاء والّنار( ، عنصري احلياة)الدنيا، اآلخرة

).الذكر، األمساء( سبل االّتصال باحلقّ ، )العلم، املعرفة( رالصوّ 
ازية ل موقف " ، بالعبد الّناظر الواقف يف لموجودات، وقيام املعاين احلقيقيةيرتبط سقوط املعاين ا

". انظر" عرب األمر، املتكّررالّشهودأوبفعل الّنظرمرتبط فما ينكشف من معان حقيقية".الوقوف
املرتبطة فعالية وقدرة كشفية، خترتق الصّور املزيّفة للموجودات، لتكشف حقائقها " انظر "الفعل مثل في

اورة مع احلقّ بفعالية الّنظر معاين الصوّ وبالتايل تنكشف. باحلقّ  تنكشف احلقائق، وتسقط ف. ر، با
ا صورةلكن املعاين احلقيقية اليت تنكشف عرب فعالية الّنظر، هي حبدّ . األعراض ا تفيد الوساطة . ذا ألّ

ازّي واملعىن احلقيقّي، بواسطة الصورة املتجّلية يقع العبد يف : والنتيجة. يف قلب العبد النّاظربني املعىن ا
."ا للحّق جماور -بني يديه–املقام فتنة الصورة، حىت وإن كان
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اية املقطع املوايل للّسابق" انظر"توّجه فعل األمر ي كيفية وقوف املوجودات ، من كشفيف 
وانظر إىل قلبك أين وقف فهو من أهل ما :" ومقام وقوفها، إىل كشف مقام وقوف قلب العبد، يف قوله

وقف فيه، إّن يل قلوبا ال تقف يف شيء وال يقف فيها شيء، هي بييت وهي بيين وبني كّل واقف من 
ال تستطيعها العلوم وال تقوم ألنوارها املعارف وال امللك وامللكوت هي تليين  وكّل واقف يليها تلك اليت

من هذا يهدف و . ىل قلب العبد، أي الداخليف هذه الفقرة إ"انظر" الفعل توّجه ف)1(."تسمعها األمساء
هل : أو لنقل؟ أم مع احلقّ آنفا؟ مع الصّور املذكورة أهو ؛ لب العبدكشف مقام وقوف قإىل  االنتقال

أّن فعل الّنظر إىل قلب العبد،توّجهيعين ؟ و "في يده" أم يف مقام " بين يديه" يف مقام يقف قلب العبد 
القلب يلغي و . الّنظر فعالية قلبية، وموضوع الّنظر هو القلبف.اظر واملنظور يف نفس الوقتالقلب هو النّ 

فماذا يعين إسقاط . وأمساءة، من ملك وملكوت، وعلوم ومعارف كّل أشكال الوساطالّناظر إىل احلقّ 
الوساطة؟ وما طبيعة الّنظر والّشهود يف مثل هذا املقام؟ 

اورة، " أّن أقصى ما ميكن للعبد بلوغه هو جماورة احلّق يعلن املقطع  وقال يل آخر استطاعتك ا
قد ال تستطيع أن تنام فيما أشهدتك فأغفر قد ال تستطيع أن تنام على ما أشهدتك فأغفر بلى تستطيع 

تنام يف جوار ما أشهدتك فإن أبت نفسك فهو من نفسك فاصرخ إّيل بني جماورة ما أشهدتك وبني أن 
ما أعرتض عليك نفسك فهو من نفسك فاصرخ إّيل بني جماورة ما أشهدتك وبني ما أعرتض عليك 
نفسك فإن جاءك نصري فنم فيه فإن أوقفك يف الصراخ فنم فيه وإيقايف لك يف الصراخ من نصري 

. ، خمتلف عن جماورة احلقّ لكن جماورة شهود احلقّ )2(."لك
في " يف مقام يتّم ف". بني يديه" ، ال "يف يده" مّر بنا أّن مقام الّنظر يف وجه احلّق، هو وقد 

اورة والوساطة"يده وتظهر . جماورة احلّق، أو جماورة الّشهودفهو" بين يديه"أما مقام .حمو الصورة وا
في يّد " تعترب مشاهدات العبد يف مقام ف. حالة العبد الناظر للحّق، كحالة الّنائم، يف كلتا احلالتني

أو على . ؤيا الصحيحة اليت تتجلى للصاحلني واألولياء واألنبياء، من الرّ "بين يدي الحقّ " و " الحقّ 
ذا الشكل لدى  دلّ ذلك ما،"في يده"يف مقام العبد الرّائي، للثباتيكابد و. النّفريّ األقّل تبدو 
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." قد ال تستطيع أن تنام على ما أشهدتك فأغفر بلى تستطيع أن تنام يف جوار ما أشهدتك:" عليه قوله
لثبات على هذا اسالّنفتعارض و ".أشهدتكماعلىم تنا" الصحيحةا ؤيالثبات على الرّ رهانيقع ف

.العبد الرّائي برؤيا غري صحيحة، أو شيطانية كما يسّميها املتصوفةالّنفس فقد توهم .ؤيا الصحيحةالرّ 
نصرة الّله هوويبدو طلب . لثبات العبد يف الرؤيا الصحيحةتعترب الّنفس من العناصر املعارضة

، بني مقامي ويقع طلب الّنصرة.عن طلب الّنصرة بالصراخّىن وقد ك. احلّل، للعودة إىل مقام جماورة احلقّ 
اورة والغيبة  اورة، مثلما يدّل عليه قولها بني ما أعرتض فاصرخ إّيل بني جماورة ما أشهدتك و :"عن ا
. الّنصريالسم الّله، اجتليمتّثل الّنصرة وبالتايل . ويتّم طلب الّنصرة عرب امسه الّنصري" . عليك نفسك 

فإن جاءك نصري فنم :" هلذا تلقى العبد األمر بالّنوم يف االسم، يف قوله، "احلقّ " واالسم جماور للمسمى 
: لوب من العبد الوقوف فيه، مثلما يدّل عليهأّن الصراخ بامسه الّنصري، هو املقام الثالث املطويبدو ". فيه 

هو "في يده"مقامف)1(."وقال يل ال تنم إال فيما أشهدتك أو يف جماورة ما أشهدتك أو يف الصراخ"
اور للحقّ "بين يديه" مقام ّمث . "فيما أشهدتك"عبارة عليهاألقرب، مما تدل  "امسه الّنصري"، فمقام ا

عبد االرتقاء تصاعديا، من أدىن كما ميكن لل.ترتيبا تنازلياةالثالثاملقاماتترتتب ف. املكىن عنه بالصراخ
أشهدتك أو يف جماورة ما أشهدتك أو يف وقال يل ال تنم إال فيما : "يف قولهمقام إىل أعاله، 

)2(."الصراخ

وقال : "ذلك ما يبّينه قوله. وديف املقامات الثالثة اليت حيدث فيها الشهالنوم واالستيقاظ جيتمع 
اورة منت يف اإلشهاد، وإن منت يف اإلشهاد  اورة وإن منت يف ا يل إن منت يف الصراخ منت يف ا

اليقظة ، ة، وإن بدت يف شكل حلمؤيا الصحيحالرّ لة حاتمّثل ف)3(."مّيتفمستيقظ غري نائم وحي غري
.يف نفس الوقتواحلياة

اورةمنتهىيعترب  اورةمتّثل و . رؤيا القلب هي ا اورة وى أو أشكال السّ شكال من ا الصورة؛ ألّن ا
بل إّن أّي تصوير ملقام . نصوص املخاطباتيف " يف يده" شرط الوقوفمل يتحّقق وبالتايل . تتّم بالصورة

.   الشهود أو الّنظر، يستعني بالصورة
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از املرسلتشتغل الصورة يف الرؤيا، ضمن مبدأي اال وقد دّل . احللمفبهما يشتغل . ستعارة وا
تبىن إّن البيوت اليت : " على ذلك تشبيهه لقلب العبد الّناظر للحّق بالبيت املبّين على السّد، يف قوله

فقد شّبه قلوب العباد الّناظرة إىل احلّق، دون سواه، بالبيوت )1("على السّد بيويت وإّن أهلها أهلي وأعّزيت
فكما أّن السّد حييط باملاء من كّل جهة، ومينع تسّرب . واجلامع بينهما الغلق بإحكام. املبنية على السدّ 

ّمث انتقل من الصورة التشبيهية، إىل الكناية، يف . احلقّ املياه إىل اخلارج، فكذلك قلوب العباد الّناظرين إىل
ؤيا فانبنت الرّ .حيث كىن عن نفسه بأهله الذين هم عباده الصاحلون" وإّن أهلها أهلي وأعّزيت : "قوله

اورة ة وا . كينونة مع احلّق دون سواهوكالمها من الوساطة املطلوب على العبد جتاوزمها، لل. على املشا
ميّر دوما من مهما بلغ العبد من قرب احلّق، فإّن القرب ه أّن جتاوز الوساطة مستحيل، ألنّ يظهر 

اورة اورة وساطة، وال ميكن للعبد جتاوزها. آخر حد، ا .. وا
:  قِّ الحَ ةُ يَ ومِ يُ قَـ : ثالثا

وجه و )2((...)"موجودوسقفه قيومييت بكّل : " متثل القيومية سقف بيت الكينونة مع الرب، يف قوله
سقف املنزل هو أعلى عنصر من املنزل؛ أنّ فمثلما.احلماية والعلوو الّسقف والقيومية هالشبه بني 

وظيفة سقف املنزل محاية أنّ ومثلما. مقامات القرب إىل احلقّ فكذلك القيومية هي أعلى مقام من
تقوم االشياء فكذلك. احلمايةوظيفة إلنساينّ سقف املنزل ايؤدي فكذلك . من تقلبات الطقسه ساكني

ا تنعدم األشياءو - حضرة القيوم-القيوميةب ا ف. دو فرتتبط حضرة . ةمن القيوميتستمد األشياء قو
يا عبد أنا القيوم بكّل ما علم وجهل على ما افرتقت به أعيانه واختلفت : " قولهيف مالقيومية بامسه القيو 

كما ترتبط القيومية بالقوة، يف . هو املدبّر لكّل ما يبدو يف العيان خمتلفاإذنفالقيوم)3(."به أوصافه
)4(."يا عبد أين ضعفك يف القوة وأين فقرك يف الغىن وأين فناؤك يف البقاء وأين زوالك يف الدوام: " قوله

ويؤّكد باملقابل على . يف حضرة القيوميةضعف العبد وفقره وفناءه وزواله،نكاريّ اإلاالستفهام ينفي ف
.  القوة الدائمة يف حضرة القيومية
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يا عبد إذا سألت فقل أسألك ما " :ة نظر العبد من الّسوى، يف قولهيؤّكد على دور القيومية يف محاي
/ .ترضاه وأسألك زينة بني يديك وحلية حسنة يف التعرض لفضلك وعينا ناظرة إىل مرادك ومواقع غريتك

ها لك أكفكها بقيومييت التاّمة فال ختتلسك خوالسها مّين أبدا وإن مل أقضها لك قضييا عبد فإن أ
)1(".أكتبك ممن ابتغى وجهي وآثر على ما عنده ما عندي

دامإىل بالصورةاملبين- القلب-ت حقكّل بييؤول   ، "26المخاطبة "ذلك ما دّلت عليه . اال
يا عبد : " فيقول. التشبيه التمثيلّي لبيت الكينونة مع احلقّ اليت استخرجنا منها" 25"للمخاطبةاملوالية 

./ يا عبد إذا رأيتين فال والد يستجرك وال ولد يستعطفك./ بنيت لك بيتا بيدي إن هدمت ما بنيته بيدك
على فيقف البيت الذي يبنيه العبد )2(".ن رؤية واحدة فقد اصطفيتك لنفسييا عبد إذا رأيتين يف الضّدي

. قاض بيت العبدوبالتايل يبىن بيت الرب على أن. ه الرب للعبدالّنقيض من البيت الذي يبنيطرف 
مي البيت الذي يبنيه ديعين وبالتايل . من خالل الصورة- الذي تناولناه سابقابيت العبد، يتأّسس و 

. حمو الصورة اليت يتأّسس عليها بيت الكينونةالعبد، 
وبالتايل . هذا البيتعليهادمي الصور البيانية اليت ينبينالكينونة الذي يبنيه العبد، دمي بيت يعين 

ال لي بيت كينونة العبد مع الرب، حمو التشبيه التمثيلّي الذي جيلّ ميّثل  بناء  الّشرط األنطولوجّي لفسح ا
ّذر حمو ، عرب تتهدم إمكانية جتذير الكينونة يف األرض. كينونة الرب مع العبد لكينونة التشبيه التمثيلّي ا

ة احلّسيةميبل . العبد مع الرب إذ تعجز البالغة . حو إلمكانية جتسيد كينونة القلب مع الرب عرب املشا
ة وهو املأزق . وبالتايل تعجز عن بناء حقيقة كينونة قلب الصويفّ . عن بناء املعىن عرب املشا

. إسكان الكينونة داخل الصورةص املخاطبات يف عجز عن االبستمولوجّي الذي يضع البالغة يف نصو 
عن مأزق البالغة يف حماولة بناء معىن لكينونة بيت الرب مع العبد، يف 3المخاطبةتكشف

م إّيل مفتوحة وأبصارهم إّيل : " قوله يا عبد انتقل بقلبك عن القلوب اليت ال تراين، إن يل قلوبا أبوا
بك ناظرة تدخل إّيل بال حجاب هي بيويت اليت فيها أتكّلم حبكميت وفيها أتعرف إىل خليقيت، فانظر قل

فإن كان من بيويت فهو حرمي فال تسكن فيه سواي ال علمي فليس علمي من بيويت وال ذكري فليس 
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ة فتناملقطعيكشف ف)1(."ذكري من بيويت، إّنك إن أسكنت فيه ساكنا حجبتين فانظر ماذا حتجب
بني ، ويكشف عن ذلك من خالل التناقض. بيصّور الكينونة مع الر ، الصورة اليت يقع فيها أّي مقطع

عن الّسوىاملقطع من جهةينفي ف. معىن كينونة قلب احلّق، وبني ما يصّوره املقطع من كينونة قلب احلقّ 
ولكّنه يعّرب عن كينونة قلب احلّق بالصورة يف نفس الوقت؛ والصورة هي -علم احلّق وذكره-قلب احلقّ 

يف قلب احلّق، ولكّنه يؤّكد على تكّلم كما أنّه ينفي سكن العلم". هي بيويت : "التشبيه البليغ يف قوله
أيضا بني نفي التناقضحيصل و ". اليت فيها أتكّلم حبكميت: " الّله باحلكمة داخل قلب احلّق يف قوله

إثبات الصورة من خالل بني الصورة عن قلب احلّق، مبا فيه العلم والذكر ككنايتني عن  صفة للحّق؛ و 
".  هي بيويت" التشبيه البليغ 

ا يف نصوص املخاطبات؛ إذ جيّلي قلب  ينكشف التناقض إذن بني معىن الكينونة احلّقية، وبني صور
ّذرة لكينونة العبد مع الرب، كما و فحىت. احلّق عن هذا التناقض دمي الصورة ا إن حاولت املخاطبات 

فقد صّور . د فشلع العبد قكشف كينونة الرب مقصد  إال أنّ . يليّ تناولنا من قبل مع التشبيه التمث
تقع دوما يف فتنة مع الربفالكينونة . اليت تقع فيها كينونة الرب مع العبد، فتنة الصورةاملقطع الّسابق

ا تقالكينونة دفعمهما حاولت املخاطبات ف. الصورة ّ از، إىل مستوى احلقيقة؛ إال أ ع من مستوى ا
ونة اإلنسانية مع الرب، هي السكن داخل الصورة، أو الّسوى الكينقدر وبالتايل. دوما يف فتنة الصورة
. بكّل أشكاله املتعددة

وقد تأّكدت االستعادة من خالل تلقي . وملا بدت املخاطبات استعادة لذكرى الكينونة مع الرب
الكينونة فإّن حتليلنا لوضعية. ، عرب كّل املخاطبات"يا عبد" العبودية عرب تكرار الزمة ت املخاطبة، وحتّقق

مع الرب يف الّنصوص الّسابقة، يقودنا إىل استنتاج أّن خماطبة احلّق للعبد، تبدأ عند حمو الصورة متاما عن 
وبالتايل ينكشف التناقض بني صيغة . ، واحلرف صورة"ياعبد صورة"والكالم صورة، وصيغة . قلب العبد

تضافة الرب يف القلب؛ وبني مضمون اليت تؤّكد احلضور إىل جناب احلّق، واس" ياعبد " الّنداء 
وهو ما يتعّذر يف نصوص . خالل ربط احلضور مبحو كّل صورةاملخاطبات الذي ينقض احلضور، من

فيبدأ . مكانية املخاطبات الستضافة الربوبالتايل يرجأ احلضور إىل جناب احلّق، وتنهدم إ. املخاطبات
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بلوغ العبد مرحلة عندادة الكينونة يف التوحيداستعق تتحقّ : أي. ن عند حمو املخاطبات بأكملهااملعىن إذ
. فالكينونة احلّقية هي الصمت املطبق. الصمت املطبق

:الّشعر العمودّي وإمكان تأسيس الكينونة مع الرب- 3
من خالل تأسيسها للكينونة من داخل ، ّي للنّفرّي الكينونة يف التوحيدتستعيد نصوص الديوان الّشعر 

وقد وردت مقطوعة من الوافر توحي أّن الديوان يؤّسس ملقام اجلمع، يف حضرة الربوبية، . الّشعر العموديّ 
: ربكم؟ فيقولبألست : حيث كان نداء الرب

لذكر الّله أكبر و"                  
ــــــابا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتاين عائدا وثىن ركـــــــــــ/ ـــــــــــــــاأمل تعلم بأّن الكون مجعـ

فأصبح يل على هذا جوابــــــــــا / ألست منّــــــــي حني تدعى؟ : وقال
ابا ؟ ــــــــــــــــفتظهر أو فتضمر يل عتــــــــ/ أتعلم أيـــــــــــــــن سّري: فقلت لــه

)1("ولو عرّفته ثوت التهـــــــــــــابا/ جهلت ما بــــــــي : أين، فقلت: فقال

مع خطاب نداء عامل الذّر نالحظ أّن املخاطبة بني احلّق والعبد املتلقي للخطاب، تقاطعت 
ا الفصل األّول، من خالل عدة عناصر : املذكور يف سورة األعراف اليت استهللنا 

. حدثت االستدارة إىل مقام شهود التوحيد يف عامل الذرّ وفيه. وهو مقام اجلمع: مقام المخاطبة: أّوال
وقد أقّر الكون . األصلية يف عامل الذرّ على االستدارة إىل مقام املخاطبة " أتاني عائدا:" ودّل قوله 

" ثنى ركابا: "وهو ما دّل عليه قوله. بالتوحيد كرها ال اختيارا، خبالف العبد الذي أقّر بالتوحيد اختيارا
. شهود معىن التوحيد، للعبد الرّائيمقام اجلمعيعين كما. ى حالة االستسالم التامعلثين الركابدل ف
دخول الّنفي على يدّل و ....". أمل تعلم: " يف قولههذا املقام،وسيلة الشهود يفو يعترب العلم الرباّين هو 

أين، : فقال" :قوله، يفالبيت األخريوهو ما دّل عليه. تهى التوحيدأّن اجلهل بالتوحيد هو مناإلثبات
)2("ولو عرفته ثوت التهــــــــــــــابا/ جهلت ما بــــــي : فقلت

. 277قاسم حممد عباس،  ص: األعمال الكاملة، الديوان، تح-النّفرّي، ضاقت العبارة- 1
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يف مع صيغة نداء عامل الذّر " ؟ألست مّني حين تدعى: وقال: " يتقاطع قوله: مضمون الّنداء: ثانيا
صيغة الّنفي يشرتكان يف ف). 172راف، اآلية األع"(؟ ربكمبألست " : يف قوله تعاىلسورة األعراف 

الرب حتدث من خالل ونفّسر ذلك بأّن معرفة . معايف اآلية واملقطوعة الّشعرية، املركبة مع اإلثبات
أّن اآلية تتحدث من مقام نسبة يف االختالف بني صيغيت الّنداء،يكمن ّمث .  جلهل مثلما ذكرنا آنفاا

تسأل و "ألست مّين؟:" أما املقطوعة الّشعرية فتتحدث عن نسبة الرب إىل العبد يف قوله. الربالعبد إىل
يظهر و . أما الصيغة الثانية فتسأل عن االنتماء إىل الرب" مقام التوحيد" عن ربوبية الرب الصيغة األوىل

الشّك من االنتماء إىل الربوبية، يف بني و . بني اإلقرار بالربوبية عن طريق الّنفي يف اآليةا، الفرق جليّ 
ومرّد الشّك أّن التعّرف األول بني الرب وعباده، ّمت بإيعاز من الرب، وفق فطرة العبد اليت . الصيغة الثانية

ا إنكار وال غفلة أما الصيغة الثانية فحدثت يف مقام اجلمع، . وبالتايل فال شّك يف ربوبية الربّ . ال يشو
وقد ّمتت بعد جتاوز مقام التفرقة، الذي يتشّتت فيه العبد . الذي هو حماولة استعادة ذكرى التوحيد
". الكون مثال" بسبب الغفلة عن الّله واالنشغال بسواه 

ففي اآلية ورد  جواب ذرية . يتطابق جواب الّسؤال بني اآلية واملقطوعة الشعرية: الّنداءجواب: ثالثا
:        يف قولهالّسؤال يف املقطوعة الشعرية جواب ورد كما أّن . "بلى" آدم يف صيغة 

فتظهر أو فتضمر يل عتابا؟ / أتعلم أين سّري : فقلت له" 
)1("ولو عرّفته ثوت التهابا/ جهلت ما يب: أين، فقلت: فقال

" نقّر بربوبيتك : " يف اآلية الكرمية عن مجلة التوحيد على لسان ذرية آدم" بلى " ينوب حرف اجلواب 
أما يف األبيات الشعرية، فيظهر أّن اجلواب عن سؤال نسبة العبد إىل الرّب، أو اجلزء احلّقاين من العبد،  

لتايل يعرف العبد أّن له جانبا وبا. ومن خصائص السّر البوح والكتمان يف نفس الوقت. كامن يف السرّ 
.  فاجلهل هو جواب االستفهام. حّقانيا يبحث عن معرفته؛ ولكّنه يف نفس الوقت جيهل كنه السرّ 

. وبالتايل يشرتك جواب االستفهام يف اآلية مع جواب االستفهام يف املقطوعة، يف جانب املعرفة باجلهل
.  دركفالعجز عن الدرك منتهى ال. أو املعرفة بالّنفي
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تستعيد قصائد الديوان الّشعرّي نداء الرّب، أو ذكرى الكينونة يف التوحيد، من خالل الذكر، 
: ذكر الّله من خالل أمسائه، كما أعلن عنه يف القصيدة األوىل، بقولهيكون و 

رُ بَـ كْ أَ هِ اللَّ رُ كْ ذِ ولَ "                          
هُ ـــاؤُ مسَْ أَ هِ لِ بْ قَـ نْ مِ تْ مَ دَّ قَ تَـ وَ / هُ اؤُ بَ نْـ أَ تْ دَ ا بَ ذَ إِ نيُ يقِ و الَ دُ بْ يَـ 
)1("هُ اؤُ ـــــــــمَ لً عُ هِ ورِ نُ ِيف هِ ي بِ شِ ميَْ / فٌ رَّ عَ مُ وبِ لُ قُ لْ لِ نيٌ بِ مُ ورٌ نُ 

. اليقنيمقام الرتّقي يف معراج أمساء الّله، هي طريق الوصول إىل فمن خالل املقطوعة يبدو أنّ 
يف معراج األمساء ياومتثل كل قصائد الديوان ترقّ . جتّل للنور، الوصف الذاّيت للذاتفتبدو مرتبة اليقني

لطيف يبّشر عطفه : " ففي قافية اهلمزة مثّلت القصيدة الثانية جتّل السم الّله الّلطيف، يف قوله. اإلهلية
ائه / بلقائه ويف قافية الباء مثّلت املقطوعة ترّق يف األمساء الذاتية للذات، )2("يف روضة نقشت بنور 

هلا جربوت األمر يف الّشرق / فلله ما أبدى قدس الصمود بعزّة: " الصمود والقدوس واجلربوت يف قوله
)3("والغرب

ما اتل " اقتبست من اآلية القرآنية و " ولذكر الّله أكبر" استهّلت كّل قصائد الديوان بالزمة وقد 
أوحي إليك من الكتاب وأقم الّصالة إّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر الّله أكرب والّله يعلم 

ولذكر الّله " أّن املقصود بقوله تعاىل ن رياتّفق معظم املفسّ و ). 45، اآليةسورة العنكبوت" ( ما تصنعون
عبد الّله بن ابن كثري عن الطربي حديثا بني فقد نقل. أّن ذكر الّله لعباده أكرب من ذكر عباده له" أكرب
: ؟ قال)ولذكر الّله أكرب(ما قوله تعاىل: هل تدري: قال يل ابن عباس: " وابن عباس، يقول فيهربيعة

: قال. التسبيح والتحميد والتكبري يف الصالة، وقراءة القرآن، وحنو ذلك: ماهو؟ قلت: قلت نعم، قال
ى عنه إذا : ولكّنه إّمنا يقول. لقد قلت قوال عجبا وماهو كذلك ذكر الّله إياّكم عند ما أمر به أو 

الذي التسبيح والتحميد والتكبري إذن يتجاوز معىنتجاوز الذكر ف)4(."ذكرمتوه، أكرب من ذكركم إيّاه
.                                ضور إىل الرب، بذكر الرب لعبدهواحلليأخذ معىن الصّلة ؛ صالتهيفده املصّلييردّ 

. 273، صالشعريّ الديواناألعمال الكاملة،-ضاقت العبارةالنّفرّي،- 1
. 274ن، ص .م- 2
. 275ن، ص.م- 3
لد الّسادس، دار الطبعة، بريوت: ابن كثري،  تفسري القرآن األعظم، تح: ؛ نقال عن)20/99(تفسري الطربّي، : يراجع- 4 -سامي بن حممد الّسالمه، ا
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ولذكر :" وبالتايل يأخذ قوله تعاىل. فّسروا اآلية على حنو ابن عباسابن كثري عّدة رواة للحديثذكر و 
. م، بني ذكر الّله لعباده، وذكر العباد لّله يف صالمعىن املفاضلةيف نصوص التفسري القدمية " الّله أكرب

يف اآلية " أكرب "إىل أّن صيغة "تفسير التحرير والتنوير" وقد ذهب الطاهر بن عاشور يف 
" ألكرب"فأما أن تكون صيغة . ال تكون اسم تفضيلالكرمية، جيوز أن تكون اسم تفضيل، كما جيوز أن 

ا ذكر الّله يف الصالة أمر عظيم، أو ذكر نواهي الّله ، فمسلوبة التفضيل اإلميان واحلذر منها، أويقصد 
التفضيل، مبعىن " أكرب"أما أن تكون صيغة .حتمل معىن قوة الصفة" ألكرب "؛ أي أّن صيغة بالتوحيد

فقد أضاف الطاهر )1(فاملقصود منها ذكر الّله أكرب يف الّنهي عن الفحشاء واملنكر، من الصالة يف الّنهي
، إضافة إىل "لذكر الّله أكرب"معىن قوة الوصف يف كثري الذي أورده ابن  بن عاشور إىل التفسري األّول 

. معىن املفاضلة
تند يف تأسيسها إىل وحيتمل هذا االنفتاح عدة قراءات، نس. ينفتح املقطع القرآّين على الّشعر

. وعالقتها بالّنصوص الشعرية، التفسريات الّسابقة
هو املفاضلة فأما االحتمال األّول للمعىن ". الّله" فاآلية تتحدث عن مرتبة الذكر، وعالقتها باملذكور 

خفض املفاضلة واملقصود قوة فيعين الحتمال الثاين للمعىن أما ا. بني ذكر الّله لعباده وبني ذكر العبد لّله
. ذكر الّله

كر الّله لعباده أكرب من ذكر عباده هو املقصود،؛ أي ذ إذا كان االحتمال األّول:االحتمال األّول-أ
ماذا يفيد انفتاح : على القصيدة الّشعرية العمودية، يثري تساؤلفإّن انفتاح املقطع القرآّين عن الذكر،له؛ 

الّنص القرآّين على الّشعر العمودّي؟ 
معىن أّي قالب شعرّي يعجز عن احتواء ؛ فإنّ "لّله أكربولذكر ا" إذا أخذنا باالحتمال األّول ملعىن 

وألّن اآلية الزمة تتكّرر يف كّل القصائد، مذ عتبتها؛ فإّن . هنا هو الّشعر العموديّ والقالب. الذكر
استعادة ذكرى الرّب، بعجزه عن التأسيس للذكر املناسب زمة تؤّسس لعجز الّشعر العمودّي عن الال

. عمودّي يف نسيان الرب، ال تذكرهوبالتايل يسهم الّشعر ال. ملقام الرب

ابن كثري، التفسري األعظم، : ابن مسعود، وأيب الدرداء، وسلمان الفارسّي؛ يراجع: ة ابن عباس، ومن بينهمذكر ابن كثري عدة رواة أحاديث اّتفقوا مع رواي
.  283ص
.261-260الدار التونسية للّنشر، تونس، صط، .دحممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، :   يراجع-1



الكينونة تحت عالمة كشط : ثاني                     الّنص الصوفّي واستعادة نداء الربالفصل ال

152

و قد يعين . "ولذكر الّله أكرب" خفض املفاضلة واإلبقاء على معىن قوة ذكر الّله: االحتمال الثاني-ب
أّن الّشعر أنسب األشكال األدبية الستضافة الرب، أو استعادة ذكرى انفتاح الّنص القرآّين على الّشعر، 

فتتحّول وظيفة الّشعر، من . ، العالقة التقليدية بني الّنص القرآّين والّشعروبالتايل تنقلب مع النّفريّ . الرب
؛ةأغلب الّنصوص التفسريية القدميالكرمي، كما يفتوكيد للمعاين الواردة يف القرآن التمثيل واالستشهاد وال

لداللة الالزمة القرآنية يف الديوان الرب، كما هي يف االحتمال الثاين إىل عالقة إحضار وحضور إىل 
.  الّشعريّ 

ا أ أسيس للذكر املناسب التعلى خترب صحة االفرتاضني من خالل الّنصوص الّشعرية، ومدى قدر
. ملقام الرب

تعلن الّنصوص الّشعرية مذ القصيدة األوىل، أّن تأسيس الكينونة مع الرّب، تتّم خارج ماهو مكتوب 
فاحلروف إذن )1("جتري احلروف به وجّل ثناؤه/ رّب تعاىل أن يعّزز بالذي : " ، يف قولهوماهو منطوق

ال يستطيع الّنطق  : " كما أّن الّنطق عاجز عن التأسيس لصفات الرب، يف قوله. خارج حضرة الربوبية
والكثافة، والّسماء ترمز إىل عامل احلّس فإذا كانت األرض )2("أرضوه قد عجزت بذا ومساؤه/ كنه صفاته

إىل عامل الروح والّلطافة؛ فإنّنا نستطيع أن حندث مقايسة بني الّلفظ الذي تؤّسسه القصيدة العمودية، 
فالقصيدة العمودية كما أقّر . واملعىن الذي تنتجه القصيدة، والّسماء من جهة أخرى. واألرض من جهة

غدا الّشعر مع وبالتايل ". يدّل على معىنلفظ موزون مقفى" : تيبة ومن سار على رأيهبذلك ابن ق
أي معايري . ألنّه خيضع ملعايري قبلية حتّدد مقياس جودته ورداءته)3(اسٌ سِّ ؤَ ال مُ اسٌ سَّ ؤَ قوانني عمود الّشعر مُ 

من حيث ؛ عن معايري عمود الّشعرقصائد النفرّي ال حتيد و . مود الّشعرمؤّسسة نقدية، هي مؤّسسة ع
لكن استهالل القصائد بالزمة مقتبسة من آية قرآنية، . الشكل، إذ وردت يف شكل القصيدة العمودية

مدى قوة مؤّسسة عمود الّشعر يف احلفاظ على مفهوم الّشعر، حىت ااختبار يضع القصيدة العمودية يف 
يف قدرة هذا املفهومختترب ومن جهة أخرى . يف الّشعر الصوّيف ذي البعدين الوجودّي واإلهلّي من جهة

. 273األعمال الكاملة، الديوان الشعرّي، ص-النّفري، ضاقت العبارة- 1
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فهم جديد لكينونة الّشعر، من خالل يتأّسس و . ه عن التأسيسالتأسيس لكينونة الرب، أو عجز 
.  التأسيس لفهم كينونة الرب يف نفس الوقت
فيكون احلب سببا . ويسمح احلب باالجتماع مع الرب. تتأّسس كينونة الرب من خالل احلب

الكينونة يف القرب، بصور بيانية ت وقد صّور . تحّقق معىن الكينونة يف القربيف.بني الرب وأحبائهللقرب 
وأهّم صورة تؤّسس لكينونة احلب اجلامعة، هي . تنبثق دوما يف املنطقة الوسطى، بني األرض والّسماء

،)قافية اهلمزة(1يف القصيدة : ذي تكّرر يف معظم قصائد الديوانصورة احلب املسافر عرب الّنسيم ال
قافية (30، القصيدة )قافية الفاء( 25القصيدة ،)قافية الباء( 4لقصيدة ، ا)قافية اهلمزة( 2القصيدة 

ففي معظم قصائد الديوان يتكّرر احلب ). قافية امليم( 35، القصيدة )قافية امليم( 31، القصيدة )امليم
اورة كاللطف والود مرتكبني مع الّنسيم، ومتنقلني، من احلّق إىل قلب احملبّ  وندرس فيما يلي . ومعانيه ا

.  كة وصّور أخرى منتجة لكينونة احلقّ هذه الصورة املتحر 
/ هّبت نسائم قربه يف حّبه: " تنتج الصور البيانية، التشبيه واالستعارة، الكينونة مع الرب، يف قوله

مع الرب، قد تأّسست يف القرب، عن طريق فكما نالحظ أّن الكينونة ) 1("ومشى برحيان الّنسيم بالؤه
فقد ترّكب سيم احلب مع الّنسيم  . عنصر واصل بني الرب احملبوب والقلب احملب، أال وهو الّنسيم

: قربه، املشّبه به: ، املشبه"ائم قربهنس" املقلوبونتج عن الرتكيب التشبيه البليغ . كعنصر طبيعّي متحّرك
االستعارة املكنية فرتّكب يف ؛ عرب الّنسيم يف شكل رحيانيعين االختبار،ء الذي البالانتقل كما. نسائم

فتؤدي الصور البيانية يف هذا الّسياق وظيفة أنطولوجية، تتمّثل . "مشى بريحان الّنسيم بالؤه"انية، الث
ة وتشتغل يف املنطقة الواصلة، بني حضرة الربوبية وحضر . يف الوصل، بني الرب احملبوب والقلب احملب

فتشتغل إذن أنطوبالغيا؛ إذ جتّلي الوصلة املمكنة بني الرب احملبوب والقلب احملب، . القلب احملب
.  وإمكان الكينونة بينهما

ترّكب فعل املشي وقد . األرضيّ املشيي هو فعل رباّين، بفعلاالستعارة املكنية البالء الذت جّسد
وبالتايل ينتج معىن الكينونة يف . يتحرك ما بني الّسماء واألرضعنصر ان الّنسيم، ورحيان الّنسيم مع رحي

ويتأّكد مقام . يف املنطقة الوسطى، بني األرض والّسماء، الل تركيب عناصر أرضية ومساويةالقرب من خ
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مشى بنسيم احلب : " حيث تصّور الكينونة يف القرب يف قوله،"القصيدة من قافية الباء" البينية يف 
و الكينونة مع كينونة يف القرب، أالقد ّمت تصوير ف)1("فسّلم من رّب وأخرب عن ربّ / القلبلطفا إىل 

". مشى بنسيم الحب لطفا إلى القلب" عرب االستعارة املكنية املتحرّكة بني األرض والّسماء الرب، 
، "الّنسيم"، وعنصر ما بني الّسماء واألرض"فعل املشي لإلنسان"االستعارة من عنصر أرضّي فترتّكب

. فتشّكل العناصر الثالثة صورة عن الوحدة، بني الرب والطبيعة وقلب اإلنسان". القلب" وعنصر إنسّي 
فتشتغل االستعارة اجلامعة للعناصر الّسابقة . وحتّققت هذه الوحدة عن طريق احلب اجلامع والواصل

.أنطوبالغيا
: يف قولهمن قافية اهلمزة، يتأّكد املعىن البيّين للكينونة مع الرب يف القصيدة

هِ ائِ هَ بَـ ورِ نُ بِ تْ شَ قِ نُ ةٍ ضَ وْ رَ ِيف / هِ ائِ قَ لِ بِ هُ فَ طْ عَ رُ شِّ بَ يُـ فٌ طْ لُ " 
)2("هِ ئِ َال بَ ميِ رِ كَ نْ مِ هٌ نْ مِ دِّ الوُ ِيف / امَ رٍّ سِ نْ عَ رَ افَـ سَ دٍ وُ يمُ سِ ونَ 

اور عن الّلقاء فكّىن  ر الّلقاء مع وصوّ . "لطف يبّشر عطفه بلقائه: " قولهيف" الّلطف" بوصفه ا
از املرسل، الرب من خالل  اورة ". هائِ هَ بَـ ورِ نُ بِ تْ شَ قِ نُ ةٍ ضَ وْ في رَ : " يف قولهمكان الّلقاءا وقد جّسد ا

وبالتايل قام ". الروضة" على عنصر أرضّي مادّي " النور"وصفه الذاّيت مع الرب، من خالل نقش 
الّلطف اإلهلّي، ، فقد جّسد أما يف الصورة األوىل فقام بتجسيد الروحيّ . املادّي يف الصورة الثانيةبروحنة 

فُ طْ اللُّ " يفِ طِ اللَّ يفِ ثِ كْ تَ بِ ، و"الروضة" يفِ ثِ الكَ يفِ طِ لْ بتَـ قام : لنقلأو.سارخبربيف شخص يبّشر
. الكثيفّمت إنزال الّلطف ورفع وبالتايل ". يّ هلَِ اإلِ 

رّكب السّر الصوّيف الذي هو أمر " ونسيم سافر عن سّر ما" االستعارة املكنية : ويف الصورة الثالثة
والسّر هو غاية الّسفر مبا أّن النسيم يكشف عن السّر،. رباّين، مع النسيم املتحّرك بني األرض والّسماء

تالية للصورتني الّسابقني؛ فإنّنا نستنتج كما أّن الكشف ّمت يف املنطقة الوسطى، بالصورة الثالثة الالصوّيف،  
فرتتبط الّسماء . تنبثق يف املنطقة الثالثة، بني األرض والّسماء،حقيقة الكينونة مع الرب ومعناها، أنّ 
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أو لنقل )1(."الذي ينبغي إحداثه) أو التثبيت(كل باعتبارمها املضمون الذي ينبغي تلقيه والشّ " باألرض 
. ينتج املعىن بني الّلفظ واملعىن، بني الصورة األرضية واملعىن الّسماوّي الرّباينّ : بعبارة أخرى

واحلب فتنة / واحلّب منه أجّل ذلك كّله: " وقد دّل على فتنة احلب الواصل للسماوّي باألرضّي يف قوله
)2("أرضه ومسائه

جه، بالوظيفة الّنفعية، أال وهي ارتبطت ماهية الّشعر العمودّي يف نظر ابن  قتيبة، ومن سار على 
غراض اليت حّددها الّنقاد القدامى، من عىن سابق على أّي نص شعرّي، ضمن األبل إّن امل. إفادة املعىن

إذ يسبق غرض . ببالغة املعىن واحلقيقةروبالتايل ارتبط الّشع. مدح وغزل وهجاء ورثاء ووصف وفخر
حضورا ميتافيزيقيا قبليا، يسبق التجربة املعىن إفادة غرض يشّكل : لنقلأو. ريةجتربة شعإفادة املعىن أّي 

. وميكن أن نشّبه العالقة بني الّلفظ واملعىن يف مفهوم ابن قتيبة، بالعالقة بني األرض والّسماء. ةالّشعري
. ّذر النباتات يف األرضاألرض، حيث تتجّذر األلفاظ وفق تركيب ووزن وقافية، مثلما تتجالّلفظيوازي ف
على وجود القصيدة، ويسبق وجودها، مثلما أّن الّسماء تتعاىل املعىن حيث يتعاىل . الّسماءاملعىنيوازي و 

. إىل احلسّ األرضبينما ترمز .الّسماء يف كّل الثقافات إىل الغيبترمز و . على األرض، ومتّدها مباء احلياة
املعىن على التجربة، مبا فيه املعرفتني فيها وجود سبق تافيزيقية، يمنظومة معرفية ميهذه العالقةأنتجت و 

. الّنقدية والبالغية
صوص الّشعرية إذ تندفع النّ . بأبعاد ربانية وأنطولوجيةترتبط الّنصوص الّشعرية يف ديوان النّفرّي،

. ا وّضحنا ذلكوحتاول حمايثة الغيب، وتأسيس الكينونة يف القرب مع الرب، مثلمإىل املإل األعلى،
ية املذكورة ر البيانألرض والّسماء، كما وّضحتها الصو منطقة وسطى بني ايف الكينونة مع الربتنبثق و 

الرب، القلب احملب، عناصر : " ر الّسابقة، الكينونة احملبة اجلامعة لعناصر الرباعيوقد جّلت الصو . آنفا
املنطقة الوسطى، كما بّيناه آنفا، بني األرض وترتّكب الكينونة الرباعية يف". أرضية، عناصر مساوية

ا املنطقة . ال إىل الّلفظ وال إىل املعىنوال إىل الّسماء، فال تنتمي عناصرها ال إىل األرض، . والّسماء ّ إ

. 313، صن بالفلسفةاألدب املسكو -مرايا اهلّويةجان فرانسوا ماركيه، - 1
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وقد دّل على فتنة . نطقة قبل تقّيد الّلفظ يف وزن وقافيةبل هي امل. قبل نزول املعىن يف عبارةالوسطى، 
: رباعية يف قولهالكينونة ال

ه ائِ جَ هِ وفٌ رُ حُ هُ رُ بـِّ عَ تُـ ا َال مَ / وا رُ صَ بْ أَ فَ يهِ فِ ارِ عَ لِ ابَ جَ احلِ فَ شَ كَ " 
)1("هِ ــــــــائِ مسََ وَ هِ ضِ رْ أَ ةُ نَ تْـ فِ بُ واحلُ / ــــــــــــــــــــــــــــهِ لِّ كُ كَ لِ ذَ لُّ جَ أَ هُ نْ مِ بُ واحلُ 

ّ "حروف اهلجاء" يف احلب، ال يقبض عليها الّلفظ فالكينونة  كما ذكرنا جامعة لعناصر الرباعّي، ا، أل
ا وتنزّ نبثقة يف منطقة قبل تشّكل الّلفظامل ل املعىن يف الرتكيب، وقبل تشّكل القصيدة العمودية بوز

. صيدة العمودية للقبض عليهلقهلذا متثل الكينونة يف احلب فتنة املعىن، عندما تندفع ا. وقافيتها وألفاظها
هلذا وصف احلب بالفتنة، . أكرب مما ميكن حصرهأبعاد ربانية وأنطولوجيةيفالقصيدة العموديةتتوّرط ف

يضع الّشعر العمودّي والّنظام املعرّيف املرتبط به، من بالغة ونقد يف مأزق ابستمولوجّي، يتعّلق ألنّه
. ق بني األرض والّسماء، بأدوات أرضيةبالقدرة على حتصيل معىن جتربة حب، تنبث

ا) قافية الباء( توّضح القصيدة الرابعة من الديوان وبالتايل . طبيعة الكينونة مع الرب والبالغة املرتبطة 
ا على حتصيل معىن الكينون فريّكب يف . ة مع الربمتّكننا من اختبار عجز القصيدة العمودية أو قدر

مشى بنسيم احلب : " را منبثقة من املنطقة الوسطى، االستعارة املكنية املشروحة آنفا يف قولهالقصيدة صو 
، واالستعارة الثالثة "فسّلم من رّب وأخبر عن رب" :قولهوالكناية عن موصوف يف " لطف إىل القلب

لّشمس ، واجلامع فشّبه الّنسيم با" فأسفر عن أنوار وّد بسيطة" املتوّلدة من سريورة املعىن، يف قوله 
نسيم يكشف فكما أّن الّشمس تكشف املوجودات وتظهرها إىل الوجود، فكذلك . بينهما الكشف

وبالتايل . نرى به وال يرىوالنور. راالوّد املنكشف نو ميّثل و . احملبوب-لقلب احملب والربالوّد، بني ااحلب
جتريدا، مقارنة باالستعارة األوىل اليت جتّسدت ّمت االنتقال يف الصورة االستعارية الثالثة إىل مستوى أكثر

" وارتبطت األنوار املنكشفة باألوصاف الذاتية لّله .بالّنسيم الذي ميشي" احلب، الّلطف"فيها الّلطائف
.االمتناع والتعّذر، وجتتمع مجيعا يف معاين "اجلربوت القدس، الصمود، العزّة،"
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:وأمّثل من قوله. يف نصوص الديوان الّشعريّ احلريةة بالغيفضي االمتناع إىل التأسيس ل
بِ جُ احلُ َىل ي إِ دِ هْ تَـ يفِ رِ عْ التَـ نَ ا مِ وفً شُ كُ / تْ رَ صَ بْ أَ فَ انِ ــــــــــــــــــــــــــــَــــ يالبَ ْنيُ ا عَ َِ تْ انَ بَ أَ "

)1("ا نلتقي إالّ على ساحل العتبــــــــــــــــــــفم/ ويف احلجب حّل احلرف وانبّتت النوى

. وإّن العزّة معناها االمتناع. فالعزّة ارتبطت باإلبانة والبيان، أي بتوضيح املعىن يف مقام األوصاف الذاتية
/ كشوف" وهو ما يدّل عليه اجتماع الضّدين . يف هذا املقام باالمتناعوبالتايل ترتبط اإلبانة والبيان 

وبالتايل ينقض مصطلحا اإلبانة والبيان معنامها املتداول يف البالغة العربية القدمية الذي يعين ". احلجب
: " وترتبط وظيفة االمتناع باحلرف، وتصنع البعد بني احملب واحملبوب، فيقول. اإليضاح وكشف املعىن

وبالتايل تضع الكينونة )2("بِ تْ العَ لِ احِ ى سَ لَ عَ الَّ إِ ي قِ تَ لْ ا نَـ مَ فَ / ىوَ النَـ تْ تَّ بَ وانْـ فُ رْ احلَ لَّ حَ بِ جُ ويف احلُ 
وإّن العجز عن . نونة، أو العجز عن ذلكالقدرة على تأسيس الكيحملبة القصيدة العمودية، يف امتحان ا

فية احملّبة، تعيش يف ويدّل أّن جتربة الذوات الصو .املفهوم الّسابق عن الّشعرافت التأسيس للمعىن، يعين 
أسارى : " نتيجة حال الشفقة على األنوار املتبدية يف جتربة املخاطبة األصلية، يف قولهوحرية،أسر 

التجربة تستعيد الذات الصوفية ف)3("حيارى مشفقني من الذي تبدى على الذّر املخاطب يف الصلب
الكشف اصطداممن احلريةتنتج ف.باحلرية واألسرم الرّب لذرية آدأو خماطبة" نداء الذرّ " األصلية 

هو منتهى بالغة الكينونة الذي ر نتيجة الوقوع يف االمتناعاألسكما ينتج . باحلجاب، كما اّتضح ذلك
. احملبة

ما جناعة الّشعر العمودّي يف استعادة نداء الرّب؟ : والّسؤال
نة والبيان باإلبانقضت جتربة الكينونة احملبة املنظومة املعرفية املرتبطة بالّشعر العمودّي، املتعلقة 

ا ربطت كما أ. ببالغة احلرية واألسر، والكشف واحلجاب يف الوقت نفسهواستبدلتها. واإليضاح ّ
. أّوال الّلفظ وثانيا املعىن؛ هامني يف وظيفة الّشعر العموديّ وبالتايل هّدمت أساسني . امتناع املعىن باحلرف

افته كشكل أساسّي لبناء قدرته على توسي: فوضعت الّشعر العمودّي يف امتحان ع أدواته املعرفية، أو 
. معىن كينونة احلب كما يف الشعر العريب القدمي

275ن، ص.م-1
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: إذ يقول. عن حقيقة املعىن الذي حيصره الّشعر، واملعرفة املرتبطة به16وقد بلّغت القصيدة 
ارُ رَ قْـ إِ فِ رْ ــــــــــي العُ فِ هُ لَ بٍ لْ قَـ لُّ ا كُ مَ / ــــــــــــــــــهِ بِــــ رُّ قِ نُ بٌ لْ قَـ ةِ فَ رِ عْ مَ لِّ كُ لِ "
)1("ارُ مَ ضْ إِ لِّ الكُ ِيف هُ لَ ئٍ يْ شَ لِّ كُ نْ مِ / همبدئِ ى لِ دَ بْ أَ رتْ هَ ا ظَ مَ ارُ هَ ظْ إِ 

لبدو واإلضمار يففيها اإلظهار وافيجتمع . تقّر على معىن واحدالوبالتايل. بالقلبملعرفةرتبطت افا
ترتبط كما. ضداد، أو بالغة احلريةحال املعرفة القلبية، فبالغتها هي بالغة األوهو . الوقت نفس

هِ غِ الِ بَ مَ تْ انَ كَ نْ مَ رُ هَ ظْ يَ ى وَ فَ خيَْ : " بالكون ومعناه املبّين على األضداد، يف قولهاملعرفة القلبية،يف األضداد
قليب املعىن واملعرفة، تون هواملرتبط بالكما حيّصلهأقصى وبالتايل)2("ارُ يَ غْ أَ ينُ وِ كْ ، والتَ اهُ نَ عْ مَ نِ وْ كَ ِيف / 

: يدّل عليه قولهخبالف  احملب الذي يبّلغ اخلرب عن احملبوب، مثلما أي األثر؛ 
ـــــــــــــــــارُ آثَــــ يبِ لِ قْ ، وللتَـ ومَ مُ ي اهلُ دَ يْ أَ / ـــــــهُ بُـ لِّ قَ تٌـ بَ لْ قَـ َال فَ بَّ حِ املُ نَّ إِ " 
) 3("ارُ بَ خْ إِ وبِ بُ حْ ى املَ وَ سِ نْ عَ هُ لَ َال وَ / هِ رِ ابِ عَ مَ ِيف َال إِ تَ قْ الوَ فُ رِ عْ يَـ َال 

موم القلب، هي معرفة منقلبة، . وال تقبض سوى على أثر احملبوبفيّتضح من البيتني أّن املعرفة املرتبطة 
كينونة احملب مع احملبوبترتبط  و . معىن الكينونة مع احملبوبأما املعرفة املرتبطة باحملبوب، فهي تبّلغ

األصلية، كما مّر بنا من ىل املاضي، زمن الكينونة إمتتد ولكّنها. ي بالّلحظة اآلنية للذات احملبةأ؛ الوقتب
ف ال يعر : " وارتبط زمن الكينونة بأماكن عبور احملبوب يف قوله . يف عامل الذرّ قبل يف حديثنا عن الّنداء

. عبور الرب، أو جتّليهأي ارتبط بانتظار ". الوقت إال يف معابره
ا.عرفة باألثر، وأخرى معرفة خربيةفاملعرفة إذن معرفتان، م موم القلوب وتعلقا أما . األوىل متعلقة 

أن ترصد مهوم : ومن هنا تقف القصيدة العمودية أما خيارين. وعبورهقامات جتّلي الرب انية فمرتبطة مبالث
يفتح الّشعر رصد مهوم القلب وتقّلباته،ويظهر أّن . الكينونة للرب العابرالقلب وآثارها، أو تؤّسس 

أو ربط القلب باآلفاق الكونية، ايل يوبالت. الكون املتحّولةعلى أحوال القلب املنقلبة، وصّورالعمودّي 
. الّنفس بالكون
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أما التأسيس لكينونة احملب مع احملبوب، فهي تدفع الّشعر العمودّي، إىل أفق احلضرة الربانية، أفق احلقيقة 
لكن التأسيس ". وال له عن سوى احملبوب إخبار: " واملعرفة احلّقية واملعىن الرباّين، ذلك ما دّل عليه قوله

احملب مع احملبوب، ال تعين بالغة التطابق واملعىن واحلقيقة؛ بل بالغة احلرية واالمتناع كما مّر بنا لكينونة 
وبالتايل ميتنع الّشعر . خارج القدرات املعرفية والفّنية للّشعر العموديّ بالغة احلرية واالمتناعتقع و . من قبل

. ودّي عن تأسيس الكينونة مع الربالعم
وبالتايل ميّثل انفتاح املقطع القرآّين . يعجز عن تأسيس الكينونة مع الربعر العمودّي نستنتج أّن الشّ 

على القصيدة العمودية تعبريا عن عجز الّشعر العمودّي عن استعادة ذكرى الرب، أو التأسيس للذكر 
كما يعجز عن . الربيبقى من نداء يعجز الّشعر العمودّي عن استعادة ما وبالتايل . املناسب ملقام الرب

فما يبقى من الكينونة الرباعية، يتأّسس . ، بوسائله الّلفظية واملوسيقيةكينونة احملب مع احملبوبجتذير معىن  
زق تايل توضع القصيدة العمودية يف مأوبال. ما بني الّسماء واألرض، خارج ما هو لفظ ومعىن

افت اّدعاءات فريق كبري من النّ ابستمولوجّي خطري،  قاد القدامى حول اضطالع الّشعر العمودّي جيّلي 
. بقدرة التأسيس للمعىن واحلقيقة

معىن اإلبانة فيهاينقلب كما استنتجنا أّن البالغة اليت حتتكم إليها الكينونة الرباعية هي بالغة احلرية، و 
يف نفس الوقت إىل الكشف واحلجب؛ مها يف البالغة العربية القدميةوالبيان من اإلظهار والكشف كما 

.  يف جتربة الكينونة الرباعية
. بتأسيس كينونة احملبة مع الر إذن يف خيفق الّشعر العمودّي 

:تنصوص المناجياتفكيك -4
تتكرران يف بداية ،"إلهي" و"  الّلهم " بصيغيت المناجياتنصوص ورد احلمد والثناء والتسبيح لّله يف 

ويقصد املسّبح من خالل املناجيات أن يأيت . وتدالن أّن مقام التسبيح هو الّله. كّل شذرات التسبيح
" فأحيانا حتدث املناجاة من مرتبة أمساء الّله احلسىن، كاملناجاة بأمسائه . مبقال تسبيح يناسب حقيقة الّله

" الرب" ، "، "القادر" ، "امللك 
في املسّبح بالتسبيح بأمسائه وصفاته، املندرجة ضمن مرتبة الكثرة، أو التجّليات االمسية ولكن ال يكت

هلذا يرد . والصفاتية، بل حياول االرتقاء بالتسبيح إىل املقال املناسب لّله االسم اجلامع، أي شهود الوحدة
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، 10ين ذلك يف املناجاة رقم مثلما نعا. يف مقال التسبيح للواحد" الرؤية " الّشهود و مشتقاته أو مرادفه
ونَ كُ تَ َال َىت حَ كَ ادِ هَ شْ إِ ِيف كَ بِ ِين دْ جِ وْ أَ ، وَ كَ تِ يَ بِ رْ تَـ ِيف يكَ نِ دْ هَ شْ أَ ، وَ كَ يبِ لِ قْ تَـ ِيف يكَ نِ رَ أَ : يهلَِ إِ : " يف قوله

فيظهر أّن العبد املسّبح يف مقام )1(."مِ سْ االِ ةُ يَ وِ نَ عْ مَ َال ، وَ مِ لْ العِ ةُ يَ انِ بَ هْ رَ ، وَال مِ كْ احلُ ةُ يَ انِ بَ رَ اكَ وَ سِ لِ يَّ لَ عَ 
. األلوهية، حياول أن يرقى مبقال التسبيح إىل ما يناسب الذات اإلهلية التين يناجيها املسّبح

اإلهلية، " على وضعية الذاتني " كَ ي بِ نِ دْ جِ وْ أَ " ، "يكَ نِ دْ هَ شْ أَ " ، "يكَ نِ رَ أَ " وتدّل اجلمل الفعلية 
يف حالة الّشهود أو الرؤية أو الوجد؛ فتظهر أنا الذات اإلهلية رائية ومرئية يف " الرائية أو الشاهدة، الواجدة

ا ا يف الرؤية . نفس الوقت، شاهدة ومشهودة، واجدة وموجود  أما أنا الذات املسّبحة فتظهر مفعوال 
د الفاعل واملفعول يعين فناء الذات املسّبحة كّلية، وقيام الذات اإلهلية بالتسبيح وإّن اّحتا. والشهود والوجد

ا ومتثل الصّيغ . وإّن مقام اّحتاد الذاكر واملذكور هو الغاية من التسبيح. لنفسها باملقال املناسب لذا
. تعبرييةالّسابقة شطحات لغوية ترد يف مقام  الشهود نتيجة فيضان سطوة الوجد على األشكال ال

. ينتقل املقطع املوايل إىل مقال التنزيه القدسّي، فيقّر بالعجز عن اإلتيان باملقال املناسب للتسبيح
رجعت املعارف من دون معرفتك حّرية، : " وقد دّل حال احلرية على عجز مقال التسبيح يف قوله

اء عظمتك كليلة، وعادت مبالغ ما  انتهت إليه العلوم دون مرامك ورجعت أبصار القلوب من دون 
جهولة، فأنت سابقها بالفوت، فال درك هلا يف العلم، وأنت حاصرها باحلّد، فال خروج هلا عن 

)  2(."اجلنس

: يهلَِ إِ " "1املناجاة"فيقول يف. العبد املناجي أن يشهده الّله، سريان قدرته يف كّل مسّخراتهيطلب 
اذِ فَ نَـ ِيف ةِ يَ وِ نَ عْ مَ َىل ا إِ َِ عُ جِ رْ يَـ ، َال كَ تِ رَ دْ قُ ِيف كَ رائِ جْ إِ ي بِ رِ جتَْ كَ رِ مْ أَ اتِ رَ خَ سَ مُ ِيف كَ عِ نْ صُ اتِ ودَ هُ شْ مَ ِين رِ أَ 
من الّله أن يشهد معىن الرتبية العبديطلب أي)3(."كَ لِ عْ جَ وَ كَ تِ يَ بِ رْ تَـ ونِ دُ نْ مِ ةِ آلَ بِ لُ قِ تَ سْ تَ َال ، وَ كَ تِ رَ دْ قُ 

. كّل أمر: الّله، املرتيب: املريب: عالقة ثالثيةالرتبية يف هذا الّسياقتتطّلب و. أمرواجلعل املرتبطني بكّل 
.شهود نفاذ قدرة الّله يف كّل أمر: الدرس املستفاد من الرتبية

70، صحممد عباسقاسم:  تحاملناجيات، األعمال الكاملة، -النّفرّي، ضاقت العبارة- 1
. 70، صن.م- 2
. 63، صن.م- 3
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ا يوم قيامك، وفارقت : إهلي: " معىن الرتبية بالتسليم للرب يف قولهوقد ارتبط  أسلمت العدد أربا
يا : (، ونادى األشقياء أن)أجرنا من عذابك: (عارفيها يوم كالمك، ونادى الّسعداء برمحتكاملعارف 

)1()."ويلنا من حلول نكالك

ظهور يبطل . وصف أصحاب العدد باألربابوقد. فالعدد مجع عّدة، وهي كّل ما يعّد للّرحلة
املعارف، : ويشتمل التسليم للرب. قّي، الّلهفتستسلم العدد للرب احلقي. كّل األرباب املزيّفنيقيومية الّله

ويتوىل الرب الرتبية لعبده . ويتجلى معىن الرتبية من خالل التسليم للرب احلقيقيّ . الّسعداء، األشقياء
الدرس املستفاد من يتمثل و . م والكالم والرمحة، النكالاملناجي، بتجّليات أوصافه وأفعاله املتعددة، القيا

أرين : " الّشهود املتجّلية من خالل قوله: ووسيلة املعرفة. رب من خالل جتّلياته املختلفةمعرفة ال: الرتبية
...".مشهودات صنعك

اية املناجاة" رب، عبد، تربية"وقد اّتضحت العالقة الثالثية  ِين تَ قْ لَ خَ تَ نْ أَ : يهلَِ إِ : " ، يف قوله1يف 
تَ قَّ وَ ، وَ ِين تَ قْـ زَ رَ تَ نْ أَ ، وَ كَ تِ رَ دْ قُ بِ ًال جُ رَ ِين تَ يْـ وَّ سَ تَ نْ أَ ، وَ فِ طْ اللُّ فِ طَ لْ أَ بِ ِين تَ يْ بـَّ رَ بُ ا رَ يَ تَ نْ أَ ، وَ فِ عْ الضُ نَ مِ 
نْ ، إِ كَ بُ لِّ قَ ا مُ نَ أَ ، فَ كَ تِ ئَ يشِ ي إىل مَ رِ مْ أَ عُ اجِ رَ مَ ، وَ كَ تِ ادَ رَ ن إِ ي عَ رِ مْ أَ ئُ ادِ بَ ي مَ الذِ تَ نْ أَ ، وَ كَ تِ مَ كْ ي ِحبِ لِ جَ أَ 
ارتبط اخللق باالسم اجلامع ف)2(."كَ وُ فْ عَ ِين ريَ جيُِ نْ أَ الَّ ي، إِ سِ فْ ى نَـ لَ عَ فَـ تُ أْ سَ أَ نْ إِ ، وَ كَ لِ ضْ فَ بِ فَ تَ نْ سَ حْ أَ 

وفاضت الربوبية يف . رىب الّنهر إذا فاض: ومن معاين الربوبية الفيض، فنقول. الّله، وارتبطت الرتبية بالرب
وقد أّكدت العبارة . وملا كان أسلوب الرتبية بالّلطف؛ فإّن العبد يبدو كالطفل. هذا الّسياق على العبد

النتقال بالرتبية، من معىن الّلطف املنسجم مع الطفولة، إىل معىن على ا" وأنت سّويتين رجال بقدرتك"
. التسّوية أي التقومي املنسجم مع الرجولة

ِين دْ جِ وْ أَ ، وَ كَ تِ يَ بِ رْ تَـ ِيف يكَ نِ دْ هَ شْ أَ ، وَ كَ يبِ لِ قْ تَـ ِيف يكَ نِ رَ أَ : يإهلَِ : "وتبدو وسيلة الرتبية هي الّشهود، يف قوله
)3(."مِ سْ االِ ةُ يَ وِ نَ عْ مَ َال ، وَ مِ لْ العِ ةُ يَ انِ بَ هْ رَ َال ، وَ مِ كْ احلُ ةُ يَ انِ بَ رَ اكَ وَ سِ لِ يَّ لَ عَ ونَ كُ تَ َال َىت حَ كَ ادِ هَ شْ إِ ِيف كَ بِ 

وقد أقّر يف اجلزء األّول من جمموع األضابري، بأّن احلّق هو املعّلم واملعّرف ملعاين األشياء، يف 
وبالتايل يرتبط فعل الرتبية ) 69ص."(فأنت عامل األشياء ومعلمها، وعارف األشياء ومعرّفها:" قوله

. 63ن، ص.م- 1
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جتّلي معىن االسم بوسيلة وإنّ . والتعليم مبراتب الّشهود، حسب أمساء الّله اليت يدعو فيها العبد ربه
والرتبية تتعّلق بتجلي الربوبية أيضا، سواء الربوبية املطلقة، أال وهي . الّشهود، هو حتقيق لدرس الرتبية

؛ أو الرب املرتبط بوصف أو صفة، مثلما ورد مبعىن املريب الّلطيف يف آخر "إهلي" االسم اجلامع 
وإّن . بالّشهود من املراتب االمسيةإذن تتحّقق فالرتبية ". وأنت يارب ربّيتين بألطف الّلطف" 1املناجاة

شهود معىن االسم اجلزئّي، يندرج ضمن الدرس الكّلي واجلامع، درس األلوهية الذي دّل عليه تكرار 
". إهلي" الالزمة 

درس يتجلى الشهود عن طريق صورة وبالتايل . يف مقام الربوبية- إذن-وسيلة الرتبيةميثل الّشهود 
يف كَ بِ ِين دْ جِ وْ أَ ، وَ كَ تِ يَ بِ رْ يف تَـ يكَ نِ دْ هَ شْ ، وأَ كَ يبِ لِ قْ يف تَـ يكَ نِ رَ أَ : يِ إهلَِ :" يقول" 10المناجاة " ففي . الرتبية

فيظهر أّن )1(."مِ سْ االِ ةُ يَ وِ نَ عْ مَ َال ، وَ مِ لْ العِ ةُ يَ انِ بَ هْ رَ َال ، وَ مِ كْ احلُ ةُ يَ انِ بَ رَ اكَ وَ سِ لِ يَّ لَ عَ ونَ كُ ال تَ حَىت كَ ادِ هَ شْ إِ 
العبد املناجي يرتقي إىل مشاهدة الفاعل احلقيقّي، للتقليب والرتبية واإلشهاد، وهو ما عّربت عنه الصّيغ 

". كَ ي بِ نِ دْ جِ وْ ، أَ يكَ نِ دْ هَ شْ ، أَ يكَ نِ رَ أَ : " الّشطحاتيف شكل الّلغوية
التوحيد، إذ نالحظ اّحتاد ، على بلوغ العبد املناجي مقام فناء ذاته يف الّشطحات- الصّيغتدّل 

: 1الفاعل: ؛ فهي تتكّون من"أشهدنيك"ومنّثل على ذلك من صيغة . الفاعل واملفعول يف كّل الصّيغ
الضمري املّتصل : الضمري املسترت تقديره أنت الذي دّلت عليه مهزة املخاطبة يف الفعل، املفعول به األّول

الضمري املّتصل الكاف الذي يعود على الذات اإلهلية : الثاينالياء العائدة على العبد الفاين، املفعول به 
. املشاهدة

كما أّن الياء العائدة على العبد، . يف نفس الوقتةِ ودَ هُ شْ واملَ ةِ دَ أّن الذات اإلهلية هي املشاهِ الحظأ
اإلهلية، يعين أّن الذات اجتماع الفاعلية واملفعولية يفوإنّ . ولية مع كاف الذات اإلهليةتشرتك يف املفع

كما أّن . وهو ما يطلق عليه شهود احلّق باحلقّ . املناجي، قد فنيت كّلية-الياء العائدة على أنا العبد
الّنحوية للرتكيب تتفّكك، ليؤول الرتكيب اّحتاد الفاعل واملفعول به يف الرتكيب الّسابق، جيعل الوظائف

ذا الّشكمرتابط ظاهريا ومفّكك باطإىل  قد ُتْكَشُط احلركات اإلعرابية، و . كَ -ي-نِ -دْ هَ شْ أَ : لنيا، 
.  وهي حالة من االحتماالت الالمتناهية. فتعود احلروف إىل حالتها ما قبل الصرفية والّنحوية

70، صاملناجياتاألعمال الكاملة، -النّفرّي، ضاقت العبارة- 1
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ا، يعين شهود املريب يف هذا املقام  ا بذا إّن فناء أنا الذات املناجية، وقيام الذات اإلهلية بشهود ذا
العبد " كما يعين اّحماء الطرف الذي تقع عليه الرتبية ". كَ تِ يَ بِ رْ ي تَـ فِ يكَ نِ دْ هَ شْ أَ : " عليه قولهالذي دّل 

. وباّحماء الطرف الواقع عليه الرتبية، ميّحي درس الرتبية الذي هو شهود الربوبية يف مقام التوحيد". الفاين
. قّ وبالتايل يستحيل قيام أّي صورة للتجّلي الربوّيب، مادام الفناء يف التوحيد قد بلغ مرتبة شهود احلّق باحل

ا تبدو مرتابطة ظاهريا: والنتيجة ّ . تتفّكك الرتاكيب الّسابقة باطنيا، رغم أ
وأوجدين : " ذلك ما يدّل عليه قوله. حتقيق الربوبية يف صيغة املطلقشهود احلّق باحلّق،يعين حتقيق 

أو . ما سواهفكلما حكم الرب، اّحمى حكم " بك يف إشهادك حىت ال تكون علّي لسواك ربانية احلكم
دُ دَ ت العُ مَ لَ سْ ي أَ هلَِ إِ : " بقوله1اّحمت فعالية بقية األرباب الذين دّل عليهم من قبل يف املناجاة: لنقل

ما املناجي)1((...)"كَ امِ يَ قِ مَ وْ ا يَـ هَ ابَـ بَ رْ أَ  وإّن تعّلق . ويعترب العلم واالسم من األرباب اللذين قد يتعّلق 
أنت أعلم : إهلي: " هو تعّلق بعلم الّنفس، ذلك ما يدّل عليه قوله-مثالالعلم واالسم - العبد بالّسوى

يب مبا برأتين، فأنت أعرف بدواعي نفسي مبا اخرتعتين، وأنت موالي الغين عين، كيف صرفتين وأنت 
ا أو فيظهر أّن االنصراف إىل دوا)2(."ريب، أنت أرحم الرامحني يب كيف قلبتين عي الّنفس، أي رغبا

كيف : "عليه قولهوهو ما يعين التقّلب مثلما دلّ . بلغة املتصوفة؛ يقابله االنصراف عن الربحظوظها
وردت يف على طرف الّنقيض مما يسّميه بالعلوم الربانية، اليت التقّلب يف حظوظ الّنفسيقف و ". قلبتين

كَ تِ مَ عْ نِ لِّ يف كُ ِين رَ أَ ، وِ كَ تِ مَ عْ نِ سِ نْ أُ بِ ءِ يْ شَ لِّ كُ نْ مِ ِين شَ حَ وْ أَ : يإهلَِ : " يف قولهمقطع موال حلظوظ الّنفس،
إال تُ يْ أَ ا رَ ى مَ رَ أَ َال ، فَ كَ اتِ ايَ دَ هَ ريِ صِ بْ تَ بِ كَ رَ اوَ نْـ أَ ِين رِ أَ ، وَ كَ تِ يَ انِ بَ رَ ومِ لُ عُ بِ كَ فِ ارِ عَ ين يف مَ لَّ توَ عارفك، وَ مَ وهَ جُ وُ 
)3(."كَ نِ إذْ بِ الَّ إِ يتُ وِ ا طَ ي مَ وِ طْ أَ ي، وَال رِ ظَ نَ بِ 

مما يعين االنتقال من مشاهدة . جاب حظوظ الّنفس للعبد املناجيتتجلى العلوم الربانية مبقدار احن
ازي إىل شهود الفاعل احلقيقيّ  ازي يف الفقرة الّسابقة هو. الفاعل ا نعمة الّله، وجوه : وإّن الفاعل ا

االنتقال إذن يكون ف. شف عن العلوم الربانيةوإّن الفاعل احلقيقّي هو الذات اإلهلية اليت تك. معارف الّله
ازّي، الدال عليه جماز الّنعمة، وجوه املعارف، العلوم الربانية، هدايا الّله؛ إىل مستوى  من مستوى املعىن ا

. 63ن، ص.م- 1
. 70ن، ص.م- 2
. 70ن، ص.م- 3
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. إلغاء الصورة املشاهدةازّي للولوجإلغاء املعىن ايعين و . ت اإلهلية الفاعل احلقيقيّ الذا: املعىن احلقيقيّ 
أطوي ما طويت إالّ فال أرى ما رأيت إال بنظري، وال: " ما يعادل الّنظر الذي دّل عليه يف قولهوهو

حتّول الذات الّنظر إذنيعين ف". وأرين أنوارك بتبصري هداياك: " بنور الّله، يف قولهالّنظرويكون ."بإذنك
يرى به وال يرى، فما بالك بالنور والنور. ة النور إال من كان نورافال يستطيع رؤي. املناجية إىل نور

وبالتايل . إمكانية مشاهدة الفاعل احلقيقيّ تكشط أيضا إذن تكشط إمكانية الّنظر، وبالتايل . اإلهليّ 
. االستحالة منتهى العلم الرباّين الذي يتلقاه املناجيتنتج 

ارُ صَ بْ أَ تِ عَ رجَ ، وَ ةً رَ يـِّ حَ كَ تِ فَ رِ عْ مَ ونِ دُ نْ مِ فُ ارِ عَ املَ تِ عَ جَ رَ : " وقد دّل على العجز هذا املقطع
تَ نْ أَ ، فَ ةً ولَ هُ جَ كَ امِ رَ مَ ونَ دُ ومُ لُ العُ هِ يْ لَ إِ تْ هَ تَـ نْـ ا اِ مَ غُ الِ بَ مَ تْ ادَ ، وعَ ةً يلَ لِ كَ كَ تِ مَ ظَ عَ اءِ هَ بَـ ونِ دُ نْ مِ وبِ لُ القُ 
فمنتهى )1(."سِ نْ اجلِ نِ ا عَ هلََ وجَ رُ ال خُ ، فَ دِّ احلَ ا بِ هَ رُ اصِ حَ تَ نْ أَ ، وَ مِ لْ العِ ا ِيف هلََ كَ رْ دَ َال ، فَ تِ فوْ الَ ا بِ هَ قُ ابِ سَ 

ق، من حيث التسلسلني الّنصّي ويّلي هذا املقطع املقطع الّساب. االرتقاء إىل الفاعل احلقيقّي، هو احلرية
هذا املقطع فقد ورد يف أما ؛ "ينِ رِ ي، أَ نِ شْ حِ وْ أَ " صيغيت األمر فاملقطع الّسابق ورد يف. األنطولوجيّ و 

األّول يطلب فيه املناجي أن ينقله الّله، من . فاألول طلّيب، أما الثاين فإقراري. صيغة أسلوب خربيّ 
ازّي الذي جسدته النعمة، املعرفة، العلوم الربانية، األنوار اإلهلية؛ إىل مستوى الفاعل : مستوى الفاعل ا

فيكون هذا . فواعل الّسابقة عن معرفة الّلهيمثل إقرارا بعجز كّل الفالثاين أما . احلقيقّي الذات اإلهلية
وبالتايل يعجز العبد املناجي أن يكون . املقطع حتيينا للعجز عن االنتقال إىل مستوى الفاعل احلقيقيّ 

.  نورا، فيكون فعل الّنظر، فعال نفسيا للمناجي ال فعال ربانيا
: لنقلأو. ر رسم العجز عن معرفة الذاتإطاتسري كّل الشذرات املوالية للمقطع الذي حّللناه، يف

ةُ يَ انِ بَ رَ لُّ كُ تْ مَ لَ سْ تَ سْ ، واِ كَ تِ يَ انِ بَ رَ لِ ءٍ يْ شَ لُّ كُ مَ لَ سْ إهلي أَ : " لربانية احلّق، يف قولهشيءاستسالم كّل ترسم 
، كَ لِ وْ ِحبَ َالّ إِ ةَ وَ ال قُـ ، فَ كَ تِ يَ ومَ يُ قَـ ةِ ياطَ حلِِ انِ طَ لْ سُ لُّ كُ عَ شَ خَ ، وَ كَ انِ طَ لْ سُ اءِ هَ بَـ لِ ةٍ زَّ عِ لُّ كُ تْ ذلَّ ، وَ كَ تِ زَّ عِ اءِ هَ بَـ لِ 
. بالعجز عن املعرفة الربانيةاالستسالم والذّل واخلشوعيوحي ف)2(."كَ بِ الَّ إِ ةَ وَ قُـ َال ، وَ كَ تِ وَ قُ بِ الَّ إِ لَ وْ حَ َال وَ 

سلب املعرفة هو مآل كّل يكون ف. فيكون االمتناع منتهى شهود الرب وعجز الدرك منتهى علوم الرب

. 70ن، ص.م- 1
. ن.ن، ص.م- 2
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تُ سْ لَ أَ : " وهو ما يتقاطع مع النفي الداخل على االستفهام يف اآلية القرآنية. حماولة ملعرفة الرب
".؟مْ كُ بِ رَ بِ 

من مستوى الفاعل ، عىناحلادث للمدفع آل الإذ.ا فيه املعرفة البالغيةاحلرية، مبإىل كّل معرفة تؤول  
از  ازّي واحلقيقيّ العجز عن التطابق بني الطرفني، إىل الفاعل احلقيقّي؛ّي إىل مستوى ا وبالتايل . ا

توضع الصورة البالغية يف حرج كبري يف نصوص املناجيات؛ إذ تبقى معّلقة يف مقام االنتظار، إلحالة 
توصلنا سابقا إىل أنّه االنتظار عتبة قبل حتقيق مقام الّنظر الذيميّثل و . ازّي إىل املعىن احلقيقيّ املعىن ا

ومادام الفاعل احلقيقّي ينكشف يف مقام الّنظر؛ فإّن . وإّن الّنظر مرجأ. مقام حضور املناجي إىل الرب
. ومادام الّنظر مرجأ؛ فإّن الصورة تبقى يف مقام االنتظار. الّنظر يعين بلوغ الصورة البالغية املعىن واحلقيقة

ا تكشف مأزق البالفتشتغل الصورة البالغية يف مقام ا ّ غة عندما تندفع إىل أفق النتظار أنطوبالغيا، أل
.  ةأنطولوجيّ رباّين ذي أبعاد 

وجه وميثل هذا العجز ال. ن شهود التوحيد، للصورة واملعىنالتسبيح للرب بالعجز عتم مقاالطدّ تص
حتقيق درس الرتبية مبعناه عن يعجز وبالتايل. ر إىل جناب الربعجز املناجي حتقيق احلضو عن خراآل

جز الصورة عن وملا كان درس الرتبية هو جتّل ملعىن الربوبية، أو شهود معىن الربوبية؛ فإّن ع. املطروح سابقا
. امتناع حتقيق درس الرتبيةيعين توحيد املعىن

إذا كان املناجي عاجزا عن احلضور إىل الرب فماذا عن احلضور إىل مقام الّله؟ 
إىل أّن " إهلي" وقد دّلت صيغة املناجاة . االسم اجلامع، أو لنقل الرب بصيغة املطلق" الّله"ميثل 

يؤّكد .ور املناجي إىل مقام الّلهعلى حضالّنداء املتحّقق يف الصيغةيدّل و ". الّله " جي واقف يف مقام املنا
: أو لنقل. حضور العبد املناجي يف كّل مقال تسبيحتهّل كّل شذرات املناجياتتكرار الصيغة يف مس
.  دعاء-حضور العبد املناجي يف كّل نداءيؤّكد تكرار الصيغة 

العجز عن توحيد الّله، من خالل الفكرة أو الصورة أو املعرفة أو أّي يؤّكد مضمون الّنداء على
فَ يْ كَ مْ ؟ أَ كَ تِ رَ دْ قُ ا بِ هَ فُـ رِ صَ مُ تَ نْ أَ وَ ارُ طَ قْ األَ كَ ومُ رُ تَـ ىنِّ أَ : يهلَِ إِ :" سبيل آخر، ذلك ما خلصته هذه الشذرة 

رَ بَـ دْ أَ ، وَ كَ اتِ فَ صِ نْ عَ زِ جْ ى العَ لَ عَ ءٍ يْ شَ لِّ كَ عُ اجِ وَ رَ تْ عَ جَ رَ / ؟ كَ تِ ئَ يشِ ا مبَ هَ بُـ لِ قَ مُ تَ نْ أَ وَ ارُ كَ فْ األَ كَ بِ يطُ حتُِ 
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، شيءبإرادة تقليب وجه كّل ة اإلهليةشيئملرتبطت افا)1(."كَ رِ كْ ذِ لىَ عَ الِ بَ قْـ اإلِ قِ ائِ قَ حَ نْ عَ ءٍ يْ شَ لُّ كَ هُ جْ وَ 
فالتقليب إذن هو . عدم استقرارها على معىن واحد أوحدتقليب الفكرةيعين وإّن . على رأسها الفكرة

عن حقائق اإلقبال على شيءإدبار وجه كّل هو حقيقته؛ فإّن شيءوملا كان وجه ال. منتهى التوحيد
االنصراف عن يعين و . قة باإلقبال على ذكر الّلهذكر الّله؛ يعين االنصراف عن سبل احلقيقة، املتعلّ 

وبالتايل عجز مضمون الّنداء . عجز عن اإلتيان باملقال املناسب لذكر الّلهائق اإلقبال على ذكر الّله،حق
.  يناسب ذاتهتوحيد الّله مبا : عن حتقيق غاية نص التسبيح

- أو لنقل نداءات. وردت أغلب نصوص املناجيات يف شكل أسئلة، دون ورود مضمون الّسؤال
8حيث يف املناجاة . 8واملناجاة 6واملناجاة 2ذلك ما جتّسد يف املناجاة . طلبية، دون مضمون للطلب

بذاتك، وأسألك بوجهك، إّين أسألك : الّلهم: " الطلب، دون ذكر ملضمون الطلب- تتواىل نداءات
وأسألك بنفسك، وأسألك جبنبك، وأسألك بيدك، وأسألك بروحك، وأسألك بنعمتك، وأسألك 
بصمديتك، وأسألك بعزّتك، وأسألك حبكمتك، وأسألك برمحتك، وأسألك بكّلية أوصافك، وأسالك 

يف اجلّر باءدّلت ف)2(."بكّل ما أضفته إىل نفسك وعظمته يف تعظيمك، وجعلته قدسا يف سبحانك
الصمدية، العزّة، " وصفاته الذاتية " وحس، الرُ فْ ه، النـَّ جْ الوَ "بذات الّله توارتبط. على االستعانةاملقطوعة
وقد يعرتض قارئ على . وبالتايل غابت الّرسالة بني املناجي والّله. ومل يرد مضمون املناجاة". القداسة

ا يف مجلة حكمنا بغياب رسالة املناجاة، على اعتبار الب اء هي حرف جّر زائد، دخلت على املفعوالت 
وكذا سؤال األوصاف الذاتية " أسألك ذاتك " سؤال الذات : فيكون مضمون املناجاة. الطلب- املناجاة

كما أّن . لكن االفرتاض خاطئ، ألّن سؤال الذات مستحيل من جهة". الصمدية، العزّة، القداسة" 
ا يؤال األوصاف الذاتية حبّد ذس فالعزّة تعين االمتناع  والصمدية تعين املصّمت . عين العجز عن السؤالا

فحىت لو افرتضنا صحة االفرتاض الثاين حول الباء، فإّن الطرف . دون جتويف، ومنه الصمت املطبق
، فهو جمهول بالّنسبة للذات وممتنع بالّنسبة لألوصاف إليه الّسؤال غري معّني وغري متحّيزالذي يوّجه

. 71ن، ص.م- 1
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مما يؤدي إىل غياب . مما يعين أّن رسالة املناجاة غائبة. ومن هنا نرّجح وظيفة االستعانة للباء. الذاتية
). الّله( واملرسل إليه) العبد املناجي( االّتصال بني املرسل 

اجلامع؛ وبني االسم -اليت تؤّكد احلضور إىل الّله" إهلي، الّلهم، الّله " ينشأ تعارض بني صّيغ املناجاة 
. مضمون املناجيات الذي يؤّكد العجز عن اإلتيان مبقال يناسب الّله، مثلما تناولنا يف حتليالتنا الّسابقة

يرجئ و . ي أعلنته مضامني املناجياتوبالتايل ينشأ التناقض بني احلضور الذي ومسته الصّيغ، والغياب الذ
بني الصورة ومعناها، بني املوجود ،)الّله( سّبح وحقيقة امللتسبيح،التطابق بني مقال اهذا التناقض

. والوجود
أي أّن املناجي يناجي من ؛ الة على انتساب العبد إىل الّلهالد" إهلي " ينشأ التعارض الثاين يف صيغة 

أو القطب -ووصول العبد إىل مقام عبد الّله. مقامات الّسالكنيمقام عبد الّله أعلى و. مقام عبد الّله
لكن مضامني املناجيات . جناب الّله، أو إقبال الّله إىل عبدهيؤّكد ظاهريا احلضور إىل -تصوفةاملحسب

بل وعجزه عن معرفة سبل اإلقبال إىل وجه املقال املناسب لتسبيح الّله؛ تؤّكد عجز املناجي عن إجياد 
ّكد هذا التفكيك الالحق وقد أ.  إذن مرتابطة ظاهريا ومفّككة باطنيا" إهلي" فتكون الصيغة . الّله

، يكَ نِ دْ هَ شْ أَ "الشطحات -ناجية كما أبرزنا ذلك يف الصّيغ، التفكيك الالحق بالذات امل"إلهي"بصيغة 
. وبالتايل عجزها عن شهود التوحيد. أنا الذات املناجيةفناءاليت دّلت على..." يكَ نِ رَ أَ 

أّن الربوبية -الذّكر- الرب يف نصوص النّفريّ استعادةأشكال من نستنتج من حتليلنا للشكل الثالث 
توصلنا إىل كما . الرب يف نصوص احلالجتقاطع مع معىنوت. معىن الرتبية يف نصوص املناجياتاّختذت 

واستنتجنا أّن . وبالتايل ميتنع درس الرتبية املرتبط بالّشهود. ملناجي عاجز عن احلضور إىل الربأّن العبد ا
ازيّ تسبيح الرب املطلق،  . إىل مستوى الفاعل احلقيقيّ أو الّله يعين االنتقال من مستوى الفاعل ا

ازية هذا االنتقاليوقفو  الصورة ألّن و . التها إىل معناها احلقيقيّ يف مقام االنتظار قبل إحالصورة ا
ا على املعىن اإلهلّي واألنطولوجيّ تنفتح  ّ بالبالغة إىل أفق الدفع يضع هذا و . تشتغل أنطوبالغيامعا؛ فإ
بعد إىل مااحلقيقةترجأ معّلقا يف مقام االنتظار، و املعىنيبقى ف. البالغة يف حرج كبرينطولوجيّ رباّين وأ

. حتّقق الّنظر، وإقبال الّله على عبده املناجي
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املتكررة يف نصوص املناجيات مرتابطة من حيث البنية الّلغوية، " إلهي"نستنتج أّن صيغة 
واملرسل ) العبد املناجي( غائبة ومرجأة بني املرسل -مقال التسبيح–ألّن الّرسالة : أوال. اطنياومفّككة ب

ألّن الياء العائدة على الذات املناجية غري حاضرة، مادام فناؤها هو شرط حتقيق : وثانيا). الّله( إليه 
.  أنطولوجياات املناجيةالذغابت كمؤشر عن الذات، و الياء حضرت وبالتايل . الّشهود يف التوحيد

"أّن تكرار صيغة إىل استنتاج ؛ن يسّمان شذرات املناجياتااللذهذا احلضور والغيابيقودنا و 
بل يؤّكد أّن الصيغتني تربطان واالنسجام بني حمتويات الشذرات؛ ال يدّل على الرتابط"الّلهم"و" إلهي

، واملقام من جهةاهر الصّيغ والّشذراتبني ظالتناقض : ومرّد هذا التفّكك. بني حمتويات مفّككة
ازّي من جهة أخرى، نطولوجّي الذي تنبع منهاأل ة الذكر بني إمكانيواملعىن احلقيقّي، بني املعىن ا

بالغة بني بني بالغة التوحيد واحلقيقة واملعىن الواحد، و التناقض حصل : أو لنقل. واستحالة معرفة املذكور
أعوذ بك من حرية األمل، وأدفع بك : إهلي: " يف قولهبالغة التقليب أشار إىلوقد . احلرية والتقليب

)1(."شنار الطمع، وأبرأ إليك من موجبات الغفلة، وأعوذ بغناء عّزك أن تأخذين العزّة أو تستضميين الفرتة

الطمع : ه معارضنيلكن هذا املشروع يواج. العبد يف احلضور إىل الّله، وحتقيق الشهود يف التوحيدفيأمل 
. موضوع الرغبة- والغفلة من جهة الذات الّساعية، ووصف العزّة الذي يعين االمتناع من جهة الذات

وإّن بالغة احلرية هي منتهى . فاحلرية إذن مآل كّل مشروع سعي الستعادة الرب، من خالل الذكر
.  التوحيد

:  االشتغال األنطوزمانّي لنصوص النّفريّ -5
ضي زمن الكينونة فيمثل املا. يف نصوص النّفرّي ثالث أزمنة، املاضي واحلاضر واملستقبلتتضافر 
فهو زمن ؛ ل األمر الدالة على الزمن اآلينّ وأفعا" ياعبد" أما احلاضر الذي مثّلته صيغة . يف ظّل التوحيد

فيكون . نونة يف التوحيدأما املستقبل فيمثل مآل حماولة استعادة الكي. استعادة ذكرى الكينونة يف التوحيد
الزمن مرتبطا بكينونة الصوّيف الفاين يف التوحيد، أو املستعيد لذكرى الفناء يف التوحيد؛ وهو ما نطلق عليه 

.  االشتغال األنطوزماّين يف نصوص النّفريّ 

. 71ن، ص.م- 1
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عالقة أي ؛ من يف نصوص النّفريّ نصا منوذجيا عن داللة الز " 7المخاطبة"ميّثل املقطع اآليت من
، كَ لَ ِيب حُ انَ كَ ءٌ يْ شَ ، فَ ونُ كُ يَ َال ءٌ يْ شَ وَ ونُ كُ يَ ءٌ يْ شَ وَ انَ كَ ءٌ يْ شَ دُ بْ يا عَ :" يقول. الزمن بالوجود والكينونة

فاملخاطبة تشتمل على ثالثة أزمنة ) 1(."ادَ بَ أَ ةً فَ رِ عْ مَ ِين فُ رِ عْ تَـ َال ونُ كُ يَ َال ءٌ يْ شَ ، وَ اِين رَ تَـ ونُ كُ يَ ءٌ يْ شَ وَ 
الذي حتدث فيه الرؤيا، مع الزمن املاضي، زمن احلب يف " اآلن " أساسية، تلخص عالقة زمن التجربة 

.   واملستقبل الذي ميثل مآل جتربة استعادة املاضي. مستوى الّنفس الرمحاينّ 
ويظهر املاضي زمن . ميّثل املقطع الّسابق، رغم إجيازه، البنية الزمانية والوجودية لكّل نصوص النّفريّ 

. احلب، واحلاضر زمن استعادة كينونة املاضي، عرب فعالية الّرؤيا: الكينونة األصلية
احلب وباملقارنة مع احلديث القدسّي األول، جند أّن املقطع يتقاطع مع احلديث القدسّي يف 

ارتباط املعرفة باحلب قبل خلق يعين" فخلقت اخللق" أحببت أن أعرف " املصاحب ملرحلة الكنزية 
وأحّل "وقد عّزز احلب املصاحب لفعل املعرفة، قوله يف شذرة موحية من موقف ". فخلقت اخللق " اخللق

َال وَ رَ هَ ظْ ِألَ الَ ِين ادِ نَ فَـ ِين رَ تَـ ، وإذا ملَْ اءِ يَ شْ األَ ْنيَ بَـ وَ كَ نَ يْـ بَـ نْ كُ أَ َيلَّ إِ رْ ظُ انْ فَ ِين تَ يْـ أَ وقال يل إذا رَ " :"المنطقة
النزول يهدف إىل بتحقيق غرض طلّيب، بلالّنداءال يبغي ف) 2(."ي ِيل ائِ بَ حِ أَ اءَ دَ نِ بُ حِ أُ ينِّ ِألَ نْ كِ لَ اِين رَ تَـ لِ 

مراد احملبوب صرفا من سواه، وال حيمل احملب . "ومراد املنادى حب مساع نداء أحبائه. عند مراد املنادى
.  فحب احملب حملبوبه إذن هو عني حب احملبوب حملبه)3(."إال إذا صار حمبوبا للمحبوب

مخاطبة فيقول يف . وقد أّكد النّفرّي يف أكثر من نص على تعّلق احلب باملعرفة، بني العبد والرب
فاملقطع يؤّكد )4(. "ءٍ يْ شَ لَّ كُ تَ رْ كَ نْ أَ وَ ِين تَ فْـ رَ عَ فَـ ءٍ يْ شَ لِّ كُ بِ كَ تِ فَ رِ عْ مَ ِيف تُ لْ لَ حَ فَ كَ تُ بْ بَ حْ أَ دُ بْ عَ ايَ :" 34

فاملعرفة حبّية، مما . على صفة احلب اليت ارتبطت باحلّق ابتداء، وبالتايل امتزجت باملعرفة بني العبد واحلقّ 
العبد احملب يف احلّق احملبوب، ويف وبالتايل فين. احملبوب-باحلقّ يعين انتقال وصف احملبة يف عالقة العبد

 ضاقت العبارة األعمال " ومل ترد يف الّنسخة اليت حّققها قاسم حممد عباس من . وردت يف نسخة املخاطبات اليت حّققها سعيد الغامنيّ 7املخاطبة
". الكاملة للنّفريّ 

. 198ص ، 7خماطبة سعيد الغامنّي، : مراجعة وتقدميالنّفرّي، األعمال الصوفّية، - 1
. 104قاسم حممد عباس، ص: ، تحالشعريّ األعمال الكاملة، الديوان-ضاقت العبارة: النّفريّ - 2
. 30، ص"ن خصائص كالمه الغريب يف احملبة م" ن، .م- 3
. 249صسعيد الغامنّي، : مراجعة وتقدمي، األعمال الصوفيةالنّفرّي، - 4
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معرفة العبد للحّق يف  : والنتيجة. لق الستيالء احملبوب احلّق عليهأنكر اخلعما سوى احلّق؛ أياملقابل فين
.  كّل شيء، وجهله يف نفس الوقت لكّل شيء

َال وَ ءٍ يْ شَ ِيف َال كَ يْ لَ إِ تُ فْ رَ عَ تَـ دُ بْ ا عَ يَ : " على استئثار احلّق بالعبد، يف قوله" 5مخاطبة "وقد دّلت 
أو لَ عِ فَ نْـ يَـ نْ أَ كَ يْ لَ عَ تُ رْ غِ فَ كَ تُ نْـ وَّ كَ َو ءٌ يْ شَ كَ رَّ ا ضَ مَ فَ ءٍ يْ شَ ةِ يَ لِ جَ ِألَ وَال ءٍ يْ شَ مِ لْ عِ نْ مِ ةِ يَ زِ اجِ ِحبَ َال وَ ءِ يْ شَ لِ 
وال بغاية ما وال مبكان بسبب على العبد-إذن–احلّق تعرف ال يرتبط ف)1(."كَ بِ ينِ وِ كْ يف التَ لَ عِ فَ نْـ تَـ 

ر اظِ ا النَ نَ أَ وَ ءٍ يْ شَ لَّ كُ هُ لَ وعُ نُ مصْ الَ تَ نْ أَ فَ . "ألّن فعل التكوين مرتبط حبب احلّق إظهار عبده لنفسه. معّني 
)2(."ءِ يْ شَ َىل إِ َال كَ يْ لَ إِ 

املبنية ويتطابق معىن املقطع مع احلديث القدسّي، حول طبيعة العالقة األصلية، بني احلّق والعبد 
يسبق بل إّن . احلب باملعرفة يف فعل إبداء اخللقامتزج وكذا. رادة احلّق ابتداءعلى احلب املصاحب إل

كّل فعل نداء، مادام إقبال احملب حنو حمبوبه، هو عني إقبال احملبوب حنو حمبه، ذلك ما يكشفه احلب  
تَ لْ بَـ قْـ أَ فَ كَ نِ وْ كَ لَ بْ قَـ كَ يْ لَ عَ تُ لْ بَـ قْـ أَ وَ كَ قِ لْ خَ نيَ حِ يَّ لَ عَ تُ يْ نَـ ثْـ أَ فَ كَ قِ لْ خَ لَ بْ قَـ كَ يْ لَ عَ تُ يْ نَـ ثْـ أَ دُ بْ ا عَ يَ : " قوله

بني أفعال الرب يف مستوى األعيان التماثليحصل ف)3((...)"ينِّ مِ انَ ا كَ مبَِ ِيل تَ نْ كُ فَ كَ نِ وْ كَ نيَ حِ يَّ لَ عَ 
.التطابق بني كينونة املاضي واحلاضر: أو لنقل. الثابتة، وأفعال العبد بعد اخللق؛ من ثناء وإقبال

حيصل التطابق إذن بني الزمن املاضي للكينونة يف احلب، مع الزمن احلاضر الستعادة الكينونة يف 
.   حيصل التطابق بني زمن التجربة أوالّرؤيا يف احلاضر، و زمن الكينونة األصلية يف احلب: أو لنقل. احلب

دسّي، يف كون احلديث القدسّي جيعل املعرفة بني العبد والرب ممكنة، خيتلف املقطع عن احلديث الق
، "شيء يكون تراين " أما مقطع املخاطبة فيكون التعرف عن طريق الرؤيا . عن طريق األمساء والصفات

شيء ال يكون تعرفين : " وينفي بصورة قطعية أن يكون التعرف عن طريق املعرفة باألمساء والصفات
. "معرفة أبدا

تدفع جتربة النّفرّي الكتابية بالزمن اخلطاّيب لألفعال إىل أفق أنطولوجية، تنفتح فيها كينونة الصوّيف 
فيفتح الزمن املقّيد لتجربة االستعادة، على . على الكينونة األصلية يف التوحيد، اليت هي كينونة يف احلب

. 224، صسعيد الغامنيّ : وتقدميمراجعة ، األعمال الصوفيةالنّفرّي، - 1
. 224ن، ص.م- 2
. 237، صن.م- 3
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وهو ما نطلق عليه . الكينونة احملبة للصويفّ إىل ول الزمن يف التجربة الكتابيةأي يؤ . الزمن املطلق للكينونة
وما نالحظه عن الزمان أنّه ينبين على مبدإ االستدارة، من . االشتغال األنطوزماّين للزمان يف جتربة النّفريّ 

.   اآلن إىل املاضي، كما مّر بنا يف كّل األفعال اليت حّللناها
) اآلن(املاضي الذي ميثل زمن الكينونة األصلية؛ واحلاضر : ةحتكم االستدارة العالقة بني األزمنة الثالث

وذلك ما عاينته يف املقاطع اليت . لزمن املستديرة؛ واملستقبل  الذي ميّثل مآل ازمن تشّكل نص االستعاد
. درستها

، والزمن )الّنداء األصليّ ( التزامن بني املاضي، زمن الكينونة األصلية"19مخاطبة" يعّزز نص الو 
ي دِ نْ عِ تَ مْ قَ إذا أَ دُ بْ ا عَ يَ : " ، زمن الكينونة اآلنية اليت متثل استعادة لزمن الّنداء األصليّ )اآلن(احلاضر

ةِ يَ انِ محَْ الرَ بِ يَ لَ عَ كَ تُ عْ مجََ دُ بْ يا عَ (...)/ عليهسَ يَ أْ تَ نْ لَ فَـ كَ اتَ ا فَ مَ وَ هِ بِ حَ رَ فْ تَـ نْ لَ فَـ اكَ تَ ا أَ مَ فَ ةَ يَ نِ وْ الكَ تَ زْ جُ 
كَ قِ لْ خَ نيَ حِ يَّ لَ عَ تَ يْ نَـ ثْـ أَ فَ كَ قِ لْ خَ لَ بْ قَـ كَ يْ لَ عَ تُ يْ نَـ ثْـ أَ دُ بْ ا عَ يَ ./ ةِ يَ انِ بَ الرَ ومِ لُ العُ ةِ لصَ اِ سي ِخبَ فْ نَـ لِ كَ تُ صْ لَ خْ أَ وَ 
)1(."ينِّ مِ انَ ا كَ مبِ ِيل تَ نْ كُ فَ كَ نِ وْ كَ نيَ حِ يَّ لَ عَ تَ لْ بَـ قْـ أَ فَ كَ نِ وْ كَ لَ بْ قَـ كَ يْ لَ عَ تُ لْ بَـ قْـ أَ وَ 

ذا . فّصل ضمن الشذرات الثالثة للمقطعيتكّون املقطع من ثالث حلظات وجودية، تتم وتتواىل 
: الرتتيب الوجودّي ال اخلطايبّ 

)األعيان الثابتة املقطع الثالث( زمن املخاطبة والثناء واإلقبال-أ
"، )املقطع الثاين( الكينونة يف الّنفس الرمحاينّ زمن - ب
). اإلقامة خارج األحوال، املقطع األّول(زمن استعادة الكينونة واملخاطبة - ج

( فالزمن اخلطايب يعتمد على اخلطّية والتسلسل. أّن الزمن الوجودّي والزمن اخلطايب متعاكساننالحظ
لوجودّي فيعتمد على املراتب الوجودية اليت سبق أما الزمن ا). 3، ّمث مقطع 2، فمقطع 1مقطع 

فيسري يف االّجتاه املعاكس للزمن اخلطاّيب . ق عدما إىل أن خرجوا إىل الوجودشرحها، مذ أن كان اخلل
. املوّضح أعاله

. 213، ص املخاطباتسعيد الغامني، : مراجعة وتقدمي، صوفيةالنّفرّي، األعمال ال- 1



الكينونة تحت عالمة كشط : ثاني                     الّنص الصوفّي واستعادة نداء الربالفصل ال

172

أما يف . ّخلص يف فعل حب احلّق للعبد"7المخاطبة " وما نالحظه ثانيا أّن الزمن املاضي يف
االجتماع بني احلّق والعبد يف الّنفس الرمحاين، ّمث مرحلة : ففّصل األفعال ضمن مرحلتني" 19المخاطبة"

.  مطابقة أفعال وأقوال العبد للحّق بعد اخلروج إىل اخللقية
تلخص كلمة احلب، زمن كينونة العبد مع احلّق قبل اخللق، وتفّصل أفعال املخاطبة واالجتماع مع 

المخاطبة "وملا كان التطابق واردا بني زمن احلب يف . الرمحاّين، زمن الكينونة املاضياحلّق داخل الّنفس 
يف املرحلتني احلبوبالتايل حيضر . 19وال وأفعال العبد يف املخاطبة أقتطابق؛ ّمث توزمن االجتماع" 7

يف الّنفس الرمحاين، وملا كان مقطع املخاطبة والثناء وكذا االجتماع مع احلقّ . 19املفّصلتني يف املخاطبة 
فإنّنا نستنتج أّن احلب هو طاقة االندفاع عرب الّنفس الرمحاّين إىل ؛ "فأحببت أن أعرف" يوازيان مقطع 

وملا كان الزمن احلاضر يف املخاطبتني متطابقني؛ فإّن مقام الّرؤيا يعادل اإلقامة خارج . مرحلة اخللق
سريورة ، و الكونيةخارج" ال فرح، ال أسى " الوضعية متّثل و . ضعية خارج األحوال الصوفيةالكونية، يف و 

وبالتايل . قبل تثبيت أفعال االستعادة يف خطاب االستعادة، من إقبال وثناءوضعية أي؛ خارج الّنقيضني
. حيث يفتقد إىل التسلسل والتتابع. خيرج الزمن عن التسلسل واخلطّية، ليكون أشبه بالزمن يف احللم

ربط الرؤية املرتبطة حباسة البصر، والّنداء أو .ؤيا الفعالية اخلطابية الستعادة الّنداء األصليّ الرّ متثل أيضا
. املرتبط حباسة الّسمع، مبا سبق، أي مبعىن الّسماع والّنداء يف اآلية القرآنية ويف املواقف اليت شرحناها

نداء الرب ألنّ ؛ تكون رؤية احلّق بالّشهودو . بصرفريتبط الّسمع وال؛ استعادة الّنداءوتسمح رؤية احلّق ب
. مع شهود اخللق مقام الربتوامن يف اآلية

ونتج االنكسار بني الزمنني . وزمن الّرؤيا يف جّل نصوص النّفريّ ، االنكسار بني زمن اخلطابيتجلى
بية للتجربة وبني الّلحظات اخلطاعدم التطابق بني الّلحظات األنطولوجية للتجربة املعاشة؛ نتيجة

. الكتابية
يصّور مقام ما قبل التكوين أواخللق، وضرورة مكوث العبد فيه، نزوال عند " موقف قبل كن"ففي

َِ ِيت ينَ ى زِ رَ تَـ لِ كَ جَ رِ خْ أُ نْ أَ يدُ رِ أُ : وقال يل) نْ كُ (لبْ وأوقفين من قَـ : " فيقول. احملبوب-إرادة احلقّ  ا اليت 
، نيَ فِ ارِ والعَ ةَ فَ رِ عْ ى املَ رَ تَـ ، وَ اءَ مَ لَ والعُ مَ لْ ى العِ رَ تَـ ، وَ كَ تُ مْ رَ كْ أَ ) اذَ كَ (هِ الذي بِ وِيت كُ لَ مَ ي وَ كِ لْ ى مُ رَ تَـ ، وَ كَ تِ يـّنَ زِ 

 ضاقت العبارة " من املواقف اجلديدة اليت أضافها احملّقق قاسم حممد قاسم إىل األعمال الكاملة للنّفري، اليت حّققها بعنوان " قبل كن " موقف ."
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" فيظهر فعل التكوين )1((...)"ءٍ يْ شَ لِّ كُ انِ سَ ى لِ لَ عَ كَ بُ اطِ خَ أُ ، وَ ءٍ يْ شَ لَّ ى كُ رَ تَـ ، وَ نيَ لِ امِ والعَ لَ مَ ى العَ رَ تَـ وَ 
فكّل ما خيلق من . الذي أخرج احلّق به اخللق، من حالة الكنزية إىل حالة الوجود، مرتبطا بالعبد" كن

ويفّعل العبد . "أكرمتك)كذا(كي وملكويت الذي بهوترى مل"فعل التكوين، هو جتّليات اسم الّله الكرمي 
الكرمي، من خالل الكثرة املتجّلية، يف عاملي -حلقّ معىن اسم الّله الكرمي، يف زمن الرؤيا، حيث يرى ا

املتكّرر على فعالية الّرؤيا " ترى" وقد دّل فعل الّرؤيا املضارع . امللك وامللكوت، ومملكيت اإلنسان والعامل
.  ودورها يف استعادة الواحد من خالل الكثرة املذكورة

د التكوين، من األفعال اليت جيب على الرّائي ولكن فعل رؤية الكثرة أو الصور املتجّلية يف ما بع
فطر إّيل، فإن مل : " مثلما تدّل عليه املقطوعة التالية للّسابقة، يف قوله. جتاوزها للوصول إىل الواحد

فيكون الزمن اآلّين، الدالة عليه )2(."تستطع، فاعرب إّيل يا ضعيف، فإن مل تستطع، فاصرخ إّيل يا غريق
".ما قبل التكوين" ؛ هو زمن حماولة العبور إىل املاضي "خْ رُ صْ اُ ، رْ بُـ عْ اُ ، رْ طِ : "أفعال األمر

، "طر"فأّول فعل . وما نالحظه أّن حركة األفعال الثالثة تأخذ منحى الّسقوط من أعلى إىل أسفل
مثّ إّن الطريان . وإّن الطريان للقلب، كما مّر بنا من قبل يف مبحث احلالج. والطريان بني األرض والّسماء
أقّل ارتفاعا من الطريان؛ ألّن العبور يتّم عرب جسر رْ بُـ عْ اِ والفعل الثاين . يتحّقق بني األرض والّسماء

لّسماء، يف ارتفاع أخفض من ارتفاع فعل ويكون اجلسر معّلقا، بني األرض وا. واصل بني ضفيت الّنهر
. أما الفعل الثالث اصرخ، فهو يقع من العبد الذي يسقط يف الّنهر، أو يسقط من على اجلسر. الطريان

اليت يتّم فيها حماولة استعادة -ما قبل فعل التكوين-وقد مّثل النّفرّي بالصور البيانية عن زمن الرؤيا
ارة يف األمثلة الثالثة؛ حيث شّبه قلب العبد بالطائر يف االستعارة األوىل، فتّم التمثيل باالستع. املاضي

ة أما االستعارة الثالث. وفعل عبور العبد إىل احلّق، عرب الرؤيا، بفعل العبور عرب اجلسر يف االستعارة الثانية
الختالف بني ايكمن وإّن . بفعل الغرق يف البحر-املذكورة آنفا- بالكثرةفعل اخنطاف العبدشّبه ف

على السّر الصوّيف الطريانيعود و . بني األرض والّسماءحيث تنبثق األوىل ما. ة انبثاقهايف منطقالصور
للعبور عرب استعارة اجلسر، يكون املعىن منبثقا بني األرض ونفس األمر بالّنسبة. ع يف القلباملود 

. 182، صاألعمال الكاملة، الديوان-ضاقت العبارة: النّفريّ - 1
. ن.ن،ص.م- 2
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وبالتايل يقع الرهان . أما االستعارة الثالثة فإّن املعىن يتجّذر يف األرض، يف الّنهر كعنصر أرضيّ . والّسماء
للعبور حنو احلّق، أو لنقل لتحقيق استدارة الزمن احلاضر، إىل - استعارة الطريان-على االستعارة األوىل

تربط عناصر مساوية وأرضية، على اعتبار أّن وإّن الصورة احملّققة لالستدارة. ما قبل التكوين-املاضي
ر، الطريان، وجتّليه استعارة الطائفعل -العنصر اإلنسيّ -حيّقق القلب. الطريان يتحّقق بني األرض والّسماء

جتّلي و .وهو ما نطلق عليه االشتغال األنطوبالغّي للصورة. عنصر املتحرك ما بني الّسماء واألرضال
وتتكّون استعارة الغرق يف الّنهر، من . اخنطاف العبد بكثرة ما بعد التكوينر استعارة الغرق يف الّنه

: أو لنقل. الغيبة-وبالتايل تسقط الصورة من منطقة البني بني، إىل األرض. عنصرين أرضيني، العبد والّنهر
ينتقل العبد : يأ. ع عرب استعارة الغرق األرضيةيسقط العبد من الّرؤيا عرب فعالية االستعارة، إىل الّسما 

.... من فعالية الشهود إىل إمكانية الّسماع، أو من فعالية الصورة إىل مادية الصوت
- أو لنقل من اآلن. "نْ كُ لَ بْ ا قَـ مَ "، إىل مقام "نْ كُ دَ عْ ا بَـ مَ "تبدو الصور الّسابقة طريقة عبور، من مقام 

اخلروج من الصورة، العبور إىل احلقّ يستدعي و .احملبوب- ونة مع احلقّ زمن الّرؤيا، إىل املاضي زمن الكين
نَّ إليه، إِ كَ تُ جْ رَ خْ ا أَ مَ َىل إِ كَ جَ رَ خْ ا أَ مَ َىل إِ كَ جَ رِ خْ أُ نْ أَ لَ بْ ، قَـ ينِّ مِ كَ امِ قَ يف مَ مْ قُ وَ : " مثلما يدّل عليه قوله

يَ هِ كَ لْ تِ ، وَ ِينّ الدُ كَ امِ قَ يف مَ هُ نْ مِ هُ مْ لَ عْ تَـ ي، ملَْ مِ لْ يف عِ انَ كَ كَ لِ ذَ لُّ ، كُ كَ تُ جْ رَ خْ ا أَ ذَ إِ هُ عُ مَ سْ ا تَ مَ وَ اهُ رَ ا تَـ مَ 
)1(."وَىل األُ كَ تُ رَ كَ 

ق حقّ تتوبالتايل. زمن الرؤيا، للكينونة مع احلقّ يفالبرزخية–الصورة جتاوز يف الّرهان إذنيتمثل ف
از إىل زمن  االستدارة من اآلن إىل املاضي، من زمن ما بعد كن إىل زمن ما قبل كن؛ بل من زمن ا

عين رّد الصورة ت- اليت يّلح عليها املقطع األخري-ومادامت اإلقامة يف حضرة احلّق . الالجماز أو الالصورة
اخلروج من كّل صورة هو الّشرط فإنّ . احلقّ - أي رّدها إىل أصلها؛ ىل علم احلّق الّسابق لكّل صورةإ

ى العلم الّسابق لكّل احلصول عليستحيل لكن. لى العلم الّسابق لكّل صورةاألنطولوجّي للحصول ع
الرغبة يف االستدارة، للوصول إىل احلّق، لتلقي اجلهل يصنع و .علمألّن العبد فطر على اجلهل بال؛ صورة

".  وتلك هي كرّتك األوىل: "مفردة الكّر يف قولهذلك ما دّلت عليه . علمه الّسابق لكّل صورة

. 182ن، ص.م- 1
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فمسعى العبد للتطابق بني زمن الّرؤيا احلاضر، وزمن الكينونة املاضي؛ يفتح الزمان على أبعاد 
فيغدو التطابق بني املاضي واحلاضر، هو الوجه اآلخر لقدرة العبد على استعادة الكينونة يف . أنطولوجية
از اليت توّفرها الّرؤيا للعبور إىل احلقّ وإّن ا. احملبوب- ظّل احلقّ  . لتطابق يعين اخلروج من كّل صور ا

ويدّل املقطع . وبالتايل سقوط الصورة أو حموها، يعين استشراف الزمن املطلق غري املقّيد باملكان والصورة
هلما زمن على االضطراب، بني الرغبة يف استعادة املاضي، وبني حاجز الصورة واملكان اللذين خيضع 

. بني زمن ما قبل التكوين وما بعده، يف املقطع الّسابق، جّليا يف التأرجحهذا االضطراببدا و . الّرؤيا
زمن ما بعد : ثانيا. "وقال يل ) كن(وأوقفين من قبل" أّكدته الالزمة : زمن ما قبل التكوين: أّوال

إىل زمن الرؤيا وحماولة العبور: ثالثا. "وأخاطبك على كّل لسان ...وترى ملكي " التكوين أو الغيبة 
). كرّتك األوىل...وقم يف مقامك(زمن العلم الّسابق للصورة: رابعا. "يا غريق.....فطر: "املطلق

. فالّلحظات اخلطابية األربعة غري متسلسلة أنطولوجيا من حيث احلدوث، وإن بدت خطابيا متسلسة
تأكيدا ملقام ما قبل التكوين، لتليها الّلحظة الثانية  فهي يف صعود ونزول، إذ مثّلت الّلحظة األوىل 

لتكون . ّمث مثّلت الّلحظة الثالثة عبورا للعودة إىل ما قبل التكوين. قوط من حلظة التكوين إىل الغيبةكس
الزمن معّلقا يف ي لّسابق لكّل صورة، وبالتايل بقالّلحظة الرابعة تذكريا بعجز العبد عن الوصول إىل العلم ا

لنصوص الشتغال األنطوزمانّي باهذا التأرجح األنطولوجيّ أطلق على و . يا، ما بني األرض والّسماءؤ الر 
.    الرؤيا النّفرية

: التوحيد وإمكان الكينونة- 6
مقاطع " المناجيات"و"الّشذرات" و" المواقف والمخاطبات": وردت يف نصوص النّفريّ 

ويعترب املوقف الثامن، موقف الوقفة . وصفية عن العلم، وأخرى سردية توظف األفكار واملفاهيم الّنظرية
وقد ارتبطت املقاطع الواصفة مبوضوع الكينونة مع . من أهّم املواقف الواصفة ملاهية العلم واملعرفة والوقفة

كما أّن الّنصوص الّسردية تأّملت مدى ؟ أم الّرؤياأهي العلم أم املعرفة الّله، والّسبل الكفيلة بتحصيلها، 
افتهاحتصيل معىن الكينونة يف التوحيد،قدرة هذه الّسبل يف  آخر صيغة من تقدمي أهدف إىل ف. أو 

األبواب : أال وهي.ة النّفريّ األبواب املعرفية يف عالقتها بالتوحيد يف جتربالعالقة بالتوحيد الصّيغ ذات
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االمتحان واالختبار كّل صّيغ الكينونة اليت موضع ذا العنصرأضع وبالتايل. االبستمولوجيةاملعرفية أو 
... تقرتحها التجربة الكتابية للنّفرّي، من مواقف وخماطبات وشعر ومناجيات ونصوص واصفة

/ قِّ الرِ يف املِ العَ : وقال يل: " املراتب الثالثة مّتصلة ومنفصلة عن بعضها البعض، كقولهوردت 
هو علم بالعلم أّن املقصود وقد ذهب عفيف الدين التلمساّين إىل )1(."رٌ ف حُ اقِ والوَ /باتِ كَ مُ فُ ارِ والعَ 

وإما عن .، إما عن ذهنه وهم الفالسفةينقلالعاملعلم معناه أّن "الّشريعة أو الفلسفة، ألّن قول النّفريّ 
الغري ويعبد ربا غائبا، هو يف رّق العبودية له على قدر غريه وهم أهل التقليد الصرف، وكّلهم يأخذ عن 

ألنّه يستند إىل أوهام القياس العقلّي مثلما يفعل ؛ )املعلوم( على مطلوبه العامل ال حيصل ف)  2(."مقامه
عن توهم االنقسامنتج هذا و . مثلما يفعل علماء الشريعةالفالسفة، أو إىل أقوال منقولة عن الغري

ا ال تستند إىل مراتب الّشهود، فهي تضّيع املعلوم. دلّتهمالعلماء صحة أ ّ ).   احلقّ ( وأل
، ةِ فَ رٍ عْ املَ وحُ رُ ةُ فَ قْـ الوَ : " يعترب النّفرّي كّل مرتبة تالية هي روح ملرتبة سابقة، مثلما ورد يف قوله

أدىن، هي جسد روحه هي املرتبة األعلى فتكون كّل مرتبة ) 3(. "اةِ يَ احلَ وحُ رُ مُ لْ ، والعِ مِ لْ العِ وحُ رُ واملعرفةُ 
ذا الش ويقع . والوقفة روح ال جسد، واملعرفة جسد الوقفة، العلم جسد املعرفة: كل التصاعديّ منها، 

دِ سَ الجَ ةُ نَ حَ وْ رَ : أو لنقل. الرهان على اجلسد، إلفنائه يف الروح صعودا، أو نزول الروح يف اجلسد نزوال
وإّن الروح من عامل األنوار، واألجساد من عامل الظلمات، هلذا يّتخذ الفناء يف . نِ حَ وْ مرَ الُ يدُ َتْجسِ و

يف مُ لْ العِ قَ رَ تَـ احْ :" االحرتاق للجسد كقوله. نصوص النّفرّي، شكل االحرتاق واإلنارة يف نفس الوقت
. فجسد العلم حيرتق يف املعرفة، وجسد املعرفة حيرتق يف الوقفة)4(. "املعرفة واحرتقت املعرفة يف الوقفة

)  5(. "مُ لْ الظُّ هُ رُ اوِ جيَُ ي الذي َال ورِ نُ ةُ فَ قْـ الوَ : وقال يل: " أيضا نور يف قولهةُ فَ قْـ والوَ 

الشهود اجلزئّي أو مرتبة اإلميان، فيقول مثال يف هذه وتعين . ني العلم والوقفةثل املعرفة برهة توسطية بمت
وقال يل العامل خيرب عن األمر والنهي وفيهما علمه، والعارف خيرب عن حّقي وفيه معرفته، : " الشذرة

68سعيد الغامنّي، ص: الصوفية، املواقف، مراجعة وتقدميالنفرّي، األعمال -1
. 135س، ص.عفيف الدين التلمساّين، م-2

. 69ص املواقف، ، األعمال الصوفيةالنّفرّي،- 3
. 71ن، ص .م- 4
. 71ن، ص.م- 5
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وقد . أّن حّق احلّق يوازي مرتبة املعرفة، أما احلّق فيوازي مرتبة الوقفةو ) 1(."والواقف خيرب عّين ويف وقفته
فحّق احلّق خيالف متاما . تقاق يف نصوص النّفرّي دورا رائدا يف االنتقال من مرتبة إىل أخرىلعب االش

ذلك ألّن العارف قد كان احلّق مسعه وبصره فهو خيرب عن حّقه تعاىل ويف احلّق قال معرفته " احلّق، و
تكون املعارف حديثا مبعىن أّن املعارف ال تكون إّال إخبارات عن معاين أمسائه تعاىل، وهي حقوق، وال

عن الكون أصال وإن كان العارف قد يتحدث عن الكون، لكن ال من كونه عارفا، بل من كونه عاملا ملا 
ولكن اإلخبار عن حقوق احلّق غري اإلخبار عن احلّق؛ ألّن )2(."بقي فيه من الرسم الذي العلم لسانه

: " فيقول.  واملعرفةجب العارف حبّد التسمية، حي"احلقّ "ارف إىل األمساء للتعريف باملسمىاستناد الع
رف الراعي أّن العانالحظ و )  3((...)"علمه وال يرى املعرفة، والعارف يرى املعرفة وال يراينالعامل يرى 

. مل يستطع احلضور كّلية إىل احلّق، رغم أّن حّق احلّق مشتق من احلقّ ، "أمساؤه" حلقوق احلّق 
العلم األّول خاص بعلماء الّشريعة والفالسفة؛ : جنده يفرق بني علمنيلو متعننا يف نصوص النّفرّي، 

فيذكر مثال يف موقف . والعلم الثاين هو العلم الّلدين أو العلم الرباّين، ينبع عن احلّق يف مقام الوقفة
ه، ومن مل وقف كان علمه تلقاء نفسالوقفة ينبوع العلم فمن: " الوقفة العلم الصادر عن الوقفة يف  قوله

أما الثاين فنابع من . فةفيظهر أّن العلم األول هو علم الّشريعة أو الفلس)4(".يقف كان علمه عند غريه
يقصد –أّن العلم النابع من الوقفة مل يأخذه العارف تقليدا إىل ويذهب عفيف الدين التلمساّين . الوقفة

ويذكر هذا العلم النابع عن )5(فعال كأصحاب النظر فهم أهل نقلكما مل يأخذوه -علماء الشريعة
العلم الذي ضّده اجلهل علم احلرف، : " " موقف بين يديه" الوقفة يف أكثر من موقف، كقوله يف 

واجلهل الذي ضّده العلم جهل احلرف، فاخرج من احلرف تعلم علما ال ضّد له وهو الرباين، وجتهل 
إذا علمت علما ال ضّد له وجهلت جهال ال ضّد له : وقال يل. قني احلقيقيّ جهال ال ضّد له وهو الي

خبالف العلم األول -فيظهر أّن العلم النابع من الوقفة ال ضّد له)6(."فلست من األرض وال من الّسماء

. 72سعيد الغامنّي، ص : املواقف، مراجعة وتقدميّي، األعمال الصوفية، النّفر - 1
. 143، ص شرح مواقف النّفريّ مساّين،الدين التلعفيف - 2
. 71، ص ن.مّفرّي،الن- 3
. 67، ص ن.م- 4
. 116، صس.من التلمساّين، عفيف الدي- 5
. 140ص ن، .مالنّفرّي، - 6
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ويقول عفيف الدين التلمساّين أّن الواقف بعد صحوه من سكرة الفناء يف . األول الذي ضّده اجلهل
.   فالنّفرّي ينحو حنو التجريد األقصى)1(د علما متبقيا من تلك احلالة، يسمى علم الوقفةالشهود، جي

النابع يف موقف رؤيته وهو"اليقين المكشوف"ووظف. لنّفرّي اليقني يف مواقفه بكثرةيذكر ا
كما ".الحقّ اليقين " املتعلق باملعرفة اإلهلية يف موقف "اليقين الحقّ " كما وظف . مقام الوقفةمن 

إذا استقررت يف املعرفة كشفت لك : وقال يل: " يف قوله" موقف اإلدراك"يف "عين اليقين " وظف 
فريتبط  عني اليقني )2((...)"عني اليقني يب، فشهدتين فغابت املعرفة وغبت عنك وعن حكم املعرفة

. حيث الّنسبة إىل احلّق أو اخللقمن ، شذرات الفروق بني العلم واملعرفةو يذكر يف نص ال. مبرتبة املعرفة
والعلم كّله يثبت حّقك وحّق احلّق، واملعرفة كّلها تثبت حّق احلّق ومتحو حّقك، فكّل ما أثبت : " فيقول

وبالتايل خيتلف احلّق بني العلم واملعرفة، )3(."حّقا فمعرفة-ال لك-لك حّقا فعلم، وكّل ما أثبت عليك
واليقني هو الثبات ما، إثباتوحيصل اليقني ب. وحّق تثبته املعرفة على اخللق، بني حّق يثبته العلم للخلق

يعين و . قّ وللوقفة يقينها الذي يسّميه النّفرّي اليقني احل، وللمعرفة يقينها، يقينهفللعلم إذن . على حّق ما
بت فقل بقلبك اليقني اضطر إذا : " ثلما تدّل عليه الشذرة اآلتيةاليقني عند النّفري الثبات والطمأنينة، م

على ظاهريا "توقن"و" تجتمع"الفعالن يدل ف)4(. "جتتمع وتوقن، وقل بقلبك حسن الظّن حتسن الظنّ 
تفّكك ، البنية العميقة قدقد تظهر عناصر يف لكن . على الطمأنينة املصاحبة لتعّلق القلب باليقني

.  االنسجام الظاهرّي لبنية االجتماع
بينمايف مرتبة الوقفة؛ احلّق إذ يطلب. احلّالج يف مرتبة الوقفةمع نفسهذهبامليذهب النّفري

وقد وردت شذرة دالة على .ىمن السو واألمساء والصفات . ةراتب الّسابقيف املطلب األمساء والصفات 
دخل الواقف كل بيت فما وسعه، وشرب من كّل مشرب : " مشاهدة الذات اإلهلية يف الوقفة، يف قوله

ب الواقف الذي فالبيت يف شذرة النّفرّي هو قل) 5(. "ا روى، فأفضى إّيل وأنا قراره وعندي موقفهفم
ا رآين ومن رآين : " رؤية احلّق يف قولهويستطيع. يستضيف فيه احلقّ  الوقفة باب الرؤية، فمن كان 

. 128، ص شرح مواقف النّفريّ عفيف الدين التلمساّين، - 1
. 255سعيد الغامني، ص : وتقدمياملواقف، مراجعة ل الصوفية،النّفرّي، األعما- 2
. 40، ص اسقاسم حممد عب: تحالشّذرات، األعمال الكاملة للنّفرّي، - ضاقت العبارة النّفرّي،- 3
. 93ن، ص.م-4
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للحضور إىل احلّق دون ، الوسيلة الفاعلة يف الوقفةهيتعترب الرؤيا ف)1(."وقف، ومن مل يرين مل يقف
ازّي إىل املستوى احلقيقيّ االنتقال من املستوىنفي الوساطةيعين و . وساطة أو من مستوى الفاعل ، ا
ازيّ  ازات الدالة على : أو لنقل. - احلقّ -إىل مستوى الفاعل احلقيقيّ -حّق احلقّ -ا تعين الرؤيا إلغاء ا

از املرسلالوساطة، مبا في . ه ا
وقد وصفت . صال باحلقّ االتّ الوساطة، إىل إىل نفي عيتندفع نصوص النّفرّي، من خالل السّ 

از املرسلجماورة حّق االندفاع، من مستوى ذا شذرات املواقف ه إىل مستوى جماورة احلّق يف ؛ احلّق با
از املرسل بقوله. أكثر من نص شيءا أتت على الوقفة يدي الطامسة م" :مثال ومنّثل على مستوى ا

از املرسل )2(."إّال أحرقتهشيءإّال طمسته، وال أرادها  يدي "فالواقف يف الوقفة جماور للحّق، ودّل ا
اورة، واملعىن املقصود به هو القدرة اإلهلية" الطامسة . على ا

جواري، وأنا غري الوقفة :" ، عرب نفي جماز القدرة الّسابق يف قولهواحلقيقةاحلقّ ّمث انتقل إىل مستوى 
ا سبب(...)/ اجلوار حىت كّل الوسائط، تسعى إىل حرق  فالوقفة )3(."الوقفة ال تتعلق بسبب وال يتعلق 

اورة النامجة عن احلضور إىل احلّق، يف قوله نفي يعين و )4(."الوقفة جواري، وأنا غري اجلوار: " عالقة ا
از املرسل اورة أو ا بلوغ على ؤيا قدرة استثنائية فتكون الرّ . احلّق وبلوغ احلقيقةالدخول يف مشاهدة ا

. الواقف احلقيقة واملعىن يف جتربة الوقوف
ازية، يعين الوقوف مع  إذ . الذاتية للذات، كالصمود والنوراألوصافويبدو أّن نفي الوساطة ا

ومة، والدميومة ال يقوم هلا الوقفة صمود، والصمود دمي./ الوقفة نوري الذي ال جياوره الظّلم: " يقول
فالنور والصمود من األوصاف الذاتية . ولكن نور احلّق غري احلّق، والصمود غري الصمد)5(."احلدثان

ومن هنا تقع الوقفة يف مأزق . فالوصف جماز، واملوصوف حقّ . والوصف غري املوصوف. للذات اإلهلية
ا جتاوز آا احد، أو عدم قدخربستمولوجّي، مدى قدر وبالتايل تفعيل الّرؤيا أو املشاهدة، من . ر

.عدمها
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وقد وردت . لغريهااحلّق احلارقة واملبيدةوالنور من سبحات وجه . لنور والنارارتبطت داللة الوقفة با
كما هو حقيقتهشيءالووجه )1(. "وقال يل أخباري للعارفني، ووجهي للواقفني" :شذرة موحية يف قوله

وبالتايل ينشأ املأزق االبستمولوجّي، . وحىت وجه احلّق هو جماز مرسل عن حقيقة احلقّ . مّر بنا من قبل
دوما إذ تقع الّلغة الواصفة . يف نصوص النّفريّ احلّق؛ وبني الّلغة الواصفة لذلك بني حقيقة احلّق، أو وجه 

ازية - تكون مشتقة من حقيقة املقام األنطولوجيّ فمهما حاولت الّلغة الواصفة أن . يف الوساطة ا
ّ -الوقفة ازيةجتيعين و . ا تقع دوما يف حّد الوساطة؛ إال أ متاما باحلّد االحرتاق اوز حّد التسمية ا
إّن لّله سبعني ألف حجاب من نور : " وقد ورد يف اخلرب عن الرسول ص قوله. أال وهو النور؛ األخري

إذا وسبعون من سبحات النور،)2("وجهه ما أدركه بصره من خلقوظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات
ولكن .الستمداد من هذا النور احلارق املنري، لعلى غراراحلالج، النّفريسعى هلذا. بدت أحرقت الكون

از، ولو كان جماز النور . نصوص النّفرّي بدت واقعة يف فتنة ا
ازّي، عرب جتربة القتل االختالف بني الّنفّرّي واحلالج، أّن يتمثل  احلالج اخترب خربة جتاوز املستوى ا

انتقل : أو لنقل. أما النّفرّي، فبقي يف مستوى الكتابة عن التجربة، ال معايشتها. حرقا اليت تعرض هلا
ازيةأما النّفرّي فبقي . توى املعرفة إىل مستوى الكينونةاحلالج من مس .عالقا يف شبكة املعرفة ا

والّسوى . بالسوىو ما يسّميه النّفريّ رر يف املخاطبات حتذير العبد من التعلق مبا سوى الّله، وهيتك
" ففي . وما عدا الّله شرك يف مستوى التوحيد. كما مّر بنا يف مطلع املبحثيعادل كّل ما له صورة

يا عبد أخلصتك : " إذ يقول. لتكون عبوديته للذات ال لغريها، يظهر أّن الّله اصطفى عبده" 2بة خماط
لنفسي، فإن أردت أن يعلم بك سواي فقد أشركت يب، وإذا مسعت من سواي فقد أشركت يب، أنا رّبك 

من شيءمنه، لتعلم أن ال مقام لك يف شيءالذي سّواك لنفسه واصطفاك حملادثته وأشهدك مقام كّل 
العلم كِ رْ شِ : يفيف املخاطبة الّسابقةكُ رْ الشِّ ثل يتمف)3(. "دونه، إّمنا مقامك رؤيته، وإّمنا إفرادك حضرته

. وهو مقام األحدية اخلاصة بالذات. دمقام التوحيالتفريد هو وبالتايل يكون . ستماع وحمادثة غري الّلهواال

. 73ص سعيد الغامنّي، : األعمال الصوفية، املواقف، مراجعة وتقدمي، الّنفريّ - 1
كتاب اليقني وكتاب املعرفة وكتاب حمي الدين بن عريب، الرسائل،  : ؛ نقال عن3، وابن ماجه، املقدمة، ج393باب اإلميان، ص " اإلمام مسلم، - 2

. 189، ص4هامشسعيد عبد الفتاح، : تحعنقاء مغرب يف ختم األولياء ومشس املغرب، 
. 191ص سعيد الغامنّي، : تقدميمراجعة و ، األعمال الصوفية، املخاطباتالنّفرّي،- 3
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الواصفة جتاوز شراكة الّسوى يف حماولة الّلغة عرب ، فناء العبد عن الّسوى"34المخاطبة"صّورت 
من داخل الّلغة، من خالل أسلوب ، كرْ الشِّ -صّورت الّلغة الواصفة اسرتاتيجية حمو الّسوىوقد. املعىن

. رطيف مجلة جواب الشّ جانب حّقاّين ضه، عوّ يف مجلة الّشرطوىكّلما فين فيها عنصر من السّ . الّشرط
يا عبد ./ مسع وأجبيا عبد احلاجة لساين عندك فخاطبين به أ./ يا عبد اصحبين إّيل تصل إيلّ : " فيقول

يا عبد اكفين رجليك أكفك ./ يا عبد اكفين عينك أكفك قلبك./ ألق االختيار ألق املؤاخذة البّتة
يا عبد إذا ./ يا عبد اكفين شهوتك أكفك حاجتك./ يا عبد اكفين نومك أكفك يقظتك./ يديك

بالؤك هو البالء، إن رأيتين يا عبد(...) وإذا مل ترين فالّسوى كّله حسنة./ رأيتين فالّسوى كّله ذنب
فتظهر من خالل املقطوعة اجلمل الشرطية )1(."فالشرك من ورائك، وإن مل ترين فاحلجبة من ورائك

وألّن كّل فعل يقوم ". ِين فِ كْ اِ " تتوّجه من اخلارج إىل الداخل، حممولة بفعل الفناء املتكّرر يف فعل األمر 
.    به العبد نتيجة حاجة نفسية معّينة، فإّن الّله يأمر عبده أن يوّجه حاجته إىل الّله

دور ملغ للحاجة " اكفني"ويلعب الفعل . وبالتايل يعّوض احلاجة الّنفسية باحلاجة الربانية
تبدأ بإلقاء . خلارج إىل الداخلالّنفسية، وحمّول يف اآلن نفسه للحاجة إىل ربانية، وفق حركة من ا

يط ، وبالتايل تنش)التعلق بالصورة اجلسمية( رابصإلغاء فعل اإلباالختيار، أي التسليم للحّق يف كّل فعل، 
احلّق حركة اليدين، من باب توّيل فيالفناء عن رؤية فعل الرجلني أثناء احلركة، و . البصرية القلبية بقدرة الّله

. يصل إىل إلغاء شهوة الّنفس، من نكاح ومأكل ومشرب وسطوةف. درة العبدّحتاد قدرة احلّق مع قا
وإذ يرى العبد . ويلعب احلّق دور موضوع بديل للّشهوة امللغية. وبالتايل يتوىل احلّق حاجة الواقف كّلية

ابه وما يصرف عن جن. احلّق يف كّل أحواله وحاالته؛ فإّن ما سوى الّله كّله ذنب، ألنّه يصرف عن الّله
.  وبالتايل السوى بالء العبد، إذ يصرفه عن احلّق، ويعّلقه بشهوة الّنفس. والذنب حياسب عليه. فهو ذنب

. اإلهليةّنشوة للدخول يف ال-السوى الشرك–فالّرهان إذن اخلروج من شهوة الّنفس 
فال يتعّلق األمر بأمساء . شركايبدو النّفرّي مغاليا يف قضية الشرك؛ إذ يعترب التعّلق بكّل ما سوى الّله 

.لسوى اليت متثل شركاالّله احلسىن فقط، بل األمساء جزء من صور ا

. 229صسعيد الغامنّي، : األعمال الصوفية، املخاطبات، مراجعة وتقدمي، يّ النّفر - 1
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جيمع النّفري بني نصوص واصفة للتوحيد، مثلما تناولنا بعضها، ونصوص أخرى تشّغل معاين 
". موقف الوحدانية "ومن بني الّنصوص اجلامعة بني التنظريّي والتطبيقّي، . التوحيد، من خالل الّسرد

يعّرف فيه الوحدانية  مبا حيجبها ال مبا يكشفها، وكّل ما يتعّلق به الواقف يف موقف الوحدانية هو 
حيجب عّين وال شيءأظهرت كّل : أوقفين يف الوحدانية وقال يل: " حجاب عن الواحد األحد؛ إذ يقول

ذكري أخّص ما أظهرت وذكري : وقال يل./يدّل علّي، فحّظ كّل إنسان من احلجبة كحظّه من التعّلق
فكّل تعّلق مبتعّلقات الّله، هو حجاب عن )1(."اشيءإذا بدوت مل تر من هذا كّله : وقال يل./ حجاب

ذكر الّله بأمسائه وصفاته أو بتالوة القرآن، فالذكر مرادف من يكون و . وعلى رأس التعّلقات الذكر. الّله
هو استحضار للمذكور من خالل كالمه وأمسائه، إالّ أنّه حسب املوقف فرغم أّن الذكر . مرادفات القرآن
.   وى شرك كما مّر بنا يف املخاطبات املدروسة آنفاوى، والسّ ألّن الذكر من السّ . حجب عن الّله

وتشهد عّدة نصوص من املواقف . قابل للوصفيشرتك النّفرّي مع احلّالج يف اعتبار التوحيد غري 
ل إذ يعترب يف هذا الّنص املركزّي من املواقف أنّه عاد إىل حا. واملناجيات على سرّية التوحيدت واملخاطبا

أما يف حالة الفناء، . ويكتب مواقفه يف مقام البقاء بعد الفناء يف التوحيد. البقاء بعد الفناء يف التوحيد
لت أوقفين، ومن قبل أن أرجع قل هلم رجعت إليكم، فق: وقال يل: " إذ يقول. ّي مقامفلم يكن واعيا بأ

ما كان يل من قول ألنّه أراين التوحيد فكنت به ال أعرف فناء وال بقاء، وأمسعين التوحيد ومل أعرف 
)2(."استماعه، ورّدين بعد هذا كّله كما كنت فرأيت يف الرّد صحيفة فأنا اقرأها عليكم

الواقف الفاين وعيه بذاته وإحساسه حيث يفقد مقام التوحيد،: بني مقامنيالّنصيفّرق ف
وحتيل احلالة . باملوجودات، ألّن أناه مل تكن فانية ومل تكن باقية، بل بينهما، أي يف موقع خارج الضّدين

ويف هذا املقام يفقد الواقف . خارج الضّدين إىل السريورة اخليالية لألشياء قبل إحالتها إىل عالمات لغوية
ألّن للطبع قهرا تقصده العادة " ، "وأمسعين التوحيد ومل أعرف استماعه " له قدرته على االستماع يف قو 

فينبغي له أن ال يألف ما يقتضيه الطبع أصال، وقد رأينا من هؤالء قوما انصرفوا من عنده على بّينة منه 

130سعيد الغامنّي، ص : مراجعة وتقدمي،األعمال الصوفية، املواقفالنّفرّي،- 1
. 129، صن.م- 2



الكينونة تحت عالمة كشط : ثاني                     الّنص الصوفّي واستعادة نداء الربالفصل ال

183

اص فلم ّمث وّدعهم وما ناداهم فألفوا الطبع باستمرار العادة فتوّلد صمم من ذلك فنودوا نداء االختص
)1((...)"يسمعوا

كما ميكن تفسري عدم االستماع بفقدان الوعي واإلحساس بإنّيته، وبالتايل فقدان القدرة على االستماع 
.   والكالم معا

قبض على معىن وردت يف نصوص النّفرّي مقاطع سردية، تصور العجز الالحق بكّل نص، حياول ال
. موقف الوحدانية"ومن بني الّنصوص اجلامعة للتنظريّي والتطبيقّي، . التوحيد

ق منوذج على ذلك، يف نصوص النّفرّي، ومقطع التوحيد الساب"موقف الوحدانية"ترتقي مقاطع 
من عامل ويكشف كّل ترق عن عامل من العوامل الغيبية، . إىل عوامل الغيب) الشهادة(من عامل الذكر

ويقّدم املوقف . أو لنقل األعيان الثابتة، حيث مستوى الوحدة املطبقة. امل الثبتيةالعرش إىل لسان العو 
وقال يل امسع لسان العوامل :" إذ يقول. مقطعا سرديا عن لسان التوحيد الذي تسّبح به هذه العوامل الثبتية

فيها أو يف الشواهد اليت وقال يل ال يسمعها من هو./ الثبتية يف املبديات املعنوية، إذا هي تقول الّله الّله
وقال يل مقاهلا ثبت وإذا بدوت عليه فين املقال هي هي يف الثبت وهي البادي يف البادي وهذه ./ فيها

. فاملقطع يصّور لسان العوامل الثبتية)2(."منزلة عامية
بفعل األمر باالستماع إىل لسان هذه العوامل-املتلقي للكالم اإلهلّي يف املواقف-تلقى الواقف

فتفيد " إذا هي تقول الّله الّله " وّمت التحيني املباشر جلواب فعل السماع يف املقطع املوايل ". امسع" األمر 
مما يدل أّن لسان هذه . إذا معىن املفاجأة، من هول املقال املسموع، وهو تسبيح العوامل الثبتية باسم الّله

ا منقادة بالقوة إىل ّ يعين هو " مقاهلا ثبت" ويؤّكد على ذلك بقوله . مجعية الّلهاألعيان هو التوحيد، وأ
ّمث ينتقل إىل . مما يوحي بالتطابق املطبق هلوية هذه العوامل الثبتية" هي هي " احلقيقة واليقني، وكذا قوله 

. ، فتظهر يف صور األمساء والصفات"البادي"تصوير خروج هذه العوامل الثبتية إىل اخلارج، باالسم اإلهلّي 
ا جماز عن لسان العوامل الثبتية هي . وهذا البدو هو صورة عن األصل، وحقيقتها جماز عن األصل، ولسا

.  باختصار أثر عن األصل ليس إال

. 435-434حممود حممود الغراب، ص : حمي الدين بن عريب، الرسائل، تقدمي- 1
. 131ن،ص .م- 2
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إّن زمن الكينونة األصلية هو زمن األعيان الثابتة؛ حيث كانت كّل املوجودات تقديرات يف العلم 
املقطع الّسابق ّمت مساع كّل األعيان الثابتة جتتمع يف مقال التسبيح ويف هذا الزمن كما يدل عليه . اإلهليّ 

فالكينونة األصلية هي مستوى الوحدانية، أو مستوى اسم الّله . لّله؛ أي مقام رّد الكثرة إىل الوحدة
وقد دّل مقال التسبيح. ذا قدرة وفعالية خطابية على حتقيق األمر" عْ مسَْ اِ " ويظهر فعل األمر . اجلامع

ذا " عْ مسَْ اِ "فيكون الفعل ". هه اللَّ اللَّ ولُ قُ تَـ يَ ا هِ ذَ إِ " على حتيني فورّي لألمر بسماع مقال التسبيح يف مجلة 
وظيفة أنطولغوية، يستعيد من خالله الواقف مقال التسبيح يف املقطع الّسابق وزمن الكينونة داخل الّنفس 

القرآّين الذي يثبت خماطبة الّله خلقه يف مرحلة األعيان وإّن هذا الّسماع ذو عالقة بالّنص . الرمحاينّ 
.الثابتة

بواب االّتصال باحلّق يف نصوص النّفرّي، إىل أّن الّلغة لّلغة الواصفة ألبعد دراسيتت توصل
يتمّثل يف اندفاعها إىل التعبري عن  معىن الكينونة مع الرب، من لواصفة تقع يف مأزق إبستمولوجّي،ا

الّلغة هذا االندفاعوقد وضع . ة الكينونة يف ظّل التوحيدجتربة الكينونة مع احلّق، أو خرب خالل حمايثة
ا وطرائقها الّلغوية والبالغية  أال . التعبري عن املقام األنطولوجيّ على الواصفة يف اختبار ملدى قدرة أدوا

تقع الّلغة الواصفة يف امتحان : أو لنقل. وصف الكينونة مع احلّق دون دخل ملا سواه يف الوصف:وهو
ا على نفي الّشراكة الّلغوية وقد توصلنا إىل أّن . ، وبالتايل انبثاق نور احلّق واحلقيقة واملعىن-الّسوى-قدر

ا املعرفية يف . ريّ الّلغة الواصفة تقع دوما يف شراك الشراكة، أو الّشرك بتعبري النفّ  وبالتايل ختفق أدوا
. توصيف الكينونة يف التوحيد بالّلغة احلقيقية للتوحيد

وقد جلأت الّلغة الواصفة إىل تصوير العجز عن توصيف الكينونة يف التوحيد، من خالل موقف 
اجلامع فقد كشف املوقف مأزق الّلغة الواصفة وعجزها، عندما تتحدث من مقام االسم . الوحدانية

". الّله"
إىل أّن كّل صّيغ استعادة نداء الرّب من خالل حتليلنا لصّيغ استعادة الرب يف جتربة النّفري، توصلنا 

اليت شّغلها النّفرّي يف نصوصه، فشلت يف استعادة ذكرى الّنداء، وعجزت عن حتقيق الكينونة يف 
. رجآنوبالتايل بقي معىن كينونة الصوّيف وحقيقته م. التوحيد
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فتأسيس الكينونة من داخل الّشعر أبانت أّن ما يبقى من ذكرى الكينونة يف التوحيد يعجز الّشعر 
قرآّين على الّشعر العمودّي فتح املعىن ال" رُ بَـ كْ أَ هِ اللَّ رُ كْ ذِ لَ وَ "وأّن انفتاح آية الذكر . العمودّي عن تأسيسه

للمعىن القرآّين هل هي عالقة تأسيس : ة هلذا االنفتاحقراءات احتماليح عدةكما فت. على عوامل الّشعر
وقد توصلنا إىل اد كما هو سائر يف نصوص التفسري؟ أم عالقة متثيل وشرح واستشهمن خالل الّشعر؟ 

الكينونة وأّن الّشعر يؤّسس ألثرّ . أّن اآلية القرآنية تبّلغ عن عجز الّشعر العمودّي عن استعادة ذكرى الّله
.   ليس إال

اإلتيان مبا عن عجز مقاالت التسبيح عنالرب من خالل نصوص التسبيح،استعادة قد أبانت و 
وقد . بالغة احلرية والتقليب هي احلاكمة يف نصوص التسبيحبدت وقد- الرب املطلق–الّلهيناسب

ازات يف نصوص االستعادة أنطوبالغيا؛ إذ كشفت عن تعليق اإلحالة بني الفاعل ا ازّي اشتغلت ا
ازيّ -والفاعل احلقيقيّ  رؤية الواحد يف -الّله؛ عندما حياول املناجي االرتقاء من املقام األنطولوجّي ا

. فيشتغل هذا االنتقال أنطوبالغيا-رؤية الواحد–، إىل مقام التوحيد -الكثرة

.
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األكبريةفي تجربة الحب الرب اتتجّليبالغة : لثمبحث الثاال
كما أنّه يعترب مرحلة . يعترب ابن عريب أكثر إنتاجية مقارنة باحلّالج والنّفرّي، فكتبه تقّدر باملئات

متأخرة من التصوف اإلسالمّي وله الفضل يف إنتاج منظومة مفهوماتية، استلهمت من سابقيه أمثال 
يف التنظري من خالل أبرز  فاخرتنا االستعانة بابن عريب. النّفرّي واحلّالج واختلفت معهم يف عدة جوانب

على ثالث ية فقد رّكزت التطبيقأما يف الدراسة . املّكية، فصوص احلكم، الرسائلكتبه، الفتوحات
جزءو ، "ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق" ، شرح الديوان "ترجمان األشواق" ديوانه: مؤلفات

، ورد يف اجلزء الرّد على أسئلة الحكيمالصراط المستقيم في " بعنوان من الفتوحات املكية هام
. "ختم األولياء"أسئلة احلكيم الرتمذّي اليت أوردها يف كتابه فيه عن رّد الثالث من الفتوحات املّكية، 

.   162إىل الصفحة 49من الصفحة ت أجوبة ابن عريب ورد
:اعتباطيا، بل ملسّوغات موضوعيةومل يكن اختياري التطبيق على ثالث مؤلفات

. ميثل شعر ترمجان األشواق البن عريب استعادة لنداء الرب، من خالل التجلي يف مرتبة امسه اجلميل-1
" ترمجان األشواق"ن يكون شعر أرّجح أيتجلى حسب املضاف إليه، فإّنينوألّن الرّب حسب ابن عريب

ترمجان " فشعر الديوان . اماألزّيل يف حمبوبة ابن عرّيب، النظَ استعادة لنداء الرّب من خالل جتّلي مجاله 
برغبة الذات الصوفية وكذا عالقة احلب؛ فهوم احلب عند ابن عريب من جهةذو عالقة مب" األشواق

فتمّكننا هذه الّنصوص بتتّبع شكل االستعادة، وكيف . استعادة الّنداء األصلّي للرب من جهة أخرى
. وكيف تنفتح هذه التجربة على أبعاد كونية. عرب طاقة احلب، ملعىن الكون بأسرهيؤّسس امسه اجلميل، 

ا آنفا؛ يةاآلوألّن الّنداء يرتبط باألمر يف  فإّن هذه الّنصوص متّكننا من معرفة من سورة األعراف اليت ذكر
ربة حبية وكذا شكل الّنداء املستعاد من خالل جت"ألست ربكم" شكل االستعادة للّسؤال اإلهلّي 

. إنسانية ذات أبعاد كونية
تّتخذ أشعار االستعادة يف ترمجان األشواق، شكل قصيدة الغزل املعروفة، مع عدم مراعاة الرتتيب -2

عناصر إذ تتجلى بعض . لوقوف على األطالل، وصف الرحلةا: األصلّي للقصيدة العربية اجلاهلية
أنسام الطبيعة؛ ويظهر الّنداء متوّجها هلذه العناصر مثلما احلادي، اهلادي، الناقة، الطلل، املسار،: الرحلة

ويقصد يف ...." نداء احلادي، نداء الديار، نداء احملبوبات، نداء الرياح" هو معهود يف الّشعر العرّيب 
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ظاهر الّنداء تبليغ رسالة إىل احملبوبة، أو التنفيس عن كرب العشق عرب خماطبة أنسام الطبيعة، على عادة 
.  ولكن املقصود من هذا الّنداء الرتميز إىل املإل األعلى كما يصرّح بذلك ابن عريب. القدامىلِ زَ ء الغَ شعرا

ألنّه يقّدم لنا منوذجا للّنصوص الشارحة "ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق" أدرجت كتاب -3
فلقد كتب ابن عريب هذا الّشرح حتت ضغط . اخلاضعة للّسلطة الدينية املدعّمة بالّسلطة الّسياسية

وكان سبب شرحي هلذه األبيات أّن الولد بدر احلبشي، والولد : " الّسلطة الفقهية، مثلما يبيّنه قوله
ما مسعا بعض الفقهاء مبدينة حلب ينكران هذا من األسرار إمساعيل بن سودكري سأالين يف ذلك  ّ وهو أ

فالشرح )1((...)"فشرعت يف شرح ذلك. اإلهلية، وأّن الشيخ يتسرت لكونه منسوبا إىل الصالح والدين
بن عريب ألغى متاما وقد الحظت من خالل قراءيت األولية للّشرح أّن ا. ناتج عن الّسلطة ومنتوج هلا

ىل معان إهلية ومناسبات إكّل اإلشارات الّنصية إىل احملبوبة حالة  إظام، واكتفى بالن، احملبوبةإىلاإلحاالت
مدلوال سلطويا، يغازل من خالل هذا اإللغاء للمحبوبة أنتجت الّنصوص الشارحة : أو لنقل. علوية

. اعتقادات الفقهاء
ى يف ظاهر الّنص؛ فإنّه يستعيد ولكن يعّلمنا التحليل الّنفسّي أّن العنصر املكبوت، الذي يلغ-4

حضوره بشكل موارب، من خالل عنصر جديد، أو بنية جديدة، ويشرتك هذا العنصر اجلديد مع القدمي 
الكابتارحالّنص الشضف إىل ذلك فإّن . مثلما وّضحنا يف الفصل الّنظريّ املكبوت يف التشابه

تنكشف نقاط من داخل الّنص الّشارح، تعمل حيث . ، يشتغل حبّد ذاته ضّد الّرغبة الّسلطويةالمكبوت
ت، تعمل دون وعي من ومتثل هذه الّنقاط سقطات وزّال . عنها الّنص الّشارحنٌ لِ عْ ضّد االفرتاضات اليت يٌـ 

كشف عن هذه العناصر اليت أوس.ى طرف الّنقيض مما يقوله املؤلف، وتقف عل)ابن عريب( الّشارح
. تشتغل ضّد افرتاضات الّنص املعلنة

األفق عن الوالية، و تطبيقّي ألنّه منوذجته؛ اخرت لجزء من الفتوحات املكية، فإّنينأما بالّنسبة ل-5
ويسمح .، خاصة أنّه يتضّمن إجابات عن جّل القضايا ذات الصّلة بالواليةفتحهتاألنطولوجّي الذي 

قيقة يف نص الوالية؟ ذلك مبعرفة كيفية إنتاج املعىن يف نص الوالية؟ وكيف تتوزّع ملكية احلّق واحل

لد السابع، : حمي الدين بن عريب،  رسائل ابن عريب، كتاب ذخائر األعالق، شرح  ترمجان األشواق، تح- 1 سحبان أمحد مروة، دار االنتشار العرّيب، ا
. 24، ص2006لبنان، -، بريوت1ط
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:  مفهوم التربية واستعادة معنى الربوبية في فكر ابن عربي-1
وحمّل الّشهود أو " وأشهدهم على أنفسهم " هود يف قوله تعاىل الشّ من خالل آدماء ذريةعَ ادِّ صدر 

وإّن زمن احملاسبة هو يوم القيامة، حيث يعلن احلّق عن الصادقني ". اإلنسانية سُ فْ النـَّ " االّدعاء 
ا حمّل املشاهدة والغفلة أيضا، . والكاذبني يف دعواهم ّ وإّن الّنفس اإلنسانية هي الّشاهد على ذلك؛ أل

نسيانه، الغفلة عن شهود الرب وتعين ." ة إنّا كنا عن هذا غافلنيأن تقولوا يوم القيام: " لقوله تعاىل
الربوبية، العبودية، : فاملفردات األساسية هي . شهودهوبالتايل االحنجاب عن . التايل عدم مساع ندائهوب

. الّسماع، الّشهود، الّنفس اإلنسانية
إذ أورد ابن عريب. عن ذلكا منوذجل معظم أعمالهبل ومتث؛ كّل مفردةمعىن  يف وقد فّصل ابن عريب

د الذي أخذه الرب على ذرية آدم يف رسائله، فاعترب سؤال الرب وإجابة ذرية آدم هْ شرحا للميثاق والعَ 
وينجّر عنه اختبارا لصحة دعاوي ذرية آدم . ببلى، إقرارا بصفة الربوبية للرب، وبصفة العبودية لذرية آدم

فأقررنا بربوبيته لنا، :" ، فيقولهذا االختبار باالبتالءابن عريب ويسمي . يف إقرارهم بوصف الربوبية
ا طاعة السّيد. وعبوديتنا له فلما اّدعينا ذلك كلفنا حينئذ ليبتلي صدقنا فيما . والعبودية تطلب بذا

هو مقام الرب، وموضوع االختبار هو وصف الربوبية يف عالقته - إذن-فمقام االختبار)1(."اّدعيناه
.  معرفةاإلقرار باملقامنينتج عن تو . بالعبودية

وما يضاف إليه هي أمساؤه وصفاته . لكن معىن الرب يتحّدد حسب ابن عريب مبا يضاف إليه
. إذا أطلق من غري تقييد فهو اهلو الثابت وليس له حكم"فقد يقّيد بوصف وقد يطلق، ف. وأوصافه

مثلة اإلضافات ومن أ)2(."فإنّه ليس ّمث سوى اهلو، وإذا قّيد فال بد من وجود العني وظهور الّسلطان
قت لِ طْ وإذا أٌ . نيَ املَ العَ بٌ ، رَ ضِ رْ واألَ واتِ مَ السَّ بِ ى، رَ وسَ ومٌ ونَ ارٌ هَ بٌّ رَ : املقّيدة الواردة يف القرآن الكرمي

.   التسمية فإّنك خترج من حضرة الربوبية إىل حضرة األلوهية
:" النّفرّي  فيقول" مناجيات"والحالجشعر ف ابن عريب الرب مبعىن الرتبية الذي أشرنا إليها يف يوظّ 

اعلم أّن احلّق تعاىل يرّيب األعيان الثابتة بأمسائه وصفاته، ويرّيب األرواح باألعيان، ويريب األجسام 

. 227، كتاب املعرفة، صرسائلالي الدين ابن عريب، حم- 1
لد األول، ط: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، العظمة ومراتب علوم الوهب ومنازل الفهوانية ورسائل أخرى، تح-2 ، دار 1سعيد عبد الفتاح، ا

. 256، ص 2001االنتشار العريب، 
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وتنتمي كّل . من الظاهر إىل الباطنالرتبيةتتّم ف)1(."لتكون ربوبيته ظاهرة، يف مجيع املراتب. باألرواح
بالتعّينات من األعيان الثابتة انتهاءً نات، بدءً يَ عَ ابن عريب إىل كّل مراتب التَـ العناصر املذكورة يف نص 

؛ بل بالصعود أيضا من رمن الباطن إىل الظاه، بية حسب ابن عريب بالّنزول فقطوال تتّم الرت . يةِ قِ لْ اخلَ 
فرييب أما الباطنٌ . يبيةبقبول أحكام األمساء اإلهلية الغالباطنَ -حسبه-الظاهرٌ رييب ف. الظاهر إىل الباطن

ولِ بٌ وصورة القٌ نيَ بٍ رَ صورة الفعل من املٌ إذن خذ الرتبية فتأ. )2(بكشف أحكام األمساء اإلهلية الغيبيةالظاهرَ 
. ويتعّلق قبول الفعل وعدم قبوله باالستعداد القبليّ . يتلقى الرتبيةممن

فريى . يف فكر ابن عريبيثِ لِ ثْ يتعلق بالتَ ، بعنصر آخر جماور ملوضوع الربوبيةربط عنصر الرتبية أ
األعيان، خيرج إىل الوجود ذهان و وما يوجد يف األ، )كّل ما عدا الّله( وجد يف الكونابن عريب أّن ما ي
هو احِ كَ ناتج من عملية النِّ ، وال)األم( وعنصر أنثويّ ) األب(بني عنصر ذكرّي ، احٍ كَ عن طريق عالقة نِ 

. أنثوّي ويّتصف باالنفعاليرٌ دِ تَ سْ و مٌ وكّل ما ه. ذكرّي ويّتصف بالفعليمٌ قِ تَ سْ ماهو مٌ لٌّ وكٌ . االبن
ويرتبط الفعل واالنفعال باستعداد قبلّي، . )3(عليه الفاعليضفِ يٌ مالٌ بَ قْ ل، واملنفعل يَـ ْقبِ والفاعل يٌـ 

استعداد االنفعال  وللمستدير . فللمستقيم استعداد الفعل كالقلم مثال الذي ميلك استعدادا خلّط احلروف
.دادا لتلقي الكتابةكاللوح مثال الذي ميلك استع

وتنطبق القاعدة على . االبن)= الّنكاح(األم+ األب : وفق قاعدة التثليثيف نكاح كّل املوجودات 
مثل لن. إخل...الطبيعة، الّلغة، األفكار، اخلواطر، املشاعر، اإلحساسات، األحوال، الّليل والّنهار: الكلّ 

تعترب املقدمة الصغرى أبا واملقدمة الكربى أما، وتعترب النتيجة هي : على ذلك مبثال االستدالل الفلسفيّ 
ويظهر تأثر ابن عريب بفكرة . ببالكرٌ طٌ ما خيْ على ذلك كلَّ سْ وقِ . متنياملقدّ احِ كَ الولد الناجم عن نِ 

خيضع الربوبية؛ فكرة وبالربط مع ). جربيل( سِ دٌ وروح القٌ ) املسيح(واالبن) الّله(التثليث املسيحية، األب
عنه الشيخ أو وبُ نُ الربوبية، وقد يَـ فَ صْ وَ ِيب وقد يكون املرَ . ويتوىل األب الرتبية. للرتبيةاالبن عنصر
اليت تعاليم التصوفجتّلي ية، أو على املريد يف مقاموتقع الرتبية على العبد يف مقام جتّلي الربوب. الويلّ 

. 289، ص حمي الدين بن عريب، كتاب املعرفة- 1
. 249ن، .م- 2
.  29، ص 2008لبنان، -، دار الّساقي، بیروت1نزھة براضة، األنوثة في فكر ابن عربي، ط: تراجع-3
ونفس األمر بالّنسبة للوّيل الذي تطابق أفعاله وأقواله  أفعال وأقوال الرب، ألنّه . يرى املتصوفة أّن الشيخ  ينوب عن احلّق يف إرشاد املريدين إىل طريق الّله

.  حتّقق مبرتبة الكمال اإلنساّين اجلامعة لكّل مراتب اإلنسان
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فكذلك املعاين اإلهلية، إذا كانت معقولة للهم، حىت " يب ابنه،رَ يٌـ أن األب فكما . من شيخهيتلقاها 
. وتتّم الرتبية بالتجّلي واملشاهدة)1((...)"يتصور طلبها هلا، فتقبل الرتبية

ي لِّ جَ تَ املٌ ( نثويّ العنصر األٌ ) + يلِّ جَ تَ املٌ ( العنصر الذكري: من ثالث عناصرالتجّلي أيضايتشّكل ف
)= العبد(هيْ لَ ي عَ لِّ جَ املتَ )+ وصف الربوبية( يجلِّ املتَ : يكونوبالربط مع الربوبية، . ةالَّ جَ ملتَ ة اورَ الصٌ )= عليه

). درس الرتبية وابن يف نفس الوقت( ةالَّ جَ تَ املٌ الصورةٌ 
، جند أّن األبناء بالعودة إىل املثال الوارد يف الفقرة الّسابقة عن عالقة الرتبية يف نصوص ابن عريب

، ميارسون فعل الرتبية، وبالتايل يتجلى عربهم )األعيان الثابتة، األمساء والصفات، األرواح، األجسام( 
عن الثابتةالرتبية لألعيان احلقٌّ يمارس ف. وصف الربوبية، وخيضعون يف نفس الوقت للرتبية أو العبودية

وصف األمساء والصفاتمتثل كما.لألعيان الثابتةوالعبوديةفالربوبية للحّق، . طريق األمساء والصفات
متثل و . مع أّن األعيان الثابتة توجد يف مرتبة وجودية قبل األمساء والصفات؛ ربوبية مقارنة باألعيان الثابتةال

وبالتايل توجد . لوجود املعلوماتاملاهيات واألحكام لألمساء والصفات يف علم الّله الّسابقاألعيان
أن يكون وصف الربوبية لألعيان ال - إذن-ويفرتض . ألمساء والصفات قبال يف األعيانهيات اما

لكن الربوبية تتعلق بإظهار األحكام واملاهيات يف الكون، وبالتايل نقلها من الغيب إىل الظهور، . لألمساء
م هو حكِّ إن كان االسم املتَ وبالتايل لألمساء  والصفات ربوبية على األعيان،. مما يعين إظهار ربوبية احلقّ 

فمثال . فإّن األعلى يف الرتبة الوجودية يريب األدىن منه يف الرتبة، م االسم الباطنكَّ أما إذا حتَ . الظاهر
فتكون األعيان . األعيان املوجودة يف مرحلة األحدية تريب األرواح اليت تنتمي إىل مرحلة التعّينات اخللقية

واملرّجح أن املقصود من ربوبية األعيان على .  رواح فذات وصف العبوديةأما األ.ذات وصف الربوبية
وبالتايل شهدوا . األرواح، هو معىن الربوبية الذي أشهد الرّب فيه أبناء آدم، وهم يف مرحلة األعيان الثابتة

. ربوبيته وعبوديتهم، فكان إقرارهم تربية هلم يف مرحلة األعيان الثابتة
كّل : لنقلأو.موجود من املوجودات الّسابقةكلِّ سِ فْ الربوبية والعبودية قد جتتمعان يف نَـ ستنتج أّن أ

ق وارد بني الرب التعلّ وإّن . م االسم الصادر منه التجّليموجود رب حبكم مرتبته الوجودية، وابن حبك

. 124ص سحبان أمحد مروة، : تحاألعالق، شرح ترمجان األشواق، ذخائررسائل ابن عريب، حمي الدين بن عريب، - 1
املاهيات واألحكام لألمساء والصفات يف علم الّله الّسابق لوجود املعلوماتتمّثل األعیان الثابتة .
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ل بِ النّفرّي وصف الرب املقْ وقد أبرزت شذرة). الرب( بالّسؤال إىل الغينّ )العبد( قرتَ املفْ يتوّجه ف. والعبد
إىل العبد مّنة الربل بِ قْ يٌـ فَـ . ليْ من الطرفني مَ ويف حركة اإلقبال. امسه الّلطيفحنو عبده بالّلطف، ومنه

نتقل إىل العنصر املتعلق أومن هنا.  وامتنانال حنو الرب خضوعا واستعطافابِ قْ يٌـ أما العبد فَـ . ولطفا وحبا
.  باحلب

س فَ يف احلديث القدسّي تعادل مرحلة الكينونة يف النّـ "فَ رَ عْ أُ نْ أَ تُ بْ بَ حْ أَ فَ " قلنا سابقا أّن عبارة 
ب اخللق سبق حوأّن حب احلّق معرفة ذاته. الرمحاّين، وتكشف عن ارتباط املعرفة واحلب يف هذه املرحلة

بني احلديث القدسّي، واآلية الدالة على قارنةمبوإذا أقمنا . ب البشر بعضهم بعضاحق بسكما للحّق،
وهم يف مرحلة العماء أو الّنفس الرمحاّين، خماطبة ذرية آدمتّمت ف. نداء الرب، تنكشف عدة تقاطعات

الذريةاملخاطبةمّكنت ّمث . زّنة يف العلم اإلهليّ حيث كانت الذرية يف مستوى اإلمكان خم. يف ظهر آدم
.  حمّل الّسماع واملشاهدةمتّثل الّنفس و . فس إىل الوجودتندفع عرب النّ ، أن املوجوداتو 
:  ادة الربالنظام كشرط نفسّي وأنطولوجّي الستع- 2

وظيفةالشعرية مركزية، توحي بأبيات"شرح ترجمان األشواق، ذخائر األعالق" وردت يف 
فهم جتربة احلب البن عريب يف " ح ذخائر األعالقشر "ويسعفين. بوبة ابن عريبام، حمظَ نِ األنطولوجية لل

.  وأبعادها
: يقول ابن عريبإذ . عند ابن عريب يف أكثر من قصيدة ام ومشتقاتهظَ وقد ورد اسم النِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَــــ ارِ وَ عَ ا وَ يَ ـــــــــــادِ يـــَــــ أَ َيلَّ إِ تْ دَ سْ أَ /  ةـــــــــانَ صَـ مخَْ ِيت جَ هِ مبُِ ِيب احِ ـا صَ يَ " 
ـــــــــــــــــــــــا فَـ ارٍ ي العَ هِ لْ ، تُـ اءُ مَ صْ عَ ةٌ يَ بِ رَ عَ /  ـــــــا نَـ امُ ظَ نِ يَ هِ فَ لَ مْ الشَّ امُ ظَ نِ تْ مَ ظَ نَ 

)  1("ا فَ ــــــــــــــــــاطِ ا خَــ يـــــــقً رِ ا بَ هَ مُ سَ بْ مَ يكَ رِ يُ وَ / ا  مَ ارِ وَ صَ كَ يْ لَ عَ تْ لَّ سَ تْ نَ ــــــا رَ مَـ هْ مَ 

ام مبعىن االجتماع ، باشتقاق ظَ من عجائب املقطوعة الّسابقة، أّن ابن عريب يوظف اسم النِ 
عناصر ك ألّفت وَرتـََّبْت الّشعر وكذلتضَ رَ مبعىن قَـ تْ مَ ظَ الفعل املاضي نَ ": مَ ظَ نَ " الكلمات من مادة 

ابن عريب، مِ ظْ يقصد به تآلف الكلمات واملعاين يف نَ انَ امُ نظَ ، ِ "حملبوبة الشاعراسم علم نظام. القصيدة
ا أوقفين : " فهم دالالت املشتقات الّسابقةلويسعفنا الشرح اآليت . امظَ وفق إحياءات احملبوبة النِ  ّ إ

. 127ص، 2003لبنان، -، دار صادر، بريوت3ترمجان األشواق، طديوان حمي الدين بن عريب، - 1
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فهي عربية يب مّين . فانتظم مشلي بنظمهافجمعتين علّي بريب . حصوهلا على معرفة ذايت بذايت لريب ولذايت
حلاضر الذي جيمع هي العنصر ا-حمبوبة الشاعر-ظام فالن) 1((...) "وعجماء فيما عرفتين من ريب

ا يف نفس الوقت، يً مِ جَ عْ ا وأَ يً بِ رَ الشرط، عَ -املنكشف ضمن هذا العنصرمُ ظْ ويكون النَ . ربهالّشاعر بذاته و 
الّسبيل إىل فكيف. ويدّل األعجمّي يف هذا الّسياق على املعىن الغامض. املعىنعرّيب الّلسان وأعجمّي 

ظم؟ كيف الّسبيل إىل إعراب النَّ : بل؟ ظمة عن النَّ مَ جْ رفع العٌ 
ا تلهي بل. الذات احملبة مع الرب ومشاهدتهارط الجتماعام هي العنصر الشّ ظَ يظهر أّن  النِ  ّ إ

معرفته وعن نفسه مبشاهدته، ألّن العلم بالشيء وشهوده ال يعين عن " العارف عن ذاته، مما
ومادام مقام االجتماع هو مقام الرب، والعنصر اجلامع هو النظام، وذات العارف حاضرة )2(."جيتمعان

وهي مما يرد على املشاهد الغائب . فإّن طبيعة املشاهدات ربانية؛ جمتمعة مع الرب وغائبة عن نفسها
األمر الذي يعين أّن النظام ترتقي إىل مقام . الوقت، دون اجتالب وال اكتساباحلاضر يف نفس 

وبالتايل  تكون استعادة الرب، يف جتربة ابن عريب، عن طريق حب . أنطولوجّي عال، مقام مشاهدة الرب
بني ، و س أو الذاتفْ وقد عّززت املقطوعة الّسابقة ما ذهبنا إليه، من خالل الربط بني معرفة النـَّ . املرأة

ا 172يف سورة األعرافوهو ما حييل إىل اآلية الكرمية. معرفة الرب من سورة األعراف اليت مهدت 
ّمث إّن نسيان العارف لنفسه يف املشاهدة، قد . س حمّل مشاهدة الربفْ النـَّ حيث دّلت أّن . للفصل األّول

املَشاِهٌد قدفيف،) 3("ّق مع فقدانكوجود احل"دة  تعين اهَ يعّزز احلضور أكثر مع الرب، ما دامت املشَ 
ي هس الّشاعرة، فْ األنطولوجية للنـَّ عّزز افرتاض أّن الوضعية توبالتايل ي. اتملوجوداّنفس و بالحساس اإل

ة للكينونة داخل تعود الّنفس : أو لنقل. الكينونة خارج الّنفس البشرية ؛ س الرمحاينفَ النـَّ إىل وضعية مشا
. جيتمع العارف بالربفالبنظام . ظاملنِ حب ا: وستكون وسيلة االستعادة. الّنداء األصليّ ثٌ دَ حيث حَ 

ا يكتب العارف نداء الرب املستعاد شعرا ي؟   فمن أّي مرتبة امسية حدث التجلّ . و

لد الّسابع، ط: حمي الدين بن عريب،  رسائل ابن عريب، ذخائر األعالق  شرح ترمجان األشواق، تح- 1 ، دار االنتشار العرّيب، 1سحبان أمحد مروة، ا
. 192، ص2006لبنان، -بريوت

. ن.ن، ص.م- 2
. 38ص، 2008لبنان، -، دار صادر، بريوت3طالّرسالة القشريية، القشريّي، - 3
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وأّن الربوبية تريب العبد يف مجيع املراتب . معىن الرب يكون حسب املضاف إليهأّن وّضحت آنفا 
. العبد والربويكمن االختالف يف معىن اإلقبال بني. اإلقبال متبادل بني العبد والربوأّن . جوديةالو 

خالل فمن . وهو ما تؤّكده جتربة احلب عند ابن عريب. وامليل من متعلقات احلب. ويف اإلقبال ميل
واسمه الجميلوصفه إىل أّن جتّلي الرب يف صورة النظام، من خالل ت إشارات نّصية كثرية، توصل

ن لدى سْ فأما التجّلي من خالل وصفه اجلميل، فيفّصل ابن عريب يف عناصر اجلمال واحلُ . الحكيم
بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقّيد النظر، وتزّين احملاضر واحملاضر، وحتّري املناظر، تسمى  : " النظام بقوله

فكما يبدو من خالل )1((...)"ة الظرفساحرة الطرف، عراقي(...) بالنظام وتلقب بعني الّشمس والبها
-وامالقِ - دسَ ، وجاذبية اجلَ ْني نَـ يْـ العَ رِ حْ ه، وسِ جْ ن الوَ سْ املقطوعة مجعت النظام كّل عناصر اجلمال، من حٌ 

.  بعني الّشمسفلّقبها 
ل وْ القَ ةِ الغَ مة وبَ كْ ظام إىل جانب اجلمال اجلسدّي، باحلِ أما بالّنسبة المسه احلكيم فقد متّيزت النِ 

إن . إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت: " اء، حسب قولهدَ ة األَ وَ وقٌـ 
نطقت خرس قس بن ساعدة، وإن أكرمت خنس معن بن زائدة، وإن وّفت قّصر السموأل خطاه، 

ا )2(."وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاه كّل مواصفات البالغة العربية، من -إذن–فاجتمع يف خطا
ومن . مواصفات النبالء، من كرم ووفاءضف إليها . وإطناب غري ممل، ووضوح املعىنإجياز غري خمّل،
ا ابن عريب، فخالل املواصف وتعين احلكمة .بوصف اجلمالوصف احلكمةقد ارتبط ات اليت أدىل 

اسم الّله احلكيم؛  معىن ومنه)3("م ال يتعدى بالشيء قدره وال منزلته أّن احلكي" حسب ابن عريب 
ا مبقادير مضبوطة ا ومآال فكان كّل شيء مبقدار، ال يزيد وال . حيث خلق األشياء وقّدر منازهلا وعالقا

ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا  "،)4(وألّن احلكمة سارية يف مجيع األشياء حسب ابن عريبّ . ينقص
ل صْ ؛ فإّن النظام قد اّتصفت باحلكمة يف فَ )269البقرة، آية "( ثريا وما يذّكر إّال أولوا األلباب ك

. 8صترمجان األشواق،ديوان ي الدين بن عريب، حم- 1
. ن.ن، ص.م- 2
. 269، ص 2004لبنان، -، دار صادر، بريوت1، ط3جنّواف اجلرّاح،: مي، تقددين بن عريب، الفتوحات املكيةحمي ال- 3
. ن.ن، ص.م- 4
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فتؤدي اخلطاب بقوة، فتؤثّر على املستمعني . ف الّلفظ مبا يناسب املعىن ويكشفه مبقدارلِّ ؤَ تٌـ ؛ إذ اخلطاب
. وجتلب إعجاب البلغاء واخلطباء

عليا نامجة عن علم بالّله، وحكمة من العلم بأموره وتدبريه يقّسم احلكيم الرتمذّي احلكمة إىل
وألّن النظام كما . باطنة متعّلقة بالعلم اإلهلّي وظاهرة متعّلقة خبلقه: ، أي احلكمة حكمتان)1(وصنعته

من العابدات العاملات الساحيات الزاهدات، شيخة احلرمني، وتربية : " يصفها ابن عريب يف مقدمة ديوانه
وملا كانت النظام . ؛ فإّن حكمتها إهلية، نامجة عن علمها بالّله)2((...)"األمني األعظم بال مني البلد 

إّمنا الّشأن اجلميل "ف. فإّن حكمتها باطنية تفيض حكمة قوال وعمال، وملا مجعت ابن عريب بذاته وربه؛ 
مة تعين حسن تقدير األمور كانت احلكملا  و )3(."ما كشف حقيقة الكائن املخفية وجّالها بأوضح إجالء

ا جتّسدت يف مجال النووضعها يف منازهلا املناسبة ّ ظام أوال؛ من حسن الوجه ورشاقة القّد، مما هلا؛ فإ
حتقيق جتّلت يف وثانيا .حكمة ملموسة ظاهرة؛ أي يف لتناسب بني عناصر جسدهاحيّقق التناغم وا

النظام ت فجلّ .حكمة روحانية وإهلية باطنيةذلك ويفوالرب، اع والطمأنينة، بني ذات الّشاعراالجتم
. إذن حبكمتها ومجاهلا حقيقة الكائن املخفية

. موجودة مبقدار، أو بتناسبالرتكيب ر يتحّقق فيه االجتماع والطمأنينة، يعين أّن عناصتركيب ّل ك
إذن يرتبط اجلمال .اجلمالَ االجتماعٌ ّقق وبالتايل حي. ف اجلمال بالتناسب بني عناصر املركب الواحدعرَّ ويٌ 
وإّن ارتباط مجال . فريتبط اجلمال باحلّس، كما يرتبط حبكمة يف الباطن. القفاارتباط الوجه باحلكمةو 

اجلسد جبمال الرب من جهة، وباحلكمة اإلهلية من جهة أخرى، يفتح اجلمال احملسوس على املعاين 
. ا وحكمتها، بظاهرها وباطنهاوهو ما حّققته النظام جبماهل. الروحانية
بل تضايفا بني ؛ خرآحساب لطرف علىمجال النظام على املعاين الروحانية إحالال انفتاح ليس
ومل أزل فيما " :؛ مثلما يكشفه قول ابن عريبلتضايف والتجاور من مسات اإلشارةايعترب و . الطرفني

مصر، -، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة2أمحد عبد الرحيم السايح، و توفيق علي وهبة، ط: قيق وتقدمياحلكيم الرتمذّي، ختم األولياء، حت: يراجع- 1
. 74، ص"2003

. 8ترمجان األشواق، ص ديوان حمي الدين بن عريب، - 2
.662ر، صحممد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر هايدغ- 3
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ية، والتنّزالت الروحانية، واملناسبات العلوية، فإّن اآلخرة نظمته يف هذا اجلزء على اإلمياء إىل الواردات اإلهل
)1((...)"خري لنا من األوىل، ولعلمها، رضي الّله عنها، مبا أشري، وال ينبئك مثل خبري

يف مجع النظاممعىن جتّسد فإّن حمبوبة ابن عريب)2(وألّن لكّل اسم نصيبا من امسه حسب ابن عريب
ابنة امسها بذلك فكانت . انتظام عناصر جسدها، وانتظام قوهلا ومعناهيف و ؛ الربمع الذات الشاعرة

.جسدا وقوال ورمزا
أثر الذيالحكيم الترمذيّ فقد سبقه إىل ذلك . يكن ابن عريب أول من ربط بني اجلمال واحلكمةمل
، اعترب اجلمال من بالنورسيّ فالرتمذّي، وتأثرا . يف أكثر من مؤلفهذا األخري ابن عريب، وأشاد به يف 

إّن " ؛ ف.أهّم املقاصد الباطنية  اليت تضفي اجلمال على الضروريات واحلاجيات يف الشريعة اإلسالمية
) الكون(علم املقاصد يف أصله، شعور بالتلذذ، عند إدراك األسرار والعلل، الثاوية يف كتاب الّله املشهود

يف تشريعات ال باطن األحكام الشرعيةهذه الّلذة املنبعثة من مجاستبعدت و )3()."الوحي(وكتابه املقروء
أما التحسينات الباطنية . على الضروريات واحلدودتركيز هؤالء انصب ف.علماء الشريعةالفقهاء و 

على ابن حلب فقهاء مايفّسر استنكار وهو. قد استبعدتاجيات فاملستفادة من هذه الضروريات واحل
من ربط ابن عريب بني مجال احملبوبة وحكمتهاروا استنكبل . نظام واحلب اإلهليّ حبه للبنيهربطعريب

. من جهة أخرىحكمته واإلهلّي اجلمال جهة؛ وبني 
أعاد الرتمذّي االعتبار للتحسينات الباطنية، فجعلها جنبا إىل جنب مع الضروريات قد
رسالة "ريعة اإلسالمية، من خالل كتابه الشني املهّمش يف مقاصد سِ حْ إذ أعاد االعتبار للتَ . واحلاجيات

وقد جعل احلكمة من جتليات اجلمال، كما جعل احملبة . )4(، فأقام نظرية خاصة باجلمال"أنواع العلوم

. 9ترمجان األشواق، صديوان حمي الدين بن عريب، - 1
98ص، 3جحمي الدين بن عريب، الفتوحات املكية، : يراجع- 2
يرى أّن صفة اجلميل أهّم صفة إهلية. بديع الزمان سعيد النورسّي من أهّم مفكري الشريعة .
-كتبة العصرية، بريوت، امل1خالد زهرين جتليات الربهان وحقائق العرفان مقاربة للكشف عن عالقة الّلغة بالقلب والعقل عند احلكيم الرتمذّي، ط-3

. 175، ص2009لبنان، 
. 176ن، ص.م- 4
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ا اليت يستعيدها ابن )1(أساس الوالية . ترجمان األشواقديوان ة يف عريب يف جتربته احلّبيوهي األفكار ذا
. ت املكيةويطورها يف أجزاء الفتوحا

؛ نٌ سِ ان، احملٌ سَ اء، اإلحْ نَ سْ ، احلَ نٌ سْ احلٌ : نيِ سِ حْ والطريف أّن املشتقات األخرى املشرتكة يف املبىن مع التَ 
فكان اجلمال ميكن أن ميثل وصلة تربط ".تدور كّلها يف فلك نظرية اجلمال عند الرتمذّي وابن عريبّ 

لى إليه، ألنّه كما ثبت  2(...)"أّن اجلمال معىن ذايت لّله فإنّه موجود يف كّل جتّلياتهالذات املتجّلية با

. هذه الّدراسةختربه يف أوهو ما 
: نسْ ر الحُ وَ االشتغال األنطوبالغّي لصٌ -3

از ، عرب صورتني، قالشعرية لديوان ترمجان األشواالوجه عرب كّل األبياتنٌ سْ يتكّرر حٌ  االستعارة وا
اورةتكّرر احلسن : أو لنقل. املرسل ة وا ن يف عدة مقامات سْ وقد ورد جماز احلٌ . عرب عالقيت املشا

ازات احلسن  نّصية، متتاز بعالقة تراتبية وبوظائف مجالية وأنطولوجية كما ستجّليه التحليالت املختلفة 
. يف مقامات املعىن

از املرسل تارة أأحال الّنص الشعرّي إىل از . خرىحمبوبة الّشاعر باستخدام االستعارة تارة وا فأما ا
ف رْ ؛ حيث أحال بالطَ )3("دٍ يَ غْ أَ يدٍ ِجبِ ةٍ يَ انِ ثَ لِّ كٌ نْ مِ / رِ وَ حْ أَ فٍ رْ طَ بِ ةٍ كَ اتِ فَ لِّ كُ نْ مِ : "قولهفمثال املرسل

كما ورد . حبوبةا اجلزئية مع اجلسد الكّلي للمظام، ومها جمازان مرسالن عالقتهميد إىل احملبوبة النواجلِ 
از املرسل يف  ؛ ) 4("يادِ الوَ ةَ ضَ وْ ا رَ يَ رِّ ا الغُ ايَ نَ الثَـ اتَ ذَ وَ / ىمَ احلِ ةَ بَ رَ بْ جِ ي أَ ادِ الوَ ةِ ضَ وْ ا رَ يَ أَ : " قولها

.  امظإىل احملبوبة النرٌّ حيث أحالت الثنايا الغٌ 
دٍ رَ بَـ نْ عَ رٌّ تَـ فْ تَـ / ةيَ انِ غَ بِ تْ سَ يْ لَ ةٌ يَ الِ حَ اءٌ نَ سْ حَ : " احلسناء يف قولهبوصفالّنص الشعرّي احملبوبة يستعيد

نَ َال زْ غِ لِ يئُ ضِ تُ / ةً الَ زَ غَ ِيل وْ قَـ احٍ صَ ايَ نَ رْ كِ نْ تَـ َال فَ : " مثال يف قولهعرب االستعارة أو) 5("بِ نَ شَ نْ عَ وَ مٍ لْ ظَ 
. عرب صورة الظبية اليت جتتمع مع احملبوبة يف وصف اجلمالاحملبوبة حاضرجمال ف)6("امَ ى الدُ لَ عَ نَ فْ طُ يَ 

. 179ن، ص.م- 1
.450مان يف اخلطاب الصوّيف، صحممد يوسف مسروحني، الوجود والز - 2
. 140ص سحبان أمحد مروة، : تححمي الدين بن عريب، ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق، - 3
. 135ن، ص .م- 4
. 245ن، ص .م- 5
. 77ن، ص .م- 6
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رسلاملازأتعلق األمر بااحملبوبة، سواء فحىت وإن ألغى شرح الديوان كّل املدلوالت اليت حتيل إىل
أو صورة تشبيهية؛ وذلك حتت ضغط الّسلطة الفقهية؛ إّال أنّنا ال نطمئن إىل هذا اإللغاء وإىل الشرح 

.ل ضّدهفّصل يف الفصل الثالث كيف أّن شرحه يشتغأوس. ن عريبقّدمه ابالذي
ات العلوية والتجّليات مع املعاين الروحانية واملناسبالنظام،بةعود على احملبو تتضايف املعاين اليت ت

ات اإلهلية، الذيفمثال  تشري احلسناء إىل مقام جتلّ . ل متعلقات احملبوبة مقامات للتجّليبل متثّ . الربانية
ويشري بالثنايا الغّر إىل مقام العزّة، مقام )1(من وصفها اجلميل كما ذهب إىل ذلك ابن عريب يف شرحه

ا )2(تكليم الّله ملوسى ويكّرر ابن عريب يف شرحه لألبيات اليت وردت فيها متعلقات احملبوبة، بأنّه يشري 
الدوال لصاحل املدلوالت، وجعل بذلك فألغى. التجلياتل من منازل إىل مقام من املقامات اإلهلية أو منز 

.أسبق يف الوجود واحلضورالدوال جمرد إحاالت إىل مدلوالت أهّم و 
خمالفة، استنادا إىل إشارات نّصية يف شرحه، ختدم التضايف بني بصورةتأسيس املعىن أحاول إعادة 

ا املعىن،لَ املعىن اإلهلّي وبني الصورة اليت جتَ  . ما ذكرنا سابقاسواء أكان جمازا مرسال أو تشبيها كى 
ته الذي قّدمإليه الّنص املركزّي الذي تدور حوله كّل معاين الديوان وكذا الّنص الشارح،ت ويدّعم ما ذهب

. يف البداية عن الوظيفة األنطولوجية والشعرية للمحبوبة النظام
يرتقي إذ. وّضحه يف حتليلنا اآليتاألشواق كما سأيف ديوان ترمجاناألنطولوجّي والبالغّي يتشابك

عن رٌ فِ سْ قات احملبوبة متثل سفرا يٌ إىل مقام اإلحسان، مادامت متعلّ " ترجمان األشواق" ن يف ديوان سْ احلٌ 
بوبة فتاة احلسناء، حمتحّقق من خالل صورة اليو . أعلى املقاماتمقام املشاهدة ثل ميو . قامات التجّلياتم

ا، ورَ رُ السُّ ا وَ َِ يمَ عِ النَ تَ لْ نِ لَ / وبارُ العَ اةَ تَ ى الفَ وَ هْ تَـ تَ نْ كُ وْ لَ فَـ : " ل على ذلك بالبيتني اآلتينيمثّ أو . الّشاعر
عيم الذي يتحدث عنه الشاعر هو فالنّ )3(."اورَ دُ ي البُ اغِ نَ تُـ وسَ مُ ي الشُ اجِ نَ تُـ / ارِ مَ اخلِ ورَ مخُُ انَ سَ ي احلِ اطِ عَ تُـ 

"اورَ دُ ي البُ اغِ نَ تُـ وَ وسَ مُ ي الشُّ اجِ نَ تُـ "ويف قوله. الّلذةبصورة احلسناءيرتبط جتّلي ي الذايت، حيثلذة التجلّ 
ا مصدر النور؛ شّبه الذات اإلهلية بالّشمس ا إىل ناجي الّشمس، وملا كانت احلسناء ت. ألّ فقد أشار 

مقام التجّلي الذاّيت، حيث يشاهد احلّق بذاته ي والّشمس ه. ي من امسه النورالتجلّ : ، أيمقام التكليم

. 245ن، ص.م- 1
. 135ن، ص .م- 2
. 105ن، ص .م- 3
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العبد إن مل يكن احلّق مسعه فمن احملال أن يطيق فهم كالم الّله، وإن لن يكن احلّق لسان العبد " و. لذاته
)1((...)"عند النجوى فمن احملال أن تكون جنواه صادقة الصدق الذي ينبغي أن خياطب به الّله

وكون احلسناء تناغي البدر، " شّبه الذات املتجّلية بالبدر" تناغي البدورا" الستعارية يف الصورة ا
ا تطري بني الّسماء واألرض ّ والبدر يضيئ يف . واملناغاة تكون للطيور، والطيور هلا رمزية السّر الصوّيف، أل

ا . "الّليل نتيجة انعكاس نور الّشمس عليه، أي أنّه يتوسط بني األرض والّشمس ومساه أيضا بدرا، لكو
وكون احلسناء تناغي )2(."مرآة ملن جتلى فيها، وهو من باب ظهور احلّق يف اخللق وبالعكس أيضا

معىن أرّجح انبثاقف. خالل صوريت الشمس والبدرلذات من احتّقق احلضور للحسناء و يعين ي، وتناج
حيث تلتقي صورة احلسناء الصاعدة، . الذايتّ اليت يقع فيها التجلي ، ىمن املنطقة الوسطالصورتني

، فإنّه مقام اإلحسان. ات املتصوفةوملا كان املقام لتجلي الذات، أعلى مقام. بصورة املعاين الذاتية النازلة
وتفيد الكاف )3(ومقام اإلحسان أن تعبد الّله كأّنك تراه. أعلى مقامات املتصوفة بعد اإلسالم واإلميان

لذات يف تثبيت الصورة رغبة ابالرؤيةقد رتبطت و . يف نفس الوقتاه ال تر و الّله رى االشتباه، فأنت ت
فهو ما يعكس الّرغبة يف الصورة اليت حتملها الذات " وال يكون ذلك سوى يف مستوى اخليايل، . املتجّلية

. يف استعاريت الّشمس والبدر، لذايت الّسابقي اذات عن نفسها يف التجلّ الصورةجتّلت و )4(."عن نفسها
. ضمن الالوعي اجلمعيّ إذن الصورتندرج ف. صورة اإلله والذات الرائيةوترمزان لدى كّل العرفاء إىل 

ستنتج أّن كما أ.ي الذايتمرتبة اإلحسان أو التجلّ ن الصورة املتجّلية من سْ ن هو حٌ سْ ستنتج أّن احلٌ أ
وتكون فيها الذات يف حالة اشتباه، أشبه ما تكون . ل اخليايلجِ سِ ية برزخية، يشتغل فيها الصورة املتجلّ 

. اخليايل باجلمايلّ و ، -مقام التجّلي-باألنطولوجيّ - احلسن-وبالتايل يتشابك اجلمايلّ . ليقظةحبلم ا
وهو ما . أّس التجربة العرفانية لدى ابن عريب، ته املستبعد من اهتمامات الفقهاءفيظهر التحسني ومشتقا

ن الذات الصوفية من إقامة حوار مع املإل األعلى، ومن ختفيف الرهبة اليت تثريها األحكام الشرعية ميكِّ 
. وحيدث ذلك يف الربزخ.  عن طريق الرغبة اليت يضفيها اجلمال البشرّي يف مناغاة اجلمال األزيلّ 

. 57، ص3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 1
. 160صسحبان أمحد مروة، : تححمي الدين بن عريب، ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق، - 2
لد األول، ط: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، العظمة ومراتب علوم الوهب ومنازل الفهوانية ورسائل أخرى، تح-3 ، دار 1سعيد عبد الفتاح، ا

. 157، ص 2001لبنان، -االنتشار العريب، بريوت
. 27ص ،والرمزي،اخليايل...جاك الكان، الّلغة- 4
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- املرأة- طولوجية للمحبوبةعن الوضعية األن، ّسابقان بالتمثيل من خالل الصورةيسمح لنا البيتان ال
ي ذايت، وكذا اآلثار املصاحبة للمشاهدة يف مقام التجلّ يف ع الصورة املتجالةو وللذات العاشقة، ون

. ي الذايتّ التجلّ 
تَ نْ لو كٌ " خياطب الشاعر ذاتا من داخل اخلطاب، حييل عليها بضمري املفرد املخاطب يف قوله 

ل د من ذاتيته ومن تأمّ يسمح له بالتجرّ مما . وبني اخلطاب املوجهمسافة بني ذاته خيلق مما " تَ لْ نِ ...وى
ا حمبوبة - ب بأّن هوى الفتاة العربية ويصرّح للمخاطَ . الته واعتقاداتهي دون دخل لتمثّ التجلّ  ّ جنزم أ

ت عريب يلغي كما قلألّن ابن ؛ ي الذايتعن صورة التجلّ نامجة وتبدو الّلذة. الّنعيمورثٌ يٌ -الشاعر النظام
هذا التفسري، ألسباب سبق أثق يف وال . مباشرة إىل الذات اإلهليةاإلحالة إىل احملبوبة متاما، وحييلآنفا

. ذكرها
. ، لعدة قرائن نصيةيف نفس الوقتهليةإىل الذات اإلو ؛ إىل النظامالعربية صورة الفتاةحتيل 

فهوم اهلوى عند ابن عريب، وثانيا مفهوم الّلذة، وثالثا تفسري الصورتني املتجليتني يف البيت الثاين م: أّوال
". تناجي الشموس تناغي البدورا " يف قوله 

يف معرفة اجلوع املطلوب، باالعتماد على املعىن : " حات املكيةفيفّسره ابن عريب يف الفتو فأما اهلوى
مما يعين . ويكون الّسقوط  من عل، وحمّل الّسقوط هو القلب. الذي يعين سقط"هوى" الّلغوّي للفعل 

عىن التجلّي الذايت من حضرة الذات إىل أسفل، ملزِ نْ يٌـ وبالتايل) 1(أّن اهلوى ظهور من الغيب إىل الشهادة
ّي يف احلسّي؟  حلوال للروحذلك فهل يعين . صورة احملبوبة

ا تناجي الشموس وتناغي البدييتحدث الشاعر عن الصورة املتجلِّ يف البيت املوايل ّ وقد . ورة، بأ
شّبه الرؤية يف اآلخرة بالشمس، " قد واضع أسس الشريعةصلى الّله عليه وسلم، النيب حممد صرّح أنّ 

ار . ى الّشمسرَ كما تٌـ الّلهٌ ى رَ يٌـ ف)2(."وجعل املناغاة للشمس إفصاح وإيضاح وبيان يف احلديث، ألنّه 
اينّ الروحهذا املعىن ينزل ف.ا الصحيحةوبالتايل يرتقي املقطع إىل مستوى ما يسّميه ابن عريب بالرؤي

. 389ص ، 3ج، الفتوحات املكيةن بن عريب، حمي الدي- 1
.106ترمجان األشواق، صيف شرح ذخائر األعالق حمي الدين بن عريب، - 2
أما الرؤيا الصحيحة . فأما الشيطانية نامجة عن االحنرافات الّنفسية وفساد اهليئة. الرؤيا الشيطانية والرؤيا الصحيحة: يفّرق ابن عريب بني نوعني من الرؤيا

أما الرؤيا الصحيحة فباخليال املقّيد يف عامل املثال . وحتدث كال الرؤيتني بواسطة اخليال. فهي صحيحة احملتوى. ت إهلية  تلقى للصاحلون واألولياءفهي إهلاما
وقد . 53-50فكوك يف أسرار مسندات حكم الفصوص، ص: للمزيد يراجع. أما الرؤيا الكاذبة فتحدث باخليال املزّيف الناجم عن ذهن فاسد. والروح
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. ة للفتاة إىل مستوى روحاين لطيفعن رفع الصورة احلّسيوينجم . الّلطيف يف صورة الفتاة العربية
املناسبة بينهما كمغناطيس احلديد ال يكون هذا إال لعموم "التناسب بني النازل والصاعد، ويحدثف

إال من خالل ر رؤيتها،وألّن الذات يتعذّ )1((...)"ويشبهه يف احلب الروحاين، وما مّنا إّال له مقام معلوم
حيث أّن صورة التجّلي وسطى بني النور اخلالص، . ة هي صورة البدريالصورة املتجلِّ فإّن ؛ احلجاب
. الذات اإلهلية، ونور احملّل جسد احملبوبة املّشع-الّشمس

الربزخ، وهي أدىن درجة من حتدث يف -صورة البدر- من قبل إىل أّن الصورة الثانيةت وتوصل
وهو .كشف أو منامهيإذن فالثانية . يوم القيامة، حيدث اليت هي جتل ذات- صورة الّشمس- األوىل

فمادام . واملعاين الروحية املتنزّلة، ة العالقة بني صورة احملبوبةيجلّ وتفّسر الصورة املت. للعارفنيحيدث جتلّ 
البدر عنصرا مساويا، واملناغاة تكون للطري، والطري حيّلق بني الّسماء واألرض، ويرمز إىل السّر الصوّيف؛ 

أو . فال هي نور خالص، وال هي ظلمة حالكة. والّسماءاألرضبنيلها مثل الطريمثتقيم فإّن احملبوبة 
وهو . ال هي كثيفة كثافة املادة احلّسية، وال هي لطيفة لطافة األرواح النورانية: لنقل مبصطلحات ابن عريب

ه فيه اجلسدّي وجيّسد فينٌ حَ وْ رَ ما يسّميه ابن عريب بلطف املشاهدة اخليالية، أو عامل املثال الذي يٌـ 
ما احملب يف الربزخ. الكثيففٌ لطَّ الروحاّين، ويٌ فٌ ثَّ كَ يٌ : لنقلأو. نٌ حَ وْ املرَ  يعاين وجود " و. فيلتقي 

حمبوبه وهو االّتصال به يف خياله فيشاهده مّتصال به اّتصال لطف ألطف منه يف عينه يف الوجود 
مغلوا وهو حال شعراء الغزل العذرّي الذين انش)2((...)"اخلارج فأحبوا ؛ بصور متخّيلة عن حمبوبا

م يف الواقع. أكثر من صور احملبوبات الواقعيةالصور املتخّيلة  ومنثل على . فأشاحوا وجوههم عن حمبوبا
لئال حيجبه كثافة احملسوس منها "ذلك بقيس الذي انشغل بالصورة الذهنية عن ليلى، فلما أتته صرفها 

والرؤيا عبارة عن إدراكات لروح الّنائم، تأتيها بغري احلواس اخلمس املعروفة، عند إبطال هذه احلواس بالنوم، وطريق هذه : " عّرف احلكيم الرتمذّي الّرؤيا بقوله
داية احلق،  ا  ا حقائق األشياء وبواطنهااحلواس هو ما يعّرب عنه بالبصرية، اليت هي قوة للقلب منورة بنور القدس، منكشف حجا احلكيم ." ( ترى 

.) 68، ص 2013مصر، -، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة2أمحد عبد الرحيم السايح، توفيق علي وهبة، ط: الرتمذّي، ختم األولياء، تح
أي تعابري . بل هي حمتويات صحيحة. د فرويدفالرؤيا الصحيحة ليست أضغاث أحالم نامجة عن الالوعي الفردّي ومكبوتاته كما هو األمر يف احللم عن

ازّي للرّ و . هلاال تعبريهلذا الرؤيا الصادقة. حقيقية وليست جمازية از . وإن بدا يف قالب جمازيّ . ؤيا إىل حقيقةيتحّول الشكل ا وبالتايل تنقلب ثنائية ا
وبالتايل وجب توظيف مفاهيم نفسية خاصة لقراءة الرؤى عندما ترد يف . ملتلقيها الرائيوما هو جماز بالّنسبة لقارئ نص الرؤيا، فهو حقيقة بالّنسبة. واحلقيقة

. ألّن مفاهيم فرويد الّنفسية عن األحالم قد تكون قاصرة عن فهم الرؤى الصحيحة. نصوص الصاحلني واألولياء
. 388، ص3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 1
. 391-390ص ن، .م- 2
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ولكن أغلب احملبني ينصرفون إىل احلّس لغلبة الكثيف عليهم  )1("(...)عن لطف هذه املشاهدة اخليالية
. مقارنة بالّلطيف

أنّه ال وجود "إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي" يقول الدكتور أمحد الصّديقي يف كتابه 
وماهو لطيف . فما هو جسمّي من ماهو روحّي من جهة أخرى" للكثيف املطلق وال للطيف املطلق، 

. فالّلطيف يكون لطيفا، بالّنسبة إىل ماهو أسفله وكثيفا بالّنسبة إىل ماهو أعاله. من جهة ماهو كثيف
فكما أّن الرتبية متعّلقة . ابن عريبربط التعريف بعنصر الرتبية كما طرحهأو )2(."وكّل ذلك بفعل اخليال

باملرتبة األنطولوجية اليت تصدر منها، فاألعلى يريب األدىن والعكس صحيح؛ فكذلك الرتبية سارية حىت 
والعنصر . ظهور الربوبية، مما هو أعلى ومما هو أدىن أيضاناجتة عن فالصورة املتجّلية. اخلياليف مسألة 

بقضية الّنكاح الّسارّي يف املراتب الوجودية حسب يرتبط اخليال و . الصويفّ والّنشيط هو اخليال الفاعل 
ماّيل التجّلي اجل( فالصورة املتجلّية بفعالية اخليال، هي نامجة عن نكاح بني املعىن الروحاينّ . ابن عريب

العنصر بني، الّنكاحوينتج عن . )صورة احلسناء الصاعدة( اجلسميّ واملعىن)للذات يف املثال الّسابق
االبن - ملثال الّسابقيف ا-ومتثل صورة البدر. فيتوّلد االبن، )األدىن(والعنصر األموميّ ، )األعلى(األبويّ 

سناء، حمبوبة باجلمال احلسّي امللّطف للح)اجلمال األزّيل للذات( الروحيّ نكاح العنصرعن الّناجم 
: ني، وفق ما يليإىل تأويل الصورتني البيانيتيميف حكتوقد استند. الشاعر

احلديث النبوّي الوارد النور بني الطرفني، ويعّززوردت استعارة الشمس دالة على الذات اإلهلية جبامع -أ
. حكميلّله يوم القيامةيف شرح ابن عريب عن رؤية ا

وله جتّلت صورة الّشمس يف مقام التكليم، وهو مقام حممدّي ألّن النّيب حممد هو من كّلم الّله بعد وص-أ
. إىل سدرة املنتهى، بعد معراجه اجلسديّ 

أو حضرة جتّلت الصورة من منطقة وسطى، الربزخ " تناغي البدورا" يف الصورة االستعارية الثانية - ب
من خالل جتلي الّله يف الّنار ويف شجرة ، ّلهألّن النّيب موسى هو من كّلم ال، املثال، وهي مقام موسويّ 

.      جببل الطور

. ن.ن، ص.م- 1
. 506ص،والوجود يف فكر ابن عريبأمحد الصّديقي، إشكالية العقل - 2
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ه من قبل عن تويدّل التأويل الذي قّدم. ّشاعرالتجّلي للحسناء املتجّلية بدورها يف الرؤيا للحدث - ت
بني النور ، ة احلسناء الواقعة يف منطقة وسطىهو صور ، حملّل الذي جتّلت فيه صورة البدرالصورتني، أّن ا

ذات الّشاعرة الواصفة للذاتهّل احملوهو . ل أو اجلسم األرضيّ كَ يْ الذاّيت للذات، وبني الظلمة احلالكة للهَ 
وصورة اهليكل الرتاّيب ، صورة الّشمس املّشعة يف الّسماءبنيالّنكاح إذنورد ف. واملوصوفة بهللتجّلي

. صورة برزخية هي البدر-نتيجة الّنكاح- وتوّلدت . للحسناء الصاعدة من األرض
فلقد شّبه حمّل احلسناء الذي تتجلى فيه الصورة ، "اورَ دُ ي البُ اغِ نَ تُـ " مزدوجة يف قوله إذن فاالستعارة 

ا متوّلدة بني الظلمة والنور، فهي " ف. بالطري احملّلق بني الّسماء واألرض ّ ذا، وذلك أ أشبهت الطري 
ا برزخ بني العاملني النوراّين والظلماينّ  ّ . ومن جهة أخرى شّبه الصورة املتجالّة بالبدر) 1(."ممتزجة، فكأ

وال يعرف كنه . ح الّله وتعبدهالطري يرمز إىل السّر يف الفكر الصوّيف، انطالقا من كون الطيور تسبّ وألّن 
) ليست حّسية(طبيعية هذه الّلغةليست و . نطق الطري كسليمان عليه الّسالمالتسبيح إّال من عرف م

الذي جتّلت فيه الصورة هو فاحمللّ ) 2(كلغة اإلنسان بل هي لغة احلال كما يقول املستشرق األملاّين ريرت
. السرّ 
يطلق فيقال سّر العلم بإزاء حقيقة العامل به، وسّر احلال بإزاء معرفة " يقول ابن عريب عن السّر - ث

وقد اجتمعت األسرار الثالثة يف التجّلي اجلماّيل )3(."مراد الّله فيه، وسّر احلقيقة بإزاء ما تقع به اإلشارة
هو سّر الّشاعر يف نفس الوقت، وسّر الّشاعر يبزغ بعدما ) فةِ طَّ ملَ الُ اءِ نَ سْ احلَ رُّ سِ (الّسابق، فيبدو احملّل 

وبالتايل يشاهد ذاته خارجة عن أناه، مثلما دّلت . يصّفى القلب من كدوراته، ويتخلى الصوّيف عن نفسه
الذات الّشاعرة يف صورة -إذن–فصورة احلسناء يف الربزخ، هي . عليه صيغة املفرد املخاطب يف البيتني

ال يبصر لنفسه يف كشفه الصورّي وحاله ذكرا " نفس الوقت، لكّنها بعدما حتّولت إىل وجدان أنثوّي؛ و
وصورة البدور هي االبن املولود ) 4((...)"وال أنّه رجل أصال بل أنوثة حمضة وحيمل من ذلك الّنكاح ويلد

. واملعىن الرباينّ ) ذات الشاعر( ةبَ اطَ من عملية الّنكاح بني الذات املفردة املخَ 

. 120صسحبان أمحد مروة،: تححمي الدين بن عريب، ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق،- 1
. 41، ص2013مصر، - ، دار آفاق، القاهرة1بديع حممد مجعة، ط: فريد الدين العطار، منطق الطري، ترمجة وتقدمي: يراجع- 2
. 533حممود حممود الغراب، ص: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، كتاب اصطالح الصوفية، تقدمي- 3
. 223، ص3جن عريب، الفتوحات املكية، حمي الدين ب- 4
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وأّن . مما يدّل أّن احلقيقة األنطولوجية هي استعارة. متّثل صورة البدر حقيقة التجّلي اجلماّيل الذايتّ - ج
ويستمد هذا اخليال فعاليته من اخليال . الوالدةسيلة و أّن اخليال و . خ هو مكان والدة االستعارةالربز 

.  املطلقاإلهلّي 
فاصل واجلامع يف نفس ا الربزخالاالبن،-ي، منطقة الصورةالوسطى، منطقة التجلّ تبدو املنطقة- ح

( ، وبني صورة االبن النامجة عن نكاح املعىن الرباينّ استعارة الّشمسبني صورة احلّق املتمثلة يف ؛ الوقت
. املتجّلي يف صورة الشمس، وبني احملّل اإلنسّي املتلقي للمعىن) النور

: ل في فكر ابن عربيبين الميل والعدرفة المعكينونة -4
وقد فّصل يف . ية نصوصا تنظريية، عن العلم واملعرفة والرؤياأورد ابن عريب يف رسائله والفتوحات املكّ 

كتاب " يفورد بالعقل والفكر واحلّس، مثلماستمولوجية للخيال مقارنة احلديث عن األمهية االب
ر يف استيعاب واملفكِّ لِ القابِ ني، الوجود للحّق، وإمكانية العقلوب حيث ناقش قضية وج"المسائل

قة باليقني، املتسلسلة كما أورد يف الباب التاسع والتسعون ومائتان من رسائله مراتب املعرفة املتعلّ .  ذلك
سأحاول إبراز . وتقرتب األبواب الثالثة من أبواب احلقيقة عند احلّالج. من العلم إىل العني إىل احلقّ 

. مدى إمكانية التطابق بني كينونة املعرفة، واخلطاب األكربي عنها
من القرآن  الكرمي " ينِ قِ اليَ قُّ ، حَ ينِ قِ اليَ نُ يْ ، عَ ينِ قِ اليَ مُ لْ عِ " استمد ابن عريب املصطلحات الثالثة .
ْنيَ ا عَ هَ نَـ وْ رَ تَـ لَ : "قولهو ، )99سورة احلجر، اآلية "(نيِ قِ اليَ مَ لْ عِ ونَ مُ لَ عْ تَـ وْ لَ َال كَ " فيستدل بقوله تعاىل )1(

ويقول أّن اليقني ). 51سورة احلاقة، اآلية "(نيِ قِ اليَ قُّ حلَ هُ نَّ إِ وَ " ، وقوله )114سورة طه، اآلية "( نيِ قِ اليَ 
الم عامل فإبراهيم عليه السّ . فالعلم بوجود الّله ال يورث دوما الطمأنينة. مقام شريف بني العلم والطمأنينة

). 260سورة البقرة، اآلية "(ِيب لْ قَـ نَ ئِ مَ طْ يَ لِ نْ كِ لَ وَ : " يف قوله تعاىل)2(ومؤمن بالّله، إالّ أنّه طلب الطمأنينة
). علم، عني، حق( فالطمأنينة تتعلم وتكتسب، هلذا كان اليقني درجات

حمي الدين بن عريب، رسائل : يراجع: كتاب املسائل من أهّم الرسائل اليت فّصلت يف قضايا وجودية وابستمولوجية عند ابن عريب، للمزيد من التفصيالت
. 413إىل ص 390، من ص 1997لبنان، - ، دار صادر، بريوت1حممود حممود الغراب، ط: ، تقدمي"كتاب املسائل" ابن عريب، 

. 53ص ، 4ج، سعيد عبد الفتاح: ، تحالدين بن عريب، رسائل ابن عريبحمي- 1
. 46ن، .م- 2
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أّن االضطراب ميزة يقول ف.كونلطمأنينة والسّ اليقني يورث ايقولون بأّن خيالف ابن عريب آراء من 
أو عند طلبها ملطلوب مل يتحّقق بعد؛ ألنّه مهما آمن العبد بإرادة ، لّنفس البشرية عند األمل والعذابا

فإّن الوقوف مع إرادة الّله ال يتمكن معها سكون أصال ألنّه خروج عن حقيقة الّنفس، " الّله وقدرته، 
فاالضطراب من طبيعة الّنفس )  1((...)"عن حقيقته حمالشيءال خيرج عن حقيقته إذ خروج الشيءوال

والّنقطة الثانية أّن ابن عريب ال يربط اليقني باجلانب . البشرية، حىت وإن كانت مؤمنة بتحقيق الطلب
إّمنا يقع " و. بل يعترب اليقني صفة مشولية، ترتبط بكّل ما يؤمن اإلنسان أنّه حيّقق له مطلوبه. اإلهلّي فقط

الف مباذا يتعلق اليقني، فاليقني صفة مشول وليست من خصوص طريق الّله اليت فيها الّسعادة إالّ اخل
. ونفهم من كالم ابن عرّيب أّن للبوذّي يقينه، وللمسلم يقينه وللملحد يقينه)2((...)"حبكم متيقن ما

إىل اليقني، ردا على من يعارضون ّمث يربز ابن عريب املسوّغ املعرّيف إلضافة العلم والعني واحلّق 
فما كّل حّق له قرار، وال كّل علم، وال كّل : "اإلضافة الحتواء العناصر الثالثة على وصف اليقني؛ فيقول

. اليقني ما صحت اإلضافة) يف مقام(فلو كان علم اليقني، وعينه، وحّقه . عني، فلذلك صّحت اإلضافة
ألّن اإلضافة ال تكون إال بني مضاف ومضاف إليه فتطلب الواحد ال يضاف إىل نفسه، شيءألّن ال

وقد ورد يف  . إّن العلم هو اليقني: "الكثرة حىت يصح وجودها، ومن مل يفرق بني اليقني والعلم، ويقول
قد : تصح له به اإلضافة ليؤمن مبا جاء من عند الّله فقال. كتاب الّله مضافا، احتاج إىل طلب يف ذلك

)  3(."ويدّل عليه لفظان خمتلفانيكون املعىن واحدا

يفّصل معىن املراتب اليقينية من خالل إجناز ثنائيات ضّدية، مع ما يسّميه ابن عريب القطع مع مثّ 
ذا الّشكل. اليقني نُ يْ عَ /  ينِ قِ اليَ نُ يْ عَ ، عِ طْ القَ مُ لْ عِ / ينِ قِ اليَ مُ لْ عِ : فيمكن أن نصيغ ثنائيات تقابلية 

.  ينِ قِ اليَ ةُ يقَ قِ حَ / ينِ قِ اليَ قُّ حَ ، عِ طْ القَ 
عينك إذا مل : " يفّرق ابن عريب بني القطع يف علم وعني، وبني علم اليقني  وعني اليقني، بقوله

وعلمك إذا مل يغلط فمن علم اليقني، : وكذلك. تغلط   فهي عني اليقني، وإذا غلطت فمن عني القطع

. 240، ص3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 1
. ن.ن، ص.م- 2
75ص، 4ج، سعيد عبد الفتاح: رسائل ابن عريب، تح، بن عريبحمي الدين- 3
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علم الّشريعة أو الفلسفة، الّلذين يعتمدان علم اليقنيبيقصد ابن عريب و ) 1(."وإذا غلط فمن علم القطع
ّمث إّن املعرفة بالّله ابتداء علم وغايتها " على احلّس والعقل يف الربط بني عامل الشهادة وعامل الغيب، 

عني، وعني اليقني أشرف من علم اليقني، والعلم للعقل والعني للبصر، فاحلّس أشرف من العقل، فإّن 
وهو ما أعطاه الدليل " علم اليقني باحلجة املقنعة، )2((...)"سعى ومن أجل العني ينظرالعقل إليه ي

وهذه القطعية من مسات علم الشريعة اليت حتكم باألوامر والنواهي )3("الذي ال يقبل الدخل وال الشبهة
. لقطع مع اليقنيفيندرج علم علماء الشريعة ضمن ا" .  احلالل بّني، واحلرام بّني " القطعية، يف قوهلم 

انظر بعني " و. وكّل علماء املذاهب املنحدرة منها  ضمن القطع مع مرتبة العلم األوىل، علم اليقني
ا مبّنية على ما نأخذ من احلّس  بصريتك إىل العقل فتجد براهينه واعتماداته يف اقتناء علومه اليت تقطع 

فاحلّس )4(. "يث رمبا إن تتبعتها مل تثق مبا تراهوانظر ما يف احلّس من الغلطات حب. على مراتب احلقيقة
فتبصر " والعقل يعجزان عن فحص الظواهر الكشفية، مثل نطق اجلمادات اليت نقلت عن الرسول الكرمي 

نطق اجلمادات، والعقل يقضي فيها بعدم النطق واحلياة ألنّه ما أبصر حكمها حكم احليوان فحكم 
)  5(."احلاكم هنا غالط بال شكبشاهد احلّس وحنن نعلم قطعا أنّ 

فهما علمان للقطع مع . بعيدين عن ساحة اليقني الرباينّ لذي جيعل علم الّشريعة والفلسفة األمر ا
مثاال " نص علم اليقني"إذ يقّدم يف . لكن ميكنها أن يؤّسسا ليقني آخر. اليقني املستمد من جناب احلقّ 

أنّا علمنا "فيقول ب. ىل ما يتعلق بعلم الّشريعة أو الفلسفةعن درجات اليقني، قد نفهم من الدرجة األو 
ال ميكن ألحد ". مكة" ببلدة تسمى " الكعبة" علما يقينا ال تدخله شبهة أّن يف العامل بيتا يسمى 

ذا، وال أن يدخله شبهة، وال يقدح يف دليله دخل فأضيف إىل اليقني؛ . فاستقر العلم بذلك. اجلهل 
، أّن لّله بيتا يسمى الكعبة، بقرية تسمى مكة، حتج الّناس إليه يف كّل سنة، ويطوفون الذي هو االستقرار

علمنا علما مثّ . ا ورد يف اخلرب النبويّ من خالل م-مكة–املعلم املادي علمنا بوجود هذا ف)6(. "به

.  30ن، ص.م- 1
. 60، تقدمي حممود حممود الغراب، ص ّرسائلالي الدين بن عريب،حم- 2
. 74ص، 4جسعيد عبد الفتاح، : تح، ن عريبحمي الدين بن عريب، رسائل اب- 3
. 49-48ن، ص .م-4
49.ن، ص.م- 5
. 74ن، ص.م- 6
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ّ يقينيا أّن بيت الّله احلرام،  هذه علماء الشريعة نقل لنا و . يها كركن من أركان اإلسالمحيّج إلا وأ
–فعلم الشريعة .ثّبتوه يف أركان اإلسالم اخلمسةو ، من علم الشريعةاليقنيقد انتقل إليناف. ماتاملعلو 
فتتطابق إذن داللة علم . بوساطة علم الشريعةحصل ألّن اليقنييف هذا السياق،هو علم اليقني -إذن

. احلقيقة عند احلّالج  مع داللة العلم عند النّفرّي، ومع داللة علم اليقني عند ابن عريب
ّمث شوهد هذا البيت عند : " يشرح ابن عريب درجات اليقني، تكملة ملثال الكعبة الّسابق، فيقول

كيفيته وهيئته وحاله، فكان ذلك عني . عند الّنفس بطريق العنيفاستقر. الوصول إليه بالعني احملسوسة
مبعرفة  كينونة الكعبة يف ظاهرها، من حيث ما تلقيه إىل العني –العني –احلّس سمح ف)1((...)"اليقني

حصل يف النفس برؤيته " و. من مظهر، وهي كينونة حّسية، تعرف يف القرب، مبا تسمح به الرؤية احلّسية
وبالتايل تشرتك درجة عني . الذوق أوىل مراتب األحوالميثل و )2(."ن عندها قبل رؤيته ذوقاما مل يك

القرب يف كال املثالني، حيث أنّه ّمت معرفة الشيء يف. املذكورة آنفاقة احلقيقة عند احلّالج اليقني مع حقي
ا وأحواهلاهيئة الكعبة مثلما عرفت باالقرتاب منه،رارة املصباححالفراشعرفت ف باالنتقال إليها ومشاهد

.   بالعني احلّسية
إذ أّن هذا " عند ابن عريب؛ أكثر اّتساعا على دائرة العقل يعترب الدكتور أمحد الصادقي دائرة اإلميان 

بفكره يقيم . وهذا النور هو الذي يقبل ما يقوله الكشف واإلميان. األخري يضيق بفكره ويّتسع بنوره
وهذا الّسلب نفسه يشهد به اإلميان، لكن اإلميان يثبت ما ال قدرة للعقل بفكره أن يثبته، وإّمنا الّسلب، 

. وما حييل عليه العقل دائرة ضّيقة، مقارنة بسعة دائرة اإلميان3."حييله
فبينما يفرغ نص احلّالج املعرفة . وخيتلف يف أمهّيتها،"المعرفة"فق ابن عريب مع احلّالج يف تسميةيتّ 

ابن عريبإذ يعترب .كّل معرفة شرعية أو كالميةمن مدلوهلا، أي ينحو حنو التنزيه املطلق للحّق، عن  
، وعن "اهُ رَ تَـ كَ نَّ أَ كَ هَ اللَّ دْ بُ عْ اُ : " من يعرف عن طريق التشبيه، نسبة إىل قول الّرسول ص هو الكامل 
وورد على صورته،اإلنسانقد خلق الّله و ). 11الشورى اآلية"( شيءليس كمثله : " نزيه طريق الت
سورة "(يدِ يَ بِ تُ قْ لَ ا خَ مَ لِ دَ جُ سْ تَ نْ أَ كَ عَ نَـ ما مَ " من جهة التشريف، ّمث التنزيه يف قوله تعاىل هنا التشبيه 

. 74، ص4سعيد عبد الفتاح، ج: تح، رسائل ابن عريبحمي الدين بن عريب،- 1
. 74ن، ص.م- 2
. 249أمحد الصادقي، إشكالية العقل والوجود يف فكر ابن عريب، ص-3
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فالنسبتان . مرسل عالقته احلاليةفال يقصد اليّد اليت هي مثل يّد اإلنسان؛ بل هي جماز ) 75آية ص،
. وبالتايل وجب توجه اإلنسان إىل معرفة الّله، من خالل النسبتني معا)1(موجودتان يف خلق اإلنسان

وأغلبية الفرق الدينية . ويسمي ابن عريب التوجه إىل إحدى الّنسبتني بامليل، وكّل ميل هو احنراف
فإما أن يكون احنرافهم إليه  أو إليهم، فإن  " اهني؛ والكالمية حسب ابن عريب منحرفة إىل أحد االجتّ 

م له، وإن كان االحنراف إليهم فقد غابوا  كان إليه تعاىل فقد غابوا عنهم واملطلوب منهم حضورهم 
فمالوا إىل التنزيه املطلق، والبعض ، التشبيهعلماء الكالمألغى ف)2((..)عنه واملطلوب حضورهم معه

وإذا ما أراد العبد احلقّ . البعض اآلخرفّرط و ، بعضأفرط الف. تجسيم، فألغوا التنزيهإىل الاآلخر مالوا 
. بني الّنسبتنيحتقيق العدالة جب عليهفي

أّن العلم عند نيستنتج الدكتور حممد شوقي الزي، املعرفة والعلم يف فكر ابن عريبيف حتليله ملرتبيت
فريتبط العلم عموما باأللوهية، بينما ترتبط املعرفة بشكل " ؛من املعرفةيف املرتبة الوجودية ابن عريب أعلى 

بينما . بعيدا عن أّي حقيقة جمسدة) أحادية( ميثل العلم مقام اجلمع، أي الوحدة الداخلية. ضّيق بالربوبية
)3(."ترتبط املعرفة مبقام التفرقة الذي خيّص تعدد األمساء اإلهلية وارتباطها باخللق

واحلّق من . عن طريق احلّق بالّنسبة البن عريباحياد-إذن–الّسابقة يعترب امليل إىل نسبة من الّنسب 
واالستقامة هي احلركة . ة كما يقول ابن عريباألصل يف الّنشأة الكونياالستقامة هي و . صفاته العدل
ا املنفعة املطلوبةاملعتربة اليت  فاستقامة النبات أن تكون حركته يف استقامة حاصلة،شيءفكّل " ؛تقع 

منكوسة، واستقامة احليوان أن تكون حركته أفقية، وإن مل يكن كذلك مل ينتفع بواحد منهما إذ ال قّوة له 
ركة الدائريةبل حىت احلالوحيدة؛ احلركة املستقيمةليست احلركة األفقية هي ف)4((...)"إّال كذلك

فقط املوجودات االستقامةال ختص و . وجتلب الّنفع، نإن كانت توافق استعداد الكائمستقيمة، 
. بل تتعّلق حىت حبركات الفكر واحلّس واخليال واملعرفة؛ واألفالك

. 7، ص3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 1
. ن.ن، ص.م- 2
عريب يف نقضها انتقد ابن عريب الفرق املكتفية بالتشبيه كاألشاعرة وكذا الفرق املكتفية بالتنزيه كاملعتزلة، وللوقوف عند حجج هذه الفرق وطريقة ابن

. 115-67، ص 2010، دار االختالف، اجلزائر، 1ساعد مخيسي، املسافر العائد، ط: يراجع: والبناء عليها
، اهليئة املصرية 85/86سامية بن عكوش، جملة فصول، ع: ، تر"التأويل عند ابن عريب وبعض الكّتاب القدامى-التأويلية والرمزية" حممد شوقي الزين،-3

. 71، ص 20013العامة للكتاب، مصر، ربيع صيف، ديسمرب، 
. 253، ص 3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 4
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ابَ تَ نْ مَ وَ تَ رْ مِ ا أُ مَ كَ مْ قِ تَ اسْ فَ ":فيقول. فالكوحركات املعرفة أصعب من حركات الكائنات واأل
سورة هود، "( تَ رْ مِ ا أُ مَ كَ مْ قِ تَ اسْ فَ " : ، وكذا قوله للرسول ص)112سورة هود، اآلية ( "واغُ طْ تَ َال وَ كَ عَ مَ 

أي ال ترتفعوا عن أمره مبا " وجيد العارفون صعوبة يف معرفة أمر الّله وكذا الثبات عليه، ). 112آية 
ال يعرف العلماء بالّله مثلنا ال يكون مأمورا ف: جتدونه يف نفوسكم من خلقكم على الصورة اإلهلية فتقولوا
م ميتثلون أمره أم خيالفونه ّ ويظهر أّن الّنفس هي مصدر امليل )1((...)"هل وافق أمر الّله إرادته فيهم أ

ا ا يف عالقتها مع ر على االستقامةتتوقف ف. عن اإلرادة من خالل ما تتصوره من صورة حول ذا
ألّن اليقني . إىل الصورة اليت تتصورهانفسكّل تتوّجه  و . انتصار  إرادة احلّق على حساب شهوة الّنفس

كان، فإذا كان حكم املبتغى يف النفس شيءما يكون اإلنسان فيه على بصرية، أّي " حسب ابن عريب 
)2(. "سواء حصل املتيقن أو مل حيصل يف الوقت. حكم احلاصل، فذلك هو اليقني

تكونأّن االستقامةمما يعين .يقني حبصول املبتغىالمته الحمّله القلب، عو باإلميان، إذن اليقنييتعّلق 
وملا كان عني اليقني متعّلقا باإلميان، واملقام هو املعرفة؛ فإّن . الصورة اليت أرادها احلّق يف التجّليوفق 

. وما اليقني واالستقامة سوى إنتاج صورة التجّلي وفق إرادة احلقّ . االستقامة يف هذا املقام تعين اليقني
فاالستقامة املصاحبة . خالل وصف الربوبيةمن -اإلميان–عني اليقني إرادة احلّق يف مرتبةتتجلى و 

وصورة التجّلي هي نكاح بني املعىن الرباّين الفاعل واحملّل املربوّيب . لليقني إذن هي جتّلي وصف الربوبية
مبعناه األّول الذي طرحناه مع معىن وجتتمع الرتبية. والصورة الناجتة عن التجّلي هي االبن. املنفعل

.االبن نتاج الرتبية واالستقامة على الوصف املناسب للحقّ -فالصورة. االستقامة
وقد . ى املتجّلي عليهمن خالل جتّلي نوره علق ابن عريب مع احلّالج والنّفرّي يف مشاهدة احلّق، يّتف

ّمث فتح الّله عني بصريته يف كون ذلك البيت : " بقولهحّق اليقني يف مثال الكعبة الّسابق،تابع تعريف 
فعلم عّلة ذلك وسببه بإعالم . مضافا إىل الّله، مطافا به، مقصودا دون غريه من البيوت املضافة إىل الّله

يف املثال أّن وسيلة نالحظ ف)3(."فكان بذلك حّقا يقينا مقّررا عنده ال يتزلزل. الّله ال بنظره واجتهاده
ألّن " و. فة يف مقام حّق اليقني، انتقلت من العني احلّسية البصر، إىل عني البصرية، املتعّلقة بالقلباملعر 

. 255ن، ص .م- 1
. 67ص، 4جسعيد عبد الفتاح، : ، تحرسائل ابن عريبعريب، نحمي الدين ب- 2
. 75، ص ن.م- 3
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ا منك ما جتهله أنت من نفسك ألنّه ليست لك  م فتحتها هلم املعرفة يرون  العارفني هلم أعني يف قلو
تّتسع مساحة رؤيتهم -يف هذا املقاماملقصودين- فإّن من ارتقوا إىل مرتبة علم الّله)1((...)"تلك العني

وجيمع املتصوفة أّن للقلب جنودا، هي البصر . األنوار، ألّن الّله هو الذي يفتح هلم من علمه لرؤيته
وملا  ) 2(األذن، أو أدوات الكالم مثل الّلسان: والبصرية، فمنها أدوات يف األعضاء كاليّد أو احلواس مثل

حّق " بيت الّله " يشاهد احلاضر إىل الكعبة معىن ؛ إذ ثالثة هبة إهليةيت يف احلالة الكانت معرفة الب
االرتقاء من الرؤية البصرية احلّسية السابقة، إىل معرفة معىن اإلضافة يف حّق املشاهدةيتمّثل و . مشاهدة

الواجب وألّن القلب يف مقام برزخّي بني احلّق . وتقع املشاهدة يف القلب املبصر. بني البيت والّله
وإّن املشاهدة تورث اليقني )3(اإلمكان؛ فإّن قلب اإلنسان الكامل هو البيت احملّرم–الوجود، واخللق 
.  الذي ال يتزلزل

:آليات الشِّْركاالشتغال األُْنطُولَُغِوّي –5
فبالّنسبة إليه أّمت . خيتلف ابن عريب عن احلّالج والنّفرّي يف اإلبقاء على الوساطة اخللقية يف رؤية احلقّ 

سطا بني أّوال من خالل وقوفه موقفا و ، ونستدّل على ذلك. من خالل اخللقمشاهدة للحّق، هي 
ن عريب عدة أمثلة يف الفتوحات وقد ذكر اب. قال بالتشبيه والتنزيه للذات اإلهليةإذ املشّبهة واملنّزهة؛

: " ألّن االنسان الكامل ينظر بالّله وهو قوله" .عل الرّب مع فعل اإلنسان الكاملاملكية عن اّحتاد ف
ويضحك بضحك الّله، ويتبشش بتبشبش الّله، وينسى بنسيان الّله "  كنت بصره الذي يبصر به 

ريتقي ف. عية بني أفعال العبد والرب، ال االّحتاد املطلقاملاد بني أفعال الرب والعبد،االحتّ يعين و )4((..)"
" من خالل احلّس، تتّم ويرى ابن عريب أّن رؤية احلقّ . بإىل مقام التحرك بأفعال الر اإلنسان الكامل

كما أّن . فلو علمت نفسك علمت ربك. وأّنك جهلت أمرك وقدرك. واعلم أّن الشرف كّله يف احلسّ 
وأّنك صورته فال بد أن تشاركه تعاىل يف هذا العلم فتعلمه من . بعلمه لنفسهربك علمك وعلم العامل

ومادام املقام هو مقام اإلحسان؛ فإنّه يسمح بفهم نوع املّعية اليت يقصدها ابن عريب ) 5(."علمك بنفسك

. 223، ص 3جالفتوحات املكية،حمي الدين بن عريب،- 1
. 184، ص 2009، دار املدى، سوريا، 1الّنصوص الصوفية الكاملة، ط- قاسم حممد عباس، هكذا تكّلم احلّالج: يراجع- 2
. ن.ن، ص.م- 3
. 145، ص 3جالفتوحات املكية،الدين بن عريب،حمي - 4
. 223ص ، 4جسعيد عبد الفتاح، : ، تحابن عريبرسائلحمي الدين بن عريب، - 5
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) 1("تراه اإلحسان أن تعبد الّله كأّنك: " فقد صّح عن رسول الّله ص أنّه قال جلربيل. يف مثاله الّسابق

وبالتايل يكون املشاهد يف حالة الوعي مبا يراه . وتفيد كأّن االشتباه، يعين تراه وال تراه يف نفس الوقت
وإذا . وحالة الالوعي حتدث يف مستوى احللم أثناء الّنوم، أو حلم اليقظة، أو الرؤيا. احملسن من صورة

.ه احلالة تطابق سجل اخليايلاستعننا مبقوالت التحليل الّنفسّي الالكاّين، فإّن هذ
ومن . يّتفق ابن عريب مع احلّالج يف استحالة معرفة العبد حقيقة التوحيد، حىت يف مقام حّق اليقني

وألّن احلّالج سابق . خالل قراءة نصوص االثنني، وجدت التوافق الشبه كّلي يف مسألة التوحيد بينهما
وأهّم ما ميّيز فكر التوحيد عند . ن احلّالجمح اقتباس ابن عريب لفكر التوحيد على ابن عريب؛ فإّنين أرجّ 

ما استندا  ّ . إىل كينونة الّلغة العربيةيف فهم هذه املسألة األنطولوجية االثنني أ
أسئلة الصراط المستقيم في الرّد على "تبط بأّي اّدعاء توحيد، يف نصه يستعيد ابن عريب مفهوم الّشرك املر 

من خالل إعطاء معىن جديد للضالل، وذلك بفهمه ، أعاد ابن عريب تأويل آيات الضاللوقد ". الحكيم
. اعل احلقيقّي ألعمال العبدالفالّله، من خالل املعىن الباطّين للعمل، الذي يرتبط مبشاهدة 

صلة ربطفمثال . ّشركيف تفسري الكثري من آيات الاستند ابن عريب إىل املعاين العامة للكلمات، 
ح معناها الشرعّي املتداول املتعّلق بالعالقة مع األهل، حنوا ز أ، وبالتايل)2(ربهالرحم بالعالقة بني العبد و 

هم يدلون أرحامهم على أصلهم وهو الرمحن ويرون يف " ف. الرمحنمعىن باطّين متعّلق باسم الّله،
ا شجنة من الرمحن فالعطاء منه واألخذ منهإعطائهم الصالت يّد الّله معطية ويّد الّله  ّ فانقطع . آخذة فإ

وإذ )3(."هؤالء عن صلة الرحم باملال ألّن ال يّد هلم مع غاية اإلحسان يف الشاهد والنّاس ال يشعرون
ا حنو الرمحنة يقطع العباد صلّ  م يوّجهو ّ وبالتايل يقطعون مع العلم الشرعّي . الرحم باملال مع األهل؛ فإ

. هذه املسألةيف
وانطالقا من ربط األعمال بالفاعل احلقيقّي، الّله؛ فإّن أفعال العباد ترتبط مبا يشهدهم احلّق من 

فإذا كانت الصلة قد انزاحت من األهل إىل الرمحن؛ فإّن املفسدين املذكورين يف القرآن . حكم ومعان
م أفسدوا أجسامهم الطينية من كثرة وا دنياهم لنيل جنتهم يف اآلخرة؛الكرمي هم الذين أفسد ّ بل إ

. 145ن، ص .م- 1
. 258وتوفيق علي وهبة، صأمحد عبد الرحيم السايح، : ، تحإجابة ابن عريب على أسئلة احلكيم الرتمذيّ حمي الدين بن عريب، - 2
. 259ن، ص .م- 3
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الذين ينقضون عهد الّله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الّله به أن : " ، يف قوله تعاىل)1(الذكر والصالة
ومنهم الضالون الذين تعّلق ضالهلم باحلرية ). 82سورة آل عمران، اآلية "( يوصل ويفسدون يف األرض
ة يف الصور، واملضّلون نتيجة تنبيههم الّناس إىل عظمة جالل الّله وما يقتضيه املصاحبة للتجليات املختلف

سورة ."(ادَ ضُ عَ ينَ لِّ ضِ المُ ذَ خِ تَّ مُ تُ نْ ما كُ وَ : " من عدم التقييد فحار الّناس يف جالل الّله، يف قوله
)51الكهف، اآلية 

من مشاهدة احلّق يف انطلق ف. عقب، تقلب معاين آيات الكفر رأسا على تأويالتيقّدم ابن عريب 
ينحو و . يات الكفر والضالل والرمحةتأويل آبذلك أعاد ف. ل العباد، وفهمها وفق هذا األصلأصل أعما

خيّصص إذ . يف الوقت نفسهاملعىن الظاهرّي الذي نّص عليه الّشرعمع عدم إلغائه ا باطنيا،حنو تأويله
أما العامة فال يتوقف ابن عريب عن . األولياءأو خاصة أهل الّله،ة معّينة فقط منفئلالباطينّ هذا التأويل

. عليه الشرعالتشديد على ضرورة متسكها مبا نّص 
ا، من املكّذبني والفّجار و  ينحو ابن عريب حنو إعادة التأويل لكّل الصفات املذمومة واملوصوفني 

جه . طالقا من رؤية باطنيةواملشركني، حيّول فيها األوصاف املذمومة إىل حممودة ان ويشرح ابن عريب 
على هذا األسلوب نأخذ كّل صفة مذمومة على اإلطالق فنقّيدها فتكون حممودة ونضع عليك : " بقوله

امسا منها كما يسمى صاحب إطالقها فلتّتبع الكتاب العزيز والّسنة يف ذلك واعمل حبسبها فإنّه يعطيك 
)2((...)"شقياء ما ال يعطيك من حيث ما وصف به األتقياءالنظر فيها من حيث ما وصف به األ

حيث . املذمومة، وعلى رأسها صفة الشركعادة تأويل كّل الصفات إلتقييد الصفةيعتمد ابن عريب إذن ف
فإنّه مثل هذا النظر ما فتح ألمة من األمم وعصمت فيه إال هلذه األمة وأعظم صفة يف : "يقول جبرأة
لكّننا . وقد يوحي ظاهر القول بالزندقة مثلما ذهب إليه بعض الفقهاء وعلماء الشريعة)3(."الذّم الشرك

. حناول أن نفهم األسس اليت ينبين عليها تأويل ابن عريب
واحلالج إعادة يعترب باب االشتقاق هو املدخل الّلغوّي الذي استطاع من خالله ابن عريب والنّفريّ 

. حوا احتماال تأويلياأوجهها الصرفية، ومع كّل وجه فتد قّلبوا الّلغة على كلّ وق. ن الكرميقراءة آيات القرآ

. ن.ن، ص.م- 1
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داخل كينونة الّلغة وقد سار ابن عريب على منوال النّفري يف تأويل املسائل الّدينية واألنطولوجية من
. فعل يف آيات الّشركالعربية مثلما 

نْ أَ رُ فِ غْ يَـ َال هَ اللَّ نَّ إِ : "آليات الّشرك، مثل قولهيستند ابن عريب إىل االشتقاق الّلغوّي يف تأويله
هُ لَ وا فَـ عُ دْ ا تَ ا مَ يٌّ ن أَ مَ حْ وا الرَ عُ دْ اُ وْ أَ هَ وا اللَّ عُ دْ اُ لْ قُ : " ، أو قوله)48سورة الّنساء، اآلية ("هِ بِ كَ رَ شْ يُ 

هو ، اآلية األوىلفيقول عن الشرك بالّله املقصود يف) 110سورة اإلسراء، اآلية "(ىنَ سْ الحُ اءُ مَ سْ األَ 
. الشراكة مع أمساء إهلية تشرتك يف العني مع الّله، وختتلف يف املعاين الدالة عليها، من رمحة ومغفرة ومودة

. على الشراكة بني اسم الرمحن واسم الّله وبقية األمساء احلسىنويدّلل على ذلك من اآلية الثانية اليت تدلّ 
، كُ رْ الشِ : فاملشتقات. يكُ رِ الّله يف املعىن، فهو الشَ الرمحنشارك أي، يف نفس املعىنالرمحن والّلهيشرتك ف

بني علم الشريعة ؛ عىنختتلف يف املاهَ نـَّ كِ لَ وَ . "كَ رَ شَ " املبىن : ادة االشتقاقية من نفس املةُ اكَ رَ ، الشَ كَ ارَ شَ 
فاملشركون هم الذين " إذن حىت معىن املشركني خيتلف بني العلمني، . وعلم التوحيد كما يفهمه ابن عريب

ا مبا تدّل عليه  ا اشرتكت يف الداللة على الذات ومتّيزت بأعيا ّ وقعوا على الشركة يف األمساء اإلهلية أل
)1(."ذلكمن رمحة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغري

ا  يعيد ابن عريب تأويل هذه املسائل الدينية واألنطولوجية، باالستعانة بالّلغة العربية وإمكانيا
ز على الّلغة، وينجز بذلك فهما لكينونة الكائن املسلم، بالتوكّ . اخلصبة، وخاصة باب االشتقاق الّلغويّ 

فلم يعط أثبت شريكا السم الّله،منهوفاملشرك. كينونة الكائن وتعربفوحدها الّلغة تكشف عن  
يذهب وبالتايل. فأشركها مع الرمحن ومع األمساء األخرى، يف العنيهية الّله ووحدانيتها حّق قدرها،أللو 

حيث يعترب أّن الشقّي الذي أشرك بالّله، ومل يشركه باألمساء األخرى، أقّل شركا ؛ ابن عريب بالتأويل بعيدا
وهذا الشريك الذي أثبته الشقّي مل : " ه مع الرمحن واألمساء األخرى، يف قولهمن السعيد الذي أشرك

يتوارد مع الّله على أمر يقع فيه االشرتاك، فليس مبشرك على احلقيقة خبالف السعيدة فإنّه أشرك االسم 
ل شريك دعوى  الرمحن بالّله  وباألمساء كّلها يف الداللة على الذات فهو أقوى يف الشرك من هذا فإّن األوّ 

يف يف القرآن الكرميالشقّي والسعيد املوصوفانيشرتك ف)2(."كاذبة وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة

. ن.ن، ص.م- 1
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لصدقه فيه كِ رِ مشْ غفر هلذا الُ فَ : " بدعوى كاذبة والثاين أثبته بدعوى صادقةيكَ رِ األول أثبت الشَ . كِ رْ الشِ 
)1(."لكذبه يف دعواه فهذا أوىل باسم املشرك من اآلخركِ رِ شْ ومل يغفر لذلك املُ 

استطاع ابن عريب باالستناد إىل االشتقاق الّلغوّي، إحياء معىن الشراكة الدال على االشرتاك بني اسم 
على العربية الّلغةت فتح، فانىن الّلغوّي إىل مرتبة املشاهدةالّله واألمساء األخرى، من خالل دفع املع

األنطولغوّي نطلق عليه االشتغالوهو ما األنطولوجّي والّلغوّي،ع بنيمجوبالتايل. مشاهدة التوحيد
. للتوحيد

فإّن ؛ ن توحيد الصورة أثناء التجّلياتالضال عة والضالل منتهى التوحيد، أي عجزوملا كانت احلري 
وقد . وهو ما يعيدنا إىل مسألة مقاربة فكر ابن عريب بفكر دريدا التفكيكيّ . التشّتت هو منتهى التوحيد

التصوف والتفكيك، درس مقارن بين ابن "أجنز أيان إدموند مقاربة بني دريدا وابن عريب، يف كتابه 
ّق حتذو حذو االختالف املرجئ حول مسألة مسألة التوحيد، توصل فيه إىل أّن مراوغة احل"عربي ودريدا

ة بني جتّليات احلّق يف الّنص األكربّي، وبني املفهوم املفتاحّي )2(للمعىن لدى دريدا أي توصل إىل مشا
رغم االختالف الظاهر بني التجربتني الدريدية . الدريدّي؛ أال وهو االختالف املرجئيف التفكيك

بل تقوم على تفكيك . أما جتربة دريدا فهي ال دينية. إذ أّن جتربة ابن عريب دينية يف صميمها. واألكربية
. كّل التمركزات، مبا فيه التمركز الديينّ 

أم اختالف؟مطابقة : صوص الصوفيةاستعادة النّ -6

فهي متزج بني نصوص . أكثر الكتب وصفا واستثمارا ملوضوع التوحيد" التجّليات"يعترب كتاب 
سرديا، من خالل استعادة نصوص النّفرّي وأخرى تستثمر معايت التوحيد . والتجّلياتواصفة للتوحيد

ودّون .عشر جتّليا للتوحيدأربعة "كتاب التجّليات "يفيصف ابن عريب .واحلالج واجلنيد والشبلي
(...) حيث يساعد شرح ابن سودكني "تلميذه ابن سودكني الشروح الواردة، بعدما مسعها من ابن عريب؛ 

على فّك شفرة الصّيغ املبنية على الّلغز واإلشارة، شرح جيمع بني ثيمتني تقومان يف صميم املذهب 
ّسسة لكثرة املوجودات بدون أن متّس بوحدة احلّق أو يات املؤ ثيمة التوحيد وتيمة التجلّ : ومهااألكربيّ 

. ن.ن، ص.م- 1
. 76ص، 2011، املركز القومي للرتمجة، مصر، 1طحسام نايل، : أيان إدموند، التصوف والتفكيك، درس مقارن بني ابن عريب ودريدا، تر- 2
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ونة الواحدة، يف الّنصوص الواصفة ختبار إمكان الكينفتمّكن إذن نصوص التجّليات من ا1(...)"الوجود
.   ثانياإمكان التطابق بني الّنص األصلّي للحالج والنّفري، والّنص اجلديد املننج منهماللتوحيد أّوال، و 

وتوافق مراتب علم عني حّق اليقني املذكورة . "تجّلي التوحيد" يف نص للتوحيدثالث مراتب ظهر ت
التوحيد علم، ّمث حال ّمث علم، فالعلم األّول توحيد الدليل وهو توحيد العامة، " يف هذا املبحث؛ ف

، والعلم .): (..وأعين علماء الرسوم، وتوحيد احلال أن يكون احلّق نعتك فيكون هو ال أنت يف أنت
وبالتايل )2((...)"الثاين بعد احلال توحيد املشاهدة فرتى األشياء من حيث الوحدانية فال ترى إالّ الواحد 

ذا الشكل = علم التوحيد، عني اليقني= علم اليقني: تتوازي مراتب اليقني الّسابقة ومراتب التوحيد، 
وخيتلف العلم األول عن العلم الثاين، مثلما أبرزنا ذلك  من . علم التوحيد= حال التوحيد، حّق اليقني
ينفي إمكانية معرفة الطالب للتوحيد، " د تجّلي ال يعلم التوحي" ويف نص . قبل عند النّفرّي وابن عريب

ويفّسر هذه االستحالة . وهو ما ينقض التوحيد" د حَّ وَ مُ -دحِّ وَ مُ " ألّن يف معرفة التوحيد هناك ثنوية 
كيف لك مبعرفة التوحيد وأنت ما صدرت عن الواحد من حيث وحدانيته وإّمنا صدرت عنه من :"بقوله

لى هذا النحو من حيث هو ومن حيث موجده فأّىن له بذوق حيث نسبة ما، ومن كان أصل وجوده ع
)3((...)"التوحيد عن أن يعرفه غريه 

ألّن جتّلي التوحيد . أعلى مرتبة من مرتبة جتّلي التوحيد" تجّلي التوحيد "يبدو جتّلي التجّلي يف نص
التجّلي ففيه مشاهدة حّق هو جتّلي احلال، حيث يبقى آخر حد من إنّية الذات املوّحدة، أما جتّلي 

حيث يفىن آخر حد من حدود الذات املوّحدة، وال تبقى غري الذات . التوحيد، ومنه ينبع العلم اإلهليّ 
أي أّن مقام حّق التوحيد يعين أن تتجاوز ذات املوّحد حّد )4(فيكون هو الناظر واملنظور.  املوّحدة
. املوت

فهذا املقام . ، وليست جمرد كينونة مّتجهة حنو املوت"وتكينونة في الم" تصري كينونة املوحد 
وفيها . يب يتحدث من داخل جتربة التجّليألّن ابن عر ت؛ جّي، ال يفصل بني احلياة واملو األنطولو 

. 347-346، صرهسريته وفككلود عّداس، ابن عريب - 1
. 434حممود حمود الغراب، ص : حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، كتاب التجّليات، تقدمي- 2
. 436ن، ص .م- 3
. 439ن، ص .م- 4
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كينونة يف املوت، نة الصويفّ كينو تكون  ف. تنكشف حجب الغيوب، وتنفسح املعارف أمام عيان الرائي
والفناء نوع . بل إّن املوت يف جتربة التجّلي رديف احلياة وشرط هلا. حنو املوتجهة وليست جمرد كينونة متّ 

من املوت االختيارّي كما يسّميه املتصوفة، ميّكن الصوّيف عرب فعالية الرؤيا من االّتصال بعامل الغيب، 
.  حيد منهمواستمداد معارف التو " اجلنيد، الشبلي، احلّالج، ذو النون املصريّ " واحلضور إىل املوتى 

. خيتار ابن عريب قصصا خيالية، يستحضر من خالهلا شخصيات صوفية، حياورها حول فكرة التوحيد
واستحضر نص ابن عريب شخصيات خاضت قبله غمار جتربة التوحيد، وعرفت التوحيد من خالل 

عريب من جهته يؤّكد أّن  ولكن ابن" . فهؤالء وصلوا أو أشرفوا على املقام الثالث، علم التوحيد. األحوال
، وأنّه ليس عليه أن يضيف أو ينقص من املواضيع )يف حضرة حّقية(كّل ما يصفه قد وقع بالفعل 

ؤالء من خالل ما يسّميه )1((...)"أواملقاصد اليت يذكرها شيئا الرؤيا بواملرّجح أّن ابن عريب التقى 
. ى بالنيب حممد وسّلمه كتاب الفتوحات املكية، مثلما التقللصوّيف أثناء النومالصحيحة اليت حتدث 

. وسنعود بعد حني إىل تعريف الرؤيا وأنواعها ووظيفتها يف نصوص الثالثة
أي يف حالة أشبه بنوم اليقظة، يكون فيها الصوّيف شبه، ؤيا حاصلة من خالل الكشفومادامت الرّ 
ولكن الفرق أّن احللم كاذب، والرؤيا . احللممثلما ينشط يف الالوعيينشط أنّ ريجح ف. غائب عن وعيه

. لم، ضمن مبدأي التكثيف واإلزاحةوبالتايل يكون للرؤيا شكل وحمتوى، يشتغل مثله مثل احل. صادقة
من خالل مبدإ أشخاصمتثيلماع استعارّي، يستطيع من خالله شخصأما التكثيف فذو طاب

ة يكثر من الظرف الذي عرفناه فيه، أوالّلباس الذيوأما اإلزاحة فسيكون الشخص ممّثال عرب. املشا
از املرسل، أي ممّثال يف ارتدائه لكن الفرق بني جماز احللم العادي وجماز الرؤيا الصوفية، أنّه حقيقة )2(ا

. يف نفس الوقت
سعيد اخلرّاز والشبلي وذي النون املصرّي وأبا يستحضر ابن عريب شخصيات حقيقية، اجلنيد واحلّالج

جتّلي ال يعلم " ريّ فأورد مثاال يف آخر مقطع عن النفّ . مقاطع قصصية سرديةيفوالنفرّي، أوردها 

. 347س، ص.كلود عّداس، م- 1
. 18، ص ويمصطفى املسنا: ّي الواقعي، ترجاك الكان، اخليايل، الرمز - 2
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وما يهّمنا كيف صّور ابن عريب فكرة التوحيد؟ وما . فهي رؤيا خاطفة أثناء النوم، أو الكشف". التوحيد
مآل املشاهد التصويرية؟ 

تّتخذ احملاورة كشكل سردّي، يتخّلله السؤال واجلواب، الّسابقة،ّنصوص التصويريةالنالحظ أّن 
يبة هي الشخصيات الصوفية املعروفة وإذا استندنا إىل . والشخصية الرئيسية الّسائلة هي ابن عريب، وا

ا الر : تقسيمات ابن عرّيب للرؤيا إىل ثالث أنواع جل رؤيا من الّله هي املبّشرات، ورؤيا من الّنفس حيّدث 
ا وتكون الرؤيا األوىل يف املّنام أو يف )1(نفسه يف اليقظة، ورؤيا من الشيطان، وهي املفزعة، حيزنك 

ا . ويكون العلم فيها إهليا، وتكون الرؤيا فيه صحيحة) ه مبنامأشب( الكشف أما رؤيا الّنفس فواردا
رّجح أن أو . املقامات الصوفيةعدم استكمالأما الرؤيا الشيطانية فهي نتيجة بقاء اخلواطر و . نفسية

الذين بلغوا لعباد الّلهوحتدث. تكون مقاطع التوحيد نامجة عن الكشف الذي يشبه رؤيا الصاحلني
ال ختف من : " يف إحدى احملاورات للجنيد، صوص التوحيد أنّه بلغ هذا الكمالصرّح يف نقد و . الكمال

الذي هو قريب من القطبكما أنّه . ويلّ والّنائب )2("وأنت أخيترك مثلي بعده فما فقد، أنا النائب
نصوص التوحيد كشفية، تندرج ضمن ما تعترب وبالتايل ".  ص"مقام الرسول حممد ، مقام عبد الّله

.  ؤيا الصحيحةيسمى بالرّ 
اتشرتك كّل  وهي تسري يف حبر التوحيد ببطئ، عربة املعىنتصّور سريورة الّنصوص الّسابقة يف كو

ذلك ما انكشف من خالل كّل القصص . إىل أن تغرق، أو تتبعثر أو حتتار يف أّي وجهة تواصل سريها
. السردية

أسلوب احملاورة مع فيها استعملنّفرّي من خالل مقاطع سردية،يستعيد ابن عريب ذكرى احلالج وال
. للنّفريثوباحلّالج، وأسلوب االقتباس النصّي مع نص ال

. 210قاسم حممد عباس، ص : حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، تح- 1
 ا بصورة ظاهرة، لكّن النائب مفرد النّواب وفق التصور األكربّي هم األفراد األمناء، وأغلبهم األولياء، الذين يكونون خداما للرسل األربعة الذين مل يرسلو

م. عيسى وإلياس وإدريس واخلضر: ك واألمالك، وهموظيفتهم باطنية حتفظ الكون، وتتصرف يف االفال للمزيد من التفصيالت، . والنّواب يكونون على قلو
. 15- 7، ص 3ج، الفنوحات املكية، حمي الدين بن عريب: يراجع

. 440حممد حممود غراب، ص : حمي الدين بن عريب، الرسائل، كتاب التجّليات، تقدمي- 2
 ما "وقد اقتبس ابن عريب مصطلحي ". موقف الثوب" اليت حققها سعد الغامدي مع األعمال الكاملة للنّفرّي، مقطعان بعنوان ورد يف مواقف النّفرّي

. ، ومعىن الثوب وإلقاؤه من موقف الثوب للنّفريّ "البحر" ، وكذا معىن الّلجة والساحل من موقف "ما ال ينقال" من موقف " ما ال ينقال " و" ينقال
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يشّبه ابن عريب التوحيد على غرار املتصوفة اآلخرين بالّلجة، يف "تجّلي بحر التوحيد" يف مقطع
وقد اقتبس ابن عريب مصطلحات )1("التوحيد جلة وساحل فالساحل ينقال والّلجة ال تنقال : " قوله

والفعل وقفت الدال على وقفة " ما ال ينقال" و" ما ينقال : " أساسية يف املقطع من النّفرّي، وهي
حيث يصف النّفرّي حبر التوحيد، وطريقة " موقف البحر"كما استلهم القصة الرمزية، من . النّفريّ 

من أنت ومن " لثوب للنّفرّي الوارد يف موقف باإلضافة إىل تقاطعه بالتضاد مع مقطع ا. خوض غماره
ا الثوب يف موقف " ورميت الثوب : " ، حيث قال ابن عريب"أنا للتخلص من الوساطة اليت وصف 

تعرفين وال أعرفك، فرأيته كّله يتعّلق بثويب وال يتعّلق يب، وقال هذه عباديت، ومال : وقال يل : " النّفريّ 
فيظهر نص ابن عريب مرّكبا ملقاطع ومصطلحات، )2("قال يل من أنا؟ ثويب وما ملت، فلما مال ثويب

ة ال املفارقة اجلذرية ا النّفرّي باملشا ويصنع الّنص املعىن ما بني ساحلني وجلة، كأنّه إطار . استعاد 
: نقلأو ل. استحالة التعبري عن املعىنإىل " الساحل" وقد هّيأ القارئ منذ عتبة الّنص . سينمائّي للعرض

. أي للعجزمزية دورا تصويريا ملا ال ينقال،وبالتايل تلعب القصة الر . داخل الّلجةهّيأ القارئ ملا ال ينقال 
التخّلص أّوال من عرب لتوحيد، الذي رمزت إليه بالبحر،وقد هّيأت الذات الصوفية نفسها للفناء يف ا

ويرمز الساحل إىل . ألمر على الساحلوقد حدث ا. الثوب الذي يرمز إىل العبادات وفق نص النّفريّ 
وميثل التخلص من الثوب ختّلصا من . علم الّشريعة، وهو أدىن علوم التوحيد الثالثة اليت ذكرناها آنفا

. معىن التوحيد حسب علم الشريعة، أي قبل التدرج يف درجات الفناء، أو الكشف أو التجّلي التوحيديّ 
مرحلة األحوال، وهي ويشري الوسط إىل . حلة الوقوف يف وسط الّلجةمر : يةمثّ ينتقل إىل تصوير مرحلة ثان

وهو ما . "رب- عبد" واقفة، وتبقى ثنائية حيث يبقى رسم اإلنّية للذات ال. رحلة الثانية من التوحيدامل
فا ّمث يتخّلص من نفسه ويبقى واق. وبني الّلجة، ات الواقفة يف وسط الّلجةيصوره بالتقابل بني الذ

حيث يلتقي بشخصية اجلنيد، ودار احلوار بني ابن عريب واجلنيد حول ؛ بالّلجة، وهنا ينتقل إىل رؤيا
مذ : " وقد كانت اإلجابة يف شكل شطحة صوفية يف جواب اجلنيد. طريقة ختّلص اجلنيد من نفسه

. 437صن، .م- 1
. 24، صلغامنيّ سعيد ا: تحاملواقف، النّفرّي، األعمال الصوفية، حممد عبد اجلبار - 2
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يف فعول به اجتمع الفاعل واملفالشطح يف قوله نسيتين حيث " توسطت هذه الّلجة نسيتين فنسيت األمد
. نفس صيغة الّنسيان

حيث يصريان واحدا فيما يبدوان، حىت ال نفّرق بينهما، أي ؛ املرحلة الثالثة يتعانق االثنانويف 
وبالتايل غرق معىن التوحيد . وإذ صارا واحدا، غرقا يف حبر التوحيد. تتجّلى الواحدية فيهما، جسدا وروحا

ى املقطع بقوله . معهما ، فاحلياة هي عامل الشهادة أو احلّس، والنشور "جو حياة وال نشورافال نر " وقد أ
وما بينهما هو الربزخ،  أو عامل اخليال الذي حدث فيه الكشف، هو البعث الذي يكون يوم القيامة،

.  عامل ما بني املوت واحلياة، النوم واليقظة
اورة املتأّسسة على الّسؤال واجلواب؛ يراجع ابن عريب، عرب احمل" تجّلي سريان التوحيد " يف مقطع 

أي أّن ابن عريب ، )1((...)"احلّق خبالف ما يتصّور ويتمّثل ويتخّيل" مقولة ذي النون ومن قال معه بأنّ 
كيف خيلى الكون : مثّ يقّدم سؤالني مفصليني لذي النون وأتباعه. يتعجب من منّزهي احلّق من أّي صورة
عني الكون وقد كان وال كون؟ ويفيد الّسؤاالن التعجيز للرّد على عنه وقد كان وال كون؟ كيف يكون

)2((...)"ليس هو عني ما تصّور وال خيلو ما تصّور عنه: " دعاوي التنزيه الواردة، من خالل الصورة

وكون احلّق هو الصورة من حيث املظهر؛ وليس الصورة يف نفس الوقت من حيث العني؛ فإنّه يورث 
.  عن احلّق، بل تشّتت عن التوحيداحلرية اليت حتجب
: يصّور ابن عريب حوارا بينه و بني الشبلّي، وموضوع احملاورة" تجّلي ثقل التوحيد" يف مقطع 

ويصطنع ابن عريب حوارا سريعا، يف شكل سؤال وجواب، قصد الفصل يف . التضاد بني التوحيد واخلالفة
. اخلالفة تفّرق، بينما التوحيد جيمع: ابن عرّيب من افرتاضوقد انطلق . مدى تناسب اخلالفة والتوحيد

وفق د، أي مؤشرات االجتماعوقد اتّفقا على الفكرة، لينهي الشبلي املقطع بالعالمة الدالة على التوحي
.اتّفقا عليهاما 

دُ حِّ وَ املُ ديفقوبالتايل. فقدان اإلرادة+ فقدان الوعي : ةاملؤشرات اآلتينص العالمةتتجلى يف 
)3((...)"حىت لو سئل عن التفرقة بني يده ورجله مل يدر" السيطرة على أفعاله وحركات جسده، ف

. 438حممود حممود غراب، ص : حمي الدين بن عريب، الرسائل، تقدمي- 1
. ن.ن، ص .م- 2
. 436ن، ص.م- 3
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شتيت اجلسد إىل أجزاء ت: والنتيجة. وبالتايل ينعدم االنسجام واالنتظام يف احلركات بني أعضاء اجلسد
)1(ي ألجزاء جسدهوهو ما مياثل حالة الطفل الذهاّين الذي يعجز عن إقامة تعرف كلّ . جسد جمزّأ

"تجّلي ثقل التوحيد" : املقطععنوان كّثف يو . إىل جسد جمزّأ يف مستوى التوحيدفيتحّول اجلسد املوّحد 
يسقط على كأنّه وزن ثقيل . رمزية الثقل املضاف إىل التوحيدمن خالل هذا التجزيئ والتهشيم للجسد، 

.  مثّ يهشّمهعهيقطّ فدحِّ وَ جسد املُ 
مما سبق أّن مفهوم الربوبية يف فكر ابن عريب يّتخذ معىن الرتبية، على غرار احلالج ستنتجأ
لصورة فتوصلنا إىل أّن ا. العبوديةمفهوم معا م الربوبية، يف عالقتهولقد فّصل ابن عريب يف مفهو . والنّفريّ 

: املتجّلية، الدرس املستفادالصور : الرب، املتلقي للرتبية: األب املريب: عناصراملتجّلية تتكّون من ثالث
. وقد تقاطعت فكرة الربوبية مع معىن التثليث يف الفكر املسيحيّ . معىن الربوبية

صورة النظام، حمبوبة الّشاعر، ّمت ديوان ترمجان األشواق، من خالل جتّلي الرب يفكما توصلنا إىل أّن 
ل وصفه اجلميل، فمن خالل اجتماع كّل فأما التجّلي من خال. من خالل وصفه اجلميل وامسه احلكيم

مما جعله يلقبها بعني -القوام-عناصر اجلمال، من حسن الوجه، وسحر العينني، وجاذبية اجلسد
أما بالّنسبة المسه احلكيم فقد متّيزت النظام إىل جانب اجلمال اجلسدّي، باحلكمة وبالغة . الّشمس

.واألنطولوجّي الجتماع الّشاعر الصوّيف مع الربفكانت إذن الّشرط الّنفسيّ . القول وقوة األداء
إىل مقام اإلحسان، مادامت متعلقات احملبوبة متثل " ترجمان األشواق" يرتقي احلسن يف ديوان 

وأعلى املقامات مقام املشاهدة الذي يتحّقق من خالل صورة الفتاة . سفرا يسفر عن مقامات التجّليات
اإلحسان أو من مرتبةاحلسن هو حسن الصورة املتجّلية، أنّ نستنتج وقد توصلنا إىل أّن . احلسناء

حيث تكون الذات الصوفية . خليايلسجل ااملتجّلية من خالل ربزخيةوتشتغل الصورة ال. التجلي الذايت
وبالتايل يتشابك اجلماّيل باألنطولوجّي، اخليايل . يف حالة اشتباه، أشبه ما تكون حبلم اليقظةالّشاعرة 

. من اهتمامات الفقهاء أّس التجربةالعرفانية لدى ابن عريبفيظهر التحسني ومشتقاته املستبعد . مايلّ باجل
يف حتليلنا لصور احلسن املتجّلية يف مقام اإلحسان، توصلنا إىل أّن املنطقة الوسطى، منطقة التجلي، 

صورة احلّق املتمثلة يف استعارة االبن، هي الربزخ الفاصل واجلامع يف نفس الوقت، بني -منطقة الصورة

.  52اخليايل والرمزّي، ص ...الّلغةالكان، جاك - 1
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املتجّلي يف صورة الشمس، وبني احملّل ) النور( الّشمس، وبني صورة االبن النامجة عن نكاح املعىن الرباينّ 
.  اإلنسّي املتلقي للمعىن

التنزيهباملعرفة إىل يدفعاحلالج إىل أنّ ت حلالج، توصللكينونة املعرفة بني نصوص ابن عريب وايف مقارنيت
ابن عريب يقرتح العدل أو املعرفة احلّقية، اليت جتمع بني نسبيت التزيه بينما املطلق أو التجريد اخلالص؛

ويف حتليلنا . ويسمى ابن عريب االحنراف إىل إحدى الّنسبتني بامليل. والتشبيه املعروفتني يف الفرق الكالمية
اور بالتض توصلنا إىل أّن االستقامة املصاحبة لليقني الذي هو اد ملصطلح امليل،ملصطلح االستقامة ا

وصورة التجّلي هي نكاح بني املعىن الرباّين الفاعل واحملّل . مرتبة اإلميان، يكون جتّليا لوصف الربوبية
وجتتمع الرتبية مبعناه األّول الذي طرحناه مع معىن . والصورة الناجتة عن التجّلي هي االبن. املربوّيب املنفعل

. االبن نتاج الرتبية واالستقامة على الوصف املناسب للحقّ -فالصورة. ستقامةاال
الصراط املستقيم يف الرّد على أسئلة " ينحو ابن عريب حنوا باطنيا يف تأويله آليات الّشرك، يف جزء 

مال إذ يعيد تأويل آيات الفّجار والكّفار واملشركني بالربط مع مشاهدة احلّق يف أساس أع". احلكيم
م اليت هي منهى التوحيد حسبه. هؤالء وقد أّسس ابن عريب . بل يقلب املعىن من شرك هؤالء إىل حري

. فتوصلنا إىل أّن الّلغة تشتغل أنطولغويا. هذا الفهم اجلديد، باالستناد إىل االشتقاق الّلغوّي ملادة الّشرك
نصوصهم، احلالج واجلنيد والشبلي والنّفرّي املتصوفة قبله و " التجّليات" استعاد ابن عريب يف كتابه 

. للنّفري" موقف الثوب" فكانت من خالل التناص مع . فأما استعادة نصوص النّفريّ . والبسطاميّ 
وقد وّظف ابن عريب تقنية احلوار املتأّسس على الّسؤال واجلواب، ملسرحة عجز نصوص االستعادة عن 

. العجزفقد آلت عربية املعىن إىل. تأسيس املعىن
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. أحاول يف هذا الفصل تفكيك أّسس إنتاج املعىن يف نصوص املتصوفة احلّالج، النّفرّي وابن عريب
وألّن اإلمامة . ها نصوص هؤالءتشّغلاسرتاتيجية التفكيك اليت وقد استندت إىل نصوص هؤالء لتشغيل 

والوالية أساسا إنتاج املعىن يف الّنصوص املدروسة؛ فإّنين قمت بتفكيك ميتافيزيقا اإلمامة والوالية يف 
وأهدف إىل إبراز تطابق أو اختالف نصوص اإلمامة والوالية عند احلالج والنّفرّي . الّنصوص املدروسة

تّتبع توزيع ملكية املعىن بني حمتلف القوى كما حاولت. وابن عريب؛ مع الفكرين السّين والّشيعيّ 
وأهدف إىل إبراز مدى عدالة توزيع املعىن أو سلطويته يف . والفواعل، ويف سياقات سلطوية كابتة

. الّنصوص الّسابقة، باالستناد أساسا إىل مقاربة تفكيكية بالغية ، ذات أبعاد نفسية وأنطولوجية وإهلية
في نصوص الحّالجالدينّي والّسياسيّ تفكيك قوة :ولث األالمبح

من يتكلم داخل نصوص احلّالج؟ هل هو احلّالج ذو املرجعية اإلسالمية؟ هل هو احلّالج ذو 
املرجعية املسيحية؟ هل هو احلّالج ذو املرجعية اهلندية؟ ّمث إذا كانت كّل صورة من الصور الّسابقة حمّل 

ة إسالميني ونقاد غربا وعربا؛ فهل معىن نصوص احلّالج يرتكز اهتمام الّنقاد، من مستشرقني وفالسف
على عنصر قوة من العناصر الّسابقة؟ أم أّن الّنصوص احلالجية تفّكك هذه التمركزات؟ وإذا تفّككت 

من :"للمعىن؟ فما مآل سؤالجِ تِ املنْ - ة حول املؤلفجَ تَ نْ هذه العناصر اليت ترتكز عليها اخلطابات املٌ 
"   نصوص احلّالج؟ يتكلم داخل 

: الحّالج في الخطاب الّنقدّي المعاصرتيالثِ مْ تَ تفكيك -1
ن عن احلالج، خاصة يف قضية أساسية، أجنزها املستشرقون والعرب املسلمو راسات اليت اختلفت الدّ 

فهناك من . وقد تبدا يل متثيل احلالج خمتلفا بني الّرعيلني من الدارسني. أال وهي تنسيب احلالج وفكره
. ينسبه إىل املصدر اإلسالمّي وهناك من ينسبه إىل املصدر الغرّيب كما سنعاين يف دراستنا

صر لفهم األصول املعرفية للتصوف، خاصة تصوف لعل أبرز احملاوالت يف العصر احلديث واملعا
يعرب املرزوقي يف كتابه وأبرزها دراسة أيب. راقية ودراسات الفلسفة اإلسالميةاحلّالج؛ الدراسات االستش

احلّالج، األعمال : " وقد أورد قاسم حممد عباس يف كتابه. "قي الغربّي للروحانية اإلسالميةالتلّ " 
مجعا آلراء معظم " واسني، بستان املعرفة، نصوص الوالية، املرويات، الديوانالتفسري، الط. " الكاملة

مد عتمد دراسة قاسم حمأوس. كذا دراسة أيب يعرب املرزوقياملستشرقني الدارسني لتصوف احلّالج، و 
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اسات ودر ، دراسة أيب يعرب املرزوقي من جهةيف إبراز صراع األصول املختلفة، بنيي عباس سند
فحص ثانيا أوس. االستشراقية عن تصوف احلّالجفحص خمتلف اآلراء أوس. من جهة أخرىاملستشرقني 

افت الّنظرة األحادية لألصول عند هؤالء، باالستناد إىل نصوص احلّالج وكينونته من  مدى قوة أو 
.  خالل األخبار املنقولة عنه

أبرزها املستشرقون، أمثال ماسينيون وثولوك اعترب أبو يعرب املرزوقي أّن األصول املعرفية للتصوف كما 
ألّن آراء هؤالء تنبين على اخللط بني وحدة الوجود ؛ ألربت وأوغست مولر، غري موضوعيةوكرمير و 

يفهم أّن الذي يذهب إىل التنزيه املطلق ال ميكن أن يعّد من " إذهود عند املتصوفة؛وووحدة الشّ 
قد تشري إىل هذه الوحدة، بسبب أّن املذهب الفلسفّي أصحاب وحدة الوجود، مهما صرّح بعبارات 

املتعّلق بطبيعة الوجود الواحدة، ال يتعامل إالّ مع حقيقة وجودية واحدة خالفا ألصحاب وحدة الشهود، 
م يف التزامهم جانب التنزيه يشاهدون كّل  ّ م يف الوقت ذاته يرفعون الّله فوق كّل شيءفإ ّ يف الّله، إّال أ

م ال يقّرون بأّن الّله هو الكلّ ، وجيشيء ّ قاله املرزوقي دّعم ماأو )1((...)"علونه مباينا للمخلوقات، ّمث إ
هود عند احلّالج بغاية بلوغ الشّ الّنفينفياسرتاتيجية تطارتب؛ حيث يف املبحث الّسابقبدراسيت 

. الكّلي، واستعادة الصفاء األصلّي يف ظّل التوحيد
لنفي برهمانياوقد عارض أبو يعرب املرزوقي، رأي هرتون يف تعامله مع احلّالج، باعتباره مفكرا 

وقد أرجع مبدأ نفي اخلارج عن احلّالج نتيجة سريورة )2(احلالج للخارج الذي يتوافق مع نظرية مايا
زحزح مركز األصل أي أّن أبا يعرب؛ م واملتصوفة حول عقيدة التوحيدنقاشات داخلية بني علماء الكال

وقد دّعمت تأمالت نصوص الطواسني حول عقيدة التوحيد . ياق اإلسالميّ من الشرق اآلسيوّي إىل السّ 
.  يف املبحث الثاين، ما ذهب إليه أبو يعرب يف إزاحة مركز املعىنا ليت أوردا

ض الرّيس للكتب ، ريا1، ط"التفسري، الطواسني، بستان املعرفة، نصوص الوالية، املرويات، الديوان. " احلّالج األعمال الكاملةقاسم حممد عباس، - 1
.  18-17، ص2002لبنان، -بريوتوالنشر، 

. 23ن، ص.م- 2
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حول عالقة وّيف لكن هرتون يستعيد مركز املعىن، بقوله باستحالة املقايسة بني رأي احلّالج الص
ألّن هؤالء ينطلقون من مقوالت ربوبية عن العامل؛ . وبني آراء ابن سينا والفارايب؛ الّله بالذات الصوفية

..)1(بينما احلّالج ينطلق من رؤية خمتلفة عن ذلك

قصد بالتمثيل أو . يف كتابات ماسينيون موضوعيا-حسب إدوارد سعيد-يكن متثيل احلّالج مل 
إذ يعترب إدوارد سعيد أّن ماسينيون . بني مفهوم الفداء عند احلّالج، ومفهوم الفداء عند املسيحاملطابقة 

حاول توظيف موقف احلّالج املتجاوز للسّنة لتنسيب احلّالج إىل الغرب املسيحّي، مستندا إىل جتاوز 
شخصية احلّالج من اوزهذا التجويقّرب )2(الفادي للوساطة بني الذاتني اإلهلية واإلنسانية- احلّالج

. فكالمها جتاوزا الوساطة. شخصية املسيح
: )3(أخذ إدوارد سعيد على حتليالت ماسينيون لتصوف احلالج ورمزيته فيما يلي

. بالغلو، كمذهب احلّالج كجوهر حقيقي لإلسالماقرتاح املذاهباّتسم -1
. وصف العرب واملسلمني باملنبوذين امليتافيزقيني، من خالل حادثة نفي هاجر وإمساعيل-2
حـــاوالنعلـــى الـــّنقص، خبـــالف املســـيح واحلـــّالج الـــذيعـــدم تقـــّدم حممـــد إىل ســـدرة املنتهـــى دلـــيالاعتـــرب-3

. استكمال الّنقص
ــا ت؛ ســيحيةيانــة امليظهــر مــن خــالل الّنقــاط الســابقة أّن ماســينيون احنــاز إىل الدّ  ّ نتمــي إىل الثقافــة أل

افت . الدين اإلسالمّي من املنبوذين امليتافزيقيني للثقافة الغربيةاعترب بينما. الغربية وللتأّكد من صحة أو 
.   االّدعاءات املختلفة، نقوم بفحصها من خالل نصوص احلّالج الشعرية والنثرية

الّنفي الستعادة الكينونة يف املبحث الّسابق أّن نصوص احلّالج تقرتح اسرتاتيجية نفي ت تناول
كمـا كـان اّم، لتحقيـق غايـة االّحتـادلغة وبالغة الّنصوص إىل احملـو التـهذه االسرتاتيجيةتدفع و . التوحيديف 

ت تعارة، كمـــا تناولـــذج بالغـــة االســـمنـــو ، مـــن خـــالل يف اشـــتغالية نفـــي الّنفـــيت وقـــد فّصـــل. يف عـــامل الـــذرّ 
. التني على الكينونة خارج وداخل التوحيدالدّ " ال"الوضعيتني األنطولوجيتني لصيغة 

. ن.ن، ص.م- 1
. 28.ن، ص.م- 2
. ن.ن، ص.م- 3
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ا متثل كتابيا بعقد األلف يف أسفل الصيغة"ال"من عجائب صيغة ومن  ّ د أسفل قَ عْ دة اليت تٌـ قْ والعٌ . أ
الصيغة تشرتك يف معان مع املشتقات املنحدرة من نفس املادة االشتقاقية فيما يسمى باالشتقاق 

يف التصّور املواد االشتقاقيةتشرتك ف." دٌ و قُ عْ مَ "،"ةٌ يدَ قِ عَ "، "دٌ اقِ عَ "، "دٌ قْ عِ "، "دٌ قْ عَ "، "دَ قَ عَ " األصغر
يف رة عن أمر ما، صيغتية املتصوّ دّ األحكام احلد مثال جمموعة من قْ العَ مثل يف. احلدّي والثبات عليه

ا املنتمون إىل العقيدة جمموعة من التصوّ متثل كما. م إلزامية، للزواج مثالشكل أحكا رات اليت يعتقد 
عقيدة " ال " ولقد صّورت صيغة . املنتمني إىل نفس العقيدةوتنجم عنها أحكام، تلزم. ماعقيدة

أيضا إىل الكبت الديّين، ألّن هذه العقدةحتيل و . دة أسفل الصيغةقْ األديان بالعٌ التوحيد الظاهرّي يف كّل 
د تصّورا أحاديا عن الدين، تنتج الكبت عرب إقصاء التصورات واملعتقدات اخلارجة من قِ عْ العقائد اليت تَـ 

ا . دائر
الصيغة، عرب احملو التاّم هلا، وتقوم اسرتاتيجية نفي الّنفي يف جتربة احلّالج حبّل العقدة املعقودة يف

عقيدة تعين و ". بالكينونة األصلية للوجودالفناء عن األنا واالّحتاد " بفيما يسمى يف جتربة احلّالج
رمز إىل الذات اإلهلية، عرب حمو العقد، مبا اليت تحترير األلف" ال" عىن الباطّين لصيغةالتوحيد حسب امل

ازية الثنائية، إىل الوضعية احلقيقية األنا ج ر تخف. العبدافيها الالم اليت ترمز إىل أن من الوضعية ا
. األحادية

صورة الفراش اليت ترمز ب- ته آنفاالذي درس-ألنا يف طاسني الفهم وقد صّور احلّالج مراحل حمو ا
شيفالتالحرتاقفاالار،باالرمتاء يف داخل النّ ، احلّالج املتالشيةأنا على رأسها الصوفية، األنا إىل 

ال جمرد ، معرفة النار بالعرفانيف اآلن ذاته وحتّقق . ّقق كينونتها احلقيقية والعميقةحتوبالتايل . الظاهري
.   الربهان والتأمل اخلارجيّ 

كّل الفراش احملرتققد جتاوز ف. وللقصة الفلسفية رمزية بليغة، ذات عالقة باالعتقاد ومشتقاته
التوحيد بالفناء يف كّل معتقد عنلصوفيةالذات امثلما تتجاوز . ابارمتائه فيهار؛تصّور ومعتقد عن النّ 

احمعن النظرمن استغىن و )1(."رِ ظَ ن النَ عَ َىن غْ تَـ سْ اِ ورِ ظُ نْ املَ َىل إِ لَ صَ وَ نْ مَ وَ :" عّرب عنه بقولهو . الواحد
بعد إماتة اجلسد، احلقيقة؛ إذ  تشاهد بالغة المحوالّرمزية يف القصةتتجلىو . عتقد حول التوحيدامل
. 205، صواسنياحلّالج، الط- 1
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ازية، بل و  العقد ، يف ما بعد ما بعد الّنصيف للظهور احلقيقة أ تهيتوبالتايل . إماتة الّلغةوإماتة الصورة ا
بالوضعية هذا االشتغالويرتبط . االشتغال األنطولغويّ عليه تطلقأوهذا ما . والالم املنعقدة

ازية االستعارية إىل الوضعية ؛ احلّالجيةولوجية لكينونة الذات األنط . احلقيقيةأي انتقاهلا من الوضعية ا
ش املنجذب إىل ائرة يف طريق احلقيقة، بالفراه فيها الذات الصوفية السّ ، اليت شبّ استعارة الفراشها تْ لَ ثـَّ ومَ 

اخلروج من بالغة بحقيقّي، جمازّي، إىل آخريّ االنتقال من وضع أنطولوجويسمح هذا .ضوء املصباح
.  للذات الصوفيةاالشتغال األنطوبالغيّ عليه تطلقأوهذا ما. تعارة إىل بالغة احملواالس

ليه عدة قرائن نصية، من بينهامن داخل جتربة االستعادة، مثلما تدل عالذات احلّالجيةتتحّدث 
:  قوله

مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ وال الظُّ الَّ كَ هِ ي بِ رِ دْ يَ ورُ النُّ َال / اءُ ـــــــــــــــــــــــمسَْ أَ كَ نْ مِ يهِ فِ ي، وَ ـــــــــــِــــ بلْ قَ بِ ءٌ يْ شَ "  
مُ رَ والكَ ـــــانُ ـــــــــــــسَـ حْ واإلِ ودُ اجلُ وَ ا هُ ذَ هَ /  هُ دُ هَ شْ أَ نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحِ رٌّ سِ كَ هِ جْ وَ ورُ ونُ 

)1("مُ لَ القَ َال ــــــــــــــــــا وَ ًـ حقَّ ــــــــــهُ مُ لَ عْ يَـ حُ وْ اللَّ َال / هُ ـــــــمُ لَ عْ تَـ تَ نْ أَ يبِّ ي، حُ ِــ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيدِ حَ ذْ خُ فَ 

اإلحسان هو مقام ة، ومقام دَ اهِ الذات املشَ بني و ، رِّ السِ ، قِّ ه الحَ جْ وَ ورِ نٌ تبدو املخاطبة بني
. وجود الذات احلالجيةعَ بَ ومن اجلود اإلهلّي نَـ ". هذا هو الجود واإلحسان: " عليه قولهويدل املشاهدة 

بة ال على أّن الذات تتحدث من داخل التجر هذاوهو وجود يف مقام اإلحسان، ويدّل اسم اإلشارة 
. وتبدو احملادثة حاصلة بنور الّشهود. رِّ للذات إىل السِ احلضور الفورّي " ذْ خُ "وعّزز فعل األمر . خارجها

ا تتجاوز علمي ّ مما ألقي من أي تتجاوز ما هو خمطوط يف صحيفة القدر،؛ القلم والّلوح احملفوظكما أ
وأّن . مما يعين أّن احملادثة خمصوصة بني الذات احلالجية واحلقّ . يف الّلوح احملفوظعلم إىل القلم وخطّ 

. ت إىل االّطالع على علم الّله الذي استأثر به يف غيبه، وخّص به الذات احلالجيةالجية ارتقّ الذات احل
. فهذه الذات تتحدث من داخل جتربة احملادثة الثنائية

63ن، ص .م- 1
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وقد دّل املقطع الشعرّي املوايل على العالقة بني املكتوب الشعرّي، وكينونة الذات احلالجية يف 
: الوجود، فيقول

ــــــدُ ــــــــــــــــــــــــيـــــــــحِ وَ ينِّ إِ ي، فَ دِ يَّ سِ رْ جِ أَ وَ /يدُ عِ بَ ينِّ مِ مُ وْ اللَّ ، فَ ِين مْ لُ ال تَـ " 
يــدُ دِ ي شَ رِ مْ أَ ءَ دْ ، بَ ءِ دْ يف البَ نَّ إِ / اقحَ قُّ احلَ كَ دُ عْ ، وَ دِ عْ الوَ ِيف نَّ إِ 
)1("ــدُ ـــــــــــــــــــيهِ شَ ينِّ أَ وا بِ مُ لَ اعْ وا وَ أُ رَ اقْـ فَ / ـــــــيابِ طَ ا خِ ذَ هَ ابَ تَ الكِ ادَ رَ أَ نْ مَ 

ة آدم وبني ذريالذي كان بني الذات اإلهليةأو امليثاق بلغة املتصوفة، د عْ وَ عن الاملقطوعةتتحدث 
أعاد باطِ خَ المٌ ويظهر أنّ . هودم عن الوعد كتاب الوعد، يف مقام الشٌّ ّمث جنَ .يف مرحلة األعيان الثابتة

"هذا"وقد دّل اسم اإلشارة . يّ اخلطاب الشعر هود الشٌّ معاودة عن مَ جَ مشاهدة احلدث عرب جتربته، فنَ 
ف إرادة القارئ وقد صرّ ". املشار إليه حاضر حلظة اخلطاب" ث من داخل التجربةأّن الذات تتحدّ على

" اخلطاب الشعريّ " ّمث أردفه باإلشارة إىل خطاب آّين ؛"من أراد الكتاب"صيغة املاضي يف للخطاب 
هود يف ة الشّ الذي ّمت بلغ- أّن إرادة االّطالع على الكتابىمما يدل عل. الذي يشري إىل الزمن احلاضر

ب عنه املخاطِ عن طريق االّطالع على اخلطاب الشعرّي الذي يعلن تتّم استعادته، -قمرحلة ما قبل اخللْ 
خطاب احلّق لذرية آدم، أو ألرواحهم قبل اخللق، عن سوى الكتاب يف األصل،ما و .يف زمن اخلطاب

مْ هِ ورِ هٌ ظٌ نْ مِ مَ آدَ ِين بَ نْ مِ كَ بٌّ رَ ذَ خَ أَ ذْ إِ وَ " : قوله تعاىلورد يف مثلما . مشاهدة احلّق، من مقام الربطريق
ا ذَ هَ نْ ا عَ نَّ ا كٌ نَّ إِ ةِ امَ يَ القِ مَ وْ وا يَـ ولُ قٌ تَـ نْ ا أَ نَ دْ هِ ى شَ لَ وا بَـ لٌ قاَ مْ كٌ ربَّ بِ تٌ سْ لَ أَ مْ هِ سِ فٌ نْـ ى أَ لَ عَ مْ هٌ دَ هَ شْ أَ وَ مْ هِ تِ يَّ رِّ ذٌ 
وقد . انكَ ملعرفة يف عامل اإلمْ املشاهدة واثٌ أي أّن الكتاب هو حدَ ؛ )172اآلية. سورة األعراف"(نيَ لِ افِ غَ 
. س البشريةفْ النـَّ الوعي يف شَ قِ نُ 

الكتاب املدون يف حلظة البدء، حلظة املشاهدة شِ قراءة يف نقْ ستنتج أّن اخلطاب الشعرّي هو أف
، خرب يدحِ وَ ت كلمة وقد دلّ . د األحد يف ظّل التوحيدفهو استعادة لذكري الكينونة مع الواح. والتعرف

حالة أي ؛ تعيد لذكرى الّنداء، على حالة العزلة اليت يعيشها املخاطب املس"يدٌ حِ فإّني وَ " إّن يف قوله 
ة الوجودية مطلوبة ومرغوبة ألّن الوحد. الوجوديةلتايل يعيش الوحدة االجتماعية الوبا. عن اخللقالفناء
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ب إىل خاطِ ه املوتوجّ .كتابتها شعرايعيد  ف،ب قراءة نقوشه الداخليةيد املخاطِ هي الشرط الوجودّي ليستعف
بدوره إعادة قراءة ب الشعرّي يف اخلطاالقراءةفعل ويعترب ". وامُ لَ عْ اِ "و"واأُ رَ اقْـ "القارئ عرب فعلي األمر

إعادة فّك فعل القراءة بدورهيعترب : بعبارة أخرىأو .خاطبّي املنقوش يف الوعي املللكتاب األصل
ب شهيد، وينجم عن فعل القراءة العلم بأّن املخاطَ . باطَ لشفرة الكتاب األصلّي املنقوش يف الوعي املخَ 

علم باحلّق، مادام البيت الثاين يؤّكد على عن القراءةينجم و. ب للحقّ املخاطَ مبشاهدة أي حتصيل علم 
إىل مقام املشاهدة الذي وبالتايل تستدعي القراءة ارتقاء". اقحَ قُّ الحَ كَ دُ عْ وَ " الكتاب احلّق بتوكيدين 

.  ب، ملعاينة العلم اليقنيارتقى إليه املخاطِ 
هو استعادة لذكري الكينونة يف ظّل التوحيد، كما أنّه ، جيةللذات احلالستنتج أّن اخلطاب الشعرّي أ

ونص الوجود ، شعرّي املكتوبالّنص الارتباط مما يعين. هدة الصوفيةسريورة للذات يف مقامات املشا
.  شوراملن

قة، ويتضّمن العهد احلقي. مةعلى العهد الذي أخذه احلّق على الذات املتكلِّ 60دّلت املقطوعة 
: ، يف قولهعاينة احلقيقةووسيلة م

هـقَ ــــــــــــــــــــــــــيــــثِ والوَ دِ قْ والعَ دِ هْ العَ بِ / ةِ يــــقَ قِ احلَ بِ قُّ احلَ ِين رَ يـَّ صَ " 
)1("هيقَ رِ ي الطَّ ذِ ي، وَ رِّ سِ اكَ ذَ هَ / ي  ريِ مِ ضَ َال ي بِ رِّ سِ دْ اهِ شَ 

وأستدّل . املتكلمث فيهآخر غري املكان الذي يتحدّ احلقيقة، ّمت يف مكان -دهْ نالحظ أّن العَ 
وتدل الكاف يف اسم . ل للحقيقةد للحّق واحملصِّ املشاهِ الذي حييل إىل السّر " هذاك"اسم اإلشارة ب

حيل إىل الطريقة، أو السبيل الذي يسلكه الصوّيف لتحقيق العهد تأما إشارة ذي ف. شارة على البعداإل
اجلزء السرٌّ ميّثل وبالتايل. خطاب الشعريّ للم حلظة إنشائه الذي يسلكه املتكلّ ذاته وامليثاق، وهو الّسبيل 

؛العهد يف احلياة الدنيويةنودَ ل بٌ ويقوم الضمري بإعادة تفعي. قوعرفه قبل اخللْ ، الرباّين الذي شاهد الرب
. أي يقوم املتكلم بسلوك الطريق، لتلقي احلقيقة من السرّ 

اسرتاتيجية نفي الّنفي ن سائرة يف طريق التوحيد لتحقيق كينونتها العميقة، عرب فالذات احلالجية إذ
. أي التفكيك فالرتكيب؛فاالّحتاد
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فإّن الذات الّلغوية الفاعلة داخل نصوص ؛ ّلغة ذات أبعاد أنطولوجية واضحةوملا كانت ال
وبالتايل . ا وجها الذات وقفاهابل مه. احلّالج عرب ضمري املتكلم، هي مرآة للذات احلالجية يف الوجود

جاز الرتميز عن الذات احلالجية بكّل الرموز الصوفية الواردة يف االستعارات املدروسة إىل حّد اآلن، 
هذه املرآوية أطلق على و ". ال"الالم يف صيغة الّنفي كما جاز تصويرها ب. استعارة الطائر، استعارة الفراش

للذات االشتغال األنطوبالغيّ لّسائرة يف الوجود،الّنصوص، والذات ابني كينونة الذات الفاعلة داخل 
.   الصوفية

وبالتايل . ة احملو التام أو الفناء الكليّ تسعى الذات احلالجية املرموز إليها بالالم إىل بلوغ حال
و العقد فيتحّقق التوحيد احلقيقي، مبح. راتمن معتقدات وتصوّ " ال " صيغة كّل ما هو منعقد يفلّ ينح

حلّل تسعى الذات : أو لنقل. اتر احلدية، عن الذات والّلغة والوجود واملوجودية، والصوّ دِ قَ رات العَ والتصوّ 
.  الّلغة والدين: األساسينياالّنظم الرمزية، خاصة يف شكليه

افت اّدعاءات تنسيب احلّالج أوانطالقا من هذه النتائج؛ فإّنين  ومذهبه إىل ستطيع مناقشة قوة أو 
اسرتاتيجية احلّالج حمو لكّل معتقد، بما أّن ف. الغرب املسيحّي، أو الشرق البوذّي، أو الشرق اإلسالميّ 

. ا املبحثتاليت مهدالت الّنقاد المعاصرينتمثيفإن كّل متثيل عن احلالج ومذهبه يتهافت، مبا فيه 
احلّالج كما أبرزت آنفا ترتكز على بالغة فنصوص. فتتهافت إذن كّل التمثيالت املعاصرة عن احلّالج

يف بقية املبحثوهو ما سأقوم بتعميق َفْحِصه . عن احلّالجويشمل احملو كّل التمثيالت . احملو
:   يعيّ نّي والشِ السُ ينبسَ تفكيك مرتكزات النَّ -2

حىت مع مل تكن عالقة احلّالج  سيئة مع علماء الشريعة والفقهاء فقط، بل اّتسمت بالسوء
فبعد عودته من احلّج األّول حدثت . إذ خرج عن تعاليم الفريقني معا. املتصوفة، من الّسنة والشيعة

فخلع )1(قطيعة بينه وبني معظم شيوخ املتصوفة يف بغداد، على رأسهم اجلنيد ممثل التصوف السينّ 
. الروحيةهم تعاليم التصوفبعدها اخلرقة رمز التصوف، وانضّم إىل اجلمهور، يلقنّ 

1  -voir : Henry Corbin, Histoire de la phylosophie islamique, gallimard, paris, 1964 ,p277.
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حيث زحزح مركزية القبلة من بيت الّله احلرام مبكة، ليقول . لعل أهّم ركن حّله احلّالج، ركن احلجّ 
:  فيقول. بإمكانية حتقيق احلّج يف أّي مكان

مِ ـــــــــرَ ن احلَ عَ مْ اهُ ــــــــــــــــــــــــــــَــــ نغْ أَ وا فَ افُ طَ هِ اللَّ بِ / ةٍ حَ ارِ ال ِجبَ مٌ وْ قَـ تِ بيْ الَ بِ وفُ طُ يَ " 
مِ ــعَ والنِّ ـاءِ ـــــــــــــــَـ الّشـلِ ثْ وا مبِِ حُ ضَ اسُ والنَّ / مْ هِ يدِ عِ مَ وْ يَـ سِ فْ نَـ بِ يبُ بِ ى احلَ حَ ضَ 

)1("يمِ دَ وَ ِيت جَ هْ ي مُ دِ هْ أَ ي وَ احِ ضَ ى األَ دَ هْ تُـ / ِين كَ سَ َىل إِ جٌّ حَ ِيل وَ جٌ حَ اسِ للنَّ 

جتاوز عناصر الوساطة يف ركن احلّج أّوال، بتحويل املكان من مكة، إىل نالحظ من خالل األبيات 
الفداء ّمث جتاوز وساطة الكبش يف . من ثابتوبالتايل يتحّول املكان إىل متنقل بدال. كّل متصوفتِ بيْ 

؛ لفداءالوساطة يف االتايل جتاوزوب. بفداء الّنفس يف احلّج احلّالجيواستبداله عن الّنفس البشرية ثانيا،
. وسيلة الحّج وأركانههوالجسدوجعل. أي جتاوز املستوى الرمزّي إىل احلقيقيّ 

مرتكزات التصّوف السّين؛ بل تعداه إىل تفكيك مرتكزات التصّوف مل يكتف احلالج بنفكيك 
باملتصوفة الّسيئة عالقته ، على غرار املتصوفة الشيعةمع وهو ما يفّسر عالقة احلالج السّيئة . يعيّ الشّ 

خاصة يف فكرة يبدو من نقاط التقاطع اهلامة يف مذهب احلّالج مع املتصوفة الشيعة،رغم ماف. الّسنة
د احلقيقة احملمدية أور إذ . تصوفة الشيعة باحلقيقة احملمديةعلى غرار املأقّر احلّالجأّن إذ .احلقيقة احملمدية

بوصف احلقيقة " طاسين السراج"طاسني األول افتتح الف.ف مفهومها يف شعرهوظّ ، كما يف طواسينه
،  ارِ مَ قْ األَ ْنيِ بَـ نْ ى مِ لَّ جتََ رٌ مَ قَ . ادَ سَ ، وَ جَ رْ السِّ زَ اوَ جَ ، وَ ادَ عَ ا وَ دَ بَ بِ يْ الغَ ورٍ نُ نْ مِ اجٌ رَ سِ : " احملمدية يف قوله

دَ نْ عِ هِ ينِ كِ مْ تَ لِ ) ايكِ مَ (، وَ هِ تِ مَ عْ نِ مِ ظَ عِ لِ ) ايمِ رَ حَ (وَ هِ تِ مَّ أُ عِ مْ جلَ ) ايً مِّ أُ (قُّ احلَ اهُ مسَّ . ارِ رَ سْ األَ كِ لَ فَـ ِيف هُ جُ رْ بُـ بٌ كَ ْو كَ 
يف - وبّني أّن مصدر نوره هو نور الغيب الذي بدا. راجبالسّ " ص"الحظ تشبيه الرسول نف)2(."هِ تِ بَ رْ قُـ 

، األرضة الّرسول صلى الّله عليه وسلم يف ببعثاستدار النور احملمدّي ّمث . يف األزل-إشارة إىل بدء اخللق
هِ ورِ نُ نْ مِ ةِ وَ بُـ النُ رُ َواأنْـ " ف؛ من نورهالنبوة قبلهأنواربرزت كما".عاد" ن البدو األول، يف قوله إىل زم

ا " يقول حمّقق الديوان، سعدي الضّناوي أنّه روى  ابن عريب واليافعي، ومها من كبار الصوفّية، القصيدة التالية دون نسبة، ولو كانت للحّالج ملا خبال 
قاسم حممد عباس، : يراجع(احلّج الروحيّ ها دالة على أورد أيضا القصيدة واعترب ؛ لكن ماسينيون)97سعدي الضّناوي، هامش ديوان احلّالج، ص."( عليه

مما يرّجح نسبة القصيدة إىل احلّالج، خاصة . 47، ص"التفسري، الطواسني، بستان املعرفة، نصوص الوالية، املرويات، الديوان. " احلّالج األعمال الكاملة
ا تتوافق مع مذهبه يف جتاوز الوساطة ّ . واحلّج عنصر من عناصر الوساطة  يف الدين اإلسالميّ . أ

. 97سعدي ضّناوي، ص : ديوان احلّالج ويليه أخباره وطواسينه، مجعه وقّدم لهاحلالج، - 1
. 201عبد القادر احلصين، ص: رضوان السح، تقدمي: الطواسني، إعداد: احلالج- 2
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بِ احِ صَ ورُ ى نُ وَ ، سِ مِ دَ يف القِ مَ دَ قْ أَ وَ رَ هَ ظْ أَ وَ رَ وَ نْـ أَ ورٌ نُ ارِ وَ نْـ يف األَ سَ يْ لَ ، وَ تْ رَ هَ ظَ هِ ورِ نُ نْ مِ هُ ارُ وَ نْـ أَ ، وَ تْ زَ رَ بَـ 
. حممد صلى الّله عليه وسلم)1(."مِ رَ احلَ 

ا أنوار  ّ ما يّتفقان يف فهم احلقيقة على أ يشرتك فهم املعىن بني احلّالج ومذهب اإلمامية، يف كو
املقدسّي أنوار منبعثة فكما أّن األئمة حسب . منبعثة من النور احملمدّي املنبعث بدوره من النور اإلهليّ 

يف املبحث الثاين نت وقد بيّ . من مشكاة النبوةفكذلك احلقيقة عند احلالج هي نور )2(من النور احملمديّ 
، وأّن هذه األنوار منبعثة "علم، وعني وحقيقة احلقيقة وحّق احلقيقة" أّن احلالج يقّسم احلقيقة إىل مراتب 

.   من مصباح النبوة
: يف املبحث الّسابق هذا التقاربتها طوعة اآلتية اليت شرحز املقوتعزّ 

ارُ رَ سْ أَ نَ ـــــــــــــــــــــــــيِ سرِّ املُ رِّ يف سِ رِّ وللسِ / ارُ وَ نْـ أَ قِ لْ يف اخلَ ورِ النُ ورِ نُ ارِ وَ نْـ ألَ " 
ــارُ ــــــــــــــــتَ خيَْ ي وَ دِ هْ يَـ وَ ِيب لْ قَـ هُ لَ نُّ كِ يَ /  نٌ وِّ كَ مُ نٌ وْ كَ انِ وَ كْ يف األَ نِ وْ كَ لْ ولِ 
)3("ارُ صَ بْ أَ وَ ـــــاةٍ عَ وُ اعُ مسَْ أَ لِ قْ عَ لْ لِ فَ / فٌ اصِ ا وَ نَ ا أَ مَ لِ قْ العَ ْنيِ عَ بِ لْ مَّ أَ تَ 

.اإلماميةميتافيزيقا يتمركز املعىن يف فكر اإلمامية حول األئمة، وهو ما يسميه هنري كوربان 
هم أعمدة األرض، العالمات اليت يذكرها الّله يف كتابه، املمنحون احلكمة املتأصلة، هم خلفاء " األئمةف

(...) يقود القرآن حنو األئمة. الّله يف األرض، العتبات اليت نلج عربها إىل الّله، املصطفون وورثة األنبياء
كة، ورثاء املعرفة عن بعضهم البعض، فيهم تنطوي  هم منجم الغنوص، شجرة النبوة، مكان زيارة املالئ

وفق ر كْ حِ -إذن–فمعىن القرآن وحقيقته الباطنية )4(."كّلية الكتب الّسماوية، يعرفون اسم الّله املطلق
قل األئمة املعىن واحلكمة عرب سلسة التوارث تناوي. احلقيقة احملمديةاءرثَ على األئمة، وٌ هذا التصّور 
د يف أّي حلقة من نوإذا انقطع السَّ . سند تواتر املعىن القرآّين واستمرارههذا التصّور وفقالطويلة، فهم 

وهو ما فعله احلالج . بل إّن مذهب اإلمامية بأكمله يتفّكك. يضيعسفإّن املعىن ؛حلقات اإلمامية

. 202ن، ص.م- 1
2 - voir : LOUIS Massignon, la passion de Husayn ibn Mansour Halladj, tome 1 , Editions
Gallimard, paris,1975, p371.

. 81الضّناوي، ص ي سعد: ، مجعه وقّدم لهشعريّ يوان الداحلّالج، ال- 3
4 - Henri Corbin : Histoire de la phylosophie islamique, p82.
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ألنّه صرّح ، )م878/ه265(مْ حسب ما أورده ماسينيون بأّن زعماء اإلمامية قد طردوا احلالج من قٌ 
فإّن مذهب اإلمامية ؛ وإذا صّحت رواية ماسينيون) )1أنّه لن يكون لإلمامية إمامهم الثاين عشرأمام املإل

. بأكمله يتصدّع ويتفّكك، ألّن إنكار وجود املهدي، اإلمام الثاين عشر هو تفكيك ملذهب اإلمامية
. وبالتايل تفكيك أسس املعىن يف ميتافيزيقا اإلمامية

أي ؛ اإلرث احملمديّ ة ثَ رَ وَ دية؛ لكّنهما خيتلفان يفّتفق التصوفان السّين والشيعّي يف فكرة احلقيقة احملمي
هو فقط عن الشيعّي، بقوله بأّن النيبف السينّ حيث اختلف التصوّ .ئمة الوارثني للحقيقة احملمديةيف األ
فبينما . كما اختلفا يف رؤيتهما للخلفاء)2(وبالتايل جعلوا الوالية حسب الشيعة إمامة دون إمام. اإلمام
يكتفي الشيعة بالرتكيز أولياء وورثاء احلقيقة احملمدية؛خلفاء و السنة أبا بكر وعمر وعثمان وعلييعترب

أو ما يسمى باألئمة االثين عشر، الذين يعتربهم الشيعة من آل ى علي وفاطمة الزهراء وأبنائهما،عل
.  لى الّله عليه وسلمصّرسول اخلالفة والوالية بعد وفاة البحسبهم األحّق أّوهلم وهويّ لِ البيت، وعَ 

. م بني آل بيت النيب، وبني غريهم من قريشكْ بدأ الصراع بني الّسنة والشيعة سياسيا، حول أحّقية احلٌ 
فكيف تفاعل احلالج مع هذا الصراع ؟ . ل بعده إىل صراع ديينّ وحتوّ 

إذ اعترب أوامر الرسول ؛ متوافقا مع التصوف السينّ راجيف طاسني السوم احلقيقة احملمدية يبدو مفه
كر الصّديق هو الوحيد الذي عرف سنة الرسول على التحقيق، و  سنته، وأبهيلى الّله عليه وسّلم ص

رَ ضَ ، حَ هِ تِ ريَ سِ نِ سْ حُ نْ عَ َال إِ هِ تِ نَّ سُ بِ رَ مَ ا أَ مَ ، وَ هِ تِ ريَِ صِ بَ نْ عَ َال إِ رَ بَـ خْ ا أَ مَ :" ووصل إىل مقام الصّديقية، فيقول
، ُمثَّ هُ قُ افَـ وَ هُ نَّ ، ِألَ يقُ دِّ ى الصِ وَ ، سِ يقِ قِ حْ ى التَ لَ عَ دٌ حَ أَ رَ صَ بْ ا أَ مَ . / رَ ذَّ حَ فَ رَ ذَ نْ أَ ، وَ رَ بَـ خْ أَ فَ رَ صَ بْ أَ ، وَ رَ ضَ حْ أَ فَ 
)3(."يقٌ رِ ا فَ مَ هٌ نَـ يْـ ى بَـ قَ بْـ يَـ َال ئِ لَ هُ قٌ افَـ رَ 

لى الّله عليه ل صفات الّرسول صأن حيوِّ املذكور أعاله " اجرَ طاسين السِّ " استطاع احلالج يف نص 
، إىل أوصاف ذات "يّ مِ رَ االنتماء المكّي والحَ ، األمّية"، من ميزات خاصة بامسه الشخصّي وسلم

والزالت اإلمامية تعتقد بظهوره يف آخر الزمان، . وقد اختفى، وهو طفل. اإلمام الثاين عشر يف مذهب اإلمامية، هو حممد املهدي، ابن اإلمام الصادق
". املهدي املنتظر" فيما يسمى 

1 - voir : Ibid, p 371.
2  -Ibid,p152.

. 201، صاحلالج، الطواسني- 3



في الّنص الصوفيأسس ميتافيزيقا اإلمامة والواليةتفكيك لث                          الفصل الثا

233

ا يً كِّ مَ ، وَ هِ تِ مَ عْ نِ مِ ظَ عِ ا لِ يً مِ رَ حَ وَ هِ تِ مَّ أُ عِ مْ ا جلَِ يٌّ مِ أُ قُّ احلَ اهُ مسَّ : " دالالت متجاوزة للشخصّي واملكاّين، يف قوله
بُ سَ النَّ -1: صّيغ لغوية، باستخدام عدة التوسيع الدالليوقد أبدع هذا )1(."هِ تِ بَ رْ قُـ دَ نْ عِ هِ ينِ كِ مْ تَ لِ 

صفة " ايً مِ رَ حَ "بني الموسيقيّ التناسب -2،"ينكِ مْ تَ إىل "ايكِ مَ وةمَّ أُ إىل" ايمِ أُ "ة بَ سْ يف نِ يُّ فِ رْ الصَ 
"ايٌ مِّ أُ "لصيغتني الصرفيتني فكما نالحظ أّن ا". مَ عْ نِ ، مِ ظَ عِ " و"ياكِّ مَ "وه عليه وسّلم، لصلى الّ سولالرّ 
، إىل الضّيقلعبتا دورا رائدا يف إخراج احلقيقة احملمدية من الوصف الشخصّي واحلّيز املكاينّ " ايٌّ كِ مَ "و

لدَ بَ ةِ مَ أُ إىل"ايٌّ مِ أُ " تَـْنِسيبِ ب، بسَ إذ عمد احلالج إىل قلب أصول النَّ . ينيةاألنطولوجية والدّ الوظيفة 
يِّ لِ بَ ، واالنتماء القَ يِّ مِ األُ فأزاح الوصف الشخصّي املرتبط مبحمد . ةَ كَ مَ منبدالَتْمِكينِ إىل ايً كِّ مَ ، وَ ةِ يَّ مِ أُ 

فّعل الوظيفة الثيولوجية واألنطولوجية للنّيب، لريتبط ظهوره بالوظيفة ال االسم : والنتيجة. إىل مكة
.  الشخصيّ 

ية اضطالعإذ تكشفان كيف. أنطوثيولوجياوأنطولغويادورا "ايً كِّ مَ "و، ايً مِّ أُ "إذن تلعب الصيغتان 
، إىل الّنسبني األنطولوجّي سب العائلّي احملدودمبهّمة حتويل اهلوية احملمدية من النَّ - الصّيغ الّسابقة-الّلغة

، ةيولوجيظائف األنطولغوية واألنطوثِ ويدّل الّنص اآليت على براعة احلالج يف صياغة الو . والديّين الواسعني
انَ كَ لْ زَ يَـ ، ملَْ هُ رَ بَـ صْ أَ ، وَ هُ رَ دَ قْ أَ ، وَ هُ رَ وَ نْـ أَ ، وَ هُ رَ هَ شْ أَ ، وَ هُ رَ بَـ كْ أَ ، وَ هُ رَ هَ طْ أَ ، وَ هُ رَ صَ بْ أَ ، وَ هُ رَ هَ ظْ ا أَ ا مَ بً جَ يا عَ :" فيقول

، انِ وَ لْ واألَ رِ هَ وْ ، واجلَ دِ عْ البَـ دَ عْ بَـ ، وَ لِ بْ القَ لَ بْ ا قَـ ورَ كُ ذْ مَ انَ كَ لْ زَ يَـ ملَْ ، وَ انِ وَ كْ واألَ نِ ائِ وَ والكَ ثِ ادِ وَ احلَ لَ بْ ا قَـ ورَ هُ شْ مَ 
ال مشرقّي وال مغريب، حسبه أبوي، رفيقه صفوي، كالمه نبوّي، علمه علوي، عبارته عريب، قبلتههُ رُ هَ وْ جَ 

)    2(."يٌّ وِ مَ ه أَ بُ احِ ربوي، صَ 

، لى الّله عليه وسّلمعلى حالة الدهشة من صفات ومقام الرسول ص"ما أفعله" تدّل صّيغة التعجب
. إىل قبيلة عربيةاألرضيِّ قبل االنتسابِ ق الكون، أيْ لْ قبل خَ النيبّ مثّ يردفها بتفسري التعجب بشهرة 

ضِ ويقوم بعدها خبفْ . وجوده كحقيقة يف عامل الغيب أّوال قبل ظهوره كرسول يف عامل الّشهادة : أو لنقل
األوصاف واألنساب األرضية، وإثبات األنساب الّسماوية، مستخدما االسم املنسوب املشتق من 

. ن.ن، ص.م- 1
حسبه، رفيقه، : " يلة بعدها، مثلبِ ه، لورود ألفاظ تدعم القً تِ لً بْـ على قِ " تهيلً بِ قً " رّجح أو " . هتِ يلً بِ قً " ب" قبلته" ، تصحيحا لكلمة 20ورد يف هامش ص

. ، وكّلها تصب يف احلقل الّلفظي لقبيلة"صاحبه
. 202ن، ص.م- 2
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كما أّن علمه . ألنّه نور كما مّر بنا من قبل، يٌّ وِ فَ فجوهر شخصية حممد صَ . الّسماويةاألوصاف
ة، قَ الذي ورد مضموم العني يف الّنسخة احملقَّ "علويّ "ومن طرائف االسم املنسوب .يٌّ وِ بَ نَـ ، وكالمه يّ وِ لْ عُ 

ع الفتحة على العني، ضْ فوَ . عيٌّ شَ عن احلّالج صفة التَ ضٌ فِ ختَْ يٌّ وِ لْ عٌ ، أّن الضّمة املوضوعة فوق العني
الضّمة فوق العني، فإّن االسم تَ عْ ضَ أما إذا وَ . يٌّ وِ لَ عَ : هووبَ ، واملنسُ يّ لِ عَ : إليه هوسوبَ جيعل املنْ 

يتغّري نسب العلم وبالتايل . يّ وِ لْ عٌ : واملنسوب هو) اسم من أمساء الّله احلسىن( يِّ لِ العَ املنسوب إليه هو
الّنسبة فبهما تتحّدد نسبة العلم احملمدّي، أهي . والفتحةمةالضبوضع أو خفض الحركتين احملمدّي 
آل علّي و -ويّ لَ عَ أرضيّ رياثأهو إهلّي ٌعْلِويٌّ أم ماملرياث ؟ وكذا يتحّدد الّنسبة األرضيةماإلهلية أ

؛ فإّن لغة احلّالج تفّكك برباعة عرب "علويّ "التحقيق يف حركة عني االسم املنسوب حَّ وإذا صَ -البيت
الصّيغ الصرفية و"الضّمة والفتحة" وتلعب احلركات . حركة حرف واحد هرم ميتافيزيقا اإلمامية

.  بلعبة وضع احلركات اإلعرابية أو خفضهاتفّكك ميتافيزيقا اإلمامةة، أنطولغويراادو أاملذكورة 
: ياسّي والدينيّ تفكيك مرتكزات السّ -3

للّرسول ص، باالستناد إىل الّلغة العربية يف ) السياسيّ (بلّي فّكك الّنص الّسابق االنتماء القَ 
ا ّمتت من داخل . عالقتها بالبعدين اإلهلّي واألنطولوجيّ  ّ ومن طرائف هذه االسرتاتيجية التفكيكية، أ

حسب ما "هتِ يلَ بِ قَ " أو" هتِ لَ بْـ قِ "ة جّسدته لفظذلك ما. قدرات الّلغة العربية، الصرفية والداللية واإلحيائية
" ياسيّ اسرتاتيجية تفكيك قوة السّ انفكالمها ختدم. رّجح أن تكون الّلفظتان صحيحتنيأو . أورده احملّقق
ّسدة يف القِ " قوة المركزية الدينية"وقريشلليِّ بَ االنتماء القَ  . ومها تشتغالن جنبا إىل جنب". مكة"لة بْ ا

كيف ذلك؟   
قبيلته ال مشرقّي "ب املشرقّي واملغرّيب للّرسولسَ نَّ إزاحة العرب " يِّ لِ بَ القَ "تفكيك االنتماء السياسّي ّمت 

لى الّله عليه ّي عن الّرسول صشِ يْ رَ ب القٌ سَ غاء احلَ عّززه بإلو . نسبه األرضيّ مل يتعّني أي ؛ "وال مغريبّ 
األب املقصود هو الرب رّجح أن يكونأو ". يٌّ وِ بَ ه أَ بُ سَ حَ : " إليه يف قولهيّ وِ بَ الحسب األَ وإسناد ، وسّلم
وقد ورد هذا املعىن الدالّيل يف أكثر من . الرتبية ألرواح ذرية آدم، من خالل الّشهوديتجلى مبعىن الذي 

إّين يتيم ويل : " من قبل يف مستهل املبحث الثاين، يف قولهته الج، مبا فيه البيت الذي حّللبيت عند احل
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ألست : ذرية آدمويقصد باألب الرب حني خاطب . )1("قليب لغيبته ما عشت مكروب/ بهأب ألوذ
ه الرب بإرادته إلظهار املوجودات، من مستوى توجّ تعين ربالأبوةت آنفا أّن شرحقد و ". بربكم؟ 

، بتجّلي ربوبيته وعبودية عرب هذا التجّليالرتبيةمتخضت وبالتايل. دوإىل مستوى البٌ الصور العلمية،
إذن رّجح أمن األزل إىل زمن البعثة؛ فيصّور احلقيقة احملمدية، وعالقتها " راجطاسين السّ "وملا كان. العباد

حيث ؛ بالربلى الّله عليه وسّلم عالقة الرتبية اليت تربط الرسول ص" حسبه أبويّ " أن يكون مقصوده ب
. ّياوبِ بٌ يّا أو رٌ وِ بَ ه أَ فكان حسبٌ توىل الرب تربيته على أّسس ربانية؛ 

. بكر؛ بل مشلت أيضا رفيقه أبا لى الّله عليه وسّلمزاحة الّنسب على الّرسول حممد صمل تقتصر إ
ق نبوة النّيب دَّ يق الذي صَ بالرّفيق أبا بكر الصدِّ احلالج ويقصد .هذه اإلزاحة"يٌّ وِ بَ ه رَ يقُ فِ رَ :" قولهويعّزز 

ما أبصره أحد على التحقيق، سوى : " حقيق، مثلما ورد يف املقطع الّسابق، يف قولهالتَ وعرف النبوة على
ضا إىل حضرة الربوبية،أييقٌ فِ الرَّ ينتسب ف) 2(."يق، ألنّه وافقه، ّمث رافقه لئال يبقى بينهما فريقالّصدِّ 

ومن . الّله عليه وسّلمل صلىيف عالقته مع الرسو ف وفق التعاليم الربانيةيتصرّ ف.ويستمد منها تربيته
ويف نفس الوقت تّتفق . "قَ فَ واَ "مع الفعلينسجم موسيقيا"قَ افَ رَ "يق، أّن الفعل فِ ائب صيغة الرَ عج

ألّن . يقفِ تتضاد دالليا مع داللة رَ ، كما "يقفِ رَ " مع حروف صيغة "يقرِ فَ "حروف صيغة االشتقاق 
فيعين الفجوة واخلالف -يف الّنص-يقرِ أما فَ . كاجلسد الواحديق يعين املوافقة واالنسجام واالّحتاد  فِ الرَّ 

يشتغالن ضّد " يقرِ يق وفَ فِ رَ " وهذا ما جيعل االشتقاق األصغر الذي مثّلته املادتني االشتقاقيتني . واالبتعاد
ا ابن جّين ومن سار على درسه ؛ دورا أنطوثيولوجياوقد لعبت الصيغتان . مبادئ وحدة املعىن اليت أقّر 

فماذا عن الصاحب؟ . فقة من الّنسب األرضّي لتسمو به إىل الّنسب الربويبّ إذ أخرجت الرِّ 
ه بُ احِ صَ "ية يف قولهوقد نسب الصاحب إىل بين أمّ ، يقأيب بكر الصدّ إىل اسم الصاحبيل حي

ألنّه انتصر من قبل . االنتصار لقوة االنتماء السياسيّ نسبة الصاحب إىل القبيلة،ال تعين و ".يٌّ وِ مَ أَ 
يستمد تعاليم الرفقة واملوافقة من لى الّله عليه وسلم، الذي يق، الذي ينسجم ويّتحد مع الّرسول صللرفّ 

ّي للرب، بدل خّط االنتساب وِ لْ وبالتايل انتصر ملعىن الرفقة ضمن خط االنتساب العٌ . حضرة الرب

. 29صسعدي الضناوي، : مراجعة، ديوانالاحلالد، - 1
.201، ص الطواسني: احلالج- 2
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االنتسابَ سريورة املعىن يف الّنصتفّكك و . اصاحب ظاهريا، ورفيق باطنيفأبو بكر . األفقّي، القبيلة
. فتنفتح العالقات حنو أفق مساوّي رباينّ . ويبّ الربفتغين الّنسبة باالنتماء . قريشإىل بين أّمية أو، السياسيّ 

. وبالتايل يتفّكك الّنسب األرضّي السياسيّ 
؛ فإّن العبارة املوجزة تفّكك املركزية الّسحرضواناحملقِّق كما أوردها " هتِ لَ بْـ قِ " لو أبقينا على كلمة 

عدم تعيني مكان خاص " ال مشرقّي وال مغريبّ " وله قإذ يعين ؛ "الكعبة في مكة"الدينية للمكان 
ورد يف وقد . ة مقصودا يف نص احلالجلً بْـ لفظ القِ رّجح أن يكون أو . ه إليها املسلمونبالقبلة اليت يتوجّ 

واملنسوب إليه " ايكِ مَ " الّنسبة بني االسم املنسوب حلَّ إذ؛ ذلكا يدّعم مطاسين السراجمستهّل 
قربته إىل ّقق التمكني للّرسول ص عندالذي يفيد حت" ني كِ مْ التَ " ة، واستبدل املنسوب إليه مبصدركَ مَ 

عند عليه اليت أنعمها احلّق صلى الّله عليه وسّلم بعظم نعمة الّرسول " ايمِ رَ حَ " كما أنّه فّسر داللة . الّله
.  لة املسلمنيبْ الذي يدّل على الكعبة، قِ يِّ كِ املً مِ رَ وبالتايل حّل داللة احلَ . متكينه

وإذ حّلها . ة اليت تتوجه إليها وجوه املسلمني، فهي املركز الديّين يف العقيدة اإلسالميةبلْ متثل الكعبة القِ 
بقي من وجه ووجهة ووجاهة فهل . نّص احلالج، فإنّه فّكك أهم متركز من متركزات العقيدة اإلسالمية

للمسلمني يف نص احلالج؟   
الِربٌّ سَ يْ لَ : " بقوله تعاىل" ال مشرقّي وال مغرّيب " دية نبثق منه معىن الّرسالة احملمتالذييذّكرنا املقام

" نيَ يِّ بِ والنَ ابِ تَ والكِ ةِ كَ ئِ َال واملَ رِ اآلخَ مِ وْ واليَـ بالّلهِ نَ آمَ نْ مَ الربِّ نَّ كِ ولَ بِ رِ غْ واملَ قِ رِ املشْ لَ بَ قِ مْ كٌ وهَ جٌ وٌ والٌ وَ تٌـ نْ أَ 
قصى إىل وقد وردت اآلية بعد استثقال املسلمني حتويل قبلتهم، من املسجد األ)177سورة البقرة، آية (

م، بقدر ما يهم الِربِ الّله عزوجّل الكعبة الشريفة، فأبرز . ق بكّل أوجه اإلميان بالّلهاملتعلِّ أّن الوجهة ال 
وإن محلت أبعادا إميانية مزية للمسلمني،تفكيك الوحدة الدينية الرّ يا ظاهر لةبْ زحزحة وجهة القِ تعين 
ماوّي وحضرة الربوبية يف إنتاج معىن احلقيقة احملمدية، بدل من خالل الرتكيز على فضاء السّ واضحة،

. عالقة املكان احملّددة
املذهبية و ياسيةالتمركزات السّ يشّغل اسرتاتيجية تفكيكية، تفّكك " طاسين السراج" ستنتج أّن نص أ
هذه االسرتاتيجية باالستعانة ت الّنصوص وقد شّغل. يف مظهريها السّين والشيعيّ ين اإلسالمّي، للدّ 

فلعبت كّل هذه الصّيغ أدوارا . بوظيفة الصّيغ االشتقاقية والّنسب الصرفية وداللة احلركات اإلعرابية
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الذي تفكيك االّدعاءيف األنطولغوية واألنطوثيولوجيةوسامهت الوظيفتان . أنطوثيولوجية وأنطولغوية
الج اّدعاء انتساب احلضٌ فْ خَ يدّعم فهل . سب فكر احلالج إىل أحد املذاهب السّنية أو الشيعيةنْ يٌـ 

بانتساب احلّالج إىل العقيدة اسينيون ومن واله من املستشرقني،قوة اّدعاء موالسينّ للتصوفني الشيعيّ 
املسيحية؟ 

افت التمثيالت املختلفة  يف التحليالت املوالية عن احلّالج سأقوم بفحص قوة أو 
: ة المعنىيَ كِ لْ مِ وتوزيع الِعْشق /بالغتا الّسلطة-4

يف مذهب أم مقتضيات اسرتاتيجية احملومن قتل احلالج؟ الّسلطة السياسية املدعومة بالّسلطة الدينية؟ 
احلالج؟   

ماسينيون أّن احلالج شارك يف يكن احلالج على وفاق مع السلطة السياسية يف عصره، إذ أوردمل
وخبلعه اخلرقة الصوفية وانضمامه ) 1(ثورة الزنوج ضّد السلطة احلاكمة واليت شارك فيها الكثري من الشيعة

مما جعل السلطة السياسية تتوّجس خيفة من اّتساع تأثريه وازدياد عدد . للجمهور، أصبح له أتباع كثر
و تزامن تذمر احلكام من احلالج، مع قطيعة هذا األخري مع . أتباعه، فيصّريهم ضّد الّسلطة السياسية

مما عّزز الطالق املزدوج مع . حىت املتصوفة الشيعة والّسنةمعظم فقهاء وعلماء الشريعة يف بغداد، بل 
.    السلطتني السياسية والدينية

اليت أسندت للحالج أوجز عبارة يف تاريخ التصوف اإلسالمّي، "قُّ ا الحَ نَ أَ " شّكلت عبارة 
حمّل نقاش حىت يف الّساحة الّنقدية تزال ، بل الاستقطبت تأويالت الفقهاء وعلماء الشريعة واملتصوفة
فهذه العبارة هي أوجز ملفوظ أودى بقائله إىل . املعاصرة، مثلما فعل ماسينيون يف كتابه عن احلالج

واحلّق أنّنا مل نعثر على العبارة حبذافريها يف ديوان احلالج، وأورد . املوت يف تاريخ الروحانية اإلسالمية
" قَّ الحَ ونَ كُ ِألَ ... ينِ دْ حِ وَ دُ حَ ا أَ يَ : " به يف مقتل احلالج، أال وهوماسينيون بيتا شعريا تسّبب حس

1 - Voir : Louis Massignon, la passion de Husayn ibn Mansour Halladj, tome 1, Editions Gallimard,
1975 , p 371.

 ا غري معروف؛ لكّنه ارتبط " نا احلقّ أ" أّن السياق الفعلّي لظهور إشكالية " األبعاد الصوفية يف اإلسالم وتاريخ التصّوف" تذكر أنا ماري شيمل يف كتا
مه بنشر أفكار فاسدة عن اإلسالم ّ وقد تبعه يف القطيعة معظم فقهاء بغداد، من بينهم عمرو املكي، مما اضطر .  بقطيعة احلالج مع أستاذه اجلنيد الذي ا

امات حول شخصه. احلالج أن يرحل عن بغداد إىل خراسان ملدة مخس سنوات امه مبمارسة الّسحروهناك تطورت االّ ّ : تراجع: للمزيد من التفاصيل. ، با
.  80-78، ص2006، منشورات اجلمل، بغداد، 1حممد إمساعيل السّيد، و رضا حامد قطب، ط: آنا ماري شيمل، األبعاد الصوفية يف اإلسالم، تر
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ا تنسجم حسب ماسينيون مع "قُّ ا الحَ نَ أَ " باإلضافة إىل عبارة  ّ اليت إن مل ترد يف نصوص احلالج، إال أ
)1(مذهبه يف التصوف

فالفقهاء ". أنا الحقّ " آراء الفقهاء وعلماء الشريعة واملتصوفة حول خطإ احلالج بتصرحيه تّفقتا
فأصدر الفقهاء بدعم من الّسلطة السياسية حكما باإلعدام يف حّقه . اعتربوه دليال على كفر احلالج

ات الذي أعلن بأّن مذهب احلالج خاطئ، يضع معتقد" بلسان فقيه بغداد ابن داوود األصبهاين 
أما املتصوفة فاعتربوا أّن احلالج أباح سرّا، وجب عليه  )2(."اإلسالم يف خطر ويستحق حكم اإلعدام

. فمن أباح سرا استبيح دّمه يف عرف املتصوفة)3(كتمانه
بالغة التطابق : يتأّسس على بالغتني خمتلفتني للمعىن"أنا الحقّ " الواضح أّن قراءة امللفوظ 

ا الفقهاء لتكفري احلالج،واملماثلة اليت اس "أنا الحقّ " وبالغة األسرار اليت يرى املتصوفة أّن تعان 
وإّن هذا التصريح أخرج احلّالج من دائرة بالغة األسرار اليت يسعى املتصوفة إىل . تصريح بسّر صويفّ 

م ا يف كتابا أنا "ح احلالج بوإذ يصرّ . ومن معاين السّر التصريح والكتمان يف نفس الوقت. االحتماء 
أو .سةايأي وقع معناه يف حّيز رجال الدين والس؛ امكَ فقد خرج من بالغة األسرار إىل بالغة األحْ "الحقّ 
.وقع يف بالغة التطابق والتماثل: لنقل

هل انتصرت بالغة التطابق اليت ترعاها الّسلطة الدينية املدعومة بالّسلطة السياسية؟ أم أّن األمر 
وة الديّين والّسياسّي ومنظومتهما املعرفية؟ يتجاوز ق

قصيدة شعرية تصّور الطريقة ت لّسلطة أم بالغة األسرار؟ اخرت بالغة ا؟لإلجابة عن أيّهما تنتصر
تناول فيها بالتحليل أكما . اليت تراها الذات احلالجية سبيال لتحقيق الكينونة العميقة أو الكينونة احلّقية

دف إىل معرفة أّي البالغتني أهو . ستناد إىل ما ورد يف أخبارهاحلالج وطريقة تنفيذها، باالواقعة مقتل 
اليت يندرج ؟ وتنتصر؛ أهي بالغة الظاهر والتطابق اليت ترعاها الّسلطة؛ أم بالغة األسرار والعشق واحمل

افته. ضمنها نص احلالج فإذا انتصر املعىن . اوبالتايل نتوصل إىل معرفة قوة البالغة الّسلطوية أو 

1 -Ibid, p171.
2 - Henri Corbin, Histoire de la phylosophie islamique, p278.
3 - voir : Louis Massignon, Ibid, p172.
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. الّسلطوّي الذي حتميه الّسلطتان الفقهية والسياسية؛ فبالغة التطابق تنتصر بفضل قوة السياسّي والديينّ 
أما إذا انتصرت بالغة احملو؛ فإّن القوة اليت تدّعم بالغة التطابق والتماثل تتهافت وتتفّكك، لندخل يف 

.   احملو أو بالغة األسرار
مع األحداث الرّئيسية يف واقعة مقتل احلالج؛ إذ تستبق ،12املقطوعة الشعرية رقم مقاطع ق تتطاب

املقطوعة الشعرية حادثة مقتل احلالج، عرب تصوير األحداث الرئيسية للواقعة قبل وقوعها، من قتل مثّ 
. وتزيد على حادثة القتل، مبقاطع شطحات، ونبوءات ملا بعد النثر لرماد اجلثة. حرق فنثر لرماد املقتول

: يف املقطوعة باملوازاة مع األحداث الرّئيسية للواقعة، وفق مقطعنيفاملعىن يتوزّع
إّن يف قتلي / اقتلوين يا ثقايت :" يقول:  من البيت األول إلى البيت الخامس:المقطع األّول-أ

وبقائي يف ./ من أجل املكرمات/ وحيايت يف ممايت، أنا عندي حمو ذايت/ حيايت، وممايت يف حيايت 
املقطع ويبدو يف هذا )1("سئمت روحي حيايت، يف الّرسوم الباليات/ بيح الّسيئاتصفايت ، من ق

.  وبه يستبق قرار قتله يف الواقع. للروح من سجن اجلسداحترير " اقتلوين" فعل القتل 
حيث يصّور فعل احلرق التايل لفعل القتل يف : في البيتين الّسادس والّسابع: المقطع الثاني-ب

وقد حتّقق طلب )2("ّمث مّروا برفايت، يف القبور الّدارسات / فاقتلوين واحرقوين، بعظامي الفانيات: " قوله
احلرق الوارد يف الّنص الّشعرّي، على غرار طلب القتل، عرب فعل احلرق الذي تال فعل القتل الوارد يف 

ة وصّب عليه النفط وأحرق، ّمث ضربت رقبته، ولّف يف باريّ : " فقد ورد يف أخباره. حادثة مقتل احلالج
)3(."مثّ محل رمادا إىل رأس املنارة لتسفيه الرياح

وهو ما يتجاوز حدود . وتزيد املقطوعة الشعرية مقطعني آخرين، يصّوران مآل الكينونة ما بعد املوت
: الّسلطتني الفقهية والّسياسية، بتجاوز حّد املوت واستشراف ما بعده، يف املقطع الثالث

وميثل استشرافا " من البيت الثامن إلى البيت العشرين" بقية أبيات القصيدة : لمقطع الثالثا-ج
ولدت أّمي أباها، إّن ذا من " وقد مزج فيه بني الّشطحات الصوفية يف قوله. شعريا ملا بعد القتل واحلرق

. 31صالّشعرّي، ديواناحلالج، ال- 1
. 32ن، ص .م- 2
. 177ن، ص.م- 3
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فامجع : " ر املشّكلة للحياة، يف قولهبالعناص) 1("أخوايت-بعد أن كنـــــــــــ    ــــــن بنايت- فبنايت/ عجبايت
واألبعاد األنطولوجية الواصلة )  2("من هواء ّمث نار، ّمث من ماء فرات/ األجزاء مجعا، من جسوم نّريات
ا ترب موات: " لكينونة احملرتق باألرض يف قوله وتعاهدها بسقي من كؤوس / فازرع الكّل بأرض، تر

واملالحظة )3("فإذا أمتمت سبعا، أنبتت خري نبات/ ياتمن جوار ساقيات، وسواق جار / دائرات
من الفعل وجد، ويدّل املعىن الظاهري على " جتدوا " األوىل أّن الفعل الذي افتتح به املقطوعة هو 

مبعىن املصادفة اليت جيدها الصوّيف الواقع حتت " وجد"ف. لكّنه حيمل أيضا معىن الوجد الصويفّ . العثور
: " ، وقوله)49سورة الكهف، آية "( ووجدوا ما عملوا حاضرا: " بة إىل قوله تعايلنس)4(سطوة الوجد

)  525سورة البقرة، آية "( ألنفسكم من خري جتدوه عند الّلهشيءوما تقّدموا من 
ناقش داللة األفعال الرّئيسية يف القصيدة، وواقعة مقتل احلالج، يف عالقتها بكينونة الصوّيف، وكذا أ

.   الّسلطتني الفقهية والّسياسية
ختتلف داللة فعل القتل بني رؤية الّسلطتني الفقهية والّسياسية من جهة، والّرؤية احلالجية من جهة 

. أخرى
ية والفقهية، فيمثل مقتل احلالج استعراضا عقابيا تسّلطه الّسلطة الّسياسية فأما الّسلطتان الّسياس
كما أنّه ميّثل ردعا ألّي شكل من أشكال املقاومة من أتباع احلالج، من . بإقرار من الّسلطة الفقهية

بار حادثة القتل أمام اجلمهور، واالستعراض السلطوّي للعقاب اجلسدّي، إذ ورد يف أخةِ حَ رَ سْ خالل مَ 
التدرجيّي الذي مارسته الّسلطة السياسية على جسد احلالج، بدءا بالتقطيع كما ورد يف احلالج العذاب

وقد مّددت )5(."مث محل وقطعت يداه ورجاله بعد أن ضرب مخس مئة سوط، مث صلب: " اخلرب اآليت
لعذاب وعيدا لكّل من خيرج متديد احيمل و. حالته دون قتل ليوم كاملالّسلطة العذاب برتك املعّذب يف

. 32ن، ص .م- 1
. 33ن، ص.م- 2
. 33ن، ص.م- 3
. 525ن،  ص.م- 4
مقتله، خبالف صيغة تعذيب على وزن تفعيل الدالة على املشاركة توظيف كلمة عذاب بدل تعذيب، ملناسبة صيغة العذاب مع حال احلالج أثناء ت فّضل

. كلمة عذاب على تعذيبت  نقولة عنه؛ فنرّجحبل بدا فرحا مستبشرا، من خالل األخبار امل. وألّن احلالج مل يبد تأثرا بالعذاب املسّلط عليه. يف احلدث
. 176سعدي ضّناوي، ص. أخبار احلالج، مجعه وقّدم له د- 5
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ويرمز تسبيق قطع اليّد والرجلني قبل الرأس، إىل إرادة إخضاع . عن براديغم الّسلطتني الفقهية والسياسية
وبالتايل انتزاع كالم  موافق للحّق وفق . املصلوب إىل براديغم الّسلطة، بانتزاع االعرتاف بالذنب بالقوة

.  براديغم الّسلطة
مثّ " رد القسط الثاين أشّد من األول لطة الّسياسية بقسط الصلب وقطع اليدين؛ بل و مل تكتف السّ 

)1(."ضربت رقبته، ولّف يف باريّة وصّب عليه النفط وأحرق، ّمث محل رمادا إىل رأس املنارة لتسفيه الرياح

الّسلطة السياسية وإّن إفناء اجلسد عرب حرقه فتبديد رماده، هو قتل ألّي أثر أوذكرى استعادة من وجهة
.   لطة الفقهيةاملدعومة بالسّ 

، للخروج من زيف جتاوزهاالذات الصوفيةوجب على أما الرؤية احلالجية، فرتى فعل القتل عتبة، 
املقطوعة الشعرية، داللة وبالتايل يأخذ فعل القتل املتكّرر يف. الكينونة، والدخول يف عمق الكينونة

. والثانية املذكورتان آنفانة يف ظّل التوحيد، مثلما تدّل عليه املقطوعتان األوىلوحتقيق الكينو اإلحياء، 
فيكون املوت قتال . غبة املّلحة للذات ملغادرة حياة الظاهرعلى الرّ "يونِ لُ تُـ قْـ اُ " تكرار فعل األمر يدّل و 

.  عتبة، وجب جتاوزها لتحقيق احلياة الباطنية للذات
فإّن املوت مبنظور احلالج حمايث . فبينما ميثل قتل احلالج مبنظور الّسلطتني الّسياسية والفقهية، عقابا

ا برانيا تسري حنوه الذات ئشيفليس املوت . للحياة؛ بل إّن احلياة واملوت وجها الكينونة احلالجية وقفاها
تعتقد السلطة؛ بل إّن احلياة واملوت متزامنان مثلمايهجم على الكائناحلالجية، أو حدثا دراميا فجائيا 

كما أّن للموت ".اآلن"2الوقتيف متزّمنين: أو لنقل. ة اآلنية لتجربة الذات احلالجيةيف الّلحظ
أنا عندي حمو :" عالقة مع بروز األنا احلالجية العميقة، والدليل على ذلك أنّه أّكد على انبثاقها يف قوله

. 177ن، ص.م- 1
 ّوالتزّمن مصطلح استلهمناه من ترمجة . أي أن يكون الصوّيف ابن وقته. متزّمنني، من املصدر التزّمن، مبعىن اجتماع احلياة واملوت يف الّلحظة اآلنية للصويف

. "Dasein" الوجودعبد الرمحن بدوّي ملعىن اآلنية عند هايدغر، اليت تعين 
الوقت ما أنت فيه، وإن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقىب فوقتك : " الوقت من املصطلحات الصوفية املتواترة بكثرة، يعّرفه القشريّي بقوله

ذا أّن الوقت ماكان هو الغالب على اإلنسان الّرسالة القشريية، : يراجع."( العقىب، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت باحلزن فوقتك احلزن، يريد 
وبالتايل ) 22الّرسالة القشريية، ص. "( أنّه منشغل مبا هو أوىل به يف احلال، قائم مبا هو مطالب به يف احلني" ، أي"الصوّيف ابن وقته : " ويقال.) 21ص

ولكن وقت احلالج يف . ل الوقت، دون اكرتاث مبا عداهميثل وقت الصوّيف الّلحظة اآلنية اليت ينشغل فيها بالوارد الذي يرد من الغيب، ويستسلم ألحوا
.  الذي ميثل الفعل الّرمزّي الفاصل بني احلياة واملوت" اقتلوين " املقطوعة أعاله ميثل تزّمنا واجتماعا للحياة واملوت يف اآلن، الذي جّسده فعل األمر 

.533كتاب اصطالح الصوفية، ص-حمي الدين بن عريب، الرسائل- 2
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رفع " واحملو. مبحو الذات-نسبة إىل القسط احلّقاينّ -فتنبثق أنا حّقية." اتذايت من أجل املكرم
أما " ؛ وللمحو عالقة بالوقت الصوّيف، )1(."أوصاف العادة، وقيل إزالة العّلة، وقيل ما سرته احلّق ونفاه

، وبالتايل ميثل احملو )2(."علمت أّن الوقت حمو وإثبات، إذ من ال حمو له وال إثبات فهو معّطل مهمل
" اقتلوين" وتتمظهر اسرتاتيجية احملو يف القصيدة عرب صيغة األمر . اسرتاتيجية الذات احلالجية يف وقته

أو . اليت يقع عليها رهان اخلروج من كّل صّور الظاهر؛ من ممارسة لألفعال املعتادة، ربط الظواهر بالعلل
أواملزيّفة، اليت تقف على طرف ضّد كّل صور األنا الباطلة"اقتلوين" تشتغل صيغة األمر : بتعبري آخر

إذن هو الشرط الّنفسّي والوجودّي حلياة -فتجاوز حّد موت. الّنقيض من األنا احلّقية أو الذات العميقة
.الذات احلّقية

بالفقهاء، ضّد ارتبط فعل القتل يف الواقعة بالعنف الذي متارسه الّسلطة الّسياسية املدعومة 
وهو ما ميّثل . وقد متظهر العنف يف مسرحة واقعة القتل، وكذا متديد العذاب عرب أجزاء اجلسد. معارضيها

وبالتايل ميثل العنف  أسلوب الّسلطة للمراقبة واملعاقبة يف . استعراضا للقوة املتحكمة يف اجلسد واملعىن
.نفس الوقت

قد " أنا احلقّ " أّن معىن الّسلطة ألّن يف اعتقاد؛الف لرباديغمهاعاقبت الّسلطة اجلّسد احلالجّي املخ
اؤه، عرب كّل أشكال العنف املوجهة إليه، من جلد وصلب . حّل يف هذا اجلسد املاديّ  وبالتايل  وجب إ

ويربز األساس الديّين يف التعنيف، من خالل جلد املصلوب مئة جلدة، لتتواىل أفعال . وتقطيع وحرق
ويبقى اجلسد مسرحا  . ماداطؤ فيها السياسّي والديّين، من قطع لألطراف وحرق وتبديد للرّ أخرى يتو 

. لتشابك الديّين والّسياسّي، وموضوعا لكّل أشكال العنف
أما بالّنسبة ملقطوعة احلالج، فيبدو العنف ذا عالقة بانبثاق كينونة الذات احلالجية العميقة، 

، فهو يرمز إىل العنف املصاحب السرتاتيجية "اقتلوين"وت شكل فعل القتل إذ اّختذ امل. وباملوت أيضا
ويبدو هذا العنف موّجها ضّد كّل صورة، مبا فيه صورة األوصاف الذاتية والّرسوم . انبثاق الذات

.36الّرسالة القشريية، ص: تراجع- 1
 واحلّق ضّده الباطل، وبالتايل ضّد األنا احلّقية، هو . اليت ترتبط بالقسط احلّقاين"  األنا احلّقية" رّجحت تسمية األنا الزائفة بالباطلة، تناغما مع نقيضتها

.قطوعة الشعرية الّسابقةوهو ما ما ينسجم مع مفهوم األنا احلّقية واملزيّفة يف امل. األنا الباطلة
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" ويؤّكد هذا املعىن وصف . والرسم هو أثر لصورة حقيقية، مثل رسم الديار يف اجلاهلية. الباليات
ويتزامن ذلك مع ، "اقتلوين " ا له صورة عرب الفعله العنف إىل كّل موتوجَّ . ال على القدمالدّ " اتيَ الِ البَ 

تكّرر مرتني يف " اقتلوين" وألّن الفعل. ملصاحب لكّل انبثاقبروز الذات احلّقية، كما يدّل على العنف ا
اساديّ فعالوبالتايل ميّثل . ذاتاملقطوعة، وارتبط باملوت واحلياة معا؛ وبالدرجة الصفر من تشّكل ال

يؤّكد أّن الّسادية واملازوشية تدخالن ضمن البنية األساسية لتشّكل ؛يف الوقت نفسهامازوشيّ و
. باطلة أواملزيّفةر األنا البالتزامن مع كّل أشكال العنف الّرمزّي املوجه لصوّ األنا احلّقيةتنبثق ف. )1(الذات

ملا أيت : عن إبراهيم بن فاتك قال" إذ ورد .تزامن مع العذابلعذوبة املال خيلو من شعور اولكّنه انبثاق
دموع اللّذة ال )2(."باحلسني بن منصور ليصلب، رأى اخلشبة واملسامري، فضحك كثريا حىت دمعت عيناه

.  األمل، أو لّذة األمل
اسرتاتيجية احملو احلالجية أكثر ستنتج أّن العنف الذي وّجهته الّسلطة ضّد جسد احلالج، خيدم أ

وأّن العنف الذي توّجهه الّسلطة ضّد اجلسد، هو عنف موجه ضّد رسم اجلسد، الذي هو . مما يعطّلها
وبالتايل فإّن عنف الّسلطة هو درجة أوىل يف سلم العنف املطلوب . اجلسد األثرييّ -أثر للجسد احلقيقيّ 

وبالتايل يتهافت . اسرتاتيجية احملو احلالجيةعنف الّسلطةدم يخف. يف اسرتاتيجية حمو الّرسوم احلالجية
ألّن املعىن يبدأ بعدما يتجاوز الصوّيف . م يف اجلسد، وفرض الرقابة عليه فمعاقبتهاّدعاء الّسلطة التحكّ 

. رسوم اجلسد املقّطع واحملروق واملنثور
يف / ّمث مروا برفايت: " ا يدّل عليه قولهمما يسمح بااللتقاء مع األنا احلّقية، أو ما يسمى بالسّر، مثلم

هو الذي يؤّسس " طوايا الباقيات" فما يبقى )3("يف طوايا الباقيات / القبور الّدارسات، جتدوا سّر حبييب
.  وما يبقى تؤّسسه بقايا ما بعد حمو الرماد. للكينونة العميقة

": أنا الحقّ " ملفوظ قام أبو داوود األصبهاين، باالستدالل اآليت يف قراءة 
)مقدمة كربى" ( أنا احلقّ : " يقول احلالج حبلول الذات اإلهلية يف ذاته يف قوله

1 - Voir Julia Kristeva,La révolution du langage poétique,Editions du seuil,paris,1974, p329.
. 107سعدي ضّناوي، ص: أخبار احلالج، مجعه وقّدم له- 2
. 32، صشعريّ ديوان الاحلالج، ال- 3
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) مقدمة صغرى( وكّل من يصرّح بفكرة احللول فهو معتد على حدود الّشريعة 
)  استنتاج. ( إذن وجب إعدام احلالج ألنّه زنديق

إذ انبنت املقدمة الكربى على بالغة التطابق، بني . استند الفقيه على بالغة التطابق يف فهم امللفوظ
. واحلقّ " أنا " الطرفني 

وال دالالت أنا اليت ال تعود بالضرورة على أنا الذات " رٍ كْ ة سُ الَ حَ "ومل تراع هذه البالغة وضعية املتكّلم
اخلطأ يف قد قاد و" . الّله" واسم الذات " قّ احل" الف بني اسم وال معىن احلّق، واالخت. احلالجية

يف التفريق بني اجلسد واجلسم، بني الّنفس والروح؛ إذ أاخلطوبالتايل. إىل اخلطإ يف احلكماالستدالل
وبالتايل نّفذت  العقاب على اجلسد الظاهر، لتحقيق. تومهت الّسلطة أّن املعىن حّل باجلسد الظاهر

فواقعة مقتل احلالج من منظور الّسلطة استحواذ على ملكية املعىن، . معالّسلطة يف املعىن واجلسدحتّكم ا
غري مسموح، وتسخري املنظومة املعرفية خلدمة الرباديغم / عرب فرض الرباديغم الّسلطوّي مسموح

وإذ تفعل الّسلطة ذلك، فإّن املعىن ينفلت من . وعلى رأس هذه املنظومة بالغة التطابق. الّسلطويّ 
لطوية، بشكل غري واع، ليخرتق اجلسد املصلوب واملقطوع واحملروق واملنثور، إىل أين؟  إىل حدودها السّ 

. وهو ما ميكن تسميته باسرتاتيجية احملو يف مذهب احلالج. ما بعد بالغة التطابق وسلطة الظاهر
أوىل ومهمة من نستنتج أّن الّسلطتني الفقهية والّسياسية خدمتا اسرتاتيجية احملو؛ إذ أجنزتا مرحلة

وبالتايل انزاح معىن التجربة من البعد . احملو، تتعلق بتجاوز الّرسوم الباليات، على رأسها رسم اجلسد
فانفلت املعىن، بطريقة غري مقصودة، . نطولوجية وإهلية باطنيةأوالشريعّي الظاهرين، إىل أبعاد السياسيّ 

. اتيَ اقِ ا البَ ايَ وَ بطَ ضاء أوسع، نعته احلالج من شبكة الّسلطة ومن حدود رسم اجلسد؛ لينتشر يف ف
ستنتج أن معىن الّنصني الكتايب والوجودّي عند احلالج ينفلتان من قوة املعىن الواحد، ومن سلطة أ
على حقيقة التجربة ابجْ وبالتايل متثل كّل إحالة إىل مصدر واحد لتصوف احلالج، تغطية وحَ . ياسيّ السّ 
-ف احلالجاالستنتاج؛ فإّن التمثيالت املختلفة عن مصدر تصوّ وانطالقا من هذا. ابية والوجوديةالكت

أو - يعيّ باملفهوم الشر -من تنسيب احلالج إىل مصدر إسالميّ ؛ تتفّكك-ملبحثا ات اليت مهد
ملاذا؟ .مسيحّي  أو هنديّ 
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االنتصار له، لكان عند عنصر و فولو اكتفى الدارس بالتوقّ . كّل الثقافاتاحلّالج  نصوصربٌ عْ تَـ 
مبا ذهب ّثل على ذلكأمو . تتجلى يف الواقعة والّنص معاالتنسيب إىل ثقافة معينة حجبا لثقافة أخرى، 

ى يف حادثة من تنسيب احلالج إىل الغرب املسيحّي، استنادا إىل معىن الفداء الذي جتلّ ماسينيونإليه 
اية حَ وْ فاجلسد املصلوب جزء من لَ . صلبه احلالج املصلوب يلتقي ف. احلالج، وليس الّلوحة كاملةة دراما 
ىن االستنارة لكن معىن الفداء ميّحي لصاحل مع. الفداء املتجّسد يف الواقعتنييح من خالل معىنسِ مع املَ 

ّمث إّن املعىن البوذي حبّد ذاته ميّحي لصاحل . تالياجلسد احملروق ّمث املنثور الرمادا االبوذية، اليت يوحي
ن الثالثة اصوص، مثلما تدّل عليه املقطوعتلنّ سوم واملعىن الكوّين األنطولوجّي، الذي يبدأ بعد فناء الرٌّ ا

ومن حياول االنتصار ملعىن على حساب آخر؛ فإنّه ميارس سياسة سلطوية . ن أوردنامها آنفااتللّ والرابعة ا
ك؛ لندخل يف االشتغال الّسيميائي ألّن اّدعاء قوة عنصر على حساب عناصر أخرى، يتفكّ . على املعىن

ألنطولوجية، وهو ما ندخل يف االشتغال الّسيميائّي ذي األبعاد ا: أو لنقل. واألنطولوجّي للّنص احلالجيّ 
.   طلق عليه االشتغال األنطوبالغيّ أ

: في الّنص والواقعةإنتاج الكينونة الحّقيةسيرورة -5
استعادة الكينونة يف  ظّل التوحيد عند احلالج، تنبين على يف مستهّل املبحث إىل أّن ت توصل

والقوة احملركة لالسرتاتيجية هي العشق، كدرجة عليا من الوجد، تسمح " الّسلب"اسرتاتيجية نفي الّنفي 
وملا كان العشق طاقة غري منضبطة، وتصهر احلدود بني . للذات العاشقة بالفناء الكلّي والبقاء باحلقّ 

ا تستلهم رمزيتها من النار والنور الّلذين أرسلهما الّله الذاتني العا ّ حسب اعتقاد - شقة واملعشوقة؛ فإ
ار تتجّسد قوة احملو فعرب رمزية النّ )1(جمّسدا صفة العشق لديه، وّمت التعارف عرب نور النار- احلالج

.املشاهدة واحملو معاوالقلب حمّل . واإلبادة، وعرب رمزية النور تتجلى املشاهدة أو الرؤية
عن قلوب أبناء األحوال، وتتجاوز سلطة الضبط الواعي، قصد التنفيس طاقةشحنة الوجدتفيض 

. 157كامل مصطفى الشييب، شرح ديوان احلالج، ص - 1
 من الوجد كما عّرفه الطوسّي يف  معجمه الّلمع هو كّل ما يصادف القلب من هّم وغم وفرح، من جراء مكاشفات احلّق، دون اجتالب وال اكتساب

، ويعرف الوجد من خالل عالمات جسدية يتفاعل  )49لكهف، اآلية سورة ا"(ووجدوا ما عملوا حاضرا: " العبد، استنادا إىل آيات قرآنية، منها قوله تعاىل
. 543-525الطوسّي، الّلمع،  كتاب الوجد، ص: يراجع: وللمزيد من التفاصيل. ا املتواجد مع الوارد اإلهلّي، من خرق للعادات وفقدان إحساس باألمل
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la choraالكورة الّسيميائية"،دِ اجِ املتسرّبة عرب جسد الوَ دِ جْ وَ ة النَ حْ وبالتايل تعادل شُ ) 1(والتسّلي

sémiotique " عن طاقتها بأن خترتق الّنظام سُ فِّ نَـ اليت تُـ ، عنهاربِّ عَ شحنة الّنزوات غري املُ اليت متّثل
تمع يف ا ئً يَ مْ سَ وجتتاز اجلسد الذي يكون مُ الّرمزّي، فتكون الشحنة عالمة نفسية وعشوائية، . األسرة وا

وإذ . عرب الّلغة واجلسددِ جْ ة الوَ نَ حْ أو شُ الكورة الّسيميائيةفتشتغل )2(غري قابلة للضبط خترتق اجلسد
وبالتايل يكون غائبا عن وعيه حلظة . تتسّرب الطاقة عرب الّلغة واجلسد؛ فإّن الواجد يكون يف حالة سكر

وإّن فقدان اإلحساس باألمل، هو . كأن يفقد اإلحساس باألملفيتصرف بطريقة خارقة للعادة. داجُ وَ التَـ 
.       فقدان اإلحساس باجلسد

وهو ما يتجلى يف . حركاتهأحواله و د، من خالل اجِ وَ تَـ ر على جسد املٌ وِّ فَ تَـ طوة الوجد املُ تظهر س
الذي يرمز إىل " اقتلوني" وذلك ما جّسده فعل األمر. شعر احلالج واألخبار املنقولة عن حادثة مقتله

وملا توصلنا إىل أّن ما قامت به الّسلطة من أفعال عنف، هو . املصاحب لربوز األناالعنف الّرمزي

. 529، ص2009، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1لرحيم، طأمحد عبد ا: أيب نصر الّسراج الطوسّي، الّلمع، تح: يراجع- 1
2  - julia Kristeva,La révolution du language poétique, p23.

 ،أو يشعر باحلرارة ويقصد خبرق العادة، أن يأيت الصوّيف بأفعال غري معتادة، كأن يفقد اإلحساس باألمل فتقطع رجله وال حيّس، أو ميتنع عن الطعام أليام
. 534الطوسّي، الّلمع، ص: يراجع: للمزيد من التفاصيل. وقد أورد الطوسّي أمثلة كثرية عن خرق العوائد. يف عّز الربد

فهما حمّوالن من الّرمز واخليال ويف نفس الوقت حيمالن دالالت التحليل . وّظفت الّرمزّي واخلياّيل يف البحث  من وجهة نظر التحليل الّنفسّي الالكاين
ثقافة، باعتبارها تنّظم الذوات والّلغة  نظام داخل أّي . وقد عّرف جاك الكان الّرمزّي مبجموع العالمات الثقافية اليت تشّكل نظاما، أو قانونا. الّنفسيّ 

أما اخليايل . وميكن مقابلة الّرمزّي عند الكان باألنا األعلى لدى فرويد الذي ميّثل القوانني والضمري املتحّكم يف سلوك الفرد. املتكّلمة ضمن قوانينها اخلاصة
واملصطلح الثالث هو الواقعّي الذي . وميكن مقابلته باألنا لدى فرويد. املستمرفهو اجلانب الذاّيت لألنا، الذي ميتاز باهلشاشة ، وميتاو بالتنوع وفيض الصّور 

- الّلغة مثال-وخيرتق دوما أّي نظام ثقايفّ . ويتمظهر الواقعّي على سطح موضوعات الّرغبة. وهو ما يقابل اهلو لدى فرويد. ميّثل موضوعات الّرغبة املكبوتة
واعتمد لسانيات . وقد اعترب الكان العناصر الثالثة الّسابقة تشّكل بنية الذات. لن عنه يف ظاهر الّنظام الّرمزيّ ويشتغل يف شكل موضوعات رغبة، ضّد ما يع

از يف كشف اشتغالية العناصر الثالثة ضمن الّنظام الّلغويّ  فالرغبات تكبت بدء من  مرحلة املرآة لدى الطفل حيث تنفصل أناه . ديسوسري واالستعارة وا
تمعهعن اآلخر لكن نزواته وغرائزه البدائية تعاود نشاطها، أو تنّفس عن نفسها، فتخرتق الّنظام الّرمزّي .  ويقيم تعرفا كامال على ذاته ضمن الّنظام الّلغوّي 
از املرسل الّشكلني االساسيني ملمارسة التنفيس عن الرغبات. ألّي جمتمع الستعارة فهي استعادة موضوع الرغبة فأما ا. وميكن جتليتها من خالل االستعارة وا

ة كما حيدث يف احللم از املرسل فهو استعادة موضوع الرغبة بأحد متعلقاته. من خالل املشا وبالتايل تكون وظيفة التحليل الّنفسّي الالكاين رصد . أما ا
از املرسل، من دال إىل دالتّشل الالوعي ضمن الّلغة بتّتبعه كبنية لسانية، تنتقل فيه الرغبات ضمن إوالييت اال ويتمظهر الالوعي حىت يف . ستعارة وا
ليل البالغّي للّنصوص وهو ما كشفت عنه يف دراسيت من خالل التح. الّنصوص األدبية، اليت ينشط فيها اخليايل والواقعّي ليخرتقا الّنظام الّلغوي ّ يف أّي ثقافة

لكّنه حمتوى نشط ومفكَّك ومفكِّك . اخليايل والّرمزّي من جاك الكان، واحتفظت باحملتوى الّنفسّي الالكاينوقد استلهمت جوليا كريستيفا مفهوما . املدروسة
. ) 24-21خليايل والّرمزي، ص...جاك الكان، االّلغة: يراجع. (يف نصوص كريستيفا خبالف نصوص الكان البنيوية

ا على الالوعي الذي ميتاز بالعشوائية والفوضى. بط مادوما بالعنف، ألنّه قوانني تنتظم ضمن راالّرمزّي إذن ط بر  وكّل قوة . فكّل نظام قوة. ومتارس سطو
ويستطيع ممارسة االلتفاف على أّي قوة، من خالل تسريب شحنات . ولكن الالوعي أيضا له قوته. وهو ما جتلى يف دراسيت حلادثة مقتل احلالج. هي عنف

. الّرغبات بشكل موارب ومراوغ
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خدمة السرتاتيجية احملو لدى احلالج؛ فإّن أفعال العنف، تسّرب شحنة الوجد املتفّور، عرب جسد املقتول 
. يف الواقعة، وعرب لغة املقطوعة الّشعرية

سابقا إىل املرآوية بني جتربة ت وملا توصل. يف أشعار احلالج"الكورة الّسيميائية"تتسّرب شحنة الوجد
ها عرب الشعر، يف احلالج الكتابية والوجودية؛ فإّن احلالج يتلقى إشارات احلّق ويفّكها بأن يعيد كتابت

ىن أشعاره، وخترتق الب" الكورة الّسيميائية" رّجح إذن أن خترتق شحنة الوجد املتفّور أاستسالم تام؛ ف
بل متثل أشعاره اشتغاال سيميائيا للشحنات املسرّبة داخل الّنظام الّرمزّي، ؛ وية واألسلوبية لألشعارالّلغ

.  الّلغة
، وترتكز على حمو  احلّالجاسرتاتيجيةة أوىل ضرورية حسب وهي مرحل:تفكيك الكينونة المادية- أ

متوالية عرب فتجّلت اسرتاتيجية التفيكك . كذا واقعة مقتلهو الّسابق الّنص هو ما جتلى يف و . اجلسد املاديّ 
والواقعة يف أفعال التفكيك ويتقاطع الّنص . ةِ يَ مادِ الَ ةِ ونَ نُ يْـ الكَ ادِ مَ رَ يدُ دِ بْ تَ فَـ قٌ رْ حَ : ن األفعال املاديةم

.  وبنفس الرتتيب

، منشورات االختالف، 1مصطفى املسناوي، ط: اخليايل والّرمزّي، إشراف...جاك الكان، الّلغة: يراجع: د من املعلومات عن الّرمزي واخليايل والواقعيّ للمزي
). 24-21، ص 2006اجلزائر، 

 الكورة الّسيميائية  وظفت(la chora sémiotique)ويتأّسس مفهوم الّسيميائي والّرمزّي واخلياّيل عند كريستيفا وفق . حسب جوليا كريستيفا
برصد اشتغالية املفاهيم الثالثة يف أشعار لوتريامو، " ثورة الّلغة الّشعرية " وقامت كريستيفا، خاصة يف مؤلفها .  التحليل الّنفسّي الالكاين الذي عرضته سابقا

وقد قّلبت بذلك . وأبرزت اخرتاق الّسيميائي للّرمزيّ . الّسيميائي" انتظام جمموعة الغرائز واالنفعاالت األّولية يف عالمات، مسّتها فتّتبعت. ماالرمي، آرتو
ا جمموع العالمات اليت تظهر يف البنية الظاهرة كما هي عند معظم الّسيميائيني، إىل اعتب سيميائيات هي ار الجوليا كريستيفا مفهوم الّسيميائيات، من كو

وهذا الّنشاط الالواعي املتكّرر واملتشّكل  يف عالمات هو ما . جمموع الغرائز والّرغبات يف البنية العميقة اليت تنتظم يف شكل عالمات، وخترتق البنية الّسطحية
وقد رّجحت مصطلح جوليا كريستيفا الّسيميائّي .  الّلغة–الذي يعين جمموعة الغرائز اليت خترتق الّنظام الّرمزّي " الّسيميائي والّرمزي " يّلخصه مفهوميها 

ويسمح بتتّبع باملعىن الذي طرحته ألرصد سريورة الَوْجد الصوّيف يف نص احلّالج؛ ألّن هذا املصطلح يناسب مفهوم الوجد الصادر من الالوعي الصوّيف، 
voir: اقتصاد الّرغبات ضمن نظامي الّسيميائي والّرمزي حسب كريستيفاحولوللمزيد من التفاصيل.  نشاط هذا الوجد إذ خيرتق الّنص احلالجيّ  Julia

Kristeva,La révolution du langage,Edition le seuil , paris, 1972, pages 22-24
ا  احلب اإلهلّي مبعىن إماءة إهلية يف la choraرامفهوم الكو " هي وهو : جنون مقّدس:" ، فصل " قصص يف احلب"أوردت جوليا كريستيفا يف كتا

. ولكن أفالطون يستعمله  مبعىن أنطولوجّي ، ميكن ترمجته بالفضاء احلاوي واحلاضن لكّل املواد. وتعين الكورا لدى اليونان  احلقل الُبور. نغمة-وصوت
، دار 1حممود بن مجاعة ، ط: ا، قصص يف احلب، ترجوليا كريستيف: تراجع: وللمزيد من التفاصيل حول التحليالت الّنفسية لكريستيفا عن قصص احلب

)83، وهامش ص83، ص 2017لبنان، -التنوير، بريوت
يت البعد األنطولوجّي ، وهو ما يتالءم مع جتربة احلّالج الانفتاح مدلوهلا الّنفسّي علىكريستيفا هو كما هو عند  الكورة الّسيميائية  مفهوم ما حّفزين لتوظيف 
نطولوجية األألبعاد ذات ايميائية سّ يف نص دراسيت هي حمموع العالمات الفالكورة الّسيميائية . أنطولوجية وإهلية أوسعمتد إىل أبعاد لتتنطلق من الفردّي 

.هلية يف  جتربة احلّالجاإلو 
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: مرحلة التركيب بعد التفكيك- ب
هذه املرحلة باالستعانة إىل بالغة أجنز الّنص والواقعة و . الثانية بعد حمو الكينونة املاديةرحلةاملبدأ ت

ووردت .ّقية أو العاشقةل إىل مرحلة الرتكيب وصناعة الكينونة احلأوىل ضرورية لالنتقاوهي مرحلة .احملو
ا نّريات فهي ال ترى. "اتِ رَ يـِّ النَـ ومِ سُ الجُ : " يف قولهةبَ كَ لة للكينونة العميقة املُر العناصر املشكّ  ّ أي . وأل

وقد عّربت . نتسب الروحتوإليه . ، هو املستوى النوراينّ أّن الرتكيب يتّم يف مستوى جديد ما فوق حسيّ 
عن املادة اليت تصنع منها الكينونة العميقة؛ فهي ما يبقى وما هو " البقايا المطويات" عبارة احلالج 

وما هو مطوّي يعين أنّه متضّمن داخل اجلسد . طرف الّنقيض مما يزولما يبقى يقف على . مطويّ 
. ي أنّه غري مرئيّ احملرتق، أ

:يف مستوينيالكينونة العميقةمعىن يـٌْنَتج

. ماد املنثوراملتمثل يف بقايا اجلسد احملرتق والرّ : مستوى المبنى-أ

. يّ ئِ رْ املَ ْري غَ يِّ وِ طْ املتمثل يف املَ : المعنىمستوى- ب

حمو الكينونة املادية من أفق احلسّ ويإن بدا .عرب تركيب عناصر نورانيةالكينونة العاشقةويتّم إنتاج 
األّولية كينونة إىل عناصرها بة بالوْ فعل أَ الضحية؛ لكنه يبدو يف العمق -احلالجإلغاًء لوجود يف الظاهر 

ُمثَّ / ارٍ نَ مثُّ اءٍ وَ هَ نْ ، مِ اتٍ رَ يـِّ نَـ ومٍ سُ جُ نْ مِ / اعً مجَْ اءَ زَ جْ األَ عْ امجَْ فَ " : ذلك ما تكشف عنه املقطوعة. يلةصاأل
مع العناصر األساسية األصيلة املوّلدة لكّل أشكال لقاءً عّملية حمو الكينونة املاديةفتبدو ". اتٍ رَ فُـ اءٍ مَ نْ مِ 

بشكل ّن العناصر املوّلدة للحياة رتبها الّنص وما أالحظه أ". النور والماءالنار و الّرماد و : "عناصر احلياة
: النور-3ّل كثافة، أق: الّنار- 2كثيف، : الّرماد-1"لّلطيففاألقّل كثافة فاالكثيفتسلسلّي، من 

واملاء رمز احلياة . مرحلة أخرية؛ ألنّه رمز احلياةوقد ورد املاء يف. "ّسيولة واحلياةلطيف،ال: املاء-4لطيف، 
. لثبات إىل التجّددمن الصالبة إىل الّسيولة، من ا. وبالتايل تّتجه الكينونة من املوت إىل احلياة. دوالتجدّ 

أّن حمو الكينونة املادية عتبة أوىل لالجتماع مع اجلوهر البسيط، املتكّون من العناصر األربعة أالحظ 
: أال وهو؛ أنطولوجيّ بدورعْ مَ اجْ ع الفعل وقد اضطل. ، الّرماد والّنار واهلواءاملوّلدة لكّل أشكال احلياة
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وقد تأّكدت وظيفته األنطولوجية بتكرار اجلمع عرب . اجلوهر البسيط يف كينونة موحدةرِ اصِ نَ عَ لُ صْ وَ 
ا مرحلة ."جمعا"املفعول املطلق . فهو فعل توحيدّي للكينونة الرباعية. تفكيكالرتكيب بعد الوأل

. ويضطلع بوظيفة اجلمع األنطولوجّي  للمبّدد.دُ رَ فْ المُ بُ اطَ خَ المُ والفاعل هو 
؟الكائن المبينيضطلع بوظيفة اجلمع األنطولوجّي يف مستوى الكينونة احلّقية غري ومن 

ال ميكن للمخاطب املفرد أن يضطلع مبهمة اجلمع األنطولوجّي للمبّدد باستعمال حواسه، ألّن مواد 
كما .مستبعد من وظيفة اجلمعفاحلّس . اهرَ ى به وال نَـ رَ نَـ ما هو نور، وكل . الكينونة احلّقية جسوم نّريات

هو فمن . مّثالت والصّور الّذهنيةوق عقلّي، فوق الت؛ ألّن الكينونة احلّقية طور ما فالعقل أيضا مستبعد
مبهمة اجلمع األنطولوجّي؟ إذن يضطلع املخاطب يف نص احلّالج؟ ومن 

من الكائن المبينوحده . ال يضطلع الكائن احلسّي، وال الكائن العاقل مبهمة اجلمع األنطولوجيّ 
يف هذا الّسياق "جيمع"ويأخذ الفعل .كينونة الرباعيةالكينونة املبّددة، وتوحيدها يف ع مجَيْضطَِلُع مبهمة 

ألنّه يتّم يف مستوى ما فوق حسّي أّوال ّمث إّن هذا املستوى ما فوق حسّي مطوّي يف كشف؛ معىن ال
ويضطلع الكائن املبني مبهمة  ". البقايا المطويات: " عمق املستوى األول، مثلما دّل عليه الّنص بقوله

سّي بالظهور يف احل، ليفسح ملا فوق أي يرفع الغطاء عنهكشف املطوّي يف املستوى ما فوق حسّي؛
. الّنص

من إنسان متلق -ب يف الّنصاملتلقي املخاطَ –الكائن الَكاِشفينتقلشف معناه أن كْ أن يَ 
يه وتساميه، من ظاهر الكينونة إىل عمق الكينونة، من ظاهر ، عرب تعالّ )1(للخطاب، إىل كينونة كائن

يضطلع الكائن املبني : وباملختصر. قل إىل فعل إمهال العقلالتوحيد، من فعل إعمال العَ التبديد إىل عمق 
بل يضطلح مبهّمة االنفتاح على اجلوهرّي . مبهمة الّسماح ملا فوق حسّي وملا فوق عقلّي بالظهور

.واحلقيقيّ 

واملنفتح على .عقل، أي املتعايل واملتساميوّظفت مصطلح الكائن املبني وفق  تعريف حممد الّشيخ يف كتابه عن هايدغر، عن الكائن املتجاوز للحّس وال
.112-107حممد الّشيخ، نقد احلداثة يف فكر هايدغر، ص: يراجع: للمزيد من املعلومات.  حقيقته الوجودية

.107يراجع حممد الّشيخ، نقد احلداثة يف فكر هايدغر، ص -1
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زرع : "أال وهي ّمث ينتقل إىل مهمة ثانية؛. اديةمبهمة التبديد أّوال للكينونة املالكائن المبينضطلع ي
يقوم الكائن املبني و . )1("اتٍ وَ مَ بُ رْ ا تُـ هَ بُـ رْ تُـ / ضٍ رْ أَ بِ لَّ الكُ عْ رَ فازْ : " ، يف قوله"عناصر الكينونة في التراب
الرباعية األساسية املوّلدة لكّل أشكال احلياة يف الكون؛ من خالل العناصر بتجذير الكينونة املتشّكلة 

. وهو ما ميكن تسميته باالّحتاد يف كينونة رباعية يف فلسفة احلالج. يف األرضاهلواء واملاء والناّر والرتاب
نْ مِ / يٍ قْ سَ ا بِ هَ دْ اهَ عَ وتَـ : " يف قولهوجتّلت . للكينونة الحّقيةاتِ بَ نْـ اإلِ ةُ لَ حَ رْ مَ : فتأيت مرحلة ثالثة؛ أال وهي

تتجّذر ف) 2("اتٍ بَ نَـ رَ يْـ خَ تْ تَ بَ نْـ أَ / اعً بْـ سَ تَ مْ متَْ ا أَ ذَ إِ ، فَ اتٍ يَ ارٍ جَ اقٍ وَ سَ وَ / اتٍ يَ اقِ سَ ارٍ وَ جَ نْ ، مِ تٍ راَ ائِ دَ وسٍ ؤُ كُ 
وحقيقة الكينونة . ولكّل حّق حقيقة. لتنبعث منها يف شكل خري نبات، الكينونة العميقة يف األرض

ويدّل فعل االنبعاث على أّن الكينونة موجودة من قبل يف مستوى ما فوق حسّي . احلّقية هي االنبعاث
وينسجم فعل االنبعاث مع فعل الّزرع يف الرتاب للكينونة الرباعية املذكور . وما فوق عقلّي؛ أي مطمورة

وينسجم معىن .الكائن املبني مبهمة الّسماح للمزروع باالنبعاثويضطلع . فهو تال للفعل األّول. آنفا
يف اإلنباتمبعىن ميالد اإلنسان يف القرآن الكرمي الذي حيمل داللة الحّقيةالكينونةأو إنبات انبعاث 

مْ كُ جُ رِ خيُْ ا وَ يهَ فِ مْ كُ يدُ عِ يُ ُمثَّ )17(ااتً بَ نَـ ضِ رْ األَ نَ مِ مْ كُ َبتَ نْـ أَ هُ واللَّ :" الكرمي، يف قوله عز وجّل القرآن
. )، سورة نوح18و17اآليتان )"( 18(ااجَ رَ خْ إِ 

مّثل يفتيلفرق بني اآلية والبيت الشعرّي او . نباتيةفهي كينونة . مرادفة للنباتالحّقية الكينونة بدو ت
الدنيا، وعالقة اآلية دّلت على مرحلة خروج اإلنسان إىل احلياة ف. جودية اخلاصة بإنبات النباتاملرحلة الو 

بات يف البيت الشعرّي فيتعّلق حبدث انبعاث الكينونة العميقة نأما اإل. اتِ بَ نْـ حدث امليالد باألرض واإلِ 
الكائن المبينويضطلع . بعد موت األنا الباطلة قتال؛ بل انبعاث الكينونة النباتية، "إنبات النبات"

، الزمن األصلّي ما كانإىل " الّلحظة اآلنية للخطاب " اآلنمبهمة االستدارة من وضع الكينونة يف 
. للكينونة املتمّثل يف حدث امليالد الذي دّلت عليه اآلية الكرمية

أيضا، تستدير يف الّنص، من كينونة مستديرةفهي . مع مفهوم االستدارةالكينونة الحّقيةتنسجم 
ا أفعال األمر يف الّنص الّشعري، إىل الّلحظة الزمنية املاضية حيث  الّلحظة الزمنية احلاضرة اليت جّسد

.33احلالج، الديوان الّشعرّي، ص- 1
. 33صن، .م- 2
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ا متوالية أفعال واقعة مقتل احلالج؛ إىل . أصل الكينونة وتستدير يف الواقعة؛ من الّلحظة اآلنية اليت جّسد
ورمزت إليه . ايةعَ مقطع الرِّ االستدارة يمُ سِ وقد طبع . لتْ ما بعد فعل القَ ، أصل الكينونة الزمن األصليّ 

كما عّزز الرقم سبعة معىن االستدارة؛ إذ يرمز إىل عدد الّسموات ". راتائِ دَ " و" وسؤٌ كٌ : " الكلمات
األسبوع يف فبعد سبعة أيام تكتمل دورة أيام . ر الذي ميثل سبعة أيام من األسبوعوْ واألرضني، وكذا الدَ 

كينونة، بانبعاث فتكتمل دورة إنتاج ال. فتستدير دورة األيام إىل أول أيام األسبوع. الزمن الدنيويّ 
. نباترِ يْ خَ إىل سطح األرض، يف شكل أو النباتيةالمستديرة أوحّقيةالكينونة ال

سواء أتعّلق األمر بدراسات متثيالت احلّالج يف اخلطاب الّنقدّي املعاصر تتفّكك، أّن مما سبق ستنتج أ
راسات اإلسالمية تنسبه إىل شرق آسيا البوذّي، أو الدّ االستشراق اليت تنسبه إىل الغرب املسيحّي، أو

؟ تتفّكك كّل هذه االّدعاءاتملاذا . اليت تنسبه إىل اإلسالم الشريعيّ 
ملعتقدات كّلها، مثلما أبرزته عندما تنحّل اوحقيقتها يبدآن عىن التجربة احلالجية التأسيس ملألّن 

املعقودة حول املعتقدات األرضية، يف األذهان دِ قَ عند احلالج اليت تفّكك كّل العٌ استراتيجية نفي الّنفي
يف الّنصوص ةودَ قٌ المعْ دِ قَ العٌ كّل هذه االسرتاتيجية  كتفكّ كيفوقد أبرزتٌ . واألعيان والّنصوص

يف األذهان واألعيان ملا ،و التامّ المحَ املدروسه، وكيف ينبثق املعىن وتنجّلي احلقيقة يف أفق ما بعد 
تأسيس فإمكانية . انتساب َعَقديِّ مما يؤّكد خروج الّنص احلالجّي والذات احلالجية من أّي . والّنص
: أو لنقل. كما يسّميه احلّالجاتيَ وِ طْ ا المَ ايَ قَ بَـ ، يف المحوبعد ما يف أفق انحيدثحقيقةوبناء الالمعنى

وبالتايل تضع جتربة . حّد الموته فقط بعد جتاوز ميكن تأسيس احلقيقة وإنتاج املعىن عن احلّالج ونصّ 
وهو . الكتابة من داخل جتربة املوت: مأزق ابستمولوجّي خطرييف قد املعاصراحلالج كّل خطابات النّ 

المعاصرة عن الحّالج ونصوصه تحت التمثيالتِ لَّ كٌ االستحالة  ضع هذه إذن ت.املستحيل بعينه
.  عالمة كشط

الكائن يضطلع و . الكينونة الزائفةمرحلة حموعدبللذات احلالجيةحّقيةالكينونة الإنتاج يتّم 
كينونة موحدة، مجع الكينونة املبّددة يف  : بوظيفة أنطولوجية؛ أال وهي"املَُخاَطب يف الّنص" المبين

احلالجّي يتوّجه فأستنتج أّن الّنص ومن يتجاوزها غري الصوّيف؟ . هنيةه الذّ تِ َال شريطة أن يتجاوز حّسه ومتثٌّ 
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من ِإْنَصاٍت ومساح وَكْشف تماثالت، الصوفّي والّشاعروبني . لّنصيف اذاته الّشاعر إىل الصوّيف، وهو 
. يف املبحث الثالث من الفصل الّنظريّ اعر والصوّيف بني الشّ وقد أبرزت هذه التماثالت . ةانَ وإبَ 

ةٍ ايَ عَ رِ ، فَ رٍ ذْ باملقايسة مع مراحل إنتاج النبات يف الطبيعة، من بَ ّقية ّمت الكينونة احلأّن نص إنتاج أستنتج 
وتشّكل هذه املراحل استدارة، من الّلحظة اآلنية للزمن اخلطاّيب، إىل الزمن . اتبَ للنَ اتٍ بَ نْـ ؛ ّمث إِ يٍ قْ سَ وَ 

وقد اّختذت االستدارة معىن اإلنبات الذي يتناغم مع ميالد . املاضي، أصل الوجود والكينونة احلّقية
الواقعة، باملقايسة مع الكينونة احلّقية، يف الّنص و فتّم إنتاج معىن. يف القرآن الكرميالنبات-اإلنسان

وبالتايل حيصل . احلّقيةهو معىن هذه الكينونةوجُ تُ نْ المَ -اتُ بَ النَ و . مراحل إنبات النبات من األرض
. حصاد املعىن مقايسة مع احلصاد يف الطبيعة

.

.
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في نصوص النّفريّ المعنىتفكيك مركزيةو الوالية: المبحث الثاني
من " احلّالج قد شغلت العوام واخلاصة؛ فإّن شخصية  حممد عبد اجلبار النّفريإذا كانت شخصية

ته فال نتوفر على معلومات وافية عن شخصيأكثر الشخصيات غموضا يف تاريخ الروحانية اإلسالمية؛
وقد ذكر قاسم حممد عباس، حمّقق مواقف وخماطبات النّفرّي أّن شخصية النّفرّي من أغمض . الصوفية
يات يف تاريخ الروحانية اإلسالمية، إذ ال نتوفر على معلومات وافية عن حياته وطريقته الصوفية، الشخص

إال ما أورده عفيف الدين التلمساّين شارح كتاب املواقف، وعنه نقل آرثر أربري ما كتبه يف حتقيقه 
ف يف صياغة مما جيعل الدارس أمام اضطرار كشط وظيفة املؤل)1(1963للمواقف واملخاطبات سنة 

تعلق األمر بالواقف املتلقي للمعىن واملنتج له يف أاملعىن، والرتكيز على منتج املعىن داخل الّنصوص، سواء 
نصوص املواقف، أو العبد املتلقي لنداء احلّق يف املخاطبات، أو شخصية الذاكر يف نصوص املناجيات 

، دون اإلحالة ل الّنصج داختِ نْ ىل وظيفة املُ حييل إ" من يتكلم يف نصوص النّفرّي؟ " فسؤال . واألدعية
. جمهوال سائحا يف اآلفاقعاشفإّن النّفرّي قد باألوساط الشعبية، ارتبطماحلالج فإذا كان . إىل خارجه

وملا تكّررت الوالية بلفظها ومعناها . وبالتايل يتعّذر االستناد إىل أخباره إلنتاج املعىن يف نصوصه املختلفة
ا األساس املنتج للمعىن يف . يف أكثر من نص للنّفرّي، خاصة يف نصوص املواقف ّ فإّنين افرتضت أ

الوّيل يف املواقف، أو -الواقفعىن يف نصوص النّفرّي؛ سواء أكان ج املتِ نْ ويكون الوّيل مُ . نصوص النّفريّ 
الفاين يف الديوان - عبد الّله يف املناجيات، أو الّشاعر-بال نعت يف املخاطبات، أو الذاكر- العبد

وبالتايل أقوم . فالوالية إذن إذن مفهوم أساسّي لفهم مرتكزات املعىن يف نصوص النّفريّ . الّشعريّ 
-فواعلالوظائف كما أستند إىل . واإلمامةعىن الوالية باملقارنة مع مفاهيم جماورة هلا كالنبوةبتأسيس م

وأهدف إىل كشف وظيفة الوالية اليت تكشفها الّنصوص، وقسمة املعىن . ولياء الذين ذكرناهم سابقااأل
. وملكيته بني خمتلف الفواعل يف نصوص النّفريّ 

أوالمها األعمال الصوفية للنفرّي اليت . ني حمقّقتني ألعمال النّفريّ اعتمدت يف هذا املبحث على نسخت
اليت " األعمال الكاملة للّنفرّي -ضاقت العبارة"وثانيهما . حّققها الّناقد واحملّقق العراقي سعيد الغامنيّ 

.حّققها قاسم حممد عباس
. 9قاسم حممد عباس، ص: األعمال الكاملة للنّفرّي، تح- حممد عبد اجلبار النّفرّي، ضاقت العبارة- 1
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: للوليّ جيةوظيفتان األنطوبالغية واألنطوثيولو ال-1
. رّكزت نصوص النّفرّي على مقام الوالية ووظيفة الوّيل يف الّنص والوجود معا؛ مقارنة بالنبوة واإلمامة

وكال املوقفني من ". موقف مهرب األنبياء"، و"موقف عهود األنبياء" وقد ورد مقام األنبياء يف 
ا باملواقف اجلديدة اليت أضافها احملّقق قاسم حممد عباس يف األعمال الكاملة " للنّفرّي اليت عنو

حا إىل ظهور تلمي"مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت" أما مقام اإلمام فقد ورد يف ". ضاقت العبارة
يف نسبة املخاطبة إىل ،"تجريد التوحيد" الدكتور مجال املرزوقي يف كتابه شّكك وقد. اإلمام املهديّ 

ا ذات داللة مهدية هو من كتبها، باعتباره هو جامع النفرّي حفيداحتمل أن يكونو . النّفرّي، ألّ
ورودها يف الّنسختني احملّققتني : أوالمها. ملسّوغنيت على املخاطبةعتمدلكّنين ا)1(نصوص جّده النّفريّ 

ما دون التشكيك يف نسبتها إىل النِ  وثانيهما ألّن مقاربيت تفكيكية تعتمد على الّنص . ريّ فَ اليت اعتمد
فحىت املؤلف يرد يف  املقاربة التفكيكية . ال ظروف إنتاج الّنصوص مثلما هو األمر يف املقاربات الّسياقية

. كشخصية ورقية، ال شخصية واقعية
وبالتايل . واألنبياءيرتقي الواقف إىل مقام مساع املخاطبة، بني احلقّ " موقف عهود األنبياء" يف 

وقد تناولت املخاطبة دعوة األنبياء إىل تلقني املعرفة للّناس حسب . يرتقي إىل مقام تلقي الوحي
م وقال هلم ال خترجوا قلبا عن حّد معرفته، فإن أخرجتموه فاصحبوه حىت يصل إىل ما . " استعدادا

) 2(. "أخرجتموه إليه

صّور مقام األنبياء من احلّق، خارج كّل ماهو صورة، من قول في"موقف مهرب األنبياء" أما يف 
وأوقفين يف مهرب األنبياء عليهم الّسالم، :" وقد صّور حمو كّل الصور يف قوله. وعاملي امللكوت وامللك

فرأيته قد جعل ما قال هلم وراء ظهورهم، ورأيته قد جعل ما قالوه وراء ما قال هلم، ورأيته قد جعل 
فاملعىن الذي يصّوره )3(."وراء ما قالوا له، ورأيته قد جعل امللك كّله وراء امللكوت كّلهامللكوت كّله

فاملقطع يصّور الالمعىن، بل يصّور مهرب املعىن . املقطع هو خارج مقام وقوف األنبياء يف حضرة احلقّ 

. 44ص، 1994، الّزهراء لإلعالم العريب، 1ط، حممد عبد اجلبار النّفرّي وتصّوفهاملرزوقي، مجال- 1
. 171، صاألعمال الكاملة- ضاقت العبارةحممد عبد اجلبار النّفرّي، - 2
. 183، صن.م- 3
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هروب املعىن بكناية اإللقاء وراء وقد كّىن عن . الرباّين، من زمام األنبياء، إن تعّلقوا بفتنة قول احلّق وقوهلم
وملا كان . اإلنسان من جسدهاجلزء الذي ال يراه وظهر اإلنسان هو . إىل ما يغيبوالظهر يرمز. الظهر

وبالفعل يفّر . املقام للرؤية، فإّن ما ترصده عدسة الرؤية هو ما يغيب عن مقام املعىن بني احلّق واألنبياء
ه كناية اإللقاء وراء الظهر، لقول احلّق فأقوال األنبياء ّمث عاملي امللكوت املعىن بشكل تتابعّي، ودّلت علي

التقّدم يف العبارات الّلغوية بشكل خطّي متتابع، وهروب املعىن يف : وينتج عن ذلك. وامللك على الرتتيب
.  نفس الوقت من عبارة إىل أخرى

قد رأيت : وقال يل". "هرب المعنىم" ويظهر أّن الواقف قد ارتقى إىل مقام املعىن ال مقام 
وإّن مقام املعىن هو )1(."مهرب األنبياء، فقف يل فيه، فهو مقامك الذي فيه تثبت، وبه تستقّر وتطمئن

إّنين عندك إن تثبت : وقال يل ". مقام القيومية؛ حيث يقف الواقف يف حضرة احلّق ال حضرة السوى
راه بني يديك، فأّي باد بدا، فمقامه من خلفك؛ من خلف وتطمئن، وبيدي األرواح، فرتاه خلفك، وال ت

قلبك، ال من خلف عينك، فأقمه يف مقامه، تقم يل، وتأتيك قيومييت فتقيمك يل، ومتسكك علّي  مما 
.   لواقفاقيقّي لألنبياء و ويظهر أّن مقام القيومية هو املقام احل) 2(."قلت لك، وألّنك أعّز علّي مما قلت يل
، "اسمع عهد واليتك" فقد تلقى خطاب الوالية يف املوقف . ورد يف املواقف أّن الواقف هو الويلّ 

. فالعنوان حبّد ذاته يوحي أّن الواقف ارتقى إىل مقام تلقي عهد الوالية الذي يعادل عهود األنبياء والّرسل
" :واكتب يف قوله3(...)يتكامسع عهد وال: " تلقي الواقف العهد بفعلي األمر امسع يف قولهوقد عّزز

وقال يل فرضت : " مبقام الوالية الذي بلغه الواقف يف قولهاملوقفيصرّح بل)4((...)"اكتب يف عهدك
)5(."عليك أن تعرف من أنت فمعرفتك من أنت هي قاعدتك اليت ال تنهدم وهي سكينتك اليت ال تزل

. ن.ن، ص.م- 1
وتشرتك الوقفة اخلروج من كّل . أو عقلية أو خيالية) صوتية، بصرية( السوى كّل ما سوى الّله، ويشمل كّل ما له صورة، سواء أتعلق األمر بصورة حّسية

، 1البالغة وبالغة التفكيك يف نصوص املواقف للنّفرّي، طسامية بن عكوش، تفكيك : تراجع: للمزيد. للكينونة مع الّله دون دخل ملا سواهأشكال الّسوى 
.50، ص2014منشورات االختالف، اجلزائر، 

. 183، ص األعمال الكاملة- ضاقت العبارةحممد عبد اجلبار النّفرّي، - 222
. 114، صن.م- 3
. 115ن، ص.م- 4
. 114ن، ص.م- 5
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الوّيل -وهو مقام القيومية اليت ينتقل فيها الواقف. ستنتج أّن مقام الوالية هو مقام النبوة أيضاأوبالتايل
از املرسل اورة( من الوجود بالصورة الكنائية خلف احلّق، إىل الوجود با : " ، وهو ما دّل عليه قوله)ا

اورة بني احلّق والواقف" إّنين عندك .  الويلّ - الدال على ا
وإن مل جندها معلنة . ما يؤاخذ على املتصوفة أّن الكثري منهم جعل الوالية أعلى مرتبة من النبوة

لس ؛ حيث بوضوح يف نصوص النّفرّي؛ إال أّن الّنص الّسابق قد ملّح إىل ذلك، باإلضافة إىل موقف ا
لس: " يقول ؤمرون، ورأيت من األولياء ورأيت من األنبياء جمالسني، حيدثون وال ي(...)وأوقفين يف ا

سرت األولياء إذا رفع حّدثوا، : جمالسني، حيدثون ويؤمرون، ورأيت بني األنبياء واألولياء سرتا مكتوبا عليه
فيظهر أّن الوالية أعلى درجة من النبوة، من خالل مجع األولياء بني الوحي املتجّلي )1(."وإذا سدل أمروا

فمن يؤمر يعين له رسالة من األوامر، ". يؤمرون" ، وبني الّرسالة املتجّلية يف كلمة "ثونحيدّ " يف كلمة 
وقد صاغ الّنص الفرق بني املرتبني، من خالل كلمة سرت، فهي ستار بني األنبياء . يلتزم بتطبيقها وتبليغها

تار أمر األولياء كما يؤمر وإذا وضع الس. فإذا رفع الستار حّدث األولياء كما حيّدث األنبياء. واألولياء
، "ثون وال يؤمرونحيدّ ": وإذا تأملنا اجلملتني العائدتني على األولياء واألنبياء على الرتتيب. األنبياء

وضعها أمام ف". حيدثون، يؤمرون " ط الفعلني ؛ فإّن الستار هو ال الّنافية اليت تتوسّ "ثون ويؤمرونحيدّ "
حيّدثون " ، ورفعها عن اجلملة تتحّول إىل صيغة"ال حيدثون ويؤمرون" :تتحّول إىل صيغةل"اجلملة الثانية 

. أما رفع السرت فهو االنتقال إىل مقام النبوة. ؛ أي أّن وضع الّسرت هو املكوث يف مقام الوالية"ويؤمرون
ضطلع وهذا الدور الذي ت. هاما يف االنتقال من مقام إىل آخردورا أنطولوجياوبالتايل تلعب ال الّنافية 

االشتغال األنطولغويّ به هو ما نسّميه 
فقد . تصويرا لظهور اإلمام املهدّي وعيسى عليه الّسالم" مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت" تبدو 

كذلك يقول الرب إّين طالع على األفنية أتبسم وجيتمعون إّيل : " أشار إىل ظهور اإلمام املهدّي بقوله
. ويستنصرين الضعيف ويتوّكلون كّلهم علّي وأخرج نوري ميشي بينهم يسّلمون عليه ويسّلم عليهم

 لس من املواقف اجلديدة اليت أضافها احملّقق قاسم حممد عّباس، يف كتابه احملّقق ألعمال النّفرّي، بعنوان ضاقت العبارة، األعمال الكاملة " موقف ا
. للنّفريّ 

. 178، صاألعمال الكاملة- حممد عبد اجلبار النفرّي، ضاقت العبارة- 1
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ائمة إىل قيامك ولتقومي أيّتها القائمة إىل إمامك فارمجي الدور بنجومك واثبيت القطب فلتنتبهي أيّتها النّ 
بأصبعك والبسي رهبانية احلّق وال تنتقيب، إّمنا احلكم لك وعود الربكة بيمينك فذلك أريد وأنا أريد على 

ويظهر أّن . الّلهالذي هو مقام االسم اجلامع عبد " القطب"و" إمامك" فاإلشارة يف )1((...)ذلك شهيد
عامل الّشهادة الذي صّوره باألفنية، على رأسهم البشر، يعيشون يف حالة سكينة وسالم وطمأنية بظهور 

وإّن النور هو من األوصاف ". وأخرج نوري ميشي بينهم"الرب، من مقام النور الذي دّل عليه بقوله 
اورةوبالتايل . الذاتية للذات اورةوصف اظهر و . حضرت الصفة با . لنور با

كذلك يقول الرب أقبل وال تراجع وانظم لك القالدة وأخرج يدي : " كما صرّح بظهور عيسى يف قوله
إىل األرض ويروين معك وأمامك فابرزي من خدرك فإّنين أطلع عليك الّشمس وخذي عاقبتك بيمينك 

وقرب الصباح منك ذلك من ك فجر واشتدي كالرياح وتدّرعي بالرمحة الّسابقة وال تنامي فقد أطلعت 
آيات ربك وذلك لنزول عيسى بن مرمي من الّسماء إىل األرض وأوان قريب يبّشر به وإمارة للذين أوتوا 

فيبدو الرب متجّليا من مقام الربوبية، مبجاورة )2(."العلم وهدى يهدي به الّله إليه ويستنقذ كثريا جيهلون
از ). الكاف( املفردب ب الذي دّل عليه ضمري املخاطَ املخاطَ  اورة اليت هي من صفات ا وقد جتّلت ا

، ّمث ينتقل إىل تصوير استيقاظ الّنائمة، باستخدام "كَ امَ مَ ، وأَ كَ عَ ين مَ وْ رَ ويَـ "املرسل يف البالغة العربية،
فكان االنتقال . ، حيث شّبهها باملرأة العروس اجلالسة يف غرفتها"كِ رِ دْ ي من خِ زِ رُ فابْـ : " االستعارة يف قوله

از املرسل، إىل االستعارة اورة بني الرّب واألفنية؛ . من ا ولو حّللنا االستعارة من منطلق الّرؤية، حيث ا
الّلطيفة اإلنسانية تستيقظ من مستواها –ألّن احلقيقة . هو تعبري حقيقيّ " فابرزي من خدرك" فإّن قوله 
ازّي  قبل طلوع الرب؛ إىل مستوى احلقيقة، فيتجّلى القسط الذي كانت فيه، -مستوى الّنوم–ا

بَ رُ قَـ "و" كِ رَ جْ فَ عتلَ طْ أَ فقد" تعارتني ردف االستعارة الّسابقة باسويَ . احلّقاّين فيها، بربوز نور احلقّ 
يل والّنهار، بني اللّ زمن فالفجر . فجر ّمث الصبح، شّبه من خالهلما بروز حقيقة األنثى بطلوع ال"حُ باَ الصَ 
وقرب الصباح :" قولهويدّل . قيقة الّلطيفة قبل ظهورهاحلخيالية سريورة أويّ برزخهو زمن لتايل وبا

م ما بني قاتنبثق الّلطيفة من موبالتايل. و ما قبل بروز احلقيقةعلى ما قبل طلوع الّشمس، أ"منك

. 263األعمال الكاملة، ص- عبارةحممد عبد اجلبار النّفرّي، ضاقت ال- 1
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ازية، قبل انغالقها على معىن حقيقيّ وميّثل ".الصباحالفجر وال هو وال ه" الّنقيضني . سريورة الصورة ا
ية يف صوريت زمن الرؤ ؛ وبني "كِ رِ دْ خِ نْ ي مِ زِ رُ فابْـ " ويظهر  التطابق بني زمن املخاطبة يف الصورة األوىل 

اورة اليت جتّلت يف الفجر والصباح،  من خالل بروز احلّق يف فعل بروز حقيقة األنثى، من خالل ا
" ، وعرب حضور الفاعل احلقيقّي يف فعل بروز احلقيقة ثانيا يف "يزِ رُ فابْـ " مراألنثى عرب فعل األخماطبة 

فيتّم . على  املكوث يف منطقة السريورة اليت شرحناها آنفا"يزِ رُ بْـ اُ "وبالتايل يدّل فعل األمر". عتلَ طْ أَ 
. رحلة عدم التعّني حتيينه عرب إلغاء اإلحالة إىل أّي معىن حقيقّي، ومكوث الصورة يف م

فارتبط ظهور عيسى . آية أو حجة إهلية، ملرحلة ما قبل ظهور عيسى عليه الّسالمذه املرحلةهومتّثل 
ا- يف الّنص-عليه الّسالم إمكانية توقيف سريورة زّي للصور إىل معىن حقيقّي، و بإمكانية إحالة املعىن ا

از واحلقيقة، والصبحألّن املرحلة الّسابقة هي ما بني الفجر . الدوال والعالمات أو اآليات ما ، ما بني ا
تثبيت املعىن وجتذيره يف األرض، ذلك ما نزول عيسىيعين و . قع، ما بني الّسماء واألرضبني الّرؤيا والوا
ذلك لنزول عيسى بن مرمي من الّسماء إىل األرض وأوان قريب ذلك من آيات ربك و : " يشري إليه بقوله

ول من النز ريافق ف." يبّشر به وإمارة للذين أوتوا العلم وهدى يهدي به الّله إليه ويستنقذ كثريا جيهلون
فكّلها " ذُ قِ نْ تَـ سْ ي، يَ دِ هْ ى، يَـ دَ هَ " وقد دّل على تثبيت املعىن قوله . عىناملتثبيتالّسماء إىل األرض

؛بل ورةسري املعىن سريورة ستقّر تلتايل وبا. مفردات توحي بالوصول إىل أمر ما أو طريق ما عرب اهلداية
. بينما كان قبل نزول عيسى يف سريورة بني األرض والّسماء. يتجّذر يف األرض

فهو يلعب دورا أنطوبالغيا؛ . املعىن وواضع احلقيقة، يف الّنص والوجودتُ بِ ثَ ميّثل عيسى إذن مُ 
ا أّن له كم. دورا نصيّا كفاعل مثّبت للمعىن واحلقيقة، وأنطولوجّيا كرسول يهدي إىل سبل احلّق واحلقيقة

بروز الرب ه مثلما دّل علي؛ ّل لنور الربإذ أنّه جته جتّل للرب من مقام الربوبية،ألنّ ؛ وظيفة أنطوثيولوجية
(...)" ذلك من آيات ربك وذلك لنزول عيسى بن مرمي من الّسماء إىل األرض" :وقولهبنوره يف املقطع،

.   فاآليات الربانية هي عالمات، متّهد لنزول عيسى عليه الّسالم
:  األُْنطونصيةاعلوَ ية المعنى بين الفَ كِ لْ زيع مِ تو - 2

يف " أوقفين وقال يل : "العبد الواقف تارة، يف قوله" خماطبة وبشارة وإيذان الوقت" اخلطاب يف يتلقى
كما يتلقى املخاطب املؤنث املتكّرر يف . مرتني"يا عبد " ، أو "وقال يل قل" مستهّل املخاطبة، أو
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ني اآلخرين، عيسى فهل من عالقة بني املخاطبني؟ وما عالقة ذلك بالفاعل. املخاطبة اخلطاب تارة أخرة
واملهدي؟

، ومضمون املخاطبة توجيه األمر للعبد "أوقفين وقال يل " افتتحت املخاطبة مبخاطبة العبد، بقوله 
قل لليل إال أصبح لن تعود من : "يف قوله" عدم عودته جمددا" بتبليغ الّليل بعالمة من عالمات القيامة 

ت عن األرض وأحبسها أن تسري وحترق ما كان يستظّل بعد بأّنين ألطلع الشمس من لدن غاب
فيظهر أّن املقطع يستعيد عالمات وصورا عن أهوال القيامة من طلوع الّشمس من املغرب، )1((...)"بك

ويظهر أّن املخاطب يتحدث من داخل جتربة الرؤيا من خالل تلقي فعل . وتوقيفها عن السري والغروب
لى التزامن الدال على الزمن احلاضر للمخاطبة، كما أّن األفعال املضارعة يف املقطع تدّل ع" قل" األمر 

.  بني فعل املخاطبة وحمتوى فعل املخاطبة
يا عبد قف يل فأنت جسري وأنت مدرجة ذكري عليك أعرب إىل : " ب العبد، يف قولهورد املخاطَ 

أصحايب وقد نصبتك وألقيت عليك الكنف من الريح وأريد أن أخرج علمي الذي مل خيرج فأجنده جندا 
را واصال بني احلّق فيظهر العبد جس)2((...)"يليك من دون الطريقجندا ويعربون عليك ويقفون فيما

من إرادته اجخرو حالة العبد متّثل و . ّق املكنونعلم احلذكر احلّق و ميّرر عرب هذا اجلسروأصحابه، و
، "وأريد أن أخرج علمي: " تثبيت إرادة احلّق يف قولهب:ذلك ما يدّل عليه، أّوالعند إرادة احلق،نزوالو 

قام املخاطبة القيومية، وهو مقام الثالث مب، وثالثا "وأبدو وال تدري : " حو إرادة العبد يف قولهمبوثانيا 
فمقام العبد )3(."فمن رآين رأى ماال يظهر وال يسترت: " املوضوع، ما بني الظهور واالستتار يف قوله

وملا كان العبد جسرا واصال، بني احلّق وأصحابه، ومنطقة . مقام الخياليّ قام السريورة، الرائي هو م
ر اليت تعربه، مثلما أّن اجلسر هي الواصلة بني احلّق وأصحابه؛ فإّن العبد يف حالة استسالم تام للصوّ 

؛ فإّن العبد ومثلما أّن اجلسر هو الفاصل الواصل بني ضفتني. اجلسر يف استسالم تام للعابرين عليه
احلّق القادمة من ذكريات الكينونة مع الرؤيامتّثل و . ، هو القارئ الكاشف للرؤيااملستسلم لصور الرؤيا

. 264، ص ن.م- 1
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يا عبد آن أوانك فامجع يل عصيب إليك واكنز  : " ّمث إّن املخاطبة الثالثة للعبد يف قوله .الوعي الرّائي
القيامة إىل ما يسّميه املتصوفة انيرمز " آن أوانك" وإّن تعبري )1((...)"كنوزي مبفاحتي اليت آتيتك 

وهي أشبه بالقيامة الكربى اليت يقوم فيها . للصوّيف، وفيها يقوم املتصوف بني يدي احلقّ الصغرى
ر القيامة بالالوعي الفردّي للعبد من جهة، لكّنها متتزج وبالتايل ترتبط صوّ . اإلنسان بني يدي خالقه
الصور القادمة من بني ّكب مع الالوعي الفردّي، ومنوعي اجلمعّي الذي يرت بالصور القادمة من الال

طلوع : أال وهي. ّددة عرب كّل أجزاء املخاطبةالالوعي اجلمعّي عالمات ما قبل القيامة اليت وردت مب
ا كما مّر بنا، ظهور اإلمام املهدّي  ، نزول )2((...)"ولتقومي أيّتها القائمة إىل إمامك" الشّمس من مغر

: وظهور الدابة )3((...)"وذلك لنزول عيسى بن مرمي من السماء إىل األرض"عيسى عليه الّسالم 
قال له الرب لتقم للّناس :"، وإقامة اإلمام العدل يف األرض)4((...)واركيب الدابة السياحة على األرض"

)5((...)"حكما عادال تثبتهم

ربِّ عَ ويُـ .يؤّوهلا ويقّدم هلا معىنمعناه " الرؤيارُ بـِّ عَ يُـ " تعربه، واليترؤيا احلّق بقراءة عبد إذنيقوم الف
. ؤيا يف نفس الوقتفيكون فعل الكتابة هو فعل القراءة لنص الرّ . عن رؤيا احلّق باالستسالم التاّم هلا

.  فيكون العبد إذن هو العابر واملعبور يف نفس الوقت
: " عدة صّيغ، من خالل األنثىيف " وبشارة وإيذان الوقتةمخاطب" ب الثاين يف املخاطَ يتجلى 

، "أيّتها الّشمس"، "أيّتها املكنونة" ، "أيّتها احملزونة "، "أيّتها القائمة"، "أيّتها الّنائمة" الباسطة املمدودة، 
". يا حمصورة"، "أيّتها اخلارجة"، "أيّتها املتوارية"، "أيّتها الثاوية

ا وجه احلّق . أنثى، تنتقل من االستتار إىل الظهورإحالتها إىل غ السابقة إىلرتك الصيّ وتش ّ " وتظهر أ
رؤية احلّق وعها من كّل وجه، طليعين و )6((...)"فأنت وجهي الطالع من كّل وجه فاّختذي إميانا لعهدك

. وألّن وجه احلّق هو احلقيقة، فإّن األنثى املخاطبة هي حقيقة احلّق املودعة يف كّل وجه. يف كّل الوجوه
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عة يف  وألّن كّل ماهو يف عامل الّشهادة له وجه حّق مكنون؛ فإّن األنثى املخاطبة هي حقيقة احلّق املود
الذي ال يعلمه ، قيقة هي اجلزء احلّقاّين السريّ أّن احلّمث وردت إشارة تشري إىل .كّل ما يف عامل الّشهادة

فإذا خرجت فادخلي إّيل حىت أقبل بني عينيك وأسر إليك ما الينبغي أن يعلمه : " يف قولهإال احلقّ 
ّمث إّن سّر السّر مودع يف . وذلك ما يطلق عليه املتصوفة سّر السّر الذي ال يعلمه إال احلقّ )1("سواك

م قلوب بال أجسامالقلب، مادام أ ّ أي ؛ بال جسماقلباملخاطبة تعترب وبالتايل)2(صحاب املخاطبة كأ
ا نتيجة للمجاهدة اليت يتكبدها الصوّيف للتخّلص من شهوات اجلسم، والبقاء بنور القلب ّ .  أ

فلتنتبهي " :يف قوله؛ أّوال ، يف موضعنيوقد وردت األنثى بوصف النّائمة، اليت تستيقظ بطلوع احلقّ 
تكون األفعال وبالتايل)4("أيّتها النّائمة هلمي فاستيقظي:" يف قولهثانيا و)3("أيّتها الّنائمة إىل قيامك 

ازية يف  حالة اليقظة اليت يؤمن وباملقابل تكون .بة يف حالة يقظةباعتبار املخاطَ ، أفعاال حقيقيةالّنصا
فكيف يتّم التحّول من حالة احللم . بل هي حلم؛ يفة أو جمازيةحالة مزّ س انطالقا من الوعي، ا الّنا

املزّيف إىل حالة اليقظة ؟ 
حضور الرب ف.ّي املودع يف قلب كّل عبدطلوع السّر اإلهلب-حالة اليقظة -احلالة احلقيقيةيظهر 

از واحلقيقة. حضور املعىناحلقيقة و هو شرط طلوع  . ويف حضور الرب تتعّري األدوار بني ا
فلتنتبهي أيّتها النائمة إىل قيامك ولتقومي أيّتها : " ارتبط طلوع احلقيقة أوالسّر، حبضور اإلمام، يف قوله

)5(. "القائمة إىل إمامك فارمجي الدور بنجومك واثبيت القطب بأصبعك والبسي رهبانية احلّق وال تنتقيب

وتظهر صفة ". يومِ قُ تَـ لْ " و" امكيَ قِ " هر أّن مقام اإلمام واملخاطبة هو القيامة، اليت ظهرت يف مفرديتفيظ
ا يف القطب- اإلماموملا ارتبط ثبات . ق الصفة بثوب املوصوفبة، تعلّ قة باملخاطَ رهبانية احلّق متعلّ 

يف املقطع إذن فيجتمع .  بةاملخاطَ -اإلمام صفة للمكىن عنه؛ فإنّ "كِ عِ بُ صْ بأُ بَ طْ القُ ِيت بُ اثْـ " قوله 
". احلّق الظاهر برهبانيته، اإلمام الظاهر، الّنائمة املستيقظة، املعىن املنتج بني الّسماء واألرض:" الرباعي
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هذا بة يف مقام القيومية، إذ أّن قيامة العبد الصغرى حتدث يف يشرتك العبد مع األنثى املخاطَ 
وقم فأدرك يب ما تطلب واطلبين بقيومييت فيما ....يا عبد قف يف الناموس: " املقام، مثلما دّل عليه قوله

فيبدو مقام القيومية الذي يقوم فيه احلّق على كّل شؤون )1(."تدرك فمن رآين رأى ما ال يظهر وال يسترت
وهو املقام ذاته الذي تقوم فيه األنثى ". يسترتماال يظهر وال "الظهور واالستتار قام الرؤيا،العبد، هو م

و تظهر ...". إمامكفلتنتبهي أيّتها النائمة إىل قيامك ولتقومي أيّتها القائمة إىل: " بة، يف قولهاملخاطَ 
من أوصاف األنثى اوصفبِ طْ القُ -امُ مَ اإلِ وملا كان . العبد، األنثى املخاطبة، واإلمام: اآلتيةالفواعل
اورة، و مثلما توصلنا إىل ذلكة باملخاطَ  إذ ؛ عند األنثى أكثر منه عند العبدظهور احلّق أكثر جتّليا با

: ورة الصفة للمكىن عنه يف قولهبة يف مقام القيومية، جمااألنثى املخاطَ رهبانية الحقّ صفة جاورت 
واظهر : " اورة البعيدة، يف قولهباالعبد يف مقام احلقّ ظهر بينما)2(..."والبسي رهبانية احلق وال تنتقيب"

اورة األوىل بالكناية أقرب من ا)3(..."بني يدي مبا أظهرك فيه  از املرسلفا بالتايل و . اورة الثانية با
اورة - قيومية العبد–وألّن املقام نفسه . أقرب إىل احلّق يف ظهوره، من العبداملخاطبةاألنثى  وا

بة هي اجلزء احلّقاّين ستنتج أّن األنثى املخاطَ أفإّنين؛ يف كّل مقاطع خماطبة العبداهرة متحّققة، واألنثى ظ
هلذا خوطبت األنثى . القيومية-ينّشط يف مقام الّرؤياو . وعياملودع يف العبد، وهو اجلزء املرتبط بالال

ا إىل االستيانكشف اجلانب األنثوّي للعبد بمرتني بالّنائمة؛ و  . جدر بتلقي التجّلياأل؛ ألنّه قاظدعو
فال يتلقى العبد التجّلي، إال عندما يتحّول وجدانه إىل أنثى، والوجدان األنثوّي منفعل، وهو ما يتناسب 

وقال يل " :بقوله"موقف االختيار" يف على الوجدان األنثوّي وقد أّكد . مع تلقي التجّليات الربانّية
ربه بالفطرة املربجمة داخله، دون الطفليذكر و )4(."ملرأةاذكرين كما يذكرين الطفل وادعين كما تدعوين ا

تم ، األنثوّي املنفعلاوجداأما املرأة فتدعو الرب ب. عدخل ألّي صورة اعتقادية مربجمة من األسرة أو ا
. وهو ما جيعلها أكثر معرفة للرب من الذكر

. 265ن، ص.م- 1
. 265ن، ص.م- 2
. 265ن، ص.م- 3
. 129، صن.م- 4
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الّلطيفة اإلنسانية، هو الرائي العابر واملعبور فاجلانب األنثوّي من العبد، أو ما يسّميه املتصوفة 
:" ويظهر أّن الالوعي اجلمعّي يعرب الّنائمة املستيقظة، مثلما دّل عليه قوله. للرؤى القادمة من الالوعي

)1((...)"أيّتها النائمة هلمي فاستيقظي وابشري فقد أنزلت املائدة ونبعت عليها عيون الطعام والشراب 

ستيقاظ الّلطيفة اإلنسانية يعين ا. نزهلا الّله على عيسى وأتباعهاملائدة مع قصة املائدة اليت أويتقاطع إنزال 
ويظهر أّن التناص بني املقطع والسورة ). الثقافة(االستسالم للصور القادمة من الالوعي اجلمعيّ إذن 

االجتماع واالتّباع لألعوان، حيث أّن نزول املائدة يردفه أفعال . الدالة على املائدة، هو تناص باملفارقة
أّن املقطع يتحدث مثلما . حىت بعد نزول املائدة عليهمخبالف السورة اليت تصّور تفّرق أصحاب عيسى، 

اورة يف املكان املتعّلق بالّلطيفة اإلنسانية يف ق بل ؛ "فريوين عن ميينك ومشالك: " ولهعن حضور الرب با
وهو ما مل ". ألّن الذي يقاتلهم يقاتلين وأنا الغلوب: " نسانية يف قولهد فعل الرب مع فعل الّلطيفة اإلاحتّ 

م كانوا حمجوبني باحلسّ  . يستطع أصحاب عيسى رؤيته، ألّ
الرب، الّلطيفة، " معناه من االجتماع واحلضور املتحّقق بني الرباعي ينكصكن املقطع املوايلل

فتزيين وزيين الشعوب لبهائي فقد : " حلضور الرب يف قولهإىل االنتظار؛ "ماء واألرضاألعوان، السّ 
أذهب عنك احلزن وملألت قلبك بالفرح، وسوف يصطفون صفا واحدا لقدومي وأقدم بغتة، فال 
تدهشني وال تتحريين فلست أغيب بعد هذه إال مرة، مث أظهر وال أغيب وترين أوليائي والقدماء يقيمون 

مما يعين أّن املقاطع . ذين ومسا املقطع نفسهاالجتماع واحلضور اللّ ظارحالة االنترتجئ ف)2(."ويفرحون
حيث ال ختضع لرتتيب ؛ ا احلامل يف احللمر اليت يراهفهو أشبه بالصوّ . تركيب حملتوى غري متسلسل

باستيقاظ الّلطيفة اإلنسانية، هو تركيب حملتوى جيعل الالوعي اجلمعّي املستيقظمما. األحداث الواقعية
.  يط ومفّككنش

يستعيد و . كشف أمام العبد الرائيستنتج إذن أّن األنثى املخاطبة هي جانب الالوعي اجلمعّي املنأ
وضعية العبد الرائي هي كما أّن . العبد الرائيح قصصا قادمة من الثقافة اليت جتتا األنثوّي اجلانبهذا 

وملا كان مستوى الرؤيا هو مستوى اليقظة، كما دّل عليه معىن . االستسالم لسيل الصور اليت جتتاحه

. 267ن، ص.م- 1
. 267ن، ص.م- 2
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از املرسل، االستعارة( ر جمازيةاالستيقاظ املرافق لربوز الّلطيفة؛ فإّن املقاطع اليت تبدو فيها الصوّ  هي ) ا
فاألوىل . الفرق بني الرؤيا يف احللم العادي ورؤيا األولياءوهو ما يضعنا أمام. حقيقة يف نفس الوقت

از، وإذا مل .  " ختضع للمجاز، أما الثانية فمحتواها حقيقة وإن بدا جمازا وقال يل الواقف ال يعرف ا
)1(."يكن بيين وبينك جماز مل يكن بيين وبينك حجاب

: ردالسّ تفكيك خطّيةالوالية و -3
مما يسمح له بكشف بعد احلّق أو . كمة املستمدة من العلم الرباينّ يف حضرة احلّق احلتلك الواقفمي

. الوجود الباطن من كّل موجود، بعدما تفىن مظاهره املزّيفة
املوقف يف كّل مقطع من املقاطع النّفرية هو الّسياق الوجودّي الذي يسمح للواقف باستعادة ويكون 

ألّن فعل الكتابة حمايث للتجربة يف نفس . ذكرى الّنداء األصلية، وبكتابة هذه الذكرى يف نفس الوقت
يتلقى الوّيل العهد "كَ تِ يَ َال وِ دَ هْ عَ عْ مَ اسْ " فمثال يف موقف . وقد ورد ذلك يف أكثر من موقف. الوقت

مما يدل على معاصرة )3("اكتب يف عهدك: " ، ّمث يردفه بقوله )2("امسع عهد واليتك" بالفعل امسع 
الذي يدل " امسع" فالوّيل يستعيد ذكرى الّنداء األول عرب الفعل . فعل الّسماع للكتابة يف نفس الوقت

ة نقوشه الداخلية يف صحيفة العودة، إذ يقرأ نقوشه على الّلحظة اآلنية لالستعادة، كما أنّه يعيد كتاب
الداخلية ويف نفس الوقت يعيد كتابتها عرب تكرار املقال الذي يسمعه، من خالل كتابة ما يسمع يف كّل 

".  قال يل" موقف، عرب مقول القول 
ومسي ولّيا ألنّه يّلي احلّق . تاز الوّيل بالتخصيص مقارنة بغريه من العباد الذين يغرقون يف التعميممي

وقال يل أليس إرسايل إليك العلوم من جهة قلبك : " ؛ ذلك ما يبيّنه املقطع املوايلشيءمباشرة، وال يلّيه 
ليك من طرح قلبك وطرح ما إخراجا لك من العموم إىل اخلصوص أوليس ختصصي لك مبا تعرفت به إ

أوليس الكشف أن تنفي عنك كّل (...)بدا لك من العلوم من جهة قلبك إخراجا لك إىل الكشف 
وتشهدين مبا أشهدتك فال يوحشك املوحش حني ذلك وال يؤنسك املؤنس حني شيءوعلم كّل شيء

. 99، صاملواقف،حممد عبد اجلبار النفريّ - 1
. 114، صن.م- 2
. ن.ن،ص.م- 3
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مبا أشهدتك شيءكّل أشهدك وحني أتعرف إليك  ولو مرة يف عمرك إيذانا لك بوالييت ألّنك تنفي  
يليين، فهذه شيءويليك كّل شيءفتليين ال كّل شيءفأكون املستويل عليك وتكون أنت بيين وبني كّل 

)1((...)"صفة أوليائي  فاعلم أّنك ويل وأّن علمك علم والييت فأودعين امسك حىت ألقاك

ما آنفايبدو الوّيل متجاوزا مرتبيت ال شرتط وي. يف حضرة احلقّ يقف و فه. عامل والعارف اليت ذكر
ويفّسر ذلك بكون الوّيل يف موقع . فناء األشياء والكون بأكمله يف عيان الوّيل الواقفيف هذا الوقوف 

وقد دّلت منطقة الربزخ . برزخّي، بني احلّق الذي هو الوجود املطلق، وبني اخللق الذي هو املوجود احلسيّ 
ألّن حال ". ال يوحشه موحش، وال يؤنسه مؤنس " الواقف احلال الربزخي الذي يعرتي الويلّ على 

. أما الوّيل الواقف فاحلّق مستول عليه. الوحشة أو األنس يكون يف مقام املعرفة كما مّر بنا آنفا
أي حالة السريورة خارج الّنقيضني، هو حالة عدم التعّني، أو احلرية " ال وحشة وال أنس" إّن حال 

ألّن احلركة خارج الّنقيضني تعين الّدال يف سريورته قبل إحالته . احلّق على الوّيل الواقفمن جراء استيالء
)2()الشيء( إىل مدلوله والعالمة قبل إحالتها إىل مرجعها

ويبدو . يتلقى الويل عهد الوالية، مثلما يتلقى األنبياء الرسالة" امسع عهد واليتك" ويف موقف 
النّيب يف نصوص املواقف؛ ألنّه يتلقى عهده مباشرة من احلّق، عرب فعل الّسماع امسع الوّيل أعلى مرتبة من 

ومن هنا تعيد نصوص . الذي يدّل على الّلحظة اآلنية، وكذا فعل األمر اكتب املرادف للفعل امسع
إلسالمّي، أال وهذه مراجعة مهمة ألحد املعامل املقّدسة للدين ا. املواقف االعتبار للوالية مقارنة بالّرسالة

من النبوة يف أرقىمرتبة الواليةتتبّوأ و . يف الزمن أكثر من الّرسالةفالوالية مستمرة وممتدة .وهو النبوة
ألّن الوّيل كما مّر بنا يف الّنص الّسابق يتلقى عهده من احلّق مباشرة، وليس مثل النيب ؛ مواقف النّفريّ 

عامل املقّدس اإلسالميّ املراجعة اهلامة ألحد مجلبت هذه ه هذقد و .  لقى رسالته عن طريق امللكالذي يت
.  ملا حتمله املراجعة من تغليب للوالية على الّرسالة، وبالتايل للوّيل على النيبّ )3(استنكارا من الفقهاء

. 85، صاملواقفالنّفرّي،حممد عبد اجلبار - 1
2  - VOIR : Julia kristeva ,La révolution du langage poétique, p23 .

. 74، صالتصّوف طريق اإلسالم اجلّوانيةإيريك جوفروا، - 3
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فقد تلقى خطاب الوالية . يف األعيان الثابتةأي ؛ كتوبا يف علم الّله قبل اخللقيةيبدو اسم الوّيل م
قل ألوليائي قد : وقال يل: " يف قوله" موقف أدب األولياء " خلروج إىل اخللقية، مثلما يبيّنهقبل ا

خاطبكم قبل هياكلكم الطينية ورأيتموه، وقال لكم هذا كون كذا فانظروه وهذا الكون  كذا وانظروه، 
" مثلما يدل عليه قوله؛ صليّ ذكرى الّنداء األاملقطعيستعيد هذا ف)1(."فرأيتم كّل كون أبداه رأي العيان
. لكن الّنداء هنا خلصوص املنادى، الويلّ . أي يف مرحلة األعيان الثابتة؛ "خاطبكم قبل هياكلكم الطينية 

. يف األعيان الثابتةويظهر أّن اسم الوّيل موجود بالقوة
يث ّمت ح. "انظروا" ل األمر ّرؤية، وعرب فعيستطيع الوّيل استعادة ذكرى الّنداء األصلّي عرب فعالية ال

ذا املقطع الّسرديّ . حتقيق طلب الّنظر مباشرة فكذلك سرتونه : " فكانت االستعادة خلطاب الّنداء، 
اآلن، ّمث دحا األرض وقال لكم انظروا كيف دحوت األرض، فرأيتم كيف دحا األرض، وقال لكم أريد 

سوف أخلق لكم من اياي وأكواين ومالئكيت، وإّين أن أظهركم مللكي وملكويت، وإّين أريد أن أظهركم لرب 
املرتبط "انظروا " وميّكن فعل األمر )2(."وأظهركم فيها آمرين ناهني مقّدمني مؤّخرينهذه األرض هياكل

ويدّل الفعل املاضي الوارد يف . الوّيل، من اسرتجاع الزمن املاضي للّنداء" اآلن"بالّلحظة اخلطابية اآلنية 
" على املطابقة بني زمن استعادة الّنداء، وزمن الّنداء األصلّي؛ أي أّن الفعل " رأيتم "جواب األمر 

الواقف يفقد سيطرته على كّل فعل، ويستسلم ملا وألّن الويلّ . هو فعل استذكار للّنداء األصليّ " انظروا
من رقابة األنا الواقفة، جيعل ذكرى الّنداء حتضر، بل " انظروا" يشهده احلّق من رؤى؛ فإّن انسالخ الفعل 

ا كما كانت يف أصلها، مثلما تدّل عليه املطابقة بني األمر واملاضي ألّن الذكرى حتفظ املاضي  . حيتفظ 
)3(تتنّصل من أّي سؤالكما هو، عندما

دحا " وأستدل على استعادة ذكرى الّنداء كما هي، من واو العطف اليت تفيد التزامن بني الفعل 
وقال لكم انظروا كيف "الذي كان يف مرحلة اخللق األصلية، وفعل رؤية كيفية حدوث ذلك "  األرض

. 152، صاملواقفالنّفرّي،حممد عبد اجلبار - 1
سعوا خبالف الفالسفة إىل العودة إىل في. يعترب املتصوفة أو عرفاء التصوف أّن الوجود بالقوة هو األساس واألصل، أما الوجود بالفعل فهو الصورة  أو الفرع

. مرحلة  الوجود بالقوة، أو األعيان الثابتة
. ن.ن، ص.م- 2

3 - Martin Heidegger , Approche de Holderlin , « souvenir », traduit: Jean Launay, Edition
Gallimard,Paris 1973,p106.
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ومدار . بني احلدثني يفيد االستعادة التاّمةفالتزامن الذي تفيده الواو . يف الزمن احلاضر"  دحوت األرض
استعادة دحو األرض هو زمن اخللق املاضي، أي مرحلة التعّينات اخللقية اليت ترد بعد مستويي الذات 
األحدية واألمساء والصفات كما مّر بنا يف بداية املقال ، وينتمي حدث دحو األرض إىل عامل الّشهادة، 

وبعد رؤية الوّيل لكيفية دحو األرض، أي مرحلة . لتنازّيل من التعّينات اخللقيةاملرتبة األخرية من الّسلم ا
، وقد صرفت "وقال لكم"خلقها، يواصل احلّق خماطبة أوليائه، عرب الوّيل الواقف، بصيغة املاضي دائما 

ل أريد ويدّل الفع..." أريد أن أظهركم، وإّين أريد أن أظهركم: " أفعال مقول القول يف صيغة املضارع
أو لنقل بتعبري . ة احلّق الّسابقة لفعل ظهور أوليائهشيءعلى م" أن أظهركم " والفعل املضارع املنصوب 

فعت يكون فعل اإلرادة يف مرحلة األعيان الثابتة، قبل سريان اإلرادة يف الّنفس الرمحاّين الذي اند: آخر
املقطع وميثل هذا . كنونة يف علمه األزيلّ يف الرؤية عن إرادته امليكشف ف. فيه املوجودات إىل الظهور

" أريد"د أفاد تكرار فعل املضارعة وق. الدال على مرحلة خلق األرض، ستوى أعلى من املقطع الّسابقم
. املكوث يف مرحلة العلم األزيلّ 

.  رباي واألكوان واملالئكةعّرب املقطع الّسردّي عن إرادة احلّق إظهار أوليائه للملك وامللكوت ولل
فهي يف . إىل مرحلة التعّينات اخللقية) رباي، األكوان، املالئكةامللك، امللكوت، ال( هذه العناصروتنتمي 

ا مل توجد بعد وملا كان زمن الرؤية مطابقا لزمن الّنداء األصلّي  . حكم العدم يف مرحلة العلم األزّيل؛ ألّ
ّمث إّن دحو األرض الذي . الكونية الّسابقة حاضرة وغائبة يف نفس الوقتكما قلنا سابقا؛ فإّن العناصر 

يل يف مرحلة األعيان االنتقال إىل املقطع املوامّثل وبالتايل. طع الّسابق، حدث يف مرحلة اخللقورد يف املق
..   الّسابقمّثل االنتقال إفناء ملا بدا للعيان يف املقطع: أو بتعبري آخر. لوجود األرضاإعدامالثابتة

وإّين سوف : " خيتّم املوقف بتصوير نزول أرواح األولياء يف اهلياكل الطينية، ورد مقطع موال للّسابق
فيعود بتصويره إىل . " أخلق لكم من هذه األرض هياكل وأظهركم فيها آمرين ناهني مقّدمني مؤخرّين

وقد استمدت األرواح . يف مرحلة التعّينات اخللقيةمرحلة اخللق؛ ألّن نفخ األرواح يف اهلياكل الطينية متّ 
. حاضر داخل اخلطاب" األرض" ويفيد اسم اإلشارة هذه أّن املشار إليه . هياكلها الطينية من األرض

حدث -أقصد الّنكوص–وبالتايل حدث الّنكوص يف املقطع األخري إىل مرحلة اخللق مرة ثانية؛ وأقصاه 
ة الذي ميثل املرتبة األخرية من الّسلم التنازيل ملراتب التعّينات اخللقية؛ حيث مع العودة إىل عامل الشهاد
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وأظهركم فيها آمرين ناهني مقّدمني "ورد مقطع يصّور وظيفة األولياء بعد ظهورهم يف عامل الّشهادة 
مما يدل أّن مرحلة الظهور يف عامل. على املستقبل البعيد" سوف " ودّل حرف التسويف ." مؤخرّين

األرض بعد وبالتايل فإّن زمن املخاطبة هو األعيان الثابتة، ومل ختلق. الّشهادة تتحقق يف املستقبل البعيد
مما يعين أّن هذه . على حضور املشار  إليه وقت املخاطبة" هذه"اسم اإلشارة ويدّل . يف هذه املرحلة

ختلق أيضا اهلياكل الطينية تايل ملوبال. اإلشارة فارغة، ألّن املشار إليه الذي حتيل إليه مل خيلق بعد
" فاألمساء إذن . من أفعال األولياء املذكورة يف عامل الّشهادة مل خيلق أيضاأيضا لألولياء، وما تالها 

. يف املقطع األخري عالمات فارغة ال حتيل إىل مسّميات معّينة" األرض، امللك، امللكوت، الرباي 
.   عالمة كشطوبالتايل يوضع املقطع ككّل حتت 

ستنتج من حتليل مقطع استعادة الّنداء األصلّي، عرب فعالية الرؤية، أّن املقطع السردّي يصّور أربع أ
- 2) 1استعادة الّنداء يف املقطع( مرتبة الّنداء األصلّي يف األعيان- 1: مراتب وجودية غري متسلسلة

- 4) إرادة إظهار األولياء( ة األعيان الثابتةمرتب-3)2دحو األرض يف املقطع( مرتبة التعّينات اخللقية
وباعتماد هذه املراتب الوجودية، نستطيع رسم ). خلق اهلياكل الطينية لألولياء( مرتبة التعّينات اخللقية

( فنزوال) 1مقطع(خّط منكسر يف زمن اخلطاب والرؤية، الذي هو زمن استعادة الّنداء، ميثل صعودا 
يف هذا الصعود والنزول، بني عاملي الرؤيةتسافر ف). املقطع الرابع( فنزوال) 3مقطع ( ّمث صعودا) مقطع

تعيّنات امسية توجد وما بني املرتبتني . عاملي املادة والروح: أو لنقل. اخللق وعامل األعيان الثابتة قبل اخللق
شبه ما تكون بالصور أ؛ يوّي تركيبا ملقاطع غري مرتابطةوبالتايل يكون السرد الرؤ . غيّبها الّنصوصفاتية

. للتسلسل الزمّين كما يف منطق األحداث الواقعيةاالنتقالال خيضع اليت ترى يف احللم؛ حيث 
امللك، امللكوت، األرض، الرباي، ( مّكن املقطع السردّي من وصل عناصر مساوية وأرضية 

تعارضا واضحا بني زمن الّسرد مما شّكل . احلاضرة يف زمن اخلطاب والغائبة يف زمنها الوجوديّ ) املالئكة
هو تركيب حملتوى مرتابط " موقف أدب األولياء" فنستنتج أّن الّسرد الرؤيوّي يف . والزمن األنطولوجيّ 

الّله، الوّيل الواقف، " ويبدو املوقف هو السياق الوجودّي اجلامع لعناصر الرباعّي . ظاهريا ومفّكك باطنيا
ة االستعادمّكنت و . ا عن قصة الّنداء األصليةدة إنتاج تصورا مبدعبل هو فضاء إلعا). األرض، الّسماء

. من التخفيف من رهبة األصل، عرب مجال تصوير رغبة الوصلعرب عدسة الرؤية الصوفية، 
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ويتموقع . نة مع الواحد األحديسمح املوقع الربزخّي للوّيل باستعادة ذكرى الّنداء وذكرى الكينو 
لّله واإلبداء، كما تشري إليه عدة مقاطع من املواقف، منها هذا املقطع من موقف بني االربزخيّ هذا املقام 

، وترى الّنار تقول ليس كمثله شيءمقامك مّين هو الذي أشهدتك تراين أبدي كّل : وقال يل: " األمر
، فمقامك مّين هو ما شيءيقول ليس كمثله شيء، وترى كّل شيء، وترى اجلّنة تقول ليس كمثله شيء

وجند . وإّن مقام الويل بني احلّق واإلبداء، هو مقام األعيان الثابتة اليت سبق شرحها)1(."ين وبني اإلبداءبي
يصف املقطع مشهد توحد الكّل، مبا فيه اجلّنة والّنار يف مقال : أّوال. عدة قرائن نصية تعّزز ما ذهبنا إليه

: وثانيا. يناسب الذات يف مستوى األحدية" شيءليس كمثله "التسبيح للذات اإلهلية، ومقال التسبيح 
مل تتمايز اجلنة عن النار وال النار عن اجلنة؛ بل توحدتا يف مقال التسبيح؛ خبالف ما حيدث يف مرتبة 

إّن مقام : وثالثا. األمساء والصفات، حيث تكون اجلنة جتّليا ألمساء اجلمال، والنار جتليا ألمساء اجلالل
اء، واملقصود باإلبداء خروج املوجودات من مستوى األعيان الثابتة إىل مستوى الويل بني احلّق واإلبد

وملا كان الوّيل يف مقام ما بني الذات واإلبداء، فإّن حكمنا مبقام الويل يف . التعّينات االمسية بامسه املبدي
.  مستوى األعيان الثابتة يتعّزز بشكل مضاعف

خّطت فيه ماهيات وأحكام ومآالت كّل ، لثابتةن قبل أّن مستوى األعيان امت وقد توصل
أي أّن األعيان الثابتة هي تقديرات ؛ وجود األعيان الثابتة يف اخلارجاألشياء، نتيجة علم الذات الّسابق ل

إىل أّن وحده الوّيل ت وتوصل. ل قدرا حميطا باألشياءوبالتايل متث. م اإلهلّي ملا سيحدث يف األعيانيف العل
وقد دّل الفعل . ّطالع على القدر، إن صحت مهّته يف الّسفر إىل مستوى األعيان الثابتةمن يستطيع اال

وبالتايل انتقل . على رفع احلّق احلجاب عن الغيب، الذي يبقى مستحيال يف عامل الّشهادة" أشهدك" 
عاينة الوجودية املكّل ويليبغي  و . ا يف العلم، إىل املشاهدةالويل من الّشهادة احلّسية بالوسائط اليت ذكرناه

بالوسائط ألّن الّشهادة تتمّ )2(من الشهادة إىل املشاهدةينتقل وبالتايل. حلضورية حلقائق األعيان الثابتةا
. بالرؤية القلبية، إثر احلضور إىل احلقّ أما املشاهدة فتتمّ 

. 86صاملواقف، ، حممد عبد اجلبار النفريّ - 1
. 22، صإيريك جوفروا، التصّوف طريق اإلسالم اجلّوانية: ينظر- 2
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؛ فإّن املواقف ال ختلو من وصف وألّن مقام األعيان حميط حبقائق ومبالغ ومآالت املوجودات مجيعا
ففي موقف الصفح اجلميل يبلغ الوّيل مقام . حاطة اليت يكتسبها الوّيل بعد بلوغه مرتبة األعيان الثابتةاإل

األعيان الثابتة، بعد انفصاله عن الكون، فيشهده احلّق مشاهد االستيالء واإلحاطة قبل تكّون الكون، 
من حتتك وال عن ميينك وال عن مشالك، وال يف علمك وال يف ال جتعل الكون من فوقك وال" فيقول

وانظر إّيل من قبله، فذلك مقامك فأقم فيه ناظرا إّيل، كيف  (...) وجدك، وال يف ذكرك وال يف فكرك
كّونت وكيف أكّون وكيف قلبت ما أكّون، وكيف أشهدت وغّيبت يف ما قلبت، وكيف استوليت على 

ا أحطت، وكيف فّت ما استأثرت، وكيف قربت فما فّت، وكيف ما أشهدت، وكيف استأثرت فيم
بعدت فيما قربت، وكيف دنوت فيما بعدت، فال متل مع املائالت، وال متد مع املائدات، وكن صفتك 

هذا : وقال يل./ هذا مقام األمان والظّل، وهذا مقام العقد واحللّ : وقال يل./ اليت ال تتمّيل وال تتزّيل
)1(."مانةمقام الوالية واأل

: ، إىل مقام ما قبل اخللقية أو لنقل)الكون( يرتقي الواقف الوّيل يف مشاهداته، من مقام اخللقية
يرتقي إىل مقام مشاهدة علم الّله يف اإلشهاد واإلحاطة واالستيالء واالستئثار، والذي يكون يف مرحلة 

الواقف من ى حيث ينه"ال تجعل"لهاملقطعني من فعل الّنهي يف قو وقد انتقل يف. األعيان الثابتة
وتزامن الّنهي مع األمر الذي تصّدر املقطع الثاين . وحيثّه على االنفصال الكلّي عنه، االرتباط بالكون

ّمث أردف الطلب مبشاهد سردية . حيث يأمر الواقف أن ينظر إىل احلّق ال إىل الكون؛ "انظر"بقوله 
وتعّززت إنّية . لّنظر إىل املكّون ال إىل الكونأي صرف ا؛ )الكونكيفية تكوين ( وضوع الّنظرمرتصوّ 
) داللة التاء املّتصلة باألفعال على ذات املكون( ن من خالل تصريف األفعال مع املفرد املتكلماملكوّ 

هذا مقام . هذا مقام األمان والظّل، وهذا مقام العقد واحللّ " لينهي املقطع باإلشارة إىل مقام املخاطبة 
وبالتايل . داخل اخلطاب" يةمقام الوال" ويدّل اسم اإلشارة هذا إىل حضور املشار إليه " الوالية واألمانة

مما يقودنا إىل استنتاج أّن االنتقال من مشهد مقام الكون إىل . املخاطبة حدثت يف مقام الواليةحدثت 
كون، وللكون يف املكون، إىل أن مشهد مقام ما قبل اخللقية، هو سريورة فناء للواقف عن الكون يف امل

واملتكررة يف كّل جزئية من " ال جتعل" الناهية املسندة إىل فعل اجلعل " ال"وقد لعبت . حتّقق مقام الوالية
. 175النّفرّي، موقف الصفح اجلميل، ص- 1
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مقطع الكونية دورا رائدا يف فناء أجزاء الكونية الواحدة تلو األخرى، وقد توّجهت بدورها اإلفنائّي من 
العلم، الوجد، الذكر، (إىل أركان العرفان) عة للكون فوق، حتت، ميني، مشالاجلهات األرب( أركان األعيان

عامل : اخلارج( فكانت حركة الفناء من اخلارج إىل الداخل). صفاته، لغاته( فمتعلقات الواقف، )الفكر
بدور " ال"وبالتايل قامت . ّمث الوساطة الّلغوية والصفاتية) عامل الفكر والوجد والذكر: احلّس، الداخل

. من خالل إفناء جزئيات الّلغة اليت هي جزئيات الكون يف نفس الوقتيّ وجِ ولُ طُ نْ أُ -يٌّ وِ غَ لُ 
وتدل صفة احلّل والعقد واألمانة املسندة إىل مقام الوالية، أّن الوّيل يطّلع على العالقات الباطنية 

فيكون حامال ألمانة . اليت تعقد بني اجلزئيات املّتصلة؛ بل ميلك ميزة احلّل والربط بني اجلزئيات املنفصلة
وهو ما . العه على ذلك يف األعيان الثابتةباطّ ، والعقدألنّه يكون نائبا عن احلّق يف احللّ ؛ الكون بأسره

. يعيدنا دوما إىل قدرة الوّيل االّطالع على القدر
: وقال يل: " ويبدو الويل ذا قدرة على اإلحاطة بتسبيحات كّل اخللق، ومشاهدة مبالغها وآثارها

أقمت يف هذا إذا: وقال يل./ هذا مقامك فأقم فيه تكن يف إحسان كّل حمسن ويف استغفار كّل مستغفر
املقام حوت صفتك مجيع أحكام الصفات الطائعات، وفارقت صفتك مجيع أحكام الصفات 

م واستغفارهم، يعين انتقال القوة العلمية من احلّق )1(."العاصيات فاإلحاطة إذن مببالغ العباد يف إحسا
. إىل الويلّ 

قول يتطابق ف. تسري يف أفعاله وأقوالهوبانتقال القوة العلمية من احلّق إىل الوّيل؛ فإّن الكرامات
قل فقلت، فكان ما تقول : إذا أقمت يف هذا املقام قلت لك: " ، ذلك ما يبّينه قولهفعلهمع الويلّ 

يف بداية " قلت لك  وقلت " ويظهر االلتحام بني فعل القول )2(."بقويل، فشهدت االخرتاع جهرة
على حتّقق كرامة الوّيل، حيث صارت أقواله أفعاال، فشاهد مما يدل " ما تقول واملشاهدة"املقطع، وفعل 
وهو ) 3(كن فيكونشيءيقول لل-الويلّ -ويذهب عفيف الدين التلمساّين أّن املستخلف. تكوين الكون
". فشهدت االخرتاع جهرة" املقصود بقوله

. ن.ن، ص.الّنفرّي، م- 1
. 176ن، ص.م- 2
. 521س، ص.عفيف الدين التلمساّين، م- 3
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الوالية تفيد اإلجناز مل ينحصر األمر على مستوى الوصف فقط، بل إّن األفعال الواردة يف مقاطع 
قل فقلت، التضايف بني قول احلّق وقول العبد، ويعين مقطع : قلت" ، مثلما عايننا ذلك يف قولهالفوريّ 

الذي ّمت به اخرتاع "كن" حسب عفيف الدين التلمساّين اإلشارة إىل الفعل " فكان ما تقول بقويل " 
فيحيل الفعل املاضي . "كن" إىل الفعل " قويلفكان ما تقول ب" وحييل حتليل صيغة االخرتاع . الكون

زمن املشاهدة يف اآلن، وتفيد الباء يف القول "تقول" يفيد الفعل إىل زمن التكوين األصلّي، ّمث " كان"
كان، وفعل القول يف زمن التكوين األصلّي يف املاضيوملا كان االّحتاد بني. االستعانة" بقويل" اإلهليّ 

الذي عّززته باء االستعانة بالقول اإلهلّي؛ فإّن الوّيل يستعيد فعالية فعل التكوين ،"تقول" الزمن اآلين 
يف الزمن التكويّين األصلّي هو فعل "كن"يف زمن املشاهدة، فيكون قوله فعال، مثلما أّن الفعل ،"كن"

.     وقس على ذلك كّل األفعال الواردة يف مقام الوالية. إجناز
: عبد الّله وتفكيك مركزية المعنى- 4

أو عبد بال نعت مثلما " هعبد اللّ "الواقف يف حضرة الّله باسم"موقف العبدانية" يسمي النّفرّي يف 
أتدري مىت تكون عبدي؟ إذا رأيتك عبدا يل منعوتا عندي : أوقفين يف العبدانية وقال يل: " يف قولهورد

يب، ال منعوتا مبا مّين، وال منعوتا مبا عّين، هنالك تكون عبدي، فإذا كنت هنالك كذلك كنت عبد الّله، 
لّله، فإن أقمت يف الّنعت وإذا كنت منعوتا بسوى الّله غاب عنك الّله، فإذا خرجت من النعت رأيت ا

) 1(."مل تر الّله

، ومرتبة )االسم اجلامع( ذات مرتبتني للّسلوك، مرتبة عبد الّله"اسم الّله"تبدو حضرة الوحدانية 
ويذهب عفيف . عبد بال نعت، وهي مرتبة أعلى، متثل حضورا مع الذات اإلهلية دون أّي حتديد نعيتّ 

من وصل إىل مرتبة أن يكون عبد الّله، فإّن هذا االسم هو اسم الذات، " الدين التلمساّين إىل أّن 
ولكن اسم عبد الّله ) 2((...)"نيته يكون من أهل شهود الذات املتجاوزين مراتب الصفاتواملنعوت بعبدا

يتحّول إىل سوى حيجب عن شهود -إىل اخلروج من كّل أشكال الصورةوفق منهج النّفرّي الّساعي -
إذن . الّلهسم الّله غري مشاهدة ألّن االسم غري املسمى، واإلضافة إىل ا. حىت وإن كان امسا جامعااحلّق، 

.  157ن، .م- 1
.  466عفيف الدين التلمساّين، شرح مواقف النّفرّي، ص- 2
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. تستدعي أن يكون العبد بال نعتو . حّقةمشاهدةمشاهدة حقيقة العبودية لّلهمتثل مرتبة العبدانية،
. والعبد بال نعت هو عالمة فارغة، ال تدّل على أّي اسم ووصف إهليّ 

ينيع" عبد بال نعت"ألّن . نفي الّنعت وإسناد كّل نعت يف نفس الوقت"عبد بال نعت" نعتيعين 
وبالتايل أقبل . ومن كان وصفه مطلقا، تقّبل أيضا كّل وصف.ق دون تقييد بنعوت حمددةطلاملوصفال

ظاهريا يف حضرة " عبد بال نعت" وبالتايل يتبدا الّنعت . وى يف مجعيته ال بصيغة مفردة فقطإىل السّ 
مفّكك ال " عبد بال نعت" مما يعين أّن اسم . الذات، ولكّنه يف نفس الوقت باطنيا يتقّبل كّل وصف

ومرتبة العبودية تقابلها . بل حىت لفظ عبد حييل إىل مرتبة العبودية. يسمح باالنغالق حول أّي مدلول
. الربوبية ال األلوهية املطلقة

عبد -يرى عبد الّلهففي الشهود. الشهود وبني اخلطاب عن الشهودض بنييكشف املوقف عن التناق
لكن ما أن ينجز الواقف العائد خطابا عن الشهود، . ال كالماشهودا، لّلهمعىن العبودية -بال نعت

عبد " أو " عبد الّله" ما يذكر مبجّرد ذكر وبالتايل . سلطة التسميةعليه تفرض، ةويدخل إىل نظام الّلغ
وبالتايل . وكّل تسّمية هي حجاب وكّل حجاب هو سوى. ، فإّن ذلك ميثل اختيارا لتسمية"نعتبال

. ويتشّتت العبد بدل أن جيتمع بالّله. ينصرف الّنعت إىل الشرك
.

.
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اإلمامة وتفكيك ميتافيزيقا التصوف في الّنص األكبريّ : ثالثالمبحث ال.
إذ . النبوة، الّرسالة، الوالية واإلمامة: يعترب ابن عريب أكثر تفصيال مقارنة باحلّالج والنّفري يف مفاهيم

ومن أهّم . قّدم منظومة مفهوماتية متناسقة، كما أنّه شّغل هذه املفاهيم يف نصوص سردية وشعرية
على اإلطالق من غير إثبات اإلمامة" الرسائل يف كتاب: الكتب اليت وردت فيها هذه املفاهيم

" ، وجزء من الفتوحات املكية "عنقاء مغرب في ختم األولياء وشمس مغرب" ، وكتاب "اختالق
؛ حيث أجاب فيه عن أسئلة احلكيم الرتمذّي اخلاصة "الطريق المستقيم في الرّد على أسئلة الحكيم

سنتناول يف هذا املبحث املنظومة و . خبتم الوالية؛ أحد أهّم املفاهيم الصانعة للمعىن يف فكر ابن عريب
املفهوماتية الصانعة للمعىن يف نصوص ابن عريب، وحناول إثبات االشرتاك أو نقضه؛ بني هذه املفاهيم 

. والالهوتني السّين والشيعيّ 
هاوظائفو ةيالشبكة المفاهيمية لإلمام-1

موجود، من مجاد وأحياء، فحسبه كّل ماهو . وّسع ابن عريب اإلمامة لتشمل كّل ما يف الكون
وقد استند إىل آيات قرآنية يف بناء هذا الفهم، . يسّري وفق وظيفة اإلمامة، يف نظام اجتماعّي، مسّاه األمة

آية "(مْ كُ الِ ثَ مْ أَ مُ مَ أُ َالّ إِ هٍ يْ احَ نَ ِجبَ ريُ طِ يَ رُ ائِ طَ الَ ، وَ هِ دِ مْ ِحبَ حُ بِّ سَ يُ وَ الَّ إِ يءٍ شَ نْ مِ نْ وإِ : "قوله عزوجلّ )1(منها
صاغ ابن عريب أفكاره، عن الوظيفة الدينية ذات "اممَ ة وإِ امَ مَ ، إِ ةمَ أُ "اتومن مشتق). ، سورة األنعام38

.   البعد األنطولوجّي لإلمام، يف اململكتني الكونية واإلنسانية
ليعترب اإلمامة ) 24فاطر،آية سورة"(يرٌ ذِ ا نَ يهَ فِ الَّ خَ الَّ إِ ةٍ مَّ أُ نْ مِ نْ إِ وَ : " انطلق ابن عريب من اآلية

وال ختضع . هي الوظيفة األساسية اليت تدبّر شؤون عاملي الغيب والشهادة، مملكيت اإلنسان والكون
ويقصد باالشرتاك تقاسم مهام تدبري شؤون األمة بني )2(اإلمامة حسبه لالشرتاك الذي يسبب التفّكك

ألّن تسيري شؤون األمة خيضع ملبدإ القوة اليت . اإلمامةيف وظيفة املبدأإذ يغيب هذا . كثر من إمامأ
يف إنتاج املعىن وتوزيعه يف اإلمامإذ يتحّكم . اد األمة كرها أو طوعا لسياستهفتنق. جتتمع بيّد اإلمام

141، صسعيد عبد الفتاح: كتاب اليقني وكتاب املعرفة وكتاب عنقاء مغرب يف ختم األولياء ومشس املغرب، تح،  ابن عريبسائلر ابن عريب، ّ : يراجع- 1
. ن.ن، ص.م- 2
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ندسة الثنائيات الرتاتبيةفتسمح وظيفة اإلم. أتباعه ، "التابع/املتبوع"، "األدىن/األعلى" :امة 
. وسنقوم بفحص اّدعاء ابن عريب عن مبدإ القوة املؤّسس لإلمامة الحقا". ماملأمو /اإلمام"

وانطالقا من مملكيت اإلنسان . وقد أحصى ابن عريب األئمة، بدءا من عامل الغيب إىل عامل الشهادة
. والعامل

إّن الذين : " يف عامل الغيب، استنادا إىل قوله عزوجلّ )1(اعترب ابن عريب احلّق هو اإلمام األعلى
ويّد الّله جماز مرسل، معناه احلقيقّي ) 10الفتح، آية."( يبايعونك إّمنا يبايعون الّله، يّد الّله فوق أيديهم

اورة واحلاضرة مع اجلمع املبايعني للّرسول ص كإمام عليهم وتربز تراتبية املعىن يف اآلية، . هو قوة الّله ا
وبالتايل يتوزّع املعىن من احلّق، اإلمام األعلى . ي املبايعني الّسفليةمن خالل يّد الّله العليا مقارنة بأياد

من األصل إىل الفرع، من احلقيقة إىل : أو لنقل. ومن عامل الغيب إىل عامل الشهادة. نزوال إىل عامل اخللق
.الصورة

ومأمومو. مأموميه- احلقّ –وملا كان لكّل إمام مأمومون، ينقادون إليه بالقوة؛ فإّن لإلمام األعلى 
أمساؤه تعاىل عساكره وهي اليت يسّلطها على " وقد وصفهم ابن عريب بعساكر احلّق، إذ. احلّق هم أمساؤه

ا من يشاء. من يشاء " أمساؤه تعاىل عساكره " ووجه الشبه بني طريف التشبيه يف قوله )2((...)"ويرجم 
فكما أّن قائد اجليش يسيطر على عساكره، فكذلك احلّق يسيطر ويتحّكم يف . هي السيطرة والتحّكم

وبالتايل تقوم أمساء احلّق  بتطبيق تعاليم احلّق، مثلما تقوم العساكر بتطبيق تعاليم . عساكره، األمساء
ولكّل اسم نصيب . ْنيٍ عَ أورٍ هَ ظْ يكون تطبيق األمساء لتعاليم احلّق عرب إظهار احلّق يف كّل مَ ف. القائد

فالعساكر . من احلّق، وبالتايل يظهر كّل اسم قسطا من احلّق املرتبط برتبته ومقامه األنطولوجّي من احلقّ 
. إذن أئمة للحقّ 

عنقاء مغرب في ختم "من كتابه " ة محاضرة أزلية على نشأة أبدي"وقد أورد ابن عريب يف 
نصا طريفا، يصف فيه اخلصومة اليت حدثت بني أمساء الّله يف املإل األعلى، "األولياء وشمس المغرب

. 143ص، 4ج، لفتاحسعيد عبد ا: رسائل ابن عريب، تحابن عريب، : يراجع - 1
10صأمحد عبد الرحيم الّسايح، توفيق علي وهبة، : إعداد وحتقيق، الرتمذيّ أسئلة احلكيمأجوبة ابن عريب على ابن عريب، - 2
ا أمساء احلّق سبحانه، اليت هي مظاهر للحقّ : العني : سبحانه، للمزيدوهي حسبه عدم، ألّن وجودها عرضّي، أما الوجود احلقيقّي فهو للحّق . يقصد 

.11- 10، صالرتمذيّ على أسئلة احلكيمأجوبة ابن عريب عريب، ابن: يراجع
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التساؤل عن منزلتها يف الوجود بعدما عرفت : وموضوع اخلصومة. قبل خروج احلّق من حالة الكنزية
حماورة وأشار كّل اسم إىل الذي جبانبه دون مالصقة وال تنازعوا احلديث دون"ف. مرتبتها بالّنسبة للحقّ 

" إال امسان"يا ليت شعرنا هل يتضّمن الوجود غرينا فما عرف واحد منهم ما يكون : جماورة وقالوا
التفاضل بني األمساء لم يتجّسد ف)1(."أحدمها العلم املكنون فرجعت األمساء إىل االسم العليم الفاضل

ألّن هذه ؛ ي العلم املكنون والعليم الفاضل، إال من خالل امسيفة األنطولوجيةيث الوظاإلهلية من ح
وبالتايل االمسان املفّعالن املتمّيزان عن . املرحلة هي مرحلة العلم اإلهلّي السابق لوجود معلوماته يف الكون

ز من حيث منازهلا يف أما بقية األمساء فلم تتماي. بقية األمساء، مها امسا العلم املكنون والعليم الفاضل
".  فما عرف واحد منهم ما يكون: " الوجود، مثلما يدّل عليه قوله

ة إظهار شيئهذه القسمة مبترتبط و . لة ما قبل اخللقيةيتّتبع قسمة احلّق بني أمساء الّله، يف مرح
فوزعت "حيث يصف قسمة األمساء للمعاين الربانية يف مملكة اإلنسان،. اإلنسان يف عامل اإلمكان

األمساء كّلها مملكة العبد اإلنساين على هذا احلّد الرباين وتفاخرت يف هذه احلضرة اإلهلية الذاتية حبقائقها 
م للحقّ تتمّثل أئمة احلّق، و األمسافتعترب هذه )2((...)"وبّينت حكم مسالكها وطرائقها  يف عباد

. التعريف بأوصافه ومعانيه يف جماليه ومظاهره
إذ يصف احتكام األمساء إىل الّله، . ّن هذه األمساء منقادة إىل اإلمام اجلامع، الّلهويظهر أ

أيّها اإلمام اجلامع ملا حنن عليه من احلقائق واملنافع، ألست العامل أّن كّل واحد منا يف نفسه :" فقالت
نك فيه األكثر، مع وجود النظر كو شيءعلى حقيقة وعلى سّنة وطريقة، وقد علمت أّن املانع إدراك ال

فلو جتّرد عنك مبعزل، لرأيته وتنّزهت بظهوره، وعرفته وحنن حبقائقنا مّتحدون ال نسمع عنه خربا، وال نرى 
أحاط علما بكّل ماهو فقد . لكّل األمساء اإلهليةجامع أّن اسم الّلهالّنصيّتضح من خالل ف)3(."هلا أثرا

. 115ص، 4ج، سعيد عبد الفتاح: رسائل ابن عريب، تحابن عريب، - 1
 ظهرت نسب األمساء إىل هذا نقصد بظهور اإلنسان يف عامل اإلمكان، مرحلة تعلق اإلنسان مبشيئة احلّق يف إجياده يف مرحلة الّنفس الرمحاين، حيث

جود ويعادل هذا الوجود عند املتصوفة ما يسمى عند الفالسفة الوجود بالقوة؛ لكن الفرق أّن املتصوفة يعتربون هذا الوجود اإلمكاّين هو الو . املوجود اإلنساينّ 
. بالفعل، خبالف الفالسفة الذين يعتربون االرتباط بالعامل اخلارجّي هو الوجود بالفعل

. 116صس، .مبن عريب،ا- 2
. 117ن، ص.م- 3
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. أما بقية األمساء، فتمتلك قسطا من حقيقة احلقّ . يلهوبالتايل اجتمع احلّق يف كّليته وتفص. موجود
.  وبالتايل تنقاد إىل اإلمام اجلامع بالقوة، ألنّه حميط مببالغها ومعانيها

" ص"وحقيقة احلّق هي حممد . حقيقةاإلمام األعلى-للحقّ وبالتايل . يرتبط كّل حّق حبقيقة معّينة
لى الّله أسبقية ظهوره ص" االستعارة والتشبيه " جيّسد فيه بالصورة الذي أفرد له ابن عريب نصا كامال، 

بحر اللؤلؤ والمرجان "قبل ظهوره اجلسدّي كخامت للّرساالت الّسماوية، يف نص ، كحقيقةعليه وسّلم
ف ابن عريب التشبيه واالستعارة يف وصف احلقيقة احملمدية، ووظّ . "المودع في العالم األكبر واإلنسان

ودخل جوده يف حضرة علمه فوجد : " تها بالذات من جهة وبالعامل من جهة أخرى، يف قولهيف عالق
ارا، ّمث سلخ  ارا، وفّجرها عيونا وأ احلقيقة احملمدية، على صورة حكمه فسلخها من ليل ذاته فكانت 

ل ذاته فسلخها من لي" ف االستعارة يف قوله فقد وظّ )1(."العامل منها فكانت مساء عليهم مدرارا
ّمث وّظف التشبيه البليغ لوصف معىن . لتجسيد عالقة احلقيقة احملمدية بالذات يف مرحلة الوحدة املطبق"

ارا" احلقيقة، يف قوله  مثّ " ّمث جّسد عالقة احلقيقة بالعامل من خالل االستعارة تارة يف قوله ". فكانت 
."فكانت مساء عليهم مدرارا:" ومن خالل التشبيه تارة أخرى يف قوله" سلخ العامل منها 

اورة مادام إخراج احلقيقة ّمت بالّسلخ، أّول ما نالحظه أّن عالقة احلقيقة احملمدية بالذات، هي ا
كما يرمز الّليل إىل مرحلة الوحدة . وليل الذات جماز مرسل، عالقته الزمانية. والّسلخ من ليل الذات

يف العلم اإلهلّي الّسابق لوجود العامل واملعلومات، هو ّمت احلقيقة احملمديةّمث إّن انبالج . املطبق، أوالعماء
فكانت " وبالتايل متثل احلقيقة النور الذي دّل عليه التشبيه البليغ، بني احلقيقة والنهار. انبالج للّنهار

ولكن الرّائي ال يرى . ةوالّنهار نور يسمح للرّائي برؤية األشياء يف املساحة اليت متتّد فيها الّرؤي". نهارا
. النور

وبالتايل يتوقف على احلقيقة احملمدية . ستنتج أّن احلقيقة احملمدية قدرة نورية، تضيئ الوجودأ
. إمكانية كشف العامل، فتخرجه من الظلمة إىل النور

. 119ن، ص.م- 1
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مبا ةحياة األرض متعّلقفما أّن .عالقة الّسماء باألرضقة احلقيقة احملمدية بالعامل،عالمتاثل و 
" وهي عالقة التابع . عالقة احلقيقة احملمدية بالعامل هي عالقة إحياء؛ فكذلك تدرّه الّسماء من ماء

احلقيقة احملمدية نتوصل إىل أّن ،"فكانت نهارا" وبالربط مع التشبيه البليغ ". الّسماء" باملتبوع " األرض
ا الشرط األنطو . هي الشرط األنطولوجّي لظهور العامل ّ ا . لوجّي الستمرار العامل يف الوجودكما أ ّ أي أ

فهي اإلمام املتبوع، وقد جتّلت هذه التبعية حىت على مستوى الصور . البداية والنهاية، السبب والنتيجة
إىل نور احلقيقة احملمدية " النهار" حيتاج املشبه به " فكانت نهارا" ففي التشبيه . البيانية املعروضة سابقا

ل وظيفة املشبه به عما كانت عليه يف درس وبالتايل تتبدّ . على غرار كّل عناصر العامللينكشف وينبلج، 
فبينما ارتبطت وظيفة املشبه به يف البالغة العربية بتقريب صورة املشبه إىل األذهان، فإّن . البالغة العربية

ادام وجوده مرتبطا حبضور وم. ليوجد-احملمديةاحلقيقة-املشبه به يف هذا السياق حيتاج إىل نور املشبه
وبالتايل ترتبط . املشبه به يف فقر إىل املشبه، وليس العكسيتبدا إذ . فإّن وظيفة التقريب غائبة؛ املشبه

وقد .ا وجوديا الشتغال املشبه بهالصورة ببعد أنطولوجّي واضح، جيعل حضور احلقيقة وانبالجها شرط
ّلية للحقيقة االشتغال األنطوبالغيّ بياغة واألنطولوجالوصل بني البالأطلقت على هذا  للصورة ا

بحر الّلؤلؤ ":وألّن احلقيقة احملمدية هي اإلمام املّتبع، فإّن املأموم هو الصور الواردة يف نص. احملمدية
". والمرجان المودع في العالم األكبر واإلنسان

ا . ة وكشف حلقائق موجودات العاملار عالقة احلقيقة احملمدية بالعامل عالقة إنتتمّثل إّن  ّ كما أ
ويظهر أّن . عالقة إمداد مستمر باحلياة واملعىن، مادامت احلقيقة هي اإلمام املّتبع كما توصلنا إىل ذلك

وقد دّل على هذا املعىن تفسري ابن عريب لآلية . اإلمداد باملعىن واحلقيقة مبّين على االختالف ال املماثلة
منها املقصود فريى ابن عريب أّن . ) 11الشورى، اآلية"( وهو الّسميع البصريشيءمثله ليس ك: " القرآنية

أي أّن املماثلة بني البشر الذين يرتقون يف سلم االّتصاف . )1(نفي وجود مماثل للّرسول ص من البشر
وبالتايل يكون اإلمداد باحلقائق املختلفة ال املتطابقة، . بالصفات احملمدية، حتدث باالختالف ال التطابق

. 120ن، ص.م: يراجع- 1



في الّنص الصوفيأسس ميتافيزيقا اإلمامة والواليةتفكيك لث                          الفصل الثا

279

لنا والعارفني املتلقني للحقيقة، وكذا العامل الذي يرتبط وجوده كما ق- اإلمام املتبوع-بني احلقيقة احملمدية
. باملدد احملمديّ 

وألّن . فالعارف مأموم، واإلمام هو احلقيقة احملمدية اليت متده باحلقائق املبنية على االختالف
واألمساء والصفات عساكر احلّق، جتّليه يف مظاهره وجماليه )1(حممدا حقيقة األمساء والصفات اإلهلية

فإّن إظهار احلّق يعين توزيع احلقيقة احملمدية يف مملكيت اإلنسان والعامل، وقد . حسب رتبتها الوجودية
أّن األمساء وّزعت املعاين الربانية يف مملكة " اخلصومة اليت حدثت يف املإل األعلى " تقّدم يف نص 

وقسمة احلّق من خالل احلقيقة احملمدية، هي . فهو مدار اشتغال األمساء والصفات اإلهليةاإلنسان، 
.  قسمة تتّم باالختالف ال التطابق كما استنتجنا ذلك من قبل

يتوقف تلقي احلقيقة احملمدية، أو قسمة احلّق يف مملكيت اإلنسان والعامل، على اإلمام اخلليفة الذي 
من خالل اصطفاء احلّق لإلنسان برتبة اخلالفة مقارنة بباقي املوجودات، استنادا إىل صّحت له اإلمامة،

ام مّتبع، وباقي املوجودات اخلليفة إم- فاإلنسان). 30البقرة، اآلية "( ةإّين جاعل يف األرض خليف: "اآلية
باإلمامة عن غريه من اخلليفة -وقد أورد ابن عريب إشارات موجزة وعميقة عن متّيز اإلنسان. همأمومو 

حيث شهد احلّق له أنّه . صّحت له العالمة: وبالّسجود. صّحت له اإلمامة: فبالصورة" املوجودات؛ 
)2(."عالمة

فأما الصورة، ألنّه خلق . الصورة والّسجود: ستحقاق اإلنسان لإلمامة من خالل مؤشرينيظهر اف
وأما . اإلهلية بالقسمة احلّقية كما وّضحناه آنفاعلى صورة ربانية، إذ توّجهت إليه األمساء والصفات 

تتمظهر  و )3(الّسجود؛ فإّن سجود املإل األعلى املختصم حول حقيقة اخلليفة، هو إقرار بإمامته عليهم
وبالتايل ميثل جسد اإلنسان مسرحا لظهور احلقائق . اجلسد: لنقلأو. خالل الصورةمنالعالمتنيكلتا 

.  األنطولوجية والغيبية
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) الرّأس(أعلى اجلسد: مستديرا، تتجاور عناصره، وحتضر جنبا إىل جنباالّسجوديكون اجلسد يف 
وكّلها إشارات توحي باالستدارة اليت . ، الظهر والبطن، اليّد اليمىن واليسرى)القدمني( مع أسفل اجلسد

أي أّن اإلنسان حيّقق يف . تتحّقق يف الّسجود؛ بني الظاهر والباطن، البداية والّنهاية، الصورة واحلقيقة
. الّسجود، معىن إنسان الربازخ الذي حتدث عنه ابن عريب

حتقيق جسدّي ذو أبعاد ّشهادة إىل عامل الغيب؛الربزخية أو االستدارة، من عامل الجنم عن 
جسد مثلما حيصل يف ؛ كشف كّل موجود، وتنكشف فيهتاليت حلقيقة احملمدية،أنطولوجية وإهلية، ملعىن ا

. حتقيق جسدّي للحقيقة احملمدية-إذن- فالّسجود . اجدالسّ 
قي وباتبوع،املمام دور اإلاجلسدكما يلعب .هلاا للحقيقة احملمدية ومأموماتابعاجلسديعترب 

مادامت خالفة الّساجد تتحّقق على باقي املوجودات، بالّسجود ذي األبعاد متبوعيه؛ املوجودات
؛ )1(وملا كان حممد ص حسب ابن عريب هو امللك، والعامل وموجوداته هي ممملكته.األنطولوجية واإلهلية

. نفسهالوقتقيقة احملمدية، ويسجد هلا يفوبالتايل ينتج اجلسد احل. فإّن سجود الّساجد يكون للملك
. اجلسد هو الّساجد واملسجود يف نفس الوقتفإنّ ؛ سد السّاجد، ظاهرا وباطناوألّن احلقيقة تلتحم جب

يف جسد الّساجد، الذي يرقى باإلنسان إىل رتبة العارف الوارث -إذن-تنعكس احلقيقة احملمدية
ق احلضور للغيب والّشهادة، يحقمما يسمح بت. شريطة أن تتحّقق فيه االستدارة، لحقيقة احملمديةل

الصورة اآلدمية اإلنسانية "وجود كشف احلقيقة احملمدية، إالّ مفال يقدر . للحقيقة والصورة، للحّس والروح
ا كانت ثوبا على تلك احلقيقة احملمدية النورانية، ثوبا يشبه املاء واهلواء يف حكم الّدقة  ّ فإ

)2((...)"والصفاء

ب كشف حقائق اجلسد نزع ويتطلّ . جب بعض أعضائه وأسراره الباطنيةفيح؛ اجلسدالثوبغطي ي
ونفس األمر بالّنسبة لثوب الصورة اآلدمية املغطية للحقيقة احملمدية، فيتطلب نزعه كي . الثوب عنه

ثوبا يشبه املاء واهلواء يف " لكن الصورة اآلدمية شفافة، مثلما يصّورها يف قوله . تنكشف احلقيقية احملمدية
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ما املا". حكم الّدقة والصفاء ذلك ما يؤّكده وجه . ء واهلواء شفافان، وعاكسان ألّي صورةفاملشبهان 
فكيف التمييز بني العاكس واملعكوس؟ . فاملاء واهلواء مرأتان عاكستان للنور" الّدقة والصفاء " الشبه 

وهو األمر املتعّذر يف حالة . القدرة على رؤية العنصرين، وحتديد التمايز بينهمايتطلب التمييز
ّمث إّن الصورة . انيَ رَ فاملاء واهلواء يسمحان برؤية ما يلوح فيهما من صور، لكّنهما ال يُـ . والنوراملاء واهلواء 

وبالتايل يستحيل . ىرَ وبالتايل ينتفي التمايز، ألّن النور يسمح بالرؤية وال يُـ . املنكشفة فيهما هي النور
. التقاط احلقائق النورانيةتسمح ببل يتطلب األمر قدرة ما فوق حّسية،. متييز الفرق باستخدام احلواس

ويستحيل أن يصبح . وهو ما يعتربه ابن عريب ميال. يتحّول الرائي إىل نور، ليبصر النور: أو بعبارة أخرى
)1(."لذلك مل خيرج يف العامل غريه على مثله"ف. اإلنسان العارف نورا، يضاهي احلقيقة احملمدية

يستحيل أن يكون املاء واهلواء حلقيقة احملمدية بالتطابق، مثلماالتابع ا- فيستحيل إذن أن يرث العارف
ا باحتفاظ احلقيقة ملعناها يف ذااالختالفويسمح هذا . ع النور املنعكس فيهمامتماثلني بالتطابق م

اورة بني احلقيقة والصورة، مثلما .من جهة أخرىمن جهة، وبانكشافها باالختالف فمهما بلغت ا
فيكون االستمداد من احلقيقة إىل . يت السجود والثوب؛ إال أّن معىن احلقيقة ينفلت دوماتقّدم يف صور 

، الحقيقة-اإلمامفّكك مركزية املعىن يف وبالتايل تت. الصورة، استمدادا باملعاودة للمعاين املختلفة دوما
ا ابن عريب يف حديثه عن اإلمامة اليت ال تقبل االشرتاك موع إذ تتفّكك. اليت أقّر  قوة املعىن الواحد ا

.  يف يّد اإلمام، لتتحّول احلقيقة إىل حقائق، والنور إىل أنوار
فصار قلب العارف بيت حق، ومقعد : " إذ يقول؛ يب قلب العارف هو اإلمام األكربابن عر ِرب تَ عْ يَـ 

متّكنه من وبالتايل ميتلك القلب قوة،)2(."صدق، فقد ثبتت اإلمامة مجعا، وأتى الّناس كرها وطوعا
ولكن بأّي طريقة؟ .  السيطرة على الّناس

فصار قلب العارف بيت : " شّبه ابن عريب قلب العارف بالبيت الذي يسكن فيه احلّق، يف قوله
فإّن أعمدة . وملا كانت احلقيقة احملمدية، هي قسمة احلّق يف كّل املوجودات كما سلف الذكر". حقّ 

ور نتلقيباجتماعها يف قلب العارف،يسمح و. العارف، هي أمساؤه وصفاتهاحلّق يف قلبوبيت 
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بل يظهر أّن القلب مرآة .مرآة صافية كاملاء واهلواء الّلذين سبق ذكرمهاإىله حتّول، شريطة احلقيقة احملمدية
فالقلب يرسل "؛ الكون بأسرهرسلها إىل يستقبل أنوار احلقيقة احملمدية، و يمن املاء واهلواء، مادامأصفى

نوره، والكون منه ما يكشف حجابه، ومنه ما يرخي ستوره، فالغيب من كون الّنفس، ال من عني 
)1(."الشمس

هلذا اعتربه ابن . هلا يف الكون بأسرهالنور احلقيقة احملمدية، وباثمستقبالا رادار القلب إذنيعرب 
أّن شكله مستدير، يعين حيّقق الشرط األنطولوجّي للحقيقة ومن طرائف القلب، . عريب اإلمام األكرب

. وبالتايل ميّثل القلب الرابط بني عاملي الغيب والشهادة، عامل احلّس والروح، اإلنسان والكون. احملمدية
وملا اجتمعت فيه القدرة على اجلمع والربط بني كّل )2(فهو بيت إنسّي وروح قدسّي كما وصفه ابن عريب

على بالقوة،واإلمامة نسان خالفة اإله املشروع األساسّي الذي حيّققي الغيب والشهادة، فإنّ عناصر عامل
اهدات نفسيةالقلب وألنّ . باقي املوجودات عملية إنتاج فهو إذن ؛قصد تزكيته وتصفيته، خيضع 

.   نفس الوقتهو الوسيلة والغاية يف . هو منتوج للنور، وعملية إنتاج للنور. يف نفس الوقتومنتوج
مثلما أّن .أمهية اإلنسان يف العاملبني ان، و أجنز ابن عريب مقايسة بني أمهية القلب يف عامل اإلنس

روح القلبيعترب ويف احملصلة)3(روح العاملفإّن اإلنسان هو؛ لب هو الروح القدسّي يف اإلنسانالق
. هلذا وصفه ابن عريب بالوسط العاكس للنور والنور املعكوس يف نفس الوقت. اإلنسان والعامل معا

العامل أيضا فإّن ؛ ى جاهزا، بل سريورة إنتاج مضنيةوملا ارتبط العامل بالقلب، والقلب ليس معط
عامل " اإلمامة من أعلىفتكون وظائف. لبكما أّن العامل مأموم لإلمام األكرب، الق.سريورة إنتاج للقلب

ذا الشكل" الغيب ويظهر أّن . احلّق، احلقيقة احملمدية، قلب العارف، العامل: إىل األدىن، عامل الشهادة، 
ا ترتكز على القوة املتمركزة يف قلب اإلمام ّ . وظيفة اإلمامة تشاركية، خبالف ما قاله ابن عريب من أ

يل، تتمثل يف مبدإ االستدارة الذي ينبين عليه توزيع احلقيقة من خالل التحلتبدت يل تشاركية اليت وال
. احملمدية يف مملكيت اإلنسان والعامل
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حلقيقة والصورة اليت التجاور بني ااحلقيقة احملمدية يف الكون،االستدارة اليت تطبع توزيع تعين 
األكرب املستقبل والباث وألّن القلب هو اإلمام . مثايل السجود والثوبيفته مثلما شرح؛ تتجلى فيها

: أو لنقل بتعبري آخر. وإذ يبّثها يف كّل العامل، فإنّه املرئّي يف نفس الوقت. للنور؛ فإنّه الرّائي لنور احلقيقة
النور يف  يف نفس الوقت يعكس القلب و . فيكون مأمومايقة احملمدية على القلب الرائّي،ينعكس نور احلق

لية، املنتوجية إذن اجتمعت اإلمامة واملأمومية يف القلب، الفاعلية واملفعو . فيكون إماما أكرب؛ كّل العامل
ال ش بني املتضادات الّسابقهذا التعاييفّكك و . واإلنتاجية مبدأ القوة الذي اّدعاه ابن عريب، ويفتح ا

.  لتعايش اإلمام واملأموم، األول واآلخر، البداية والّنهاية، احلقيقة والصورة
مدية والصورة، فإّن من مبدإ التشاركية يف صناعة املعىن، بني اإلمام واملأموم، احلقيقة احملوانطالقا 

واحلقيقة تستوجب حضور العنصرين معا، لتحقيق مبدإ االستدارة الذي متتاز به احلقيقة قسمة احلقّ 
الروح يف نص ابن عريب وقد ورد اإلمام مبرادف. مملكتا اإلنسان والعاملبتحّقق هذا املبدإتدار و . احملمدية

الروح الفكرّي إمام، والروح العقلّي إمام، والروح املصّور يف الروح اخليايل إمام، والروح " و. عن اإلمامة
. ولكّل أمة ملك وأمراء ووزراء وجنود)1(. "واحلواس أئمة، ولكّل إمام من هذه األئمة أمة. الومهّي إمام

: الوتد-اإلمامتأسيس كينونة البالغة العربية و -2
هذه املفاهيم كما أنّه شّغل. آنفاأورد ابن عريب مفاهيم جماورة ملفهوم اإلمامة، يف كتبه املذكورة 

.  فكان جامعا للتنظري واملمارسة يف نفس الوقت. نصوص شعرية وسرديةيف نفس الوقتفي
قّدم ابن عريب يف الفتوحات املكية تصويرا هندسيا رائعا للشبكة املفاهيمية حول اإلمامة وما جياورها، 

. باستخدام التشبيه التمثيليّ 
. وعنوان هذا البيت هو الدين. ه ابن عريب الّرسالة والنبوة والوالية واإلميان، بالبيت وأركانهشبّ 

وأركان هذا البيت هم الّرسل الذين شبههم . مملكة اإلنسانواملكان الذي يتأّسس فيه هذا البيت هو
ومبا أّن قلب اإلنسان العارف هو . فالبيت هو العنصر األساسّي من التشبيه التمثيليّ )2(بأوتاد البيت

. 142ن، ص.م- 1
. 8، ص3ابن عريب، الفتوحات املكية، ج- 2
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فإّن البيت اإلنساّين الذي . بيت احلّق كما سبق الذكر؛ وأّن روح اململكة اإلنسانية والعامل هو القلب
. اإلمام األكرب-عريب يف هذا السياق، هو القلبيقصده ابن 

الّسموات الّسبع هّن من عامل " و. من األرض إىل الّسموات الّسبعأركان البيت اإلنساّين،متتّد 
ا بفنائها، فهي جزء من الدار الدنيا، فإّن الدار األخرى تبّدل فيها  الدنيا وتبقى ببقائها وتفىن صور

فالدنيا إذن )1((...)"بغريمها كما تبدّل هذه الّنشأة الرتابية مّنا نشآت أخر غري هذهالّسموات واألرض 
. هي ما يف األرض والّسموات الّسبع حسب ابن عريب

الّسموات الّسبع على غرار إّن اعتبار ابن عريب أّن الّسموات واألرض من عامل الدنيا، يعين أنّ 
ولكن قوانني اإلدراك احلسّي ال . قوانني اإلدراك احلسّي مثالاألرض، ختضع لقوانني عامل الّشهادة، ك

بل إّن قدرات العقل اإلنساّين ؟ وىل، فما بالك بالّسموات الّسبعمتّكن اإلنسان من إدراك الّسماء األ
عامل الدنيا الذي يتحدث جيعل مما. وىلوالفكر، مل تتوّصل إىل استكمال اكتشاف عناصر الّسماء األ

اخليال يف هذا ؛ إذ أّن ادي واخليال يف هذا الّسياقاخليال العوخيتلف . هو عامل اخليالعنه ابن عريب
وتتحّقق لقلب العارف الكاشف حلقائق العامل . الّسياق قدرة رؤيوية الخرتاق طبقات الّسموات الّسبع

البيت -ن عريبدى ابالركن األّول من التشبيه التمثيلّي لويعترب . نكشف فيها كما مّر بنا من قبلوامل
وبالتايل تنقلب صورة املنزل وأركانه، مع . عن القدرة الكشفية للقلب الرائيانامجاختييليّ اركن-اإلنساين

ويظهر أّن الطرف األّول . التقلب واالنقالب: وهو ما يتناسب مع مواصفات القلب. كّل كشف رؤيويّ 
. العامل األصغر-اإلمام األكرب، أواإلنسان-قلبعناصر اليت تكّون الالتشبيه يصل األرض بالّسماء،من ال

.  سبق الذكر آنفامثلما داخل هذا البيتيسكن احلّق و 
فيكون .  حياول ابن عريب جتسيد كينونة البيت اإلنساين، باستخدام صورة مادية للبيت األرضيّ 

استمرار وفق طبيعة القلب ومتغّريا بمتحّوال-صورة أركان البيت اإلنساينّ -يهالطرف األول من التشب
أركان املشبه به فهي أركان البيت املادّي األرضّي، وأوتاده متجّذرة يف أما. من صورة إىل أخرى، املتقلب
ة بني طرف متحّول غري مستقر، وطرف مستقر ثابت. األرض وميثل الطرف األول . وبالتايل تكون املشا

وإّن استضافة احلّق يف بيت إنسّي، . العامل األصغر- نساناإلمام األكرب، أو اإل-بيت احلّق، أو القلب
. 9ن، ص.م- 1
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. الكينونة المستديرةممتد من األرض إىل الّسماء، هو ما حيّقق مبدأ االستدارة أو الدور، أو لنقل 
فهو يشبه الدور وال دور بل هو علم . إذا كنت ال تعلمه إال من نفسك وال تعلم نفسك إال منه"ف

)1(. "حمّقق

برغبة ابن عريب يف جتذير الكينونة املتحّولة ة املستديرة بالبيت األرضّي بيت الكينونتشبيهيوحي و 
ولكن التحّوالت والتبدالت الالحقة بالكينونة املستديرة نتيجة التجّليات اخليالية على . يف األرض

. سوى على أثرألّن التشبيه التمثيلّي الذي يوّطن الكينونة، ال يقبض منها. القلب، ترجئ رغبة التجذير
. يف حتصيل وتقريب معىن صوّيف، ذي أبعاد أنطولوجية واسعةأزمة البالغةوبالتايل تكشف الصورة عن 

. عيسى وإلياس وإدريس واخلضر: أما أوتاد الكينونة املستديرة اليت جتّذرالكينونة، فهم أربعة
وبالتايل )2(اخلضر فيحفظ الواليةأما . وإدريس حيفظ النبوة. فعيسى وإلياس إمامان، حيفظان اإلميان

وظيفة األوتاد يف وظيفة حفظ الدينتشبه و . والنبوة واإلميان والواليةالّرسالة : حيفظ هؤالء أركان الدين
باقون بأرواحهم وأجسامهم يف عامل هم و . سل واألنبياء واألولياءاألوتاد هم الرّ و . حفظ البيت من التهدم

مهم يف الدار الدنيا فكّلهم أوتاد، واثنان منهم اإلمامان وواحد منهم هؤالء باقون بأجسا"ف. الدنيا
فمازال املرسلون وال يزالون يف هذه الدار إىل يوم . القطب الذي هو موضع نظر احلّق من العامل

)3((...)"القيامة

، الّرسول، يبّ ، الناإلمام، الوتد، الويلّ : فما العالقة بني املفاهيم املختلفة الواردة يف نص ابن عريب
القطب، النائب، البدل؟ 

وّظف ابن عريب مفهوم الوتد للداللة على أركان الدين اإلسالمّي احلنيف، الّرسالة والنبوة واإلميان 
عيسى وإلياس وتدا يعترب و . ئمة أوتاد البيت اإلنساينّ الّرسل واألنبياء واألولياء واأليعترب وبالتايل . والوالية
ومبا أّن . اخلضرتستمر الوالية بو . إدريستستمر النبوة بو . احملمدية، إذ بفضلهما تستمر تعاليمهاالّرسالة 
محفظ  م؛ أركان الدين الّسابقة ترتبط  ومبا أّن عيسى . فإّن وظيفتهم هي اإلمامة على الركن املنوط 

. 20صأمحد عبد الرحيم الّسايح، وتوفيق علي وهبة، : حتقيق وتقدمي، الرتمذيّ على أسئلة احلكيمأجوبة ابن عريب ابن عريب، - 1
. 09، ص3ابن عريب، الفتوحات املكية، ج: يراجع- 2
وهو عامل واقعّي وخيايل يف نفس الوقت. املقصود بعامل الدنيا مبنظار ابن عريب، األرض والّسموات الّسبع .
. 9ص، 3ج، ابن عريب، الفتوحات املكية- 3
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خلضر يف الوتدية، فهل ويشرتكان مع إدريس وا، ابن عريب، ووتدان يف نفس الوقتوإلياس إمامان حسب
األولياء واألنبياء أئمة أيضا؟ 

فكّل وّيل . ءتشري الكاتبة كلود عّداس إىل أّن األولياء عند ابن عريب ميثّلون مناذج من حتّقق األنبيا
وهو ما أطلق عليه ابن عريب املقام املوسوّي والعيسوّي . وقد حيّقق أكثر من صورة. حيّقق صورة نبوية

عبد "مقام االسم اجلامع املقام احملمديّ ميّثل و. نسبة إىل األنبياء موسى، عيسى وحممد1يّ واحملمد
أال إّن ذلك الّرسول هو القطب املشار إليه الذي ينظر احلّق إليه، فيبقى به هذا الّنوع يف هذه " ؛ "الّله

. إىل اخلضر أيضا، وهو ويلمقام القطبيةوأالحظ ابن عريب أسند )2((...)"الدار، ولو كفر اجلميع
فالقطب هو عبد الّله، والّرسول ص هو من اجتمع فيه  . وبالتايل هناك عالقة بني الوالية والّرسالة احملمدية

ومنه تتوزّع حقائق . فهو اإلمام األول، عبد الّله. كمال األمساء والصفات اإلهلية، كما مّر بنا من قبل
. نهاالسم حبسب نصيب األولياء األقطاب م

وقد ذكر ابن عريب أّن الوالية ختتم . يستمد القطب املعىن واحلقيقة من القطب األول، حممد ص.
وقد مساه ابن عريب . خبامت، مثلما أّن الّرسالة احملمدية ختتم خبامت الّرساالت، أال وهو عيسى عليه الّسالم

امسه عبد الّله، وهو اسم كّل عبد لّله، وأما امسه الذي خيتّص به، فال يظهر فيه إعراب، " و؛خبتم الوالية
)3(."وينصرف يف صناعة اإلعراب

. لى الّله عليه وسلميستمد اخلتم عبد الّله، معىن الوالية ووظيفتها، من اإلمام األّول حممد ص
ّرسول هو اإلمام، والوّيل هو املأموم، حمفوظ غري فال. " وبني الوّيل والّرسول ص، وظيفة اإلمامة جّلية

وبالتايل كّل رسول هو )4(.(..)"معصوم، فالّرسول من هذا الّنمط هو املطلوب، ومنه وإليه يكون اهلرب
. وهو إمام يف نفس الوقت، يف أتباعه الذين دونه يف املرتبة. إمام، وكّل وّيل مأموم

. 424كلود عّداس، ابن عريب سريته وفكره، ص- 1
. 9-8ن، ص .م- 2
 ا يف شرحه لفصوص احلكم، أنّه بّشر ) م1300/ ه700ت(شهادة مؤّيد الدين اجلندّي " ه وفكرهابن عريب، سريت"أوردت الكاتبة كلود عّداس يف كتا

كلود عّداس، ابن : للمزيد من الّشهادات عن اخللوات والفتوحات الروحية البن عريب تراجع. يف عيد الفطر بعد صيام تسعة أشهر، بأنّه خامت الوالية احملمدية
. 81-69، ص2014لبنان، -، املدار اإلسالمي، بريوت1سعاد احلكيم، ط: دقي، مراجعة وتقدميأمحد الصا: عريب سريته وفكره، تر

. 157ص، 4ج، سعيد عبد الفتاح: رسائل ابن عريب، تحابن عريب، - 3
لد الّسادس، 1قاسم حممد عباس، ط: ابن عريب، كتاب التنبيهات وكشف السرت وتبصرة الطالب  ورسائل أخرى، تح-4 ، دار االنتشار العريب، ا

. 189، ص2006البلد،
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أئمة يف أتباعهم، . واألولياء أئمة، ومأمومون يف نفس الوقتنتوصل إذن إىل أّن الّرسل واألنبياء 
مع وظيفة الوتدتتطابق و . وتاد هم أئمة يف نفس الوقتفكّل األ. ومأمومون لإلمام األّول حممد ص

أنطولوجية ا أبعادالتجذيروحيمل هذا . لكيت اإلنسان والعاملاملتمثلة يف جتذير املعىن يف مم، وظيفة اإلمام
جيّذر املعىن األنطولوجّي للدين؛ حيث أّن الوتد حبّد ذاته، الوتد-اإلمامبل إّن . نفس الوقتودينية يف 

يفتح و . موصول باألرض والّسماء يف نفس الوقت، والّسموات الّسبع من عامل الدنيا حسب ابن عريب
ال لتأويل وجود افراد املتمّيزين من األئمةالفهم الكوّين للعالقة بني األهذا  إلنسان يف العامل، على أنّه ا

وهذا ما ميكن اعتبارها هريمينوطيقا أصيلة يف . سياحة من الّنفس إىل اآلفاق، أو من الذات إىل الكون
تكون اهلريمينوطيقا أصيلة يف التأويل، إّال بقدر ما تكون قادرة على " فال . فهم حقيقة الوجود ااإلنساينّ 

وقد 1(."استعمال اخلاص يف فهم ماهو كوّين، معىن أنفسناالكوّين يف فهم ما هو خاص، و استعمال 
.  أبدع ابن عريب يف فهم احلقيقة الكّلية لإلنسان

وظيفة احلفاظ على استمرارية الدين، يف صورة عيسى اخلامت لّرسالة حممد ص، وختم حيّقق الوتد 
وألّن جتذير كينونة الدين، هو جتذير للبيت اإلنساّين املّتسع لعناصر العامل، من . الوالية اخلامت للوالية

وظيفة جتذير ، أي أنّه حيّقق للدينيروي الضمأ األنطولوجيّ الوتد -أرض ومساوات سبع؛ فإّن اإلمام
الوتد ضمأ الكينونة اإلنسانية -يروي اإلمام: أو لنقل.  الدين يف تربة أنطولوجية، تصل األرض بالّسماء

. إىل االكتمال الوجودّي، باالرتواء من األرضني والّسموات السبع، وما تبّثهما من أنوار ومدد ومعىن
-وملا جتلى اإلمام. ّي وديّين يف نفس الوقتالوتد ذات بعد مزدوج، أنطولوج-وهذا ما جيعل وظيفة اإلمام

الوتد ذو وظيفة أنطوبالغية -؛ فإّن اإلمام-التشبيه التمثيليّ -الوتد كطرف من صورة بالغية
لدين، حيّقق ما يسّميه الدكتور اا اإلخالص املزدوج لألنطولوجيا و وهذ. وأنطوثيولوجية يف نفس الوقت

.  أ األنطولوجيّ عبد اجلبار الرفاعي االرتواء من الضم

العراق، شتاء وربيع - بغداد، 58-57، جملة قضايا إسالمية معاصرة، ع"اهلريمينوطيقا فلسفة عّوضت أسئلة التفّكر بأسئلة الفهم" فتحي املسكيين، - 1
). فتحي املسكيين.حوار مع د( 16-15، ص2014
أعين بالضمأ االنطولوجّي الضمأ للمقّدس، أو احلنني : " الضمأ األنطولوجي للدين، هو مصطلح صاغه املفكر العراقي عبد اجلبار الرفاعي، ويعرفه

عبد اجلبار .د: يراجع": وجودا حمتاجا إىل ما يثريه، وهو كائن متعطش على الدوام إىل ما يرتوي بهللوجود، إنّه ضما االكينونة البشرية، بوصف وجود اإلنسان
. 13، ص2017، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 2الرفاعي، الدين والضما االنطولوجّي، ط
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وظيفة األولياء والعارفونويتوىل. ال ينقطع املعىن ومدد احلقيقة احملمدية عن مملكيت اإلنسان والعامل
احلفاظ على الكون وإمداده باملعىن، من خالل توارث املعىن واحلقيقة يف سالسل طويلة، ال تنقطع إىل 

ما عدد : يف رّده على سؤال) 1(وتسع ومثانني نفساوقد أحصى ابن عريب مخس ومئة نفسا. يوم القيامة
األولياء ؟     

: أال وهو. نص اإلمامة يف الفتوحات املكيةاألّول الذي استنبطته من ّدعاءاالبفحص أّوال سأقوم 
افتهسأقوم . ضمن نظام تراتيبّ توزيع وظائف األئمة يف طبقات اّدعاء  .   بفحصه، إلثبات قوته أو 

ويربط تلك ."الفتوحات المكية"ظائف األئمة الّسابقني، يف كتابهابن عريب يف و يفّصل 
وتبدو وظائف األئمة خاضعة لنظام تراتّيب، . الوظائف بأمساء الّله، وبأبعاد أنطولوجية كالّليت سلف ذكرها

ا. خيضع فيه املأموم لإلمام استنبطنا شكال وقد . ويستمد املأموم من اإلمام الوظيفة واملعىن املرتبط 
ويتكوّن من ثالث دوائر ذات مقطع . هندسيا كرويا، كبنية صورية، تشرح هذا الّنظام الوظيفّي لإلمامة

واملقطع الثالث بعدد . أفقي يف العامل العلوّي، ودائرة يف األرض، مركزها الكعبة يف العامل األرضيّ 
وكّل بدل يتموضع . البدل، ومجعه األبدالويوجد يف كّل مساء إمام، يسّميه ابن عريب. الّسموات الّسبع

.        أي يستمّد األبدال املعىن من األنبياء. على قدم نيب من األنبياء
ذا الّشكل التصاعديّ :المقطع الدائــرّي األول-أ ( نقطة املركز: يتشّكل من ثالث دوائر متداخلة، 

).      عبد امللك(الدائرة الرابعة ) عبد الرب( الدائرة الثانية) عبد الّله( الدائرة األوىل) الّله
ا على األرض بواسطة أربعة أوتا: المقطع الدائرّي الثاني- ب . دومركزه الكعبة، وترتكز الدائرة احمليطة 

املشرق، (ويشّكل كّل وتد خطا مستقيما، متوّجها من حميط الدائرة إىل مركز الكعبة، من اجلهات األربع 
عبد احلّي، وعبد العليم وعبد الودود وعبد : وهلم من أمساء الصفات اآلتية). املغرب، اليمني، الشمال

.  القادر
 ألّن الكلمة صحيحةف" سفْ نَـ " فلو أخذنا ب. ن مع تفكري ابن عريببتسكني الفاء وبفتحها، ففي كلتا احلالتني تتناغم الكلمتاونـََفسسفْ تقبل كلمة نَـ ،

الرمحاين الذي اندفعت فيه سَ فَ اإلنساين يعادل النـَّ سَ فَ فصحيحة، ألّن ابن عريب يعترب النـَّ سٍ فَ ولو أخذنا بنَـ . تتلقى احلقيقة واملعىنسٌ فْ كّل ويل هو نَـ 
وهو اسم يعّم مجيعهم، وهم على اسِ فَ نْـ هم املسّمون بعامل األَ : " ، فيقولاسِ فَ نْـ املوجودات للظهور، وله فصل يف الفتوحات املكية يتحدث فيه عن رجال األَ 
ومادام االسم يعّم اجلميع، فإّن األولياء ). 10، ص3، جالفتوحات املكية"( طبقات كثرية وأحوال خمتلفة، فمنهم من جتّمع له احلاالت كّلها والطبقات 

. يف نفس الوقتاسٍ فَ نْـ ورجال أَ سٌ فُ نْـ والعارفون وغريهم من األئمة املذكورين يف الدراسة، هم أَ 
. 6، ص الرتمذيّ يف الرّد على أسئلة احلكيمأجوبة ابن عريب بن عريب،حمي الدين : راجعي- 1
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املتوزعة على " الكواكب واألفالك"لواليات وحيكم يف مستوى األقاليم وا:المقطع الثـــــــــــــالث- ج
لكل بدل إقليم فيه " و. وينوب عنهم الّنقباء" األبدال" السموات الّسبع، من يسّمون احلكام 

ذا الشكل التصاعديّ ّل بدلويبين ك. )1((...)"واليته إبراهيم - 1: إقليمه على قدم نيب من األنبياء، 
وهم عارفون مبا أودع ."آدم-7عيسى، -6يوسف، -5س، إدري- 4هارون، - 3موسى، -2اخلليل، 

ا ونزوهلا يف املنازل املقّدرة )2(."الّله سبحانه يف الكواكب السيارة من األمور واألسرار يف حركا

أّن ابن عريب يصّور بدقة وتفصيل نظاما للخالفة الباطنية، ذات أبعاد أّول ما نالحظه هو
، وما يرتكز على عامل املإل -بيت الّله-ما يرتكز على مكة: األبعادوهو نظام ثالثّي . لوجيةأنطو 

وما يرتكز . األعلى، وهو صورة عن بيت الّله يف مكة ويسّميه املتصوفة بيته املعمور الذي حتّفه املالئكة
-من نفس مشتقات ويل، والية-على األقاليم واألفالك، وهو ما يسّميه ابن عريب باألقاليم والواليات

وقد استخدم ابن عريب . راتيب لتسيري املعاين الدينية واألنطولوجية، يف مملكيت اإلنسان والعاملوهو نظام ت
وتبدو املراتب يف . نفس املراتب يف اخلالفة السياسية، امللك والوزراء والّنقباء، لتسيري اخلالفة الباطنية

هو عبد الّله، وامللك هو عبد امللك، فاخلليفة. اخلالفة الباطنية، ختضع لرتبة املسّري يف سلم أمساء الّله
. والوزير هو عبد الرب

فلكّل رجل اسم إهلّي خيّصه به يدعى عبد الّله، ولو كان امسه ما  "أما طريقة توزيع التسميات،
كان فاألقطاب كّلهم عبد الّله، واألئمة يف كّل زمان عبد امللك وعبد الرب، ومها اللذان خيلفان القطب 

مبثابة الوزيرين الواحد منهم مقصور على مشاهدة عامل امللكوت واآلخر مع عامل و مها . إذا مات
على العبودية، ملا "عبد "اسم يدّل ف. وتتجلى حىت يف التسمية هذه الوظائف بشكل جليّ )3(."امللك

يف نفس الوقت تكون العبودية للملك يف و . العبودية  للرب وامللكيف هذا الّسياقتكون و . يضاف إليه
اإلهلية جمموعة إىل الّله على أسئلة الرتمذّي أّن األمساءوقد أّكد ابن عريب يف الردّ . أعلى هرم العرش، الّله

. 10ص، 3الفتوحات املكية، ج، ابن عريب- 1
.11ن، ص.م- 2
. 10ن، ص.م- 3
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إىل ت ، مثلما فعلالحقافحصه سأوهو االّدعاء الذي . رهبة وقهرافالكّل جمموع إىل اسم الّله)1(*بالقوة
.  حّد اآلن مع اّدعاء ابن عريب لعدم االشرتاك اخلاص بوظيفة اإلمامة

هناك أئمة . عبد احلي، عبد العليم، عبد الودود، عبد القادر: يرتبط األبدال بأمساء الصفات
عبد الشكور، عبد السميع، عبد البصري ولكّل شخص اسم من هذه األمساء، يكون : ألمساء األوتاد

م حميطا بكّل ما خيّص اإلقليم الذي خيضع له هذا الّنعت، ويسري اخلري على يدي بواسطة هذا االس
ذا الشكل تتوزع الصالحيات يف تدبري شؤون العوامل اليت خلقها الّله، باقتدار، . )2(صاحب االسم و

.  وحكمة
م ميتلكون قوة اختيار الشخص الروحاّين املناس ّ ب مسي األبدال حسب ابن عريب أبداال، أل

مجعهم (الذي ينوب عنهم، إذا ما تركوا املكان الذي يشتغلون فيه، ويسمى من ينوب عنهم بالّنقيب
وأحد عشر . وقد أحصى ابن عريب أربعني بدال، واثين عشر نقيبا بعدد بروج الفلك االثين عشر). نقباء

م به الّله الوالية، وآخر الوالية، وال يكون سوى واحدا خيتمُ تْ وواحد منهم هو خَ . من هؤالء هم الّنقباء
)3(هو عيسى عليه الّسالم خيتم به الوالية العامة ألمة حممد يف آخر الزمان

توحي حتليالت ابن عريب للقطب واألئمة واألبدال والّنقباء وختم الوالية، أنّه تشّيع الرتباط هذه 
عند الشيعة وهو عدد األئمة)4(األفكار بالفكر الشيعي، خاصة أّن الّنقباء عددهم اثين عشر

ستند يف فحص أو . مساء، يسمح بإثبات أو نفي ذلكلوظيفة هذه األوحده الفحص الدقيقو .اإلمامية
ان مَ جُ رْ تُـ "أفكار ابن عريب انطالقا من التنظري الّسابق، وكذا تشغيله لألفكار الّنظرية يف ديوانه الشعرّي 

فيسمح الديوان بتبيان جتّليات فكر ". شرح ترجمان األشواقذخائر األعالق، " وكذا شرحه " اقِ وَ شْ األَ 
.  اإلمامية

.10ص، إجابة ابن عريب على أسئلة احلكيم الرتمذيّ حمي الدين بن عريب،- 1
11، ص3ج، الفتوحات املكية، حمي الدين بن عريب- 2
. 13-11ن، ص.م- 3
. 11ن، ص.م- 4
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: َنُص َخْتِم الوالية وتفكيك اإلمامية الّشيعية-3
توحي القراءة األولية يف نصوص ابن عريب، حول اإلمامة، باالشرتاك مع الفكر الشيعّي، خاصة مع 

كما أّن . عدد األئمة االثين عشر يف مذهب اإلماميةفالعدد اثنا عشر للّنقباء، يساوي . مذهب اإلمامية
توارث املعىن يف سلسلة األئمة، واعتبار القلب هو اإلمام األكرب يتقاطع مع وظيفة األئمة حسب مذهب 

فاألئمة حسب ابن عريب وعند . إذ يشرتكان يف االعتقاد باخلالفة الباطنية كما مّر بنا من قبل. اإلمامية
وإن كان األئمة يف الفكر الشيعّي فحىت.، ميثلون ورثاء اإلرث الروحّي على األرضالشيعة االثين عشر

اليزال "suprasensible"الما فوق حسيّ منحدرين من عائلة علي رضي الّله عنه، إال أّن حضورهم 
. فالتقاطع جلّي من خالل استمرار وامتداد اخلالفة الباطنية، من عامل الغيب إىل عامل الشهادة)1(مستمرا

.  وهو ما يوحي بتأثري التفكري الشيعّي يف تصوف ابن عريب
ع، ولو يُّ شَ التَ حول رأي ابن عريبعنات املكية،يف الفتوحالوارد نص األئمة الّسابق يكشف 

، أوتوا القدرة على  يينبِ جْ الرَ د ابن عريب مثاال، عن نوع من األبدال، يسّميهمفقد أور . بطريقة غري مباشرة
ا إىل معرفة املُ بِ جْ ويستعني الرَّ . عيِّ شَ تَ كشف املُ  حىت وإن أسّر ، ع باطنيايِّ شَ تَ يون بعالمة إهلية، يهتدون 

م لل: تلك العالمة هي. ذلك هؤالء حىت يتوبوا ر وال تتغّري صوّ . رمتشّيعني يف صورة خنازيمشاهد
ألّن صورة اخلنزير اليت يرى ؛ ال ال عالقة هلم بالفكر الشيعيّ أّن األبديدل هذاإذن .)2(ويغّريوا اعتقادهم

وقد تدّل على رأي ابن عريب حول الفكر . ع، تدّل على جناسة الفكر الشيعيّ متشيِّ لَّ يون كُ بِ جْ فيها الرَ 
أو رمبا ال تعرب الصورة عن اعتقاد ذايت خاص بابن عريب حول الشيعة، بقدر ما تعرب عن . الشيعيّ 

. مشاهدات واقعية عايشها ابن عريب
اليقّر إىل خالفتهم الّسياسية؛ بينما يقّر ابن عريب باخلالفة الباطنية أليب بكر وعمر وعثمان، باإلضافة

وهو العنصر األساسّي اهلام الذي جيعل فكر ابن . ليّ اإلمام عالّسياسية والباطنية لغري حقية باألالشيعة

تىب، احلسني سيد الشهداء، علي زين العابدين، حممد باكري، جعفر الصادق، موسى )أمري املؤمنني(علي : األئمة االثنا عشر عند الشيعة هم ، احلسن ا
ائعة عند اهلتمني وهؤالء األئمة من األفكار الشّ ). ، احلجةالقائم( الكاظم، علي رضا، حممد جواد التقي، علي النقي، احلسن العسكري، حممد املهدي

بالفكر الّشيعيّ 
Voir  : Henrri Corbin , histoire de la phylosophie islamique, p84-85.
1 - Ibid, p80.

. 11ص ، 3الفتوحات املكية، ج، ابن عريب- 2
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، ظاهرية حول عدد األئمةبدت تقاطعات الشيعّي، حىت وإنعريب خمتلفا يف تفاصيل كثرية عن الفكر
.  ووظائفهم الدينية واألنطولوجية

نكتة األنبياء في تعيين خاتم "يقّر ابن عريب خبالف احلالج بوجود املهدّي، نسبا وإمامة يف نصه 
لكّنه يسوق هذا اإلقرار يف معرض احلديث عن ختم الوالية، والّلبس احلاصل بينه وبني ".األولياء
إماما متبوعا، وآمرا مسموعا، رمبا فإّن اإلمام املهدّي املنسوب إىل أهل البيت النبوّي ملّا كان . " املهديّ 

ما ما واختلطت عليه آيا اإلنسان غري بالدخيل ابن عريبويقصد) 1(."اشتبه على الّدخيل صفا
.  ختم الواليةعن لبصرية القلب، لتمييز املهدّي املتصوف، أو الفاقد 

وملّا كان اخلتم :" فيقول. ويفّصل ابن عريب يف نص آخر، أسباب الّلبس احلاصل بني اإلمامني
واملهدّي، كّل منهما وّيل، رمبا وقع الّلبس، وحصل التعّصب لدواعي الّنفس، فلهذا األمر الكبار ما نّبه 

، مثله مثل ختم املهدّي وّيل أّن إقرار ابن عريب حبقيقةالّنص يكشف ف)2("عليه ألهل البصائر واألبصار
فابن . اخلتم، لينّبه إىل ضرورة رفع الّلبس بني الولّينيولكّنه يسوق اسم املهدّي يف سياق نص عن. الوالية

عن ختم الوالية، مثلما يكشفه عريب ال يرّكز يف نصوصه على املهدّي، بل يذكره لشرح أو تأكيد فكرة 
. الّنصهذا 

وقد أنتج الّنص الّلبس احلاصل بني الولّيني، باالستناد إىل اجلانب الصوّيت، بني لفظيت 
إذ أنتج الصوت املهموس، الصادر من حروف الّلفظتني، الّالم والنون والباء والفاء، ".سفْ النـَّ "و"سبْ اللُّ "
فظتني اللّ قراءةوحدها التمييز بني الّلفظتني؛ بلعلى الصوتإذ ال يعني . سا يف التمييز والتفريق بينهمالب

باس، بني املهدّي س، أوقع النّاس يف االلتفْ الواقع يف النـَّ سَ بْ وإّن اللُّ . الّلبس بينهمايسمح بإزالة مكتوبتني
ما ناجتتان عن اللُّ . الّلبس بني املهدّي وختم الواليةالكلمتانإذن تنتج . وختم الوالية ّ يف نفس سِ بْ كما أ

ياوِ غَ ولُ طُ نْ أُ فتشتغالن إذن. فرتتبطان إذن بوظيفة أنطولوجية ودينية يف نفس الوقت.الوقتيف نفس 
. ايً وجِ ولُ يُ وثْـ طُ نْ أُ و

. 154ص، 4جسعيد عبد الفتاح،: رسائل ابن عريب، تحابن عريب، - 1
. 154ن، ص.م- 2
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والبصائر مجع بصرية، وهي حاسة ". ارِ صَ بْ األَ "و" رائِ صَ البَ "أيضا، بني كلميتسَ بْ أنتج الّنص اللُّ 
وااللتباس حاصل من . ر، وهي حاسة متعلقة بالرؤية العينيةصَ أما األبصار مجع بَ . الّرؤية املتعّلقة بالقلب

ؤية بني الّرؤية العينية والرّ لُّْبس فحدث ال. الّرؤيةا بوظيفة اشرتاك الكلمتني يف معظم احلروف، وارتباطهم
ردة، . بني املهدّي الوّيل، وختم الواليةاللُّْبس مثلما حدث. القلبية فمن اكتفى بإبصار الولّيني بالعني ا

.  غاب عنه التمييز بالبصرية الباطنية
إذ يندرج فصل . األئمةختم الوالية باهتمام كبري مقارنة باألنواع األخرى منابن عريبخصّ 

ضمن اإلجابة عن أسئلة احلكيم ،"الصراط المستقيم في اإلجابة عن أسئلة الحكيم"الفتوحات املكية 
؛ حيث وضع احلكيم الرتمذّي سبعا ومخيسني ومئة سؤاال عن "يةَالَ الوِ مُ تْ خَ "يف كتابه) ه320(الرتمذيّ 
م وأحواهلمحول ختم الوالية واألئمة ّلهاوتدور ك)1(الوالية وقد جاءت إجابات ابن . التابعني له ومقاما

ا ال تنال بالّنظر الفكرّي، وال بضرورات العقول" عريب بلغة الذوق الصوّيف؛ ّ فلم يبق إال أن يكون . فإ
)2(."حصوهلا عن جتل إهلّي يف حضرة غيبية يف مظهر من املظاهر فوقنا

واحلقيقة من ختم الوالية الذي يستمد بدوره املعىن من اإلمام اجلامع األئمة املعىن - يستمد األولياء
أما َخْتُم الوالية احملمدية : " إذ يقول. وقد أخرب ابن عريب أنّه التقى خبتم الوالية، وتعرف عليه. حممد ص

وهو يف زماننا اليوم موجود عرفت به سنة مخس وتسعني . فهي لرجل من العرب من أكرمها أصال ويدا
ورأيت العالمة اليت له أخفاها احلّق فيه عن عيون عباده ، وكشفها إّيل مبدينة فاس حىت رأيت . مخسمائةو 

وقد ابتاله الّله بأهل اإلنكار عليه . وهو خامت النبوة املطلقة ال يعلمها كثري من الّناس. خامت الوالية منه
فاجتمع يف نص اخلتم التصريح والكتمان يف نفس )3(. "فيما يتحّقق به من احلّق يف سرّه من العلم به

. إنّه ذو طابع السرّ . الوقت

 َألّن التحليل األّول يعتمد على الفرق الداليل، وبالتايل ". سفْ النـَّ "و" س بْ اللُّ " ار، بينما استعملت لفظ يف حتليل صَ ئر واألبَ اِ صَ استعملت كلمة يف حتليل الب
وبالتايل . بساجلانب الصوّيت، ودوره يف إنتاج اللُّ أما التحليل الثاين فيعتمد على . يستند إىل معاين املصطلحني لدى املتصوفة، أي التحليل املعجمّي للكلمتني

.  لفظتان" سفْ النـَّ "، "س بْ اللُّ " و. وتية ضمن دائرة امللفوظتندرج اجلوانب الص
. أمحد عبد الرحيم الّسايح، وتوفيق علي وهبة، مقدمة الكتاب، رقم ه: تقدمي وحتقيق، الرتمذيّ عن أسئلة احلكيمإجابة ابن عريب ريب، ابن ع- 1
. 2، صن.م- 2
.  27ن، ص .م-3
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فهو نص ذو طابع . ميثل نص َخْتم الوالية احملمدية الّسابق نصا منوذجيا عن طبيعة السرد املنوط باخلتم
مة، مل وأّكد تعرّفه على اخلتم من خالل عال. فمن جهة يصرّح بانكشاف هّوية اخلتم البن عريب. السرّ 

كما كشف عن هّوية اخلتم من خالل مكان وجوده، مدينة فاس؛ أي كشفه من خالل . يفش حمتواها
از املرسل وبالتايل ربط رغبة القارئ يف كشف هوية اخلتم، . لكّنه أنكر إمكانية معرفة معظم الّناس له. ا

تمان اليت حيتكم إليه وسأكشف عن مصري لعبة البوح والك. مبجاز مرسل، قد ينكشف وقد ال ينكشف
. نص اَلخْتمِ غبة يف والرّ مآل البالغةوبالتايل . نص اخلتم الحقا

الوالية، مقارنة باإلمام املهدّي، مع أّن ابن عريب ال ينكر مِ تْ على خَ اهتمام ابن عريبانصب إذن 
الّنسب ينزاح من االنتساب العائلّي  وبانزياح الوالية من املهدّي إىل اخلتم؛ فإّن . تهوال والياملهدّي إمامة 

وقد جتلى هذا االنزياح، حىت على املستوى . كما يف حالة املهدّي، إىل الّنسب اإلهلّي كما يف حالة اخلتم
. وّضحه يف الّنصوص املواليةأكما سالّلغويّ 

وإن مل يكن من بيت النيب، فقد : "الوالية نسب ختم الوالية يف قولهمِ تْ ابن عريب يف نص خَ قّدم
بن عريب يف وقد استعاد ا)1(."شاركه يف الّنسب العلوّي، فهو راجع إىل بيته األعلى، ال إىل بيته األدىن

ال هُ تُ لَ بْـ ، قِ ِيبٌ رَ عَ هُ تُ ارَ بَ علوي، عِ هُ مُ لْ ، عِ يٌّ وِ بَ نَـ هُ مُ َال ، كَ يٌ وِ فَ جوهره صَ : "اآليتهذا الّنص نص احلالج 
.  آنفا يف املبحث االّولتهوقد درس)2(."ويٌ مَ أَ هُ بُ احِ ، صَ يُ وِ بَ رَ هُ يقُ فِ ، رَ يٌ وِ بَ أَ هُ بُ سَ مشرقّي وال مغريب، حَ 

صلى الّله عليه وسّلم لكال من الّرسوليِّ وِ لْ يشرتك نص ابن عريب مع نص احلالج يف الّنسب العُ 
ما اسب األرضّي، للحقيقة احملمدية و يزحيان النّ -الّنصان- كالمهاف.وختم الوالية إىل أفق خلتم، ويدفعان 
ويلعب دورا هاما يف صناعة انزياح . صنييف كال النّ "يّ وِ لْ عُ " ورود االسم املنسوبونالحظ . مساوّي رباينّ 

كان االسم وإذا  . من الّنسب القبلّي إىل الّنسب الرباينّ ،.إىل الّسماءمن األرضسب،النّ 
يف نص حمسوم يف نص احلالج غري حمسوم اهلوية كما مّر بنا يف املبحث الّسابق؛ فإنّه " يّ وِ لْ عُ "املنسوب
وقد عّزز الّنفي واإلثبات املتكّرران هذا االنتساب، . إىل احلضرة الربانية" يّ وِ لْ عُ –ذ ينتسب ؛ إابن عريب

. 157، ص4سعيد عبد الفتاح، ج: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، تح- 1
ه، يقُ فِ ه، رَ بُ سَ حَ : " يلة بعدها، مثلبِ م القَ ه، لورود ألفاظ تدعّ تِ لَ بْـ على قِ " هتَ يلَ بِ قَ " ونرّجح " . هيلتِ يِ قَ " ب" هتِ لَ بْـ قِ " ، تصحيحا لكلمة 20ورد يف هامش ص
. يلةبِ ، وكّلها تصب يف احلقل الّلفظي لقَ "هبُ احِ صَ 
. 202، صاحلّالج، الّديوان الّشعريّ - 2
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كما حسم طباق ". ال إلى بيته األدنى" قوله ، وكذا يف"إن لم يكن من بيت النبي" يف مجلة الشرط
والبيت األعلى هو بيت احلّق، . يف نسب اخلتم إىل البيت األعلى ال األدىن" األدنى/ األعلى" الفصل 

. آنفات حلّق هو اإلمام األعلى كما ذكر ألّن ا
أّن اخلتم " فيقول. وقد أبدع ابن عريب يف حتويل العبارات من الوالية عند الشيعة، إىل ختم الوالية

الذي حيمل لواء الوالية، ويكون املنتهى للمقام والغاية، أنّه قد كان ختما ال يعرف، وكان له األمر ال يرّد 
وال يصرف، يف روحانية متجّسدة، وفردانية متعددة، ختم  أمرا جسيما فاسترت، وختم أمرا مقاميا فظهر، 

أّن كينونة فيظهر )1(."إنّه من مجلة أتباعه وصحابته وأشياعهف. وإن ظهر بعده وّيل، فليس له املقام العليّ 
وألّن مؤشرات الظهور واالختفاء، وكذا ختم املقام، . االستتار والظهور يف هويتهع اجتمفقد اخلتم سرّية،

فإّن ابن عريب خفض الّنسب العلّي، . قد توقع القارئ يف الّلبس مع املهدي، خامت سلسلة اإلمامية
والطريف أّن سحب اإلمامة من . اع واألشياع واألصحاب إىل اخلتم، ال إىل الوّيل بعدهونسب األتب

وقد أنتج . إذ انسحبت الّلغة من دائرة اإلمام املهدّي، إىل دائرة اخلتم. املهدّي إىل اخلتم، ّمت بالّلغة أيضا
االعليّ بديع يف مفردة وال. لغري اخلتميِّ لِ العَ الّنص االنسحاب الّلغوّي، عن طريق الّنفي للّنسب  ّ ، توريةأ

. ، اإلمام األعلىيِّ لِ العَ اسم الّله : اإلمام املنتسب إىل علّي بن أيب طالب، ومعناها البعيد: معناها القريب
فلغة اخلتم حبّد . ليف اإليهام باملعىن األوّ " فإنّه من مجلة أتباعه وصحابته وأشياعه" وقد سامهت عبارة 

ا، متارس اإلخفاء والكتم يف نفس الوقت فتكون كينونة متطابقة مع كينونة الكائن الذي تكشف . ذا
ا تكشف طابع السّر يف كينونة اخلتم يف الوجودأنطولغويا وأنطوثيولوجيافتشتغل بذلك . عنه ّ . ، أل

. ينية للختموثانيا تكشف الوظيفة الدّ 
: الواليةمِ تْ حقيقة خَ اءطرائق الّنص إلرج-4

فتوّجه : " فيقول. صرّح ابن عريب أّن ما سيكتبه عن اخلتم، خيضع للتصريح والكتمان يف نفس الوقت
األمر علّي عند ذلك يف إفشاء هذا السّر املكتوم والكتاب املختوم، إفشاء تعريض ال تصريح، وإعالم 

.  153ص، 4ج، سعيد عبد الفتاح: حمي الدين بن عريب، رسائل ابن عريب، تح- 1
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احلّد، ودخلت حتت هذا العقد، لزمين الوفاء بالعهد، فانا تنبيه وتلويح، وملا تلقيت منه االمر على هذا 
)1((...)"اآلن أبدي تارة وأعرض تارة

وكمنطق أّي لعبة، . وبالتايل يتحّول نص كينونة اخلتم إىل لعبة البوح والكتمان يف نفس الوقت
وقد أحصيت . نة اخلتمإىل إنتاج أثر كينونة اخلتم، ال كينو الّنص؛ أي يسعى املعىن واحلقيقة يرجآنفإنّ 

ونلغز أمسائه : "عدة حيل نصية إلرجاء املعىن واحلقيقة، خاصة أّن ابن عريب يؤّكد مذ عتبة الّتص
. أي أّن الّنص لغز، حيتاج إىل قارئ لتفكيكه)2("وصفاته

. حضور الختم بالوظيفة ال االسم الشخصيّ :ومن احلّيل اليت اعتمدها نص اخلتم إلرجاء كشف هّوية اخلتم
كما ذكر بعض م،جَ من العَ ، أنّه قيِّ رْ واكتفى بذكر نسبه العِ الّنسب العائلّي للختم،الّنص خفضإذ
هُ نْ مِ ولِ الطُ َىل إِ بُ رَ قْـ ، أَ بُ هَ صْ ، أَ نِ وْ اللَّ مُ ، آدَ بِ رَ العَ نَ مِ َال مِ جَ من العَ وَ هُ وَ " : يف قولهواصفاته اجلسديةم
خالهلا ميكن من فال . مسات خصوصيةال سدية عامةجواصفاتكما تالحظ ذكر م)3(."رِ صْ القَ َىل إِ 

وذكر بعض مواصفاته اجلسدية اليت يشرتك . م املغربجَ أنّه من عَ قرْ مّيزه بالعِ فقد. متييز اخلتم عن غريه
. م املغربجَ الكثري من عَ مع فيها 
امسه عبد الّله، وهو :" فيقول. الّلهعبدباسمأي؛ العائليّ ال امسهالوظيفيّ اخلتم بامسه الّنص ذكركما
)4(."كّل عبد لّله، وأّما امسه الذي خيتّص به، فال يظهر فيه إعراب، وينصرف يف صناعة اإلعراباسم  

الهوية إذن حنا ابن عريب حنو . آنفاذكرت ة ذات أبعاد أنطولوجية كماوالقطبية وظيفة ديني. القطب

وقد ساهم هذا االنزياح من الشخصّي إىل األنطولوجّي، . للختم بدل اهلوية الشخصيةاألنطوثيولوجية
يف نفس ابعينه شخصتشمل هّوية اخلتم، لتشمل كّل شخص، والومن األرضّي إىل الّسماوّي؛ يف فتح 

هو القطب الذي اجتمعت فيه معاين -الذي وسم الّنص به هوية اخلتم-اسم عبد الّلهألّن .الوقت
.   إىل تبديد اهلّوية وإخفائهاهذا التمديدأفضى و . يف نفس الوقتال أحد بعينه ء الّله، وهو أمسا

. 102ن، ص.م- 1
. 153ن، ص.م- 2
. 157ن، ص .م- 3
157ن، ص.م-4
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أّوله عني اليقني، وآخره " فذكر أّن مقام اخلتم . رّكز الّنص على مقام اخلتم ال امسه الشخصيّ 
وإّن . ومقام عني اليقني هو مقام املعرفة أو اإلميان عند ابن عريب كما مّر بنا من قبل)1(."قيومية التمكني

" ويربط هذا املقام بالبعد الكوّين، . حيث تنتقل إليه قوة التمكني. قيومية التمكني هو آخر مقام للقطب
إىل نصفني، شطر فيعين أنّه مقام دائرّي، من)2(."ونصف دائرة الفلك، من جهة الّنصف الذي هلك

وبالتايل هناك لعبة مرآوية، بني الظاهر . إال بفناء الّنصف الظاهرالّنصف الباطنال يظهر و . ظاهر وباطن
وهو مقام احلال ال االسم . وبالتايل مقام التمكني هو مقام ذي النون. النونشكلهوكّل شق. والباطن

.  الشخصّي للنّيب يونس عليه الّسالم
وحيمل الّنص أشكاال وأعداد، . ، يقول بأنّه إشارة إىل هّوية اخلتمطلسم-نصبذكر خيتم نص اخلتم 

ذا يعلنالّنص أنّ إالّ . مبهمة املعىن فها أنذا قد : " يف قوله،الطلسم-الّنصكشف هّوية اخلتم 
وعّينته لك .أوضحت لك فيه بالدليل، ومّهدت لك فيه الّسبيل، وأغلقت عليك بالّنص باب التأويل

)3((...)"امسه، ونسبه، وسرّه الّشريف، ومنصبهب

ا الشخصية والعائلية، وأعن كشف هوية اخلتم، بكّل الّنصيتحّدث  ذيال–مسَ لْ الطَ -صُ النَّ غلق مسا
، "أوضحت: "وقد أسهمت كلمات. كّل إمكانية تأويل أمام القارئ-أشار به إىل هوية اخلتم

كتم هّوية  الطلسم–اصل أّن الّنص لكن احل. سبْ بكشف اهلوية دون لُ ، يف اإلحياء "عّينته"، "لدليلا"
فكيف نؤّول هذا التناقض؟      . كما قلنا سابقااخلتم  

، ألغاز-عباراتأورد  ابن عريب فقد ". اإلشارات القرآنية الالمتناهية المعنى" وّظف الّنص أيضا حيلة 
لغازاأل- العباراتمحلت وقد. واليةمواصفات ختم الوتشري حسبه إىل استخرجها من سور القرآن،

ا ؛ يف فّك الشفرةالّلغز-العباراتوال تساعد .مه يف احلضرة الربانيةية للختم أو مقاقِ لُ املواصفات اخلُ  ألّ
علمه الرّاسخ، " :قوله: مثال. األولياءبني كلّ مشرتكة أي أوصاف؛ جتنح إىل األوصاف العامة،ال اخلاصة

. 157ن، ص.م- 1
. 157ن، ص.م- 2
. 158ن، ص .م- 3



في الّنص الصوفيأسس ميتافيزيقا اإلمامة والواليةتفكيك لث                          الفصل الثا

298

بني  ورة يف العبارات الّسابقة املواصفات املذكتشرتك ف)1(."الشامخ، ونوره األوضح، وسرّه األفصحومنصبه 
. كّل األولياء، وال تساعد على فّك لغز اخلتم

باســـم ؛ حيـــث اقــرتن اســـم اخلـــتم وحيـــدةإشــارةذكـــر اســـم اخلـــتم يف اســـم اخلــتم، و يصــرّح الـــّنص بمل
صـاحب اإلسـراء هـو و )2(."األمسـاء، صـاحب سـورة اإلسـراءوشاركه يف أوضـح " :صاحب اإلسراء يف قوله

اخلتم وصاحب اإلسـراء، حممـد ص؛االسم بنييف التشاركحيتمل أن يكون . حممد صلى الّله عليه وسّلم
" نفسـه يف االسـمحيتمـل أن يشـرتكان كمـا مـّر بنـا مـن قبـل؛ أو) معاالسـم اجلـا( عبـد اللّـهاملقام،اسميف 

بقولـــه ء ســـورة اإلســـراوتفتـــتح ". حممـــد ص" عـــن موصـــوف ســـورة اإلســـراء كنايـــة، مبـــا أّن صـــاحب "حممـــد
سبحان الذي أسرى بعبده ليال مـن املسـجد احلـرام إىل املسـجد األقصـى الـذي باركنـا حولـه لنريـه : " تعاىل

يّتضــح أّن الّلــه عزوجــل خاطــب الّرســول ف). 1ســورة اإلســراء، اآليــة"()1(مــن آياتنــا إنّــه هــو الّســميع البصــري
وقـد يكـون عبـد اللّـه . أي مقام العبودية واالسم اجلامع؛ "بعبده"عبد الّله" صلى الّله عليه وسلم باسم 

. هو االسم املشرتك بني الّرسول واخلتم
نهجه، فأراد الرجوع عن مدركه، والّسلوك على م" :يف سورة املائدة، يف قولهالثانيةاإلشارةوردت 

فوّحد، واستشهد، وسجد . بلسانك الّشرك، والرباءة من اإلفك: فنودي يف األعنان، يف عرصات الكيان
ا)3(."للواحد األحد ّ وبالعودة .لتوحيد، وإبطال اإلفكوردت يف سورة املائدة، وحتمل معىن اويقول بأ

دعوة شركه بالّله أوالذي نفىلسان عيسى عليه الّسالمعلى مقام التوحيدقد ورد فإىل سورة املائدة
اسِ للنَّ تَ لْ قُـ تَ نْ أَ أَ ميََ رْ مَ نَ ى بْ يسَ ا عِ يَ هُ اللَّ الَ قَ ذْ إِ وَ : " الّناس إىل عبادته، هو وأمه دون الّله، يف قوله تعاىل

دْ قَ فَـ هُ تُ لْ قُـ ثتنْ كُ نْ إِ قٍّ ِحبَ ِيل سَ يْ ا لَ مَ ولَ قُ أَ نْ أَ ِيل ونُ كُ يَ امَ كَ انَ حَ بْ سُ الَ قَ هِ اللَّ ونِ دُ نْ مِ ْنيِ هلََ ي إِ مِّ أُ وَ وِين ذُ اختَِّ 
يتحّقق ف). 116املائدة، اآلية"( وبِ يُ الغُ مُ الَّ عَ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ كَ سِ فْ نَـ ا ِيف مَ مُ لَ عْ أَ َال ي وَ سِ فْ نَـ ا ِيف مَ مُ لَ عْ تَـ هُ تَ مْ لِ عَ 

حيتمل أن وبالتايل. الّسالممي عليه واملوّحد هو عيسى بن مر ، اآليةهذه يف )املشار إليه( التوحيد معىن
. ةختم الوالييكون عيسى عليه الّسالم هو 

. 155ن، ص.م- 1
. 155ن، ص.م- 2
. ن.ن، ص .م- 3
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أما اخلتم فهو . عيسى هو خامت الوالية احملمديةأنّ إىل قد أشار يف سياق آخرولكن ابن عريب
يف غموض، األمريضعنا وبالتايل. بالواليةم تْ للخَ وقد ذكر أّن عيسى سيشهد. عامةخامت الوالية ال

. ة إىل اسم خاطئاالقرآنيّ اإلشارة شارة إلالستدالل الذي يقوم به أّي قارئيكون اوقد.ظاهريّ وتناقض 
بداية من اليعلنالّنص و . وية اخلتمكشف ه: ألّن القارئ يعتمد عملية منطقية، قصد الوصول إىل نتيجة

، يرجئ اإلحالة را تمويهيادو وبالتايل تلعب العبارات اإلشارية . اسم اخلتم وإرجاء البوح بهكتمأّن غرضه  
اجلامع بني " عبد الّله" ومبا أّن املشار إليه، إما امسا جامعا مثلما هو احلال بالّنسبة ل. االمسية يف كّل مرة

عالمات فارغة، ال الّنصية فإّن العبارات اإلشارية . حممد واخلتم؛ أو امسا خاطئا مثل عيسى عليه الّسالم
. حتيل إىل أّي مشار إليه

إلرجاء كشف هّوية " االنتقال من فكرة إلى أخرى ونسيان منطلقات البداية" اعتمد الّنص أيضا تقنية 
مثّ ذكر ما ورد يف البخاري ومسلم من لقاء . أّن اخلرب الصحيح، أّكد وجود اخلتمالّنص أعلنفقد .اخلتم

ّما النّيب حممد صلى الّله عليه وسّلم وأ: " فيقول؛ ختم الواليةمع لى الّله عليه وسلمبني النّيب حممد ص
فإنّه اجتمع به يف األرض اليت خلق منها آدم عليه الّسالم ويف هذه األرض من العجائب ما يعظم 

وقد ذكرت هذه األرض وما فيها من العجائب يف األرض اليت خلقت منها . مساعه، ويكثر استبشاعه
" ّمث أحال القارئ إىل كتاب. مواصفات تلك األرضّمث انصرف إىل ذكر )1(."طينة آدم عليه الّسالم

ليعرف املزيد من "اإلعالم بما خلق الّله من العجائب في األرض التي خلقت منها طينة آدم عليه الّسالم
. التفاصيل

لينصرف عن مقتضيات فيتقّدم القارئ يف الّنص.املكتوبارج الّنصإىل خالّنص القارئ أحال 
؛ إىل ذكر مكان ل صلى الّله عليه وسّلمالوالية الذي التقى به الّرسو ف هوية ختم البداية، من كش

ّمث حييل إىل العجائب والغرائب اليت حدثت يف تلك الرتبة والواردة يف . الطينة اليت خلق منها آدم، الّلقاء
.يف كّل خطوة قرائيةكتاب آخر؛ أي يصرف القارئ إىل خارج الّنص

. يعّلق القارئ حبكايات وقصص ثانوية خارج الّنص األصلّي، ليحجب هوية اخلتمواألدهى أنّه 
املتمّثل يف مكان المجاز المرسلويلعب . تمان يف نفس الوقتفيكون الّسرد حيلة نّصية للبوح والك

. 157ن، ص.م-1
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نزلق إىل ذكر افبدل أن يكشف الّنص هّوية اخلتم،. هوية اخلتمدورا يف إرجاء كشفتربة آدم الّلقاء، 
الرتبة اليت التقى فيها حممد صلى الّله عليه وسّلم مع اخلتما املعىن ينزلق: أو لنقل. وسرد مواصفا

ازّي على املعىن احلقيقيّ  ليتواصل انزالقاملعىن خارج الّنص،بالّنصيرمي مثّ .يف كّل مرة) اسم اخلتم( ا
.ربة نص آخر، خارج الّنص املكتوبيف تاملعىن 

از املرسللعب إذن  فيشتغل . هوية اخلتمدورا أساسيا يف لعبة التسرت على- عالقته املكانية-ا
فلصاحل من . أبعاد أنطولوجيةألنّه يكشف إرجاء املعىن واحلقيقة، عندما تتوّرط البالغة يف ؛ أنطوبالغيا

حقيقة اخلتم؟ ترجأ
ألنّه بإمكانه ؛ إىل مكان الّلقاءال من الّلقاء ابن عريب إلغاز االنتقف،ليس من مصلحة املؤلّ 

. غزليس من مصلحة القارئ هذا االنتقال، ألنّه ال يسمح بفّك اللّ و .ي ذكر اخلرب النبوّي من البدايةتفاد
هي للخطاب، كي يتواصل خطاب الكتم واإلفشاء، ولعبة اإلرجاء اليت تبقي إذن املصلحة الوحيدة

.  اخلطاب متداوال
:المحبوبةوظيفة كبت لمدلول كـــــــــــامة  إلمــــا-5

ائر األعالقذخاشرح يف ت ورد اورة اليت أشر )إمام، إمامة(اإلمامة مبشتقا إليها يف ت، ومبعانيها ا
وملا نتج الّشرح عن ضغوطات الّسلطة الفقهية؛ فإّن الّشرح خيضع . الّرسالة والنبوة والوالية: بداية املبحث

وبالتايل فإّن املعىن الذي ينتجه الشرح، هو معىن . غري مسموح/ الّسلطة الدينية، ملا هو مسموحلرباديغم 
فالبالغة املرتبطة باملعىن سلطوية، . وكّل معىن سلطوّي، يكبت أكثر مما حيّرر املعىن. سلطوّي بالضرورة

ية اإلنكار للمعىن سرتاتيجويظهر أّن ابن عريب قد كتب الشرح ليمارس ا. ختدم براديغم الّسلطة الدينية
وقد أبلغه إمسعيل بن سودكني نوري إنكار . مة تقدمي املعاين الربانية يف قالب شعر الغزلالظاهر، لريدّ 

هو أنّه مسعه يقول قول الشيخ يف أول هذا الرتمجان إنّه قصد مبا فيه من " و. فقهاء حلب هلذه املقاربة
ليس بصحيح والّله أعلم وإّمنا فعله تسرتا حىت ال ينسب إليه لسان األبيات الغزلية علوما وأسرارا وحقائق

 يف دراسته التفكيكية من  تعبري روالن بارث " ينزلق املعىن" استعرت تعبري"s/z انزالق الدوال "le glissement des signifiants " يف وصفه
ائية، يف دراسته التفكيكية  voir: للمزيد.).s/z( لعدم انغالق  الدوال على مدلوالت  : Roland Barthes, slz, pages5-7
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فمن الواضح أّن تقدمي الدين من خالل مقاربة )1((...)"الغزل مع ما هو عليه من الدين والصالح 
وقد. ابن عريب إىل التهم الدينيةعّرض تيقد وبالتايل. من وجهة نظر الفقهاءغزلية، يعترب عمال غري صاحل

ابن عريب يف كتابة شرحه للديوان، على أّن نصه واقع حتت ضغط وإكراهات سرعة ردة فعلدّلت 
: " الفعل على الكتابة من موقع اخلوف والتربير، يف قولهودّلت الفاء يف خطاب ردّ . لدينيةالّسلطة ا

ال فشرعت يف شرحه حبلب، وحضر مساع بعضه ذلك الفقيه املتكلم، ومجلة من االفقهاء، بقراءة كم
وأعجلنا الّسفر فأمتمناه بأقصر، أي . الدين أيب القاسم ابن جنم الدين القاضي بن عدمي، مبنزلنا، وفقه الّله

انتقل املعىن من دائرة الّشعر، إىل دائرة وبالتايل. يف حضرة الفقهاءالّشرحأجنز ف)2(."يف التاريخ املذكور
انتقل من اسرتاتيجية اإلشارة والتلميح، إىل : قلأو لن. ومن بالغة الّشعر إىل بالغة الّسلطة. الدين

كيف ذلك؟ . اسرتاتيجية الكبت واإلنكار
صرّح ابن عريب يف بداية ديوانه ترمجان األشواق، أنّه وظف قالب الغزل وعناصره، لإلشارة إىل 

أي ؛ ر للمشارة أّن املشار إليه جماو ومن مميزات اإلشار . مناسبات علوية ومعان ربانية كما مّر بنا من قبل
. أّن املعىن الرباّين حاضر إىل جانب اإلشارة
وبالتايل ينتج الكبت الذي يشتغل ). غري مسموح/مسموح(أما الّشرح فيخضع لرباديغم الّسلطة

فالشرح )3("وقد مسع من بعض الفقهاء قوال أنكره: " ودّل عليهما قوله. ضمن اسرتاتيجية الّنفي واإلنكار
. اب كبت وتربير يف نفس الوقتاملستعجل هو خط

. لكن يعّلمنا التحليل الّنفسّي أّن كّل مكبوت، يعاود ممارسة عمله يف الّلغة، ولو بشكل موارب
ويذهب بول دميان إىل . وترتبط عالقة تشابه، بني الدال الظاهر يف خطاب الكبت، واملدلول املكبوت

، وتعمل بشكل ال واع. لن عنه الّنصّد ما يعالقول بأّن داخل كّل نص شارح نقاط عمى، تشتغل ض
. تفّكك االفرتاضات اليت يعلن عنها أّي نص

.285سحبان أمحد مروة، ص : اق، تحشرح ترمجان األشو -ذخائر األعالقابن عريب،، رسائلحمي الّدين بن عريب- 1
. 285ن، ص.م- 2
. ن.، صن.م- 3
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اورةوردت اإلمامة يف الّنص الش وقد توصلت بعد دراسة السياقات الّنصية . ارح، بكّل معانيها ا
ا وردت كشروح لألبيات اليت يفرض فيها املعىن  ّ الكنائّي عن احملبوبة نفسه اليت وردت فيها اإلمامة، إىل أ

.  ام، أو عنصرا من عناصر جسدهاظَ النِّ -وقد ارتبطت بأبيات شعرية، حتمل أمساء كنائية عن احملبوبة. بقوة
بني املعىن: أو لنقل . ر، بني الّنص الّشعرّي والّنص الّشارحكْ وقع أّول فعل إلغاء على معىن فعل الذِّ 

ر كْ يوحي فعل الذِ ف. وبني معناه األنطولوجّي الذي يفرضه الّنص الّشارح؛الّنفسّي الذي توحي به القصيدة
ةِ يضَ رِ مَ نْ ي مِ ضِ رَ مَ :" استدعاء ذكرى احملبوبة تارة مثلما يقول يف مطلع القصيدةمبعىنيف الّنص الشعريّ 

ضرب من امليل الذي ينشأ ، فيأخذ فعل التذكر شكل املرض، وهو )1("ِين َال لَّ ا عَ هَ رِ كْ ذِ بِ ِين َال لَّ عَ / انِ فَ جْ األَ 
ويأخذ فعل الذكر يف أبيات أخرى من نفس القصيدة معىن استعادة ذكرى احملبوبة، عرب . عن احملبة

ة للمحبوبات يف الّشعر العرّيب، يف قوله بٍ نَ يْـ زَ ى، وَ مَ يْ لَ وسُ / َىن بْـ ولُ دٍ نْ هِ يثُ دِ حَ ا ِيل رَ كُ واْذ : " قصص مشا
ة للمحبوبات يف عرب مرض الذات احملبة، وعرباالستعادةتّمت ف)2("انٍ نَ عِ وَ  استعادة الذكريات املشا

يرتبط باجلانب : أو لنقل. الّشاعر احملبباملتذكر،يف كلتا احلالتنييرتبط فعل التذكر و . الّشعر العريبّ 
. الّنفسّي للمتذكر

ريات دّي، من ذكر، املرتبط بالالوعي الفر كْ ارح يلغي املعىن الّنفسّي لفعل الذِ لكن الّنص الش
ة ففي شرح معىن الذكر يف . على املعىن اإلهلّي لفعل الذّكريف املقابل ويؤّكد . احملبوبة أو ذكريات مشا

اذكراه يل بذكري له وبذكره " الّله، ف-البيت األّول الّسابق، يعتربه جتّليا ملعىن فناء الذاكر يف املذكور
كره لذكره بربه لربه بلسان عبده، كما قال، عليه الّسالم، يف و هو حالة فناء العبد عن ذكر ربه بذ . إيّاي

فناء الذاكر يف املذكوريفسح و )3(."الرفع من الركوع؛ فإّن الّله قال على لسان عبده مسع الّله ملن محده
.  مقارنة بالّنفسّي اخلاص بالذاكر، هلّي بالربوز والظهوراإلجالللم

معىن إهليا ذا أبعاد أنطولوجية، عرب - يف البيت الثاين املذكور آنفا-" اذكرا يل " يّتخذ فعل التذكر  مثّ 
ند إىل :" فيقول . إحالة أمساء احملبوبات، هند ولبىن وسليمى وزينب وعنان، إىل تلك املقامات واإلشارة 

. 78، صحمي الّدين بن عريب، ديوان ترمجان األشواق- 1
. 82صن، .م- 2
. 78، ص1ن، اهلامش.م- 3
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ىن إشارة إىل الّلبانة وهي احلاجة، مهبط آدم، عليه الّسالم، وما خيتّص بذلك املوطن من األسرار، ولب
وسليمى حكمة سليمانية بلقيسية، وعنان علم أحكام األمور والّسياسات، وزينب انتقال من مقام والية 

وبذلك يعترب فعل . بتحويل املعىن الّنفسّي إىل أنطولوجيّ إذن فيقوم الّنص الّشارح)1(."إىل مقام نبوة
. اآلفاق الربانية ذات األبعاد األنطولوجيةالتذكر فعال أنطولوجيا، للّسفر يف 

بإلغاء احملتوي الّنفسّي تارة، وحتويله من الّنفسّي إىل ، على فعل التذكرإلغاء يف القصيدةوقع أّول ف
.  األنطولوجّي تارة أخرى

على ذلك ومنّثل . امظَ ذي حييل إىل حمبوبة الّشاعر، النِ للمعىن الكنائّي الابً اجِ دورا حَ لعبت اإلمامة 
طفلة إذ كّىن ب. املقطع كّله كناياتف)2("ونظام ومنرب وبيان/ طال شوقي لطفلة ذات نثر:"من قوله مثال

كنائّي الذي حييل إىل لغي املعىن الأص الّشارحلكن النّ . النظامف، موصو عنونظام ومنربوذات نثر 
رحة الدالة ااألحادية، تكرار الكلمات الشّ وقد دّل على هذه اإلحالة . على معان ربانيةى بقأو ؛ الّنظام

، شارح للبيت الّسابق املشار إليهفقد ألغى الّنص ال". نارة عَ بَ عِ " و" ِين عْ يَـ " :على التطابق من قبيل
واستبدهلا بذات ، وبالتايل ألغى ذات احملبوبة. تيةاملعرفة الذا: ؛ أال وهوحريفّ ، واستبدله مبعىنظامالنِّ 
، َرب نْ ومَ : وأما قوله".انيَ وبَـ َرب نْ ام ومَ ظَ ر ونِ ثْ مؤشرات، نَـ يليها منماسريورة االستبدالوقد حلقت. عرفةامل

والبيان عبارة عن مقام . ا فهي منرب الكونقيعين درجات األمساء احلسىن والرقي فيها للتخلّ 
من امقامالبيانميّثل و .زة مقام من مقامات اإلمامةياحبي يف األمساء اإلهليرتقّ يسمح الف)3(."الّرسالة

الّرسالة كضرب أدت ف. اليت يشرتك فيها الّرسل، أصحاب الّرساالت الّسماوية-الّرسالة–هذه املقامات 
وقد تواصلت سريورة إلغاء املعىن . الذي حييل إىل احملبوبةللمعىن الكنائيّ وظيفة الكبتمن اإلمامة

)4("هي بنت العراق بنت إمامي، وأنا ضّدها سليل مياين: " الكنائّي  للمحبوبة يف أبيات أخرى، كقوله

معىن كنائيا عن احملبوبة، خاصة أنّه حييل إىل احملبوبة يف الّنص الشارح ذاته "بنت إمامي" قوله يفرض ف

. 82، ص3ن، اهلامش.م- 1
. 83صن، .م- 2
. 84-83، ص 3هامش ديوان ترمجان األشواق، ، حمي الدين بن عريب- 3
. 74ن، ص.م- 4
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) 1(."بنت شيخنا العذراء البتول شيخة احلرمني وهي من العاملات املذكورات: " بعبارة مطابقة، يف قوله

ل إىل معرفة ذات يحيف؛ بوبة يف نفس الّسياق من الّشرحلغي اإلحالة الكنائية إىل احمليشارح لكن الّنص ال
أال وهو اإلمامة املعروفة يف بالد العراق، ؛ الّنص معىن ثانويايستحضرف) 2(أصل عراقي هلا عالقة باإلمامة

فتكون اإلمامة حيلة نّصية لكبت املعىن . حمبوبة الّشاعرمنظاال: وهوأال؛ قريباأساسيا ليلغي معىن 
.  الكنائّي داخل الّنص الّشارح

. يلغي املعىن الكنائّي الذي حييل إىل احملبوبةارح، كمعىن رباّين،يف الّنص الشورد مقام القطبية 
تِ يْ البَـ حِ رْ مثلما ورد يف شَ . للمؤشرات اليت حتيل إىل احملبوبةوكبتيةوإلغائيةوظيفة إنكاريةفتكون القطبية 

وقد أشار يف شرحه إىل أن )3("ا بَ رُ ي غَ دِ نْ عِ ، وَ حَ َال مْ كُ دَ نْ عِ / رٌ مَ ا قَ ذَ اء هَ رَ وْ الزَّ ِين يابَ : " اآليتيِّ رِ عْ الشِ 
غربا، أي ذلك املعىن عندكم الح بوجود اإلمام القطب وعندي : يقول" بية طْ املقصود بالقمر مقام القٌ 

ا اإلمام الظاهراء هي بغداد، رَ وْ والزَّ )4(."الذي ظهر لكم يف اإلمام هو باطّين وسريّ  ويقابل .املهديّ -و
بيا، املعىن ليس شرقيا وال غر مما يعين أّن . اه عند الّشاعراحنجاب معناإلمام عند املعتقدين به،ظهور هذا 

بني ما يعلن عنه ؛ قطبية الكابتة يف تناقضوظيفة اليضع الّنص الّشارح وبالتايل . ليس باطنيا وال ظاهريا
عرّي من ل داخل الّنص الشّ مِ تَ عْ ظاهر الّنص الّشارح، من وظيفة إلغائية للمعىن الكنائّي؛ وبني ما يَـ 

. وسأفّصل يف هذا التناقض الحقا. لوظيفة الظاهرة للقطبيةافرتاضات أخرى، تنقض ا
مْ كُ دَ نْ عِ لْ هَ " وقد ألغى الّشاعر املعىن احلقيقّي للمجاز املرسل الذي حييل إىل احملبوبة يف قصيدة 

، يف بيت شعرّي يفرض فيه الّسياق الداخلّي للقصيدة املعىن بِ طْ واستبدله مبقام القُ ، "؟ جٍ رَ فَـ نْ مِ 
ج لَ والبَـ )5("ج لَ البَـ اكَ ذَ الُ مجََ هُ مَ يَّ تَـ / ةٌ قَ رِ حمُْ هُ تُ رَ فْـ زَ فًىت لِ نْ مَ : " اإلحيائّي الذي حييل إىل احملبوبة بقوة؛ يف قوله

احملبوبة، : معناه احلقيقيّ و منطقة ما بني احلاجبني،: ازيّ وهو جماز مرسل، معناه ا. هو تفرق احلاجبني
الّنص يحيل ف. ربانيام معىن حِ قْ ويُـ اإلحالة اإلشارية إىل احملبوبة،لكن الّنص الّشارح يلغي. وعالقته اجلزئية

. 84-83، ص3ن، اهلامش .م- 1
. 84، ص2ن، اهلامش.م- 2
. 137ن، ص.م- 3
. 138-137، ص 3ن، اهلامش.م- 4
. 175ن، ص.م- 5
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نّه يشري إىل مقام أالذي بني الوزيرين اإلمامني، فكوهو املقام. "بطْ مقام القٌ بالبلج إىل الّشارح 
. الوسط، بني احلاجبنييف يتمركزه مع أنّ ، فة إنكارية أيضاوظيإذن مقام القطبيؤدي ف)1(."القطب

والربزخ . بينهما أو الربزخحتيل املنطقة الوسط إىل معىن السريورة، ألّن الوسط بني احلاجبني هو الفيصل و 
."ذاكهذا والالهو" 

ّسم للمحبوبة يف القصيدة بَ تَ إىل الثغر املُ اإلحالةبِ جْ لحَ ارح العلوم القطبية الشصُ ف النَّ وظَّ 
)2("احلببا كَ ذاَ رَ وَ نْـ ا أَ مَ بِّ رَ / ،تْ مَ سَ تَ ا ابْـ ا مَ ذَ إِ سُ مْ الشَّ قُ رُ شْ تَ : " يف قوله،"نسْ الحُ بِ نَ طَ " املعنونة ب

اإلحاالت لكن الّنص الّشارح يلغي. اإلحالة إىل احملبوبة، من خالل مجال ابتسامتهااملعىن احلرّيف يؤّكد ف
القطبية اليت عليها مدار تظهر العلوم : " يقول. ويستبدهلا مبا يسّميه العلوم القطبية، الصرحية إىل احملبوبة

ا بربيق . علوم العامل إذا كان من هذه الصفة مثل هذا القبول الذي كّىن عنه بالتبسم وشّبه بريق أسنا
ة متمركزة يف فمثلما أّن االبتسام. مع مقام القطبية يف املنطقة الوسطىاالبتسامة تتقاطع و )3(."احلبب

فكذلك مقام القطبية،يتمركز يف الوسط كما ذكرت . ألسنانالشفتني، وظهور اانفراجناجتة عن الوسط، 
، بني مقامني، بني ثالثةالة وسطية أوحتشرتك االبتسامة مع مقام القطبية يف : أوبعبارة أخرى. آنفا

.حالتني
، وهو العدد ثالثةمن خالل بطْ القُ واإلمامين يعود مقام"اديَ اد فوق مِ يَ مِ " يف القصيدة الشعرية 

للسياقات اليت ورد فيها القطب يف ييف حتليلجتها الثالثة الوسطى اليت استنتيتقاطع مع املنطقةما 
وإن جادت بنغمتها، فمن أجنشة ./ إذا استوت مثالثها، فال تذكر أخا اهلادي: " فيقول. القصيدة
وجعله يعين اجلسم " ويصف جسمها من ثالثة أبعاد، يتحدث عن صوت طروب ملغنية،و )4(."احلادي

، ومن ضٍ رْ وعَ ولٍ غنية من طُ ولرمبا يقصد ما يظهر من جسم امل)5((...)"مثالث للطول والعرض والعمق
ا الشجّي النابع من األعماق؛ أيضاقٍ مْ عُ  وقد يريد باملثالث مراتب األمساء اليت هي منزل . "أال وهو صو

. 175، ص2ن، اهلامش.م- 1
. 134ن، ص.م- 2
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والقطب هو مقام االسم اجلامع . مللكواإلمامان الوزيران مها عبد الرب وعبد ا)1(."اإلمامني والقطب
. عبد الّله

:واألنطولوجية في مقامات اإلمامةالبالغتين الّنفسيةصراع -6
من خالل ، " انِ فَ جْ األَ ةِ يضَ رِ مَ نْ ي مِ ضِ رَ مَ "يذكر الّنص الّشارح مقامات األنبياء يف قصيدة 

إىل تلك املقامات، يف شرحه لقول إحالة جمموعة من أمساء احملبوبات املشهورات يف الّشعر العريبّ 
هواجلديد يف الّنص الّشارح توظيف)2("وسليمى، وزينب وعنان/ واذكرا يل حديث هند ولبىن: " الّشاعر
ّن الّنص مما يعين أ. الواردة بكثرة يف شروح أخرى" يقصد" و" يعين" عبارات بدل من إشارةكلمة 

وبالتايل يبين . بل حييل به إىل مشار إليه، مقامات األنبياء، "أمساء احملبوبات" الّشارح ال يلغي املشار
الّنص الّشارح عالقة جماورة بني إشارات أمساء احملبوبات يف القصيدة، وبني مقامات النبوة اليت حييل إليها 

.  يف الّنص الّشارح
ازيّ -النبوة–فتكون اإلمامة  ).  اء احملبوباتأمس( يف هذا الّسياق وظيفة إحيائية عن املعىن ا

واذكرا يل : "يف القصيدة معىن السرد ألحاديث احملبوبات يف قوله" اذكرا يل " يأخذ فعل التذكر 
، الواحدة تلو األخرى، ليضع الّشاعر نفسه يف مقام احملبوبات، تغليبا لذكرهّن على ذكر ..."أحاديث

إيثارا لذكرها " احملبوب، - ه ورغبته، فانتصر للمذكوروقد اختار مقام احملبوب، ألنّه فّين عن إرادت. احملبني
لسيطرة وعي فعل التذكر يف القصيدة،ال خيضع ف)3(."على ذكري وراحة يل بسماع ذكر من يناسبها

.إذن ينفتح على الالوعي الفرديّ . فيكون فعال الواعيا. الّشاعر، مبا أّن رغبته وإرادته فنيتا
م يف يتحكّ ، آنفا؛ فإنّه يبدو فعال سلطويات الديّين كما شرحأما يف الّنص الّشارح اخلاضع لقوة

فينتج بذلك بالغة . إذ ينتصر للمعىن اإلحيائّي، رغم عدم إنكاره لإلشارات. إنتاج املعىن وتوزيع ملكيته
ازيّ : الثنائياتارح، من خالل براديغم وزّع  ملكية املعىن يف الّنص الشأحادية املعىن، ت املعىن/ املعىن ا

بالغتني للمعىن، بالغة نفسية فردية يف القصيدة الّشعرية؛ وبالغة حتايث جدار الفصليصنع و . احلقيقيّ 

. 197ص، 5و4ن، اهلامش .م- 1
. 82ن، ص .م- 2
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ية قصص احملبوبات، يف البالغة الشعر يستذكر الشاعر.ارحولوجية وإهلية يف الّنص الشأبعادا أنط
. ن خالل تداعيات الالوعي الفرديّ مسيطرة واعية عليها،أيّ ويستدعيها دون

ج مقامات أنطولوجية وإهلية، يستدعي فيها را ارح فريتقي الّنص الّشارح يف معأما يف بالغة الّنص الش
أما الّنص . س الّشاعرةفْ فيكون الّنص الشعرّي سفرا يف أعماق النـَّ . عنهامقامات النبوة واحلكمة املرتتبة

. را يف آفاق ربانية ومقامات علويةفَ سَ يكون الّشارح ف
ازّي واحلقيقّي، جدارا فاصال بني املعىن الّنفسّي واملعىن لُ اصِ الفَ طُّ إذن ميّثل اخلَ  بني املعنيني ا

. ولوجية ذات البعد اإلهليّ األنطولوجّي ذي األبعاد اإلهلّية؛ أي بني البالغة الّنفسية الفردية والبالغة األنط
ل حيلة نّصية لكبت املعىن الّنفسّي الفردّي، واستبداله باملعىن األنطولوجّي ذي البعد اخلط الفاصفيكون
ي املعىن االنطولوجّي ذ، بالدال الكابتاملعىن الّنفسّي الفردي،الدال المكبوتفيستبدل . اإلهليّ 

االدال الكابتميثل و . البعد اإلهليّ  مقامات يمثل املكبوت فأما الدال . مقامات النبوة واحلكمة املرتبطة 
امقامات النبوة و تلعب ف. احملبة وأحواهلا جتاوز جدار الكبت يعين و . وظيفة كبتيةمعاين احلكمة املرتبطة 

ازّي واحلقيقّي، ال بالغة الفصل إىل بالغة االنتقال من دال املكبوت والدال الكابت؛ بني املعنيني ا
َ مْ هِ سِ فُ نْـ أَ ِيف وَ اقِ اآلفَ ا ِيف نَ اتِ آيَ مْ يـّهُ رِ نُ سَ :"وله تعاىلىن الواو الرابطة يف قإدخال معالوصل؛ أي َحَىت يـََتبنيَّ

تناوله يف أوهو ما س). 53، اآليةفصلتسورة"( َهلُْم أَنَُّه اَحلقُّ َأملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍئ َشِهيدٌ 
. العنصر املوايل

اورةالّنص الّشارح وّظف ستنتج أّن أ ذخائر " يف شرحكحيلة نّصيةاإلمامة ومفاهيمها ا
بدا الكبت قسريا، خاصة يف سياقات وقد. الّنظام-ارية إىل احملبوبةلكبت اإلحاالت اإلش"األعالق

إىل أّن وظيفة اإلمامة تتحّقق يف ت وقد توصل.للمحبوبة نفسه بقوةشعرية، يفرض فيها املعىن الكنائيّ 
وظيفة النبوةتسمح كما ". ال هذا وال ذاك" ربزخ املنطقة الثالثة، وهي منطقة الاملنطقة الوسطى أو

و البعد حنظاهر الّنص الّشعريّ يفتحها بينما. تح البالغة حنو أبعاد أنطولوجيةبفوالوالية يف الّنص الّشارح 
ر يف فَ نتقال من السَّ باالالّشعرّي إىل الّنص الّشارح،االنتقال من الّنصهذا ويسمح . الّنفسّي الفرديّ 

من 53اآليةهلية، تناغما مع معىن ر يف اآلفاق األنطولوجية ذات األبعاد اإلفَ س الصوفية، إىل السَّ فْ النـَّ 
يعين غتني الّنفسية واألنطولوجية،بني البال، الكبتارجدضَ فْ كما توصلنا إىل أّن خَ . سورة فصلت
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االشتغال األنطوبالغيّ ا يعين الدخول يفمم. واآلفاقةِ يَ وفِ صُ السِ فْ بني النـَّ لواو الرابطة ااستعادة

".   شرح ذخائر األعالق" و" ترجمان األشواق"بني ديوان، للمعىناألنطوثيولوجيّ و
وقد مشل .ظاميت حتيل إىل حمبوبة الّشاعر، النسابقا إىل أّن وظيفة اإلمامة هي كبت املعاين الت توصل

ازية يف شكل جماز مرسلاإلأو . ت إمامينْ اسم النظام، طفلة، بِ ، الكبت اإلحالة االمسية حالة ا
ةم،سِ بَ تَ املُ رِ غْ ، الثَـ ْنيِ بَـ اجِ احلَ  مثلما هو احلال بالّنسبة حملبوبات الّشعراء املذكورات ؛ أواإلحاالت باملشا

، ىاملنطقة الوسطإىل أّن وظيفة اإلمامة تتحّقق يف ت وقد توصل.  ولبىن وزينب وعنانآنفا، هند وسلمى
. منطقة الربزخ

قوم بتحليل هذا املقام قصد كشف االشتغال البالغّي املنوط به، وطبيعة كينونة الصوّيف اليت يكشفها أس
. مثلما سأبرزه فيما يلي؛ الثالث الموضوع ووظيفة اإلمام: أال وهو. هذا املقام

ج بالّسلطة تَ نْ اخلطاب املُ الرتباط احملبوبة،لكّل اإلحاالت عن إىل أّن وظيفة اإلمامة كابتة ت توصل
وبالتايل حتّكمت الّسلطة الدينية يف نوعية اخلطاب الّشارح، وكذا .أنتج يف حضرة الفقهاءهألنّ ؛الدينية

ازيّ براديغم ة للخطاب، مبا فيها املعرفة البالغية اليت تشتغل كما رأينا ضمن جَ تِ نْ املعرفة املِ  املعىن / املعىن ا
ماهو غير / ماهو مسموح: البراديغم األساسيّ مع ثنائية أساسية من البراديغمقيقّي، ويتناغم هذااحل

العودة : لنقلقبل الّلحظة الّنصية الكابتة، أوما العودة إىلتفكيك براديغم الّسلطةيتطّلب و . مسموح
ل الكابت، بني املعنيني أي ما قبل حلظة وضع جدار الفص؛ ل اشتغالية وظيفة الكبت لإلمامةإىل ما قب

ازّي واحلقيقّي، بني البالغتني الّنفسية واألنطولوجية، بني الّنص الّشعرّي والّنص النثريّ  . ا
مقامي الذات " ذات نظام ونثر" ارح كما مّر بنا من قبل، إىل أّن املقصود بقول الّشاعرأشار الّنص الش

ويتموقع مقام القطب بني الذات املطلقة . )1(الّشعر فمقام التقييدفالنثر مقام الذات املطلق، أما . كلْ واملُ 
مقّيد وماهو مقامه بني الّشعر والنثر، بني ماهويتموقع وبالتايل). مللك، وعبد الرباإلمام عبد ا(وامللك
ما مقّيدان معات وإذا احتكم. مطلق ّ ّشاعر فال. إىل الّنصني الّشعرّي والنثرّي يف تعبرييهما الّلغوّي، فإ

وحتتكم إىل براديغم الّسلطة . والنثر مقّيد باملنظومة املعرفية اليت حيتكم إليها. مقّيد بالوزن والقافية
وبالتايل يكون املعىن املنتج يف كال الّشكلني التعبرييني ). ما هو غري مسموح به/ماهو مسموح به(الدينية

.  84-83، ص3اهلامشديوان ترمجان األشواق، ، حمي الدين بن عريب: يراجع- 1
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فما هو . التايل يستحيل مقاربته يف إطالقيتهوب. مطبق على ذاته)مقام الذات(وإّن ماهو مطلق. مقّيدا
وماهو مقّيد يف معناه الّشعرّي الداخلّي غري جمد، مادامت التجربة تدفع . منثور بصيغة مطلقة مستحيل

خارج ماهو منثور وماهو، دخارج ماهو مطلق وماهو مقيّ املعىن إذنينتج ف. باملعىن إىل املإل األعلى
ة، قبل تثبيت ماهو هي منطقة السريور املنطقة الوسطى و . بني هذا وذاكأي يف املنطقة الوسطى؛ منظوم

بل الكبت يف مرحلة ما قتعترب و . الّنظام الّرمزّي، الّلغةأي قبل تشغيل الكبت ضمن؛ منثور ومنظوم
".ذخائر األعالق" منطقة القطبية أيضا اليت أشار إليها ابن عريب يف أكثر من شرح يف النظام الّرمزّي،

. بِ الرَ دُ بْ وعَ كِ ملِ الَ دُ بْ ويقع املقام بني اإلمامني، عَ . ومقام القطبية هو مقام عبد الّله كما مّر بنا سابقا
.بل إنّه مقام بني أحدية الذات املطبقة، وبني مقام األمساء والصفات

ق سواء أتعل؛ اإلمامةم الذي تشتغل فيه وظيفة آنفا يف املقاتها ملقطوعات الّشعرية اليت حّللتشرتك ا
الوسط نطقة ارح على هذا املقام سواء مبوقد دّل الّنص الش. الواليةو النبوة أو األمر بالّرسالة أم القطبية أ

اد فوق يَ مِ " بني عنصرين جسديني يلغيهما، أو بالعدد ثالثة الذي تكّرر يف املقطوعة الّشعرية بعنوان 
و باملنطقة الوسطى قبل ما هو منثور ومنظوم كما هو احلال يف وصف فيه جسم املغنية املثالث، أ" اديَ مِ 

. "انِ فَ جْ األَ ةِ يضَ رِ ي من مَ ضِ رَ مَ "قصيدة 

املنطقة الوسط بني عنصرين يفيف التحليالت الّسابقة،مثلما أشرت مقام القطبية،عُ قَ وْ مَ تَ يَـ 
ر غْ ج تارة ويف الثَـ لَ املتمركز يف منطقيت البَـ مّثل على ذلك مبقام القطبية أو . ين، يلغيهما الّنص الّشارحسدج

وإّن منطقة . آنفات الفاصلة بني احلاجبني كما ذكر ج هي املنطقةلَ البَـ نطقة وإّن م. املتبسم تارة أخرى
ارح للمعىن الدال على وإّن إلغاء الّنص الش). األسنان(الثغر املتبسّم هي املنطقة الوسط بني الشفتني

اورة باجلزئية، ملرسل الذي حييل إىل احملبوبةللمجاز ااملنطقتني، هو إلغاء  يلغي : أو لنقل. عرب عالقة ا
ازّي الظاهر، وينتصر للمعىن الباطّين الذي ينسجم مع اسرتاتيجية الّنص الّشارح املعىن احلرّيف أو ا

نّصية، سقطاتارح ينقض افرتاضاته الباطنية اليت يعلنها، من خالللكن الّنص الش. الكبت الّسلطوية
سط اليت تشتغل املنطقة الو : طاتقَ ّم هذه السَ وأه. ارح وبطريقة غري واعيةتعتمل من داخل الّنص الش

. ضمنها اإلمامة
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شرح ذخائر "و" اقِ وَ شْ األَ انُ مَ جُ رْ تُـ "من إعادة صياغة إنتاج املعىن بني ديوان الوسط متّكننا هذه املنطقة 
ريورة، ما قبل ممارسة اإللغاء والكبت الّرمزّي، يف منطقة السّ أي في؛ خارج ماهو منظوم ومنثور" األعالق

. قبل تقييد املعىن يف منظوم أو منثور

ينهما ل بصِ فْ بني احلاجبني، هي منطقة تَـ جُ لَ فالبَـ . يف الّسياقات الّسابقة رمزية بليغةللمنطقة الوسط
نفس األمر . أيضا، ال هو هذا وال هو ذاكنيْ بَـ اجِ الحَ كما أّن البلج ليس .ل بينهما يف نفس الوقتصِ وتَ 

قة الوسط بني الشفتني كما أّن املنط. بالّنسبة للثغر املتبسم، فاألسنان هي الفاصل والواصل بني الشفتني
يظهر من انفراج احلاجبني إّن ما. وال هي الشّفة الّسفلية، ة العلويةفال هي الشفّ .ناليست الشفت

بل يرفع ). احلاجبني والشفتني(ال يلغي الظاهر) البلج واألسنان(هذا الباطنلكن. والشفتني هو الباطن
يف الفصل األول أّن منطقة الربزخ أو اخليال ت وقد توصل. ينفرج املعىن الباطنعنهما حجاب احلّس، ل

املعىن الرباّين ذو البعد تـُْنزُِل أيوتكثيف الّلطيف؛ابن عريب تعمل على تلطيف الكثيف،عند 
. وهو ما يؤّكده املقام الوسطّي للقطبية. طولوجّي يف اجلّسد امللّطف للمحبوبةاألن

حيث يصف " ادٍ يَ مِ قَ وْ فَـ ادٍ يَ مِ " يف قصيدة تكثيف الّلطيف وتلطيف الكثيفويتأّكد معنيا 
وحييل الّنص الّشارح األبعاد الثالثة إىل مقام . جسم املغنية من ثالثة أبعاد، الطول والعرض والعمق

إىل العمقحييل إىل اإلمامني عبد الرب وعبد امللك، و الطول والعرضيحيل ف. اإلمامني والقطب
، )الطول والعرض(جسم املغنيةمنيوازيان الظاهروعبد امللكعبد الربإذن اإلمامان ف)1(القطب

يف مظهر جسدّي؛ جّي املنبعث من عمق املغنيةالصوت الشيظهر فكما.العمقالقطبيوازي و 
فهما مأموما اإلمام . أحد أئمته، عبد الرب وعبد امللكيف مظهرعبد الّله، معىن القطبيظهر فكذلك 

وكما أّن معرفة عمق الصوت الشجّي للمغنية يستدعي تلطيف . القطب كما مّر بنا يف بداية املبحث
حد اإلمامني إىل مقام القطب، االنتقال من مقام أيستدعي فكذلك. الكثيف، برفع حجاب الظاهر عنه
: أي.يل توسيع إمدادات الروح أكثروبالتا. عبد الّله، السم اجلامعتوسيع معىن االسم إىل معاين ا

. 197، ص5و4ن، اهلامش.م- 1
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ا حيّقق معىن الرتبية اليت وهو م. االرتقاء باملعىن االمسّي املتكّثف، إىل معان امسية لطيفة من امسه اجلامع
. عريبها يف الفصل األّول يف فكر ابنتفّصل

تقدمي سريورة حتصيل اسم القطب يعين بل؛ حاديّ حتديد املعىن األمقام القطبية الثالثال يعين 
معاين تتنّزل و . ألّن اسم القطب عبد الّله، هو اجلامع لكّل األمساء اإلهلية. واالرتقاء إىل مقام القطبية

املوقع هذه السريورةتفّسر و . املبحثيف مستهّل توصلت إىل ذلك االختالف ال التطابق كماباألمساء
.). نفسية وأنطولوجية( ، بني بالغتني)املنظوم واملنثور( بني عنصرين جسديني، بني شكلني تعبرييني

:وجّي لإلمامةولٌ يٌ وثِ طٌ بالغّي واألنْ و طٌ نْ االشتغال األٌ -7
منوذجيني عن طبيعة البالغة اليت وشرحها نصني "انِ فَ جْ ة األَ يضَ رِ مَ نْ ي مِ ضِ رَ مَ "تعترب قصيدة 
عن بالغة يكشفإىل أّن الّنص الشعريّ ت سابقاوقد توصل. ، الّشعرّي والنثريّ حيتكم إليها الّنصان

وملا كان املقام الذي . يدفع بالبالغة إىل أفق رباّين ذي أبعاد أنطولوجية؛ فالّشارحالّنصأما . نفسية فردية
دث يف املنطقة الوسط، بني املنظوم حت؛ فإّن إنتاجية املعىن البالغّي و الربزخينتج املعىن، هو املقام الوسط أ

الوصلة بني تتناغم هذه و . ة ذات األبعاد اإلهليةواملنثور، بني البالغة الّنفسية الفردية والبالغة األنطولوجي
َحَىت مْ هِ سِ فُ نْـ أَ ِيف وَ اقِ اآلفَ ا ِيف نَ اتِ آيَ مْ يـّهُ رِ نُ سَ ":ا آنفا اليت أوردمع اآليةّي واألنطولوجّي اإلهليّ الّنفسّي الفرد

َ َهلُْم أَنَُّه اَحلقُّ َأملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍئ َشِهيدٌ  فالوصلة تفعيل للواو .)53اآلية،فصلتسورة"( يـََتبنيَّ
. اجلامعة يف اآلية القرآنية

ازات والكنايات عن احملبوبة، إىل معان إهلية ذات ارح بالغة أنطولوجية، بأن فّعل الّنص الش أحال ا
جية وقد ّمت هذا التفعيل يف مقابل اإللغاء للمعىن اإلشارّي عن احملبوبة، ضمن اسرتاتي. بعد أنطولوجيّ 

مقامات احملبة وأحواهلا يف الّشعر العرّيب، هي فأصبحت. كّل الديوانارح يفالكبت اليت وظّفها الّنص الش
ا كما هو احلال يف قصيدة مقاما وأصبح . "مرضي من مريضة األجفان" ت النبوة واحلكمة املرتبطة 

وأصبح منرب وبيان . "مياد فوق مياد" عمق الصوت الطروب للمغّنية هو مقام القطبية كما يف قصيدة 
" ادِ يَ جْ أَ " كما أصبح اسم املكان "  مرضي من مريضة األجفان" احملبوبة مقام الّرسالة كما يف قصيدة 
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تُ حْ بَ صْ أَ دْ قَ لَ : " يف قوله"قصيدة مياد فوق مياد"إشارة إىل جمرى األنفاس الذي تسكن فيه احملبوبة، يف 
. وقس على ذلك كّل قصائد الديوان)1("ادِ يَ جْ أَ بِ تْ نَ كَ سَ نْ مبَِ / ا وفً غُ شْ مَ 

مثلما حّللت ذلك يف ظامالنلّشاعر، ترتبط نصوص ترمجان األشواق يف معانيها الظاهرة مبحبوبة ا
إىل أّن مواصفات البالغة العربية تتجلى يف شخصيتها، من خالل اجتماع ت الفصل األّول؛ حيث توصل
وقد . ظامن ضمن بالغة النوبالتايل تنتظم مواصفات البالغة الواردة يف الديوا. بالغة اخلطاب وقوة األداء

الّشرط الّنفسّي واألنطولوجّي لريتقي الّشاعر يف مقامات يف الفصل األول إىل أّن الّنظام هي ت توصل
ويلّمها نص بة مبّددة يف كّل قصائد الديوان،وقد وردت مواصفات البالغة اليت حتيل إىل احملبو . املعىن

منه بالغة األوصاف يف الّنص الّنموذج الذي تفّتقتأعتربه ابن عريب للديوان،مّهد به، قصري استهاليلّ 
يف الّنص وقد سبق اإلشارة إىل. د الديوانالبالغية األساسية اليت منت يف قصائبذور حيمل الإذ ؛ القصيدة

. الفصل األّول
وكان هلذا الشيخ، رضي الّله عنه، بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقّيد النظر، : " يقول ابن عريب

الشمس والبها، من العابدات وتزّين احملاضر واحملاضر، وحتّري املناظر، وتسمى بالنظام وتلقب بعني 
العاملات الساحيات الزاهدات شيخة احلرمني، وتربية البلد األمني األعظم بال مني، ساحرة الطرف، عراقية 

إن نطقت خرس قّس بن . الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت
ولوال الّنفوس الضعيفة . طاهساعدة، وإن كرمت خنس معن بن زائدة، وإن وّفت قّصر السموأل خ

السريعة األمراض، السيئة األغراض، ألخذت يف شرح ما أودع الّله تعاىل يف خلقها من احلسن، ويف 
. مشس بني العلماء، بستان بني األدباء، حّقة خمتومة، واسطة عقد منظومة. خلقها الذي هو روضة املزن

مم، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العني يتيمة دهرها، كرمية عصرها، سابغة الكرم، عالية اهل
ا أكمامه، فنمت أعراف املعارف، مبا . السواد، ومن الصدر الفؤاد اور امة، وفتح الروض  ا  أشرقت 

)2((...)"حتمله، من الرقائق والّلطائف

. 198ن، ص.م- 1
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ذلك يف الفصل ت لبية يف شخصية الّنظام كما فصّ مواصفات البالغة العر من خالل املقطعاجتمعت 
ولوال الّنفوس :"مثلما دّل عليه قوله؛ البليغة لدى الّنظامعن هذه املواصفاتتعبريا القصيدةوتعترب .األّول

قها الذي هو روضة ألخذت يف شرح ما أودع الّله تعاىل يف خلقها من احلسن، ويف خل...املريضة
أيضا مثلما ال واحلكمة جلمفيها اعاجتمالّنظام؛ فيف شخصية قِ لْ واخلَ قِ لُ اخلُ نُ سْ ع حُ واجتم.". املزن

عن احلكمة اإلهلية املودعة ا تعبري تايل يكون كّل تعبري عن احلسنوبال.يف الفصل األّولتوصلت إىل ذلك 
.  يف هذه املرأة

لشعرّي اة يف الديوانومَ ظُ نْ فالّنص املصّغر إذن منوذج قاعدّي، تفّتقت منه كّل األوصاف البالغية املَ 
ظام، وهو ما دّل عليه إىل موصوف النّ طفلةتحيل الف" .إىل طفلة ذات نظام ومنرب وبيانأحنّ :" ففي قوله

؛ ّمث إّن ذات نظام ميكن قراءة نظام اسم علم حييل إىل حمبوبة"طفيلة هيفاء: " الّنص النموذجّي بقوله
ا ازي( ظامإىل النمنرب از مرسلا حييل اكم. الّشاعر، أي إىل ذا الّنظام : منرب، املعىن احلقيقيّ : املعىن ا

اورةواملكانية: العالقة لس " ايهَ ادِ نَ ةٌ يفَ رِ شَ : " يف الّنص الّنموذجّي بقولهاوقد دّل عليه. )ا والنادي هو ا
ام ظفقة اليت مجعته بالنّ وقد أّكد ابن عريب على الرّ . واملنرب الذي كانت جتتمع فيه النظام بابن عريب

ا مع ما انضاف إىل ذلك من : " وعائلتها فيما يلي املقطع الّسابق بقوله فراعينا يف صحبتها كرمي ذا
)1((...)"صحبة العّمة والوالد

ا النظام كما فّصلجماز مرسل عن صفة البالغة ال"انيَ بَـ "كما أّن لفظة  ذلك يف ت يت اّتصفت 
، تفّتقت معانيها من الّنص النثرّي ته آنفاعرضص الّشعرية من خالل مافالّنصو . الفصل األّول

ا البليغةة الّنص الّشعرّي مما جيعل بالغ. هالّيل الّسابقاالست لكن . مرتبطة بشخصية الّنظام ومواصفا
. وحييل إىل مقامات ربانية ذات أبعاد أنطولوجية. الغة الفردية وأبعادها الّنفسيةالّنص الّشارح يتنّكر للب

ازيّ ة،مبدإ الثنائيات الرتاتبية الفاصلوكلتا البالغتني حّدية، تشتغل ضمن  املعىن احلقيقّي، / بني املعىن ا
. األنطولوجيّ / الكوّين، الّنفسيّ / الفرديّ 
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؛رح، ضمن منطق الوصل ال الفصللّشاإعادة قراءة بالغة الّنصني، الشعرّي وامقام الربزخيستدعي 
ن احملب واحملبوب، تأسيس كينونة الكائوبالتايل إعادة. الّسابقةأي إجياد الوصلة املمكنة بني الثنائيات

.االشتغال األنطوبالغيّ طلق عليه أوذلك ما. إىل وحدة معىن ممكنةضجدار التعار تجاوزمن خالل 
وبالتايل . فعال غري واع كما سبق الذكر" مريضة األجفانمرضي من"ل فعل التذكر يف قصيدة ثِ ميُ 

. وبات يف الّشعر العريبّ فإّن الذات الّشاعرة يف وضعية استسالم ملا يرد عليها من صور وأمساء للمحب
واذكرا يل حديث هند : " صور احملبوبات على ذاكرة املستذكر موصولة حبرف العطف يف قولهفتتواىل
وقد ألغى الّنص الّشارح كّل صور االستذكار الفردّي للّشاعر، )1("ب وعنان وسليمى، وزين/ ولبىن،

ّمث يواصل الّنص الّشارح استبدال االستذكار الفردّي مبعان ربانية يف . ليستبدهلا مبقامات احلكمة الربانية
احملبوبات بصورة فيستحضر الّشاعر)2("خربا عن مراتع الغزالن / ودٍ رٌ زٌ وَ رٍ اجِ ّمث زيدا من حَ : " قوله

. فيكون استذكارا بالصورة االستعارية"نِ َال زْ الغِ "تشبيهية 
از املرسل واالستعارة؛ الستذكار خيضع لالوعيوألّن ا از . فإنّه يشتغل ضمن مبدأي ا فقد جتلى ا

استعارة كما أّن . وبة وعالقته املكانيةاسم مكان، حييل إىل احملب" ودٍ رُ زَ ر وَ اجِ حَ "املرسل من خالل قوله 
ةالغزالن، حتي از املرسل ، صورتنيمن خاللاالستذكار الالواعيإذن جتلى . ل إىل احملبوبة جبامع املشا ا
. واالستعارة

فتنشأ اهلوة بني املعىن )3(بينما يلغي الّنص الّشارح املعىن االستعارّي، ليحيل بالغزالن إىل احلكم الربانية
از املرسل واالستعارة؛ وبني املعىن الرباّين ذي األبعاد  الّنفسّي الذي جّسدته البالغة الّنفسية، من خالل ا

.م املستمدة من مقامات النبوة والواليةكَ األنطولوجية الذي مثّلته احلِ 
البالغية األنطولوجية األحادية، لكن الّنص الّشارح حيمل من داخله أسباب تفكيك افرتاضاته

إذ يشري إىل ".نِ َال زْ الغِ عُ اتِ رَ مَ "وثانيهما " ود رُ زَ ر وَ اجِ حَ "أوالمها لفظة . ىمَ ي عَ تَ طَ قْ نُـ وذلك من خالل 
م كَ ر جماز مرسل عن احلِ اجِ أّن حَ مة، أيكْ فاعتربها أّوال مقامات احلِ ؛ راجِ معنيني خمتلفني للفظة حَ 
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واستبدهلا باإلحالة ؛ حمبوبة الّشاعر، السم املكانبإفراغ اإلحالة اإلشارية األوىلقاموبالتايل . اإلهلية
. من جديدملئهمن معناه؛ مث إعادة بإفراغ املدلول عملية أشبهفتكون ال. الربانية ذات البعد األنطولوجيّ 

إدراك أّي مطلوب كان وهي األسباب املانعة عن:"راجِ يف تعريفه حلَ معىن آخرلكن الّنص الّشارح يقّدم
ع مع نْ وبالتايل جتتمع داللة املَ . عنْ ر اليت تعين املَ اجِ فقد أقحم الداللة الثانوية حلَ )1(."ما حاجره، أي مانعه

: ثالث معان للفظة حاجربني التجاورأوالتعايشفيتحّقق بذلك. مكَ املكان الذي حييل إىل احلِ داللة 
ازيّ إذن جتتمع يف نفس الدال. رحاجِ عنْ واملَ ر، اجِ حَ م، واسم املكانكَ احلِ  يةارِ شَ اإلحالة اإلِ راجِ حَ ا

ووقع الكبت يف هذا . وإّن كّل امتناع هو كبت. ، وامتناع اإلحالة اإلشارية يف نفس الوقتاحلكم الربانية
از املرسل السم املكان حَ -الّسياق الّنصي على اإلحالة اإلشارية فالّنص الّشارح . للمحبوبة-راجِ ا

ى مَ نقطة العَ ر هو اجِ يكشف اسرتاتيجيته الكبتية بطريقة غري واعية، والتناقض احلاصل يف داللة حَ 
واحلّل إذن هو . مكَ إنتاج معىن احلِ فيمتنع . اليت تعتمل بطريقة غري واعية داخل الّنص الّشارحاألولى

اورة بني اإلشارة الّنفسية للمحبوبة  وهو ما . مكَ واإلشارة األنطولوجية ذات البعد اإلهلّي للحِ استعادة ا
. يسمى بتلطيف الكثيف وتكثيف الّلطيف

اورة من خالل داللة لفظة  اورة جمُ يهِ فِ نْ كِ لَ ْنيِ ب من البَـ رْ ود ضَ رُ زَ وَ ". " ودرُ زَ " تتأّكد ضرورة ا
واسم املكان، ْنيِ تجاور بني البَـ وحيدث ال) 2((...)"فُّ تَ لْ يَـ الَ وَ رُ اوَ جَ تَ يَـ لُ مْ ة، والرَ لَ مْ ود رَ رُ زَ نَّ إِ ، فَ ةٍ فَ لْ من غري أُ 

اورةدٌ عْ بُـ لكّنه. دُ عْ هو البُـ ْنيُ والبَـ . راجِ حَ  مل املتجاورة، لكّنها ال تلتّف حبات الرّ مثله مثلْنيُ فالبَـ . با
نقطة جر اِ الثانوّي للفظة حَ واملعىن ْني إذن ميثل البَـ . ْني إذن ميكن تبديدها وإنتاج البَـ . على بعضها البعض

فكيف تفّكك . ث التناقض مع االفرتاضات البالغية األحادية للّنص الّشارحدِ اليت حتُْ العمى الثانية
نقطتا العمى افرتاضات الّنص الّشارح؟                   

مبكان، تتنازع حوله بالغتان نفسية وأنطولوجية مرتبطيننيْ يمَ كسِ نِ يْ االمتناع والبَـ ا داللتترتبط 
ن، بني كِ مْ اور املُ جَ ، جيّسد يف الّنص الّشارح التَ )المَ الرِّ (د يف معناه الثانوّي ُرو ذات بعد إهلي؛ فإّن الزَ 

. الصفحة نفسها،نفسهن، اهلامش.م- 1
. 83، ص1ن، اهلامش.م- 2
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اورة من خالل نفي نقيضها يف قوله. البالغتني الّنفسية واألنطولوجية ". فُّ تَ لْ ال يَـ : " وقد تأّكدت هذه ا
أو لنقل . تغليب عنصر على آخر، وكذا تغييب عنصر حلساب حضور عنصر آخرااللتفافيعين و

على لتفاف االقد أنتج الّنص الّشارح و . ا ملعىن على حساب معىن آخرميّثل االلتفاف كبت: بعبارة أخرى
اته ّشارح افرتاضيفّكك الّنص الوبالتايل. وجّي ذي البعد اإلهليّ حلساب املعىن األنطولعىن الّنفسيّ امل

سيما لالفرتاضاتةكَ كِّ فَ العناصر املُ تتمّثل و . ارح نفسهداخل الّنص الشنطولوجية، منالبالغية األ
على رجْ احلَ زَ اوُ مما يعين أّن جتََ . حاِر الشصِ م يف النَّ كَ املرتبطني باملقام األنطولوجّي للحِ ْني ع والبَـ نَا تِ االمْ 

أطلق على هذه و . طولوجية ذات البعد اإلهليّ بالتجاور بينها وبني البالغة األنالبالغة الّنفسية، يتحّقق 
.واالشتغال األنطوثيولوجيّ االشتغال األنطوبالغيّ ،بني البعدين الّنفسّي واألنطولوجّي واإلهليّ الوصلة 

فهل . ص الصويفّ استعادة الكينونة بني الشقني الّنفسّي واألنطولوجّي واإلهلّي يف النّ وتسمح هذه الوصلة ب
هي استعادة تطابق ووحدة؟ 

ع اتِ رَ يعّرف الّنص الّشارح مَ . لنحّلل الصورة األخرية ملعرفة طبيعة العالقة بني الّنفسّي واألنطولوجيّ 
ا" نِ َال زْ الغِ  )1(."فكأنّه يطلب احلاالت اليت حتّسنها. اليت هي العلوم الّشوارد اليت ال تنضبط وال يتصور 

ما املقصود : بسومن هنا ينشأ اللُّ . فيحيل بالغزالن إىل العلوم، بينما أحال سابقا باملكان إىل احلكم
بالعلوم؟ العلوم الربانية أم علوم الّنفس؟ علوم احلكم الربانية أم علوم أحوال احملبني؟  

. ارفَ ن يف القِ الَ زْ ل الغِ مثلها مث، دارِ وَ ن هذه العلوم شَ وْ أغلق الّنص الّشارح أّي إمكانية إجابة، كَ 
ار؛ فكذلك ميتنع إقامة صورة عن هذه العلوم، وال فَ د يف القِ ارِ وَ القبض على الغزالن الشَّ ال ميكن فمثلما

فال يستطيع القارئ معرفة ما طبيعة العلوم الواردة . للمعىنةُ رَ اصِ احلَ ةُ يَ الغِ البَ ةُ ورَ الصُ رُّ فِ تَ فَـ . ضبط عناصرها
اف مرة أخرى على الوصلة املمكنة بني الّنفسّي فَ تِ وبالتايل يقوم الّنص الّشارح بااللْ . يف الّنص الّشارح

وإّن احلاالت اليت ." فكأنّه يطلب احلاالت اليت حتّسنها: "االلتفاف بقولهلكّنه يردف. واألنطولوجيّ 
ني سِ حْ والتَ نَ سْ يف الفصل األّول إىل أّن احلُ ت وقد توّصل. وال احملبة الصوفيةن هذه العلوم هي أححتسّ 
ان سَ حْ مقام اإلِ ن احملبوبة ومرادفاتهسْ حُ ميّثل و . ظامملرتبطة باحملبوبة النان من املشتقات الّلغوية اسَ حْ واإلِ 
، يف نيسِ حْ وقد تأّكد معىن التَ . الفصل األّولألّن اجلمال واحلكمة مرتابطان كما مّر بنا يف ؛ كمةواحلِ 
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فكىن عن هذا احملبوب بالغزال لوجهني، : " إذ يقول؛ نفس القصيدةمن سياق آخر من الّنص الّشارح 
)1(."وهو التشبيه واحملبة والّنسيب، والوجه اآلخر الوحش الذي يألف القفرلِ زَ الواحد الشتقاقه من الغَ 

ستنتج أّن أها؛ فإّنينتني اليت شرحسِ حْ ا مع داللة التَ موبربطه. الزَ عىن ثانوي بالغَ مرتبطة كملِ زَ فداللة الغَ 
ذلك من خالل جتاوز ت وقد استنتج. بالغة األنطولوجيةالبالغة الّنفسية حاضرة جنبا إىل جنب مع ال

. االلتفاف املمارس
ولكن ال يعين األمر اإلحالة . ني إذن حضور البالغتني، الّنفسية واألنطولوجيةسِ حْ يقتضي فعل التَ 

ني يتحّقق بصورة سِ حْ مبعىن أّن حال التَ . يدّل على االشتباه"كأنّ "إىل معان أحادية؛ ألّن حرف التشبيه 
ا ا يف نفس. احملبوبة، ويف نفس الوقت ال يتحّقق  وإّن . وقتالكما يتحّقق باألنطولوجيا، وال يتحّقق 

واخليايل يعين . هي اخليايل باملعىن الّنفسّي الالكاينّ و ". هو وليس هو" حالة خارج الّنقيضنيحالة االشتباه 
ائية فتكون الوحدة إذن بني الشقني الّنفسّي واألنطولوجّي وحدة . عدم إمكانية تثبيت أّي صورة 

وهو ما يسّم االشتغالني األنطوبالغّي .  ريفصامية، متفّككة، ال تنغلق على صورة واحدة أو معىن أخ
. واألنطوثيولوجّي يف سياقات اإلمامة يف ديوان ترمجان األشواق

:الصور الفتيشية عبر مقامات المحبة-8
وميّثل الشّق . يربط االشتغال األنطوبالغّي بني الّشقني الّنفسي واألنطولوجّي ذي البعد اإلهليّ 

أما الشّق األنطولوجّي فهو . احملبوبات القادمة من الالوعي الفردّي للّشاعرالّنفسّي تداعيات صور 
وللعروج األنطولوجّي . تداعيات صور احلكم الربانية، عند عروج الذات الّشاعرة يف مقامات النبوة والوالية

ّن هذه الوصلة بني وإ. االشتغال األنطوثيولوجيّ ته عد إهلّي وديّين، وهو ما مسّييف مقامات النبوة والوالية ب
ا ال تنغلق على صورة واحدة حمّددة مثلما الّشقني الّنفسّي واالنطولوجّي، هي وصلة مفّككة، ألّ

وبربط الشقني معا، فإّن العروج يف مقامات احملبوبات، هو يف نفس الوقت . إىل ذلك سابقات توصل
. عروج يف مقامات احلكمة
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بٍ نَ يْـ زَ ى، وَ مَ يْ لَ سُ وَ / ،َىن بْـ لُ وَ دٍ نْ هِ يثَ دِ حَ ا ِيل رَ كُ واْذ :" عريّ لعبت الواو دورا رابطا يف الّنص الشّ 
الواحدة تلو ظاهريا الّلسانية، من خالل حتقيق معىن املقامات ةِ يَ طِّ فتحّققت خصيصة اخلَ )1("اننَ عِ وَ 

اورة، بعضها البعض. األخرى الّنفسّي لكن املعنيني . وارتبطت املقامات يف الّنص الّشعرّي با
فيكون سفرا متزامنا يف مقامات . واألنطولوجّي، يتحّققان من خالل معراج عمودّي يف فضاء املعىن

مقام ( ة، ومبقام نبوة أو والي)إحدى حمبوبات الّشعراء(بالشّق الّنفسيّ كّل مقاميرتبط  و . نفسية وأنطولوجية
م أحكام سياسات لْ وإّن عنان هي عِ . )اننَ عِ (حتصيل احلكمة يف املقام األخريويبغي ).سليمان مثال

ان نَ وبالتايل ميثل مقام عِ . وإّن احلكمة هي إحكام سياسة تدبري األمور يف مملكيت اإلنسان والعامل. األمور
ألّن ؛ مةكْ ل احلِ صَّ أي ال حتَُ ؛ عربة املعىن تصطدم بفراغ املعىنلكن احلاصل أّن . حتصيل املعىن واحلكمة

إّن كّل ّمث . غ املعىنرَا حة لفَ رَ سْ فيكون املعراج يف مساء املعىن مَ . ردة شرود الغزالنم ترتبط بصورة شاكَ احلِ 
لكن .وتبدو يف البنية الّلغوية الظاهرة مرتابطة. وبة ونبوة أو واليةّثل مقام حمبميمقام من مقامات العروج 

احلكمة، وإن جتاورت فهناك تباعد يف املقامات من حيث حتصيل . تتابعباطنيا، ال ختضع املقامات لل
ها يف نفس الوقت، دُ اعُ بَ ها وتَـ رُ اوُ ل جتََ اثِ ميَُ إذن . املقامات من حيث البنية الّلغوية داخل القصيدة الّشعرية
مّتصلة ظاهريا وبالتايل تربط الواو بني أجزاء . صورة حبات الّرمل املتجاورة واملتباعدة يف نفس الوقت

إذن .ابط ومفّكك يف نفس الوقتالربط بني عناصر حمتوى مرت فتكون وظيفتها. امنفصلة باطنيلكنها 
.  االشتغال األنطولغوّي للواوطلق عليه أوهو ما. بط والفصل يف نفس الوقتالر تؤدي وظيفة 

تفّسر الطفولة املسندة إىل احملبوبة يف أكثر من قصيدة، سّر الرتكيب املفّكك للصور يف قصائد 
يف . هاتيف بيتني من القصيدة اليت حّللاحملبوبة من خالل وصف الطفلةفقد أشار الّشاعر إىل. الديوان

اتِ ذَ ةٍ لَ فْ طِ ي لِ قِ وْ شَ الَ طَ : " ، وكذا قوله)2("اِين وَ الغَ ْنيَ بَـ ورِ دُ اخلُ اتِ نَ بَـ نْ مِ / ادىوبٌ عُ لَ ةٌ لَ فْ طِ ِيب أَ بِ : " قوله
لى جسده تعرفا عالطفلال يقيم و . البيتني كناية عن احملبوبةفالطفلة يف كال )3("انٍ يَ وبَـ َرب نْ مَ وَ امٍ ظَ نِ وَ / رٍ ثْ نَـ 

ا إىل الطفولية وهو " و. ألنّه يكون يف عالقة ثنائية؛ منفصال عن أّمه والعامل الطفلة الناعمة، واإلشارة 

. 82، صن.م- 1
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. 83ن، ص.م- 3



في الّنص الصوفيأسس ميتافيزيقا اإلمامة والواليةتفكيك لث                          الفصل الثا

319

، والفناء égoإلغاء األنا الطفولة يف هذا الّسياقتعين ف)1(. "حدوث عهدها بوجودها للحّق ال لنفسها
ومن . وبالتايل تكون مرحلة الطفولة املقصودة، هي قبل تشّكل األنا، أي مرحلة ما قبل املرآة. احلقّ يف 

يرى نفسه منفصال ممّيزات مرحلة ما قبل املرآة أّن الطفل ال يقيم تعرّفا كّليا على ذاته وجسده، كما أنّه ال
عب بالصور وب، داللة اللَّ عُ فظة لَ وقد عّززت ل. فتيشيةر معرفته باآلختكون و . لعاملاو عن جسد أّمه

وبالتايل تكون الصور الواردة يف األبيات الّسابقة أشبه بقطع لعب، يرّكبها الطفل . واملعىن يف القصيدة
. وهو ما يفّسر الصور الفتيشية ملقامات احملبة والنبوة والوالية. بطريقة عشوائية

أشبه بالصور الفتيشية اليت نفسّي وأنطولوجّي،لة استسالم الشاعر، وهو يف حاربُ عْ فالصور اليت تَـ 
ا الطفل تعرفه على جسد أّمه والعامل احمليط به . يقيم 

من خالل املبحث إىل أّن وظيفة اإلمامة يف نصوص ابن عريب، تّتسع لتشمل مملكيت ت توصل
من ت واستنتج. عامل الغيبالّشهادة باإلنسان والعامل، وأبعادا أنطولوجية، تصل األرض بالّسماء، عامل 

مبدإ خبالف مبدإ التشاركيةخالل حتليل وظائف اإلمامة يف نصوص ابن عريب، أّن اإلمامة تنبين على 
وقد جتّلت التشاركية من خالل مبدإ االستدارة الذي تنبين عليه احلقيقة . الذي يعلنه ابن عريبالقوة

ّلية هلا، بني عناصر . احملمدية اورة والتعايش بني احلقيقة والصورة البالغية ا إذ يقوم هذا املبدأ على ا
. اجلسد الظاهر وعناصر الغيب الباطن، بني اإلمام واملأموم

ابن عريب البيت اإلنساّين وأركانه اليت متثل أركان الدين اإلسالمّي، من خالل التشبيه جّسد 
. ومتتّد أوتاد البيت اإلنساّين من األرض إىل الّسماوات الّسبع. التمثيلّي للصورة املادية للبيت األرضيّ 

ة ابن عريب يف جتذير كينونة فتتجلى رغب. وبالتايل يربط ابن عريب البيت اإلنساّين بأبعاد أنطولوجية وإهلية
لكّنه جتذير . يف األرض- نسبة إىل مبدإ االستدارة-الكينونة المستديرةالبيت اإلنساّين املّتسع، أو 

. متعّذر، ألّن طرفه األّول متحّول بتغّري التجّليات
رواءإحيّقق جتذير كينونة البيت اإلنساين يف األرض، ما يسّميه الدكتور عبد اجلبار الرفاعّي 

.  ومتتّد من األرض إىل الّسماء. ؛ ألّن أركان الدين هي أركان البيت اإلنساينّ الضمأ األنطولوجّي للدين

. 79، ص1ن، اهلامش .م- 1
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املعىن األنطولوجّي للدين؛ حيث أّن الوتد حبّد ذاته، موصول باألرض والّسماء يف الوتد- اإلماموحيّقق 
.نفس الوقت، والّسموات الّسبع من عامل الدنيا حسب ابن عريب

رّكز ابن عريب يف نصوصه على وظيفة ختم الوالية، الذي اعتربه خامتا قطبا، أي حّقق مقام 
، إىل الّنسب الرباّين الذي "آل بيت النيب" وقد انزاح نسب اخلتم، من الّنسب العائلّي . القطبية عبد الّله

مة املهدّي، إال أنّه رّكز ورغم إقرار ابن عريب بوجود ونسب وإما. يشرتك به مع اإلمام األكرب، حممد ص
وقد لعبت الّلغة دورا هاما يف . يف نصوصه على وظيفة اخلتم ال وظيفة املهدّي كما عند مذهب اإلمامية

، وكلميت "سفْ نَـ "و" سلُبْ انسحاب األوصاف، من دائرة املهدّي، إىل دائرة اخلتم مثلما تناولنا يف لفظيت 
.  أنطولغويادورافقد لعبت الّلغة". رائِ صَ بَ "و" ارصَ بْ أَ "

. وقد وّظف الّنص عدة تقنيات لتحقيق الّلعبة. ختضع نصوص ختم الوالية للعبة البوح والكتمان معا
: وقد أحصيناها يف

حضور اخلتم بالوظيفة ال االسم الشخصيّ -1
رات القرآنية الالمتناهية املعىناإلشا-2
.  االنتقال من فكرة إىل أخرى ونسيان منطلقات البداية-3

، فقد توصلنا "شرح ذخائر األعالق" و" ترجمان األشواق" أما بالّنسبة لتوظيف اإلمامة يف ديوان 
: إىل النتائج اآلتية

اورة، الّرسالة والنبوة والوالية، " ذخائر األعالق" ارح وظّف الّنص الش ضمن اإلمامة ومفاهيمها ا
وقد وردت وظيفة الكبت لعناصر . اسرتاتيجية الكبت لكّل اإلشارات اليت حتيل إىل حمبوبة الّشاعر النظام

إذ وردت القطبية مثال . اإلمامة يف سياقات نّصية، يفرض فيها املعىن الكنائّي عن احملبوبة نفسه بقوة
ارح إىل براديغم احتكم الّنص الشوقد. ر املتبّسمإلغاءا ألجزاء من جسد احملبوبة، كاحلاجبني والثغ

ازيّ " الثنائيات  ظام، لن، وضمنه ّمت كبت كّل اإلحاالت الشخصية إىل ا"املعىن احلقيقيّ / املعىن ا
واشتغل براديغم الثنائيات ضمن نظام بالغّي . واستبدهلا باإلحاالت إىل مقامات الّرسالة والنبوة والوالية

يلغي البالغة الّنفسية اليت حتيل إىل الالوعي الفردّي الّنص الّشارح، و ة يفأحادّي، يفرض بالغة أنطولوجي
. للّشاعر
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ك افرتاضاته البالغية إىل أّن الّنص الّشارح حيمل داخله سقطات وزّالت، تفكّ ت كما توصل
: ومن بني نقاط العمى. حيمل الّنص نقاط عمى تعتمل بداخله خارج سيطرة املؤلف:قلأو لن.األحادية

إىل أنّه مقام ت وتوصل. ارحعىن يف الّنص الش، أو مقام الربزخ الذي ينبع منه املالثالث الموضوعمقام 
. ميّكن من إعادة الوصلة بني عناصر براديغم الكبت الّسابق، بني الّنفسّي واألنطولوجّي، الفردّي والكوينّ 

عليه ت أطلقوهو ما . يّ ، الّنفسّي واألنطولوجوهو ما قمنا بتفعيله من خالل قراءة جتمع الشقني
وجيمع املفهومان وحدة غري متطابقة بني الّشقني . االشتغال األنطوبالغّي واالشتغال األنطوثيولوجيّ 

ما يصدران عن فعالية اخليايل باملعىن الّنفسّي الالكاين ّ ائية ضمن . الّسابقني، أل فيستحيل تثبيت صورة 
.  فعالية اخليايل

إىل أّن الصور يف القصيدة املدروسة ترتّكب بصورة فتيشية، وهو ما يعادل طريقة ت كما توصل
وقد تأّكدت مرحلة الطفولة يف القصيدة، من خالل . عرف على جسد أمه وحميطهالطفل يف إقامة الت

وباإلشارة إىل التماثل بني إلغاء احملبوبة لنفسها ووجودها . تأكيدها يف الديوان بنعت احملبوبة بطفلة مرتني
. رآةأمام وجود احلّق، وهو ما يعادل مرحلة ما قبل تشكّل األنا لدى الطفل، أو مرحلة ما قبل امل
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:  ـاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــ
وقد . بدت يل رحلة البحث األنطوبالغّي يف الّنص الصوّيف، أشبه بلعبة حتقيق التوازن فوق احلبل

البالغة العربية؛ وبني مقصد احلقيقة الذي حاولت حتقيق التوازن، بني مقصد االستمالة الذي انبنت عليه 
وهو ما ميكن تسميته . البقاء على نفس املسافة من االثننيطّلب مين األمر وت. تنبين عليه أّي فلسفة

بعدالة املعىن يف الّنص الصوّيف؛ بني الّنفسّي واألنطولوجّي، الفردّي والكوّين، اجلزئّي والكلّي، الدنيوّي 
عدالة املعىن يف الّنصوص املدروسة، من خالل الثالث املوضوع يف كّل التجارب وقد جتّلت . والديينّ 

إذ انكشف . وأقصد بالثالث املوضوع انبثاق املعىن يف املنطقة الوسطى، أو الربزخ بلغة املتصوفة. املدروسة
ت أو اخلروج وإّن أّي مجع بني املتضادا. املعىن إما باجلمع بني املتضادات أو يف سريورة خارج الّنقضني

وهو ما بدا يل يف دراسيت لسياسة املعىن يف . عن الّنقيضني، يعترب حتقيقا للعدالة يف توزيع ملكية املعىن
وإّن االنتقال بني التجارب الّنصية للثالثة، هو حتقيق ملبدإ العدالة . نصوص احلالج والنّفرّي وابن عريب

فكينونة احلالج مالت إىل كّفة البوح وعدم . الثة ثانيايف كينونة الثالثة أّوال ويف كينونة الّنصوص الث
أما كينونة ابن عريب فكانت حتقيقا . التسرت، وكينونة النّفرّي مالت إىل الطرف الّنقيض، االستتار والتخّفي

ومثلما أّن  . للعدالة بني التصريح والتعريض، التسرت والبوح، السياحة يف األنفس والّسياحة يف اآلفاق
لصوّيف يف تطّور وحتّول، من احلالج مرورا بالنّفرّي وانتهاءا بابن عريب؛ فكذلك نصوص الكينونة كينونة ا

أما النّفرّي فقد . فكانت كينونة ملا بعد املوت. فقد صنع احلالج كينونته بتجاوز آخر حد، املوت. الثالثة
أما ابن عريب فصنع كينونته ."في يديه"وبين يديه "صنع كينونته يف حضرة الّله، بالتأرجح بني مقامي 

من خالل حماولة حتقيق التوازن بني الشكلني املفرطني لكينونيت احلالج والنّفرّي؛ أي من خالل جتذير  
فتّم جتذيرها يف األرض من خالل مناقشة الفقهاء . كينونته يف الدنيا واآلخرة، يف األرض والّسماء

، وجتذيرها يف الّسماء "شرح ديوان ترمجان األشواق"واستمالة وّدهم، باستخدامه أسلوب التعريض يف 
فكأّن كينونة ابن عرّيب هي . من خالل األبعاد األنطولوجية واإلهلية لكينونة اإلمام، وخاصة ختم الوالية

.  الصيغة املكتملة لكينونة الصوّيف يف الوجود
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: توصلت من خالل الفصول التطبيقة ذات املباحث الثالثية، إىل النتائج اآلتية
عند احلالج والنّفري وابن عريب، أو ما ت فيه جتارب الكينونة يف التوحيد، درساألّول ّي يف الفصل التطبيق

الثة؛ ذلك ما توصلت إىل أّن معىن الربوبية يأخذ معىن الرتبية يف نصوص الثفيسمى باستعادة نداء الرب، 
الديوان الّشعرّي للحالج والديوان الّشعرّي للنّفري ومناجياته، ويف ديوان ترمجان األشواق البن أبرزته يف 

. عريب
حتقيق الكينونة يف اليت اقرتحتها جتربة احلالج " Dénégation"نفي الّنفيوقد أخفقت اسرتاتيجية 

د ملعاين قْ ر بالغية، تصل األرض بالّسماء، وعَ ، وصناعة صوّ ألغاز- لمقوالتيف التوحيد، من تركيب 
وبالتايل . فقد دفعت نصوص احلالج بالتقنيات الّسابقة إىل أفق احملو التام. التجربة على احلرف

. اصطدمت عربة املعىن بالعجز
لصّيغ استعادة نداء الرب يف جتربة النّفري، يف ي من خالل حتليلت وعلى نفس املنوال توصل

املخاطبات واملناجيات والديوان الّشعرّي إىل أّن كّل صّيغ استعادة نداء الرّب اليت شّغلها النّفرّي يف 
معىن  وبالتايل بقي . نصوصه، فشلت يف استعادة ذكرى الّنداء، وعجزت عن حتقيق الكينونة يف التوحيد

. نأيه مرجكينونة الصوّيف وحقيقت
ّلية للكينونة عند احلالج والنّفرّي ذات أبعاد أنطولوجية وإهلية، أي  وقد انكشفت الصّور البيانية ا

ا تصل عناصر أرضية ومساوية بأبعاد إهليةتشتغل أنطوبالغيا وأنطوثيولوجيا ّ وقد جتّلى االشتغاالن . ؛ أل
از املرسل؛ أي من خالل األنطوبالغّي واألنطوثيولوجّي من خالل الصورتني ال بيانيتني االستعارة وا

اورة ة وا .  املشا
: أو لنقل. يف تأسيس كينونة التوحيدجتربيت احلالج والنّفرّي الّشعر العمودّي يف عجز كشف نا

أقصد الّنظام -عجز الّنظام املعريفّ كشف انكما . عجزه عن جتذير ما يبقى من ذكرى الكينونة مع الرب
فقد بدا التأسيس لكينونة التوحيد . االستعادةتوصيف جتربة رتبط بالّشعر العمودّي عنامل-البالغيّ 

سة للمعىن الّشعرّي يف كال الّنصني، إذ اّحمت البالغة املؤسِّ . خارج قدرات الّشعر العمودّي ونظامه املعريفّ 
فما يبقى من ذكرى االستعادة . مما وضع إمكانية استعادة نداء الرب من خالهلما حتت عالمة كشط

.  ال يؤّسسه الّشعراء، حىت وإن كانوا فانني
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لكّنه . يةأما يف جتربة ابن عريب فقد سار على منوال احلالج والنّفرّي يف مفهوم الرتبية املتعّلق بالربوب
إىل أّن جتّلي الرب يف صورة النظام، ت فتوصل. حبّية إنسيةاقرتح استعادة نداء الرب من خالل جتربة 

فأما التجّلي من خالل وصفه اجلميل، فمن . حمبوبة الّشاعر، ّمت من خالل وصفه اجلميل وامسه احلكيم
مما جعله - اموَ القِ -وجاذبية اجلسدر العينني،حْ ن الوجه، وسِ سْ خالل اجتماع كّل عناصر اجلمال، من حٌ 

ظام إىل جانب اجلمال اجلسدّي، باحلكمة ت النِ زَ أما بالّنسبة المسه احلكيم فقد متيـَّ . سمْ الشَّ ْني يلقبها بعَ 
إذن الّشرط الّنفسّي واألنطولوجّي الجتماع الّشاعر الصوّيف مع النظامفكانت. ل وقوة األداءوْ وبالغة القَ 

.  الرب
انِ سَ حْ وإِ نِ سْ يف ديوان ترمجان األشواق، من حٌ " نَ سٌ حَ " شتقات املنحدرة من مادة ترتبط امل

إذ . إىل مقام اإلحسان" ترجمان األشواق" ، أي مجال احملبوبة يرتقي يف ديوان نٌ سْ فاحلٌ . اتِ نَ سَ وحَ 
وأعلى املقامات، . عن التجّليات اإلهليةارفَ سْ ر وإِ فَ سَ ن احملبوبة مقامات سْ مثّلت الصورة اليت حتيل إىل حٌ 

ة املتجّلية، ورَ الصٌ نٌ سْ هو حٌ نَ سْ أّن احلٌ استنتجتوقد . ناءسْ من خالل صورة الفتاة احلَ تاإلحسان، جتلّ 
كما هو عند ايليَ اخلَ لِ جِ سِ ضمن صورة الربزخية املتجّلية وتشتغل ال. من مرتبة اإلحسان أو التجلي الذايت

. تكون الذات الصوفية الّشاعرة يف حالة اشتباه، أشبه ما تكون حبلم اليقظةحيث . جاك الكان
خليايل كما كشفت عن التشابك بني اجلماّيل واألنطولوجّي، ا. واشتغلت صورة احلسناء أنطوبالغيا

العرفانية لدى ابن املستبعد من اهتمامات الفقهاء أّس التجربةني ومشتقاته سِ حْ فيظهر التَ . واجلمايلّ 
.   يبعر 

ية يف مقام اإلحسان، تنبثق يف املنطقة الوسطى، منطقة ن املتجلِّ سْ احلٌ رَ كما توصلت إىل أّن صوَ 
وهو الربزخ الفاصل واجلامع يف نفس الوقت، بني صورة احلّق املتمثلة يف . االبن-التجلي، منطقة الصورة

املتجّلي يف صورة الشمس، ) النور( باينّ استعارة الّشمس، وبني صورة االبن النامجة عن نكاح املعىن الر 
. وبني احملّل اإلنسّي املتلقي للمعىن

ويف دراسيت لكينونة املعرفة، هدفت إىل معرفة إمكان التطابق بني الّنص الواصف للتوحيد وشهود 
بق داخل فتوصلت إىل استحالة التطا. إمكان التطابق بني املعرفة والكينونة املعّرب عنها: أو لنقل. التوحيد

وقد استندت إىل حتليل الّنصوص الواصفة للمعرفة عند . كينونة املعرفة، يف نصوص احلالج والنّفريّ 
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احلالج، من خالل تّتبع نصوص الطواسني إلخفاق خمتلف الفرق الكالمية يف حتقيق التطابق بني الوجود 
فتوصلت إىل ". دحَّ وَ "مادة وقد استندت إىل املشتقات املشرتكة يف. وبني متثيل التوحيد" التوحيد" 

. ين حسب الّنص احلالجّي هي دعاوي شركوحدِّ فكّل دعاوي املٌ . استحالة توحيد املعىن عن التوحيد
. ، إذ تكشف إخفاق االشتقاق األصغر يف توحيد املعىنياوِ غَ ولُ طُ نْ أً وقد اشتغلت املادة االشتقاقية للتوحيد 

.  وبالتايل حنت الّنصوص الواصفة عن التوحيد لدى احلالج حنو التنزيه املطلق
ا وطرائقها الّلغوية  مثّلت الّنصوص الواصفة للكينونة واملعرفة لدى النّفري اختبارا ملدى قدرة أدوا

وصف الكينونة مع احلّق دون دخل ملا سواه يف : ؛ أال وهووجيّ املقام األنطولوالبالغية يف التعبري عن
، فعجزت عن  -وىالسِّ -وتوصلت إىل أّن الّلغة الواصفة أخفقت يف نفي الّشراكة الّلغوية. الوصف

وقد بدت الّنصوص الواصفة يف مأزق ابستمولوجّي، ألّن الّلغة الواصفة . كشف نور احلّق واحلقيقة واملعىن
ا املعرفية يف توصيف الكينونة . ريّ فَّ ك بتعبري النِ رْ راك الشراكة، أو الشِّ تقع دوما يف شِ  وبالتايل أخفقت أدوا

.  يف التوحيد بالّلغة احلقيقية للتوحيد
ل أو املعرفة احلّقية، اليت جتمع بني نسبيت التنزيه والتشبيه املعروفتني يف دْ يقرتح ابن عريب مصطلح العَ 

ويسمي ابن عريب االحنراف إىل . بن عريب ملتزما الوسط مقارنة باحلالج والنّفريّ فيكون ا. الفرق الكالمية
ايويف حتليل. لِ إحدى الّنسبتني بامليْ  إىل أّن ت ور بالتضاد ملصطلح امليل، توصلملصطلح االستقامة ا
وصورة التجّلي هي نكاح . بوبيةلوصف الرٌّ هي جتلٍّ لليقني الذي هو مرتبة اإلميان،االستقامة املصاحبة

وجتتمع . والصورة الناجتة عن التجّلي هي االبن. لعِ فَ وبّي المنْـ بٌ المرْ لمحلِّ واالربانّي الفاعلبني املعىن 
االستقامة على بالتربيةعناالبن-الصورةتنتج ف. مع معىن االستقامةتهلرتبية مبعناه األّول الذي طرحا

. الوصف املناسب للحقّ 
الصراط المستقيم في الرّد على " و ابن عريب حنوا باطنيا يف تأويله آليات الّشرك، يف جزء ينح

إذ يعيد تأويل آيات الفّجار والكّفار واملشركني بالربط مع مشاهدة احلّق يف أساس ". أسئلة الحكيم
م اليت هي منتهى التوحيد حسبه. أعمال هؤالء وقد أّسس .بل يقلب املعىن من شرك هؤالء إىل حري

إىل أّن الّلغة تشتغل ت فتوصل. الّلغوّي ملادة الّشركابن عريب هذا الفهم اجلديد، باالستناد إىل االشتقاق
. أنطولغويا
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ثالثة، قمت فيه بتفكيك متركزات ميتافيزيقا اإلمامة والوالية يف نصوص اليف الفصل التطبقّي الثاين
أي تتّبعت مآل بالغة الّنصوص الثالثة عندما تقتحم جمال الديّين، واإلمامة من خالل املدخل البالغّي؛ 

وقد قمت بتفكيك متركزات ميتافيزيقا اإلمامة والوالية، . والوالية من أهّم القضايا الدينية يف التصوف
توصلت إىل ف. أقصد اإلمام والوّيل والنيب. باالستناد إىل الفواعل املنتجة للمعىن داخل الّنصوص املدروسة

:  النتائج اآلتية
متثيالت اخلطاب من خالهلا ج اسرتاتيجية تفكيكية، فّككتاستثمرت نصوص الطواسني للحال

ففّككت دعاوي املستشرقني الذين ينسبون احلّالج . الّنقدي املعاصر عن َنَسِب احلّالج ونصوصه
وذّي، ودعاوي من ينسبونه إىل ونصوصه إىل الغرب املسيحّي، ودعاوي من ينسبونه إىل شرق آسيا الب

فإنتاج . خارج أّي انتساب َعَقِديّ فبدت كينونة الذات احلالجية يف الّنص والواقعة . اإلسالم الّشريعيّ 
املعىن وبناء احلقيقة يف جتربة احلالج يبدآن بعد احملو التاّم ملا هو حسّي وَعَقديِّ؛ أي يف أفق ما بعد 

: أال وهو. ج كّل التمثيالت املعاصرة عنه يف مأزق ابستمولوجّي خطريوبالتايل تضع نصوص احلالّ . املوت
.وهو االستحالة بعينها. خوض غمار املوت لتأسيس حقيقة التجربة احلالجية وحتصيل معناها

أزاحت الّنسب إذ الّنسب القرشّي للرسول حممد، أزاحت االسرتاتيجية التفكيكية يف نصوص احلّالج 
. من احملدود ونقلته إىل الالحمدودالّنسب أزاحتوبالتايل . الربويبّ ، وحّولته إىل الّنسب يلةبِ احملمدّي من القَ 

. أنطولوجية وأنطوثيولوجيةوقد كشف الّنسب الربويب للحقيقة احملمدية عن أبعاد 
غة ويف اجلزء الثاين الذي درست فيه موضوع  مقتل احلالج، اختربت أّي البالغتني انتصرت؟ بال

ن الفقهية والسياسية أم بالغة االختالف اليت يرعاها الّنص الصوّيف؟ ق اليت ترعاها الّسلطتاالتطاب
احلالجية فتوصلت إىل أّن العنف الذي وّجهته الّسلطة ضّد جسد احلالج، خيدم اسرتاتيجية احملو 

اجلسد، الذي العنف الذي توّجهه الّسلطة ضّد اجلسد، هو عنف موجه ضّد رسم وأّن . أكثر مما يعطّلها
وبالتايل فإّن عنف الّسلطة هو درجة أوىل يف سلم العنف . اجلسد األثرييّ - هو أثر للجسد احلقيقيّ 

وبالتايل . فعنف الّسلطة خيدم اسرتاتيجية احملو احلالجية. املطلوب يف اسرتاتيجية حمو الّرسوم احلالجية
ألّن املعىن يبدأ بعدما يتجاوز . ه فمعاقبتهيتهافت اّدعاء الّسلطة التحكم يف اجلسد، وفرض الرقابة علي
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وبالتايل انتصرت بالغة االختالف واحملو على حساب . الصوّيف رسوم اجلسد املقّطع واحملروق واملنثور
.  بالغة التطابق والسلطة

ما يبقى من ف. فيما بعد فناء اجلسد املاديّ كما توصلت إىل أّن كينونة الذات احلالجية تتشّكل
وقد استنتجت أّن تصوير انبثاق كينونة  الذات . ات تتشّكل كينونة الذات احلالجية العميقةجسوم نريّ 

احلالجية، ّمت باملوازاة مع دورة الزراعة يف الطبيعة، من زرع للعناصر املشّكلة للبقايا املطويات فرعاية 
.  بالسقي مثّ انبثاق للكينونة يف شكل خري نبات

والنيب، يف بعديهما األنطولوجي درست العالقات الوظيفية للويلّ أما يف نصوص النّفرّي فقد 
كما درست وظائف خمتلف الشخصيات والفواعل داخل نصوص النّفرّي، وعالقتها بإنتاج . والديينّ 
مثّبت املعىن وواضع احلقيقة، يف الّنص "  خماطبة وبشارة وإيذان" فتوصلت إىل أّن عيسى يف نص . املعىن

كرسول ّيا وجِ ولُ طُ نْ أَ ؛ دورا نصّيا كفاعل مثّبت للمعىن واحلقيقة، وأنطوبالغياعب دورا فهو يل. والوجود
. ألنّه جتّل للرب من مقام الربوبيةيا، وجِ ولُ وثيُ طُ نْ أُ كما لعب دورا . يهدي إىل سبل احلّق واحلقيقة

ا، توصلت إىل بَ يف املخاطَ بةاألنثى المخاطَ والعبدبني وظيفيت قارنت  أّن األنثى املخاطبة هي ة ذا
وأّن هذا اجلانب يستعيد قصصا قادمة من الثقافة . ف أمام العبد الرائيكشِ نْ جانب الالوعي اجلمعّي املٌ 

وهو ما يسمى . وإّن وضعية العبد الرائي هي االستسالم لسيل الصور اليت جتتاحه. اليت جتتاج العبد الرائي
. بالرّؤيا

توى اليقظة، كما دّل عليه معىن االستيقاظ املرافق لربوز الّلطيفة؛ ؤيا هو مسوملا كان مستوى الرّ 
از املرسل، االستعارة( ازيةاّن املقاطع اليت تبدو فيها الصورفإ وهو ما . هي حقيقة يف نفس الوقت) ا

ية فمحتواها فاألوىل ختضع للمجاز، أما الثان. م العادي ورؤيا األولياءلْ يضعنا أمام الفرق بني الرؤيا يف احلٌ 
. حقيقة وإن بدا جمازا

را، يف حركة صعود ونزول، بني عاملي اخللق وعامل األعيان الثابتة قبل فَ مثّلت مقاطع الوالية اليت حّللتها سَ 
وما بني املرتبتني تعّينات امسية وصفاتية مل تذكر، وبالتايل يكون . عاملي املادة والروح: أو لنقل. اخللق

.  با ملقاطع غري متسلسلة، قادمة من ألف بؤرة من بؤر الثقافةالسرد الرؤيوّي تركي
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يف املبحث الثالث املخّصص لتفكيك ميتافيزيقا التصوفني السّين والشيعّي عند ابن عرّيب، قمت 
اورة، الّرسالة والنبوة بتفكيك وظائف الشّ  بكة املفهوماتية لإلمامة يف نصوص ابن عريب ومفاهيمها ا

: ت إىل ما يليفتوصل. والوالية
وحتمل اإلمامة أبعادا . اّتسع مفهوم اإلمامة يف نصوص ابن عريب ليشمل مملكيت اإلنسان والعامل-1

. أنطولوجية، تصل عناصر األرض بالّسماء
فاملعىن تتوزّع . نقضت نصوص ابن عريب افرتاضها املعلن من أّن املعىن جمموع بالقوة يف يّد اإلمام-2

. وينبين إنتاج املعىن يف نصوص اإلمامة على مبدإ التشاركية ال القوة. ملكيته على أكثر من مركز منتج
ل أركانه أركان الدين ومتثّ . جّسد ابن عريب أركان البيت اإلنساين، عن طريق التشبيه التمثيليّ -3

وقد كشف البيت اإلنساّين عن رغبة . ومتتد أركان البيت اإلنساّين، من األرض إىل الّسماء. اإلسالميّ 
وهو ما يسّميه عبد اجلّبار . ابن عريب يف جتذير كينونة الدين يف الدنيا، يف كينونة ذات أبعاد أنطولوجية

. إرواء الضمأ األنطولوجّي للدينالرّفاعي 
ّكز ابن عريب على وظيفة ختم الوالية، أو مقام القطب الذي يستمد املعىن من اإلمام األكرب، ر -4

وبالتايل أخرج اإلمام . وقد أزاح نص ابن عريب نسب اخلتم، من آل البيت، إىل البيت الربويبّ . حممد
نكر ابن عريب وجود وحىت وإن مل ي. اخلتم، من الّنسب األرضّي، ليدفعه إىل الّنسب األنطولوجي واإلهليّ 

. اإلمام املهدي، إال أنّه أزاح وظيفة املعىن يف نصوصه، من املهدي، لينقلها إىل ختم الوالية
وية ختم الوالية لعبة البوح والكتمان-5 وقد أحصينا عدة تقنيات اصطنعها . حتكم نصوص التعريف 

وية اخلتم . الّنص إلرجاء التصريح 
اورة ضمن اسرتاتيجية الكبت لكّل " شرح ذخائر األعالق" وّظف نص -6 اإلمامة ومفاهيمها ا

وقد توصلت إىل أّن مفاهيم اإلمامة وما جياورها، وردت . اإلشارات اليت حتيل إىل حمبوبة الّشاعر، الّنظام
. يف سياقات نّصية، يفرض املعىن الكنائّي عن احملبوبة نفسه بقوة

ازيّ " احتكم الّنص الشارح الكابت إىل براديغم -7 ، وضمنه ّمت كبت كّل "املعىن احلقيقيّ / املعىن ا
ازية إىل احملبوبة .  واستبدلت باإلحاالت إىل مقامات الّرسالة والنبوة والوالية-الّنظام-اإلحاالت ا
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ارح ضمن براديغم أحادي، يفرض البالغة الّنفسية يف الّنص اشتغلت بالغة الّنص الشعرّي والش-8
وتوصلت إىل أّن هناك نقاط عمى تنقض افرتاضات . ألنطولوجية يف الّنص الشارحالشعرّي والبالغة ا

إذ تسمح منطقة . وهي منطقة السريورة أو الربزخ. الّنصني، ومن أّمهها منطقة الثالث اليت ينبع منها املعىن
.  الثالث بإحداث الوصلة بني البالغة الّنفسية والبالغة األنطولوجية

وهو ما . فسّي واألنطولوجّي ما يسمى االشتغال األنطوبالغّي يف الّنص الصويفّ متثل الوصلة بني النّ -9
َ هلَْم أَنٌَّه اَحلقٌّ ا ِيف نَ اتِ آيَ مْ يهِ رِ نً سَ " الكرمية يتناغم مع معىن اآلية  " اآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

).53آية .فصلت(
تكشف النتائج الّسابقة أّن الّنصوص املدروسة شّغلت اسرتاجتية تفكيكية، متّكنت من خالهلا 
بتفكيك األّسس اليت انبىن عليها الّنظام البالغّي، من حتقيق للمعىن وتطابق بني الّلغة والفكر، بني 

ّلية. الكلمة والوجود، بني الوجود ووجود املوجود لكينونة الصوّيف عاجزة إذ انكشفت الصّور البيانية ا
وبالتايل اّحمى الّنظام البالغّي . عن حتقيق وحدة املعىن، فبدا حموها السبيل لتحقيق الكينونة الصوفية

.  بأكمله
ه بالغة مبدأ القوة يف إنتاج املعىن الذي تنبين عليتفّكك تنتجت أّن الّنصوص املدروسة كما اس

وبالتايل تسمح بتوزيع ملكية املعىن على أكثر . لتشاركية يف إنتاج املعىنيف املقابل مبدأ ارّسخ وت. التطابق
.  من مركز ومستوى

إذ . متّثل الّنصوص املدروسة تفكيكا ملا يسّميه هنري كوربان ميتافيزيقا التصوفني السّين والشيعيّ 
وهو ما يسّم . لرباينّ مّكنت الّنصوص من اخلروج من دائرة التمركزات، للدخول يف األفق األنطولوجي وا

. يث للمإل األعلىلوجود األرضّي، واحملالّيف بالبعد اإلنساّين، املتجاوز الّنص الصو 
يف قصد االخنراطملؤّسسات التعليمية االشتغال على هذه األبعاد الربانية للتجربة الصوفية جيدر باو 

. نادي اإلنسانية أمجعني

والّله من وراء القصد
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: ملخص الّرسالة
مقاربة بالغية تفكيكية " االشتغال األنطوبالغّي يف الّنص الصويفّ "تناولت يف دراسيت املوسومة 

املدروسة متّثل استعادة لنداء الرب؛ فإّنين قمت بتفكيك بالغة وصوألّن الّنص. ذات أبعاد أنطولوجية
وأبرزت إمكان استعادة نداء الرب، ومآل كينونة نصوص االستعادة، من خالل . نصوص االستعادة

ووظّفت شبكة . عند احلّالج والنّفرّي وابن عريب" شعر، نثر، نصوص واصفة" خمتلف أشكال االستعادة
يكشف األبعاد على مفهوم أساسّي؛ أال وهو االشتغال األنطوبالغّي الذي بالغية مفاهيمية ترتكز 

باإلضافة إىل مفاهيم جماورة ختدم البعدين . ة العربية عندما حتايث املإل األعلىاألنطولوجية للبالغ
تغال االشتغال األنطولغوّي، االشتغال األنطوثيولوجّي، االش: األنطولوجّي واإلهلّي للّنص الصوّيف، أال وهي

أما النظرّي فأبرزت القوة يف خطاب . وقسمت العمل إىل فصل نظري وفصلني تطبيقيني. األنطوزماينّ 
أما يف الفصلني التطببيقيني فقمت . البالغة العربية، وتفكيك التصّوف الّنظرّي ملرتكزات القوة البالغية

. الفصل األّولبتفكيك نصوص استعادة الكينونة مع الرب، وأبرزت مآل هذه االستعادة يف
أما الفصل الثالث فقمت بتفكيك ميتافيزيقا الوالية واإلمامة باالستناد إىل آليات، تعتمل داخل 

. الّنصوص املدروسة
وخلصت اىل أّن الّنصوص الصوفّية املدروسة قد شغلت اسرتاتيجّية تفكيكّية من داخلها، مما 

وقد برزت اسرتاتيجية احملو كأهم . ملدروسةأفضى إىل تفكيك أسس املعىن واحلقيقة يف النصوص ا
كما فككت نصوص ابن عريب ميتافيزيقا الّتصوفني . اسرتاتيجية تفكيكية يف نصوص احلّالج والنّفريّ 

.السّين والشيعيّ 
Résumé :

Cette thèse de doctorat portant sur le fonctionnement ontho-
réthorique dans les textes soufis traite une approche réthorique sous deux
aspects,déconstructifs et onthologiques. pour cela ,plusieurs concepts
réthoriques et onthologiques ont été appliqués ,tels que le fonctionnement
ontho-réthorique , le fonctionnement ontho-linguistique,et le
fonctionnement ontho-théologique. ce qui a permis de révéler le
fonctionnement du sens au sein des textes soufis étudiés.


