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 :مقدمة 

جتربة  أيضا  هي إمناو  فحسب، دينًيا مذهًبا وليست النظر، يف جتربة جمرد ليست الصوفية التجربة نإ      

 يدخل الذي على القارئ مستعصية وهي فنيتها، عرب أبعادها ويستشف نيالصوفي جتارب يتذوق ، فاملتلقيكتابة

 اعإبد بذلك وهي الرئيس للتجربة الصوفية، املدخل هي العبارة ال إلشارة؛ ألن االلفظي ظاهرها على معتمًدا إليها

 .جديدين ونفًسا روًحا فيها وبعثت الشعرية، اللغة جمال وسع

 حسـب تأويلـه يف والدارسـون النّقـاد ،واختلـف والقـراءة للنقـد خصـبا منوذجـا الصـويف الشـعر مثّـلوقـد    

الـنص  اسـتكناه و ملالمسـة تطبيقهـا مـن الـدارس يـتمّكن قائمـة هنـاك نظريـة تكـن ومل املعرفيـة، ومشـارهبم مصـادرهم

 .األم

 التعبري عامل يف فتًحا جديًدا حبق متثل اليت الصوفية الرمزية هبذه العريب الشعر لقد أثرى املتصوفة     

 واإلشارة، الرمز، على الذي يعتمد اخليايل التعبري مستوى إىل املباشر التعبري مستوى من اللغة رفعت فقد اللغوي،

 بصاحبه، النص اتصال على ضرورة تؤكد فريدة جتارب جيد وغريهم واحلالج الفارض ابن و عريب البن يقرأ والذي

ملا كان . العميقة اجملازية دوافعه الصوفية سياق يف الشعري النص يضع وهذا التأويلية بالشروح الشاعر وارتباط

 .سلوكا له إطاره النظري والتطبيقي فإن دراسة مصطلحاته تفيدنا يف التعرف عليه وحماورة املسكوت عنه التصوف

هي من أخصب أنواع الكتابة ملا تتوفر عليه من  من أجل ذلك آثرت يف هذه الدراسة الوقوف عند جتربة

نع الذي  يفتح آفاق االحتمال ، عمق وثراء، إ�ا جتربة ابن عريب يف ترمجان األشواق هذا النص الشعري املتم

  "اصطالحات الصوفية، ترجمان األشواق البن عربي أنموذجا:" ـت دراسيت بيوالقابلية لقراءات ال �ائية، فسم

 الّـذخائر مسـاه قـارؤه فيـه يقـع قـد الـذي للـبس تفاديًـا ضوع دراسيتو م الديوان هلذا شرًحا نفسه هو وضع وقد

 .للوجود واستبطان تأمل عن اليت تصدر املقصودة، املعاين إىل فيه ، وأشار واألعالق

إن ما حداين إىل هذا البحث هو مقاربة نص شعري من أهم النصوص الصوفية بإشاراته ووارداته  ورموزه، 
إنه ترمجان األشواق أكثر دواوين ابن عريب قربا من القلب إذ لقد استقر يف الوعي،عن طريق سوء التلقي، أنه 

جملى للمطلق " اخللق"لغزل، بينما هو ينطلق من شرارة خارجية، ويثري كوامن داخلية، يتخذ من احملدود ديوان يف ا
 .ويصور مجال الغادات احلسان بوصفه سبيال ملعرفة اجلمال األسىن للخالق العظيم" احلق"

 أ 
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ية احلديثة ومن األسباب املوضوعية أن النتاج الصويف أقل النصوص حظا من الدراسات البالغية والنقد
بسبب التهميش الذي مورس على اخلطاب الصويف الشعري والنثري، وهو ما فوت على احلراك النقدي والفكري 

 .فرصة اإلنصات هلذا التيار يف الثقافة العربية اإلسالمية

وهديف من خالل هذه الدراسة هو الوقوف على املصطلحات الصوفية مبصادرها وأنواعها ومعانيها اليت ال 
 ترمجان نصّ  مع الّتعامل خالل ومن الّدراسة، هذه حتاولن أن يدركها إال من له ثقافة ذوقية وجدانية، كما ميك

 يتحّول أن ، والّنسب اهلويّة معروفة كة،م  يف تعيش فتاة حول يدور شعري لّنص ميكن كيف بّني أ أن األشواق،
  .واضحة وإشارات مقّدمات دومنا احملدود منطلق من املطلق عن احلديث إىل عني طرفة يف

 :وهذه الّدراسة تبتغي اإلجابة عّما يلي

ملاذ هذا الغموض الذي ينتاب النتاجات الصوفية واملصطلح الصويف عرب القراءات املتوالية له؟ ما هي مظان 

تجربة ابن عريب الصوفية خصوصية يف ترمجان لهذا املصطلح ومنابعه اليت صدرت كتب الصوفية عنها؟ هل 

 األشواق ميكن التواصل معها من خالل تأويل مصصلحاهتا؟

ولكي ُحتَصَِّل هذه الّدراسة مأموَهلا، وتُدرَك غايتها استعنت باملنهج الّتارخيّي، واملنهج الوصفّي، أّما         

دثني، وأّما املنهج الّتارخيّي، فقد رصْدت من خالله تطور املصطلح الصويف، وتتّبعت مسرية درسه عند القدماء واحمل

املنهج الوصفّي، فمن أجل وصف أنواع املصلح الصويف الكامنِة يف نص الرتمجان، والكشف عن كيفّية توظيف ابن 

 .عريب ملعجم فريد خاص به

على أنين استعنت مبجموعة من الدراسات السابقة اليت وطدت يل السبيل لولوج عامل الصوفية الرمزي ومن 

 :أهم هذه الدراسات

 لغة القصيدة الصوفية حملمد علي كندي يدرس املفارقة يف ترمجان األشواق، ألفاظ الصوفية دراسات يف

الرمز الشعري عند الصوفية لعاطف جودت  دراسة داللية يف أعمال ابن عريب حللمي عبد اهللا حسني عدوي ،

لية الكثري من جوانب هذه وال ينكر دور املوسوعات الصوفية يف جت. ، وغريها كثري مما ال يتسع اجملال لذكرهنصر

املعجم الصويف لسعاد احلكيم، وموسوعة الكسنزان يف ما اصطلح عليه أهل : الدراسة ولعل من أهم ما اعتمدته

 ...التصوف والعرفان

 ب 
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دارســـة متهيديـــة للتعريـــف باملصـــطلح تضـــم هـــذه الدراســـة بـــني طياهتـــا ثالثـــة فصـــول ومـــدخال، أمـــا املـــدخل ف

الـيت يســتقي  هومصــادر ، مـن حيــث النشـأة والتـدوينالصـويف يتعلـق باملصــطلح  مـا األولتناولـت يف الفصــل و ، الصـويف

مـن  ؛ ومن أمهها القرآن الكرمي، السنة النبوية، وأشعار العـرب، العلـوم اللغويـة والكالميـة، باإلضـافة إىل االسـتقاءمنها

تناولــت يف الفصــل الثــاين لغــة و ، إليهــاالــيت يقســم  مث تناولــت أنــواع املصــطلح الصــويف.  العلــوم الدقيقــة وعلــوم املــادة

مــن حيــث الــذوق والتجربــة واســتعمال الرمــز واإلشــارة وتغــري الداللــة بتغــري املقــام واعتمــاد الغمــوض  ف ككــلالتصــو 

وتناولـت يف الفصـل الثالـث تطبيقـا نظريـا ، البد لفهـم املصـطلح الصـويف مـن االطـالع علـى لغـة الصـوفية إذ والسرت؛ 

، حيــث تنــاول ابــن عــريب ألفــاظ التغــزل بــاملرأة وكيــف تعامــل معــه وأخرجــه     األشــواق رمجــانملصــطلحات التصــوف يف ت

عمـا وضـع لـه وجعلـه مصـطلحا للداللـة علـى الــذات اإلهليـة، مث ألفـاظ الوقـوف علـى األطـالل وتوظيفـه للداللـة علــى 

  .صطلح الصويفمصطلحات صوفية، مث ألفاظ الطبيعة وعامل احليوان والطري والرقي هبا إىل مستوى امل

وقـــد ال تفـــي هـــذه الدراســـة هبـــذا  .خـــالل البحـــث إليهـــاالنتـــائج الـــيت توصـــلنا  أهـــموجـــاءت اخلامتـــة عبـــارة عـــن 

وكانــت ، الضــوء علــى بعــض مــا يتعلــق بــه أســلط أنحاولــت قــدر املســتطاع  املوضــوع الواســع مــن كــل جوانبــه ولكــين

أو تغــري ، احلــالو املقــام  حبســب تغــري الداللــةتنــوع م أن املصــطلح الصــويفخــالل حبثــي هــي  الصــعوبات الــيت واجهتــين

عـاريف واملعـاين كمـا يف مـن الت اكذلك كثرة املشرتك اللفظي فقد جتـد للمصـطلح الواحـد كثـري ،  السياق بعبارة اللغويني

 أو )احلقيقـة احملمديـة(كمصـطلح ،  كذلك جتـد للمعـىن الواحـد عشـرات املصـطلحات املعـربة عنـه،  )فتصو (مصطلح 

 . )الكامل اإلنسان(

يف اســــتعمل الرمــــز الصــــو  األشــــواقابــــن عــــريب يف ترمجــــان  إن إذوكانــــت غايــــة الصــــعوبة يف الفصــــل التطبيقــــي 

 .ال تكاد تفصل بينهما حىت ، )بالنظام(له واملصطلح الصويف يف تأويل تغز 

إذ أنــه ، الصــويف األديباحلقــل باملصــطلحات الصــوفية جمــرد مســامهة مــين إلثــراء  ويبقــى هــذا العمــل الــذي يعــىن

ـــه مـــن حضـــارة  وهو،املتخصصـــة يف دراســـة املصـــطلح الصـــويف مســـار حافـــل باملعـــاجم ممتـــع يف احلـــني نفســـه مبـــا حيمل

 .املتواضعأعانوين على هذا العمل لكل الذين  األعماقبتشكرايت النابعة من  أبوح األخريويف ، وروحانية

  

 ج 
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 ، أنـــارت يل الـــدربواإلرشـــادات الـــيت  ألســـتاذ املشـــرف الـــذي مـــا فتـــئ ميـــدين بالتوجيهـــاتأخـــص بالشـــكر او 

 .ن يكون عملي فتحا جملاالت معرفية ختدم تراثنا وثقافتناوأ، املوضوع إثراءوفقت يف  أكون وأملي أن

 .وسلم وصحبه وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله نيب يقي إال باهللا عليه توكلت واليه أوما توف
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  مفاهيم أولية :مدخل 

 المصطلح في اللغة :  أوال

إخـراج الشـيء عـن املعـىن هو (( :وقيل، وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع هو العرف اخلاص،:املصطلح 

 أو، أمــــرملشــــاركتهما يف  أو، ناســــبة بينهمــــا كــــالعموم واخلصــــوصوذلــــك مل، لبيــــان املــــراد منــــهخــــر اللغــــوي إىل معــــىن آ

  )1())غري ذلك  إىل، تشاهبهما يف وصف

واالصــطالح ، أي متفــق عليــه) مصــطلح عليــه األمــرهــذا (:يقــال ، هــو مــا مت االتفــاق عليــه فاملصــطلح حينئــذ

كاصـطالحات الفقهـاء واصـطالحات ،  ميـدان اصـطالحاتهلكل علـم أو ف، لفظ اتفقت طائفة خمصوصة على وضعه

 .وغريهم  األطباء

 : المصطلح عند الصوفية :ثانيا 

 ،احلـق تعـاىل إىلم الروحية يف التقـرب ستخدمها الصوفية للتعبري عن جتارهبمفردات ي((هو :املصطلح الصويف 

  )2()).كشف  أووهي ناجتة عن ذوق 

لســـــنة الصـــــوفية مـــــن بـــــاب التواطـــــؤ األلفـــــاظ الـــــيت جـــــرت علـــــى أتلـــــك  أيضـــــااملصـــــطلح الصـــــويف بويقصـــــد ((

ف عالمــــات ومــــن مث تصــــبح مصــــطلحات التصــــو ، ف وربــــهن العالقــــة فيهــــا مباشــــرة بــــني املتصــــو والوســــاطات وتكــــو 

والدارســــون ، واألقطــــاب الشــــيوخ، ال يفهمهــــا إال الســــالكون املريــــدون، ةالــــة وموحيــــولوجية وإشــــارات رمزيــــة ديســــيم

 )3())بعد  أوقرب  ا ومازالوا ميارسون التصوف عنين مارسو املختصون الذ

أنفسـهم هم ورياضـة ضمون التجربة الوجدانية يف سـلوكفاملصطلح الصويف عبارة عن مفاهيم تصورية تعكس م

 .اللقاء الرباين  أوجل حتقيق الوصال من أ

 515ص ،2001، 1بريوت، ط ،دار الكتب العلمية، املعلم بطرس البستاين: حميط احمليط  )1(
 .40ص ، 1ج،2005، سوريا 1ط، للسيد الشيخ حممد الكسنزان احلسين:موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان )2(
 www.jamilhamdaoui.net  املصطلح الصويف مجيل محداوي )3(
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 مرجع و ، مدلولو ، دال: أشياءاملصطلح الصويف هو جمموعة ثالثة و 

املوضوع املرجع فهو  أما، األصواتاملدلول فهو املعىن الذي تعنيه هذه  أما، يمات صوتيةفالدال عبارة عن فون

 .ل عليه هاته الكلمات ياحلسي الذي حت

اليت ) اخلمرة(االنزياحي هلا،فكلمة  أواملعىن الكنائي إىل ، للكلمة األولاملصطلح الصويف يتجاوز املعىن الظاهري و  

، الفقهيد يف اخلطاب الديين تر  صوفيا تتعدى داللتها اليت عندما تصبح مصطلحا، تعين السكر واخلبث والرجس

 . اإلهليجيابية رمزية حتيل على الصفاء واالنتشاء الرباين والعشق لتحمل داللة إ

نـوع الصـويف،وطبيعة املمارسـة الذوقيـة  إىلالعالقة بني الدال واملدلول عالقة اصطالحية تعـود أن  :ويعين هذا"

  )1(."احلدسية اليت تقطع فيها اللدنيةوصنف الرحلة 

العقـل والنظر،ولكنهـا تفهـم ن اصطالحات الصـوفية ليسـت كغريهـا مـن املصـطلحات ختضـع ملنطـق ومن مث فإ

 مشـاهدهتم ومعـانيهمتكـون معـاين املفـردات الـيت يعـربون هبـا عـن  أنويرتتـب علـى ذلـك ، الذوق واملمارسة عن طريق

ختضـــع ملعـــايري العقـــل واملنطـــق يف  وال، هـــذه املفـــردات ممـــا يتدوالـــه عامـــة النـــاس وإن كانـــت، خمتلفـــة عـــن معـــاين العامـــة

ونقــرب "ق مل يعــرف ومــن مل يــذ، مــن ذاق عــرف"علــى حــد قــوهلم ، اوالعالقــات الــيت تــربط بينهــ، بعادهــا وتطورهــاأ

انـا وجتـول ومـن شـاهدها عي، رئيـةاملمن عرفها مشاهدة علـى الشاشـة و ، بعرف الغابة درسا يف كتامبن كثر أالصورة 

دون  امـــا الثالـــث فقـــد اتصـــل هبـــأ، متحركـــة صـــورة أدركـــهوالثـــاين ، فـــاألول اســـتخدم اللفـــظ إلدراك املعـــىن، رجائهـــايف أ

 .متثيل أووسيط من رمز 

الصـوفية هـي منـط جديـد مـن بعـاد التطـور الـداليل الـيت تعكـس اصـطالحات إن أنقول  أنومن هنا نستطيع "

مــن جتـرد مـن حسـه وجتـاوز عقلــه  إالوال يـدرك حقيقتهـا ، مـا أشـبهها بالسـريالية الــيت ال يفهمهـا إال صـاحبها، الرمزيـة

  )2(..."وأمسى أعلىمراق  إىل

يـــتم علـــى أوليـــات بديهيـــة عقليـــة تفـــرتض  أســـسهلـــذا فـــالبون شاســـع بـــني اصـــطالحات العلـــوم القائمـــة علـــى 

وبـني اصـطالحات الصـوفية القائمـة ، الشيء املراد تعريفه مث اختيار املصطلح املناسب لذلك التعريفحتديد  أساسها

  .املرجع السابق )1(
 .1998جملة املخطوطات، جامعة الدول العربية، د ع، ثمان جابر ع –حيي عبد الرؤوف :اصطالحات الصوفية أبعاد جديدة يف التطور الداليل )2(
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 .اصطفائه  أونتيجة جملاهداته  على قلب الصويف من مذاقات ومعان ما يفيضه احلق تعاىل أساسعلى 

 التصوف لغة : ثالثا

يوافـــق  مــا األقــوالومــن هاتــه ، اشــتقاقهاو ) فالتصــو (مـــة البــاحثني قــدميا وحــديثا يف معــىن كل أقــوالتضــاربت 

مخســـة  إىلمبـــا ذكـــره الكالبـــاذي حيـــث ردهـــا  إجيازهـــاخيالفهـــا وال ينســـجم معهـــا،وميكن  ومنهـــا مـــا ،القواعـــد الصـــرفية

 )1(. "ف والصفوةالصفاء،والصف،والصفة،والصو : "أصول هي 

فقـد ، فإىل الصـو هو النسـبة  أقرهبا أنفية نستخلص األصول وعرضها على القواعد الصر هاته  وبعد متحيص

، فوهــو مــن الصــو ، ففهــو متصــوّ ، فاف،تصــوّ يتصوّ ، فتصــوّ :"قــال " تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس"ورد يف 

صـويفا فهـو ف تَ صـوّ يُ ، فكـذلك صـوّ و ، ر صـوفهثُـكَ :ف احليـوان وِ َصـ، فوَ ـ مصـدر َصـ فُ وَ ْصـيَ ، فوِ َصـ: أيضاوقيل 

 ظهـر عليـه مـا :الكـرمُ  أو ف النبـاتُ وّ وَصـ...وف ظهـر عليـه الُصـ :اخلـروفف وّ ومنه صَ ، فواملفعول ُمصوّ  ،فصوّ مُ 

  .)2("جعله من الصوفية: ف الرجلَ وصوّ ، فو يشبه الص

" فالصـو "إال لفظـة " الصـويف"ملصـطلح  أصـال لالشـتقاقن تؤسس األلفاظ الصاحلة ألوعلى هذا مل يبق من 

ف يف الثقافــــة فالصــــو "، هــــابالــــدنيا ورغائ زخــــارفتقشــــف يف كــــل شــــيء والتخلــــي طوعــــا عــــن الدالــــة علــــى الزهــــد وال

ونسـب ، على مرور العصـور أتباعهممن والنساك  فهو شعار الزهاد األنبياء وبه ميدحون،ومن مثهو لباس  اإلسالمية

  .)3("كان لباسهم إال الصوف ريا ماأدركت سبعني بد:البصري قوله  إىل احلسن

 التصوف اصطالحا :رابعا 

، )4())وتـــرك كـــل خلـــق دينء ،ف اســتعمال كـــل خلـــق ســينالتصـــو ((إلمــام اجلنيـــد بقولـــه اعرفــه شـــيخ الطائفـــة 

والفقــه ، التصــوف علــم قصــد إلصــالح القلــوب، وإفرادهــا هللا تعــاىل عمــا ســواه:((ويعرفــه الشــيخ زروق رمحــه اهللا قــائال

 .))إلصالح العمل وحفظ النظام

 ص، 1992سنة، املكتبة األزهرية للرتاث القاهرة، 3.ط، حممود أمني النواري:ت، أبوبكر الكالباذي:التعرف ملذهب أهل التصوف  )1(
 .338ص، 2000سنة، 1.ط، بريوت، العلميةدار الكتب ، 17/18، اجمللد التاسع، الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس  )2(
  47ص، 2010سنة، 1ط، بريوت، دار الكتاب اجلديد، حممد علي كندي.د:يف لغة القصيدة الصوفية  )3(
 8ص، 2000سنة، 11ط، سوريا، حلب، دار العرفان، الشيخ عبدالقادر عيسى:حقائق عن التصوف  )4(
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ة الـدعاوي وجمانبـ، عية، وإمخاد صفات البشـريةالطباألخالق ومفارقة ، الربية قةفتصفية القلب عن موا: وقيل 

والنصـح جلميـع ، السـرمديةعلى  أوىلهو  واستعمال ما، والتعلق بعلوم احلقيقة، ومنازلة الصفات الروحانية، النفسانية

 .وسلم يف الشريعة  اهللا صلى اهللا عليهتباع رسول وا، هللا تعاىل على احلقيقةوالوفاء ، األمة

هـــو صـــفاء املعاملـــة مـــع اهللا :وقيـــل ، عـــن االعـــرتاض اإلعـــراضوقيـــل ، واألنـــس بـــاملعبود، ودل اجملهـــذبـــ:وقيـــل  

  .)1())اخلالئق أيديياس مما يف باحلقائق والكالم بالدقائق واإل األخذ :وقيل ،،وأصله التفرغ عن الدنياتعاىل

القلـب عمـا يكتنفـه مـن ابتـداء مـن تصـفية ، ما حتمله هاته التعاريف من مبادئ ومقوالت صوفيةوغري خاٍف 

والــتخلص مــن العجــز البشــري وصــفاته  ،الطبــع إىلحماولــة التســامي عــن كــل مــا ينســب  إىل، مهــوم وانشــغاالت بشــرية

إىل توصـل السـالك  أنعـن طريـق تـدبر احلقـائق الـيت مـن شـأ�ا ، السـمو الروحـاين إىلومغالبـة الـنفس شـوقا ، األرضية

، تكــون جامعــةتكــاد ، ف وأحــواهلم الصــوفيةت يف بيــان معــىن التصــو أبيــا) هـــ378ت (وللســراج الطوســي ، مبتغــاه

، مــن الوفــاء :والــواو، مــن الصــفاء :والصــاد، مــن التقــى:فالتــاء "التصــوف"وفيهــا تفســري إشــاري طريــف ملعــاين كلمــة 

 :يقول ، من الفتوة :والفاء

ــــــــــــــــــالتي تســــــــــــــــــأمنّ  ال ــــــــــــــــــا مق  صــــــــــــــــــاح ي

ــــــــــــــــل    نّصــــــــــــــــاح ناصــــــــــــــــح نصــــــــــــــــيحة واقب

   
ــــــــــــــــيس ــــــــــــــــة التصــــــــــــــــوف ل ــــــــــــــــا حيل  وتكّلف

 بصــــــــــــــــــــــــــياح وتواجــــــــــــــــــــــــــدا وتقشــــــــــــــــــــــــــفا  

   
ــــــــــــــــيس ــــــــــــــــة التصــــــــــــــــوف ل ــــــــــــــــة ِكذب  وبطال

ـــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــــة وجهال  بمـــــــــــــــــــــــــــــزاح ودعاب

   
 وفتــــــــــــــــــــــوة ومــــــــــــــــــــــروءة عفــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــل

 بســـــــــــــــماح والوفـــــــــــــــا وصـــــــــــــــدق ورضـــــــــــــــىً   

   
 وحقوقــــــــــــــــه بحقــــــــــــــــه بــــــــــــــــه قــــــــــــــــام مــــــــــــــــن

 واألشـــــــــــــــباح الحـــــــــــــــدثان عـــــــــــــــن وخـــــــــــــــال  

   
ـــــــــــــــــــــــــــا  مستبشـــــــــــــــــــــــــــرا متبصـــــــــــــــــــــــــــرا متيقن

 الســـــــــــــــــــــــــياح متقصـــــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــــتمطرا  

   
 متواضــــــــــــــــــــــــــــعا متحــــــــــــــــــــــــــــرزا متعــــــــــــــــــــــــــــزرا

 واألرواح األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح متبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  

   
 أســــــــــــــــراره مــــــــــــــــن األنــــــــــــــــوار تتشعشــــــــــــــــع

 المصـــــــــــباح فـــــــــــي المشـــــــــــكاة كتشعشـــــــــــع  

   
 الوفـــــــــا واو، الصـــــــــفا صـــــــــاد، التقـــــــــى تـــــــــاء

 صــــــــــــــاح يــــــــــــــا فــــــــــــــاغتنم، الفتــــــــــــــوة فــــــــــــــاء  

   

 .54ص ، ت.د، القاهرة، دار الفضيلة، صديق املنشاويحممد :ت، للشريف اجلرجاين:معجم التعريفات  )1(
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 تدوينهاو  عن المصطلحات الصوفية لمحة تاريخية: المبحث األول

سلوكاهتم من حركة الزهد اليت ظهرت يف القرن و  شق طريقه إىل عقول الناسيإذا كان التصوف قد بدأ 

قد نتج عن ذلك احلوار معجم و  الرابع اهلجريني،و  الصويف قد بلغ أشده يف القرنني الثالثالثاين للهجرة، فإن احلوار 

قال، ال جيمعها حد واحد و  لكن ظلت مفردات ذلك املعجم تتأرجح بني قيلو  مقاماته،و  إشاري يف أحوال القلب

 .يبني حقيقتها بشكل موضوعي، شأ�ا يف ذلك شأن مجيع العلوم يف بدايتهاو  حيصرها،

 األغراض، تتسم بطابع معني،و  املعاينو  قلتها حمدودة املفاهيمحيث كانت تلك الكلمات اإلشارية على "

 زز عوتت معانيها تغتين ذاستحدثت دالالت، فأخو  مفاهيم جديدة،ومل تلبث أن فتحت آفاقا و ، مزايا حمددةو 

الفلسفة اخلاصة، مث حتولت والشمول، و ارها إىل أن بلغت عتبة النظرية تابعت مسبأغراض وأبعاد وجماالت، و 

و ما حضر من اصطالح، مضافا إىل ذلك اعتماد ذكر الرواية ، تدرجييا حنو ترديد ما جاء من أقوال أكابر األولياء

 )1(."أقطاب الطرقو  عن هؤالء األولياء

أبــو ة اإلمــام يف التصــوف اإلســالمي عامــو  و كــان مــن أوائــل الــذين اشــتغلوا يف التــأليف يف هــذا البــاب خاصــة

اإلمــام أبــو بكــر حممــد البخــاري الكالبــاذي و  ،"الّلمــع يف التصــوف"يف كتابــه ) ه 378ت (نصــر الســراج الطوســي 

 يف كتابـــه) ه 465ت (ي ري قاســـم القشـــالأبـــو اإلمـــام و  "التعـــرف ملـــذهب أهـــل التصـــوف"يف كتابـــه ) ه 380ت (

 "كشـف احملجـوب"يف كتابـه ) ه 465ت (أبو احلسن اهلجويري 'و ،"ية يف علم التصوفري الرسالة القشب"املعروف 

إحيـاء علـوم "يف كتابـه املشـهور ) ه 505ت (األعالم منهم أبـو حامـد الغـزايل و  األئمة ائفة منتبعهم بعد ذلك طو 

الــدين حميــي  الشــيخ األكــرب أبــو بكــرو  ،"عــوارف املعــارف"يف كتابــه ) ه 563ت (لســهروردي أبــو جنيــب او  ،"الــدين

يف كتابـه ) ه 735ت (أبـو الغنـائم الكاشـاين السـمرقندي و  ،"اصطالح الصوفية"يف كتابه ) ه 638ت (يب بن عر 

يف كتابـــــه املشـــــهور بــــــ ) ه 816ت ( أبـــــو احلســـــن الشـــــهري بالســـــيد الشـــــريف اجلرجـــــاينو  ،"صـــــوفيةالاصـــــطالحات "

 ."األوائــلو  األواخــراإلنســان الكامــل يف معرفــة "يف كتابــه ) ه 832ت (الشــيخ عبــد الكــرمي اجليلــي و  ،"التعريفــات"

يف  ) ه 978ت (مـــنهم الشـــيخ ابـــن غـــامن املقدســـي ، مـــن األعـــالم املبكـــرينامتـــدت السلســـلة لتضـــم طائفـــة أخـــرى و 

ــــو البقــــاء الكفــــويو  ،"رســــالة يف اصــــطالحات الصــــوفية"كتابــــه  ـــــ ) ه 1094ت ( القاضــــي أب ــــه املعــــروف ب يف كتاب

 .128 – 127ص ، 2009سنة ، 1ط، األردن، عامل الكتب احلديث، اجلزائر، دار هباء الدين، حممد كعوان.د:التأويل وخطاب الرمز - )1(
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ـــ الشـــيخ حممـــدو  ،"الكليـــات" كشـــاف اصـــطالحات "القـــرن الثـــاين عشـــر هجـــري يف كتابـــه لتهـــانوي مـــن أهـــل ا يعل

 )1(."جامع األصول يف األولياء"يف كتابه ) ه 1311ت (الشيخ أمحد النقشبندي الكمشخانوي و  "الفنون

مما ذكره هؤالء صطالحات الصوفية فني يف جمال االصنجاء بعد هؤالء األعالم من مو قد استمد من 

 . بعض يف شرح معاين املصطلحات إىلهؤالء األعالم كان يستند بعضهم  أنّ  واستنباطا، فضال عن األعالم نقال

 هم،ئآراو  مقوالهتمو  شريعة كتبهمال ماءباملوضوعية العلمية، حيث تبىن علجل هؤالء الرجال اشتهروا و "

يمة الكربى هلذه املؤلفات تكمن يف القو ، احلقيقةو  ام اجلامع بني الشريعةاإلما ما ترد على أغلفة كتبهم عبارة غالبو 

معظم الرجال الذين أرخت هلم هذه و  ذلك قبل وجود الكتاب الصويف اخلاص،و  أ�ا حفظت أقوال الصوفية،

ن هؤالء الرجال كتبا بل اكتفوا وّ رمبا مل يد، و رمبا فقدت أو هي حبكم املفقودةو  املؤلفات مل حيفظ الزمان كتبهم،

مثانني ترمجة، إىل و  ثالث 83يتناقلها احلفظة، فلو أخذنا مثال الرسالة القشريية لوجدنا فيها أقوال ، و باحلياة الصوفية

  )2("...مخسة مصطلحات أو أكثرو  مائة 105جانب 

للدكتور عبد املنعم  "معجم مصطلحات الصوفية"حلديثة املتخصصة يف هذا املوضوع و من املعاجم ا

وموسوعة "للدكتور حسن الشرقاوي،  "ومعجم ألفاظ الصوفية"، د احلكيمللدكتورة سعا "واملعجم الصويف"احلفين، 

 ،"العرفانطلح عليه أهل التصوف و ان فيما اصنز موسوعة الكسو "لرفيق العجم،  "مصطلحات التصوف اإلسالمي

 .حيث تقع يف أربعة وعشرين جملدا، تعد هذه األخرية أضخم موسوعة مجعت مصطلحات القومو 

العجم حتديد أهم املراحل اليت مر هبا املصطلح الصويف، حيث حددها بأربع مراحل لقد حاول رفيق و "

 )3(".اللغة اإلشارية بصفة خاصةو  متباينة يف مسار التصوف اإلسالمي بصفة عامة،و  رئيسية

النشأة، إىل مرحلة و  املصطلح الصويف بداية من مرحلة الظهور ج فيهافقد حدد الكاتب اخلطوات اليت تدرّ 

 .التطبيق، إىل مرحلة التكرار، إىل عصرنا احلايلو  ، إىل مرحلة االكتمالالنضج

ية فإنه قسم تلك املراحل على حسب القرون، بداية من القرن األول اهلجري أما صاحب املوسوعة الكسنزان

 http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?t=3919من املوقع  نبيل معني عساف، :مصصلحات القوم  )1(
 47ص، 1991سنة، ط.د، بريوت، دندرة، سعاد احلكيم.د:ابن عريب ومولد لغة جديدة  )2(
 XVاملقدمة ، 1999سنة، 1ط، مكتبة لبنان، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي راجع  )3(
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 .إىل السادس، إىل عصرنا احلايل

 :و حناول أن نتتبع هاته املراحل من خالل املوسوعتني على التوايل

 :المصطلحات الصوفية في القرن الهجري األول -1

فلم خيرج عن حدود "النشوء، و  كان املصطلح الصويف يف هاته املرحلة بسيطا جدا، باعتبارها مرحلة الظهور

األخالق العظيمة، مبا حيقق للمسلم و  الزهدو  التوبةو  اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية الدالة على التوكل

  )1(".اآلخرةو  جيعله كما أراد له اإلسالم، رجل الدنياو  احلياة،االستقامة يف 

 احلبو  األغراض، يدور حول الزهدو  ففي هاته املرحلة كما رأينا كان املصطلح الصويف حمصور املعاين

، إىل جانب وصف تنقية النفس، وحماربة رعاية حقوق اهللاجملاهدة والسلوك، وآداب النفس واخللق السامي، و او 

الوجد رف الدنيا،فمعرفة اهللا بالقلب والعرفان و البعد عن زخات، وتغليب الباقيات الصاحلات، و الشهوا

 .)2(السلوانو 

املعرفة ى اهللا عليه وسلم بكم هائل من العلم أو فقرب العهد بنزول الوحي غمر صحابة رسول اهللا صل

 .العلومو  اإلسالمية، مل تدع اجملال هلم أن يتخصصوا جبانب من تلك املعارف

عبارات تشري إىل معان صوفية، فمثال قد كان كالمهم كله على شكل خطب ومواعظ وحكم و هلذا فو "

أعز من التقوى، وال معقل  اأعلى من اإلسالم، وِعزٍ  ال شرف: " قول اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

، "ال مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوتة، و أحَصَن من الورع، وال شفيع أجنى من التوبة، وال كنز أغىن من القناع

يع على هذا مج، و )ورع، التوبة، القناعة، الرضاال(يشري إىل ما سيعرف فيما بعد يف االصطالح مبقامات التقوى 

وصايا الصحابة رضوان اهللا عليهم جبملتها دالة على املعىن الصويف دون أن تعطيه حتديدا مواعظ و و  أقوال

 )3(".ريا إال ما نداصطالح

، "نصف شكرو  نصف صرب،: اإلميان نصفان: "و مثال ذلك قول الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود

 41ص ،1ج ،حممد الكسنزاين:التصوف والعرفانموسوعة الكسنزان فيما اصطلح أهل  )1(
 XVاملقدمة، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي )2(
 41ص، 1ج، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزان  )3(
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 اإلميان، الصرب،: هيية من أمهات املصطلحات الصوفية و فأشار يف هذا النص إىل مفردات ستعترب يف العصور التال

 .)1(الشكرو 

خرى، بل  شأنه شأن اصطالحات العلوم اإلسالمية األال مميزا، ح يف هذه املرحلة مل يكن مدونا و فاالصطال

ع العلوم اإلسالمية، املواعظ كلها مبثابة البذور األوىل جلميكانت اآليات القرآنية والسنة املطهرة والوصايا واخلطب و 

  .مصطلحاتهوعلى األخص على التصوف و 

 :المصطلحات الصوفية في القرن الهجري الثاني -2

يف القرن األول، نظرا ملا اقتضته الظروف ة يف هذا القرن وجود أكرب مما كان عليه ظهر للمصطلحات الصوفي

تأثري ذلك كله على حياة و  الدينيةة واالقتصادية و السياسيمجيع مناحي احلياة االجتماعية و  املتغرية اليت طالت

 .الروحيةو  املسلمني الظاهرية

هاته الطائفة اليت أولت اهتماما بالغا  اختصت-كما ذكرنا يف نشأة التصوف  -رحلة يف هذه املو 

يلخص العالمة و  ،"الصويف"أدوائها، هبذا االسم و  ن عالجهاالبحث عدسائسها، و و  تكشاف خبايا األنفسالس

ال على الدنيا يف القرن الثاين وما بعده، ملا فشا اإلقب: " املؤرخ ابن خلدون يف مقدمته هاته املرحلة، حيث يقول

أصل طريقتهم  فظهر أن ... املتصوفة بلون على العبادة باسم الصوفية و لطة الدنيا اختص املقجنح الناس إىل خماو 

املواجد اليت حتصل عن اجملاهدات، مث تستقر و  الكالم يف هذه األذواقوك، و الرت و  األفعال كلها حماسبة النفس على

اصطالحات يف ألفاظ تدور بينهم إذ و  يرتقى منها إىل غريها، مث هلم مع ذلك آداب خمصوصة هبمو  للمريد مقاما،

حنا عن التعبري عنه لاألوضاع اللغوية إمنا هي للمعاين املتعارفة، فإذا عرض من املعاين ما هو غري متعارف اصط

بلفظ يتيسر فهمه منه، فلهذا اختص هؤالء هبذا النوع من العلم الذي ليس لواحد غريهم من أهل الشريعة الكالم 

األحكام العامة يف العبادات هي و ، صنف خمصوص بالفقهاء وأهل الفتيا: ة صنفنييعصار علم الشر و  فيه،

م يف القيام هبذه اجملاهدة وحماسبة النفس عليها، والكالم يف األذواق صنف خمصوص بالقو والعادات واملعامالت، و 

يت تدور بينهم يف شرح االصطالحات الة الرتقي منها من ذوق إىل ذوق، و املواجد العارضة يف طريقها، وكيفيو 

 .42صالسابق،املرجع  )1(
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  )1(. "ذلك

ىل مواجهة هذه احلالة إعراضهم عن احلق دفع أهل اهللا إقدم أن إقبال اخللق على الدنيا و و املتحصل مما ت

ان عليه األمر يف القرن غريها من مقومات علم التصوف، بشكل خيتلف عما كو  التقوىو  الورعو  دبإظهار الزه

زهد على هذا اجلانب من الدين اإلسالمي برزت جوانب من املصطلحات كنتيجة هلذا اإلقبال على الو "األول، 

ظهرت معها آثار صوفية جديدة أو أقوى مما كانت يف ق، كما الصوفية بشكل أعمق مما كانت عليه يف الساب

ها الناس عن مراقبة اهللا اليت أعرض فيو  العهد األول كرد فعل يكافئ ظروف اجملتمع اإلسالمي اليت تدنت آنذاك

  )2(".خشيتهتعاىل و 

الدعاة الصاحلون، و  إن املصطلحات الصوفية يف هذه املرحلة كانت تتناقل يف عبارات يلقيها الواعظون

ن هي نفس الصبغة لت مظهر املصطلحات يف هذا القر و الصبغة اليت طا... يبلغو�ا أو يكتبو�ا و  فيحفظها الناس

الصحابة بشكل عام، تلك هي أن القول أو العبارة أو و  غ مصطلحات أهل الصفة بشكل خاصاليت رأيناها تصب

رمحه  مثال الشيخ احلسن البصرياحلكمة تعرب جبملتها عن مضمون ما سيعرف فيما بعد باالصطالح الصويف، ف

 110ت (ين للهجرة اأوائل القرن الث متثل روح أواخر القرن األول، و هو من أشهر شخصيات الصوفية اليتاهللا و 

، "الصالة و  مثقال ذرة من الورع السامل خري من ألف مثقال من الصوم: " على ذلك، فمن أقوالهخري مثال ) ه

الشيخ و  )ه 161ت (مثله الصويف إبراهيم ابن أدهم ، و )الورع(عرف فيما بعد مبصطلح  فهو هنا يتحدث عن ما

شقيق و  )ه 187ت (الفضيل ابن عياض و  )ه 165ت (الشيخ داود الطائي و  )ه 161ت (سفيان الثوري 

 )3(.غريهمو  )ه 194ت (البلخي 

الذي نتج يف و  و نالحظ أن الشيخ الكسنزان فرق بني املصطلح الصويف الذي نتج يف القرن اهلجري األول،

رجع الكسنزان سبب فصله يُ و . النشوءو  ألوىل، مرحلة الظهورالقرن الثاين، إال أن رفيق العجم دجمهما يف املرحلة ا

أن  أقوال صوفية هذا العصر من جنس وطبيعة أقوال العصر األول، إىل ول مع أنه يقر أنالقرن الثاين عن األ

 :مصطلحات العصر الثاين متيزت عن مصطلحات العصر األول مبميزات هي

 211ص، 1984سنة، ط.د، تونس، الدار التونسية للكتاب، عبد الرمحان ابن خلدون:املقدمة )1(
 43ص، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )2(
 43ص، نفسه صدرامل )3(
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السنة و  أ�ا كانت أكثر بكثري من أقوال الصحابة الذين شغلوا أكثر ما شغلوا حبفظ القرآن الكرمي :أوال

الختالف الظروف اليت  ،أقوال الصحابة فيما يتعلق جبوانب التصوف مبثل الكثرة يف هذا العصراملطهرة، فلم تكن 

 .سبقت اإلشارة إليها

 مواعظ أو مصطلحات هذا العصر بالرتكيز على ثالثة جوانب رئيسية تتناسبمتيزت حكم و  :ثانيا

 :هيحلتهم اليت كانوا يعيشون فيها، و مر و 

 .الرجوع إىل اهللا إىل التوبة واالستغفار و بشكل كبري عظ تدعومواأقوال و  -أ

 .عذاب النارن أهوال يوم القيامة و الرعب مأقوال تدعو إىل اخلوف و  -ب

على رأس الذين ساروا يف ) ه 185 ت(و تعترب السيدة رابعة العدوية ، أقوال تدعو إىل احلب اإلهلي -ج

 .)1( )شهيدة العشق اإلهلي(الطور حىت اشتهرت بـ  هذا

 أسلوب طرحهاة يف هذا العصر من حيث كيفيتها ونوعيتها و تتضح صورة املصطلحات الصوفي و هكذا

 . لعصر الذي قبلهال مرحلة تطورها نسبةو 

 :المصطلحات الصوفية في القرن الثالث الهجري -3

 الدنيااملتغريات يف العامل اإلسالمي، كازدياد إقبال الناس على و  نتيجة لكثري من الظروفو  ملا تقادم العهد

ظهور حاجة تلفة يف اإلسالم، و دخول عناصر شىت من أجناس خمضعف التأثري الروحي شيئا فشيئا و و  زينتهاو 

 تقسمتاملسلمني داخل اجلزيرة العربية وخارجها ملعرفة حقوقهم وواجباهتم واتسعت دائرة العلوم اإلسالمية و 

القواعد العلوم ومتييزها، ووضع األصول و  ض العلماء مبهمة تدوينتوزعت بني أرباب االختصاص، حينها �و 

املصطلحات اليت تناسب كل فن أو علم، فظهر مثال يف هذا القرن ستنباط األحكام و ابكل علم منها، و اخلاصة 

اصطلحوا هلذا العلم مصطلحات  و ، دونوهامع األحاديث النبوية من الثقات و علم احلديث، فقام املختصون به جب

 يف األحكام والعباداتكذلك علم الفقه الذي قد نسقت أبوابه معروفا يف عصر التنزيل، و مل يكن كثرية، معظمها 

 ة العلوم الشرعية كعلم التوحيد واألصولعلى هذا بقييت أحكامه على مصطلحات مستحدثة، و بناملعامالت، و و 

 44ص ،1ج،السابق صدرامل )1(
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وف، فبدأ القوم يكتبون و ملا ظهر التأليف يف خمتلف العلوم سرى إىل ناحية التص ...غريها و  املنطقالتفسري و و 

أتباعهم، استكماال و اصطالحاهتم ملريديهم هم، واليت تكشف عن حقائق رموزهم و آرائو  الكتب املبينة ملناهجهم

 فكما أن هناك فقها للفروع، فإن التصوف هو فقه لألصول،"التقوى، الدين مما البد منه حلصول الرب و حلاجات 

ال ميكن أن تكتمل األصول إال بفروع، كما ال لتصوف فقه للقلوب، و جوارح، فإن اكما أن هذا الفقه فقه للو 

ميكن أن تكتمل الفروع إال باألصول، لذلك كانت حاجة املسلمني ماسة بعد القرن الثاين من اهلجرة لعلم 

  )1(."يدونوه، حمافظة على الرتاث اإلسالميو  العباد لريتبوا هذا العلمكان البد أن جيتمع الزهاد و و  ف،التصو 

غري دونت، وألف الفقهاء يف الفقه وأصوله، والكالم، والتفسري و و  فلما كتبت العلوم: " نيقول ابن خلدو 

ة النفس على االقتداء يف حماسبو  ذلك، كتب رجال من أهل هذه الطريقة يف طريقهم، فمنهم من كتب يف الورع

مجع و  أمثاهلم،و " عوارف املعارف"دي يف كتاب ر السهرو ، و "الرسالة"يف كتاب  عله القشرييالرتك، كما فاألخذ و 

 سننهم، فدون فيه أحكام الورع واالقتداء، مث بني آداب القوم و "اإلحياء"الغزايل رمحه اهللا بني األمرين يف كتاب 

 صار علم التصوف يف امللة علما مدونا، بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط،شرح اصطالحاهتم يف عباراهتم، و و 

احلديث و  ت بالكتاب من التفسريها إمنا تتلقى من صدور الرجال، كما وقع يف سائر العلوم اليت دونكانت أحكامو 

 )2(. "غري ذلكوالفقه واألصول و 

و هنا ال نستطيع أن جنزم بالتحديد ظهور املؤلفات الصوفية االصطالحية اخلاصة إال أننا نستطيع القول أن 

الذي كان من علماء ) ه 243ت (أليب احلارث بن أسد احملاسيب ) الرعاية حلقوق اهللا(من أوائل ما ظهر كتاب 

كتابه يعترب أول كتاب جامع ألبواب مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم اإلشارات، وكان أستاذ أكثر البغداديني، و 

 .السلوك العملي يف أسلوب علمي

ذلك هو ية األمهية قد طرأ عليها، و يف غاو لو تتبعنا املصطلحات الصوفية يف هذا القرن لوجدنا أن تطورا 

ذلك ناتج عن التطور الكبري الذي حصل املصطلح الصويف بشكل بّني وواضح من حيث املقاييس العلمية، و حد 

ظهر كذلك تعمق االهتمام العظيم و ... قد ظهرت حاالت صوفية جديدة لعلم التصوف نفسه يف هذه املرحلة، ف

املفاهيم اليت تعاىل، إىل غري ذلك من العقائد و عتبار كل شيء مظهرا للحق اعشق احملبة والذهول واهليام، و بال

 45ص، املرجع السابق )1(
 211صمرجع سابق، ، ابن خلدون:املقدمة )2(
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تعابري خاصة غاية يف األمهية فقد ، فظهر نتيجة لكل ذلك اصطالحات و فتحت أبواب هذا العلم على مصرعيها

ت (الشيخ أبو يزيد البسطامي و ) ه 245ت (شيخ ذو النون املصري قام سائر كبار صوفية هذا العهد مثل ال

ني ابن الشيخ احلسو  )ه 267ت (الشيخ اجلنيد البغدادي و  )ه 283ت (الشيخ سهل التسرتي و  )ه 261

وقد لفت هذا ... وغريهم بالتعبري عن هذه األفكار والعقائد مبصطلحات خمتلفة ) ه 309ت (منصور احلالج 

من  ةالسيما طبقم، و سلوكههلم و ج نظر الناس إىل أفكار الصوفية وأقوااملنهالتغيري يف األلفاظ واالصطالحات و 

 )1(.املصطلحات خطرا على مجاعات املسلمنيفقهني الذين عّدوا هذه األقوال و املت

األحاديث املطهرة تزرع يف أرض الفكر الصويف، ور االستشهاد باآليات القرآنية و نتيجة لذلك بدأت بذو 

فقد أقدم أفراد من كبار الصوفية حبكم الضرورة على التأليف ليدافعوا عن أنفسهم بسالح القلم بعد أن كان علم 

من فكان من مثار تلك النهضة أن ظهرت أول موجة . التصوف يف السابق وقفا على القول املقرون بالعمل

واضح من  و يف هذا العصر بشكل بّني  ددّ عملي، مبعىن أن املصطلح قد حُ شكل فين و املصطلحات الصوفية ب

 .حيث املقاييس العلمية

: و هاته هي املرحلة الثانية من املراحل األربعة اليت مر هبا املصطلح الصويف عند رفيق العجم حيث يقول

بلور تكشفية، فمعانيه جملاالت فلسفية و ونضجه وتطرق مصطلحاته وأغراضه و حتقق يف هذه املرحلة تبلور التصوف "

 ذرها البعض،ما محله من وجد فاض به اللسان، وعرب عن آفاق ومشاعر عو  )الشطح(خالل هذه املرحلة 

حتاد، واألنا االو ، احللول: كما ظهرت أيضا جمموعة من املفاهيم الصوفية الفلسفية مثل .استهجنها البعض اآلخرو 

كما ظهر أيضا املصطلح الفلسفي ... وحدة الشهود، امل الكبري، ووحدة الوجود، و والع، العامل الصغريواهلو، و 

  )2(..."تفرعت ألفاظه لتعرب عن املعاين الصوفية و ، اإلشراقي، فطفى النور

، يف القرن الثالث مفاهيم العشق -املرحلة األوىل  - قد شاعت بعدهاو  : "ةسفيان زدادق. يقول د

هي مفاهيم أكثر تطورا، حىت عد التصوف يف واالحتاد، وغريها يف خطاب املتصوفة، و  احللول،و  والشوق، والفناء،

ته األول املرتبط مبجرد التقوى ابتعد عن مسكفرا وجتديفا، و   –بعض الفقهاء لدى العامة و  –بعض األحايني 

هذا األصل األخالقي، لتصوف إىل حياول العودة باور أحيانا، و الزهد، مما دفع متصوفا عظيما كاجلنيد إىل أن يثو 

 46ص ، موسوعة الكسنزاين )1(
  xvموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، رفيق العجم، مرجع سابق املقدمة )2(
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  )1(. "التعاريف املعقدةتعاد عن الشطحات امليتافيزيقية و االبو 

خيتار أهم مثاين خصال أو صفات، ويبين التصوف يلقي اجلنيد الضوء على بعض املصطلحات اهلامة، فنراه 

يرجع كل خصلة و  ارة، والغربة، ولبس الصوف، والسياحة، والفقر،اإلشالسخاء، والرضا، والصرب، و : عليها وهي

 بناء التصوف على مثان خصال، اقتداء بثمانية أنبياء عليهم السالم ": يقولمنها إىل كرامة نيب من األنبياء، 

اهللا، فقال برتك يف الرضا بإسحاق، ألنه رضي بأمر هيم ألنه بلغ به أن ضحى بولده، و فيقتدى يف السخاء بإبرا

ِإْذ نَاَدى َربَُّه : " يف اإلشارة بزكرياء، ألن اهللا تعاىل قال، و يف بالئه بالدوديف الصرب بأيوب ألنه صرب روحه العزيزة، و 

يف السياحة ىي ألنه كان غريبا يف وطنه وغريبا عن أهله وبني أهله، و بيح يف الغربةو ، ]03مرمي " [نَِداًء َخِفيًّا 

ألن يف لبس الصوف مبوسى، و  ...مشطا و  بعيسى ألنه كان يف سياحته من التجرد حبيث مل يكن ميلك إال وعاء

ل بعث إليه مبفاتيح كنوز جو  السالم، ألن اهللا عزمالبسه كلها كانت صوفا، ويف الفقر مبحمد عليه الصالة و 

: ال أريد، يا إهلي: أسبابا، فقالو  هيئ لنفسك من هذه الكنوز متاعاو  ال تشق على نفسك: قال له األرض،

ون تكّ و  صل أن املصطلحات باملعىن احلقيقي نشأت على يد أهل هذا القرن،احلاو  )2("أجعين يومني و  أشبعين يوما

 :ين مثرها يف العصور التاليةقد جُ و  هلا أساس قوي،

 :المصطلحات الصوفية في القرن الرابع الهجري -4

مما الشك فيه أن املصطلحات طرأ و  إن هذا القرن يعترب مكمال للقرن الذي سبقه على كافة املستويات،

 .أمثال ذلكمن، أكثرها يرجع إىل التعبريات والرسوم والظواهر واألحوال واملقامات و تغريات أخرى مبرور الز  عليها

تعيني لسري والسلوك و صويف يف هذا العصر كان منصبا على تعاليم اأن التوجه اللكن ميكن اعتبار و 

 إسنادها إىل القرآن الكرميل الشرع، و مات اليت جيب أن يسلكها السالك وقوانينها وأصوهلا، مع مراعاة أصو املقا

للتصوف من خالل شرح االصطالحات وكشف خبايا السنة املطهرة، فكان توجها يكشف اجلانب الشرعي و 

كان ذلك بفضل رجال مثل الشيخ السراج الطوسي �ا العام واخلاص، و التعابري اخلاصة ليطلع على مضمو الرموز و 

الذي ميكن أن يعترب أول معجم يف االصطالح الصويف من حيث مجع و ) الّلمع يف التصوف(ي صنف كتابه الذ

 .198، ص2008، 1سفيان زدادقة، منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط :والسراب احلقيقة  )1(
 235ص، 1974سنة ، ط.د، مكتبة اإلسكندرية، إسعاد عبد اهلادي قنديل.د:ترمجة ،للهجويري:كشف احملجوب  )2(
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 من علم الرواية،) الفقه(كشف معناها، حيث اعترب املصطلحات الصوفية من علم الدراية، بينما و  املصطلحات

اسم هو إن علم الشريعة هو علم واحد، و " : هو الشريعة اإلسالمية، يقول الشيخكالمها يرجع إىل أصل واحد و و 

  )1(..."الباطنة و  الدراية، فإذا مجعتهما فهو علم الشريعة الداعية إىل األعمال الظاهرةاحد جيمع معنيني، الرواية و و 

ارات ختفى إشللصوفية يف مصطلحاهتم مستنبطات و أن "لقد بني الشيخ السراج الطوسي يف كتابه املذكور و 

املقامات واألحوال واملعارف وحقائق األذكار ودرجات يف العبارة من دقتها ولطافتها، ومن ذلك معانيهم يف 

 إىل ما ال ميكن حصره من علومهم... و العوارضالقرب وجتريد التوحيد ومنازل التفريد وحقائق العبودية و 

  )2(."مستنبطاهتم اليت كمنت يف مصطلحاهتمو 

 .ان هذه األلفاظبيلفاظ اجلارية يف كالم الصوفية، و قد أفرد السراج الطوسي بابني لشرح األو 

كان الرتكيز يف ذلك بعض الشواهد من أقوال الصوفية، و إيراد املصطلح، مث شرح معناه مع ذكر بو قد �ج فيها 

كما حاول السراج أن   ،على توضيح املشكل من ألفاظ الصوفية اليت أخذت عند عامة الناس يف وقته مبعان أخرى

السنة، سواء أكان ذلك باجتهاده، أو بالنقل عن ن القرآن و ختلفة بشواهد متعددة ميدعم شرحه للمعاين امل

 .اآلخرين من مشايخ الصوفية

السنة، مدرسة عليا لتخريج لقرآن و لكثرة اعتماده على ا "اللمع"قد اعترب املستشرق نيكلسون كتاب و "

 )3(."سالمالفحول من املتصوفة الصادقني يف مبادئ التصوف النقية اليت تعرب عن اجلانب الروحي يف اإل

من أولئك الرجال الذين هلم الفضل يف وضع معجم املصطلح الصويف يف هذه الفرتة، أبو بكر حممد ابن و 

خاصا   يفرد الكالباذي باباومل ،)التعرف ملذهب أهل التصوف(قد سبق اإلشارة إىل كتابه إسحاق الكالباذي، و 

لوم الصوفية، تعترب كمصطلحات هبا يف الكتاب لعلكن العناوين الغزيرة اليت بوب لشرح املصطلحات الصوفية، و 

سبعني بابا من أبواب علوم الصوفية، ورد منها األخرى، حيث تضمن الكتاب مخسة و  ت ألفاظها يف املعاجمورد

أكثر من ستني لفظا منسوبا للمصطلح الصويف عند الكتاب اآلخرين، كما أن هذا الكتاب الينبوعي متيز بغزارة 

 .18 ص  ،1960عبد احلليم حممود وطه عبد الباقي، دار الكتب احلديثة، مصر، د ط، : تح أليب نصر السراج الطوسي،:اللمع  )1(
 .15 ص، املرجع نفسه )2(
، ص ت،د، كلية دار العلوم جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراه، إعداد حممد عبد الرزاق الرضواين:املعجم الصويف أول دراسة علمية يف األصول القرآنية  )3(

153. 
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لذلك يعترب باذي آرائه الشخصية حوهلا، و نادرا ما يبدي الكالألوائل كشواهد يعتمد عليها، و ة اأقوال املتصوف

رموزه، كما أنه مييز أيضا باالعتدال، يعول عليها لفهم بدايات التصوف و من بني أصدق املصادر اليت  )التعرف(

: كما بني ذلك يف مقدمته فقال  اصطالحاهتم،نسب إليهم مما ليس يف ألفاظهم و  دون إفراط أو إخالل يف دفع ما

ما يتصل  سائرالصفات، و و  من القول يف التوحيدسريهتم، هذا وصف طريقتهم، وبيان حنلتهم و رمست يف كتايب " 

شفت بلسان العلم ما أمكن كشفه، كو  لشبهة عند من مل يعرف مذاهبهم، ومل خيدم شيوخهم،به مما وقعت فيه ا

ينتفي و  ،يدركهم من مل يدرك عباراهتميفهمه من مل يفهم إشاراهتم، و ، لوصفت بظاهر البيان ما صلح وصفهو 

يكون بيانا ملن أراد سلوك طريقه، مفتقرا إىل اهللا تعاىل يف بلوغ عنهم خرص املتخرصني، وسوء تأويل اجلاهلني، و 

 )1(."نهمالسؤال عاملتحققني له، بعد العشرة هلم و  تتبعت حكاياتبعد أن تصفحت كتب احلذاق فيه، و  حتقيقه،

قوت القلوب يف معاملة احملبوب، ووصف (يف كتابه ) ه386ت(و كذلك فعل الشيخ أبو طالب املكي 

املكي شأنه شأن الكالباذي ، و "مل يؤلف يف هذا الباب مثله : "قيل عن كتابه)... ام التوحيد طريق املريد إىل مق

ائق تقسيمات، منبها على دقيف أبواب و نه عرض طريق السالكني لكفرد بابا خاصا لشرح املصطلحات، و مل ي

ها كما هو ظاهر كلالتوحيد، و  يصل املريد إىل مقاممراعاة األحوال يف سائر األوقات، حىت املنازل يف املقامات و 

 .مصطلحات، متداولة بني اآلخرين من املؤلفني، بلغ عددها أكثر من ثالثني مصطلحاترجع إىل ألفاظ و 

ات للصوفية على األصول القرآنية ي باعتماده يف معظم ما يورده من اصطالحيتميز هذا املصدر الينبوعو "

  )2("...النبوية و 

ن الناحية النظرية للتصوف صارت أكثر أمهية يف هذا العصر، مما جعل املصطلحات الصوفية أ: و اخلالصة

 .طهرةالسنة املتوضيحها وإرجاعها إىل أصوهلا من الكتاب و و  عا من ذي قبل لبسطهاأكثر شيو 

 :المصطلحات الصوفية في القرن الخامس الهجري -5

مل يضيفوا شيئا للتصوف من حيث االصطالح، بل  -تقريبا-املالحظ على صوفية هذا العصر أ�م 

دئ يف السابق من مجع املصطلحات وشرحها وذكر أصوهلا من الكتاب ت جهودهم على إكمال ما بانصبّ 

 .19ص ، الكالباذي، التعرف ملذهب أهل التصوف )1(
 .160ص، ، حممود عبد الرزاق، مرجع سابقاملعجم الصويف )2(
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 .السنةو 

من أئمة هو مس اإلمام أبو القاسم القشريي، و بداية القرن اخلامن ظهر يف أواخر القرن الرابع و  من أبرزو 

بإسهاب عن  اليت تكلم فيهاأن وضع رسالة مهمة يف التصوف، و  التصوف، فكاناملسلمني يف علوم الدين واللغة و 

طائفة من العلماء هلم ألفاظ علم أن من املعلوم أن كل إِ : "املصطلحات الصوفية، وعن سبب تدوينها فقال

يستعملو�ا انفردوا هبا عمن سواهم، تواطئوا عليها ألغراض هلم فيها من تقريب الفهم على املخاطبني هبا، أو 

مستعملون ألفاظا فيما ) الصوفية(هذه الطائفة  الوقوف على معانيها بإطالقها و تسهيل على أهل تلك الصنعة يف

السرت على من باينهم يف طريقتهم لتكون معاين نيهم ألنفسهم واإلمجاع و هبا الكشف عن معا بينهم قصدوا

ألفاظهم مستبهمة على األجانب غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري أهلها، إذ ليست حقائقهم جمموعة 

م، ان أودعها اهللا تعاىل قلوب قوم واستخلص حلقائقها أسرار قو بنوع تكليف أو جملوبة بضرب تصرف، بل هي مع

وف على معانيهم من سالكي طرقهم ومتبعي حنن نريد بشرح هذه األلفاظ تسهيل الفهم على من يريد الوقو 

  )1(. "همسنن

الصويف عن و ميكن أن يضاف إىل هذا اجملهود ما قام به اإلمام الغزايل يف �اية القرن من متييز لالصطالح 

 ما عدا ذلك فال جند للمصطلحات الصوفيةملرحلة، و ة اللذين شاعا يف تلك االفلسفمصطلحات علمي الكالم و 

للغزايل مثال جيد أنه مل يذكر تقريبا أي ) إحياء علوم الدين(الذي يطالع كتاب و "يف هذه املرحلة تطورا ملحوظا، 

الثاين يف دعوة منه للتمسك يركز على مصطلحات القرن األول و  مصطلح من مصطلحات القرن الثالث، بل هو

  )2(".هلذا العلم املبارك باجلذر األول

فيخصص فيه الغزايل مقدمة، الغرض منها تبني عبارات انفرد هبا ) اإلمالء عن إشكاالت اإلحياء(أما كتابه 

 .أرباب الطريق عد فيها حنو مخسني مصطلحا

، حيتوي )وبكشف احملج(احلسن اهلجويري له كتاب من أعالم التصوف يف هذه الفرتة اإلمام أبو و 

حقائق معانيهم، حيث ورد فيه أكثر من تسعني فاظهم، و حدود ألعلى باب خاص يف بيان منطقهم و اب الكت

 :اصطالحا مقسمة إىل ثالث أنواع

 .64 ص، 1957سنة، ط.د، بريوت، دار الكتاب العريب، أبو القاسم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي:يف علم التصوف :الرسالة القشريية  )1(
 163ص مرجع سابق، ،الرزاقحممود عبد :املعجم الصويف  )2(

                                                



 ومصادره وأنواعهالمصطلح الصوفي تطوره  ................................................ الفصل األول

19 

 

 ال يعرف معناها سواهم كاحلال، والوقت، كلماتعبارات وكلمات يف جريان أسرارهم، و  :النوع األول

 .صطالحات مع شروح تفصيلية واسعة أحياناغري ذلك، مع بيان الفرق بني هذه االاملقام، والتمكني، و و 

ليت تقبل االستعارة يف كالمهم، ويصري حكمها بالتفصيل والشرح أصعب  العبارات ا :النوع الثاني

 .الزوايدو ، والعاليق، والرمس، كالطمس

ا هو معلوم ليس مقصودهم هبا مالعبارات اليت حتتاج إىل شرح وهي متداولة بني الصوفية، و  :النوع الثالث

 )1(.إىل غري ذلك من االصطالحات، والتخلي،والتحلي،للفظ، كالواقعاألهل اللسان من مظاهر 

أسعدك اهللا أن  اعلم: " و قد بني اهلجويري سبب ختصيصه بابا لشرح مصطلحات القوم ضمن كتابه فقال

قد فقط، و  يعرفون معناهاالعبارات لون عند فك رموزهم بعض األلفاظ و يستعم، املشتغلني بأي حرفة أو عمل

 :عت هذه العبارة ألمرين أساسينياخرتُ 

 .قريبها لفهم الطالبو  لتسهيل الفهم وتذليل املصاعب :أولهما

 اكراهتم،الصوفية هلم أيضا اصطالحات يف بيان مذأسرار هذا العلم عن غري أهله، و  حلجب :و ثانيهما

 )2(. "يوضحوا معانيهم كما حيبونلكن يكشفوا و و 

 .النبوية كلما أمكنبأصوهلا القرآنية و  يم املصطلحاتز هذا املصدر بتدعيتميو 

الذي صنفه الشيخ إمساعيل األنصاري اهلروي ) منازل السائرين إىل احلق(ال يفوتنا أن نشري هنا إىل كتاب و "

 )3(".تعاىلالذي مجع فيه على أقل تقدير ثالمثائة مصطلح صويف متثل منازل املريد إىل احلق و ) ه 481ت (

 :المصطلحات الصوفية في القرن السادس الهجري -6

وتعد من أزهى وأخصب  .رفيق العجم باملرحلة الثالثة اليت قطعها املصطلح الصويف. يسمي هذه املرحلة دو 

ما يأيت يف عامل ين هو احلد الفاصل بني ما مضى و يعترب الشيخ عبد القادر الكيالمراحل املصطلح الصويف، و 

 162ص، املرجع السابق )1(
 25صمرجع سابق،  ، للهجويري:كشف احملجوب  )2(
 50ص مصدر سابق،  ، 1ج ،حممد الكسنزان، موسوعة الكسنزاين )3(
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ني، كما تضمن نتاجه ذلك أقواله كل ما سبق إليه من املتقدممجع يف مواعظه وأشعاره و الصويف، فقد  املصطلح

  )1().باملصطلح الصويف الفلسفي(رموزا تعد مفاتيح ملا عرف بعد إشارات و 

لة فإن هذه املرحلة هي مرحإذا كانت املرحلة السابقة تعّد مرحلة اكتمال علم املعاملة على يد الغزايل، و " 

اكتمال لعلم املكاشفة، فالفكر الصويف الذي تواىل بعد الغزايل ظل حبيس اللغة التعليمية اليت طورهتا ظهور و 

 )2(. "الطرق

الرابع و  كما انتقلت بعده التجربة الصوفية من مرحلة احلوار الفكري الذي شهده التصوف يف القرنني الثالث

 . اهلجريني إىل مرحلة التطبيق الذي تكرس يف الطريق الصويف مبنازله احملددة

منقذا للفكر فقد أتى ابن عريب "تعد مرحلة املكاشفة مرحلة ظهور معاجم ضخمة للرموز الصوفية، و 

صدر : يضاف إىل جهود ابن عريب ظهور مصنفات عديدة كتلك اليت وضعها تلميذا ابن عريبو ... لغته و  الصويف

 )3(").ه 832ت ( عبد الكرمي اجليليو  )ه 673ت (وي الدين القون

رفيق العجم وهي املوافقة ملا بعد القرن السادس اهلجري وتتسم باجلفاف النسيب .وتأيت املرحلة الرابعة عند د

، لصوفيةوظهرت طرق ا، كما كثرت التعريفات املعتمدة على النقل،  وتكرار ما سبق وشرحه، يف اإلبداع الصويف

وتبلغ هذه املرحلة إىل مطالع القرن اخلامس عشر اهلجري تقريبا أو قبل "، واستحدثت مصطلحات ختص كل طريق

  )4(".ذلك بقليل 

ولكن هذه اللغة واجهت ، ن لغة املصطلح الصويف تكاملت يف الظهورإوإىل �اية هذه املرحلة ميكننا القول 

بعد قيام بعض املستشرقني بعدة محالت لتشويه مفردات هذه اللغة  خاصة، خالل القرون املتتالية عدة مشاكل

فيجدر بالباحثني القيام هلذا اجلانب اللغوي الروحي لرد مثل تلك ، وتأويلها وصرفها عن مقاصدها اإلسالمية احلقة

 .األقالم املغرضة 

 50ص، السابقاملرجع  )1(
 129ص، حممد كعوان.د:التأويل وخطاب الرمز  )2(
 41/42ص، احلكيم سعاد.د:ابن عريب ومولد لغة جديدة  )3(
 XVII-XVاملقدمة ، رفيق العجم:مصطلحات التصوف اإلسالمي موسوعة  )4(
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 .مصادر المصطلح الصوفي: المبحث الثاني

تكاد تكون مستمدة من املعجم اللغوي، غري أ�ا جتاوزت ال أحد ينكر أّن جّل مصطلحات الصوفية 

 .معانيها املعجمية لتستخدم لغري داللتها األصلية بعالقات غري جمازية يف األغلب

فهي لغة غري شائعة، مثرية للدهشة، فليست املصطلحات وحدها جديدة، بل إن الكلمات املألوفة تأخذ 

 لها مهمةحيمّ اس يبعث فيها الصويف روحا واجتاها مل يكونا فيها قبل، و ا الندالالت جديدة، فالكلمة اليت يتداوهل

 .التعبري عن ما ال يعرب عنهنقل ما ال ينقل بالكالم اآلخر و 

تعّمقوا فوصلوا آفاقا مل يصل إليها سواهم، د ذهب القوم بعيدا يف التحليل، و قو  : "يقول الدكتور حيي جرب

أجواء  قون مبعانيها يفإن استخدموا ألفاظنا إّال أ�م حيلّ ، وبالتايل فإ�م و من احلقائق ما مل يعرفه غريهمفعرفوا 

أكثر إشراقا، فال عجب إن حنن ُمحنا حول معانيهم دون أن ندركها مثل ما يدركو�ا أرحب من أجواء معانيها، و 

  )1(. "هم

الكرمي، كمثل قوله الروح مستمد من القرآن ديث الصوفية املستفيض عن النفس و جرب أن ح. و يرى د

 M³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  :تعاىل

Ä L سلم فيما يرويه عن و  و من األحاديث اليت يستشهدون هبا قول الرسول صلى اهللا عليه، ٢٠٥: األعراف

ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصرَُه الَِّذي : بِالنـََّواِفِل َحىتَّ أُِحبَُّه، فَِإَذا َأْحَبْبُتهُ  يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ َوَما يـَزَاُل َعْبِدي : " ربه

 )2(. "يـُْبِصُر بِِه، َويََدُه الَِّيت يـَْبِطُش هِبَا

 .الروح هذا احلديث يدعوان صراحة لالهتمام بعاملو  و خيلص الدكتور إىل أن أمثال هاته اآلية من القرآن،

حيل مشاكلها، هذا القرآن الذي هو  يها يعاودها الوحي مبا يناسبها و رقلقد ظلت اإلنسانية يف تطورها و 

املرسلني، بواسطة األمني جربيل عليه السالم، املكتوب يف الصحف، عجز املنزل على خامت األنبياء و كالم اهللا امل

، جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستري، ،إعداد حلمي عبد اهللا حسني عدوي:ألفاظ الصوفية دراسة داللية يف أعمال ابن عريب النثرية والشعرية  )1(
 15ص، ت.د
 105ص، 8ج، 6502:رقم احلديث ، صحيح البخاري )2(
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املختتم بسورة الناس، يصفها اإلمام البوصريي رمحه اهللا سورة الفاحتة و بتالوته، املبدوء باملنقول إلينا بالتواتر، املتعبد 

 :بقوله

 آيـــــــــــات حـــــــــــق مـــــــــــن الرحمـــــــــــان محدثـــــــــــة

 قديمــــــــــــــة صــــــــــــــفة الموصــــــــــــــوف بالقــــــــــــــدم  

   
 دامـــــــــــت لـــــــــــدينا ففاقـــــــــــت كـــــــــــل معجـــــــــــزة

ـــــــــــم تَـــــــــــُدمِ    ـــــــــــين إذ جـــــــــــاءت ول ـــــــــــن النبي  م

   
 لهـــــــــا معـــــــــاٍن كمـــــــــوج البحـــــــــر فـــــــــي َمـــــــــَددٍ 

ـــــــــيم   ـــــــــي الحســـــــــن والق ـــــــــوق جـــــــــوهره ف  وف

   
 فمـــــــــــــــا تـَُعـــــــــــــــدُّ وال تحصـــــــــــــــى عجائبهـــــــــــــــا

)1(وال تســــــــــــام علــــــــــــى اإلكثــــــــــــار بالســــــــــــأم  
 

   
إن القرآن عند املسلمني هو كالم اهللا تعاىل إىل البشر، صدر من اهللا الواحد األحد، هلذا اإلنسان الذي  

املكان، لذا فهو يتحدث عن و  هو واحد من حيث النوع، متعدد من حيث األفراد، متعدد من حيث الزمان

 استعداده، و  موضوعات شىت، ينهل كل باحث عن حقيقة منها حبسب استيعابهو  حقائق كثرية

ـــــــــــهُ  ـــــــــــتَّ رأيت ـــــــــــث التَـَف ـــــــــــن حي ـــــــــــدر م  كالب

ـــــــــــــا   ـــــــــــــورا ثاقب ـــــــــــــك ن ـــــــــــــى عيني  يهـــــــــــــدي إل

   
 كالشـــــــمس فـــــــي كبـــــــد الســـــــماء وضـــــــوؤها

 يغشــــــــــــــــى الــــــــــــــــبالد مشــــــــــــــــارقا ومغاربــــــــــــــــا  

   
 عليها اعتمد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهمو ... زبدته و  معانيه هي لب كالم العربو  فألفاظ القرآن

ملتصرفني يف علوم اللغة غلب فإن كان الناظر فيه من ا" نثرهم، حذاق الشعراء يف نظمهم و  حكمهم، وإليها مفزعو 

إن كان من الفقهاء نظر فيه ة ولينا، و شدعليه ذلك فأخذ حيدد النظر يف نظمه ومواقع الكالم فيه ترغيبا وترهيبا، و 

من املتكلمة أصحاب نزعة اجلدل واحلجاج شغلته األدلة  إن كاناألحكام اليت تتعلق بالعبادات واملعامالت، و  من

 مواجدهمفقد استلهموا منه مصطلحاهتم ولغتهم الرمزية اإلشارية و  )2("ليس الصوفية بدعا من هؤالء والرباهني، و 

 :يقول ابن عريب مستلهما سورة القدر: أذواقهمو 

 لقـــــــــــــــدر إال ذات رؤيتهـــــــــــــــامـــــــــــــــا ليلـــــــــــــــة ا

ـــــــذي فيهـــــــا   ـــــــر ال ـــــــدليل علـــــــى الخي  هـــــــي ال

   
 تحـــــــــوي علـــــــــى كـــــــــل خيـــــــــر قيدتـــــــــه لنـــــــــا

 بـــــــــــــألف شـــــــــــــهر وذاك القـــــــــــــدر يكفيهـــــــــــــا  

   
ــــــــــد علــــــــــى ــــــــــده شــــــــــيء مــــــــــا يزي ــــــــــم يقي  ول

 مــــــــــــــــا قيدتــــــــــــــــه لنــــــــــــــــا حتــــــــــــــــى يوفيهــــــــــــــــا  

   
 فلــــــيس يحصــــــر غيــــــر الــــــذات فــــــي عـــــــدد

ـــــــــــــــــــر رب مـــــــــــــــــــودع فيهـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــه خي  ألن

   
 وخيـــــــــــــــره ســــــــــــــــرمدي ال انقضـــــــــــــــاء لــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــــــــــاهللا يحرســــــــــــــــــــــــها واهللا يكفيهــــــــــــــــــــــــا  

   

 19ط ص.د،  2010دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ، لإلمام حممد شرف الدين البوصريي.بردة املديح  )1(
 165ص، 1982سنة ، 1ط، بريوت، دار األندلس، عاطف جودة نصر.د:رض دراسة يف فن الشعر الصويف اشعر عمر ابن الف )2(
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ـــــــــى عطـــــــــب  مـــــــــن كـــــــــل عـــــــــين تؤّديهـــــــــا إل

)1(ولـــــــــــو نســــــــــــد ســـــــــــعينا فــــــــــــي تالفيهــــــــــــا  
 

   

 القرآن الكريم والسنة النبوية  -1

 مأن ما انتشر يف كتب الصوفية من مفاهياملنبع اجلوهري للفكر الصويف، و  مبا أن القرآن الكرمي هو

للفيض الروحي املنبعث من ثنايا التنزيل الذي تشعبت معطياته تبعا ملقتضيات  مدركات ليس سوى انبثاقو 

 .التأويالت الباطنية عند البعض أو الوقوف عند ظاهر النص لدى آخرين

صويف، فكان القرآن الكرمي املصدر األول لوضع معاجم صوفية حتمل  الصطلح املانصب هذا التأثري على و "

 االستماعو ، والتجلي، والقلب، والسر، كثري من االشتقاقات، مثل الذكر كلمات جوهرية تفرعت عن بعضها

 والراضية، واللوامة، واألمارة، والنفس املطمئنة، والرضا، واإلخالص، والصدق، واالصطفاء، واالستواء، واالستقامة

  واجلمع، الشاهدو ، واملقام، والقدس، والروح، واألمانة، وحق اليقني، والنور، واليقني، والتوبة، السكينةو 

 )2(."املعرفةو 

إال أن الرتكيز  –كما مر بنا   –متكررة السابقة ِلُكّتاب املصطلحات كثرية و على الرغم من كون احملاوالت و 

فيها كان على إظهار املعىن الداليل للمصطلح الصويف، فلم يتناول أحدهم البحث عن العالقة بني املصطلح 

ثال رسالة ابن فم ،ذكر الشواهد بعض الشواهد القرآنية إن وجدت و  يكتفي بذكرإمنا ، الصويف وأصوله القرآنية

 .سوى ثالثة شواهد قرآنيةهبا شرح اصطالحات الصوفية ال يوجد عريب اليت وضعها ل

هي الرتكيز على إبراز طريقة القدماء، و حىت الدراسات احلديثة للمصطلح الصويف، سار املنهج فيها على و 

 .ند الصوفية مع إضافة صبغة الرتتيب املعجمي هلااملعىن املقصود ع

أى أن يعد املستشرق لويس ماسينيون أول من حاول رد املصطلح الصويف إىل األصول القرآنية، حىت ر و "

أن القراءة املستمرة هلذا النص أعطت ته، و ممارسوره صدر عن إدامة تالوة القرآن و تطالتصوف اإلسالمي يف أصله و 

كإقامة جمالس الذكر املنتظمة، والذكر جمموعات بصوت مرتفع، وإلقاء األناشيد يف   ميزة،التصوف خصائصه امل

تب حبثا يف نشأة املصطلح الفين للتصوف كَ املنثورة الداعية إىل التأمل، و السماع، واملوضوعات املنظومة و 

  47/48ص، 1954سنة ، بغداد، نسخة عن طبعة مكتبة املثىن، حمي الدين ابن عريب:الديوان الكبري  )1(
 82ص، 3ج، 2001سنة، 1ط، املغرب، دار نشر املعرفة، عبد العزيز بن عبد اهللا:معلمة التصوف اإلسالمي  )2(

                                                



 ومصادره وأنواعهالمصطلح الصوفي تطوره  ................................................ الفصل األول

24 

 

  )1(."اإلسالمي، ضمن أعماله يف التعرف على تاريخ االصطالحات الفلسفية العربية

 التوحيد من علوم الديانة اإلسالمية،جل اصطالحات الصوفية إىل الفقه و نستطيع رد و : "جرب. يقول د

 ماهتا من عناصرو تأملنا يف اصطالحات البدايات ومقااحلديث الشريف، فلأكثرها مستمد من القرآن الكرمي و و 

 فكري، واإلنابة، والتذكري، واالعتصام، والقرار،اليقظة، والتوبة، واحملاسبة، والت: زل العشرة عند اهلرويدعامات املناو 

: نظري ذلك يف األبوابو  –السماع، لوجدنا أ�ا مما ورد يف القرآن الكرمي بلفظه أو بفعله عدا الرياضة الرياضة، و و 

ن معظم هذه إالرغبة، إذ شفاق، واإلخبات، والزهد، والورع، والتبتل، والرجاء، و اإلواخلوف، واخلشوع، و احلزن، 

  )2(. "أللفاظ قرآنية ملعانيها، لوال أن القوم أضفوا عليها أبعادا اختصوا هبا دون غريهما

معانيها ها القوم على األلفاظ القرآنية و و قد تناول الدكتور حممود عبد الرزاق تلك األبعاد اليت أضفا

 :قرآنية يف نوعني حيث حصر املصطلحات الصوفية اليت هلا أصول .ليستنبطوا منها معجما مصطلحيا صوفيا

 . املعىنقرآنية أو نبوية من جهة اللفظ و  مصطلحات صوفية هلا أصول :النوع األول

 :و مثل هلا بأمثلة كثرية منها

يقول ... أيب القاسم القشريي مذي، و ، ورد النص على لفظه عند احلكيم الرت )اإلخبات: (مصطلح  -

كمال اخلضوع من أمارات اإلخبات  بقدر االستطاعة، و شرط االستقامة اإلخبات استدامة الطاعة ب: "القشريي

 M 8 7\ ] ^ _ `a b c بشرط دوام اخلشوع، وذلك بإطراق السريرة، 

d L 3(" ٣٤: احلج( 

على بيان اإلشارة منع الواجب، و : "، ذكر القيشري أّن حده على لسان أهل العلم)البخل: (مصطلح  -

 ¯ ® ¬ »M :بعدم البخل يف قوله تعاىلأمر الناس ترك اإليثار يف زمان االضطرار، و 

° L 4("٣٧: النساء( 

 16/17ص، حممود عبد الرزاق:املعجم الصويف  )1(
 6ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )2(
 .187 ص، 1981سنة ، القاهرة، اهليئة املصرية للكتاب، 2ط، إبراهيم بسيوين.د:ت ، قاسم القشرييأبو ال:لطائف اإلشارات  )3(
 .59، ص 2ج، املرجع نفسه )4(
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، حىت تنشر أن االصطفاء هو أن يفرغ احلق قلب املؤمن ملعرفته:"، ذكر اهلجويري )صطفاءاال(مصطلح   -

 > ; M3 4 5 6 7 8 :9 :تعاىلاستدل لذلك بقوله معرفته صفاءها فيه، و 

= > ? @ A B L 1(" ٣٢: فاطر( 

أغلب هذه "، جهة اللفظ دون املعىن وية منمصطلحات صوفية هلا أصول قرآنية أو نب :النوع الثاني

تالميذ مدرسته، حيث و  الدين بن عريبحميي  االصطالحات إمنا متثل يف احلقيقة املفاهيم املعربة عن آراء

عامة و  التابعنيالصحابة و ها املتعارف عليها بني السنة منزوعة الداللة متاما عن معانيها ألفاظ القرآن و استخدمت في

 :، من أمثلة ذلك)2("كسيت هبا فلسفة ابن عريب يف وحدة الوجودو  السلف،

كونـه مبعـدا يف مسي بـذلك لسـواده و  ،لطائر املعروفيراد به ا، يطلق يف الكتاب والسنة و )الغراب: (طلحمص 

 M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç L :الـــــــــذهاب، فـــــــــذكر يف قولـــــــــه تعـــــــــاىل

ُهَمـا، قَــالَ وورد يف الســنة عـن ، ٣١: املائـدة قَالَـْت َحْفَصــُة َزْوُج النَّـِيبِّ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه : َعْبــَد اِهللا بْـَن ُعَمــَر َرِضــَي اهللاُ َعنـْ

اْلَعْقـَرُب، : ْن قـَـتَـَلُهنَّ َمخْـٌس ِمـَن الـدََّوابِّ ُكلَُّهـا فَاِسـٌق َال َحـرََج َعلَـى َمـ: " قَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ : َوَسـلَّمَ 

يـورده  حيـث، الصـوفية شـيئا آخـريعين يف اصطالح  و لكن الغراب)3(." اْلَعُقورُ  َواْلُغرَاُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَفْأرَُة، َواْلَكْلبُ 

قبــل اجلــوهر ورة الغــراب اجلســم الكــل وهــو أول صــ: ( علــى أنــه اصــطالح عنــد الصــوفية يقــولشــايناعبــد الــرزاق الك

 )4(...). اهلبائي

 ]M :رسله قال تعاىل فيمن جيحد الوحدانيةة الكفر باهللا و السن، يراد به يف القرآن و )الكفر: (حمصطل  -

\ ] ^ _ ` a bc d e f g h ji L َعْن  ويف السنة عن، ٧٣: املائدة

ِد ْبِن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ  : ِيل َمخَْسُة َأْمسَاءٍ : " قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُحمَمَّ

اِحي الَِّذي َميُْحو اللَُّه ِيب الُكْفَر، َوأَنَ 
َ
ا احلَاِشُر الَِّذي ُحيَْشُر النَّاُس َعَلى َقَدِمي، َوأَنَا أَنَا ُحمَمٌَّد، َوَأْمحَُد َوأَنَا امل

 50ص، للهجويري:كشف احملجوب   )1(
 298ص، حممود عبد الرزاق:املعجم الصويف  )2(
 858ص، 2ج، 1200رقم احلديث ، صحيح مسلم )3(
القاهرة ، املكتبة األزهرية للرتاث، سعيد عبد الفتاح:ت، عبد الرزاق الكاشاين:تداولة بني أرباب األذواق واألحوال املرشح الزالل يف شرح األلفاظ  )4(
 128ص، 1995سنة، ط.د
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 )1("الَعاِقبُ 

كذلك الكفر أما اإلميان فهو أمر عام، و : "قوللكن الكفر يراد به عند ابن عريب اإلميان احلقيقي حيث ي

را من يكفر باهللا،  قد مسى مؤمنا من آمن باحلق، ومسى مؤمنا من يؤمن بالباطل، ومسى كافالذي هو ضده، فإن اهللا

حلق على قلبه ألنه اختذه بيته، وختم على الكافر من األولياء من كان ختم او ، ومسى كافرا من يكفر بالطاغوت

 )2(. "فال يصغى إىل كالم أحد إال كالم ربهمسعه 

 Mk l : السنة على معىن الزواج، فقال اهللا تعاىل، حيث ورد يف الكتاب و )النكاح: (مصطلح 

m µ L نـََزَلْت آيَُة اِحلَجاِب ِيف َزيـَْنَب : " أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، يـَُقولُ عن يف السنة و .٢٥: النساء
زًا َوحلًَْما، وََكاَنْت تـَْفَخُر َعَلى ِنَساِء النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا عَ  َها يـَْوَمِئٍذ ُخبـْ ، وََكاَنْت َلْيِه َوَسلَّمَ بِْنِت َجْحٍش، َوَأْطَعَم َعَليـْ

 )3("ِإنَّ اللََّه أَْنَكَحِين ِيف السََّماِء : تـَُقولُ 

هو ازدواج شيئني لنتاج ثالث على أي صعيد كان وهو ما يسميه : "و لكن النكاح عند ابن عريب يقول عنه

املتخيالت  فيصور فيه ، فمن األرحام ما يكون خياال، هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء...أحيانا بالتثليث

يف أي صورة ما شاء ، املعاين_  اخليال_ يفتح اهللا يف ذلك الرحم ، ومحل معنوي، عن نكاح معنوي، كيف يشاء

  )4(..."مسنا وعسال:فرييك اإلسالم فيه والقرآن ، ركبها

صطلحات جتيزها األصول حممود من خالل تقسيمه املصطلحات الصوفية إىل أن هناك م. و خيلص د

ثالثون نبوية، ملوافقتها يف اللفظ واملعىن ألصل القرآن والسنة، وقد حشد منها ثالمثائة وتسعة و القرآنية وال

 .مصطلحا

حات ال جتيزها بالتايل فهي مصطلرى ال يتوافق معناها مع لفظها، و يف حني أن هناك مصطلحات أخ

 .ستون مصطلحاه مائة وثالثة و ث بلغ عددها عندهي أقل بكثري من النوع األول حياألصول القرآنية والنبوية، و 

  

 185ص ، 4ج، 3532:رقم احلديث، صحيح البخاري )1(
 388ص، 3ج، 2007، 2، طلبنان ، بريوت، دردار صا، حمي الدين بن عريب:الفتوحات املكية  )2(
 125ص، 9ج، 7421رقم احلديث ، صحيح البخاري )3(
 508ص، 3ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )4(
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 الشعر العربي -2

وظف الصوفية يف معامجهم كثريا من املصطلحات املستوحاة من شعر احلب العذري، فقـد وجـدوا فيـه تسـلية 

لوصـف مــا يعـتلج يف قلــوهبم مـن أمل لفــراق احلبيـب، وشــوق متــأجج لرؤيتـه واالجتمــاع بـه، وجعلــوا مـن تلــك األلفــاظ 

ولــذلك كثــر يف كــالم " احلــب اجلســدي واجلمــال احلســي إىل احلــب اإلهلــي واجلمــال املطلــق،  قنطــرة يعــربون هبــا مــن

هـــذه  وأمثـــال... القـــرب والبعـــد، والوحشـــة واألنـــس، واالنبســـاط واهليبـــة : الصـــوفية عـــن احلـــب دوران هـــذه األلفـــاظ

 .)1("األلفاظ مما جيري بعضه جمرى االصطالح، بينما جيري بعضه جمرى الرمز

مســتلهمة مــن الشــعر اجلــاهلي يف وصــف املــرأة واخلمــرة يرقــون هبــا للداللــة  الصــوفية رمــوزا كثــرية كمــا اســتعمل

على الذات اإلهلية وهيامهم وسكرهتم يف سبيلها، مما جعل تلـك الرمـوز مـن كثـرة تـداوهلا بـني هاتـه الطائفـة ترقـى إىل 

 .مستوى املصطلح

ي، ألن املســألة ليســت اخرتاعــا اصــطالحيا، فــال وهنــا ال ميكــن القطــع عــن أول مــن أســس فكــرة احلــب اإلهلــ"

 .)2("بد أ�ا أخذت تتدرج عفويا مع بواكري التصوف

أراك معــذيب وأنــت قــرة " : عنــه قولــه روي) هـــ  149ت(س بــن احلســن القيســي ومــن رواد هــذه الفكــرة كهمــ

احملبـني، وقـد كـان يسـمي يعد مـن أوائـل ) هـ  162ت( ، ويرى القشريي أن إبراهيم بن أدهم "ه اعيين يا حبيب قلب

 ".احملبني" أو " أهل احملبة" املتصوفة بـ 

هـي أول مـن اتصـف  )هــ 185ت  (من أبـرز احلـب اإلهلـي فـإن رابعـة العدويـة  لأو  وإذا كان البد من حتديد

 .صوفيةصوص يف احلب أكثر من غريها يف الهبذه الصفة، فقد جرت عنها ن

هــو أول مــن أعلــن حبــه هللا يف شــعر صــريح ) هـــ 258ت ( الــرازي ويــذهب ماســينيون إىل أن حيــي بــن معــاذ 

 .)3("األسلوب، وهذا الرأي يفتقر إىل الدقة ألن ظهور احلب اإلهلي قد سبق عهد حيي بن معاذ بزمان

ن احلــارث احملاســيب إصـحيح أن صــوفية القــرن الثالــث قــل أن جنــد صــوفيا مــنهم إال ولــه كــالم يف احملبــة، حيــث 

 298ص، ت.د، ط.د، القاهرة، مكتبة األداب، عبد احلكيم حسان.د:التصوف يف الشعر العريب )1(
 52ص، 2009سنة، 1ط، دمشق، دار التكوين، حيي الراضي.د:احلب يف التصوف اإلسالمي  )2(
 53ص ، نفسهاملرجع  )3(
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 .)1("يها فصال خاصا هو أشبه ما يكون برسالةوضع ف) هـ  243ت(

قـــد جعلـــوا مـــن مصـــطلح احلـــب قاعـــدة يرتكـــزوا عليهـــا ويبنـــوا عليهـــا تأمـــل يف صـــوفية تلـــك احلقبـــة جيـــدهم وامل

يــات ووحــدة األديــان الــيت ظهــرت يف أخر ، مصــطلحات الفنــاء يف اهللا، واالحتــاد بــه، واإلنســان الكامــل، ونــور األنــوار

 .هذا القرن

فية الـذين ظهـر يف  وكـان أبـرز الصـو  ،عن تطور احلب اإلهلي يف النصف الثاين من القرن الثالـث فقد نشأت" 

كمـا خلّــف يف احلــب   )التصــوف(الج الــذي خلـف لنــا يف هـذا املــذهبور احلســني بــن منصـور احلــكالمهـم هــذا التطـ

 احلــب اإلهلــي متســعني يف ، ومــن ذلــك احلــني صــار الصــوفية يتكلمــون يف)2("اإلهلــي تراثــا ضــخما مــن املنظــوم واملنثــور

ا يكــون بشــعر الغــزل العــذري، شــرحه وبيــان أحوالــه، ومــا يعــرتيهم مــن لوعــة اهلجــر والفــراق مبصــطلحات هــي أشــبه مــ

لفـــه النــــاس وجربـــوه أو شـــاهدوا آثــــاره، واالســـتعانة باحملســــوس يف توضـــيح املعقـــول طريقــــة طبيعيـــة يف تقريــــب الـــذي أ

 .املعلومات إىل األذهان

لــيس هــو ) اجملنــون( ألقــوال واألفعــال، فهــذا قــيس بــن امللــوح تأويــل ا، يف ذلــك علــى التأويــلوهــم يعتمــدون "

الشخصية التارخيية، ولكنه الشخصية الصوفية كمـا أرادهـا الصـوفية أن تكـون، مـن بـاب تأويـل أخبـاره والتوسـع فيهـا 

 .)3("لضمه إىل صفوفهم

يعــين ذات اهللا منكشـــفة يف صــفاته، ومــا هنـــد فالصــوفية حينمــا يتغنــون بفاتكـــة األحلــاظ، فــإن ذلـــك عنــدهم 

 :ولبىن وسليمى إال أمساء شعرية ترمز إىل ذات احملبوب، يقول ابن عريب

 األجفـــــــــــــــــان مريضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن مرضـــــــــــــــــي

 عّلالنــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــذكرها عّلالنـــــــــــــــــــــــــــي  

   
ـــــــــــــــــــأبي ـــــــــــــــــــوب طفلـــــــــــــــــــة ب  تهـــــــــــــــــــادى لع

ـــــــــــن    الغـــــــــــواني بـــــــــــين الخـــــــــــدور بنـــــــــــات م

   
 لــــــــــــــــــــــــــديها بكيــــــــــــــــــــــــــت إذا عّرفــــــــــــــــــــــــــاني

 تســــــــــــــعداني البكــــــــــــــا علــــــــــــــى تســــــــــــــعداني  

   
ــــــــــــى هنــــــــــــد حــــــــــــديث لــــــــــــي واذكــــــــــــرا  ولبن

 وعنــــــــــــــــــــــــــــان وزينــــــــــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــــــــــليمى  

   

 288ص ، عبد احلكيم حسان.د:التصوف يف الشعر العريب  )1(
 289ص، املرجع نفسه )2(
 28ص، 2013سنة، 1ط، سوريا، دار احلوار، وفيق سليطني.د:الشعر والتصوف  )3(
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ــــــــــــــــة شــــــــــــــــوقي طــــــــــــــــال ــــــــــــــــر ذات لطفل  نث

)1(وبيــــــــــــــــــــــــــــــان ومنبــــــــــــــــــــــــــــــر ونظــــــــــــــــــــــــــــــام  
 

   
بســلطان العاشــقني فقــد عــّرب يف شــعره كثــريا عــن احلــب اإلهلــي ) هـــ  632ت( ويلقــب عمــرو بــن الفــارض  

عليــه كالعشــق والولــه واهليــام والتتــيم، خاصــة يف قصــيدته الطويلــة التائيــة الكــربى أو نظــم  ه الدالــةمبختلــف مصــطلحات

 :السلوك، يقول فيها

ــــــــوْ  ــــــــي مــــــــا أنَّ  ول ــــــــال ب  طــــــــو وكــــــــانَ  بالجب

 لــــــدكَّتِ  التَّجلِّــــــي قبــــــلَ  بهــــــا ســــــينا رُ    

   
ـــــــتْ  عبـــــــرة هـــــــوى  نمـــــــتْ   وجـــــــوى بـــــــهِ  نمَّ

ـــــــه    )2( أودتِ  بـــــــي أدواؤهـــــــا حـــــــرقٌ  ب
 

   
 :عن فنائه يف الذات اإلهلية واحتاده هبا، وعن مقام الصحو والسكرويعرب أيضا 

 عـــــن وبِْنــــتُ  ُشــــهودي فــــي ُوجــــودي وطــــاحَ 

 ُمثِبــــــــــتِ  غيــــــــــرَ  ماحيــــــــــا ُشــــــــــهودي ُوجــــــــــودِ   

   
 شــــاهدي محــــوِ  فــــي شــــاهدت مــــا وعانقــــتُ 

ــــــــْحوِ  بَمشــــــــهِدهِ    ــــــــد مــــــــن للّص ــــــــكَرتي بـَْع  َس

   
 غيرهـــــا أك لـــــم المحـــــو بعـــــد الصـــــحو ففـــــي

 تجليـــــــــــــت تجلـــــــــــــت إذ بـــــــــــــذاتي وذاتـــــــــــــي  

   
 َمبــــــــَدئي اّتحــــــــاديَ  فــــــــي أُبــــــــدي أنــــــــا وهــــــــا

)3(رِفَعتــــــــي تواُضـــــــع فــــــــي انتهـــــــائي وأُنهـــــــي  
 

   
وقــد اســتخدم شــيوخ الصــوفية " كــذلك تــأثر الصــوفية يف صــناعة معجمهــم االصــطالحي بشــعراء اخلمريــات  

ـــه أهـــل الطريقـــة،  فأصـــبحت هـــذه مصـــطلحات مـــن حقـــل اخلمـــر يف أصـــل داللتهـــا، ولكـــنهم جعلوهـــا ممـــا خيـــتص ب

الكلمات مبثابة املصطلحات الصوفية، وهم قد شرحوها وفسروها، فمن ذلك كالمهم عن السـكر والشـرب والـذوق 

ه الـواردات وأول ت التجلي ونتـائج الكشـوفات، وبـوادونه من مثراد، ويعربون بذلك ما جي)4(" اخل...والري والصحو 

ب هلــم ذوق املعــاين، ووفــاء منــازالهتم يوجــب هلــم الشــرب ذلــك الــذوق مث الشــرب مث الــري، فصــفاء معــامالهتم يوجــ

 )5("ودوام مواصالهتم يقتضي هلم الري، فصاحب الذوق متساكر وصاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح

 .اآلدابو  علوم اللغة -3

مصطلحاهتم على أ�ا مستمدة من عدة مصادر، مث صرفت لدالالت يقف املطالع يف ألفاظ الصوفية و 

 79_78ص، 2003 سنة، ط.د، بريوت، حمي الدين بن عريب دار صادر:ترمجان األشواق  )1(
 .75 ص، 1959 د ط،  ،بريوت، ابن الفارض عمر دار صادر:ديوان ابن الفارض  )2(
 .33 ص، املرجع نفسه )3(
 58ص، ت.دد ط، ، دار األمني للنشر والتوزيع، إبراهيم حممد منصور.د:الشعر والتصوف  )4(
 230ص، 2006سنة د ط، ،القاهرة، احلرية للنشر والتوزيع، إيهاب كمال حممد:بدعة دخيلة أم طرق الصوفية حقيقة أصلية ال )5(
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 .هبمخاصة 

فمن .كالنحو والصرف والبالغة والعروض وغريها ،  العلوم اللغوية اليت ظهرت بعدُ من تلك املصادر 

الغيبة، احلضور، املعرفة، االسم، احلال، العلة، الصفة، اإلشارة، الواحد، : املستقاة من علم النحواملصطلحات 

 .اجلمع، مجع اجلمع، الوصل، الفصل

ضمري املتكلم، : ىل ثالثة أقسامتعملهما النحاة أوال عندما قسموا الضمائر إاس "الغيبة واحلضور" افمصطلح

على الضمائر اليت تدل على متكلم أو خماطب،  "احلاضر"وضمائر املخاطب، وضمائر الغائب، وأطلقوا مصطلح 

 :يقول ابن مالك يف ألفيته

 "غيبـــــــــــــــــة أو ُحُضـــــــــــــــــورِ "فمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــذي 
)1(َســـــــــــــمِّ بالضـــــــــــــمير، و ُهـــــــــــــوَ ، كأنـــــــــــــتَ   

 

   
غيبة القلب عن علم ما جيري من أحوال اخللق، الشتغال احلس : تعين )الغيبة(ما يف اصطالح القوم فإن أ

روي عن علي بن ...غريه بوارد من تذكر ثواب أو تذكر عقاب ه، مث قد يغيب عن إحساسه بنفسه و مبا ورد علي

ين النار أهلت: ل عن حاله، فقالصالته، فسئاحلسني أنه كان يف سجوده، فوقع حريق يف داره، فلم ينصرف عن 

قد ختتلف و  ،)2(ف به من احلق سبحانهو رمبا تكون الغيبة عن إحساسه مبعىن يكاشَ ، لكربى عن هذه النارا

و قد حكي أن ذا النون املصري بعث إنسانا ، منهم من تدوم غيبتهو  تد غيبته،أحواهلم يف الغيبة، فمنهم من ال مت

سأل عن دار أيب يزيد، فدخل ، لينقل إليه صفة أيب يزيد، فلما جاء الرجل إىل بسطاممن أصحابه إىل أيب يزيد، 

 .أين أبو يزيد؟ أنا يف طلب أيب يزيدو  من أبو يزيد؟: فقال. أريد أبا يزيد: ماذا تريد؟ فقال: أبو يزيدله عليه فقال 

أخي أبو : قال، فبكى ذو النون، و خربه مبا شهدهرجع الرجل إىل ذي النون، فأو ، هذا جمنون: فخرج الرجل، وقال

  )3(.زيد ذهب يف الذاهبني إىل اهللاي

 فالن حاضر، فمعناه أنه حاضر بقلبه لربه، غري غافل عنه،: القوم، فإذا قيل دعن "احلضور"أما مصطلح 

تعاىل رتبته مبعان خيصه احلق سبحانه و  ال ينساه، مستدمي لذكره، مث يكون مكاشفا يف حضوره على حسبو 

 .03ص ، 2000دار الكتب العلمية، بريوت، د ط، ، األلفية يف النحو والصرف أليب عبد اهللا حممد بن مالك الطائي )1(
 77ص، للقشريي:الرسالة القشريية  )2(
 78ص، نفسهاملرجع  )3(
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د يف ون على حسب الغيبة، فكلما كان العباحلضور يكو . )2(حضور القلب باحلق عند غيبته: أو احلضور )1(.هبا

كما أن احلضور يقال أيضا عن رجوع العبد من ... غيبة عن احلق، فإذا غاب بالكلمة، كان حضوره بالكلية، 

 )3(.غيبته إىل حسه، أي رجوع إىل اخللق

فصله، يقول ابن مالك أوال يف حديثهم عن وصل الضمري و  ا النحاةماستعمله "الفصلو  الوصل" امصطلح

 :يف ألفيته

 و ِصــــــــــل أو افصــــــــــل هــــــــــاء ســــــــــلنيه ومــــــــــا

)4(أشـــــــــبهه فــــــــــي كنتــــــــــه الخلــــــــــف انتمــــــــــى  
 

   
 :و يف قوله أيضا

 و فــــــــــــي اتحــــــــــــاد الرتبــــــــــــة الــــــــــــزِم فصــــــــــــال

 .)5(وقـــــــــــد يبـــــــــــيح الغيـــــــــــب فيـــــــــــه وصـــــــــــال  
   

 فسهمجعه إليه، فكأنه إذا أحسن إنسان إىل إنسان ربطه بنو  وصل الشيء بالشيء إذا ربطه: و الوصل لغة

وإذا اجتهد  ،٢١: الرعد M; < = > ? @ A B L :هذا املعىن وارد يف قوله تعاىلاتصل به، و و 

بلغ ما السالك، وحظي باملنة اإلهلية، والفتح الرباين، وبلغ ما يتمناه يقال أنه وصل واتصل، أي حتقق مراده، و 

  )6(.الوصل هو إدراك الفائت: الدين بن عريبحميي  األكرب يقول الشيخفاته، و 

وصول السر إىل : وهمكاشفات القلوب ومشاهدات األسرار، و : " ئمة الصوفيةعند أأيضا و االتصال 

 .ال يتصل بسره خاطر غري صانعهأال يشهد العبد غري خالقه و : يضاهو أمقام الذهول، و 

 .داشى عليه القطع أبالواصل الذي يصله اهللا فال خيُ  :)القرشي يدأبو سع(من أقواهلم يف االتصال قول و 

) أبو زيد(قول هو احلاصل عند ربه، و : الواصل) داجلني(قول الذي جبهده يتصل وكلما دنا انقطع، و : املتصلو 

  )7(.رجوعهم إىل اهللاو  شغلهم يف اهللا،و  مههم هللا،: الواصلون يف ثالثة أحرف

 78ص، السابقاملرجع  )1(
 410ص، 2001سنة، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ضمن جمموعة رسائل ابن عريب، ابن عريب.اصطالح الصوفية  )2(
 220ص، 1987سنة، ط.د، القاهرة، مؤسسة خمتار، حسن الشرقاوي.د:معجم ألفاظ الصوفية  )3(
 .4ص، البن مالك :األلفية يف النحو والصرف  )4(
 .4ص  ،املرجع نفسه )5(
 286صمرجع سابق، ، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )6(
 359ص، 1992سنة ، 1ط، القاهرة، دار املنار، عبد العال شاهني،ت، عبد الرزاق الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية )7(
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إجالال، ويف  اللذة العظمى، فيزيد اهللاَ االتصال، فيشعر بالنعمة الكربى و يف و أمجل مثرات السالك الصويف 

 )1(.إخالصاطلبه خشوعا وإذالال، ويف حبه تعظيما، عمله طاعة و 

 مطاوع َفَصل،: االنفصالو ، )لفص(اإلبانة، ففي اللسان من الفصل وهو القطع و : و االنفصال لغة

 )2(.ما بني الشيئني بون: الفصلو 

نه يف الفصل إىل، إذ تعا احلقء الروحي الذي يرجوه السالك من حمبوبه االنفصال عند الصوفية الغذاو 

 )3(.يفصل مقام العبودية عن مقام الربوبيةيعرف نفسه ومييزها عن غريها، بل و 

 الفلسفة و  علم الكالم -4

نظر هؤالء لقد و ، الفكرية واإلميانية والفلسفيةيف يقدم زادا وفريا من املعاين واملفاهيم واألبعاد إن الرتاث الصو 

ت املعرفة يف ذواهتم، أو تبدّ كما تراءى هلم و فسروا  د أو الغري بكل أبعاده، ففهموا و إىل الوجو املتصوفة إىل أنفسهم و 

 .كما قيل مثلما ظهر هلم العامل

رموزا نصوصا وإشارات و بعد الفلسفي حناول فهم األلفاظ والكرامات الصوفية بكو�ا من خالل هذا الو  

الرغم من بعض صادرة من إنّيته، إ�ا على احلقيقة عند الصويف، ينطق هبا ويشعر فيها، بل إ�ا مشتقة و  متثل

عتقده، لذا فهي جديرة بالدراسة اا ما أدركه وعرفه الصويف و املعارف اإلسالمية األخرى، إال أ�غرابتها عن الرؤى و 

 .نظرة مشولية متعالية للعامل والوجود بأكمله و  معريف،التحليل ملا متثله من إبداع و 

الصوفية عميقا ضمن هذا التوجه وتركت إرثا كثريا من النصوص واملصطلحات والطرق  لقد حفرت التجربة"

 لكمال،طاقته النفسية املعطاءة، الطاحمة مطمح او  غنية غىن وجدانهو  الروايات، غزيرا غزارة خيال الصويف،و 

 )4(."معا املكانيةحدود له سوى املطلقية الزمانية و ال  النظر تعالٍ  املتعالية يفو 

 املعرفة،احلياة، و الوجود، والفناء، والبقاء، والروح، والعقل، و : الفلسفيةو  الكالمية من تلك املصطلحات

 27ص، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )1(
 280ص مادة فصل، ،4ج ه، 1414 ،3ط، بريوت، رددار صا، ابن منظور اإلفريقي:لسان العرب  )2(
 287صحسن الشرقاوي، مرجع سابق، ، معجم ألفاظ الصوفية )3(
 xll_xl، املقدمة، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  )4(
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 .التوحيداإلرادة، واألبد، والزوال، والنفس، والكلية، والقلم، واللوح احملفوظ، و و 

 )1(.باهللا وحده ال شريك له) اإلميان): (وحد(، التوحيد يف لسان العرب )التوحيد(فمصطلح 

 )2(. "جعله واحًدا: وحده توحيًدا) ... "الواحد(و يف القاموس 

 د بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته والتصديق هبا ذاتا وصفاتاإفراد املعبو : و التوحيد يف اصطالح املتكلمني

  )3(.طلة عن الصفاتال معَ غري مشبهة للذوات و  هو إثبات ذاتٍ : قيلأفعاال، و و 

 :و لإلمام إبراهيم اللقاين منظومة فريدة يف العقيدة مساها جوهرة التوحيد، يقول فيها

ــــــــــــــــــــــــــــــا َه  و هــــــــــــــــــــــــــــــذه أرجــــــــــــــــــــــــــــــوزٌة لقَّْبتـُ

ــــــــــــــــد هــــــــــــــــذبتها   ــــــــــــــــد ق  .جــــــــــــــــوهرة التوحي
   

 :إىل قوله

 إذ ُكــــــــــــــُل مــــــــــــــن قلّــــــــــــــد فــــــــــــــي التوحيــــــــــــــد

ـــــــــــــد   ـــــــــــــم يخـــــــــــــُل مـــــــــــــن تْردي )4(إيمانُـــــــــــــه ل
 

   
أقرب من كل هللا تعاىل هو األول يف كل شيء، و هو شهادة املؤمن يقينا أن ا: " التوحيد عند الصوفيةو 

 .ال نافع إال هوال ضار و و  شيء، وهو املعطي املانع، ال معطي وال مانع

 هللا تشرق هبا النفوس، وتتجلى عليها احلقائق فتلقن باملعارف، وهتدى إىل القيممعرفة : " هو عندهمو 

تعرف النفس اإلنسانية مكاسبها ومثالبها، وتتطهر من عيوهبا وأهوائها، وتتحلى مبكارم  بالتوحيدئل، و الفضاو 

 )5(.تتخلى عن الصفات املذمومةاألخالق، و 

ِطْر يف ميدان التفريد حىت و  صل إىل دار التفريد،ِسْر يف ميدان التوحيد حىت ت: اميزيد البسطيقال أبو 

 .عطشت، سقاك كأسا ال تظمأ من الذكر بعدها أبداتلحق وادي الدميومة، فإن 

 سكو�ممعرفته أن حركات اخللق و : ؟ قالفما اليقني: هو اليقني، قيل: و سئل أبو يزيد عن التوحيد فقال

 450ص، 3ج، وحد:مادة ، البن منظور:لسان العرب  )1(
 324ص، 1ج، ت.د، ط.د، بريوت، مؤسسة الرسالة، للفريوزبادي:القاموس احمليط  )2(
  17ص، 2002سنة، 1ط، القاهرة، املكتبة األزهرية، للشيخ إبراهيم الباجوري:حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد  )3(
 17ص، إبراهيم اللقاين:جوهرة التوحيد  )4(
 92ص ، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )5(
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هللا واحد معناه أنك ترى أن اجل ال شريك له يف فعاله، فإذا عرفت ربك واستقر فيك فقد وجدته، و و  فعل اهللا عز

  )1(.ليس يفعل فعاله أحدعاله، و ال شريك له يف ف

أن الروح من : هو كما ذكر اهللا تعاىللنور الذي به أحيا اهللا اخللق، و عبارة عن ا:، الروح )الروح(مصطلح 

 عين هبا املتكلمون احلديث عن الروح من املباحث اليتو  )2(.النفس قائمة بالروحقوام الروح باهللا، و أمره، و 

 :للقاينال أهل العقيدة، يقو الفالسفة و و 

ـــــــــــا وردا ـــــــــــروح إذ م ـــــــــــي ال  و ال تخـــــــــــض ف

ـــــــــــــدا   ـــــــــــــٌص مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع لكـــــــــــــن ُوِج  ن

   
 لمالـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــورة كالَجَســـــــــــــــــدِ 

ــــــــــــــَندِ    )3(فحســـــــــــــُبَك الــــــــــــــنصُّ بهــــــــــــــذا السَّ
 

   
إ�ا جسّم لطيف : " نقله النووي عن إمام احلرمني من السادة الشافعية حيث قالاملراد ألصحاب مالك، و  

 )4(. "باألجساد الكثيفة اشتباك املاء بالعود األخضر، على هيئة جسد صاحبهاشفاف حي لذاته، مشتبك 

: منهم من يقولاحلياة، و  إ�ا :و الروح يف مصطلح الصوفية اختلف كثريا يف شرح معناها، فمنهم من يقول

لق بإزاء امللقى الروح يط: " فعند ابن عريب.لكنهم يقرون مجيعا أ�ا لطيفةأعيان مودعة يف قوالب األجسام، و �ا إ

لروح نسيم طيب تكون به أن ا: يرى بعض أئمة الصوفيةو ، )5(. "إىل القلب علم الغيب على وجه اخلصوص

صر جوهر لطيف قام يف جسم  ه أئمة الصوفية الروح بالبصر، فالبيشبّ و ، احلياة، وهو جسم لطيف غري ذي حس

 )6(.كذلك الروح جسم لطيف قام يف جسم كثيفكثيف، و 

: جل عز و هو الروح الذي قال اهللاضياء القلب و روح به روح به حياة اخللق، و : لروح روحانأن او عندهم 

 M! " # $ % '& L نسيم تنسم به قلوب أهل احلقائق  "الرتّوح"و "الروح"و، ٥٢: الشورى

 .فيرتوح ِمن تـََعِب ثِقل ما ُمحَِّل من الرعاية حبسن العناية

 222ص ، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  )1(
 412ص، املرجع نفسه )2(
 240ص ، إبراهيم اللقاين:التوحيد  ةجوهر  )3(
 240ص، إبراهيم الباجوري:حتفة املريد  )4(
 289ص، ابن عريب:اصطالح الصوفية )5(
 157ص، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )6(
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ال جيوز العبارة عنه بأكثر من  يطلع عليه أحدا من خلقه و ملاهللا بعلمه و الروح شيٌء استأثر : قال اجلنيدو 

 )1(٨٥: اإلسراء MÀ Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È L : موجود لقوله

حبه من العدول مسي بذلك ملنعه صاعقل البعري إذا منعه بالعقال، و  ، منهو لغة املنعو :) العقل(مصطلح 

: قال بعضهمو  )2(النظرية،به تدرك النفس العلوم الضرورية و نور روحاين  :العقل عند املتكلمنيو . عن سواء السبيل

حيث قوام البدن هبا تسمى روحا، ومن حيث ميُلها العقل متحدة بالذات خمتلفة باالعتبار، فمن النفس و الروح و 

 ال،النظر يف عواقب األمور تسمى عقللشهوات واحلظوظ تسمى نفسا، ومن حيث إدراكها العلوم واملعارف و 

فمن غلب . اآلدمي على الثالثةوح والنفس، و البهائم على الر ذلك اشتملت املالئكة على الروح والعقل فقط، و لو 

 :يقول اللقاين )3(.من غلبت نفسه على عقله التحق بالبهائمو  عقله على نفسه التحق باملالئكة،

 والعقـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــالروح ولكـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرروا

)4(فيـــــــــــه ِخالفًـــــــــــا فـــــــــــانظُرن مـــــــــــا فّســـــــــــُروا  
 

   
أن العقل األول من نور  كرذُ رته، و ضرب يبصر به أمر آخضرب يبصر به أمر دنياه، و : ضربنيالروح على و 

العقل الثاين موجود يف املوحدين، األول موجود يف عامة ولد آدم، و  العقل الثاين من نور اهلداية، فالعقلالروح، و 

 .مفقود من املشركني

الذي تنفتح به باب املسار هو ضار، وفتح لك باب املسار، و ما عقلك عن امل: الح القومالعقل يف اصطو 

أوقفك يف الشبهات، و و  ماك يف حبر الشهواتالعقل األكرب املتلقي عن اهللا األسرار، فإن وقفت مع العقل األصغر ر 

 )5(.شباك املشكالت

اإلدراك، و  العلمالسر، كل طور له حد ينتهي إليه يف لب والروح و القمن النفس والعقل و : إن تطورات الروح

هر الكون اغرتارا مبتعة ظاهرة، وغفلة من عربة باطنه، واشتغاال حبظوظها، إدراكها زينة ظاأما النفس فحد علمها و 

شد يف طلب و  طلب األنوار، فقد انطلق من العقالالتوجه إىل خالقه برتك األغيار و إدراكه وأما العقل فحد علمه و 

 412ص، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  )1(
 242ص، إبراهيم الباجوري:حتفة املريد  )2(
 369ص، 1999سنة، 2ط ، دمشق، دار ابن كثري، عبد الفتاح البزن.ت، أمحد بن حممد املالكي:شرح الصاوي على جوهرة التوحيد  )3(
 369ص ، إبراهيم اللقاين:جوهرة التوحيد  )4(
 130ص، 16ج، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )5(
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إدراكها مواجهة أنوار امللكوت طالبة أسرار اجلربوت، قد اسرتاحت من ها و أما الروح فحد علمو  الرحال،مواله 

ة من الوقوف مع إدراكه اجلربوت نفذت البصري كن من السر، أما السر فحد علمه و تعب السري، لكنها مل تتم

  )1(.هذا منتهى السريأنوار امللكوت، و 

 األعيان الثابتة، ومراتب الوجود،: لصوفية، مث أخرىارتبط كثريا مبفاهيم فلسفية و : )الظل(مصطلح 

 .التنزالت اإلهليةالتجلي، والفيض، واملشيئة، واإلرادة، واألمر اإلهلي، و و 

 ليس بظل،فإذا مل يكن ضوء فهو ظلمة و . عهانقيض الضوء، أو هو ضوء الشمس دون شعا :و الظل لغة

: كذلك قوله تعاىلو  ،]30الواقعة " [ْممُدود  ظلٍ و : " هبذا املعىن يف قوله تعاىل قد ورد يف القرآن الكرمي الظلو 

 ]45الفرقان " [كيَف مدَّ الظل "

 ليعرب به عن العزة، رخائه، كما يستخدم الظلتعبريا عن رفاهة العيش و ) الظل( كذلك يأيت مصطلح

 )2(.احلمايةلفظ يوحي بالقوة و  دفع األذى، فهواملتعة، و و 

السعادة األبدية، إال أن قدرة اهللا شاءت لداللة على الرخاء والنعيم و ) الظل(لفظ  و بالرغم من استخدام

الظل ما ال يغين من هلب أو يقي من جهنم، بل هو ظل من دخان جهنم ال يظل من حّرها، أو  نأن يكون م

إىل ِظٍل ذي َثَالِث انطٍَلُقوا : " استهزاء باملعذبني، لقوله تعاىلكما و يقي من هلبها، لذلك مسي العذاب ظال هت

 )3(]30املرسالت . " [ُشعبٍ 

لكن أئمة الصوفية هو وجود الراحة، و  و املعىن الصويف مأخوذ من املعىن اللغوي أيضا، فالظل عند بعض

لتعرض لنور اهللا الساطع إمنا عدم األشعة الشمس الشديدة احلرارة، و  هذه الراحة ليست بسبب عدم التعرض

، بتجليه عليه، لنور اإلهلي يف رحلة جماهدته صعقهفالصويف إذا أشرق على قلبه ا، القوى، وذلك بسبب احلجب

، فإذا فتح عليه اهللا احلجاب، وتغري حاله بني احلق تعاىلو  أما احملجوب فهو يفرتش الظل نظرا لوجود حاجز بينه

آداب للسري اد ورياضات، و تقلون من حال إىل حال فال راحة وال ظل، وإمنا جهأصبح من أرباب التلوين الذين ينو 

مل يأذن له بإشراقات أنوار احلقائق  راحة يستظل بظل العلم احلسي، و أما غريه من أهل الظل احلجاب فهو يف... 

 652ص، رفيق العجم.د:مصطلحات التصوف اإلسالمي موسوعة )1(
 200ص، 11ج، موسوعة الكسنزاين )2(
 187ص، 2002سنة، ط.د، إبراهيم ياسنيإبراهيم .د:مدخل إىل التصوف الفلسفي دراسة روحية سكيوميتافيزيقية  )3(
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 )1(.اإلهلية

مقصورا على هذه املعاين عندما تناوله متفلسفة الصوفية بالتأويل، فقد ظهر ) الظل(و مع ذلك مل يبق لفظ 

كما يرد الظل يف فكر ابن   ...ميتافيزيقية حممال مبعان وجودية أنطولوجية و  رسة ابن عريبهذا املصطلح يف فكر مد

مدرسته مستمدا من القرآن الكرمي، إال أن الشيخ يتأول املعاين حبيث تعرب يف النهاية عن نظرية متكاملة يف عريب و 

يف جمال يتحدث كذلك ،  الكونالتجليات الظاهرة على صفحة أمسائه فيما ال حيصى من حلق بصفاته و ظهور ا

 )2(.مبعىن املقام املوسوي احملمدي) الظل(آخر عن 

أحكامها اليت هي اهر بتعيينات األعيان املمكنة، و الظل هو الوجود اإلضايف الظ: " يقول الكاشاين

معدومات، ظهرت بامسه النور، الذي هو الوجود اخلارجي املنسوب إليها، فيسرت ظلمة عدميتها النور الظاهر 

 M3 4 5 6 7 8 9 L  دميته يف نفسه، قال اهللا تعاىلها، صار ظال لظهور الظل بالنور وعبصور 

عبارة  بإزاء هذا النور هو العدم، وكل ظلمة فهي على املمكنات، فالظلمة أي بسط الوجود اإلضايف، ٤٥: الفرقان

الكفر ظلمة لعدم نور اإلميان يف قلب اإلنسان الذي من شأنه  م النور عما من شأنه أن يتنور، وهلذا مسيعن عد

 & % $ # " !M K J I H G 8 7  : "أن يتنور به، قال اهللا تعاىل

' ( *) L 3( ٢٥٧: البقرة( 

س صفات احلق وشؤونه، وما العامل إال ظل احلضرة هو املرآة اليت تعك: " القونويو الظل عند نصر الدين 

صورة أولياء :فلسفته الصوفية، فهو عنده مبعىن خاص يتناسب و ) الظل(لرومي كما يستخدم جالل الدين ا،  اإلهلية

  )4(.اهللا، كما أنه الدليل املتنبأ عن نور مشس اهللا

 :وعالم الحيوان والطير ألفاظ مستوحاة من الطبيعة -5

عة، سواء منها املدرك باحلاسة، وغري استخدم الصوفية العديد من املصطلحات املستلهمة من عامل الطبي

 203ص، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية )1(
 193ص، إبراهيم أنيس.د:مدخل إىل التصوف الفلسفي  )2(
 184ص، الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية )3(
 193ص مرجع سابق، ،إبراهيم ياسنيإبراهيم :مدخل إىل التصوف اإلسالمي  )4(
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أثروه مبصطلحات و  أغنوا املعجم الصويف داألديب املرهف الذي يتمتع به مشائخهم، فقاملدرك، مما يدل على احلس 

عرف و  شيء فنان موهوب، لقد خرب أسرار النفس اإلنسانية فالصويف قبل كل"تنغلق على غري املتخصص، 

جند ذلك و  )1("اجلمال فجاء أدبه معربا عنها كلهااخلري، واحلق، و : حه بآيات الكون الثالثامتزجت رو و  ،خباياها

 . باألخص عند الشيخ األكرب

الوسائل لنا الظروف و  ملشاهدة البصرية، ليشدنا إليه، ويهيئإن ابن عريب يسوق لنا الظواهر من عامل ا" 

امل اخلفاء الذي منبعه القلوب، ومسكنه الروح، ووفق يف ذلك املساعدة لالنتقال من عامل الظاهر احملسوس، إىل ع

 )2(. "املدروس، من املعىن اللغوي إىل املعىن الصويفلقدرته على الربط، واالنتقال التدرجيي املنسق و 

 لبحر، والعنقاء،اوالشمس، والكوكب، والسحاب، والسماء، و الربق، والشجرة، : من تلك األلفاظ

 .والبدنة، والبقرة،البازو  الغراب،و 

اجتماع  اآلخرو  معان الشيء،أحدمها لَ : القاف أصالن، تتفرع الفروع منهماالباء والراء و ) " الربق(فلفظة 

بن عند ا) الربق(ومصطلح ، )3(السواد والبياض يف الشيء، وما بعد ذلك فكله جماز وحممول على هذين األصلني

 )4(. "التجلي يف الصوررؤية احلق يف اخللق و : " عريب

رة القرب من ضأول ما يبدو للعبد من الالئح النوري فيدعوه إىل الدخول يف ح" و الربق يف مصطلحهم 

 )6(. "احلقية، تأخذ بالعبد إىل قرب شيء يظهر للعبد من اللوامع النور  :أو هو، )5(. "الرب للسري يف اهللا

يقول الشيخ  ٢٤: الروم M° ± ² ³ ´ µ L : يف تأويل قوله تعاىلو جاء 

أوهلا : ظهور تأللؤ أنوار الروحانيةق عند احنراق سحاب حجب البشرية و شواهد احل أي برقُ : " جنم الدين الكربى

 ا نريان فيخاف منهاالدنيا أ�فبنور الربق يرى شهوات . الربوق، مث اللوامع، مث الطوالع، مث اإلشراق، مث التجلي

 11ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )1(
 139ص، املرجع نفسه )2(
 .23، ص 1ج، ابن فارس:مقاييس اللغة معجم  )3(
  54ص، 1312بريوت سنة، املطبعة األنسية، ابن عريب:ترمجان األشواق ذخائر األعالق شرح  )4(
 63ص، الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية  )5(
 324ص ،1996، 1علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط: ، تحتهانويحممد بن علي ال:كشاف اصطالحات الفنون   )6(
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 )1(. "طلبهاى النفس أ�ا جنان فيطمع فيها وييرى مكروهات تكاليف الشرع عليرتكها، و و 

يقولون للبحر  جوة يف اليابسة مملوءة باملياه وأنواع احليوانات ولذاالبحر يف أصل اللغة ف:) البحر(مصطلح 

 )2(.حبرا، كما يقول لوزن الشعر هلذا السبب حبرا

: " تارة على القرآن الكرمي، يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراين) البحر(أما أهل التصوف فيطلقون مصطلح 

وال أن الغاطس فيه يق الذي ال يدرك ملعانيه قرار، ولهو القرآن العظيم ملن فهم القرآن ما هو، فهو العم: البحر

 )3(. "ع القريبة من الساحل ما خرج للخلق أبداواضيقصد امل

 MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  تصديقا لقوله تعاىلذلك و 

Ó Ô Õ L فهو كالبحر الذي ال شاطئ له كما  دينفال لمه و فاهللا سبحانه ال ينقطع ع، ١٠٩: الكهف

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ : وصف نفسه يف اآلية الكرمية

Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û L الذي ال اهللا فالصويف يستقي نبعه من علم" ٢٧: لقمان 

ولذا يقول . ، ومن نور اهللا الذي ال ينضبينفد، ومن أسرار اهللا اليت ال تنقطع، ومن وجود اهللا الذي ال يتوقف

  )4(. ""ي بال شاطئحبر : "الصويف

مصطلحات جانبية متعلقة به  عند ابن عريب جير إىل مجلة) البحر(أن مصطلح : " سعاد احلكيم. و ترى د

حبر التلف، حبر اهلباء، حبر األرواح، حبر اخلطاب، حبر الشكر، حبر احلب، البحر الواحد حبر البهت، : "مثل

، ألجاج، حبر احلقيقة، البحر اللديناحمليط، حبر البداية، حبر القرآن، حبر ذات الذات، حبر األزل، حبر األبد، حبر ا

ف إليها ابن عريب مفردة يت يضيتعقب بأنه من الصعب إحصاء مجلة املصطلحات الو  ... "حبار أرض احلقيقة

لكنها مع هذا خلصت إىل أربعة معان ترى أنه ميكن اعتبارها قاعدة عامة ميكن تطبيقها على نصوصه ، و )حبر(

 25ص، 7ت ج.د، ط.إمساعيل حقي د:تفسري روح البيان  )1(
 310ص، التهانوي:كشاف اصطالحات الفنون   )2(
 31ص، 3ج، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )3(
 70ص،حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية )4(
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 :و تلك املعاين هي)1(. "ملعرفة املراد بكل مصطلح

 رة الربزخ ر اسم لقطب غييب شاهده الشيخ يف حضالبح :أوال

 .البدينواملعنوي يف مقابل الظاهر و ، للداللة على الباطن) الرب(ابل هو ما يق) البحر( :ثانيا

) البهت(اإلحاطة، ليضيفها إىل مصطلح أحيانا من البحر صفة االتساع والشمول و  يستعري ابن عريب :ثالثا

 .هاته املصطلحات عالقة عرفانية أو سلوكيةليجعل بني مصطلح البحر و . مثال) اهلباء(أو 

األسرار اإلهلية، حيث ألغلب يف سياق نص عرفاين علمي، ويقصد هبا مفهوم العلوم و اترد عنده يف  :رابعا

 )2(. "إن البحر عبارة عن العلم : " يقول

خلق يف : يف اإلشارة: " يقول القشريي، ١٩: الرمحن M+ , - . L  و يف تأويل قوله تعاىل

إشارة إىل : البحران: يقالاهليبة واألنس، و : وقيل. القبض والبسط: ويقال. حبر الرجاءو  حبر اخلوف: القلوب حبرين

  )3(. "النفس هي البحر امللحالنفس والقلب، فالقلب هو البحر العذب، و 

: البقرة يف مصطلح أهل التصوفو  )4(.حيوان معروف مفرد البقر، ويقال للذكر ثور): البقرة(مصطلح 

كما يكىن عنها بالكبش اهلوى الذي هو حياهتا،   عِ إذا استعدت للرياضة وبدت فيها صالحية قم كناية عن النفس

 )5(.بالبدنة بعد األخذ يف السلوكقبل ذلك، و 

أن  –فيها اختلفوا و إسرائيل بذحبها حني قتلت نفس و و جيعل ابن عريب من مصطلح البقرة اليت أمر بن

  )6(. "اهللا أمرك بذحبهاو بقرة كل إنسان نفسه، : " املرسيعباس اليقول أبو ، النفس والبقرةهناك عالقة بني 

إشارة إىل ذبح بقرة : " يقول الكربى، ٦٧: البقرة M t u v w x  zyL: يف تأويل قوله تعاىلو 

 185_183ص، 1981سنة، 1ط، بريوت، درندره، سعاد احلكيم.د:املعجم الصويف احلكمة يف حدود الكلمة )1(
 506وص 5ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )2(
  75ص، 6ج، القشريي:لطائف اإلشارات  )3(
  73ص، 4ج، ابن منظور:لسان العرب  )4(
 64ص، الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية  )5(
 307ص، 3ج، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )6(
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  )1(. "هذا هو اجلهاد األكربيف ذحبها حياة القلب الروحاين، و النفس البهيمية، فإن 

، حياة قلبه ال يصل إليه إال بذبح نفسهإن من أراد "  :يقول القشريي عن أمر اهللا لبين إسرائيل بذبح البقرة

، كما يف ذبح البقرة حياة قتيل بأنوار املشاهدات، ففي ذبح النفس حياهتا، حي قلبه فمن ذبح نفسه باجملاهدات

 ".بين اسرائيل 

اكتملت و  و يذكر الكاشاين أن البقرة يف عرف الصوفية يكىن هبا عن نفس اإلنسان إذا كانت قد كملت،

حبيث ال ينجيها من دواعيها اجلاذبة، إىل اخليبة ، حليوانية، حىت صارت تلك الصفات راسخة فيهايف أوصافها ا

توابعها عليها، إال التجرد التام الذي معناها اخلروج عن قيود السلفيات و  الشهوةو  السافلة، بتسلط الغضب

فـَُتوبُوا ِإَىل : " وفية، يف قوله تعاىلالقتل بلسان الصو  عن مجيع احلظوظ النفسية املعرب عن ذلك بالذبحو  بالكلية،

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكمْ    )2(].54البقرة " [ بَارِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

بُدن إذا : مسيت البدنة بذلك لسمنها، يقالة، و يقال اعتبارا بعظم اجلثاجلسد، و : البدن) البدنة(مصطلح 

7 : البقرة اليت تنحر مبكة قربانا هللا تعاىل كما ورد يف القرآن الكرمييطلق لفظ البدنة على الناقة أو و ،)3(مسن

 M 8u v w x y z { | ~} L البدنة يف االصطالح الصويفو  ٣٦: احلج: 

 )4(.مراحل السالكنيالقاطعة ملنازل السائرين و ، السريكناية عن النفس اآلخذة يف   هي

 بدنة إال إذا كانت بقرة، ألن مصطلح بقرة كما تقدم يعين النفس إذا استعدت للرياضة ال تكون النفسو 

 )5(.املسري، وال تكون النفس بقرة إال إذا كانت كبشا، فالكبش يطلق على النفس إذا مل يكن فيها استعدادو 

غراب : م العرب منه، إذا نِعَق قبل الرحيل، فيقولونطائر أسود، يتشائ: يف اللغة) غراب(مصطلح 

 161ص د ط، دت، ،1ج، إمساعيل حقي:تفسري روح البيان  )1(
 .99، ص 1لطائف اإلشارات، ج  - )2(
 47ص، 13ج، بدن: مادة، ابن منظور:لسان العرب  )3(
 63ص، الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية  )4(
 276ص، 2005سنة، 1ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، أمحد عبد الرحيم وآخرون.ت، للكاشاين:لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام  )5(
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ذلك  البعد، كما فيه معىن السواد، و مسي بذلك رمبا لكونه يبتعد يف الذهاب، أو ألن امسه فيه معىن، )1(.البني

أسود ُغرايب، أي شديد : يقال أيضابة، و لذلك شّبهوا باألغرِ بة الَعَرب، أي السود منهم، و أغرِ : لقول بعضهم

 )2(.دالسوا

را مبحمالت صورة الغراب، يف شعره متأث "غراب البني"فإن ابن عريب يستعمل : ح الصوفيةأما يف مصطل

بالبعد احملقق  ل اليت حتمل أحبابه بعيدا عنه، وإما إىل لطائف اهلمم، اليت ترحتلما إىل املراكب، أي اإلبإ: ليشري

  )3(.عن مواطن وجوده إىل تقريب شهوده

خللوه عن رة األحدية، و احلضو  امل القدسالكناية عن اجلسم الكلي لكونه يف غاية البعد عن ع: يقصدون به أيضاو 

  )4(.النوريةو  اإلدراك

 .أنواع المصطلح الصوفي: المبحث الثالث

موضوعات املصطلح الصويف من الناحية الداللية إىل أنواع ثالثة أساسية تصف لنا بشكل بارز ثالثة يقسم 

 :هيالتصوف و أساسية يف جمال 

 .املذهب. 3 التجربة،. 2الطريق، . 1

يا، إىل عامل التجريد الظاهر املادي املقرتن بالدنمل احلس و افالطريق حييل على الرحلة واالنتقال من ع. 1

 .الوصال األخويالنوراين و 

 .أحوالاملمارسة الصوفية بشكل جماهدات ورياضات ومقامات و يف حني تشري التجربة إىل . 2

 النظري العرفاين الذي يتكون من املريدالنسق املعريف، و  تأسيسملذهب فيشري إىل التوجه النظري و ا اأم. 3

السالك حسب قدراته  األحوال يتدرج فيهايت تكمن يف جمموعة من املقامات و الدروس اللشيخ والقطب، و او 

 17ص، 18ج، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )1(
 215ص ، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )2(
 845ص، سعاد احلكيم:املعجم الصويف  )3(
 185ص، الكاشاين:معجم اصطالحات الصوفية  )4(
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 )1(.مواهب ربانيةغ اهللا عليه من فيوضات أخالقية و ما يسباالكتسابية و 

 السلوك،السفر، والرحلة، واحلج، و : مثل: ية تتعلق بالطريقمصطلحات ذات أبعاد سلوكية عمل: وىلفاأل

 .إخل... املعراج الوصول، والواصل، والغاية، و  السالك،و 

 الرؤيا، واخلواطر،: التجربة الصوفية مثل مصطلحات ذات أبعاد وجدانية شعورية تتعلق بطبيعة: الثانيةو 

 .إخل... اهلواجس والغلبة، والنقر، والطارق، واهلواجم، و االصطالم، والوارد، و 

 اإلحسان، واإلرادة، واحلضرة،: ي تتعلق باملذهب مثلمصطلحات ذات بعد نظري أو فكر : الثالثةو 

 .اجلذبةالفيض، و و 

 :هناك من الباحثني من يقسم املصطلح الصويف إىل أنواع ثالثة مغايرة للتقسيم املاضي، هيو 

  )2(مصطلح عرفاين خاص. 3مصطلح متقابل، . 2مصطلح بسيط، . 1

مضمون املصطلح يف بعده  الثاين، لوجدنا أن األول إمنا يعىن بالداللة علىل و و إذا قارنا بني التقسيم األو 

 .ال يهتم بشكله اخلارجياخلاص، و 

ال يكاد خصائص املصطلح، حبيث  أما التقسيم الثاين فإنه تقسيم دقيق يعمد إىل حتقيق خاصية كربى من

ن هذا التقسيم األخري إإذ . مهما كانت طبيعته –اليت تعد باملئات و  –عن هذا التقسيم أي مصطلح صويف  يشذ

 ).املدلولو  الدال(يعىن بشقي املصطلح 

 .هلذا رأينا أن تكون دراستنا ألنواع املصطلح الصويف من خالل هذا التقسيمو 

 

  

 .، مرجع سابقمجيل محداوي :املصطلح الصويف  )1(
 168ص، 9ج، 2009سنة، ط.د، اجلزائر، دار احلكمة، حممد بن بريكة.د:موسوعة الطرق الصوفية  )2(
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 .المصطلح الصوفي البسيط: 1

ي معناها ببساطة دون ما تعقيد، أو توقف على مصطلح آخر للتوصل إىل املصطلحات اليت تؤدويقصد به 

الطريق  ء كان مدلوهلا عنمركبة تركيبا وصفيا أو إضافيا، وسوافحواها، سواء كانت بلفظ مفرد أو مثىن أو مجع، أو 

 ضر، والذكر، والروح، والشرب،السفر، واالسم، واحلال، واحلرف، واخل: أو التجربة أو املذهب، ومنها مصطلح

القلم و  والعقل األول، والغني، والشطح، والشهود، واإلمامان، وسدرة املنتهى، وقاب قوسني،الصديقية، الطريقة، و و 

 ....البدالء األعلى، والوالية، والنقباء، واهلجوم، و 

 :)السفر(مصطلح 

اجلالء من ذلك السفر، مسي بذلك ألن الناس السني والفاء والراء أصل يدل على االنكشاف و : " يف اللغة

 ...ينكشفون عن أماكنهم 

تسمى بذلك ألن الكتابة تسفر عن عما حيتاج إليه من الشيء الكتبة، و : الكتاب، والّسفرة: والِسفر

  )1(.املكتوب

 )2(.مشي األقدامخلروج عن قصد مسرية ثالثة أيام ولياليها، فما فوقها بسري اإلبل و هو ا: شرعاو 

كان آلخر، أما سفر القلب ب، فأما سفر البدن فانتقاله من مسفر بالقلالسفر سفران، سفر بالبدن، و و 

 ب بالتدرج يف الصفات احملمودة، وسفر البدن يكون يف األرض، وأما سفر القلب فيكون إىلفهو التقاء القل

 : يقول الشاعر )3(.السماء

 فــــــم بغيــــــر الجــــــاري الضــــــحك أحســــــن مــــــا

 البصـــــــــــر هيكـــــــــــل عنهـــــــــــا غـــــــــــاب ورؤيـــــــــــة  

   
 مرتحــــــــــل والســــــــــر ظــــــــــاهرا قاطنــــــــــا كــــــــــن

 الســـــــير أحســـــــن رجـــــــل دون مـــــــن فالســـــــير  

   
سفر و  هو االنتقال من بقعة إىل بقعة،و  سفر على البدن: اعلم أن السفر على قسمني: " يقول القشرييو 

 128ص، 3ج، سفر:ابن فارس مادة :معجم مقاييس اللغة  )1(
 103ص ، للجرجاين:التعريفات  )2(
 115ص، إبراهيم أنيس:مدخل إىل التصوف الفلسفي  )3(
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  )1(. "هو االرتقاء من صفة إىل صفةو  بالقلب،

متنزها يف جنة عرضها السموات مل يزل يف سريه  –رتقاء سفر اإل –فمن يسِّر له هذا السفر : يقول الغزايل

ار األنوار ل أزر الذي يسفر فيه عن وجه املعرفة، وتنحهو السفر مستقر يف الوطن و . و ساكن بالبدنهواألرض، و 

إال التطواف يف متنزهات هذا البستان، فليس بيده  يؤهل للجوالن يف هذا امليدان و من ملو ... يف هذه األسفار 

 )2(. "القشر يأكل كما تأكل األنعام

را ألنه يسفر عن أخالق مسي سف: السفر: " فالسفر يف اصطالح الصوفية يعرفه السراج الطوسي يقول

يعرفون أيضا من أنفسهم قا مذموما فيعملون يف تبديلها، و إمنا يسافرون حىت يشاهدوا من أنفسهم خلالرجال، و 

 )3(. "معارفهمحضرهم و  بات ما مل يعرفوا ذلك يفمن املخي

 : و ينقسم هذا السفر إىل أربعة أقسام

من ظاهر النفس امللهمة فجورها وتقواها برتك مألوفاهتا  عبارة عن أخذ اإلنسان يف التوجه :السفر األول

 .عاداهتا إىل املقام الذي يظهر له ظاهر الوجود الواحدو 

قطع كل الوجود إىل باطنه بنفي كل عائق و اهر عبارة عن أخذ اإلنسان يف التوجه من ظ :السفر الثاني

 . عالق

 إىل حضرة مجع الباطيناإلنسان للتوجه عن التقيد بالضدين الظاهري و  عبارة عن أخذ :السفر الثالث

 .اآلخريةوالباطنية واألولية و  اجلمع بني الظاهرية

 قام الكمال إىل حضرةالذي هو م" قاب قوسني"ن حضرة مجع اجلمع ومقام هو التوجه م :السفر الرابع

 )4(. "أو أدىن"األكملية ومقام 

 40ص، للقشريي:الرسالة القشريية  )1(
، ط.د، القاهرة، دار اآلفاق العربية، عبد احملسن سلطان.د:معارج القدس يف مدارج معرفة النفس نقًال عن التصوف اإلسالمي يف مراحل تطوره  )2(

  25ص، 2003سنة
 416ص، الطوسي:اللمع يف التصوف  )3(
 44_43ص، للكاشاين: لرشح الزال )4(
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يـَُقال لُفَالن الصُّوِيف َلُه :الشطحة  .اسرتسلشطح يف السري أو القول تباعد و : ةيف اللغ :)الشطح(مصطلح 

 )1(.َأْحَوال وشطحات

من زالت هو رعونة ودعوى، و عبارة عن كلمة عليها رائحة : حطْ الشَ : " و هو عند القوم، يقول اجلرجاين

  )2(.احملققني، فإنه دعوى حبق يفصح هبا العارف من غري إذن إهلي بطريق يشعر بالنباهة

هم فعربوا حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجد أل�ا، ح لفظة مأخوذة من احلركةطَ فالشَ : " يقول الطوسي

سامعها، فمفتون هالك باإلنكار والطعن عليها إذا مسعها، وسامل ناٍج برفع  عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب

أال ترى أن املاء ،ث عما يشكل عليه منها بالسؤال عمن يعلم علمها، ويكون ذلك من شأ�االبحاإلنكار عنها، و 

إذا قوي : جدكذلك املريد الواف، شطح املاء يف النهر:الكثري إذا جرى يف �ر ضيق فيفيض من حافيته، يقال 

مل يطق محل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه سطع ذلك على لسانه، فيرتجم عنها بعبارة مستغربة وجده، و 

را يف علمها، فسمي ذلك على لسان أهل حب، إال من كان من أهلها، ويكون متمشكلة على فهوم سامعيها

 )3(. "شطحاً : االصطالح

إال أنه  –م أنه يصرح بأن الشطح عبارة عن كلمات مستغلقة املعىن رغ –فالسراج من خالل تعريفه هذا 

التحامل على أهلها، بل عليها إما أن حيملها على حممل إىل معناها من إنكارها و حيذر السامع الذي مل يصل 

و ميثل السراج لتلك الشطحات بشيء حمسوس يسهل إدراكه، بالنهر الضيق ، حسن أو يسأل عنها العارفني هبا

على حافيته، فهكذا السالك إذا قويت عليه الواردات ا جرى فيه ماء ال يستوعبه، فإنه بالضرورة يفيض منه إذ

 .م يطق حتملها فإنه يرتجم عنها بعبارات مستغربة تشكل على سامعيها ممن ليس من أهلهاو  اإلهلية

 :يب التلمساينيف هذا املعىن الشيخ أبو مدين شع يقول

 أهلــــــــه جــــــــدالو  عــــــــن ينهــــــــى للــــــــذي فقــــــــل

 دعنـــــا الهـــــوى شـــــراب معنـــــى تـــــذق لـــــم إذا  

   
 نفوســــــــــــــــنا وطابــــــــــــــــت طبنــــــــــــــــا إذا فإنــــــــــــــــا

 تهتكنـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــرام خمـــــــــــــــــر وخامرنـــــــــــــــــا  

   

 482ص، 1ت ج.د، ط.د، دار الدعوة، الناشر، جممع اللغة العربية بالقاهرة:املعجم الوسيط  )1(
 109ص، للجرجاين:التعريفات  )2(
 454-453ص، الطوسي:اللمع  )3(
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ـــــــم فـــــــال ـــــــي الّســـــــكران تل  ســـــــكره حـــــــال ف

)1(عنــــــا ســــــكرنا فــــــي التكليــــــف رفــــــع فقــــــد  
 

   
يؤاخذهم هبا أهل الشرع، و ... اليت يعربون عنها بالشطحات أما األلفاظ املومهة و : " و يقول ابن خلدون

 الواردات متلكهم حىت ينطقوا مبا ال يقصدونه،القوم بأ�م أهل غيبة عن احلس، و فاعلم أن اإلنصاف يف شأن 

 .ل على القصد اجلميل من هذااقتداؤه محُ بور معذور، فمن ُعلم منهم فضله و اجملو ، وصاحب الغيبة غري خماطب

ال اشتهر علم فضله و من مل يُ وأمثاله، و وضع هلا، كما وقع أليب يزيد أن العبارة عن املواجد صعبة لفقدان الو 

  )2(...."مبا صدر عنه من ذلك إذا مل يتبني لنا ما حيملنا على تأويل كالمه فمؤاخذ 

أن توجد عمن هلم قدم راسخ يف الطريق،  لّ كما عنون هلا الطوسي، قَ  اً فمثل هذه األلفاظ املستشنعة ظاهر 

هي نادرة و " كما يقول ابن عريب . البداياتإما منّ أهل رت منه إما يف حال غيبة وسكر، و ممن صد إمنا تصدرو 

  )3(. "أن توجد من احملققني من أهل الشريعة

قد و ."سبحاين ما أعظم شأين : " لبسطامي القائل يف بعض مناجاتهرف هباته الشطحات أبو يزيد اممن عُ و 

لو و " أنا فاعبدوين: "سمع رجال يقولذلك كالم يكمل بسبحاين، كأن ن جيوز أن يكون قبل "وِّل كالمه هذا بأن أُ 

  )4(."هو حيكي عن اهللا سبحانه، ما اختلج يف قلوبنا شيءو  "ال إله إال أنا فاعبدوين: " مسعنا قوله

إن : أجاب ؟ خضُت حبرًا وقَف األنبياء بساحله، ما معناه: سئل عبد القادر الكيالين عن قول أيب يزيدو  "

ليدركوا من فيه من رأوا فيه أهلية العبور، ومينعوا من ليس فيه أهلية له، و وقفوا بساحله ليعّربوا : عنه فمعناه صحَّ 

  )5(. "يدخل املفضولخر األفضل ليشفع يف دخول اجلنة و أشرف على الغرق، كما يتأ

هو اشتقاقه إىل العقال، و غوية يرجع العقل من الناحية اللو " ، مركب تركيبا وصفيا، )قل األولالع(مصطلح 

 :يقول ابن عريب )6(اليت متيزه" القيد"ل به البعري، إثباتا لصفة ما يعق

 فـــــــــــــــاعتبروا اهللا خلـــــــــــــــق أفقـــــــــــــــر العقـــــــــــــــل

ـــــــــــاب خلـــــــــــف فإنـــــــــــه    مطـــــــــــروح الفكـــــــــــر ب

   

 109ص، 1938 ،1ط دمشق، قيرت ال مطبعة التلمساين، الغوث مدين أيب لسيدي: الديوان )1(
 212ص، ابن خلدون:املقدمة  )2(
 133ص، 2ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )3(
 184ص، حسن الشرقاوي:معجم ألفاظ الصوفية  )4(
 139ص، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  )5(
 813ص، سعاد احلكيم:املعجم الصويف )6(
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ــــــــــــــود العقــــــــــــــول إن  بهــــــــــــــا وثقــــــــــــــت إن قي

)1(تلــــــــويح فيـــــــه فقــــــــولي فـــــــافهم خســـــــرت  
 

   
مل يكــن هــو أول مبـدَع ُخلــق، وهــو القلـم األعلــى، و : العقـل األول: " يف اصـطالح الصــوفية يقـول ابــن عــريبو  

كــان مــؤثرا فيــه مبــا أحــدث اهللا فيــه مــن انبعــاث اللــوح احملفــوظ عنــه كانبعــاث حــواء مــن آدم يف عــامل ســواه و  مث حمــدثٌ 

 )2(. "األجرام

 علىالقلم األ(و نرى من خالل هذا التعريف أن مصطلح العقل األول يرادف عند املتصوفة مصطلح 

 .كما سيأيت ) اإلنسان الكامل واحلقيقة احملمدية(هم أيضا مصطلح يرادف عندو ) اللوح احملفوظو 

أول ما خلق اهللا : عليه سلمقال صلى اهللا ، هو العقل األول: من مراتب الوجود: " رفيق العجم. يقول د

وح احملمدي، القلم هو الر و ،... القلمأول ما خلق اهللا: قال صلى اهللا عليه سلم. هو القلم األعلىوالعقل ... العقل

ثالثة أن العقل والقلم األعلى فُعِلَم هبذه األحاديث ال أول ما خلق اهللا نور نبيك ياجابر: لمسقال صلى اهللا عليه و 

 إن شئت قلت يف القلم األعلى،العقل األول و عبارة عن شيء واحد، قد أودع اهللا تعاىل مجيع العلوم يف ، الروحو 

 )3(...قلت يف الروح احملمديإن شئت و 

أن هذه الكثرة األمسائية ليست سفسطة كالمية قوامها الرتادف التام الكامل، بل : سعاد احلكيم. و ترى د

فمن ناحية أخذ العقل )4(.من صلة هذه الوجوه بوجوه حقائق أخرىختالف النظرة إىل هذه احلقيقة، و نشأت من ا

و .أول قابض لفيض جودهاألول ألنه أول من عقل عن ربه، و مسي بالعقل األول العلم جممال من ربه بال واسطة 

 لتجلي األول،و من ناحية كونه حامال حكم ا.من ناحية تفصيله ملا أخذه جممال يف اللوح احملفوظ مسي قلما

  )5(.سلمو  مسي بالروح احملمدي صلى اهللا عليه منسوبا إىل مظهريتهو 

 .المصطلح المتقابل: 2

احلق أن مقابلة املصطلحات يعني على الولوج إىل بعض املصطلحات اليت تفهم بأضدادها، و يقصد هبا و 

 112ص، 4ج، ابن عريب، الفتوحات املكية )1(
 139ص، 1ج، املرجع نفسه )2(
 652ص، رفيق العجم.د:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  )3(
 814ص، سعاد احلكيم.د:راجع املعجم الصويف )4(
 303ص، راجع لطائف اإلعالم )5(
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 هذه طريقة القشريي يف الرسالة، حيث اعتمد هذه الطريقة يف شرحه لكثري منو  أسرار السيميولوجية الصوفية،

 والتخلي، واإلشارة والعبارة،الفناء والبقاء، واجلمع والفرق، والتحلي : من هاته املصطلحاتو  )1(.املصطلحات

 .اخل... األنس ظاهر والباطن، والقبض والبسط، والسكر والصحو، واهليبة و الاجلذب والسلوك، واحلال واملقام، و و 

 :)البقاءالفناء و (مصطلح 

 صطلحي الفناءاألحوال مخذت حيزا كبريا يف رحلة الصويف وتدرجه يف املقامات و من املصطلحات اليت أ

: لبقاء يقولاف، أول من تكلم يف علم الفناء و از املتصوف اإلسالمي السين املعرو جند أبا سعيد اخلر و " .البقاءو 

جل أن يوايل عبدا من عبيده، فتح له باب ذكره، فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب، مث إذا أراد اهللا عز و "

كشف له عن احلجب فأدخله دار الفردانية، و ه رفعه إىل جملس األنس، مث أجلسه على كرسي التوحيد، مث رفع عن

بد فانيا، فوقع يف حفظ اهللا فحينئذ صار الع: العظمة بقى بال هوظمة، فإذا وقع بصره على اجلالل و اجلالل والع

 .)2(من دعاوى نفسهبرئ و 

فالصويف يف طريقه إىل الوصول إىل احلب األبدي البد أن يسلك هاته املسالك املتدرجة، بدأً من الذكر إىل 

القرب، إىل جملس األنس، إىل كرسي التوحيد، إىل رفع احلجب، إىل دخول دار الفردانية، إىل أن يكشف له عن 

من دعاوي فين ود نفسه يف شهود ربه، و سلخ من شهالعظمة انبصره على اجلالل و  العظمة، فإذا وقعاجلالل و 

سقوط األوصاف املذمومة، كما أن البقاء : الفناء: " البقاء بقولهويعرف اجلرجاين الفناء و .نفسه، يف حضرة ربه

عدم اإلحساس بعامل : ينالثاو . ما ذكرنا وهو بكثرة الرياضة: أحدمها: فناء فناءانالو .وجود األوصاف احملمودة

فالفناء يف مصطلح القوم أن يتخلص العبد )3(.مشاهدة احلقو باالستغراق يف عظمة البارئ و امللك وامللكوت، وه

عليه أن يفىن يف الذات اإلهلية بعد أن يفىن عن صفاته املذمومة، و  .املرتبطة بالبدن اخلاضعة لهمن صفاته الذميمة 

هذا الفناء ال يتم إال من خالل و  ...كانت متنعه من هذا الفناء   يتوحد معها؛ ألنه قد فىن عن احلجب اليتو 

 :و هذا هو املعىن الذي يؤكده ابن الفارض يف قوله)4(. "البقاء

 182ص، 9ج، بن بريكة:راجع موسوعة الطرق الصوفية  )1(
 35ص، عبد احملسن سلطان، نقال عن التصوف اإلسالمي، عاطف العراقي.د:الفلسفة العربية  )2(
 142ص، للجرجاين:التعريفات  )3(
 25ص، إيهاب كمال:أصلية أم بدعة دخيلة الطرق الصوفية حقيقة )4(
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ـــــــث ال  و غيبـــــــت عـــــــن إفـــــــراد نفســـــــي بحي

)1(يزاحمنــــــــــي إبــــــــــداء وصــــــــــف بحضــــــــــرتي  
 

   
 :يف توضـيح املـذاهب يقـولو ." قيقهـا احملبـونالبقـاء هاتـه هـي الغايـة القصـوى الـيت يسـعى إىل حتفحالة الفناء و 

ذلــك ألن الســري إىل اهللا ينتهــي وقتــه عنــدما يقطــع العبــد عبــارة عــن �ايــة الســري يف اهللا، و الفنــاء عنــد أربــاب الســلوك 

يتحقق السري يف اهللا عندما يتطهر العبـد مـن شـوائب احلـدثان بعـد الفنـاء الوجود بقدم الصدق مرة واحدة، و  صحراء

 )2(. "يتخلق باألخالق الربانية مرتقيا فيهااهللا، و الدرجة حىت يتصف بأوصاف  الذايت املطلق، فيمنع تلك

الغيبة، وحال اجلمع، وعني : أخرى لدى الصوفية مثلهذان املصطلحان قد يرتادفان مع اصطالحات و 

 األخذ، واالختطاف،واالستهالك، و  االستغراق،التوحيد، ووحدة الشهود، والسحق، واحملق، واحملو، والذهاب، و 

ها، الصوفية أيضا مجلة من اآلراء املتعارضة فيما بينالفناء لدى الفالسفة املسلمني، و قد طرح مفهوم و "، قدالفو 

احللول مبفاهيم الفناء تداخال جعل العديد من الدارسني يقولون بأ�ا مصطلحات حيث تتداخل مفاهيم االحتاد و 

  )3(.متعددة ملفهوم واحد

الفناء الصويف بقصة النسوة الاليت قطعن أيديهن ملا شهدن حياول القشريي أن يستدل على مشروعية و 

: " هن، يقولهن يقطعن أيديد أن فقدن إحساسهن مبا حوهلن، ومل تشعرن بأمل السكني و مجال سيدنا يوسف بع

لقد كان يوسف و ... " قلن حاش هللا ما هذا بشرا " ، فلم تشعر باألمل ... "قطعن أيديهن فلما رأينه أكربنه و 

هذا تغافل خملوٍق عن أحواله عند  :مث يقولمل يكن ملكا، و " إن هذا إال ملك كرمي : " سالم بشرا، وقلنعليه ال

أبناء جنسه، فأي فلو تغافل عن إحساسه بنفسه و ! ه؟لقاء خملوٍق، فما ظنك مبن تكاشف بشهود احلق سبحان

 )4(" أعجوبة فيه؟

ي دورا رمسه ثل السينمائي أو املسرحي الذي يؤدملمالبقاء ايوضح لغري املختص حايل الفناء و  خري مثالو " 

عاال ليست أفعاله هو، بل كالمه وأفعاله كالم يأيت أفالة يتكلم كالما غري كالمه هو، و املمثل يف هذه احل.له املخرج

ا كثريا م: مثال آخر.عن نفسه، باق بدوره أفعال الشخصية اليت يقوم بتمثيلها، فاملمثل يف أثناء التمثيل فانٍ و 

 41ص، عمر بن الفارض:ديوان ابن الفارض  )1(
 1292ص، للتهانوي:راجع كشاف اصطالحات الفنون  )2(
 392ص، حممد كعوان.د:راجع التأويل وخطاب الرمز )3(
 76ص، للقشريي:الرسالة القشريية  )4(
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أنا ليلى، فقيس، ملا قال، كان : يذكره الصوفية يف تصانيفهم، ما قاله قيس ليلى ملا سئل عن ليلى أين هي؟ أجاب

  )1(. "فانيا عن نفسه، باقيا بليلى

إن حالة : "  أن يقرب معىن الفناء يف أذهاننا بلغة علم النفس احلديث فيقولوحياول الدكتور التفتازاين

عود فال ي –الوعي أي ذهاب احلس و  –دانية اليت يفقد فيها الشخص مؤقتا شعوره باألنا الفناء هي احلالة الوج

 .ال بالعامل اخلارجيالصويف حيس بشيء من جوارحه وال بنفسه و 

: جييبو كيف يتفق هذا الغياب مع ضرورة بقاء اإلنسان على وعيه حىت يلتزم بشرع اهللا؟: مث يتساءل التفتازائي 

مع هذا فإن و  )2(.حالة عارضة ال تدوم لصاحبها ألنه لو دام لصاحبه لتعارض مع أداء الفرائضبأن الفناء الصويف 

بعض الصوفية ال يلتزمون بذلك حىت خرجوا بآراء تصطدم مع العقيدة اإلسالمية أحيانا، األمر الذي أدى بكثري 

شجعهم على ذلك بعض و  .ء دخيل على الديانة اإلسالميةن هاته احلال شيني إىل أن يقولوا إمن الباحث

ع فكرة الفناء إىل أفكار املستشرقني املهتمني بالتصوف اإلسالمي مثل املستشرق االجنليزي نيكلسون حيث يرج

  )3(.فارسية، ظهرت ألول مرة يف شرق فارسهندية و 

 من –دون ريب  –الفكرة الصوفية يف فناء النفس الذاتية يف الوجود الكلي هي عندي : " يقول نيكلسون

 )4(. "أصل هندي

كالما ال املستشرقني يقرون أن شيوخ الصوفية األولني قد تكلموا عن الفناء  لكن املنصفني من الباحثني و 

السنة، كأيب القاسم اجلنيد الذي يرى أن التوحيد احلقيقي هو مثرة الفناء عن كل ما خيرج عن مقتضى الكتاب و 

ع قطوفية هو إفراد القدم عن احلدث، واخلروج عن األوطان، و التوحيد الذي انفرد به الص: " سوى اهللا، فيقول

 )5(. "أن يكون احلق سبحانه مكان اجلميعوترك ما علم وجهل، و ) أي ما حيبه اإلنسان(احملاب 

 5ص، 1994سنة، 1ط، دمشق، املعرفةدار ، �اد خياطة:دراسة يف التجربة الصوفية  )1(
 26ص، إيهاب كمال:الطرق الصوفية  )2(
 39ص، عبد احملسن سلطان:راجع التصوف اإلسالمي  )3(
 155ص، سفيان زدادقة.د:نقال عن احلقيقة والسراب ، الصوفية يف اإلسالم )4(
 27ص، إيهاب كمال:طرق الصوفية  )5(
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 ...خالف االنبساط : االنقباضو ... لصدرهو ضيق ا:القبض يف اللغة) البسطو  القبض( مصطلحا

طوبق بينهما يف قوله  قدوقبض اهللا الرزق خالف بسطه، و . هامدّ : سط اليدشره، بَ بسَط الشيء، نَ : البسط لغةو 

 )1(. " يوسع على قومأي يضيق على قوم و ]. 245البقرة [... " يبسط واهللا يقبض و : " تعاىل

 قبض للعارف،الرجاء، فالبعد ترقي العبد من حالة اخلوف و  مها حالتان: البسط عند الصوفيةوالقبض و 

البسط والقبض و ، ان بأمر مستقبل مكروه أو حمبوبالرجاء يتعلقوالفرق بينهما أن اخلوف و . اخلوف للمستأنسو 

 )2(. "يتعلقان بأمر حاضر يف الوقت يغلب على قلب العارف من وارٍد غييبّ 

ب الوارد الذي يرد على البسط بأ�ما يتعلقان بوقتهما حبسيز القبض و فمن خالل هذا التعريف يتم

 .هلما باملاضي أو املستقبلال تعلق الصويف، و 

أما القبض فيالزم . اآلخرةيت يتصف اإلنسان هبا يف الدنيا و من املقامات ال "البسط"ويرى ابن عريب أن 

بديهي أن البسط يالزم اإلنسان يف اجلنة من أثر واردات يزول عنه، و و . ان إىل أول قدم يضعه يف اجلنةاإلنس

 )3(. "النعيم اجلمال، أما القبض فال معىن له يف دار

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــبٍض وبســـــــــــٍط فيهمـــــــــــا ـــــــــــى ق ـــــــــــانظر إل  ف

 يعطيــــــــــــــــــــك ذا صــــــــــــــــــــدًّا وذاك ِوَصــــــــــــــــــــاالَ   

   
ــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــذا إجاللــــــــــــــــــــه  اهللا قــــــــــــــــــــد جّل

)4(ولــــــــــذاك جلّـــــــــــى مـــــــــــن ســـــــــــناه جمـــــــــــاالَ   
 

   
اخلوف من اهللا يقبضين، والرجاء منه يبسطين، واحلقيقة جتمعين، واحلق يفرقين، إذا قبضين  :"و يقول اجلنيد

إذا فرقين باحلق أشهدين غريي فإذا مجعين باحلقيقة أحضرين، و  إذا بسطين بالرجاء رّدين علّي،باخلوف أفناين عين، و 

فإذا حبضوري أذوق طعم ، يغري مؤنسموحشي  يف ذلك كله حمركي غري ممسكي، و فغطاين عنه، فهو تعاىل

 )5(..."حضوري 

 712ص، مرجع سابق، )بسط(:مادة ، املعلم بطرس البستاين:حميط احمليط  )1(
 898ص، سعاد احلكيم:املعجم الصويف  )2(
 898ص،املرجع نفسه )3(
 560ص، 1ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )4(
  33ص،للقشريي:الرسالة القشريية  )5(
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 حجمه عن املألوفاتفحال القبض حال شريف عند الصوفية، فتجد أحدهم إذا قبضه احلق سبحانه أ

توىل حفظهم يف بحانه ردهم إىل أوصاف البشرية، و حظوظ البشرية، فإذا بسطهم احلق ساملباحات، و و 

 هذاو :سلم فيقولل من فعل الرسول صلى اهللا عليه و بعضهم أن جيد ملدلول هذين املصطلحني أص حياولو .ذلك

حني ورد عليه وارد البسط عليه القبض شد احلجر على بطنه، و سلم حني ورد سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 )1(. "أطعم جياعا من صاع

 .المصطلح العرفاني الخاص: 3

املتقابلة هلا أصل ظاهر يف الدين اإلسالمي، خبالف املصطلح سيطة و لصوفية البإن كثريا من املصطلحات ا

 يزيدو .تعقيداجديد خاص ال عهد للمسلمني به، وقد زاده السياق والتحليل العرفانيان إغرابا و  العرفاين فهو تركيب

يعترب ابن عريب و ".عموماإغالقا صبغة الرمزية اليت ال تفارق املصطلح الصويف هذا النوع من املصطلحات غموضا و 

 احلكيم الرتمذي،عبد الكرمي اجليلي، و : خرين مهااآلتموا كثريا باملصطلح العرفاين، و واحدا من الثالثة الذين اه

 .احلقيقة احملمديةاإلنسان الكامل، وختم الوالية، والعماء، و  :منها، و )2(عنهم أخذ مستعملوا هاته املصطلحاتو 

: فتعين :، فأما احلقيقة"احملمدية"و" احلقيقة: "يتألف هذا املصطلح من كلمتني ،)احلقيقة احملمدية(مصطلح 

 )3(.جوهره اجملازي، كما تعين أصل الشيء وطبيعته و ذلك يف مقابل املعىنو . املعىن احلقيقي للشيء

فتشري إىل سيدنا حممد : الكلمة األخرى أماو  )4(.ماهيته: ذاته، أو كما يقالكنه الشيء و : كما تعين أيضا

 .سلمو  صلى اهللا عليه

ال يعين فقط جتوهر هذه فإن مفهوم احلقيقة احملمدية "احلقيقة "هذه الدالالت اليت تثريها كلمة  انطالقا منو 

إمنا و  سلم،صه املسمى حممدا صلى اهللا عليه و وجودها بالفعل وجودا تاما قبل أن يظهر يف هذا العامل شخاحلقيقة و 

 )5(".ثبوهتا يف عامل األزل أو عامل ما قبل التاريخهذه احلقيقة و يعين أيضا تقرر 

  249ص، إيهاب كمال:الصوفية  الطرق )1(
 187ص، 9ج، بن بريكة:راجع موسوعة الطرق الصوفية  )2(
 52ص، 10ج، حقق:مادة ، ابن منظور:لسان العرب  )3(
 152ص، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )4(
 65ص، ط.د، ت.د، املغرب، دار القبة، أمحد الطيب.د ، ترمجة، حمي الدين بن العريب، عند الشيخ األكرب:الوالية والنبوة  )5(
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على هذا فما ايت للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، و الكنه أو املاهية أو اجلوهر الذ: فاحلقيقة احملمدية هي

كو�ا ختتلف عن املاهية اإلنسانية الصوري املظهري، يف  احملمدية هو اجلانب املاهوي منها ال يراد باحلقيقة 

 )1(. "االعتيادية

الكلمة احملمدية، والنور احملمدي، والقلم : ت عديدة مثليرادف مصطلح احلقيقة احملمدية مصطلحاو 

إنسان األعلى، والدرة البيضاء، وروح األرواح، والعقل األول، واألب األكرب، والروح الكلي، واإلنسان الكامل، و 

 )2(.عني الوجود

قد خاض فيه الدارسون املهتمون باحلقل الصويف، يتناوله الصوفية كثريا، و ) مديةاحلقيقة احمل(هذا املصطلح و 

النقاد يف األصول األوىل  بنيإن وقع اختالف الوجودية، و  فيزيقيةشارحني هذا املبدأ العرفاين، معرفني أبعاده امليتا

رآها فريق آخر أسبق من سبها آخرون إىل أصول مسيحية، و م من قال إ�ا أخذت عن الشيعة، وينللفكرة، فمنه

إن كان من حكم نصل فأرجعوها إىل الفلسفة اليونانية واآلفلوطينية، ومل يعزهلا آخرون عن حكمة الفرس، و ذلك 

و يعرف اجلرجاين مصطلح ، )3(... "إليه فهو أن أصل احلقيقة احملمدية تكونت عرب تراث عاملي إنساين عريق 

 )4(. "سم األعظمهي الذات مع التعيني األول وهو األ: " احملمدية بقوله احلقيقة

مــا جعلــه يف الواقــع حزمــة مــن ، علــى تعريــف معــني هلــذا املصــطلح املتــداخل املعــاين ومل جيمــع أقطــاب الصــوفية

 .احلقائق إنضوت حتت قضية كربى عرفت باحلقيقة احملمدية 

 

 

 

 153ص، حممد الكسنزان:موسوعة الكسنزاين  )1(
 126ص، 2011سنة، 11عدد، دبيةاألدراسات جملة ال، جامعة تلمسان، ليلى قراوزان:احملمدية يف الفكر الصويف احلقيقة  )2(
 .125املرجع نفسه، ص  )3(
 .80للجرجاين، ص :التعريفاتمعجم  )4(
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ن للصـوفية لغـتهم اخلاصـة نت اللغة كما يقول ابن جين هي اصوات يعرب هبا كـل قـوم عـن اعراضـهم فـإاذا كاإ

هبا وتعارفوا فيما بيـنهم علـى الـدالالت الـيت يعـربون  حاولوا هبا التعبري عن االغراض واملرامي الذوقية اليت اختصوا اليت

عـــين مفهومـــا فـــاهيم غـــري الـــيت درج عليهـــا النـــاس أهاتـــه العبـــارات الـــيت تكتســـي عنـــد دخوهلـــا كتابـــات القـــوم م، هبـــا

فهـــي غنيـــة باإلشـــارات ، هـــل الطريـــقالعامـــة يف لغـــة أ االجبديـــة، الصـــوفيةوتشـــكل هاتـــه االصـــطالحات  ،اياصـــطالح

  .والتلميحات والرموز احملتشدة يف العبارات اليت تكملوا هبا

متيــزت اللغــة الصـــوفية اهتم مشلـــت كافــة نــواحي احليــاة وقـــد إن القــول بــأن للصــوفية لغـــة خاصــة يعــين أن مفــرد

 ابــوقــد ســأل أحــد املتكلمــني أ، والكثافــة والغمــوض اللغــةن الغالــب عليهــا الرمــز واإلشــارة وختطــي قيــود بــأمور منهــا أ

عتـاد رجتم علـى اللسـان املم هبا على السامعني وخـغربتما بالكم أيها الصوفية قد اشتققتم ألفاظا أ:العباس بن عطاء 

 . ؟أو سرت لعوار املذهب هل هذا إال طلب متويه

 :مث اندفع يقول كي ال يشرهبا غري طائفتنا ،  ال لغريتنا عليه ولعزته عليناما فعلنا ذلك إ: أبو العباس فقال

 ســـــــــــــــــــــــــــاءلونا العبـــــــــــــــــــــــــــارة أهـــــــــــــــــــــــــــل إذا

 اإلشـــــــــــــــــــــــــــارة بـــــــــــــــــــــــــــأعالم أجبنـــــــــــــــــــــــــــاهم  

   
 غموضـــــــــــــــــا فنجعلهـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــه تقّص ـــــــــــــــــــارة ترجمـــــــــــــــــــة عن  العب

   
 ســــــــــــــــــــــــرورا وتشــــــــــــــــــــــــهدنا ونشــــــــــــــــــــــــهدها

 إشــــــــــــــــارة جارحــــــــــــــــه كــــــــــــــــل فــــــــــــــــي لــــــــــــــــه  

   
 أســــــــــرى األحــــــــــوال فــــــــــي األقــــــــــوال تــــــــــرى

)1( الخســــــــــــــارة ذوي العــــــــــــــارفين كأســــــــــــــر  
 

   
مبعــىن أن املريــد إذا ، ولقــد بــني الشــعراين أن ألفــاظ الصــوفية ختتلــف عــن ألفــاظ العلــوم املختلفــة ومصــطلحاهتا

دخل جملسا مـن جمـالس الصـوفية ولـيس عنـده أي فكـرة عمـا يتكلمـون بـه فإنـه يفهـم مجيـع مـايتكلمون بـه حـىت كأنـه 

ـــه أن يشـــاركهم يف اخلـــوض  ويتمثـــل الشـــعراين يف قصـــة ...يف علـــومهمواضـــع تلـــك اإلصـــطالحات واإلشـــارات وميكن

 أفهمــت كالمــه ؟:فقيــل لــه يومــا جملســا للجنيــد  –وكــان مــن أكــابر فقهــاء عصــره  –حضــور اإلمــام أمحــد بــن ســريح 

 89ص، الكالباذي:التعرف ملذهب أهل التصوف )1(
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ولكــن لكالمــه يف القلــب ظــاهرة تــدل علــى البــاطن وإخــالص الضــمري ولــيس كالمــه كــالم ، وال أدري مــا يقولــه:فقــال

  )1(.املبطلني

 ،يف أصـبحوا يـدجمون بـني لغـة التصـوفاحثني والدارسني املختصني يف حقل املصـطلح الصـو مجاعة من البإن  

حســن الشــرقاوي وعلــي .عبــد املــنعم احلفــين ود.رفيــق العجــم ود.د ومــن هــؤالء، ومصــطلحاته لصــعوبة الفصــل بينهمــا

التجربــة خاصــية :مثــل ، ولــذلك فقــد خصصــنا هــذا الفصــل للحــديث عــن بعــض خصــائص لغــة التصــوف.اخلطيــب 

 .وهذا ماسنبينه فيما يأيت، والذوق واعتمادالرمز واإلشارة وختطي حدود اللغة وقيودها

 خاصية الذوق والتجربة في لغة التصوف:المبحث األول 

اللغة الصوفية بعيدة املنال عن إدراك الذين مل يصطبغوا صبغة روحانيـة عرفانيـة، ومل خيوضـوا غمـار التجربـة يف 

 :وبيع أمام عينه وأىن له تشهيه ،وامللكوت العلوية، ومن مل يتذوق طعم الشهد مل ينافس يف مثنهحبار األسرار 

 رمــــد مــــن الشــــمس ضــــوء العــــين تنكــــر قــــد

)2(ســـــــقم مـــــــن المــــــاء طعـــــــم الفـــــــم وينكــــــر  
 

   
يت قــدمها وميثــل احلــالج مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل أزمــة اللغــة عنــد الصــوفية كمــا ميثــل التضــحية الكــربى الــ 

قرار القاموس الصويف اخلاص، ومنذ تلك التجربة الصوفية العارمة وما صـاحبها، ومـا ترتـب الصوفية يف طريقهم حنو إ

ختلــص اللغــة مــن مضــامينها أن يؤســس لغتــه اخلاصــة الــيت  –شــعرا ونثــرا  –عليهــا، صــار لزامــا علــى اإلبــداع الصــويف 

وخباصـة إذا تعلـق الشـأن . ،ديدا مع كل جتربة صـوفية تقريبـا وأساليبها املتوارثة، وختلق لغة جديدة حتمل ج التواضعية

وفية ذات اخلصوصية الشديدة، فال ميكن للغـة أن تعـرب عـن أصـحاب احلـاالت أصـال عنـد صبالتعبري عن التجارب ال

 ة فــال ســبيل هلــاأمــا اللغــ... مبعايشــته يكــون مــن خــالل تلقيــه عــرب اللغــة بــل  فــإدراك هــذا احلــال ال يكــون" معــاينتهم 

، وعلــى هــذا يظــل جانــب )3("اســتغىن عــن اللغــة مــن حيــث هــي أداة التوصــيل" احلــال " ل إىل صــو للتعبــري عنــه فمــن 

 –هتــا البشــرية وهــو مــا يــدفع املتصــوفة يف أجيــاهلم املتعاقبــة نامــن التجربــة الصــوفية خارجــا عــن حــدود اللغــة بكــل ممك

شــكلت مشــكلة اللغــة عارضــا اللغويــة، فقــد  للبحــث والتجريــب لتوســيع آفــاق املمكنــات –وعلــى أيــدي أعالمهــم 

 10ص، حسن الشرقاوي، عن معجم ألفاظ الصوفية، الشعراين:اليواقيت واجلواهر  )1(
 14صدار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ، البوصريي:بردة املديح  )2(
 .82حممد علي الكندي، ص .د:يف لغة القصيدة الصوفية )3(
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ام حمــاوالت املتصــوفة للتعبــري عــن جتــارهبم الذوقيــة، ممــا دفعهــم إىل االصــطدام جبــدارها وقواعــدها، والعمــل حقيقيــا أمــ

 .)1(على تفجريها وإعادة بنائها دالليا

عـوامل  واجملاهـدة والصـرب حـىت تتكشـف لـك فالتصوف جتربة ذاتية ال تتحقق بـالقراءة والـدرس، ولكـن باملعانـاة

وهـو نتيجـة خـربة ذاتيـة تعتمـد ...شـيء قريـب مـن الفـن إنـه ... جديدة خاصة وليس شيئا مشرتكا بني الناس مجيعـا 

الــدين بــن حميــي  ومــن طريــف مــا يــروى عــن الــذوق الصــويف أن تلميــذا للصــويف الشــهري ،...ســتبطان والــذوق علــى اال

فقــال لــه ابــن ... ويطــالبون بالــدليل عليهــا " التصــوف" إن النــاس ينكــرون علينــا علومنــا  :عــريب جــاءه يومــا فقــال لــه

ومـا الـدليل علـى حـالوة  :حد بالدليل عليهـا والربهـان علـى علـوم األسـرار اإلهليـة، فقـل لـهإذا طالبك أ: عريب ناصحا

 .)2(مثل ذاك هذا: فقل له... هذا علم ال حيصل عليه إال بالذوق : فالبد أن يقول لك؟ العسل 

الوفــا التفتــازاين أســتاذ الفلســفة اإلســالمية وشــيخ مشــايخ بــو ور أاإلجابــة مــن ابــن عــريب يصــفها الــدكت وهــذه

أن التصـــوف يتعلـــق جبمـــال رر بأ�ـــا تـــدل علـــى عمـــق حتليلـــه ألحـــوال التصـــوف، فهـــو يريـــد أن يقـــ، الطـــرق الصـــوفية

وسـبيل معرفتـه هـو املعانـاة ، للقيـاس الكمـي -احملدثني بلغة علماء النفس -العواطف اإلنسانية، وهو حبال ال خيضع 

 .وال شيء غريها، كما أنه ال خيضع أيضا ملنطق العقل واستدالالته

ومعــىن هــذا أنــك إذا أردت أن تكــون صــوفيا فعليــك أن تطــرح جانبــا الرباهــني العقليــة أل�ــا لــن توصــلك إىل "

لغوهــا عـن طريـق الـذوق والكشــف، ولـيس عـن طريـق احلــواس يســعى الصـوفية إىل بلوغهـا، وهـم ب احلقيقـة اإلهليـة الـيت

 .)3(املعروفة، وليس عن طريق العقل

ـــذوق العـــايل يعطـــي علومـــا غـــري مقتنصـــة مـــن األلفـــاظ وال مـــن أفـــواه الرجـــال  وهـــذا وال مـــن بطـــون الـــدفاتر ال

الصــوفية ذاتيــة  جربــةومعــىن كــون هــذا العلــم حيصــل عــن طريــق الــذوق يقودنــا إىل اســتنتاج مهــم هــو أن الت، والطــروس

ة وانتهـــى ة زمانــه حـــني رأى أن األمــر بـــدأ حرقــوإن كــان ابـــن خلــدون قـــد نقــد متصـــوف" رقـــة ة ال باخلِ رقــباحلُ " حتصــل 

فـرق : ، والفـرق بـني الـذائق وغـريه هـو عينـه بـني النائحـة والثكلـى، قـال الغـزاىل)4(رقة، يعين مظهرا ال خمـرب مـن ورائـهخ

 .82، ص السابقاملرجع  )1(
 .13ص  ، إيهاب كمال:الطرق الصوفية  )2( 
 .14املرجع نفسه، ص  )3( 
 212ص، ابن خلدون:املقدمة  )4(
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ف الـنفس عـن الـدنيا، فالبـد مـن و وأسـباهبا، وبـني أن يكـون حالـك الزهـد وعـز بني أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها 

، بـــل إ�ـــم مكابـــدة األحـــوال، وهـــذا أمـــر ال يوصـــل إليـــه إال بطريـــق الصـــوفية، أل�ـــم أربـــاب أحـــوال ال أربـــاب أقـــوال

ميــان ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأصــحابه وســريهم يف مقامــات اإلســالم واإلأصــحاب التحقــق الكامــل حبــ

واإلحسـان علـى حــد تعبـري الشـيخ ســعيد حـوى مـن املعاصــرين، وهـو القائـل بــأن علـم التصـوف قــام مـن أجـل تــذوق 

ـــه  ـــه يف نفســـه فمدعي ـــاس والـــذوق وجـــدان، والعلـــم برهان ـــذوق فـــوق العلـــم، ألن العلـــم قي العقائـــد اإلســـالمية وهـــذا ال

 )1(...دعواه ثابتة بشواهد حاله كاذبة هبا ه، فوالذوق علمه مقصور على ذائق، مصدق باختباره، مكذب باختالله

ومنـه  -اشتقاقا من الرسم واألثـر وهـو األثـر والطلـل–بني العلم الرمسي " مواقع النجوم"وقد فرق ابن عريب يف 

علــوم النظــر وعلــوم اجلــرب واألحكــام الشــرعية ومصــطلحات العقائــد، وبــني العلــم الــذوقي وهــو علــم نتــائج املعــامالت 

قف به على حقائق املعـاين الوجدانيـة وأسـرار احلـق يف عبـاده، واحلكـم ور يقذفه اهللا تعاىل يف قلبك تو نواألسرار، وه

 .)2(املودعة يف األشياء، وهذا هو علم احلال الذي من أصول أربابه أ�م ال يتكلمون إال مبا يشاهدونه

م املصـــطلحات وقـــد ســـهل أئمـــة التصـــوف مـــن خـــالل التعريفـــات الـــيت وضـــعوها علـــى مـــن جـــاء بعـــدهم فهـــ

 .اإ�ا ليست مستعصية على العقل إطالقجتربة ذوقية ذاتية ففهي وإن كانت حمصلة  ،الصوفية بتقريب معانيها

إن لغــة املنطــق قاصــرة عــن أن تعــرب علــى تلــك املعــاين الذوقيــة الــيت يــدركها : " يقــول الــدكتور أبــو العــال عفيفــي

ة والرمــز ولغــة اخليــال والعاطفــة يــومئ هبــا إميــاء إىل تلــك املعــاين الصــويف يف أحوالــه وجــده، فلــيس لديــه إال لغــة اإلشــار 

 :القوم وجرب أحواهلم، وهذا القول مفاده أمرانمذاق اليت ال يدركها على حقيقتها إال من ذاق 

 .إن اللغة عاجزة عن احتواء الذوق الصويف -1

إن الزمــة اللغــة الصــوفية هــي اإلميــاء والتعقيــد، باإلضــافة إىل أمــر ثالــث هــو كــون الــذوق مســألة ذاتيــة، والســبيل -2

 .)3(إليها هو التجربة وحدها

صــف؟ و كيــف يقــول الصــويف مــا ال يقــال ويصــف مــا ال ي: " يف كالمــه علــى التعبــري الصــويف، يتســاءل اليــايفو 

ليـــل بعـــض حلظاهتـــا، أن الصـــويف يــدرك أن أســـرار جتربتـــه تتـــأىب علـــى أدق ويــذكر يف أثنـــاء بســـط التجربـــة الصــوفية وحت

 52ص، 9ج، بن بريكة:موسوعة الطرق الصوفية  )1(
 .52ص :  نفسهاملرجع  )2( 
 .71املرجع نفسه، ص  )3( 
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القــول، وعندئــذ يــتكلم فــإذا هــو ال جــوه وتعتــاص علــى ألــني و ، وتتصــعب علــى أغــىن وســائل التعبــري، أســاليب البيــان

هــو يتلكــأ يــرتجم فــإذا ة أقــرب منــه إىل البالغــة والفصــاحة، وحيــاول أن والفهاهــ يكـاد يبــني، وينطــق فــإذا هــو إىل العــيّ 

تتصـل بــرفض أســاليب البيـان النغالقهــا دون مــا يشـعر الصــويف بالرغبــة  –مــة اهلمه –هـذه اللغــة .)1(مويتمـتم ويهمهــ

يف قوله، كما تتصل مـن جهـة ثانيـة بالبحـث عـن لغـة خاصـة مـن طبيعتهـا الصـمت عـن العبـارة، وهنـا تتعـني مشـكلة 

 .آن معا التجربة الصوفية جتاه اللغة من حيث هي ضرورة وعائق يف

إن حماولــة وصــف حلظــة االنفصــال عــن جتربــة روحيــة مثــرية والتعبــري عنهــا، هــي ألشــبه مبحاولــة طفــل مشــاغب 

اإلمساك بأطياف قوس قزح، عندما تـرتاءى لعينيـه ألوا�ـا الزاهيـة، فيخاهلـا أمامـه، ويف متنـاول يـده، وهـي حتلـق هنـاك 

غـري لغـة الرمـز سـبيال للتعبـري مبـا هلـا مـن  –يف حالـة كهـذه  – يف عقد السماوات وهياكل النور، وال جيد املبدع أمامـه

مفهومـة وعاليـة علـى الفهـم منفتحـة علـى ... فرديـة وعامليـة، قوميـة وشـائعة، موثوقـة وأبديـة " سعة ومشول، فهي لغـة 

، إىل والتعبـري عنهـامعاناة كهـذه، ويتعسـر أمـر البـوح هبـا  وما من شك يف أن التجربة الصوفية تنبثق من... �ائي الال

هوتا مدركا وعاجزا يف آن معـا، بـل إن غالـب جتـارب الصـوفية وحـاالهتم مـن هـذا بمحد قد يقف فيه صاحب احلال 

 .)2(النمط

 ).اإلشارةو  الرمز(خاصية اعتماد اللغة المكثفة :المبحث الثاني 

األسلوب الرمزي يف التعبري عن الرابع اهلجريني هو اصطناع أصحابه ز ما مييز تصوف القرنني الثالث و إن أبر 

 حقائق التصوف، حيث ظهرت جمموعة كبرية من االصطالحات اخلاصة بالتجربة العرفانية، يعرب هبا عن أسرار

من هم ليسوا أن تشيع بني العامة من الناس، و  حقائق ذوقية، وهبها اهللا للقوم، وملا كانت خشيتهم عليها منو 

 .داللتها عن العامة حجبو  أهال هلا، عمدوا إىل إهبامها

ريقني يشتد منذ املتصوفة، حيث بدأ الصراع بني الفب ذلك إىل بداية خصومة الفقهاء و رمبا يعود سبو 

 احلالجحماكمة ذي النون املصري، والنوري، وابن محزة و ذلك من خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني، و 

 .111نقال عن الشعر والتصوف لوفيق سليطني، ص ، عبد الكرمي اليايف:التعبري ومشكالته  )1( 
 .252ص ، حممد علي الكندي.د:يف لغة القصيدة الصوفية )2( 
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 )1(.غريهمو 

ويكون حتريَك الشفتني ، الرَّْمُز تصويت خفي باللسان كاهلَْمس: يف اللغة "الرمز"وإذا رجعنا إىل أصل كلمة 

وقيل الرَّْمُز ِإشارة وِإمياء بالعينني واحلاجبني ، بكالم غري مفهوم باللفظ من غري ِإبانة بصوت ِإمنا هو ِإشارة بالشفتني

وَرَمَز يـَْرُمُز ، بلفظ بَأي شيٍء َأشرت ِإليه بيد َأو بعنيإِليه مما يُباُن كل ما َأشرت :والرَّْمُز يف اللغة ، والشفتني والفم

ويـَْرِمُز َرْمزًا ويف التنزيل العزيز يف قصة زكريا عليه السالم 
 M[ \ ] ^ `_ a b : يف قوله تعاىل)2(

c d e f g h ji L كما ورد هذا اللفظ أيضا يف الشعر العريب القدمي  ٤١: آل عمران

 :الشاعربالداللة نفسها، يقول 

 رمـــــــــــــزت إلـــــــــــــي مخافـــــــــــــة مـــــــــــــن بعلهـــــــــــــا

 مــــــــــــن غيــــــــــــر أن تبــــــــــــدي هنــــــــــــاك كالمــــــــــــا  

   
ما يشار به إىل قريب منك على سبيل  :هذا البيت الشعري ليبني بأن الرمز هو وقد أورد السكاكي

 .حديثهلك كثرية يف األدب العريب شعره ونثره قدميه و أمثلة ذو . )3(اخلفية

ه فيما إمنا يستعمل املتكلم الرمز يف كالمو ... أخفي من الكالم  "مز هو ما أورد أيضا ابن وهب أن الر و  

الوحش، أو ور و اإلفصاح به إىل بعضهم، فيجعل للكلمة أو للحرف امسا من أمساء الطييريد طيه عن كافة الناس و 

يطلع على ذلك املوضع من يريد إفهامه رمزه، فيكون ذلك قوال جناس، أو حرفا من حروف املعجم، و سائر األ

كان ملتفلسفني من الرموز شيء كثري، و او هوما بينهما مرموزا عن غريمها، وقد أتى يف كتب املتقدمني واحلكماء مف

  )4(.أشدهم استعماال للرمز أفالطون

أصلهما واحد يف ، و )Symbol(االجنليزي و  )Symbole(الرمز يقابله املصطلح األجنيب الفرنسي و 

 )Sum(هي مكونة من مقطعني إىل احلزر والتقدير، و ) Sumbolein(اللغة اليونانية، حيث تشري كلمة 

 )5(.رز تعين ح) Bolein(و ،)مع: (تعينو 

 .209ص ، حممد كعوان: التأويل و خطاب الرمز )1(
 356ص، ، مادة رمز 5ج، ابن منظور:لسان العرب  )2(
 .5ص، 1983، 1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط: يب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي، تحأل:مفتاح العلوم  )3(
 .22حممد كعوان، ص :التأويل وخطاب الرمز )4(
 .22املرجع نفسه، ص  )5(
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الكائن احلي : " األدب أن الرمز هوالعربية يف اللغة و  أما تعريفه اصطالحا، فقد ورد يف معجم املصطلحات

 .امة أو غصن الزيتون رمزا للسالمأو الشيء احملسوس الذي جرى العرف على اعتباره رمز املعىن جمرد، كاحلم

 :له معان ثالثة) Symbole(و الرمز 

 .هذا هو املعىن القدمياملؤمنون يف الكنيسة املسيحية، و ملخص املبادئ اليت يدين هبا  -1

 .يصاغ بقول بليغ، أو صورة مرئيةشخصا أو أسرة أو شعبا عن غريه، و هو الذي مييز مذهبا أو الشعار، و  -2

كـــل مــا حيـــل حمـــل " هــو بح يعـــرف بــه اآلن، يف حقـــل األدب و الثالـــث فهــو املعـــىن االصــطالحي الـــذي أصــأمــا  -3

د عالقـــة رضـــية أو متعـــارف عليهـــا، إمنـــا باإلحيـــاء، أو بوجـــو ليـــه ال بطريـــق املطابقـــة التامـــة، و شـــيء آخـــر يف الداللـــة ع

هنــاك و  ال، الــيت تشــري إىل أعــداد ذهنيــة،مـثعـادة مــا يكــون الرمــز هبــذا املعــىن ملموسـا حيــل حمــل اجملــرد كرمــوز الرياضــة و 

وجــه أكثــر تعقيــدا للرمــز هــو الشــيء احملســوس الــذي يشــري أو يــوحي عــن طريــق تــداعي املعــاين إىل ملمــوس أو جمــرد،  

الفنــاء، أو تصــوير عو إىل التفكــري يف حــاالت الضــعف والســكينة والشــيخوخة و كغــروب الشــمس مــثال الــذي قــد يــد

 .رجل هرم رمزا للشتاء

املفهوم السطحي املباشر الذي قد يتبادر إىل الفهم، حبيث  –يف لغة التصوف  –س املقصود بالرمز و لي

يغدو عالمة على كمٍّ جمهول، كما احلال يف الرموز الرياضية، أو يكتفي بذكر عنصر من جمموعة ينتمي إليها، من 

، فالعالقة يف هذه احلالة هي داللة "آخر  شيء ممثل لشيء "الكثري، حبيث ميكن تعريفه بأنه  باب إبانة القليل عن

أوجه يذهب فيه  ما يكون محال –عادة  –ألن الرمز ... اجلزء على الكل خبصائص جتمع بني مكونات اجملموعة 

 الرياضيةريه من الرموز األخرى، اللغوية و غكن التمييز بني الرمز يف األدب و هبذا الفهم ميالفهم كل مذهب، و 

ما هي إال أدوات تيسر التفكري، وتشري إىل أشياء حمددة، رموز قارة متفق عليها، فالرموز العلمية املنطقية اليت هي و 

لذلك إىل مادة املعرفة إشارة موجزة، و اإلجياز، قد وضعها اإلنسان عندما أراد أن يشري ومهمتها التقريب والرتكيز و 

ال ميكن متواضع حوله، يف حقله واختصاصه، و دد معلوم فهي ال حتمل أي معىن إميائي ظين، بل هي حتيل إىل حم

غالبا ما يأيت الرمز العلمي خارجا عن مرموزه، منفصال عنه ال عالقة جامعة تفاوت فهم املتعلمني يف معناه، و أن ي

  )1(.االصطالحو  بينهما إال التواضع

 .235 – 234علي كندي ص .د:الصوفيةيف لغة القصيدة  )1(
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ني أو احلاجب واملنكب د أو الرأس أو العأما اإلشارة فهي أداة من أدوات الداللة على املعاين، تكون بالي

أمور يسرتها بعض الناس من بعض، وخيفو�ا من أ�ا معونة حاضرة يف " هلا أمهيتها إذ إذا تباعد الشخصان، و 

 )1(. "لوال اإلشارة مل يتفاهم الناس معىن خاص اخلاصو غري اجلليس، اجلليس و 

اإلشارة هي وسيلة إلخفاء األفكار عن أعني : يضع اجلاحظ املادة األولية اليت استخدمها املتصوفة هناو 

 .اآلخرين إما خوفا منهم، أو ضّنا هبا عليهم

أن يكون اللفظ القليل مشتمال على معان كثرية بإمياء : يقول قدامة ابن جعفر يف سياق تعريفه لإلشارةو 

 )2(.إليها أو حملة تدل عليها

ثرية، على الرغم هي داللة اللفظ الذي يكون إشارة على معان ك، و "اإلشارة"تتبدى هنا إحدى خصائص 

ركنا بالغيا هاما، بذلك تظهر  هي بالتايل وجه من وجوه اإلجياز اليت عدها الكثري من البالغنيمن قلة اللفظ، و 

 عن جتارهبم اليت ملتصوفة من خالهلا التعبريأمهية اإلشارة لكو�ا مشحونة بالدالالت، فكانت خري وسيلة استطاع ا

  )3(.أكثر مما يقولون فيهاأكثر مما تبدو عليه و  –ادعائهم  حسبو  –تكون عادة 

شارة، املفهوم الذي بىن عليه املتصوفة مفهومهم لإلاألساس و ، طبقا لتعريف البالغيني يعد مفهوم اإلشارة

 .دف حجبها عن أهل العبارةهلفهي غامضة 

ي به سوء دمن ال يفهمها ألن اجلاهل سوف يؤ  حجب هذه اإلشارة إىل أن ال يفسد معناهايهدف و 

تكون ملقاة أمام أقدام العامة، فهمه إىل أن يضيع العلوم اليت يعتربها أهل التصوف علوما رفيعة سامية ال جيوز أن 

 :يف ذلك يقول أحدهمو 

ـــــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــــره ونظهـــــــــــــــــــره  أحســـــــــــــــــــن م

 بــــــــــــــــــــادأ حــــــــــــــــــــق للقلــــــــــــــــــــوب نشــــــــــــــــــــعره  

   
ـــــــــــــــــــرهيخب ـــــــــــــــــــه أخب ـــــــــــــــــــي وعّن ـــــــــــــــــــي عّن  رن

 أكســــــــــــــوه مــــــــــــــن رونقــــــــــــــه مــــــــــــــا يســــــــــــــتره  

   
 عـــــــــــــــن جاهـــــــــــــــل ال يســـــــــــــــتطيع ينشـــــــــــــــره

 يفســــــــــــــــــــــــــــــد معنــــــــــــــــــــــــــــــاه إذا يعبــــــــــــــــــــــــــــــره  

   
 فــــــــــــال يطيــــــــــــق اللفــــــــــــظ بــــــــــــل ال يشــــــــــــعره

 ثــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــوافي غيــــــــــــــــــــــره فيخبــــــــــــــــــــــره  

   

 .57ص،1ج ، 1962سنة 2ط، القاهرة، اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر:البيان و التبيني )1(
 43، 1937طه حسني  وعبد احلميد العربي، القاهرة، جلنة التأليف والرتمجة، : تح، بن جعفر قدامة : نقد الشعر  )2(
 .25/26ص، 2004، اجلامعة اإلمريكية يف بريوت، وسيم عدنا العطار:ترمجان األشواق والداللة يف  ظاهرة التحول يف النص )3(
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 فيظهــــــــــــــــــر الجهــــــــــــــــــل وتبــــــــــــــــــدو رمــــــــــــــــــزه

)1(ويـــــــــــــــــدرس العلـــــــــــــــــم ويعفـــــــــــــــــو أثـــــــــــــــــره  
 

   
البعد يف إدراك سر اخلطاب اإلهلي، فمثال يف بثنائية القرب و عريب فإنه يربطه أما مفهوم اإلشارة عند ابن  

إشارة إىل موجود " أمل"بعد قوله " ذلك الكتاب: "قوله تعاىل: تفسريه لآليات األوىل من سورة البقرة جنده يقول

 أدخل حرف الالم يف ذلك،دا، وسبب البعد ملا أشار إىل الكتاب وهو املطروق حمل التفصيل، و بيد أن فيه بع

 :ينشد يف ذلكهي تؤذن بالبعد يف هذا املقام، واإلشارة نداء على رأس البعد، و و 

ـــــــــــــــــب وإبعـــــــــــــــــاد  علـــــــــــــــــم اإلشـــــــــــــــــارة تقري

 وســــــــــــــــــيرها فيــــــــــــــــــه تأويــــــــــــــــــب وإســــــــــــــــــناد  

   
ــــــــــــــــإن اهللا صــــــــــــــــيره ــــــــــــــــه ف  فابحــــــــــــــــث علي

 لمـــــــــــــــن يقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــه إفـــــــــــــــك وإلحـــــــــــــــاد  

   
ــــــــــه لــــــــــه ــــــــــال اإلل ــــــــــن ق ــــــــــه عصــــــــــمة م  تنبي

)2(كــــــــن فاســــــــتوى كائنــــــــا والقــــــــوم أشــــــــهاد  
 

   
دالالت عميقة، بقدر ما خيفي أيضا بدالالته در ما يوحي مبا خيفيه من أسرار و يسرت، فبقيوحي و  فالرمز 

املتلقي شاسعا من أجل التأويل والتأمل، فهو  إمنا يفتح الباب أماممز ال يدعونا إىل داللة واحدة، و تلك، ألن الر 

الربزخ ال : " فتوحاتهحيث يقول يف" الربزخ"د أشار إىل ذلك ابن عريب مبصطلح قجيمع بني احلضور والغياب، و 

ال الرمز الصويف قائم على عمقه وعلى عظمة مجو  )3(..."ذا وجهني ملا هو له برزخ  يكون برزخا إال حىت يكون

هو شبيه بذات و  تكمن قيمته يف مدى ما يشري إليه، فهو ذو طبيعة متحركة، ألنه انتقال مستمر،الفكرة فيه، و 

 )4(...تكني أبدا، ألن التصوف حركة مستمرة، فإذا وقع السكون فال تصوف العارف اليت ال تس

فقد وضع املتصوفة ألنفسهم ألفاظا اصطلحوا عليها للتعبري عن عواملهم الرمزية، شأ�م يف ذلك شأن 

وال أقو  حتديد دالالهتاهذه االصطالحات يف معاجم خاصة، و قد عين الكثري من الباحثني جبمع و  التجارب الغيبية،

 و غريمها"اصطالحات الصوفية"والكاشاين يف " التعريفات"يها، كما فعل اجلرجاين يف كتابه املتصوفة الكبار ف

 61ص، الكالباذي:أهل التصوف  ملذهبالتعرف  )1(
 262ص ، 4ابن عريب ج:الفتوحات املكية  )2(
 180ص، 5ج، املرجع نفسه )3(
 .117 – 116ص ، حممد كعوان:التأويل و خطاب الرمز )4(
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ا إشارة فإذا صار عبارة علمنا هذ: " شارة، قال أبو علي الروذباريصف التصوف بأنه علم إلكل هذا وُ 

هو غموض طبيعي حبكم غموض ض معانيها، و الصوفية أدى إىل غمو هذا التسرت وراء اإلشارة يف اللغة ، و "خفي 

 .لصويفالتجارب اليت ينقلها ا

 :قد عرب ابن الفارض عن دواعي رمزيته بالقولو 

ــــــــــذي ــــــــــارة وال  أشــــــــــرُت بمــــــــــا تعطــــــــــي العب

 تغطـــــــــــــــــى فقـــــــــــــــــد أوضـــــــــــــــــحته بلطيفـــــــــــــــــة  

   
 وعنــــــــــــــــــّي بــــــــــــــــــالتلويح يفهــــــــــــــــــم ذائــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــي عــــــــــــــــن التصــــــــــــــــريح للمتعنــــــــــــــــت    غن

   
ــــــَبْح دمــــــه وفــــــي ــــــُبح مــــــن لــــــم يـُ  بهــــــا لــــــم يـَ

)1(اإلشـــــــــارة معنـــــــــى مـــــــــا العبـــــــــارة حـــــــــّدت  
 

   
أن و هم يف غىن بالتلويح عن التصريح، مون كالمه بالرمز ال بالتصريح، و فهو يعين أن أويل الذوق يفه 

 المة،روحه، حىت مينحه اهللا السباحلقائق اليت يدركها مبشاعره و  الرجل يريد السالمة لنفسه من شر الغوغاء، ال يبوح

سبب ويشري ابن عريب إىل أمهية و .اإلشارة تغين عن العبارةبه، ومن أن يباح دمه بني الناس، و يقيه شر املرتبصني و 

 :قولهاللجوء إىل الرمز عند الصوفية ب

 أال إن الرمــــــــــــــــــــــــوز دليــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــدق

ــــــــــي الفــــــــــؤاد   ــــــــــب ف ــــــــــى المغّي  علــــــــــى المعن

   
 وإن العـــــــــــــــــــــــــــــالمين لــــــــــــــــــــــــــــــه رمــــــــــــــــــــــــــــــوز

ــــــــــــــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــــــــــــــدعى بالعب  وألغــــــــــــــــــــــــــــــاز لي

   
ـــــــــــــوال اللغـــــــــــــز كـــــــــــــان القـــــــــــــول كفـــــــــــــرا  ول

ــــــــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــــــــى العن  وأدى العــــــــــــــــــــــــالمين إل

   
ــــــــــــد حبســــــــــــوا فقــــــــــــالوا ــــــــــــالرمز ق  فهــــــــــــم ب

ــــــــــــــــــــــــــدماء وبالفســــــــــــــــــــــــــاد    بــــــــــــــــــــــــــإهراق ال

   
 :العبارة بقوله مكانة لغة اإلشارة عند القوم وأ�ا تنوب مناب اللفظ و يشري أيضا إىلو 

ـــــــــــــــــــــــارات وألفـــــــــــــــــــــــاظ  إن الكـــــــــــــــــــــــالم عب

 وقـــــــــــــــــد تنـــــــــــــــــوب إشـــــــــــــــــارات وإيمــــــــــــــــــاء  

   
 لـــــــــوال الكـــــــــالم لكنـــــــــا اليـــــــــوم فـــــــــي عـــــــــدم

ــــــــــــــم    ــــــــــــــاءول ــــــــــــــّم أحكــــــــــــــام وأنب  تكــــــــــــــن َث

   
ـــــــــــــــــــُس الرحمـــــــــــــــــــان عّينـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه نـََف  وأن

 عقـــــــــــل صـــــــــــريح وفـــــــــــي التشـــــــــــريع إنبـــــــــــاء  

   
 فيــــــــــه بــــــــــدت صــــــــــور األشــــــــــخاص بــــــــــارزة

 معنــــــــــــى وحســــــــــــا، وذاك البــــــــــــدو إنشــــــــــــاء  

   
 فـــــــــــانظر تـــــــــــر الحكمـــــــــــة الغـــــــــــراء قائمـــــــــــة

 .)2(فيهـــــــــا لعـــــــــين لبيـــــــــب القلـــــــــب أشـــــــــياء  
   

 83ص، عمر ابن الفارض:ديوان ابن الفارض  )1(
 .181، ص 2ج ، ابن عريب:الفتوحات املكية )2(
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 ن العبارةاإلمياء تنوبان عواإلمياء، حيث جعل اإلشارة و ميز ابن عريب هنا بني العبارة واللفظ واإلشارة 

مراتب العلوم يف فتوحاته  ، كما يقسم ابن عريب)اخلفاءالظهور و (ى ثنائييت هو متييز يتكئ علاللفظ يف الداللة، و و 

لكل  يشري إىل اخلصائص اللغويةعلم العقل الربهاين، وعلم األحوال الذوقي، وعلم األسرار الفوقي، و : إىل ثالث

ه العبارة، حسن وفهم معناه، أو فكل علم إذا بسطت: " من أنساق لغوية، يقولطبقة، وما يناسب بنيتها الفكرية 

علم  نظر، إالّ لعقل النظري، ألنه حتت إدراكه، ومما يستقل به لو عذب عند السامع الفهم، فهو علم اقارب و 

رمبا جمته العقول الضعيفة املتعصبة، اليت َخُشَن، و و  فهام درُكهُ اعتاص على األو  إذا أخذته العبارة َمسُجَ ، فإنه األسرار

هلذا صاحب العلم كثريا ما يوصله إىل األفهام ا اليت جعل اهللا فيها من النظر والبحث، و مل تتوفر لتصريف حقيقته

ميكننا و  " )1(علم العقولال فهي متوسطة بني علم األسرار و أما علوم األحو األمثلة واملخاطبات الشعرية، و  بضرب

  )2(:التمثيل لرأي ابن عريب هبذا الشكل

 

وا على العامة بالعلم على غري أهله مل يكن مسلك الصوفية وحدهم، فالفالسفة أيضا حّرم إن الضنّ 

 ة لتبين منهج السرتمع تعدد األسباب املوجبو ... خشية أن تفسد عقائدهم " الربهان"اإلطالع على كتب 

 280ص، 2ج، البن عريب:الفتوحات املكية  )1(
 .120حممد كعوان، ص :التأويل و خطاب الرمز )2(

 الباطن الظاهر

 علم العقل علم األسرار

 العبارة

 الربهان
 علم األحوال

 اإلشارة، الرمز الذوق

 الكشف

 مراتب العلوم
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السلطة السياسية هو العلة ضد اضطهاد الفقهاء و " احلماية"يبقى سبب  ار على اللغة الرمزية،االقتصاإلشارة، و و 

  )1(.املركزية

ال أشد من علماء الرسوم على أهل اهللا املختصني خبدمته، العارفني به من طريق و : " يقول الشيخ األكرب

فهم هلذه الطائفة مثل إشارات خطاباته،  أسراره يف خلقه، وفهمهم معاين كتابه و الوهب اإلهلي، الذين منحهم اهللا

 )2(.الفراعنة للرسل عليهم السالم

يف ما خياطبون به اخللق أ�م يف ت يف علومهم، و املتصوفة عموما أن انتهاجهم �ج اإلشاراابن عريب و  رىوي

 ٥٣: فصلت M 8 7À Á Â Ã Ä Å L  متبعون ملنهج الوحي اإلهلي، كما ذلك

س الفقيه ليأن "رةإشا"وجه يرونه يف أنفسهم : فكل آية هلا وجهان أنفسهم،يف عين اآليات املنزلة يف اآلفاق، و ي

ذلك جلهلهم وقاية لشرهم وتشنيعهم يف ذلك بالكفر، و ، يف ذلك إنه تفسري ال يقولونصاحب الرسوم إىل ذلك، و 

 )3(.مبواقع خطاب احلق

 "لطائف اإلشارات" منه تفسريو اب اهللا امسه التفسري اإلشاري، من هنا وجدنا لونا من ألوان التفسري لكتو 

بل إننا كثريا ما جند أئمة التفسري من غري اإلشاريني يقفون غري مرة عند معىن من معاين القرآن "، لإلمام القشريي

  )4("...بعض أهل اإلشارة يعنون الصوفية قال : الكرمي، فيقولون

 MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î : إن الصوفية يستجيبون يف إشاراهتم إىل قوله تعاىل

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L القرآين فمعارض  فمن أراد الوقوف عند معىن واحد للنص ١٠٩: الكهف

احلق وجه واحد، و  –املعجز لفظا ومعىن  –للكلم اإلهلي  ن يكو أىنّ و . للنص ابتداًء، ولنعميت العقل والذوق انتهاء

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  تعاىل يقول

ÖÕ × Ø Ù Ú Û L ثهم اهللا تعاىل ما مل يعملوه عملوا مبا عملوا ور  إن الصوفية حني، ٢٧: لقمان "

 .95، ص 2004سنة، 2املغرب ط، الدار البيضاءاملركز الثقايف العريب، ، نص حامد أبو زيد.د:هكذا تكلم ابن عريب )1(
 300ص، 1ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )2(
 .96ص  ، نصر حامد أبو زيد:هكذا تكلم ابن عريب )3(
 .74ص ، بن بريكة:موسوعة الطرق الصوفية )4(
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ب أصفيائه من املعاين املذخورة واألسرار علم مواريث األعمال الذي يكشف اهللا تعاىل لقلو وهو علم اإلشارة و 

 )1(...طرائف احلكم يف معاين القرآن واللطائف املخزونة وغرائب العلوم و 

ة يف حنايا الء القوم لإلشارات اخلفية الكامنسبب إدراك هؤ  –تفسريا منطقيا  –أبو زيد  يفسر لنا حامدو 

هذان .النص القرآين، حبسب رأي ابن عريب أ�م جتردوا من البعدين العائقني عن الولوج من ظاهر النص إىل باطنه

هو ما يسمى و  املشار إليه،بني املشري و  املكاين يقع حاجزا إذ البعد بعد العلة؛دان يتمثالن يف البعد املكاين، و البع

احلواجز اليت  هنا تنوب اإلشارة مناب الصوت، أما بعد العلة فيتمثل يف وجود حاجز منباملسافة التخاطبية، و 

حيث جيعل .غريهكالصمم و " علل التواصل"تقف دون اإلدراك والتواصل، وحصول املعرفة والفهم، ويطلق عليها 

من العلة النقص الذي حيول دون مساع كلمات مسافة وجودية بني الرب والعبد، و ن البعد م –ابن عريب  –

املعلول من البشر، مث القرآن هو إشارة حلقائق الوجود وحقائق األلوهة يف حق البعيد و ليخلص إىل أن .الوجود

ة يفهمون كل إمكانيتها القرآن يف حقهم إمنا هو عبار عارفني من هذه املعادلة لقرهبم وخللوهم من العلة، و يستثين ال

لكنه بالنسبة لإلنسان العادي جمموعة من الرموز والرمز، و النيب خال من األلغاز فالقرآن بالنسبة للصويف و .املعنوية

دران على إدراك تعدد كذلك العارف قاو ، النيب وحدهيات عديدة من مستويات اإلدراك، و اليت قد تفهم مبستو 

مكنتهما من حل شفرة النص، فصارا ية اليت حلت هلما شفرة الوجود، و ما املعرفترابطها حبجم جتربتهاملستويات و 

 .اختالفهاو  قادرين على فهمه بتعدد مستوياته

 :هيو  من مث ميكننا القول بأن القرآن الكرمي ينطوي على ثالث أضربو 

 )2(:الشكل يكون هبذاما يقابله من طبقات املتلقني، و  لكل ضرب منها، و الرمزإلشارة، و االعبارة، و 

 كيفية الفهم الواسطة 
 األنبياء
 الصوفية

 

  ةالعبار 
 

 التأويل 

 الفهم الظاهر  اإلشارةو  الرمز  ةالعام

 .76ص ، السابقاملرجع  (1) 
 125ص، حممد كعوان:التأويل وخطاب الرمز  )2(
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 الباطنة، فيصرحان بظاهرها،ة و الصويف يفهمان عبارات القرآن فهما عميقا بدالليتها الظاهر فالنيب و 

اإلشارة لديهما ال حيتمالن النص ألن الرمز و هم العامة ظاهر يف حني يف. يكتمان ما هو باطن فيهاو 

اإلهلي، الذي استخدم لغة هكذا يصبح منهج السرت باستخدام اللغة اإلشارية منهجا اتباعيا للمنهج و .التأويل

هو التالؤم مع مستويات العقول، الباعث هنا كما هو الباعث يف لغة اخلطاب اإلهلي، السرت واإلشارة يف خطابه، و 

 :فارقان جيب التنبيه إليهما يبقى مع ذلكو 

 .أهل الظاهرا وقائيا ضد هجوم علماء الرسوم و أن لنهج السرت عند املتصوفة هدف: الفارق األول

هو مأزق ال وجود له يف اخلطاب اإلهلي، إذ لو ، و "للغةضيق ا"�ج السرت عندهم يرتد إىل مأزق  أن: الفارق الثاين

  .بأسلوب مفهوم لكل أحد لفعل، ولكنه شاء أال يفعلئق شاء اهللا أن يعرب عن كل احلقا

أنه من جهة أخرى ال يريد أن يصطدم بالعامل، الذي ليس ن معرفته أوسع من لغته من جهة، و مأزق الصويف أ 

  )1(.لفهم احلقائق اليت يعرفها هو على استعداد بعدُ 

 :يقول ابن عريب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  إن هللا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا ركب

 لبهــــــــــيمُنُجــــــــــَب األعمــــــــــال فــــــــــي الليــــــــــل ا  

   
 و ترقّــــــــــــــــــــت همــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذل بهــــــــــــــــــــم

 لعزيــــــــــــــــز جــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرد علــــــــــــــــيم  

   
ـــــــــــــــــــــــــــى لهمـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــاهم وتجل  فاجتب

ـــــــــــــــــــــــــديم    وتلقـــــــــــــــــــــــــاهم بكاســـــــــــــــــــــــــات الن

   
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــي ذل ـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــن يكـــــــــــــــن ذا رفع  م

 إنــــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــــرف مقــــــــــــــــــــدار العظــــــــــــــــــــيم  

   
 رتبــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــارث إن حققتهــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــديم    إنمــــــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــــــر في

   
 إن هللا علومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول ونبــــــــــــــــــــي قســــــــــــــــــــيم    *ف
   

 ذاتـــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدركهالطفـــــــــــــــــــــت 

)2(عـــــــــــــالم األنفـــــــــــــاس أنفـــــــــــــاس النســـــــــــــيم  
 

   
يستدلون ملذهبهم مبا ، ويف األخري فإن الصوفية يف انتهاجهم لغة السرت والغموض باستعمال الرمز واإلشارة 

أما الواحد فبثثته : ابنيجر  محلت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال أيب هريرة ج البخاري يف صحيحه عنخرّ 

 .96ص  نصر حامد أبو زيد:هكذا تكلم ابن عريب )1(
 .245، ص 01الفتوحات املكية، ج  )2(
 معناه الويل:القسيم  *
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كان و  -عبد اهللا بن عباس وروي عن، جمرى الطعام: البلعوم ؛طع مين هذا البلعومأما اآلخر فلو بثثته لقُ فيكم، و 

 MÕ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L  تعاىل يف قوله-التساع علمه رالبحبيلقب 

قال علي رضي وكما ، لو فسرته لكنت فيكم الكافر املرجوم:، لو ذكرت تفسريه لرمجتموين، ويف رواية١٢ :الطالق

إىل هذا العلم  و " لو وجدت هلا َمحلة، لعلوما مجة –وضرب على صدره بيده –إن هاهنا :"قلة اهللا عنه حني علم النّ 

 :الب زين العابدين رضي اهللا عنهم بقوله بن أيب ط كان يشري علي بن احلسني بن علي

 يــــــــــا رب جــــــــــوهر علــــــــــم لــــــــــو أبــــــــــوح بــــــــــه

 لقيــــــــــل لــــــــــي أنــــــــــت ممــــــــــن يعبــــــــــد الوثنــــــــــا  

   
 و الســــــــــــتحل رجــــــــــــال مســــــــــــلمون دمــــــــــــي

)1(يــــــــــــرون أقــــــــــــبح مــــــــــــا يأتونــــــــــــه حســــــــــــنا  
 

   

 تنوع الداللة بتغير المقام والحالاصية خ :المبحث الثالث 

قـــد تتنـــوع داللـــة املصـــطلح أو تتغـــري أو تتبـــدل حبســـب تغـــري املقـــام أو املنزلـــة، أو بعبـــارة اللغـــويني حبســـب تغـــري 

معروفــة، يســلك يف كــل مقــام منهــا طائفــة تنطبــق علــيهم خصوصــيات الســياق، وإذا كانــت تلــك املقامــات حمصــورة 

 .املقام وخصائصه وأحواله املعرب عنها هبذه املصطلحات وغريها

وهاتــه .)2(وهكـذا فألفـاظ الصـويف الــيت يسـتخدمها مسـتمدة مــن عاملـه الشخصـي والــذايت واحلسـي واإلشـراقي 

ألن الصويف عادة مـا يعـرب عـن خطـوات  )3(التنزل فيهااملصطلحات متفاوتة يف عمقها على حسب احلضرة اليت يقع 

وتلــك اخلطــوات متغــرية وغــري ثابتــة وخمتلفــة مــن صــويف آلخــر، ألن الطــرق إىل اهللا بعــدد ، معراجــه إىل الــذات اإلهليــة

اخلالئــق فكــان لزامــا أن تتغــري داللــة املصــطلح بتغــري املقــام واحلــال ومــن أمثلــة ذلــك مايتــداول بــني أربــاب الطريــق يف 

فهنـاك صــوم العـوام وصــوم خــواص ، ويف مصـطلح الصــوم، فهنـاك توبــة العـوام وتوبــة خـواص اخلــواص، مصـطلح التوبــة

فـــإذا كانـــت املقامـــات مكاســـب تنـــال بطـــول املثـــابرة واجلـــد حيـــث يرتقـــى الصـــويف مـــن مقـــام إىل ، ...اخلـــواص وهكـــذا

، يـا يف املقـام، ولكـل صـويف حالـه اخلـاص بـهمقام، فإن األحوال مواهب مين هبا اهللا على عبـاده ممـن نـالوا درجـات عل

كما أن مثرات املعارف اليت تشـرق علـى الصـويف أثنـاء الكشـف توصـف بكو�ـا خاصـة وليسـت ملكـا إال لصـاحبها، 

وال ميكن حبال من األحوال أن تتكرر تلـك املكاشـفات بالطريقـة نفسـها، فلكـل حـال ومقـام مـا يناسـبه مـن معـارف 

 246ص، 1ج، ابن عريب:راجع الفتوحات املكية  )1(
 19ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )2(
 .51بن بريكة، ص : راجع موسوعة الطرق الصوفية )3(
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وهذا ما يربر كثرة األحـوال واملقامـات الـيت ورد ذكرهـا يف  ، السالك بقدر استعداده وحتمله غيبية، ألن اهللا يفتح على

التوبــة، الــورع، الزهــد، الفقــر،  :املقامــات التاليــة، وحقائقهــا"كتــب الصــوفية، فقــد أورد الطوســي فيهــا بــاب املقامــات 

، الشــوق، األنــس، الطمأنينــة، املشــاهدة، القــرب، احملبــة، الرجــا: أمــا األحــوال فــذكر منهــا... الصــرب، التوكــل، الرضــا

ويعــد ذو النــون ، فمقــام املشــاهدة خيتلــف مــن احلــالج إىل ابــن عــريب إىل ابــن ســبعني ألنــه مــن األذواق)1(..."اليقــني 

ومـع ذلـك تظـل ،أول مـن حـدد األحـوال واملقامـات) التاسـع املـيالدي(املصري الذي عـاش يف القـرن الثالـث اهلجـري 

وهبــذه املقولــة ...-حبســب املتصــوفة –ولــو إميــاء ورمــزا ، مــات عصــية علــى الصــوف أو التوصــيلبعــض األحــوال واملقا

بـــل إن ، وانطالقــا منهـــا يلجـــأ املتصــوفة إىل كـــل أســـلوبا ممكــن يعيـــنهم علـــى توســيع ميثـــاق اللغـــة الــداليل واالحتمـــايل

خوفـا علـى عقيـدة ، روقـا وكفـراويعـدون ذلـك م، أقطاهبم حيرمون على املتصـوفة التعبـري عـن بعـض األحـوال واملقامـات

واعتقــادا مـنهم بــأن جهـاز اللغــة غـري قــادر علـى النهــوض هبـذه املهمــة مـن جهــة ثانيــة ، كمــا يقولـون مــن جهـة،  العـوام
)2( 

إن ألفاظ اللغة وضعت أساسا للمحسوسات، فلما أراد الصـوفية التعبـري عـن اجملـردات أساسـا للمحسوسـات 

يف نقــل جتــارهبم فعـددوا مــن جمــاالت داللـة األلفــاظ عــن طريـق فعاليــة التوســع، مل تسـعفهم اللغــة االصــطالحية تلـك، 

فــاللفظ إن كــان حيتمــل داللــة واحــدة متعــارف عليهــا أضــحى حيتمــل العديــد مــن الــدالالت ؛ألن الصــوفية يشــريون 

 .)3(ليقةباللفظ الواحد لعدة معان، فهم ال يقيدون األلفاظ بقدر ما يفتحون الباب شاسعا أمامها لتصري حرة ط

ـــة لرتاكيـــب اللغـــة، ورأى أن اللغـــة تقـــدم كمـــا هـــائال مـــن  وإذا كـــان النقـــد احلـــداثي قـــد وّســـع مـــن جمـــال الدالل

فـإن "، اإلمكانيات اإلفرادية والرتكيبية، وأن املبدع يوجه طاقته اإلختياريـة إليهـا فيفارقهـا ويوافقهـا، علـى صـعيد واحـد

اخلصــوص، هــي عــامل قــائم بذاتــه يتمتــع بكــل مــا يتمتــع بــه العــامل اللغــة عنــد املتصــوفة، وعنــد ابــن عــريب علــى وجــه 

احملسوس من مكونات، غري أنه ال يظهر على وجه التحقق إال ألصـحاب الكشـف، ليصـبح التعامـل مـع هـذا العـامل 

 .)4(غري الظاهر، تعامال مع كائنات حية، متتلئ نشاطا وحيوية وتضمر أكثر مما تظهر

 65ص، للطوسي:اللمع  )1(
 85ص،علي كندي:يف لغة القصيدة الصوفية  )2(
 .210ص ، حممد كعوان:التأويل وخطاب الرمز )3(
 .92ص  ، علي كندي:يف لغة القصيدة الصوفية )4( 
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فاللغــة العاديــة ال حتتمــل بــداللتها االتفاقيــة ، ويف أوقــع اللغــة التواصــلية يف مــأزقإن اتســاع األفــق املعــريف الصــ 

وذلـك لكو�ـا ال تفـي ، املعاين اليت تتجلى للعارف لدرجة جعلت الشك يسـاور هـذه اللغـة ويلفهـا مـن شـىت جوانبهـا

ومـــن مث عمـــد ،)1(اإلشـــراقية بـــالتعبري عـــن العـــوامل الباطنيـــة فهـــي عـــاجزة وقاصـــرة عـــن القيـــام بوظيفتهـــا يف نقـــل الرؤيـــة 

ومظاهر ضـيق العبـارة متجليـة بكثـرة يف "، الصوفية إىل حماولة توسيع نطاق داللة اللغة يف وضع مصطلحاهتم اخلاصة

ألن ألفـاظ لغـة التـداول ال تشـفع يف التعبـري عـن الرجـات الصـوفية ، اخلطابات الصوفية والشعرية على وجه اخلصوص

وقـــد عجـــز اخلطـــاب ...اإلعتيـــاص التعبــريي هـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الــوهم التعبـــريي كمـــا أن مظـــاهر ذلـــك   ، العاليــة

حيـــث وظـــف مـــن أجـــل ذلـــك معجمـــا إشـــاريا رمزيـــا إســـتقى ، الصـــويف يف التعبـــري عـــن هـــذه األحـــوال الســـامية باللغـــة

واقعـون إن الصـوفية يف تـرقيهم الروحـي :"وقـال حجـة اإلسـالم الغـزايل  ، )2(معظمه من لغة الرياضيات وعلوم أخرى 

فهــم ســائرون مــن مشــاهدة الصــور واألمثــال إىل درجــات ، حتــت حــرج اللفــظ الــذي اليفــي بوصــف ذرة مــن أحــواهلم

يضـــيق عنهـــا نطـــاق النطـــق فـــال حيـــاول معـــربا أن يعـــرب عنهـــا إال اشـــتمل لفظـــه علـــى خطـــأ صـــريح ال ميكنـــه اإلحـــرتاز 

 . )3("عنه

ـــوعي مبشـــكلة اللغـــة  ـــه علـــى توســـيع دوائرهـــا، وتفجـــري ، مـــن داخـــل هـــذا ال إنطلـــق الكـــالم الصـــويف يف مراهنت

إن اللغــة العاديــة وفــق مــا يــراه ، )4(وإعــادة توجيههــا ضــد نفســها خاصــة فيمــا يتصــل بوظيفتهــا األساســية ، أوضــاعها

ذلـــك أ�ـــا جتليـــات ، أدونــيس تقـــول األشـــياء كمـــا هــي بشـــكل كامـــل و�ـــائي بينمــا الصـــوفية ال تقـــول إال صـــورا منهــا

  )5(فما ال ينتهي ال يعرب عنه إال مبا ال ينتهي ، وملا تتعذر اإلحاطة به، جتليات ملا يقال وملا ال يوصف، املطلق

وتظــل اللغــة هـــي اإلشــكالية الكــربى يف نظـــام املعرفــة الصــوفية فمـــن حيــث كو�ــا أداة التواصـــل يف مرحلــة مـــا 

قيودهــا، وهــو يف حــال فنــاء وســكر وغيبــة، ويف يســعى الصــويف الخــرتاق حــدودها، وحتطــيم مألوفهــا والــتخلص مــن 

مرحلة أخرى وقد رجـع إىل حـال البقـاء والصـحو والشـهود، وجـد أن اللغـة نفسـها هـي أعـدا عـدوه ووجـد يف خمتلـف 

 .تراكيبها وفسحة تعابريها منغلقا عليه وسدا، فيقف صاحب احلال مبهوتا، مدركا، عاجزا يف آن واحد

 146ص ، حممد كعوان:التأويل وخطاب الرمز  )1(
 149ص، املرجع نفسه )2(
 . 56، ص 1993مسيح دغيم، دار الفكرن : تح ،الغزايلواملفصح باألحوال، أبو حامد  املنقذ من الضالل )3(
 23ص، رفيق سليطني:الشعر والتصوف  )4(
 7عدد ، جملة اخلطاب، جامعة تونس، عبد املنعم شيحة:مدخل إىل دراسة خطط املتكلمني يف السرد الصويف القدمي حمي الدين بن عريب منوذجا  )5(

  2010سنة 
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عـد مـا كانـت أداة تواصـل، فـإذا هبـا أداة إدانـة، باعتبارهـا تقـارب مـا ال يقـال، لقد عاىن الصويف من اللغـة، ب" 

فتصــري عــدوا للصــويف إذا قــال هبــا مــا ال يقــال، وهلــذا ينقلــب الصــويف مــن املعــايري االجتماعيــة واملؤسســة، لــذا يصــطنع 

إىل لغــات مغــايرة للغــة لغــة أخــرى خارقــة ورمبــا ال تســعف الصــويف كثــريا وهــو مــا يفســر جلــوء أغلــب احلركــات الصــوفية 

التواصــل االجتمــاعي، مــن أجــل إبــراز التجربــة الصــوفية يف أعمــق مســتوياهتا، كلغــة األلــوان أوال، ولغــة التخطيطــات 

والدوائر وعموم األشـكال اهلندسـية ثانيـا، ولغـة احلركـات والـرقص ثالثـا، ولغـة الرتنـيم واملوسـيقى الـيت تـؤطره تـالزم كـل 

ري لغوية قد تؤدي بعض الغرض حني تتعطل لغـة الكـالم، إذ حتـول اللغـة علـى أ�ـا عاطلـة األذكار باعتبارها عالمة غ

 .)1(ويتحول الكالم إىل جمرد فضلة ال طائلة منها، ومعطلة

ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع أن نقــول أن أبعــاد التطــور الــداليل الــيت تعكســها اصــطالحات الصــوفية ينحــو 

 .ومستوى العامة من الناس، مستوى اخلاصة من املتصوفة:هباته األلفاظ حنو مستويني خمتلفيني

ـــر يف ، وتبقـــى خصـــائص كثـــرية ال يســـعنا املقـــام ملناقشـــتها نـــذكر منهـــا خاصـــية املعرفـــة القلبيـــة  وخاصـــية التكث

وخاصـــية  وخاصـــية تعريـــف اجلـــامع املـــانع للمصـــطلح الصـــويف، وخاصـــية ختطـــي قيـــود اللغـــة املألوفـــة، األلفـــاظ واملعـــاين

  .رتالغوض والس

  

 .100-99ص  ، 2013سنة، 2عدد ، جملة األثر، تيارت، جامعة ابن خلدون، أمحد بوزيان.د:بالغة الصمت يف اخلطاب الصويف )1( 
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 ه نلمحة عن حياة ابن عربي وترجما: تمهيد 

، محــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا العــريب الطــائي احلــامتي املعــروف بــابن عــريبعلــي بــن حممــد بــن أ هــو حممــد بــن

بـا يكـىن أ، خـي عـدي بـن حـامت مـن قبيلـة طـي العربيـة املشـهورةبـن حـامت أهللا مـن ولـد عبـد ا" الشـيخ األكـرب "الشهري 

 )1(يب بكـر بـن العـريبعـن القاضـي أمتييـزا لـه ، شـرقهـل املن ويعرف باحلامتي وابن عـريب لـدي أالديحميي  بكر ويلقب

 )2(راقةابن سبندلس إنه كان يعرف يف األ"  ح الطيبنف" يقول صاحب

شـبيلية وهـو يف مث انتقلت بـه أسـرته إىل إ} م 1165هـ املوافق لــ 560{ولد يف مدينة مرسية باألندلس عام 

 .هــ  598الثامنة من عمره وبقى يف هذه املدينة حىت سنة 

الشـريف علـى ودرس احلـديث ، شـبيليةين دراسته بقـراءة القـرآن علـى يـد أيب بكـر بـن خلـف يف إالد حمييبدأ 

ذهب يف العبـادات بـاطين النظـر يف كان ظـاهري املـ،  شبيليوعبد احلق اإل، ساتذة كأيب حممد عبد اهللاأل يد عدد من

  )3(عتقادات اال

حمصــال لفنــون ، مجيــل اجلملــة والتفصــيلفقــد كــان  متفوقــا ناهبــا وفقــا لوصــف بعــض مشــائخه نــه كــانويبــدو أ

ختــذت حيــاة إبــن عـــريب ا )4(، دب الشــأو الــذي ال يلحـــق، والقــدم الــذي ال يســبقولــه يف األ، العلــم أخــص حتصــيل

عـن سـبب دخولـه  هــ وختتلـف الروايـة 580وذلـك حـوايل سـنة ، ن كان مشغوال بالصيد واآلدابمسارا صوفيا بعد أ

ســني فــوق ه منــه إال تــالوة أبيــه لســورة يااملــوت ومل ينقــذ بــه حــدنــه أصــيب مبــرض شــديد بلــغ إ: طريــق التصــوف فقيــل

القـرآن  كـان يقطعهـا بـتالوة  خوله الطريق إىل اخللوة الـيتوقيل يرجع سبب د، سبب املرضبرأسه وهو يف شبه غيبوبة 

 :نسه باألحياء يقولمن أُ فقد كان يقطع جل وقته باملقابر كأنه يأنس باألموات أكثر ، يف األماكن اخلالية

تصـال بـأرواح املـوتى مـن شـيخ شـهري علـم إبـن عـريب االت "لقبور مدة منفردا بنفسـي نقطعت يف القد كنت ا" 

بـن امـن الشـيوخ مثـل يوسـف الكـومي وقـد أشـاد  شـى مجاعـةوكـان يغ، بالكرامات هو أبـو احلجـاج يوسـف الشـرببلي

 91ص، 6ج، 2ط، بريوت، دار الفكر، حاجي خليفة:راجع كشف الظنون  )1(
، 2ج، 1955سنة، ط.د، بريوت، دار الكتب العلمية، مرمي طويل:املقري أمحد بن حممد تعليق :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  )2(

 391ص
 377ص، 2ج، املرجع نفسه )3(
 3ص، 1ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )4(
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وتتجلـــى ، ســومعبــد اهللا بــن قي فس عــن عبــد اهللا بــن اجملاهــد وأيبلـــنوتلقــى علــم حماســبة ا، شــادة كبــريةه إعــريب بعلمــ

 .)1(ربن عريب حماسبة اخلواطاطريقتهم يف حماسبة األقوال واألفعال وأضاف 

 ،ر يف اخللــواتالزهــد يف الشــهوات والتفكــر والتــدبســنوات شــبابه ب بــن عــريب علــى تكــوين روحــه منــذاوعمــل 

 MK L M N O P Q R  قولـه تعـاىل شـيخ أنـه قـرأ األيـة القرآنيـةيذكر ال

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e fg h i j k l m L ٢٤: التوبــــــــــــة،  

نــوم  فبقيـت فيهــا سـكران مــايل تـالوة يف صــالة وال يقظـة وال 586شـبيلية ســنة اجلمعـة بعــد الصـالة يف املقــابر بإ يـوم

بــن عــريب منــذ تفجــرت كــوامن العلــم يف صــدر ا.)2(ها يقــدر قــدر  جــد هلــا حــالوة ولــذة الإال هبـا ثــالث ســنني متواليــة أ

فـــرأى فيمـــا يـــرى النـــائم أنـــه نكـــح جنـــوم ، وهـــو يف ّجبايـــة مســـقط رأســـهيـــا يف املنـــام وقـــد عرضـــت لـــه رؤ ، نعومـــة أظفـــاره

هلــا لــه بأنــه علمــاء الرؤيــا أوّ  فلمــا عــرض رؤيــاه علــى أحــد، مث إنــه نكــح احلــروف كلهــا، الســماء بلــذة مــا بعــدها لــذة

ملشـرق بـن عـريب بالسـياحة باااشـتهر ، )3(وستنكشف له أسرار الكواكب وخواصها ، تفتح له أبواب العلوم العلويةس

 ، ومؤلفــا للكتــب والرســائل، وعارضــا ومناقشــا ألرائــه الفكريــة الفلســفية ومعتقداتــه الصــوفية، مــا ومعلمــاواملغــرب متعل

وأشــهر شــعره ، )فصـوص احلكــم(و )الفتوحــات املكيــة(نهـا اشــتهر م، فاقــت كتبـه ورســائله األربعمائــة، وشـاعرا صــوفيا

وعلـــى  ،فعنـــده النعومـــة واملعـــىن الرمـــزي، كـــان جيـــنح يف شـــعره إىل الفارســـية أكثـــر منـــه إىل العربيـــةو ، موشـــحته الصـــوفية

حـــتفظ مـــن العربيـــة بوصـــف الطلـــب املهجـــور والظعـــن والناقـــة علـــى أنـــه ا، الوجـــد الكئيـــب املتلهـــب الطريقـــة الصـــوفية

فلـــو قـــرأت لـــه قصـــيدة ، ويف شـــعره ظـــاهٌر ميلـــه إىل املنـــاظر الطبيعيـــة كـــاحلقول والريـــاض، وباألمســـاء واألمكنـــة العربيـــة

 )4(جدت هلا تأثريا عذبا يف النفوسالصويف لو  امعناه الظاهر ال اوأخذهتا مبعناه

  :ديوان ترجمان األشواق 

، لفكره الصـويف وبـاألحرى للقـاموس املصـطلحي عريب ظل وفياستنا هلذا الديوان يتضح أن ابن خالل درا من

 32ص، 1993، 1ط، بريوت دار الكتب العلمية،،فاروق عبد املعطي:مذهبه، زهدة، حمي الدين بن عريب حياته )1(
 171ص، 4ج، ابن عريب:الفتوحات املكية  )2(
 5ص، 2002سنة، 1ط، دار الفكر العريب، حيي شامي.د:الدين بن عريب إمام املتصوفة ي حمي )3(
 6ص، ابن عريب:ترمجان األشواق  )4(
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 عـريب يكشـف مـن خـالل عنوانـه هـذا عمـا يشـعر بـه الصـويففـابن )ترمجـان األشـواق(ن الـديوان وهذا ما يعكسه عنـوا

لذلك كانت غاية التجربـة الصـوفية بكماهلـا تـدور حـول ، فين ذاته يف حب اهللاحىت يُ ، من أحاسيس ومشاعر فياضة

مفردهــا شــوٌق وهــو مصــطلح يســتعمله الصــوفية يف أشــعارهم ويتعلــق أمــره مبــا هــو "األشــواق" فكلمــة، مفهــوم الفنــاء

ومـن بـني هـذه املصـطلحات جنـد ، ويسـتعمل شـاعرنا كلمـات كلهـا متعلقـة بالوجـدان واألعمـاق، باطين ال بالظـاهري

يوظفهــا املتصــوفة يف وغــري ذلــك مــن املصــطلحات الــيت ...) الســكر، اللــوى، احلمــى، اهلــوى، العــيس، ةالزفــر ، الوجــد(

شـيخ مكـني أنـه أولـع جبمـال فتـاة هـي بنـت ال:حيـدثنا عـن نفسـه ترمجـان األشـواق ديوان سبب تأليفه لويف ، أشعارهم

فقلــدناها ...م وتلقــب بعــني الشــمس اتســمى بالنظــ...بنــت عــذراء طفيلــة هيفــاء :ويصــفها بأ�ــا ، الــدين األصــفهاين

 :ول ابن عريبيق، أحسن القالئدمن نظمنا يف هذا الكتاب 

ــــــــــــــــة شــــــــــــــــوقي طــــــــــــــــال ــــــــــــــــر ذات لطفل  نث

 وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــان ومنبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ونظـــــــــــــــــــــــــــــــــام  

   
 فـــــــــــرس دار مـــــــــــن الملـــــــــــوك بنـــــــــــات مــــــــــن

ــــــــــــبالد، أجــــــــــــلّ  مــــــــــــن    أصــــــــــــبهان مــــــــــــن ال

   
 إمــــــــــــامي بنــــــــــــت العــــــــــــراق، بنــــــــــــت هــــــــــــي

ــــــــــــــــــا   )1(يمــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــليل ضــــــــــــــــــدها وأن
 

   
 :ابــن عــريب يقــول، يؤلــه ابــن عــريب ويصــرفه إىل العشــق اإلهلــي، هــذا الشــعر الــذي يــوحي ظــاهره بــالغزل املــادي

وهـو أ�مـا ، والولـد إمساعيـل ابـن سـود كـري سـأالين يف ذلـك، وكان سبب شرحي هلذه األبيات أن الولد بدرا احلبشـي

 ،هلية وأن الشيخ يتسرت لكونه منسوبا إىل الصـالح والـديندينة حلب ينكر هذا من األسرار اإلمسعا بعض الفقهاء مب

فلمــا مسعــه ذلــك املنكــر ، ابــن العــدمي حبضــرة مجاعــة مــن الفقهــاءوقــرأ علــي بعضــه القاضــي ، فشــرعت يف شــرح ذلــك

يف أقـــاويلهم مـــن الغـــزل  يـــأتون بـــه اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ورجـــع عـــن اإلنكـــار علـــى الفقـــراء ومـــاإىل أنكـــره تـــاب الـــذي 

وشــرحت مانظمتــه مبكــة ، فاســتخرت اهللا تعــاىل تقييــد هــذه األوراق، ب ويقصــدون يف ذلــك األســرار اإلهليــةوالتشــبي

وجعلــت العبــارة عــن ذلــك بلســان الغــزل ...أشــري هبــا إىل معــارف ربانيــة وأنــوار إهليــة ...شــرفة مــن األبيــات الغزليــة امل

املقصــد يف ذلــك  وقــد نبهــت علــى...علــى اإلصــغاء إليهــا  شــبيب لتعشــق النفــوس هــذه العبــارات فتتــوفر الــدواعيتوال

  :وهي ، بأبيات

 

 

 84-83ص، ابن عريب، ترمجان األشواق )1(
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 طلـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن أذكـــــــــــــــــــــــره كلمـــــــــــــــــــــــا

 لمــــــــــــــــــــــــــــاك مغــــــــــــــــــــــــــــانٍ  أو ربــــــــــــــــــــــــــــوع أو  

   
 يـــــــــــــا قلـــــــــــــتُ  أو هـــــــــــــا قلـــــــــــــتُ  إن وكــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــاء إن وأال،    أمــــــــــــــــــــــــــا أو في

   
 هــــــــــــوْ  أوقلــــــــــــتُ  هــــــــــــيْ  قلــــــــــــتُ  إن وكــــــــــــذا

 ُهمـــــــــــــــا أو جمعـــــــــــــــا هـــــــــــــــنّ  أو همـــــــــــــــو أو  

   
 لــــــــــــــي أنجــــــــــــــدَ  قــــــــــــــد قلــــــــــــــتُ  إن وكــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــَدرٌ     َأتهمــــــــــــــــــــا أو شــــــــــــــــــــعرنا فــــــــــــــــــــي َق

   
 بكــــــــــــــت قلــــــــــــــتُ  إذا الســــــــــــــحبُ  وكــــــــــــــذا

 ابتســـــــــــــــــــما مـــــــــــــــــــا إذا الزهـــــــــــــــــــرُ  وكـــــــــــــــــــذا  

   
 يّممــــــــــــــــــــــــــــوا بُحــــــــــــــــــــــــــــداة أنــــــــــــــــــــــــــــادي أو

 الِحمـــــــــــــــــــــى ُورقِ  أو الحـــــــــــــــــــــاجر بانـــــــــــــــــــــةَ   

   
 أفَلـــــــــــــــــــت ُخـــــــــــــــــــدور فـــــــــــــــــــي بـُــــــــــــــــــدورٌ  أو

 َأنُجمـــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــاتٌ  أو ُشـــــــــــــــــــــــموس أو  

   
 أوَصــــــــــــــــــــــــــبا رُعــــــــــــــــــــــــــود أو بُــــــــــــــــــــــــــروق أو

 أوَســـــــــــــــــــــــــما جنــــــــــــــــــــــــوبٌ  أو ريــــــــــــــــــــــــاح أو  

   
ــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  نســــــــــــــــــــــــــــاء أو ــــــــــــــــــــــــــــدٌ  كاعب  نـُّه

 ُدمـــــــــــــــــــــــى أو كشـــــــــــــــــــــــموسٍ  طالعـــــــــــــــــــــــاتٌ   

   
 جــــــــــــــــــــــرى ممــــــــــــــــــــــا أذكــــــــــــــــــــــره كلمــــــــــــــــــــــا

 تفهمــــــــــــــــــــــــــــا أن مثلــــــــــــــــــــــــــــهُ  أو ذكــــــــــــــــــــــــــــرهُ   

   
 جلـــــــــــــــــــــتْ  وأنـــــــــــــــــــــوارٌ  أســـــــــــــــــــــرارٌ  منــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــتْ  أو    الســـــــــــــــَما ربُ  بهـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء عل

   
 ظاهرهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــاطرَ  فاصـــــــــــــــرفِ 

)1(تعلَمـــــــــــــــا حتـــــــــــــــى البـــــــــــــــاطنَ  واطلـــــــــــــــبِ   
 

   
 ستخلصــــنا أن ثلـــــث مصـــــطلحاتها، ومــــن خـــــالل دراســــتنا التطبيقيـــــة ملصــــطالحات ديـــــوان ترمجــــان األشـــــواق

والثلــث األخــر مصــطلحات مســتلهمة مــن شــعر الوقــوف علــى ، املخاطــب فيهــا املــرأة، مســتوحاة مــن الشــعر الغــزيل

  .خر إستقاه من حماسن الطبيعة وما حتتويه من عامل الطري واحليوانوالثلث اآل، واحلنني لفراق األحبةاألطالل 

فـال تكـاد ختلـو كلمـة يف ، سـتعماله املصـطلحات الصـوفيةخملصـا للتجربـة الصـوفية مـن خـالل ا ظل ابن عريب 

 شــرح "ذخــائر األعــالق"يف  ابــن عــريبويتنــاول ، مبعــىن صــويف يرقــى هبــا إىل مســتوى االصــطالحيةطهــا ترمجانــه مــن رب

 : قوله

ــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــوقي طــــــــــــــــــــــــــال  ذات لطفل

 وبيــــــــــــــــــــــان ومنبـــــــــــــــــــــر ونظــــــــــــــــــــــام نثـــــــــــــــــــــر  

   
فمن حيث الـذات وجـود ، ومها عبارتان على املقيد واملطلق، وصف هذه املعرفة الذاتية بأ�ا ذات نثر ونظام"

إليه يف هذا فإنه عزيز ما رأينا أحـدا نبـه عليـه قبلنـا يف كتـاب  افهم ما أشرناف، املالك مقيد بامللكومن حيث ، مطلق

، فهـي منـرب الكـون، التخلـق هبـا: هاوالرقي في، يعين درجات األمساء احلسىن ، ومنرب: قولهوأما  .من كتب املعرفة باهللا

 11-10ص، ابن عريب، ترمجان األشواق )1(
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ف كلهـا خلـف حجـاب الـنظم بنـت شـيخنا العـذراء البتـول شـيخة ا هـذه املعـار نَـزْ غَ لَ .قـام الرسـالة م عـن عبارةٌ :والبيان 

  )1(احلرمني وهي من العاملات املذكورات

 :في ترجمان األشواق مصطلحات الغزل العذري: المبحث األول
 :)سٌ انِ وَ أَ (مصطلح  -1

 :يقول ابن عريب

 َأوانـــــــــــــسٌ  اســـــــــــــِتالمي عنـــــــــــــد وزاَحَمْتنـــــــــــــي

)2(ُمْعَتِجــــــــــــَزاتٍ  الِتطْــــــــــــَوافِ  إلــــــــــــى َأتـَــــــــــــْينَ   
 

   
 ،ق بـهوآنسـه مؤانسـة الطفـه وترفّـ... سـكن قلبـه بـه ومل ينفـر منـه فـه و أي ألِ  ضـد تـوحش؛: نسـاً س أُ أنَ بـه يَـ سَ نِ أَ : لغة

 . )4(الفتاة الطيبة النفس احملبوب قرهبا وحديثها: ة مؤنث اآلنس، واآلنسة، واآلنس)3(وألفه وساله

أي التذاذ الروح بكمال اجلمـال، وكـذا  ؛األنس باهللاوهو ، أنس خاص"  :الصوفية على دويطلق مصطلح األنس عن

 .))5((املؤانسة

األرواح احلــافون مــن حــول العــرش يســبحون حبمــد رهبــم ويطلبــون، " :ويقصــد ابــن عــريب مبصــطلح األنــس هــذا

 )6("يبايعونه هذه البيعة يف هذا احلال اليت أقيمت فيها

علــى أحبابــه  عــن الــواردات اإلهليــة الــيت تنصــبُ عبــارة ، الكنايــة دم ابــن عــريب هــذا املصــطلح اســتخداماســتخ

، وقـد توصـل إىل هـذه النتيجـة بعـد )7("ار مـن األلفـاظ مـا يلـذ صـوته لـألذن، ويـرق للقلـب ذكـرهفختـ" وحتوم حـوهلم 

ن بـــني تـــأثري شـــهوات الـــنفس وغرائزهـــا يف اإلنســـان، جتعـــل البشـــر يطربـــون ويأنســـون يف اإلجتمـــاع واملخالطـــة بينمـــا أ

 .)8("كل متعة حسية، وال يسعى إال لسماع األرواح العلوية واالجتماع هبا  الصويف يعرض عن

 

 84ص، ابن عريب:ترمجان األشواق  )1(
 .32ص  ، املرجع نفسه )2(
 .19ص  ، البستاين:حميط احمليط )3(
 29ص، 1ج، )أنس( مادة:املعجم الوسيط  )4(
 .19ص ، البستاين:حميط احمليط )5(
 .32ذخائر األعالق يف شرح ترمجان األشواق، )6(
 .137عبد اهللا حلمي ص :ألفاظ الصوفية)7(
 .137املرجع نفسه،ص  )8(
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 :)زاتجِ تَ عْ مُ ( مصطلح -2

 وبـاقي املعـاين، هـذه املـادة موضـوعة ملعـىن التـأخر: مفرده معتجـزة، قيـل) معتجزات(ويف البيت أيضا مصطلح 

املــرأة الــيت اختمــرت بالعجــاز، : واملعتجــزة مــن النســاء ،)1(اهُتــيزَ جِ مــت عَ ظُ عَ : زازا وُعْجــَجــز عَ َجــعْ متشــعبة منــه، واملــرأة تَـ 

 .)2(ثوب تلفه املرأة على استدارة رأسها :ازجَ والعِ 

الذي يدل على االختمار والسرت؛ إذ عادة من ختتمر ختفـي خلـف ) معتجزات( استخدم ابن عريب مصطلح 

إىل معــىن صــويف ، املعــىن اللغــوي املــألوف مخارهــا اجلمــال واحلشــمة واحليــاء، ويعــرج ابــن عــريب كعادتــه هباتــه اللفظــة مــن

أمـر غـري مشـهودة لـه سـبحات وجـوههم أل�ـم " املوكلون بتقيسم النفحات اإلهلية، يقـول ابـن عـريب يريد به املالئكة 

 .)3("غيب لنا ال نراهم

ولكــن املعــىن الصــويف مل "فاملعنيــان اللغــوي والصــويف بينهمــا عالقــة يف املفهــوم العــام الــذي يــدل علــى التســرت 

عنــد هــذا املفهــوم الــذي يرتكــز علــى اجلانــب املــادي احملســوس، بــل انتقــل إىل اجلانــب اجملــرد الــذي يتنــاول عــامل يقــف 

 .)4(الغيب، مبا حيويه من أرواح مستورة ال ترى بالعني اجملردة

 :)العاطلة(مصطلح  -3

 :يقول ابن عريب

ــــــــــــروم بنــــــــــــات مــــــــــــن َأســــــــــــُقَفةٌ   عاطلــــــــــــةٌ  ال

)5(ناموســــــــــا األنــــــــــوار مــــــــــن عليهــــــــــا تــــــــــرى  
 

   
: مل يكــن عليهــا حلــي، ويف احلـــديث عــن عائشــة يف امــرأة توفيــت فقالـــت؛طــوال طلــت املــرأة عطـــال وعُ يقــال عَ  :لغــة

 .)7(اخلالية من احللي: والعاطلة )6("لوها؛ أي انزعوا حليهاعطِّ 

به حسنا على حسن، ومجاال علـى مجـال، وهـو الوسـيلة  و عنصر الزينة األساسي الذي تزدادهي بالنسبة للنساء لاحلُ 

ميل الرجال إىل التقرب منها والتـودد إليهـا، وملعـان احللـي علـى حنرهـا يـدع النـاظر إليهـا يتعطـل فكـره، وخيتـل و جلذب 

 .577ص ، البستاين:حمميط احمليط )1(
 585ص، 2ج، )عجز( املعجم الوسيط  )2(
 .32ذخائر األعالق، ص  )3(
 .248ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )4(
 .17ترمجان األشواق، ص  )5(
 .611حميط احمليط، ص  )6(
 .17ذخائر األعالق، ص  )7(
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لــي، فالرجــال أقــل رغبــة يف اليــة مــن احلى العكــس مــن ذلــك املــرأة العاطــل اخلمنطقــه وخيفــق قلبــه ولعــا جبماهلــا، وعلــ

بالفتـاة العاطلـة؛ "عيسـوية " هاتـه احلكمـة املسـماة عنـده  ادة جاذبيتها، فنجـد ابـن عـريب يقـرنلفقدان م ،ليهاتودد إال

إن هـــذه : " إذ يشــرتكان يف اخللـــو؛ الفتــاة مـــن احللــي، واحلكمـــة العيســوية مـــن زينــة األمســـاء اإلهليــة، يقـــول ابــن عـــريب

زينـة األمسـاء مـن عاطلة؛ أي هي من عني التوحيد ليس عليهـا : ولهلروم، وقإىل اها وهلذا نسب، احلكمة عيسوية احملتد

 .)1("ر عليها من اخلري احملض ما يكىن به عن األنوارجعلها ذاتية ال أمسائية وال صفاتية، لكن يظه كأنه،  اإلهلية أثر

رف يف املعـىن التصـعـىن التـزين، لكنـه كعادتـه يف يف ملن يربط بـني املعنيـني اللغـوي والصـو وجند ابن عريب حياول أ

 ،ومــا يتبعهــا مــن وســائل التــربج م احللــيباســتخدالــيس ن إذا اعتــرب التــزي" ملــادي املــألوف اللغــوي خيرجــه عــن معنــاه ا

خلـت مـن هـذه  الـي األمسـاء اإلهليـة وصـفاهتا علـى احلكـم العيسـوية الـيت تبـدو عاطلـة، إذولكن التزين احلقيقي هو جت

 .)2("حكام ذاتية ال أمسائيةاألمساء والصفات، فكأنه جعل هذه األ

 :)البيض(مصطلح  -4

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــع ـــــــــــــَويَتكَ  وارف ـــــــــــــَحير ُص ـــــــــــــا بالسُّ  منادي

)3(الُخـــــــــــرد الحســـــــــــان والِغيـــــــــــد بـــــــــــالبيض  
 

   
ويعتـرب البيـاض ، )4(احلنطـة: الشـمس، والبيضـاء: والبيضـاءاملتصـفة بالبيـاض،  :مجـع بيضـاء؛ والبيضـاء: " والبيض لغـة

كــل حكمـــة " يعــين مصــطلح البــيض عنــد ابــن عــريب و ، ودالالً واجلمــال، يضــفي علــى الفتــاة رقــةمــن دالئــل احلســن 

 .)5("إدريسية وردت خطابا من السماء الرابعة يكون فيها من العلوم ما يف الشمس من احلقائق اليت أودع اهللا فيها

لـة مـن افقا احلكمة اإلدريسية املنز فنجد ابن عريب بعد أن حييد باملعىن اللغوي عن وجهته،يضفي عليه معىن صوفيا مو 

ـــيت رفـــع اهللا ـــة ال ـــه إدريـــس عليـــه الســـالم إليهـــا، كمـــا يف نـــص القـــرآناجلهـــة العلوي  M 8 7R S T   نبي

UL فيبـتهج القلـب " هاته التنـزالت الـيت تشـرق علـى قلـب العـارف كإشـراق الشـمس البيضـاء النقيـة  ،٥٧: مرمي

؛إذ هبــا ابتهــاج العــني برؤيــة احلســان البــيض، ولقــد اســتخدم اللــون األبــيض ملــا يف هــذا اللــون مــن تــأثري علــى اإلنســان 

 17ص، ابن عريب:ذجائر األعالق  )1(
 .213ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )2(
 .90ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق  )3(
 .79ص  ، 1املعجم الوسيط،ج )4(
 .90ابن عريب ص :ذخائراألعالق  )5( 
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 )1("أل�ا تسعد القلب وتبهجهراحتها، وكىن به عن كل حالة علوية ترد من السماء يؤدي إىل هتدئة النفس و 

 :)يدالغِ (مصطلح  -5

 .)2("دْ يَ �ا تتثىن، واملصدر الغَ واجلمع غيد، والغيداء الناعمة، كأق، الوسنان املائل العن: واألغيد لغة

فــاظ الدالــة علــى اجلمــال واحلســن، فأجــاد االختيــار والتأويــل، فنجــد ابــن عــريب يســتعري لألمســاء اإلهليــة كثــريا مــن األل

 :فيقول

ـــــــــــــع ـــــــــــــا بالســـــــــــــحير صـــــــــــــويتك وارف  منادي

 الخــــــــــــــرد الحســــــــــــــان والغيــــــــــــــد بــــــــــــــالبيض  

   
 أحـــــــــــــور بطـــــــــــــرف فاتكـــــــــــــة كـــــــــــــل مـــــــــــــن

)3(أغيــــــــــــــد بجيـــــــــــــد ثانيـــــــــــــة كـــــــــــــل مـــــــــــــن  
 

   
 قـــد وجنـــد ابـــن عـــريب )4("ة هلـــا تعطـــف بـــالكون كاألمســـاء اإلهليـــةكـــل حقيقـــ:" الغيـــد يف مصـــطلح ابـــن عـــريبو  

اســتعان بــاملعىن اللغــوي ليكــون وســيلة للوصــول إىل الغايــة الــيت يســعى لتحقيقهــا والــيت متتــاز برقتهــا وصــفتها النورانيــة، 

 .)5("وبكو�ا منبع البهجة والسرور كالغادة احلسناء اليت هتواها قلوب الرجال ومتيل إليها

 :)مىالدُّ (مصطلح  -6

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــــــُردَّ  أن عليهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــاذا  تحيـــــــــــــــــــة تـَ

)6(الـــــدُّمى علـــــى احتكـــــام ال ولكـــــن علينـــــا؛  
 

   
أحســـن مـــن : ضـــرب مـــثال يف احلســـن، يقـــالتُ ... فيهـــا محـــرة كالـــدم ، الصـــورة املنقشـــة املزينـــة: " والدميـــة لغـــة

لنســب كنايــة عــن احلقــائق اإلهليــة وا"، والــدمى يف اصــطالح ابــن عــريب )7(الدميــة، والدميــة أيضــا الصــنم، مجــع دمــى

ة اإلهليـة السـليمانية النبويـة بالـدمى الـيت هـي صـور الرخـام صـفة مجاديـة ال تـرد بلسـان النكت" عن  وكىن أيضا" الربانية

 .)8("نطق

 .142حلمي عبد اهللا، ص :ألفاظ الصوفية )1(
 .307، ص 2البن فارس ج:مقاييس اللغة )2(
 .91/ 90ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )3(
 .91ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )4(
 .225ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )5(
 .25ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )6(
 .264ص  ، البستاين:حميط احمليط  )7(
 .25ص، ابن عريب:ذخائر اإلعالق  )8(
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: ، وذلــك ألن صــورة الرخــام عنــده صــفة مــن الصــفات اإلهليــة، فكمــا يقــولســتخدم ابــن عــريب الــدمىوهكــذا ا

 .)1(" على ممكناتهجتلي اهللا فعابد الصنم يعبد صورَ ، لى الصورة اليت يراهاالكل يعبد اهللا ع

 :)ءلميا(مصطلح  -7

 :يقول ابن عريب

 ُمَقبـَُّلهــــــــــــــــا معســــــــــــــــولٌ  َلْعَســــــــــــــــاءُ  َلْمَيــــــــــــــــاءُ 

ــــا النحــــل شــــهادة   ــــَرب مــــن يلقــــى م )2( الضَّ
 

   
الــذي  :وذلــك ممــا يستحســن، األملــى ،فيهــا وادٍ َســ ربةُ أو َشــ، يف بــاطن الشــفة رةٌ ُمســ: لغــة مــى واللِّمــى واللُّمــىلّ الَ 

 .)3(يٌ مْ ياء، مجع لُ واألنثى مل، مىبشفتيه لَ 

ريب الصـفات املستحســنة وهكـذا اســتخدم ابـن عــ" يشــري إىل حكمـة علويــة " واللميـاء يف مصـطلح ابــن عـريب 

ينعـــت هبـــا األلفـــاظ اإلهليـــة واملعـــاين الســـمية، واألمـــور الغيبيـــة، " الـــة علـــى مكمـــن اجلمـــال األنثـــوي وهـــو اجلذابـــة الد

... ؤيتهـا أفئــدة األوليـاء والصــاحلني، ويـرتمن بــذكرها القـارئ لنثــره واملنشـد لشــعره فتنجـذب هلـا قلــوب العـارفني وحتــن لر 

يبيــة الــيت مــا عنــده مــن األمــور الغ  إىلوهكــذا فــإن ابــن عــريب اســتغل املعــىن اللغــوي الــدال علــى الســمرة بالشــفة ليشــري

 .)4("املنبع وطيب املذاقلشرف ، هلا الصدورتسر هلا العيون، وهتفو 

 :)فلةطَ (مصطلح  -8

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــــــادى َلعـــــــــــــــــــوبٌ  طَفلـــــــــــــــــــةٌ  بـــــــــــــــــــأبي  تـََه

ـــــــــن   ـــــــــات م ـــــــــين الخـــــــــدور بن ـــــــــواني ب )5(الغ
 

   
طفلــة،  : هــو طفــل واألنثــى طفلــة، ومــا اشــتق منــه قــوهلم للمــرأة الناعمــة: يقــال، املولــود الصــغري: والطفلــة لغــة

احلكمــة اإلهليــة العلويــة :، أمــا يف مصــطلح ابــن عــريب فــاملراد بالطفلــة )6(كأ�ــا متشــبهة يف رطوبتهــا ونعومتهــا بالطفلــة

اإلشـارة إىل ": ويعرفها ابن عريب أ�ا، فتورث فيها السعادة والسرور والنشوة ،اليت تغمر قلوب أحبابه بألطاف وفتوح

 25ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )1(
 .168ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )2(
 .826حميط احمليط، ص  )3(
 .238ألفاظ الصوفية، ص و  )4(
 .79ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )5(
 .91، ص 2ج، البن فارس:مقاييس اللغة )6(
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والفــرح ملــن قامـــت تــورث الســرور واالبتهــاج والطــرب لينــة ، دســية، مشــهودة هلــذا القائــلحكمــة علويــة إهليــة ذاتيــة ق

 .)1(به

وهكذا جنـد أن ابـن عـريب يتخـري مصـطلحاته الصـوفية وينتقيهـا مـن معجـم الغـزل العـذري، ويـربط بينهـا وبـني معتقـده 

عنــدما اســتعار لفــظ الطفلــة ليــدل علــى حكمــة علويــة إهليــة، ذلــك ألن املــرأة الناعمــة مرغوبــة "ومذهبــه يف التصــوف، 

وسرعة سـيطرهتا، وقـدرهتا علـى أسـر القلـوب متامـا كاحلكمـة اإلهليـة الـيت تـدخل عند الرجال لتدللها وحسن معاشرهتا 

 .)2(القلب بدون استئذان، فتورث فيه الفرح والغبطة والسرور ملا حتدثه من لذة باقية ال توصف

 :)وردُ الخُ (مصطلح  -9

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــــــوبٌ  طَفلـــــــــــــــــــةٌ  بـــــــــــــــــــأبي ـــــــــــــــــــادى َلُع  تـََه

ـــــــــن   ـــــــــات م ـــــــــين الخـــــــــدور بن ـــــــــواني ب )3(الغ
 

   
واملــراد ببنــات اخلـــودوريف ،)4(وحنــوه اك مـــن بيــتٍ ارَ وكــل مــا وَ ، د للجاريـــة يف ناحيــة البيــتبيــت ُميَــ: لغــة درُ اخلِــ 

ها لقلـــب ري لويـــة اإلهليـــة يف ســـطلـــق علـــى احلكمــة العُ فهـــو يُ )5("والغـــرية حجـــاب الصـــون واحلفــظ:"مصــطلح ابـــن عـــريب

تتسـرت يف داخـل بيتهـا ويف ركـن خـاص مـن أركانـه،  رأةاملـ مثـل"ها يدل على أ�ا مصونة مثل )دراخلِ ( العارف مصطلح

 .)6("صونا هلا وحرصا عليها من كل ما قد يسيء إليها

 :)درّ الخُ (مصطلح  -10

 :يقول ابن عريب

 دارســـــــــــــــا األثيـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد طلـــــــــــــــال يـــــــــــــــا

ــــــــــــــتُ  ال   ــــــــــــــه عب ــــــــــــــّردا في  .)7( أوانســــــــــــــا ُخ
   

 .79ص  ، ابن عريب:ذخائر األعالق )1( 
 .208ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )2( 
 .79ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )3( 
 219ص، البستاين:حميط احمليط  )4( 
 79ص، ابن عريب:ذخائر األعالق  )5(
 .174ص  ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )6( 
 .75ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )7( 
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اللؤلــؤة مل : ، واخلريـدة أيضـا)1(ال متـس قـطهـي الـيت : ريـدةن املسـيس، فاجلاريـة اخلَ صـون الشـيء عـ: د لغـةرّ اخلُـ

بــأنس  سُ احلكمــة اإلهليــة الــيت يــأنَ : ، وهــي يف مصــطلح ابــن عــريب)2(وكــل عــذراء خريــدة: عــرايبتثقــب، قــال ابــن األ

 .)3("اإلطالع عليها قلب العارف

" يم صــوفية لــة علــى مفــاهللدال د الــذي يــدل مبفهومـه األويل علــى الفتــاة العــذراءرّ سـتخدم ابــن عــريب لفــظ اخلـُـإ

متتـاز حبســن  الــيت وذلــك لنقائهـا وســالمتها مـن العبــث والتغـري كاجلاريــة اخلريـدة )درّ بـاخلُ (كـم اإلهليــة  عــن احلِ فلقـد كـّىن 

 .)4("يل القلوب إليها واألنس هبااحلديث ورقته ولينه، ومب

 :)يدالجِ (مصطلح  -11

 :يبيقول ابن عر 

 أوجهـــــــــــــا وللشـــــــــــــمس أجيـــــــــــــاد فللظّبـــــــــــــي

)5(وِمعصــــــــــما صــــــــــدرا البيضــــــــــاءِ  وللدُّميــــــــــة  
 

   
ويف مصـطلح ابـن  )7(موضـع القـالدة: واجليـد )6(طول العنق: أجياد، واجليدُ و يد ، يقال جِ قُ نُ هو العُ  :يد لغةاجلِ 

 .)8("إشارة إىل النور: " عريب اجليد

املعــىن  وحبســه املرهــف ملكمــن اجلمــال، يــربط بــني، وجنــد أن ابــن عــريب بقدرتــه الفائقــة علــى ختــري ألفــاظ اللغــة

اإلهليــة الــيت توصــف بــالعلو كعلــو األعنــاق طالحي عنــده للداللــة علــى األنــوار اللغــوي الــذي هــو العنــق واملعــىن االصــ

 .)9("أي أنوارا: املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة: من باب قوله عليه السالم" على األجساد 

 

 

 .357، ص 1البن فارس ج:مقاييس اللغة )1(
 .224ص ، البستاين:حميط احمليط)2(
  75ص، ابن عريب:ذخائر األعالق )3(
 .173ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )4(
 .46ص ، ابن عريب: ترمجان األشواق )5(
 .255ص ، البن فارس:مقاييس اللغة )6(
 150ص، 1ج).جيد( املعجم الوسيط  )7(
 .46ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )8(
 .46ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )9(
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 :)يةالِ الحَ (مصطلح  -12

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــــةٌ  حســـــــــــــــــناءُ   بغانيـــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــت َحالِي

)1( َشــــــــَنب وعــــــــن ظَْلــــــــم بـَــــــــَردٍ  عــــــــن تفتـــــــرّ   
 

   
اجلاريــة  تيــلــي، يقــال حلِ البســة احلُ :واحلاليــة ، )2(و احلجــارةمــا يــزين بــه مــن مصــوغ املعــدنيات أ: احللــي لغــة

 .)3(لبست احللي فهي حالية: لياحَ 

، وهكــذا )4("مزينــة باألمســاء اإلهليــة" احلاليــة هــي أوصــاف اجلمــال مــن امســه اجلميــل  :ويف مصــطلح ابــن عــريب

جند ابن عـريب يصـرف املعـىن اللغـوي للحاليـة املتزينـة بـاحللي ليجعلـه مصـطلحا يعـرب عـن أوصـاف اجلمـال الـيت تغشـى 

 .العارفني باهللا من جتلي األمساء اإلهلية على قلوهبم

 :)سنالحُ (مصطلح  -13

 :عريب يقول ابن

 َمفرِقهــــــــــــا علــــــــــــى الُحســــــــــــن َعَقــــــــــــدَ  ُمــــــــــــذ

)5(الــــــــــذهبا َعشــــــــــقتُ  التِّبــــــــــر مــــــــــن تاجــــــــــاً   
 

   
 ل؛ن حسـنا َمجُـحُسـ:قـال ، واحلسـناء اجلميلـة، ي)6(ضـد القـبح، يقـال رجـل حسـن وامـرأة حسـناء: احلسن لغـة

 .)7(فهو حسن، وهي حسناء واحلسن اجلمال

علـى لـذي متيـز فيـه العبـد مـن الـرب وهـو أمقام الفرق امشهد عيين يف : أما احلسن يف مصطلح ابن عريب فهو

ابن عـريب بلفـظ احلسـن مـن معـىن اجلمـال الـذي تنعـت  فينتقل.)8(عند احملققني العارفني باهللا من املقام يف عني اجلمع

كـذا وه"العبـد يف حالـة الفـرق، جلمال اإلهلـي الـذي يشـهدهابه الفتاة لريتقي به إىل املصطلحات الصوفية واملتمثل يف 

 .168ص  ، البن عريب:ترمجان األشواق )1( 
 .161ص ، البستاين:حميط احمليط )2(
 195ص، 1ج)حلي( املعجم الوسيط  )3(
 .168ص  ، ابن عريب:ذخائر األعالق )4(
 .107ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )5(
 .292، ص 1ج، البن فارس:مقاييس اللغة )6(
 174ص، 1ج )حسن( املعجم الوسيط  )7(
 .107ص ، ذخائر األعالقابن عريب )8(
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لتقــاء واالفــرتاق بينهمــا، فاملعنيــان يــدالن  يقودنــا إىل الوقـوف علــى نقــاط االن املقارنــة بــني املعنيــني اللغــوي والصــويففـإ

 )1(يف طبيعتهما، فاألول مادي، واآلخر يدل على اجلمال املطلقعلى اجلمال، واالختالف بينهما هو 

 مصطلحات الوقوف على األطالل والترحال : المبحث الثاني
 :)وللُ الطُّ (مصطلح  -1

 :يقول ابن عريب

 بَلعَلــــــــــــــعٍ  الدارســــــــــــــات بــــــــــــــالطّلول ِقــــــــــــــف

)2(البلَقـــــــــــــــع بـــــــــــــــذاك أِحبتنـــــــــــــــا وانـــــــــــــــُدب  
 

   
واألطـالل ألهـل املـدر آثـار احليطـان "، )3(مـن آثـار الـديار وحنوهـا مجع الطلل؛ وهو ما بقـي شاخصـا: لولالطّ 

 )4("بر املأكل واملشرب واملرقدوألهل الوَ ، واملساجد

، وملـا كـان الشـاعر الصـويف ابـن )5("أثر منازل األمساء اإلهلية بقلوب العـارفني: " لل يف مصطلح ابن عريبوالطَ 

ونــدبوا األحبــة ، ممــن وقفــوا علــى األطــاللعــريب ذا ســعة وإملــام بالشــعر العــريب جنــده هنــا يســتخدم ألفــاظ مــن ســبقوه 

وإمنـا ينـدب معـان ة، وال ينـدب أجسـادا باليـة، ل حسـيعلى فكره الصـويف، فهـو ال يقـف علـى أطـالللداللة ، والديار

ا تبقــى آثـاره شاخصــة مـمنه واملقارنـة بـني املعــىن اللغـوي واملصــطلح الصـويف مـن حيــث أن كـالً  ،جمـردة وأطـالل معنويــة

زهلم يشـبه األمسـاء اإلهليـة باألحبـاب الـذين يقيمـون يف منـا" للعيان، غري أن األوىل تـزول والثانيـة باقيـة ال تـزول، فهـو 

لــيت تنــزل علــى قلــوب يرحتلــون تــاركني املنــازل أثــرا بعــد عــني، مــع اخــتالف يف ذلــك األثــر بالنســبة لألمســاء اإلهليــة امث 

 .)6("لو ن هذا األثر باق ال يز العارفني إذا إ

 

 

 .164ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )1(
 .101ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )2(
 564ص، 2ج، )طلل(املعجم الوسيط  )3(
 .555ص ، البستاين:حميط احمليط  )4(
 .101ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )5(
 .207ص  ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )6(
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 :)لقعالبَ (مصطلح  -2

واخلـايل مـن الربيـة وغريهـا،  ،األرض القفر الـيت ال شـيء فيهـا: " والبلقع لغة، الذي ورد يف البيت املاضي وهو

 .)1("مجع بالقع

يعــين قلبــه املنعــوت بــالتجرد وإفراغــه مــن الســكان الــذين كــانوا عمــروه وهــي " والبلقــع يف مصــطلح ابــن عــريب 

الديار من األحبـة الـذين أقـاموا هبـا خالء ، فاستعار شاعرنا هذا اللفظ الدال على )2("اخلواطر اإلهلية وامللكية خاصة

فاسـتعمل املعـىن اللغـوي لكـي يظهـر نوعيـة األشـياء الـيت خيلـو منهـا القلـب، "  مستوى املصطلح الصـويف ى به إىللريق

 .)3("فاملعىن الصويف خيصص وحيدد، بينما املعىن اللغوي يأخذ اخللو على إطالقه

 :)الخيام البيض(مصطلح  -3

 :يقول ابن عريب

 للـــــــــذي ُتشـــــــــرق البـــــــــيض الخيـــــــــام حيـــــــــث

)4(الطُّّلــــــــع الُشــــــــموس تلــــــــك مــــــــن تحويــــــــه  
 

   
أعـواد الشـجر،  كل بيـت يقـام مـن: ، واخليمة)5("ولذلك مسيت اخليمة ،أقام به: خّيم يف املكان: " يقال لغة

ويعـــين ، ، واختـــار هلـــذه اخليمـــة اللـــون األبـــيض الـــدال علـــى الصـــفاء والنقـــاء)6(ل بـــه يف احلـــريلقـــى عليـــه نبـــت يســـتظ

وأنـوار هـذه اخليـام : النورانيـة الـيت علـى السـبحات الوجهيـة، قـال احلجـب: " مصطلح اخليام البيض يف لغـة ابـن عـريب

 .)7("ليست منها وإمنا مما حتته من مشوس املعارف بآفاق قلوهبم فمن ذلك إشراقها وبياضها

اخليمــة  وهكــذا جنــد أن شــاعرنا الصــويف يتفــنن يف اختيــار مصــطلحاته مــن معجــم الشــعر اجلــاهلي، ويســتخدم

احلجب النورانية اليت تقـي الفـاين مـن االحـرتاق بنـور وجـه احلـق " ر الشمس للداللة على ضاالدالة على الوقاية من م

 .)8("ومجاله

 .53ص ، البستاين:حميط احمليط )1(
 .101ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )2(
 .143ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )3(
 .103ابن عريب،ص :ترمجان األشواق )4(
 .38، ص 1البن فارس، ج:مقاييس اللغة )5(
 267ص، 1ج).خام ( املعجم الوسيط  )6(
 .103ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )7(
 .174حلمي عبد اهللا، ص :ألفاظ الصوفية )8(
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 :)ىمَ الحِ (مصطلح  -4

 :يقول ابن عريب

 بــــــالِحمى حــــــلّ  ومــــــن ســــــلمى علــــــى ســــــالم

)1(ُيســـــــــــــــلِّما أن رقـــــــــــــــة لمثلـــــــــــــــي وُحـــــــــــــــق  
 

   
 :آخر ويقول يف موضع

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــيّ  ي ـــــــــــــــــــــا َخِليَل ـــــــــــــــــــــالِحمى َأِلمَّ  ب

ـــــــــــــــــــــا وذاك نجـــــــــــــــــــــداً  واطلبـــــــــــــــــــــا   )2(الَعَلَم
 

   
 ، واحلمـى املوضـع فيـه كـألٌ )3("منعـه ودفـع عنـه ... محى الشيء حيميه محيا ومحاية وحمميـة " من : مى لغةاحلِ  

 .)4("اهللا حمارمه: ىوِمح ، مى من الناس أن يرعىحيُ 

، واحلمــى )5("بــاحلمىمقــام ال ينــال وهــو النبــوة، فــإن باهبــا مســدود، فنعتــه : " مــى يف مصــطلح ابــن عــريب واحلِ 

عنيــني ، وهكــذا يــربط ابـن عــريب بــني امل)6("احلمايـة اإلهليــة عنــد حجــاب العـروة األمحــى : " أيضـا يف مصــطلحاته يعــين

وعلــى الثــاين منعــة معنويــة ، ة ماديــة حســيةَعــنَـ نعــة فيهمــا، غــري أن علــى املعــىن األوىل مَ اللغــوي واالصــطالحي جبــامع امل

وهكـذا اعتـرب ابـن عـريب "غلق ومل يبق إال مقام الواليـة، يب، فهاته املرتبة وهذا الشرف قد أُ جمردة، وهي منعة النبوة والن

ويلمــح بصــريح العبــارة بــأن مقــام النبــوة ال يصــله إال ، الرســول حممــد عليــه الصــالة والســالم هــو خــامت األنبيــاء والرســل

ال تســـمح للعبـــد جتـــاوزه، إذ لـــو كشـــف هـــذا والـــيت ، حلمايـــة اإلهليـــةاآخـــر هـــو  مضـــيفا محـــىً ... غلـــق األنبيـــاء، وقـــد أُ 

 .)7("الحرتق بنور مجالهله احلجاب 

 :)اديحال(مصطلح  -

 :يقول ابن عريب

 بهــــــــم الحــــــــادي حــــــــدا إذا أنســــــــى لســــــــت

ـــــــــــــــب   ـــــــــــــــين يطل ـــــــــــــــا ويبغـــــــــــــــي الَب )8(األبرق
 

   

 .25ابن عريب، ص :ترمجان األشواق  )1(
 .148املرجع السابق، ص  )2(
 .198ص ، البستاين:حميط احمليط )3(
 201ص، 1ج،)محى( املعجم الوسيط  )4(
 .25ابن عريب، ص :ذخائر األعالق )5(
 .148املرجع نفسه، ص  )6(
 .166حلمي عبد اهللا، ص :ألفاظ الصوفية )7(
 .80ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )8(

                                                



 المصطلح الصوفي في ترجمان األشواق البن عربي ....................................... الفصل الثالث

90 

 

ـــ: لغـــة وُ احلـــدْ   )2(داءواحلـــادي الـــذي يســـوق اإلبـــل باحلِـــ )1( هلـــازجـــر هبـــا وغـــّىن : دا بإبلـــهوق، يقـــال حـــهـــو السَّ

، وهكــذا يســـتخدم ابــن عـــريب املعــىن اللغـــوي املتبـــادر )3("داعــي احلـــق إىل العــروج إليـــه: واحلــادي مبصـــطلح ابــن عـــريب

للــذهن الــدال علــى ســائق اإلبــل بــالزجر والغنــاء، ينقلــه إىل مصــطلح صــويف خــاص يــدل علــى دعــوة احلــق باحلقــائق 

لقد استغل ابن عريب األلفـاظ الـيت اسـتخدمها " للعروج إليه  اإلهلية واحلكم العلوية ملن اصطفاهم من أحبائه وأوليائه

مــن ســبقه مــن الشــعراء، فــأظهر قــدرة فائقــة علــى جــودة االســتعمال، وحســن التوظيــف وجنــح يف صــياغة األلفــاظ إىل 

 )4("ا بالثوب الصويف املقصودواء كان املعىن هلا صرحيا أو مغّلفأبعد احلدود س

 :)يسالعِ (مصطلح  -6

 :يبيقول ابن عر 

ــــــــــى ــــــــــن ُأســــــــــائل حت ــــــــــارت أي  ِعيُســــــــــهم َس

)5(ومتالفـــــــــــــا معاطبـــــــــــــا اقَتَحْمـــــــــــــتُ  فقـــــــــــــدِ   
 

   
 )6(الكــرمي منهــا: واألعــيس، الـذي خيــالط بياضــه شـقرة: واألعــيس مــن اإلبــل س أو عيسـاء؛يَ مجــع أْعــ: يسوالعِـ

 .)7("اهلمم اليت هي مطايا العلوم واللطائف اإلنسانية، ألن هبا يبلغ املقصود" واملراد بالعيس يف مصطلح ابن عريب 

لـديار والواقـف مفـارق ااة مـن املعجـم اجلـاهلي، والـيت تصـاحب استخدم ابـن عـريب كثـريا مـن ألفـاظ احليوانـات املسـتق

فقـد اسـتعار ابـن عـريب "فيوظفها يف ديوانه للداللة علـى فكـره الصـويف الـذي يعيشـه، ، كالناقة والعيس،على األطالل

لفــظ العــيس أل�ــا متتــاز بالقــدرة علــى التحمــل والســرعة يف التنقــل ليــدل هبــا علــى اهلمــم املهيــأة الســتقبال اإلشــارات 

 .)8("اإلهلية والعلوم اللدنية املوصلة إىل اهلدف املنشود

 

 

 

 .280ص ، البن فارس:مقاييس اللغة )1(
 162ص، 1ج،)حدا( املعجم الوسيط  )2(
 .60ابن عريب، ص :ذخائر األعالق )3(
 .159ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )4(
 .127ابن عريب، ص :ترمجان األشواق )5(
 639ص، 2ج، )عيس ( املعجم الوسيط  )6(
 .127ابن عريب، ص :ذخائر األعالق )7(
 .220حلمي عبد اهللا، ص :ألفاظ الصوفية )8(
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 :)الركائب(مصطلح  -7

 :يقول ابن عريب

ــــــــــــــوِّزوا للرحيــــــــــــــل تنــــــــــــــاَدوا هــــــــــــــم وإن  وفـُ

ـــــــه ســـــــمعت   ـــــــف ل )1(صـــــــراخا الرّكـــــــاب خل
 

   
اهلمـم : ، والركائـب يف مصـطلح ابـن عـريب)2("املخصصة للركوب: كوبة، والركوبة من الدوابمجع َر : الركائب" 

 ،مـــن أعيـــان ثابتـــة لتحـــل فيهـــا، فيجعـــل ابـــن عـــريب لـــألرواح واهلمـــم الربانيـــة ركائـــب )3(والقلـــوب الراحلـــة عـــن أبـــدا�ا

لكـل مـا هـو مـادي، وبـني أن  لقد وضع ابن عريب مفهومـا خاصـا"، املسافراليت يرحتل عليها ركائب الاستعارة هلا من 

 .)4("منبعه ةوألوهي تهوذلك لقدسي، جوده ليس إال اخلدمة والطاعة املطلقة ملا هو روحيو اهلدف املرجو من 

 :)اممَ الحَ (مصطلح  -8

 :عريب يقول ابن

ــــــــــــــــــــان األراكــــــــــــــــــــة ياحمامــــــــــــــــــــات إال  والب

)5(أشـــــــجاني بالّشـــــــجو ُتضـــــــِعفن ال تـــــــرفّقن  
 

   
 )6("، واجلمع محائمجنس طري من الفصيلة احلمامية، وهو أنواع: ماماحلَ "

اسـتعار ابـن عـريب لفـظ احلمـام  .)7("واردات التقديس والرضا والنـور والتنزيـه: " مام يف مصطلح ابن عريبواحلَ 

فيــه هالـــة مــن بـــوارق األنـــوار  لــيت تـــرد علــى قلـــوب العــارفني، فتلقـــيفيجعلــه مصـــطلحا صــوفيا يطلـــق علــى الـــواردات ا

فقــــد درج علــــى طريقــــة الشــــعراء يف بــــث الشــــوق واحلنــــني ولوعــــة الفــــراق بــــذكر احلمــــام والبــــان والشــــجو " والتقــــديس

 .)8("لبابواألشجان، ملا فيها من تأثري يأسر األ

 

 

 .180ابن عريب، ص :ترمجان األشواق  )1(
 368ص، 1ج )ركب( املعجم الوسيط،  )2(
 180ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )3(
 .182ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )4(
 .40ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )5(
 200ص، 1ج).محم(املعجم لوسيط  )6(
 40ابن عريب، ص :ذخائر األعالق )7(
 .165ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )8(
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 :)الحزين(مصطلح  -9

 :يقول ابن عريب

 حـــــــــــــــــزينُ  فحـــــــــــــــــنّ  مطّوقـــــــــــــــــة، ناحـــــــــــــــــت

)1(وحنــــــــــــــــين لهــــــــــــــــا ترجيــــــــــــــــعٌ  وشــــــــــــــــجاهُ   
 

   
، هـذا املصـطلح )3("الـروح اجلزئـي اإلنسـاين: واحلزين يف مصطلح ابن عـريب )2("املغتم: تم، واحلزيناغ: نحزِ " 

الصــويف عنــد ابــن عــريب يعــرب عــن األســى والغــم الــذي يعــرتي احملــب عنــد اشــتياقه حلبيبــه، وال يــزداد باألســى إال وهلــا 

 :كما يقول ابن عريب يف بعض قصائدهوعشقا،  

ـــــــــــــــــــب يحـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــى الحبي  رؤيتـــــــــــــــــــي إل

ـــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــه وإن ـــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــد إلي  حنين

   
ــــــــــــــــو  القضــــــــــــــــا ويــــــــــــــــأبى النفــــــــــــــــوس وتهف

)4( األنينــــــــــــا ويشــــــــــــكو األنــــــــــــين فأشــــــــــــكو  
 

   
بـــاملعىن الصـــويف الـــدال علـــى الـــروح اجلزئـــي ، وهكـــذا قـــرن ابـــن عـــريب املعـــىن اللغـــوي للحـــزين الـــذي يعـــين املغـــتم

املتمثــل –لــروح الــيت تبقــى يف حــزن دائــم بســبب ابتعادهــا عــن خالقهــا، إذ حيــول احلجــاب الكثيــف ااإلنســاين، تلــك 

مــن املكــان املتحيــز إىل العــامل الروحــي  ذلــك إال بعــد انطالقهــا، وال حيــدث األصــل بينهــا وبــني عودهتــا إىل -دباجلســ

 .)5(اخلالد

 :)المطوقة(مصطلح  -10

 :يقول ابن عريب

 حــــــــــــــــــزين فحــــــــــــــــــن مطوقــــــــــــــــــة ناحــــــــــــــــــت

)6(وحنــــــــــــــــين لهــــــــــــــــا ترجيــــــــــــــــع وشــــــــــــــــجاه  
 

   
واملطوقـة يف  ،)7(ما كـان لـه طـوق يف عنقـه؛ أي دائـرة مـن الشـعر ختـالف سـائر لونـه: هاملطوق من احلمام وحنو  

اللطيفـــة اإلنســـانية، والتطويـــق املنســـب إليهـــا، وهـــو مـــا أخـــذه عليهـــا مـــن امليثـــاق الـــذي : " مصـــطلح ابـــن عـــريب تعـــين

 .48ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق  )1(
 171ص، 1ج،)حزن( املعجم الوسيط  )2(
 .48ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )3(
 .48املرجع نفسه، ص  )4(
 .47حلمي عبد اهللا، ص :ألفاظ الصوفية )5(
 .48ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )6(
 571ص، 2ج )طوق( املعجم الوسيط  )7(
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يســتعري ابــن عــريب لفــظ الطــوق يف اســتدارته والتفافــه بدقــة وإحكــام، ويرقــى بــه إىل مســتوى املصــطلح . )1("طوقــت بــه

خفـــي إىل  يشـــري بطـــرفٍ " بعنـــق اإلنســـان، فـــابن عـــريب  اهللا ربطهـــا الصـــويف عنـــده الـــذي يعـــين بـــه العهـــود اإلهليـــة الـــيت

بــني األرواح  -اتصــاف أرواح البشــر بصــفات إهليــة خارجــة عــن ســيطرة نــوازع الــنفس وشــهواهتا وذلــك لوجــود مواثيــق 

 .)2("حتافظ عليها أن تعود إىل بارئها طاهرة نقية، كما أوجدها أول مرة -وبني احلق سبحانه وتعاىل

 :)قاألبرَ (مصطلح  -11

 :يقول ابن عريب

 بهــــــــم الحــــــــادي حــــــــدا إذ أنســــــــى لســــــــت

ـــــــــــــــب   ـــــــــــــــين يطل ـــــــــــــــا ويبغـــــــــــــــي الب )3(األبَرق
 

   
فيهــا حجــارة، وأســافلها  واألبــرق يف األرض أََعــاملِ ، رتقــىاجلبــل يعارضــك يومــا وليلــة، أملــس ال يُ : ق لغــةاألبــرَ 

ومســاه ، املكــان الــذي يقــع هلــم فيــه شــهود احلــق تعــاىلهــو : ، واألبــرق يف مصــطلح ابــن عــريب)4(رمــل حيــل هبــا النــاس

ال مـن فاسـتخدم لفـظ األبـرق الـدال علـى مـا َعـ )5("ليكين به عن املكان واحلضرة اليت يقع فيها بعـد الشـهود األبرق؛

 .)6(األرض ووعر ليصبح يف معناه الصويف مكانا ملشاهدة أنوار احلق وكالمها يصعب الوصول إليه إال مبشقة

 :)األغوار(ح مصطل -12

 :يقول ابن عريب

 حــــــــــــاجر معـــــــــــالم علـــــــــــى وقفـــــــــــت فـــــــــــإذا

ـــــــــــــــاال بهـــــــــــــــا أغـــــــــــــــوارا وقطعـــــــــــــــت   )7(وجب
 

   
ل اضـع الغيبيـة الـيت تقـرتب مـن املنـاز املو : ، واألغوار يف مصطلح ابـن عـريب)8(منخفض من األرض: لغة: روْ الغَ 

ب وهكـذا اسـتخدم ابـن عـريب لفـظ األغـوار الــذي يـدل علـى املـنخفض ويقرنـه باجلبـال العاليـة، كعـادة العــر  )9("العليـة

وملـا  "إنـه يقطـع األغـوار واجلبـال، : ويقولـون، ب واملشاق ألجل أن يصـل إىل املـراديف إطالقهم على من يعاجل املصاع

 48ص، ابن عريب:ذخائر األعالق )1(
 . 239ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )2(
 60ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )3(
 .120، ص 1ج، البن فارس:مقاييس اللغة )4(
 .120، ص 1ج، ابن عريب:ذخائر األعالق  )5(
 .128ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )6(
 .73ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )7(
 666ص ،1ج،)غور ( املعجم الوسيط  )8(
 .73ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )9(
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عـريب كـي يـدال علـى األمـور الغيبيـة الـيت يلهـث  كان الوصول إليهما حيتاج إىل كد وجهد وضنك، لذا استعارمها ابـن

 .)1(خلفها كل صاحب حال ومعرفة

 وعالم الطير والحيوان  مصطلحات الظواهر الطبيعية: المبحث الثالث
 :)ةلّ هِ أَ (مصطلح  -1

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــوب مـــــــــــــــن المطلعـــــــــــــــات ـــــــــــــــةً  الجي  أهل

ــــــــــــــَينّ  ال   )2(كواســــــــــــــفا التمــــــــــــــام مــــــــــــــع تُلِف
 

   
القمـر أواخـر الشـهر مـن ليلـة السـادس والعشـرين : إىل سـبع ليـال مـن الشـهر، واهلـاللغـرة القمـر : اهلالل لغـة 

استخدم ابن عـريب كثـريا مـن ألفـاظ  )4("يشري إىل جتل أفقي مطلوب: " ، واهلالل يف مصطلح ابن عريب)3("آخره إىل

، منهـا اهلــالل العامــل وحشــتهدمها الشـاعر العــريب وميـر عليهــا يف ترحالــه، وتؤنسـه يف حماسـن الطبيعــة الـيت كــان يســتخ

فكــىن بــه عــن التجلــي األفقــي، ملــا يف : " فاملســاعد لســري املســافر لــيال، فريقــى بلفــظ اهلــالل إىل مصــطلحات التصــو 

دال علـــى بدايـــة الشـــهر وقـــرب انتهائـــه، متامـــا كـــالتجلي اإلهلـــي الـــذي يشـــرف علـــى العبـــد بشـــكل  اهلـــالل مـــن معـــىن

 .)5("هيانأن يعم التجلي قلبه وكتدرجيي إىل 

 :)البرق(مصطلح  -2

 :يقول ابن عريب

 الشــــــــرق إلــــــــى فحــــــــنّ  شــــــــرقيا البــــــــرق رأى

ــــــــو   ــــــــا الح ول ــــــــى لحــــــــنّ  غربي )6(الغــــــــرب إل
 

   
والــربق يف مصــطلح ابــن  )7("الســحاب يف الســماء علــى إثــر انفجــار كهربــائي يف الضــوء يلمــع: " الــربق لغــة 

فــريبط  )8("إىل التعلــق بــاألكوان ملــا ظهــر التجلــي فيهــا اه ذلــك، فــأدّ ة احلــق يف اخللــق والتجلــي يف الصــوررؤيــ: " عــريب

 .135ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )1(
 .126ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق  )2(
 .992، ص 2ج) هلل(املعجم الوسيط، )3(
 .126ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )4(
 .135ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )5(
 .54ص  ، عريبابن :ترمجان األشواق )6(
 51ص، 1ج).برق( املعجم لوسيط  )7(
 .54ص ، حلمي عبد اهللا:ذخائر األعالق  )8(
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يف صـــور  إلهلـــي الـــذي يدركـــه اخلاصـــة مـــن النـــاساابـــن عـــريب بـــني الـــربق الـــذي يلمـــع يف ســـرعة فائقـــة وبـــني التجلـــي 

األكــوان، لكنــه ســرعان مــا يــزول ويبقــى أثــره، فــالربق ضــوء يلمــع يف الســماء، فيــؤدي إىل الرؤيــة اآلنيــة اللحظيــة الــيت 

تفـي، ألن يف بقائهـا حيـدث ؤيـة حلظيـة تشـرف علـى القلـوب، مث ختالرؤية الصـوفية، فإ�ـا ر  بزوال املؤثر، وكذلكتزول 

 )1("السحق واحلرق، إال أن األثر يبقى ويستمر

 : )الشرق(مصطلح  -3

 )2("املشــــرق : إذا أضــــاءت، والشــــرق لشــــمس؛إذا طلعــــت، وأشــــرقت ا ؛شــــرقت الشــــمس: " يف البيــــت الســــابق ورد

اخللق والتجلي يف الصـور، وهـو بعـامل يف رى فيه احلق موضع الظهور الكوين، يُ : " والشرق يف مصطلح ابن عريب هو

وهنــا يــربط بــني إشــراق ، مســتقاة مــن عــامل امللكــوت، يســتخدم ابــن عــريب ألفاظــا مــن الطبيعــة )3("احلــس والشــهادة 

أنــوار املعــارف اإلهليــة عنــد جتلــي احلــق علــى اخللــق، علــى اإلضــاءة وعلــى اجلهــة املشــرقة، وبــني إشــراق الشــمس الــدال 

مـع الفـارق يف طبيعـة هـذا النـور ومصـدره، فـاألول تشـعر فيـه األعيـان " واجلامع بني اإلشراقني وجود النور يف كليهما 

 .)4("واآلخر يشعل هليب عشق السالكني، ويضيء قلوب العارفني، الثابتة واألجساد

وهــو يف اصــطالح ابــن  )5("جهــة غــروب الشــمس: ورد أيضــا يف البيــت الســابق، والغــرب :)الغــرب(مصــطلح  -4

ـــه والغيـــب: " عـــريب ـــة إىل عـــامل التنزي فاســـتخدم ابـــن عـــريب لفـــظ الغـــرب الـــذي ختتبـــئ وراءه الشـــمس  )6("جتلـــي اهلوي

هـو اجلهـة الـيت  وذلـك ألن الغـرب"  إليهـا كـل سـالك لـة علـى العلـوم الغيبيـة الـيت يتشـوفدالللاصطالحيا استخداما 

 .)7("احلجاب الذي خيفي يف أركانه مصدر الضوء والشعاع والنور -الغرب -ختتبئ الشمس فيها، فكأنه 

 :)البدر(مصطلح  -5

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــدر طلـــــــــــــع ـــــــــــــي الب ـــــــــــــَعر ُدجـــــــــــــى ف  الشَّ

)8(الَحـــــــــــــــَور نـــــــــــــــرجسَ  الـــــــــــــــوردُ  وســـــــــــــــقى  
 

   

 .139ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )1(
 .649، ص 1ج، البن فارس:مقاييس اللغة )2(
 .54ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )3(
 .197ص  ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )4(
 646ص، 2ج، )غرب ( املعجم الوسيط  )5(
 .54ص  ، ابن عريب:ذخائر األعالق )6(
 .227ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )7(
 .164ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )8(
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حيـث  ،التجلـي: والبـدر يف مصـطلح ابـن عـريب )1("القمر ليلة كماله، مسي بدرا لتمامه وامتالئـه: " لغة ردالب 

لفظ البـدر كغـريه فاستخدم ابن عريب  )2("ليظهر اجللي يف اخلفي كظهور اخلفي يف اجل: بالبدر، فكأنه يقول هيشبه

مجــال جتلـي احلــق يف ،الــذي الحيجبـه شــجر وال مـدراجلمـال ، اجلمـال املطلــق مـن ألفــاظ اإلشـراق والنــور لريقـى بــه إىل

درج الشـاعر علــى اسـتخدام البــدر ليـدل علــى مجـال وجــه حمبوبـه وجاذبيتــه، تشـبيها للقمــر يف متـام بــدره، إال "، اخللـق

 .)3("فشبه نور احلق بالبدر عند جتليه للخلق ،أن ابن عريب توجه وجهة أخرى

 :)الجبال(مصطلح  -6

 :يقول ابن عريب

 حــــــــــــاجر معـــــــــــالم علـــــــــــى قفـــــــــــتو  فـــــــــــإذا

ـــــــــــــــاال بهـــــــــــــــا أغـــــــــــــــوارا وقطعـــــــــــــــت   )4(وجب
 

   
، واملـراد باجلبـال يف مصـطلح ابـن )5("ل ارتفاعـامـن سـطح األرض واسـتطال، وجـاوز التـما عال : " ل لغةبواجل

وهنـا يسـتعري ابـن عـريب لفـظ اجلبـل الـذي يـدل علـى التسـلق  )6("السبيل اليت يهديها احلـق إليهـا بعـد اجلهـاد: " عريب

وحتمــل املتاعــب واملصــاعب، ليجعــل منــه مصــطلحا خيــدم فكــره الصــويف، حيــث يقصــد بــه الطريــق الــذي يهــدينا اهللا 

ـــــه ســـــبحانه ـــــنفس، مـــــن قول  Mp q r s tu v w x  إليهـــــا بالعمـــــل الصـــــاحل وجهـــــاد ال

y z L أحســـن ابـــن عـــريب االختيـــار يف التعبـــري عـــن املصـــاعب واملشـــاق الـــيت  وهكـــذا، ٦٩: العنكبـــوت

جرى يف ذلـك جمـرى العـرب، إذ تعـرب عـن املضـاء يف األمـور  صول إىل طريق احلق وإتباعها، وقدتواجهنا من أجل الو 

 .)7(بصعود اجلبال

 

 

 43ص، 1ج، )بدر(املعجم الوسيط  )1( 
 .164ص  ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )2( 
 141ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )3(
 .73ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق  )4( 
 105ص، 1ج )جبل(املعجم الوسيط  )5( 
 73ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )6( 
 .153ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )7( 
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 :) الجداول(مصطلح  -7

 :يقول ابن عريب

 جـــــــــداولٍ  بــــــــين الُحْمـــــــــر القبــــــــاب نصــــــــبوا

ــــــــــــــــل   ــــــــــــــــاِودِ  مث ــــــــــــــــنهن األَس ــــــــــــــــود بي )1(قع
 

   
، واجلــداول يف )2("قــوي يف اجتمــاع أجزائــه يف املنــبطح الســائحأ�ــر صــغري وهــو ممتــد، ومــاؤه : " اجلــدول لغــة 

، يسـتخدم شـاعرنا لفـظ )3(أي احلكم اإلهلية ية اليت متعلقها األعمال املوصلة؛فنون العلوم الكون: مصطلح ابن عريب

تها أال وهـو اجلـدول، ويعـرج بـه ليوظفـه يف قهـا ومجاهلـا كأ�ـا العـروس علـى منصـتبـدو يف رونمن الطبيعة الصافية الـيت 

فالعالقــة قائمــة بــني اجلــداول والعلــوم " فكــره الصــويف للداللــة علــى احلكــم اإلهليــة الــيت تنســاب يف روح العــارف بــاهللا، 

 العقـل فتكـون املعرفـة مبـا حتتويـه مـن الكونية، فاجلـداول تصـب يف األوديـة، مشـكلة سـيال، والعلـوم الكونيـة تصـب يف

 .)4("حيث الدهشة واالنبهارن أثر على اللب والقلب م

 :)زعالجِ (مصطلح  -8

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــين بـــــــــــــــالجزع ـــــــــــــــرقين ب  الموعـــــــــــــــدُ  األب

ـــــــــــــــأَِنخ   ـــــــــــــــا، ف )5(المـــــــــــــــورد فهـــــــــــــــذا ركائبن
 

   
ع الــذي يقطعــه مــن أحــد جانبيــه إىل وهــو املوضــ: زع الــواديالرملــة إذا قطعتهــا، ومنــه ِجــ عــتُ زَ جَ : يقــال لغــة

، )7("اإلشــارة إىل العواطــف اإلهليــة: " ، ويعــين اجلــزع يف مصــطلح ابــن عــريب)6(يض الصــربنقــ :واجلَــزَعُ ،اآلخــراجلانــب 

زع الـدال لغـة علـى منقطـع الـوادي مـن أحـد جانبيـه إىل اآلخـر، فيوظفـه كمصـطلح استخدم شاعرنا الصـويف لفـظ اِجلـ

حبسـب مـا يتـوارد عليـه مـن  ، ضفناء وبقاء، بسـط وقـب، مجع وفرق :اقضات يف حياة الصويفصويف للداللة على املتن

 .العواطف اإلهلية

 

 .38ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )1(
 .222، ص 1ج، البن فارس:مقاييس اللغة )2(
 .38ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )3(
 .154حلمي عبد اهللا ص :ألفاظ الصوفية  )4(
 . 112ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )5(
 .232، ص 1ج، البن فارس:مقاييس اللغة )6(
 .112ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق  )7(
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 :)الروضة(مصطلح  -9

 : يقول ابن عريب

ـــــــــــــاء روضـــــــــــــة فـــــــــــــي  ذئابهـــــــــــــا صـــــــــــــاح غّن

)1(ُمغَــــــــــــــــــرِدُ  هنــــــــــــــــــاك َطَربــــــــــــــــــا فأجابــــــــــــــــــه  
 

   
 :ويقول أيضا 

ـــــــــــي ضـــــــــــحىً  شـــــــــــمسُ  ـــــــــــك ف ـــــــــــةٌ  فـََل  طالع

ــــــــا غصــــــــنُ    ــــــــي نَق ــــــــد روضــــــــة ف )2(ُنصــــــــبا َق
 

   
فهـي   :، أما الروضـة يف مصـطلح ابـن عـريب)3("البستان احلسن: األرض ذات اخلضرة والروضة: " الروضة لغة 

تــار ابــن عــريب حســن األلفــاظ وينتقيهــا مــن خي )4("كنايــة عــن احلضــرة اإلهليــة مبــا حتتويــه مــن األمســاء املقدســة والنعــوت

اجلنـــان ذي األرض املخضـــرة للداللـــة علـــى علـــى الطبيعـــة مبـــا فيهـــا مـــن نضـــرة ومجـــال، فيســـتعري لفـــظ الروضـــة الـــدال 

ونالحـظ كيـف سـيطرت األمسـاء اإلهليـة وحضـرهتا علـى عقـل ابـن "مفهومه الصويف الذي يعين روضة األمساء اإلهليـة، 

ل ها، فجـــيـــربح يـــذكرها تـــارة بشـــكل صـــريح وتـــارة أخـــرى ينعتهـــا بأمجـــل األلفـــاظ وأخصـــب عـــريب وكيانـــه وروحـــه، فـــال

 .)5(اصطالحاته تدور يف فلكها

 :)زمزم(مصطلح  -10

 :يقول ابن عريب

ـــــــــــــــــب والرَّبـــــــــــــــــاب بَدْعـــــــــــــــــدٍ  ونـــــــــــــــــاد  وزين

)6(وزمـــــــــــزم لبنــــــــــى ثـــــــــــم وســــــــــلمى وهنــــــــــد  
 

   
مشـهورة مبكـة جبـوار الكعبـة يتـربك هبا،ويشـرب ماؤهـا بئـر :ما كان بني امللح والعـذب، وزمـزم:الزمزام من املياه" 

: والزمــزم.تــرمن ودنــدن:مــن زمــزم املعــىن،الــرتمن والدندنــة:منصــرفة للعمليــة والتأنيــث،والزمزموهي غــري وينقــل إىل اجلهــات،

مقـام السـماع، فـإن السـماع :"،وزمـزم تعـين يف مصـطلح ابـن عـريب)7("غـري واضـح التصويت مـن بعيـد تصـويتا لـه دويٌّ 

 "ما أذن اهللا لشـيء كإذنـه ملـن يتغـىن بـالقرآن:ا قال النيب صلى اهللا عليه وسلممنشأ الوجود، فإن كل موجود يهتز كم

 .113ص  ، ابن عريب:ترمجان األشواق )1(
 .106املرجع نفسه، ص   )2(
 382ص، 1ج، )روض(املعجم الوسيط  )3(
 .113ئر األعالق، ص ذخا )4(
 .183ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )5(
 .23ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )6(
 400ص، 1ج )زمزم(املعجم الوسيط،  )7(
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فيوظفه يف مصطلحه الصويف يف الداللـة علـى ، يستخدم ابن عريب املعىن اللغوي زمزم الدال على احلركة واإلهتزاز )1(

همـه إال أوليـاء اهللا، يسـمعون لاحلركـة وهـذا الطـرب الـدائم ال ي حركة الكون وطـرب الوجـود بسـماع كـالم احلـق، هاتـه

أنــه اســتخدم هــذا  ويبــدو" ٤٤: اإلســراء M 8 7j k l m n o y L تســبيح الكائنــات لرهبــا 

 .)2(اللفظ تيمنا ببئر زمزم املوجود يف مكة ملا له من قدسية عند املسلمني

 :)الَوَدقْ (مصطلح  -11

 :يقول ابن عريب

 ســـــــــــحابه ِخـــــــــــالل مــــــــــن ينـــــــــــزل والــــــــــوْدق

)3(تبـــــــــــــــّددُ  للفـــــــــــــــراق صـــــــــــــــبّ  كـــــــــــــــدموعِ   
 

   
فيكـين شــاعرنا  )5("نـزول املعـارف اإلهليـة: وهـو يف مصـطلح ابـن عـريب )4("املطـر، شـديده وهينـه: "الـودق لغـة 

ن األســرار والـواردات اإلهليــة الـيت تتنــزل علـى قلــوب العـارفني بــه، بـالودق الــذي يصـيب األرض فتنــتعش وتزهـو بــه، عـ

، وفــرق بــني املعنيــني مــن حيــث طبيعــة كــل منهمــا، فــاملعىن اللغــوي حمســوس، وخــاص "جبــامع اخلــري والرمحــة يف كليهمــا

إذ ينتقـل هبـدوء وسـكينة ، أمـا املعـىن الصـويف فمجـرد، إلهليـةبالظواهر الطبيعيـة املتنقلـة الـيت ختتبـئ خلـف رداء القـدرة ا

 .)6("من اخلالق إىل املخلوق، فينعم املخلوق هبذا الوارد يف الدنيا واآلخرة

 :)السحاب(مصطلح  -12

والسـحاب يف مصـطلح  )7("يم سواء أكان فيه مـاء أم مل يكـنالغ : "وردت يف البيت السابق، والسحاب لغة

استعار شاعرنا الصويف لفظ السـحاب الـدال لغـة علـى التجمـع واخلفـة واحلركـة  )8("أبواب التجلي ودقائقه: ابن عريب

ليصــنع منــه مصــطلحا صــوفية ذا داللــة علــى التجلــي اإلهلــي بــدقائق العلــوم اللدنيــة والكشــوفات علــى خــواص أحبائــه 

 .24ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )1(
 .186ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )2(
 .113ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )3(
 1021ص، 2ج، )ودق( املعجم الوسيط  )4(
 113ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )5(
 .258ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )6(
 418ص، 1ج، )سحب(املعجم الوسيط  )7(
 .113ص ، ابن عريب:ذخائر األعالق )8(
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 التجلـي مـن تقـارب يف الطبيعـة واملنفعـة، وسـرعة التكـوين، ومـا ينـتج عنهـا وكىن به عـن أبـواب التجلـي ملـا بينـه وبـني"

 )1(من تساقط القطرات

 :)كلَ الفَ (مصطلح  -13

 :يقول ابن عريب

 طالعــــــــــــةٌ  فلـــــــــــكٍ  فــــــــــــي ضـــــــــــحىً  شـــــــــــمسُ 

ــــــــي نقــــــــاً  غصــــــــنُ    ــــــــد روضــــــــة ف )2(ُنصــــــــبا ق
 

   
عبارة عـن الصـورة الـيت يقـع : " وهو يف مصطلح ابن عريب )3("املدار يسبح فيه اجلرم السماوي: " لغة كُ لَ الفَ  

يقع هبا التجلي، وهـي ختتلـف بـاختالف املعتقـدات واملعـارف، وهـي حضـرة التبـدل والتحـول يف الصـور، وهـذه القـوة 

، اسـتخدم ابـن عـريب  )4("اإلهلية والصفة الربانية تظهر أعالمها ألهل اجلنان يف سوق اجلنة الذي ال بيع فيـه وال شـراء

وهـــو يشـــري هبـــذا ، مـــن ألفـــاظ علـــم الفضـــاء اســـتخداما صـــوفيا، ومنهـــا الفلـــك الـــدال لغـــة علـــى االســـتدارة كثـــرياعـــريب  

فتبـــدو احلقـــائق بنســـب ربانيـــة " وهـــي وحـــدة األديـــان يف أصـــلها الســـماوي ، املصـــطلح إىل فكـــرة طاملـــا جـــادل عنهـــا

دة اإلســالمية، ففيهــا الفــوز ونيــل الســعادة متباينــة، إذ لكــل فئــة اعتقادهــا وتوجههــا، وأمت العقائــد وأكملهــا هــي العقيــ

 .)5("األبدية

 .194ص ، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية )1(
 .106ص ، ابن عريب:ترمجان األشواق )2(
  701ص، 2ج،املعجم الوسيط فلك )3(
 106ص، ابن عريب:ذخائر األعالق  )4(
 228ص، حلمي عبد اهللا:ألفاظ الصوفية  )5( 
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  ................................................................................................ خاتمة

 خاتمة

نــا لبحثتنــا مــن االطــالع علــى دراســة موضــوعات تعــىن باملصــطلح الصــويف وختامــا بعــد هــذه الدراســة الــيت مكن

 :مهها توصلت إىل جمموعة من النتائج أ

الصويف بعد ىل املعجم عجم العريب إنتقاهلا من املأن املصطلحات الصوفية حتمل أبعادا داللية جديدة بعد ا -

 .شحنها بسمة الذوق والتجربة العرفانية 

املقصودة ن تكون هي إن املعاين اليت يصرف الصوفية إليها ألفاظهم تتضمن املعاين اللغوية األصلية دون أ -

  .لفاظبتلك األ

مذهبا ن يكون قبل أ وهو جتربة وسلوك،سالميعترب التصوف جانبا من أخص جوانب احلياة الروحية يف اإل -

نسان يف احلياة وتأمال ألحوال اإل، لظواهر الشريعةواستنباطا ، ين العقيدةاعد تعميقا ملع؛ذلك ألنه يوفكرا 

 .وتأويال للرموز 

 .ىل حضرة اهللا الشوائب اليت تعطلها عن الدخول إ صالح القلوب وتنقيتها منيهدف التصوف إىل إ -

األمة  لعصر التابعني حني ظهر الرتف يف وىلبدايات األدأ منذ الفقد ب، صالة املصطلح الصويف يف نشأتهأ -

 .ىل شهوات النفس وملذاهتا نصراف إواال

املصطلحات  فقد كانت، سم املصطلح الصويف يف فرتة ظهوره بالوضوح والبعد عن التعقيد والرتميزيت -

  .قوال وحكممن أهم ثر عن الصحابة وتابعيالصوفية حينها مستقاة من القرآن الكرمي والسنة النبوية وما أُ 

 واستقت من الفلسفات، سمت بطابع الشطحاتظهر يف القرن الثالث اهلجري مصطلحات صوفية  -

  .السابقة والديانات السماوية

 .مصلحاهتم  ل منها املتصوفة يف وضعسنة والشعر العريب هي املصادر األساسية اليت �ن واليعترب القرآ -

ومصطلحات ، جتربة ذوقية ومصطلحات، مصطلحات سلوك عمليىل تتنوع املصطلحات الصوفية إ -

  .فكرية مذهبية وأحوال ومقامات

  .م بالغموض باستعمال الرمز والتلويحن خصوصيات لغة التصوف ومصطلحاته أ�ا تتسم -

 نابعة من التعلق بالكشف وما يلقيه اهللا يف قلوهبم من علوم ، ذوقية جوانية لغة التصوف ومصطحاته -

  .لدنية
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 .لغة التصوف متنوعة الداللة حبسب تغري املقام واحلال وهو ما يعرف لغة بتغري السياق  -

 على استعمال الرمز والتأويل األشواق ترمجان يف مصطلحات الصوفية اليت تناوهلا يف يعتمد ابن عريب -

 خلدمة الفكر الصويف 

 وحماسن  ،حبةأماكن األ قوف علىوالو ، الغزلشعر شواق من ابن عريب مصطلحات ترمجان األي يستق -

 .الطبيعة 

معانيهم  رموز الشعر الصويف تتداخل مع تلك املصطلحات اليت تواضع القوم على التحدث هبا لكشف -

 .ن هبا عن غريهم والض، ألنفسهم

الرمزية عند الصوفية أحد أهم اخلصائص الفنية للغة التصوف، والذي يطلع على مصادر التصوف  تعد -

 .جيد ثروة كبرية تناولت هذه اخلاصية من املصطلحات الصوفية

 مصطلحاهتم متثل �جا جديدا يف الشعر العريب ويف وأصبحت صومكانته يف الوسط ال أصبح للشعر أمهيته -

االستعارات حتمل الكثري من  ،اتسمت باألسلوب البارع اجلميل، قصائد هذا النوع من الشعر جياشة  -

لوغ الغاية املنشودة وهي الوصول إىل احلب جل بمن أ، البيانية والتخيالت البديعيةوالكنايات والصور 

 .هلية من وجد وشوق وذوبان يف الذات اإل يصاحبهما و ، هلياإل

 ماهيـة تصـور معهـا ميكـن ال لدرجـة واللغـة الشـعر بـني احلاصـل الـتالزم شـعرية نتيجـة لغـة هـي الصـوفية اللغـة

 ،بـل فحسـب الغنـائي الشـعر جتربـة علـى بـالوقوف الصـويف الشـعر قـراءة ميكـن اللغـة،وال ماهيـة خـالل مـن إال الشـعر

 مسـوغات علـى والوقـوف اللغـة اسـتعمال طرائـق مـن خاصـة بطريقـة نظـم الشـعر مـن النـوع هـذا أن إىل النظـر جيـب

 . واملتلقي الشاعر بني هوة جيعل الذي النحو على صدوره إىل أدت اليت الصويف اخلطاب

يتبّني للمطّلع على قصائد ترمجان األشـواق أّ�ـا كّلهـا تنـدرج ضـمن شـعر احلـّب اإلهلـّي، الـذي يّتخـذ مـن رمـز 

املقطوعــات  والقصــائد يف الّرمــوز والّتلوحيــات، فــإّن مضــمو�ا املــرأة معــادال موضــوعّيا للمحّبــة اإلهلّيــة، ولــئن اختلفــت 

ــة، واحلــّق أّن األشــعار الــيت جنــدها يف  ــة أكثــر قصــائده " ترمجــان األشــواق"طلــب احلقيقــة الرّبانّي تعــّد مــن الّناحيــة الفنّي

 .اكتماال ونضجا وامتالًء بأسلوب الّتلويح والّرموز الّشعريّة املوحية
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