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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



قراءة أنساق
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شعرية املصطلح الصوفي
من بنية التآلف إلى بنية التضاد

ال�شتاذ الدكتور  اأحمد بوزيان

جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت 

bouziane14000@gmail.com

 ملخ�س :

�سكالية ال�سطالحيـــة ال�سوفية، مبعزل عن فهـــم اجلهاز املفاهيمي للت�ســـوف، اأو وعي بنية نظامه  ل ميكـــن فهـــم الإ

املعريف، الذي يتحدد مبجموعة من الت�سورات، بدونها ي�ستحيل التوا�سل مع هذا اخلطاب، كما اأنه وبدون وعي خ�سو�سية 

هـــذا اخلطـــاب وبنيته املفارقة، فاإن احلديث عنه ُيعدُّ �سربا من الفذلكة الكاّلمية، وترفا فكريا، و ف�سلة من القول التي ل 

تنتظم على ن�سق دليل.

ولعل العالقة بني الكّلمة يف اللغة، وما ت�سر اإليه يف املتعنّي املح�سو�س، مرتبطة مبا تر�ّسب يف الوعي اجلمعي من دللة، 

فتحـــدد هوّية املوجـــودات املح�سو�سة من خالل الدوال التي ت�سر اإليها، و بذلك �ستظـــل اإ�سكالية امل�سطلح تفر�س نف�سها، 

خا�سة يف عالقة اللغة باملعاين املجردة اأو اللطائف؛ اإذ تت�سع الهوة بني الدال واملدلول ما يجعل املت�سوف يخاتل اللغة، بل 

ّن معاين  يظـــل دوما يف مراوغتها ومغالبتها، وتظل معها عمليـــة الك�سف جمرد مقاربة ل�ستهلك اللطائف ول ت�ستنفذها؛ لأ

اللطائف ل ي�سبطها حّد، ول يح�سرها لفظ . 

ولذلك ترتا�سل املتناق�سات وتتزامل املت�سادات وتتوحد املتنافرات، على غر ما هو معهود يف اخلطاب املعياري، وهذه 

املتناق�سات تفر�س على ال�سويف اإعادة بناء اللغة من جديد، وفق مما يفر�سه العرفان. وبنية نظامه املفارق. في�سقط من 

�سكايل فان  اعتبـــاره، مـــا ي�سمى بالت�ساد اللغوي، بل يحيل–اأحيانا- ذلك التناق�س اإىل ترادف ومربر. وعلى هذا الوعي الإ

اللغـــة ال�سوفية حتيل اإىل ذاتهـــا، و تبني عاملها اخلا�س، من خالل ما حتيل اإليه من معان لي�س لها معادل مو�سوعي، مما 

ما ي�سفي عليها �سمة املفارقة ال�سعرية، وهو ما حتاول هذه الدرا�سة مقاربته.

الكلمات املفاتيح :

ال�سعرية . الت�سوف . بنية . امل�سطلح . التاآلف . املفارقة . الختالف .املتناق�سات
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The Poetics of Mystical Term from the Harmonious Structure to the 
Antagonistic One

Dr, Ahmaed Bouziane
Ibn Khaldoun University of Tiaret

bouziane14000@gmail.com
Abstract :
The problematic/issue of the mystic idiomatic cannot be understood apart/aloof from 

understanding the conceptual device of mysticism or its system awareness of the cognitive 
structure, which is determined by a set of perceptions without which it is impossible to 
communicate with this discourse. Without the awareness of the specificity of this discourse 
and structure of the paradox, the talk about it is a form of a verbal premise, an intellectual 
luxury and an abundance of utterances that are not arranged on the semantic format. 
And that the relationship between the word in the language and what it refers to in the 
targeted tangibles, associated with what is deposited in the collective consciousness of the 
significance, identifying tangible assets through the signifiers to which they refer. Thus, the 
problematic will continue to impose itself especially the relationship of the language and 
abstract or the subtleties meanings. This is in general meanings where the gap is widening 
between the signifier and the signified that makes the mystic misleading/deceiving into 
the language, but he always remains in his evasiveness and transcendence. And within it 
remains the detection process as a mere approach to the subtleties consumption without 
depleting them because the subtleties meanings are not controlled by a boundary, nor 
locked by an utterance/term.

Therefore, the contradictions correspondent, the antonyms associate and the dissonances 
unite; an unusual matter to what is typical in the normative discourse. These contradictions 
impose on the mystic to rebuild a new language according to what recognition imposes 
and its paradoxical system structure, thus falling from his consideration the so-called 
linguistic contradistinction. Yet, the latter sometimes refers to synonymy and unjustified. 
On this problematic awareness, the mystical language refers to itself, and builds its 
own/private world through what meanings it conveys for which there are no objective 
equivalents, thereby conferring upon/imparting to it the poetic paradox feature which this 
article tries to approach.

Key words :
The poetic .The Mystical. Structure. Term. Harmony. The paradox the difference. Contradictions
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 املقال :

اإن اأول مـــا ي�ســـدم متلقـــي اخلطاب ال�ســـويف، ذلك 

التماهي بني املتناق�سات، والتوحيد بني املتنافرات، وتلك 

�سياء، حيث  الفجـــوة الهائلـة التي تقوم بني اللغة وعامل الأ

مل يعد امل�سطلح ال�سويف يحيل اإىل اأية مرجعية خارجية، 

وهو ما ترف�سه الذائقة اجلماعية، وميجه العقل واملنطق، 

وتاأباه الفطرة وال�سليقة التي تكر�ست على منط اأحادي.

وهكـــذا يفقد املعنى يف اخلطـــاب ال�سويف مركزيته، 

ويبقـــى جمرد احتمـــال �سمـــن احتمـــالت يفر�سها منت 

دي )الثنائية  الن�س نف�سه، املبني على فكرة التقابل ال�سّ

ال�سديـــة( التي ت�ســـكّل املدونـــة ال�سوفيـــة، والتي يند�س 

�سمن بنيتها ح�ســـور ال�سيء و�سده، حيث تدثر اخلطاب 

بهالة من الغمو�س، ي�سف اأحيانا، وي�ستغلق اأحيانا اأخرى، 

فرتافـــق اللغـــة ذلك التوتر الـــذي يعي�سه ال�ســـويف قب�سا 

وب�سطـــا، اأثناء املحو وال�سكـــر والغيبة، اأو اأثناء الرتقي يف 

احلال واملقام، وذوقا والتنقل بينهما ك�سفا وم�ساهدة.

هكـــذا كان حـــال ال�ســـويف مع اللغـــة، اإذ بهـــا يقارب 

خر، ول حميد  عواملـــه الذوقية، وبها يقيم توا�سله مـــع الآ

لـــه عنها؛ مما يحتم عليه مراوغة اللغة بالنزياح بها عن 

معـــان اأخر، حتى تكون �ساحلة لقول مـــا ل يقال، ولذلك 

فال�سويف يتاأرجح بني ما يقال وبني ما ل يقال.

فـــاإن اخلطاب ال�سويف من هذا املنظور ل يتاأ�س�س اإّل 

داخل م�سطلحـــه الذي به تتحدد هويته املفارقة، وبذلك 

فاإن القـــراءة الظاهرية احلرفية ل تقـــول �سيئا، فالن�س 

بالن�سبـــة لها اإما هرطقة علـــى امل�ستوي الفني واجلمايل، 

واإمـــا مـــروق عـــن الدين عـــن امل�ستـــوى العقيـــدي، واإمنا 

القراءة التاأويلية هي التي متنح الن�س ال�سويف فاعليته، 

باعتباره انزياحا عن املتعارف واملعهود، وبذلك يكون قد 

مار�س حقـــه ال�سعري متخل�سا مـــن ركام ما علق باللغة، 

بفعـــل ال�ستعمـــال والتكـــرار والبتذال والجـــرتار، حتى 

اأ�سبحت اللغة ل تقول �سيئا اأكرث مما تقوله لغة القامو�س 

يل  يف جمودهـــا، وحمدوديتهـــا ومعياريتهـــا وارتباطها الآ

بني الدال واملدلول.

لقـــد فر�س اخلطاب ال�سويف جـــدل بني املتناق�سات 

واأقـــام ت�ساحلـــا بـــني املتنافـــرات، لي�س من بـــاب العبث 

ن ال�سويف يعر�س عن  اللغوي اأو الرتف الكاّلمي، واإمنا لأ

الظاهـــر، وينزع اإىل بناء ت�سور اآخر ي�ستند اإىل الباطن، 

كموؤ�ســـر على بنية نظام معـــريف، يقّر مبا وراء ال�سكّل اإىل 

اجلوهـــر، حيث تتبدى احلقيقية على غر ما هي عليه يف 

�سكاّلنيتها.

ومما يالحـــظ اأن �سمة التقابل بـــني املتناق�سات هي 

ال�ّسمـــة الطاغية يف مـــنت اخلطاب ال�ســـويف، وهي اللغة 

التـــي يتاأرجح فيها الك�سف بني البـــوح وال�سمت، حيث ل 

�سراقية(  ميكن القب�س على تلك اللحظات اخلاطفة )الإ

اإّل بلغـــة املتناق�سات، حيث ت�ســـكّل اخللفية التي ي�سرتفد 

منها ال�سويف خ�سو�سيتـــه يف التكاء على معجم يقارب 

مـــا هـــو متناق�س: ال�سحـــو وال�سكـــر، التحلـــي والتخلي، 

اخللوة واجللوة والقب�س والب�سط، الفرق واجلمع، الوجد 

والفقد...الخ.

هـــذه املتناق�سات تفر�ـــس على ال�سويف اإعـــادة بناء 

اللغـــة مـــن جديد، وفـــق ممـــا يفر�ســـه العرفـــان. وبنية 

نظامه املفارق. في�سقط مـــن اعتباره، ما ي�سمى بالت�ساد 

اللغوي، بـــل يحيل –اأحيانا- ذلـــك التناق�س اإىل ترادف 

ومـــربر ذلك اأن »كّل العبـــارات واقعة عليها من جهة غر 

م�ستوفية ملعناها من وجـــوه كثرة. فهي ل تدرك مبفهوم 

ن ال�سيء اإمنا يفهم مبا  عبارة؛ ول تفهم مبعلوم اإ�سارة، لأ

ينا�سبه فيطابقه، اأو مبا ينافيه في�سادده، ولي�س لذاته يف 

الوجود منا�سب ول مطابق، ول مناف، ول م�ساد، فارتفع 

من حيث ال�سطـــالح اإًذا معناه يف الكاّلم، وانتفى بذلك 

نام، املتكّلـــم يف ذات اهلل �سامت، واملتحرك  اأن يـــدرك لأ
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فهام،  �ساكـــن، والناظر باهت، عّز اأن تدركـــه العقول والأ

�1(

فكار« وجّل اأن جتول فيه الفهوم والأ

لهيـــة لي�س اإليه مـــن �سبيل،  اإن البحـــث يف الـــذات الإ

نه ل ي�ستوعـــب اأكرث مما هو مول  فالعقـــل فيـــه حائر، لأ

خر(،  ول والآ نه ل يقول مببـــداأ التعار�س بـــني: )الأ لـــه؛ لأ

)الظاهـــر والباطن(. اإذ لي�س هلل �سبيـــه ول مثيل؛ ولهذا 

تعاىل اهلل عـــن ال�سبه واملثلية، ولي�س لذاته معادل مادي، 

 حتى ل 
�2(

ولهـــذا قال تعاىل عن ذاته (لي�ـــس كمثله �سيء

تر�ســـم يف ذهـــن املوؤمن �ســـورة اهلل مـــع اأن لذاته معادل 

لغويا.

وهو ما كّر�س احلرة كمفهوم معريف يف بنية اخلطاب 

ال�ســـويف. اإذ اإن احلـــرة يف ذاتهـــا هـــي نوع مـــن اإدراك 

،ولهـــذا يقول تعاىل يف حديـــث قد�سي:«كنت كنزا مفيا 

ل اأعـــرف فاأحببت اأن اأُْعرف فخلقـــت خلقا فعّرفتهم بي 

�3(

فعرفوين«

لقـــد نبتـــت املعرفـــة ال�سوفيـــة علـــى املحبـــة، والتي 

تقت�ســـي التعلـــق والفنـــاء، ول يحـــدث ذلك كّلـــه اإّل على 

م�ستـــوى املجاهـــدة القلبيـــة، التـــي توؤ�س�ـــس ملفهـــوم اآخر 

للوجـــود باعتباره خيال، ول يتحقق ذلـــك اإّل بفعل الروؤيا 

لفة، يعزف عن  حيث تتماهى املتناق�سات يف نظام من الأ

داة الوحيدة املمكنة للجمع  الظاهر »بـــل اإن الروؤيا هي الأ

بني احلقائـــق بو�سفها اأداة )التخييـــل( الذي تقوم عليه 

بنية الوجود من اأعـــاله اإىل اأدناه، واإذا كانت احلرة هي 

ال�سفـــة املعرفيـــة التـــي تعك�ـــس احلقيقية-حقيقة العامل 

وائل- واخر والأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ )�1 عبد الكرمي بن اإبراهيم اجليلي: الإ

الكتب  الرحمن �سالح حممد عوي�سة-دار  اأبو عبد  حقق ن�سو�سه وعلق عليه 

العلمية-لبنان-ط1-1418هـ1997-م- �س: 26.

ية:11. )�2 �سورة ال�سورى- الآ

)�3 اإ�سماعيل بن حممد العلجوين: ك�سف اخلفاء ومزيل اللتبا�س عما ا�ستهر على 

حلب  الفنون-  مطبعة  فالب�س-  اأحمد  تعليق  النا�س-  ال�سنة  على  حاديث  الأ

ال�سائل  �سفاء   – خلدون  ابن  وينظر  ج:-1�س:-11  –�سوريا-د.ط-د.ت- 
لتهذيب امل�سائل-�س: -51ول يخلو كتاب لبن عربي ول ل�سويف كان من هذا 

ثر. الأ

الذي ميكـــن اأن تنظر اإليه فرتاه )خلقا(، وميكن اأن تراه 

.
�4(

يف نف�س الوقت حقا«

فاملعرفة – ها هنا- قائمة على املمكن وامل�ستحيل يف 

ن ذاتـــه، يف اجلدل القائم بـــني احلق/اخللق، العبد/ الآ

الـــرب، وهنا تكمن احلرة بالن�سبـــة للعقل، ولهذا تعزف 

املعرفـــة ال�سوفيـــة عـــن الفعل، فاحلـــرة اإذن هـــي بوؤرة 

املعرفـــة وهـــي »يف ال�سطـــالح ال�سويف حجـــاب يحجب 

العارفـــني عن التاأمـــل والتفكـــر عندما َتـــِرد بديهة على 

.
�5(

قلوبهم عند تاأملهم ح�سورهم وتفكرهم«

وعنـــد حتليـــل مفهـــوم احلـــرة مـــن حيـــث الدللـــة 

ال�سوفيـــة، فاإنهـــا تعني عجـــز ال�سويف عّمـــا يب�سره من 

نهـــا ل تقـــر علـــى ثبـــات، اإذ هي من  حـــوال؛ لأ مراتـــب الأ

الطـــوارئ عنـــد املكا�سفات بنور اجلـــالل. فاحلرة بهذا 

ب�سار عيانا، واإمكان  املفهوم اإمنا تكون عند العجز عن الإ

ذلـــك قلبا ل عقال، فامتنع الب�سر وحتقق القلب والذوق، 

ولهذا كان اأهل احلرة هم اأهل الك�سف احلق، باختالف 

�سور التجليات التي ترد على ال�سويف.

ولعـــل ذلك مـــا كان يق�سده ابن عربـــي بقوله »فرجال 

احلرة هم الذين نظروا يف هذه الدلئل فا�ستق�سوها غاية 

ال�ستق�ساء اإىل اأن اأداهم ذلك النظر اإىل العجز واحلرة 

فيـــه من نبـــي اأو �سديق قـــال �سلى اهلل عليه و�ســـل: »اللهم 

زدين حترا. فاإنه كّلما زاده احلق علما به-زاده ذلك العلم 

حرة، ول�سيما اأهل الك�سف، لختالف ال�سور عليهم عند 

 اإّل اأن �سوؤال ملحا يفر�س نف�سه عن كيفية كون 
�6(

ال�سهـــود«

احلرة قد تتقاطع واملعرفة اليقينية؟ فثمة تناق�س ومفارقة 

بني معنى احلرة ومعنى املعرفة واليقني.

للكتاب-  العامة  امل�سرية  ابن عربي-الهيئة  تكّلم  اأبو زيد- هكذا  )�4 ن�سر حامد 

م�سر-د.ط-2002- �س: 154.

القاهرة-ط.1- مدبويل-  ال�سوفية-مكتبة  املو�سوعة  اخلفي:  املنعم  عبد  د.   �5(

.728 �س:  1424هـ/2003م- 
املالكية وامللكية-  �سرار  الأ الفتوحات املكية يف معرفة  الدين بن عربي:  )�6 حميي 

عبد  حممد  له  �سالمي-قدم  الإ الرتاث  اإحياء  بدار  التحقيق  مكتب  اإعداد 

لبنان-د.ط-د.ت-ج:-4�س:  بروت-  الرتاث  اإحياء  املرع�سلي-دار  الرحمن 

.217-216
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جابــــة عــــن ذلـــك ل ميكــــن ف�سلهـا عـــن بنية  اإن الإ

النظـــام املعريف ال�سويف، اإذ التناق�ـــس يبدو ظاهريا اأما 

فيما وراء ذلـــك فال تناق�س بني احلرة واملعرفة ،اإّل من 

منظور خارجي منطقي معزول عـــن بنية النظام املعريف 

ال�ســـويف، واإمنا يف ذلـــك األفة وان�سجام، وهـــو ما يف�سره 

قـــول اأبـــي بكـــر ال�سديـــق ر�ســـي اهلل عنـــه » العجز عن 

 وهـــو عند ال�سويف ي�سمى مقام 
�1(

دراك اإدراك« درك الإ

احلـــرة، وبالتايل فال معرفة بدون حرة. فالذي ل يحار 

هو الذي ل معرفة له باحلقائق.

فكّلما ترقـــى ال�سويف يف معراجـــه الروحي، ازدادت 

ك�سوفاته وم�ساهداته وجتلياته. فينتقل من حال اإىل اآخر، 

ومن مقـــام اإىل مقام وبالتـــايل، من معرفـــة اإىل اأخرى، 

فيزداد علمـــا، ويزداد حرة مما �سبق اأن عرفه، فتتواىل 

عليه املعارف وتنثـــال عليه اللطائف انثيال، وهكذا تتغر 

املعرفـــة بتغر احلال واملقام« فيتخيل �ساحب الطريق يف 

مر واأنه لي�س وراء  اأول جتـــّل له، اأنه بلغ املق�سود. وحاز الأ

ذلـــك �سيء يطلب �ســـوى دوام ذلك، فيقوم لـــه جتّل اآخر 

ول، واملتجلي واحـــد ل ي�سك  بحكـــم اآخر مـــا هو ذلـــك الأ

فيه ثم تتـــواىل عليه التجليات، باختـــالف اأحكامها فيه، 

 
�2(

مر ما له نهاية توقف عندها.« فيعلـــم عند ذلك، اأن الأ

والعـــارف مـــع كّل جتـــل تـــزداد حرته فيما عـــرف وفيما 

يعـــرف، لذلك يقول الر�ســـول �سلى اهلل عليـــه و�سلم:« اأو 

قـــول من يقول يف هذا املقـــام )مقام احلرة( زدين فيك 

.
�3(

حترا«. طلب لتوايل التجليات عليه«

فاملعرفـــة باعتبارهـــا معرفـــة لدنيـــة حت�ســـل بكـــون 

التجليـــات املتوالية ل تقّر على قـــرار. فهي تزداد بازدياد 

التجليـــات، ولهذا يقرر نظـــام املعرفة ال�سوفية، من باب 

املغايرة للبنيـــة املوؤ�س�سية- اإن »اأَعرف النا�س باهلل تعاىل 

،كما يرى ذو النـــون امل�سري، 
��4((

اأ�سدهـــم حتـــرا فيه«

)�1 حميي الدين بن عربي:كتاب اجلالل واجلمال-�سمن ر�سائل ابن العربي– مطبعة جمعية 

دائرة املعارف العثمانية–حيدر اآباد الدكن– ط.1-1361هـ- ج:1 – �س: 7.

)�2 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-4�س:222.

)�3 امل�سدر نف�سه-�س:223.

اأبو القا�سم عبد الكرمي بن هوزان الق�سري: الر�سالة الق�سرية-و�سع حوا�سيه   �4(

بروت-لبنان-ط1-1418هـ/ العلمية-  الكتب  املن�سور-دار  خليل 

.344 �س:  1998م- 

واملعرفة �سمن هذا املفهوم كما يقول :�سهل بن عبد اهلل: 

.
��5((

غايتها �سيئان: الده�س واحلرة«

ومن هذا املنظور فاإن املعرفة عند ال�سويف، ل ت�ستند 

اإىل معرفـــة مطلقة ونهائية، واإن تدثـــرت باليقني اإّل اأنها 

معرفـــة تظل دائرتها يف الت�ســـكّل والكتمال، عرب الرتقي 

حـــوال، اإىل مـــا ل نهاية؛ ولهـــذا تظل  بـــني املقامـــات والأ

املعرفـــة مرتبطة باحلرة، فكّلما عـــرف ال�سويف احتار، 

فهي كمن ينظر اإىل ال�سم�س يحّدق ويدقق، اإذ كّلما اأمعّن 

النظر ازداد عماء وجهال.

ولهـــذا فال�ســـويف حني يعرب عن هـــذه احلرة ل يجد 

منا�سا من اتخاذ مقابل لغوي لها، وهو التعار�س والت�ساد 

الـــذي ي�ســـكّل بنية اخلطـــاب ال�سويف. حيـــث مياهي بني 

�سياء، ويقيم جدل بـــني هّوياتها. وهو ما يبدو تعار�سا  الأ

على م�ستوى ال�سكّل والظاهر. والظاهر عند ال�سوفية لغ 

لعتبار له، يف حني هذا التعار�س، مبا هو تاآلف فيما وراء 

ذلك، يعد راأ�س املعرفة وبه يتم اقتنا�س اللطائف.

ومعياريتهـــا  اللغـــة  توا�ســـع  يك�ّســـر  ال�ســـويف  اإن 

وا�سطالحهـــا، ذلـــك اأن اللغوي جعل للكّلمـــة مرادفا، يف 

حـــني اإن ال�سويف -من باب املغايـــرة والختالف- اختلق 

قواعـــد واأعرافا جديـــدة، فجعل ال�ســـد م�ساويا ومرادفا 

ن ذاتـــه، و يف مثـــل ذلك يقـــول اجليلي ذوقا  لل�ســـد يف الآ

و حال: 

جهل هو العلم، حـــرب هـــو ال�سلــــم

عـدل هــو الظلـــم مـــــدت قوا�سمـــــه

يبكيني ويطربني، ي�سحو وي�سكرنـي

ينجــــو ويغــرقنــــي اأبغــــي اأحكامـــــه  

�ســدان قـــد اجتمعـــا فيــه وامتنعــــا

  
�6(

عـني اإذا تبعاهـــا مـــن مالطمــــه

)�5 امل�سدر نف�سه- �س: 344.

وائل  واخر و الأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ اإبراهيم اجليلي: الإ )�6 عبد الكرمي بن 

– �س:28 
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نالحظ حدوث �سدمة من خالل الفجوة التي اأحدثها 

اجليلـــي يف منظومـــة البنية اللغوية، علـــى م�ستوى املحور 

�ستبـــدايل )الختيـــار( – فعندما يقـــول )جهل هو: (  الإ

ننتظـــر اأن تكـــون الكّلمة املف�سرة من جن�ـــس اجلهل اأو ما 

يقت�سيـــه مـــن مرادفاتها التـــي تعودنا علـــى اأن نتعاطاها 

لغويا يف القامو�س، اأي ما يتجان�س مع معناها من الكّلمات 

املر�سوفـــة، لكن اجليلـــي يفاجئنا –كعـــادة املت�سوفة – 

ويحدث �سرخا يف منظومتنا الفكرية واملعرفية والذوقية، 

ويّخيـــب اأفق انتظارنا كون الكّلمة امل�سروحة اأكرث غمو�سا 

ممـــا كان منتظرا من �سرحها، بحيـــث يتحول ال�سد اإىل 

مر تعقيدا بحيـــث تغيب كّل مرجعية  مرادف، فيـــزداد الأ

نحتكم اإليهـــا يف كون اجلهل مرادفا للعلـــم، وهكذا يبني 

اجليلي منظومته اللغوية املفارقة للمعهود في�سر:

بعدما كـان اجلهـل  العلم. = العلم  - اجلهل 

             

بعدما كانت احلرب  لل�سلـم. = ال�سلم  - احلرب 

             

بعدمـا كـان العدل    للظلم. = الظلم  - العدل 

             

هكـــذا يحدث ال�ســـرخ يف بنيـــة نظام اللغـــة، بالتايل 

حتـــدث املفارقـــة بـــني العقـــل ما يرتتـــب عنه، بـــني العلة 

واملعلـــول، وال�سبب وامل�سبـــب. فاإذا هـــذه املفارقة حتدث 

خلخلة يف نظام املعرفة، ومن ثّم نظام التلقي فتكون هذه 

التـ�سكيلة يف املفارقة:

)اخلطاب العادي( . يحزنني  املنتظر  يبكني 

)اخلطاب ال�سويف( . يفرحني  احلا�سل  يبكني 

)اخلطاب العادي( . ي�سحيني  املنتظر  ي�سحو 

)اخلطاب ال�سويف( . ي�سكرين  احلا�سل  ي�سحو  

وهكـــذا فـــاإن نظـــام الت�ســـاد ي�ســـكّل مـــنت الت�ســـور 

ال�ســـويف، واإذا النقي�ـــس يتولد من النقي�ـــس، ولكن يبدو 

ظاهريا نقي�ســـا، واإمنا هو يف حقيقة اأمره األفة وان�سجام 

علـــى م�ستوى الباطـــن، ف�ســـار ياأتلف ال�ســـيء ونقي�سه، 

بعدما كان ياأتلف ال�سيء ومثيله. ولذا فاإنه ل ميكن قراءة 

الباطن بالظاهر، ول القلـــب بالعقل، ويف ذلك يقول ابن 

عطـــاء اهلل ال�سكنـــدري يف حديثـــه عن ال�سكـــر وال�سحو 

والعالقة اجلدليـــة بينهما، » عبد �سرب فـــازداد �سحوا، 

 اأي كّلما �سرب العبد من املحبة 
�1(

وغاب فازداد ح�سورا«

ازدادت الروؤيـــا انفتاحا وح�سورا مع اهلل، وبالتايل ازداد 

معاينة و�سهودا، حيث يتعطل العقل وي�سحو القلب، وكّلما 

غـــاب عن اخللق، ح�سر باحلـــق، وكّلما غاب عن الظاهر 

ازداد ح�ســـورا يف الباطن، بالتـــايل يكون من »�سرب من 

خمـــرة احلقيقية فازداد �سحوا مباء ال�سريعة، ومن غاب 

، وميكن قراءة ذلك 
�2(

عن اخللق فازداد ح�سورا باحلق«

املفارقة بني العرفان والربهان وفق اخلطاطة التالية:

الذوق )الت�سوف( العرفان  العقل )املعيار( الربهان

�سراب      �سحو      �سراب      غياب

غياب      ح�سور      �سحو      ح�سور 

فتظهـــر املفارقة بني منطق العقل والـــذوق، فما يراه 

الربهـــان خاطئا يـــراه العرفـــان �سادقـــا، ول يكون ذلك 

متحققا اإّل ملن ذاق فعرف، ورمبا يكون هذا »حال خا�سة 

اخلا�سة، الذيـــن حازوا رتب الكمالية؛ وهـــم قوم �سربوا 

 
�3(

غيار كوؤو�س التوحيـــد فازداد �سحوهم وغابـــوا عن الأ

)�1 اأبو العبا�س اأحمد بن حممد: احلكم العطائية- حتقيق ودرا�سة رم�سان حممد 

العلمية- بروت- ط:1-1424هـ/2003م- الكتب  دار  البدري-  بن عبد 

�س: 231.

)�2 امل�سدر نف�سه- �س: 241.

واأ�سلها يف  تعاىل  اهلل  �سوى  ما  وهو  ال�ّسوي،  به  يق�سد  �سويف  غيار: م�سطلح  الأ  �3(

نها بدل من  هل القتيل، واأ�سلها من املغايرة، لأ اللغة مفردة: الِغَر، وهي الّدية لأ

القتل، ينظر: حممد بن علي اأبو الف�سل جمال الدين بن منظور: ل�سان العرب-دار 

�سادر- بروت- لبنان1414-هـ1994-م-مادة:غ.ي.ر.- ج.-5�س:45.
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حوال ومتكنوا يف مقامات  فازداد ح�سورهم، وقد ملكوا الأ

الرجـــال. فلـــم يغلبهم حمو عن طـــي؛ ومل يحجبهم �سيء 

.
�1(

عن �سيء«

اإن املت�سوفـــة يغـــّرون املفاهيـــم املتعـــارف عليهـــا، 

فيعك�ســـون املعهـــود العقلي بوا�سطـــة الروؤيـــا القلبية التي 

حتيـــل التناق�س اإىل األفـــة، واملت�ســـاد اإىل متجان�س، وكّل 

ذلـــك حا�سل بفعل »�ســـراب املحبة« الـــذي يفعل فعله يف 

ال�ســـويف، فتغيـــب حوا�سه املاديـــة، وت�سحو اآلـــة القلب، 

فيكـــون ال�سراب داعيا اإىل ال�سحو، بعدما كان داعيا اإىل 

املحـــو، وبذلك تتـــم املكا�سفة وامل�ساهـــدة، فيكون الغياب 

غيار وال�سوى داعيـــا اإىل احل�سور مع  عن املح�سو�ـــس والأ

لهية. احل�سرة الإ

هـــذه املتناق�ســـات هـــي التـــي ت�سنـــع نظـــام املعرفة 

ال�ســـويف، بـــل ت�ســـكّل خلفيتـــه الفكريـــة ومتنـــه الن�سي 

الـــذي قد يبـــدو ظاهريا جمرد ترف فكـــري، ولعب لغوي 

ل طائـــل منـــه. قد يكون ذلـــك �سحيحا مـــن وجهة نظرة 

معينـــة، حني يوجهها املنطق والعقـــل، ولكن يتهاوى ذلك 

الزعم اإذا نظرنا اإىل اخلطـــاب ال�سويف باعتباره نظاما 

»ي�ستخـــدم ملفوظـــات وعبارات هي كنايـــة عن توظيفات 

مر يتعلق  جمازيـــة وتراكمات دلليـــة. خا�ســـة اإذا كان الأ

باأ�سياء معنوية اأي مبعنى املعنى، عندها ميكن القـول باأن 

كّل معنـــى هـو انتهـــاك ملعنى اآخـــر، وكّل تعريف هو تاأويل 

.
�2(

للخطاب، يحيل اإىل تاأويل اآخر«

اإن عـــزل اخلطـــاب ال�سويف عـــن بنيته تقتـــل الن�س 

وحتيله اإىل جمـــرد كاّلم، ي�ستبعد �ســـروط املعنى، ولهذا 

فـــاإن �سرط قـــراءة اخلطـــاب ال�سويف ل تكـــون اإّل �سمن 

�ســـرط اإنتاجـــه، و�سمن نظـــام بنيته املعرفيـــة؛ ولذا فاإن 

)�1 اأبو عبد اهلل بن اإبراهيم بن عياد النفري الرندي: غيث املواهب العلية يف �سرح 

ال�سريف-  بن  ود.حممود  حممود  احلليم  د.عبد  حتقيق  العطائية-  احلكم 

مطبعة ال�سعادة- م�سر- ط:-1 1395هـ- 1970م-ج:-2�س:209.

بروت  دبية-  الأ الكنوز  دار  وحماور-  حوارات  واحلدث-  الفكر  حرب:  علي   �2(

لبنان-ط.1--1997�س:61.

�سقاطيـــة تتعامل مع املعنى يف املدونة  القراءة ال�سلبية الإ

ال�سوفيـــة علـــى اأنـــه جاهـــز »اأو بو�سفه جوهـــرا مكنونا 

اأو �ســـّرا دفينـــا، وهذا الت�ســـور ي�سدر عن روؤيـــة للمعنى 

قوامهـــا اأن املعنى قائم بذاتـــه، متزامن مع نف�سه م�ستقل 

عـــن �سروط اإنتاجـــه، قابع يف مكان مـــا بانتظار من ياأتي 

.
��3((

ليك�سف النقاب عنه«

وتاأ�سي�ســـا على ذلـــك فاإن الن�س ال�ســـويف له �سروط 

اأنتجتـــه �سمن بنيته املعرفيـــة والفكرية واجلمالية، حيث 

ي�سيـــع يف مدونته ذلك التقابل ال�سدي، مما يوؤدي به اإىل 

ترا�سل احلوا�ـــس، وبالتايل يفقد املعنى مركزيته، وبذلك 

يظل املعنى هالميا ل يت�سكّل اإّل من خالل املتلقي، وهو ما 

يجعله اأهل الذوق والعرفان بح�سب احلال التي يكون عليها 

املريـــد؛ ولذا فاإن القراءة ل تتم من اخلارج بقوانني ثابتة 

معياريـــة، واإمنـــا تكون من خالل ما يقـــف عليه ال�سويف، 

حتى يكـــون التفاعل مع الن�س وما يحدث فيه املتلقي من 

تراكـــم وتراكـــب، بحيث يبـــدو ح�سور املتناق�ســـات اأمرا 

طبيعيا، بل و�سروريا يف منت الن�س.

اإن ذلك �سي�ستدعي قراءة م�سو�سة، تق�سي العقل، 

وتنفتح على القلب الذي ي�ستوعب املتناق�سات واملتنافرات 

علـــى خـــالف العقل الـــذي ل يقول بذلـــك، ول يوؤمـــن اإّل 

بالثبـــات واأحادية ال�سكّل ويرف�س مبـــداأ التناق�س، ولهذا 

نهم  يرف�ســـه املت�سوفة رف�ســـا فيما ل يجـــب اأن يكون. لأ

يـــرون اأن العـــامل اأظهر ما يكون فيـــه التناق�س، اإّل اأنه يف 

ن ذاته يدل على الوحدة، فالعامل كثر لكنه يف الواحد  الآ

ولهـــذا فاإن هذه املتناق�ســـات واإن تغايرت فهي واحد، بل 

يجمع املت�سوفـــة على ذلك تلميحـــا اأو ت�سريحا، وهو ما 

يعرّب عنه الفكر ال�سويف بـ« وحدة الوجود« ذلك اأن وحدة 

�سا�سي للفل�سفـــة ال�سوفية، لقد  الطبيعـــة هي املنطـــق الأ

عداد، ومبا  اأخـــذت ال�سوفية عن الفيثاغوريـــة قد�سية الأ

)�3 علي حرب: املمنوع واملمتنع- نقد الذات املفكرة- املركز الثقايف العربي- الدار 

البي�ساء- املغرب-بروت- لبنان- ط:2--2000�س:151.
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عداد لذا فـــاإن العدد واحد  اأن العـــدد »واحد« هـــو اأول الأ

هـــو العـــدد املقد�س الـــذي ي�سر اإىل اهلل الـــذي هو واحد 

ل يتجـــزاأ ول يتعدد، فيكون الواحـــد بح�سب راأيهم هو كّل 

.
�1(

�سيء وكّل �سيء هو واحد«

فهـــذه املتعار�سات لي�ـــس لها من وجـــود اإّل يف ظاهر 

ال�ســـكّل، واإمنا يف باطنها فهي متماهيـــة ترجع يف اأ�سلها 

اإىل الواحد، ولهذا ل يوؤخذ اخلطاب ال�سويف على ظاهره 

واإمنـــا يقـــراأ �سمن �ســـروط اإنتاجه، و�سمـــن بنية نظامه 

املعـــريف املفـــارق ويف ذلك يقول احلالج معـــربا عن هذه 

احلقيقة الباطنية مماهيا بني املتناق�سات:

اقتلـــونـــي يا ثقـــــاتـــــي        اإن فــي قتلــي حيــــاتـــي

وممـــاتـــي وحيــــــاتــــي        وحيـاتـي فـي ممــــــاتـي

�2(

اأنــا عنــدي حمـو ذاتـي        مـن اأجّل املكرومات

لقد حّول احلالج املفاهيم وقلبها وغرها، على عك�س 

مـــا كانت عليه بالتايل تغرت دللتها اإىل نقي�س ما كانت 

عليه ف�سارت:

         احلياة = املوت ، املوت = احليـاة

بعدما كانت : احلياة  املوت ، واملوت  احلياة

قـــد يبدو هذا تناق�سا من منظـــور العقل. ولكن ذلك 

لي�ـــس اإل علـــى امل�ستـــوى اللغـــوي ال�سطالحـــي فح�سب، 

اأو علـــى م�ستـــوى احليـــاة املعي�سة، يف حـــني اإن املوت عند 

ال�ســـويف لي�ـــس موتـــا باملفهـــوم التقليـــدي بل هـــو حياة، 

حيث ينتقل من الدنيـــا اإىل عامل احلياة احلقيقية. حيث 

لهية، وبذلك حّتن الـــروح اإىل اأ�سلها، ولهذا  احل�ســـرة الإ

كان احلـــالج ي�ستعجـــل املوت ويلّح عليه ويعـــذر من يقتله 

.
�3(

وهو القائل »اقتلوين توؤجروا واأ�سرتيح«

والن�سر  للدرا�سات  نينوى  اإىل احلقيقة-  و�سبيلها  ال�سوفية  زهرة:  على  اأحمد   �1(

والتوزيع- دم�سق- �سوريا-ط:-1 2004م- �س:287.

عليها حممد  وعلق  ديوان احلالج-و�سع حوا�سيه  بن من�سور احلالج:  )�2 ح�سني 

حممد با�سل عيود ال�سود-دار الكتب العلمية-بروت لبنان- ط2-1423هـ/

.125 2002م-�س: 
)�3 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج- �س: 57.

اإن املوقـــف ال�ســـويف املبني على الـــذوق جعل التحول 

الـــدليل يف ا�ستمرار ل يقـــر على قرار، بـــل هو يف حتّول 

مـــا دام التجلي يف حتـــول، و�سيكون القب�ـــس على الدللة 

القـــارة مـــن ال�سعوبـــة مبـــكان و« يف خ�ســـم خ�سو�سية 

الدللـــة التعبرية للم�سطلح ال�ســـويف، التي تختلف بني 

حال ومقام وبني مقام واآخر، بني جتربة واأخرى، على اأن 

تلـــك امل�سطلحات ذاتها قابلة للتغر والتطور ح�سب حال 

املت�سوف وعمقه الوجداين واملعريف، وتختلف دللته بني 

 وهو ما مل ي�ستوعبه 
��4((

بيئة واأخرى، وبني زمن عن اآخر«

الفقهـــاء والعقليـــون والظاهريون نتيجـــة اختالف نظام 

املعرفـــة الذي يحكم الت�سوف، ويحكـــم غره، فال�سويف 

ي�ســـدر عـــن ثنائية متقابلـــة كال�سحو وال�سكـــر والوحدة 

والكرث والغيـــاب، واحل�سور والفرق و اجلمع...الخ. يقول 

احلالج :

راأيـــــت ربـــــي بعـــــني قلبـــــي

�5(

فقلـُت: من اأنَت؟ قال اأنَت

ويقول ابن الفار�س : 

فقد رفعَت تاء املخاطب بيننا ويف

رفعهــا عــن فــرقــة الفــرق رفعتــي

فــاإن لــم يجـــّوز روؤية اثنني واحــدا

�6(

ِحَجاَك ولــم يثـبت لبعــد تثّبـــت

ويف املعنى ذاته يقول احلالج :

بينــــي وبينــــك اآنــــّي يزاحمــــنــي

�7(

فارفع بحقك اأنـــّي مـــن البـــني

)�4 �سمر ال�سعيدي: احل�سني بن من�سور احلالج- حياته، �سعره ونرثه-دار عالء 

الدين-دم�سق، �سوريا-د.ط-1996- �س: -90 91.

)�5 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج -�س: 123.

كرم  الفار�س-�سرح  ابن  ديوان  الفار�س:  بن  احل�سني  بن  عمر  حف�س  اأبو   �6(

لبنان-د.ط1404-هـ/ بروت  والن�سر-  للطباعة  بروت  الب�ستاين-دار 

1983م-�س:77.
)�7 احل�سني بن من�سور احلالج: ديوان احلالج- �س: 160.



123
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

يالحظ ح�سور ال�سمرين اأنا/اأنت املتكّلم واملخاطب 

مما ي�سكّل النف�سال فتكون:

العقل. مو�سوعيـا  نت  نا  الأ 1 -  الأ

القلب. وجدانيـا  نت  نا = الأ 2 -  الأ

نيـــة« باعتبارها  وهكـــذا يلـــح املت�سوفة على رفـــع »الأ

نت«  نـــا« مقابل »الأ تقـــف حاجزا اأما الوحدة فح�سور »الأ

نا«  دليل الكرثة وانف�سال، وهو ما ي�سعر ال�سويف بثقل »الأ

باعتبارهـــا عقبـــة دون حتقيـــق التماهي والوحـــدة ولهذا 

ت�سر:

توّحد. اأنا = اأنا  اأنا= اأنت  

نيـــة وت�سر  ول تتحقـــق هـــذه اجلدليـــة اإّل برفـــع الأ

نـــت« اإىل »اأنا« ولهذا  نت« ثـــم تتحول »الأ متماهيـــة يف »الأ

حينمـــا يخاطب ال�سويف ربه يقول يـــا »اأنا« بحيث مل يعد 

يرى ربه اإّل به، حيث تتحقق الوحدة املطلقة، ومل يعد ثمة 

اإّل اهلل، وميكن ا�ستبداله بال�سمر »اأنا« يف كّل من الفرق 

والحتاد واجلمع. ولهذا يقول احلالج:

اأنـــا مــن اأهــوى ومــن اأهـــوى اأنـــا

نحـــــــــــن روحــــان حللنــــــا بدنـــــا

فــاإذا اأب�ســــرتنــــي اأب�ســـــرتــــــــه

�1(

واإذا اأبـ�ســــــرتـــــه اأبــ�ســرتنـــا

اإن ال�ســـويف غـــر معنّي بنظـــام اللغـــة ول بقواعدها 

ال�سرفيـــة، فهو معنّي بلحظة امل�ساهـــد والك�سف، ولذلك 

وجدناه يك�ّسر نظام البنية ال�سرفية فيكون ال�سمر »اأنا« 

هـــو نف�سه »هو« اأو »اأنت« فيكون عندئذ }اأنا =هو=اأنت{ 

بـــل يتحول الكّل اإىل �سمر واحد دال على هوية ال�سويف، 

واأن نطق ال�سويف بذلك فاإمنا ينطق غلبة وقهرا يف غياب 

العقل. بل ل ينطق بذلك اإل ب�سرط غياب العقل واملعقول، 

)�1 امل�سدر نف�سه - �س: 158.

و اإّل ملـــا �سحت هذه امل�ساواة بني هـــذه ال�سمائر املختلفة 

الدالـــة علـــى ذوات متغايـــرة، فيكون اأنـــا    للمتكّلم، 

اأنـــت     للمخاطب، هـــو    للغائب. ولكن يف نظام 

نا«  اخلطاب ال�سويف تتحول هذه الفروق اإىل توحد يف »الأ

وهـــو ما ل يجـــوز يف اللغـــة، واملنطـــق، فيخـــرج ال�سويف 

بذلـــك عن العادة املعهـــودة، ومل يعرف ال�سعر العربي ول 

املنظومة الفكريـــة اأو العرفية هذا النوع من التماهي بني 

هذه ال�سمائر. حيث اجتمع ما ل ميكن اجلمع بينها، فاإما 

اأن يكـــون: اأنا اأو يكون: اأنت اأو يكـــون هو م�ستحيل مبنطق 

العقل اأن جتتمع هذه ال�سمائر يف واحد.

 اإل اأن ذلـــك الت�ســـور ل يكـــون ممكنـــا اإّل من خالل 

مـــا يفر�سه نظـــام املعرفة ال�سوفية من حيـــث تتلب�س اأنا 

ال�سويف باحلال التي تكون عليها لغته، فت�ستحيل مقاربته 

باللغـــة اىل معادل للحال التي ينطق بها، فتكون لغته غر 

متجان�سة، حمدثة فجوة معرفية بينها وبني ما مت التعارف 

عليـــه، فيتاأ�س�س –وفق ذلك- جماليـــة مفارقة تند�س يف 

بنية اخلطـــاب ال�سويف حيـــث التكثيف والتوتـــر اللغوي. 

ولهذا فال�سويف حني ينطق مبثل هذا ال�سطح يكون غائبا 

عن ذاتـــه، وي�سعر-بعدهـــا- بغنب اللغة، وثقـــل ما يقول، 

ممـــا ل يقبله عقل ول �سرع، ولهذا كانا احلالج يردد » يا 

 
�2(

رباب يا من ل تاأخذه �سنة ول نوم لهة، ويا رب الأ اإله الآ

رّد اإىل نف�ســـي لئال يفتنت بي عبادك مـــا هو اأنا واأنا هو ل 

.
�3(

فرق بني اأنّيتي وهويتك اإّل احلدث والقدم«

ففي اخلطاب ال�سويف ل وجود للم�سار اإليه يف اخلارج، 

حتـــى واإن وجد فهو على �سبيـــل الفرتا�س، ليكون معادل 

لغويا ل وجود له، فوجوده من معني الذاكرة فقط، يتو�سل 

قامة توا�سل ممكن مع املتلقي، لذلك يكون  بها ال�سويف لإ

طـــر املتعارف عليها.  الك�سف عـــن تلك املفارقة �سمن الأ

واملواءمـــة بني ما هو موجود فعلي من املح�سو�س، وبني ما 

ل وجود له اإّل يف الذات، وحيث ل وجود له مو�سوعيا.

ية: 255. ُخُذُه �ِسَنٌة َوَل َنْوم ) �سورة البقرة- الآ )�2 اإ�سارة اإىل قوله تعاىل:(َل َتاأْ

)�3 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج- �س: 41.
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وهذا مـــا ل ت�ستطيع القراءة الظاهرية ا�ستيعابه، ول 

اللغة املعيارية حمله، وما ل يقدر ال�سويف القول فيه اأكرث 

ممـــا قال. ولهذا كثرا ما يلـــوذ ال�سويف بال�سمت، حيث 

يكـــون حلظتها ال�سمـــت اأبلغ مـــن كّل كاّلم. ولهذا ا�ستق 

ال�سوفيـــة من الـــكاّلم نظاما للكاّلم، مغايـــرا للمتعارف 

عليـــه، فتوا�سعوا علـــى م�سطلحات خا�ســـة بهم جعلوها 

مطيـــة للتوا�ســـل، من حيث هـــي اأداة ا�ســـرتاك بينهم ل 

توؤديهـــا العبـــارة، واإمنـــا يوؤديهـــا الك�سف والـــذوق، ذلك 

اأن » بـــني العلم واملعلـــوم بحور ل ُيـــدَرُك قْعُرَها، فاإن �سّر 

التعلق بينهما مع تباين احلقائق بحر ع�سر مركبه، بل ل 

 
�1(

�سارة، ولكن يدركه الك�سف« تركبه العبارة اأ�سال ول الإ

بالذوق والتجلي م�ساهدة اأو مكا�سفة .

ومن هذا املنظور عزف ال�سوفية عن الظاهر وال�سكّل 

والعقـــل، وكّل ما لـــه �سلة بعامل »ال�ّسوي« حيـــث اأيقنوا اأن 

املعرفـــة تنبع من الداخل ل من اخلارج، وكّل ما يف الكون 

ن�سان موجود يف الكون،  ن�سان، وكّل ما يف الإ موجود يف الإ

ولهـــذا فاإن ال�سويف ل يجعل من اللغة وحدها م�سطلحا، 

بل اإن العامل اأو الوجود �سار كتابا مفتوحا، وهو عبارة عن 

 بحيث تتطابق 
�2(

لغـــة، ولهذا فهو يتوافق وحروف الهجاء

»هذه احلروف ح�سب مارجها مراتب الوجود التي تبداأ 

مـــن العر�س وتنتهـــي اإىل مرتبـــة امللك، ومـــا يوازيها من 

 وبذلك تكت�سب اللغة طابعها الرمزي 
�3(

لهية« �سماء الإ الأ

ويقيـــم ابن عربـــي بينها وبـــني الوجود اأوا�ســـر و�سالت، 

وتكون من تلك احلروف مراتب الوجود كّلها انطالقا من 

لفظ اجلاللة فيقطعـــه اإىل حروف منف�سلة لي�سكّل منها 

�4(

العامل

)�1 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-1 �س: 107.

)�2 امل�سدر نف�سه-�س: 250-249.

)�3 حميي الدين بن عربي: كتاب اجلاللة- �سمن كتاب ر�سائل ابن العربي- مطبعة 

العربي-  الرتاث  دار  الدكن-  اأباد  حيدر  العثمانية-  املعارف  دائرة  جمعية 

بروت- لبنان- ط:-1 1361هـ- ج:-1 �س: 3-2.

)�4 امل�سدر نف�سه-�س: 3.

فالن�ـــس ال�سويف- مـــن خالل لغتـــه وم�سطلحه- ل 

يقـــول احلقيقة واإمنا يقرتب منهـــا فيقاربها. ولهذا يظل 

املعنى ممكنـــا ومفتوحا على قـــراءات وتاأويالت. وهو ما 

جعل اخلطاب ال�سويف طفرة نوعية مفارقة لكّل الن�سو�س 

العربيـــة يف مفهومهـــا للكتابـــة، وبنيـــة نظامهـــا املعـــريف 

ثـــم اجلمـــايل، من خـــالل ابتكاراتـــه التعبريـــة الكثرة 

واملتجـــددة، وهو مـــا يعطي الن�س مرونـــة هائلة ومتنوعة 

ل تخ�ســـع للثابـــت والقيا�ـــس اللغـــوي )املعجـــم(، واإمنـــا 

تخ�ســـع لبنية نظام مياهي املعـــاين ويرا�سل بني الدللت 

املختلفـــة، فالن�س ال�سويف- بهذا املنظور- يف تغر دائم 

يتميـــز ب�سياقات متنوعـــة ومرنة، مما هيـــاأ لنف�سه اإن�ساء 

لغته اخلا�ســـة. و�سكّل منظومته اللغويـــة بدللت متغرة 

خا�سة، مرجعيتها الذوق فاأك�سبتها �سمة التحول الدليل 

من الثابـــت اإىل املتغر، فيت�سكّل الن�س ال�سويف من غر 

مركزيـــة املعنى،  وبذلـــك اند�س يف بنيـــة نظامه التحول 

الدليل.

فاملعـــاين ال�سوفيـــة لي�س لها ما يقابلهـــا عند املتلقي 

مـــا مل يكن واقعـــا يف مـــدار الروؤيا ال�سوفيـــة، فاملعنى ل 

يكون جاهزا مكتمال، واإمنا يخ�سع للذوق ودرجة العارف 

ور�ســـوخ قدمه، وما تهياأ له مـــن ا�ستعداد روحاين بالذكر 

وراد وت�سابيـــح و�سلوات...اإلـــخ. فتكـــون اللغـــة نتيجة  والأ

ما�ـــس ع�ســـر ل تولد مـــن ترا�ســـف قبلـــي، اأو اختيار 

ن ال�سويف يتلقى املعـــاين، يف �سكّل ذوق  معجمـــي قـــار، لأ

جمـــرد ل متعني له، فيحـــاول حلظتئذ اإيجاد معادل لغوي 

جديـــد للذوق اجلديد، واحلال التي ل تتكرر اأبدا. فيكون 

ال�ســـويف يف �سراع دائب مع اللغـــة، للبحث عن الدللت 

اجلديدة.

فلغة ال�ســـويف ل تخ�سع للثبات، واإمنـــا هي يف ت�سكّل 

متغر، ولهذا فهي ترتبـــط بالتاأويل املتغر امل�ستمر، مما 

جعل اخلطاب ال�سويف قابال للقراءات املختلفة واملتغرة 

واملتناق�ســـة. فلي�س تق�سيم املت�سوفـــة لدرجة املعرفة من 
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باب العبث والفتعـــال، واإمنا هو ناجت عن جتربة ومعاينة 

وذوق. فهنـــاك املريد وال�سالك والعـــارف والوا�سل. وهي 

درجـــات تقت�سيهـــا املعرفـــة، وتقت�ســـي معهـــا التمكن يف 

املعاين واقتنا�سهـــا باللغة.)تكوين الن�ـــس( ال�سويف يف 

اإطـــار مـــا مت التعارف عليه، ومع ذلـــك تنفلت املعاين من 

اإي�سار اللغة فيكون ال�سطح، اأو التلفظ مبا ل يقبله العقل، 

فتكـــون لغته غر مفهومة، وغام�ســـة ع�سية عن التاأويل. 

وقـــد يعجـــز ال�ســـويف متاما عـــن نقـــل لطائفـــه واأذواقه 

واأحواله باللغة، فيلوذ بال�سمت احرتاقا.

 ومع ذلك فاإن ال�سويف قد ي�ستعي�س عن اللغة املعهودة 

بعالمـــات اأخـــرى غـــر لغويـــة. فيت�ســـكّل منهـــا مذخوره 

الفكـــري واملعـــريف والفل�سفي. تكون مبثابـــة م�سطلحات 

يـــرثي بهـــا دللته، جاعـــال من الكـــون كّله لغـــة، بل �سار 

 بيد اأن معرفة بنية 
�1(

الكون كتابا م�سطورا يف ورق من�سور

اخلطـــاب ال�سويف تعفينا من حماولـــة التعريف بخطورة 

خطر من ذلك تاأويله مبا يقت�سي الفهم  لغة الت�سوف والأ

جراء باملرونة التي تناأى به  العادي، اللهم اإل اإذا ات�سم الإ

من اأن يكون تعريفا ثابتا حمددا يف اجتاه واحد.

اإن وعـــي ذلك الت�سور يف بعـــده العرفاين يو�سل اإىل 

الفهـــم الذي يـــرى الت�سوف روؤيـــا ذاتية جمازفـــة، تقراأ 

الكـــون والـــذات باعتبارهما لغة، حيث تكـــون قادرة على 

ثـــر اجلمـــايل، واجلـــدارة الفنيـــة، من خالل  اإحـــداث الأ

التمويـــه على املتلقي. ما مل يكـــن ميتلك �سفرة اخلطاب، 

�سلوبيـــة، والتي تكون هي  اأو �سرط معرفـــة خ�سائ�سه الأ

خـــرى �سرط فهمه، والتي �ستولد قراءة اأخرى مفارقته  الأ

ثر اجلمايل، تنتح اإمكانية التاأويل �سمن نظام  مولـــدة لالأ

بنيته.

لقـــد األّح املت�سوفـــة على اأن لهم ت�ســـورا خا�سا للغة 

ن�سان. باعتبار اأن كّل ذلك روؤيا ذاتية، وهو ما  والعامل والإ

يجعل الغمو�س �سمة الرتكيب ال�سويف. وبذلك يكّون هوة 

)�1 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-3 �س 441.

بـــني امل�سطلح مـــن حيث هو دال وما ي�ســـر اإليه مدلوله، 

لي�ســـكّل دللت الغيبة، ال�سكر، الفنـــاء ومهيمنات املدونة 

ال�سوفيـــة وبـــوؤرة الن�س. لتكـــون ملمحا دلليـــا بارزا يف 

الن�ـــس تف�سح عن حدود الروؤيا الذاتيـــة وتتجاوز املجاز 

مبفهومه العـــريف، وتغدو عن�سرا فاعـــال يف توليد املعنى 

الذي ل يتحدد مبوؤ�سر، ول يتاأطر بحدود بل �سيظل غائما 

.
�2(

متال�سيا: »كحجر املقالع لي�س له اجتاه حمدد«

 ومرد ذلك اإىل اأن اخلطاب ال�سويف يغرف من معني 

الروؤيا، وبذلـــك �ستكون- واحلالة هـــذه- مبهمة غام�سة 

مـــا مل يجد ال�سويف لها معـــادل مو�سوعيا، لغويا، اأو على 

قـــل يتكئ على ر�سيد معريف يف وعي املتلقي، اأو يتقاطع  الأ

مـــع منظومتـــه املعرفيـــة. ف�سيظل اخلطـــاب- حلظتئذ- 

م�سفـــرا معتمـــا تغيب فيه دللته، مما ينجـــّر عنها اإرباك 

املتلقي، فتولد فيه تلك ال�سدمة املولدة للغرابة والده�سة 

والنخطـــاف، حيث تفاجئه بعدمـــا كان اخلطاب العادي 

يداهنه ويتماهى معه.

وتظهـــر طاقة امل�سطلـــح ال�سويف يف اإظهـــار ال�سيء 

املبهـــم، حيث يظـــل جمهول الهوية، ل ا�ســـم له ول ر�سم، 

فتكـــون طاقة اللغـــة هاهنا)امل�سطلـــح( حماولة مقاربته 

وحما�سرتـــه، والتعـــرف عليـــه، ولـــذا يظهـــر )امل�سّمى( 

باأ�سمـــاء متلفـــة، ويف احيـــان اخـــرى متناق�ســـة، وهي 

مـــن حال املت�سوف وذوقه، وتظهـــر جمالية هذا القن�س 

الـــدليل يف اأن امل�سطلح ل يقول احلـــال، واإمنا تظل فيه 

هوام�ـــس ل تقال. بحيث ترتكز املقاربـــة يف الت�سمية على 

ظاللـــه، وما مل ُيَقل فيه تبقى امكانيـــة القول فيه ممكنة 

ل ي�ستهلكهـــا القول ول ت�ستنفذهـــا الت�سمية، وعلى الرغم 

ممـــا قاله ال�ســـويف تبقى فيه جوانـــب خافتة منبهمة من 

خالل الرتكيز على الظـــل دون املركز، حيث تغيب معامله 

وحدوده.

)�2 جالل الدين الرومي: مثنوي-ترجمة و�سرح ودرا�سة الدكتور حممد عبد ال�سالم 

الكفايف- املكتبة الع�سرية �سيدا بروت-ط1--1966ج-1 �س:928.



126
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

وبذلك تكون الرغبة اأكرث ملعرفة اخلافت فيه، واملظلم، 

بعــــاد وتفا�سيلهــــا كاملــــة، واإّل انتهى اإىل  حيــــث ل تنقل الأ

ارتباط اآيل، وتهاوى كّل نظام اخلطاب ال�سويف، وا�ستحال 

اإىل ن�س معياري ت�ستهلكه القراءة املعيارية احلرفية.

ف�سعرية امل�سطلح ال�سويف تنبني على اإقامة التقابل 

الدليل والتنافر بني املتناق�سات، وهو ما يحيله اإىل األفة 

اأخرى متجان�سة، �سرط جتاوز الظاهر اإىل الروؤيا.

يخلــــق اخلطــــاب ال�ســــويف م�سطلحاته اخلا�ســــة التي 

تدور يف حقل نظامه وبنية معرفته، التي يت�سكّل منها نظامه 

اللغــــوي، والــــذي ي�ستحيل بدونه قــــراءة ال�سعرية ال�سوفية، 

مما يتيح للمتلقي اإنتاج دللة الن�س الغائبة/ املغيبة، وبهذا 

يقــــوم املتلقي بقراءة الغياب، الذي يند�ــــس يف ثناياه التوتر 

الــــدليل، فتكــــون احتمالية املعنى وتعــــدده وحتوله من متلق 

اإىل اآخــــر، وهنا مينح امل�سطلح ال�سويف اللغة بنية مل ي�سبق 

اأن األفها الرتكيب، فيك�سبها طابعا اإنزياحيا متجددا، وتظل 

معــــه الدللة بكــــرا، متوتــــرة مفارقة للنول اللغــــوي املعهود، 

حيــــث يكت�سي امل�سطلح �سعريته من دللة التقرير اإىل دللة 

التحول والتفجر، حتى تتكيف مع مقت�سى احلال اجلديدة، 

فيمنحهــــا ذلــــك نفحــــة، اإيحائية، و�سمــــة �سعريــــة جديدة، 

للتعبر عن العامل الالمرئي بلغة مغايرة.

لقد منـــح امل�سطلح ال�سويف اخلطاب اإمكانيات جديدة 

باعتبـــاره رحما تتولـــد فيه الـــدللت املتناق�ســـة، ول ميكن 

ّمـــا ما كان من  قراءتـــه معـــزول عن احلالة التـــي اأفرزته. واأ

�ساأن القوامي�س التي ت�سرح امل�سطلح ال�سويف ،فهي ل ت�سكّل 

�سيئا اأكرث من اإحالة عمليه كم�ساعد للقراءة، حيث يت�ساعد 

امل�سطلح يف بناء الن�س ال�سويف وفق نظامه اخلا�س، بعيدا 

دلة والربهنـــة. فاأعاد للغة وهجهـــا واعتبارها  عـــن نظام الأ

ال�سعـــري، وخلع عليها امل�سحـــة الفنية. وبذلـــك ي�سوغ فيها 

ال�سويف املعاين واللطائف، و�سمنها جتربته العرفانية.

اإن ال�ســـويف حينمـــا اأبـــدع تلـــك اللغـــة و�ســـاغ تلـــك 

امل�سطلحات، مل يكن معنيا بالت�سكيل اجلمايل، والبحث 

عن اخل�سو�سية ال�سعرية، اأو النطالق من نظرية قبلية يف 

الفـــن واجلمال، واإمنا كان هاج�سه، التعبر عن مواجيده 

واأحوالـــه، ومقاماته، وتاأرجحه بـــني حالتني متناق�ستني: 

كالقب�س والب�ســـط، واملحو، وال�سحـــو، والفرق واجلمع، 

واجللوة واخللوة، واجلمـــال واجلالل، والوجد والفقد...

اإلـــخ. وهـــي ثنائيات متقابلـــة متناق�سة ل ميكـــن القب�س 

لفاظ ال�سوفية.  عليها اإل مبا مّت ال�سطـــالح عليه من الأ

حيـــث تظل حتتفـــظ مبخزونهـــا الروحي، ممـــا ي�ستدعي 

مفارقـــة مبطنة بحمولة �سعرية متوترة، تبلغ درجة عالية 

من التكثيف والرتكيز والختزال الدليل.

والفـــرق اإذن يف اللغـــة ال�سوفيـــة واللغـــة املعيارية ل 

يكمـــن يف ا�ستبـــدال لفظ معـــروف باآخر غام�ـــس، واإمنا 

يكمـــن الفرق اجلوهري يف اأن الت�سوف مواجهة للحقيقة 

الباطنية اخلفية يف العامل والذات معا، بحيث ل ي�ستهلكها 

امل�سطلح ول ي�ستنفذها، ول يدعي ال�سوفية ذلك، واإمنا 

يجعلون منها حالة مـــن الغمو�س الذي تتطلبه اللطائف. 

�سارة. ولذا ل تكون اللغة اإل بالغمو�س والإ

ولهــــذا ي�ســــدم امل�سطلــــح ال�ســــويف الثابــــت والقانون 

العــــريف واملعيــــار. وحيث ي�سعى اخلطاب ال�ســــويف اإىل بناء 

ت�سور جديد للغة وفق بنية نظامه املعريف، ل يقول ذلك ول 

ينطق به، واإمنا ي�سكت عنه ويند�س يف ت�سوره العام.فتتاأ�س�س 

دللت جديدة يو�سحها هذا ال�سكّل على �سبيل املثال:

املعنى ال�سويف املعنى املعجمي  امل�سطلح 

هو العلم .  �سد العلم   
�1(

اجلهل

هو ال�سلم �سد ال�سلم    
�2(

احلرب

بديهية ترد على قلوب العارفني عدم القطع يف ال�سيء   
�3(

حيـرة

لهية. العلم بالذات الإ �سد النور   
�4(

ظلمة

وائل- واخر والأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ )�1 عبد الكرمي بن اإبراهيم اجليلي: الإ

�س:27.  

)�2 امل�سدر نف�سه- �س:27.    

)�3 ينظر: عبد املنعم احلفني: املو�سوعة ال�سوفية-�س:728.

)�4 املرجع نف�سه-�س: 860.
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فاللغـــة املعيارية حتيل اإىل ما هـــو خارجها. اأما اللغة 

ال�سوفية فاإنها حتيل اإىل ذاتها، تبني عاملها اخلا�س، من 

خـــالل ما حتيل اإليه من معان لي�س لها معادل مو�سوعي. 

�سداد، ل تبوح ول ت�سرح،  تفـــارق املنطق فتجتمع فيها الأ

ول ت�ســـرح ول تو�ســـح، تتدثـــر بالغمو�ـــس وحتتـــاج اإىل 

اإعادة قـــراءة بالتاأويل، قراءة تك�ســـف م�ستويات الدللة. 

وتعددها باحتمالت �سمـــن بنية النظام املعريف ال�سويف 

و�سياقه العرفاين الذي تتحرك فيه اللغة وتنتقل منه اإىل 

اخلطاب، فتت�سكّل عالئقه الداخلية التي تتحكم يف م�سار 

اخلطاب.

ويف �سوء هذا الوعي ا�ستغل املت�سوفة كّل طاقة اللغة، 

وما مـــن �ساأنه اأن يكـــون اأداة تو�سيل. فلـــم يكتفوا باللغة 

�سارة اإليه- بل ا�ستغلوا العالمات غر  وحدها-كما متت الإ

اللغوية، بـــل حتى احلروف ذاتها جاعلـــني منها طاقات، 

لي�ست لها يف نظام املعرفة العادي، اإذ احلرف يف العرف 

ل قيمـــة لـــه بذاته، معزول عـــن الرتكيب، بينمـــا هو عند 

املت�سوفـــة قيمته يف ذاته ولذته، من حيث هو رمز لعوامل 

مم،  خفيـــة، فقد عّد ابن عربي احلـــروف اأمما كباقي الأ

مم ماطبون  يقـــول يف ذلك: »اإن احلـــروف اأمة مـــن الأ

مكّلفون، وفيهم ر�سل من جن�سهم، ولهم اأ�سماء من حيث 

      .
��1((

هم، ل يعرف هذا اإل اأهل الك�سف من طريقتنا«

لقد اأح�س ابن عربي اأن اللغة قد ا�ستهلكها ال�ستعمال 

فـــاأراد �سحنها من جديد، باإعادة خلق توا�سل اآخر �سمن 

ن�سان واللغة،  �ســـروط بنية الت�ســـوف وروؤيته للوجـــود والإ

لهـــام والك�سف.. وبذلـــك فابن  انطالقـــا مـــن مفهـــوم الإ

عربي مار�س انزياحا على النزياح. بتاأ�سي�س ذوق جديد. 

باكت�ســـاب معـــان جديدة مل تاألفها اللغـــة فيما �سبق، دون 

اأن تن�سبـــط العالقة بني الـــدال واملدلـــول، وبذلك كانت 

العالقة بينهما عالقة حتـــول ترتهن اىل مفهوم الفجوة، 

فتتبدل العالقة بتبدل ال�ستعمال، حيث تتال�سى الدللة-

)�1  حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-1 �س:101.

مثـــل حجر املقالع- دون اأن يرت�سخ املعنى الدال يف معنى 

حمدد.

وتـــرى �سعاد احلكيم اأن اللغة ال�سوفية، ظلت حبي�سة 

النربة التعليمية اإىل اأن جاء ابن عربي مرجا اإياها من 

 تتجاوب 
��2((

هذه احلدود اإىل »روؤية كونية �ساملة وغنية«

والتجربة الداخلية. بلغة العلو وتعزف عن معاير البالغة 

املعيارية، وتوؤ�س�س لنمط جديد من الكتابة.

�ستظل لغة احلـــال تفتقد اإىل القرائن التي حتيل اإىل 

ال�ســـيء الغائب، و�سيظل هذا الغائب كذلك، ما مل ميتلك 

املتلقـــي �سفـــرة امل�سطلـــح، وحتـــى القوامي�ـــس ال�سوفية 

ل تفيدنـــا �سيئا يف فهـــم تلك ال�سطالحـــات. ما مل يكن 

قل �ساحب قلب ل �ساحب  املتلقي �ساحب ذوق، اأو على الأ

عقـــل، فيتمكن من معرفة بنية ال�سياق املعريف الذي يدور 

يف فلكه اخلطاب.

�ســـّرح املت�سوفة باإجماع، يف غر ما مو�سع اأن العقل 

حوال  قا�ســـر يف اإدراك احلقائق الذوقيـــة واللطائف والأ

واملقامات على تعددها وتداخلها وترا�سلها، وعدم ثبوتها 

على معيـــار قار ثابت، يف حني األح النقـــد العربي القدمي 

علـــى نفـــي واإق�ساء كّل مـــا ي�ســـكّل بنية النظـــام املعريف 

ال�ســـويف، من منظور املعيار والبيـــان والتبيني، والو�سوح 

قي�ســـة وح�ســـور العقل، ولهـــذا كان ت�سادم  واملنطـــق والأ

خر،  نظامني معرفيني ي�ستدعي ح�سور اأحدهما تغييب الآ

ومـــن ثمة فاإن اخلطاب ال�ســـويف ينفلت من اإ�سار املعرة 

والعيـــار، والّنمذجة، كما اأجمـــع املت�سوفة على اللحظات 

الذوقيـــة، التـــي تقف دونهـــا ف�ساحـــة العبـــارة اأو تلميح 

�سارة ولهـــذا كان ال�سطالح �ســـرورة اقت�ساها �سياق  الإ

اخلطـــاب، ونظامـــه الداخلـــي واجنـــر عن ذلـــك ت�سور 

جمـــايل للغة، مل يكن مطلوبا لذاتـــه اأو متولدا عن ت�سور 

قبلي، اأو من نظرية يف اللغة اأو اجلمال.

)�2 د. �سعاد احلكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة-املوؤ�س�سة اجلامعية للدار�سات 

لبنان-ط1-1411هـ/ والن�سر-بروت  للطباعة  والتوزيع-رندة  والن�سر 

�س:42. 1991م- 
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�سارة  لقـــد تاأرجح اخلطاب ال�سويف بـــني العبارة والإ

بحثـــا عـــن خ�سو�سيـــة اللغـــة التـــي تقب�ـــس علـــى املعنى 

البكـــر، خ�سو�ســـا واأن املت�سوفـــة عانوا مـــن عنت اللغة، 

وا�ستع�سائهـــا رغم متر�سهـــم بها، لي�س عجـــزا منهم اأو 

حـــوال- واإمنـــا لطبيعة  �سنـــا علـــى معارفهـــم- يف كّل الأ

غمو�ـــس التجربة ذاتها، فتفقد ما يعك�سهـــا باللغة، اأو ما 

�سارة، نظرا لبعد هذه املفاهيم وغورها اأول،  يقاربهـــا بالإ

وا�ستع�ســـاء اللغة من حيث هـــي اأداة توا�سل �سمن ما مت 

التعـــارف عليه ثانيـــا، وعلى الرغم من خـــروج اخلطاب 

ال�سويف عـــن بنية النظـــام الر�سمـــي )املوؤ�س�سي( ذوقا، 

وروؤيـــا، واأ�سلوبا، اإل اأنه كان يدور �سمن نظام اللغة ذاته، 

بداعية، وقدرتها على متثل احلالت الدقيقة.  وطاقتـــه الإ

وحلظتئـــذ ي�سطح ال�ســـويف فيخرج عن الّنظـــام واملعيار 

املتعارف عليه.

�ســـكال يظهر يف حماكمة اخلطاب ال�سويف.  اإل اأن الإ

طر  مبـــا لي�س مـــن طبيعتـــه، وذلك باإ�سقـــاط معايـــر الأ

املعرفيـــة الر�سمية عقيديا وفنيـــا على بنية نظام يفارقه، 

بل يرف�سه ويق�سيه. فكان حماكمة خطاب بخطاب اآخر، 

اأي جعـــل اخلطاب الر�سمي حجة على اخلطاب ال�سويف، 

يف حـــني اأن اأي خطـــاب ل يجـــوز اأن يكـــون حجـــة علـــى 

اخلطـــاب من حيث هو اآخر يغايـــره، ول مياهيه، ويفارقه 

ول ي�ساكّلـــه، وذلـــك مـــا اأعطـــى اخلطاب ال�ســـويف �سمة 

الغمو�ـــس يف مقابـــل الو�سوح، وتال�ســـى املعنى يف مقابل 

متركـــزه، وانحراف لغته بدل ارتبـــاط الدال اآليا مبدلوله 

وذلك ما اكت�سبه �سمة ال�سعرية من خالل اإحداث فجوة/ 

م�سافـــة توتـــر بني ما هـــو كائن من اخلطـــاب وما كر�سته 

الذائقة النمطية من اخلطاب الر�سمي.

وبذلـــك يتحـــول الـــدال يف امل�سطلـــح ال�ســـويف اإىل 

جمـــرد موؤ�سر على ما هـــو مو�سوعـــي، اأو �ساهد تاريخي 

جمـــرد مـــن حمولتـــه القامو�سية، مبـــا يقت�ســـي والبحث 

عن مدلولـــه املغيب �سمن بنيتـــه التاأويلية التي يفرت�سها 

ال�سياق ال�ســـويف، وبذلك تتحول اللغة يف الن�س ال�سويف 

اإىل جمرد مولـــد للدللت ولي�ست قارة على دللة معينة، 

اأو افرتا�سيـــة مقحمة، اأي بحثا عـــن الرتجيح والحتمال 

املبنـــي علـــى �سوابق ل يفر�سها ال�سيـــاق ال�سويف ول بنية 

نظامـــه املعريف، اخلـــروج من املعنى النهائـــي الثابت. بل 

يظل امل�سطلح ال�سويف ميد اخلطاب باملعنى املتعدد من 

مـــداد والت�ســـاع والتكثيف والرتكيـــز والختزال مبا ل  الإ

ت�سعـــه املجلدات الطـــوال » وقد قيـــل اإن اأحدهم جاء اإىل 

ابـــن الفار�س ي�ستاأذنه يف �ســـرح ق�سيدته »نظم ال�سلوك 

لـــه عن مقدار ال�سرح فقال: اإنه �سيقع يف جملدين.  » ف�ساأ

ف�سحـــك ال�ساعر و قال: لو اأردت لكتبت جملدين تف�سرا 

.
�1(

لكّل بيت فيها«

قـــد تغيب مرجعيـــة امل�سطلـــح ال�ســـويف وتنفلت من 

اإي�ســـار الدللت ال�سوفيـــة وتعتا�س عـــن التاأويل، بحيث 

تعيـــد �سياغـــة الدللت وفـــق منظور باطنـــي ذاتي. ولذا 

ي�ستعـــني ال�سويف مبـــا تواطاأ عليه ال�سوفيـــة »من الرموز 

رقام و احلـــروف ت�ستبك كّلها  لـــوان و الأ �ســـارات و الأ و الإ

يف غايـــة من ال�سور اجلذبية، اأعماقهـــا توحي باأكرث من 

 ل 
��2((

مظهـــر، وملعانيها اأوجه توحي باأ�سياء ل حدود لها«

تدخـــل �سمن الفهم العـــادي، اأو معزولة عن بنية نظامها 

ال�سويف و �سياقها العرفاين.

ل يوجـــد املعنـــى ال�ســـويف اإل داخل بنيتـــه اخلا�سة، 

بوا�سطـــة القراءة ثم تاأويله �سمـــن �سروطه، وخ�سو�سية 

الن�س ال�سويف الـــذي يتاأرجح بني ال�سياق املعريف العام، 

وخ�سو�سيـــة التجربـــة الذاتيـــة، وهكـــذا تتمكـــن الكتابة 

ال�سوفية-مبـــا هـــي كتابـــة- مـــن اأن تع�ســـف باحلـــدود 

دبيـــة. فتاأتلـــف املت�سادات.  جنا�ـــس الأ الفا�سلـــة بـــني الأ

وتتعاي�س وتتماهى وترتا�سل مما يجعل اخلطاب ال�سويف 

يف مواجهة مع اللغة ومع ال�سلطات املعنوية واملادية.

لو�سي: احلب والت�سوف عند العرب –�سركة املطبوعات للتوزيع  )�1 د عادل كامل الأ

والن�سر –بروت –لبنان-ط:1--1999�س:84

)�2 املرجع نف�سه-�س:19 
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فامل�سطلح ال�سويف من حيث هو لغة داخل اللغة يحقق 

الرغبـــة يف الك�سف عـــن امل�سمر واخلفـــي، والالمعقول، 

بالت�ســـرف يف طـــرق الـــكاّلم العتياديـــة، حيـــث ُتنتزع 

لفاظ من �سياقاتها وحمولتهـــا الدللية املرتبطة بها.  الأ

ثم �سحنها بدللت تظل احتمالية مبعان روحية مت�سامية 

لت�ســـكّل �سياقات جديدة جتري جمرى ال�سعرية يف حركة 

وحتول. فامل�سطلـــح يحقق لل�سويف اإمكانية الت�سرف يف 

اللغة باللغة، ولذا نراه »با�ستعماله للكاّلم ا�ستعمال جديدا 

مده�ســـا يوقظنا من �سبات احلياة اليومية، وينت�سلها من 

الرتابـــة التـــي نغرق فيها. فهـــو ي�سدنا بكّلماتـــه اإىل عامل 

.
�1(

�سري عجيب، عامل من ال�سحر والفتنة«

فال�ســـويف ل يكتب مـــن خالل النظريـــة، بل يتمل�س 

مـــن الذاكرة الذوقية، ليوؤ�س�ـــس ذائقته اخلا�سة، لت�سبح 

الكتابـــة ال�سوفيـــة متماهية مـــع الكتابـــة ال�سعرية �سواء 

اأكتـــب ال�ســـويف �سعرا اأم نـــرثا وما تنطوي عليـــه الكتابة 

قامـــة ترا�سل بني  نظمة املعهـــودة، لإ مـــن فتنة حتطـــم الأ

املمكـــن وامل�ستحيل، بني املحتمل والالمتوقع، بني املحدث 

واملطلـــق. وبذلـــك يخرتق ال�ســـويف مفهـــوم رتابة الزمن 

فيظهر ما يبدو فو�سى موؤتلفا، فيتال�سى ما ي�سمى مبركز 

املعنى اأو يكاد.

فامل�سطلـــح ال�سويف مـــن خالل خلخلـــة العالقة بني 

الـــدال واملدلول، يعيد بنـــاء ت�ســـور دليل جديد مفارق، 

فيوهم املتلقـــي اأن ثمة بعرثة اأو اعتباطية اأو ت�سظيا، مما 

يـــراوغ القـــراءة املعتادة التـــي تكتفي مبا يعلنـــه الن�س اأو 

يقولـــه، وتعزف عمـــا ي�سمـــره وي�سكت عنه. فيبـــدو كاأنه 

اأقفـــال مطل�سمة ت�ســـي بت�سابـــك دليل يتو�ســـح بالغرابة 

والغمو�س. 

اإن نظـــام الفحوة بني الدال واملدلول ما يرتك هام�سا 

مكانيـــة القراءة والتاأويل من خالل ما ميليه الذوق على  لإ

ذواق »تختلف تفا�سرهـــا باختالف  املتـــاأول، وبذلـــك الأ

)�1  -علي حرب: املمنوع واملمتنع- نقد الذات املفكرة - �س: 147.  

بحيث ل ي�ســـكّل ذلك نظرية 
�2(

الباعـــث علـــى املجاهدة«

اأو قاعدة مطردة »ولي�ـــس الربهان والدليل بنافع يف هذه 

 
�3(

الطريـــق، ردا اأو قبـــول اإذ هي من قبيـــل الوجدانيات«

التي ت�سعف اأو تتقوى بح�سب ال�ستعداد النف�سي من جهة 

وبح�سب درجة ال�سويف ومقامه من جهة ثانية.

ل الذوق ال�ســـويف يف مفهومه لعملية التاأويل  لقـــد اأ�سّ

املبنيـــة علـــى فاعلية التحـــول الـــدليل، التـــي ترجع اإىل 

عوامـــل كثرة كاملفاجاأة والنخطـــاف والن�سوة، واخلرق، 

واخللخلـــة والنزياح عـــن الدللة التوا�سعيـــة، وتغر اأفق 

النتظار باخلروج عن املاألوف واملعهود يف اأبعاده الدللية 

املعيارية. 

اإن الـــذوق ل يتقيـــد بالقواعد ال�سارمـــة ول باملعاير 

احلـــادة، باعتبـــار اأنـــه »لي�ـــس ثمـــة معيـــار واحـــد يقبله 

 ولذلـــك �سيظل الذوق فار�ســـا نف�سه كطرف 
�4(

اجلميع«

يف املعادلة النقدية مهما ا�ستدت �سرامة املعاير النقدية 

دب  دقـــة وجتريدا، ولذلـــك �سيظل »حظ الذائقـــة من الأ

والفـــن هو اأكرب بكثر من حـــظ الذهن، ومن حظ املعيار 

 وهو ما يكر�سه خطاب الت�سوف.
�5(

الرا�سخ«

ومـــع اأن امل�سطلح ال�سويف –كما يزعـــم القامو�س- 

يرتبـــط مبدلول قار ثابـــت، اإل اأن التعاطـــي معه ل يحيل 

اإّل على ت�ستـــت دليل، وت�سظي معنوي، يختلف باختالف 

الباعـــث كمـــا يرى ابـــن خلـــدون ولذلك ل تكـــون الدللة 

ال�سوفية بالفرتا�سات الدلليـــة التي يفرت�سها الذهن، 

واإمنـــا من خالل مـــا يفر�سه الذوق اخلا�ـــس، املند�س يف 

بنيـــة نظام اخلطاب ال�سويف. ولهـــذا فامل�سطلح يكت�سب 

ب  )�2 عبد الرحمن بن خلدون: �سفاء ال�سائل لتهذيب امل�سائل-ن�سره وعلق عليه الأ

الكاثوليكية-بروت-د.ط-د.ت-  الي�سوعي-املطبعة  خليفة  عبده  اأغناطيو�س 

�س: 43.

اللبناين-بروت-د.ط- الكتاب  دار   – املقدمة  خلدون:  بن  الرحمن  عبد   �3(

.868 �س:   1981-

)�4 يو�سف �سامي اليو�سف: القيمة واملعيار- م�ساهمة يف نظرية ال�سعر- دار كنفاين 

للدرا�سات والن�سر والتوزيع- دم�سق –�سوريا- ط:1--2000�س: 48.

)�5 املرجع نف�سه- �س: 49.
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�سعريتـــه مـــن خـــالل الهام�س الغيابـــي، فيحيلـــه اإىل لغة 

اأخرى اأعلى، حيث يحيـــل اإىل مالفة القامو�س، فينتقل 

ول املرتبـــط به اآليـــا اإىل مدلـــول غائب،  مـــن املدلـــول الأ

فيحمـــل القارئ على اإعادة بنـــاء الن�س وفق بنية النظام 

حادية. ال�سويف الذي ل يقول بالدللة الأ

اإن مـــا يفر�سه امل�سطلح ال�سويف مـــن هوة بني اللغة 

والوجود من خالل امل�سافة الخرتاقية، التي تك�سر وترة 

الدللة النمطيـــة بالروؤيا التي تنـزاح بالدللة عن العرف 

املعهـــود باعتبارها قفزة خـــارج املفاهيـــم، وبذلك يكون 

الغمو�س ي�سعى اإىل اإخفاء املعاين وتغييبها، وهو ما يدفع 

اإىل رف�ـــس القـــراءة الظاهرية والتي ل تكـــون اإّل بقراءة 

مفارقة، متنـــح امل�سطلح اإمكانية التو�سع الدليل. بحيث 

هواء واإمنا هناك  ل يكون التاأويـــل اعتباطيا اأو يخ�سع لالأ

�سروط –م�سكوت عنها- وفقها يقراأ معرّب الروؤيا بح�سب 

املقام »مما تقت�سيه القرائن التي تعني من هذه القوانني 

 فيكون مثال البحر يف الروؤيا دال 
�1(

مبـــا هو األيق بالروؤيا«

 اأما 
�2(

مر فادح اإما علـــى ال�سلطان، اأو الغيظ، اأو الهـــم لأ

، واأما 
�3(

البحـــر عند النفري فهو الريا�سات واملجاهدات

 فيكون 
�4(

عنـــد ال�سبلي فهو احلـــال التي لي�س لهـــا نهاية.

الدال واحدا واملدلول متغرا:

                                  مدلول )1(         �سلطان 

البحر  )دال(   مدلول )2(           الغيظ

                         مدلول )3(            الهم

                                 مدلول )4(         الريا�سات واملجاهدات

                                 مدلول )5(         احلال التي لي�س لها نهاية

)�1 عبد الرحمن بن خلدون: املقدمة- �س: 887.

)�2 امل�سدر نف�سه -�س: 887

الدين  نور  عليه  وعلق  – ترجمه  �سالم  الإ ال�سوفية يف  نيكّل�سون:  اآلن  راينولد   �3(

�سريبة – مكتبة اخلاجني- القاهرة – ط:2 – 1422هـ 2002م – �س: 

.79
)�4  د. عبد املنعم حفني: املو�سوعة ال�سوفية – �س: 665.

ومع اأن مـــا بني البحر )الروؤيـــا( واملدلولت املحتملة 

من فجـــوة، اإل اأن ال�سياق هو الـــذي فر�س هذه الدللت 

الذاتية، التي تناأى عن العقل والتوا�سع، فلي�س بني الدال 

)البحـــر( واملدلـــولت املتداولـــة يف �سيـــاق كل جتربة اأية 

عالقة اأو جتان�س، بل هناك فجوة �سحيقة، ف�سال عن اأنه 

لي�ـــس بني دللت التاأويل اأدنى �سلـــة، ولهذا فالنزياح يف 

امل�سطلـــح ال�سويف غر وارد يف اخلطاب العام الر�سمي، 

وهـــو ما اأحدث �سرخا بني البـــاث ال�سويف واملتلقي )غر 

ال�سويف(.

اإن خـــروج امل�سطلـــح ال�سويف عن املعنـــى القامو�سي 

القائـــم على التوا�ســـع يعطيه �سمة النزيـــاح، مما يوؤهله 

اإىل الدخـــول فيمـــا ي�سمـــى بالغيـــاب، اأي غيـــاب الدللة 

املتوقعـــة اأو املفرت�سة، وهو ما يعطيه �سمـــة ال�سعرية من 

خالل امل�سافة الخرتاقية اأو الهوة التي بينه كدال واملعنى 

اجلديـــد غر املتوقـــع كمدلول، حيث تك�ســـر هذه العالقة 

نـــه اأن يتيح  اجلديـــدة النمطيـــة والرتابة وهو مـــا من �ساأ

للقارئ اأن يعيـــد بناء اإنتاج دللة جديدة، فال�سويف يقيم 

عالقات بني اأ�سياء لي�ست بينها عالقة اأ�سال.

اإن بنيــــة امل�سطلح ال�سويف من خــــالل ما تقدم تنبني 

علــــى مفارقــــة لغوية ممــــا متنحه تلــــك املفارقــــة: فجوة/ 

م�سافــــة توتر، فينحــــرف امل�سطلح عن املعنــــى القامو�سي 

املتوا�ســــع عليــــه ذلك »اأن ا�ستخــــدام الكّلمــــات باأو�ساعها 

القامو�سيــــة املتجمدة ل ينتج ال�سعرية، بل ينتجها اخلروج 

 
��5((

بالكّلمات عن طبيعتها الرا�سخــــة اإىل طبيعة جديدة«

فال�ســــويف اإذن واإن اتخذ اللغة و�سيلة، وامل�سطلحات تكئة 

ليقــــارب بذلك ما يعتا�س على املقاربة، اإل اأنه يعتمد اللغة 

مبــــا هي ا�سطــــالح وتوا�ســــع وبذلك فهو »ميار�ــــس فاعلية 

جماعية وميتاح من الــــروح اجلماعية مبجرد اأن ي�ستخدم 

لغة ا�سطالحية معروفــــة ومدركة. لكنه يف الوقت نف�سه ل 

العربية-بروت-ط1- بحاث  الأ موؤ�س�سة   – ال�سعرية  يف  ديب:  اأبو  كمال   �5(

.38 �س:   1987-
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ي�ستخــــدم هذه اللغة مبا هــــي ا�سطالح معروف مدرك، بل 

يدخلها يف بنى جديدة تكت�سب فيها دورا، وفاعلية ودللت 

 وذلك ما يجعل اخلطاب ال�سويف يتو�سح بنوع 
�1(

جديــــدة«

مــــن الغمو�س، ويكون اأكــــرث ا�ستجابة للقــــراءات املختلفة، 

والتاأويالت املتغايرة، وهو ما مينحه جدارته ال�سعرية. 
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