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 المقدمة

حين فكرت في الخطاب الصوفي موضوعًا للبحث، لم  كنمن حيا ما ت عمد عام  
يصمب  ييم   اإلشكالية الجوهرية التي يثيرها، فق  ب ت لمي اإلشمكاليات يثيمرل  لم  حم   

نل ما ل  عال ة بالخطاب الصوفي تتاريخ التصوف تالمتصوفة  شكالية، بم اًا ممن 
كزمة التواصل التي رافقد التصوف تما نتج عا ا من تاحية الخطاب الصموفي ممن 
دائرل االتصال األدبي تلق  استو عتاي كسئلة يثيرل متعلقمة بززممة التواصمل تلمث، مثمل 

بالسمممملطة السياسممممية تال يايممممة، ت  يعممممة نصوصمممم    دتر المتصمممموفة في مممما تعال ممممت  
تكشممممممكال ا، تعال ت مممممما باصممممممو  الثقافممممممة الرسمممممممية، ت ممممممالقر   الكممممممري  تمر  يات مممممما 
الحقيقيمممة، تييمممد يممما  دتر الثقافمممة العر يمممة اإلسمممالمية فمممي الحكممم  علممم  الخطممماب 

.  الصوفي تاالرتقاا ب   ل  مرتبة الاص 
ممن كيممر األدب الصموفي، تياممد تلقم  كامارني ولممو يتمي تمماريخ األدب العر مي 

 ممركت نصوصممًا مامم  فممي الاثممر تاليممعر تعمموث فممي كدبيت مما يثيممرًا مممن الاصممو  التممي 
د   ممرار تمماريخي  شممتلد الاممات، فتسمماالدال هممل االعتممراف بزدبيممة نممص ممما هممو مجممر 
تا تماعي؟ تهل يمكمن كال يععتمرف بهماهرل كدبيمة لعصمرها فمي عصمر متمزور؟ تهمل 

يايممًا تكوالايممًا، يمكممن ك  ياهممر  ليمم  علمم  كنمم  كدبممي؟ الخطمماب الصمموفي المم د تلمم  د
مثلممما كهممي  لمم  كلممث  -تهممل يمكممن لاصممو  ت مم ك حيات مما تاريخممًا كت دياممًا كت فلسممعة

yvancos ك  يت  تصايع ا يزدب؟ - يعانكوت في يتاب  نهرية اللتة األدبية 
امم   ناممي تصممعحد بعمما الكتممي التممي تااتلممد اليممعر الصمموفي، فلمم  ك ممم   ال 

مكممرترًا عممن رممموز المممركل تالخمممرل عامم  المتصمموفة دت  تعليممل علمممي لسمم ي  نالممماً 
لجمموا المتصمموفة لاصممو  الثقافممة الرسمممية، واصممة كن مم  يممانوا وممار  تلممث الثقافممة، 
نممي همم ا التسمماال عممن الما جيمممة التممي نهممر ب مما  لممم  همم ا الخطمماب، فت ممين لمممي  ت ر 

 ا   رت . صور تؤي ه األحكام األي يولو ية نعس ا التي تكررت م
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   التقمممممم م الواضمممممم  فممممممي تحليممممممل الخطابممممممات ت مامممممماهج مختلعممممممة، تاالهتمممممممام 
بالخطابمممات التراايمممة يقصمممص كلممم، ليلمممة تليلمممة، تالمقاممممات تاليمممعر الجممماهلي تالتمممي 
تجاي في ا كصحاب ا من كمثمال  ممال الم ين بمن شميخ، تع م  العتماو ييليطمو تيممال 

كممن للخطمماب الصمموفي حممب مامم ، ت قممي كبممو ديممي تميممره  القممراال األي يولو يممة، لمم  ي
محصمورًا فمي ال راسمات األي يولو يمة تهمي   مود مترانممة ع مر التماريخ، تجلمد تلممث 
اليمممرتحات الكثيمممرل التمممي تان مممد التصممموف كاتممم ، تهمممي شمممرتحات لتويمممة تصمممويية، 
ناند فمي التالمي ت مت  بالمتصموفة كنثمر ممن الاصمو  ردًا علم  ممن يع مر تتحاممل 

عقي تم ، باسمتثااا دراسمات معرييمة عميقمة تام ر  فمي محاتلمة كت ات   المتصوف في 
البحممممث فممممي العقممممل العر ممممي يزعمممممال الجممممابرد ت مممم  ع مممم  الرحممممما  تحسممممن حاعممممي 
تميره . تل  كلحمب فمي هم ه ال راسمات مما ي مرر ييتيمة اشمتتال الاصمو  الصمويية، 

 L.Massignonتتولمم  المعامم  في مما علمم  الممرم  مممن  شممارات المستيممرث ماسممايو  
 H.Corbinبكممرل لممبعا مهمماهر األدبيممة فممي كسمملوب الحممال ، تتحليممل يور مما  الم

 نهرية الخيال عا  ابن عر ي.
اهتمممممام تاضمممم  بممممالاثر الصمممموفي تال بزوبممممار  -حسممممي ا العممممي-لمممميا هامممما 

ما كعطماه علم  السمرد  المتصوفة تحكايات   من ماهور ما جي ح يث، عل  الرم  مم 
مما الحمم يث مممن  مكانممات هائلممة لال تممراب مممن  مختلمم، كشممكال السممرتد فممي العممال ، كم 

ال راسمات التمي اهتممد باليمعر الصموفي الم د يما  لم  الحمب األتفمر، فلم  يتعم  في مما 
 ليممم يولو ي فصممموفي ، مثمممل الحلمممول تتحممم ككصمممحاب ا اسمممتخال  مممما همممو فلسمممعي 

الو ود تالعااا تالحقيقة المحم ية تالمقامات تاألحوال، مم ا همو شمعرد. تممن حماتل 
كسلوب الكتابة اليعرية الصويية بقي يحوم حمول كنمواا الرمموز، يمالمركل الكي، عن 

تالخمممرل تالطلممل، علمم  مرارهمما فعممل  ممودت نصممر المم د لمم  السمم   األنمماديمي فممي 
تحليممل تلممث الرممموز، تال كعتقمم  ك  كحمم ًا حمماتل ك  يتجمماتز همم ا الطممرو التقليمم د فممي 

ايممود تاألسمملو ي تنهريممة تحليممل اليممعر الصمموفي ممم  الكثيممر المم د يماحمم  الممما   ال 
القمممراال ممممن  ليمممات لرصممم  تمممواهر مثمممل التعممماعالت الاصمممية فمممي الخطممماب الصممموفي 

 تتحليل ا.
لقممم  بممم ا لمممي بعممم  معايامممة هممم ا القصمممور الما جمممي فمممي التعاممممل مممم  الخطممماب 
الصمموفي، ك  حممل اإلشممكالية الما جيممة هممو ب ايممة اليممروية ل دبيممة الصممويية، ألنمم  
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 ي مم  الخطماب الصمموفي لم  يعم  ياييمًا، علم  المرم  مممن يم يولو ا مد ك  التعاممل األ
كهميتممم ، تلممميا فمممي تسممم  تعاممممل ي ممم ا ك  يكيممم، عمممن ال اممم  الاصمممية تالمهممماهر 
الخطابيمممة تييتيمممة تيمممكل المعاممم  فمممي الخطممماب الصممموفي، ت ممم  كامممارني الممموعي ب ممم ا 
التو مممم  فممممي السمممماوات األويممممرل عامممم  بعمممما البمممماحثين يممممزدتنيا فممممي بعمممما يتبمممم ، 

حممم  فمممي يتممماب والكتابمممة تالتجر مممة الصممموييةو،  محمممم  معتممماو فمممي تماصممم، ع ممم  ال
يممما هممو الحممال  -نتاَبيمم ال وديااميممة المماصو، توالتلقممي تالتزتيمملو، ت   يانممد لمم  تتعمم   

ال عول  ل  االهتمام بالكتابة الصويية، تنصو  ع   الجبمار الاعمرد  -عا  كدتنيا
مممة، حيمممث كشمممار فمممي كنثمممر ممممن موضممم  ممممن يتبممم   لممم  الهممماهر  ل الصمممويية فمممي واص 

عمن تحلميالت تدراسمات  -ت   ياند مختزلة -الكتابة، تتصع ا تكعط  نتائج م مة
نممما  يجمممي ك  تمممت ، لكاممم  انتعممم  بوصمممع ا تمقارنت ممما بمممما تتيممماب  ييممم  مممم  الكتابمممة 

 السريالية، مثلما تض  كلث في يتاب والصويية تالسرياليةو.
ممما محمممم  معتممماو فقممم  نمممو ه بالكتابمممة الصمممويية ترصممم  ن مممماك  ما ممما فمممي يتابممم  كم 

ودياامية الماصو تحلمل بعما الكراممات بما رااات سميميائية، تهمو األممر الم د فعلم  
فممي يتابمم  والتلقممي تالتزتيمملو، ميممر ك  االنتقائيممة التممي اعتممم ها فممي اوتيممار الاممماك ، 

  بعد تحليالت  باوا من االوتزالية.
ة وفصمولو ايممة تتبق  لمالحهات الباحَثين يوس، زي ا  تتليم  مايمر فمي مجلم

ن يممرل فممي تو يمم  التعامممل ممم  الخطمماب الصمموفي التو مم  المر ممو. تال شممث ك  يتمماب 
 نصر حام  كبو زي  وفلسعة التزتيل عا  ابن عر يو يعت   فا ًا ارية في توتيمد  ليمة

لتحليممل اليممعر الصمموفي واصممة. ت   تصممايد  مم  ع مم  الرحممما  الخطمماب  التزتيممل
ة فممي يتابمم  وفممي كصممول الحمموار تتج يمم  علمم  الصمموفي ضمممن كعلمم  مراتممي الحواريمم

الكممالمو يعممم   شمممارل  يبممة لتج يممم  ما جيمممة التعاممممل ممم  الخطممماب الصممموفي، يمممما ك  
نتابممم  والعممممل الممم ياي تتج يممم  العقممملو بمممادرل  يممم ل فمممي  لمممي المسمممل مة التمممي تصممم، 
الخطممماب الصممموفي بمممالتموو، تالمتصممموفة بزهمممل البممما ن تكصمممحاب كتث ال عقمممل، 

 ال تاسعًا إلعادل الاهر ت عادل  رو  شكالية الخطاب الصوفي.مما يعت  المج
ال شممث  ك   هممم ه المم عوات تالمالحهمممات تكممو   ممم  ت مم ت  كانمممًا صمما ية   لمممي 
للعمل ب ا، ته ا ما لمست  ممن ومالل يتماب سمعي  الوييمل وتحليمل الخطماب السمردد 

نصمو  ابمن ، ت   نحا يي  ماح    ي ًا في التعامل مم  ومعار  ابن عر ي نموك اً 
عر ي السردية، مسمتعياًا بمما ماحتم  ال ايويمة تالسميميائية ممن   مرااات اريمة فمي هم ا 

 المجال.
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همم ا الخطمماب الصمموفي تالممما ج معممًا داويممًا لمحاتلممة اإللمممام بممزه   - ك -نمما 

الهواهر الاصية يي ، فكا  الب   ك  كتتب  التجر مة التمي كنتجمد هم ه الهمواهر، تلكمي 
ثلة، فضلد ك  كرصم  هم ه الهمواهر ممن كنثمر الو موه تمثمياًل يمزبي تكو  الاماك  مم

يزيمم  البسممطامي تالحممال  فممي القممر  الثالمممث، تالاعممرد تالتوحيمم د فممي القممر  الرابممم ، 
ع مم  بتالتممي مث لممد ل مما  ،تلممما يمما  القممر  الخمماما فارمممًا  ال مممن األوبممار تالكرامممات

ن العمارو، بعم ما تزن م  لمي القادر الجيالني، ت عد عا  ابن عر ي تمن عاصره ياب
 ك  التجر ة تالكتابة الصويية بلتد كرتت ا عا  ه ا الصوفي المتميز فابن عر ي .

تلقمم  امتحاممد همم ا االوتيممار مممرارًا، تلمم  ك مم  بمم ياًل عامم ، واصممة تكنمما كعمم  همم ا 
سًا، تيمكمن ك  يكمو  مم واًل للتعمم  فمي هم ه الامماك  تالهمواهر، تت مين  البحث مؤس 

 مرت  علم  المرم  ممن  لا  االوتيمار، ك  سمعة الموضموا تشمموليت  عم لي بع  امتح
المزالمم  التممي يمكممن ك  تممو عاي في مما، ستسممم  لممي ب راسممة ييممتية لمهمماهر الخطمماب 

 تكشكال ، تاعت رت الماح  الكيعي ه ا كح  ك طاب البحث الم مة بالاسبة  لي.
  سممتقي       همم ه السممعة سممتح د مو مم  همم ا البحممث فممي حقممل المعممارف، ت عضممل

   راتي في البحث.
تيممار مممن التسمماال عممن ال اللممة التاريخيممة ل مم ا الامموا مممن ولقمم  مكااممي همم ا اال

البحممو ، تت ممين لممي كناممي كسمم   فممي بعممث  انممي متيممي مممن ترااامما المم د سممبقاا  ليمم  
 المستير و  ت ثوا يي  ما شااتا من كفكار.

ا ك امات الكمالم ممن شمعر ل  يكن التاوا في الاماك  تالبع  الزماي بيا ا، تتاو 
تح يث تو ر، ليسم  لمي بمز  ك م  العاموا  المااسمي، يمما لم  يكمن هم ا التاموا كاتم  
 غليسم  بتوحي   ليات معياة فزتت، ما جمًا تاحم ًا يمكمن ك  يسم ل لمي عمليمة صمو 

ختممزل الموضموا تالممما ج فممي يالعاموا   لمم لث ركيمد ك  مصممطل  الخطمماب يمكمن ك  
ت  ليمم  بكممل المعمماتي  التممي كلحقممد بمم  مامم  دت سوسممير،    تاحمم ، واصممة كناممي نهممر 
 ، باعتبممماره حمممواد  لعهيمممة،  لممم  البعممم  الممم د paroleحيمممث يممما  معممماداًل للكمممالم ف

يتجمماتز ييمم  الجملممة، تالمم د ماحمم   يمماه نحممو المماص، تممما كسممبتت  نهريممات الحمم يث 
نم  نهمام ممن تالت اتلية علي  باعتباره ح اًا تلعهيمًا لم  سملطت  الععليمة علم  الومر، أل

الضوابط التي تماه  تتحكم   نتما  مجمموا ميمر محم د ممن الملعوتمات، انطال مًا ممن 
مو ممم  ا تمممماعي كت كيممم يولو ي معمممين. لممم لث فضممملت  علممم  مصمممطل  الممماص لبعممم ه 
المحايمممث الممم د يتجممماتزه الخطممماب فمممي تجسمممي ه دترل التواصمممل بكمممل عااصمممرها ممممن 
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كلممث لمم  يمامم  مممن اسممتعمال مرسممل تمتلمم  ترسممالة تشممعرل واصممة تسممياث، ميممر ك  
مصممطل  المماص، تكنمما كعمماين المهمماهر الاصممية مممن وممالل الخطمماب المم د يحمل مما، 
مممم ت ا فممممي  ممممص  مممموهر  شممممكالية البحممممث، ت س  تالبعمممم  الخطممممابي للتواصممممل المممم د يلخ 
الحريية التواصلية، التي تععر ِّف بالوض  االتصالي تالتتيير ال د  رك عليم  تالاتمائج 

 يل الخطاب. ل لث يا  العاوا الالتي برزت من والل تحل
"الحركيةةا التوايةةفيا لةةا اللصةةاب الّ ةةةولا مةةن الىةةرق ال الةة   لةة  الىةةةرق 

، ت مم لث تضممعد المع مموم المعتمماو فالتواصممل  فممي سممياث كعمم   مممن كلممث السةةا ه "ةةة"
ليم ،  ال د يختزل يي   ل  مجر د  يصال معرفة عل  محور كنا تكند، تكلث بمالاهر 

يمممًا واصمممًا للخطممماب، تاالهتممممام بيمممرتب تزديتممم ،  وممم ل بعمممين باعتبممماره تاهيممممًا داول
االعتبممار ك   الايمماب اإلبمم اعي يتمريممز عامم  محممورد اإلنتمما  تالتممزاير فممي الوممرين، 

 تل لث كصب  مجال اهتمام كملي الاهريات الح يثة في تحليل الخطاب.
انطلقممد مممن افتراضممات كهم  مما عمم م التسمملي  بممال نصممية الخطمماب الصمموفي تال 

بيتمم ، ت مم لث تولمم  لمم د  همم   كتلممي هممو انتيمماف ييممد ييممتتل المعامم  فممي الخطمماب كد
الصوفي تييد تعالج مهاهره التواصلية؟ فتااتلد كه  مهاهر الخطماب تالمكونمات 
الاصمية فمي عال ت ما بمما همو تواصملي، مثلممما تعمرو  ليم  نهريمة التلقمي، سمواا مممن 

ل التزتيليمة ممن  انمي المتلقمي، حيث الكعماال التلعهيمة ممن  انمي المرسمل، كت الكعماا
تسواا في   مار المكمو  اليمعرد كت التم اتلي، السمردد كت التااصمي، ت مين الكيم، 
عن   يعة التواصلي تتحليل المكونات الخطابية، تسماالد عمن الكيتيمة التمي يمكمن 
لتحليممل الخطمماب ك  يضمميا ب مما الجانممي التواصمملي، تكد المكونممات الممم يورل كنثممر 

تيمممما  االسممممتقرار بجعممممل يممممل  مكممممو  يجيممممي علمممم   انممممي مممممن   مممم رل علمممم  عكسمممم ،
اإلشممكالية، األمممر المم د ممما  لممي م ممرر االعتممماد علمم   ليممات مختلعممة مممن المامماهج 
الح يثة فرضت ا اإلشكالية تاأل امات المعتمم ل كات ما، لكا ما تسمتا  يل  ما  لم  مبماد  

تممما كسممعرت عامم  ميممترية ماحت مما  ياهمما اللسممانيات يمع مموم ال ايممة تالاهممام تالاسمم ، 
من تطور ييما يسم  بالسميميائية ت سم امات ا فمي الكيم، عمن  ropppمورفولو ية 

مبمماد  تاهممي  الخطابممات، تممما كفرزتمم  ال ايويممة التممي تتجمماتز ال ايممة  لمم  بامم  كوممر ، 
تكويممرًا ممما تماحمم  نهريممة التواصممل التممي تعت ممر الخطمماب رسممالة بممين مرسممل تمتلمم   

 في المكا  تالزما   ص  التبادل تالت ليغ تالتزاير. تاجز بوسائل داول سياث مح د
لق  فعرَِّضد علي  ه ه التوليعة الما جية لالوتيارات الرئيسمية للليمات األساسمية 
فمممي الاقممم  المعاصمممر، تلممم  يكمممن التاسمممي  بمممين هممم ه الخيمممارات يالت اتليمممة تالسممميميائية 

ة الما جيمة، ت يماب مما ج تال ايوية تنهرية التلقي س اًل، تلكن بع  معاياة اإلشمكالي
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مكتممممل للتعاممممل مممم  مختلممم، الخطابمممات كدريمممد كن ممم  الخيمممار الوحيممم ، نهمممرًا لط يعمممة 
ن يالخطممماب الصممموفي تاإلشمممكالية معمممًا. تواصمممة بعممم  التمممردد بمممين الخيمممارين الما جيممم

الم يماممين فممي تحليممل الخطمماب عامم نا اليمموم  حيممث يامم ف  األتل بموضمموا   ممرااات 
يائيات السمممردية، ييقممموم بوصممم، الاصمممو  تك مممزاا الكمممالم ال ايويمممة، تواصمممة السممميم

بطريقممممة محايثممممة كسممممقطد الكثيممممر فممممي نمممموا مممممن الليممممة تالتقايممممة التممممي تعممممادل بممممين 
 الاصو  المختلعة.

مما الثمماني ف ممو المم د ييمم   ريقمم  مممن المامماهج التقلي يممة ليطممل  لممياًل علمم  ممما  كم 
للتعمارو المعتعمل بمين  عماً يتااسي مم  الليمات الح يثمة ياليمعرية تالتزتيمل. تلكمن دف

التقليمم  تالح ااممة ا تر ممد مممن الخطمماب الصمموفي، تفممي نيتممي تجمماتز الممما ج الوحيمم  
تالم مميمن تالماهممور األحممادد األيمم يولو ي المم د يعت ممر الخطمماب الصمموفي تصمموفًا 

 ليا ل  من المهاهر سو  األوال ي كت التر ود الاعسي.
ر الما جممي المم د ماحمم   يمماد ال خطمماب الصمموفي، ت عمم  التطممور     همم ا التصممو 

ال ائل في المااهج، كت عاي عل  اإلشكاالت التمي تثيرهما التسممية، فالسميميائية اليموم 
سمممميائيات، تيممم لث الت اتليمممة تاألسممملو ية تميرهممما، ت عممم ما يانمممد ال ايويمممة تمممر  كن ممما 
ماهومممممة شمممماملة لتحليممممل الاصممممو  ت ضممممعاا صممممعة الموضممممووية، ركيامممما تفممممي عممممز 

ترتعمم  مممن داول مما لممتعلن ك  اليمممولية تالموضممووية التممي تمم عي ا  ازدهارهمما كصممواتاً 
ال ايويممة نمموا مممن المموه ، تلعلمم  المصممير نعسمم  المم د تعانيمم  اليمموم االتجاهممات التممي 
حلمممد محل ممما فمممي تمممل العولممممة الثقاييمممة، التمممي  علمممد األصممموات ترتعممم  لمممتعلن عمممما 

   ال ائمل ممن الليمات يسم  بالما ج اليمولي ال د ال كدعي  درانم ، تلكمن كممام الكم
المختلعة ت  ت نعسمي مضمطرل ل م ا االوتيمار الم د سمم  لمي بتجماتز المحايثمة فمي 
التحليل، تاعتم ت  ريقة كشب  ما تكمو  بال راسمة الاسمقية التمي تاهمر  لم  الخطماب 
األدبممي علمم  كنمم  نسمم  مممن االتصممال السمميميولو ي، تالخطمماب الصمموفي نسمم  مممن 

كانمممات كنسممماث اللتمممة العر يمممة. لكمممن هممم ا ال يجعلامممي االتصمممال األدبمممي، تتحقيممم  إلم
كدعي الحياديمة فمي التحليمل الم د ي م ت كن ما شمرب صمعي احترامم  بالاسمبة للباحمث، 
المم د ممما هممو  ال  ممار  يمممارت  ممراال معتوحممة علمم  وطمماب معتمموو  ابممل أل  تكممو  

  رااات  ال ن ائية.
 

يثممممة لل اللممممة، ف راسممممتي همممم ه تتجمممماتز فممممي كهمممم   وان  مممما تصمممم، ال ايممممات المحا
تتصممم، العال مممات بمممين المكونمممات مممم  كومممر  وار يمممة يمممالتلقي الععلمممي تنصمممو  
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 الثقافة المريزية.
لق  يا  العصل األتل ال د عاونت  وتض  التلقي في وطاب فعمل الحميو ممن 
  ممة محاتلممة لرصمم    يعممة الخطمماب الصمموفي فممي ب اياتمم  مممن وممالل اليممعر، تمممن 

ن، تردتد كفعممال   بازائمم  تييممد يمما  التواصممل   ممة كوممر  رصمم  ت اتلمم  بممين المتلقممي
م  ه ا الاوا ممن الخطابمات، تت عمد عام  ضمتوب التلقمي التمي ع مرت عمن التعاعمل 
السممل ي بيمما   ت ممين المتصمموفة المم د انت مم  بمصممرا الحممال ، امم  رصمم ت فممي همم ا 
الخطمممماب  ليممممات التواصممممل التممممي تضممممع ا المتصمممموفة المتممممزورت  مممممن ك ممممل تعاعممممل 

التممزل تاتخمماك التزتيممل تسمميلة لت ريممر   يعممة التعاعممل تالتممي يانممد   يجممابي، ياعتممماد
امرت ا تزسيا مع وم للكتابة انطال ًا من مع وم الجوهر األنثمود تفعمل الحمي كاتم . 
فكا  الامموك  اليمعرد فمي المرحلمة الثانيمة عام  المتصموفة المتمزورين ياضمود علم  

هو مما ييم، عام  ابمن عر مي  كفعال ياما  تع  ر عن ردتد كفعال متاوعة في التلقي
 في تزتيل  شعره. تلق  استعاد بمزه  معماتي  نهريمة التلقمي فمي صميت ا المتميمزل عام 

. H.R.Jaus  تW. Iser .يمع وم التعاعل، تكف  االنتهار تالمسافة الجمالية 
تمن ماطل  التواصل كات  ال د هو  وهر نهرية التلقي تعرضد فمي العصمل 

للتواصمممملو  لمممم  المه ممممر التمممم اتلي لخطمممماب المعرفممممة فممممي الثمممماني وال مممم يل الخطممممابي 
الح يث الصوفي. تييد عم  يل من الاعرد تالتوحيم د فمي القمر  الرابم  فمي ت مد 

  التعاعممل يهممم.  لمم  تجسمم309بلتممد كزمممة التواصممل كرتت مما بعمم  مقتممل الحممال  سمماة 
 م    تالتواصل من والل كفعال الكالم تاستراتيجية التحماتر التمي تلخمص العال مة وع

 ربو، تتحق  التعاعل بين الخطاب الصوفي تالمتلقي.
احتكمممممد فممممي العصممممل الثالممممث المممم د عاونتمممم  وتمعصممممالت فعممممل الحكمممميو  لمممم  
السيميائيات السردية التي ساع تاي في الكي، عن مو  ات تيكل الحكمي تييتيمة 
اتساا دائرل االتصمال بمين المتصموفة تالومرين ممن ومالل تلمث المو  مات ياليمط  

يا، تالتي كس مد في شيوا  و الحكي تتاو ا مهماهر الاموا القصصمي تتجليم  تالرا 
فممي وصممائص معي اممة كلحقممد بعمما الاصممو  الصممويية بجمماا محمم د هممو السممرد 
فالخ ممممممر   تدتره فممممممي تععيممممممل العقمممممم  التواصمممممملي ممممممم  المتلقممممممي. تلقمممممم  كردت بكلمممممممة 

تلع ب   داللت مممما العامممممة علمممم  الايمممماب السمممميميائي للمممممArticulationsتمعصممممالت ف
بمراعممممممال نتيجممممممة كلممممممث الايمممممماب، تفممممممي الو ممممممد نعسمممممم  اعتممممممماد مع مممممموم تيمسممممممليد 

Hjelmslev .للتمعصل، باعتباره تحلياًل للاهام 
يالكرامممة الصمممويية   تلقمم  يممما  انتيمماف الععمممل التواصمملي ممممن وممالل نصمممو 
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تمكياًا لي من اإل ابة عل  الجاني الم   ممن اإلشمكالية، تهمو ك  التتييمي الرسممي 
لصمممموفي تازتمممم  ممارسمممة تممممزاير فممممي  مممماهير عريضممممة، تكد ت  لمممم  نيممممزل للخطممماب ا

 الطرث الصويية التي مازالد حت  عصرنا ه ا.
تيمما  العصممل الرابمم  تاألويممر المم د عاوانمم  والعالئقيممة الاصمميةو بمثابممة اإل ابممة 
عن الجزا األويمر ممن اإلشمكالية، تهمي عال مة الخطماب الصموفي بالم ين اإلسمالمي 

اإلسمممالمية. فو عمممد عاممم  ال ويمممة الخطابيمممة التمممي ال تعمممرف  ال ممممن  تالثقافمممة العر يمممة
والل ت اول الخطابات. تتتبعد التعاعمل الم د ك امم  المتصموفة مم  الماص القر نمي 
اسممممتابا ًا تتممممزتياًل، ت الحمممم يث الق سممممي، تكشممممرت  لمممم  تمممماهرل التعاعممممل ممممم  التممممزل 

ل، ألن  يا  ي ماي من الاماك  ما يجيي علم  بعما التسمااالت  تالخمرل، تل  كعَفص ِّ
المرتبطة بلجموا المتصموفة  لم  التمزل، تالتواصمل الم د نمتج عام ، ت م  يانمد هاما  
سمممواب ع فمممي هممم ا المجممممال عاممم  عممما ،  مممودت نصممممر، تممممن تعرضممموا ليمممعر ابممممن 
العممارو، تممما ياممد كريمم  تزنيمم ه هممو ك  التامما  عاصممر مكممو  للخطمماب الصمموفي، 

يعيلمممة بمممز  تجي اممما علممم  يثيمممر ممممن نمممما همممو شمممز  األدب عاممممة، تك  هممم ه الهممماهرل 
األسممممممئلة تالطرتحممممممات التممممممي تيممممممكث فممممممي كصممممممالة الخطمممممماب الصمممممموفي تالتصمممممموف 
باعتبارهما  زاًا من الثقافة العر ية اإلسالمية. تت م ت فمي بايويمة الباحمث العرنسمي 

ممما سمماع ني فممي ييمم، تتعليممل همم ه الهمماهرل  Gerard Genette يممرار  ونيممد 
يمممل كاتمممي. تألنامممي راعيمممد التممم ر  فمممي اإل ابمممة علممم  دت   سمممقاب كيممم يولو ي تال تزت 

اإلشممكالية المطرتحممة يانممد وطممة البحممث وطي ممة، راعيممد في مما التسلسممل الزماممي فممي 
عمرو الهمماهرل تكردت ك  تممؤدد بعما الوتممائ،، يالوتيعممة الكيمتية التممي مكاتاممي 
 من الكي، عن يثير من القضايا المتي بة تالتامضة تتحليل ما، تالوتيعمة اإلعالميمة
التمي عرضمد بعضمل ا فعاليمة المعطيمات تاألفكمار التمي تم اتل ا المتصموفة، ت  يعممة 

 تجر ت   الرتحية تالمعريية تالجمالية.
تالوتيعة ال رهانية التي مكاتاي من تزني  بعا العرضيات التي انطلقمد ما ما 

 تدحا بعض ا الور.
 

في ما المجمال  تكن يد البحث بخاتمة كي رت في ما بمزه  الاتمائج العاممة، تفسمحد
ألعرو بعا التسااالت التي ل  ك ي عا ما، تاال تراحمات التمي ركيمد كن ما بم ايات 

  يبة لموضوعات م مة لمن يري  ك  يبحث في الخطاب الصوفي.
تلممم  تمممموا  اي صمممعو ة العثممممور علمممم  المصمممادر تالمرا مممم  التمممي تتحمممم   عممممن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 15 - 

سممتتل ا البمماحثو  التصمموف تهممي يثيممرل تل مما ايمت مما، يممما كن مما تحممود  شممكاليات لممو ا
ليممكلد ميممرتعًا يعيمم  الاهممر فممي يممل ممما  يممل عممن التصمموف، لكممن الصممعو ة تجلممد 
فممممي فقممممر المكتبممممة العر يممممة ل راسممممات كناديميممممة عممممن األدب الصمممموفي شممممعرًا تنثممممرًا، 
ت مااهج ح يثة، عل  الرم  ممن ت مود بعما البحمو  األناديميمة التمي اشمتتل في ما 

بحمممث مختمممار حبمممار الموسمممومال واليمممعر كصمممحاب ا علممم  الممممتن اليمممعرد الصممموفي ي
 . 1991الصمممموفي فممممي الجزائممممر فممممي الع مممم  العثمممممانيو، دراسممممة موضممممووية تفايممممة ف

ت حممث  مم تر رحممماني، وال امماا العاممي فممي ديمموا  تر ممما  األشممواث ولليمماعر الصمموفي 
 .1999محي ال ين بن عر ي، 
كن مما  -مممن المو م  الم د تضممعد ييم  نعسمي فممي هم ا البحمث-لكا ما   مود كر  

تاويمم  علمم  ال راسممات السممابقة، فت مم ت العال ممة بممين ال مما ا العلمممي تمعرفممة التممرا  
الصوفي في ا بعي ل  ل  ح  ما، ما دام تطوير البحث العلمي ال يت   ال ع مر تج يم  

  ليات  ت  رااات .
    اإل رااات التي اشتتلد ب ا في ه ا البحث يا  العضل في تمو ي ي  لي ما 

كاتم  ممن شمعر فمي العصمل األتل، تحم يث فضملد التعاممل  ك اات الكمالم الصموفي
ييممم  بمصمممطلحي المحمممماترل تالمخا بمممة فممممي العصمممل الثممماني، تالخ ممممر كت السمممرد فممممي 
العصممممل الثالممممث. تلمممم لث عممممم ت فممممي العصممممل األويممممر بعمممم  تحليممممل همممم ه الاصممممو  

ت تما الاهممر عممن -تاسمتخال  مهاهرهمما الاصمية،  لمم  ر مط نممماك  ما ما مجتمعممة
مممن الاصممو   اسممًا تنوعممًا، مممن القممر   الكممري  تالحمم يث الق سممي بتيرهمما  - اسمم ا

 ت صة المعرا  تشعر التزل.
تيمما  كملممي فممي يممل همم ا ك  كسمم   فممي  عممادل  ممراال األدب الصمموفي، مممن ك ممل 
تيمكيل معرفمة تتعمي   يم  بتراااما تممن امم  بم تاتاا، تواصمة كممام مما يتمي عام  مممن 

تاال تراب من   يعة ترصم  كشمكال   دراسات تتكاار دت  ك  تضيد شيئًا  ل  ف م 
 تتصايد كنواع  تكنما  ، ت درا  عال ت  ببا ي نصو  الثقافة اإلسالمية.

 
ممم  الاقممائص تال عمموات التممي يمكممن ك  تالحممب -ت عمم ، فمماني كعت ممر همم ا البحممث

ممممم واًل للخطمممماب الصمممموفي، رسمممممد معالممممم  كفكممممار تمالحهممممات تتو ي ممممات  -ييممم 
األوضمممر  معمممي باعتبممماره ميمممرفًا كساسممميًا بمممالجزائر،  الميمممرفين المتميمممزينال الممم يتور

تالمممم يتور األوضممممر سمممموامي مسمممماع ًا بعرنسمممما، لممممما كبمممم ياه مممممن اهتمممممام بالموضمممموا، 
تتيمممجي  كنسممم اي اقمممة بمممالاعا، تدافعمممًا لمواصممملة البحمممث، فل مممما يمممل اليمممكر تفمممائ  
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ر م  لم  التق ير، ت ل  كستاكد العاضل ال يتور ع   هللا العيي بجامعة باتامة الم د ي
يمم د بممزه  المرا مم  المعتممم ل، تلمم  يبخممل ت العضممل فممي تممو ي ي  لمم  التصمموف، تتز 

 علي بمالحهات  تا تراحات  القيمة.
 

 م2000جانفا  26"ة الموالق 1420شوال  19تيزي وزو لا 
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 الفصل األول

 وضع التلقي في خطاب فعل الحبّ 
 
 
 
I-منصق البوح وضغوط التّفىا 

 ىين: نص/ متفقّ  تعارض األل -1
 تجريد لعل الحبّ  -2

II-آليات الستر بين المتعا والتأويل 
 الغزل: ألق استبدالا -1
 األنوثا ومتعا الكتا ا -2
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 تمهيد:

مما ال شث يي  ك  الخطاب الصموفي شمزن  شمز  بما ي الخطابمات، همو فعاليمة 
يجعلممم  يكتسمممي   الاصمممي ة، مممما موطابيمممة تمتلمممث ممممن الليمممات تاليمممرتب التمممي تممموفر لممم

  االنسمممجام تشمممرتب التواصمممل ممممن ومممالل دترانممم  ماألبعممماد المختلعمممة التمممي تضممممن لممم
ضمن معايير االتصال األدبي العام، تلئن يا  هاا  نزتا نحو التعمر د، فمال يتجلم  
 ال ممممن وممممالل الترتيممممي ال ايمممود للوسممممائل اللتويممممة المختلعمممة فممممي عال ت مممما بالتجر ممممة 

 الصويية.
نصوصممممًا حصمممملد تحصممممياًل ياييممممًا صمممميت ا الصممممريية، لقمممم  كنممممتج المتصمممموفة 

، تلمممث  1فت واعممم ها الاحويمممة، تكت ممم  دالالت كلعات ممما تكسمممالي  ا فمممي التع يمممر تالت ليمممغ
األسماليي الاثريمة التمي اصمطاعوها ضممن سميا ات معرييمة تاقاييمة معقم ل، تمقاممات 

ممممن  كاتيممة، تعاعلمممد ممم  تلمممث السمميا ات، تيانمممد ماطلقممًا لتح يممم  الخطمماب الصممموفي
 ت  ة نهر الئحت  االتصالية.

تعل  الرم  من ك  المتصوفة ل  يكن ه ف   فمي ال  ايمة الم وول فمي حموار كت 
صمممراا لعمممرو مممما ج فكمممرد كت تر مممود فمممي الحيمممال، ياممما ا مممما يممما  سمممائ ًا،  ال ك   
وطاب   يا  يعكا كلمث التاما ا الم د يموحي بمالقول الحيويمة للقصم  األدبمي تالتمي 

بة تالقراال معًا. كلث ك   والكتابة ال تتحق   ال ألن  ا تحممل داول ما  طباها تعي الكتا
 مكانيممممة القممممراال، تالعكمممما صممممحي  كيضممممًا، فالقممممار  ال يسممممتطي  ك  يمممممال  بممممالمعا  

 . 2فالمح د  ال العمل ال د ال يكو  مح دًا تح ي ًا مطلقًاو
يمتلممث  تالخطمماب الصمموفي ت ععممل  وانيامم  تاسممتراتيجيات التواصممل المعقمم  ييمم ،

من سمات اإل الث تالالتح ي ، ما يجعل  بمثابة الليمة الكاتممة التمي شمكل تضمع ا 
فممي التلقممي  ليممات انعتاحمم ، تهممو تضمم  تممزتيلي. تمثلممما يمما  المماص القر نممي بالاسممبة 

                                                           

 .29، ص1987يُراجع طه عبد الرمحن،  املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع، الرابط،  (1)
، دار 1وليم راي، من الظاهراتية إىل التفكّكية، ترمجة يوئيل يوسف عزيز، دار املأمون للرتمجة والنشر، ط (2)

 .25احلريّة، بغداد، ص
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للمتصممموفة فضممماا للتزتيمممل يقممموم بممم  كتلمممو األلبممماب تالممم ين يتعكمممرت  تيعقلمممو ، فمممان   
تيجية ضمممن تصمموره  لقممراا نصوصمم  ، ع  ممرتا ت مم ت  شممث  مم  تضممعوا همم ه االسممترا

عمممما   بالخاصممممة كت كهممممل اإلشمممممارل، كت كلممممث القممممار  الممممم د تسممممعع  وبممممارات   لع ممممم  
 شارات  ، تهمو القمار  بمالقول. وبوصمع  رتبمة معتوحمة فمي حالمة األدب، تحصمل علم  
نقطممة فع عالميممة ، أل  القممار  بممالقول فممي الرسممالة األدبيممة، هممو كد  نسمما  مممن كد 

ممن كد عصمر، تت  مة اللتمة األدبيمة تكمو  تجماه  مار  عمالمي ال يج مر علم   اقافمة
الحممممم تد األتليمممممة للمسمممممتق لين الممممم ين يقممممم م   عصمممممر مممممما كت اقافمممممة مممممما لممممماص ممممممن 

 . 1فالاصو و
تلقممم  ع مممر المتصممموفة باللتمممة، تالتمممي يعممماد بعضمممل ا  نتممما  كت تمثيمممل كت نم  مممة 

مممعوا فمممي كشمممك ال التع يمممر التمممي سممممحد ب ممما الوا ممم  تالحممم   كي مممًا يممما  مصممم ره، تتوس 
لوا نسممممقًا وطابيمممممًا مختلمممم، المكونمممممات تالهممممواهر الاصمممممي ة، مممممن شمممممعر  اللتممممة، تشمممممك 
ت صص تكدوية تماا يات تحك  تكوبار تاتهم ا مجموعة من القموانين التمي تحكم  
العال ات تالتعاعالت ييما بيا ا،  صم  بلموغ هم ف معمين، همو التع يمر عمن تجمر ت   

همممي تجر مممة معرييمممة عا تيمممة، يمممما كن ممما تجر مممة فمممي الكتابمممة فمممي االتصمممال بممما ، ت 
تاإلبمم اا. تلمم لث ي مم ت مممن الخطممز التمممادد فممي االعتقمماد بممز  الخطمماب الصمموفي هممو 

  العتقمماد يمم لث ييمم  يثيممر مممن الخطممز، Parareligionوطمماب يقمم   انممي المم ين ف
كد  تهممو ك  الخطمماب المم ياي، ييممتتل بلتممة حرييممة ال مجممال في مما للتخييممل. أل  لتممة

، تمن امة بايت ، ال تعاي  ال ما يقص ه المرا ممن اسمتخ ام  ل ما، فاللعهمة فمي  نص 
 اللتة مير اللعهة في الخطاب ال د ال يري  المتكل   باستعمال ا  ال معا  يقص ه.

تال شمث ك  التصموف يمما  همو المعامي فممي الكتابمة الصمويية، تلقمم  ع  مرتا عامم  
علم  الطريمم   لم  هللا، تهمي ب مم ا المعام  ك ممرب بالطريقمة، تهمو اللعممب الم د دل موا بمم  

عي نحو عمال  وما  همو عمال  اليمعور، تلميا ومجمرد   ل  المو ، من الحيال، تالس 
 . 2ف واع  باردل يطبق ا الصوفي في موضوع  دت  ك  يلزم حيات  ب او

لق  رك  المتصوفة كن  بامكان   ك  يؤماموا ألنعسم   عالمما  ماباًل للمعرفمة، تهم ا 
هممو ممما افترضمموه ت صمم ته. تيانممد محاتلممة ف ممم  نابعممة مممن   يعممة العال ممة  العممال 

بمم تات  ، تيانممد المم ات شممرب تعممي همم ا العممال ، تحممين ت مم  المعامم  بوصممع   شممكااًل 
                                                           

(، مكتبة غريب، 2ماريو ابثويلو ايفانكوس، تر: حامد أبو محد، سلسلة الدراسات النقدية )خوسييه  (1)
 .140الفجالة، مصر، ص

حسن حنفي، "حكمة اإلشراق والفينومولوجيا" إشراف إبراهيم مدكور، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة،  (2)
 .206، ص1974
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فمي الم ات، ت ي امد ل م  رايمة المم ات باعتبارهما األصمل تمصم ر كلمث المعام ، تلمميا 
التماريخ، تيمز  التصموف  العال  الخار ي، من شريعة تميرها من الوسائط، بل حت 

نممممما  يؤسممممما لالعتقممممماد بمممممز  واإلنسممممما  سممممماب  نوعمممممًا مممممما علممممم  تاريخممممم  تشمممممرت   
، كت يزن  كعاد مريزل العال  عل  الم ات البيمرية، علم   1فاال تماوية التي تاب  ما و

الرم  من ع م تجمرده ن ائيمًا ممن الطماب  األوال مي فمي القمرت  األتلم ، ليصمب  بعم  
فًا نهرياً  يجم  بين ال تث تالاهر يمما همو الحمال عام  ابمن العمارو تابمن  كلث وتصو 

عر ممي تابممن سممبعين، تيممز  التجر ممة الصممويية لمم  تممرَو  ال ك  تع  ممر عممن نعسمم ا فممي 
 . 2فصيامات نهريةو

م عليم  بمرحلمة تعمي الوضم ،   َ لِّ طع فحين ت   اإلشكال فمي الماعا، تهمو مما اص 
 ، ت ريقممًا للوصممول مموضمموعًا لممنانممد المماعا كتلمم  محطممات همم ا المموعي، باعتبارهمما 

 لممم  هللا فمممي الو مممد نعسممم ، لممم لث بممم كت هممم ه التجر مممة يقصممم  متبمممادل، ك لممم  عليممم  
فة االشممتياث  اليمموث. تضمممن همم ا المموعي بمم ت كتلمم   واعمم  الطريمم  تهممي  المتصممو 
واألومممم  بالحقممممائ  تاليممممزت مممممما فممممي كيمممم د الخالئمممم و، تهممممو كحمممم  التعريعممممات الكثيممممرل 

مممد بوسممما ت ا عمليممممة  للتصممموف التمممي ي ممم ت كنممم  يلخمممص القاعممم ل األسمممات التمممي تم 
المموعي، تهمممي التو مم، علممم  الحكمم ، الممم د ال يعامممي يممما همممو معممرتف عمممادل تضممم  
العال  بين  وسين كت  ورا  الوا   المادد من دائرل االهتمام يمما  م  نتموه ، بمل همو 
تجر مممة تمعانمممال تحممم   للمتصممموف ممممن ك مممل  لمممي الاهمممرل ممممن الخمممار   لممم  الممم اول 

ستبطان  لمما يم تر داومل كاتم  ت درا  الموضموعات فمي الزمما  ال فمي المكما  ممن تا
ك ممل العثممور علمم  ماهيت مما المسممتقلة فممي اليممعور، تهممو المو مم، الصمموفي الخممالص، 
 ك يتخل  الصوفي عمن الوا م  الممادد، تيبحمث عمن الحقمائ  المسمتقلة فمي اليمعور، 

كلمممممث عمممممن  ريممممم  ممممممن ك مممممل الحصمممممول علممممم  الماتيمممممة الخالصمممممة دت  شممممموائي، ت 
المجاه ل، حيمث يسمتطي  ك  يتاقمل ممن عمال  الهلممة  لم  عمال  الامور ت ومرا  العمال  
المممادد مممن دائممرل االهتمممام، ت  ممول العممال  العلممود المم د هممو عممال  اليممعور بالاسممبة 

. تفممممي كلممممث يلمممم  ميممممق ات فممممي الاممممزتا ترياضممممات بممممين الممممرفا  3فللعممممال  الط يعممممي
لط ي يممممة التممممي هممممي المعرفممممة، المقصمممم . تممممما تالق ممممول، عل مممم  يصممممل  لمممم  المحطممممة ا

ممممية التممممي كفرزت مممما الكتابممممة الصممممويية  ال كفعممممال ل مممم ا المقصمممم  أل   الممارسممممات الاص 
                                                           

، 1995(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 29عاملية )تريي إيغلتون، تر: اثئر ديب، دراسات نقدية  (1)
 .106ص

 .175حسن حنفي، "حكمة الفينومونولوجيا"، ص (2)
 .207م. ن، ص (3)
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د فعل الوعي ت ايت  في الو د كات و  . 1فوالقص  يح  
. تهممي  تالمعرفممة يتجسممي  للوصممول، تتع يممر عممن العال ممة بمما  هممي عال ممة حممي 

، ب ايتعم   تن ايتع ا ال َحم   ل ما، ألن ما فعمل ال ييمب ت  ت عا  المتصوفة ب اية الطري ،
 ، ل لث، فما   مما يتحصمل عليم  الصموفي فمي مراحمل ممعرفة هللا، تن ايتع  ما ال ح   ل

الطريمممم  هممممو مجممممرد تممممالل معرفممممة، تجلممممد بعمممم ل كشممممكال، ع  ممممر عا مممما المتصمممموفة 
يممارت بم  بالمقامات تاألحوال، لعل  كهم  ما علم  اإل مالث وحمال الحميو، تهمو فعمل 

العارف عال ت  با  في كتسم  معاني ما، ليصمب  عام  المبعا الطريم   لم  المعرفمة، 
تعاممم  المممبعا الومممر امرت ممما، ت   يانمممد الممارسمممة الصمممويية للمتصممموفة تممم مج ما 
معمممًا، ليكونممما معمممًا الموضممموا القيممممي، فمممال معرفمممة تلقمممن تال علممم  يممموح  بممم ، بمممل همممو 

نحمموه، ليكيم، بمم  هللا فمي المماعا، تهممو  موضموا يه ممر فمي اليممعور، فيم ف  اليممعور
ليا تض  حالة يصب  الصموفي في ما ميممواًل بصمعات ا، بقم ر مما همو فعمل  نجمازد 
يتحقمم  باسممتمرار، ألنممم  هممو الحيمممال، تهممو بمثابممة الجمممواب علمم   شمممكال معرفممي  مممام 
أل لممم  المتصممموفة ألنممم  كسمممات العال مممة بممما . تألنممم  يممم لث ف مممو فمممي بعممم ه الو مممودد 

ر اإلشممممكال البيممممرد المممم د تاطممممود عليمممم  عمليممممة التواصممممل بممممين وصممممورل مممممن صممممو 
. ت كا يا  ه ف صاحي المعرفة همو امتالن ما، فما  الم ات القائممة بععمل  2فال تاتو

ألنمم  ال يتصممور ك  نحممي هللا  كا لمم   -الحممي التممي البمم   ك  تكممو  ميمممولة معرييممًا،
تهمو ب م ا المعام   موعز  لي ما بموضموا همو الم ات اإلل يمة، -نعرف  تلو  ل  ح   ما

ت ما ممن ك مل نيم ا  كات يض  الحالة تالعا عة، ألن  فعل انتصار علم  الم ات تكنان
 كور  متايرل.

فة، يمممما لمممم  تكممممن  تسممموف نالحممممب ك  الحمممي لمممم  يكممممن الحمممل بالاسممممبة للمتصممممو 
المعرفممة يمم لث، ألن  مم  تطل عمموا  لمم  كنثممر مممن كلممث، لكا مم  يمما  اإل ممار الرحممي المم د 

، مستا ين فمي كلمث مارسوا يي  عال ة ا لع ودية التي افترضوا كن ا كصاًل عال ة حي 
 ل  ح يث، افترضوا كنم  ترد عمن الرسمول صمل  هللا عليم  تسمل  عمن هللا، تتم اتلوه، 
تالممم د يقمممول ونامممد يامممزًا مختيمممًا لممم  كععمممرف  فزح  مممدع ك  كععمممَرَف فخلقمممدع الخلمممَ  يبممم  

 . 3فعرفونيو
  لععل كحب   هللا همو ع وديتم  كت ععال محا من   ل اإلنسانهو  ك  مو ، ا

                                                           
 .17وليم راي، املرجع السابق، ص (1)
 .309إبراهيم زكراي، سلسلة مشكالت فلسفية، دار مصر للطباعة، القاهرة، ص (2)
 .1، ص2ج ابن عريب، دار صادر، بريوت، د. ت، (3)
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ت ِّ ، ت يل ليعرفوني  ل لث يما  البم   ممن  ن َا  ال لَِّيع  ع ع ن  تاإلِّ معرفت  فتَما َوَلق دع الجِّ
انتسمماب الكعمماال   ليممًا فممي اإلنسمما ، لكممي يحقمم  االنععممال. تتتمثممل تلممث الكعمماال فممي 

تلقمم  ع ممر عامم   كلممث اليمموث المم ائ  الكممامن، تفممي لحهممة ممما يتولمم  عامم  فعممل الحممي.
المتصوفة بيوث العرا  ل  األصل بقول شوث هللا  ل  الخل . فاكا يا  وشموث الحم  
 لمم  الخلمم  علممة ت ممور الو ممود فممي صمموره الخار يممة، فمما  شمموث الخلمم   لمم  الحمم ، 
عل ة عودل تلث الصور  ل  الو ود الواح  العام. كم ا ك  شوث الح   لم  الخلم  كشم  

الخل  ييتاث  ل  الح  من حيثية تاحم ل، كد ممن حيمث من شو     لي ، ف لث أل  
ما الحم  يييمتاث  لم   هو صورل، تحن  ل  الر وا  ل  ال ات اإلل ية المقومة ل ما. كم 

 نمم  متعممي ن بصممورل الع مم  الميممتاث، الخلمم  مممن حيثيتممين مختلعتممينال ألنمم  مممن حيممث 
قييم  التمي ييتاث  ل  نعس . تمن حيث  ن  ال؟كصمل ييمتاث  لم  نعسم  فمي مرتبمة الت

 تلقمممممممممممممممممممممممممممممممم  حمممممممممممممممممممممممممممممممماتل الحممممممممممممممممممممممممممممممممال   1فهممممممممممممممممممممممممممممممممي مرتبممممممممممممممممممممممممممممممممة الع مممممممممممممممممممممممممممممممم و
هم  ك  يجس   ه ه العكرل المعضملة، فمي كبيمات ع  مر في ما عمن  م م العيم  فمي 309ف

 اإلنسا    ل ت ود اإلنسا  فقالال
  ومحةةدا الشةةا  مةةا مبةةدا  أشةةيا    يةةةةةفات  منةةةةة  ديةةةةة   يةةةةةر محدثةةةةةا

ةةةةةن   ةةةةةد م   العشةةةةةق لةةةةةا أزل ا زال م    ديةةةة   ةةةة  منةةةة  ابةةةةدو ديةةةة   بةةةةدا    ق 
  مةةةن ال ةةةفات لمةةةن قةةةت   أديةةةا     العشةةق ح د ةةد ا  ق كةةاق "ةةو يةةفا  
  ومحةةدا الشةةا  مةةا مبةةدا  أشةةيا    يةةةةةفات  منةةةةة  ديةةةةة   يةةةةةر محدثةةةةةا
شةةةى   يةةةفا     (2)ديمةةةةةةا ب ةةةةةةدا لةةةةةةت   ح  ديةةةةةة  ألح    لمّةةةا بةةةدا البةةةد  أب ةةةد    

مايممممئة الحممممي  ك ، يابعممممث مممممن القممممول الكاماممممة فممممي اإلنسمممما ، تهممممي القمممم رل ال
نممة لمم ، تي مم ك يععممل ممم   ممو  المماعا األوممر ، فمماكا حصممل ك  اسممتطاا الع مم   تالمكو 
تجمماتز عمميا تلممث القممو  األوممر ، ت ممر تت مم  فممي القلممي فجممزل، نتيجممة مالبسمممات 
مما ال يمم ر . ميممر ك  المم د يمكممن  نعسممية، ا تماويممة، سياسممية كت معرييممة، تميرهمما مم 

في مما التصمموف تعمماأ ييمم  ك طمماب  لامما ك  ن ريمم  ك  مالبسممات العصممر المم د ازدهممر
المتصمممموفة، تهممممو القممممر  الثالممممث، يانممممد معقمممم ل، تهممممي حقبممممة حاسمممممة فممممي التمممماريخ 

                                                           
، 1980، دار الكتاب العريب، بريوت، 2فيفي، طعابن عريب، حمي الدين، والتعليق عليه، تح: أبو العالء  (1)
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اإلسممممالمي، العكممممرد تالحضممممارد. فاممممر  الصممممراا بممممين المعتزلممممة تالحاابلممممة تاليمممميعة 
في مما ممن  سممراف  مماتالقرامطمة، تالعق ماا تالصممويية، تنيم   حيمال القصممور العاليمة، ت 

العوا ممممم، باألحمممممم ا ، تنممممممر  العمممممال  اإلسممممممالمي تاتابمممممم   تتمممممرف، تييممممممد تتيممممممابث
 . 1فانتعاضات فكرية تاورية تا تصادية تاقايية

تهم ه صممورل مممن بممين الصمور الكثيممرل تالقاتمممة التممي تاقل ما الكتممي عممن تاريخامما، 
تهي تثير كسئلة يثيرل تخص الخطاب الصوفي، من بيا ما ييمد نيمز التصموف؟ مما 

لسمماة؟ لممماكا الصممراا بممين المتصمموفة تالعق مماا؟ تلصممال  عال تمم  بالزهمم ، ت ممالقر  ، تا
َمممن يمما  كلممث الصممراا؟ تممما دتر السمملطة تالمتلقممين؟ تممما مكانممة الخطمماب الصمموفي 
مما ال حصممر لمم  مممن األسممئلة تالتممي ال تكممو  همم ه  داوممل الثقافممة الرسمممية؟ تميرهمما، مم 

 ما  ضمية ت م ت ال راسة مجااًل للخوو في ا، ت م   يمل في ما الكثيمر. تلكمن  م  نثيمر في
كن مما م مممة فممي همم ا العصممل ت مما ي العصممول تهممي، تصمم، الخطمماب الصمموفي مممن 
ت  ة نهر الئحت  االتصالية، متووين في كلث التجر ة الصويية سواا فمي مسمتواها 
العممممما عي  فعمممممل الحمممممي، كت المسمممممتو  المعرفمممممي  فعمممممل المعرفمممممة تتجليمممممات هممممم ين 

 المستويين في الخطاب.

I- لقيمنطق البوح وضغوط الت 

 *تعارض األفقين نص/ متلّق  -1

وفي هو في كح   وانب ، حالمة  لمزام عملمي، تعمرو في ما علم   لو  الص      الس 
موفي فمي  ما يامتج عام  عال مة ضم ية تسمتولي علم  الص  ال ات تمل ص ا من  ن يت ما، مم 
د مالبمًا بمالتخلي تالتحلمي، كت االنعصمال تاالتصمال، ميمر ك   عم م  شكل ااائيات تح  

لحممم   االتصمممالي يممماماًل، ال يعامممي كنممم  ال يو ممم  هاممما  مجمممال كت تضممم  حصمممول ا
يعمممرو نعسممم  علممم  الصممموفي، ت   يممما  ال يلتمممي حريمممة الثاائيمممة تماممممًا  أل  الممم ات 
تسممع   لمم  تمم مير نعسمم ا فالتخلممي  مممن ك ممل الحصممول علمم  بمم ائل المم ات اإلل يممة 

 ه الممم ات فالتحلمممي . تهمممي عال مممة يكتيممم، في ممما الصممموفي كاتمممًا كومممر  ت   يانمممد هممم
                                                           

 .10، ص1981والتوزيع، القاهرة  ، هنضة مصر للطباعة والنشر2يُراجع طه عبد الباقي سرور، ط (1)
سوف نشتغل يف هذا الفصل على بعض املصطلحات الشائعة يف نظرية التلقي، وخاصّة تلك املتعّلقة  *

 l,acteمبفهوم أفق االنتظار واملسافة اجلمالية، والتفاعل بني النّص والقارئ وغريها ممّا يرتبط بكتاب 
de lecture  إليزر وPour une esthétique de la récéption  لـ 

H. R. Jauss .وسوف نشري إليهما كّلما دعت الضرورة إىل ذلك ، 
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مماك  األوممر  كت همم ا األنمما الوممر، هممو وفممي صممميم  مو ممود مطلمم  ال سمم يل  لمم  الاع 
 . 1ف لي ، كت التواصل مع و

ت كا يمما  موضمموا كد وطمماب ال يه ممر  ال  كا سمممحد بمم لث شممرتب معياممة، 
الب  من توفرها يي ياخرب الموضوا م  بقية الموضموعات فمي فتمرل زمايمة تضممن 

التيمماب  كت التوالمم  كت الحمموار، فمما  موضمموا الحممي، عامم   اقافممة، مممن حيممث عال ممات
المتصممموفة فمممي القمممر  الثالمممث، لممم  يعمممو تضمممعًا سمممابقًا لو ممموده، فقممم  سمممبقت   رابعمممة 

 الع تية لل وو بح  ا هلل بقول اال
  ودبّةةةةةةةةةةةةا ألّنةةةةةةةةةةةةن أ"ةةةةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةةةة ا ا   أدبّةةةةةةن دبّةةةةةةين: دةةةةةةّب ال ةةةةةةو  
  لشةةةةةةةةغفا بةةةةةةةة كر   مّةةةةةةةةن سةةةةةةةةوا ا   لأمّةةةةا الةةةة ي "ةةةةو دةةةةّب ال ةةةةو  
  شةةةةةفن لةةةةةا الحجةةةةةب دتّةةةةة  أرا ةةةةةالك    ةوأمّةةةةةةا الةةةةةة ي أنةةةةةة  أ"ةةةةةةل لةةةةةة
  (2)ولكةةةةن لةةةةن الحمةةةةد لةةةةا  ا و ا ةةةةا   لةةةة  الحمةةةةد لةةةةا  ا وح  ا  لةةةةا

تلقممم  تيممممز ل ممما العامممممة تالخاصمممة يممممل شممممرتب التق مممل، تلمممم  يمممؤد كلممممث  لمممم  كد 
تعارو حت  في الخطاب الرسمي   ًا. تحين ب ك متصوفة القمر  الثالمث، تواصمة 

، ب ك تض  التلقي يعك مر ييمما يسمم  لم  بالتم اتل الحال ، يتكلم و  عن عال ت   با  
تمما يابتممي ك  يتخم   زااه مو عممًا ممما، تلم  تكممن تضم ية التلقممي فممي كلمث الو ممد تمامم  
اتخممماك الموا ممم، تواصمممة فمممي الخطممماب اليمممعرد الممم د يممما  للمتلقمممي حمممب ي يمممر فمممي 

راا ييم ، تالموعي بالتقاليم  معرفت ، تاالستمتاا ب ، تالحك  عل  كساليي اشتتال اليع
العاية السائ ل، التي ياطل  ما ا للحك  عل  اليعر، ال د يا  ديوا  العمرب، تيما  
ياهممر  لمم  ح يثمم  مممن وممالل   يممم ، يممما يمما  األفمم  اللتممود تال المممي هممو المسمملث 
الم يمن في الحك  عل  األدبية  مير ك  العااصر التي تلقد الخطاب الصوفي لم  

تي تتلق  الخطاب اليعرد الرسمي، من لتويين تنقماد، أل  المتصموفة تكن نعس ا ال
ل  يكونوا شعراا بالمعا  المتعارف عليم ، فل م  تضمع   الخما . تال نمر  متصموفًا 
تاح ًا تضمات  يتي الطبقات، تال الاقم  تال يمانوا مممن يحمتج بيمعره  كت يسمتمت  بم  

وفي يمما  يولمم  ماممزتا مممن مسممت لكي األدب فممي كلممث الو ممد، تيممز  الخطمماب الصمم
 قي ه ا الوض    ر الخطاب الصوفي في يل العصور.بالوتيعة األدبية. تلق  

                                                           
 .52إبراهيم زكراي، مشكلة احلّب، ص (1)
 .267 -266، ص4الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الّدين، عامل الكتب، دمشق، د. ت، ج (2)
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تمممن هممم ه الو  ممة يكتسمممي همم ا الخطممماب كتل مهمماهر الت مممميو تعمم م التق مممل 
تالتممي ال تعاممي فممي يممل األحمموال عمم م  مم رل المتصمموفة علمم  ولمم  تضمم  للتواصممل 

 ممة الصممويية، كسمم مد بيممكل كت بمم ور تالتلقمي. تلكممن ت ممي ن كيضممًا ا  معطيممات التجر 
 في ول  مثل ه ا الوض .

الشممث  ك  ر ممط األدب بالمضمممو  الخ يممث كت الطيممي، الحسممن كت الق ممي ، فممي 
ترااامما، يمما  لمم  كاممر بممالغ فممي تضمم ية الخطمماب الصمموفي، تالتجر ممة الصممويية التممي 

 ممموانين الخطممماب  -فمممي مواضممم  يثيمممرل- ممم مد نعسممم ا فمممي وطممماب الحمممي متجممماتزل
تلمممة، تالتمممي كهم ممما اإلفمممادل. فحمممي هللا همممو صمممورل ممممن صمممور كومممالث السمممعادل المت ا

تالبحمممث عمممن الخيمممر، لممم لث ت ممم ت العائممم ل القاعممم ل الط ي يمممة ييممم ، تمممرتبط عاممم  الا مممات 
بجا ة موعودل، كت رضا في ال نيا   مل الومرل، ميمر ك  الخطماب الصموفي يصم ماا، 

حممين  الممد كن مما ال تع مم  هللا  تمامم  رابعممة الع تيممة، بممالترف  عممن التممرو كت األ ممر.
ووفممًا مممن نمماره، تال  معممًا فممي  اتمم ، تتتزنمم  العكممرل عامم  الحممال  واصممة، حممين راو 
يعلن كن  ال يحي هللا  معًا في اواب  تال ووفًا من عقاب ، بمل للعم اب الم د يسمتمت  

 ب ، فقالال
  ولكّنةةةةةةةةةةةةةةةةا أريةةةةةةةةةةةةةةةةد  لفعىةةةةةةةةةةةةةةةةاب   أريةةةةةةةةةةد  ح أريةةةةةةةةةةد  لفّ ةةةةةةةةةةواب
  (1)ابسةةةةةو  مفةةةةة و  وجةةةةةدي  العةةةةة    لكةةةةةلّ مةةةةةترما قةةةةةد نفةةةةة  من ةةةةةا

   متلقي ه ا الخطاب، ال شث كن  يعترو عل  اعتراو الحمال  علم  ن مي  
مموَرهع    هللا. العائمم ل المر ممول مممن كعمممال البيممر المم ين  ممال هللا فممي شممزن   جلِّيعممَوف َِّي ع ع ك ع

ممرت بمم عول م ي تممة إلسممقاب األعمممال تما مما الت  2فَتَيزيمم ه  مممن فضممل ِّ  كليممد، ت مم  فس 
 كد ال بادات التي ال تتازه عن التاية.

تهاممما نقممم، عاممم  كتلممم   ليمممات التعمممارو التمممي ولق ممما الخطممماب الصممموفي مممم  
صماحي المعرفممة ال يايمة كد القااعممات الاع يمة التممي تيمترب  مم ت  الخطماب تنععمم ، 
تل لث تعارو كف  االنتهار م  عااصر هم ا الخطماب الج يم  القمائ  علم  عال مات 

 ممل تاهريمما المعامم  المتمم اتل عممن عال ممة الحممي بممين اإلنسمما   هللا، تاما ا علمم  األ
م ا فعل الحي بكمل   تال تعير اهتمامًا لتيكيل بالمي معين. ف  ا ممارسة وطابية    
يسر لتعيمانِّل بايويمًا هم ا الععمل فمي ال سم  يت  تتلقائيتم ، مما دام الحمي  ل اممًا معا ئمًا 
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 .30فاطر:  (2)
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عليمم ، يممما ال تو مم  هامما  مسممافة بيامم   تنتيجممة بممال مقمم مات، لمميا امممة تمم ر  سمماب 
ت ين ال وو ب  كت ممارست  وطابيمًا، أل  يلي مما يخضم  لماطم  الو م  فمي القلمي كت 
الاعا، تهو االنصراف المعا ئ  ل  ما يج ه اإلنسا  من نعسم  تممن القمول اليماعرل 

ي بالتر ة التي يي  تالتي تاصرف  لي ا القو  التي تو   يي ، ييصمب  اليمعور بالحم
نزن  القول الجامعة المانعة المحيطة بكمل شميا، تالمولم ل لكمل  شميا،  ك ب ما الامزتا 
امة التمي  تاالنج اب تهو  رادل الععل، تما ا يت  التعل   ت دران ، تتت  ب ا والقمول المح  
يمممتكل   ب ممما الضممممير تتتمممزت  ب ممما المخا بمممة فمممي الخلممم ، تهمممي لسممما  الممموارد تاإلل مممام 

 . 1فال ات، كت محل   بو   ماو ت عا كنواا الوحي تهي
ت كا يمما  فعممل التقممر ب ممممن هللا،  مم  كومم  صممميتة السمملو  اإلرادد مامم  ال  ايمممة، 
حيث اليعور  ل  من يتقو   بم  علم  مجاهم ل األهمواا، تممن ام   بلموغ المعرفمة، فما  
الحي يور  المعرفة تيكو  تريثمًا ل ما، أل   ميم  مقاممات الم ين يمما يقمول التزالمي 

تتمه ممر تاحمم ل عامم    2فتاممته  فممي االاممة كمممورال معممارف تكحمموال تكعمممال  505فت
المتصموف، ت مم  تتجسم  فممي وبمارات كت كبيممات ممن اليممعر، كت تتمسمرو ت مم ًا يات ممي 

 بكلمات مستتر ة هي ما عرف عا   من شط .
تلممميا مريبمممًا ك  يمممرتبط فعمممل الحمممي  باليمممعر عاممم  المتصممموفة، نهمممرًا للتعاعمممل 

يضممما  فعممل الحممي، تاليممعر، باعتبممار ك  تحمم ات اإلوبممار الكممامن تالتواصممل المم د 
اليممعرد وعااصممر تسممع   لمم  تاهممي  الترييممي تضممبط  تفمم  معممايير تزنيممة ت يقاويممة 
 ممم  تكمممو  كحيانمممًا كنثمممر تمممزايرًا فمممي المتلقمممي، ممممن ال اللمممة التمممي يسمممعر عا ممما الترييمممي 

تالمقصم ،  اليعرد،  ن ا تح ات تتحك  بيكل ي ير في التعاعل القمائ  بمين المصم ر
 . 3فبل    تكو  العاصر األساسي ال د يا ث  عا  ه ا التعاعلو

تليا بعي ًا ك  يكو  هم ا االرتبماب بمين الحمي تاليمعر اسمتجابة للتقليم  األدبمي 
العر ممي،  ك ال مممزل تال حممي   ال باليممعر تفممي اليممعر. لقمم  كنممزل المتصمموفة هللا فممي 

، ا تضاها ماط  ال وو. مير ك  الو   ال د يما   وطاب   مازلة حسي ة يعَحي  تيعحِّي 
ممم ت هممم ه العال مممة، يممما  باهتمممًا    لممم  نقمممل يممم عو  لممم    زاا الرسمممالة العايمممة التمممي  س 

مقممماييا التلقممي المسمممبقة، التمممي ال  االسممتتراب، تهمممو تعاعممل سمممل ي، م  تممم  صممرامَة َ 
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، لم  اً   يم ًا ، تتويماً يستجيي ل ا الخطماب الصموفي، تالم د حممل كفم  انتهمار متماير 
سممممتط   المتصمممموفة كنعسمممم   يمتلقممممين لخطمممماب  ، ك  يقر مممموا المسممممافة العاصمممملة بممممين ي

االنتهمممار المو مممود سممملعًا، تاألفممم  الج يممم  الممم د تحملممم  الاصمممو  الصمممويية. تكلمممث 
ف باعتبمممماره بااممممًا تالمتلقممممي  نهممممرًا للمسممممافة التممممي تعصممممل الوضمممم  التخي لممممي للمتصممممو 

تممايرين، تالسممياث المم د يجمع ممما، يمم يولو يًا تفايممًا بوضمم  تخي لممي تكفمم  مكالميمممول 
 نالسياث ال د يجم  الوه  تالوا  .

فعمممي حممممين ك ممممام المتصمممموفة عال ممممت   بمممما  علمممم  كسممممات ياممممزا  لمممم  المباشممممرل، 
تتجمماتز الوسممائط، حتمم  تسمما ة المموعي بممالمع وم المتعممارف عليمم ، لمم  يكممن المتلقممي 

د يما  يمل  شميا في كلث الو د م ما يانمد دائمرل انتمائم ، يستسميغ هم ا الوضم  الم 
 يي  عن انعجارية معر ة ل نا تجاه هللا، مثلما تعكس  كبيات الحال ال

  نحةةةةةةةةةن رودةةةةةةةةةاق دففنةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةدنا   أنةةةا مةةةن  أ"ةةةو  ومةةةن أ"ةةةو  أنةةةا
  تضةةةةةةةرب األم ةةةةةةةال لفّنةةةةةةةا  بنةةةةةةةا   نحةةن مةة  كّنةةا  فةة    ةةد ال ةةو  
  وإ ا أ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت  أ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتنا   لةةةةةةةةةةة  ا أ  ةةةةةةةةةةةةرتنا أ  ةةةةةةةةةةةةرت 
  (1)مةةةةةن رأ  رودةةةةةين دّفةةةةة  بةةةةةدنا   رودةةةةة  رودةةةةةا ورودةةةةةا رودةةةةة 

هو  ك  تض  ناب  من ف م  عال تم  بما ، ف ممًا ال انعصمام ييم  بمين األنما  هللا 
تاألنا تالعال ، فا  ليا موضوا ر ابة، بمل موضموا مؤالعمة،  ماب  داومل الماعا، مما 
دام اإلنسمما  ولمم  علمم  صممورت . تممارسممة الحممي ب مم ا المعامم  فعممل داولممي يمموازد 

عملمي الخممار ي، تيتعموث عليم ، ممادام السمملو  الخمار ي يعبقمي علمم  عمليمًا السملو  ال
ممما يعصمملاا عممن هللا، لمم لث فممزتل مهمماهر همم ه الازعممة، انعجممار األنمما تانعجممار الل تممة 

، تهم ا يعامي ك   الو مود يمكمن ك  Je est un autreبانعجارهما  حيمث واألنما  ومر 
الموضمممووية شممميئًا  ومممر، يكمممو  ممممن الااحيمممة ال اتيمممة شممميئًا، تك  يكمممو  ممممن الااحيمممة 

 . 2فنقيضًا. فالو ود هو نعس  تميره في   ، يمثل األنا ال د هو كنا ت ور معًاو
تلاتصممور مو مم، المتلقممي فممي القممر  الثالممث، تالمم د لمم  يستسممغ سممقوب بعمما 
األساليي التقلي يمة فمي اليمعر المحم  ، ييمد يتق مل تحط م  المع موم القم ي  الماطقمي 

ممي تالاعسممي تالمعرفممي لوحمم ل  األنمما، تكح يممة هللا، تييممد تتعكممث ال ويممة تال اتيممة تتمح 
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الوسمممائط تالعواصمممل بمممين الع ممم   هللا، تييمممد يحمممل  التعك مممث محمممل  الوحممم ل، تالبممما ن 
ممي محمممل  الهممماهر الواضممم  الممممري ؟ تيمما  التعكمممث هممم ا كفقمممًا انكيممم، للصممموفي  المعت عِّ

  ممن كعمراف كت ممن ت عضل فعل الحي فقط أل  واألنا، بالمعا  السائ  القم ي  مكمو  
تاريخيمة اقاييمة تكلمث بسم ي وضموع  لعمال  الهمواهر، ف م ا  -مصطلحات ا تماوية

األنممما لممميا فمممي الوا ممم   ال مسمممتودعًا ألتهمممام الجماعمممة، كت لعمممال  القممموانين كت لعمممال  
اليريعة يما يع  ر الصموفي،  ن م  يعخ مئ امي  الجماعمة تمورتاات ما تمعتقم ات ا ت مرث 

 . 1فف م او
االنعجممار يمموازد علمم  مسممتو  الممارسممة الخطابيممة ماطمم  ال مموو، المم د      همم ا

الحهامماه فممي شممعر المتصمموفة تواصممة الحممال  المم د فجممر علمم  المسممتو  المم اللي 
المجممماز، تتعتمممي  االسترسمممال، لممم لث  ممماا  طالعال مممة التقلي يمممة بمممين الكلممممات، تتسمممائ

شمممعرية تسمممتعز  وطمماب   يتجممماتب يميمممًا ممم  هممم ا الوضممم  المعرفمممي. لاقممرك مقطوعمممات 
كنثر مما تمت  . لم  يكمن في ما االعتاماا بخلم  سمياث فامي يسمم  للمتلقمي بخلم  البعم  
الجمالي للا ص. تيثيرًا ما يا  يس   فمي تتييمي هم ا السمياث، ت حم ا  القطيعمة مم  
كف  االنتهمار الم د يما  يممارت مم  الخطماب الرسممي، فمي شمق   اإلبم اعي تالعق مي 

  تضم  عمام معقم  عاشم  المجتمم  اإلسمالمي فمي القمر  عل  السمواا، تهمو كفم  نتما
الثالث حيث يا  يحيا تواهر معقم ل فمي العقم  تعلم  الكمالم تالتصموف تالح اامة فمي 
اليعر، ته ا التعق  من شزن  ك  يح   التصادم تاإللتاا، ألنم  لم  تكمن هاما  نهمرل 

ي يممممل نسمممقية، فكمممل  يممما  ياهممممر ممممن مكانممم   لمممم  الومممر، ممممما كنمممتج كزمممممة تلممم    فممم
المجاالت، تواصة كنم  يما  لكمل فئمة اقافت ما تتضمع ا المعرفمي، فللعاممة تضمع  ، 
تللاخبممة اقممافت   تللخاصممة كسممالي    فممي الخمموو فممي المعممارف تتلقي مما، تمممن شممز  
ه ه الرا  ك  تاتج ما ع  ر عا  تض  تلقي الخطاب الصموفي الم د يما   عمن رايمة 

 الحال المابع ا فعل الحي تماطق ا ال وو ب ، يقول 
  لىفةةةةة : مةةةةةن أنةةةةة   قةةةةةال أنةةةةة    رأاةةةةةةةةة  رمّةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةين قفبةةةةةةةةةا
  ولةةةةةةةةةي  أاةةةةةةةةةن  حيةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةة    لفةةةةةةةةةي  ألاةةةةةةةةةن منةةةةةةةةةن أاةةةةةةةةةن  
  دةةةةةةةةيعف  الةةةةةةةةو"  أاةةةةةةةةن أنةةةةةةةة      ولةةةةةةةةي  لفةةةةةةةةو"  منةةةةةةةةن و"ةةةةةةةة 
  بنحةةةةةةةو "ح أاةةةةةةةن" لةةةةةةةأان أنةةةةةةة    أنةةةةة  الةةةةة ي دةةةةةوت كةةةةةل أاةةةةةن
 ولةةةةةةةةا لنةةةةةةةةا ا و جةةةةةةةةدت  أنةةةةةةةة   لفةةةةةةةةةا لنةةةةةةةةةا ا لنةةةةةةةةةا لنةةةةةةةةةا ا
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: أنةةةةةةةة    ا محةةو اسةةما ورسةة  جسةةمالةة   سةةةةةةةةأل   ّنةةةةةةةةا لىفةةةةةةةة  

  لنيةةةةةةةة    ّنةةةةةةةةةا ودمةةةةةةةة   أنةةةةةةةةة      أشةةةةةةةةار سةةةةةةةةرّي  ليةةةةةةةةن دتّةةةةةةةة 
  (1)لحي مةةةةةةةا كنةةةةةةة   كنةةةةةةة   أنةةةةةةة      أنةةةةةةة  ديةةةةةةةاتا وسةةةةةةةّر قفبةةةةةةةا

فممي هممم ه الاقطممة التمممي يلتقمممي في مما عالمممما  كحممم هما للحضممور تالومممر لل يممماب 
 ت مم ت همم ه المقطوعممة فعمماًل  نجازيممًا، تفمم  تضمم ية الو مم  التممي يملي مما تقلممي القلممي،
تياطمم  الحممال  وبممما يتخطمم  المم ات تالممزمن التمماريخي المميممز للمم ات، تيممل   ممول همما 
هاا ان فاا ميمر مقيم ، كمموا  متضمار ة تاطلم  فجمزل، شم   يع مره مماال يطماث تجماتز 
.. تيممل  ممما  ممال الحممال   بتمما الطممرف عممن الصممورل التع يريممة التممي ياتمممي  لكممل  حمم  

ول معمرب ال يقمات، يحمر  بمجمرد ت موده،  ،  مم لي ا، هو ه ا التميا الم د ال حم   لم
يحمم   فممي حممائط اللتممات اتممرات ياسمماب ما مما نممور  وممر مممن عممال   وممر هممو ال  
د  كاتم ، تتتيعمة اللتمة التوسممط بمين العمالمين، شممزن ا فمي كلمث شممز  الملمث الم د يممؤد 

 . 2فالرسالة، فالحقيقة ليسد هي باليطط تال هي بالمبالتةو
مممم  ب مممم ا وسممممامي علمممميو شممممعر الحممممال ، تمممموحي بممممز     همممم ه الصممممورل التممممي تلق 

المقاييا الج ي ل في الخطاب الصموفي  ابلمة لكمي تاعم   لم  كد تعمي، تتلمتح  بمزد 
كفمم ، تك  فممي همم ه المقمماييا ممما يزعممزا الفمماث، تيكسممر تيمات مما، تهمم ا ممما كح اتمم  
لوها، عل  الرم  ممن كن ما  كشعار بعا المتصوفة من تتيير في األف ، فتق لوها تكت 

 ر في اتجاه تاح  م  كشعار الحال ، يما سوف نر  تنعل ل.تسي
    في كبيات الحال  بعَا عااصر التيويو التي تعمارو بمين كفم  المتلقمي 
تكفمم  الممماص، مممما توحيممم  بعمما األلعممماح، يالعامماا تالمحمممو، تتبممادل الممم تر مممم  هللا، 

ت تميرهممما ممممما يصممم م، حمممين يع ممم  بمممز  زل لتويمممة بحتمممة تعمممادل بمممين تممماهر الكلمممما
تمعمماتي  المم عول  لمم  الكعممر، كت ممما اصممطلحوا عليمم  بممالحلول. تلمم  تقممَو ك  ممزل التلقممي 
ال ال يمة المزلوفممة ك  تبعمم  عااصممر التيممويو تلممث، مممادام تلقممي اليممعر يمما  يممت  فممي 
التالممممي بمعممممزل عممممن مر عيتمممم  تسمممميا   تالمقممممام المممم د  يممممل ييمممم ، فالمتصممممع  لكتممممي 

ارسممة كوممر  موازيممة لقممول  يممل فممي مع مموم التصمموف ال يلحممب بيتممًا شممعريًا  ال تهممو مم
مممن المعمماتي  الكثيممرل التممي تمم اتل ا المتصمموفة. فلمم  يكممن بوسمم  المتلقممي ك  يقمم، عامم  
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 مقص  المتكل  تيوت، ك  زل تل    تقر ب المسافة بين كف  كلَِّع  ت ور يايز.
يحيلامما همم ا مممن   ممة كوممر   لمم  ك   السمممة العامممة التممي يانممد تممؤ ر الايمماب 

فمممي الممماص تالاقممم  الرسمممميين، تعاممم  العق ممماا فمممي ف م ممم  للقمممر   تالسممماة، التصمممويرد 
نانممد اإليضمماو المم هاي حت مم  ت    ممر  المماص يل مم  علمم  االسممتعارل، فمما  العال ممة 
ة كتض  مم ا ال تق  عليم ،  تبق  عال ة مياب ة تمتعقة عل  ك  وما تق  علي  الحاس 

سم  كتضم  ممما يعرفم  عمن تالمياه  كتض  من التائي، تما ي ري  اإلنسما  عمن نع
 . 1فميره تالقريي كتض  من البعي ، تما    كل، كتض  مما ل  يؤل،و

لممم لث نمممر  ك  مممما لممم  يستسمممغ فمممي كبيمممات الحمممال  كهمممي بمممما كعلِّممم، فمممي ال يمممد 
األوير، تلئن يا  اليعر عام  الومرين صمااعة تاجمز تفقمًا لمعمايير مسمبقة، ت م ف 

قممي، فمما  االرتجممال المم د يمما  يمممارت بمم  بال ر ممة األتلمم   لمم  تقريممي األشممياا للمتل
شعر المتصوفة، يا  مالبًا ما يت  في حاالت الو  ، تهمي موا م، انععاليمة لموا م، 
معرييمة بالتممة التعقيمم   تلم لث عمم   المتصمموفة ممن كهممل ال مموت كحيانمًا تممممن ضممععد 
. عقول  ، كت من كهل الكعر تاإللحماد تالزن  مة تالتم مر علم  الم ين فمي كسموك األحموال

فممي حمممين يمممانوا يعممماياو  التيممي تالالمرئمممي، تيكيمممعو  ممممن وممالل كلمممث عمممن امتممم اد 
الاعا تالو ود، تالعال ة بين اإلنسا   هللا بال ن اية، تالكيم، عمن بعم  الا ايمة فمي 

مسمممتمرًا  ًا ً كنعسممم  ، توهممم ه الحريمممة ال ائممممة ممممن انتيممماف مممماال يات مممي تتضممممن هممم ف
 . 2فل شكال، تهي ال تستقر في شكلو

نتصور ك  يتخيل المتصوفة متلقيًا عاممًا فمي كلمث الو مد، تتؤيم  كحماديث    تال
هممل اإلشممارل، تالخاصممة، تالسممتر تالكممت ، كلممث التو يمم  المم د يمما   عممن تك عممن اإلشممارل، 

 ، ع م سعي    لم    اممة تواصمل مم  الومر. ميمر ك  كلمث لم  يمام  ممن تخيمل متلم  
نما المتلقمي كد ك  المتصموف يمما  علم  األ مل كلمث الم د  مر دته ممن كتات م ، همو األ

 . 3فوياعصل ب تره عن كناه الوا  ية ليصطا  كنا متخيلة تمتعاعل  م  المص رو
تهممم ا األممممر لممميا مريبمممًا، فالقطمممائ  فمممي الفممماث تحممم   يل مممما حصممملد هاممما  
 عممرات فممي اإلبمم اا تالخلمم ، تحمم   تحممو اًل فممي الم يماممات تتؤسمما ألوممر    يمم ل، 

ارو مممممم  كفمممم  االنتهممممار المو مممممود  مممم اًل، ت   االنزيممممماو توالعمممممل العاممممي حقمممممًا يتعمممم
الجمممممالي، بممممين األفمممم  القمممم ي  تالعمممممل، ياممممتج تحممممو اًل فممممي االتجمممماه، انمممم ما ًا للفمممماث 

                                                           
 .256ص.1983، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، 1اتمر سّلوم، ط (1)
 .162، ص1992، دار الساقي، بريوت، 1دونيس، علي أمحد سعيد، طأ (2)
 .279إدريس بلمليح، املختارات الشعرية، ص (3)
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 . 1فتتيكياًل ألف  انتهار   ي و
لقمم  يمما  التلقممي ي مميو تضممعًا صممارمًا، صممرامة المعممايير التممي يمما  ياهممر ب مما 

لمممد كشمممكال التع  يمممر عا ممما، فممما  الماحممم  ييمممير  لممم  تيمامممةِّ  لممم  اإلبممم اا، ت   تحو 
ر  ل  ساٌ   ودٌّ عا  مال  الثقافة المريزية، ه ف  والمعام  الحقيقمي ت   تعم دت  تصو 
تنمم  المم د يضممتي  المجمماز علمم   ممي ، فلقمم  تحمم    الاقمماد مممثاًل عممن الر  األسمماليي لتقص 

، يمما  الكممالم، ت يممل    الكممالم متمم  وممال مممن االسممتعارل، ت ممر  يل مم  علمم  الحقيقممة
 . 2فبعي ًا عن العصاحة بري ًا من ال المةو

ته ا يعاي ك  الاياب التصويرد يا  في كت ات ما كت صمار ماعم  الكمالم  لم  
األدبية، تيز  فاعلية الاياب التخيلي ال تتجل   ال من ومالل المجماز  فمي حمين  م  

ريت  يصمماغ الكممالم صمميامة ال تقتضممي ال تيمم ي ًا تال اسممتعارل، تممم  كلممث نمم ر  شممع
فممي تمم ل، كت اوممتالف لعهممي كت تريي ممي كت انزيمماو داللممي. تهمم ا ممما كدريمم  بالميممو  
تمتعلسعة ييما بع  من وصمائص للقمول اليمعرد تول م ها تيمكيالت ليسمد بالضمرترل 

 مجازية.
عمل التخييمل كاتم  مجمرد تماب   تلق  تل مع موم المجماز مقترنمًا يم لث بالعقمل، ت ع

  ك  471عا مما، تفممي همم ا يؤيمم  الجر مماني فتممم  ميمموه للحقيقممة التممي تلمموا يتحمم او  
للمعا  الحقيقي صورل ي لاا علي ا العقل، تهو ب لث معلوم مو ود، تيمزتي بعم  كلمث 

ع موهوم همو شم ي  بالحقيقمة، لكا م  ال يسمتطي   ال ك  يموه  كت   التخييل، بمعا  م  
 . 3في عي كت يضلل

وفة، لممم  تسمممتط  ك  ميمممر ك   تسمممائل المجممماز البسممميطة التمممي اعتمممم ها المتصممم
تا مج ضمن األف  العام للتلقي، مم  مما تموه  بم  ألن ما فمي الخطماب الرسممي م مما 
بلممغ ب مما صمماح  ا فممي اإلي ممام تالتضممليل، يمما  التممرو ما مما هممو المعامم  الحقيقممي 
الممم د يسمممكن العال مممات بمممين عااصمممر تيممم ي  كت اسمممتعارل، فمممي حمممين يانمممد بعمممما 

كسرار تمعا  ل  يزلع ا المتلقي، يز  يقمول التي ي ات في شعر المتصوفة تع  ر عن 
 الحال ال

 تكاشةةةةةةةفنا دتّةةةةةةة  كأّنةةةةةةةن لةةةةةةةا نفسةةةةةةةا  دويةة   ّّفةةا كةةلّ كّفةةن  ةةا قدسةةا
                                                           

، 1987، احتاد كتاب املغرب، الرابط 6إبراهيم اخلطيب، "حول كتاب القارئ املفرتض"، جمّلّة آفاق، ع (1)
 .55ص

 .288اتمر سالم، نظرية اللغة واجلمال، ص (2)
رجا،ي، عبد القاهر، يف علم البيان، فصل الفصل بني املع ى احلقيقي والتخييل، تصحيح حممد يُراجع اجل (3)

 .145، 244، 240، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، ص.ص 2رشيد رضا، ط
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  منةةةة  وأنةةةة   ةةةة  أنسةةةةا سةةةةو  ودشةةةةتا   أقّفةةةب قفبةةةا لةةةا سةةةوا  لةةة  أر  
  (1)من احن  لاقبضنا  ليةن مةن الحةب    ل ةةا أنةةا لةةا دةةب  الحيةةا  ممنةةه

 تيقولال 
  الفتةةةةةةةةةق    جبةةةةةةةةةل العنبةةةةةةةةةر  المسةةةةةةةةةن   جبفةةةةة  رودةةةةةن لةةةةةا رودةةةةةا كمةةةةةا
  (2)لةةةةةةةةةةة  ا أنةةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةةا ح نفتةةةةةةةةةةةر     لةةةةةةةةة  ا مّسةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةا  مّسةةةةةةةةةنا

 كت يقولال
   ةةةةةةةةةةةةةةةةةا منيةةةةةةةةةةةةةةةةةا المتمّنةةةةةةةةةةةةةةةةةا    جبةةةةةةةةةة  منةةةةةةةةةةن ومّنةةةةةةةةةةا
  ظننةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أّنةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أّنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   أدنيتنةةةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةةةن دتّةةةةةةةةةةة  
  ألنيتنةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةن  ّنةةةةةةةةةةةةةةةةا   و بةةةةة  لةةةةةا الوجةةةةةد دتةةةةة 
  ورادتةةةةةةةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةةةةةةةد دلنةةةةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةا نعمتةةةةةةةا لةةةةةةةا ديةةةةةةةاتا
  نةةةةةةةةةةةةا ق كنةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةولا وأم   مةةةةةةةةةةةالا  غيةةةةةةةةةةةر  أنةةةةةةةةةةة 
  قةةةةةةةةةةةةةد دةةةةةةةةةةةةةوت كةةةةةةةةةةةةةلّ لةةةةةةةةةةةةةنّ     ةةةةةةا مةةةةةةن ريةةةةةةاض معانيةةةةةة 
  (3)لأنةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةلّ التمّنةةةةةةةةةةةةةةا   وإق تمنيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ا  

   ممما نالحهمم  فممي همم ه المقطوعممات، ال يكمممن فممي تحويممل المعمماتي  الخاصممة 
باإلبمم اا تال مسمملث فممي المجمماز متمماير لممما يمما  سممائ ًا، حيممث نالحممب  ل ممة األسمماليي 

تتزتي ه ه األبيات علم  بسما ت ا الهماهرل لتع  مر عمن مسملث فمي  ال يانية تال ال ية،
التع ير عن المعا  يقم  ف مم  وار  ما، تتصمب  رممزًا لعال مة المتصموف بما ، التمي 

، تال نتصممور تعممماعاًل يحمم   بممين هممم ه الاصممو   تالمتلقمممي  ال  كا هممي عال ممة حمممي 
لم  تلمث الاصمو  كحاب بمقص  البا ، كت عل  األ ل يكمو  بم  همو يمتلم    ياهمر  

باعتبارهمما رسممائل  ابلممة أل  تعع مم  تتممؤتل، تفممي كلممث تجريمم  ألنمماه الوا  يممة عممن كنمماه 
القارئة المتلقيمة، تهم ا مما لم  يكمن مو مودًا فمي كلمث الو مد، فاألنما الوا  يمة ال يسمم  

                                                           
 .40الديوان  (1)
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يم يولو ي بق مول مموا ن التموت ر فمي الما ص  ال بمما يتماشم  مم  تماهر كلمث كفق ما األ
  الخطمماب الصمموفي عممم   لمم  تمم تيي بعمما القممي  ال يايممة داولمم ، األفمم . واصممة ك

تفصل ا عن السمياث الم د كعطماه ل ما الع م  الهماهرد للعق ماا تعلمماا اليمريعة. ت   
مم تا فممي بعمما نصوصمم   بعمما الصممور المريزيمممة  نا مما نممر  ك  المتصمموفة  مم   س 

، بزمراو  ورتية، ه ف  الجزاا  لم د يتموب   مل يتلقاه الع م  اال د التي تعلل الحي 
الممممات، تهممو حمممي يضمم  اإلنسمما  فمممي ضممعة  هللا فممي الضمممعة ألوممر  يممراه، يقمممول 

 الحال ال 
  (1)مةةةا لغيةةةر  سةةةاجد العبةةد زكةةة   لن الحمد لا التوليق لا  عة   ةالص-1
  (2) ح "ةةو -لةة   لةة     ا  الغةة     رجةةةةةةةةةةةةه  لةةةةةةةةةةةة  ه   ّق الغا ةةةةةةةةةةةةا ه-2
  تبةةةةةةةارز مةةةةةةةن اةةةةةةةرا  وح تةةةةةةةرا    نةةةةةة  لةةةةةةا  حةةةةةةر اللصا ةةةةةةا لةةةةةة  كةةةةةة  أ    
  ولعفةةةةةةةن لعةةةةةةةل متبةةةةةةةه "ةةةةةةةوا    وسةةةةةةةةةةةمتن سةةةةةةةةةةةم   ي ور  وداةةةةةةةةةةةن    
  و ةةةةةةةةةةين ه شةةةةةةةةةةا"د  تةةةةةةةةةةرا    ديةةةةةةةا مةةةةةةةن  ةةةةةةةات  لفةةةةةةةو  المعايةةةةةةةا    
    ةةي   وأنةة  لةة  تصفةةب رضةةا     أتصمةةةةةةةةةةةه أق تنةةةةةةةةةةةال العفةةةةةةةةةةةو ممّةةةةةةةةةةةن   
  وتنسةةةةةةةةةةا  وح أدةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةوا    أتفةةةةةةةةةةةةةةةرح  الةةةةةةةةةةةةةةة نوب وماللصا ةةةةةةةةةةةةةةةا    
  (3) ا قةةا العبةةد مةةا كسةةب  اةةدا   لتةةةةةةةةب  قبةةةةةةةةل الممةةةةةةةةات وقبةةةةةةةةل اةةةةةةةةوم-3

تل  يكن ييع  للحال  ه ا الخطاب، ت   كهي بعي ًا فمي مواضم  كومر  ليمورد 
هللا فمممي مسمممارات صمممورية متر مممة فمممي اإل مممالث، تيجعلممم  كحيانمممًا فمممي مازلمممة الح يمممي 

ر بحي  نساني مثل  ول  في ه ين المقطعينال  بصور حسي ة ت ي 
  ويةةةةةةةا مّةةةةةةةاق السةةةةةةةّر مةةةةةةةن  ةةةةةةةا ري     ةةةةا موضةةةةه النةةةةاظر مةةةةن نةةةةاظري -1
  أدةةةةةةّب مةةةةةةن  عضةةةةةةا ومةةةةةةن سةةةةةةا ري     ةةةةةا جمفةةةةةا الكةةةةةلّ  التةةةةةا كّف ةةةةةا    
  معفةةةةةةةةةةةةق لةةةةةةةةةةةةا ملفةةةةةةةةةةةةب  ةةةةةةةةةةةةا ر   تةةةةةةةةةرا  ترثةةةةةةةةةا لفةةةةةةةةة ي قفبةةةةةةةةة     
 ا ةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةن قفةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةة  آ ةةةةةةةةةر  مدنةةةةةةةةةة  ديةةةةةةةةةةراق مسةةةةةةةةةةةتود     
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  تسةةةةةةةةةري كفمةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةار  الّنةةةةةةةةةا ر    سةةةةةةةري ومةةةةةةةا اةةةةةةةدري وأسةةةةةةةرار     
   فةةةةةةةةة  دقيةةةةةةةةةق الغةةةةةةةةةام  الغةةةةةةةةةا ر   كسةةةةةةةر ا الةةةةةةةو"  لمةةةةةةةن و"مةةةةةةة     

  (1)لصةةةةةةةةةةا ا مةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةدر  الىةةةةةةةةةةادر   لةةةا لةةةا  حةةةر الفكةةةر تجةةةري  ةةة     
   ح ودبّةةةةةةةةةةةةن مىةةةةةةةةةةةةروق  أنفاسةةةةةةةةةةةةا   وه مةةا  فعةة  شةةم  وح  رمةة -2

   ح وأنةةةةةةة  دةةةةةةةدا ا بةةةةةةةين ج سةةةةةةةا   وح جفسةةةةةةةة   لةةةةةةةة  قةةةةةةةةوم أدةةةةةةةةّدث  
  سةةةةةةةاا ح وأنةةةةةةة   ىفبةةةةةةةا بةةةةةةةين وسو    وح  كرتةةةةةةةةةةن محزونةةةةةةةةةةا  وح لردةةةةةةةةةةا
  اةةةةة   يةةةةةاح  منةةةةةن لةةةةةا الكةةةةةا  ح رأ  وح "مم   شرب الما  من  ص 

  سةةايا   فةة  الوجةة  أو مشةةيا   فةة  الةةرأ    ولةةةةةو قةةةةةدرت  فةةةةة  ا تيةةةةةاق ج ةةةةةتك 
  (2)دانةةا لنفسةةا وداةةن الّنةةا  لفّنةةا    مةةةالا ولفّنةةةا  كةةةة  افحةةةوننا سةةةةف  ا  

لمميا مممن الضممرترد القممول ك  مجممرد اإلمممراث فممي اإل ممالث كت فممي الحضممور 
همممممو الممممم د كد   لممممم  تتييمممممي دتر المتلقمممممي، تعممممم م تحقيممممم  التوافممممم  بمممممين الممممممادد، 

 -المتصمموف ت يامم ، ميممر ك   تلمممث المعمماتي  للعال ممة بممما ، تهممي مقاصمم  المتصممموفة
كلتمممد المسمممافة بيا مممما، كت افتعمممل ب ممما اإللتممماا، ألناممما مثلمممما سممموف نمممر  الحقمممًا همممي 

سمة ممن الااحيمة الجماليمة. تيما  بامكما  المتل قمي ك  يسمقط المعام  دعو  ميمر مؤس 
الجاهز عل  شعر الحال ، ليرفم  الامزاا يمما حصمل مم  بعما المتصموفة الومرين 

  257  تسمممرد السمممقط  فتمممم245المعاصمممرين للحمممال ، يممممال كد الامممو  المصمممرد فتمممم
 ، 334 ، تاليمممم لي فتممممم295 ، تالا ممممورد فتمممم291 ، تالجايممم  فتممممم261تالبسمممطامي فتممممم

 تميره .
ثافت مما ترمزيت مما، ك  تتممي   مكانممات اريممة للمتلقممي تلقمم  يمما  للتممة الصممويية، بك

في  نيماا المعام ، تالم د يسم   فمي تج يم  األفم ، لكمن  ماويمة التلقمي حالمد دت  
كلمممث، فاإلبممم اا تاليمممعر واصمممة فمممي كلمممث الو مممد، يممما  يسمممير فمممي اتجممماه تاحممم  همممو 
 اليممماعر الجم مممور، دت  ك  تكمممو  لممم  فرصمممة العمممودل للممماص ممممرل كومممر  كد الممماص

تواصممة ك   اليممع ية السممائ ل  نمم ا  يانممد ال تق ممل الضممتوب مممن اليمماعر،  المتلقممي،
                                                           

 .33 :الديوان (1)
 .79 :الديوان (2)
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علمممم  الممممرم  مممممن ك   الحضممممارل العر يممممة اإلسممممالمية يانممممد بصمممم د نقلممممة نوويممممة مممممن 
ر حين  يل ألبي تمام لماكا ال تقول ما نع  ؟ .  المياف ة  ل  الت تين فنت ي 

 تنقرك  ول الحال ال
  وت شةةةةةة  ب ةةةةةةةا "مةةةةةةةوما ولكةةةةةةةري    ب ةةةةةةا "ةةةةةةام قفبةةةةةةاأدةةةةةةر  أرمةةةةةةه 

  وحم  فةةةةةةةةةةةة  الم مةةةةةةةةةةةةا تجةةةةةةةةةةةةري    ألةةةةةا تةةةةةألا الل  ةةةةةق  ال ةةةةةفا   
  (1)ثةةةةةةةة  "ةةةةةةةةا  ب ةةةةةةةةا أ ةةةةةةةةي  وأدري    ثةةةةةةةة ّ حم زيةةةةةةةةاد  لةةةةةةةةا المعةةةةةةةةانا

هي رموز ت  ت بمثابمة األلتماز، تاإللتماز ضمتط يممارت علم  المتلقمي، مما دام 
فلكم  يست  ف حريمة التيماب  تاإليضماو التمي يانمد القم ر الميمتر  الم د يم تر فمي 

فعل االسمتتراث فمي حمي هللا حم   االسمتازاف، تلعمل  الحمال      جستاإلب اا، في حين 
نا  يعي ت ود المتلقي، مير ك    ارت  في التعاعل مع  ياند محل  شث تتسماال 

 تمعارضة ييقول في  ح   مقطوعات ال
  ولفعفةةةةةةةةةةةةةةةوم وأ"في ةةةةةةةةةةةةةةةا تجاريةةةةةةةةةةةةةةةب   لفعفةةةةةةة  أ"ةةةةةةةل ول  مةةةةةةةاق ترتيةةةةةةةب 
  ومر"ةةةةةةوب والبحةةةةةةر  حةةةةةةراق: مركةةةةةةوب   والعفةةة   فمةةةاق: مصبةةةو  ومّتسةةةب
  والّنةةةةةةا   ثنةةةةةةاق: ممنةةةةةةوح ومسةةةةةةفوب   والةةةد"ر اومةةةاق: مةةة موم وممةةةدوح
  وانظةةةةةةر  ف مةةةةةةن  لةةةةةةالتمييز مو"ةةةةةةوب   لاسةةمه  ىفبةةن مةةا  أتيةةن  ةةن ثىةةا
  لةةةة  م ةةةةةرا     فةةةةة   يةةةةةري  م ةةةةةا يب    ّنةةةا ارتىيةةة   لةةة   ةةةود بةةة  قةةةدم

  قفبةةةةةا لغيبتةةةةة   مةةةةةا  شةةةةة  مّةةةةةروب   ولةةةةةا آب ألةةةةةةو   ةةةةةة  ّنةةةةةا اتةةةةةةي  
  شةةةةةة   مىفةةةةةةوب اولةةةةةةا كةةةةةة م    ا مةةةةةة   أ مةةة    ةةةير  وإنةةةةا أبفةةة  لصةةةةن
  (2)يةةحبا ومةةن  حةةي  ةةالليرات م ةةحوب   ولتيةةةا  رلةةةوا مةةةا قةةةد  رلةةة  ل ةةة 

ومار  االلتبمات الم د تثيمره  ضمية الحمال  بمالمتلقي الععلمي، ت م ت هم ه األبيمات 
لتمييمز، تهمو متلم  يكمو  تيزن ا تويل دتر التلقي  ل  صاحي مواصعات، يالع   تا

علممم   ممم ر المسممماتال مممم  صممماحي الرسمممالة لكمممي يع ممم  الكمممالم المقلممموب، التممماما، 
                                                           

 .37الديوان:  (1)
 .22الديوان:  (2)
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المسممتترب باصممطالو  م ممور كا  الزممما ، تهامما  شممارل  لمم  كنمم  لمميا يممل  المتلقممين 
  1فيصممملحو  لكمممل  الاصمممو ، كت همممو مممم ول وللتق مممل العمممردد للممماصو بمع ممموم  يمممزر

لممم د يمممرتبط بيمممكل ععمممود ب ايمممة الممماص ت اممماا تالممم د يحيمممل علممم  القمممار  الضمممماي ا
المعاممم  ييممم . تهممم ا ال يتاممما ا مممم  مع ممموم المتلقمممي الحقيقمممي الممم د يعت مممر القمممار  

، ت م  ع  مر الحمال  عمن هم ا بالج م   2فالضماي في الاص شرب التوتر ال د ي يي 
الم  تل في ف   الكمالم المقلموب، ت ماا بعم  كلمث الجر ماني تحمث علم  بم ل الج م  

المعاممم  حيمممث يقمممولال وممممن المريممموز فمممي الطبممم ، ك  اليممميا  كا نيمممل بعممم   فمممي باممماا
الطلي ل ، كت االشتياث  لي ، تمعانال الحاين نحموه، يما  نيلم  كحلم  ت المزيمة كتلم ، 

 . 3ففكا  مو ع  من الاعا ك ل تكلط،، تياند ب  كتن تكشت،و
  فمي ل لث نر  الحال  في نصوص  يلجز  ل  تكسير دائمرل التلقمي الممري  حتم

ف   نصو  القر  ، تلق  عارو العق اا فمي بعما المسمائل، تواصمة ييمما يتعلم  
ه علمم   ممول اإلمممام مالممث بممن كنمما،  بالصممعات اإلل يممة تاليممات المتيمماب ات، مثممل رد 
مممَتَو   حيمممث صمممر  مالمممث فممممي  أِّ اس  فمممي ف مممم  لقولممم  تعمممال ال جالمممر حمن َعلمممم  الَعمممر 

 الباحثين عن معااها فقالال
معقمممول تالكيمممد مج مممول، تالسمممؤال عاممم  ب عمممة تاإليمممما  بممم      االسمممتواا ماممم 

 ، فقالال 4فتا ي
  مةةن جانةةب األلةةق مةةن نةةور  صيةةات   سةةةةةةةةةّر الّسةةةةةةةةةرا ر مصةةةةةةةةةوي   ثبةةةةةةةةةات
  لالغيةةةةةةةب  ا نةةةةةةة  لفةةةةةةةّ ات  الةةةةةةة ات   لكيةةةةةل  والكيةةةةةل معةةةةةرو   ظةةةةةا"ر  
  ق ةةةةدا  ولةةةة   عرلةةةةوا  يةةةةر ا شةةةةارات   تةةةةةا  الل  ةةةةةق لةةةةةا  ميةةةةةا  مظفمةةةةةا
  وق السةةةةماواتنحةةةةو الّسةةةةما  انةةةةاج    ةةةةالظّن والةةةةو"  نحةةةةو الحةةةةق مصفةةةةب  
ةةةةلّ دةةةةاحت   لةةةةا كةةةةلّ سةةةةا ات   والةةةةةةةرّب بيةةةةةةةن   لةةةةةةةا كةةةةةةةلّ منىفةةةةةةةب   م ح 
 (5)ومةةةا  ةةة  مةةةن   لةةةا كةةةلّ أوقةةةات  ومةةا  فةةوا منةة   ةةر  العةةين لةةو  فمةةوا

                                                           

 )1(Voir:  lser wolfgang, l,acte de lecture, Théorie de 
esthetique, l,effet Presse Mergada Editeur, P. 74. 

 .74 -73، ص.ص Iserيراجع:  (2)
 .118اجلرجا،ي عبد القاهر، أسرار البالغة، ص (3)
 قول مالك على هامش ديوان احلالج.ورد  (4)
 .25الديوان:  (5)
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    ه ا اإللحاو في تتيير تض  التلقي العام، هو فمي كحم   وانبم  ف م  عال مة 

كن مما عال ممة ح  يممة ال يع م مما  ال مممن كدر  هللا فممي نعسمم ، فزحب مم   اإلنسمما  بمما  علمم 
 تسع   ل  معرفت ، كت هي يما  الال
  وإق  جةةةةةزت  ن ةةةةةا ل ةةةةةوم األ ةةةةةابر   مواجيةةةةةةد دةةةةةةق أوجةةةةةةد الحةةةةةةق كّف ةةةةةةا
  تنشةةةةةا ل يبةةةةةا  بةةةةةين تفةةةةةن السةةةةةرا ر    ومةةةةةةا الوجةةةةةةد  ح  صةةةةةةر  ثةةةةةة  نظةةةةةةر 

  ث ثةةةةةةةا أدةةةةةةةوال  أل"ةةةةةةةل الب ةةةةةةةا ر   ر  ضةةةةةو ف   ا سةةةةةّن الحةةةةةق السةةةةةري
ةةةةف       لفوجةةةد لةةةا دةةةال دةةةا رم ةةةن ويحفةةةز    لحةةةةال ابيةةةةد السةةةةّر  ةةةةن كنةةةة  و ي 
  (1) لةةة  منظةةةر ألنةةةا   ةةةن كةةةلّ نةةةاظر   ودةةةال  ةةة  زمةةة   ر  السةةةّر لانتشةةة 

هامما ي مم ت المماص بمثابممة الوسمميط بممالمع وم التممزتيلي لععممل الحممي، لكممن عليامما ك  
المعرييمة التمي تيمكل  -وريةال ناس  ك  ه ا الوسيط لميا نم  مة لتلمث الطا مة اليمع

الحهاا الحال  يتاازل ب  ا الوسيط الاصي، تيزنم  ال يثم  فمي  لما فعل الحي، ت ال
المطلممي العاممي السممائ  للكتابممة، ألن مما بالاسممبة  ليمم  حا ممة فكريممة، كت فكريممة فايممة فممي 
كفضمممل الحممماالت. لممم لث تو عمممد بعممما  صمممائ ه عاممم  العاعليمممة العكريمممة لت لمممغ در مممة 

 جري ، ت   ياند ال تخعي الععالية العاية، ييقولال صو  من الت
  و فةةةةةةةةةة  ثةةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةةد ثةةةةةةةةةة  رمةةةةةةةةةة    سةةةةةّوت ثةةةةة  يةةةةةم  ثةةةةة   ةةةةةر 
  ومةةةةةةةةةةرد ثةةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةةل ثةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةم    و ةةةةةةةةين ثةةةةةةةة ّ نةةةةةةةةار ثةةةةةةةة ّ نةةةةةةةةور
  ون ةةةةةةةةةةر ثةةةةةةةةةة   حةةةةةةةةةةر ثةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةب    ودةةةةةةةزق ثةةةةةةة ّ سةةةةةةة ل ثةةةةةةة ّ قفةةةةةةةر
  وقةةةةةةةةةرب ثةةةةةةةةة  ويةةةةةةةةةل ثةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةة    وسةةةةةةّر ثةةةةةة  يةةةةةةحو ثةةةةةة  شةةةةةةو  

  ولةةةةةةةةةر  ثةةةةةةةةة ّ جمةةةةةةةةةه ثةةةةةةةةة   مةةةةةةةةة    حةةةةةةووقةةةةةةب  ثةةةةةة   سةةةةةة  ثةةةةةة  م
  لةةةةةةةةةةةةدا   "ةةةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةةةدنيا ولفةةةةةةةةةةةة    عبةةةةةةةةةةةةارات ألقةةةةةةةةةةةةوام تسةةةةةةةةةةةةاوت
  (2)عبةةةةارات الةةةةور  لةةةةا الىةةةةرب "مةةةة    وأيةةةةةةةةةوات ورا  البةةةةةةةةةاب  لكةةةةةةةةةن

                                                           
 .34الديوان:  (1)
 .39الديوان:  (2)
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اممم  ياعلمممد كحيانمممًا عمممن هممم ا البعممم  العكمممرد، ييسمممع   لممم  الكيممم، عمممن الجانمممي 
العا عي   ًا من ه ه العال ة، التي تو   فعل الاص تت ع ، ال د يعترو رد  فعمل 

 ألف  التقلي د للمتلقي يقول الَيلتقي م  ا
  لفةةةي  لشةةةا  ديةةة   يةةةر  موضةةةه   مّانةةةن لةةةا قفبةةةا "ةةةو الىفةةةب كّفةةة -1
  (1)لكيةةةل ترانةةةا  ق لىةةةدتن أيةةةةنه   ودّصتةةن رودةةا بةةين جفةةدي وأ ظمةةا  
  و ففتةةةةةةا  نةةةةةةن أوجةةةةةةا  وأدةةةةةةزاق     ا  كرتةةةةةن كةةةةةاد الشةةةةةو   ىتفنةةةةةا-2
  (2)لفّسةةةةةةى  لي ةةةةةةا ولةةةةةة حم  سةةةةةةرا    ديةةةةةن واعيةةةةةاويةةةةةار كفةةةةةا قفومةةةةةا     

ال ي مم ت فممي همم ه األبيممات ممما يمموحي بعرديممة التلقممي، فعي مما ممما يجعل مما تسممتجيي 
للماا  العام للتلقي، ألن ا تلتقي م  تجمارب المح مين يقميا كت  ميمل، تي م ت في ما، 
تيزن  يترف من كانمرل مزليمة، تلموال اسمتعمال ضممير المخا مي المم ير لقلاما، بزنم  

فمي مثمل ترد الععمل  ويرل الميمترية فمي اشمتتال الععمل يست ر  المتلقي  لكمن هم ه الم
هممم ه الاصمممو  ت مممرز كنثمممر الععمممل التواصممملي الممم د يعرضممم  ماطممم  ال ممموو ال ميمممر، 

 نقول ال
  و ا ةةةةةةا األمةةةةةةن أق تةةةةةةدنو مةةةةةةن الحةةةةةة ر   الحةةّب مةةادام مّتومةةا   فةة   صةةر
  (3) النةةار ح تةةأت نفعةةا  و"ةةا لةةا الجمةةر   وأ يةب الحةةّب مةةا نة ّ الحةةدا   ةة 

حمم يث عممن الحممي، هممو المماص نعسمم  حممين يكيمم، عممن العال ممة الحاصمملة    ال
بين الحي تاللتة، باعتبار كن ا تحقي  لو   الحي، تاسمتعادل لم  فمي مسمتو  رممزد، 
نمممما يمممت  عمممن  ريق ممما باممماا ف ممم  تتزتيمممل يسممم   فمممي تزتيمممل  ومممر، يمممت  علممم  مسمممتو  

ومممرين التعاعمممل مممم  الممماص. تهمممو هاممما  ك يات مممث سياسمممة الحمممي عاممم  المتصممموفة ال
القائمممة علمم  السممتر تاإلوعمماا، يعطممي فرصممة لتعاعممل  يجممابي حت مم  ت   لمم  يممت   في مما 
اسممتيعاب يممل  شمميا. لكا مم  ت مم  نعسمم   زاا  ملممة مممن المتممالي  التممي تحممول دت  كد  
تعاعل، فزحك  القعل علي  تراو يومل في فردية بعيم ًا عمن متط لبمات بضماعة التلق مي 

    نراهات التلق ي، تيقولالة  ن ا  دت  ك  يصتي  لجالرائ
 سةةةةةةةةةّر سةةةةةةةةةنا ح"وتةةةةةةةةة  الّ اقةةةةةةةةةب  سةةةةةبحاق مةةةةةةن أظ رنةةةةةةا سةةةةةةوت 

                                                           
 .44الديوان:  (1)
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  لةةةةةةةةا يةةةةةةةةور  ا  ةةةةةةةةل والّشةةةةةةةةارب   ثةةةةةة ّ بةةةةةةدا لةةةةةةا  فىةةةةةة  ظةةةةةةا"را  
  (1) فحظةةةةةةةةا الحاجةةةةةةةةب  الحاجةةةةةةةةب   دتّةةةةةةةة  لىةةةةةةةةةد  اانةةةةةةةة   فىةةةةةةةةة 

 -نالحممب ك   ان فاعممة الحممال  هامما ليسممد  يقاويممة تال كسمملو ية، بممل هممي دالليممة
ن ا  في شيا اسم  والحلولو، في حين  م  تع م  تع يمرًا رمزيمًا عمن رمزية. اوتزلد  

المسممافة بممين هللا تاإلنسمما ، تالممرتو تالجسمم ، الهمماهر تالبمما ن، تالحقيقممة تاليممريعة، 
 ت   صاغ  زاًا من معضلت  في كبيات  ال في اال

  يةةةةةةةةمدي الةةةةةةةةّروح د ّةةةةةةةةاق  فةةةةةةةةي     يّفةةةا الجسةةة  نةةةوري الّ ةةةمي 
  (2) دبىةةة  ال يّةةةل لةةةا التةةةرب رمةةةي    ةةةةةةةاد  ةةةةةةةالروح  لةةةةةةة  أرماب ةةةةةةةا

عممارو بممين شممعر الحممال  تالمتلقمم ، مممما  ل ت مم  انطلقامما فممي تصمم، مالممم  ال
 ليمم  الوضمم ، تهممو مصممرا الحممال  يماعطمم، تمماريخي يختممزل يممل الخلتيممات، تي ممرر  
نمممل التممم اويات، التمممي كحا مممد بتلقمممي نصوصممم  فمممي حياتممم  ت عممم  مقتلممم ، ميمممر ك  

   ال  كا حاتلامممما الو مممموف عاممم  الجانممممي الوممممر ل مممم ا اإللممممام ب مممم ا التعممممارو، ال يمممت
الوض  تالم د يكيم، عمن مصم ااية هم ا التعمارو كت افتعمال ضمتو   تالتمي كد ت 

  ل  نوا من التجري  في التع ير عن فعل الحي.

 تجريد فعل الحّب:-2

يمم يولو ي ك   كفمم  االنتهممار المم د عمم ل عامم  الخطمماب الصمموفي، كفمم  لتممود 
للمقممماييا الصمممارمة التمممي يانمممد تمممالزم اإلبممم اا ممممن   مممة، تمتصممملي نهمممرًا  ر ممماه

مممن حيممث كنمم   ال  تاعتبممار الخطمماب الصمموفي وطابممًا ديايممًا كت ممم ه يًا ال ياهممر  ليمم  
ر المم ين، كت ياطلمم  مامم  ليعممود  ليمم ، مممن   ممة كوممر . تلقمم  ترتممي علمم  همم ا ممما  يكممر 

د فعمممل كاممماره المتصممموفة ممممن تعمممارو، ت   تمممل  المممبعا يكي مممد وطابممم  بحسمممي ردت 
الومممممرين، تكحسمممممن الممممممبعا هممممم ا التكي مممممد يالجايمممممم ، تاليممممم لي. تتعاممممممل  وممممممرت  
نالبسمممطامي مممم  ممممن كحسممماوا التكيمممد يالجايممم  الممم د  مممام بمممالتوفي  بمممين كفممم  نمممص  
البسممطامي تالوضمم  السممائ ، تالممبعا الوممر عر ضمم   تصممادم األفقممين  لمم  محمممن، 

ممما األممممر مممم  نجممموا ما ممما ييمممما بعممم  يمممالاورد، تكبمممي حممممزل، تكد الامممو  ال مصمممرد، كم 
                                                           

 .21الديوان:  (1)
 .52الديوان:  (2)
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الحمممال  فقممم  يممما  مختلعمممًا ألنممم  لممم  يسممم   فمممي تعمممارو الفممماث فحسمممي، ت نمممما يممما  
المتصمموف الوحيمم  المم د فضمم  افتعممال صممور االوممتالف تالتعممارو. تيت ضمم  كلممث 

قم  علم  متالطمة االيوم،  كا ع نا بال انرل  ل  من عاصر الحمال  ممن المتصموفة، ف
 انعراد الحال  بزف  متاير.

ك  وطمماب الحممال  فممي الحممي اإلل ممي كاممار تيمممات كساسممية فممي العكممر  صممحي 
تاألدب الصموفي، لمما كح ام  مممن ولخلمة فمي السمي اث المع ممود لعال مة اإلنسما  بمما . 
ممحي  كيضممًا ك  همم ه  تلقمم  يمما  ل مم ا كاممر بممالغ فممي األدب الصمموفي الحقممًا. تلكممن الص 

المعماتي  تالمصمطلحات التيمات ت  ت بيمكل كت بم ور عام  المتصموفة الومرين، ت 
نعس ا التي تتع ا فمي وطابم  الم د كزعمج كصمحاب الثقافمة الرسممية، ت    مما يموحي 
بانمم ما  األفقممين فممي نصممو  هممؤالا لمميا سممو  محمما افتعممال، كت  سممقاب األفمم  
التقليمم د علي ممما. ف ممم ا البسممطامي ممممثاًل يصممموغ وطابممم  ضمممن سمممياث مممما اصمممطلحوا 

 من ك ل  الحال  ييقولالعلي  بالحلول تالعااا، ال د حورب 
  أ ةةةةةةةةةةةةةةةة تنا  نةةةةةةةةةةةةةةةةن  معنةةةةةةةةةةةةةةةةا     عةةةةةةةةةد  مّنةةةةةةةةةا "ةةةةةةةةةو قرمةةةةةةةةةا 
  (1) ق قيةةةةةةل لةةةةةةا  ةةةةةةا  كنةةةةةة    ةةةةةةا    ح تفةةةةّر  األويةةةةا  مةةةةا بيننةةةةا

 تيرت  القييرد عن كبي كبي حمزل الخرساني  ول ال
 

     رلةةةةةاةوسةةةةةرّي ابةةةةةدي مةةةةةا  ىةةةةةول لةةةةة   أ"ا ةةن أق أبةةدي  ليةةن الةة ي أ فةةا
  وأ نيتنةةةةا  ةةةةالف   منةةةةن  ةةةةن الكشةةةةا   م  ال ةةةةو  تن ةةةةا ا ديةةةةاتا أق أ ةةةة

   لةةةةة   ةةةةةا با والفصةةةةةا اةةةةةدر   ةةةةةالّفصا   تفصفةة  لةةا أمةةري لأبةةدا  شةةا"دي
  تبشةةةةةةةرنا  الغيةةةةةةةب أّنةةةةةةةن لةةةةةةةا الكةةةةةةةا   ترا اةةةة  لةةةةا  الغيةةةةب دتّةةةة  كأن ةةةةا
  لتؤنسةةةةةةنا  ةةةةةةالّفصا منةةةةةةن ومةةةةةةالعصا   أرا  ومةةةةةةةا "يبةةةةةةةا لةةةةةةةن ودشةةةةةةةا

  (2)و ا  جةةةب كةةةوق الحيةةةا  مةةةه الحتةةةا   الحةب دتفة جا محبةا  أنة  لةا نوت
                                                           

، 3السهلجي، النور من كلمات أيب طيفور، تح. عبد الرمحن بدوي، ضمن كتاب شطحات الصوفية، ط (1)
 .131، ص1978وكالة املطبوعات، الكويت، 

القشريي، أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن، الرسالة القشريية يف علم التصوف، دار الكتاب العريب،  (2)
 .80بريوت، د. ت، ص
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 تيقول الي ليال
  وأ سةةةر مةةةا لةةةا الةةةّ  ر  كةةةر لسةةةانا    كرتةةةةةةن ح أنةةةةةةا نسةةةةةةيتن لمحةةةةةةا
  فىةةةةةةةةاقلالىفةةةةةةةةب  ال و"ةةةةةةةةام  فةةةةةةةة      وكةةدت بةة  وجةةد أمةةوت مةةن ال ةةو  
  شةةةةةةةة دتن موجةةةةةةةةودا   ّةةةةةةةةلّ مّةةةةةةةةاق   لفمّةةةةا أرانةةةةا الوجةةةةد أّنةةةةن داضةةةةري 
  (1)وحدظةةةةةة  معفومةةةةةةا   غيةةةةةةر عيةةةةةةاق   تلا ةةةةةةةب موجةةةةةةةودا   غيةةةةةةةر تكّفةةةةةةة 

 ني تا للاورد  ول التك
  ودسةةةب لحةةةا  شةةةا"د  يةةةر مشةةة د   شةة دت ولةة  أشةة د لحاظةةا  لحظتةة 
  (2)لةةة ح ظ ةةةور  يبةةة   يةةةر مىعةةةد     و بةة  مغيبةةا   ةةاب لفغيةةب  يبةة 

 م  ي مرز انمم ما  األفم  المعتعمل ممم  همؤالا، بقلمة كشممعاره  مقارنمة مم  الحممال ، 
ن حيممث المم هاب تالتتييممر فممي األفمم  المم د تزوممر بمم  نصوصمم ، هممو نعسمم  عامم ه  ممم

 لمم  ك صمم  در مممات التجريمم  تالترميمممز التممي تكيمم، عمممن رايممة  ماليمممة فممي اإلبممم اا 
متممايرل لممما يمما  سممائ ًا، تكلممث باعممادل الاهممر فممي الثاائيممة اإلنسمما   هللا، كت المم ات  
الموضممموا، التمممي يانمممد مسمممافة الوسمممائط تعصمممل بيا مممما، لكمممن حممم اد المسمممافة بمممين 

  مل، بايعماز ومار ي، ممما كد  بم لث التعمارو وطاب الحال  تما يا  سمائ ًا ممن 
 لمممم  حمممم   مقتلمممم  المممم د يمممما  ماعطعممممًا تاريخيممممًا، كسمممم   فممممي  عممممل تلممممث المعمممماتي  
تنصوص ا تاع   ل  الوعي تتح   التتيير الم د الحهاما  اماره فمي األدب الصموفي 

 عا  ابن عر ي تابن العارو تميرهما.
لتمممي يانمممد تممممارت في ممما ميمممر ك  بممموادر التتييمممر يانمممد تعممممل بمممالقول نعسممم ا ا

 كساليي الرفا.
تنلحمب كلممث ييممما كاارتم  نصوصمم  مممن كامر فممي العامممة تالمتصموفة، ت مم  يانممد 

 األسمممواث فمممي بممم  تي ممموو الحمممي فعمممل يممممارت نممما  ألنممم  ،تاتقمممل بيممما   انتقمممال اليمممائعة
 ممن يزو ني تليا ب ا فزت ا   تنعسي، يترياي فليا كميثوني اإلسالم، كهل يا تيقولال
  ائاًلال ياي  ا  ك يق   ال دالل ته ا تري .فزس نعسي

                                                           
 .102م ن، ص (1)
ان، ابذي، أبو بكر حممد، التعرف ملذهب أهل التصوف، لوال التعرف ملا عرف التصوف، دار اإلميالالك (2)

 .18، ص1986، 1ط
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 يكماد الحي، فعل في مع   يتع  نا  ت   المتصوفة، من بتيره  ور   ما  كا تهو
ا تاإلنسمما  للا   بممين التممماهي تي لممغ التممرو، مممن الحممي همم ا بتجريمم  يتعممر د  يتجمماتز حمم  

د رمزيممة                     صممورل اتخمماكه  لمم  الع مم ، علمم  هللا كومم ه المم د الميثمماث  تتحمم  
 نصوصم  مم  التعاعمل ك  هم ا تمعام  تالجممالي. المعرفمي التعاعمل من شت  كنواا في

 فمي يستحضمر ك  يجمي المتلقمي تك  تلمث، التعاعل   يعة من شرت   ا ث ت ك  يجي
 المم د وهممو فممالاص   المتصمموف. مقصمم  باعتبمماره التعاعممل، كلممث الاصممو  تلممث تلقيمم 
 معطيممات ان ثمماث علمم  تعمممل التممي الععممل ردتد مممن مجموعممة ل يمم  فيثيممر المتلقممي يخ ممر
 بمين الميمترية الم ويرل  ك كلمث ، 2فالع م و تمضماععة التزتيمل عمليمة فمي تسع،   ي ل
 مما كلمث تلعمل   الماص. فمي الععمل ترد الععمل نهمام فمي تمتحك  التمي همي تالمتلقي البا   
 السمل ية المتلقمي استجابة تيعل ل لقل ت ا، الورين الصويية كشعار في معياة باسبة تع ِّ 
 المصردال الاو   كت يقول الحال . نصو  م 

  أوتةةةةاري  دبّةةةةن يةةةةد  مةةةةن قضةةةةي  وح   يةةةةةبابتا  ليةةةةةن ماتةةةةة  مةةةةةاو  أمةةةةةوت
   قتةةةاري   نةةةد الغنةةة   ةةةل  الغنةةة وأنةةة   منا لا أن  المن   ل المن  مناي 
   ضةةةةةماري  ومّنةةةةةوق  آمةةةةةالا وموضةةةةةه   ر بتةةةةا و ا ةةةةا سةةةةؤلا مةةةةد  وأنةةةة 
   ضةةةراري   ةةةال أو ديةةةن سةةةىما  ةةةال وإق    أبتّةةةةةةةة  مةةةةةةةةاح ديةةةةةةةةن قفبةةةةةةةةا تحمّةةةةةةةةل
  جةةةةةةةار وح أل"ةةةةةةةل  اد ةةةةةةة  ابةةةةةةةد ولةةةةةةة    بةةةدا قةةةد لةةةن مةةةا منةةةن ضةةةفو ا ومةةةين
   سةةةةراري  وانبةةة ّ  الةةةّر ن مّنةةةةا "ةةةدّ  لىةةةد   ملةةامر دار األدشةةا   لةةا منةةن  ومةةا
  "ةةاري  جةةر   فةة  أشةةف  م ةةن   ومنىةة    تحيّةةةةروا "ةةةة   ق الركةةةةب دليةةةةل ألسةةةة 
  معشةةةار  شةةةر أاةةةدا   لةةةا الّنةةةور مةةةن    ّةةةةن ولةةةة  لفم تةةةةدان  ال ةةةةد  وأنةةةة 

                                                           
 .41الديوان:  (1)
 .70، صL,acte de lectureيراجع إيزر،  (2)

   صشةةةةةةةةةةا  ح الةةةةةةةةةةورد ازدنةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةة    لفرشةةةةةا قةةةةةولا الةةةةةّري   نسةةةةةي   ةةةةةا
  مشةةةةة  قفبةةةةةا  فةةةةة   مشةةةةةا  شةةةةةأ  ق   الحشةةةةةا وسةةةةة  دبّةةةةة  دبيةةةةةب لةةةةةا

  (1) شةةةةةةةا شةةةةةةة   وإق شةةةةةةة    شةةةةةةةأ  ق   رودةةةةةة  ورودةةةةةةا رودةةةةةةا رودةةةةةة 
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  (1)  سةةةاري   صةةةر د منةةةن بيسةةةر أ  نةةةا    ىرمةةةةةة  ديةةةةةةاأ منةةةةةةن   عفةةةةةةو   لنفنةةةةةةا
 سممؤل  ممم   ألنمم  هللا يحممي   ف ممو بممالترو، الاممو   كت يرسممم  المم د الحممي   يممرتبط

رهمما ممما ل مما سمم  ية تهممي  مالمم . تموضمم   فممما التافممل، اإلنسمما  علمم  هللا فضممل مممن ي ر 
 تاالسمتتااة. تالتو مة، الععو  لي محل تييكل  لب ، في هللا يحمل ال د باإلنسا  بالاا
 بما ، الع م  لعال مة المتم اتل العق مي البعم   ل  يحيل انتهار كف  عن تع  ر معا  تهي
 التمي الرسمالة لععاليمة يسمتجيي ك  فمي المتلقمي تسمع، األفعمال ردتد  ملمة يكو    ال د

 تالتصممويرية التريي يممة تالخيممارات ال ايويممة، اإلمكانممات ممم  اإلوبممار  ممانو   في مما تااسممي
ما المعرتفمة. المعماني ايممة مم  متوافقة يي   الحمال . شمعر فمي اإلوباريمة اإلمكانمات كم 
 المعمماني حمممل ال بممارل تسمم  فممي يكممن تلمم  البسمميطة. ال ايويممة اإلمكانممات تجمماتزت فقمم 

 ك  ميمر العالممة، فمي تاال تصماد الترييز  ل  في ا  ا   شارات  ل  فتحولد الرمزية،
 ، وممر تع يممراً  عامم  التع يممر يمكممن لمضمممو   شممكل مجممر د وليسممد الحممال  عامم  اإلشممارل
 لمم ، مممرد   ال تت ودهمما تو مم ، ال كت تو مم  ف ممي نالصممروة، ن ممائي شمميا اإلشممارل ت ن ممما
 ال التمي بالاقطمة كشمب  ف مي القلمي، لرايمة صوفي تح   اليعرية، المعرفة صورل  ن  ا
 اإلشممارل تفممي  ميعممًا، المرئممي تها سممة تالقمموت الخممط كصممل كن  مما رممم  تمماقص، كت تزيمم 

 . 2فبالمم  اتو المو ممود في مما يتجل مم  مممر ل  اإلشممارية رلتالصممو   معممًا، تالعكممر اليممعر مصمم ر
 يقولال
  (3)اثنةةةين  ثبةةةات مةةةن داشةةةا  داشةةةا     ل ةةةين لةةةا "ةةة ا أنةةةا أم أأنةةة 

 لل بممارل يمكممن ال حممال تهممي هللا، مممن ا تراب مما نتيجممة اإلنيممة رفمم   لمم   شممارل  ن مما
مم اها، ك  تيمم ي  كت السممتعارل تال عا مما، التع يممر   درانمم  حممال فممي الصمموفي ك  كلممث يجس 
 يامم مج الحالممة، تلممث فممي ألنمم  وبممارل، كت بكلمممة ب مما يحمميط ك  يمكممن ال اإلل يممة الحقيقممة

ا تاح ًا، شيئاً  يجعل  ان ما اً   دران  موضوا في  حمول يحموم تصم، ف مي الكلممات تكم 
 اإلنسمما  تصممل كاتيممة تجر ممة المعانممال وأل  تلبابمم ،  لبمم   لمم  كبمم اً  يصممل تال الموضمموا
ا مباشرًا، تصالً  بموضوع   صماحي يكابم ه الم د الو م ا  مير  ور فييا األلعاح كم 

                                                           
، دار الكتب النفيسة، دمشق، 2عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية، تح: نور الدين شريبة، ط (1)

 .32-31، ص1986
 .12سامي علي، "شعرية التصوف يف شعر احلالج"، ص (2)
 .59الديوان:  (3)
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 . 1فتيعاني و الا عسية التجر ة
 بممما ن ومعاممم  همممو الممم د الرممممز بمممين نصوصممم  فمممي ياتقمممل الحمممال  نجممم  تلممم لث

 عممن يخعم  وممما همي التمي تاإلشممارل، ، 2فكهلم و بمم  يهعمر ال تماهر، نممالم تحمد مخمزت  
 التمممي المحامممة وضممم  تفمممي اإلشمممارل لتصمممب  ، 3فاهومعاممم للطافمممة بال بمممارل نيمممع  الممممتكل  
 العكمممر حمماالت تتختممزل تالبصممرد، الل عهممي بمممين تجممم  مكانيممة، عالمممة  لي مما تعممر و
مم ها ها سمة كشمكال  لم  تتتحمول معمًا، تالقلمي  فممي نتبم  الم د الطواسمين نتماب فمي  س 
ل تالتي السجن،  .الكتابة لتحول تماعطعاً  للعكر، ح يثاً  الحي، فعل في ا تحو 
 نمما  تالمم د المتلقممي، تالمماص الصمموفي المماص بممين الحهامماه المم د التعممارو     

 باعتبمماره  المتصمموفة عامم  الفمماث انمم ما  تانبمم   مم  نمما  االفتعممال، مممن بيمميا يت سمم 
 األفعمممال بمممازاا كفعمممال   ردتد تيانمممد بمممبعا، بعضممم   نصمممو  مممم  تعممماعلوا متلقمممين
 ت  ينال في تتلخص الاصو  في الكاماة

 الجممممالي للو ممم  تخضممم  دهيمممة ممممن يعقبممم  تمممما للممماص المباشمممر قممميالتل الأول مةةةا
 يمؤدد حمين التلقمي كسماليي نمل يختمزل فعمل رد يامتج الما ص، فمي الكامن
 انسممجام عممن يمما    فعممل رد   تهممو الممموت، كت الو مم   لمم  معممين نممص سممماا
 لاما رتت ت م  المعانمال. مكمامن ييم  تيثيمر تالمتلقمي، المؤلم، مقصم  بين
  الم ولمم القيمميرد  عممن ترد ممما ما ما همم ه األفعممال ردتد مممن التصمموف نتمي
 ال يدال ه ا سم  كن  الاورد  الحسن كبي تفال س ي ك 

   ةنزولةةةةةةة  نةةةةةةةد األلبةةةةةةةاب تتحيّةةةةةةةر   منةةةةةزح وداد  مةةةةةن أنةةةةةزل زلةةةةة  ح
 ت قممي  طعممد ت مم   صممي، ك مممة فممي فو مم  الصممحراا، فممي تهممام الاممورد، فتوا مم 

مميوف، مثممل كصممول ا  مممن يسمميل تالمم م التمم ال،  لمم   يممدال تيعيمم  علي مما يميممي فكمما  الس 
كرا ، مثل ت   ا  ر لي   . 4فتمات   ماه فتورمد الس 

 ييم  للتلقمي كفم  عمن يع مر حكمماً  تي لمور ال هيمة، تلمث ت ريمر فمي يتمث مل الوال انا
 الععممل مكمما  علمم  الضمموا تيسممل ط المماص. كفمم  ممم  االنمم ما  مممن نثيممر

                                                           
، 1ج، 1981، دار الرائد العريب، بريوت، 2ي، معرفة هللا واملكزون السنجاري، تح. ودراسة، طأسعد عل (1)

 .215ص
الطوسي، أبو نصر السراج، اللمع، تح. عبد احلليم حممود وطه عبد هللا سرور، دار الكتب احلديثة،  (2)

 .414، ص1960القاهرة، ومكتبة املث ى، بغداد، 
 م. ن، ص. ن. (3)
 .138الرسالة القشريية، ص القشريي، (4)
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 نوع . نا  نيعما فعل رد صخيل حك   عطاا ك ل من الاص في
تكبارد  علي كبي فعن ا كن  الر    الال كوت ، حجر في ركس  تيا  ك ل   رب لم 
  أرا ةةةةةةةةةةةةا دتّةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةوّد   عةةةةةةةةةةةةين   اسةةةةةةوا   لةةةةةة  نظةةةةةةرت ح ودّىةةةةةةن
  جنا ةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةورد وماللةةةةةةةةةةدّ    لحةةةةةةةةةةةي  فتةةةةةةةةةةةور معةةةةةةةةةةةّ با أرا 

 . 1ف شكال يي  تالثاني تاهر، األتل فا مة، يا  الال ا 
 المم د المموعي وممالل مممن  ال يو مم  ك  لمم  يمكممن  يممزرال يقممول نممما المماص نمما  فمماكا

 متل   ل  يتحول تهو هاا فالبا  . 2فالتاريخي تمسارها القراال لحهة في سواا يتلقاه،
 مممن يصمم ر المم د الععممل رد ت  يعممة عليمم ، يمماص   المم د الععممل بممين يطمماب  ك  يحمماتل

 قماييام منضم تتو يم  الع م . لحم   حصمر بمثابمة تهمو كيضمًا، ييم  تيرمي المتلقي،
 هم ه الهماهر. يقابمل الم د اإلشمكال. بالبا ن  كساساً  ترتبط تالتلقي، اإلب اا في   ي ل

 فمي المتصموفة اصمطاع  الم د الععال الج از تهو التزتيل، للية كسسد التي المعاني
 مع مموم تكبسممط ا كبرزهمما لعممل مختلعممة بزسمماليي عامم  تحمم اوا تلقمم  المماص. علمم  الحكمم 
 كصل .  ل  المعا   اا ر  يعاي نا  ال د ال ات،

 تالمتلقممي المما ص بممين التعاعممل يضمممن المم د المموهمي المتلقممي بمثابممة هممو تال ممات،
فة عال ة ناند ع  ، في  سل ية. الععلي بالمتلق  المتصو 

 ك ولال فكاد مر ل البادية في تع دع   الال كن  الخزار سعي  كبي عن كلث تمن
  جنسةةا ولةةا لةةاّ  الّنةةا   ىةةول مةةا سةةو     أنةةا مةةن التيةة  مةةن دري أ لةة  أتيةة 
ةةةةنّ    فةةةة  أتيةةةة    نفسةةةا  فةةة  أتيةةة  شل ةةةا   جةةةدأ لةةة  لةةة ق   وأنسةةةة ا الةةةةب د ج 

 تيقولال بي ي ت، هاتعا فسمعد  الال
  األن مةةةةةةةةةو  اّلةةةةةةةةةدنا  التيةةةةةةةةة  ويفةةةةةةةةةرح   وجةةود  أ فةة  األسةةباب اةةر   مةةن أ ةةا
  والكرسةةةا والعةةةر  األ ةةةواق  ةةةن لغبةةة    دقيىةةةا الوجةةةود أ"ةةةل مةةةن  نةةة  لفةةةو

  (3)نةةة وا   فجةةةنل كارالتةةة   فةةة  ت ةةةاق   واقفةةةةةةا   ه مةةةةةةه دةةةةةةال بةةةةةة  وكنةةةةةة 

                                                           
 م. ن، ص. ن. (1)
 ,49، صIserيراجع  (2)
 .34صالقشريية القشريي، الرسالة  (3)
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 همو الور ه ا نا  ت   حت  المتلقي، الور دتر  ل  ييير ما األبيات ه ه في
ل ا مما نممل مممن تخممر  ك  تريمم  التممي نعسمم ا الم ات ل هللا  لمم  لتعممود سممابقًا، شممك   مممن مجممرد 
 لتحقيم  فكريمًا، نيا اً  يمارسو   يكت و   ته  نانوا المتصوفة ك  يعاي ته ا شيا. نل
 فممي نامممل لاسمم  كسمما المم د االوممتالف بمموادر بعمما تتلممث تقولمم ، عممما مختلعممة تاك

 ت ايعمماز علممي   مورسمما اللمم ا  تالت ممميو، الق ممر كلممث لمموال التزتيممل، تمماهرل هممو التلقممي
ر ممممد التممممي تيتاباتمممم  ك والمممم  تمممم اتل تمامممم  الحممممال ، مقتممممل وممممالل مممممن سياسممممي  بعمممم  حع
 الحم يث من تيمكااا ما. ح     ل  الفاث في تحويالً  الوض  ه ا كنتج تلق  . 1فمصرع 

 توييقي. بع  من  وانب  كح  في يخلو ال نا  ت   األف ، تتيير عن
 نالطوسممي، متصمموفة تصمم    حممين الحممال ، مصممرا بعمم  مممثالً  ماالحهامماه كلممث

  لم   465 فت تالقيميرد   386فتمم المكمي  المي تكبي  380فتم تالكالباكد  378فتم
  لم  وييةصمال تالمصمطلحات المعماني رد   علم   مائ    يم  انتهمار كف  تزسيا اتلةمح

 الاصمممو  بمممين توفممم  ك  تحممماتل تزتيليمممة  مممرااات تهمممي تالسممماة، القمممر   ممممن كصمممول ا
 لم  ت  رتت ما، السملطة رعمي تتحمد لكما    لي ما، الصمارمة الحرييمة تالاهرل الصويية،
 تالمعرفمة اإلل ي الحي في الحال  و نص بين الوا   بالوفاث يصر حوا ك  يستطيعوا
 موضممممعاً  ومسممممين مممممن بممممزنثر الطوسممممي فاستيمممم   التقليمممم د. األفمممم  ت ممممين الصممممويية،

 تيقولال اسم ، ي ير ك  دت   الحال  بكلمات
 حممزل نزبي المتصوفة لن   كشعار يورد نراه  حين في القائل،  ال كت بعض  ،  ال
 التمي بالمعماني توصصم   تميمره . تالجايم ، تالي لي تالبسطامي الاو   تكد تالاورد 
 تاالستاباب. تالتع ير الع   في ت ر    ب ا، ياعردت  
 و مال تهميال داللت ما، ل ما ب بمارل الحمال  عن نالم  يس   نا  فق  الكالباكد كما

 نثيممرل، مواضم  فممي باسمم  الخمماما القمر   مممن تهمو القيمميرد  صمر و ت مم  الك مرااو. كحم 
 تال تحمد، يقل م  تال فموث  يهل م  ال سمبحان  و... توحيم الال فمي بقولم  نتابم  يصم ر  ن   بل

، يقابل  ه تال ول،، يزو ه تال عا ، يزاحم  تال ح    ياعم  تلم    مل، يه مره تلم  كممام، يحم  
 ال تفعلم  لم ، صمعة ال تصمع  لميا، يعقم ه تلم  نما ، يوحم ه تلم  بعم ، يجمعم  تلم  بع ،

                                                           
بعدم تداوهلا، وطاردت  هد  عالفهرست أّن كتب احلالج أحرقت وأخذ من الوراقني  يفيذكر ابن الندمي  (1)

اجتاهات يف لي اخلطيب، الدولة أنصاره مدة ثالث سنوات، وقتلت عددًا كبريًا منهم. نقال عن ع
. وورد يف اتريخ بغداد أنّه بعد مصرع 311هـ، ص 1404، دار املعارف، القاهرة، اخلطاب الصويف

احلالج أحضر مجاعة من الوراقني وأحلفوا على أن ال يبيعوا شيئًا من كتب احلالج وال يشرتوها. عن 
، جملد 1931املكتبة العربية، بغداد،  ،، مكتبة اخلاجني، القاهرة1اخلطيب البغدادي، اتريخ بغداد، ط

 .116، ص8
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 فعلم  فمي تال ممزا ، ولقم  ممن ل  ليا ولق ، كحوال عن تاز ه ل ، كم  ال تيون  ل ، عل ة
  لمد ت   نون ، الو د س   مت ،  لد ت   بح تا  ، باياوه نما بق م ، بايا   عال ،
م فقممم  كيمممن،  لمممد ت   ولقممم ، تالممموات فال ممماا همممو،   ياتممم  فمممالحرتف ت ممموده المكممما  تقممم  

 ف مو األتهمام فمي تصمور مما ولقم  عمن هتمييمز  تتوحيم ه توحيم ه، تمعرفت   ابات  تت وده
 . 1ف بخالف و

 العق ممممماا   مممممل مممممن تنصوصممممم  بممممالحال  لحممممم  الممممم د تالتيمممموي  التتييمممممي ترممممم 
 ع  مممرت تلقممم  الق مممر، كلمممث مممم  تتعمممايو تلمممد بازائ ممما األفعمممال ردتد فممما  المتعصممم ين،

مماب ، القممر    لمم  امتمم ت تالتممي الحممال   لمم  الماسممو ة األشممعار  نصممو  ك  علمم  الس 
 السمياث حيمث ممن األ ل عل  با ، اإلنسا   ةلعال العام السياث وار  تكن ل  الحال 

 نصوصمم  ممم  فز مماموا الزهمم . كت بممالتزل ر ط مما  لمم  يسممع  المم د والمجممازدو المر عممي
 القممر   تيمما  تالحمم يث. بممالقر   تصمملت  البمما ن علمم  عممن الحمم يث ت مم ك فايممًا. تواصممالً 
 كنعسمم   نعم للم فاا تن ضمموا تالتصمايد بالتمزليد المتصموفة ييمم  انيمتل عصمراً  الر ابم 

ناً  التصمموف صممب كت  الكتمماب، بسممالو مما تتحمم اوا العتممرل. همم ه فممي ممم ت   عليمم  ك لقمموا عم 
 التزالمي عام  تهمو وموا ر، ممن الع م   لمي فمي يحم   بمما كتوالبا نو، المكاشعةو وعل 

 حيمث الم موممة، صمعات  ممن تتزييتم  تط يره عا  القلي في يه ر ال د والاور بمثابة
 معماني ل ما فيتموه  كسممائ ا   مل ممن ب ا يسم  نا  نثيرل ركمو  الاور كلث من ياكي،
 . 2فهللاو ب ات الحقيقية المعرفة تحصل حت  كا   ك فتتض  متضماة مير مجملة

 الكالبماكد  مال نمما األسمرار مكاشمعات لكمن عام ، التع يمر الحمال  حاتل ما كلث
  ال يعرف ما تال  ،تالموا يم بالمامازالت تعمرف بمل التحقيم ، علم  عا ما ال بمارل يمكن وال
 تالعكما، لإلابمات الاعمي المتلقمي تموه  ت ال ، 3فالمقامماتو تتلمث األحوال تلث نازل من

 ف ممم  تلممم لث التجريمممي   ريممم  عمممن  ال كلمممث يحممم   تلمممن القائمممل، مقمممام يحمممل لممم  ألنممم 
 الحمل   بمثابمة هي مصطلحات عل  بيا   ييما تاصطلحوا البعا، بعض   المتصوفة

  لممم  الر ممموا-3 الق مممول.-2 بالقائمممل. الهمممن  حسممما -1 ياتممم ال ل ممممن الممم د المقمممام فمممي
 بمممال وت القائمممل علممم  تالحكممم  الهمممن سممموا-4 الع ممم . بقصمممور علي ممما تالحكممم  الممماعا

 . 4فت نكاره الح  رد   من ووفاً  كسل  الكالباكد ركد في ته ا تال  يا .
  ألنم الو مد، كلمث فمي التلقي بززمة تحيط ناند التي الراا الكالباكد لخص لق 

                                                           
 .4القشريي، الرسالة القشريية، ص (1)
 .32-31 -1الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، ج (2)
 .87الكالابذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، ص (3)
 .88م. ن، ص  (4)
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 الحكمم  فممي الحريممة بعمما تممما   راا تهممي الحممال ، عصممر  لمم  المتصمموفة ك ممرب مممن
 نجمممم  حمممين فمممي الصمممم ث، بقمممانو   المرتبطمممة الصممممويية تالمصمممطلحات المعممماتي  علممم 

 اليمث   ومالل من التلقي، بززمة اإلحا ة يحاتلو   المتصوفة  م ور مير من المتلقين
 ال بمات كبمي عمن يمرت   مما كلمثت  ال ل لمة، ت امارل التمموو تتعمم  المتصوفة ص ث في
 كلعاتمماً  اشمتققت   مم  المتصموفة كي مما بمالك  مما المتكلمممينال بعما لمم   مال حممين عطماا بمن

 للتمويمم ،  لمي  ال   همم ا همل المعتمماد؟ الل سما  علم  توممر ت  السمامعين علمم  ب ما كممر ت 
تم  علي  لتيرتاا  ال كلث فعلاا ما ال باتال كبو فقال الم هي، لعوار تست ر كت  علياما، لعز 

 يقولال ان ف  ا   ائعتاا، مير يير  ا نيال
  نشةةةةةةةةةةةعر  لفىفةةةةةةةةةةةوب دةةةةةةةةةةةق  ةةةةةةةةةةةاد    ونظ ةةةةةةةةر  أظ ةةةةةةةةر  مةةةةةةةةا أدسةةةةةةةةن
   سةةةةةةةةتر  مةةةةةةةةا رونىةةةةةةةةا مةةةةةةةةن أ سةةةةةةةةو    أ بةةةةةةةةر  و نةةةةةةةة   ّنةةةةةةةةا  لبرنةةةةةةةةا
   عبةةةةةةةةةةةةر   مةةةةةةةةةةةةا   ا معنةةةةةةةةةةةةا   فسةةةةةةةةةةةةد   انشةةةةةر   سةةةةةتصيه ح جا"ةةةةةل  ةةةةةن
  ديلبةةةةةةةةةةةةةر   يةةةةةةةةةةةةةر  اةةةةةةةةةةةةةوالا ثةةةةةةةةةةةةة     عشةةةةةر  ح بةةةةةل الّففةةةةي  صبّةةةةةق لةةةة 

  (1)أثةةةةةةةةةةر  ويعفةةةةةةةةةةو العفةةةةةةةةةة  ويةةةةةةةةةةدر    ز"ةةةةةةةر  وتبةةةةةةةدو الج ةةةةةةةل ديظ ةةةةةةةر
 بمين التكمافؤ عم م حيمث المتلقمي، فمي المتصوفة نهر ت  ة عن الا ص ه ا يع  ر

 كومممر ،   مممة ممممن بممم ، تالج ممل   مممة، ممممن الحممم   ت ممار علممم  تالقممم رل تالتلقمممي، ال ممث  
 كلمث يسمتوعي ك  علم  العما ز المتلقمي ألفم  مخال، انتهار كف  عل  الا ص تانعتاو
 ياعمت  تال المعام  يعسم  الم د الهماهر الت عسمير  لم  فيلجمز الم اللي، مسمتواه  في االنعتاو

 التزتيل.  مكانيات عل 
 مممثل        هللا عمما    ممال المم ين التممورال، حملمموا مممن نمثممل المسممتو   همم ا فممي تهممو

َمممارِّ  فَنَمَثملِّ  مملع  الحِّ مِّ مَعارًا . َيح   تلمم لث صمموفة،المت فممي تلميا المتلقممي فممي  ك  فممالعوار َكس 
 بعضم ا الكلمات تصل في تلقي   ياحصر ال ين ال بارل كصحاب علي   يطلقو   نانوا

 في  ال المتصوفة كح   ال ت   المعرد. المعا  عن بحثاً  ببعا
ةةةةةةةةةةةا  لون ا الاب ةةةةةةةةةةةار    أ" ةةةةةةةةةةةل     ا   ا شةةةةةةةةةةةةةار    ةةةةةةةةةةةةةأ    م  أج ب ن ةةةةةةةةةةةةةا"        س 

  الابةةةةةةةةةار  ت رج م ةةةةةةةةا  نةةةةةةةةة  ت ىّ ةةةةةةةةر      موّضةةةةةةا    ةةةةةةالنج عف   ب ةةةةةةا ن شةةةةةةير
ةةةةةةةة  د "ا  ةةةةةةةة  دنا و ن ش  ةةةةةةةةر ورا وت ش     ثةةةةةةةةةار  ج ارد ةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةّل   لةةةةةةةةةا لةةةةةةةةة    س 
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ةةةر    األد ةةةو ال   لةةةا األقةةةوال   ت ةةةر   ةةةةةةر     أ س  ةةةةةةار    وي  الع ةةةةةةارلين  أس    (1)الل س 
 لتسممميت  سمم ياً  تال المعامم  احتممواا عممن تع يممراً  واإلشممارلو كت االصممطالو، يكممن تلمم 

 تلقمي فمي يس   ال د التزتيل بوسا ة الفاث تتتيير االوتالف  ل  دعول نا  ما بق ر
 الم عول ه ه فعالية ك  مير وار  ا. كت تال اللية ال اوية شرت   ضمن ت راات  الاص

 التواصملي الوضم  والل من المتزورل القرت   في  ال   ي  انتهار كف  لمعال  ت يئ ل 
لممل التزالممي  يممزتي ك    ممل تهمم ا المتصمموفة ولقمم  المم د  عميقممًا، تحلمميالً  الحممي ممقمما تيح 

 تممؤدد التممي السمملو  مراحممل كت األوممر ، الصممويية المقامممات مممن ميممره  لمم  باإلضممافة
 تهمو هللا، من وا   رب  ل  يؤدد ال د  هللا، الع   بين المتبادل تالععل الحي،  ل 
 الفماث، بمين تتفم  تالعقم ، التصموف بين صال     يكو   ت  لث حلواًل. كت اتحاداً  ليا
 بعمم  والعممارفو   األنمموارال ميممكال فممي يقممول الحممال ، نصممو  لق ممول مااومماً  بمم لث فخلمم 
 لكمن الحم ، الواح   ال   الو ود في يرتا ل  كن    عل  ات عقوا الحقيقية السماا  ل  العرت 
 كتايممًا، حمماالً  كلممث لمم  صممار مممن تممما   علميممًا، عرفانمماً  الحممال همم ه لمم  نمما  مممن ممما  

 عقمممول  ، في ممما تاسمممتوفيد المحضمممة بالعردانيممة اسمممتتر وات  بالكليمممة الكثمممرل عممما   تانتعممد
 فلمم  كيضمًا. كنعسمم   لم ير تال هللا، لمم ير مت سم  فمي   ي مم  تلم  ييمم ، نمالم  وتين تار فصما
 الحم و، وكنما كحم ه ال فقمال عقمول   سملطا  دتن  دف  سكراً  فسكرتا هللا،  ال   عا ه  يكن
 تيممالم هللاو.  ال الجبممة فممي وممما  وممرال ت ممال شممزنيو كعهمم  ممما وسممبحاني الوممرال ت ممال

كر حال في العياث ا يحك ، تال يطو   الس  تا سمكره ، عما   و،   فلم   سملطا   لم  ترد 
 شممب  بممل االت حمماد حقيقممة يكممن لمم  كلممث ك  عرفمموا كرضمم ، فممي هللا ميممزا  هممو المم د العقممل

 تال كنمماو  كهممو   تمممن كهممو   مممن وكنمما عيممق ال فممرب حممال فممي العاشمم   ممول مثممل االتحمماد،
 التممي الصممورل ك  يمميهن  ممط، المممر ل  يممر تلمم  في مما فياهممر مممر ل  اإلنسمما  يعمما ئ ك  يبعمم 
 . 2فب او متح ل المر ل  صورل هي ر ها

كر حال في العياث نالم    التزالي  ول من يع   تال  كن ا يحك ، تال يطو   الس 
 زمان ما فمي دعد معياة، وبارات عن يتح    ف و المتصوفة، نصو  لت ميو دعول
 اتحممماداً  المجممماز بلسممما  تسمممم  ألن ممما باليمممطحيات، عمممرف مممما تهمممي تتراب،االسممم  لممم 

 الحم       القائمل فقمول يمؤتل. أل   ابمل الكمالم ممن الاموا ته ا توحي ًا. الحقيقة ت لسا 
 ت صممره سمممع  تياممد تعمم ني فلمم  مرضممد الق سممي الحمم يث فممي نالمم د للتزتيممل يت سمم 
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 . 1فتلسان 
 تالم د للتلقمي، الط يعمي الوضم  يعمو لم  الثالمث القر   في الصوفي الخطاب   
 الحهامماه المم د اإليجممابي التعاعممل ت يمماب تالمتلقممي، المما ص بممين التعاعممل فممي يممتلخ ص

، تتييي  ل  كد    همي مما بقم ر فقمط ت موده فمي تكممن ال األدبي األار حيال أل  الاص 
 المتلقي. ت ين بيا  يح   ال د التعاعل عن ناتجة

 من الر م  عل  الجمالي القيمة حك   ياب عا  ياتج ك  ال ياب ل  ا ب    ال تيا 
فة نصممو  ك  ممابقة التقاليمم  ضمممن  عممرل نانممد المتصممو  ممائ ل، الس   الاقممل نمما  ت   تالس 

 االنزيمماو تكصممب  ديايممة، نصوصمماً  اعتبارهمما  لمم  انت مم  عليمم  تزسسممد المم د المعرفممي
 بممالحال  كدت اماركي نممما ضمتوب تتلممث الكعمر.  لمم  دعمول كت المم ين عمن ابتعمماداً  الم اللي
 لمم  حممين تالتجريمم ، الرمزيممة فممي اإلمممراث  لمم  للتمموتر،  اممارل الو مموه كنثممر مممن باعتبمماره
 ممممن رصمممي اً  كعطمممد الكتابمممة، فمممي التحمممول دالالت كتلممم  تلمممث تيانمممد ال بمممارل. تسمممعع 

 بمثابممة فكمما  والطواسممينو نتابمم  فممي المم رتل ب مما بلممغ التممي الاصممية العضممائية العطممااات
 يقموَ  لم  لسمر   تمزماماً    مة، من الضتوب تلث عل  فعل رد   هي لكتابة،ا في استراتيجية

 ياضممود  العر ممي اليممعر ييمم  نمما  ت ممد فممي كوممر ،   ممة مممن حعهمم  علمم  الحممي فعممل
د متكاملمممة، تكمممو   تكممماد معممماتي  علممم   ومممالل ممممن تفضمممااها، القصمممي ل عااصمممر تحممم  

 ك  سممو   اعراليمم علمم  تممما القصممي ل علمم  سممابقاً  العضمماا نمما  لمم لث تالق ممي ، الحسممن
 كمراض . يي  يصي  

مممماا مرتبطمممة نانمممد ت   اليمممعرية، األتزا  ك  ا مممد تلقممم   كن  ممما  ال   تاإلنيممماد، بالس 
ممماب  الو مممود تيمامممة فمممي األ ممل علممم  كت الا صمممي العضممماا ابمممات فمممي كسمم مد  الممم د الس 
 كت يكتبمممم  المممم د تالمممماص اليمممماعر عممممن ماعصمممملة بخصممممائص التمت مممم  وشممممروية ماحمممموه
ل و  الحممال  ركيامما لمم لث بمماألمراو  عال ممة األتزا  دالالت فممي الحقمماً  تارك ت   ، 2فييممك 
 المت اتلمة، البحمور تفم  المتصموفة ممن ميمره مم  ييكتمي الو مود، هم ا والل من ياسج
  المي الجاهليمة مام  نانمد التي اإلنجازات والل تمن تالاا  ، المتلقي عا  الم ا  أل 

دل، ت حممور رتضمميةع  واعمم  للمموز   نمما     حت مم  بالمممي، تزنممي لعهممي  تيانممد متعمم  
 يقمموم اليممعر توتوليممد تالتاممافر، تالتااسممي تالقممب  بالحسممن تحكمم  معرتفممة  واعمم  هامما 
  كا  ممال ي تخي مر علم  تقموم تالمقتضميات القواعم  بتلممث محكموم تزنمي لعهمي تخي مر علم 
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  ت اره كد ة،اتزيي ب ية ل  ساب  معا  م  التالام  ل  والل  من يسع  التع ير ص   
 اسممتعارات مممن الصممورد  العضمماا مالبمماً  هممي الج يمم ل الحل ممة تهمم ه ، 1ف  يمم لو حلممة فممي

مممي فضممماا علممم  تا امممي تكممماد تال تتيممم ي ات،  القالمممي كلمممث فمممي مصمممومة داممممد مممما نص 
 مممن نمما  تالتممي التععمميالت، فممي تحمم   نانممد التممي تالعلممل الزحافممات    بممل المختممار،
 مممن اليمعر بمز زاا يلحم  مما لنم تعت ممر نانمد العضماا فمي لتتيمر ت ميا ك  المعمرتو

 تح امم  مممما الممر م  تعلمم  شممعرية، ضممرترل تممزوير، كت حمم ف كت تقمم ي  كت تزيممادل، نقمص
 مجمرد بمل كهميمة، كات تعت مر لم  فان ما الموز ، رتابمة فمي تتتي ر تاوا من الزحافات ه ه

 نممممماك  بعمممما وممممالل مممممن الحهامممما صممممارمة، نهممممرل تتلممممث تامممممة، كصممممول عممممن فممممرتا
 تالمخل عمات المجمزتاات شمعره  علم  ملمي فقم  ن ير، ح     ل  ضد و   كن  ا المتصوفة

 واالنععمماالت لتممزاير الممزين عمما ، سمممي  كر ع مما التممي القصمميرل، بممالبحور يسممم  تممما
 انععممماالت تهمممي ي ييمممون ا، نمممانوا التمممي ال تايمممة تاألحممموال العا تيمممة تالا مممزتات الا عسممية
 القم رل ل م  تتموفر ال بحيمث ي،الرتحم بالسمكر كسمموه ما كاااا ل   تعرو ناند تكحوال
ا  عل   تلمث  راا من متااتية معانال حالة في كن     الما الط وال، بالبحور ليزتوا الص 

 بممل االسترسممال، للقائممل يتسمما  فممال بممال وو، األمممر يتعل مم  عامم ما تواصممة ، 2فاألحمموالو
 شممعاراأل تكملممي بالتامماا، البحممور همم ه ارتبمماب  انممي  لمم  همم ا الترييممز،  لمم  ك ممرب هممو
 ت  . بع   يلد المتصوفة  ال ا التي

 عميم  تعي ت لور في كس مد  ن ا حيث الصويية، الكتابة في م مة نقطة ته ه
 المم د للحممال ، الط واسممين نتمماب فممي تجل مم  مثلممما الخطممي، تاالنيممتال الكتابممة، بزسممرار

ممز،  لم  عمم  التع يممر فمي كوعم  حممين الحمال  ك  علم  يم ل    لشممك  لم  كلجمزه المم د الر 
 تسممحرية عاليممة، رمزيمة ايمممة عام ه للحممرف نما  تلقمم  اليمكل. فضمماا همو بيا ممما يمراتو
 وسمممعد  ممالال كن مم  الايلممي عمممرا  بممن  بممراتي  اليمميخ فعممن بمما ، العال ممة   يعممة تمموازد 
 عمن للخمط مام  فمال مجتمعمة، نقط نل  تالخط   حرف، نل   كصل الاقطة يقولال الحال 
 الاقطمممة عمممن متحمممر  ف مممو ماحمممرف كت مسمممتقي  تيمممل   الخمممط. عمممن للاقطمممة تال الاقطمممة،
 تجل ممي علمم  دليمل تهمم ا نقطتمين، بممين نقطمة ف ممو كحم  بصممر عليم  يقمم  مما تيممل   بعيا ما،
  ال شميئاً  ركيمد مما  لمدال هم ا، ممن يعماين، مما نمل   عن تترائي  يعياه ، ما نل   من الح   

 امممما    و  مسممممت فممممي تمثيممممل  ال    ك  الطبمممماعي تاليممممكل الخممممط فممممما . 3فييمممم و هللا تركيممممد
  نجازيمة تر ممة الطواسمين نصمو  بعما نانمد تنمزتا الصموتية، اللتويمة للمعطيات
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فة يمتلك ممما التمممي اللتمممة علممم  االشمممتتال تحصممميلة لممم .  ومممار  كاتمممي نمعطممم  المتصمممو 
 المؤسسة. األدال  اللتة تحك  التي ت واع ها الثقافة التزامات

 التوحي ال عال ة راسماً  الحال  يقول
 .موح   تحي  كح ، تاح  تالح  الح ، هو الخامسة تاألل،-
 ال 1فصورت  ته ه ال ياونة بياونة توما و توعنو وفيو تالتوحي  تالواح -
 

 
 كور   نسخة تفي

 
 بمموعي يمموحي ال ا سممية، كبعمماده فممي للمماص الطبمماعي تاليممكل الخطممي المم ليل   
 نممل   تتسمممية حمم ل، علمم  نممل   الطواسممين صممو ن توزيمم  فممي ك    نممما الخط ممي، العضمماا

 معماني يختمزل وط يماً  معطم  الحمال  لم   كصمب  العاموا  بز  يوحي ما  اسين، ما ا
 التلقمي بضمتط نمامن بموعي تمصمحو ة الخعاا، الي ي ل تاالصطالحية الرمزية الاص  

 كنقم ها ت م  يعم م، ك  ت  مل سمجا ، فمي الطواسمين هم ه نتمي  م  تيما  عليم ، الممارت
 . 2فعطاا ابن ص يق  الحرث  من

 المم ائ  حضمموره ت ممرر مؤسسممة ع ممر  ال   المم ليل فممي نعكممر ك  نسممتطي  ال نامما كات 
 نممزار حضمموره كن مم ت التممي الرسمممية المريزيممة الثقافممة لمماص بالاسممبة الحممال هممو مثلممما

 تعلمن نانمد ب ترها الصويية الاصو  فا  ل ، كرو د التي الكتابات حعهت ا ت صمة
 الو ممد تفممي لمم لث نمم لث، وطي مماً   اً يتتجسمم بممالور تعال ممة الزممما  فممي موضممعاً  ل مما ك 

ليل هاميممية علمم  اإللحمماو ابممات يؤيمم  الرسمممي األدب ييمم  نمما  المم د  كت الخط ممي، المم  
ما  همم  454 فتمم الاع مرد  ت عم ه الحال ، راو الماطوث. ال ليل كتلوية  حضمور علم  يلح 

 يكمممو   ك    مممل رمزيمممًا، شممكالً  رهباعتبممما للحمممرف امممممع وم  وممالل ممممن الخط مممي العضمماا
 اإل مممار تمممل   الممم د اليمممعر المسممميطرل،تعمود اليمممع ية لممم  تمممؤ ر مثلمممما يايممم  صممموتاً 
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 مممما تهممم ا المزدهمممرل. القمممرت   فمممي حتممم  اليمممعرية األشمممكال ضمممما  تامممتج الممم د األسمممات
جل يجعلاا  تالتمي اإلنيماد فتمرل امتم اد لطمول نهمراً  الخطمي العاصمر اانوية تراااا في نس 
ل   لمم تعممود تايممات ك معممد حيممث ت عمم ه، اإلسممالم مجمميا   ممل  ممرت   عمم    ك  علمم  الر 

 تيطممرب هممز ًا، السممامعين  لمموب في ممز   الجمماهليين، كسممواث فممي يايمم  نمما  العر ممي اليممعر
 . 1فلم  ييطر و   الخلعاا حضرل تفي الا  ي كمام يعاي  نا  نما اإلنياد، لموسيق  القوم
 ك  بم  تكراد شمعره ياي  ل   كا الياعر ك    عل  ي ل   بما الق يمة الرتايات  اات لق  بل

ممن  اريممة  لمم  بمم  ودفمم  يتتا مم   مجممالا مممن مجلمما فممي بمم  تتتا مم  التلحممين، تحسممن مم 
 . 2فتالطربو الل و

 الممموزني تالتااسمممي لالنتهمممام مقياسمماً  الماطممموث  فمممي ت مم تا العمممرب ك  يعامممي تهمم ا
َمل مممم  صمممماموا يخط مممموا ك  كرادتا  كا كن  مممم  حت مممم  لليممممعر،  التااسممممي مممممن شممممكل علمممم   ع
 نممط استسمامة  لم  كلمث بعم  كد  الم د األمر اليعر، ييب  ال د الموسيقي تاالنتهام

 يحيمل تالم د تععيليًا، المتساتد  الرتيي اإليقاا عل  الم اي التااترد  اليكل من معين
 تمزتي هاما تممن القصي ل. علي ا ت ت   سوف التي الر عة عل  السواد سيطرل  ل  وطياً 
 ك  ويمكن العاصر ه ا ك  من الرم  عل  العرب، عا  الخط ي العضاا عاصر اانوية
 المحايممم  بالعاصمممر لممميا ألنممم  الممما ص فمممي تالممم  الالت للمعممماني مولممم اً  عاصمممراً  يصمممب 

مممامد  تتقصمممي  توتيمممد مقصممم ية  نتا  ممما فمممي تمممتحك  التمممي الا صمممو  فمممي حتممم  الص 
 . 3فالعضااو عاصر

 المماص  نتما  فمي كهميمة ممن الخط مي للعضمماا مما كدر  الحمال  ك  ييعام هم ا همل
 كومممر   كشمممكال عمممن البحمممث صممميغ ممممن صممميتة كت شمممكل مجمممرد كنممم  كم تلقيممم ؟ اممم  تممممن

 األممر يكن تم ما التلقي؟ بج ار االصط ام تتجس   المطل ، با  عال ت  عن للتع ير
ل عمممن  عالنممماً  نانمممد الطواسمممين نصمممو  فممما   تك  الكتمممابي،  لممم  اليمممع ي ممممن التحمممو 
ل مما الكتابمة نيممزل فمي تسمم   كشمكاالً  كنتجممد الحمرتف، علمم  كضمعاها التممي زيمةمالر   تتحو 
 صمماحي اإلنسمما  يسممتطي  تجري يممة، رمزيممة صممور فممي بمما  العال ممة عممن التع يممر فممي

 تالخط. الحرف لرمزية  قوساً  باعتبارها تزتيل ا يعي  ك  الحر الخيال
 تصورت اال عيرل الحادية  واسين في يقول

                                                           
 .162، دار الكتب، القاهرة، ص5يراجع، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العريب، ط (1)
 .163يراجع، م. ن، ص (2)
، 53، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص1حممد املاكري، الشكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهرايت، ط (3)
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 تالوسمطانية الحم  علم  تالم ائرل الخوا ، فكر تالثاني العوام، فكر األتل فالاقو

 ممممن الحمممائال  تالحمممااا  الج ممات نمممل ممممن الاعمممي المحيطممة تالمممالاات االنت ممماا، ممم ار
 . 1فحواد  نل  ا ترااه، تما التوحي ، يبقي األ اني  واني الجواني،
 هممم ه فمممي وصممموم  رك  مممما الطواسمممين، نتابمممة بعممم  ي ممميو ك  للحمممال   ممم  ر تلمممو
حر ت مة عل  تزني    سو   األشكال  نمالتاجي  الختيمة بمالعلوم تتت يم   لي ، المو  ة الس 

 ولممم ت ، ابمممن  ممماا ت ممم  الحمممرتف، علممم  تتعممما   التمممي السمممري ة العلممموم كت تالطلسممممات
 المتصممموفة، ممممن التمممالل وت مممور عاممم  يقمممول نمممما حممم   الممم د السمممي مياا بعلممم  تسمممم اه

 فممي تالتصممرف كيمم ي  ، علمم  الخمموارث  تت ممور الحمما، جممابح نيمم،  لمم  ت اوح مما
 تالمم ال للممماا، تالجممي  لل ممواا، تالبمماا للاممار األلمم، هممؤالا  عممل حيممث العااصممر، عممال 

 . 2فللترابو
رداب بمثابة ناند السري ة العلوم ه ه بز  سل ماا لو تحت    عمليمة يسم  ل ال د الس 

 لموال الاصمي العضاا في للاهرية اتؤس نادت فان  ا تالحرف، المتصو ف بين التعاعل
 محمممم  يمممر   مثلمممما الاصممي العضممماا نممما  ت ك نتابمممات  . علمم  مورسمممد التمممي الضممتوب
ه التممي العال ممات مممن نمموعين مممن يتكممو   المممانرد،  عممن الكيمم، امم  تمممن وطي ممًا، تحمم  
 ك  يمكممممن المممم د فمممما    ، 3فاالسممممت  الية تالعال ممممات التران يممممة العال ممممات تهممممما تتيعتمممم ،
 فمي سمادت التمي همي الترانيبمة العال مات ك  نمماك ، ممن كتردناه ما والل من نالحه 

فة شعر  متواصملة، وطيمة فمي في ا األدلة تسلسل ركياا حيث الحال ، في   بما المتصو 
 تتضممممن التران يمممة العال مممة هممم ه تمممل تفمممي كفقمممي، ومممط فمممي السمممطر تح يممم  يمممت    بحيمممث

                                                           
 .27احلالج، الطواسني، ص (1)
، مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبنا،ي للطباعة والنشر، 2ابن خلدون، اتريخ العالمة ابن خلدون، ط (2)

 .937 -936، املقدمة، ص. ص 1، مج. 1979بريوت، 
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واد ي يمن بحيث نثيرل، عااصر الخط ية الوح ات  ممن وطي مة ت ايمة ال يماو، عل  الس 
 . 1فتالصقياً  محوراً  يسم   كفقي محور عن في ا نتح    الاوا ه ا

 فمي بع ه المتصوفة من تميره الحال  والل  من اشتتل ال د نعس  العضاا تهو
 كنثمممر نممما  التالصمممقي المحمممور أل  الرسممممية، الكتابمممة نممممط تيماامممل الالحقمممة، القمممرت  
 األشمكال بعما فمي  ال   الخطي مة الوحم ات بمين ت ياضات انعصاالت نلحب تل  تيماة،

ممم ،  زئيمممًا، تلمممو  ممممن الحهاممما مثلمممما تعرتضمممية  مالئيمممة اعتبمممارات تعرضممم ا كت نالموش 
 بالمتصوفة. واصة تاهرل تيك ل ال تهي تالمجزتاات، عاتلالمخ اعتماد

 فممي فيتجلمم  شمميوع ا، لعمم م تكتمممل لمم  واصممية ييممكل تتييممر مممن نالحهمم  ممما كممما
 ممممن  ليمممل عممم د ممممن في ممما الخطي مممة الوحممم ات تتكمممو   حيمممث االسمممت  الية، عال ممماتال نممموا

 نهممام في مما يتتي ممر ت مم  السممواد، مممن كهميممة كنثممر ال يضمماا العضممااات تتكممو   العااصمر،
 سممماير بمممل اليمممعر فمممي يممممارت لممم  المممامط هممم ا ك  ميمممر الممماص، كت السمممطر كت الجملمممة
 الاثممر، وممالل مممن بمما ، العال ممة عممن التع يمر فممي تجريمم اً  تاألنثممر الرمممزد   لمم  االنتقمال
 همم ا يعسممر ت مم  .*للاعممرد  تالمخا بممات الموا مم، كت للحممال  الطواسممين فممي تجل مم  مثلممما
 تسمممميلة نممما  الرسمممممية الثقافمممة فمممي ممممما حممم     لمممم  المتي مممي التع يمممرد  اليممممكل الاثمممر بمممز 

 تتييمر فمي اإلسم ام ام  تممن الساب ، الو ود تسلطا  الوز ، رتابة لتقويا المتصوفة
 الفاث. ضي  بع  معاني   ستر هو ال  ف نا     حت  الاصي، العضاا

 فمي تاألشمكال للحمرتف الرممزد  الع م  ك  ن لث نالحب ك  اإلشارل، ه ه بع  الب 
 اليخصمي بمالزمن عال ة من الع   ل  ا ما يعكا با ، المتصو ف عال ة عن التع ير
 همم ه المختلعممة، وصائصمم   تيل ممم لل امماا  ابعمم  ويممما   ن مم  حيممث للصمموفي، الم مميو

 انقطمممماا كت اتصممممال كت اسممممتمرار تحكممم  نممممما ال امممماا،   يعمممة تحكمممم  التممممي الخصمممائص
ممموادات ال ياضمممات توزيممم  الا ايمممة فمممي تضمممتط كن  ممما كد المسمممجلة، الحريمممة  علممم  تالس 
 األ مل علم  كت المزمن يو م، ك  يمكمن فضمااها ك  الطواسمين بي امد تلقم  . 2فاألسمطرو

ممممما  ييمممم  يجممممرد  المممم د لو ممممدا فممممي يكتسممممح  يتريمممم  ال  فضممممااات  فممممي اليخصممممي الز 
ر المم د تالعممرد الماعصمملة،  اال تممماعي الممزمن فممي يامم مج ال ال ايممة، همم ه فممي نتابتمم  ت ممر 

 دتاممممة ي ممميو ك  فمممي يرممممي  نممم  المممزمن، سمممكونية ي ممميو بمممل انحرافممم ، يخيممم  الممم د
ملي اكااما ي َتسم  نما  تلم لث المسمتحيل، تجر مة الحمال  عماأ لم لث ، 3فالمستحيل  الص 

                                                           
 .49يراجع م. ن، ص (1)
 إّن االستشهاد بنماذج من نصوصه يف الفصول الالحقة يوضح ذلك، ألّن هدفنا هنا ليس حتليل الظاهرة. *
 .101حممد املاكري، الشكل واخلطاب، ص (2)
 .122 -121يراجع م. ن، ص (3)
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د تيما  اال تمماعي، المزمن ومار  نا  ألن  بخالف، تقط  تك راف    طعمد عام ما يمرد 
  ول ال ر اله

  ديةةةةةةةةةةةةةةةةةاتا قتفةةةةةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ق   ثىةةةةةةةةةةةةةةةةاتا  ةةةةةةةةةةةةةةةةا اقتفةةةةةةةةةةةةةةةةونا
  ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتا لةةةةةةةةةةةةةةةةةا وديةةةةةةةةةةةةةةةةةاتا   ديةةةةةةةةةةةةةةاتا لةةةةةةةةةةةةةةا وممةةةةةةةةةةةةةةاتا

  المّرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةلّ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن   تةةةةةةةةةةةةاا  محةةةةةةةةةةةةو  نةةةةةةةةةةةةدي  ق
  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةيّ ات قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن   يةةةةةةةةةةةةةةفاتا لةةةةةةةةةةةةةةا ومىةةةةةةةةةةةةةةا ا

  اتالفانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما   وادرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةونا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقتفونا
  الّدارسةةةةةةةةةةةةةةةةات الىبةةةةةةةةةةةةةةةةور لةةةةةةةةةةةةةةةةا    برلةةةةةةةةةةةةةةةةةاتا مةةةةةةةةةةةةةةةةةّروا ثةةةةةةةةةةةةةةةةة ّ 

  (1)الباقيةةةةةةةةةةةةةةةةات  وا ةةةةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةةةةا   دبيبةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةرّ  تجةةةةةةةةةةةةةةةدوا
II- آليات الّستر بين المتعة والتأويل 

 الغزل: أفق استبدالي-1

 ع  مرتا التمي تالمعماتي  المعمارف، ممن ضمخماً  رصمي اً  األتائمل المتصموفة تمر  لق 
 تلقمممم  الصممممويية، التجر ممممة  لمممم  تحيممممل التممممي الرممممموز بمثابممممة هممممي بمصممممطلحات عا مممما

 لم  تلكا ما الحمال ، بقتمل  وتم  ممن تكضمععد الرمز الثالث القر   في السلطة عارضد
 باليممرو الرممموز همم ه  لمم  للتعممرو تاسممعاً  المجممال كفسممحد  مم  مادامممد  بادتمم  تسممتط 
 يتكافمز للتلقمي، سمار  م بتكموين يوحي الجو فكا  تالخاما، الراب  القرنين  يلة تالتزتيل

 همم ا بمم ك ت مم  الثالممث. القممر   فممي الصمموفي الخطمماب  لي مما تعممرو التممي الضممتوب ممم 
 تالتممي األتائممل، ك مموال لكممل تالتوضممي  التعسممير سمممت  تحليلممي بطمماب  ركيامما نممما المسممار
 الحمولممة تلممث ك  ميممر ميممره ، ممم  يتواصمملوا ك  بوسمما ت  حمماتلوا معرييمماً  نسممقاً  شممك لد

 تصممممع ا تالتممممي اللتممممة، فممممي المتمثلممممة التواصمممملية القاممممال  مممم رل دتن مممما نانممممد المعرييممممة
 مما  رقمب بالقامال تمرتبط ال التمي اإلشمارل عليم  ك لقموا مما  لم  تلجمزتا بال بارل، المتصوفة

مما يجممرب، ك  التعممرف يريمم  مممن علمم  لزاممماً  نمما  تلمم لث ت صمم ه. بالبمما    تممرتبط  القاممال كم 
 فقط. رموزاً  تمرر فان ا

                                                           
 .24الديوان:  (1)
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 المعرييمة، الحمولمة لتعقم  الرسمالة تمريمر عمن القامال عجمز اطقمينالالم هم ين ت ين
 ك  المتمممزورين المتصممموفة علممم  نممما  القامممال، هممم ه ع مممر الحمولمممة تلمممث تمريمممر ت مكممما 
 ال مم ائل بمثابممة تهممي تاإلوعمماا، للسممتر  ليممات اصممطااا تهممو الثمماني، المسمملث يختممارتا
 ممن عاليمة در مة علم  ليمة  ما ما تتسمتخ م األسمرار. تلث عل  تحيل التي ويةو الموض
 عا ا. للكي، العم 

 عمليممة ضمممن المتلقيممة المم ات دمممج فممي شممث بممال ستسمم   التممي التزتيممل  ليممة تهممي
 ألن م  التواصملية، األزممة فمي سم باً  األتل  القرت   في  بعادها نا  بع ما المعا ، بااا
 ب ،سمما معامم   لمم  يسممتا  لتممود  ترييممي داوممل اللتممة ت لمم  المعامم   لمم  ياهممرت   نممانوا
 تسمممتط  لممم  تلممم لث ع رهممما. المتعمممة تتحممم   اللتمممة  لممم  بمممالمعا  تعمممود مريزيمممة تهمممي

 نعسمممم ا همممي ألن ممما داول ممما، ممممن المتعمممة تلمممث المتلقمممي تمممما  ك  الصمممويية الاصمممو 
 فمممي الحهاممما نمممما للسمممائ ، متممماير كسممملو ي تعمممي علممم  تممم ن لممم  الصمممويية  فالاصمممو 

 األدب همو   يم ، نموا نقمل  لم    ممرو تزسميا عل  بايد ما بق ر السابقة، الاماك 
 مممن الاصممو  همم ه  فممراغ  وانبمم  كحمم  فممي ا نمم الت ممميو ك    الحهامما ت مم  الصمموفي.

 م ه ي. كت دياي وطاب  ل  تاوتزال ا األدبي، بع ها
 الكثيممرل، م ررات مما ل مما الخمماما القممر    يلممة فممراغ فتممرل ت عمم  السممادت القممر   تهممل  

 تاتجممماه الزهممم ، عمممن نثيمممراً  يختلممم، ال الممم د السممماي بالتصممموف يسمممم  مممما سممميطرل ما ممما
 تيثمرت الطريقمة. مام  يتعلممو   شميخ ل م  مريم ت ، ه   ماعات تكوين  ل  المتصوفة

 فمي مما حم     لم  الصموفي اإلبم اا تانحسمر الطراية، ب اية العصر ه ا ع    حت  الطرث 
 نما  الم د  680-560ف عر مي ابمن يم  عل  اإلسالمي المترب في ليصحو الميرث 

 م م  كار ل لث تيا  معًا. تالمتلقي الصوفي الخطاب ت  ة تحويل في الغالب ال تر ل 
فة العممارو، نممابن بعمم ه، كتمموا كت عاصممرته المم ين المتصمموفة فممي  تال العممرت. تالمتصممو 
 المعرييممممة معالم مممما تتضممموو الصممممويية التجر ممممة نضمممج تمثيممممل كحسممممن يمث مممل كن مممم  شمممث  

 زوم ا. بكل الصويية الكتابة تي ا تالعا تية،
 وتر مممما  شمممرح  بعممم  كصمممب  الممم د األعمممالثو وكومممائر ديممموا  عر مممي بمممنا نتمممي
 تتحمممد  صممميرل فتمممرل ت عممم  الثممم ، األ مممالل علممم  البكممماا تييمممكل التمممزل فمممي األشمممواثو،

 تلقي ممما، ت يممما  الصمممويية الكتابمممة بيممما  يعت مممر بكمممالم للتصمممري  يضمممطر التلقمممي ضمممتط
 بمن  سمماعيل تالولم  الحبيمي، بم را الولم  ك  األبيمات ل م ه شمرحي سم ي وتيما  ييقولال

 هم ا يم يرت   حلمي بم يامة العق ماا بعما سمعا كن ما تهو كلث، في سزالني سوديير،
 فيممرعد تالمم ين، الصممالو  لمم  ماسممو اً  لكونمم  يتسممتر اليمميخ تك  اإلل يممة، األسممرار مممن
 فلمما العق ماا، ممن  ماعمة بحضمرل العم ي  ابمن القاضمي بعض  علي   ت رك كلث شرو في
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 علمم  اإلنكمار عمن تر مم  تتعمال  سمبحان  هللا  لمم  تماب كنكمره لمم دا الماكِّمر كلمث سممع 
 األسممرار كلممث فممي تيقصمم ت   تالتيمم يي التممزل مممن ك مماتيل   فممي بمم  يممزتو   تممما العقممراا،
 ر انيمة، معمارف  لم  ب ما نهمتم  ما تشرحد األتراث، ه ه تقيي  هللا فاستخرت اإلل ية،
 بلسما  ال بمارل ت علمد شمروية،  ماتتتا ي عقليمة تعلموم رتحانيمة تكسمرار  ل يمة، تكنموار
  لي ما، اإلصمتاا علم  الم تاعي فتتموفر ال بمارات ب م ه الاعموت لتعيم  تالتيم يي التزل
 . 1فلطيدو رتحاني تريد، كديي نل لسا  تهو

 حتم  المتلقمي، مم  تعماعالً  حقم   م  التزل وطاب ك   ل  م  ئياً  اإلشارل من الب   
 لكعمي سمعادو وبانمد  صمي ل يتم ير تيل اما ل،الرسمو  ع م  تهمو   ية، األت ات كنثر في
 الو مم  التقمماب  لمم  تالصممحابة تسممل  عليمم  هللا صممل  الرسممول في مما سممع  التممي زهيممر بممن

 نمما  ألنمم  مزليممًا، وطابمماً  األتائممل المتصمموفة وطمماب يكممن تلمم  في مما. الكممامن الجمممالي
 عمن تع  مر  تيمويو، عااصر يي  نا  ت   مع . ب  يلتقي ال د الحي فعل عن تع يراً 

 التلقمي ضمتوب م مررات بمين ممن تياند تمعريية. رتحية تمقامات كحوال من التجر ة
 اإلشمارل عمن تيسمتتاي العااصر، تلث يستبع  ك  عر ي ابن رك  ل لث الو د، كلث في

لو ،  لي  دعا ال د بالمع وم  كتلم  تهمي التمزل، بلسا  تيجعل ا ال بارل، تيستعمل األت 
 التواصمل لتمة  م رل عم م  لم  كومر   ت شمارل تالمتلقمي، اصال بين التعاعل  ص  دالالت
 بالعممال  لمم  عال ممة ال ومما ، تضمم  عامم ه  هممو المم د المتصمموف عممال  تجسممي  علمم 

 االسممتعانة فكانممد تام  مم ، ك  للتممة يمكممن ال عمما عي معرفممي تضمم  ألنمم  الخممار ي،
 عال مةال لتصب  مر ع ا، هو الخا ، عالم ا ترااها بالضرترل تجر   التي التزل بلتة
 مممممؤتل التممممزل عممممال  ك  بمعامممم  تزتيليممممة، عال ممممة المتصمممموف تعممممال  العممممال  همممم ا بممممين

 تقمموم التممي التصمموف رسممالة ممم  تتجمماتز التممزل رسممالة أل  التصمموف عممال  لمعطيممات
 بيمعور المتصوف شعور يي  يلتقي التجاتز ته ا با ، المتصوف عال ة تجسي  عل 

 بكمو   وتعيمقوا عر يال ابن يقول نما المح ين لكو   يختلعا  نانا ت   المتتز ل، المحي  
 هللا أل  ب م  كسول ل   نا  فل لث تاح ل، تاألسباب تاليرتب بعين. تعيقوا تالمتصوفة

عممم  مممن علممم  الحجممج ب مم  ليقمممي   ال كمثممال   بحمممي تابممتاله  هممؤالا تمممي   ممما تعممال   اد 
 عممما   تكااممماه  بعقمممول   الحمممي كهمممي حمممين همممؤالا تيمممما  حب ِّممم  فمممي ي ممم  تلممم  مح تممم 

 سمممع ، همو مممن يحمي كنمم  يمزع  بمممن فمزحر   ويممال  ، فمي مح ممو    شمواه  لميماه ات
 . 2فضععًاو تقر   من كنثر  لي  يتقرب تمن ت صره،
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 ك ممممل ممممن مقارنممممة همممي تال  ومممر شمممميا علممم  شممميا ايممممات ليسمممد  ك  القضمممية
 همممي تالتمممي التلقمممي عمليمممة ممارسمممة نحمممو المتلقمممي لتو يممم  محاتلمممة همممي ت ن مممما التيممم ي ،

 ب مم ه الاعمموت ولتعيمم  المتلقممي بممزف  المماص كفمم  بانصمم ار  ال تتممزت ال التممي متعممة،ال
 فمي مع ومم  اومتالف  لم   شارل تهي  لي او، اإلصتاا عل  ال تاعي فتتوفر ال بارات،
 يتضممن نما  الم د األتائمل مع موم عن حي تجر ة باعتبارها الصويية التجر ة  يصال

 فممي المتلقممي تممن   ويبممة فممي كسمم مد تمميال التجمماتزات بمثابممة عمم ت تيممويو عااصممر
 التلقي. في السابقة لمعاييره العااصر تلث مطابقة

 انتهمار كفم  اسمتعاد  م  يكمو   كن م  التمزل، للسما  باسمتعادت  عر ي ابن اعتق  تلق 
  ملم بم ا الصموفي بالخطماب متعلم  كفم  دممج فمي يسم   تالتاريخيمة، الجماليمة داللتم   مل

 ممرل يصمط م لكام  التواصمل، عااصمر  حكمام علم  الكاييمة الق رل ل ا ليسد معاييره ك 
 كلمث تمر ط ما بق ر الجمالي الو    ح ا  عل  القاال   رل  ل  تاهر ال بضتوب كور  
 يتسممتر اليمميخ و    ممالواال لمم لث الصمم ث، علمم  بالقمم رل المقممرت   ت صمم ه بممالمؤل، الو مم 
 ماطمم  فممي يتاا ضمما  تالمم ين الصممالو بقممي تلقمم  تالمم ينو. الصممالو  لمم  ماسممو اً  لكونمم 

 للحال . ح   نما هلل مو  اً  الحي كلث نا     حت   تالتزل، الحي م  المتلقي
  لم  بالحسمي ييمير ك  األشمواثو وتر مما  يكتمي تهمو عر مي ابمن  صم  حين في
 التممي شمميخ  باباممة افتتانمم  عممن ح يثمم  عامم   ولمم  فممي كلممث عممن تع  ممر اإلل ممي، -المثممالي
ممم ملمممث ومسمممحة علي ممما نانمممد  كحسمممن الكتممماب هممم ا فمممي نهماممما ممممن فقلممم ناها ملمممث، ةتهم 
 بعمما في مما نهمامما تلكممن …الالئمم ، التممزل توبممارات الرائمم ، الا سمميي بلسمما  القالئمم 
 فعا ما الجمزا هم ا فمي ككيمره اسم  فكل .. تاألعالث، ال وائر تلث من االشتياث، وا ر
 اإليمماا علم  زاالجم هم ا فمي نهمتم  ييمما كزل تل  كعاي، ف ارها كن ب ا دار تيل كنا ي،
  ريقتامما علمم   ريمماً  العلويممة، تالمااسممبات الرتحانيممة، تالتاممزالت اإلل يممة، الممواردات  لمم 

 . 1فاألتل و من لاا وير الورل فا  المثل ،
 ييم  بمما التمزل اسمتعادل لحهمة تهمي اإلنتا ، لحهة  ل  - ك -عر ي ابن يحيلاا

 هممو سمماب  لمقصمم  الحمم  ا ممز   ال هممي ممما اللحهممة تلممث تلكممن المم يار.  لمم  حاممين مممن
 مممادام تا م  كممر المطلم  عمال  عمن للتع يمر الحما عمال   لم  تاللجموا اإلل يمة. األسمرار
 كممراً  يتخي مل ك  يمكام  ال اإلنسما  فما  تخي مل، يو م  ل  تحيث التخي ل، مايز هو الحا
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 . 1فالحا  لي  يؤد مال  األمور من
 عممن الحمم  تزتيممل مجممر د   ن مم يقممال لكممي نعسمم  المم يوا  فممي كلممث  لمم  كشممار تلقمم 

  الال حين اإلنتا  عملية
   ّفمةةةةةةةةةةةةةةا مغةةةةةةةةةةةةةةاق   أو رمةةةةةةةةةةةةةةو  أو    فةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةن أ كةةةةةةةةةةةةر   ّفمةةةةةةةةةةةةا
  أمةةةةةةةةةةةةا أو ديةةةةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةةةةا   ق وأح     ةةةةةا قفةةةةة  أو "ةةةةةا قفةةةةة   ق وكةةةةة ا

………   
 رمةةةةةةةةةة  أو رديةةةةةةةةةةل أو  فيةةةةةةةةةةل أو
 

مةةةةةةة  أو غيةةةةةةةاض أو ريةةةةةةةاض أو    د 
ةةةةةةةةةةةةةد    اعبةةةةةةةةةةةةةات نسةةةةةةةةةةةةةا  أو   دمةةةةةةةةةةة  أو  شةةةةةةةةةةةمو   العةةةةةةةةةةةات   ن   

كةةةةةةةةةةةةةةر     جةةةةةةةةةةةر   ممّةةةةةةةةةةةا أ كةةةةةةةةةةةر   ّفمةةةةةةةةةةةا   تف مةةةةةةةةةةةةةةا قأ م فةةةةةةةةةةةةةة  أو   
  السةةةةةةةما ربّ  ب ةةةةةةةا جةةةةةةةا   فةةةةةةة  أو   جفةةةةةةةةة  وأنةةةةةةةةةوار أسةةةةةةةةةرار منةةةةةةةةة 
  العفمةةةةةا شةةةةروط مةةةةةن لةةةةا مةةةةةا م ةةةةل    ةلةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن لةةةةةةةةةؤاد أو ديالفةةةةةةةةةؤ 

  قةةةةةةةةةةةةةدما ل  ةةةةةةةةةةةةةدقا أق أ فمةةةةةةةةةةةةة     فويةةةةةةةةةةةةةةةا قدسةةةةةةةةةةةةةةةيا يةةةةةةةةةةةةةةةفا
  (2)تعفمةةةةةةةا دتةةةةةةة  البةةةةةةةا ن وا فةةةةةةةب   ظا"ر"ةةةةةا  ةةةةةن اللةةةةةا ر لايةةةةةر 
  لمم  ما مما ييممير ف نمم  الع مم  همم ا اإلنتمما ، عمليممة كعطمم    مم عر ممي ابممن نمما  ت كا

 يسمتا  تمتلم    مضممرل، مر  ية  ل  يستا  نص بين متبادلة عملية تهي التزاير عملية
 المماص فممي يجمم  ت مم  سممابقة، نصممو  ممم  ب مما يتعامممل معياممة مقمماييا  لمم  الوممر هممو

 تلمم  بممزور .  ال اتاسممت  الق يممة المعممايير اسممتبعاد عليمم  تعمرو كوممر ، معممايير الج يم 
 فمممي الممماص  لممم  الاهمممر ماممم  تقتضمممي العمليمممة أل  للمتلقمممي بالاسمممبة سممم الً  األممممر يكمممن

مممي، الهممماهرد  مسممتواه   كلمممث  ليممم  يحيمممل ممما همممو با اممماً  ييمم  يمممر   الممم د الو مممد فممي الحس 
 شمممرو بعمليمممة ليقممموم المتلقمممي دتر تكوممم  نعسممم  المؤلممم، بمممادر لممم لث الهممماهر. المسمممتو  
 تعاممممي ال نصوصمممم ، بيممممرو المؤلمممم، مبممممادرل ك  كتاًلال ع مممم ن ك  تالبمممم  شممممعره. تتزتيممممل

 مما بقم ر عليم ، الاصمو  ه ه مارست  ال د الجمالي الو   عن يتح   كن  بالضرترل

                                                           
، دار التنوير للطباعة 2يراجع جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ط (1)
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 اإلنتمما ، كت ال ممث   عمليممة علي مما انضمموت التممي الليممات يمتلممث بممز  للمتلقممي دعممول هممي
 عليم  مارس  ال د   الو  عن يتح   وال لاص ،  ارئاً  باعتباره  يزر يقول نما فالمؤل،
 العكموف تيم ا الا ص، تاهي  استراتيجية  ل  بالر وا القص ، عن يع  ر  ن  بل الاص،
 شث تال . 1فبتصريحات و تيو    الجم ور مع ا يتجاتب ك  يابتي التي اليرتب عل 
 ك  كت الومر، علم  كحم هما يحيمل متقمابلين  مرفين  ل  المتلقي ت       عر ي ابن ك 

  صائ هال  ح   في يقول نعس . الو د في ل  ت الا للثاني، ا وعا األتل
ةةةةةةن   لةةةةةة ّننا   وقفةةةا ب ةةا تعجةةةل ح الاةةي  دةةةادي  ةةا    ةةةةةةادي  ثر"ةةةةةةا لةةةةةةا ز م 

  دةةةادي   ةةةا والتبةةةري   الوجةةةد  ةةةا     أزمّت ةةةةةا مةةةةن وشةةةةةمّر  المصا ةةةةا قةةةةل
  وإسةةةةعاد   شةةةةفا  لةةةةا مةةةةن رجفةةةةّا    تسةةةةةةا دنا ح ولكةةةةةةن تريةةةةةةد نفسةةةةةةا
ةةةن ه  فعةةةل مةةةا ةةةغ ل لةةةا النحريةةةر ال      لسةةةةةةةةةةاد  ديةةةةةةةةةة  أ نةةةةةةةةةة  آحتةةةةةةةةةة    ش 

  وادي  ةةةةةةةةةةةا تحويةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةا دّر  هلل    يةةةةةام   الةةةةةوادي أ مةةةةن لفةةةةةا  ةةةةّر 
  أ بةةةةةادي  فةةةةةب سةةةةةويدا سةةةةةواد و"ةةةةة    نف سةةةا و"ةةة  نف سةةةا "ةةة    قومةةةا جمعةةة 

ةةةةةةةةف ه أو  حةةةةةةةةاجر    مةةةةةدا أمةةةةة  لةةةةة   ق ال ةةةةةو   درّ  درّ  ح   (2) أجيةةةةةةةةاد أو  س 
 الثماني تياسمحي الصموفي، للمعام  معمادالً  بيماتاأل هم ه في التزلي المعا  ي  ت

 بالسمير يتعجمل كال اليماعر مام  يطلمي الم د ال ميا فحمادد  واوية، بكل األتل عل 
 يمسمث ك  عليم  حيامًا، المكمو   لم  مضمطر ألنم  الريمي، هو يلح  حت  الح يبة  ل 

 دت   تحممول تكممن ت   ب مم ، اللحمماث فممي  مماد   ألنمم  سمميرها، فممي تاطلمم  ال حتمم  بالمطايمما
 ويممام حيممث المموادد كيمممن فممي يقمم، بممز  الحممادد كلممث اليمماعر يو مم  امم  العوائمم ، كلممث

 يعتمزم المحمي فاليماعر الصمعاب تكمن تم مما تي م ه. ناعس  للياعر ه  ال ين األحبة
ويمم . المم د ال ممو   كلممث نمما  فممال ت ال بالح يبممة، اللحمماث  الهمماهر المعامم  هممو تهمم ا ي  
 الحمم ،  لمم  المم اعي هممو ال مميا حممادد يصممب ي البمما ن،  لمم  عر ممي ابممن صممرف  تالمم د

 بقممماا معاممماه تيكمممو   الصممموفي،  لمممي عمممن رحلمممد التمممي اإلل يمممة الحقيقمممة همممي تالح يبمممة
  يم  لموال هللا  لم  ت عمو التي ف ي الاعا تكما ال   ، ح يا األ ل ساعة حت  الصوفي
 ي تتي ا. التي الرتحية المعاني هي المق  ت، الوادد في وي  تما الجس ،
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 لكممي وعممي    وممر لمعامم  معممادالً  ت علمم  الهمماهر المعامم  صممرف يكعممي لهمم تلكممن
 همم ا عممن البحممث هممو عر ممي ابممن مممرو نمما  تهممل الحقيقممي، المعامم  ت مم نا  نامما نقممول

 .الحقيقي؟ المعا 
 عام ، تخمر  ال بقم ر ت حا ت ما التلقمي، لعمليمة عر ي ابن من تقيي اً  ه ا يععت ر ال

 فممي نجمم ه بممل المتعمم دل، التممزتيالت مممن تاحمم   ال هممو ممما بمم   ممام المم د التزتيممل همم ا أل 
ل تاح ل  طعة يؤتل ال يوا  شرح   بيمد شرو في مختلعة ماازا يازا نز  تزتيالت. ع  
 تاح .

  صممي ل ييممرو تهممو  ممال، نممما الو ممد تارد فممي السممماا يعطيمم  ممما حسممي تكلممث
 بقول ال ي  كها التي ال ارت الطلل
  (1)أوانسةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةّردا ديةةةةةةةةةةة  ح بةةةةةةةةةةة    دارسةةةةةا األثيةةةةةل د نةةةةة  فةةةةة   ةةةةةا

 فممي مختلعممة مامازا تميرهمما القطعممة هم ه شممرو فممي نزعاما  مم  ونا مما شمارحًاال يقممول ام 
 في ماال ك مول كيضماً  فمال  الو مد، تارد فمي السمماا يعطيم  ما حسي عل  شت  مواض 

السماا كعط  في  ول ال يا  لال عا  األايل، الطلل مما بقمي ممن كامر الم يار بعم       
كعلممم  ك  اإلنسممما  ييممم  ماسممماب ممممن يمممل شممميا فمممي العمممال ، ولوهممما ممممن سممماناي ا، ت 

ييضمممماف يممممل مااسممممي  لمممم  مااسممممب ، بممممزت ر ت وهمممم ، تتخصصمممم  الحممممال تالو ممممد 
يممرل، لو مموه ثتالسممماا بمااسممي ممما دت  ميممره مممن المااسممي،  كا يمما  لمم  مااسممبات ي

يمممرل يطل  ممما ب اتممم ، فمممز ول    األايمممل تصمممتير األامممل تهمممو األصمممل، تالطلمممل كامممر ثن
من كاره الط يعي، فاألايل هاا الط يعة التمي همي األصمل. يي  هو ما بقي   يعي، ت 

ت ولمم  دارسممًا، يريمم  متتيممرًا بممما يممرد عليمم  مممن األحمموال، فيتتيممر مممن حالممة  لمم  حالممة، 
ت كا تتيممر  لممم  حالممة مممما فقمم  كهمممي كاممره ممممن الحالممة التمممي انتقممل عا ممما حتمم  كعق  ممما 

اد بالخرد الحك  اإلل ية التي يمزنا بمزنا ميرها. ت ول  الع د يي  وردًا كت  نسًا، كر 
 . 2فواال الا علي ا  لي العارف

نالحممب فممي همم ا التزتيممل ك  ابممن عر ممي يمتلمم    ل مم ا المماص يوتمم، عمم ل ك  ممزل 
لتلقيمم ، يج مماز اللتممة تتتبمم  معامم  الكلمممة لتممة، امم  اصممطالحًا، تهممو   مماز داللممي 

ا  هاما   انمي نعسمي، تهمو متعارف في سياث التبادل اال تماعي لل الئل اللتوية، 
مالامة ما في اإلنسا  من حاالت ليقوم باوتيار مما يموحي بم  اللعمب تفم  مما يالئم  
ما هو ييم ، ليصمب  التزتيمل فمي الا ايمة لميا محاتلمة القمبا علم  المعام ، مما دام 
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السماا تالحال تالو د تعرو في يل مرل ما يوائ ، تال هو يقتضمي اتعا مًا   ليمًا بمين 
لمتلقممي حممول داللممة همم ه األلعمماح. تلكامم  سمميرترل ي امم  في مما المعامم  تي مم م، الم مم ا تا

 تل لث تراه نزا في شرو  طعة تاح ل ماازا مختلعة يما  ال في ال  اية.
تال شممث كن مما دعممول  لمم  التعامممل ممم  الاصممو  بيممكل يختلمم، عممما يمما  مممن 

ت صمورل،   ل، حيث يا  المعا  الحرفي هو المست  ف،    نعثمر عليم  فمي يلممة ك
في حين يقتضي التزتيل التاقيي تحد سمط  الماص ممن ك مل الع م  أل  ففك  تع م  

 . 1فهو ك  تؤتل، تك  تؤتل هو ك  تص، الهاهرل من   ي  تك  تج  ل ا معاداًل  
تابممن عر ممي حممين يحممل محممل المتلقممي، ال يعاممي كنمم  يختممزل العال ممة  لمم  مجممرد 

لكلمممات تممما ترمممز  ليمم ، أل  الرسممالة تممزاير سممل ي يقمموم علمم  تعادليممة ماطقيممة بممين ا
لممة لممة لمم ، تالرسممالة المؤت  اليممعرية هامما ليسممد ممثلممة لوضمم  معرفممي، ت نممما هممي مؤت ِّ 

تعرو تزتياًل  ور موازيًا من   ل المتلقي، تفي يل عصمر بمل عام  المتلقمي الواحم  
فممي لحهممات مختلعممة مممن حياتمم ، تهمم ا يممما  ل مما التعاعممل التمماريخي المم د امتمم  ع ممر 

زمامممة تهمممو نممموا ممممن االنسمممجام فمممي التلقمممي، حيمممث لممم  يكمممن ابمممن العمممارو، تهمممو األ
 ، بحا ة لما فعل  هو من تزتيل بل  ن  يما يرتد المقمرد عمن المقريمزد ممعاصر ل

بعممث  لمم  سممي د عمممر يسممتزكن  فممي شممرو  ي     ففاليمميخ محممي المم ين بممن عر ممم ولمم
، فمما  يمل فمي التائيمة  2ف التائية، فقمالال يتابمث المسمم  بالعتوحمات المكيمة شمرو ل ما 

علمم  ت مم  الترميممز تالتلمموي ،  المم  ابممن عر ممي فممي العتوحممات المكيممة، شممرحًا توضمميحًا 
 تتعصياًل.

ال بمم  مممن اإلشممارل يمم لث  لمم  المتلقممي المم د شممرو مممن ك لمم  ابممن عر ممي ديوانمم ، 
ت مم  مممارت رد فعممل مباشممر  زاا الرسممالة انطال ممًا مممن المؤلمم،، ييحكممي بعمم  شممرح  

العق مماا، فلممما سمممع  كلممث الماكِّممر المم د كنكممره تمماب  لمم  هللا سممبحان  تتعممال ، تر مم  ولممم ال فف نممم   مممرك علمممي  بعضممم  القاضمممي بمممن العممم ي  بحضمممرل  ماعمممة مممممن األبيمممات  
عن اإلنكار عل  العقراا تما يزتو  بم  ممن ك ماتيل   ممن التمزل تالتيم يي تيقصم ت  

    يعمة رد الععمل الجممالي . تهم ا رد  فعمل يتاما ا مم 3ففي كلمث األسمرار اإلل يمة  
 ه ابممن عر ممي فممي  ولمم ال نممالمم د مممن المعممرتو ك  يتممزت  مممن المتلقممي كاتمم ، ت مم  ك
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ففت علمممد ال بمممارل بلسممما  التمممزل تالتيممم يي، لتعيممم  الاعممموت ب ممم ه ال بمممارات فتتممموفر 
 . 1فال تاعي لإلصتاا  لي ا، تهو لسا  يل كديي تريد رتحاني لطيد  

الو م ، يعسمر اعتمماده لسما  التمزل، تهمو بماهمور فتو   متل     مادر علم  تق مل 
 ومممر رد االعتبمممار  لممم  المتعمممة الجماليمممة للخطممماب الصممموفي فالمعرفمممي ، أل  حالمممة 
العي  كت المتعة التي يعترو الاص األدبي  مكانيت ا تيثيرهما، همي كسمات التجر مة 
الجماليممة، تواصممة تحريريممة للمتعممة الجماليممة حتمم  تهممي تمممارت فممي كعقمم  وطابممات 

 المعرفة.
تشرو ابن عر ي يوحي بازتع  المختل، مثلما كشرنا  لم  تعم د ردتد األفعمال، 
تتمايزهمما فممي األاممر فممي يممل مممرل ع ممر سلسمملة تلقممي المماص فممي الزممما . كلممث، تيممما 

تتميممز عال ممة  ال فف   العال ممة بممين األاممر العاممي، ت ارئمم  H.R. Jaussيقممول يمموت ف
ت ور تاريخي فمتسلسل ، كلمث ك  بمه ر مضاع،، فجاني ما   مالي فصمي  ، 

، يسمممتا  اً تلقمممي األامممر ممممن   مممل  رائممم  األتائمممل، يتضممممن ممممن   مممة حكممم  ايممممة  ماليممم
مر  يًا  ل   اار مقرتال في الساب ، ا     ه ا المتلقمي الم م ئي يسمتطي  ممن   مة 
كومممر  ك  يتطمممور، تيقتامممي ممممن  يمممل  لممم   يمممل، ليكمممو   ع مممر التممماريخ سلسممملة ممممن 

 د األهميمة التاريخيمة ل امر، تت مين مكانتم  ضممن التراتمي الجممالي التلقيات التي تح
. تأل ممل همم ا  مم  يلجممز المؤلمم،  لمم  االوتممزال المم د يعمم  بمثابممة العجمموات  2ففالعاممي   

التممي يابتممي علمم  المتلقممي ملؤهمما، كت المسممكوت عامم  المم د يسمملث فممي تزتيلمم  مسممالث 
 بن عر ي كن   الالمختلعة حسي المتلقين، تمن كلث ما يرتد المقرد عن ا

   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا أرا  وح ارانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةن ارانةةةةةةةةةةةةا وح أرا 
 ممال رحممم  هللا تعممال ال  ممال لممي بعمما  وممواني لممما سمممعوا همم ا ال يممد، ييممد 

 جاًلالتتقولال هللا ال يرا  تكند تعرف كن  يرا . فقلد ل  مر 
  وح أرا  آ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا    ةةةةةةةا مةةةةةةةن ارانةةةةةةةا مجرمةةةةةةةا
  وح ارانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا    ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا أرا  منعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 لممد مممن همم ا كت شمم    تعلمم  ك  يممالم اليمميخ رحممم  هللا مممؤتل، ت نمم  ال يقصمم  
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تاهره، ت نما ل  محامل تلي  ب ، تيعا  شاه ًا ه ه الجزئيمة الواحم ل، فزحسمن الهمن 
ب  تال تاتق ، بل اعتق ، تللاات في ه ا المعا  يالم يثير تالتسلي  كسمل   هللا بكمالم 

 . 1فكتليائ  كعل   
ل، ال د ال يقص  تاهره تعن المحمموالت الكثيمرل الكالم المؤت     الح يث عن 

ل ، يوحي بالجاني المتحر  تالمعتموو ممن الماص تالمتمثمل فمي اإلمكانمات اإليحائيمة 
التمممي تماح ممما العااصمممر اللتويمممة الموتعمممة. ال يرممممز  لممم  داللمممة تممماهرل، ت نمممما  لممم  

تالتسمممملي ، ال تعاممممي دالالت كوممممر  متممممايرل ل مممما. يممممما ك   حسمممما  الهممممن تاالعتقمممماد 
اإلشمممارل  لممم  تلممم    ممممري ، تال  لممم  مح تديمممة مطالمممي المتلقمممي. أل  االعتقممماد يكمممو  
باعتبار الكالم مؤتاًل. تالتسلي  بتعم د ت وهم ، تممن ام  االبتعماد عمن الحكم  المسم  ، 
تال تعاممي  ضممافة يلمممات فمجرمممًا،  ومم ًا، ماعمممًا، الئمم ًا  ك  ابممن عر ممي يحممل حقممائ  

همممي  ريقمممة ال تمممراو حقيقمممة ممكاممة واصمممة بممم  يم ممم ا، ت ائممممة علممم   معياممة، ت نمممما
دعامممة ياييممة إل امماا المتلقممي  ت مم لث يصممب  التزتيممل ففممارسممة المتلقممي تجر تمم  فممي 

 . 2فموا  ة نص مارت معاتج  حريت  عا ما كنتج  ب  ه الصورل ت   ا األسلوب  
تحتممم  فمممي تلممم لث فاستحضمممار المتلقمممي ممممن   مممل البممما   كممممر ال  ممم ال ييممم ، 

الحممماالت التمممي يعممماني في ممما الم ممم ا عممميا تقييممم  مممما ال يتقيممم  كصممماًل، ممممن لطمممائ، 
رتحانيمممة، تعممموث  مكانمممات اللتمممة كات ممما. تكلمممث مممما ع مممر عاممم  ابمممن عر مممي فمممي كبيمممات 
المطو ممة الاائحممة التممي ييممير ب مما  لمم  حاممين الممرتو الجزئممي اإلنسمماني  لمم  األصممل 

 اإلل ي، ييقولال
  وشةةةةةةةةجا  ترجيةةةةةةةةه ل ةةةةةةةةا ودنةةةةةةةةين   نادةةةةةة  مصّوقةةةةةةا  لحةةةةةةّن دنةةةةةةين
  لحنين ةةةةةةةةةةةةةةا لكةةةةةةةةةةةةةةأن ن  يةةةةةةةةةةةةةةوق    جةةةرت الةةةدمو  مةةةن العيةةةوق تفجعةةةا
  وال كةةةةةل مةةةةةن لىةةةةةد الوديةةةةةد  ّةةةةةوق     اردت ةةةةةةا ثكةةةةةة   فىةةةةةةد وديةةةةةةد"ا
  مةةةةةةةةةا  ق تبةةةةةةةةةين  وإننةةةةةةةةةا ألبةةةةةةةةةين    اردت ةةةةا والشةةةةجو  مشةةةةا بيننةةةةا
  ديةةةةة  الليةةةةةام ب ةةةةةا وديةةةةة  العةةةةةين   بةةةا ح ةةةا مةةةن دةةةب رمفةةةا  ةةةالا
  ا  جفةةةةةةوق أجفان ةةةةةةا لظبةةةةةةا الفحةةةةةة   مةةةةن كةةةةل لاتكةةةةا الفحةةةةا  مريضةةةةا
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  (1)أ فا ال و   ةن  ةا لا وأيةوق    مةةا زلةة  أجةةر  دمعتةةا مةةن  فتةةا
لممة لعممال  وعممي ال يعرفمم   ال كهممل اليممؤت  ممممن ت مم ت همم ه األبيممات بيممجا ا مؤت  

كاث كحوال ، تيعر ف ابن عر ي ك  نم  ة ه ا العال  ليسد باألمر السم ل،  ك يقمول 
د األتلال ففتعل  هللا ما  يم ت هم ا القم ر فمي هم ا ال يمد  ال تالحمم  معلقًا عل  ال ي

تاعضاي في با اي مما ك  ه من  ول الوارد، تازدحمام تممو  المعمارف ييم ، تال ك م ر 
علمم   كاعممة ممما ك مم ه ممم  القممول التممي كعطمماني هللا علمم  التع يممر عامم  ت يصممال   لمم  

ن التيممرل اإلل يممة، تحجمماب العممزل األف ممام القاصممرل، فممز ر  ممما فو  مما مممن األف ممام، لكمم
 . 2فاألحم  الماصوب بين عياي ما  ماي كلث، ته ه نعثة مص تر  

ت ممم لث لجمممز ابمممن عر مممي  لممم  نم  مممة تلمممث المممواردات تالمعممماني اإلل يمممة بواسمممطة 
السممان الميمممترية بيامم  ت مممين المتلقمممي، ليكممو  بوسمممع  ك  يتلقممم  معمماني الممماص تفممم  

يممما سممماه، تالمم د اسممتق  مامم  كتصمماف  لتتمثممل ب مما معممال  الوا مم  كت العممال  الط يعممي 
تلث الواردات، تيعت ر كلث مق واًل اسمتاادًا  لم   ولم  تعمال ال جفتمثمل ل ما بيمرًا سمويًا ، 
تهمم ا يعمم  مممن بممين اليممرتب التممي تحمم   التعاعممل بممين المماص تالمتلقممي، تهممو شممرب 

قمي ع مر نامن في الاص  ل   اني شرتب كور  هي ماب   نتا  الصور ل   المتل
العصمممور، ترايمممة كفممم  المعاممم  فمممي الممماص، تففبمممما ك  كفممم  المعاممم  ال يعيممم   نتممما  
حقيقمممة مو مممودل فمممي العمممال ، تال  عمممادل معطمممال لجم مممور مسمممت  ف، فانممم  ال بممم  ممممن 
تمثيلمم ، كلممث ك  ممما لمميا معطمم  ال يمكممن ك  يصممب  معرتفممًا  ال تهممو ميممخ ص كت 

ة ببسما ة تماهره، فانم  يصمب  بعم  ، ل لث فا  تراا  لاا الماص ألتل تهلم 3فممثل  
تزتيل ابن عر ي ميو ًا بعااصمر ميمر مقولمة، تلميا شمرح  لم  همو   مراا للتوضمي  
كت ر ط الاص بمضممو  معمين، يمما  لاما ممن   مل، بمل همو يعيم نا  لم  كصمل تكمو   
الرمممموز تالصمممور فمممي الممماص، لممم لث ت ممم ت ال مممول تاضمممحة، بمممين الممماص تشمممرح  كت 

و هامما يمتلمم  تنا مم  لاصوصمم  لمميا يممزد نا مم  كت متلمم  تزتيلمم ، أل  ابممن عر ممي تهمم
 وممر، ف ممو حممين يقمم م شممرحًا كت تممزتياًل ال يق ممم  عممن المماص الهمماهر بممل عممن نممص 
معقود يما يسمي  محم  ب را ال فف ك تماعكا ولتيمات مما   مل الماص عليم  فيامتج لاما 
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ت ، تولتيممات ممما   ممل المماص هممي الممواردا 1فنصممًا نقمم يًا مممن تممالل المماص المعقممود  
اإلل يمممة، تالمعممماني الرتحيمممة، تهمممي الممماص المعقمممود كت مرحلمممة مممما   مممل الممماص، لت ممم ك 
معانال تيكيل الاص بوسا ة اللتة. ته ا ما كشار  لي  ابمن عر مي بعم م القم رل علم  
التقيي  تالمعانال التي عاناها، تهو يكي، بز  الاص الحقيقي ل  يتيمكل، تتلمث همي 

ممما يمما  فممي مخيلتمم  تممما كنتجمم . تهممي تمموازد هممول ال ممول التممي يعا ممز ب مما الم مم ا بممين 
كور  نج ها عا  يمل متلم  يحماتل ك  يايمئ تمزتياًل همو بمثابمة الهمل للماص، الم د 
يتعمم د بتعمم د المتلقممين المم ين ييممكلو  ففنصوصممًا يتحممول يممل ما مما  لمم  نممص مو ممود 

 . 2فتتخل  من حول  نصو  تاللية كور . تهك ا فا  الاص ال متااه   
ر بتعممم د كشمممكال التلقمممي حسمممي المقاممممات تاألحممموال، مممما عممماد ممممن تمممم  اإل مممرا

الممكن  عالم المتلقي بواسطة التزتيل عن معا  الاص، أل  ففالقمراال همي اللحهمة 
التي ي  ك في ا الماص بانتما  ت عم  حتم  لمو يما  ل م ا الو م  داللمة متجماتزل تاريخيمًا، 

ر ممكامًا مما دام المعام  الم امي ال تستطي  كب ًا ك  تح   كارًا  نيمًا، تلكمن يهمل األمم
ل   القمراا يعمت  كماماما الطريم   لم  عمال  ك ا مي نسمتطي  ك  نع مم  تيكمو  بوسمعاا 

 . 3فك  نر  يي  ما ل  يكن مو ودًا كب ًا  
تهكمم ا ت مم ت داللممة التممزل فممي المماص التممي هممي داللممة متكونممة تاريخيممًا، بر ط مما 

و مودًا ممن   مل. لعمل كهمم  همو عال مة بالمعاني اإلل ية، ميكلة ل  ا ال د ل  يكن م
الكاتي باألنواة، تهي مع وم ل  يكن سابقًا عل  لسا  التزل، ت نمما تكمو   بععلم  كد 
بععممل تلقيمم  سممواا مممن   ممل ابممن عر ممي كت المتلقممي عامممة. تهمم ا المع مموم يممما نممر  ال 
يموحي بعال ممة موضممووية ضممرترية بممين لسمما  التممزل ت ممين المعمماني الصممويية، بقمم ر 

 يعكا م  ك كساسًا يقوم عل  الو ود يل ، تفي كلث يقول ابن عر يالما 
  لمر ةةةةةةة  لغةةةةةةةزحق وداةةةةةةةر لر بةةةةةةةاق   لىةةد يةةار قفبةةا قةةاب   كةةل يةةور 
  وألةةةةةةةواح تةةةةةةةورا  وم ةةةةةةةحا قةةةةةةةرآق   وميةةةةة  ألوثةةةةةةاق وكابةةةةةا  ةةةةةةا ا
  ركا بةةةةةة   لالحةةةةةةب دانةةةةةةا وإ مةةةةةةانا   أداةةةن بةةةدان الحةةةب أنةةة  توج ةةة 
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  (1)وقةةةةي  وليفةةةة  ثةةةة  مةةةةا و ةةةةي ق   ا أسةةو  لةةا  شةةر "نةةد وأ ت ةةالنةة
تلقم  كبمرز ابمن عر مي تصموره للممركل فمي ديوانم ، باعتبارهما فضماًا  ماليمًا ييم   
ييممم  الصممموفي تجليمممات ت امممار الجممممال اإلل مممي المطلممم ، ت كا يممما  فعمممل الحمممي عاممم  
الحممال  تميممره، هممو اسممتتراث فممي الحممي ع ممرتا عامم  بالعامماا، فانمم  عامم  ابممن عر ممي 

اسمممتتراث فمممي ميممماه  الجممممال اإلل مممي المطلممم  فمممي العمممال ،  تميمممره ممممن المتمممزورين،
ففتيممل تجممل   يعطممي ولقممًا   يمم ًا، تيممم هي بخلمم ، ت   الخيممال اإلبمم اعي متجممٌ  فمممي 
فاعليت   ل  اإلدما  تالتوحي  بين العلو المتجلي تالصورل التمي يتجلم  في ما، تيضم  

 . 2فالالمرئي تالمرئي، تالرتحي تالمادد في تجانا تانسجام  
امم  هللا مممن ك  يممر  بعممين البصمميرل  كلممث ك  الصمموفي المم د اوممتص بالكيمم، مك 
مممممما ال يممممم ر   ال ب ممممما، تمممممما ك  يصمممممل حتممممم  يمممممر  المعممممماني اإلل يمممممة فمممممي صمممممور 
المحسوسمممات، فتتجسممم  فمممي الصمممور تيزن ممما همممي، تممممن هاممما يمكمممن ك  نع ممم  رمزيمممة 

ممم م   ها وطممماب التمممزل كت الخممممر، تالتجلمممي يمع ممموم تمعايامممة سمممالصمممور التمممي يجس 
للمتصوفة بز  يرتا العال  رمم  رمزيمة كشمكال ، مايمة فمي الجممال، ألنم  يمثمل تماهرل 
األلوهة التي ليسد سو  كويا  صمور المو مودات، حسمي المتصموفة،  هللا الجميمل 
ال د يحي الجمال، هو الم د صما  هم ا العمال  علم  شمانلت ، تممن هاما فما   موهر 

الجمممال اإلل ممي، تلقمم  ركيامما المتصمموفة تجليممات هللا فممي همم ا الو ممود هممو عيامم  معامم  
   ال هيمة المعرييمة التمي تجلمد ييمما بعم  فمي ت األتائل يؤسسو  عال ت   با  تف  

–شكل بوو وضم  لماطم  تلمث ال هيمة، كمما المتصموفة المتمزورت ، فعال مت   بما  

تزسسد ضمن   ار فاي ه ف  ففت تث  ماليمة العمال  تانتيماف  فمي كدث  -نما ركياا
  ميات ا، بممل سمميمز  المتصمموفة همم ه العال ممة العايممة بتصممور  يرتتيكممي مميممز لمممسممتو 

 معاتيممممممممممممممممممممممممممم  الخاصممممممممممممممممممممممممممة عممممممممممممممممممممممممممن الحممممممممممممممممممممممممممي تالعيمممممممممممممممممممممممممم  تالعال مممممممممممممممممممممممممممة 
 . 3فباألنواة تالور  

تيونيممة الجمممال اإلل ممي انعكسممد علمم  مع مموم الحممي كاتمم ، ف ممو لمميا انععممااًل 
ر ط  ميممم  عا تيمممًا كت شمممبقيًا، ت نمممما حريمممة ت وديمممة تسمممرد فمممي يمممل الكائامممات، تتممم
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المو ممودات التممي يمما  يممل شمميا في مما عممن الاممزتا  لمم  األصممل الامموراني كت الحمم  كت 
الممرح ، تهامما ت ممرز المممركل يرمممز الفتتمما  الصمموفي بممالو ود تحايامم   لمم  كصممول  فممي 
شممكل حمما امترابممي، تهممي نمموا مممن التي و ممة الحلميممة التممي يعمماني في مما يممل كشممكال 

في تهممو يتر مم  فممي ممم ار  السمملو ، ال يمماب يالسممكر المم د هممو حممال يحصممل للصممو 
ففف مممو ال يكمممو   ال ألصمممحاب الموا ممم ، فممماكا يوشممم، الع ممم  باعمممد الجممممال حصمممل 

 ، يقول ابن عر يال 1فالسكر ت اب الرتو تهام القلي  
  بنةةةةةةةة   شةةةةةةةةر وأرمةةةةةةةةه ل ةةةةةةةةا بةةةةةةةةدرا    فعةةةةةة  بةةةةةةةين أ ر ةةةةةةات وم ةةةةةةةر  
  وتسةةةةةةةةةام   فيةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةرا  وكبةةةةةةةةةةرا   قةةةةةد تعالةةةةة   فةةةةة  الزمةةةةةاق جةةةةة ح
  ليّمةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةة را جةةةةةةةةةةةا  نى ةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةدر   ا تنةةةةةةةةةا"  كمةةةةةةةةةاح
  لةةةةةةةةا بةةةةةةةةرو   لمةةةةةةةةا ت شةةةةةةةةف ه وتةةةةةةةةرا    يةةةةةر "ةةةةة ي  لمةةةةةا ل ةةةةةا دركةةةةةات
  روضةةةةةةةةةةا أنبتةةةةةةةةةة  رميعةةةةةةةةةةا  وز"ةةةةةةةةةةرا   دىةةةةةةةةا أود ةةةةةةةة   بيةةةةةةةةرا  ونشةةةةةةةةرا
  (2)مةةةةا لوسةةةةه ا مّةةةةاق م فةةةةن أ ةةةةر     انت ةةة  الحسةةةن ديةةةن أق ةةة  مةةةدا 

، ليتيمكل بم     عال  المعماني اإلل يمة كت الخيمال كسم   فمي  مر وطماب التمزل
عل  مستو  اإلنجاز، تيو  الصوفي يبقم  ميم تدًا  لم  عمال  الحما مرتبطمًا بحمال 
العااا ال د هو بمثابة موت اوتيارد تت  كااااه المكاشعة فير  هللا في يمل األشمياا، 
بل    ابن عر ي ي هي  ل  كبع  من هم ا حمين يمر ط بمين معايامة الجممال تاالفتتما  

وفي بتجر ة مماالة في عال  الحما مثلمما حم   لم  تيما  ب ، تضرترل ك  يمر الص
 مم  عممان  فعممل حممي ففالاهممام   اباممة شمميخ  بمكممة، ييقممولال فف   اإلنسمما  ال يسممرد 
االلتمم اك فممي ييانمم  يلمم ، تال يعامم  بميمماه ل شمميا بكليتمم ، تال تسممرد المحبممة تالعيمم  

كنمم  يقابلمم   فممي   يعتمم  ترتحانيتمم   ال  كا عيمم   اريممة كت مالمممًا، تهمم ا را مم   لمم 
بكليت ، ألن  علم  صمورت ، بيامما يمل شميا سمو  كلمث العمال  لميا سمو   مزا مام ، 
فال يقابل   ال  زئيًا بالجزا المااسي ف... ، ل لث ال يعا  اإلنسما  فمي شميا يعيمق  
 ال  كا يما  همم ا اليميا شمم ي ًا بمم ، فماكا ت مم  التجلمي اإلل ممي فممي عمين الصممورل التممي 

عا ، تت   االلتم اك بالكمل تسمرت اليم ول فمي  ميم  ك مزاا ول   دم علي ا  اب  الم
اإلنسا  تاهرًا... تل لث فمن يعرف   ر الاسماا تسمرهن لم  يزهم  فمي حم  ن بمل    
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 حممممممممممممممممممممممممممم  ن همممممممممممممممممممممممممممو ممممممممممممممممممممممممممممن يممممممممممممممممممممممممممممال العمممممممممممممممممممممممممممارف، كلمممممممممممممممممممممممممممث كنممممممممممممممممممممممممممم  
 ميممممممرا  ن ممممممود، بحسممممممي الحمممممم يث ف...  تهممممممو فممممممي كلممممممث حممممممي  ل ممممممي، أل  ح امممممما 

 . 1فللمركل يقر اا من هللا  
عًا   ي يممممًا بالاسممممبة  لمممم  المتصمممموف تيممممز  الحممممي ي مممم ك دت  تي مممم ت همممم ا تضمممم

كسباب، تما تل ث ك  ترد  لي  من بع  كسباب، تيعكا تزتيل ابمن عر مي حبم  البامة 
الييخ حيث كر م  هم ا الحمي  لم  كصمل  تهمو حمي هللا. ت م  نلمما فمي هم ا التو م  

ه  عمممن بعممم ًا  ومممر نمممر  ييممم  اومممتالف المتصممموفة األتائمممل عمممن المتمممزورين فمممي تع يمممر 
الحممي تممارسممت ، مممما حمم ا ب مم   لمم   سممقاب العال ممة ع مم  رب، تحصممول التطممماب  
الممم د اعت مممر يعمممرًا كت حلمممواًل تاتحمممادًا. فمممي حمممين كبقممم  المتمممزورت  علممم  التممممايز فمممي 
العال ة. تما المركل  ال فاصل يحول دت  االستتراث في هللا، ت   هللا ال د ال ت ريم  

  يممل العممال ، ال بمم  ك  يطل مموا لمم  معمماداًل فممي همم ا األبصممار تالمم د تتخلممل  اممار  مالمم
العممال  كاتمم ، نهممرًا  لمم  البعمم  األنطولممو ي بممين كات الصمموفي تالمم ات اإلل يممة، تهمم ا 
ل ِّمم،  نسمما  ك  يتمموه  حيوانممًا لمم  ييمماه  مثلمم   شمميا بمم ي ي فممي عمليممة اإلبمم اا، فلممو يع

ع مر ابممن عر ممي  ، ت مم  2ففمال بمم  ك  يتوهمم  بصممورل مريبمة مممن حيوانمات  مم  شماه ها
 عن كلث في  ول ال

    وأنةةةةةةةةا منةةةةةةةة   فةةةةةةةة  دةةةةةةةة رةدبةةةةةةةةا  لةةةةةةةة   أقبّةةةةةل األرض  جةةةةة ح  لو أت ةةةةةا
  (3) نةةد التجفةةا لىفةة  الةةنىص لةةا   ةةري    امةةرأ  (*)مةةن أجةةل تىييةةد    ةةور 

تهكمم ا يصممب  فعممل الحممي عامم  المتممزورين رد فعممل لمموعي الوضمم  المتمثممل فممي 
ا الاموراني تالحيمرل تاالمتمراب اللم ين اإلحسات الترا يم د بانعصمام الم ات عمن كصمل 

يولمم هما الاممزتا نحممو العممودل  لمم  كلممث األصممل، ت ممما ك  المم اف   لمم  ولمم  العممال  هممو 
الحممي، فكمم لث المم اف   لمم  العممودل  لمم  األصممل، ال بمم  ك  يكممو  هممو الحممي. ت  مم ا 
يكو  حي المركل تالخمرل تالط يعة هي حي  ل ي، أل  العمال  ولم  علم  صمورل هللا 

ماليمممة، فلممميا فمممي اإلمكممما  كبممم ا ممممما يممما . ميمممر ك  األصمممل الممم د ان ثممم  عاممم  الج
اإلنسا  يبق  هو المايمود كبم ًا. تهمو بمثابمة المرح  الم د كسم   مع ومم  فمي االلتقماا 
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باألنواممة التممي ليسممد مجممرد يياونممة ماعممردل، بممل م مم ك يلممي هممو  مموهر الحيممال تالتممي 
 ارتبطد عا  المتصوفة بمع وم الكتابة.

 وثة ومتعة الكتابة:األن-2

لقمم  حممول  مموهر األنواممة فعممل الحممي مممن موضمموا معرفممي يممما عامم  المتصمموفة 
األتائممل  لمم  موضمموا شممعرد. ت كا  مماز ك  نقسمم  الخطمماب الصمموفي  لمم  مممرحلتين 
نممما اعتمماد البمماحثو  فممي التصمموف ك  يقسممموه  لمم  مرحلممة معرييممة تكوممر  عا تيممة، 

ة األتائل يجسم ت  التجر مة الصمويية فمي فا  ما كو ناه من نماك  ي ين ك  المتصوف
الخطمماب، فممي حممين يجسمم  المتممزورت ، الكتابممة الصممويية ييمم . األتلمم  كو ممرت عممن 
موضوا الحي، تالثانية تصمعد معانمال الحمي، ت كا يانمد ضمتوب التلقمي فمي شمعر 
الحممال  مممثاًل ت ممرز القطممي العاممي المم د ييممير  لمم  الاصممو  يممما كبمم ع ا المؤلمم،، 

لرمممز فممي وطمماب ابممن عر ممي تمممن  مماا بعمم ه، مثممل التممزل تالخمممر فمما  فممي  ليممات ا
تالطلمممل، مممما ييمممير  لممم  كهميمممة القطمممي الجممممالي تهمممو القطمممي الممم د يتحقممم  بانجممماز 
القار ، بواسطة التزتيل، تف   ال اللة التي ت م ت  فمرازًا   يم ًا للمعام  الخاضم  ل ايمة 

 المؤل،، تكلث م  يل  راال ع ر العصور.
القطمي الجممالي بصممعة ياملمة علم  وطماب األتائمل، بحجممة هم ا دت  ك  ناعمي 

 الت ميو كت التلقي السل ي ل ا، أل  نصوص   ياند تت اتل بيا   ت ين الورين.
تي  ت تزتيل ابن عر ي ليعره تالمق مة التي برر في ا هم ا التزتيمل بمثابمة بيما  

سمممت ال  فمممي كلمممث اال للتلقمممي يمممر ط التعاممممل مممم  الاصمممو  بالمتعمممة التمممي ال تتحممم د
البسمميط السممري  بقمم ر ممما تتحمم د داوممل المماص المم د يقمم م ا يمعطمم  مممن معطياتمم ، 
تهمممي متعمممة الكتابمممة التمممي ال تعامممي رصممم، يلممممات بعضممم ا كممممام بعممما لتع مممر عمممن 
معامم ، ت نممما هممي  واعمم  تمماه  تتعطممي متعممة الخلمم  تاإلبمم اا أل  المماص يممما تقممول 

Sophie Moiraudر لميا  معمًا إل ابمات، ال ففلميا  معمًا لجممل، يمما ك  الحموا
 . 1فبل هاا   واع  بااا، تحك  تاهي  الخطابات  

تلقمم  يانممد معاياممة فعممل الحممي، كتلمم  مممن متعممة الكتابممة عامم  األتائممل، تيانممد 
التجر مممة تملمممي  واعممم ها، تهمممي تلمممث المقاممممات تاألحممموال، فالزام ممما همممو الممم د يممما  

ال يتكممو  مممن كشممياا يمماطق  ، تتلممث مقاصمم  ال تكممو   تحمم ها المماص األدبممي، المم د 

                                                           
 )1(-Sophie Moiraud, Une Grammaire des textes et des dialogues, 

Colle: autoformation, Hachette, F L E, 1er èdition,, 1990, p.3. 
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تكفكار فقط، بل من يلممات ال يتحم د ت ودهما يماص فمي عال مة الم م ا ب ما، تلكمن 
 . 1فتتح د كيضًا في عال ة بين الاص تالقار  

ل لث نر  المتصوفة المتزورين تواصة ابمن عر مي يولمو  كهميمة بالتمة للكتابمة 
الو ممود بكاملمم  التممي هممي مع مموم ييممكل المماص األدبممي كحمم  كبسممط تجليات مما، ممما دام 

نتابممة كد نهامممًا يونيممًا، تممما مهمماهره  ال رممموز يتابيممة ل مما كصممل ت مموهر تعلممة هممي 
سمم ي الو ممود، تالعلممة هممي المم ات اإلل يممة، تالمم د كت ممر الو ممود هممو القمم رل اإلل يممة، 
 هللا همممو علمممة الو مممود تحقيقتممم ، تنالحمممب ك  هممم ه الكلممممات مؤنثمممة يالعلمممة تالقممم رل 

بمممة تلتقمممي مممم  األنوامممة كتل مممما تلتقمممي فمممي انعكمممات الجممموهر تالممم ات تالحقيقمممة، تالكتا
األنثمممود علممم  األبايمممة اللتويمممة التمممي تممم ل علممم  التزنيمممث، تم مممما يانمممد ت  مممة نهمممر 
اإلنسا  فال يج   ال التزنيث، لم لث يقمول ابمن عر ميال فففكمن علم  كد مم هي شمئد 

  علمة فمي فانث لن تج   ال التزنيث يتق م حت  عا  كصحاب العلة ال ين  علموا الحم
 . 2فت ود العال   

تيممممما ك  حقيقممممة المممم ات انعصمممملد عممممن كصممممل ا تعلت مممما اإلل يممممة تهممممي الممممرح  
رت بمممين االنعصمممال تالر بمممة فمممي االتصمممال كت العمممودل، فممما  العاصمممر تامتر مممد تتحي ممم

الجس د ال د تترب بم ، انعصمل بم تره عمن الط يعمة الترابيمة، لم لث نمراه يامزا  لي ما، 
 د للط يعة التي يسرد الحي في ا يما الماا يسمرد لي   ما من والل الحاين الترا ي

الحيمممال. ففتلممم لث ارتمممبط الحامممين  لممم  الط يعمممة بمممالحاين  لممم  األلوتيمممة، هممم ا الحامممين 
المزدت  ال د يت د تجر ة الحي الصموفي يعامي  حساسمًا ب يماب مما كت بو مود فمراغ 

يمل  تزممل تافتتما  في الو ود اإلنساني تتوي  تيحاتل الصوفي م ه، تمن هاا يا  
بميمماه  الجمممال الط يعممي يعاممي فممي عمقمم ، يممما يممر  باشممالر تعويضممًا ل يمماب مممؤل  

 . 3فتم  لعراغ ياخر اإلنسا  تت  ان   
مم ت صمورل البكمماا علم  الطلممل فمي شممعر ابمن عر ممي كلمث الحاممين  لمم   تلقم   س 

 األصل، ييقولال
  ر"ةةةةةةةةةةةةةةةا  ايةةةةةةةةةةةةةةةانااألر  رسةةةةةةةةةةةةةةة  د    ةةةةةةةةةا  فيفةةةةةةةةةّا  ّرجةةةةةةةةةا  عنةةةةةةةةةانا
  لفتبّيةةةةةةةةةةةةةةةانا يةةةةةةةةةةةةةةةادبا   وم ةةةةةةةةةةةةةةةا   لةةةةةة  ا مةةةةةةا بفغتمةةةةةةا الةةةةةةدار دّصةةةةةةا

                                                           

 )1(_Voir Michael Riffaterre, La production du Texte, Coll.Poetique, 
Edition du Seuil, Paris, 1979, p.89. 

 .220ابن عريب، فصوص احلكم، ص- (2)
 .419منصف عبد احلق، الكتابة والتجربة، ص- (3)
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  (1)نتبةةةةةةا   بةةةةةةل أب ةةةةةةلّ ممةةةةةةا د"ةةةةةةانا   وقفةةةةةا بةةةةةا  فةةةةة  الصفةةةةةول قفةةةةةي 
   است عاا الطلل ال د يجر  ترااه كفق  في التلقي، ال يحول دت  تكوين كفم  
  ي  يت  بما ي ري  القار  من الاص حمين يع م  مموا ن الرممز تاإليحماا ييم ، تهمي 

عط  ابن عر ي في تزتيل  معالم ا، لتكو  بع  كلث الحرية التي ياتقل ب ما شرتب ك 
القار  ع ر الاص، من ك ل بااا المعا  يي . تهي بمثابمة ردتد األفعمال التمي يايمز 

 عا ا التعاعل بين المؤل، من   ة تالاص تالمتلقي من   ة كور .
االتصممال التممي    الو مموف علمم  الطلممل ت كمماا األحبممة ياممم   بايممة االنعصممال  

ر تخي لمي معرفمي  م  يطمال الوا م  فيم ف  بصماحب   لم  االعتمزال  الحهااها تهو تصو 
عممن المجتممم ، تهمم ا شممز  كملممي المتصمموفة. تحممين نقممرك نصممًا البممن عر ممي كت ابممن 
العممارو، فانامما نمم ر  ك  بايممة الطلممل تختممز  بايممة االنعصممال تاالتصممال تلممث،  تك  

كانيمة الاسمج علم  ماموال القصمي ل الطلليمة فمي العصمر  واع  الكتابة التي ل  توف ر  م
ال باسي كن ت عا  المتصوفة كن  ال القواع  تلث تال الو وف عل  الطلمل فقم  القم رل 
علممم   حممم ا  االسمممتجابة، ت نمممما القضمممية يل ممما فمممي الحممموا ز التمممي يعرضممم ا األفممم  

 ممموف المتصممملي، تك  تزسممميا كفممم    يممم  ال يمممت   ال باستحضمممار مسمممب قات تلقمممي الو 
علم  الطلمل، تيمزني بالمتصمموفة  م  كدريموا ك  ففالعال ممة بمين األدب تالقمار  تيممتمل 
علممم  داللمممة  ماليمممة تتاريخيمممة، تهممم ه ال اللمممة الجماليمممة تعتمممم  كتل مممما تعتمممم  علممم  
المقارنمة،  ك  نم  بعم  الممرل األتلم  ممن القمراال يقمار  القمار  امي  العممل الجماليمة مم  

. تهي داللة تاريخية تحيمل  لم  األصمل، كت المرح   2ف كعمال كدبية مقرتال من   ل 
ال د هو الممركل. تهاما يكممن اللقماا بمين الكتابمة تاألنوامة. تنقمرك كبيمات ابمن عر مي تال 

 نحا   ال بو   الزمن عل  الصوفي يقولال
ب ر نةةةةا ةةةةب ا  ةةةةن     ل ت ل  ةةةةأل   ريةةةة   ال   ةةن  أر ب     س  ب ةةار  م    قالةة : وم ةةا ل ةةن  لةةا األ  
ةةا م ةةاد  ول  ةةر    الع  ةةا األبةةر ق ي ن   ولةةا ب  ةةر     ل  ةةي   ت ر   ةة   الح ةةا    ةةن  ك   ةةب  ب       الع م 
ف ةةةةةة   ل   ةةةةةةا ةةةةةة   أر ض   ل ى  ل  ب    ةةةةةةت ى  ف ةب     ح ت س  ةا الص    أا ن  الم ف رُّ  و  ي ةر  الشةو    ل 

ي " ي  ةات  ل ةةي    ل   ة  م ع ن ةة  ةو     ف ةةد  ةةةةب     س    ل ح ي ةةةة   كنةةةة    ّةةةةوق  الب ةةةةد ر  لار ت ى 
                                                           

 .81الديوان:- (1)
، 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1املعرفية لنظرية التلقي، ط انظم عودة خضر، األصول- (2)

 .142ص
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م  الب ةةةاق  والغ ةةةر ب     ألةةةةةةي    مص ف ع  ةةةةةةا و " مّةةةةةةا  وم غر م  ةةةةةةا ةةةد زال شةةةؤ    قفبةةةا  لى 
ةةةةةةةا م ناز ل  ةةةةةةةا فغ ةةةةةةةراب  ن عيةةةةةةةق  ل  ةن ن ةد ب     م ةةةةةةةا ل  ةم ل  م  ظةام  الش  ةا ن    (1)وم ا ل ة   ل 

   المممركل علمم  الممرم  مممن حضممورها فممي اليممعر العر ممي مامم  العصممر الجمماهلي، 
. تلم   2فضرل  ال باعتبارها ففكلث العضماا الم د ترسمو ييم  ر بمة الر مل  ل  تكن حا

يحصممل تواصممل فممي الكتابممة بيا مما ت ممين اليمماعر، فقمم  يانممد يمماألار تعلممن، تعممر ف، 
ر بمممممالتمت  بععمممممل الحمممممي ت ر، تتعممممم ي   حتممممم  عاممممم  العممممم ريين كنعسممممم  ، ف مممممي كامممممر يممممم ي 

ممما دامممد تحممافب علمم   تاالسممتتراث فممي تلممث العا عممة. تالمممركل تبقمم   ميلممة تميممت ال
المسمممافة بيا ممما ت مممين الر مممل، فممماكا مممما تضمممعد ل ممم ه المسمممافة حممم ًا بمممز  تقممم م نعسممم ا 
ت  ت  مراتمات الموضوا السرد للر بة بال مقابل، تعم ت بم ت  كامر. لم لث نجم  كبما 

تير مم  ابمممن   3فنمموات يعممود للتلمممما  علمم  يجممم  الموضمموا ميمممر المرئممي كت المماممموا.
ا األنثممود باعتبممماره مصمم ر الو ممود، تمابمم  العطمماا، ف مممي عر ممي المممركل  لمم   وهرهمم

ليسد ميت ال كت موض  حي، ت نما همي الصمورل المثلم  ممن بمين الصمور المتعم دل 
التممي يعحممي  في مما هللا، ألن مما ليسممد سممو  مجلمم  مممن المجممالي اإلل يممة، تأل  كسممات 

اليمماعر ال بممادل ت وهرهمما هممو الحممي،  هللا هممو المح مموب تالمع ممود علمم  اإل ممالث، ت 
   نه  بيتًا في امركل، يصورل شخصمد  لي ما عيام ، فقلبم  متعلم  بصماحي الصمورل 
ال د هو والق ا. يما يععل المحي م  مح و م  فمي الم نيا، حمين يحمي كشميااه، ت م  

 يلث  المكا  ال د  لا يي ، كت شيئًا مرت علي  ي اه.
كتصماف تعام  المتصموفة ال شميا يخل مص الع م  ممن كتصماف ، تيجعلم  ي ميو 

هللا  ال الحي، ال د يحق  ل  الايول تاالنخطاف، ففكت االنعتماث الكاممل ممن يمل مما 
. تهم ه الايمول ليسمد  4فيعصل بين الصوفي تالمطل  ال د يبحث عا  تيتج   ليم   

حسية يالايول الجاسية، ت   ياند تلتقي مع ا، لكا ا مليئة بزشمياا مما تراا الحما، 
معرفممة ال رمممز هويممة تت ممود، ألنمم  بالصممورل يتصممور لمم لث تكممو  صممورل المممركل رمممز 

، تهممم ا التجسممم  يسممم ل ال بمممارل عمممن المعاممم  لقمممول اً اإلنسممما  المعرفمممي نعسممم  متجسممم 

                                                           
 .170الديوان: - (1)

 )2(-Edgard Weber, Imaginaire arabe et contes érotiques, Collection 
Comprendre l’Islam, Le Moyen Orient, Ed. L’Haramttam, 
Paris, 1990, p.108. 

 )3(Voir, Ibid, p.p.108-109. 
 .108أدونيس، الصوفية والسرايلية، ص- (4)
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  1فحصول ا في الخيال.
ت   دومممول المعاممم  فمممي  المممي الصمممورل، همممو نممموا ممممن السمممتر تاإلوعممماا للطافمممة 

طممة التممي يلتقممي في مما المعامم  كاتمم ، أل  السممتر المم د يقابلمم  الرمممز تاإلشممارل هممو الاق
الهمماهر تالبمما ن، ت يجمماز اليممامل تاوتصممار المجمممل تحصممر الالن ممائي.    الحممي 
نا  عا  المتصوفة تجر ة عرفا  تحم   المبعا مما   عام  باعتبماره اممرل المعرفمة، 
ت علمم   وممرت  سمم ياًل  لي مما يممما عامم  الحممال ، ف ممو عامم  ابممن عر ممي كصممب  معرفممة 

 ها فعممل الحممي  ال نمموا مممن تممما الايممول التممي يول ممتكيمم، للمتصمموف كسممرار الو ممود. 
الوعي الكوني ال د يحا يي  الصموفي كنم  عماد  لم  كصمل  الاموراني اإلل مي، حيمث 

د مممن صممعات  الم مومممة، ييكممو  الحممي يتصمم، بصممعات هللا بعمم  ك  يكممو   مم  تجممر  
 حيائ  تعلقًا واصًا من تعلقات اإلرادل لكو  العال  ما كت  ه هللا  ال عن حي.

تهكمم ا يكممو  اعتبممار المممركل رمممزًا للحقيقممة اإلل يممة هممو فممي كحمم   وانبمم ، دحمما 
ل المممركل مامم  العصممر الجمماهلي   لمم   -باسممتثااا العمم ريين–لالعتقمماد السممائ  المم د حممو 

صورل  ميلة ميت ال في الوا  ، كت ييما  تماهر لم  يقم م مام  سمو   زئم  السمطحي 
تصور  وهرها األنثمود تبعمًا ألسملوب ال د كوطزتها ب ، أل   صابت ا ال تكو   ال ب

الكي،، ألن ا  زا من تصور معا  الكو ، تدعول لحضمور اإلنسما  الكاممل الم د 
ال يحي سو  والق ، ت   احتجي عا  تعال  بحي زياي تسعاد، تيل مح موب فمي 
العمممال ، تالعمممارفو  لممم  يعرفممموا شمممعرًا تلممم  يسممممعوا ممممزاًل  ال فمممي هللا تعمممال  ممممن ولممم، 

تهي فكرل   يمة يما ييير  ل  كلث زيريا  براتي ،  ال ب ما القم يا  حجاب الصور.
 ما كتمسطين معادها كن  ففلما ياند المخلو ات  ميعًا من صا  هللا، تلمما يانمد يل  

  بحم ه، فا  في استطاعتاا ك  نستمت  ب ا تناع  بح  ا من حيث همي تسمائط تسب  
 . 2فل ي اليامل  تقتادنا  ل  هللا تت ول يجزا في صمي  الاهام اإل

ت   اسممتعادل وطممماب التمممزل تمممما تبعممم  يالبكممماا علممم  الطلمممل، تصممم، الخممممرل، 
تالمم عول  لمم  تزتيممل كلممث، هممو زعزعممة لتلممث القيممود التممي يانممد تلمم،  عمليممة التلقممي، 
فيلممم، ب ممما اإلبممم اا، أل  الممماص معتممموو كبممم ًا، تاالنعتممماو ال يكمممو  كبممم يًا  ال  كا كتاحممم  

تالالمرئمممي فمممي األشمممياا، تالتع يمممر عمممن الهمممواهر يمممما الكيممم، عمممن البممما ن، الخعمممي 
تاكيمم، فممي اليممعور، بعمم  رحلممة الاممزتا  لمم  المطلمم ، بكممل ممما ييمم  مممن  مممال، أل  

لم  الجمال ال يه مر  ال فففمي حم تد  م رل الرائمي علم  انتيماف بعم ه الم اولي، تتحم  
                                                           

 .150يراجع م.ن، ص- (1)
 .194زكراي إبراهيم، مشكلة احلب، ص- (2)
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 ، فكمل التطور ال د يجري  التتير اليكلي، تعا ما يكو   لي العارف    تتير شكل
 الكمممممممممممممممممو  يتجلممممممممممممممممم  فمممممممممممممممممي ت  ممممممممممممممممم  المكمممممممممممممممممو  ممممممممممممممممممن الجممممممممممممممممممال، تالامممممممممممممممممور 

 . 1فتاالمتالال اإلنسانية  
هممي دعممول  ك  للقطيعممة ممم  كفمم  انتهممار لتممود، مر عممي تمماريخي، ت   تجريمم  
الكلممممة تالصمممورل ممممن معااهمممما اللتمممود، تسممميا  ما المر عمممي تالتممماريخي السممماب  ممممن 

لممة الختيممة، كت ال ايممة الختيممة، تممما شممزن  ك  يسمم   فممي تكمموين كفمم    يمم ، كفمم  ال ال
اإلممممراث فمممي المعاممم ، تتخيمممل عالمممم  بمممزدث التعاصممميل، ترصممم  التيمممي فمممي كعمممم  

ل كف  التلقي، المعرفمي مستويات ،  ال دليل عل  اورل عل  السط  تالهاهر ال د ي   
تالجممممالي للمتلقمممي العر مممي، ف مممو تجممماتز لعال مممة القممموانين تتزسممميا لتحمممرر القممموانين. 

عكسمم  مثلممما كهممي  لمم  كلممث زيممي نجيممي محمممود، تممردد ابممن عر ممي فممي تكلممث ممما 
تزتيلمم ، المم د ر ه عيبممًا حممين  ممالال ففتلممو يمما  ابممن عر ممي  مم  ت مم، مو عممًا تاحمم ًا فممي 
شممعره تتحليلمم  لمم لث اليممعر، كت لممو يمما  اليمماعر هممو نعسمم  الاا مم  لممما ركيامما تزتيلمم  

لاسمبة للرممز الواحم  يقمول لبعا رموز شمعره يتخم  صمورل  مما ت مما، كد لمما ركياماه با
   ه ا الرمز  ما ييير  ل  ي ا كت  ل  ييد، أل  ه ا التمردد ال يكمو  فمي األملمي 
 ال  كا يمما  صمماحي التحليممل تالتزتيممل ال يعلمم  علمم  ت مم  اليقممين ممما يمما  فممي بطممن 
اليمماعر تهممو يمماه ، يممز  يقممول عممن الريائممي  نممما هممي بالبممل ت ممما السممحاب، تعممن 

ير  ل  التزل م  الح يمي كت  لم  حالمة التجريم  التمي تتااسمي مم  التزال،  ن   ما يي
 . 2فشرتب التزال في األرو العالل  

يقودنمما همم ا الممركد  لمم  ك  التممردد المم د الحهمم  زيممي نجيممي محمممود فممي الحكمم  
مم   ببسمما ة مممن   ممة مر  يممات عمم ل لتمماريخ علمم  معامم  يلمممة بممركيين مختلعممين، يجس 

لتممي تممرد في مما، تمممن   ممة كوممر  يعطممي فسممحة تلقممي مثممل همم ه الكلمممات تالصممور ا
للتحرر الجمالي بالاسبة للمتلقي تالميارية في بااا المعام ، تفم  المقمام كت السمياث 
العام ال د يحيط بالاص تالمتلقي، في الو د نعسم ، تهم ا معاماه ك  الماص األدبمي، 

بمل تخلم  لتقمي في ما بمالمتلقي، تهمي لحهمة ال تتكمرر، يت  ك كهميت  من اللحهة التي 
مم  يمل متلم   تفمي يممل عصمر، تك  كد حكم  ت   يما  صممادرًا ممن متلم  تاحم   نممما 

                                                           
، 1983، منشورات عويدات، بريوت، ابريس، 3ماري مادلني دايف، معرفة الذات، تر: نسيم نصر، ط- (1)

 .127ص
ريب يف ديوانه ترمجان((، ضمن الكتاب التذكاري زكي جنيب حممود، ))طريقة الرمز عند حمي الدين بن ع- (2)

حمي الدين بن عريب، يف الذكرى املئوية الثامنة مليالده، اهليئة املصرية، دار الكتاب العريب، القاهرة، 
 .71، ص1969
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يمم ل علمم  تعممي محمم د يسمما   لمم  مجممموا ممما انتسممب  كلممث المتلقممي مممن مر  يممات 
تمعمممايير سمممابقة، تممم ول فمممي تعاعمممل مممم  المعمممايير المو مممودل فمممي الممماص فتسممم   فمممي 

 تتيير األف .
اتمًا بالاسمبة للمؤلم، تجماه لحهمة  نتا م     العل  عل  ت م  اليقمين ميمر تا م  بت

الممماص، فكيمممد بالاا ممم  ك  يمممت  لممم  كلمممث تمقصممم  ال مممث ال يسممماتد بالضمممرترل مقصممم  
 التلقي، حت  ت   ح   بيا ما تقارب.

تحت  ت   ياند م مة التزتيل يما رسم ا ابن عر ي هي الكي، عن المعا  
لمم د يحممتعب بممالاص الخعممي، فمما  فممي تممردد ابممن عر ممي ممما يمموحي بالتسممتر الجمممالي ا

ميمممر م تممم ل، تال يتحمممول  لممم  ممممادل اسمممت النية مكمممررل، ت   هممم ه الحقيقمممة ال تجعمممل 
يمر ط علم  نحمو –المعام  يخضم  للمر  يمات الا ائيمة بصمورل  ط يمة، ت نمما تجعلم  

 . 1فعملية التلقي بالتخيل -مباشر
فكيد تالحال عام  المتصموف ك  العمال  المع  مر عام  همو عمال  معرفمي متخيمل 

  بعمال  التصموف الخمار ي،  ال فمي سملوي  الهماهر، تالصمور مي ال هن ال عال ة لف
الرمزيمممة فمممي الخطممماب تممممن بيا ممما صمممورل األنوامممة، صمممورل يكون ممما  صممم  يسمممتا   لممم  
المعرفممة، ففتالمممرا ال يمثممل لاعسمم  سممو  الصممور ال هايممة التممي يعرف مما  لمم  حمم  ممما، 

التممي تؤل ع مما، كد ك  المعرفممة  فالصممورل ال يمكممن ك  يكممو  ل مما ت ممود ميممر المعرفممة
 . 2فتحق  في الصورل التكامل ال  ي ي في هيئة موضوا مح د  

تلكن    يعترو كحم  يمما اعتمرو  ومرت  علم  الجانمي اليمبقي الم د ارتمبط 
برمز األنواة  مير ك  ه ا الجاني يما نر  يرتبط ارتبا مًا تايقمًا بحريمة العمودل  لم  

التمي همي حريمة  عمادل الحمرتف  لم  كصمل ا ممن  األصل من   ة، ت مع موم الكتابمة
  ة كومر ، ت   يما  التعاعمل الم د يحم   بمين القمار  تالماص، تمتحك  ييم  شمرتب 

 نثيرل،    ال تكو  متوفرل ل   المتلقي في كلث الو د مثلما نقرك في ه ه األبياتال
  أتةةةةةةين  لةةةةةة  الّتصةةةةةةوا  معتجةةةةةةرات   وزادم ن نةةةةةةا  نةةةةةةد اسةةةةةةت ما أوانةةةةةة 
  ت الةةنف  لةةا الفحظةةاتتةةوّر    لمةةو    دسةةرق  ةةن أنةةوار الشةةمو  وقفةةن لةةا
نةةة    نفوسةةةةةةةا  أبيّةةةةةةةات  لةةةةةةةد  الجمةةةةةةةرات   وكةةة  قةةةد قةةةتفن   المحّ ةةةب مةةةن م 
 وجمةةةه  و نةةةد النفةةةر مةةةن  رلةةةات  ولةةةةةا سةةةةةردا الةةةةةوادي وأ ةةةةة م رامةةةةةا

                                                           
 .151انظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص- (1)
 .31وليم راي، املع ى األديب، ص- (2)
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   فةةةا   ليةةةد   سةةةالب الحسةةةنات   ألةةةة  تةةةةدر أق الحسةةةةن  سةةةةفب مةةةةن ل ةةةة   
  اتلد  القبا الوسةص  لةد  ال ةلر    لمو ةةةةةةةةةدنا  عةةةةةةةةةد الصةةةةةةةةةوا  بزمةةةةةةةةةزم
   مةةةةةا شةةةةةا   مةةةةةن نسةةةةةو   صةةةةةرات   "نالةةةةن مةةةةن قةةةةد شةةةةّف  الوجةةةةد  شةةةةتفا
  (1) ةةةةدا ر"ا لةةةةا ألحةةةةا الظفمةةةةةات     ا  فةةةةن أسةةةةدلن الشةةةةعور ل ةةةةن مةةةةن

فر ممما رضممي متلقممي ابممن عر ممي فممي كلممث الو ممد مممن ك  األتانمما المزاحمممات، 
، تكن مما فممي همم ه الصممور هممن األرتاو الحممافو  مممن حممول العممرأ يسممبحو  بحممم  هللا

الخيالية معا  ال ابات ل ا، فان ا سمريعة المزتال ممن الامائ  باليقهمة، تممن المكاشم، 
بالر وا  ل  حس ، يما ك  اللواتي يصلن  ل  كلث الموض ،  نمما يتمرنم  سماعة ام  

 . 2فياصرفن  ل  كمانا ن، تل  ا كت   التي ي  ب لث
قمط االرتكماز ل اماا اسمت عاا االسمتجابة تلعل في ه ا التزتيل نقطة تاح ل ممن ن

للاص، تالكثيرل بكثمرل المتلقمين تاومتالف مقاممات  ، أل  الماص األدبمي ياطمود علم  
 كفعال متع دل تتح د بع   المتلقي تتع ده.

ميمممر كنممم  ال بممم  ممممن اإلشمممارل  لممم  ك  اليمممبقية الاصمممية فمممي ارتبا  ممما بالععممممل 
ودل الجسمم  الماعصمم   لمم  تح تمم  الجاسممي المم د يعت ممر عامم  ابممن عر ممي ففحريممة لعمم

عممن الكممل  -كد المممركل –، هممي حريممة تع ممر عممن امتممراب الجممزا  3فاألصمملية ال  ائيممة  
 دم ، فعامم ما ولمم  هللا  دم تولمم  حممواا مامم ، تممم  الجممزا المم د ور ممد  –فالر ممل 

ي ن حامممين الكمممل  لممم   زئممم ، لمممماممم  حمممواا باليممم ول  لي ممما، كصمممب  ففحامممين العمممارفين  
ناي ا التي ب ما حيمات  ، تأل  المكما  الم د فمي الر مل، الم د ازل لسناستيحاأ الماا

استخر د ما  المركل، عم ره هللا بالميل  لي ما، فحايام   لم  الممركل حامين الك يمر تحامو ه 
 . 4فعل  الصتير  

تهكممم ا يصمممب  الاكممماو يععمممل  اسمممي، حريمممة توحممم  الجسممم ين، تهمممو  مممزا ممممن 
شممياا، تلمم لث نجمم  ابممن عر ممي يتحمم   الاكمماو الكمموني المم د هممو م مم ك تكصممل يممل األ

عمن الممركل باعتبارهما تطماب  األنوامة السمارية فمي العمال ، تمما دام االتصمال يمت  علمم  
                                                           

 .34، 33، 32ن: الديوا- (1)
 .34يراجع الديوان: - (2)
 .447منصف عبد احلق، الكتابة والتجربة الصوفية، ص- (3)
 .190، ص2ابن عريب، الفتوحات املكية، ج- (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 80 - 

المسممتو  المعرفممي، تلمميا الو ممودد تفممي كلممث انعصممال ، فانمم   ي مم  تلممث الر بممة فممي 
نتابت  سمواا فمي تع يمره عمن العاماا الموت، تمما يو بم  ممن سمكر تكلم ، تلم ل تييم، 

للحجي، تعن الزمن باعتباره بع ًا كنطولو يمًا يقم، دت  لقماا الم ات اإلنسمانية  تهتث
تالمم ات اإلل يممة، تيعكمما اليممعر الصمموفي فممي الحممي اإلل ممي  ميعمم  همم ه المسممائل 

 العويصة، ته ا ل  مجال  ور ليا مطل اا في ه ه ال راسة.
ا  مير ك  ما يمكن مالحهت  ك    ل االتصال تاالنعصال عا  المتصموفة يم

مو  مممًا للكتابمممة، التمممي تصمممب  نم  مممة لتلمممث التجر مممة، تلممم لث تمممرتبط الكتابمممة بالحمممي 
ت الععمممل الجاسمممي كيضمممًا، تفمممي كلمممث يقمممولال فففممما  الكتممماب ضممم  معاممم   لممم  معاممم ، 
تالمعاني ال تق ل الض   ل  المعاني حت  تودا في الحرتف تالكلممات، فماكا حوت ما 

انضمممد بحكمم  التبمم  النضمممام الكلمممات تالحممرتف   لممد ضمم  بعضمم ا  لمم  بعمما، ف
الحمممرتف، تانضممممام الحمممرتف يسمممم  يتابمممة، تلممموال ضممم  المممزت ين مممما يممما  الاكممماو، 
تالاكاو يتابة، فالعال  يل  يتاب مسمطور ألنم  ماضمود  م  ضم  بعضم   لم  بعما، 
ف ممو ممم  اإلنمما  فممي يممل حممال يلمم . فممما تمم   لمم  بممرتز كويمما  علمم  المم تام، تال يو مم  

 يجمممماده، فكممممل ممممما فممممي الو ممممود مح مممموب، فممممما تمممم   ال  مو مممم  شمممميئًا،  ال حتمممم  يحممممي
 . 1فكحباب  

ي ممم ت ك  عمممال  المعممماني تالحمممرتف همممو  مممزا ممممن عمممال  الط يعمممة، تك  ماطممم  
التمماز  تالاكماو همو الم د تخضم  لمم  األ سمام تالكائامات الط ي يمة، همو نعسم  المم د 

ريمة يونيمة يحك  عال  الكتابة بمعاني  تحرتف ،  ن  ماط  الحي تالعيم  باعتبماره ح
تخض  ل ا يل المو مودات ييعمما يانمد   يعت ما، تففداومل الكتابمة تمموت المعماني 
الماعصمملة عممن بعضمم ا الممبعا، تتممماز  تيمم تب بعضمم ا فممي الممبعا الوممر تمامممًا 
نممما تتمم اول الحممرتف تيضمم  بعضمم ا بعضممًا، تكويممرًا تمم ول المعمماني تالحممرتف فممي 

مم  الرمممز تاإلشممارل تالحممي داوممل حالممة مممن الالتمممايز تالتممموو تالضممبابية تممما ي وح 
 . 2فالكتابة هو واصية الالتمايز تالتموو تالضبابية  

تلعمممل كلمممث التمممموو همممو الممم د دفممم  بمممابن عر مممي للتزتيمممل، ممممن ك مممل الع ممم  
الصوفي لإلنسا  تالكو  تتلث الخاصية السرية للكتابة الصويية، تهمي تمرتبط كنثمر 

المتلقي، ألن ا تحيلم  علم  السمر المطلم  ما ترتبط بالكاتي الم  ا كنثر مما ترتبط ب
السارد في الو ود ليتعرف علي  ال لكي ي يي  تي ت   أل  اليمعر الصموفي يامم   

                                                           
 .424، ص4م.ن، ج- (1)
 .497-496يراجع منصف عبد احلق، الكتابة والتجربة الصوفية، ص- (2)
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التجر مممة تيجعل ممما معممماداًل لممم ، فمممي حمممين ك  المتلقمممي القمممار  يسمممت وي  تتبممم  عمليمممة 
الكتابممممة، تيحممممي ك  يكممممو  محكومممممًا بالعااصممممر نعسمممم ا التممممي تممممرتبط بتلممممث العمليممممة. 

قممار  المم د تريمم ه فالمم د تحبمم   تلممث الكتابممة هممو المم د يت امم  م مم ك العامم، المم د تففال
  تال  1فتتضممما  تتحتويمم ، عامم، اوتممراث حج  مما أل ممل انتيمماف كسممرارها العميقممة  

يممت  كلممث  ال بوسمما ة التزتيممل المم د ير مم  الكتابممة كات مما  لمم  كصممل ا، تال شممث كن مما 
القمممراا،  ممم  يكمممو   ارئمممًا مثاليمممًا، كت عمليمممة شممما ة ال يقممم ر علي ممما  ال نممموا معمممين ممممن 

نموك يممممًا، كت فلسممممتيًا، لكاممممم  يجممممي ك  يكمممممو   ارئممممًا عاشممممقًا، يحمممممي المممماص تيتلممممم ك 
بانتيمممماف وبايمممماه، فممممي الو ممممد نعسمممم  ال يرضمممم  باسممممتازاف ، يبالتزتيممممل يبحممممث عممممن 
احتمممماالت المعاممم  ييمممما همممو يتحممم   عمممن المعاممم ، كد صمممرف اللعمممب  لممم  معاممم  

ابن عر ي في تزتيل شعره. مير ك  مع وم صمرف اللعمب هم ا يحتمل ، ته ا ما فعل  
هممو فممي الحقيقممة ففاعتممراف بزهميممة اللعممب تدتره فممي  نتمما  المعامم ، تهمم ا هممو مسمموغ 
التزتيل، يو  اللعب ال يحيل مباشمرل  لم  مر عم ، يمو  الماص ال يماص علم  الممراد 

ا المم د بالتمممام، تيممو  الكممالم يخمم ا تيلعممي مممن تراا المؤلمم، تعلمم  حسمماب اليممي
 . 2فيتكل  علي   

تمثلما يا  نص التمزل اسمتراتيجية للحجمي عام  المتصموفة، فما  تلمث الحجمي 
نعسمم ا هممي التممي تممما  القممار   ممرو  ميمم  اإلمكانممات تالو مموه للبحممث عممن المعامم  
الضمائ ، تهمي دعممول ممن المتصموفة لممارسممة االومتالف الم د كساسمم  العيم . تفممي 

معادلمممة مقلو مممة، يمممما يقمممول علمممي حمممرب ففال العيممم  لممم ل تمتعمممة تتحمممرر. همممي  ك  
تعاممممي ك  القممممار  يقممممرك بمممما ن المممماص، ت نممممما المممماص يتممممي  للقممممار  ك  يكيمممم، عممممن 
مطوياتمم ، تللعكممر ك  يبسممط انثااااتمم ، المسممزلة ال تتعلمم  باسممتاطاث المماص، بممل    
الاص يسم   بم تره فمي مسماالة القمار ، تاسمتاطا  ، هكم ا نحمن  زاا فعاليمة مزدت مة 

ار  ك  ييمممتتل علممم  كاتممم  تعلممم  الممماص، تك  يعممممل فكمممره إلعمممادل  نتممما  تتمممي  للقممم
، كلمممث مممما تكيممم، عاممم   3فالممماص، محمممواًل بممم لث  رااتممم   لممم  فعمممل معرفمممي ومممالث  

همم  تع م  الجبمار الاعمرد فمي الاصم، الثماني 414نصو  كبمي حيما  التوحيم د فت
ملمحمًا كا  من القر  الراب  ال جرد، ممن ومالل ال م يل الخطمابي للتواصمل الم د يما 

  يعمة ت اتليمة بحتمة، تنقم، في ما عام  نسمم  فريم  ممن الليمات التواصملية فمي الكممالم 
                                                           

 .502م.ن، ص- (1)
، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، 1متنع، نقد الذات املفكرة، طعلي حرب، املمنوع وامل- (2)

 .53، ص1995
 .66علي حرب، املمنوع واملمتنع، ص- (3)
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تهو ياتج، تكلث ما ساراه في العصل الثاني. مير ك  ما يمكمن ك  نخلمص  ليم  فمي 
 ه ا العصل هو ما يليال

لقممم  يممما  الخطممماب الصممموفي المع مممر عمممن فعمممل الحمممي عاممم  المتصممموفة، األتائمممل -1
قم اً لوا م  العال مة التمي يقيم ما اإلنسما  مم  هللا، لم لث يما  شمعره تالمتزورين، ن

فممي الحممي اإلل ممي محانممال لممما يجممي ك  تكممو  عليمم  تلممث العال ممة، تالتتيممرات 
التي يجي ك  تح   في عال ة اإلنسا  بالعال  من والل ا، ت اللتة باعتبارهما 

 رموزاً لتلث العال ة تالتي هي المعرفة.
 كحاب بوض  تلقي الخطاب الصوفي من ع ل  وانيال يتض  التاا ا ال د-2

اعتبار الاصو  الصويية كدال ت ليغ يزد نص  وبارد، ال يمكا ا  -ك
  نتا  كنثر من معا ، تال تحتمل كنثر من معااها الهاهر.

ها فممممي  انممممي  وممممر نصوصممممًا ديايممممة، تكممممرر كت توضمممم  الحقممممائ   -ب عمممم  
صمادف ازدهمار التصموف  المعرتفة التمي ك ر هما اليمرا تالعقم . تيما   م 

رف  المحاة عن العق اا ب اًا من ع   المتويل بع  صراا م  كصمحاب 
الكممالم، تكصممبحد ل مم  الكلمممة العليمما فممي الحكمم  علمم  الكممالم م ممما يمما  
 مص ره، فكز  المتصوفة شكلوا الخص  ال  يل للعق اا بع  كهل الكالم.

عاصمممممرين    االرتبممممما  فمممممي الحكممممم  علممممم  كشمممممعار متصممممموفة  ومممممرين م - م
للحممممال ، يؤيمممم  افتعممممال تلممممث الضممممتوب التممممي مورسممممد علمممم  الحممممال ، 

 ت ايعاز سياسي.
لم  يكمن اللجموا  لم  الرممز تاإلشمارل نتيجمة لسم ي تحيم  همو تلمث الضمتوب م مما -3

نمما  مصمم رها، بقمم ر ممما يمما  يمما  يمم لث عممن تعممي بممز  اللتممة ليسممد تسمميطاً 
يقممة ممما. بممل هممي عممال    ي يمماً شممعافاً، يسممتطي  اإلنسمما  مممن واللمم   درا  حق

الحتممواا المعمماني اللطيعممة التممي ال يمم ري ا  ال مممن عاشمم ا كت اسممتوع  ا. تهمم ا 
المموعي هممو ب مم ا المعامم  رد فعممل علمم  الاهممرل التقلي يممة للتممة تاإلبمم اا، تالمم ليل 

 ال د يتجس  ب  باعتباره  ريااً اابتًا لم لول كب د ال يعار  .
إلل مممي فمممي القمممر  الثالمممث تواصمممة لقممم  شمممكلد الاصمممو  الصمممويية فمممي الحمممي ا-4

نصو  الحال ، تح ياً كن ر من  فاث انتهار المتلقمي فمي كلمث الو مد، لم لث 
نا  عل  تلث الاصو  ك  تاتهمر اليموم الم د تكمو  ييم   فماث انتهمار القمراا 
 مادرل علمم  التعاعممل مع مما. كلممث ك  المتصمموفة األتائممل يمما  همم ف   نقممل معانممال 

مثيل من   مل. كمما المتمزورت  يمابن عر مي فلم  يكمن التجر ة التي ل  يزل، ل ا 
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ال  ف  يصال ه ه التجر ة  ل  المتلقي بق ر ما ياند هاا  ر بة التمزاير ييم  
تيزنممم  يريممم  ممممن المتلقمممي ك  يجمممم  بمممين متعمممة الممماص ت نراهمممات التجر مممة، ت كا 
نا  األتائمل  م  اعت مرتا اللجموا  لم  الرممز تاإلشمارل نوعماً ممن المصمادرل لحريمة 
التلقي، فا  اعتماد تسائل الرممز عام  المتمزورين يما  محاتلمة لتمكمين المتلقمي 
من اوتيار كد المسالث تالئم  للتعاعل مم  الماص الصموفي، تفمي الحقيقمة    
اإل ممار المم د ا ترحمم  المتصمموفة المتممزورت  لمم  يكممن مريبمماً عامم ، ف ممو   ممار 

الماص باعتبماره  محكوم بترا  من الفاث التي تس   ب ت  شث في الاهمر  لم 
 متع د االتجاهات تالمسالث تمن ا  متع د القرااات.

   اعتماد لسا  التزل عا  المتزورين، ت   يا  ييمكل فمي كحم   وانبم  زحزحمة -5
المتعة  بالجس د تالحسي، فانم   –لمسل مة تاريخية اقايية للمتلقي تر ط التزل 

تضمم ية سممابقة  المماص فممي حمم تد تقا عمم  ممم  ممم مك ممن المتلقممي مممن التعاعممل 
تكلممث مممن وممالل تعاتنمم  فممي ممملا ممموا ن عمم م التح يمم  م ممما حمماتل الم مم ا 
التمويم  تاإلوعماا، األمممر الم د كسم   فممي ولم  تضم ية لتلقممي الماص الصمموفي 

 بع  كلث، تتقليص مسافة البع  بين الاصو  الصويية تالقار  العر ي.
 و تاإلوعماا، تحمو الً لق  كفرز تحول الخطاب الصوفي فمي الحمي اإلل مي بمين ال مو -6

فممي عمليممة التلقممي كات مما، حيممث كمكاامما الحمم يث عممن انتقممال مممن   ممار اهتمممام 
بمجال الم لول كد الترييز علم  المعام  الصموفي  لم    مار االهتممام بمجمال 
تيممكل المم ال تحضممور المماص، تالكتابممة األدبيممة تكشممكال ا الرمزيممة فممي التع يممر، 

 المتلقي في بااا المعا .تالتي تيكل يل ا الج   ال د يمارس  
يمكن اعتبار لسا  التزل بمثابة المسافة اإلدرانيمة التمي تضمعد بمين الخطماب  -7

المعامم  الصمموفي ت ممين المتلقممي، حتمم  يتحلممل مممن ضممتط  المعرفممي. تيسممم  
 با امة لحهات للتزمل تالبحث عن المسكوت عا  تالالمقول يي .

الحمممي اإلل مممي، تواصمممة كلمممث نسمممتاتج ممممن الرصمممي  الممم د ول عممم  المتصممموفة فمممي -8
المم د اعتممم تا ييمم  وطمماب التممزل، لتزتيلمم  بعمم  كلممث، ك  الع مم  شممرب ضممرترد 
للتزتيممل، حتمم  ت   يامما ال نسممتطي  ك  نقمميا فممي كحيمما  يثيممرل المسممافة التمممي 
يابتممممي ك  تعصممممل بممممين المممماص األصمممملي فالمعمممماني الرتحيممممة  توطمممماب الع مممم  

ل. ت كا لمم  موازيمماً للخطمماب المممؤت  فالتممزل ، ألنمم  يثيممراً ممما يعقمم م وطمماب الع مم  
يوضمم  السممياث الخممار ي تمقاصمم  المماص فممي الحسممبا  فمما  الخطمماب المممؤتل 
يختعي ن ائياً. ته ا يؤيم  مسمزلة تطمرو بالحماو فمي التعاممل مم  وطماب الحمي 
الصمموفي، تهمممي ك  التزتيممل لممميا فففعممالً يضممماف بيممكل عرضمممي  لمم  الع ممم ، 
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ال مه مممر حسمممي ممممن مهممماهر عمليمممة نهمممراً أل  التزتيمممل فمممي العمممم  مممما همممو  
الع مممم ، األمممممر المممم د يؤيمممم  بزنامممما  زاا عمليتممممين متكمممماملتين، تسمممملماا  حمممم اهما 
ل ور  كاااا القراال، بيكل تبمادلي،  م  نعجمز فمي بعما األحيما  عمن تعيمين 

 . 1فالساب  ما ما عن الالح   
حمم يث   لقمم  ركيامما ك  متصمموفة المرحلممة األتلمم  كس سمموا عال ممة كنثممر معرييممة فممي -9

عممن الحممي اإلل ممي، تكلممث تميممياً ممم    يعممة مرحلممة ال  ايممة التممي يمما  كساسمم ا 
ال هية. في حين ركياا ابن عر ي ت ع ه متصوفة  ورت  يتجماتزت  كلمث نحمو 
عال ة م اية ه ف ا رصم  تجليمات الم ات اإلل يمة فمي هم ا العمال  تانتيماف ا فمي 

بممة في مما، تدام التجلممي كدث مسممتويات ا تفممي كات الصمموفي، بعمم ما تزنمم ت المح
بمم تام ا. لمم لث ركيامما امتممزا  همم ه العال ممة بتصممور شممبقي لمم  معاتيممم  الخاصممة 
عممن العيمم  تاألنواممة تالعممال  تالبمما ن. تيل مما تامم ر  ضمممن معاياممة ففاألاممر  ، 
هو كار هللا فمي هم ا العمال  كت  ياتم  التمي تخعمي األصمل الاموراني. تهم ا الامار 

ابمة رمزيمة، فلم لث تمرتبط ب ما الكتابمة بمالحرتف اليات هي في مستو   ومر يت
 تتلتقي باعتبارها حرية الي ، بالي ول التي تجس ها حرية الجس .

 
 
 

                                                           
، مطبعة النجاح اجلديدة، دار الثقافة للنشر 1حممد محود، مكوانت القراءة املنهجية للنصوص، ط- (1)

 .118، ص1998والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب، 
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 يد:ـتمه

ناند محاتلة حصر ضتوب التلقي التي مورسد عل  الخطماب الصموفي فمي 
العصممل األتل،  مم  مكاتامما مممن اسممتجالا تلممث المبممادرل التممي كسمم   ب مما المتصمموفة فممي 

إلشمممارل تالتزتيمممل، تهمممي كتلممم  ولممم  تعمممي للتلقمممي بممم ف  المتلقمممي  لممم  سمممحر الرممممز تا
دالالت عم   نصوصم   ضممن دائمرل االتصمال األدبمي. تفمي هم ا العصمل نرصم  همم ا 
المسمممتو  التواصممملي، ممممن ومممالل التمممو  داومممل الممماص كاتممم ، باعتبممماره حممم يثًا، كد 
الاهمممر  لممم  الكمممالم يععمممل تمصممم ر، ال ياتيجمممة  لممم  مممما كنتجممم  التحممم  ، يخطممماب 

بلتمد كزممة التواصمل كرتت ما ومالل القمر  الرابم   اليعر في العصمل األتل، فمي فتمرل
هممم  كنثممر المتصمموفة تمي ممزًا وممالل 309المم د يانممد ب ايتمم  القضمماا علمم  الحممال  فت

القممر  الثالممث، تيمما  لمم لث كاممر بممالغ فممي مسممار اإلبمم اا الصمموفي المم د وعممد هي تمم  
اتلمد تحد ضتط السملطة تالعق ماا فركياما نزتعمًا ت ريريمًا ممن ومالل الكتابمات التمي ح

مممي تالسممملمي،  ك  تعيممم  التصممموف  لممم  كصمممول  يمممما عاممم  الطوسمممي تالكالبممماكد تالمك 
ليتجمم  بعمم ها المتصمموفة فممي القممر  الخمماما  لمم  تكمموين فممرث تر ويممة ععرفممد بممالطرث 
الصويية، تهمو االتجماه العملمي الم د اوتماره المتصموفة للهمرتف نعسم ا التمي كامارت 

عممممرد  ، تلمممم  يععممممرف، تيتممممي مصممممرا الحممممال . تفممممي تممممل همممم ا العممممت  عمممماأ ففالا
ففالموا ممم، تالمخا بمممات   التمممي يممما  ل ممما كبلمممغ التمممزاير علممم  المتصممموفة المتمممزورين 
نمممابن عر مممي تالجيلمممي تالعتيمممد التلمسممماني، تامتممم ت حتممم  العصمممور المتمممزورل عاممم  

بالعضمل فمي     الجميمماألمير ع   القمادر الجزائمرد، تعاصمر الاعمرد ر مل اعتمرف لم
امم  يمما وت الحمممودال هممو فيلسمموف األدبمماا تكديممي العالسممعة، العلسممعة تاألدب،  ممال ع

لكممن كحمم ًا لمم  يجممرا علمم  القممول كيضممًا  نمم  كديممي المتصمموفة تمتصمموف األدبمماا،  نمم  
مم   كبممو حيمما  التوحيمم د، المم د انت مم  صمموييًا تيتممي ففاإلشممارات اإلل يممة   المم د  س 

داوممممل  ممممم  ففالموا مممم، تالمخا بممممات   ييتيممممة تحقيمممم  التواصممممل فممممي يممممل مسممممتويات 
الماص، فمي حممين تعسم  يممل ماافم  التواصممل فمي ت مم  صماحي كلممث الماص، تلمم لث ال 
ي مم ت مريبممًا ك  نتحمم   عممن كزمممة التواصممل مممن وممالل رصمم   ليممات التواصممل داوممل 
الاص، ما دام ي  ت ب ي يًا ك  يل نص ال يقال  ال ب  ف التواصمل. تك  الاصمو  
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صمملية حتمم  لممو لمم  تتحقمم  همم ه   ممما ال يمكممن ك  تتحلممل مممن تتيعت مما التواافممي زممم
الوتيعممة ممم   م ممور فممي زممما  تمكمما  معياممين. تيامما  مم  كشممرنا  لمم  كلممث اإلحسممات 
الممم مر بضممي  ال بممارل تسممعة اإلشممارل، ت مماا الاعممرد ليقممولال ففنلممما اتسممعد الرايمما 

 عب تاتس  المعا   .لل ال ففلق  ضاث الثضا د ال بارل  ، تيقول كبو حيا  م
د المتصممموفة تمممما   الاعمممرد تالتوحيممم د،  لممم  اارل  ممم   اإلحسمممات بضمممي  ال بممم

اشمممتتال تاسممم  تمتميممممز علي ممما، تكصممممبحد اللتمممة عاممم هما كفعممممااًل تاجمممز باسممممتمرار، 
تالكتابة ممارسة اشت اا ي  ت في ا الكاتي في يل يلممة ما ما مايمتاًل بخلم  كسملوب 

  فممي اللمم ل، تسمملطة لإلمممراا المعرفممي تالجمممالي. ف مم ت نصوصمم ما ميممر  ائمممة علمم
بممالغ كوبممار كت معممارف، كت البحممث عممن يممل األسمماليي مممن ك ممل  بالم مما للوممر، 
بق ر ما هي ت ليغ يقوم علم  الميمارية فمي عمليمة التخا مي تالم د ال يامزل األلعماح 
نمممزتل المعممماني علممم  المعمممردات فمممي المعجممم ، بقممم ر مممما تايمممز تتتكممماار تتتعمممرف ممممن 

، تهممي *علمم  مراتممي الحواريممة، لمم لث يانممد نصوصممًا بلممغ ب مما صمماحباها ك  1فوالل مما
ففالتحمماتر  ، تلممث الععاليممة الخطابيممة التممي تقمموم علمم  التعممارو ي ليممة كساسممية، ت مم  

، بقولممممم ال ففهمممممو ك  يتقلمممممي المتحممممماتر بمممممين العمممممرو **عرف ممممما  ممممم  ع ممممم  المممممرحمن
، تهمممي العال مممة التمممي  2فتاالعتمممراو، مايمممئًا لمعرفمممة تااتريمممة تفممم  مسمممالث معيامممة  

عالمممة، تالسممياث المم د كنجممزتا ييمم  فعل مم  التخمما  ي، تحققمموا ك ام مما المتصمموفة ممم  ال
ييممم  اتسممماا مقاصممم ه  التمممي تتعممم   التع يمممر عمممن تجر مممة رتحيمممة  لممم  ممارسمممة رايممما 
معياة للعال  تما يي ، تل لث ت  ت كسل   ريقة لرص  تعي هم ا العمال ، همي الو موف 

تعااصمممر هممم ه عاممم  الممارسمممة الخطابيمممة التمممي اوتمممرث ب ممما العاعمممل  الكاتمممي الممم ال، 
الممارسممة فممي تعاعل مما مممن ك ممل  حمم ا  األاممر. تهمم ا يعاممي ك  القممائ  بععممل التحمماتر 
يايممم   لممم  كات عارضمممة ف ائلمممة  تكومممر  معترضمممة فمقمممول ل ممما ، األتلممم  تعمممرو 
تالثانيممة تعتممرو، فاقممرك فممي المماص التحمماترد تيممكياًل تعارضمميًا، يتكممو  مممن عمليممة 

يممممرا فممممي الاطمممم  حتمممم  يقاسممممم  الخطمممماب  نيمممماا الكممممالم كات مممما، فممممالمتكل  ممممما    ي
                                                           

 .45عبد الرمحن، يف أصول احلوار، ص يراجع طه- (1)
جيعل طه عبد الرمحن التحاور أعلى مراتب احلوارية بعد احملاورة واحلوار الذي يعترب أدىن مراتبها، ألنه يقوم - *

على عرض اخلرب، وحماولة إلزام املعروض عليه بتصديقه، وإقامة األدلة عليه، والتيقن بصدق قضااي دليله، 
 (.47إىل  31ن احلوار السياسي واأليديولوجي والفلسفي )يراجع ص شأ

، وهو واضع مصطلح التداولية سنة Pragmatiqueابحث يف فلسفة علم الكالم والتداولية - **
م. له عدة كتب يف هذا اجملال ابلفرنسية والعربية، أمهها الذي اعتمدانه: ))يف أصول احلوار 1970

 لكالم((.اوجتديد علم 
 .43م.ن، ص- (2)
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مخا ي، يما لو يما  الممتكل  يسمم  يالمم  بماك  ميمره، كت ك  ميمره ياطم  بلسمان ، 
نما يتجلم  التعمارو كيضمًا ممن ومالل العال مة التخا  يمة التمي تقمام فمي الماص بمين 

 متكل  تمخا ي حقيقي كت معترو.
مممن التعاعممل يكممو  تال بمم  فممي التيممكيل التحمماترد مممن ك  ي لممغ المتحمماتر در ممة 

في ممما  مممادرًا علممم  ماازعمممة نعسممم ، تالا ممموو بموا ممم، وطابيمممة متعاتتمممة، مممم  موا ممم، 
، تكلممممث بزسمممماليي مختلعممممة هممممي بمثابممممة  1فالمممم ات، تاالعتممممراو علي مممما تمعارضممممت ا

االسممتراتيجية التممي يممت  ب مما التحمماتر، تتتكممو  حسممي الخطابممات مممن  ليممات للتو يمم  
تاومتالف كتات المتكلممين تالمخما  ين باوتالف ما  تالتزاير، مثل تعم د كفعمال الكمالم،

تميرهمما مممن كسمماليي التعاعممل تالتبممادل، يالمحا جممة تميرهمما مممما يسمم   فممي التواصممل 
 الخطابي ت ح ا  التزاير.

تال ب  من اإلشارل  ل  ك   اع ل تبادل ال تر مم  هللا، تحكممد فمي   يعمة هم ا 
وف مم تبًا يقموم الكمالم ييم  علم  التيكيل التعارضي  ل  ح  ي ير، ت ال لكما  التصم

 المااترل كت الحوار، تلجس ت نصوص   شرت  ما.
فممي كاامماا تجر ممة االتصممال، ك  موضمموا الاممزتا المم د همممو  فالمتصمموف يحمما  

ك  كاتمممم   هللا،  مممم  بمممم ك يامممم مج معمممم ، ت عمممم  ت ممممور الموضمممموا فممممي اليممممعور، يحمممما  
ي يتجلم  ب ما كصبحد بم ترها فعمل هم ا الموضموا تهمي صملة العيم  كت الحمي، التم

هللا فممي المم ات، فياطمم  الصمموفي تيممز  هللا يممتكل  ييمم ، ت مم  يحمماتره تيخا بمم ، ت مم لث 
تايز المعرفة، كد عا ما يصل المتصوف  لم  المابم  الم د يتلقم  مام  تلمث المعرفمة 
تهمممو الممموحي كت اإلل مممام الممم د اعتقممم  المتصممموفة كن ممم  انتسممم وه بعضمممل المرتبمممة التمممي 

 د نالحهمم ، تفممي يممل مراحممل التجر ممة، ك  المتصمموف يتوصمملو   لي مما. ميممر ك  المم
يتقلي في ااائيات من األحوال حتم  تهمو يصمل  لم  المعرفمة تيماع  بيمعور الحمي، 
فممال شمميا هامما  اابممد، تيمماعكا كلممث فممي وطمماب   المم د  مم  يتحممول فممي  وممره  لمم  

يل مير ما ابتم ك بم ، ت م  تمالزم الثاائيمة الكلممة كت الجملمة الواحم ل، فاقم، عام  التيمك
التعارضي للخطاب. تهم ا يعامي ك  حم يثاا عمن مرحلمة معيامة عمن التجر مة يمرحلمة 

، لممميا بالصمممرامة التمممي تعكسممم ا يلممممة مرحلمممة، تعمممي الوضممم  كت مرحلمممة تعمممي الحممم   
م ها ممارسمة فمي الكتابمة تختلم،  حم اهما عمن  باعتبارها تموضعًا في الزما     تجس ِّ

 األور .
 م ك ت مور الموضموا فمي يالعال  الممادد  ت ع  الازتا، كت تعي الوض ، ت بعاد
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اليممعور تففيه مممر القصممم  المتبمممادل ي اممماا لليممعور، يتحممم د ييممم  الموضممموا تالممم ات، 
فالموضمموا فممي اليممعور هممو موضمموا اليممعور، تالمم ات هممي فعممل اليممعور... تنجمم  
اليعور في حالة اشتياث تنزتا  ل  شميا  ومر... كد ك  اليمعور شمعور باليميا، 

 ممممم ا ، عاممممم ها نجممممم  اليمممممعور موضممممموع  فمممممي و ية الو ممممم  تالتلممممم لث سمممممماه الصممممموي
. لكن ه ه المرحلة ت   ياند يما ت  ت الحقمة ل تلم ، فان ما ليسمد ب م ه  1فداول   

الصمممرامة، فقممم  يتقلمممي الصممموفي بمممين الممممرحلتين، ت ممم  تصمممحب  الحالمممة األتلممم   لممم  
تصوفة، فحمال الثانية، دت  عااا، يما    يبق  في المابين، ته ا كملي ما عاناه الم

االشممتياث تالاممزتا تممل ال مما ا علمم  الممرم  مممن حمم ت  الكيمم، ت ر مماا الموضمموا 
 لممم  الممم ات، تحصمممول المعرفمممة، لممم لث نجممم  الاصمممو  الصمممويية تزومممر فمممي الممماص 
الواحمممم  بممممزحوال وطابيممممة مختلعممممة، تمسممممتويات متعمممم دل تمت اولممممة، ت مممم  تخممممر   لمممم  

 مستويات كور  يح دها  ص  المؤل،.
تعامممل ممم  نصممو  كبممي حيمما  تالاعممرد فممي همم ا العصممل مممن د  ليممات التتحمم   

 والل تمعصل ا في زماين يتقا عا  هماال
ممم-1 مممزممممن نري    فعمممل التواصمممل ز ييممم  علممم  رصممم  مهممماهر الحواريمممة التمممي تجس 

 تالتعاعل داول الاص، من والل تيكيل  التحاترد.
زمممن نسممتخلص ييمم  عال ممة همم ا التيممكيل التحمماترد بسممياث كزمممة التواصممل -2

ي عاشمم ا همم ا  المتصمموفا ، تمممن والل ممما  ميمم  المتصمموفة، تكلممث مممن ك ممل التمم
التزني  عل  ك  عملية االتصال ال تقتصر علم  الم ائرل المتلقمة للماص، لاقمل رسمالة 

األدتات اإل رائيمممة للممم رت  لممممن مرسمممل  لممم  مسمممتق ل. تسممموف نعمممم   لممم  اسمممتتال
اهرل التواصممل داوممل التم اتلي، نهممرًا لممما يماحمم  للمم ارت مممن  مكانممات فممي تصمم، تمم

الاص تالتي ال نستطي  في بعا األحيا  ك  نتلقماه تنتعاعمل معم   ال ممن والل ما، 
نمما بممبعا تلممث األدتات لمميا تقلممياًل مممن كهميممة ممما رصمم ناه فممي العصممل تلعممل تزتد  

باالنتقمال ممن العمام  لم  الخما ،  داألتل، تلكن فقط العتبار ما جي تزماي، يتح   
ريخيمًا، حيمث ي م ت ممن ميمر الط يعمي ك  ن م ك بالحم يث عمن تيتماش  م  الهاهرل تا

القر  الراب    ل الثالث ال جرد. هم ا علم  المرم  ممن عم م تقليلاما ممن كهميمة ماحم  
كصمممحاب االتجممماه التممم اتلي فمممي تحليمممل الخطممماب تالممم د تلخصممم  كترييممموني بقول ممماال 

الج مممماز فف   يمممل تحليممممل للخطمممماب يجمممي ك  ي مممم ك بممممالتعريد بمممما نسمممممي  كحيانممممًا فف
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 . 1فاليكلي للح يث   كد تض  مختل، العاعلين في الح يث داول الاص  
لقمممم  ت عامممما علمممم  بعمممما كسممممباب كزمممممة تلقممممي الخطمممماب الصمممموفي، تالتممممي ما مممما 
االعتقمماد بممز  التواصممل يممامن فممي اإلوبممار تالمعلومممات التممي يحمل مما همم ا الخطمماب، 

المتصمموف يمما  يكتممي تلممما يانممد المعلومممات ييمم  مرتبطممة بالتجر ممة الصممويية، أل  
ليقممول كاتمم ، فانمم  بامكانامما رصمم  التواصممل مممن وممالل تيممكيل المماص كاتمم ، باعتبمماره 
فعاًل وطابيًا يت  بين ممتكل  تمخا مي، تفمي هم ه الممارسمة  م  ال نعثمر علم  الامار 
ال الممة علمم  المقاصمم  المباشممرل للخطمماب، بقمم ر ممما نقمم  ييمم  علمم  مؤشممرات التواصممل 

  التعاعممل ممم  المماص. تلمم لث يكممو  همم ا العصممل تموضممعًا التممي تسمماع  المتلقممي علمم
داوممل المماص الصمموفي للكيمم، عممن  ليممات التعاعممل تالتواصممل التممي يحمل مما، تالتممي 
اسممممتطاا في مممما المتصمممموف يمممممتكل  فممممي الخطمممماب ك  يجمممم  نعسمممم  فممممي ممممما يتايرهمممما 
تياازع ممما، يمممما يامممازا التيممممر ميمممره تيممم ول مع ممما فممممي عال مممات سمممجالية، ال يكممممو  

 ممما عممم اًا، بقممم ر مممما همممو تع يمممر عمممن م ممم ك المتمممايرل، تم ممم ك الخمممرت  عمممن السمممجال في
المم ات، بمماالعتراو علي مما تمعارضممت ا، تكلممث بممالا وو بموا مم، وطابيممة متعاتتممة 

 مم  تطمماب  معارضممة المم ات فممي الوا مم ، حممين يتخلمم  الصمموفي   2فممم  موا مم، المم ات
 الي.ي بمطالي الرتو تالمثعن مطالي الاعا تالجس  تيازا  ل  التحل  

I-هاجس السؤال في مناجيات التوحيدي 

ال شث في ك  تضمين الور في الخطاب هو المعط  األسمات الم د يتطلبم  
نممل حمم يث، بممل    المتحمم   بمجممرد اإلعممال  عممن نعسمم  يمممتكل  يكممو   مم  تضمم  
د لكالم  المقام الخطابي بين كنما تكنمد حتم  ت   يانما فكنما  شخصًا  ور كمام ، تح  

را  مع ومممممًا تال شخصممممًا معياممممين لكا ممممما يسمممممحا  للمممممتكل  مممممن تكنممممد  ففال يضممممم
،  3فاحممتالل مازلممة العاعممل فممي الخطمماب ممم  عال ممة تتمموفر بيامم  ت ممين المرسممل  ليمم   

لي مم ت التحمماتر تالتيممكيل التعارضممي بعمم  كلممث، اليممكل الط يعممي لكممل وطمماب، ت   
 نا  ب ر ات متعاتتة.

و ك  همم ه السمممة تحققممد تفممي    الالفممد للاهممر عامم  كبممي حيمما  التوحيمم د، همم
                                                           

 )1(-Catherine Kerbrat Orecchioni, L’enonciation de la subjectivité 
dans le language, Armand Colin, Paris, 1980, p.158. 
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كعل  مرات  ا من والل الماا ال التمي همي شمكل ممن كشمكال الخطماب الم عائي كات 
 ل  كند فهللا ، لم لث اعت رهما القم ام  حم يثًا شخصميًا سممي  -االتجاه الواح  من كنا

ففح يث الاعا  ، فكانمد مجمرد متتاليمات دعائيمة تع مر عمن معما  ديايمة تكوالايمة، 
تصمموفة يمم لث للتع يممر عممن حالممة ت لممغ في مما الحا ممة  لمم  هللا ممم اها، يممما اعتممم ها الم

عامم  الجايمم  ممممثاًل. ميممر كنامما نجممم ها تتحممول عامم  التوحيممم د  لمم  حمم يث مونولمممو ي 
، بعمممم ما يمممما  مونولممممو ي Monologique/dialogalحمممموارد اليممممكل  -الوتيعممممة

 يعمممي ، تيزنممم  كدر  كنممم   *monologique-monologalاليمممكل تالوتيعمممة معمممًا 
ك  ففال شيا يما  وطابًا مونولو يًا ك  يه ر بطريقة مباشرل كت مير مباشمرل، فمي 

  باعتبممار شممكل  تتتيعتمم ، حمموارد و شممكل محاداممة، كلممث ك  الخطمماب يمكممن ك  يكمم
اليمممكل تحممموارد الوتيعمممة، حممموارد اليمممكل تمونولمممو ي الوتيعمممة، مونولمممو ي اليمممكل 

، تالماا ممال باعتبارهمما  1فالوتيعممة  تمونولممو ي الوتيعممة، تمونولممو ي اليممكل حمموارد 
وطابممًا مونولو يممًا، افتممرو في مما كبممو حيمما  ت ممود تبممادل وطممابي، ت   يمما  المممتكل  

ريمممًا ت حاتهمممو نعسممم  المخا مممي، لكاممم  اصمممطا  ل مممما فالممممتكل  تالمخا مممي  تيمممكياًل 
،  2فتتحك  ييم  مجموعمة ممن القموانين المرتبطمة تالمت اولمة يقمانوني اإلوبمار تالتمزاير

ل بم لث تماهرل ت م  كصمول ا عامم  األتائمل ممن المتصموفة، يالحمار  المحاسمم ي تشم ك 
هم ، تالجايم  297هم ، تالجاي  بن محم  ف291هم ، تعمر بن عثما  المكي ف243ف

الصوفي، فف ال ك  كساليي هؤالا الصويية  لما ياند تخر  عمن التعليميمة الجامم ل، 
قمممول تداد القاضمممي. كلمممث ك  األتلمممين ، يمممما ت 3فلتكتسمممي حمممرارل تانممم فاعًا ملموسمممًا  

ر طوها بالم عاا تكحيانمًا باالسمتتااة، ت رنوهما بمزمن معمين، يمالوِّرد تالحمزب، تنهمرتا 
ر ب مما التوحيمم د عممن  لمم  مو  ات مما باعتبارهمما تسممائل بال يممة تزييايممة، فممي حممين ع  مم

العال ممممة بممممين المممم ات فالمتصمممموف تالموضمممموا   هللا. تعكسممممد عال ممممة الاممممزتا التممممي 
المموعهي  فممي  رفي مما تبممادل فممي انتهممار التحقمم . تهكمم ا نقلممد الماا ممال ال مم    يممتحك 

األوال ممي،  لمم  ال مم  المعرفممي، تتحولممد معمم  فاعليممة اإلرسممال نحممو معمماتي  التجر ممة 
تالمعرفممة، ت مثابممة مريبممات دالليممة ي ممر . يتمو مم  مممن والل مما المماص تعال ممة األنمما 

                                                           
 monologal monologique ،dialogal dialogiqueمل تتسن يل ترمجة عبارة مثل  *

)حواري(  dialogiqueلعربية مقاباًل لـإال بربطها بتعبريها عن الشكل والوظيفة، فإذا كنا منلك اب
 .monologalو dialogalفإننا ال منلك مقابالً لكلميت  monologiqueومقابالً لكلمة 

 )1(-J. Moescheler, Argumentation et conversation, Hatier, 1985, p.15. 
 )2(-Voir J.M. Adam, ((Le Monologue Narratif)), in theatres 

pratiques, no59, 1988, p.p.60-61. 
 .20،ص1982وداد القاضي، مقدمة اإلشارات اإلهلية، أليب حيان التوحيدي، دار الثقافة، بريوت، - (3)
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يانممد   يعممة تيممكيل ا مجسمم ل ل مم ه باألنممد، تت مم ت  واعمم  العال ممة الصممويية، م ممما 
العال مممة فمممي ومممط يتممموزا بمممين األنممما تاألنمممد  الممم ات تالموضممموا، مثلمممما تمثلممم  هممم ه 

 الترسيمةال
 

 
عممي  سمم  الو مموب تتجلمم  المقامممات، حيممث يضممتط موضمموا معرفممة هللا علمم  ف

دل، ف مممو المم ات تي ممم ك العمممال  المممادد فمممي التاحمممي لحسممماب الموضمموا، كمممما  سممم  اإلرا
الاقطمممة التمممي ي ممم ك في ممما الموضممموا بمممالتحق ، فتتسممماتث الممم ات معممم ، تي ممم ك تحصممميل 

 المعرفة التي تجس  فعل االتصال بين الع    هللا.
تلق  عاأ المتصوفة  شكالية  درا  المعا  ه ه، تاحتموا بمهلمة الزهم ، تلعتمرل 

بعممال  متتيممر  تجمماتزت االاممة  ممرت ، تلممما يمما  تعممي الوضمم  فعمماًل معقمم ًا الرتبا مم 
متحممر  هممو عممال  المم ات تحممول المم عاا كت الماا ممال  لمم  فعممل حمموارد بممين كاتممين كت 
بين ال ات تموضوع ا، استطاا كبو حيا  التوحي د بق رت  العائقة علم  التع يمر ك  

 ات التمي تجسم  كلمث الععمل فمي التيمكيل التحماترد. تال ي يئ  مي  اليرتب تالمو   
ا التيمممكيل  ال ممممن ومممالل حصمممر تحممم ات التبمممادل يمكمممن الو ممموف علممم    يعمممة هممم 

هممممو كصممممتر تحمممم ل حواريممممة  L’èchangeتالتمممم ول للخطممممابين باعتبممممار ك  التبممممادل 
هممممو كن ممممر تحمممم ل مونولو يممممة يحوي مممما  l’interventionمكونممممة للتعاعممممل، تالتمممم ول 

الخطاب تالتي تحمود بم ترها تحم ات مونولو يمة صمتر  همي كفعمال الكمالم الجزئيمة 
oleactes de parتال يممت  كلممث  ال بممالو وف عامم  بايممة المخا بممة فالماا ممال   1ف ،

مممممرت ب ايتمممممين تكونان ممممما همممممماال ال ايمممممة الممممممؤ رل ت ايمممممة  كات ممممما، ت عممممم  االسمممممتقراا بصع
 االست را .

 البنية المؤطرة:-1

ر فممي الو ممد نعسمم  تهممي تلممث القممول االبت ائيممة التممي تاطلمم  ب مما الماا ممال، تتممؤ   
 ال ففالل مم   نمما نعتممت  مر عممن كلممث بقولممث تيختممت  ب مما، ع  مموطاب مما، حيممث يع تمم ك الحمم ي

                                                           

 )1(_Voir J.Moeschler, Argumentation, p.81. 
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نالماممما بممم ير  تدعائمممث اسمممتعطافًا لمممث، ليكمممو  نصمممي اا مامممث، بحسمممي تعضممملث، ال 
بحسي استحقا اا، تنختت  كيضًا يالماا بما بم كنا بم  ر بمة فمي رحمتمث لاما تتجماتز  

 . 1فعاا، ترفقث باا ت ه ائث ما ال ن ري  تال نتمااه  لياا  
عاا هو فعل الكالم ال د تجتم  يي  كفعمال  زئيمة يالطلمي بماألمر تالام اا تال 

تاليرب. تهمي تسمائل تمتلمث الكعماال الالزممة التمي يمت  ب ما تحقم  الايماب الخطمابي، 
 Forceتضمما  الميمارية ت حم ا  األامر، لمما يحملم  فالم عاا  ممن  مول يالميمة فف

illocutoireم الم د ال يتحقم   ال بمالتلعب بمم ،    تمري  الممتلعب بم ، ألنم  فعمل الكمال
 ل لث  ال كبو علي ال  اثال

ففال عاا معتاو الحا مة، تهمو مسمترتو كصمحاب العا مات، تملجمز المضمطرين، 
تمتممماعا كتد المممم رب، ت ممم  كم هللا تعمممال   وممممًا تريممموا الممم عاا، فقمممالال جتيقبضمممو  

ن وممممالل ممممما . تلقمممم  كدر  التوحيمممم د، ممممم 2فكيمممم ي     يممممل ال يممممم تن ا لامممما بالسممممؤال  
انتسب  من تجر ة ارية في الممارسة الخطابية، ك  ففالميرتوية الخطابيمة لقمول مما 

. لمم لث  عممل مممن المم عاا كدال  3فتقممات بممم   فائ تمم ، تلمميا بق رتمم  علمم  اإلوبممار  
السلطة الخطابية التي يمارسم ا مم  الومر، سمواا ممن حيمث تلمث األتاممر تالامواهي، 

م ا ل ، تيقر  محتواها بالعائ ل، تكلث باحا ت ا ب الة ممن  كت تلث العرتو التي يق  
الص ث ألن ا  زا ممن معتق اتم  فمي المعرفمة الصمويية، تالصم ث ك  نقمول مما نعتقم  
عل  الرم  من كن  ففعل  المستو  الخطابي ليا هاا  ص ث كت عم م صم ث، بمل 

 . 4فهاا  كتات تقول ما يجي  ول  من ك ل ك  تكو  كنثر ان ما ًا  
لث يعسم   الم عاا فمي فمرو شمرتب التخا مي، تممن اممة ضمما  اسمتمراره، ت  

ألنممم  يععمممل يمممالم يممم ار بممم  الحممم يث، يعطمممي لممم  بعممما هممم ه القمممول الكالميمممة التمممي 
يمتلك ا، تالتي ال تتمثل فمي مم   صم   ، بقم ر مما تتمثمل فمي نجاحم  عام ما يات مي 

حصمممول األامممر،  الممم عاا، لممم لث مالبمممًا مممما يمممزتي الممم عاا لممميعكا  عمممال  الممممتكل  عمممن
تالمتمثمممل فمممي كلمممث الوفممماث الممم د يمممت  بياممم  ت مممين المخا مممي، يمممز  يقمممول فمممي ن ايمممة 
مخا  ت  ففالل   يما تف قتاا لاصيحة ميرنا فوف قاما لاصميحة كنعسماا حتم  ن م ك بماأله  

                                                           
 .180اإلشارات، ص- (1)
 .119القشريي، الرسالة القشريية، ص- (2)

 )3(_Catherine Kerbrat Orrecchioni, L’implicite, édition Armand 
Colin, Paris, 1986, p.200. 

 )4(_Dominique Maingueneau, Pragramatique pour le discours 
littéraire, Bordas, Paris, 1990, p.105. 
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 . 1ففاأله  من كمرنا، تال ييتتل بالاا باألع  عن األوص  
ل يالميمممة ال يمكمممن ك  تجسممم     تتيعمممة الممم عاا هممم ه التمممي تكسمممي الممممتكل   مممو 

  ممارًا للتبممادل تتحقيمم  الميممارية. تلممما يانممد   يعممة التبممادل فممي التخا ممي تقتضممي 
بالضمممرترل كت علممم  األ مممل تممم ولين كت افتمممراو كحممم هما كنيمممز كبمممو حيممما  التوحيممم د 
 شارات  عل  كسات مخا بة بيا  ت ين ميار  ضممن فمي الحم يث، افتمرو لم  يمل 

ر، يستم  ل  القول من ال عاا باعتباره فعل الكالم الم د يم ير كساليي التبادل تالتحات 
الخطممماب، تتحقيممم  التواصمممل الممم د يعلمممن عاممم  فمممي يمممل مخا بمممة ممممن ومممالل دعممماا 
االوتتام، ال د يثيرًا ما يجسم  تحقيم  الرضما الاعسمي، تاليمعور بالقم رل علم  تحقيم  

ة لممم عاا فعمممل التواصمممل ممممن ومممالل بيممما  وصممم  بممم  هللا، تيزنممم  المحصممملة الماطقيممم
االبت اا، حيث يقولال ففالل   يما ه يتاا ل م ا ال يما  الم د فقم  ممن  م مور وبماد ، 

 . 2ففاه نا لإلوال  يي  تتفقاا للعمل ب   
نممممما  فعمممممل الممممم عاا  ك ، بمثابمممممة ال عاممممممة األساسمممممية التمممممي حقممممم  بواسمممممطت ا 

  التوحيمم د اسمممتراتيجية التحممماتر، تال كدل علممم  كلمممث ممممن تلمممث المخا بمممة التمممي كوعممم
في ا في   امة تعاعل بيا  ت ين  وم بم ك يخما     بم ت  دعمااال ففيما  موم، ممالي تمما 
بالي، تما ال د مي  اي عن حالي.. كما ييك  من يقابلاي بو   ، تيقابلاي بمما عام ه 
مممن ميبمم  تشمماه ه بالحجممة تاليمم  ة.. لعلممي كر  بيميامم  ممما  مم  مي  ممد عامم ، تكدنممو 

كنمممت  كهمممل صممم وحي تم مممو ي، تعلممم  وممم متك  ب  ايتممم   لممم  مممما  ممم  بعممم ت عاممم ؟.. 
تمممودتك  تشممجد عرت ممي.. يبالحرمممة السممالعة  ال سمممعت  صممراوي، تسمم دت  فمما تي، 

. لكاممم   3فترحممممت  ضمممععي تعطعمممت  علممم  عهممم  بمممال، ت لمممي ومممال، ت مممالا متمممول  
سرعا  ما يا ي المخا بة، لتكو  ك صر نص في اإلشارات، تيكو  الم عاا  عالنمًا 

فممي فممرو التواصممل، حيممث يقممولال فف ل ممي، ال ويممر فممي ولقممث  عممن  وعمماث المممتكل 
فكن لي بما كردت، فالص ر عل  ال ؤت معث كمت  من الاعمة لتعرو مير  يما كا 

 . 4فالجالل تاإلنرام  
   اإلوعاث في  ح ا  التواصل داول الاص ييير  ل  تلث األزمة التمي يما  

ل السممممميميائي فمممممي بممممما ي ي ييمممم ا التوحيممممم د مممممم  الومممممرين، تالتمممممي ت مممم  ل ممممما ال ممممم ي
مخا بممات اإلشممارات، ت   يامما ال نعمم م في مما تلممث اإلشممارات المباشممرل تميممر المباشممرل 

                                                           
 .283اإلشارات، ص- (1)
 م.ن، ص.ن.- (2)
 .140-139اإلشارات، ص.ص - (3)
 .140م.ن، ص- (4)
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لل اللممة الاعسممية تالمعرييممة تاال تماويممة ل زمممة. تلمم لث نجمم  المم عاا يوحمم ل مممؤ رل 
يتمه ر كحيانًا يوحم ل ت ويميمة داومل الخطماب، تتكمو  بمثابمة الر يمي الم د يه مر 

تضمم  المسممار التخمما  ي تالتعويمم ل التممي ال يسممتزن،  ال ب مما، تيو مم  تيختعممي يلممما ا 
الممممتكل  نحمممو االسمممتمرارية الجوهريمممة للتحممماتر ت دارتممم . ف مممو فمممي  حممم   المخا بمممات 
مثاًل، ت ع  ك  يثقل سم  المخا ي بسيل من الاصائ  تالمعمارف التمي يوردهما  ليم  

ل فكممر ، ك ممل اعتبممار ، فممي شممكل كتامممر تنممواه ، يقولمم ال ففيمما همم ا ارفمم   رفممث، ك مم
اصم ث نعسمث، اع م  ر مث،  م م زاد ، يثمر عتماد ، اف م  تتع م ، تاعلم  تتعل م ، ت ممي ن 

 ، يعود مرل كور   ل  ال عاا ييقولال 1فتت ي ن  
ففالل ممم ال صمممل التوفيممم  بقولاممما، تالتصممم ي  بعملاممما، تالتحقيممم  بقلو اممما، تال َتكِّلاممما 

قر اا ماث، تي نياا ممن بابمث، تيجيرنما ممن  ل  حولاا ت وتاا، تال تحل بيااا ت ين ما ي
 ع ابث...  ، ا  يعود  ل  المخا ي بقول ال

ففيممما هممم ا،  رتد، فممماألمر مريمممي، تكرفممم  فاليمممز  عجيمممي، تاتخممم  الصممم ر  امممة 
 الخطي عهي ، ت ل الح  فالخطي يلي .ف

يا ه اال  كا ترن موا لث بتيي التوحي  عن كلحا  المعرفة، فزشمخص عمن مكانمث 
نث فمي شمانث، تلميا يكممل امعانث، تانقط  عن ك رانث، تانسملخ عمن شم تاشتَ   ل 

لممث همم ا الممركد تال ياصمم  فممي نعسممث همم ا الاصمم ، حتمم  تقيممر  ملتممث  يممرًا، تتايممر 
تعصميلث نيمرًا، امم  تطمود معامما   يمًا... سمق  هللا لممياًل يما  يلتقممي  رفماه علمم  زف 

قيقمة... يما هم ا المزم باات الص تر، من معاد  التيي بوسائط العلم  علم  بسماب الح
سمممممتث فممممي سممممتر ، تزد فممممي تيمممممير  كيلممممث، تتاصممممل ن ممممار  بليلممممث، تافقمممم  عممممن 
مجاتر ، تكبم  لمحماتر ، تتحصمن ممن نعسمث فمي نعسمث... ا متص ممن نعسمث، فقم  
ممم ا مامممث بعممم   تلمممث ل ممما،  تلتمممث بالتسمممويل، ت تلت ممما بالتعويمممل، فكممما    تلتمممث، اممم  ك ص 

  صرعنما التضليل تالتخييل.
ا نرمممي  لمم  ولقممث بممما تلقيمم  فممي رتعامما مممن همم ه الز ممرات الما  ممات الل مم ال  نمم

تالعهمممات الاافعمممات،  صممم ًا ماممما النتعممماع   باممما، تليكمممو  كلمممث يلممم   مممالًا لبصمممائرنا 
تشح ًا لما يل ماا، تتاييطًا لما فمر ماما، تنهممًا لمما تاماار دتناما، تنحمن نسمزلث ك  

 . 2فتس دنا في مقالاا، تتعيااا في فعالاا...  
مكممممن ك  نالحمممممب ك  اشمممممتتال فعمممممل الممممم عاا فمممممي اإلشمممممارات يمممممت  علممممم  عممممم ل ي
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مسمممتويات، ف مممو  لممم   انمممي تتيعتممم  الت ويميمممة التو ي يمممة لمسمممار المخا بمممة يمممزتي 
ليؤدد تتيعة تعويضية النع ام رد الععل من   ل المخا ي، كت بع  وعموت التبمادل 

اممممر تالامممواهي ييكسممر ممممن كحاديمممة الخطمماب، تواصمممة كلمممث المممرتبط بالاصمممائ  تاألت 
التممي  مم  تطممول كحيانممًا الرتبا  مما بمعممارف معياممة. ت مم  تعممت  مسممارًا للخطمماب مخالعممًا 
لما يا ، يز  تودد  ل  استمالة تاسترضاا، بعم  تزنيمي تز مر. تهاما يكمو  الم عاا 
م ممررًا، باعتبمماره تحمم ل مونولو يممة مممن   ممة، تمممن   ممة كوممر  بمثابممة تحمم ل تمم ول 

Interventionلتبممممادل التخمممما  ي المعتممممرو. همممم ا علمممم  المسممممتو  ، ضمممممن بايممممة ا
اليمممكلي، كمممما علممم  المسمممتو  الضمممماي، ف مممي تممموحي بمممز  اإلشمممارات اإلل يمممة ليسمممد 
مو  ممة  ال للتوحيمم د كاتمم ، حيممث يلعممي دتريممن فمماعلين متكلمممًا تمخا بممًا يعكسمما  
 مم ل الممم ات، تيجسممم ا  يمممل الثاائيمممات التممي يقممم  في ممما المتصممموف السمممالث تالعمممارف 

من عين الجم . تهي حالة واصمة لوضم  نعسمي تا تمماعي تمعرفمي نقم، تالرا   
علي ممممما ممممممن ومممممالل تحممممم ات وطابيمممممة يثيمممممرل داومممممل اإلشمممممارات، تتلخصممممم ا رسمممممالة 
ففالتريمممممي   التمممممي تختمممممزل مع ممممموم االمتمممممراب بكمممممل شمممممموليت  ت ضمممممااات  الو وديمممممة 

 ام  تالمعريية تاال تماوية تالاعسية ممن حيمال كبمي حيما  التوحيم د، ت م  وا مي مح
ضوضم  مموحو...    مع ائاًلال ففو  ح يثي  ملة فتعصيل  باهب، تا ا  بمالعاوا  ف

العممارف ت   تر مم  فممي سممالل  المعرفممة بحقممائ  الحممال علمم  ت ممين المكاشممعة، تملبممات 
المياه ل، ليا ل  ك  يخ ر  ال بع  اإلك  ل ، ت كا ترد اإلك  لميا لم   ال الجمجممة 

ي ر  ييما  لي  ت ر ، تيعمر   لم  مما عام  تعمر ،  كا  ال، تال م مة  كا سكد، حت  
 . 1فلتة  هللا ميكلة تعلة  هللا معضلة  

تهمممي داللمممة علممم  ك  هممم ا الاممموا ممممن الخطابمممات فكد الخطممماب الصممموفي  لممم  
تض  وا  في التلقي. ت تا الاهر عن المخا ي الم د افترضم  فمي اإلشمارات 

ي اعتبماره متلقيمًا  ومر، همو تهو المتلقمي األتل للخطماب، فما  التوحيم د  م  تضم  فم
علمم  نحممو مممن األنحمماا المتلقممي الضممماي. تلعممل فممي  شممارات  الكثيممرل  لمم  كنمم  ي اممي 
مخا باتمم  علمم  االبتمم اا بمم عاا تاالنت مماا بمم ور، داللممة مباشممرل علمم  كلممث. يممما كنامما 
نلم  في اإلشارات اوتيار معايير فمي الكتابمة، تسم ل فمي التمزاير ال يماني يسمتخ م ا 

فممي كلممث  مم ر همم ا المتق ممل المم د يو مم   ليمم  الخطمماب، علمم  كنمم  كت تضمم   مراويمماً 
معممين ت مم ر ومما ، ألنمم  يممما كيممر كبممو هممالل العسممكردال ففيابتممي ك  تعممرف ك مم ار 
المعمماني فتممواز  بيا ممما ت ممين كتزا  المسمممتمعين، ت ممين ك مم ار الحممماالت، فتجعممل لكمممل 
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لمم  ك مم ار المقامممات،  بقممة يالمممًا تلكممل حممال مقامممًا، حتمم  تقسمم  ك مم ار المعمماني ع
 . 1فتك  ار المستمعين عل  ك  ار الحاالت  

كلث ما يكرره التوحي د فمي  شمارات ، مثمل  ولم ال ففسمؤالي ال يقم، علم  مما ج 
تاحمم ، تن ممرل تاحمم ل، فمما   ادحمم  متلممو ، تمايممئ  مختلمم،، تكلممث ألناممي كت ممر تممارل 

عمممي لمممث المعممماني تك ا لبمممث بالحقمممائ ، اممم  بالرسممموم تكنازعمممث في ممما المعممماني، تتمممارل كد 
كنا يث بحرتف ير   العي عا ها. تيعضل الخرت علي ما، ف مل ممن صم ر، فزتقم م 

 . 2فعل  مق ره كت تتو ، محطا ًا عن مع رل؟  
تال شممث فممي ك  المم عاا يمما  مممن بممين الليممات التممي تعطممن التوحيمم د  لمم  كن مما 

تراا األ مموال،  تمكام  مممن الاعمماك  لمم  المماعا تالقلممي تالعقممل معممًا، تتحقيمم  القصمم  مممن
نما كن ا يوحم ل ممؤ رل ال تكماد تختلم، عمن تعمي تاهمي  الماص الم د يما   م  كنم ه 
نثيممممر مممممن الاقمممماد القمممم ام ، مممممن تحسممممين االسممممت الل، تحسممممن الممممتخلص، تموا مممم، 
اسممتعطاف السممام ، تاسممتمالت ، تدفعمم   لمم  كشممياا تابضمم  عممن كوممر ، تهممي  ريقممة 

  يتموفر فمي ع تم  حتم  ي لمغ ماياتم  تقوم ترااهما مايمة كت سياسمة همي مما يجمي ففك
م مممما تاوعمممد، تيممماج  عمليمممة التخا مممي األدبمممي، تهمممي سياسمممة محورهممما الخطممماب 

 . 3فتم يارها المتق ل الضماي، ت   يا  مرماها المتق ل الصري   
تأل  ال عاا مرتبط فمي الكتابمة العر يمة بالخطبمة، ت مين الخطبمة تالرسمالة صملة 

في  اني  ومر رسمائل، تالخطبمة ل ما حمب تافمر ممن  تايقة، تاإلشارات اإلل ية ع ت
كمممر المم ين، فمما  كلممث ياسممحي علمم  تحمم ل المم عاا تتتيعممة األاممر المم د تتريمم  عامم  
سماع ا كت تلقي ا. تل لث نر  التوحي د يكرر في الم عاا معماني ير مو ممن والل ما 

 ما تحق  تلث األ وال، تضمرترل تحقم  تلمث المعماني المر مول فمي الاعموت تاالنتعماا ب
في الوا م ، تممن ام  تحقيم  العائم ل. يمما نجم ها تختمزل كحيانمًا فمي  ممل مثملال كيم   

ا  فعمل المم عاا ي ايمة تتم ول فممي ر هللا، حرسمث هللا، تمزتي بعم  نمم اا كت كممر لميعلن دت 
تععيممل المم تر الخطممابي تتمكيامم  مممن نعمما المخا ممي، تتممؤدد تتيعممة نعسممية تمم ول 

، يممما تعكمما ضمممايًا الر بممة مممن   ممل ضمممن اسممتمالة المخا ممي تاسممت را   للحمم يث
المتكل  في الحهول تنيمل االحتمرام ممن ك مل االنصمياا لكالمم  الم د مالبمًا مما يكمو  
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 مثقاًل بمعارف تمعاتي  هي والصة ما ور  ب  التوحي د من تجر ت  الصويية.
عممرغ بايممة المم عاا كحيانممًا مممن محتواهمما لتختممزل فممي  ملممة تنجمم  كلممث مممثاًل حممين 

ل م   ، تيكمو  مما بعم ها عرضمًا لتلمث األفكمار تالمعمارف الصمويية، تيمز  الا اا ففال
المم عاا هممو فعممل الكممالم المم د يثيممر الكممالم، ت كا اعت رنمما المخا بممة حمم يثًا بممين مممتكل  
تمخا مممي، فممما  التبمممادل تاسمممتمراريت  ي ممم ت تيزنممم  يايمممز بقمممول الممم عاا، بمممل     درا  

كمممالم،  ضمممافة  لممم  تلمممث السممملطة التمممي الممم ات تالومممر تالعمممال  ال يمممت   ال بواسمممطة ال
تمتلك مما المم ات المتكلمممة، لمم لث نالحممب تلممث العال ممة التممي يرسممم ا ممم  الكممالم، تهممي 
عال مممة اشمممت اا تلممم ل ال تيمممب ، يتلمممث العال مممة التمممي نجممم ها فمممي الكلممممة تحتممم  فمممي 
الحممرف الواحمم  تممما يحملمم  مممن كسممرار، يقممولال ففيمما همم ا ومم  مممن التصممري  ممما يكممو  

ممل مممن التعممريا ممما يكممو  زيممادل لممث فممي التصممري ، بيانممًا لممث فمم ي التعممريا، تحص 
تاسممتيقن كنمم  ال حممرف، تال يلمممة، تال سمممة، تال عالمممة، تال اسمم  تال رسمم ، تال كلمم، 
تال يمماا  ال تفممي مضمممون   يممة تمم ل علمم  سممر مطممود تعالنيممة مايممورل، ت مم رل باديممة 

 ة، ت اديمممة معو مممة، تحكممممة مخ مممورل، ت ل يمممة الئقمممة، تع وديمممة شمممائقة، تواييمممة ميمممو 
 . 1ففاصرف زمانث يل  في فلي ه ه األاااا تاستاباب ه ه األنباا  

تلعممل همم ا ممما  علمم  يتمموث  لمم  سممماا محمماتره، يخا بمم  كت يحادامم ، ياا يمم  كت 
يحاتره. تتلث يل ا مصطلحات توحي بادرا  تاا  للاقطة التي يتح   ما ما الممتكل ، 

لم  كنما، تيم تب فمي مالمحم ، ييضمطر ممرل  ل  ح  يتحول يي  المخا ي فاألنمد   
، تياادي  من تضم   ومر، يمز  يقمول لم  يما هم ا، كت كي ما لتج ي  صعة التمايزكور  

اإلنسا ، كت كي ا الصاحي المؤانا، كت يما سمي د. تميرهما ممن الصمعات التمي تموه  
بتاممموا المخا مممي، تتتيمممر الخطممماب بممم ، علممم  المممرم  ممممن تاصممميي نعسممم  علممم  ركت 

ي مم ت هممم ا   ي يممًا لمم   الم تمممين بالتممم اتل الخطممابي، أل  اللتممة همممي  العمليممة. ت مم 
التممي تمكممن المممتكل  مممن اإلحالممة  لمم  نعسمم  فممي يممل مممرل، يممما  مم  يمموحي بمم لث مممن 
ومممالل السممملطة التمممي يمارسممم ا علممم  الومممر، يبمجمممرد مممما يو ممم  المبمممادرل  لممم  األنمممد 

ل  لمم  نعسمم ، فمم لث يحولمم   لمم  كنمما، تيتحممول  لمم  كنممد تهكمم ا. فزممما ففنممو  كنمما يحيمم
، تلكاممم  يتحمممول  لممم  كنمممد بمجمممرد مممما réflexivitéاسمممتجابة لخاصمممية االنعكاسمممية 

ير   الور فاألند  ه ه اللعهة لاعس ، تهو بم لث يم ول ضممن واصمية التااتريمة 
symetrie تهمممي واصمممية تواصممملية  لممم   انمممي االنعكاسمممية، حيمممث يكمممو  مرسمممل ،
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 . 1فستق ل ل ا  الرسالة، في الو د نعس ، هو نعس  كتل م
تكلممث يعمممود للوضممم  المم د تحتلممم  األنممما المرسممملة للخطمماب، تاألدبمممي ماممم  علممم  
الخصمو ، حيممث يتجلمم  حضموره بمم ر ات متعمم دل، تبعمًا للممارسممة الخطابيممة كات مما 
ممممن مقاصممم  ت ممم رل علممم  التيمممكيل الخطمممابي. تكلمممث ممممن ففومممالل حضممموره المباشمممر 

ر ميمر مباشمر، ممن ومالل التع يمرات ال د ت ل علي  لعهة كنا كت معادالت ا، تحضمو 
العا تية تالتزتيلية تالتو ي ية التمي تضمح ا السمياث، تتت يا ما ممن واللم ، ام  هاما  

 . 2فالحضور ال د يتجل  من والل مجمل الخيارات األسلو ية تتاهي  الخطاب  
تهاا  حضور  ور في  شارات التوحي د يتجلم  ممن ومالل المسمار الصمورد 

خا ممي، لاقمم، علمم  ال اتيممة فممي يممل موضمم  مممن الخطمماب، تالتممي المم د يممرد ييمم  الم
فمي ن ايمة األممر ك  تعلن تمه رت والييًا من والل استراتيجية التحاتر التي تبق  

الم ات حممين تايمم   لم  كات عارضممة تكوممر  معترضممة ال يبقم  هامما  مجممال لل اتيممة 
للخطمماب هممي بممالمع وم الماتلمم ، تك  همم ه المسممافة التممي ولق مما التيممكيل التعارضممي 

التممي تعايامما، تهممي مسممافة موضممووية  لمم  حمم  ي يممر بالمقارنممة  لمم  احتمممال تيممكل ا 
 عل  شكل شكو  كت رااا للاعا كت متتاليات دعائية.

   ه ه القط ية المالحهة للم ات المتكلممة ال تاعمي محاتلمة ولم  مخا مي همو 
صممو  بمثابممة مرسممل  ليمم  متمموا ئ، كت متلمم  ضممماي تسممكن صممورت  فممي ااايمما الا

يقممموم التوحيممم د علممم    امتممم  تالمحافهمممة علممم  االتصمممال تالتواصمممل معممم  بواسمممطة 
   كساليب  في الحضور من واللاليالتحاتر، ت ل عل

الا اا ال د يتو   ب   لي ، تهو بمثابة العق  ال د يقيم  فمي يمل ممرل يحما  -
في مممما بال يماممممة، ت مجممممرد ممممما نتو مممم  بالامممم اا  لمممم  التيممممر، فانامممما نسممممم  لمممم  

 يتاا تألنعساا بالتاازل بطريقة ما.بميار 
تحميلمممم  مسممممؤتلية الحمممم يث، تكحيانممممًا يكممممو  عامممم ، تهمممم ا نمممموا مممممن التمو مممم   -

الموضممموعي علممم  محمممور الممم ات  الموضممموا يقمممولال ففيممما هممم ا حممم ااي ال  
 . 3فعاي، تاسمعاي ماي، تك ل حواشي ح سي تتاي  

  تفمم  الج مماز  ممرو كسممئلة تعتممرو ف مممًا تردًا، علمم  الممرم  مممن كن مما تتطمماب -
                                                           

 )1(-Catherine Kerbrat Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité 
dans le language, p.21. 

 )2(-Ibid, p.159. 
 .54اإلشارات، ص- (3)
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 العا عي العكرد ال د يايئ  المتكل  للتزاير عل  المخا ي.
ت نامما ال يمكممن ك  ناكممر فممي همم ا الموضمم  الكعمماال التممي يكسممب   ياهمما فعممل  

الممم عاا، ت ممم  بياممما كن ممما المؤشمممر األتل للتواصمممل. تتتمثمممل تلمممث الكعممماال فمممي 
ال عمن اقمة  حصول المعاني المر مول ممن هللا، ففالل م   نما نسمزلث مما نسمزل،

ب ياو ت وهاا عا  ، تحسمن كفعالاما معمث، تسموال،  حسماناا  َِّ َلمث، تلكمن 
. تهمممم ا  انممممي مممممن صمممم ث القممممول لضممممما   1فعممممن اقممممة بكرمممممث العممممائا  
 الميارية، تضما  العائ ل.

   التحممول فممي  نتمما  الملعوتممات، تالبحممث عممن األنثممر فائمم ل فممي تحصمميل  -
ا  التعمممممات  مممممم  الممممممتكل  التعاعمممممل ل اللمممممة علممممم  حضمممممور المخا مممممي تضمممممم

وطابيممًا. تتلممث ففسمممة يممل وطمماب تحمماترد، حيممث يضممطر القممائمو  بععممل 
. تيكمممو   2فالتبمممادل الخطمممابي  لممم   يقافممم  ليكمممو  اسمممتئااف  كنيمممط بعممم  كلمممث  

 ال عاا الععل المو   تالقائ  باستئااف الاياب الخطابي في يل مرل.
كل  تالمخا ي، تهمو بمثابمة   ال عاا الختامي الوفاث الحاصل بين المتيجس   -

  التوحيم د بالمعرفمة تالقم رل علم   عال  عمن نجماو فعمل التحماتر الم د حقق م
 ح ااممم  المتجلمممي بوسممما ة االسمممت را  ال اية التمممي اشمممتتل ممممن والل ممما علممم  

ي ب ممما فمممي الخطممماب، تومممر  ب ممما  لممم  معممما    سممم ت كزممممة كفعمممال يمممالم تقل ممم
   في الو د نعس .التواصل التي يا  ي يي ا، تياند ب ياًل ل

 بنية االستدراج:-2

   التحاتر ال يعترو فقط تبادل الكالم بين متخا  ين حقيقيمين معمًا، كت بمين 
حقيقمي ت ومر معتممرو. تففلكام  كيضمًا عال ممة داوليمة موضمووية ت صمم ية  مخا ميَ 

رها   ، حتمممم     يمممما  كلممممث علمممم   3فبممممين ميممممارية مممممتكل ، ت وممممر يستحسمممما ا تيقمممم  
كت الممكمممن، يمممما همممو اليمممز  فمممي الاصمممو  األدبيمممة، التمممي ال المسمممتو  الخيمممالي، 

نسممتطي  في مما  سممااد دتر حقيقممي للمخا ممي، تلكممن باسممتطاعتاا تصمم، العال ممة بممين 
  تالمخا ممي المم د يعترضمم . ت ممما ك  األدب ففيخلمم  عالمممًا ممكاممًا، لمم ا فمما  المممتكل  

                                                           
 .01م.ن، ص- (1)

 )2(_Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours 
littéraire, p.102. 

 )3(Strategies discursives, actes du colloque du centre de recherches 
linguistiques de Lyon, Presse universitaire de Lyon, 1977, p.166. 
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ميمممر تا عمممي، القمممار  ال ي مممت  يثيمممرًا بممممن همممو كنممما كت كنمممد فمممي الممماص، ألنممم  يعت مممره 
بقمم ر ممما ي ممت  بتلممث العال ممة بيا ممما ييممد تتيممكل داوممل المماص، تييممد   1فويممالي  

استطاا الكاتي ك  يضمن التعاعل تاستمرارية الاياب الخطمابي بيام  ت مين مخا بم  
 ال د يعترض .

لقمم  ك مماب التوحيمم د عممن همم ا ب ايممة االسممت را  التممي اعتممم ها فممي مخا باتمم ، 
ا اا، تهو فعل  لمي  ابمال المخا مي، تدعوتم  للميمارية تالتي كسس ا من والل ال

ر عا مما بالتامما ي تالتخا ممي تالتحمماتر، تيل مما مصممطلحات تعكمما فممي الحمم يث، ع  مم
واصة التعاعل الم د يقتضمي  تبمادل الحم يث بمين ااامين، حتم  يصمير الواحم  ما مما 
الومممر، مثلمممما ترد فمممي  ولممم ال فففلعلمممث  كا ك  مممد نممم ائي تف ممممد دعمممائي، در مممدع 
معمممث، تسممملكدع ما جمممث، فممماني ممممن حيمممث كناديمممث مجممماب، تكنمممد ممممن حيمممث تجيمممي 
مااد ، فاكا التزمد الكلمة بالكلمة بال عاا تاإل ابة، صمار الم اعي مجيبمًا تالمجيمي 

مم اد فممي همم ا ام ، تياممد  ي ممداويممًا. ت كا صممح د همم ه اإلشممارل ياممدع كنمما القائممل تكنمما الس 
 . 2فال ير الجام   

ي ففاإلشممممارات   مطلبممممًا   ي يممممًا لكممممل فعممممل  بالمممممي،  مممم  ي مممم ت فعممممل الامممم اا فمممم
فاإلنسممما  مممما يمممتكل   ال لييمممر  معممم  مخا بمممًا مممما، حتممم  ت   انيممم  كلمممث المخا مممي 

يرهمما. تالمتحمماتر يممما يقممول  مم  ع مم  اعامم ، عامم ما يحمماتل ك  يجمم  نعسمم  فممي ممما يت
 لممم  كات عارضمممة تث مممد ماطممموث القمممول، ت لممم  كومممر  معترضمممة  المممرحمن، ففيايممم   

. تال شممث ك  اإلشممارات اإلل يممة التممي يت  مما  3فماطمموث بممالمع وم المخممال،  تصممل ال
التوحي د في مرحلة تصوف ، ت   بلغ من العمر عتيًا، تعكا كسلوب العارف الم د 
يماحمممم  المقممممام اإلل ممممي لتممممة الماا ممممال، لمممم لث ت مممم ت نصوصممممًا عرفانيممممة يحمممماتل في مممما 

اه ات  تتصممول ، يممما تلتقممي التوحيمم د ك  ياهممر لعال ممة اإلنسمما  بمما  فممي ضمموا ميمم
 . 4فم  نصو  ما   ل الوصول بامتراب ا تاورت ا ت لق ا الو ودد

لق  كدر  التوحيم د بحكم  كنم  عمايو االنتقمال ممن السملطة اليمع ية  لم  سملطة 
الكتابممممة، ك  السممممماا هممممو بمثابممممة القممممانو  األتل المممم د تا اممممي عليمممم  الميممممارية فممممي 

                                                           
ب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطا- (1)

 .301، ص1991بريوت، 
 .120اإلشارات، ص- (2)
 .44طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار، ص- (3)
، مؤسسة دندرة للدراسات، 1يراجع سعاد احلكيم، عودة الواصل، دراسات حول اإلنسان الصويف، ط- (4)

 .73، ص1994بريوت، 
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ممعالخطمماب، تفممي ن الميممارية تالتعاعممل، لمم لث نممراه بعمم  الامم اا    كدنمم  مراتمميسمم  يجس 
يطلي من مخا ب  ك  يستم   لي ، تيتكرر ه ا الطلي في كملي المخا بات، ألنم  
بحصمول فعمل اإلابمال بعم  الام اا، يحصمل فعمل السمماا، تممن اممة فعمل التخا مميال 
ففاسمممم  كي ممما الجلممميا الممممؤانا تالصممماحي المسممماع ، حتممم  كصممم، لمممث تصممماريد 

 نمممم  فممممي يثيممممر مممممن الموا مممم  يحمممم د لمممم  شممممرتب السممممماا تتتيعتمممم ، ، بممممل  1فحممممالي  
 . 2فيي   الو   ب    اام  مت  ل  يؤي ه بمماا ت ال عل  الس  ففتالس  

 ال ففممي عمن سمماا  مولي بمسمموع ، فلعلمي كيضمًا كميمي متمرل كومر  يقمول لم
عممن  ممولي بحقيقممة مقممولي، فمما   لممد لممي لممو بمم كت فممي  ولممث بممالتحقي  لحصمملد فممي 

 . 3ف  التص ي  يا  لث كلث  سماعي عل
تسمموف نممر  بممز  االسممتماا ال يممؤدد فقممط دتر  لممي الميممارية فممي الحمم يث، 

علي ، ألن  يحل ب   شمكااًل ال يحصمل لم  كااماا المخا بمة،  تلكن التوحي د يا  يل   
تهممو عمم م التجمماتب المم د يالايمم  مممن مخا بمم ، تويممية تو مم، الععممل التواصمملي بعمم  

تب    ت  ، يقول ال ففكي ا السام      لد مما تسمم  تاعهمًا وعوت ، كت ك  يوه  بتجا
لث بالاصيحة، تناصحًا لث بالموعهة، تعا عًا عل  نعسي بعضل القول لمث تييمث، 
فمما  ياممد ت مم ت بممرد كلممث فممي صمم ر  تالجممًا بممبعا اليقممين مممن نعسممث فاتخمم ني 

 . 4فصاحبًا لعلي ك   ب لث شيئًا مما ت  ت   
المخا ممي بتقمم ي  عممرتو مختلعممة إلنيمماا الحمم يث  ي مم ك المممتكل  فممي اسممت را  

تحممممل فمممي  يات ممما تو ممم   ابليمممة حصمممول التعاعمممل، نهمممرًا لإلممممرااات التمممي يقممم م ا 
بحصول العائ ل الاعسية واصة، تعل  الرم  من كن  يض  شمرت ًا للتواصمل، حيمث 
ال يرمممي فممي ك  يكممو  الحمم يث المم د يايممئ   ائمممًا علمم  التاممافا ت اممارل التلبممة مممن 

 ممم  اسمممتعالئي،  نمممما علممم   تيممما  العائممم ل التمممي ته مممر  اارهممما فمممي الممماعا تال يئمممة مو 
نالبيممر تالتممزار تالع مم  تالق ممول بالاسممبة للمخا ممي، ت ممول اإل امماا تاإلمتمماا، تالممم ارال 
بماللط، ت سم اا الاصم  تميرهما ممما يتموفر فمي الممتكل ، تكلمث ممثاًل مما تعكسم  همم ه 

 الاماك  من العرتو، يقول ال
فمممي محاداتمممث علممم  مممم هي المترسممملين الممم ين ي امممو  بايمممان   بالثقمممة بممم كت  -

                                                           
 .10اإلشارات: ص- (1)
 .349.ن، صم- (2)
 .135اإلشارات: ص- (3)
 .201م.ن، ص- (4)
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تاليقممين فايمم د معممث فممي فاممو  تهممل في مما ضممرتب الخلمم  ك معممين.. فمما  
مامث عام  اللقماا كت بت ائتم  عام  ببيمر ًا ماي ييمث، فارفعم  نا  ما ك ول تا  

 . 1فالعطاا
ال مد بموارث اسم  يا ه ا ب عًا من الكالم تمريبًا من المعماني، فماني ك مول  -

التماي فسمد نحوها نواتر االفتقار، تت يزت صور المعام  ت م ت فتقطعمد 
 . 2فعلي ا كنباد األحرار

كما تراني يا ه ا ييد كداريث بمالرف ، تكداتيمث بالحم ث، كدعمو  بمالاثر  لم   -
ث تكفس  ، ام  كعطم، عليمث بمالاه   لم  مما  م  شمر فث عك  تاتثر عما    زي  

مترفعث، تال تعجي من ف ل بمث ممن   مل ممن همو كملمث راممي لمث، فماني موي 
بممي ت ممث، فلعلممث  كا ك  ممد نمم ائي تف مممد دعممائي، در ممد معممث، تسمملكد 

 ما جث.
مممم - مممم -مت رعمممماً –مد لممممث  مممم  تجي    لاعسممممث متسممممرعًا  لمممم  همممم ه الاصممممائ ، فتجي 

 . 3فالق ول، فانث كحه  ماي
تاممممممز  عتابمممممث بالرضممممم  ألسمممممل  علممممم   ممممممر التضممممما، ت كا كمرتامممممي بمممممزمر  -

امتثالم ، ت كا ن يتامي عمن شميا فال عامي  علمي   ستعمل الرفم  حتم  يخم،  فا
حت  يتسارا اسمتعمال ، تصم، لمي كيضمًا ممن حالمث مما كنمو  بمعرفتم  ممن 

 . 4فشريكث
، ح ي مممي اد ع مامممي، صممماح ي احعمممب سمممي د انهمممر  لمممي   - ، سمممي د ك  مممل علمممي 

، ت كاعاممي، ت كا نهممرت فممارح ، ت كا ك  لممد فتكممر   حعهممد  م، ت كا دنمموت فجمم  
، ت نممما كردد فممي همم ا المكمما  لسمما  التلطمم، حتمم  تعيمم  علممي  ممما فق تمم   مم   فجع

 . 5ف،من التعط  
   ال يئمممة الطل يمممة التمممي تمممرد ب ممما األفعمممال الكالميمممة فمممي هممم ه الامممماك ، تالتمممي 

عهم ، تهمو  لمي الميمارية التخا  يمة التمي تست عي مطلو ًا، فعل حصمول  اابمد بتل  
مم مم  تثمممر كاممرًا بمم ياًل لممما ا ر عممن كاممر نعسممي ، تع  ممفتقمم ه المممتكل ، مثممل الرحمممة تالتعط 

                                                           
 .76م.ن، ص- (1)
 .155م.ن، ص- (2)
 .121-120اإلشارات، ص.ص - (3)
 .231م.ن، ص- (4)
 .74م.ن، ص- (5)
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يايمممز ممممن احتمممرام  ممموانين التخا مممي التمممي همممي بمثابمممة حقممموث تتا بمممات تمممؤد  . تهاممما 
نلما ال تر العهي  ال د يعطي  كبو حيا  التوحي د للكلمة، تالععل الم د يمكمن ك  

ت را  الوممر تح امم  فممي المماعا، لمم لث ال نسممتترب كلممث اإلصممرار تاإللحمماو علمم  اسمم
للخطاب تتو ي  التحاتر، عن  ري  األتاممر تالامواهي، تالام ااات المتكمررل، تحتم  
األوبممار التممي يوردهمما، ت   يانممد  مم  ور ممد عممن الخ ممر األسممات المم د مممن ك لمم  
يلقمممممم  الخ ممممممر تهممممممو فف فممممممادل المخا ممممممي الحكمممممم  المممممم د تتضممممممما  الجملممممممة كت الزم 

اا، تواصمممة عاممم ما تاعممم م ردتد كفعمممال ،  لممم  ممممرو االسمممتمالة، تاإلممممر  1فالعائممم ل  
ضممم ا  فاجممم ها كحيانمممًا سمممابقة علممم  احتممممال المممرد، المخا مممي المعترضمممة كت مممما يعو  

تكحيانًا كور  يزار ر عي لوض ية المتكل  حين يوا   نعسم  مرسماًل تمتلقيمًا فمي    
ا تاح ، ت   يع ر عام  دفعمًا لالسمتمرارية فمي الخطماب، بقولم ال ففيما هم ا، ال تمرعا ، فمم

. ت م  ير م  السم ي  2فانخرا ي في سلكث   ك ر اي ماث، تما كش  اي بث، تما كش   
 لممم    يعمممة المو ممم، الخطمممابي الممم د كنيمممزه، كت الجمممو االنععمممالي الممم د صممميتد بممم  
لتتمم ، ييقممول لمم  حيائمم ال ففيمما همم ا تزحممزو عممن همم ا المكمما   لممياًل حتمم  نتامما   بلتممة 

 ل  باا تكحر الكور ، تنت اد  ب ا الاص  عل   ريقة هي كت 
 من استأ ق  ف  ه أ ق ل   من قر   اب ه د ل

 معرلا ه روضا من رياض العىل
ر  ند "و  أمير((  .(3)   من  ىل أس 

تاض  من والل هم ه ال بمارات التمي همي ك مرب  لم  الحكممة ك  الممتكل  ي مر  
كمم  التممي كمتم  مممن يممالم ي مم ت لمميا لمم ، ليخلمم  بم لث  مموًا للق ممول مممن وممالل همم ه الحِّ 

تحمل ب اول ا عاصر االست را ، لِّما تتوف ر علي  من  مول الحجمة، لمجمرد كن ما حكم  
كت صمميتد بطريقت مما. ت مم لث تتموضمم  تحمم ات االسممت را  فممي المماص اياسممًا بالمم تر 
السمممل ي للمخا مممي كت الممممتكل . كمممما حمممين تصمممب  هممم ه الوحممم ات ميمممر مرضمممية ممممن 

تمممواز  التبمممادلي، يلجمممز  لممم  الممم عاا ت  مممة نهمممر حجا يمممة، تيحممما الممممتكل  بعقممم ا  ال
تعوي ل اإلنقاك، يما كيرنما، كت  لم  اإلي مام بتم والت الومر، تافتمراو ردتد كفعالم ، 
يعيمم  ب مما التممواز ، تيحممافب علمم  االسممتمرارية الخطابيممة، يممز  يقممولال ففكي مما الرفيمم  
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  المؤانا، تالصاحي المالبا،  ل  مت  تطمال اي بمالكالم فمي هم ا المامط، تكنما علم
ما تعرف، من ضي  ص ر، تتقس   فكر، تعزتب لمي، تكهمول بمال، تتيمتتد ركد، 

 . 1فتوا ر عقي ، تفؤاد سقي   
ر المخا مي بتتييمر الماماد ، تيجيبم  عمن كسمئلة نما    يلجمز  لم  اإلي مام بتتي م

عممن ت مم د بمممن  معترضممة يقولمم ال ففكي مما القائممل البممائ  تالسممام  الاممائ ، ييممد كنعممث  
م ييممممممد كعممممممرب عممممممن  صمممممم د ت مممممم  تشممممممحاي بقصمممممم د فممممممي كت مممممم ني بو مممممم د؟ ك

 . 2ف ص د  
ييمم      همم ا األسمملوب فممي   امممة التحمماتر علمم  الم مم ك التعارضممي المم د تايمم   

ال ات  ل  متكلمة تكور  مخا بة،    يوحي للمتلقي بت اعي الخطماب، تسميادل نموا 
ممممن العوضممم ، تعممم م  عانمممة المتلقمممي علممم  باممماا المعاممم  فمممي الممماص، ميمممر ك  هممم ا 

الحتمال يزتل حين يقموم المخا مي المايم  بماالعتراو تالمعارضمة، تكلمث بحممل ا
المتكل  عل  الا وو بموا ، وطابية متعاتتة م  موا ، الم ات. ففت م  كهمي ب م ا 
التعممماتت  لممم  ك صممماه مقيممممًا الممم ات تالتيمممر  مممرفين متسممماتيين فمممي تجر مممة المتحممماتر 

الم د يتجماتز حم تد   3فلحم   الخطابية، تعا  ه ه ال ر ة فحسي يحصل التعاعمل ا
المماص  لمم  المتلقممي ليممر ط تلممث الر بممة الجامحممة فممي التعاعممل بعق انمم  التواصممل ممم  

ر عا مما بعمما الموا مم، التممي تحيممل  لمم  كلممث مباشممرل كت التيممر فممي الوا مم  مثلممما تع  مم
 بطري  مير مباشر، يما ساوض  كلث في حيا .

تواصممل  مم  تمم ف  المممتكل  لكممن المم د نسممجل  هامما هممو ك  الر بممة الجامحممة فممي ال
كحيانممًا  لمم  فممرو التحمماتر بممالقول، سممماه كبممو حيمما  بمممففالم اترل  ، تالتممي تايممز مممن 
التاافا ت يثار التلبة. ت   يسبق ا بت رير س ي تلث الم اترل، تتصم، صمعو ة تقييم  
موا مم، المم ات بجمممل  مم  يحسممن السممكوت عممن كدائ مما، ييقممولال ففلعلممث تقممول بتعلتممث 

ت صور نهر ، فلو سكد  في الجملة يا  كصل  ممن هم ه االسمتتااة ت لة تجر تث، 
المكمررل، تممن همم ا العويمل الطويممل، تممن هم ه ال مم ايات تممن همم ه الطمرث المختلعممة، 
فممالجواب عممن  ولممث  نممث لممو كحسسممد بالمم اعي  لمم  همم ا القممول، ت ممالم يج علمم  همم ا 

، تلكاممث ال الت ويممل، لكمما  عمم رد عامم   مبسممو ًا، تيمما  اعتراضممث عاممي مق وضمماً 
،  هللا ممممما نبسممممد مممممن همممم ه السممممطور الكثيممممرل بممممز  تحمممما   حمممما  تحمممما، تال كتاممممث تع 
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تالور مممات المتصممملة بحمممرف  ال بعممم  الخاممماث اليممم ي  تعصمممر العمممؤاد بمممالكره، ت ال بعممم  
التلمموي  فممي الماممام، ت ال بعمم  اإللقمماا اإللمممام، ت ال فممي المقممام تالمقممام، تيمما  رتحممي 

 . 1فد تعرو  يخر  من ه ه الحال التي يان
ي يرنا ه ا القول بقول ابن عر ي ال د يص، ييم  معاناتم  فمي تقييم  بيمد ممن 
اليمممعر، تهمممي دعمممول للمتلقمممي لكمممي يقممم، علممم  المقاصممم ، تعلممم  اومممتالف الموا ممم، 
الخطابيممة التممي يخلع مما اوممتالف الحممال، ت شممارل  لمم  ك  تيممكيل وطمماب ممما يعتممرو 

ت اإلفصاو عا ا ممن   مل المؤلم،، مجموعة من الخيارات التي    يصعي ت ريرها ك
تكلث مجال لتحمر  المتلقمي بكمل حريمة للقمبا علم  تجر مة كت ولتيمة، كت محم دات 
تاريخيمممة فسياسمممية كت ا تماويمممة  تحكممممد فمممي  نيممماا المعاممم ، أل  الممماص الهممماهر 
ليا في حقيقة األمر سو  مزاح  لاص يسرد بين سمطوره، تك  الخطماب الصموفي 

ن األدلمة لتحيمل  لم  مضمامين كت تصمورات، بقم ر مما في مجمل  لميا مجموعمات مم
 نا  ممارسة من والل ا يتكو  موضوا االتصال م  هللا في تعي المتصوف.

ت ممم  يكممممو  الموضمممموا كاتمممم  هممممو المممم د يخلممم  تقلبممممًا فممممي الموا مممم،، تلممممما يمممما  
الموضمموا كاتمم  تجر ممة فممي حريممة مسممتمرل، نممر  التوحيمم د تفممي يممل مقطوعممة يعطممرو 

 ةاب يبممادر  لمم  فرضمميات وطابيممة   يمم ل، تعكمما ب يممة المحافهممفي مما  ن مماا الخطمم
عل  التواصمل الخطمابي الم د مما همو فمي الحقيقمة سمو  تلمث الممارسمة التمي يتكمو  
مممن والل مما موضمموا التواصممل ممم  هللا. فمماكا كردنمما ك  نحيممل تلممث الموا مم، الخطابيممة 

عمن تبعثممر  بصميت ا المختلعمة علم  الم ات المتكلممة، فمما  تلمث الصميغ نعسم ا تكيم،
 ال ففكنما نطقمد متلث ال ات، تتبعثر السياث ال د تتكل  ما ، ع ر عا  التوحي د بقول

يمممد شمممواتي، تتعككمممد ب ممم ه األلتممماز بعممم  سمممبعين سممماة، ت ممم  تحطممممد  اممماتي، تتكم  
صممممعاتي تاضمممممحلد صممممعاتي، ت ليممممد لحمتممممي تسمممم اتي، تفقمممم ت شمممم واتي تلمممم اتي، 

و  متلموب، تسمارد الحمزم ممزلوف، تمايد بموت كح تي تل اتي، فاطقد تمالمي ال م
ل تا مممم ، ت امممماو الك ممممر مكسممممور، تعممممازب العقممممل رائمممم ، ترائمممم  الج ممممل تمممممراب العممممز  

. تهممم ه المقطوعمممة بمممالرم  كن ممما تمثمممل مو عمممًا وطابيمممًا فرويمممًا  كا مممما اممميا  2فسمممارو  
بمجممموا الموا مم، الخطابيممة فممي اإلشممارات، فالي مما تععممز  الوحمم ل التممي تتريممي ما مما 

،، تالتمممي تطمممل بمممالمتلقي علممم  السمممياث العمممام الممم د كنتجمممد فمممي ضممموئ  بقيمممة الموا ممم
اإلشارات، تكلث عا ما تؤتل، عل  الرم  من كن ا ليسمد وطابمًا متواريمًا ولم، بقيمة 
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المقطوعمممات األومممر ، ألن ممما فمممي كملمممي األحيممما  تمممزتي لتسممم   فمممي  نيممماا مقطوعمممة 
ليممث كي مما السممام  ال وطابيممة   يمم ل،  مم  نعممود ما مما  لي مما، يممما فممي  ولمم ال ففبمما  ع

ث ما كصعث ب ، م جاًا لث، توافضًا ممن  م ر  ت ادحمًا فمي عرضمث، تممامزًا يرتعا  
،    الحمم  المم د بمم  يممل حمم ، ت مم  اسممتح  ممما اسممتح  يممل محمم    فممي  ااتممث، فوحمم   

ماممث يثيممرًا، تك مم م ماممث فممي الضممالل بعيمم ًا، تممما ياطمم  بممما تسممم   ال  مكلمممث ليممر  
مم ين ي يم ، تلمموال ك  كا  يم لث لكمما  لمم  فمي اسممتماع  مممن ة عليم  تت ممااًل بممليكمو  حج 

 نعسمم  شممامل عممن اسممتماع  لتيممره، تهممي محاممة يممما تممر ، ت ممالا يممما تسممم ، ف لمم   
 . 1فتان ب ، ت   يا  حيًا في الهاهر، فان  ميد في البا ن  

   تعمممم د الموا مممم، الخطابيممممة فممممي اإلشممممارات اإلل يممممة، تمممممن وممممالل التيممممكيل 
مو ممم   شمممباا لر بمممة معرييمممة تت وديمممة، ت ممم ت تيزن ممما فكد التعارضمممي الممم د يتممم ت 

  الم ات المتكلممة بالاسمبة لموضموا تيمكل ممن المو م  الم د تحتل متبم  كت االموا ،  ت
التواصل، تال د هو موضموا الخطماب، تهمي تعكما موا م  متعم دل ل ما، ت   يانمد 

تمه مر كات عال ات ييما بيا ما يحم دها الموضموا كاتم . لم لث بم ت علم  مسمتو  ال
د بتعممم د كتات المتحممماتر، تتختلممم، باوتالف ممما تعممم   تالخطمممابي ففن ايممما  ممممن  بقمممات 

تتائع  الخطابية، فق  يكو  في  بقمة ما ما فمي مقمام الم ات الكليمة، تفمي كومر  فمي 
مقام ال ات المج ولة، تفي ميرها في مقام ال ات الم يورل، تفمي كومر  مقمام الم ات 

 . 2فالجازمة  
سمممت را  للممممتكل  تالمخا مممي بتعممم د الموا ممم، الخطابيمممة، تلقممم  سممممحد بايمممة اال

تتعمم د كتات مم  تتمم اول ا، تكلممث نهممرًا لتعمم د كفعممال الكممالم مممن صممريحة مباشممرل، يممز  
يكو  القول يحود كمرًا يعي   لي حصول شميا، يمما  م  يتضممن األممر فعمل يمالم 

امي كت علم  الم عاا كت التم مق ر يي ، حين يخر  األممر عمن مرضم  األصملي ليم ل  
االسممترواا كت التممو يخ تميرهمما. تهكمم ا يايمم  المممتكل   لمم  كنثممر مممن كات تبعممًا لتعمم د 
كفعمممال الكمممالم هممم ه. يمممما  ممم  تعمممرو كفعمممال الكمممالم كات ممما فمممي القمممول الواحممم  علممم  
المخا ممي ك  يكممو  ملزمممًا ب ممما كت مجممرد مممؤتل ل مما. تال ممممرت ك  نجمم  همم ا التاممموا 

 للمتحممماتر لالنتقمممال بيا ممما ففموتعمممًا ك صممم  تالتتمماير فمممي المقاممممات الخطابيمممة مجممماالً 
توتيممد تاوع مما ليامموا مهمماهره، ييعيممر صمموت   لمم  المخا ممي، يممما يسممتعير صمموت  

. تال ب  من ك  يكو  ه ا التتاير نابعًا ممن تع م  التوحيم د العميم   3فتيكثر كدتاره  
                                                           

 .200م.ن، ص- (1)
 .49طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار، ص- (2)
 .51م.ن، ص- (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 110 - 

قسمميم  لمم ترل التخا ممي، تالتممي تعكمما بمم ترها تع مم  علممماا العر يممة لط يعممة الكممالم تت
 لممم   ل مممي ت نيمممائي، تالتمممي  سممم ها ع ممم  المممرحمن حممما  صمممال  فمممي ترسممميمة لممم ترل 

 التخا ي يما تصورتهاال
 (1)دور  التلا ب  ند العفما  العرب

 

تتجلمم  حريممة المم ترل فممي اتجمماه تبممادلي يممت  بممين القممائمين بععممل التخا ممي، تتيممكل 
هممي نعسمم ا التممي تسممم  ب امماا المعامم  لمم   القممرائن كهمم   واعمم  الممارسممة الخطابيممة، ت 

ن المخا ممممي، تعامممم  المتلقممممي، تهمممم ا ال يعاممممي كن مممما تلعممممي دتر تح يمممم  معامممم  معممممي  
للخطممماب، بقممم ر مممما تثيمممر تمعصمممل الموا ممم، الخطابيمممة بمممين القمممائمين بععمممل الكمممالم. 
تتسمم   بيممكل كت بمم ور فممي التتمماير المم د تحمم ااا عامم ، تالمم د يتخللمم  فعممل لسمماني 

لتحمماتر، تلكامم  ياضممود علمم  كفعممال لسممانية  زئيممة تحقق مما ال بممارات تاحمم  هممو فعممل ا
نعس ا، أل  يل فعل يتحق  داول ال بارل، تال بارل مسكونة بتلث األفعمال، نمثمل ل ما 

 بماا ال نقتط، ما ا ه ه العقرات، حيث يقولال
ففنيممد كتكلمم  تالعممؤاد سممقي ؟ كم ييممد كتممرن  تالخمما ر عقممي ؟ كم ييممد كصمم ر -

ي  ؟ كم ييممد ك ممزا تالعامماد حاصممل؟ كم ييممد  نمما بالصمم ي  تالصمم   تالمم الا شممامل
مم او؟ كم ييمد كسمتري   لم  المامام ت م  لع مد بمي األحمالم. نعما تتمردد بمالحر  فمي 

                                                           
نصوص((، ضمن حبوث يف علوم اللسان، مجع وتصنيف عبد الرمحن حاج صاحل، ))التحليل العلمي لل- (1)

 .234، ص1وتقدمي صاحل بلعيد، خمطوط حتت الطبع، ج

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 111 - 

 ممموان   ممم  ت تكمممد باألمممماني، ت ممممرل تتو ممم  بالحسمممرات... الويمممل لممممن كعمممرو عمممن 
 الح ، تالويل لمن بعلي بالخل .

حممممز ، تاألنبمممماد مت رئممممة بممممزنواا الفممممات يمممما همممم ا، الضمممملوا ميممممو ة باألسمممم  تال
 ؟ تماكا ك مول تكد شميا كسمم ؟ تفمي تالسق . ف ل لي ال  بمن كتعل ؟ تلمن كتمل  

 كد شيا كفكر ت زد رين كلوك؟ ت زد تاد  كتي ؟...
مممموا بلممم ًا، تلسمممد كمممما تعلممم  ك  الممموداا ممممن األحبممماب نافلمممة للطممماعاين  كا مممما يم  

 ال ار كم ال نلتقي كب ًا؟ كدرد  كا شط المزار م ًا هل تجم 
يممما هممم ا،  كا اسمممتععيتث ممممن الكمممالم، فممماعل  ك  بحمممرد نمممازو، ت كا كنيممم تث بيتمممًا 
فاعل  ك   شارتي ترااه، ت كا رتيمد لمث حكايمة فماعل  ك  متمزاد دتن ما، ت كا سمترت 

 عاث فاعل  ك   ص د استع اد  ل ا.
يمما  لممث فممانهر ييممد تمم بيرد لممث تييممد  ممودد عليممث، فجمم  ال  بحالممث    
 في ه ه اللتة وبارل، كت ه د في حجاب ص ر  من ه ا الح يث  شارل.

 يا ه ا  الد ال ن نة، تاشت ت الاجو ، تتكرر التياتر.
ه، ت نما  لدال ما كتالنا ب م ه الحمال، ألنما ع يم ، تالم د يليم  بالع م  ك  يلمزم حم   

 تي  ل    ه، تياع  ت  ه.
تنعممممممل مجت ممممم ين، تنعلممممم   فتعمممممال حتممممم  نسمممممكد همممممائ ين، تنقمممممول مخت ئمممممين،

 مستسلمين، تنر   مودعين، تناتب  متعج ين.
 . 1فالل      كحسساا بزياديث عا نا، تتقل اا في نوافلث   لاا  

نالحممب فممي همم ا الاممموك  المختصممر مممن اإلشممارات ييممد تتعمم د كفعممال الكممالم، 
ة مممما يعممرو تعمم دًا فممي المم ات المسممؤتلة عممن فعممل الكممالم، تكلممث بمماوتالف الوتيعمم

الخطابيمممة ل ممما، فت ممم ت كاتمممًا يليمممة حمممين اإل مممرار باوبمممار، تتمممارل كاتمممًا  ازممممة تكومممر  
مقموعمممة، تميرهممما، حتممم  فمممي ال بمممارات التمممي ال تتماامممل في ممما مممم  ضممممير الممممتكل ، 
تيسمميطر ضمممير المخا ممي، كت ال بممارات اإلوباريممة، باعتبممار المم ات المتكلمممة في مما 

بعممما المعممماتي  موضممم  سمممؤال. تال  صممماحبة السممملطة فمممي الكمممالم تالتمممي تطمممرو في ممما
يمكممن فممي همم ه الحالممة لالسممت را  بوصممع  محمم دًا شممرتب الخطمماب، مممن ك  يعممرو 
ن لث عل  ال ات ت ودًا متمماااًل فمي يمل الموا م، التخا  يمة، فمي يمل الموا م  التمي 
تاطلمم  ما مما، تالتممي تكسمم  ا القمم رل علمم  امممتال  الليممات تاألسمماليي الكاييممة للتو يمم  
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التزاير في المتلقي. تمن شز  تلث الليمات ك  تعمت  اتجاهمات ع يم ل ممن الخطابي ت 
 س يل تيقي  الكالم، تتولي  الاص يالتي الحهااها في اإلشارات اإلل ية.

اهر تيمقي  الكمالم ضممن بايمة االسمت را  و تساكتعي هاا بوص، تاهرل ممن تم
التممي لمم  يعمم  التممي تجسمم  يثافممة اإلنجممازات اللعهيممة فممي المخا بممة، تهممي المحا جممة 

ب ا االست را  مسلكًا للعرتو السل ية فمي التحماتر، ت نمما تجسمي ًا لحقموث تتا بمات 
التحممماتر. ففت كا تسممماتت عاممم  المتحممماتر حقممموث نعسممم  مممم  حقممموث ميمممره فمممي تكممموين 
الممماص يجممما  ييممم   لممم  فمممت  بممماب االسمممت الل علممم  مصمممراوي  محا مممًا لاعسممم ، يمممما 

 . 1فر  ب  التحات  يحا ج ميره، ته ا ما اوتص  
ت مم  ت لممغ الر بممة فممي المم هاب بالتحمماتر  لمم  ك صمماه، حيممث يعتممم  ييمم  المممتكل  
م مم ك الم ا مممة علمم  يحمممل المخا ممي علمم  االعتممراو، فيت ممم  تيحممط مممن شممزن ، 

 ال فف    ال نيرد عليث مطود ه ه القصة بصماوف ممن ال بمارل، تكنمد علم  منقول
د ال تتحمر ، ت اهمد ، تمي مت مي   ياتث  ام  ال ت تب، توام  ال تلت ي، ترانم  ال 

 . 2فال تبصر  
اممممم  مممممما يل مممممث ك  يسترضمممممي  تيسمممممتميل ، ت ممممم  يعتمممممرو ردتد فعلممممم  تاسمممممتاباب 
افتراضات تحجج ما ما، ألنم  يمر  فمي م م ك المحا جمة كسمات التواصمل، ت م  توسم  
في االشتتال ب ، سواا باست عاا حجج  اهزل في هيئمة و ريمة ياليمعر تالقمر  ، كت 

بقًا فممي فعممل  ل ممي، كت اعتممماد القيممات تال رهمما  فممي عرضمم ا، تاليممرو افتراضمم ا مسمم
 تالتعليل تميرها من األساليي اإل ااوية التي تت ع ا االست را .

   اإل امماا بالحجممة ي مم ت فممي اإلشممارات بمثابممة القممانو  اإللزامممي المم د يحمم   
زحمممم  التعاعممممل بمممم ، تهممممو ال يممممرتبط بمممماإلنراه كت اإلحممممرا  تال يقصمممم  بمممم  ممممما يضممممر ب

المتخممما  ين، أل  كلمممث ممممن الم ممماترل التمممي ال تخلممم   ليمممات لعمممرو تضممم  الق مممول، 
الوضم  المعتمرو، يمما همو اليمز  فمي اإلشمارات... أل  الكمالم  تواصة فمي وضم   

مم  الخصمم  يممما يقمول ففمممن الم مماترل تالماماترل تالممم انرل، فزممما الم ماترل يبمماب يايممز 
فالمقصممممود ب مممما  لممممي العائمممم ل، يممممالركد  مممممن التاممممافا ت يثممممار التلبممممة، تكممممما الممممم انرل

المعممرتو علمم  العقممول المختلعممة،  لمم  ك  يقممم  االوتيممار عليمم  بعمم  االتعمماث، تكمممما 
الماماترل فمتوسمطة بمين الم ماترل تالمم انرل،  مم  تعضمي  لم  الماافسمة، ت م  تو م  ب مما 
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 . 1فالعائ ل، تهي يالعكاهة بين العلماا  
مم    همم ا المموعي الما جممي للتخا ممي ال شممث   صممورل كوممر  الشممتتال كنمم  يجس 

المتصوفة ال د يمز  بين القلي تالعقمل، ت م  يما  متصموفة القمر  الثالمث كميمل  لم  
ال تث القائ  عل  القلي كنثر ما  عل  الاهمر تالعقمل الم د بم ك بمالاعرد تالتوحيم د، 
تاسممتمر عامم  السمم رتردد فممي ففحكمممة اإلشممراث  ، تابممن عر ممي فممي ففالعتوحممات  ، 

عين في ففب  العارف   تميره ، تكلث را   لخلعيت   المعرييمة. تال شمث ك  تابن سب
كبا حيا     تزار بزساليي االشمتتال الما جمي عام  المعتزلمة، ت م  يما  تاحم ًا مما  ، 
نما ك  الععل التواصلي في المخا بات يقتضي مثل هم ه الصميامة، كلمث ك  ففنمل 

ال رهاممة هممي وبممارل عممن صمميامة  نهريممة للععممل التواصمملي تخعممي ترااهمما نهريممة فممي
شمممممكل عقالنمممممي للتمممممة، ت مممممالطب  فممممما  الاهريمممممة ال رهانيمممممة ال تاعصمممممل عمممممن محتمممممو  

. همم ا علمم  الممرم  مممن ك  التوحيمم د فممي ماا ياتمم  لمميا بصمم د التاهيممر  2فمعرفممي  
 للععل التواصلي.

لقممم  الحهاممما ماممم  ال  ايمممة ك  الممارسمممة الخطابيمممة فمممي الماا مممال، حممم دها  صممم  
رل، تالمقتمر  بجلمي م م ك العائم ل للممتكل  من والل ال عاا ي اية ممؤ    وطابي يتجل 

تالمخا مممي علممم  السمممواا. ت كا يممما  الممم عاا فمممي عمممرف البسمممطاا همممو  ومممر تسممميلة 
تستعمل لتحقي  حا ة ما، فان  عا  التوحيم د،  ضمافة  لم  كلمث همو نقطمة للتقما   

قيقممة تالو مم  تاالسمممتكانة بممين ال بممادل تال بممارل، ييقممولال ففتالمم عاا  ممام  للحممال تالح
ي اإلنسمما  فممي محممل السممائلين، تكممما الحقيقممة تال بممادل تال بممارل، كممما الحممال فان مما ترت مم

و عمممن  لممموب الصممماد ين، تكمممما الو ممم  فانممم  يسمممتخر  عمممين اليقمممين، تكمممما فان ممما تمممرت  
 االستكانة، فان ا ت و   ما ي  ت عل  صاح  ا السكين، تكما ال بادل فان ا تمؤدد حم   

 . 3فقين  عين المترف  د، تكما ال بارل فان ا تق، صاح  ا عل  م ر ة المتلط  التكلي
فمالمه ر القصمم د  ك  تتتيعتمم ، تاالعتممراف بمم  مممن   ممل المممتكل  فممي المم عاا، 
يعت ممر األاممر السمماب  لععممل الايمماب الحجمما ي المم د يثممرد بايممة االسممت را  تالمحمماترل 

ال ممن   مل العاعمل  ما ففممؤد  بصعة عاممة، حيمث نقم، علم  الملعوتمات الحجا يمة في
كت بوسا ة كدال كت رابط، مير ك  المتكل  هو ال د يعطمي التعليممات لطريقمة تو يم  
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 . 1فالخطاب، سواا بطريقة مباشرل كت مير مباشرل  
ي  ت التوحي د في كملي المخا بات ملتزمًا بالحجة،  مواًل ت نجمازًا، يطالمي ب ما 

مارسممممة الخطابيممممة التممممي تحعممممب في مممما حقمممموث الطممممرف الوممممر، باعتبارهمممما  انونممممًا للم
المتخممما  ين تتا بمممات   التمممي ال تخمممر  عمممن الم يمممار الماطقمممي تالخلقمممي فمممي الو مممد 
نعسممم ، الممم د كساسممم  الصممم ث فمممي القمممول، ت لمممي الماععمممة للومممر، يمممز  يكمممو  كامممرًا 
يحممم   فمممي الممماعا تيمممؤدد  لممم  فعمممل مممما، تيعت مممر السممم   الزمامممي تالمعرفمممي كسمممات 

يمر، يمما ال يجمي  يمراد الحجمة ممن ك مل  لحماث الضمرر المعامود الت االعتراف بحم   
 بالور، تكلث ما تعكس  ه ه األ وال مثاًلال

 . 2ف ه بما يحقق   فف   القول حجة عل  القائل ما ل  يؤي  -
ففيممما هممم ا مممما اي ضممماي هللا باطقمممي لمممث علممم  هممم ا الت ممم يي تالتقريمممي، تعلممم  -

ل  تق ل، تمحجمة لمث      لمد، فما  التصعي  تالتصويي،  ال لتكو  حجة عليث    
ممم ممم لمممد كيضمممًا علممم  ت ممم  العممم ر ف مممو كيضمممًا حج  ة لمممث، فقممم  صممم  د ة عليمممث تمحج 

تك لممد، تلكممن كيممن كنممد ماممي؟ تمممن كيممن تقمم، علمم  و ممر  عاممي؟ كنمما نطقممد ب مم ه 
 . 3فيد شواتي  مد  ااتي تتكم  األلتاز بع  سبعين ساة، ت   تحط  

ت عمن صمح تي، كت لزممد حجتمي ففيا ه ا لمو توحم ت عمن يثرتمي، كت تعمرد-
بمممم ل شمممم  تي... ألبصممممرت الطريمممم  تاضممممحًا، تيمممما  دعممممائي لممممث بعمممم  سممممبقي  لمممم  

 . 4فاإل ابة  
تعكمممما همممم ه الاممممماك  بعضممممًا مممممن الليممممات األساسممممية التممممي تفرهمممما كبممممو حيمممما  

ل، كت علمم  األ ممل ولمم  فرضممية التوحيمم د فممي ماا ياتمم  لحمممل المخا ممي علمم  التق  مم
التمي ليسمد  –لد هم ه الليمات لتحماترد المعتمرو. تشمك  الوضم  ا للق ول في وضم   

 -مجممرد مجموعممة مممن ال بممارات التممي تيممكل حمم يثًا نعسمميًا صممامتًا يعكمما نزاعممًا كاتيمماً 
 .*ما جًا يتس  بالععل تالمعاعلة

                                                           

 )1(-J. Moeschler, Argumentation et Conversation, p.65. 
 .349اإلشارات، ص- (2)
 .216م.ن، ص- (3)
 .104م.ن، ص- (4)
رمحن يف حتليله لعلم الكالم، حيث يقول: وليس رمجاً ابلغيب استندت يف هذين املصطلحني إىل طه عبد ال- *

أن نقول أبن حتديدان للمنهج العقلي الكالمي بصفيت الفعل واملفاعلة قد جيري على قطاعات أخرى من 
ً على العمل داخل اجلماعة  ً ابعثا اإلنتاج اإلسالمي، وذلك أن تصور علماء اإلسالم للعلم جيعله دائما

 (.168... )يف أصول احلوار، صومقيداً للعاملني
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ر الممممتكل  ردتد كفعمممال المخا مممي ت اممم  تلقممم  ركياممما فمممي هممم ه الامممماك  ييمممد  ممم   
ال االفتراضية حججًا تيمز ل ما كومر ، تهاما نقم، علي ا ك وال ، تاستابط من تلث األ و 

ضمممن الممارسممة الخطابيممة علمم  وطممابينال كحمم هما ضمم  للوممر، ت ممما ك  الخطمماب 
الحجممما ي يتموضممم  دائممممًا اياسمممًا بخطممماب ضممم  حقيقمممي كت تقممم يرد فانممم  يسممم   فمممي 

تويمة كات ما، كت السمياث الاصمي، لتحقي  الايماب التواصملي الم د  م  تعرضم  ال ايمة ال
 connecteursتعممممين بطريقممممة مباشممممرل عممممن  ريمممم  الممممرتابط الحجا يممممة ت مممم  ي

argumentatifs  التمممممي تصمممممل المق ممممممة باالسمممممتاتا ، تتتممممم ول فمممممي تو يممممم  داللمممممة
المحا جممة مثممل القسمم ، تاالسممتع ام، تاليممرب، تميرهمما. ت مم  كسمم   ففااللتعممات   فممي 

 ممممو المممم د توسممممي  تلممممث ال اللممممة، ألنمممم  شممممكل ال يااميممممة األساسممممية لععممممل التحمممماتر، ف
ياصممرف بمم   لمم  اإلوبممار تالتقريممر بعمم  الطلممي تاإلنيمماا، تيمموزا كحيانممًا الخ ممر فممي 
الطلمي، ليعمود ممرل كومر  تيطلمي بمالخ ر، تياصمرف ممن معام   لم   ومر، كلممث ك  
االلتعات يجس  الصيتة تالراية الخطابيتين، ألن  يح د باعتباره انتقمااًل فففمي الكمالم 

تقال وا  بالصرف، تيم لث االنتقمال ممن وطماب من صيتة  ل  كور ، كد كن  ان
 ل  عياة، تمن عيامة  لم  وطماب، تهم ا وما  بالضممائر التمي همي كبمواب الاحمو، 

 . 1فتيرتبط ه ا يل  بال اللة  
ت ممم ت اإل ابمممات عمممن كسمممئلة معترضمممة، كت اإل مممرار بزشمممياا تكمممو  سممم بًا لاتمممائج 

ضممًا علمم  ت مم  العمم ر... معياممة، مثممل  ولمم  فممي الاممماك  السممابقةال فففمما   لممد لممي كي
وحممممم ت عممممممن يثرتممممممي... ألبصممممممرت تف مممممو كيضممممممًا حجممممممة، فقممممم  صمممممم  د  ، ففتلممممممو 

الطريمم    . تميرهمما مممن األسمممئلة التعج يممة تاليممرب القمممائ  علمم  اإل ممرار بوضممم يات 
معيامممة، همممي بمثابمممة الععمممل االسمممتاتا ي العمممام الممم د تتمحمممور حولممم  يمممل المعطيمممات 

يقممي  عليمم  المممتكل  اسممت را   للمخا ممي، الحجا يممة فممي الماا يممات، تاألسممات المم د 
تنقول عن المتكل  فف ن  يقوم بالععل االستاتا ي حياما يتلعب بقول مما، تفمي الو مد 
نعسممم  ير ممم   لممم  معطممم  معمممين يق مممم  علممم  كسمممات كنممم  نقطمممة انطمممالث السمممت الل 

. تل لث ي  ت ه ا الععل االستاتا ي الم د مما همو فمي  2فسيؤدد  ل   ص ار القول  
قمة  ال وطمماب حجمما ي ممرتبط بالوضمم ية الت لي يممة التممي يقيم ما كبممو حيمما  فممي الحقي

 اإلشارات عل  التزاير تاإل ااا.
                                                           

، 1995حممود سليمان ايقوت، علم اجلمال اللغوي )املعا،ي، البيان، البديع(، دار املعرفة اجلامعية، - (1)
 .338ص

 )2(-O. Ducrot & Ansconbre, L’argumentation dans le langue, 
Pierre Margada, edition, Bruxelles, 1980, p.10. 
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ت مين  عطماا مقم مات تتخلل ما اعترافمات، تاإلعمال  عمن ولتيمات بعم  الوصمول 
 لممم  نتمممائج معيامممة يتسممما  للمتلقمممي ك  يمممؤتل فعمممل  درا  المخا مممي الممم د يبقممم  فمممي 

 الا اية فعل  هو.
ايممة المخا بممة علمم  همم ا الوضمم  الت ليتممي، هممي التممي حمم ت بالتوحيمم د تلعممل ب

 لممم  اليمممرو تالتعليمممل، األممممر الممم د كد   لممم  شممميوا نممموا ممممن اإل اممماب لحممممل كلمممث 
 اليرو تالتعليل، تالمعاني تالمعارف الكثيرل التي يتعرو  لي ا من والل كلث.

  بعضممم ا تلممم لث نمممر  ك  المقطوعمممات الخطابيمممة التمممي تحمل ممما الماا مممال يممم ع  
بعضمممًا، أل  الاتمممائج التمممي تحمل ممما مقطوعمممة معيامممة تسمممتجيي لعمممرتو مضمممماة فمممي 

لخطماب تالتمي يتضمما ا لمقطوعة سابقة، تهك ا بطريقة تبادلية حت  الاتيجة العامة 
 دعاا االوتتام، ي  ا اليكلال

 
 نتيجة    معطيات   نتيجة 

 نتيجة   معطيات
ففالمحا جمة تحمول المقم مات  ك  J.M. Adam   هم ا ال يعامي، يمما يقمول 

نحممو نتيجممة، تلكامم  يمممرر للاتيجممة التحممام الموا مم، للمقمم مات، تهمم ا االلتحممام مممرتبط 
ممممن  1فبالمسممممتم ، تيمكممممن ك  يكممممو  كنثممممر تكثيعممممًا بحسممممي المخمممما  ين   ، تالمممم د مك 

التوحي د ممن هم ا االنتقمال همو اشمتتال  بالمقابلمة تاليمرب تالتضماد، تالتمي يمكمن ك  
تماهرل الميمانلة التمي بايمد علي ما اإلشمارات، تالتمي ولقمد نوعمًا ممن  ن ر  ا ضممن

القيممات الخطممابي، تهمم ا مممن شممزن  يمم لث ك  يعسمم  المجممال الحتمممال الاتيجممة داوممل 
المعطيمممات المق ممممة تالعكممما. تي مممرز يممم لث سممملطة الممممتكل  الخطابيمممة الط ي يمممة فمممي 

قمم ير السممؤال   واصممة مممن وممالل تمماهرل تموضمم  المخا ممي المعتممرو، تالمم د تجل مم
مممن   لمم . ت مم  يانمممد المع ممر األسممات للمحا جممة، تالتمممي ياممزاو ب مما  لمم  اعتبمممارات 
تتعلمم  بمممالمتلقي نسممتاتج ا ممممن ومممالل  ممول السمممكانيال فف   تازيممل السمممؤال بمممالعحو  

 . 2فمازلة الوا   ال يصار  لي   ال لج ات لطيعة  
  ما لتا ي  السام  عل  مو ع .-
 كت إلماائ  ك  يعسزل.-

                                                           

 )1(-J.M.Adam, Les textes, Types et prototypes, Nathan, 1992, p.116. 
، 1السكاكي، يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي، مفتاح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور، ط- (2)

 .110، ص1983دار الكتب العلمية، بريوت، 
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 ت لئال يعسم  ما  شيا.ك-
 يالم  بكالم .ياقط  كت لئال -
 كت للقص   ل  تكثير المعا  بتقليل اللعب.-

ك  الج مممات المممثال  األتلممم   -مثلمممما كهمممي  لممم  كلمممث محمممم  وطمممابي–نالحممب 
اعتبارات تتعل  بالسام ، تيمكن   مال ا في االاة هميال تا يم  السمام ، ت مامااه عمن 

بياما يتعل  الراب  بسلطة الممتكل  تتا ئم  بامكما   شمارل السؤال، ت سكات  عن الكالم، 
الكممالم للقممول، اسممتع امًا فممي كهممن السممام  فيبممادر  لمم  الجممواب   ممل السممؤال لضممما  
االستمرار في الكالم  كما االعتبار الخاما فيتعل  بالخطاب نعس ، بحيمث يسمتتاي 

ممممعمممن تكريمممر السمممؤال بمممين يمممل  ممممولين،  ك لمممو تكمممرر لثقمممل الخطممماب بكمممال   ك  م حق 
يستتاي عا  اعتمادًا عل  ما يقتضي  المقام، كد االستتااا عن  ت مار رابمط لعهمي 
بتقمم ير زت  السممؤال فالمقمم ر  للجممواب المم د يهممل ااتيممًا فممي عممم  الخطمماب المخممر  

 . 1فعل  ه ا الاحو  
تلقم  دفعمد الممتكل  سملطت  الخطابيمة  لم  الخمرت  ممن افتمراو األ و مة داومل 

كا  ل  اللجوا  ل  شواه  حجا يمة  ماهزل، ياليمعر تالقمر  ، تالحكم ، األسئلة، تالع
تالحمممم يث الا ممممود، تك مممموال العممممارفين تالعلممممماا. تهممممي لممممما تحويمممم  مممممن ايمممممة علميممممة 
تتاريخيممممة كصممممبحد بمثابممممة الحجممممج الجمممماهزل التممممي ففتكتسممممي مممممن مصمممم رها تمممممن 

بالتحمماتر  لمم  . تهممي فممي اإلشممارات تممزتي للمم ف   2فمصمماد ة الاممات علي مما تتواترهمما  
ك صاه، ت ع ما يحا المتكل  بز  يعاات  اللتوية ل  تع   ادرل عل  مواصملة المسمار 
التواصلي، فتكو  بمثابة ال  يل، ت م  تمزتي لتمؤدد تتيعمة ت ويميمة، يقمولال ففيما هم ا 

 ؟ تييمد ممر  كيضًا ه ا العن، فال  هللا ال كدرد ييد  نياا  ب ؟ تييمد  رشمافث لم
يممد انتعاشممث مامم ؟ تزمممل مخممزت   ممول بعمما العممارفين، فانمم   مم  انتعاشممث عليمم ؟ تي

فمي كعلم  عليمين   مالال  كا ركيمد هللا عمز ت مل يؤنسمث  هت، بيز  عهي  عن محل  
بمم يره، تيوحيممث مممن ولقمم ، فقمم  كراد ، ت كا ركيتمم  يؤنسممث بخلقمم  تيوحيممث مممن كيممره 

ممار الوممرل، كبيممرتا باألر مماو العمماورل،  ال تم ممر المم نيا فقمم   ممرد . ت ممال  وممرال يمما تج 
دياممث، فمما  مممن م ممر المم نيا ديامم  رفممد  ليمم  بالامم م تالسممق  تاأللمم . ت ممال  وممرال حميممة 

                                                           
 .116حممد خطايب، لسانيات النص، ص- (1)
قناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإل- (2)

 .65، ص1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1القرن األول منوذجاً، ط
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 . 1فالعارفين حمية المرض ، تنوم   نوم التر  ، تن م   ن م ال لك   
   ه ه المقطوعات الحجا ية الصااوية، مالبًا ما تؤدد تتيعة التم وي ،  لم  

متكل  تالمخا ي، بع ما يعتمرد العمليمة التخا  يمة  اني تتيعة  عادل التواز  بين ال
نوا من الخعوت في التعاعل، كت حين يعتق  المتكل  كلث الخعوت بعم ما يكمو   وم ًا 
فممي معامم  ففتيزنمم  يعترضمم  شممث كت تممن، ك  رادًا يممرد  ولمم ، كت سممائاًل يسممزل  عممن 

زيممل اليممث سمم ب ، ييعممود را عممًا  لمم  ممما   ممم ، فاممما ك  يؤيمم ه كت يمم ير سمم ب ، كت ي
. كلمث مما لحهاماه ممن ومالل الامموك  السماب ، ييمد يو م  المخا مي عمما  2فعا   

نا  يتح   ييم  لييمكث متسمائاًل عمن مم   التعاعمل معم ، ليم عوه  لم  ك موال بعما 
العارفين، ليزيل كلث االلتبات تيضمن استمرار التخا ي. تلم لث نجم  الخطماب فمي 

المقطوعمممممات الخطابيمممممة كات الملمممممم  اإلشمممممارات يتموضممممم  بمممممين تتيعتمممممين تؤدي مممممما 
الحجا ي، تهما االمت اد تاالوتتام. فق  يح   كن  عام  انت ماا مقطوعمة وطابيمة مما 
يتجلممم  نممموا ممممن الخعممموت تالرتابمممة فمممي الخطممماب، نهمممرًا للتبمممادل السمممل ي للمخا مممي 
للط يعمممممة االفتراضمممممية لت والتممممم . فمممممي هممممم ه الحالمممممة نجممممم  الممممممتكل  يضممممم  فرضمممممية 

كيامما، تلكممن  مم  تحمممل بعمما المقطوعممات كحيانممًا سمممة االوتتممام، المحا جممة، مثلممما ر 
هاممما يلجمممز الممممتكل   لممم  ولممم   مممرث لالسمممتمالة تاالسمممترواا، باالسمممتعطاف فنعمممرو 
الحال . ت   يتر  المجمال لإلوبمار بمز  يسميطر لمما يحملم  ممن معطيمات حجا يمة، 

شممارات ييسم   فممي تم يم  الخطمماب نتيجمة تتيممر للسملو  الخطممابي، تلم لث اتسمممد اإل
باوا من اإل ااب، تنلمما كلمث ممن ومالل صمرف المخا مي عمما سم  ، بقولم  دا 

 ل . ت   يعود ب  مرل كور   لم  مما سم   بعم  اعتمراو، معلماًل كلمث فمي  كا، كت مر  
 كنثر من موض  بز  الكالم  كا ت   مسرحًا ل  يق،.

مثمملال  ت مم  فرضممد همم ه الهمماهرل نمطممًا توالمم يًا الرتبا  مما بقصمم  تعكسمم  كلعمماح،
اسممم ، تاعلمم . تل مم ا داللتمم  ممما دام اإل امماب هممو عامم  علممماا العر يممة بمازلممة سمملو  
 ريممم  بعيممم  نمممراه يحتمممود علممم  زيمممادل فائممم ل. ت ممم   مممال الخليممملال ففيختصمممر الكتممماب 
ليحعب، تيبسط للع  ، ت يل لعمرت بن العالاال همل يانمد العمرب تطيمل؟  مالال نعم ، 

ا ا، تاإل ااب  كا ل  يكن ما  بم    يجماز، ناند تطيل ليسم  ما ا، تتو ز ليحعب ع
 . 3فتهو في المواعب محمود  

                                                           
 .240-239اإلشارات، ص- (1)
 .439العسكري، كتاب الصناعتني، ص- (2)
 .211م.ن، ص- (3)
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ممن التوحيمم د بممما يمتلكمم  مممن معطيممات معرييممة ت مم رات لتويممة تحليليممة  تلقمم  تمك 
من استاباب العلمل تشمرو الهمواهر العكريمة المختلعمة، تيما  التمرو الومر فمي هم ه 

ناصممحًا، عارضممًا والصممة  ت مم  بلممغ مممن العمممر عتيمما، فعمماد  لمم  الاممات الماا يممات،
تجار   فمي الكتابمة تالعكمر، تالتر يمة الصمويية بزسماليي في ما ممن القم رل علم  اإل اماا 
تالتممزاير ممما يكسممي وطابمم  نوعممًا مممن اليمممولية التممي يعطممي في مما المممتكل  المعممارف 
الالزمة للمخا ي، تكلمث بوسما ة اليمرو الم د همو وزيمادل عمن يونم  نيما ًا معرييمًا 

عرفمة تموضموعًا للعكمر، لم   واعم ه تماطقم  الم اولي، ف مو نيماب ال يمكمن تنتا ًا للم
. فمممن هامما  1ف بعمماده عممن الايمماب اللتممودال  ن مم  كسمملوب عقالنممي للحمم يث عممن التجر ممة

 ت  ت كهميت  بالاسبة للمحا جة. 
مما ك  تكممو  همم ه الماا يممات  لقمم  يمما  كمممام التوحيمم د فممي ماا اتمم  مسمملكا ال  م 

ما ك  تجسم   تتمالي كدويمةعمن وبارل  يمالتي ركيااهما عام  السمابقين ممن المتصموفة، ت م 
ممما يعكسممم  الممم عاا ممممن نممزاا تنمممزتا للممماعا، فمممي شممكل تحممماتر بياممم  ت مممين مخا مممي 
معترو، هو كلث الطمرف الومر ممن نعسم ، يعكما بم لث والصمراا بمين امي  معيامة، 
ل همم ا الايمماب  لمم   مم ال بممين مممتكل  وعممي تمخا ممي وعممي  تر بممات المماعا، فيتحممو 

 .  2فكيضًا، ياجر  عا   رف مالي ت ور متلوبو
ت ممم  تبقممم  الممم ات مسمممحو ة دت  ملبمممة لطمممرف، تواصمممة عاممم  الصممموفي الممم د 
يبحممممث عممممن الحقيقممممة وممممار  الوا مممم  توممممار  نعسمممم . ت مممم  عكسممممد اإلشممممارات المممم ات 
الصممويية تهممي فممي حممال الجمم ل، تنصوصمم ا تتعمم  تتتيمماب  ممم  نصممو  الوممرين 

اازل علد في ا  شارات التوحي د، لعلو  مصم رها، من المتصوفة، ت   ياند عل  م
ف مممي تسمممتم   وت ممما ممممن هللا، لممم لث سمممماها اإلشمممارات اإلل يمممة، تهمممي داللمممة سممميميائية 
علمممم  كزمممممة التواصممممل التممممي عاشمممم ا المتصمممموفة، ت مممماات لتجسمممم  الاممممموك  الرا ممممي 

رت لميمماه ات تمقامممات تدر ممات المتصمموفة  ميعممًا، تواصممة السممالكين، كت ممما ع  مم
مرحلممة تعممي الوضمم . تيممما نممر  ف ممي تختلمم، عممن نصممو  الواصممل العمماني عامم  

نمممالتي ركيااهممما فمممي شمممعر الحمممي اإلل مممي، تومممما تحويممم  ممممن تصممم، حميممممي لعال مممة 
 .  3فاإلنسا  با ، نصو  تكاد تمحو معال  الثاائيةو

                                                           

 )1(M.J.Borel, L,explication dans l,argu mentation langue francaise, 
N 50, paris, 1981, p.22 

 )2(Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine, Le principe dialogique, 
Edition du Seuil, paris, 1981- p. 294. 

 .73سعاد احلكيم، عودة الواصل، ص (3)
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ت كا ياند كفعال الكالم الجزئية من ن اا تكممر تن مي تشمرب تالتمي زومرت ب ما 
كاتاممما ممممن الكيممم، عمممن تممماهرل التامممازا بمممين كاتمممين افتمممرو في مممما اإلشمممارات  ممم  م

ت التوحي د  رفًا  ور يحماتره تيقم ر كفعمال يالمم ، تي امي علي ما التواصمل فان  ما كد  
 ل  مستو  داللي كن ر هو فعل الكالم كت الط يعة الياملة، كت فعل الكالم الجمام  

Macro acte de langage  التوحيم د، تيعكما ، تهمو فعمل السمؤال الم د مارسم
همما ا اقافممة السممؤال، وتهمما ا اللتممة التممي ب مما الحمموار ت  مما السممؤال ت  مما الجممواب، 
تهمم ا ال مم   األن ممر المم د هممو ال مما ا التواصمملي فممي يامم، ماا ضممت  بحكمم  اسممتئااف 

. تلعممل  مممن بممين همم ه المسمملمات كات اإلنسمما  فممي عال ت مما  1فاليممث  فممي المسمملماتو
ل  المحاترات تيزن  ا محانمة لل ات، تما يعتمرد اإلنسما  باعس ا ت ا ، ل لث ب ت ي

من حيرل تدهية حين يلتعد  لي ا، تمما يصمادف  ممن كشمكال فمي  دران ما، ت م  سم   
ك  تعممي همم ا اإلشممكال فممي وال وامممل تاليممواملو، حممين  ممالال     اإلنسمما   مم  كشممكل 

ولال وزعممد علي  اإلنسا ، تفي اإلشارات يعرو لركد سقراب في معرفة الاعا ييقم
   مممن المموحي القمم ي  الاممازل مممن هللا  ولمم  كالحكممماا علمم  ممما كت بمم   رااهمما تديانات مما 

عرف نعسث، فا  عرفت ا عرفد األشياا يل ا. ته ا  ول ال شميا ك صمر ا لإلنسا ال 
ل ممما يلمموو مامم ال الزرايممة علمم  مممن   ممل  مامم  لعهممًا تال ك ممول مامم  فائمم ل تمعامم ، تكت 

ب   كا   ل ا ك  يكو  لمما سمواها ك  مل، تعمن المعرفمة بم  نعس  تل  يعرف ا، تكول  
 .  2فكبع ، ييصير حيائ   بمازلة ال  ائ ، بل كر  كن   كسوك ما او

هممي  ك  دعممول  لمم   درا  المم ات، تهممي ب ايممة المعرفممة، تلعممل  فعممل السممؤال هممو 
 مموهر الععممل المعرفممي داوممل اقافممة المسمملمات التممي يمما  ي مميو  اارهمما المتجليممة فممي 

م ممم  اقافمممة السمممؤال التمممي زممممة التواصمممل مممم  التيمممر، همممؤالا التيمممر الممم ين كراد ك  يعل  ك
وتراهن عل  الحيرل، تتراهن عل   وصاب ا بواسمطة اليمث الما جمي،   مل ك  يتخلم  
اليمممث الما جمممي. تلعمممل  الممم د حصمممل ألبمممي حي ممما  التوحيممم د كن ممم  كراد ك  يمممزرا فمممي 

رعو  بتط يمم  اليممث  عليمم  فزسممقطوا مات، فمماكا ب مم  ييممالاممات حممي  اليممث فممي المسممل  
 . 3فط اليث  عل  سل   القي  ترف  السؤال عل  مير مرابط  وعا  يقيا   ب ، فتسل  

ل دليممل تحمم ل اإلشممارات هممو تع يممر عممن رايممة تمو مم،  تفعممل السممؤال المم د شممك 
عام من ولل عام يا   م  عم   القمر  الرابم ، حيمث ونما  المجتمم  اإلسمالمي مقسممًا 
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ل يايمة  لم  يتلتمينال كهمل السماة تاليميعة، فالخلعماا ال باسميو  فمي بتم اد من الااحيمة ا
ممتمممن تمممبع   ممممن الملمممو  تالحكمممام سممماي    و  للسممماة، ت امممو بويممم  فمممي العمممراث و  يتعص 

ر التوحيم د  1فو و  للييعة تيا  الخالف  ائمًا عل  كش هشيعيو  يتعص   . تلق  صمو 
فممي اإلمتماا تالمؤانسمة بقولمم ال انعكمات هم ا الخمالف علمم  الوضم  العمام اال تمماعي 

 مد الم يارات، تيثمر الجم ال، د التمارات، تور  وفسعكد ال ماا، تاست ي  الحري ، تشا  
ت مممال القيمممل تالقمممال، تفيممما الكممم ب تالمحمممال تكصمممب   المممي الحممم   حيمممرا ، تمحمممي  
السالمة مقصودًا بكل لسا  تساا ، تصار الاات كحزابًا ممن الاحمل تاألديما ، ف م ا 

 ا كشممجعي، تهمم ا ك طعممي، تهمم ا  بممائي، تهمم ا كشممعرد، تهمم ا وممار ي، نصمميرد، تهمم
تهمم ا شممع ي، تهمم ا  رمطممي، تهمم ا راتنمم د، تهمم ا نجممارد، تهمم ا زععرانممي.. تمممن ال 

ها  ال عا  هللا ال د ال يجر ه شياو  . 2فيحص  ع  
ممما فمممي اإلشمممارات اإلل يمممة فان اممما نقممم، علممم  صممماوف شمممت   ممممن تصممم، تلمممث  كم 

 المهاهر.. 
ال وع وعمممز   هللا فعمممد الخالفمممة، تكعهممممل األممممر بمممالمعرتف تممممد الا مممول، ترع  علمممي 

او  بالتيمممي، تعممم م المجتا مممو  للعيمممي، تاصمممطل  قممم  المحممم   تالا مممي عمممن الماكمممر، تفع 
ت   الاممات علمم  اليممث تالريممي، تفممار    مممن هللا العزيممز العصمممة، ت عمم ت عممن عممام  

مم  سممد القلمموب،  شمم   ِّ ت   الرحمممة. تاسممتحقوا بكممل ت مم  تسمم ي الاقمممة، فل مم ا ت تواص 
تو ثمممد القلمممموب، تاولمممد المممممودات تفسمممم ت االعتقمممادات تسمممماات الداب، تابحممممد 

 .  3فالمعامالت، تيثرت الخياناتو
ال يعاممي همم ا اعتبممار تممرتف العصممر سممابقة لخطمماب مثممل اإلشممارات اإلل يممة، 
تيزن  مما مر ع مما األسممات المم د تمثلمم  تتعكسمم ، أل   الخطمماب ييممكل معرفممة فممي حمم   

تالتمممي تتمحمممور حمممول الكيممم، عمممن اإلنسممما  الكاممممل داومممل اإلنسممما ، ت درا  كاتممم ، 
الاسمممبة اإلل يمممة ييممم . تهممم ه التجر مممة اإلدرانيمممة كت الكيمممتية بتع يمممر المتصممموفة ميمممر 
ماعصلة عن معطيات العصر. ت    المعرفمة الصمويية تتخلمل يمل  المعطيمات ت م  ال 

تال، كت ممما ع  مميطال مما الخطمماب كحيانممًا، حممين يضممع  صمماحب  فممي مسممتو  المم ر عامم    
المتصمموفة بال بممارل. تمممن ك ممل كلممث عثرنمما مممن وممالل التيممكيل التعارضممي لخطمماب 
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التوحي د عل  ال ات، تهي في حريية تتيرية، لتصب  همي متتيمرات هم ا التيمكيل. 
 ها ممن ته ه الحريية التتيرية هي القو ل التي تمكن ال ات من التزاير فمي كات ما تتول م

دهما المتواصمل ممن الجانمي الممادد تالكيم، عمن القاعم ل ل تجر    ي  تكلث من وال
 العاعلة في ا، تالمتمثلة في الجاني اإلل ي، تهي تعمل في ا ال انرل. 

   اإلشممارات اإلل يممة هممي اسممتمرار إلوعمماا الصممبتة اإلشممكالية لحقيقممة العال ممة 
 ه العال ممة بممين اإلنسمما   هللا، يممما بمم كها األتلممو  مممن المتصمموفة، ألن مم  فممي   ممار همم

ت ر  عال ة اإلنسما  بالعمال ، ت مالقر   الم د همو فمي كحم   وانبم  تمثيمل رممزد ل م ا 
العال . تل لث ت م نا التوحيم د ياتقم  مسملمة األعمراو التمي تم   ممن والل ما التعاممل 
ممم  القممر  ، فاممراه يقممولال وتالعجممي كن ممث كي  مما العممال  العقيمم  تاألديممي الاحممود تممتكل  فممي 

تتزتيل  تتاويل  ت صت  تشزن ، تييد ترد، ت زد شكل تعل م ، تييمد  عراب  تمريب  
لم حكم  ييما وص     ت ومره، تكيمن صم ره متعم  ، تدل  تشممل، تييمد ت  م ، تمماكا كت 

تعجزه، تياايت  ت فصاح ، تييد حالل  تحرام  ت المت  تنهامم ، تممن  مرك بحمرف 
ييم  كرل تم ل  علم   ، ا   ال تج  فمي شميا ممما كيرتمث بم ، تتصمعتثت حرف ي ا ن ا

صمممعائث فمممي حالمممث، ت درانمممث مممما لمممث، بمممل ال تعمممرف حمممالتل حمممرف ما ممما، تال تمممزال 
عيممد  ليمم  مممن كتسمما  ا تنواحي مما، فعلمممث يل مم  لعممب، ترتايتممث يل  مما  مو ممودًا ييممما دع

ممث يل م  نقما، تدعموا  يل  ما ت احمة، ت  مر  نعماث حعب، تعملمث يل م  رفما، تت ر  
 . 1فت ا اث شقاث تكير  حيلةو

   تجل مي فعمل السممؤال بوسما ة ممارسممة وطابيمة ت م  فممي التيمكيل التعارضممي 
المتاوا مجااًل لتمه ر الموا م، حت م  فمي ال بمارات التمي ياقمل في ما كوبمارًا. تاإلدالا 
بممالخ ر فممي كحمم   وانبمم  تع يممر عممن  ضممية، تمو مم، معممي ن تجمماه تلممث القضممية، علمم  

ييممث  فممي  مم رل اللتممة علمم   بممراز  الممرم  مممن ك   التوحيمم د تيسممائر المتصمموفة تممل  
الحقممائ  كت المعممماني، حت ممم     افترضممماا عكممما هممم ا االعتقممماد وك   يمممل  نمممص  يعت مممر 

نات سياث تمرف معمي ن نًا من مكو  ، فما  الكيم، عمن كلمث السمياث ال يتحقم   2فومكو 
ييما يقال فعماًل، بمل ييمما ياتجم  التعاعمل بمين مما  يمل تالمتلقمي. ت م  الحهاما الممتكل   

اإلشممارات يقممي  مخا باتمم  علمم  ممما يعترضمم  مممن تبممادل تتمم والت تردتد كفعممال  فممي
المخا ممي، تهممي نعسمم ا االفتراضممات التممي تسممم  للمتلقممي بممز  يعممرو بمم تره تي اممي 
علممم  تلمممث االفتراضمممات المعاممم ، فسمممم  االشمممتتال الواسممم  علممم  األسممماليي بتيمممكيل 
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 مخا ي. ابلية التلقي مثلما سم  بتكو  شرتب التزار بالاسبة لل
مممن ناحيممة كوممر  ي مم ت فعممل السممؤال فممي اإلشممارات ممم فوعًا باصممرار كبممي حيمما  
لمممد الكتابمممة فمممي عصمممره  لممم  مؤسسمممة مسمممتوية  علممم  سمممان الميممماف ة حت ممم  ت   تحو 
تاهيممرًا ت نجمممازًا، تلمممو عمممن  ريمم  االسمممتكتاب، يمممما همممو اليممز  ممممثاًل بالاسمممبة لكتابمممة 

لتخا مممي علممم  الميممماف ة فمممي اإلمتممماا تالمؤانسمممة، تيتضممم  كلمممث ممممن ومممالل حممممل ا
 مواض  يثيرل من رسائل  يقول ال 

 لم  نهمائر هم ه الميماف ة مرتماو، تلكا مي ممن التثقيمل عليمث  -كنرمث هللا–وكنا 
م بممين يمم يث فممي مخا  تممث محتا ممًاو . ت كا  1فمرتمماا، ت قمم ر ارتيمماحي تارتيمماعي كتقمم  

رها بقمانو  االتسماا ي  ناند مرتبطة باالتساا تالرتية، فان  ا هاا تصب  مياف ة، تيس
  بالحم يث عمن حالم  فمي مواضم  يثيمرل، يقمول عا ماال مال د يتب  الخط، مما سمم  لم

 ت ا، أل   ال نيا ل  تؤاتاي ألنو  من الخائضين في ا، تالومرل لم  وكن ا سيئة ييعما  ل  
تتلي علي  فزنو  من العاملين ل ا، تكم ا تاهرد ت ا اي فما كش   اشتباه ما، ألن مي 

  ال كهتمم د  اممي مممن ك لمم  كحمم ، تفممي الوممرل م تمم   خممًا ال يقر  خ تلط  كحمم هما مممتلط  فممي 
يي   ل  رش .. تكم ا كمورد تكسبابي فمن ك ل ا  ال وطابي تعتابيو
 . 2ف

تيهل  التوحي د يتح   عن نعسم ، مر عم  المسمتزن، بمال ململ، فمي تا م  فمزا 
يكمن فمي هم ا مقام  تال يي بالترتر، فلم  من تاهر وحيي باليرتر  ل  با ن    مع 

. تعاأ مريبًا في الوا   يما في اللتةال ويا ه ا ارحم  مر تمي فمي  3ف ل  كا  مر  و
 .  4فه ه اللتة العجماا بين ه ه ال هماا العثرااو

لق  حملد ك وال المتكل  معانال عام ة، همي كزممة التواصمل التمي حماتل ك  يجم  
اتر التممممي ك ام مممما علمممم  التيممممكيل حممممتل مممما بمممم ياًل سمممميميائيًا مممممن وممممالل اسممممتراتيجية ال

التعارضممي، تبادلتمم  األنمما تاألنممد، تتاازعتمماه ترسمممتا كتضمماا الاممزتا تالجمم ل المم د 
يح ا  تعي تض  مرحلة مما   مل الوصمول تمما بعم  الر موا عام  المتصموفة، تلم لث 

اللتممود للضممائر تفم  هم ا االعتبممار، تالعاعليمة ال تمرتبط ب يمات مما هم ا يع م  الايماب 
، بممممل بوتيعت مممما فممممي عال ت مممما بتلممممث األتضمممماا، تهممممي تتيعممممة اإل ممممالث نضمممممائر

سممماا، تال تمم ل  علمم    ياألتالمرتبطممة بمم لث التممران ، أل   الضمممائر وال تلممزم المسممم  
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ا تمرا  حمم   بممزمن ياألفعمال، ت ن ممما تع ممر عمن مطلمم  حاضممر مائمي بواسممطة  ممرائن 
التيبممة، يع ممر عا ممما تتضممامن مع مما، كت تعتقممر  لي مما، تهمم ا  المعايمما ال الحضممور ت 

التي ال تتتيمر صمورها، تال تاتممي  لم    1فبواسطة صيغ الضمائر تمباني ا الخاصةو
كصمممول اشمممتقااية كومممر  ياألفعمممال تالصمممعات، ميمممر ك   ترانم ممما فمممي   مممار الصمممي تة 
التحاتريمممة كه ل ممما لكمممي تكتسمممي كتضممماعًا مختلعمممة ممممن ومممالل الوتمممائ، المرنمممة التمممي 

 ويية. تمن مهاهر ه ه المرتنةالماحت ا  ياها ال المة الص
 - عل مما ماطلقمماً للتبممادل التخمما  ي، ت واسممطت  تتحممو ل همم ه الم  مممات كنمما -1

ن م لول ا  ال ضمن السياث التخا  ي  لم  فواعمل تتبمادل كند التي ال يتعي  
 األدتار، تيتحو ل كنا  ل  كند تالعكا.

ل مكثمم، لتجممارد  ن  مما كعطممد   مماراً رحبمماً لتمم اتل الصممعات تاألحمموال بيممك -2
شممكلياً تتتيتيمماً و ممما يمما   مم  شمماا مممن حجمما  فممي العقائمم ، ت  امممة األدلممة 
علممممممم  األصمممممممول تالعمممممممرتا المسمممممممتم ل ممممممممن الكتممممممماب تالسممممممماة تالممممممممزاورات 

 . 2فاألور و
التابعممة للضمممائر  لمم  تجسممي  فاعليممة تلممث  لتهكمم ا كد   تممران  الصممعات تاأل مموا

تالكمممالم،  ، الصممممد يالسمممكر تالصمممحو المعممماتي  الصمممويية المؤسسمممة علممم  الثاائيمممة،
رل، متحققممة علمم  مسممتو  الصمميغ الحضممور تال يمماب. تت مم ت فممي شممكل تحمم ات مكممر  

تتممممواز  ال بممممارات، تالتقابممممل المممم اللي، يالطبمممماث. تتات ممممي  لمممم  نمممموا مممممن التجممممانا 
اه شمو ي ضميد التوايم  الم د نلمسم  وممن معادلمة كلعاتم  معادلمة الصوتي ال د سم  

   هممم ه ت .  3ف ، تلكا  ممما تات مممي  لممم  التمممواز  الصممموتي الممم  ي وال تات مممي  لممم  السمممج
الهممماهرل التمممي مي مممزت الاثمممر فمممي القمممر  الرابممم ، تالتمممي تممم ول فمممي   مممار التصممما  كت 
التاميمم ، تهممي مو ممة يانممد حممادل لمم  يسممل  ما مما كحمم   ال القليممل األ ممل حت مم  يت مماب 

حر مًا فمي التعامممل  تهمو الم د لمم  يجم  -، يانمد عام  كبمي حي مما  التوحيم د 4فالتماريخ
تعكمممما نزاعممممات همممما ا السممممؤال المممممرتبط بززمممممة  –ممممم  مقمممموالت ال المممممة الرسمممممية 

ل اإليقماا  لم  الاثمر، كت توحم  الخطابمة  التواصل، من   ة، يما تعكا تماهرل تحمو 
مم ل.. يممت   في مما تقسممي  باليممعر المم د كنممتج تمماهرل سممميد وبمماألزتا  كت السممج  المعط 
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 . 1فوما تكو  باألساليي اليعرية الح يثة العقرات  ل   مل  صيرل كشب 
تل لث فمن الس ل علياما ترتيمي كد  نمص  ممن نصمو  اإلشمارات ترتيبمًا كفقيما، 

 ليصب  كشب  بقصي ل الاثر، مثل  ول ال
 " تب  لن والرميه مصل

 والزماق ضادن
 واألرض  رو 
 والسما  زا"ر 
 واأل  اق لدن 
 واألشجار وريى 
 والجناق مفتفا
  دلا  واألود ا مصرد  وال مار مت

 . (2) "رلما تىه األ ين  ح  ف  سند  وإستب
تلئن يا  التوحيم د حت م  تهمو يكتمي ومار  الثقافمة الرسممية، مثلمما ييمير  لم  
كلممث عامموا  واإلشممارات اإلل يممةو لمم  يجمم  حر ممًا فممي ك  يتعامممل ممم  مقمموالت ال المممة 

د، ونممما  يايمم  ممممن تراا ا لكتابمممة ال ال يمممة مصممماهرل الرسمممية ألن ممم  علممم  ركد المسممم  
الخطممماب الرسممممي، فكممما  لممم لث يتمممازل مقوالتممم ، فل مممما يبممما  مممواد سممميزيد عمممم   لممم  

ممم  باشمممارات  نصمممو  السمممالكين  لممم  هللا تالمممرا عين  لممم   3ف حمممراث يتبممم و . فان ممم   س 
الخلمم  بعمم  الوصممول، تيالهممما يلتقيمما  فممي الاممزاا الاعسممي المم د ال يسممم  بتزسمميا 

علمممم  الهمممماهر. لكا امممما نقمممم، علمممم  وصوصممممية األنممممموك  نمممممط   يمممم  فممممي الكتابممممة 
تمي  مم  لالتوحي د، في تمثل  بليتًا مقموعًا شي   معمار المر  يمة ال ال يمة السمائ ل ا

في مما، تفقمم  يممل  تواصممل ممم  مسممتعملي ا، لكا مم  مممن صمملي همم ا القممم  الرسمممي، شممي   
ب الممممة   شمممارات  السممميميائية همممي وعلممم  هاميممم ا  لممم  المر  يمممة ك مممرب، تيتابمممة همممي

. تلعممل  بالمممة ال ممامو تلممث، تتجلمم  فممي سمملطة المعامم  الصمموفي  4فوال ممامو ك ممرب
ل  يممزاح  سمملطة المعامم  الرسمممي، تالمتصمموفة  ممالوا بمعمما  ال تقممال، ت مم لث تممالمم د 

                                                           
 .155ص -1988الدار العربية للكتاب، تونس  -3علي دب، األديب واملفكر أبو حيّان التوحيدي، ط (1)
 .234-233اإلشارات، ص (2)
 154املسدي، التوحيدي وسؤال اللغة، ص (3)
 154املسدي، التوحيدي وسؤال اللغة، ص (4)
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مم لوا الكتابمممة الصممويية تال الممممة الصممويية التمممي نممر   انبمممًا ما مما فمممي يكونممو   ممم  كص 
   بن ع   الجبار الاعرد.نصو  ر ل تملك  سؤال المعا  هو محم

II- سؤال المعنى وبدائله عند النفري* 

لق  تملث ها ا السمؤال كبما حيما  التوحيم د، تعرفاما ييمد كحتمث فعمل الثقافمة 
تالعقل معا م  ه ا ال ا ا، لياتجا م  ها ا اللتة، ال م يل الخطمابي الم د افتعمل 

لمممث ممممن ومممالل التيمممكيل ييممم  كاتمممًا ب يلمممة يحاترهممما بعممم  انعصمممام العال مممة بمممالوا  ، تك
التعارضمممي الممم د  مممام عليممم  التخا مممي فمممي اإلشمممارات اإلل يمممة، تيمممما تملكمممد اقافمممة 
السممؤال التوحيمم د، تملممث سممؤال المعامم  الاعممرد، تيمما   مم  بمم ك المتصمموفة فممي القممر  

مات ، الثالمممث بزحزحمممة الممم ات بالاسمممبة لهاهرهممما فالر بمممات، مطالمممي الجسممم ، المسمممل  
مما با ا مما، فالجانممي ال امموراني ما مما  مجسمم ًا ب لمموغ المعرفممة، فزسمم   همم ا الععممل تتلم 

 في زحزحة لتة ه ه ال ات توطاب ا تعال ت ا بالعال .
تسممؤال المعامم  عامم  الاعممرد لمميا  ال فعممال كعممم  للكيمم، عممن األشممكال التممي 
تتمه مر ب مما ال ايممة المعرييمة التممي ي مميو فمي   ارهمما اإلنسمما ، حيمث يسمميطر علي مما 

  األشممياا تالمم ات، كت المعامم  بمع وممم  اليممامل، تهممو  ك نمموا مممن التجممانا فممي ف مم
يطرو موضوا السؤال المعام ، ال يطرحم   ال ممن مو م  معمين ممن مرحلمة الوصمول 
 لمم  هللا،  ن مم  مو مم  الو عممة كت المخا بممة، حيممث يل مم  الحقيقممة، تالتخصمميص تالواليممة 

 كن ممما فمممي تالرايمممة، تيل  ممما ت   يانمممد تع  مممر عمممن تحقممم  فضمممل هللا علممم  العمممارف  ال
الو مممد نعسممم  تععممم   ما جمممًا إلعمممادل الع ممم  الكلمممي ل شمممياا تالمعممماني، ع مممر الممارسمممة 
الخطابيممة التممي يمكممن ك  يتجلمم  مممن والل مما همم ا الع مم ، فاممر  بمم ياًل وطابيممًا يحقمم  
االنسجام الععلي لل ات م  كات ا، تالتواصل الحقيقي لإلنسا  مم   موهره ممن ومالل 

 االتصال با .
ممم  هممم ا المممما ج المعرفمممي تالحقيقمممة  ك  الاعمممرد فمممي والموا ممم، تالمخا بممماتو يجس 

مما  عممل بعمما ال ارسممين مثممل كدتنمميا يصممعو  نصوصمم   ت ممزدتات اللتممة األدبيممة، مم 
صملي، لاقم، فمي الموا م، تالمخا بمات ابيعرية العكر، تييتتل بممارسمة الععمل التو 

الموا مم  مممن ك ممل  تيجية للععممل تالمعاعلممة، بممين مممتكل  تمخا ممي يتبممادال اعلمم  اسممتر 
                                                           

فية غامضة يف اتريخ التصوف، جيهل عنه كل شيء سوى أنه حممد بن عبد اجلبار النفري، هو شخصية صو  *
ثره، وعلى مدى أهـ. مبصر. ولقد اختفى 354ولد يف نفر جنوب شرق بغداد. وحيتمل أنّه تويف سنة 

ثالثة قرون، إىل أن ذكره ابن عريب يف الفتوحات املكية، مث شرح نصوصه الصويف عفيف الدين التلمسا،ي 
 .1997قف النفري" الذي حققه مجال أمحد املرزوقي سنة ( يف كتابه "شرح موا690)ت
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م، تكلممث ع ممر كداتيمم برهانيممة تاسممت اللية  ةبامماا المعامم  علمم   اممار معامم  سمم   ك  همم  
 لم  حمم  ي يممر، مممما يجعممل همم ه الاصمو  تسمم   فممي فممرو التواصممل مع مما، عكمما 
التعارو ال د الحهااه في القر  الثالث بين كفقي الاص تالمتلقي، عل  الرم  ممن 

ل ممما األامممر البمممالغ فمممي تتييمممي هممم ه الاصمممو   ك  كزممممة التواصمممل التمممي حممم اد يممما 
تصممماح  ا الممم د عممماأ مج مممواًل، تممممات يممم لث. تلكمممن تلمممد الموا ممم، تالمخا بمممات 
دلممياًل علمم  كلممث ال مما ا التواصمملي المم د يلخممص  مموهر الععممل التواصمملي، حيممث 
 ممر ب لمم  المتصمموفة يممل كشممكال التع يممر، مممن ك ممل تحقيقمم  وطابيممًا، تاعتقمم تا كن مم  

ي شممعر  ممام  يععممل الحممي، كت تزمممل را مم  يععممل المعرفممة كت فممي حققمموه فعليممًا، فمم
رايممما كت وار مممة يتوهممممو   حممم اا ا. تهمممي كشمممكال حممماتل ممممن والل ممما المتصممموفة ك  
يقيمممموا ممممن كتات ممم  تسمممائط بمممين كتات ممم   هللا ممممن   مممة، تكتات ممم  تالعمممال  ممممن   مممة 

 كور ، من ك ل ف   العالئ  بيا ا.
ك  يتجمماتز فممي وطابمم  الحمم يث عممن همم ه تنسممتطي  القممول     الاعممرد يحمماتل 

العالئمم  مممن حيممث هممي تمعصممل بممين ن ايممة شمميا هممو البحممث تالسمملو  كت الاممزتا، 
ت  ايممة  وممر تهممو تحققمم ،  لمم  الحمم يث عممن الكيتيممة تالميممرتا المم د يممت  بمم  كلممث، 
تهو، مثلما سوف نر ، ميرتا يت س  باوا من الج ل بين الحرية تالسمكو ، يحماتل 

ت ، من ك ل  عادل استكياف مسماره الم د لم  يكمن ليخلم  ك  يض  المتلقي  عل  سك 
التواصممل، ممما دام ييممكل محاتلممة لتحقيمم  التواصممل، تهممو  ممموو كت نزعممة  فمميكزمممة 

تصممالحية بممين عقممل المسممل  تنقلمم ، تكت مم  تفكممره، ت ولمم  تفعلمم ،  مم  ال يتسمما  ألد 
ة فممي ف مم  مسممل ، أل  المصممالحة فممي عممرف العمموام تجممانا تانسممجام لعقليممة  ماويمم

األشياا تالتعاه  حول ا. في حين هي عا  الخوا   عل األشمياا تاطم  بمسمميات ا 
تالكلمات بمعاني ا، تكلث معام  ك  يصمب  الممتكل  متلقيمًا لكلماتم ، تك  يكمو  هاما  
 مرسمممممممممممممممممممممممممل حقمممممممممممممممممممممممممًا ميمممممممممممممممممممممممممر متلممممممممممممممممممممممممم  همممممممممممممممممممممممممو هللا الممممممممممممممممممممممممم د يل ممممممممممممممممممممممممم ، 

 تيععل  تيوحي.
ل  لم  هللا، ممما  م  يموحي ت كا ياند الموا ، تالمخا بات، تجس   اممرل الوصمو 

بتضاال الععل التواصلي تواصة كن  يتجس  في الو عة، فان   ال يت   ال ليحمل محل م  
نزتا  ور، هو نزتا التواصل م  الحقيقة، تالمعا ، ليكو  موض  سؤال، تهم ا مما 
مم ه فعليممًا همم ه الاصممو  التممي يمكممن الاهممر  لي مما مممن وممالل ممما يثيممره تيممكيل ا  تجس 

 د يتمحور حول نقطتين هماال الخطابي ال 
 القطيعة م  ال اية المعريية لل ات.-1
 المعادل الخطابي لععل القطيعة. -2
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 القطيعة مع البنية المعرفية للذات:-1

فمممي الو مممد الممم د بممم ك ييممم  ماهمممرت التصممموف ففمممي الاصممم، األتل ممممن القمممر  
ة للمجتمممم  الرابممم   يحممماتلو  ك  يجممم تا للتجر مممة الصمممويية تقا عمممًا مممم  الثقافمممة العامممم

دل، تالسمملو  الصمموفي  اإلسممالمي بمحاتلممة ر ممط المصممطلحات الصممويية بمعمما  محمم  
بتر يمممة الممماعا، يممما  الاعمممرد يصممموغ وطابمممًا متمممايرًا، يختلممم، عمممن يمممل نزعمممة كحاديمممة 
تحمماتل ك  تضمم  المتممالي  فممي مسممار التجر ممة المعرييممة التممي بمم كها المتصمموفة. ت كا 

الق ول تسم  باالشترا  في التجر ة، تحتم  نا  هؤالا    تمكاوا من ول  حالة من 
فممي التع يممر عا مما، فمما  والموا مم، تالمخا بمماتو، يانممد اسممتمرارًا للمختلمم،، بطريقممة 
مختلعمممة، تعممم م تكمممريا الثبمممات، لممم لث نجممم ه ياطلممم  ممممما يعيممم  التواصمممل الحقيقمممي 
تيكممممرت تواصممممل ال يماممممة تالتيمممماب  تالام  ممممة تاالنتممممالث، تكساسمممم ا المممم ات نعسمممم ا 

ات ممما تواصمممة بايت ممما المعرييمممة التمممي تممممارت ممممن والل االممم ات ت ودهممما ممممن تمتعلق
 والل ا.

تالقطيعة م  ال ات ت  ك ب لوغ در ة الخصو  تالوالية، تهي اوتزال لما يما  
يتمم اتل عامم  المتصمموفة األتائممل بممم والمعرفممةو ت  مم ه الرتبممة ت مم ك عمليممة القطيعممة تي مم ك 

ا  رسمممالي  ليمممث العلممموم ممممن   مممة  لبمممث التواصمممل الحقيقمممي، يقمممولال وت مممال لممميال كلمممي
 ورا ًا لث من العموم  ل  الخصو ، كتليا تخصيصي لث بمما تعرفمد  ليمث ممن 
 رو  لبث ت رو ما ب ا لمث ممن العلموم ممن   مة  لبمث  ورا مًا لمث  لم  الكيم،، كت 
ليا الكي، ك  تاعي عاث يل شيا تتي  ني بما كشم  تث، فمال يوحيمث المموحو 

مممؤنا حممين كشمم    تحممين كتعممرف  ليممث تلممو مممر ل فممي عمممر  حيامم ا  تال يؤنسممث ال
 .  1ف ي انًا لث بواليتيو

هاممما ي مممم ت ك  القطيعممممة ليسممممد فعمممماًل موانبمممًا لعمليممممة الاممممزتا، تلكا مممما ت مممم ك ممممم  
حصمول األاممر، حمين يكيمم، للعمارف، تيممؤك  لمم  بالواليمة، تهممي ب م ا المعامم  ليسممد 

مممن هللا نتيجممة حممال مممن كحمموال ومما رًا كت صممورل يتمثممل في مما الصمموفي نعسمم   ريبممًا 
الخ ممممراا التممممي يحصممممل علي مممما كاامممماا رحلتمممم ، بممممل هممممي مو مممم، ن ممممائي نتيجممممة بلمممموغ 
المتصوف ن اية الطري ، تلعل  ما في ه ه الوالية من  يجابيمة همو الو موف عام  هللا 

 تمخا  ت   ياه، تمامًا يما يح   للا ي في كاااا الوحي.
عاشممم ا بعممم  حصمممول االتصمممال،  تهمممي عاممم  الاعمممرد لحهمممات ت  انيمممة رمزيمممة،

                                                           
النفري، حممد بن عبد اجلبار بن حممود، املواقف واملخاطبات، تح: آرثر آربري، تقدمي: عبد القادر حممود،  (1)

 .94ص -1985اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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تتعت مر دلمياًل تشماه ًا علم  معرفمة الواصمل هلل وبيقمين العطمرل الصماد ة، فماكا تمم ر د 
المعرفمممة صمممعودًا نحمممو هللا األعهممم ، تعمممرف اإلنسممما  عمممن  ريممم  العمممرت   لممم  هللا، 
تتعممرف علمم  كسممرار ولقمم ، تكسممرار ملكوتمم  فممي سممموات  تكراضممي ، ت حمماره تكن مماره، 

. لمم لث بمم ت الموا مم، تالمخا بممات يخطمماب يحيممل  لمم   1فويممة تالسممعليةوتيائااتم  العل
عممال  ممما   ممل المعرفممة، يممما يحيممل يمم لث  لمم  عممال  الرايممة تالث مموت في مما، ت كا يمما  

 األتل ترص  يي  القطائ  فا  الثاني يعكا ال  ائل.
ب لميا  ال تمييمزًا نهريمًا، امير ك   التمييز بين ه ه العوال  عل  مسمتو  الخطم

 -علم  المرم  ممن عم م توافم  مضماميا ا–أل  تيكيالت ا الخطابية تتم اول، تتسم   
فممي انسممجام الخطمماب، تنقممل الععاليممة الخطابيممة التممي حمماتل الاعممرد في مما ك  يتجمماتز 
األحاديممة فممي اإلرسممال  لمم  حمم  ممما، ليصممطا  شممكاًل مممن التخا ممي المم د يقيممم  فممي 

وا ممم، علممم  صممميتة اإلوباريمممة المخا بمممات علممم  صممميتة الاممم اا ويممما ع ممم و، تفمممي الم
اإلسمماادية وكت عاممي ت ممال لمميو. تهممو فممي يلتمما الصمميتتين يتعممرف علمم  سممر  المعامم  
األصممملي كت الجانمممي البممما ن ممممن األسمممماا الممم د همممو حقيقت ممما، يمممما يعرفاممما علممم  
الحقيقة األتلم  التمي همي المعرفمة ويما ع م  لمو لم  كنتبمث فمي العمارفين   مل ولقمث مما 

. تمعرفمة الماعا همي الطريم   لم  معرفمة هللا.  2فلاعسمثو عرفتاي فمي مج مود ت م  
عممرف مممن كنممد، فمعرفتممث مممن كنممد هممي  اعمم تث التممي ال تا مم م تهممي ا وت ممال لمميال 

سكياتث التي ال تزل، ت ال لميال فرضمد عليمث ك  تعمرف ممن كنمد، كنمد تليمي  تكنما 
 تلي ث.

ل علمممي  بعلممممث، تال تممم عاي ممممن ك  مممل ت مممال لممميال اسمممم  ع ممم  تاليتمممث، ال تتمممزت 
، ت كا نعسمممث ت كا ور مممد فمممالي   ، ت كا نممممد فممما  فمممي التسممملي   لمممي  ، ت كا دولمممد فمممالي 

وفاستيقب استيقهد  في التويل علي 
 . 3ف

هامما   ك    مم  مممن ك ممل تحقيمم  التواصممل ممم  هللا، تهممو فعممل يممما نممر   ممائ  
علمم  التجممرد مممن المم ات تالتمريممز حول مما، تاالرتقمماا ب مما  لمم  الحضممرل اإلل يممة، ع  ممر 

ا بالو عممة ألنمم  ال ايمممة لمعرفممة بمم تن ا، ت مم   ممال لمم  هللاال ومعرفممة ال ت عممة في مما عا مم
، تيممممز  الاعممممرد هاممما يحمممم   القطيعممممة حتممم  ممممم  كسمممماليي  4فمر وع ممما  لمممم  الج ممملو

عامممم  المتصمممموفة األتائممممل المممم ين يممممانوا يعتقمممم ت  ك  المعرفممممة  وممممر مراحممممل المعرفممممة 
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فمي حمين  م  ال يتمتم  بحضمرل هللا  الطري ، تكن ا  زاا يل   يي  المعمارف تاألوبمار،
تمخا  تمم  كت رايتمم  معمما. تلمم لث يقممولال وت ممال لمميال العممال  يخ ممر عممن األمممر تالا ممي 
 تفي ا علم ، تالعارف يخ ر عن حق  تيي  معرفت  تالوا ، يخ ر عاي تفي ت عت ..

 . 1فت ال ليال  وبارد للعارفين، تت  ي للوا عينو
  الاعمرد مجمرد  ضمافة لمع موم المعرفمة كت ال يطرو مع وم الو عة كت الراية عام

الحمممي عاممم  المتصممموفة األتائمممل، بقممم ر مممما يؤيممم  اومممتالف المر  يمممات ال اتيمممة لكمممل 
متصمموف، األمممر المم د  عمممل وطابممات   تختلمم، مممن حيمممث الععممل التواصمملي الممم د 
ترسممم ، ت مم  ركيامما ييممد ياممزل كصممحاب وطمماب الحممي بالعال ممة ممم  هللا  لمم  مسممتو  

عمة الحمي، لتكمو  الم ات بكمل حمولت ما اليمعورية مريمز االهتممام االستتراث في عا 
األتل، فممي حممين فضممل الاعممرد ك  يرتقممي بالخطمماب  لمم  تمثممل هللا، فت مم ت نصوصمم  
ماقولة عن هللا، تيويل ما  ال  اية سلطة الح يث  لي ، مباشمرل فمي المخا بمات، ويما 

الاعمرد دتر المتلقمي  ع  و، تمير مباشرل في الموا ،ال وكت عامي ت مال لميو. تيمتقمص
  فمي ضمبط شمرتب الرايمة تالمتخلص ممن سم ِّ األتل المتوا ئ وطابيًا م  المتكل ، ليع 

التخلمي عمن ال ايمة المعرييمة ك  المعاني المسبقة التي تحيط بال ات، عل  الرم  من 
للمم ات هممو ميممرتا المتصمموف مامم  ال  ايممة، ميممر كنمم  بعمم  المعرفممة يوضمم  موضمم  

ل التواصملي يممارت بم ت  مسمافة تهمي القمرب، لكا ما ممن سؤال   مل ك  يصمب  الععم
حيممث البعمم  الو ممودد هممي البعمم ، المسممافة الحقيقيممة التممي تعصممل بممين اإلنسمما   هللا، 
مثلمما يتجلمم  كلممث فمي  ولمم ال وت ممال لميال تجمم ني تال تجمم ني كلمث هممو البعمم ، تصممعاي 

هممو  تال تمم رياي بصممعتي كلممث هوالبعمم . تسممم  وطممابي لممث مممن  لبممث تهممو ماممي كلممث
 . 2فالبع ، تراني، تكنا ك رب  ليث من رايتث كلث هو البع و

تهكمم ا يهممل االنعصممام  ائمممًا بممين المم ات اإلنسممانية تالمم ات اإلل يممة، أل  المم ات 
تبق  معل قة ب انرت ا المعريية ت العمال  ممن حول ما، تهم ه الم انرل مما همي  ال الجانمي 

تمممن هامما يممزتي  لحمماو الاعممرد  الهمماهر ما مما المم د ال يمكممن ك  تتجممر د مامم  حقيقممة،
المتواصل في الموا ، تالمخا بات عل  التجر د ممن يمل شميا حتم  المعرفمة ألن ما 
تمم ول اإلنسمما  فممي الاسممبة. تتصممب  المخا بممة التممي تحمم   كاامماا الو عممة موضمموعًا 
تكسلو ًا  ور لتحقي  تواصل  ور مم  هللا. لم لث بم ت المخا بمات وبمارل عمن كتاممر 

بمممة القواعممم  التمممي يريمممز في ممما الاعمممرد علممم  نهمممام التواصمممل مممم  هللا تنمممواه ، همممي بمثا
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تمضمممممممون  فممممممي الو ممممممد نعسمممممم . تأل  الاهممممممام هممممممو الضممممممما  األساسممممممي لتحصمممممميل 
المضممممو ، نمممر  والموا ممم، تالمخا بممماتو تاعمممت  علممم   ملمممة ي يمممرل ممممن التقمممابالت 
تالتوالممممم ات اليمممممكلية التمممممي تاممممم مج فمممممي شمممممبكة دائريمممممة عميقمممممة همممممي بايمممممة الموا ممممم، 

 مخا بات.تال
لمميا االتصممال بمما  عامم  الاعممرد انتسمماب الصممعات اإلل يممة، بممل هممو حضممور 
ت مم اني معرفممي ممم  هللا فحسممي، تهممو يخ ممر عامم  كنمم   ممالال وممما كنمما فممي شمميا، تال 
والطد شيئًا، تال حللد في شيا، تال كنا من شيا، تال ممن تال عمن تال ييمد، تال 

 . 1فكت رت تال مه ر  ال كناو ما ياقال، كنا، كنا، كح  فرد صم  تح د، تح د
تل لث ي  ت االتصال با ، هو انعصال عمن الم ات كت فاماا عمن الماعا بتع يمر 

م و  تال يبقم   ال حضمور هللا الم د لم  المتصوفة، تفي العااا، يت  االنعصال عمن الس ِّ
يعممرو عليمم  اسممتترا ًا عا تيممًا يصمم، ييمم  الصمموفي ت مم  همم ا االسممتتراث فممي نعسمم ، 

  ممر عامم  بممم والو عممةو التممي يمممارت الخطمماب انطال ممًا ما مما، يممما يمممارت بممل حضممورًا ع
في مما االنعصممال تاالتصممال معممًا، تهممو يتحممم   مممن داوممل التجر ممة همم ه، تلمميا فمممي 
داللممة كت عامممي كت  مممال لمممي ممما يممموحي بمممالخرت  عا ممما كت التحمم   ممممن وار  ممما، ت ممم  

، ت ممال لممي،  2فالتجلمميكشممار التلمسمماني  لمم  ك  وكت عامميو معامماه كيقممب  ممابليتي لتلقممي 
فاي بز  رف  حجابي، فعرفد، فكزن   ال لي  .  3فمعااه عر 

تمعا  كلث ك  الاعرد مام  ال  ايمة يعطمي ت ريمرات علم  صم ث الخطماب الم د 
ره للمتلقي، تكلث باسمااده    تيما  ممكامًا ك  يمؤت   ل بعم ل  مرث، يمز  يعم  سوف يمر 

 نصًا رايويًا كت ك  يت   صاحب  بالا ول. 
مم  األفكممار التممي يعطي مما عممن التجر ممة الصممويية، ت  الاعممرد يممما ي مم ت لمم  تكممن ت م 

م  ييمد تايمز هم ه األفكمار كااماا التجر مة، تالصميغ التمي تولم ها كت  بق ر مما يما  ي م 
تتول مم  عا مما، تمممن كلممث نممراه يحممر  تمامم  ال  ايممة علمم  نقممل تجر ممة االتصممال بمما  

ل، مراويمممًا فمممي كلمممث العال مممة بياممم  تالتممي تايمممز فمممي   ارهممما األفكمممار تالمعممماني ت  تتيممك 
نمسمتق ل  هللا يمرسممل، لمم لث يجعلمم  مصمم ر السمملطة الخطابيممة. تممما دامممد السمملطة 
في حقيقت ا عال ة  و ل تتزاير، فا  الممارسة الخطابية المقترنمة ب ما ال بم  ك  تتميمز 
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. تمما ن لث بالقول تالتزاير في مرانمز السملطة فمي اإلنسما  كال تهمي الم ات كت الماعا
الاعا  ال مجموعة كفعال تمارت سملطت ا فمي اإلنسما  بزشمكال مختلعمة، لعمل  كهم ما 

 تلث المعاني المسلمات التي تح د عال ة اإلنسا  با  ت العال . 
تهممي معمما   ل مما القمم رل علمم  التممزاير يممما لمم ي ا  ابليممة التممزار، تالاعممرد يمم ر  ك  

اإلل يمة تالمتمثلمة فمي الخطماب، تهمي  المتلقي يانسا     يتزار بمزه  كشمكال السملطة
  ضمممن نسمم  تلمم  ميممرتب، لكممن شممر   همم ا هممو المم د يضمممن مكتلمم  دالالت دوولمم

التعاعممل بياممم  ت مممين الممماص تالتواصمممل مممم  صممماحي الممماص، تهمممو التواصمممل الم ممم ئي 
المم د يعرضمم  الاعممرد بتخيلمم  لمم تر المتلقممي، لكممن بعمم  كلممث يممزتي التواصممل تالتعاعممل 

الخطابي للاص، تهو تيكيل شي  لم  الاعمرد واصميات باائيمة ال د يعرض  التيكيل 
 متاوعة، تس   في تكوين   از االفتراضات تالتزتيل ل   المتلقي.

يتجل  كلث في الموا ، م  وبارل وكت عاي ت ال ليو، حيث يتجمرد الممتكل  ممن 
بحكم  مضمامين األ موال  اً سلطة الكالم، ليحيل ا  ل  متكل   ور. تيصب  هو مخا ب

مو  ة  لي ، تيق م نعس  في المخا بات مرساًل  لي  مخا بما بواسمطة  ملمة الام اا ال
ويا ع  و التي يوحي مضمو  الا اا بع ها  ل  تا ي  الع م  تحملم   لم  االلتعمات  لم  
موضممموا االتصمممال تهمممو تلقمممي ال ممم ائل كااممماا الو عمممة، يمممما  ممم  يع مممر الاممم اا فمممي هممم ه 

و عل  الم اعي وهللاو تهمو المعام  األصملي للام اا، الجملة،  لبًا إلابال الم عو والع  
ت   تم  لم  اإلابمال بوسما ة الو عمة، تهمي العضمل الم د كحا م  بم  هللا، تالم د يجسم  

 ب  االتصال مع .
ل لث فكل مضامين اإلوبار التمي تمزتي بعم  وكت عامي ت مال لميو، كت بعم  ويما ع م و 

التجممرد مممن ال ايممة المعرييممة  يل مما تتممائ، لطلممي المممتكل  بممارسممة ال مم ائل بعمم تجسمم  
للمممم ات، تكلممممث مممممن وممممالل الصمممميتة الطل يممممة التممممي بمممم ت ب مممما الموا مممم، تالمخا بممممات، 
تالصور المختلعة للجمل التي تعي  األمر كت االستع ام تالا ي تهي الجمل الطل ية، كت 
الجممممل اليمممر ية التمممي تتممم اول مممم  الجممممل الطل يمممة لل اللمممة علممم  معممما  كومممر  تخممم م 

 ي بال  ائل من   ة كور .ائمة عل  التخلي من   ة تالتحل  الج لية الق
يقممول فممي الموا مم،ال وكت عاممي فممي العممزل، ت ممال لممي ال يجمماترني ت مم  بسممواد تال 

 بسو  الركد تال بسو  كيراد تال بسو  نعماد.
 ت ال لي ككهي عاث ت   السو ، تما من السو  بالمجاه ل.

 السطول. ت ال لي    ل  ت تب  بالمجاه ل ككه ت  نار
ت ال لي يما تاقل المجاه ل عن ت   السمو   لم  الو م  بمي ت مما مامي، يم لث 
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 الاار تاقل عن ت   السو   ل  الو   بي ت ما ماي.
 ت ال ليال  ليد ال يجاترني  ال من ت   بي كت بما ماي.

ت ال ليال ت    بالسو  من السو  تالاار سو  تل ا عل  األفئ ل مطلم ، فماكا 
فئمم ل فممركت في مما السممو  ركت ممما ما مما، فاتصمملد بمم ، ت كا لمم  تممر ممما ا لعممد علمم  األ

 هي ما  ل  تتصل ب .
 ت ال ليال ما كدر  الكو  تكويا  تال ي ري .

 ت ال ليال يل ولق  هي مكا  لاعس ا تهي ح  لاعس ا.
ت ال لي ر عد العلوم  ل  مبالت ا من الجزاا، تر عد المعارف  لم  مبالت ما 

ا كت مرت القوليمة بمحتممل األسمماا تاألفكمار تمما ال يحممل من الرضا. ت ال لميال كنم
 كنثر مما يحمل. 

ت ال ليال كنهر  ل  اإلت ار تاعط، بعضي تع  عل  بعضميت ، تتتصمل كسمباب 
  زئيت  بزسباب  زئيت ، فما ل  عا  م ار ت    ال، تال ل  مستا   كا مال.

بثبماتي الم ائ   ت ال ليال كنهر  لمي فماني ال يعمود علم  عائم ل مامث تلكمن تث مد
 فال تستطيعث األ يار.

 ت ال ليال لو ا تمعد القلوب بكا   بصائرها المضيئة ما بلتد حمل نعمتي.
ها من معرفة، تالمعرفة بصير تحمل حم ها ممن  ت ال ليال العقل  ل  تحمل ح  

  ش ادد، تاإلش اد  ول تحمل ح ها من مرادد.
  نكممرل تكبصممر المحسممن ت ممال لمميال  كا بمم ت  يممات العهمممة رك  العممارف معرفتمم

 حسات  سيئة.
ت ممال لمميال ال تحمممل الصممعة بممما يحملمم  العلمم  فمماحعب العلمم  ماممث، ت مم، الصممعة 

 . 1فعل  ح ها ما  تال تقع ا عل  ح ها ما و
نالحممب ك  المخا بممة فالمو مم،  تتمعصممل ع ممر ااائيممة مممن الوحمم ات الخطابيممة 

يمة العر يمة، علم  المرم  هي التقرير تالطلي، تهو التمعصل ال د  امد عليم  ال ال 
من ك  الاعرد حين يقول كت عاي ت ال ليال فان  يض  نعس  مام  ال  ايمة بمازاا تضم  

اريا، مير ك   صم  القطيعمة تتلقمي ال م ائل الم د بمن المعرتو ك  يكو  تقريريًا  و
 مممماات المخا بممممة مممممن ك ممممل تجسممممي ه،  عممممل الخ ممممر يتحممممول  لمممم  تحمممم ات  نيممممائية 

اصممل بممين المممتكل  تالمخا ممي، ليصممب  الطلممي موضمموا تضممطل  بم مممة  حمم ا  التو 
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التواصل تفي الو د نعس  تح د من واللم   واعم  تحقم  الموضموا تالتخا مي معما، 
 تهي تيكل يل ا  واع  القطيعة تال  ائل.

وت مممال لممميال    كردت ك  تث مممد فقممم، بمممين يممم د فمممي مقاممممث تال تسمممزلاي عمممن 
 . 1فالمخر و

،، ال د ال يمت   ال بعم م السمؤال، تهمو يمما فالثبات في الو عة هو مطلي الوا 
ي  ت  اا في صيتة  ل ية همي  مواب لجملمة اليمرب التمي تحم د كت تعمرو مطلمي 
الثبمممات. ت ممم لث فمممالتحول كت التبمممادل الصممميتي را ممم   لممم  شمممرتب كت  واعممم  الرايمممة 
تالثبمات فممي الو عمة التممي تسمما  فمي   ارهمما تلقمي الحقممائ ، تهممي نعسم ا القواعمم  التممي 

  ا التخلي عن المعارف السابقة، عن الكو ، التير، تالسو  تالعل  تالمعرفة.يت  ب
وت ممال لمميال    كردت ك  تث ممد بممين يمم د فممي عملممث فقمم، بممين يمم د ال  البممًا 
مامممي تال هار مممًا  لمممي،  نمممث     ل مممد مامممي فماعتمممث ر عمممد  لممم  الطلمممي ال  لمممي، كت 

عمممد عامممي  لممم  ر عمممد  لممم  اليمممزت ال  لممم  الطلمممي، ت    ل مممد مامممي تكعطيتمممث ر 
مممن مممن ووفممث، تكنمما كريمم  ك  كرفمم  مطلبممث، ت   هر ممد  لممي فز رتممث عاممي  لمم  األ

 . 2فالحجاب بياي ت ياث، فق، بين ي د ألني ر  ث، تال تق، بين ي د ألنث ع  دو
م المممتكل  هامما عرتضممًا للمخا ممي حممول   يعممة العال ممة التممي تممر ط السممالث  يقمم  

مممر لمم  يقممو علمم  تحقيقمم ، كت هر ممًا مممن تضمم  ميممر الوا مم،، المم د ي تتممي هللا  لبممًا أل
يري  التخلص ما ، ألن  في حال الرفا تالق ول ياس  هللا،  هللا يري  ما  ت عة فمي 
مسممتو  معرفممي مجممرد مممن يممل شمميا  ال مامم  هممو.. تهممو    تجمماتز كلممث، يكممو   مم  
تجممماتز مسمممتو  اإلدرا  البيمممرد ل شمممياا، تالاسمممبة  ال هلل وفعمممي حمممال العاممماا ييممم   

وا ، ك  العمل عمل هللا، تالمعرفة معرفت ، تالعل  علم ، فال ياسي لاعسم  عمماًل، ال
تال علممما تال معرفممة  ك هممو محممو فممي حضممور ميمم وده عممز  تعممال، تال نعممد لمم  تال 

، تيزن  تجرد ممن يمل القمو  التمي تعممل  3فتسمية تال تحلية، تال  حسات ل  بو ودهو
بعامماا العامماا، التممي ال ت مم ت عامم  الاعممرد  فممي اإلنسمما  تهممي ممما ع  ممر عا مما المتصمموفة

كهممماب اإلاايايمممة بمممين هللا تالعمممال ، ألنممم  يؤيممم  فمممي مواضممم  يثيمممرل لكمممل شممميا حممم ، 
ه، تال  ه، وال وممرت  لحمم  عممن حمم   تالوا مم، ال يمكممن ك  يعممارث حكمم  البيممرية ألنمم  حمم  
، تيمل مما  م لغ ح   ل  ح ، تيل ما لتسمميت  كت تضمعيت  كت معاويتم  ضم  ف مو حم  
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، تالح  معاويمة الحصمر، تالحصمر ال ومرت  لم  عمن مقمرهو. سو    هللا تعال  ف و ح  
 . 1فت ال ليال ولو انعصل عن الح  شيا انعصل الوا ،و

بممين الاعممي تاإلابممات يتحمم د الحمم  للوا مم، لكممي ال يتصممور ك  العامماا هممو تجمماتز 
ليسممد للبيممرية، تك   مموانين القطيعممة التممي نستخلصمم ا  مممن تلممث األتامممر تالاممواهي، 

كدتات يرتقي ب ا الوا ،  ل  مصاف هللا، تما ك  ييعر الممتكل  بمز   لمي القطيعمة 
 مم  يممؤدد  لمم  تمموه  الخممرت  عممن الحمم ،  ال كردف يالممم  ب بممارات هممي بمثابممة  عممادل 
التممواز  للمخا مممي، تكلمممث بتقريمممر بعممما الحقمممائ  نتيمممًا ت اباتمممًا، تنلحمممب ممممن والل ممما 

حمين يتم ث عليم  بمما ييمب  الم ويرل الميمترية  الحضور ال د يمكن ك  يعق  للمتلقي
 التي تمكا  من التعاعل م  الا ص، مثل  ول ال 

وكت عاممي فممي العممز  ت ممال لمميال ال يسممتقل بممي مممن دتنممي شمميا، تال يصممل  مممن 
دتنمممي ليممميا، تكنممما العزيمممز الممم د ال يسمممتطاا مجاترتممم ، تال تمممرام م اتمتممم ، كت مممرت 

تال ي تم د  لمي ت موده، تكوعيمد البما ن،  ر مام  فمما يم رياي  ر م ، تالهاهر تكنا ك
 . 2فما ، فما يقوم علي دليل ، تيص    لي س يل و  تكنا كوع

ت ممم  نعت مممر هممم ا تميمممره ممممن المقممما   التمممي تاعمممي الحلمممول، كت االتحممماد، تتؤيممم  
األح يمممة ك   الاعمممرد تممممن ماطلممم  الو عمممة يممما  يتطلممم   لممم  كفممم  المتلقمممي لمممئال يقممم  

يزنم  يسمت ر  علم  وطماب تخيلمي نماتج عمن تصمور  التصادم بيا ما، تهمو فمي كلمث
ت مم اني تمعرفممي لحممال مممن حمماالت التجر ممة الرتحيممة، تهممو يمم ر  ك  همم ا  مم  ياممتج 
عا  ردتد فعل متمايرل، نهمرًا لرمزيمة التم ر  فمي األحموال تالمقاممات، لم لث يؤيم  فمي 

  هللا لميا نل مر ل يحا في ا  مكانية االعتقاد بحلول كت امتزا  بين اإلنسا   للا  ك
في شيا، تال والط شيئًا، تال حمل  فمي شميا، تهمي تتكمرر فمي كملمي الو عمات التمي 
ترتبط بزسماا هللا الحسا  يالعزل، تالرحمانية تميرها، ليؤيم  ك  مخا بمة هللا لم ، مما 
هي  ال تض  تخيلي لخوا ر تمر في لحهات الصمعاا تلعمل هم ا مما كدريم  عتيمد 

ل معام   ولمال ين التلمساني باعتباره كت   ال كت عامي مل متل   لاصمو  الاعمرد حمين كت 
فاي.  بزن  كيقب  ابليتي لتلقي التجل ي، ت ال ليال بمعا  عر 

ممما األتاممممر تالامممواهي، ف مممي عممممود التواصمممل مممم  هللا، يمممما تجلممم  فمممي مو ممم،  كم 
الت يرل  ول ال كت عاي في الت يرل ت ال ليال وال تث د  ال بطاعة األممر، تال تسمتق   ال 
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 ت ال ليال    ل  تزمر ملد ت   ل  تات  زمد.
 .  1فت ال ليال كنا هللا ال ي ول  لي باأل سام تال ت ر  معرفتي باألتهامو

تتعاديممًا إلدرا  معرفممة هللا باألتهممام، عممم  الاعمممرد  لمم  اصممطااا مرتبممة الو عمممة 
التو م، عام ه التي ير  العل  تالمعرفة دتن ا، فمالعل  مرتبمة ع مور، ت ريم  ال يجمي 

ألنمم  ال يوصممل  لمم  هللا، وت مممال لمميال كنمما القريممي الممم د ال يحسمم  العلمم ، تكنمما البعيممم  
ما المعرفمة فان ما تلتقمي مم  العلم  فمي بم ايات ا تهمو العممل  2فال د ال ي ري  العل و . كم 

الصممال ، تتختلمم، معمم  كت تعو مم  فممي ن ايت مما تهممو العامماا علمم  الرسمموم، لمم لث نممراه 
م يقممول فممي مو مم، األ دب وت ممال لممي وممل  المعرفممة تراا ت ممر  تخممر  مممن الاسممي تدع

 . 3فلي في الو عة تخر  من الس يو
تالم تام فمي الو عمة فممي حقيقمة األممر هممو ممن ك مل تلقممي  واعم  حقيقمة التواصممل 
م  هللا، ل لث ت  ت مجس ل فمي  واعم  المخا بمة، تهمي يثيمرل  لم  در مة تموحي بزن ما 

التمممي حممم اد بععمممل التجر مممة الصمممويية، تيزنممم   تقصممم  ممممن ك مممل حمممل  كزممممة التواصمممل
يحاتل ك  يحل ما كحاب ب  ه التجر ة من والف ت  ال تمموو، من حيث رايمة 
كصمممحاب ا للعال مممة بممما ، ممممن   مممة، تممممن   مممة كومممر  يحممماتل الوصمممول  لممم  ولممم  
مسمماحة للتواصممل ممم  التيممر مممن داوممل التجر ممة كات مما، تنقمم، علمم  كلممث مممن وممالل 

لتممممي تحعممممل ب مممما المخا بممممات، حيممممث تو مممم  نصممممو  تسممممتر   مسمممتويات المتلقممممين ا
الممم ويرل الميمممترية التمممي تجمممم  بمممين الممممتكل  فالاعمممرد  تالمتلقمممي. صممماحي الج ممماز 
المر عي ال د يو     ليم  وطابمًا ال شمث ك  كفقم  يتوافم  مم  كفم  كلمث المتلقمي مثمل 

مالمث يمل شمميا،  ولم ال ويما ع م  االسمم  الق مار وباسم  هللاو تالكلممات البالتممةو كنمد هللا 
تكنا ع    ال كملث من دتنث شميئًا، كنما بمث، تال كملمث  ال مما ملكتامي تال يملمث ما مي 
ما ماعد مام ، تالكلممات الحاملمة ال حمول تال  مول  ال بما ، تشمكر يمل نعممة الحمم  

 . 4فهللو
 كت  ول ال

 يا ع   تي  لي مما كنره ك  ر لث ما تحي.
 .ن بي عل  فتاتث ترش  يا ع   نا اي عل  بع   ت ر ث تاستع
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 .يا ع   كنا العزيز القادر تكند ال ليل العا ز
 .يا ع   كنا التاي القاهر تكند العقير الخاسر
 .يا ع   كنا العلي  التافر تكند التافل الجائر

 يا ع   كنا الي ي  بما فطرت تكنا الرحي  بما صاعد.
ما تواعم ت تحاما  يا ع   كنا الوفي بما تع ت تزيادل ال ت ي ، تكنا المت جماتز عم 

 .  1فال يمي و
ما يوصل القار  ب  ه المقما  ، يون ما تتموفر علم  معطيمات تيمكل سمجاًل      

ميمممتريًا بمممين المرسمممل تالمتلقمممي عاممممة، تتتعممم  في ممما ردتد كفعالممم   زاا كفممم  انتهمممار 
المماص، الم بممز بحقممائ  تتقابمممل في مما صممعات هللا ممم  صمممعات الع مم ، تهممي معطيمممات 

  ا تتممؤار في مما م ممما يمما  السممياث الاصممي المم د تممرد ييمم . حتمم  ت   سمم   ك  انتسمم
ب ت ه ه المقما   فمي الموا م، تالمخا بمات تمؤدد تتيعمة تحعيزيمة بالاسمبة للمتلقمي 
للتعاعمممل مممم  هممم ه الاصمممو . تيعممممل الاممم اا المتكمممرر ويممما ع ممم و في ممما ياممم اا معتممموو 

  فممي   مماره التعاعممل للقممار  مممن ك ممل االسممتجابة. تتكمموين اإل ممار السمميا ي المم د يممت
بيامم  ت ممين المماص. هممو   ممار يحمممود عااصممر معرتفممة ل يمم  تحمم د العال ممة بمممين هللا 
العزيز القمادر تالع م  الم ليل العما ز. تهاما يتعمادل كفم  الماص مم  كفم  المتلقمي دت  
ك  يعامممي كلمممث ولمممو مثمممل هممم ه الاصمممو  ممممن األامممر العامممي الممم د يامممزاو عمممن كفممم  

ة معياة يالتكرار في الاص السال، مثال، تهم ا همو المتلقي من والل تاهرل كسلو ي
 المستو  األتل. 

مممما المسممممتو  الثمممماني، ف ممممو المممم د يمممممرر الخطمممماب مممممن واللمممم ، تهممممو معحمممممل  كم 
بميمماه  متخيلممة تمثممل تصممويرا لممبعا المعمماتي  المت اتلممة، حيممث ت مم ت في مما محاتلممة 

ممن التجامي علم   تقيي  هم ه الميماه  بالعااصمر اللتويمة التمي تحمل ما كممرا ييم  يثيمر
مجال ممما التصمممورد. تلعمممل عتيمممد الممم ين التلمسممماني  ممم  كحممما  ب ممم ا االحتممممال حمممين 
عك، عل  شرو الموا ،، ت   ت    نعس   زاا ت    مالي فمرو عليم  تزتيلم  تلمو 
في   ار مرتبط بممارسات تقوم كساسًا عل   ر اا الصمورل  لم  كصمل ا، فمي   مار 

ي ترسمميخ ا مامم  القممر  الثالممث حممين يمما  الجايمم  تقاليمم  فممي التزتيممل بمم ك المتصمموفة فمم
يؤتل يالم البسطامي، تمرتبطة بعادات لتوية معياة، تر ط كفم  التلقمي بمما يضممن 
التواصمممل العمممام.. يتجلممم  كلمممث ممممثاًل ممممن ومممالل شمممرو التلمسممماني لقمممول الاعمممرد فمممي 

 مو ، بحرال 
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أللممواو وكت عاممي فممي البحممر فركيممد المرانممي تتممرث، تاأللممواو تسممل ، امم  مر ممد ا
 ت ال لي، ال يسل  من ريي.

 ت ال ليال وا ر من كلق  نعس  تل  يريي. 
 .ت ال ليال هلث من ريي تما وا ر

ت ممال لمميال فممي المخمما رل  ممزا مممن الاجممال، ت مماا المممو  فرفمم  ممما تحتمم  تسمماو 
 عل  الساحل. 

مم ن، ت يا مما حيتمما  ت مال لميال تمماهر البحمر ضمموا ال ي لمغ، ت عممره تلممة ال تمك 
  ال تستزمن.

 ت ال ليال ال تريي البحر، فزحجبث باللة، تال تلقي نعسث يي ، فزحجبث ب .
 ت ال ليال في البحر ح تد فزي ا تقلث.

 ت ال ليال  كا ته د نعسث للبحر فتر د يي  ياد ي ابة من دتاب .
 ت ال ليال مييتث    دللتث عل  سواد.

 ت ال ليال    هلكد في سواد ياد بما هلكد يي .
ا لمممن صممرفت  عا مما، تصممرفت ا عامم ، تالوممرل لمممن ك  لممد ب مما ت ممال لمميال المم ني
 . 1ف لي  تك  لد ب  عليو

 يعل  التلمساني عل  ه ا الاص  ائاًلال
 و ركيممد المرانممي تتممرثو المرانممي هممي ممما يتخمم   لبممًا للاجممال، تكلممث فممي مو ولمم

عممادل السمملو  هوال بممادل ت ن مما تصممل  علمم  ممما يقتضممي  العلمم ، فرايتمم   ياهمما تتممرث، 
ل علي ما، فما  ممرث المرانمي همو همال  الرانمي، فكزنم  ييمير مع ااها ت لمث ممن يعمو 

 ل  ك  السالمة  نما هي موتبة تليسد عمن التكسمي، تمعام   ولم  وتاأللمواو تسمل و 
كد رانممي األلممواو ك ممرب  لمم  السممالمة تكلممث أل  رانممي األلممواو فممي همم ا البحممر لمم  

و كسباب ض يعة، فكز  صماح  ا اعتمم  يعتم  عل  األسباب اعتمادًا يليًا أل  األلوا
ا تمماهرا ب مما، تحممال همم ا اليممخص علمم  المسمم ي الحمم  تعممال  ال علي مما، ت   تلممب  

ييممب  حممال مممن يع مم  هللا تعممال  تال يعتمم  ب بادتمم  عامم ه، تمعامم  ومر ممد األلممواوو كد 
 تلث األسباب كيضًا.

  وال يسمممل  ممممن ريممميو كد ال يصمممل ممممن اعتمممم  فمممي  ريقممم  علممم  متمعاممم   ولممم
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ي كت مممر كد سمم ي، تيصمممر و بمممز  المخممما رل كسمممل ، أل   االعتممماد في ممما علممم  المسممم   
لقر  مما مممن االعتممماد علمم  هللا تعممال  تالرضمما بممما بي يمم ، تاالوتيممار لممما يختممار، تهممو 
حممال المح ممينو، امم  يقممولال وت مماا المممو  فرفمم  ممما تحتمم  تسمماو علمم  السمماحلو، كد 

همم  المم ين يممانوا تحممد المممو ، يكيمم، عممن حممال ال ممالكين فممي البحممر، ممممن ريممي ت 
رمم  ال مالكين فمي البحمر  لم  السماحل،  –تهو األحكمام المعطمال  -تالمراد ك  المو 

كد ردهمم   لمم  عممال  الحجمماب، تمحممل االمتممراب،  ممالال األسممباب حجمماب، امم  يقممولال 
وتاهر البحر ضموا ال ي لمغ، ت عمره تلممة ال تمكمن ت يا مما حيتما  ال تسمتزمنو، كد 

جممرد الهمماهر بتيممر عيمم  مالممي، تال شمموث  مماكب، هممو اعتممماد ك  السمملو  علمم  م
علمم  ضمموا ال ي لممغ لبعمم   ريقمم ، تكيضممًا عمم م االعتممماد علمم  شمميا مممن الهممماهر، 
بالكلية هو تلمة ال تمكن من ك  يكو  في ا  ري  مرئي، تكلث ممن عمادل الهلممة، 

 ن ا     السلو  بمين تماهر البحمر ت عمره تهمو التوسمط بمين الهماهر المحما تالبما
الصممرف، همممو ت   يانمممد الطريممم  ييممم  ته مممر ت مممورًا مممما  ال ك  القوا ممم  ييممم  يثيمممرل 

 تهي المع رل عا ا بالحيتا  التي ال تستزمن. 
امممم  يقممممولال وال تريممممي البحممممر فزحجبممممث باللممممةو، كد كحجبممممث باعتممممماد  علمممم  

 ميرد، تهو الس ي المع ر عا  باللة كد المريي. 
و، كد ك  البحمر همو المسمافة حم تدا تهمي تيقولال وفي البحمر حم تد فزي ما تقلمث

مراتمممي فمممي السممملو ، فمممزد تلمممث الحممم تد يحملمممث، فممما  لعهمممة يقلمممث فمممي اللتمممة ويعامممي 
يحملثو يؤي  الاعمرد هم ا بقولم ال وت مال لمي مييمتث    دللتمث علم  سموادو، كد    
دللتممممث علمممم  سممممواد فقمممم  مييممممتث، لكاممممي ممممما دللتممممث  ال علممممي  فقمممم  نصممممحتث، تلمممم  

 . 1فكالم الا ي عن االلتعات  ل  سواه تعال وكمييث، تفي  ول ال
ال ي مم ت هامما تو مم  لتممود فممي القممراال  ال فممي  شممارل التلمسمماني  لمم  لعهممة ويقلممث 
فممي اللتممة تعاممي يحملممثو، ت المقابممل هامما  تو مم  داللممي يعممم  ييمم   لمم  ر ممط معمماني 
الكلمات تال بمارات بمصم ر  ومر همو التجر مة الصمويية، تالتلمسماني صموفي يحماتل 

اا ك  يوت، مقصم ه يمتلم  يمراه يطماب  مقصم  الاعمرد بحكم  تصموف  همو الومر، ه
ت ين فعالية الاص العاية التي تقتضي رد  فعل  ممالي، تالم ويرل المعرييمة الميمترية 

 . ام  يات مي مبيا  ت ين الاعرد، يق، كحيانًا حائرًا بين ه ين التو  ين يتجل  في  ولم
التممي تتلممي التو مم  المقصمم د، تالمم د ع  ممرت فممي بمما ي شممرح   لمم   عطمماا المعادلممة 

 عا  يلمةال
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ر لو م  الماص الرممزد. تيمكن ك  نصم، رد فعمل التلمسماني بزنم  رد  فعمل م مر  
تلمم  يكممن الت ريممر  ماليممًا، تيمما  تزتيليمما ياسممج  ممم  الحمم   الصمموفي كنثممر مممما لممو 

لتزتيمل تعاعل مع  لتويًا فيازل بزف  الاص  ل  ح تد التواصل العادد، تيبقم  هم ا ا
 زاًا من انعتاو الفماث الم د تمارسم  الععاليمة العايمة للموا م، تالمخا بمات. يمما ك  
التعاعممل المم د يحمم   فممي همم ا المسممتو  يعكمما تواصمماًل فايممًا يميممز ييمم  بممين الاعممرد 
المتصمموف العممارف الوا مم،، ت ممين الاعممرد الكاتممي الم مم ا يممما يميممز فممي المماص بممين 

التلمسمماني مممثاًل فممي  ممول الاعممردال كت عاممي فممي األدب الحقيقممة تالمجمماز، كلممث ممما يممراه 
 . 1فت ال ليال و لبث ماي تكند ال تراني وبادل، ت لبث ماي تكند تراني است زااو

حمممين  مممالال وتحاشممم  ل مممؤالا، كد الممموا عين، ك  يقممم  مممما   اسمممت زاا، بمممل الممممراد 
يمر   المجاز، تت   المجماز ك  يكمو  فعل م  ييمب  فعمل المسمت ز  أل  فماعال مما ال

 . 2ففعل  محصال ل  نععا، يقال ل  مست ز  ت   ل  يقص  ب  االست زااو
    األفعال الكامامة فمي الموا م، تالمخا بمات، تثيمر ردتد كفعمال متعم دل لت امي 
الععاليممة الخطابيممة ل مم ه الاصممو ، تالتممي تابمم  مممن تحمم ات التيممكيل الخطممابي التممي 

ي، تيتعاعممل المماص ممم  المتلقممي، تخلمم، تضممعا تخيليمما يتواصممل ييمم  المرسممل تالمتلقمم
تهو تض  تتمزات  ييم   موانين التخا مي مم  ضمرترات الصممد، تحرييمة االومتالف 
ممممم  ابممممات االئممممتالف، تمرتنممممة المعامممم  ممممم  صممممرامة الحمممم  تكسمممماليي القطيعممممة ممممم  

 متطلبات الو عة.
تفي وض  ه ا الوضم  ي م ت المخا مي م يمز لتق مل يمل اليمرتب ضممن صميغ 

لبممًا ممما يمما   وابممًا ليممرب كت نمم اا، تالا ممي تاالسممتع ام المم د  ل يممة يمماألمر المم د ما
يتجممماتز ييممم  حممم تد الطلمممي  لممم  التعليمممل كت التممم ليل علممم  معاممم  معمممين يمممما ييممم، 
كسمملوب اليممرب كسممباب القطيعممة تكسممرار الحقممائ ، فتيمم  تجسمم  األسممباب تالمسمم بات، 

طابيمة  مم  بمين ت   يق  التالزم تالتقابل، تكسا ب  االسمت الل الم د كنمتج معادلمة و
  رفي ا، تحافهد عل  سيرترت ا الجوهرية مهاهر يثيرل يالت ر  تالتوال .

   همممم ا الوضمممم  الثممممرد لمممم  يكممممن ليعتممممم  لمممموال تصممممور الاعممممرد متلقيمممما ييمممماري  
الخطمماب تيتواصممل معمم  يمممما يتعاعممل ممم  الرسممالة ضممممن المجممال التمم اتلي الواسممم  

 ال د  س ت  ممارست  الخطابية. 
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 طابي لفعل القطيعة: المعادل الخ-2

لم  تكممن القطيعمة سممو  نقم  ل شممكال التممي تتمه مر ب مما ال ايمة المعرييممة للمم ات، 
تلقم   سمم  الاعمرد همم ه القطيعمة مممن ومالل الوضمم  التخما  ي المم د تخيلم  تاصممطا  
ل  يل كساليي التواصل التمي تجسم  كتلم  مهماهر القطيعمة. تلعمل ولمو المخا بمات 

علمم    ممول يممل القمموانين التممي يضممع ا المممتكل  لمم   مممن ردتد كفعممال المخا ممي، دليممل
من ك ل الثبات في الو عة تتحقي  الرايمة، تهمي داللمة كومر  علم  حصمول ال م ائل 
تتلقمممي الحقمممائ ، التمممي ال تكمممو   ال بالم يمممة مممم  هللا تالعممممل بمممزتامره تنواتيممم . تهمممي 

ال لممي  ممت  بمثابممة الداب التممي تتحقمم  بعضممل ا تلممث الم يممة، لعممل كهم مما الصمممد. و
  لي  كا  ئدو.  اصمد لي ما استطعد، تكن كتل من يع ع

 ع   ل  دارهو.ت ال ليال وع  د الصامد كتلقاه   ل مو ع  تكشي  
ت ال ليال و   لي وبادا صامتين ركتا  اللي، فال يستطيعو  ك  يكلمموه، تركتا 
ب ممائي فممال يسممتطيعو  ك  يسممبحوه، فممال يزالممو  صممامتين حتمم   تممي  ، فممزور    مممن 

 . 1فقام صمت    لي فمن صمد عا ي ف و ع  د الصامدوم
لممم لث ي ممم ت بمثابمممة المعمممين علممم   حممم ا  ال ممم ائل، الممم د ال يكمممو   ال بطاعمممة 
مما  األمممر تالا ممي، فيممت  لمم  الثبممات فممي الو عممة، تالو عممة وممرت  ال مم  عممن الحممرف تعم 
ائتلمم، مامم  تانعممرث. ت ممال لمميال و كا ور ممد عممن الحممرف، ور ممد عممن األسممماا ت كا 

ر مد عمن األسمماا، ور ممد عمن المسمميات، ت كا ور ممد عمن المسمميات ور ممد و
 . 2ففزح  دو تعن يل ما ب ا، ت كا ور د عن يل ما ب ا  لد فسمعد، تدعو 

   المجمماالت التصممويرية التممي يممرد ب مما المخا ممي ليسممد صممورًا يمكممن  دران مما 
لمة، المؤت   من والل معطيات الوا  ، تفي كلمث تميزهما ممن حيمث المعطيمات التزمليمة

تمعا  كلمث ك  الاعمرد يقم م ا باعتبارهما المعمادل الخطمابي لر بمة ملحمة فمي تحقيم  
التواصل م  هللا، يما كنم  يجمرد ممن نعسم   رفمًا  ومر همو المتلقمي الم د ال شمث كنم  
يتموض  من والل دتر تزتيلي،    نع ر عا  بما يع مم  يمل متلم  فمي كد عصمر، 

م   بماب  لبمث الم د يم ول مام  سمواد، من مثل نص يقول ييم  الاعمردال وت   مال لميال سع
أل   لبممث بيتممي، ت عمم   ر يبممًا علمم  السمم ، تك مم  ييمم  حتمم  نلتقممي، ف ممي ك سمممد ت جممالل 
ااممائي مممن يممرم  الئممي حلعممد، ك  ال يمموت التممي ت امم  علمم  السمم  بيمموتي، تك  كهل مما 
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 . 1فكهلي تكعزتيو
رده الاعمممرد ممممن     فممي هممم ا المماص متلقيمممًا هممو كلمممث القمممار  الضممماي الممم د  مم

كاتممم ، فممممن ومممالل معطيمممات معرتفمممة كساسممم ا ك  القلمممي مريمممز التمممزار تالعوا ممم،، 
  مممن همم ه الصممورل صممورًا كوممر  متخيلممة، فأل   لبممث بيتممي،  مم  ر يبممًا حمماتل ك  يول مم

ر عمن تضم  ت م اني ال يمكمن الو موف عليم   ال بتزتيمل لتلمث عل  السم ..  لمخ  تع  م
ضمممن  ابليممة الفمماث المختلعممة للمتلقممين فممي يممل المعطيممات، تمممن امم  التعاعممل مع مما 

ل عصر، أل  وتض  متلقي الاص العاي ال ب  ك  يهل باستمرار تضعًا يح د تيمؤت  
فمممي    تاحمممم ، تكلمممث أل  تضمممم  البممما  هممممو نعسمممم  يممم لث،  ك يحمممم د مممما هممممو  ابممممل 

ل مما همو  ابمل للتزتيمل، كد ياقمل دالالت متصمورل ع مر نهمام  وبمارد للتح ي ، تيؤت  
تل ك  يضبط ا ضما ، تل لث فا  ك  زل القراال التي نكتيع ا ك  زل يامامة فمي يحا

المماص، تناشممئة عممن التصممورات التممي ن ررهمما بصمم ده. تهممو ممما يحيممل بالضممرترل  لمم  
ك  سان المتلقي ليا هو بالععل سان الرسالة كت سان البما ، ت نمما األممر فمي كلمث 

بمما  تالمتلقممي ع رهمما. كد عممن الععممل ك  الرسممالة متولمم ل عممن التعاعممل القممائ  بممين ال
د   ممل عمليممة ال ممث، امم  رد حمم   الكممامن فممي المماص، تالمم د هممو فعممل ميممر  ابممل أل  يع 

 . 2ففعل بازائ  مير  ابل هو الور أل  نضبط  بع  ه ه العمليةو 
   القطيعمممة اسمممتراتيجية معرييمممة معقممم ل، لممم ا يسمممع  الاعمممرد  لممم  اوتزال ممما ممممن 

مما يزتيم  ممن مخا بم -يمما الحهاما –والل تض  وطمابي، يقموم  ،  علم  تق مل يمل  
تهو شكل من كشكال محاتلة التي ث باللحهة التي كحا في ا بزن  تصمل  لم  هللا، 
فيتمسمممث ت  انممم  بمممموا ن القمممرب تاللحهمممة التمممي انكيمممعد في ممما كاتممم  دفعمممة تاحممم ل، 

يكممو  انكيممافًا تامممًا تيمماماًل، تاإلنسمما  فممي القممرب القريممي يممما تقممول سممعاد الحكممي  
متوحمم ا مجتمعمما ميممر مبعثممر تال ميممتد، تفممي همم ه اللحهممة بالمم ات يمم ر  اإلنسمما  
الحكمممة مممن تراا ولقمم  تابتالئمم  بمم . أل   سمم  اإلنسمما  تيممل الصممعات البيممرية مممن 

مم   الممرتو، تلحهممات اإلدرا  همم ه يتلقاهمما فممي شممكل شمم وات تر بممات هممي ابممتالا لتو  
 . 3فالتجرد ت لوغ تلث اللحهاتتكتامر ال تع ر  ال عن تعليالت تلي  ه  نوا 

وت ممال لمميال اوممر  مممن العلمم  تخممر  مممن الج ممل، تاوممر  مممن العمممل تخممر  مممن 
المحاسبة، تاور  من اإلوال  تخر  من الير ، تاومر  ممن االتحماد  لم  الواحم ، 
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تاوممر  مممن الوحمم ل تخممر  مممن الوحيممة، تاوممر  مممن المم ير تخممر  مممن التعلممة، تاوممر  
 من اليكر تخر  من الكعر.

 ال ليال  كا  ئتاي فزل  ال بارل تراا ت ر ، تكل ِّ المعا  تراا ال بارل، تكلم  ت 
 . 1فالو   تراا المعا و 

، أل  مممن  داب المجالسممة ك  ال  فالقطيعمة تتجلمم  وطابيمًا مممن ومالل عمم م المرد 
يسممزل تال يسممتعتي وتال يستكيمم،و، ألنمم   كا اسممتعت  تممبط  لمم  العلمم ، ت   سممزل تممبط 

 . 2فستكي، تبط  ل  األمراو ل  العقر، ت   ا
كلمممث ك  الممم د ي ممم   فمممي األممممر يقممم  بمممين تق يمممم  تتمممزويره، تممممن يسمممتع   فمممي 
الحمم يث يقمم  بممين محمموه تا تمم ، تالمطلمموب هممو الععممل ال ميممر. تهامما تتجلمم  الع وديممة 
في كدث معاني ا، فال يجي ك  يق، الع   مو ، الا   م  هللا. ت  لث تكمو  الموا م، 

 لععل الع ودية ت  ياًل وطابيًا ل  ه الممارسة في الو د نعس . تالمخا بات ممارسة
ت مممما ك   الو عمممة همممي بممماب الرايمممة، تكهمممل الرايمممة كهمممل األسمممرار تالمجالسمممة، ال 
يح ااا الاعمرد عمن كسمرار الرايمة، تهمي مقمال الخل مة تالمحبمة، يمما ال يم ير لاما مماكا 

ع يممر عامم ، أل  مممن يممر  فممي حمماالت التجلممي، عكمما ممما حمماتل ابممن عر ممي مممثال الت
يتجمرد ممن يمل شميا حتم  الحممرف تالخموا ر تال بمارات تالمعماني تالحقمائ  الحسممية 
ال يحممم  لممم  ك  يمممتكل . أل  معرفمممة األسمممرار فمممي هيئمممة البيمممرية تمممؤدد  لممم  الجامممو ، 
ييقممولال وت ممال لمميال تعممرف األسممماا تكنممد فممي بيممريتث، تتعممرف الحممرتف تكنممد فممي 

 ل عقلث.  بيريتث يزنل الخ
يال ليحمم ر مممن عممرف كسمممائي مممن و ممل عقلمم ، امم   ليحمم ر مممن عممرف ت ممال لمم

 . 3فل  لب و كسمائي من و
ويمما ع مم ، ال  ك  لممث، امم  ال  ك  لممث امم  سممبعو  مممرل ال  ك  لممث ك  ت مموو بممما 

ا ممن باستودعتث من كسرار حرتفي تكسمائي تال ييد ت ول وزانتي، تال ييد تقم
 . 4فنيواالحرف حرفًا بعزتي ت  رتتي.. تال ييد تر 

تهاا يصل الاعرد  ل  حافمة التيمي حيمث يمل شميا محهمور، تفمي هم ا داللمة 
ن ر  عل    ار التواصل ال د يصل  ليم  الصموفي مم  الومرين. لم لث يما  الكمت  
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تالستر هو ما ج البقاا م  هللا، فاكا فض  تتكلم  ممن ماطلم  بيمريت  يما  فمي كلمث 
 هالن ، تكلث ما ح   للحال .

لممممث فكانممممد الموا مممم، تالمخا بممممات يل  مممما ممارسممممة فعليممممة تلقمممم  كدر  الاعممممرد ك
توطابيممة لععممل القطيعممة، لمم لث نقمم، علمم  الممرم  مممن األحاديممة فممي الخطمماب، فهللا 
يتكل  تالاعرد يستم   عل  توسل الاعرد للحقائ  من ماطل  ال بارل تالحرف، تهمما 

ة وطابيممة  ممزا مممن البيممرية تالاسمم ية التممي تمممارت القطيعممة مممن ك ل مما، فاقممرك معادلمم
 ائمممة علمم  ااائيمممة تتممزر   بمممين الثبممات تالحريممة، تالتمممي تتجلمم  كسممملو يا مممن ومممالل 

 اإلابات تالاعي.
تالموا مم، باعتبارهمما   ممارًا مكانيممًا تزمانيممًا تجسمم  اإل ممار الثابممد المم د تممت  ييمم  
المخا بممممة الموضمممموا، فممممالعز، تالك ريمممماا، تالرحمانيممممة، ت ممممين ي يمممم ، هممممي موا مممم،، 

في الو د نعس ، تهي تجس  كلث الايماب اإلوبمارد الم د تعلمن  تموضوا المخا بة
عاممم  وبمممارل وت مممال لممميو، فمممي الموا ممم، تويممما ع ممم و فمممي المخا بمممات. تيتحممم د كساسمممًا 
باصمم ار التعريعممات تهممي بمثابممة الحمم تد التممي يتلقاهمما الاعممرد مممن هللا عممن األشممياا، 

لم  تعريمد اليميا، تهي نعس ا ال  ائل. تألنم  فمي الحم يث عمن الحم   يمت  التعمرو  
تك زائ ، تمن كين انح ر تما همي لوازمم ، تترييبم ، يمكمن ت ريمر كلمث التعصميل فمي 

 تعريد األشياا تاإلحا ة بمعاني ا في الموا ، تالمخا بات. 
يقمممولال ويممما ع ممم ال الحمممرف لتمممات تتصمممريد تتعر مممة تتمممزليد موصمممول تمقطممموا 

هممو المم د صممرف ،  تممم   ، تمعجمم  تكشممكال تهيئممات، تالمم د كت ممر الحممرف فممي لتممة
تالمم د صمممرف  همممو الممم د فر ممم ، تالممم د فر ممم  هممو الممم د كلعممم ، تالممم د كلعممم  همممو الممم د 
تاصل يي  تال د تاصل يي  هو ال د  طع ، تالم د  طعم  همو الم د كب مم ، تالم د 
كب م  هو ال د كعجم ، تال د كعجم  همو الم د كشمكل ، تالم د كشمكل  هوالم د تيمزه 

المعامم  هممو نممور تاحم ، كلممث الواحمم  هممو األحمم  تكلمث المعامم  هممو معامم  تاحم ، كلممث 
 الواح . 

 .  1فيا ع   كنا تلي التعريد يما كري و
نالحب هاا ك  الحمرف لبسما ت  ال يعمرف بز زائم ، ت نمما بلوازمم ، أل  اليميا 

كانيال ومت  يا  بسيطًا امتا  تعريع  بالح  تل  يمتام  تعريعم  بالرسم ، نما يقول الس  
 . 2فيما يع  الح  كت وتل لث يع  الرس  كع ، 
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تلقممم  تاقمممل الاعمممرد فمممي تعريمممد األشمممياا بمممين الحممم  تالرسممم ، ييعمممرف األشمممياا 
بممبعا ك زائ مما تممارل، ت كممل ك زائ مما تممارل كوممر ، تيعطممي بعمما لوازم مما فممي كمممانن 
ع يممم ل ليعرف ممما بممممما تتريمممي ممممن ك ممممزاا تلممموازم، تتلمممث المعادلممممة األسممملو ية لحقيقممممة 

الممم د يممممارت علممم  المخا مممي تالمتلقمممي، أل  المعممماني، همممي ضمممرب ممممن اإلممممراا 
المجمممال الممم اللي الممم د تمممرد بممم  هممم ه المعممماني ممممن ومممالل تعريعات ممما، يضممم  حقمممائ  
همما القممار  موضمم  تسمماال، فتصمم م كفقمم ، امم  ممما تل ممث ك  تحمم    األشممياا التممي تعود 

، ما مما صممورًا خل ممبعمم  االسممتئاات بقراات مما التممي تع  اتقمم اًل يق لمم  المموعي تيتعاعممل مع مم
يليممة تقتضممي تزتيل مما. تكلممث ممما فعلمم  الاعممرد حممين سممع  ممم  كتل تحمم ل وطابيممة تخ

وكت عاي في الحرف مثاًل إل امة مالامة بين فعمل القطيعمة تالمجمال التصمورد الم د 
يممرد ييمم  همم ا الععممل تهممو يمم لث ضممرب مممن التقابممل المم د يممراد بمم  التع يممر عممن عممال  

همماهر، تتصممور عممال  الحقممائ  ت اليممعور المسممتقل عممن المكمما  تالزممما ، كت عممال  ال
البا مل، ت عطماا نمموك  وطممابي يعكما كلمث العمال  الممكممن الم د مماهو  ال وكحمموال 

، لمم لث تصمل  لمم  المتلقمي ياممماك  محم لمة مممن  1فكشمياا يمما  ممن الممكممن ك  تكمو و
  ة ب  ا اإلمكا ، تمن   ة كور  باعتبارها نماك   مالية ال تلتقي م  الوا م  كت 

 لة ل .يعي  ال من حيث كن ا مؤت  العال  الط 
اممم  ممممن االنتقمممال بمممين  تلقممم  ت ممم  فمممي االسمممت الل  انونممما ل لمممورل هممم ا التقابمممل، مك 
اإلابممات تالاعممي مممن وممالل الجملممة الخ ريممة تالجمممل اليممر ية، لممما تتمتمم  بمم  األتلمم  

كاني وتكونما  من   الث تالثانية من تخصيص، ت ملتا االست الل، مثلما يقول الس  
 .  2فو ريتين معا، تتارل تكونا  شر يتين معا، تتارل تختلعا  و را تشر اوتارل 

ت   التقا   الم د يماعكا فمي الموا م، تالمخا بمات، بمين  ملتمي االسمت الل، 
يجعمل المتلقمي يقم، علمم  انجم اب  لم  تيممكيل وطمابي  مائ  علمم  نموا ممن المعادلممة 

ترييممي وطممابي  ممائ  هممي ك ممرب  لمم  التمموازد المو ممود فممي اليممعر، تهممو ناشممئ عممن 
عل  الثاائية التي تحم ااا عا ما سمابقًا تالتمي تعمرو عمال  الحقمائ   البما ن  ال م ائل 

 مقابال للعال  الط يعي  الهاهر  القطيعة. 
مير ك  ه ه الثاائية تاضود علم  تيمامة العمال  البما ن تهمو الوضم  المتخيمل 

الواحم ل حمين تصمب  مكانمًا لمة سمواا ممن ومالل المعمردل ال د ترد ييم  المعماني المتخي  
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مم   الععاليممة العايممة للمماص، يقممولال علمم  المجمماز، كت فممي السممياث التصممورد المم د يجس 
 وكت عاي بين كتلية  ب ائ  ت ورية  نيائ ، ت ال ليال    ل  ترني فال تعارث اسمي. 

 ليم  بقلبمث،  نادا  يمل  شميا، فاحم ر ك  تعصمتيَ  بين ي د   ت ال ليال  كا ت عدَ 
 لي  فكزنث    ك  ت .فاكا كصتيد  

 ت ال ليال  كا نادا  العل ع بجوامع  في صالتث فز  ت  انعَصل َد عا ي
طر ب  شيا.   ت ال ليال  كا نهرَت  ل   لبَث ل   َيخ 
 ت ال ليال  كا ركيتاي في  لبث  ويد عل  المصابرل

 ت ال ليال ب نث بع  الموتِّ في محل   لبث   ل الموت.
  و نعطقي عن  لتتي. قَث بي فت ال ليال يل  ما عل  

 ب القلي.  ِّ ت ال ليال التماي مِّن  يَ 
ممم و  بعتاتممم  فمممانهر  لممم  كتلي مممة  نيمممائ  تمممَر مممما ت مممال لممميال  كا اعتمممرو لمممث الس ِّ

يسقط ا عاَث، فا  ل  تَر في كتليمة  نيمائ ، فمانهر  لم   وريمة  ب ائم  تمَر الزهعم  في ما 
 تال تراه. 

ي مممن ضممع،  ويممد عليمم  ت ممال لمميال األتلمم   ممو ل تاألوممر  ضممع،، فاسممتتعرن
 .  1فبضع،و

يق، الاعرد في ه ا الاص يما يق، في بقية نصوص ، عا  يلممات توبمارات 
يعرف مما المتلقممي، ميممر كنمم  يو مم، معاني مما المتعممارف علي مما، تيقممي  في مما معمماني كعوممر 

جعممل المجممرد مكانممًا فكت عاممي فممي كتليممة بتخر  مما مممن التح يمم   لمم  نمموا مممن اإلب ممام، 
تتصمب  ال اللمة تخيليمة  ،ة  نيمائ ، كت كت عامي ييمما ال ياقمال تميرهما..  ب ائ ، ت وريم

مير مقترنة بمر   معرتف. ت   يا  الاعرد تممن ومالل الطريقمة االسمت اللية التمي 
يقيم مما بممين الجمممل تيايممئ مممن والل مما المعامم ، يحيممل  لمم  مر مم  فممي المماص يايممئ 

 مع ره التصورد. القار  ب  المعا ، ت حسي  ريقة استيعاب ، تمن والل 
تالاعرد باسمااده الحم يث  لم  هللا، يعمود بمالمتلقي  لم  حقيقمة األشمياا، تممن ام  
 ل  المعا  األصمل الم د همو بما ن األشمياا، تالم د يتمو م  وطابيمًا ضممن الاسميج 

التقريممممر   الاصمممي الم اممممي علمممم  نزعتممممي التلممممو   تالحريمممة المتجسمممم تين فممممي اإلوبممممار
الخطابيممة التممي تسممم  لمم  باالسممتمرار تالتمم ر  معممًا تالطلممي علمم  مسممتو  الممارسممة 

مممم  فعممممل القطيعممممة  لكا  مممما تاطممممود علمممم  بايممممة اسممممت اللية، تهممممي ال ايممممة العميقممممة لتجس 
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ممم ي وطابممم . تهممم ه تحصمممول ال ممم ائل، تهمممي الوحممم ل الحاصممملة بالحضمممور مممم  هللا تتلق 
الوحمممم ل كت اليمممم ودية تختممممزل يممممل  التاا ضممممات، تفممممي كلممممث سممممر  الجمممم ل القممممائ  فممممي 

موا م، تالمخا بمات بمين التقريمر تالطلمي، تالاعمي تاإلابمات،  ابمات العمال  الحقيقمي ال
البا ن، تنعي العال  الهاهر. تلق  اسمتطاا الاعمرد باعتبماره مايمئ الععمل التخما  ي 
ك  يقوم ي لث ب تر المتلقي المستم  القادر عل  ف   عمال  الحقمائ  تاسمتيعاب ، ممن 

لزممما ، مثلممما تعكسمم  صمميتتا كت عاممي كت يمما ع مم  وممالل فضمماا ماعممت  علمم  المكمما  تا
ممم ا  العاعليمممة الحواريمممة فمممي الخطممماب، ييصمممب  يمممل  شممميا ييممم  يتحممماتر،  اللتممما  تجس 
فاللتممة تحمماتر التجر ممة، تعال ممات التيممكيل تال امماا تحمماتر عال ممات ال اللممة تالرمممز، 

 تالضمائر تتيابث لتخل  شخصية   لية ال تستقر عل  حالال
مممم لاممممي صمممماحيَ ويقممممولال يمممما ع مممم  ا ع ، كنعممممن  صمممماحي عالنيتممممث، ا علاممممي  َ ر  سِّ

حمممم تَث كنممممن  صمممماحَي  معممممَث، ا علاممممي صمممماحَي ولعوتِّممممَث كنعممممن  صمممماحَي صمممماحي تَ 
 .  1فَمالئثو

تَتمم ر، فممما َركيتَاممي، ت َكا َبمم ت ال تبقممي تال تمم ر  يويمما ع مم ال  كا َبممَ تِّ الرايممة تعبقمم
ة َ مممرَ    عتث، تال علممم  مَ اَ ا مممي َصمممث، تال لَتمممق  لَ لمممث وَ مع ، مممما لِّ فقممم  ركيتامممي، تكنممما الاصمممووع 

ث تال لتيمرد تث، تال للحكممة كت رتعمعع اَ لم  َصمث، تال لعِّ يتعماَ تملكموت بَ  ث  َلممع ث، تال لِّ تَ عَ ت َ 
،  ع الم د شمئتع  دِّ   معلم  الث   فانقل مدَ  ثَ لي تح د فجريد بماكني، ت ل تعم ثَ ث، كت رتع كردتع 
تتحمماتر الضمممائر فممي هممم ا  . 2فالعمممرتا يل مماو ، تتحتمم  تا ممدع   األصممليا سممترع   ممدع تالث  

الاص تتتاوا لتخل  نوعًا من الميانلة عل  امت اد الاص، تتجل  من ومالل توافم  
المقا  ، تتواز  الصيغ الختامية في يل  ملة، تتواف  المريبات في الجممل، تيمل 
كلممث فممي سممياث توالمم د تدائممرد معتمموو، يسممم  باتصممال ال بممارات تانعمم ام العصمممل، 

يمممة ال تمممرتبط بحريمممة التصممما  التمممي شممم  ها القمممر  الرابممم ، ت نمممما تيل  ممما تسمممائل تع ير 
يعرزها   ل القطيعة تال  ائل، ال د يح   في ال ات العارفة حين تصمل  لم  نقطمة 
الو عممة تضممرترل الثبممات في مما مممن ك ممل تحصمميل الرايممة، يممما كن  مما تعكمما مممن   ممة 

ًا، يعكمرل التيم ي  فمي كور  كفكارًا ع ي ل مرتبطة بالثاائية التي ي ييم ا الصموفي دتمم
التازيمم  تالتازيمم  فمممي التيمم ي ، فممالح  وعمممي لكامم   لمممي، ت لممي لكا مم  وعمممي، يممما  ممم  
تحيلامما علمم  فكممرل الخيممال األضمم اد، تمع مموم الوحمم ل بممين العممال  المرئممي تالعممال  ميممر 
المرئممممي، تهممممي تحمممم ل الاقيضممممين التممممي تعت ممممر مممممن األسمممما الجماليممممة فممممي الكتابممممة 
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اليممرب ت وابمم  تاإلابممات تالاعممي، تالتقريممر تالطلممي، تمماهرل . لمم لث يمما   1فالصممويية
ا ًا توالممم يًا كسممم   فمممي االسمممتمرارية يمتميمممزل فمممي الموا ممم، تالمخا بمممات، ممممما ولممم  سممم

الخطابيمممة، ت مممم ا مرتبطمممًا بعكممممرل التجلمممي فممممي صمممورل االعتقمممماد، تالكثمممرل فممممي الواحمممم ، 
تاالنعتماو، األممر الم د  تالواح  في الكثمرل، حيمث ت م ت ال بمارات مرتبطمة ب م ا التوالم 

ممن مممن ولمم   ممو  يحممائي سممم  بتسممرب الصممورل  لمم  همم ه الاصممو  الاثريممة التممي  مك 
 ت  ت تيزن  ا شعر.

ال يتجلمم  كلممث فقممط مممن حيممث تامموا المم تال بتامموا الموا مم، تالمخا بممات، بممل 
ل بالتم ريج  لم  حماالت  كيضًا حين تق م ه ه ال تال بوصع ا كمكاة حقيقيمة، ام   تتحمو 

 ل جري ، تمالبًا مما تكمو  الحالمة األتلم  ال المة علم  المكما  همي الجملمة المول ممن الت
التممي ياطلمم  ما مما المماص لت مم ت بعمم ها بقيممة الجمممل م فوعممة يممل  تاحمم ل في مما بممالتي 

ًا بصريًا يرمز تال يعص .  سبقت ا، حت   تكو   مي   
مم مميقممول فممي مو مم، حق  قممد  ، ت ممال لمميال لممو  علتمم  بحممرا تعل   ال وكت عاممي فممي حق 

مم ممبالمريممي، فمما  كه ممد عامم  باكهممابي يبالس  ير يبالسمماحلين، ير، فمما  علمموت عممن الس 
فمما   رحممد السمماحلين يبالتسمممية حمم   ت حممر. تيممل  تسممميتين تمم عوا ، تالسممم  يتيمم  
فممي لتتممين فممال علمم  حقممي حصمملد تال علمم  البحممر سممرت، فركيممد اليعاشمم  تلمممات 

 .تالمياه حجرًا صل اً 
ت ي علي  حقمي، تممن ر ه فقم  ت مي عليم  حقمي،  ت ال لي من ل  ير ه ا فما

تمممن ت ممي عليمم  فكلمم  سممواد يعممر، تالحمم   يل مم  حجمماب، ال كت ممر مممن ترائمم ، تلمميا 
فممي رايممة حقممي  ال رايتمم ، فركيممد ممما ال يتتيممر، فزعطمماني حكممما يتتيممر فركيممد يممل 

 شيا ول . 
و ت مال لممي ال تسممتثن، فممما بقممي ولمم ، تانقسمممد الرايممة عيايممة تعلميممة، فمماكا همم

نل مم  ال يتحممر  تال يممتكل . ت ممال لمميال ييممد ركيتمم  مممن   ممل رايممة حقممي، فقلممد يتحممر  
شميئًا، فقممال    بمي عمن حقمم  فلم  كرَ عممرف العمرث لكميال تتيمم ، تعمر  ا تيمتكل ، فقمال لميال 

ليال ركيد يل  شيا تك اعث يل  شيا، ترايتث يل  شيا بالا، ت اعة يمل شميا 
 لث بالا، تعر   بي عن كلث يل  .

 . 2فصل  ليوييل  . ال كنهر  لي  تال  ت ال ليال
                                                           

، 1981دار املعارف، مصر،  -1يراجع سليمان العطار، اخليال والشعر يف تصوف األندلس، ط (1)
 .388، 307، 112ص

 .132ص املواقف، (2)
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يزور هم ا الماص بصمور شمت  حمل ما التم ر   لم  صمورل شماملة، ال نكماد نع م  
ما ا شيئا، ما دام حقم  يصمب  بحمرا ام   تالممًا فخلقمًا ال يتحمر  تال يمتكل . تعمر  بم  
 ل  حق  فل  ير شيئًا، كلث ك   يل  شميا فمي هم ا الماص  مائ  علم  عم م التح يم  كت 

، حيمث كصمبحد تيمكل عاصمرا م مما فمي فمرو  1فعرامات التي تح   عا ا  يزرال
التممزاير تردتد األفعممال، تمممن امم   التعاعممل ممم  المماص مممن   ممل المتلقممي. تلمم لث ف مم ا 
المممماص تميممممره مممممن نصممممو  الاعممممرد يعكمممما تجر ممممة تواصمممملية  ائمممممة علمممم  ااائيممممة 

يية فمي كد  مرحلمة االتصال   االنعصال، تالحرية  الثبات التي تميمز التجر مة ال صمو 
بلت ا صاح  ا، ه ا من   ة. يما تعكا من   ة كور  تجر ة تزتيلية يسمع  ممن 
والل ما الاعمرد تالم د حمماتل ك  يقمي  تواصمال مم  هللا، تياقلمم   لم  الومرين ، يسممع  
 ل  محاتلة رص    يعة ه ا التواصمل تالقمبا علم  اللحهمة التمي يعتقم  بزن م  يع م  

   ي عونا هم ا للقمول بمز   الاعمرد حت م     يما   م  تخي مل متلقيمًا العال  من والل ا. ت 
ممما، فمما   السممعي  لمم  القممبا علمم  لحهممات التجل ممي  علمم  ال ياتبمم   لمم  ك   بعمما 
نصوصممم   ممم  ال تتممموفر في ممما شمممرتب تق ل ممما فمممي كلمممث العصمممر، علممم  المممرم  ممممن ك   

عاعممممل المسممممتويات الرمزيممممة تالجماليممممة لمثممممل همممم ه الاصممممو   مممم  تسمممم   فممممي ولمممم  ت
تواصمملي اممرد علمم  األ ممل مممن وممالل تلممث الصممور التممي تحيممل  لمم  بعمما المعمماتي  

ل  حم   الاقمماب التمي يممت   بوسما ت ا التواصممل المع مودل، تهممي فمي كحمم   وان  ما تيممك  
بمممين المرسمممل تالمتلقمممي، ت مممين المتلقمممي تالممماص. ألن ممم  ممممن ومممالل هممم ه الصمممور فقمممط 

 ؤتل اإلسااد المجازد تزتيال م ررًا.يمكن ك  ي ر  العرث بين الحقيقة تالمجاز، تي
ر  مكانيمة اعتبمار هم ه الاصمو  رايما تحصمل للصموفي  تنقص  بالتزتيل الم مر 
ممة،  فممي الامموم كت عامم  بلوممم   وممر مرحلممة مممن الطريمم   لمم  هللا، فيتلقمم  المعرفممة الحق 

 تيصب  كااااها رائيًا تراتيًا لما يراه تيتلقاه. 
امم  بوسمما ة الليممات نعسمم ا التممي مممارت لقمم  احتممو  وطمماب الاعممرد تجر ممة المع

  الم ليل. تلقم  ب ا الخطاب الرسمي تجار  ، تواصة في القر  الراب ، عصمر تضمخ  
بيامممد الكتابمممة الصمممويية عاممم ه العمممارث ال ائمممل الممم د يعصمممل بمممين الممم الئل تاألشمممياا، 
تت عامما عامم  ييتيممة تجممر د همم ه المم الئل مممن كشمميائ ا التممي كلصممقد ب مما  سممرًا تانتسمماب ا 

ال مات   يم ل نكتيممع ا ممن ومالل الايمماب الخطمابي للمرسمل، تمممن ومالل ممارسممة ع
 نياا المعا  عام  المتلقمي. فامتمكن ممن ف م  تلمث التم اويات الخطابيمة التمي نلمسم ا 
فممي نصمممو  الاعممرد، حيمممث ت مم ت يمممل  يلمممة محملمممة بمعمما   تتيمممكل مع ممما. تاألدب 

                                                           

 )1(voir Iser, L,acte de lecteure, p. 300 
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لمعا   لممممم  ك صمممم  در مممممة العهممممي ، يممممما يقمممممول  زرا باتنمممم  وهمممممو اللتممممة الم بمممممزل بمممما
.     ه ا الوض  من شزن  ك  يثير ردتد كفعال موازية، نهرًا لما يحما  بم   1فممكاةو

المتلقي من يثافة وطاب  بكثافة المجاز ييم ، تهمو تعاعمل تخي لمي يقموم علم  التزتيمل 
مم ل فممي الموا مم، المم د يقمموم علمم   بعمماد السمممات المع ممودل عممن سمممات العممال  المتخي 

  تالمخا بات.
تنهممرل سممريعة يممالتي عرضممااها ل مم ه الاصممو  مممن حيممث حمولت مما اإلنجازيممة 
نمة ممن و مر تكممر تاسمتع ام، تهمي كفعمال  تكي، كن  ا تتجس   فمي القمول األصمل المكو 
نالم مباشرل، يخر  ب ا الخطاب يل    ل  فعمل القطيعمة تال م ائل، تفمي تمث مل الاعمرد 

عرض  باسااده  ل  هللا. تكممام صممت   و الو عة، يقل ي  طي الر بة في التخا ي ت 
 ممما  ت نصمممات  يصمممب  الكمممالم فرديمممًا، يزن ممم   ممممالا، لممم لث ي ممم ت األممممر تالا مممي المو   

مرتبطين بصعة االستعالا التي يتمت  ب ا الممتكل  فهللا ، علم  المرم  ممن ك  صميتة 
األمممر فمممي الخطممماب مممثاًل، يمكمممن ك  تمممرد دالمممة علمم  األممممر كت علممم  االلتممممات، كت 

ال عاا، تيستا  في تح ي  الععمل اللتمود الم د يوانمي هم ه الصميتة  لم  تضم   عل 
المممتكل  بممالاهر  لمم  المخا ممي، ف ممو كمممر  كا عممال المممتكل  المخا ممي، تهممو التمممات 
ل يسممعل الثمماني. تمممن شممرتب  نجمماز األمممر ك    كا تسمماتيا، تهممو دعمماا  كا يمما  األت 

ور ب ما، كد ك  يكمو  الممزمور مراابمًا يكو  المزمور  مادرًا علم  تحقيم  الوا عمة الممزم
. تيبقمم  العممرو المم د هممو معرفممة الحقممائ  اابتممًا، م مممًا تتيممرت القممو ل  2فللمممزمور بمم 

ت نيمماًا. يممما يبقمم  البعمم  ال ممؤرد، تهممو اإلوبممار فممي همم ه الاصممو   اإلنجازيممة و ممراً 
الع مم   سممواا حممين تممرد فممي شممكل و ممر ملممزم، كت فممي شممكل  -متوائمممًا ممم  محممور فهللا

كمر كت ن ي ملمزم همو كيضمًا ممن   مل هللا للع م . كمما الاعمي تاإلابمات اللم ا  يحوي مما 
كسمممملوب اليممممرب، فليسمممما ويممممارًا بالاسممممبة للع مممم ، بقمممم ر ممممما يمممم وال  فممممي اسممممتراتيجية 

ا ييممكال   ريقممة لالنتقممال ومممن بمماب اإلوبممار المحمما  لمم  بمماب مممالتخا ممي، ألن  
مما  يجاب . ت مم لث فمالقول األصممل  3فيمة كت سمل يةو صم ار كحكمام علمم  فحمو  األوبمار  م 

فكت األفعمال الكالميمة المباشمرل  فمي نصممو  الاعمرد تسمتجيي لوضم  الوصمول  لمم  

                                                           
(1) Ezra pound, les ABC de la lecture, Traduit de l,Anglais par 

Denis Roche, Gallimard , 1966- p. 22 
دار اهلالل العربية، منشورات كلية اآلداب  -1أمحد املتوكل، آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي، ط (2)

 .47-46ص. ص -1993الرابط،  ،إلنسانيةوالعلوم ا
 .143م.ن، ص (3)
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فاألفعممال الكالميممة  *هللا فالو عممة تالمخا بممة ، فممي حممين يمكممن ر ممط القممول المسممتلزمة 
ممم  ت  ميممر المباشمممرل  فممي اإلشمممارات اإلل يممة عاممم  التوحيمم د بوضممم  الاممزتا الممم د  س 

ل مثلما ركياا. تال   د يعكا كزمة تواصل حاد 
تلق  سم  التواصل للاعرد من تعجير مساحة اللسما  العر مي، علم  المرم  ممن 
ن من ت يي  اللية التصمويرية المرتبطمة  ممارسة الليات المع ودل في الكتابة. تتمك 
ين باعتبمممماره تمممماهرا. فقركنمممما فممممي الموا مممم، تالمخا بممممات ييممممد يممممتخلص  بمع مممموم المممم  

ارف الوا ، من التطاب  م  الخطاب السائ   نم ا ، ليصمطا  كسملو ًا تجل مد ييم  الع
، حيمممممث تات مممممي الو عمممممة  فاعليمممممة الرايممممما تاألدال معمممممًا، تكسممممم مد فمممممي انعتممممماو الممممماص 
مما يسممم  بقممرااات ال حصممر ل مما، دت  كدنمم  التممزام  ، مم   المخا بممة، تال يات ممي المماص 

دت لقراال الاصو   ن ا   . بسان التلقي التي ح  
تحممممل الاعمممرد سممملطت ا. تتاضممم  ممممن ومممالل بعممما اإلشمممارات  لممم  القمممو ل يتلممم  

الكامامممة فممممي همممم ه الاصممممو  كن  مممما مو  ممممة لمتلمممم  ومممما  يسممممتخلص سممممان القممممراال 
تمعايير الت تث من الاص كات ، تال شث  كن   يتمثل فمي الخاصمة ممن كهمل التصموف 

ية مطلقمة، أل   هللا في كلث الو د. تما دامد حالة الوصول كات ما ال تمت  فمي سمكون
ال يتجل  في صورل تاح ل ليخصين، تهم ا مما تسم  ال مول التمي تبحمث عمن التحمول 
الم ائ  تالحيممرل، تتقمم م نصممو  الاعممرد صممورل عميقممة ل مم ه الحيممرل، تمممن امم   لالنعتمماو 

 ال ائ  من والل ما يمكن ك  نسمي  الاص الحالة. 
 يقول في مو ، الرحمانيةال 

 ت ال ليال هي تصعي تح د. وكت عاي في الرحمانية 
 ت ال ليال هي ما رف  حك  ال ني تالعل  تالو  . 

 ت ال ليال ما بقي للخالف كار، فرحمة، تما ل  ي   ل  كار فرحمانية. 
ف، فو عممد فركيتمم    ممال، امم  عرفممد، فركيممد ت ممال لمميال  مم، فممي وممالف التعممر  

 الج ل في معرفت ، تل  كر المعرفة في الج ل بي. 
ه علمممم  رايتممممي بيممممرب يجمممم ني    ت  تمممم ، تخلعت  لمممم  كسممممو  ت ممممال لمممميال مممممن اسمممم

 تيعق ني    فق ت . 
ت ال ليال    استخلعتث شققد لث شقا ممن الرحمانيمة، فكامد كرحم  بمالمرا ممن 
نعس ، تكش  تث م لغ يل   ائل، فسبقت   ل  مايت  فمر ه يمل  كحم  عام ه، تلم  تمَر كحم ًا 

                                                           
 من مصطلحات املتوّكل م.ن. *

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 152 - 

 عا  . 
ي، فلم  تمركف بم د البيمرية، ت ال ليال    استخلعتث  علد مضمبث ممن مضم 

 ...تل  تتعط، عل  الجاسية
ت ممال لمميال مممن ممماب عا ممي ترك  علمممي فقمم  اسممتخلعت  علمم  علممم ، تمممن ر نممي 

 تماب عن علمي فق  استخلعت  عن رايت .
تيتممم  ممممن يمممل  شممميا  ت مممال لممميال ممممن ر نمممي ترك  علممممي ف مممو وليعتمممي الممم د 

 . 1فس بًاو
ل ال ماتمم  ، نهممرًا لحريممة المعمماني تمم ف  الصممور تالميمماه  هامما المماص نحممو تيممك

التممي تا ثمم  تتتااسممل باسممتمرار، تهممي ال تا ثمم  مممن حمماالت سممابقة، باعممادل صمميامة 
ممؤارل لمعما   معرتفمة، ألن  ما حالمة تخلق مما تجر مة الو موف تتخلم  مع ما معماني ميممر 
مع ممودل، تتصممب  اللتممة كات مما وبممارل عممن حريممة تسممرد حيممث القصمم ، تهمم ه الحريممة 

المم د يضمميا حمماالت معياممة، تال يسممت عي ا.  ن مم  ياعمم   لمم  كعما  مما،  ت مم ت يالضمموا
لمي ال لمث، تال ألوا بمث،  ييكي، عمن  وهرهما المتاما اال و كا  لمد لمث  م، فقم،  

 . 2فتال لمر ، تال لتسم  ما يو
تحممين نصممل  لمم  ن ايممة الو عممة  المخا بممة ت مم ت ب ايممة ممما فممي اااياهمما، لمم لث ال 

م فمممي يحممم   الممماص  الصممموفي العمليممما ت التمممي يتحقممم  ب ممما الموضممموا التائمممي المقممم  
المماص لمم   القممار ، يمميحك  عليمم  بممالتموو، ت التممالي تتييبمم ، تالمتلقممي العر ممي فممي 
عصممر الاعممرد يمما   مم  تعممود علمم  نمموا مممن الايمماب المم هاي تاليممعورد، مممن وممالل 
الاصو  التي يتلقاها، حيث يتلق، الموضوا الم ر  الخعي دفعة تاحم ل، بوسما ة 

يبات تحقم  انتقمال الماص  لم  تويم  عمن  ريم  العال مات المقصم ية فمي الجممل تري
كفمم  انتهمماره، تحممين يممت   فممث  العااصممر ميممر المحمم دل فممي المماص تفمم   يالتممي ترضمم

نمممط انطبمماا همم ه العااصممر فممي عال ت مما بزشممياا حسممي ة فممي كهامم ، تلمم  يمم ر   نمم ا  
 .  3فاا القراالوك  مع وم الاص وهو ه ه الحقيقة الوهمية الممارسة كاا

كم ا التصادم الم د يمكمن ك  يحم   مم  نمص  ياصمو  الاعمرد، يميمكن ف مم  
ت مممين المتلقمممي، تهمممي تمممرتبط بياممم  ممممن ومممالل اتبممماا الصممموفي سمممااًا ميمممر ميمممترية 

بالتجر ة الصويية كات ا، ألن   كا يا  وال يمكن ك  نايتل بزفكار ميرنا مما لم  تكمن 
                                                           

 .73-72املواقف، ص (1)
 .174املواقف، ص (2)
(3) .253Iser, L,acte de lecture, p.  
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، فكممممم لث ال يمكمممممن ك  نسمممممتجيي  1فيممممما فياممممماو مرتبطمممممة باألفكمممممار المو  مممممة التمممممي تح
 لاصو  تحمل كفكارًا تاا ا كفكارنا.

اا، تتلث هي   يعة المسافة الجمالية التي ح اد بمين الخطماب الصموفي تالقمر  
تلعممل ردتد األفعممال الرافضممة هممي التممي تعكمما الععاليممة العايممة لمم لث الخطمماب، أل   

خلمم   م ورهمما ر، تتممرفا  لمم  ك  يع ي انتهممار الجم ممو ي ممخالاممار الخالمم ل هممي التممي ت
المم د يتواصممل تيتعاعممل مع مما، ت    متلقيممًا ترسممخد فممي كهامم  سممان تمعممايير التلقممي 

مم   لمم  يكممن فممي تسممع  ك  يسممتوعي الخممرث المم د مارسمم  الاعممرد فممي الموا مم، المو  
 تالمخا بات.

ل  ملممة فممي نصوصمم  ويمما ع مم و،  تكت عاممي ت ممال لممي ويخممرث كحمم  وف ممو ممم  كت 
اب تهو الميارية، تكلث بمالت را ممن وطابم ، ر  مما ألن م  يما  يعتقم  ك   وانين الخط

 ل الخطاب لت رير ه ا الخرث. المتلقي الضماي سوف يؤت  
تحت ممم  فمممي البعممم  التعليممممي تالتر مممود الممم د تقممموم عليممم  األتاممممر تالامممواهي فمممي 

م ا علم  كن  ما وبمارات الحقيقمة، ألن م  ياتقمل  المخا بات، فا  حمولت ما اإلوباريمة تقم  
ع ممر المعمماني الهمماهرل المتعممارف علي مما ليسممتابط ما مما المعامم  البمما ن تيتممو  ييمم  
مما يمموحي بخممرث  ضمممن تيممكيل تحمماترد، يزن مم  لعممي بممين القممول تالمسممكوت عامم ، مم 
 مممانو  الوضممموو كيضمممًا، تواصمممة كممممام الطممماب  التكمممرارد التوالممم د الممم د تتااسمممل بممم  

 ل  ا.المعاني تالكلمات تال بارات تالمخا بات ي
ت مم  يلعممي انتممماا نممص   لمم   مماا معممين شممعر كت نثممر علمم  األ ممل دترًا م مممًا 
فممي التقليممل مممن عمليممة الخممرث. تنصممو  الاعممرد تخممرث  واعمم  اليممعر تالاثممر معممًا، 

د بامط وا ، تعلم  المرم  ممن عر  تتتق، في ا عل  مقاييا تزو  من ه ا تكا ، تت
د   واعمم ه الخاصممة تال يمكممن اياسمم  بممزد ك   العمممل الجيمم  ويؤلمم، عالمممًا مطلقممًا تيحمم  

، فمما  المماص  المم د ال يع مم  فممي در ممة ممما تتخممرث ييمم  القمموانين  2فمقيممات وممار يو 
تالمقمممماييا اليممممائعة تالم يماممممة،  مممم  يصممممب  ميممممر ميممممرتا مثلممممما حمممم   للخطمممماب 

ا مممن ا ممالصمموفي عامممة. تلمموال عمم م ف ممم ، تالخرت ممات التممي مورسممد ضممما  لممما تمك  
مم الو مموف عامم  ميممرتوية  ل فممي الاثممر كوممر  هممي ميممرتوية الكتابممة الصممويية المتجس 

الصممموفي يمممما عاممم  التوحيممم د فمممي اإلشمممارات كت الاعمممرد فمممي الموا ممم، تالمخا بمممات 

                                                           
(1) .264Ibid, p.  

 )2(Dominique Maingueneau, pragmatique pour le discours 
littéraire, p. 135. 
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 تميرهما. 
ميمر ك   الكتابممة الصممويية يانممد ت مم ت دت  الكتابممة الرسمممية المرتبطممة باليممعر، 

ر كوممر ، كد نهمممًا ممما دام اليممعر يمما  فممي اعتقمماد الاقمماد نثممرًا كضمميعد  ليمم  عااصمم
للاثممر، تهمم ا ممما ع ممر عامم  ابممن  با بمما مممثاًل فممي تعريعمم  اليممعر بزنمم  ونممالم ماهمموم 
بائن عن الماثور الم د يسمتعمل  فمي مخا بمات  ، لمما ومص بم  ممن الماه  الم د    

تمم  األسممماا تفسمم  علمم  المم تث، تنهممم  محمم تد معلمموم، فمممن عممن   تمم  مج   لعمم 
عانة علمم  نهمم  اليممعر بممالعرتو التممي هممي صمم   بعمم  تكت مم  لمم  يحممتج  لمم  االسممت

ميزانمممم ، تمممممن اضممممطرب عليمممم  المممم تث لمممم  يسممممتتن مممممن تصممممحيح  تتقويممممم  بمعرفممممة 
 . كمممما صمممااعت ، وفممماكا كراد اليممماعر باممماا  صمممي ل مخمممَا  1فالعمممرتو تالحممم ث بممم و

المعا  الم د يريم  باماا اليمعر عليم  تفكمره نثمرًا، تكعم   لم  مما يلبسم   ي ماه ممن األلعماح 
 . 2فق  تالقوافي التي توافق ، تالوز  ال د يسلا ل  القول علي والتي تطاب

نالحب ك   ابن  با با يجعل اليمعر يقموم علم  الاثمر، تاليماعر يجتلمي المعماني ممن 
بغ علي مما مممن سمممات اليممعر تزنممًا ت اييممة، فمماكا بمم  يصممب  شممعرًا، تهمم ا يعاممي سممالاثممر، امم  يع 

فمممي العصمممل األتل تممممن ومممالل الامممماك   اانويمممة الاثمممر بالاسمممبة  لممم  اليمممعر. ت ممم  الحهاممما
اليممعرية ك   المتصمموفة لمم  يكممن اشممتتال   باليممعر ي يممرًا، تيممز   التجر ممة الصممويية تقممال فممي 
الو مد المم د تعمماأ ييمم ، تك   التع يمر مممن داوممل التجر ممة ال يسمم  بتمخمميا معامم  ت عمم اد 

 ما يلبس  من  واف  تكتزا ، يما  ال ابن  با با.
توحيممم د فالقمممر  الرابممم   كوممم ت ميمممكلة اليمممعر تالاثمممر تفمممي عصمممر الاعمممرد تال

مسارًا متايرًا وتما حام حولم  العكمر العلسمعي ممن كممر التعماتت بمين الخطابمة تاليمعر 
. ميمممر ك  األممممر بقمممي عاممم  حممم تد المعاضممملة  3ففمممي حه مممما ممممن الصممم ث تالكممم بو

بيا ممما، فه ممر فريقمما  متعارضمما  يممز  يممل تاحمم  ما ممما يسممتعين فممي تعضمميل كمممور 
 . 4فاليعر كت الاثر بزمور وار ية عن   يعت ما كحياناً 

كمممما عاممم  المتصممموفة ف اممما  اعتبمممارات واصمممة دفعمممت    لممم  االشمممتتال باليمممكل 
الاثرد، تارتباب الكتابة ب ، متعل  كساسًا ت يكل حميمي بالععل التواصملي المعرفمي 

                                                           
دار الكتب العلمية بريوت  -1طباطبا، حممد أمحد العلوي، عيار الشعر، تح. عباس عبد الساتر، طابن  (1)

 .3ص -1982
 .11م.ن.ص (2)
إحسان عباس، اتريخ النقد األديب عند العرب، نقد الشعر من القرن الثا،ي حّت القرن الثامن اهلجري، دار  (3)

 .232ص، 1978الثقافة، بريوت، 
 .232م.ن.ص (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 155 - 

اا القصممي ل المم د تقمموم عليمم  التجر ممة، تلعممل  تبممادل الخطمماب ممم  هللا ال يسممتطي  فضمم
ت  يعة اليعر احتموااه. يمما يمكمن تعليلم  كيضمًا بتلمث العواممل التمي صماح د تقييم  

 ما باليمع ي تالماطموث، طاليع ي بالكتابة، تالخرت  من ضي  ال بارل التي يمكن ر 
في حين يرتبط االسترسال بالكتابة، ل لث  ال كبو حيا ال وتاالتساا يتبم  القلم  مما ال 

، تع  ر عمن شمرف الاثمر بقولم   1فاية تتب  الخط ما ال تتب  ال بارلويتب  الل سا ، تالر 
 ، تلممميا يممم لث الماهممموم ألن ممم  صمممااعي، كال تمممر  كن ممم  …و    الوحممم ل ييممم  كت مممر ف

، لكامم  فممي موضمم   وممر  2فداوممل فممي حصممار العممرتو، تكسممر المموز  ت يمم  التممزليدو
ن نهمم  يزن مم   ، ممما  امممد صممورت  بممي…يقممارب بيا ممما حممين يقممول وكحسممن الكممالم ف

. تهي  شارل ليا فقط لقي  القاييمة تالموز ، ترتابتم ، بمل  لم   3فنثر، تنثر يزن   نه و
 مكانيممة تتيممر فممي العضمماا الاصممي المم د يسممم  بمم  االتسمماا تالحريممة فممي االشممتتال، 
كلث ما نج ه مثاًل في نصو  الاعرد حيمث تيمكل مطالع ما وكت عاميو، تو مال لميو، 

يتمي  للما ص ك  يعيم  التيمكل بخطيم  مخالعمة، تاعصمل في ما  ويا ع م و حمافزا فضمائياً ت
الوح ات الخطيمة كحيانمًا حم   المتقل ص  تكحيانمًا تتصمل ال بمارات، تياعم م العصمل بمين 
الوح ات، تتتكرر كحيانًا، تتتااتب، تيحط  بعض ا بعضًا  ل  در ة تحما في ما ك   

ير مم  هم ا التاموا  لمم  العضماا الخطمي للموا م، تالمخا بممات يتيمكل باسمتمرار، ت م  
الثمممراا فمممي الصمممور تتحوالت ممما، نهمممرًا  لممم   حساسممم  باستيمممراف العال مممات تالمعممماني 

 ال  ائل. 
تلق  عمل تكرار الالزمتين ت مال لمي، تيما ع م ، علم  يسمر المحمور االتصمالي 
المممم د تتمممموزا عليمممم  الوحمممم ات الخطيممممة، ييسممممم  ل مممما كحيانممممًا بالتسمممماتد ممممم  بعمممما 

ت يتكمررا  بمالوتيرل نعسم ا. تلقم  كنمتج كلمث تتييمرًا فمي   يعمة ال ياضمات كت يتاات ما  ك
الممماص ال الليمممة تال ايويمممة التمممي يانمممد تحممم ها فمممي الممماص اليمممعرد الرسممممي القاييمممة 
باعتبارهمما العاصممل كت الو عممة ال الليممة لل يممد، فممي حممين ي مم ت السممطر فممي نصممو  

ة للتعمرف يما  كنثمر الاعرد ك ل   ابليمة للع م  تالتعمرف، تيل مما يما  السمطر ك مل  ابليم
  ابلية أل  يبصر، أل   المتلقي يق، كمام  زماًا ك ول. 

    الخطممماب الصممموفي ت مجمممرد مممما فمممرو تضمممعًا للتلقمممي يالممم د كلمحاممما  لممم  
بعما مالمحمم   م  فممرو فممي الو مد نعسمم  حقم  فممي  ممول مما  ممال، ت مجمرد ممما ع ممر 

ل المسمممتمر. الاعمممرد عمممن تجر مممة المعاممم  يتابيمممًا كومممر  وطابممم   لممم  مسمممتو  التواصممم
                                                           

 .162ص، 3التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، ج (1)
 .133ص، 2م.ن،ج (2)
 .145، ص  2جم.ن. (3)
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تيجي ك  نقتا  كن   حت م  تلمو لم  يكمن للمتصموفة  م مور فمي كلمث الو مد ممن ميمر 
 م موره  الخاصممة، فمما   الم ين رفضمموا وطابممات   تحار وهمما  م  كحمم اوا عال ممة معياممة 
مممممن وممممالل كلممممث الممممرفا، تهمممم ه العال ممممة وفرضممممد علممممي   علمممم  األ ممممل   ممممول همممم ه 

يعت مممر الرسمممالة العايمممة تواصممماًل  . تهمممو تعاممممل 1فالاصمممو  يمصمممادر كوبمممار عممما  و
 تا  يًا تيقابل ا بالوا   الععلي للمتصوف. 

تلقمممم  كبانممممد نصممممو  الاعممممرد ك  المعرفممممة حريممممة مزدت ممممة  رفاهمممما البمممما ن 
تالهمماهر، تكيمم، عممن بايممة مريبممة للو ممود، لمم لث ال ي مم ت ك   البمما ن كت الحقيقممة كت 

قمم،  لمم   ان  مما، تتكيمم، بمم ائل المعامم  يلتممي الهمماهر كت المعمماني المعرتفممة، بممل ت
عمن  مموهر التجليمات اإلل يممة، تهمي عال ممة معرييمة لمم  يكمن همم ف التجر مة الصممويية 
تزسيس ا م  المو ودات، بق ر ما ياند ت  ف  ل  تجاتزها نحو عال ة فايمة هم ف ا 
تمم تث  ماليممة العممال  فممي كتسمم  مسممتويات ا. لمم لث نجمم  تعمم د الموا مم، تالمخا بممات 

التممي تتجمم د تتتحممول باسممتمرار، تلمم لث  ةتجلممي المم ات اإلل يممالمتاوعممة بمثابممة صممور ل
ي  ت الكي، عن تلث المعاني تاألسرار التي تتخلل الو ود تاإلنسا  معمًا ال يمت   ال 
ع ر تلث الكثرل، تكلث التاوا لصمور التجلمي. تلقم  كبم   الاعمرد  م رل وطابيمة هائلمة 

ل  ممما تبعمممًا لمممما يمثلممم   لمممي الت تالتقا  ممما فمممي تحول ممما تتقفمممي التكيمممد مممم  تلمممث الحمممو  
العمممارف الممم د تاسمممحي عليممم  صمممعة التقلمممي تلمممث. تهممم ا بخمممالف اإلشمممارات اإلل يمممة 
للتوحي د التي نق، في ا عل  ما جية تجمم  بمين الم تث تالاهمر فمي محاتلمة ضمبط 

 صورل اابتة لعال ة ال ات با ، تانعالت ا من شق ا ال د يتقلي. 
عمم  تجلممي هللا فممي صممور المعمماني، ترصمم  لقمم  حمماتل الاعممرد ك  يتتبمم  فممي موا 

السريا  اإلل ي داول كات  ت لب  ال د يتس  تيضي  بحسمي الصمورل التمي يقم  في ما 
التجلممي. تلقمم  عكسممد الموا مم، تالمخا بممات صممور التجلممي تلممث، فممي حممين انعكمما 
كلث في اإلشمارات اإلل يمة ممن ومالل التعمارو الخطمابي الم د حماتل التوحيم د ك  

 قلية في يثير من األحيا . يسا ه بزدلة ع
يعت مممممر سمممممؤال المعاممممم  عاممممم  الاعمممممرد ت  مممممًا  ومممممر لمممممما يسمممممم  بالتزتيمممممل عاممممم  
المتصمموفة، تجل مم  مممن وممالل عممرو ال مم ائل، تيمم لث مممن وممالل التيممكيل الخطممابي 
الموزا بين تاهر اابد ت ا ن متحر  هو ما كعتق  الاعرد باعتباره عارفًا تا عمًا كن م  

ال بالبصميرل، تال يممت  الوصممول  لي ما  ال بحريممة ع ممور مت بممة الحقيقمة التممي ال تمم ر   
هممي محاتلممة اسممتبطا  ال ايممة الرمزيممة للعممال ، تالاعمماد  لمم  حقممائ  األشممياا تاوترا  مما 

                                                           
(1) 22Strategies discursives, p. 
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 باعتبارها حجبًا نحو حقائ  كور . 
ناند اإلوباريمة القمانو  الم د تجمعمد ييم  كفعمال الكمالم الجزئيمة فمي الموا م، 

مم  تالمخا بممات تالتممي ملممي  علي مما التقريممر، تاليممرب تاألمممر تاالسممتع ام، تيل  مما تجس 
ال مم ائل التممي تتحقمم  مباشممرل بعمم  الممتلعب ب مما مممن   ممل المممتكل   هللا، أل   الو عممة هممي 
تضممم ية للتحقممم  كنثمممر ما ممما مرحلمممة للامممزتا، تهمممي بممماب الرايمممة ومممما في ممما مقمممال تال 

علمٌ  تال معرفمًة، تال دليمٌل تال علم   ماقال، تال  وٌل تال مقوٌل، تال وباَرٌل تال  شمارٌل، تال
، تال حممممممرف تال ةع َعمممممملَ ط  تال سمممممممٌ  تال صمممممممٌ ، تال ييمممممم، تال حجمممممماٌب، تال حمممممم  تال مَ 

و ع بَ لَ قَ ا  مع 
 .  1ف

    كزممممة التواصمممل التمممي عاشممم ا متصممموفة القمممر  الثالمممث التمممي  مممر ت ترااهممما 
ك  يحلالهما  تعماعاًل سمل يًا مم  نصوصم  ، حماتل الاعمرد تالتوحيم د فمي القمر  الرابم 

مممن وممالل ولمم  بمم يل وطممابي استحضممرا مممن  ا ممات   التع يريممة يممل  ممما يمكممن ك  
يس   في تحق  الوض  الط يعي لتلقي الاص الصوفي، ما يج  يي  المتلقمي يمل  مما 
يعضي  ل   راال مر  ية تتزتيلية يتقمص في ا دترًا ماتجًا، تيصب  ب   رفمًا فماعاًل 

و ، تهممو المكسممي الوحيمم  لضممما  التواصممل ممم  فممي التواصممل األدبممي ل مم ه الاصمم
 كصحاب ه ه الاصو . 

ت ممم ت ال ممم ائل بالاسمممبة للاعمممرد حقمممائ  ال يتطمممرث  لي ممما اليمممث ألن  ممما تزوممم  هممم ه 
القيمة من علو مص رها، ف ي متلقمال مباشمرل ممن هللا تمجسم ل وطابيمًا بلسمان ، أل   

الحم  فمي صمورل ميماه ل كت   مالمرا يمما يقمول التزالميال و كا صمعا  لبم  ر مما يمثمل لم
في لعب ماهوم يقرا سمع  يع  ر عا  بصوت ال ات،  كا يما  فمي اليقهمة، ت الرايما 

 .  2ف كا يا  في الماامو
ل لث  س ت الموا م، تالمخا بمات ال م يل السمميائي الم د يجسم  تقم ير الم ات 

نمممموا مممممن  هممممو مممما بمممموعي الو ممممود تالممممال ت ممممود فممممي   ، ت للمممم ات ا تاالسممممتقرار فممممي حق
النعجممار المم د يلحمم  بالمم ات تالمم د يتبعمم  انعجممار فممي الخطمماب، هممو ممما تجسمم  فممي ا

اليط  تالكرامات تالرا  التي ياند تممارت فعاليت ما الخطابيمة  ابمًا  لم   امي مم  
وطمماب فعممل الحممي تالمعرفممة، تلقيممد رتا ممًا بممين العامممة تالخاصممة تت عممد الخار ممة 

 مما، يممما ماحممد للمتلقممي متعممة في مما دت  الضممتوب التممي يمما  المتصمموفة يتعرضممو  ل
 الخوار ي ال د يا  يل، تلث األوبار. 

                                                           
 .299نصوص صوفية غري منشورة، ص (1)
 .290ص، 4الغزايل، اإلحياء، ج (2)
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لق  عكسمد اإلشمارات اإلل يمة للتوحيم د تالموا م، تالمخا بمات للاعمرد حمالتين 
ممممن حممماالت الخطممماب الصممموفي، حمممين تختصمممر المسمممافة بمممين الخمممال  تالمخلمممموث، 

السممعادل. تيحمم   االتصممال تالخممرت  مممن التجممزا  لمم  الوحمم ل تاالنسممجام، تمممن امم   
تهمم ا حممال وطمماب الاعممرد، تحممين يصممب  الخطمماب مطمماا حزياممًا تمزسمماتيًا للوا مم . 

م  تامممة ت لقممًا للتممارث فممي القتامممة تالمحممن تاال تممرار السمموداتدو .. ت ممرت ييمم   1فو مم  
 لة الم ات تانسمحا  ا، ت مين التموث  لم  المطلم  ضمعهمة األند فهللا  علم  حسماب 
الوا  ، يا  اليمط  تالمرا  تالكراممة تالمعمرا  تو مًا  تالخلود، تالتوث  ل  نسيا    ر

  ور لمتعة الخل  تالتلقي، تاتساا دائرل التواصل، تكلث ما نراه في العصل التالي.
 

                                                           
دار األندلس  ،2ة، طعلى زيعور، الكرامة الصوفية، األسطورة واحللم، القطاع الالواعي يف الذات العربي (1)

 .295ص، 1984للطباعة والنشر، بريوت 
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 الفصل الثالث 

 *تمفصالت فعل الحكي
 
 
I- .موّج ات تشّّل الحّا 

 .الو   تاليط  -1
 .الرايا-2
 .المخا بة -3

II-لى  امظا"ر بنيا النو  ا. 
 .ت   الخرث -1
 .تكو   الاوا-2
 الاياب التزتيلي في الكرامة. -3
 رمزية المعرا  عا  ابن عر ي.-4

 
                                                           

كتجلّ خطايب تتشكل فيه األحداث بطرق خمتلفة، وتقدم بواسطة اللغة    Récitنتحدث هنا عن احلكي  *
، حيث يستعمل احلكي مبفهومه العام كـ 1966 -8أو احلركة مثلما جند احلديث عنه يف تواصالت رقم 

Récit  من أنواع اخلطاابت احلكائية، بغّض النظر عن الصيغة اليت يرد هبا  يدخل ضمنه أّي نوع
 اخلطاب.
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 يد ـتمه

لقممم  مكاتاممما معرفمممة بعممما اليمممرتب األساسمممية لعمليمممة التواصمممل الخطمممابي فمممي 
عال ت ا بالتجر ة الصويية، تفي   ار ماهوممة الكتابمة التمي ضمبطد  ليات ما ومالل 

لرابممم  ممممن الكيممم، عمممن اإلمكانمممات ال ائلمممة التمممي يعرزهممما الخطممماب الصممموفي القمممر  ا
للتعاعممل ممم  المتلقممي. تلمم  يكممن همم ا يعاممي ك   كزمممة التلقممي التممي الحهامما  انبممًا ما مما 
، تالتمي يما  مقتمل الحمال  تجسمي ًا ل ما، يانمد  عالنمًا  من ومالل وطماب فعمل الحمي 

اليمع ية لإلرسمال تالتلقمي  عن فيل المتصوفة في  ح ا  التواصل ضمن الماهومة
وممالل القممر  الثالممث، كلممث كن امما تضمممن الماهومممة نعسمم ا، ت عامما علمم  دائممرل اتسممعد 
في مما العال ممة بمممين الصمموفي تالمتلقمممي، تتوافقممد الفمماث ت مممرزت اسممتراتيجية التعمممات  

  Narrativitéبيا ما، من والل وطابات محملة بقول الععل تالحرية هي السمردية 
ل عمن تاهمي  ال اللمة فمي الخطابمات، تهمي والخاصمية التمي ممن شممزن ا الم م ك المسمؤت 

ك  تميز نمطًا معياًا ما ا. تهي الخطابات الحكائية عن ميرها من الخطابمات ميمر 
. لم لث يعمز   لي ما  نتما  المعام  فمي الماص ممن ومالل عال مة م يامة كت  1فالحكائيةو

مممممن الملعوتممممات  مضمممممرل فممممي المممماص الحكممممائي، باعتبممممار ايام مممما وعلمممم  مجموعممممة
 ملمممة ممممن  -كلسمممايا –في ممما ، لتيمممانل  prédicatsالمتتابعمممة تالموتعمممة المسمممتا ات 

.  ن مما مه ممر تتمماب  الحمماالت تالتحممو الت،  2فالتصممرفات ال ادفممة  لمم  تحقيمم  ميممرتاو
 .  3فالضامن إلنتا  المعا  في الخطاب.

اعممل تلعممل  ميممرتا الصمموفي فممي همم ا الامموا مممن الخطابممات كن مم  كصممب  هممو الع
                                                           

 )1(Courtes (Josef) & Greimas (AJ) , Sémiotique, dictionnaire 
raisonné de la théorie du langage Hachette, paris 1979- 
“Narrativité” p. 247. 

 ،1993ة قرمياس، الدار العربية للكتاب، تونس حممد انصر العجيمي، يف اخلطاب السردي، نظري (2)
 .35ص

 )3(Groupe d,entrevernes, Analyses sémiotiques des textes, presses 
universitaires de lyon 1979, p. 14. 
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مم  اسممتراتيجية فممي تحقمم  المسممار الحريممي فممي المماص،  داوممل المجممر  الحكممائي، ت س 
نمممما فمممي الوا ممم  الممم د ي ييممم  كت يتخيلممم ، ت عل ممما بالتمممالي اسمممتراتيجية لتععيمممل العقممم  
التواصلي بيا  ت ين المتلقي، حياما كصمبحد تتجسم  فمي وتصمميمات بمرامج حكائيمة 

شممزن   شمز  كصممحاب الخطابمات األوممر ،  .     المتصموفة 1فمعقم ل لمسمار الحكايممةو
ر عمم د  ممنانممانوا يعضمملو  لممو يمما  لخطابممات   فعاليممة تسمملطة ت حمم ا  كاممر، لكسممي 

ممكن من المتجات ين، حت   ت   تهاهرتا بتو      لم  الخاصمة ممن كهمل المعرفمة، 
أل  يتي التماريخ تحعمب لاما ممن ومالل سميره  تكوبماره  تعال مت   بالامات تالسملطة، 

ر ال د تريوه في العاممة ع مر يمل  العصمور، تلعل م  تممن ومالل بعما هم ا كلث األا
األاممر حمماتل المتصمموفة تععيممل العقمم  التواصمملي، ت  ليممات ت مم ت تيزن مما تمم ول ضمممن 
اسمممتراتيجية م رتسمممة ناتجمممة عمممن  درا  مقاصممم  المتلقمممين، تمحاتلمممة التمو ممم  ضممممن 

 اممممارل العوا مممم، ماطلقممممات ميممممترية بيمممما   تمممم تر حممممول تتيعممممة تزايريممممة تقمممموم علمممم  
 تاالنععاالت تالخضوا لسلطة الحكي تمتعت . 

تللقمممبا علممم  هممم ه الوتيعمممة يممما  ال بممم  ممممن ك  نترصممم  الممممادل التمممي تتعمممد 
ل لث، تهي يثيرل تمتاوعة    تيتر  م  يثير من األوبار تالمرتيمات، األممر الم د 

ية  علامما نحمماتل ك  نسممتابط مهمماهر السممردية الصممويية مممن ك ممرب المصممادر الصمموي
لد  ليممات تععيممل لمتصمموفة القممر  الثالممث تهممو واللممم و، فاقمم، علمم  مممادل حكائيممة شممك  

 التواصل كه   مهاهرها. 
تلق  دفعاا  ل  كلث التتييي الهاهر للاثر الصموفي، تواصمة كوبماره ، مقارنمة 
ما  باليعر حتم  ويمل للقمار  ك  المتصموفة لم  ياتجموا  ال شمعرا فمي الحمي اإلل مي، كم 

هامما  عممن  صصمم   تيرامممات   فممال يعمم   ال ضممر ًا مممن األتهممام التممي ممما يقممرك هامما ت 
د بالمتصمموفة، تال تر مم   لمم  مسممتو  معممين يسممم  ل مما بالتمم اتل فضمماًل عممن طممكحي

 اعتبارها كحيانًا وطابًا مير صوفي. 
تفي تعاملاا م  ه ا الاوا من الخطاب الصوفي يما  ال بم  ك  نعماين مهماهره 

ار المم د انت مم   ليمم . تفممي الو ممد نعسمم  محاتلممة للكيمم، عممن ييتيممة تيممكل ، تاإل مم
اإلحا ة بزه   مكونات ال اية السردية كات العال مة الخاصمة بتععيمل العقم  التواصملي 
م  المتلقي،    ل  يكن عم   تلمث المكونمات تتيمكل الاموا القصصمي عام  المتصموفة 

مممما كسممممعر عممممن تكمممموين العممممرث تالطمممم رث مرتبطممممًا بمممم لث التععيممممل تمتيممممكاًل بعضممممل ، مم 
الصويية كات التاهيمات التي تاسي يل تاح ل  ل  صماح  ا. لم لث ت   بم كت هم ه 

                                                           

 )1(Sémiotique dictionnaire, p. 359. 
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المعاياة ضرترل ما جية، فان  ا تستجيي ي لث للهماهرل السمردية الصمويية تتح يم ها 
 مو ع ا ضمن السردية العر ية عام ة.

تسممموف يكمممو  اعتااانممما بمختلممم، مهممماهر ال ايمممة السمممردية للاصمممو  الصمممويية 
 بمراز مهماهر تععيمل العقم  التواصملي، لم لث  م  نعام  كحيانمًا باألفعمال  تف  ما يخم م

تالماطممم  الممم د يسممميرها، يمممما  ممم  نممم ول  لممم  الممماص ممممن بعممما مهممماهره اللسمممانية، 
نالسرد تالماهور كت الصيتة التي تتيكل ب ا تلث األفعال داول الخطماب السمردد، 

السممردد تدترهممما فمممي  ميممر ك   اإل مممار العممام للعصمممل سممميتريز حممول فعاليمممة اإلبمممالغ
تععيل العق  التواصلي الكامن ول، األار السمردد، تهمو كامر يمما سموف نمر  مميمز 

 بالطاب  الخوار ي ال د يكون ، تيؤار في مكونات السردية الصويية. 

 موجهات تشكل الحكي -1

   ي  ت من الضرترد، ت  ل ال م ا فمي رصم  مهماهر ال ايمة السمردية للخطماب 
بعا الخلتيمات السملويية المرتبطمة بالتجر مة الصمويية لمما ل ما الصوفي ك  نستقر  

ممممن تمممزاير فمممي تععيمممل العقممم  التواصممملي بمممين المتصممموف تالمتلقمممي، تمممما حققتممم  تلمممث 
المتلقمممي، حتممم  ت   لممم  تعت مممر تلمممث كلمممث السممملويات ممممن سمممان مخزتنمممة فمممي كانمممرل 

المعمماتي  السمملويات نصممًا بممالمع وم المتعممارف عليمم ، ت   يمما  يجمموز ك  نحيل مما  لمم  
م مممما يممما  نوع ممما، تتمممؤدد  signauxالعاممممة للممماص التمممي تممم ر  مجمممموا  شمممارات 

معامم  معياممًا تتكممو  نصممًا يمماإلعال  تالرسمم  تالصممورل تالممر ص تميرهمما. مممما يعكمما 
 سااا ميتريًا م ما ياند در ة ع تل . 

ممتالتجر مة الصممويية يسمملو  نع  ر  لمم  ممارسممت ا بمقمم ار ممما كح اتمم  مممن تصمم ا هِّ
ممفممي ال ايممم مممة المعرييمممة. توطاب مما  مممر  فمممي فضمماا يممما   طبممماه مرسِّ  م ال تمتلقيممما صع

كحيانًا عا ما ل  يستط  التوفي  بين ردتد كفعال  ت فماث المتصموفة التمي حملت ما تلمث 
ال بارات المستتر ة التي يع مر ب ما الصموفي عمن عال تم  بما . ت م  ع رنما عمن كلمث 

ممممن تصمممادم بمممين المتصممموفة عاممم   رفمممي العصمممل األتل بتعمممارو الفممماث تمممما كنجممم
 تالسلطة. 

تلقمم  فطممن المتصمموفة  لمم  همم ا األمممر مامم  ال  ايممة، لمم لث يممانوا محكممومين فممي 
 تضعيت   ه ه بع ل عوامل، لعل  كهم اال 

كلممث الممموعي بوضمممع  ، تعممم م اممممتالن    مممول السممملطة الماديمممة، فاصمممطاعوا  -1
 س ال يثيرل للستر، يالرمز تالصمد تاالوتعاا. 

ق  التواصلي م  المتلقي، من والل األساليي اللتويمة تالسملويية تععيل الع -2
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فمي الو ممد نعسم  مممن ك مل التممزاير ييمم . تسمواا يمما  المتصموفة علمم  تعممي 
كم علمم  ميممر تعممي باألهمم اف فمما   تلممث األسمماليي كد ت  لمم  تيممكل الحكممي 
تالسردية الصمويية، التمي يسمتطي  ك  ي تم د  لم  مكونات ما تلقائيماً يمل  ممن 

  يتعرو أله   المهاهر المكونة لخطمة التععيمل التواصملي، تالتمي حاتل ك
تعكما دتر المرسمل فالمتصموف  مم  المتلقمي، تكلمث ممن ومالل المهمماهر 

 التية. 

 الوجد والشطح: -1

همممما مصمممطلحا  لعضممماا تع يمممرد بالحريمممة تالكمممالم عمممن لحهمممات العاممماا التمممي 
  فمي بعما المواصمعات يصل  لي ا الصوفي عا  انتمال التجر ة الصمويية، تتتجسم

يالو ل تاألنمين تالصمياو تالحريمة بعم    1فهي صعات الوا  ين مثلما كير الطوسي
.  2فالتكمو  التممي ت مم  ل مما م ممررًا فممي  ولم  تعممال ال والمم ين  كا كعنممر هللا ت لممد  لممو   و

 ل صعة ممن صمعات الوا م ين، تالو م  مكاشمعات ممن الحم  فمي شمكل حريمات و فال
ممممما عممممرف باليممممط ، المممم د هممممو كيضممممًا وبممممارات ت  يممممة كت يلمممممات مسممممتتر ة هممممي 

Locution théopatique extatique بمممي زيمم  البسمممطامي سمممبحاني كيقممولال و
 سبحاني  اعتث لي يا رب كعه  من  اعتي لث ت ول الحال ال 

  *داشةةاي داشةةاي مةةن  ثبةةات اثنةةين   آ  أنةةةةا أم أنةةةة  "ةةةة ان  ل ةةةةين 
  لةةةةةةةارله  أّنةةةةةةةن أّنةةةةةةةا مةةةةةةةن البةةةةةةةين   ا ازادمنةةةةةابينةةةةةا ومينةةةةةن أّنةةةةة

ليال كنا الاقطة التي تحد الباا! ليا في الجاة كح  سمو  هللا، لميا  ت ول الي
ما سمو  هللا،  ك لميا فمي  التصوف في حقيقت  سمو  شمر  ييمتتل بتصمتية القلمي مم 

 . 3فالو ود  ال هللاو
فاليط  ب  ا المعا  هو تع ير عم ا تيعر ب  نعا المتصوف حين تكمو  فمي 

ما كيممر الطوسمي يالصممياو كت األنمين كت اإلمممماا، حضمرل هللا، ت مم  تسم بق ا حريممة مم 
                                                           

 .377يراجع الطوسي، اللمع، ص (1)
 .35سورة احلج ، اآلية:  (2)
هذا البيت ورد بصيغة خمالفة ملا هي عليه يف الديوان، وقد كان موضع استشهاد يف الفصل  نالحظ أنّ  *

 األول.
دار  1924لسنة  L,encyclopédie de l,islamدائرة املعارف اإلسالمية، املرتمجة عن  (3)

 .347مادة "شطح"، ص 13املعرفة، بريوت، مج 
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ف اليممط  بزن مم  نممما  مم  تلحق مما، تيثيممرًا ممما يصمم را  معممًا، لمم لث نممر  الطوسممي يعممر  
ونممالم يتر ممم  اللسمما  عممن ت مم  يتمميا عممن مع نمم  مقممرت  بالمم عو ،  ال ك  يكممو  

 .  1فصاحب  مستلبًا تمحعوتًاو
ل  بتلقمم  كترد الطوسممي، تهممو مممن ك ممر  المصممادر لمتصمموفة القممر  الثالممث، تألت 

مممر ل همم ه ال بممارات تحممد عامموا  والكلمممات التممي تاهرهمما مستيمما  ت ا ا مما صممحي  
، تيحممماتل فمممي يمممل  ممممر ل ك  يعطمممي الخلتيمممة الو  يمممة ل ممم ه ال بمممارات، تكلمممث ومسمممتقي 

مما  بمم ير و ممر يعحكمم  عممن سمم ي  ممول همم ه ال بممارات، ممم ل اًل علمم   وازهمما، يقولمم  عم 
لي كنمم  وكيممر عامم  كنمم  توا مم  يومممًا فضممرب يمم ه علمم  الحممائط، حت مم   اليمم يحكممي عممن

مما كتمماه  ممال للط يمميال تيلممث، بممزد  عملممد يمم ه،  ممالال فعممم تا  لمم  بعمما األ بمماا، فلم 
هللا، ت مرده،  مالال   شاه   ئتاي؟  الال  ئد حت  كعالج ي  ، فلطم  اليمل ي رحمم

مما كتماه،  ممال لمم ال تيلممث، بممزد  شمماه   ئتاممي؟  فعمم تا  لمم    يممي  وممر كلطمم، مامم ، فلم 
ممما كومممر  الممم تاا يجعلممم   مممالال بيممماه ه،  مممالال فزعطممماه يممم ه، يبط    ممما تهمممو سممماند، فلم 

 علي ا، صاو تتوا  ، تتر  كصبع  عل  موض  ال اا، تهو يقولال 
  قردةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي      يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبابتك  أنبتّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  (2) األسةةةةةةةةةةةةةةير لةةةةةةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةةفد   عّةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةن تفجّ  بةةةةةةةةةةةةةة ّ 

 تيقول في موض   ورال 
عليم  الو م     سال  يقول عمن كبيم ال    سم ل بمن ع م  هللا يما  يقمو سمعد ابن 

حت   يبق  علي  ومسة تعيرين يومًا، تكر عمة تعيمرين يوممًا، ال يزنمل في ما  عاممًا، 
تيا  يعرف عا  ال رد الي ي  في اليتاا، تعلي   ميص تاح ، تيانوا  كا سمزلوه عمن 

 . 3ف  في ه ا الو د بكالميوععو تال تسزلوني فان ك  ال تاوشيا من العل  يقولال 
ممما يالحممب مممن وممالل همم ين الاممموك ين ك   الو مم  المم د ياممتج عممن العامماا فممي 
المم ات اإلل يممة عامم  مرحلممة الوصممول، يممؤدد بصمماحب   لمم  حمماالت عصمم ية تنعسممية 
تلعد االنتباه كنثر مما تلعت  ال بارات اليمطحية، تهمي حماالت ممن عم م اليمعور  م  

ياإلمممماا تالتعمم د الجسمم د، تسمملويات دائمممة يممالجوا  تخلمم، ترااهمما سمملويات  نيممة
تالتيمم  فممي العممالل، كت السممكر فممي عممرف المتصمموفة، كت ال لوسممة تالجاممو  فممي عممرف 

                                                           
 .422الطوسي، اللمع، ص (1)
 .379الطوسي، اللمع، ص (2)
 م.ن.ص.ن. (3)
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 معارضي  .
    هممم ا الوضممم  التريمممي كسممم   فمممي نيمممزل اتجممماه نحمممو القمممص، أل   شممميوا هممم ه 

تممن ام   الحاالت تما تبع ا ممن يمالم مسمتترب، سمم  بانتيمار األوبمار تاوتالف ما، 
االسمممتمتاا ب ممما تالسمممعي نحوهممما، تاالستعسمممار عمممن   يعت ممما، تمحاتلمممة ف ممم  رسمممالت ا 
التمممي مالبمممًا مممما تمتممماز بمممالتموو، تفمممي ال بمممارل المسمممتتر ة تكمممو  الرسمممالة مامضمممة 
تماممممًا. اممم     الطممماب  الترا يممم د فمممي تممماهرل الو ممم  التمممي تحملممم  مثمممل هممم ه الرسمممالة 

 وسومًا بتلث الترا ي ية. يجعل يل  و ر ياقل عن صاحي الو   م
    األوبار التي كفرزت ما هم ه الهماهرل يما  ال بم   ك  تتخم  فمي  كاعت ما كشمكااًل 
مختلعممة مممن التممزاير، يممما يمما  ال بمم   مممن ت ممود   ممار يكممو   ممادرًا علمم  الجممم  بممين 
ب ايممة تن ايممة ت ممرز مرابممة الخ ممر تشمم ل األاممر، تهامما لمم  يجمم  المتلقممو  كنعسمم   كمممام 

رب هو الو   كت يالم مستترب هو اليط  فحسي، تلكمن بمازاا تضم  تض  مستت
تواصمممملي  وممممر تمممم  ييمممم  تحويممممل همممم ا االسممممتتراب مممممن تا مممم  حقيقممممي مممممرتبط بسمممملو  
متصمممموف تيالممممم   لمممم  عممممال   وممممر هممممو حالممممة الحكممممي كت القممممص تهممممو عممممال  سممممرد 

 األوبار. 
واا كنما  سم –    الرسالة المستتر ة، التمي تقم م ا هم ه األوبمار للمتلقمي، ت م ت 
مايممة  لمم   -المرسممل في مما الصمموفي نعسمم  كت المتلقممي المم د يتمم ت بمم تره مرسممال ل مما

ل ويمارات تزتيليمة ف ي ك ص  ح  ممكن بمعا   مسكوت عا ا. تمن كلث  تعطي عم  
و التمي  ال ما الط يمي حمين سمزل  الصموفي بمزد شميا هنمثل ما تعطي  وبمارل وبيماه 

البسيط يو ب انتبماه المتلقمي، تي فعم   لم    ئتاي؟ فالتموو ال د ياتج  ه ا الحوار
    تزتيلي يتمكن بعضل  من فث الع تل الممارت في السمان تمحاتلمة  يجماد نممط 
من التعات  بين المرسل ت يا ، بع  كلمث االسمتتراب الحاصمل، أل   رسمائل ممن هم ا 

للمركد  ماا ضماً  تالاموا وتامتج شميئًا مما معا ئما، شميئًا يم هي ييمما تراا االنتهمار، تي م 
 .  1فالمتعارف علي و

نعتمرو ك   حماالت الو م  هم ه التمي كسم مد فمي انتيمار األوبمار،  م  كسم مد 
ن لث في تر ي كوبار كور  من   ل المتلقين، مما عرو الخ ر األصلي  لم  نموا 
مممن التضممخ ، سممواا بزيممادل كوبممار كوممر  كت فممي تضممخ  علمم  مسممتو  الحكممي مممن 

راتد الخ مر، سمواا كنما  حم اًا، كت مجمرد حالمة، مثمل والل الطريقة التي يورد ب ا الم
                                                           

 )1(UMBERTO ECO, la structure absente, introduction a la 
recherche sémiotque, Mercure de france, paris, 1972, p.125. 
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تلث التي كيرها الطوسي، حيث يجمل تيلخص الراتد ما ح   لس ل بن كبمي ع م  
ل مممرات تهممو اإلمسمما  عممن الطعممام تاليممراب لممم ل  ويلممة، تيممورد  ولمم ال وال  هللا عمم  

ة مممن ععممو  فممي همم ا الو ممد بكالمميو، ليكممو  يالممم  ك ممل مرابممتتسمزلوني، فممانك  ال تا
 نون  يعرف عا  ال رد الي ي ، تعلي   ميص تاح . 

تلق  را د كوبار المتصموفة المتوا م ين تيثمرت، تيل مما يثمرت األوبمار، تكثمر 
ممما يمممم ف  هممممؤالا  الزيمممادات، تيممممزداد عممم د المتممممر  ين ل ممما، تممممما يسمممبق ا كت يلحق مممما، مم 

خيممال في مما. المتممر  ين  لمم  التسمماال عممن   يعت مما تمصمم ا يت ا، كت عممن الحقيقممة تال
ت   كس   الطاب  المستترب في تو يم  العال مة بمين المتصموفة تالعاممة. تنهمرًا ل م ا 
الوضمم  االسمممتقبالي ممممن   ممة، تالرتبممماب التصممموف بحريمممة التمم ين تالزهممم  ممممن   مممة 
كوممممر ، كصممممب  الو مممم  تاليممممط  مممممن األسمممماليي الم مممممة فممممي تععيممممل التواصممممل بممممين 

اعلي ي مم ك مممن المتصمموف  لمم  المتلقممي المتصمموفة تالمتلقممين. تت عامما عامم  تضمم  تعمم
ليعممود مممرل كوممر  مممن المتلقممي  لمم  المتصمموف، فكثممرت ردتد كفعممال المتلقممين، بعمم ما 

تلد القيمممممة المعرييممممة ت تصمممماع ت كفعممممال الو مممم  تاليممممط  تكوبممممار الوا مممم ين. تتمممم 
ألصممممحاب همممم ه الموا يمممم  تاليممممطحات التممممي كصممممبحد المعرفممممة تصمممم ر عا مممما، بممممل 

   وعالممة العمارف كتل دوولم  فمي المعرفمة، اليمط ، تممن كصبحد دلياًل علي ما، أل
  1فلمم  ي لممغ مرتبممة اليممط  ال يصمم  ك  يسمملث فممي عمم اد العممارفين بممالمعا  الصممحي و

تلممم لث انتيمممرت اليمممطحات فمممي الاصممم، الثممماني ممممن القمممر  الثالمممث، تواصمممة عاممم  
م تلعمي  تل الامات تالعق ماا ب ما،البسطامي تالحال  الم د نحما ب ما بعم ًا تجريم يًا، تشع

لمد شمطحات الخالف تاالوتالف دتره لحساب البسطامي عل  حسماب الحمال ، فزت  
 البسطامي، ت   كترد الطوسي  زاًا من ه ا التعسير.

    ممما مي ممز تلممث األوبممار هممو متون مما التممي تحتمممل الكمم ب كنثممر مممن الصمم ث، 
خمموار ي تتجمماتز الخيممال تالعجيممي في مما الوا مم  تالحقيقممة، تيمما  كلممث تزسيسممًا للبعمم  ال
مسمتو  الال د كصب  ميزل من ميزات السردية الصويية. ت   تجلم  كلمث حت م  علم  

ال اائي للحكاية، يتلث األساني  التي يانمد تصماحي تلمث األوبمار، تهمي فمي كمل  ما 
لة، ل  يعتم  في ا يما همو معمرتف علم  احتمرام سلسملة السما  التمي تم ل كساني  مضل  

كمي عمن، كت كعنمر عمن، ات تةال سممعد، كت حع عل  صحة الخ ر، فزمل  ا  ماا بصمي
مم ئل عممن يمم ا، كت  يممل.. تميرهمما  مممن ال بممارات تالصمميغ التممي في مما ممما يمم ل علمم  سع

اوممممتالف المتممممو  مممممن   ممممة، لكا مممم  يؤسمممما مممممن   ممممة كوممممر  ل  ايممممة تيممممكل الامممموا 

                                                           
 22-21عبد الرمحن بدوي، شطحات الصوفية، ص (1)
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القصصممي الصمموفي يممالمعرا  تالكرامممة الصممويية تالتممي تاضممود يل مما تحممد المماص 
 العر ية.الخوار ي في السردية 

لقمم  يمما    ي يممًا ك  تسمم   تلممث الزيممادات تكلممث الحيممو المممرتبط بيمميوا الحكممي 
حممممول تلممممث الموا يمممم  تاليممممطحات، فممممي تعقيمممم  الرسممممالة، تتتيممممر   يعت مممما التريي يممممة 
تالجماليممة كاامماا الحكممي، نهممرًا للضممتط اإلوبممارد المم د مارسممت  تلممث الزيممادات علمم  

سممبة للمتلقممي يمما  ال بمم  ك  تكممو  ل يمم  المتلقممي تالمتصمموف فممي الو ممد نعسمم . يبالا
ردتد كفعممال كعممم  تكنثممر تاوعممًا، فيلجممز  لمم  تزتيممل تلممث األوبممار تممزتياًل ال يخلممو مممن 
 سممقاب كفمم  مر عممي علمم    يعممة الخ ممر، تكلممث بممز  ياسممي تلممث الحمماالت  لمم  هللا 

 تالرسل.   ل امًا كت بواسطة ال ات،، ال د يجعل  تليًا صالحًا تتاراًا، امت ادًا ل ن ياا
مما المتصمموف فتكممو   ل يمم  نمموا مممن االنعكاسممية ال اتيممة التممي تضمممن لمم  تلممث  كم 
المرتبممة، تتجعلمم  يحممافب علمم  كن ممر عمم د ممكممن مممن المريمم ين، فيلجممز  لمم  التوا مم ، 

رادد لكممي يضمممن تواصممال كنثممر، تهكمم ا كصممبحد األوبممار تهممو نمموا مممن الو مم  اإل
تصمحي كت تلمي حالمة الو م ، ت عم ما كنثر   اابا تحيموا، ممن حيمث األحم ا  التمي 

نا مما ممم  يلمممات كت وبممارات مسممتتر ة تحمم دها ك  ممزل م ياريممة ناتجممة عممن صمم ام ممم  
كفعمممال اسمممتعمارية ميمممر مزلوفمممة فمممي الخطممماب، كصمممبحاا كممممام تم يممم  علممم  مسمممتو  

 مصطل  الحكاية محل الخ ر.  تال، ت اية الاص التي كو ت فضاا كتس  تحل  ال   
رات ال يايممة التممي تممر ط همم ه الحمماالت تاألوبممار بالمتمم ين تلقمم  كسمم مد االنتهمما

المممولي الصمممال ، فمممي تحمممول فرديمممة الحالمممة تالخطممماب فالو ممم  تاليمممط    لممم   ممماب  
فمممممي األحممممم ا   ومممممرت  كسممممم موا بيمممممكل ي يمممممر فمممممي تيمممممكل الاممممموا    ممممماعي ييمممممار 

القصصي. ت ع ما يا  الو   حالة نعسية شخصية كصب  حالمة عاممة همي التجر مة 
لتممي ي مميو الصمموفي ممم  بقيممة الاممات شممرت  ا الرتحيممة تالماديممة، تحتمم  الصممويية ا

العزيولو يممة مممما دام الامممات كصمممبحوا يعتقممم ت  بمممز   الصممموفي  مممادر علممم  التمممزاير فمممي 
الوا   تاإلنسا  بتلث الكرامات التي ي ب   ياها هللا، تالتي ياند فضماا  يم ًا تم   ييم  

 التواصل بين الصوفي تالمتلقي. 
ا والتجر ممة التواصمملية همم ه، تالتممي هممي تجر ممة اقاييممة مممن اإل ابممة ااممتهكمم ا تمك  

المؤيمم ل علمم  ك   الوضمم  هممو القاعمم ل الحقيقيممة للتواصممل، تتتممر   كيضممًا  لمم  محمميط 
تواصمملي داللممي.. ميممر ك   التواصممل كاتمم  تفممي بعمم ه التمم اتلي ياممتج سمملويات تسمم   

 .  1فكيضًا في تتيير األتضااو
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 الرؤيا:-2

وفة ك   اارل االسمتتراب تاالحتماليمة التمي تتسم  ب ما اليمطحات لق  كدر  المتص
نعيلممة بخلمم  تعاعممل بيمما   ت ممين الوممرين، تاوتممارتا  م مموره  مممن العامممة ت مممال ي 
ما يما  الو م  ألصمحاب المعرفمة التمي تجسم ت ممن ومالل شمطحات   يمما   العلم . تلم 

ن عام ه، يقيايمة، ب  هللا عل  ع  ه العمارف ممن معرفمة مم هاا  توث  ل  سرد ما من  
وال يتطرث  لي ا اليث كت التلط، ألن  ما تزوم  ايمت ما ممن علمو مصم رها، ف مي متلقمال 
مباشرل من هللا عز ت ل، بم ت  تاسمطة، سمواا كنما  كلمث بواسمطة اإلل مام كت الرايما 

 . 1فالماامية، كت بصوت ال ات،و
عاعممل حممين تفممي الرايمما تتسمم  دائممرل التواصممل، لكون مما تؤيمم   مكانممات هائلممة للت

التلقي، تكلمث بعضمل الطا مة التخييليمة الك يمرل التمي تحتمود علي ما، تالطماب  الحكمائي 
ال د تتيكل ب  تتعرو، تالم د يسمتجيي  لم   فماث انتهمار تاسمعة لمختلم، شمرائ  
المتلقمين، لمما يماحم  الحكمي ممن متعمة  م  ال تماح ما كشمكال تع يريمة كومر  ياليمعر 

وضموعًا لم  بالقم ر نعسم  الم د يكمو  للمحكمي،  ك ال ألن  يتخ  الحكي من المتلقي م
ت ود لحكي ب ت  متلم   لم  تضمع  الخما  فمي سمياث مكونمات ال ايمة السمردية ألد  
وطمماب حكممائي، حتمم  ت   يمما  كلممث متجسمم ًا فممي المممرتد لمم . همم ا فضمماًل علمم  ك   

ممما المممرتد لمم  فممي نممص  الرايمما متماتيممًا ممم  الممراتد، نهممرًا لمم لث العقمم  المسمم   بيا 
تالقممائ  علمم  تقمم يا الرايمما، ألن  مما مممن هللا، لمم لث يمما  المتصمموفة علمم  تعممي ب مم ا 
التجممماتب المممم د يمكمممن ك  يعممممم  علمممم  المتلقمممي عامممممة، تالممم د يعتممممرو ك  يمممممارت 
م  التصم ي  بالرايما، تتزتيل ما بعم  كلمث تفم  الليمات  شرتب كلث العق  ال د ممن كهم 

 الميترية التي تماح ا الثقافة الميترية. 
ما فمي نومم    لم  ك   لق  دفعد متعة الحكي المتصموف الرائمي فالم د يمر  حلم 
، يتكعمممل بقمممص مممما ر ه فمممي نومممم  علممم  الومممرين، تممممن هاممما تتحمممول  يتحمممول  لممم  رات 

 لم  سمرد مما ر ه يمما ر ه تماممًا، تال يكلم، المراتد الرايا  ل  نمص يحكم ، يعمم  ييم  
ممما  نعسممم  ميمممقة التاسمممي   كا افتقممم  الاهمممام كت الزيمممادل كت الاقصممما   كا كسمممااه كممممر مم 

رك . تلعل  ه ا اليمرب همو الم د يؤسما لق مول ممن المتلقمي، ألن م  يع  مر عمن صم ث 
 ا ممما ال يمممد للوا مم  بصمملة، تسمموف يكممو  المتلقممي ضممالرايمما حتمم  ت   ترد فممي عر 

ل ومرث مارسم   حيائ  مستع ًا لتزتيل الماص ممن ت  تم  الخاصمة، تهاما نقم، عام  كت 
                                                           

بن جلوي آل سعود، نظرية االتصال عند الصوفية يف ضوء اإلسالم،  سارة بنت عبد احملسن بن عبد هللا (1)
 .197ص -1991دار املنارة للنشر والتوزيع، السعودية،  -1ط
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ل يممما  فمممي الثقافمممة  يمممر الرايممما تتزتيل ممما. كلمممث ك   المتلقمممي الممممؤت ِّ المتصممموفة فمممي تع
اإلسمالمية مثماال للمثقم، الامموك   وتلقم  فصمملد األدبيمات المتصملة بالرايما فمي همم ا 
الجانمممي، تريمممزت علممم  مممما يحتممما   ليممم  العمممابر ممممن معرفمممة تاسمممعة تدايقمممة بمممالاص 

ك موال األن يماا تالحكمماا  القر ني تكمثال  تمعاني  تمختل، ما يتصل ب ، ت ل  معرفة
ت لممم  اليمممعر، ت لممم  اشمممتقاث اللتمممة تمعممماني األسمممماا، تتكمممو  لممم   ممم رل تاسمممعة علممم  
تمثيمممل كصمممول الكمممالم تاألشمممياا، تمختلممم، ت وه ممما تاوتالفات ممما، كلمممث أل  المعرفمممة 

 .  1فالواسعة هي التي تمكا  من ف   دالالت الرايا تمعاني ا انطال ًا من كلعات او
ل فالمتلقي  في عال تم  عسرتها المعرتفو ، تياند عال ة المؤت ِّ تيا  للرا  م

بمالرائي فالمراتد  تمت   فمي   مار متلم  حمم ر بيا مما،  م  تات مي بعم  تزممل تتمعمن فممي 
نممص  الرايمما  لمم   حجاممم  عممن تقمم ي  تزتيممل، لكممن  المتصمموفة نقلمموا الرايمما  لمم  العامممة 

  يكمن بحا مة  لم  تزتيمل، من الامات، تشماعد بيما  ، تيمز   صماحي الرايما مما   لم
كت تحصممميل معرفمممة، ألن ممما كصمممبحد همممي نتممما  المعرفمممة، تتبمممة ممممن هللا للمتصممموف 
العارف، ال ب   من ت ليت ا حت  كصب  سرد يل ما يراه المتصوف فمي حلمم  كت فمي 
يقهتمم ، كت حتمم  مممما يقمم  فممي ومما ره كت نعسمم  تمماهرل مت اتلممة. تلقمم  نقلممد لامما يتممي 

رتايمممات، ممممن كلمممث مممما ترد فمممي اللمممم ال وبممماب فمممي كيمممر التصمموف الكثيمممر ممممن هممم ه ال
حكايممة، حكيممد عممن كبممي يزيمم  البسممطامي رحممم  هللا، ت مم  شمماا فممي يممالم الاممات كن مم  
 الال كلث، تال كدرد يص   ما  كلث كم ال؟ كير عمن كبمي يزيم  كن م   مالال رفعامي ممر ل 

 فز اماي بين ي ي ، ت ال ليال يا كبا يزي      ولقي يح و  ك  يرت . 
اي بوح انيتث، تكلبساي كنانيتث، تارفعامي  لم  كحم يتث، حت م   كا ر نمي قلد زي  ف

 ولقث  الواال ركياا ، فتكو  كند كا ، تال كنو  كنا هاا.
زيم  يفا  ص   عا  كلث، فق   ال الجاي  رحم  هللا في يتاب تعسيره لكالم كبي 

لتوحيمم  ييكممو  رحممم  هللاال همم ا يممالم مممن يلبسمم  حقممائ  ت مم  التعريمم  فممي يمممال حمم  ا
ل لث ي ل  عل  كن   مقمارب لمما هاما ،   مستتايًا بما كلبس  عن يو  ما سزل . تسؤال

  2فو…تليا المقارب للمكا  بكائن يي  عل  اإلمكا  تاالستمكا 
ل مممما صمممرت  لممم   و مممال اليممميخ رحمممم  هللاال  لمممدال ت ممم  حكمممي عاممم  كن ممم   مممالال كت 

اه ممن ال يموممة، فلم  كزل ك يمر تح انيت ، فصرت  يمرًا  سمم  ممن األح يمة، ت ااحم
                                                           

 -1ي والتأويل، طي األحالم وأتويلها يف الثقافة العربية" ضمن كتاب من قضااي التلقّ سعيد يقطني، "تلقّ  (1)
 .155ص -1994مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 

 .491اللمع، ص (2)
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في هواا الكيتية عير ساين، حت   صرت  لم  همواا مثمل كلمث مائمة ممر ل كلم، ممر ل، 
 زل ك ير  ل  ك  صرتع في مي ا  األزلية، فركيد في ا شجرل األح ية. كفل  

اممم   تصممم، كرضممم ا تكصمممل ا تفرع ممما تكمصمممان ا تامارهممما، اممم   مممالال فاهمممرت، 
 .  1ففعلمد ك  ه ا يل   و عةو

نالحب من ال  اية ك   الكمالم المسمتترب الم د همو اليمط ، ت عم  المرتا  الم د 
ل في ممما اليمممط   لممم  لقيممم  تالخمممالف الممم د كح اممم ، يع  ممم ر عاممم  هاممما بالحكايمممة، تتحمممو 

 اي بزح يتث، تكلبساي كنانيتثو، ت  ف  لي  كات تقوم بالععل.موضوا ايمة وزي  
الحكايممة يتممردد مممن ال  ايممة فممي  ولمم ،      الطوسممي باعتبمماره متلقيممًا تسمماردًا ل مم ه

وت مم  شمماا فممي يممالم الاممات، تال كدرد، يصمم  مامم  كلممث كم ال، رفعاممي ك مماماي،  ممال 
و، كم ك   األمر يتعل  بمجرد ته  يزو  صمورل الرايما التمي تيمير …لي، صرت  يراً 

  لي ا وبارل كبي يزي  األويرل، وفاهرت فعملد ك   ه ا يل   و عةو.
ل، ت   بمم ت كن  مما تاعممي اإلي ممام المموارد فممي الحكايممة،  ال كن  مما لمم      همم ه ال بممار 

د المم د ت مم  ييمم  الطوسممي، تهممو يعكمما التممردد المم د عانمماه المتلقممي فممي  تامم،ِّ التممرد 
، تلعل في شيوع  بين الاات ما يوحي ب لث.  عصره في الحك  عل  ه ا الاص 

ا م  القمر  الثالمث ، فعمي ت *تهك ا يج  المتلقي نعس  مزووكًا في  لي الخموار ي 
ال جرد يق  ه ا الح   ال د ال يمكن ك  يعسر بقمانو  ممزلوف، ليخصمية معرتفمة 
مما التسمملي  بممز   بتمم يا ا تترع مما، تيمما  علمم  المتلقممي ك  يختممار بممين كمممرين اااممينال  م 
األمر يتعل  بحقيقمة ت عمد فعماًل، تهم ا ياما ا القموانين الط ي يمة، ألن م  حم   فموث 

مما ك  ال حمم   نتمما  التخيممل تالحلمم  كت الرايمما فممي اليقهممة كت فممي الماممام،   يعممي، ت م 
مممما يبقممي  ممانو  الط يعممة علمم  حالمم ، لكممن ال همم ا تال كا  حصممل فممي ال  ايممة علمم  
األ ل  والل الاص، الثاني من القمر  الثالمث ت  مل مصمرا الحمال ، ف م ا الاموا ممن 

وار ي بتمم ول عايممد األوبممار تالحكايممات يقمم  بممين المموا عي تالمتخيممل، حيممث بمم ك الخمم
للقر  الثالث، وتيما  بمثابمة  طيعمة كت تصم ا  ةللسر الخعي في   ار الحيال الوا  ي

الاهممممام المعتممممرف بمممم ، تا تحممممام مممممن الالمق ممممول لصمممممي  اليممممروية اليوميممممة التممممي ال 
                                                           

 .494اللمع، ص (1)
و غرائيب للداللة على منط من النصوص الصوفية  أفضلت أن أستعمل مصطلح "خوارقي" بدل عجائيب  *

مثلما  L,étrange et le merveilleux كالكرامات، واخلوارقي هو الرتدد بني العجيب والغريب
وجتاوزاً  Introduction à la litterature fantastiqueأشار إىل ذلك تودوروف يف كتابه 

يق هذا الكتاب "مدخل للتداخل احلاصل بني مصطلح "عجيب" و"عجائيب" الذي ترجم به بوعالم صدّ 
 إىل األدب العجائيب".
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 . 1فتت  لو
تلعممل  فممي عمم م كيممر البسممطامي كن مما رايمما، كت كن  مما ومما ر مممر  عليمم ، تالمم د 

مة التمي ت م ها المتصموفة توحي بم  وبارتم   األويمرل، مما يم ل  علم  تلمث الر بمة الملح 
في التزاير في العام ة من والل الحكمي الم د ركتا ييم  فضماا رحبما للتواصمل مع م . 
تلقممم  ت ممم تا فمممي الرايممما حمممافزًا سمممرديًا لممم لث العضممماا، حت ممم  ت   يانمممد تحممم   فمممي 

قممول ابممن األعرابممي همم  حماالت الو مم  العميمم . تالمم ين يكونممو  فممي حمال الو مم  يممما ي
وكشمممب  شممميا بالمجمممانين،  ممم  سممممحد كنعسممم   بتلممم، م جمممت   عاممم ما يطل مممو ، لمممو 

يمالعراأ ا تحموهما يقصمر توهموه في تي  سلكوه، كت تراا بحمر سمبحوه، كت تراا نمار 
م ممممما، كت مممممما ركيمممممت   ميمممممردين م يممممممين  كا رك  ضممممموا الامممممار، ال يقتصمممممر عمممممن تقح  

،  ال كن  مم  فممي كلممث محعوتممو  مممن ؤتت َ يممزتت  تال يعممبالمتمماتر تالم الممث تالقعممار، ال 
 . 2فالزلل بص     في  ص ه ، ف   من العل  عل  سانو

    كحمموااًل ي مم ه حيممث يكممو  المتصمموف مزومم تًا عممن كهلمم  تنعسمم  تالاممات  مم  
فرضممد كحكامممًا تممثمن في مما حمماالت االنقطمماا همم ه، تيل ممما دام االنقطمماا يل ممما حكمم  

  بالواليممة تالمعرفممة، بممل  ممازاه هللا بيممت  صمماوف ال بممات عليمم  بالصمم ث، تاعتممرف لمم
تالكرامات، حيث يزو  مما ييماا ممن حيمث شماا، ت م  يثمرت الكراممات تشماعد بمين 
الاممات، تكصممب  الاممات يتمم اتلون ا فممي شممكل حكايممات تكوبممار. تيممرتد الطوسممي ك   
كهمل العلمم   مم   معمموا فممي كلممث كلمم، حكايممة تكلمم، و ممر، تيسممحي صممحة تاحمم ل ما مما 
عا  متصوف تاح  علي ا  ميعًا م ما يثرت ليؤي   وازها يون ا  نرامًا للا مي عليم  

 . 3فالصالل تالسالم، ألن   كفضل األن ياا، تكمت  وير األم 
تلق  ت   المتصوفة تكتباع   في سمرد هم ه الكراممات تسميلة لكسمي كن مر عم د 

قمممات بط يعمممة ممكمممن ممممن المريممم ين، أل   كفضممملية تاحممم  مممما   علممم  الومممر يانمممد ت
الكرامممات التممي ي بمم   ياهمما هللا. ت مم  كايممرت  ضممية اليممطحات  اممارل  ويممة تعايعممة فممي 
ن ايممة الاصمم، الثمماني مممن القممر  الثالممث ممم  البسممطامي ت عمم ه الحممال  تميرهممما مممن 

تلد حكايممممات   التممممي وتحكممممي القمممم رات الخار ممممة تالخالقممممة للهممممواهر ت المتصمممموفة، تتمممم 
 ريق  من السلو  البيرد حت م  التحق م ، حيمث يمت    الكونية عل  البطل المت ين في

تحق   البطل لطرائ  تممارسات يجعل  في سملوي  يقتمرب ممن هللا، ت التمالي يكتسمي 
                                                           

دار الشوقيات، القاهرة  -1تزفيتان تودوروف، مدخل إىل األدب العجائيب، تر: بوعالم صديق، ط (1)
 .45ص -1994

 .ص387من كتاب الوجد البن األعرايب، اللمع، ابب خمتصر  (2)
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 .  1ف  يعة فوث بيرية، تضاف  ل    يعت  األتل ، كت تمحوها في تلث الحكايةو
ف الممم د يميمممي علممم  المممماا، تيطيمممر فمممي  ت ممم  تاا لمممد األوبمممار عمممن المتصمممو 

واا، تما يمتلك  من ووارث اإلشارل تالكمالم، تحت م  اإلحسمات. تسمئل البسمطامي ال 
يومًا عمن الميمي فمي ال مواا، فقمالال و كا  ابمد نعما بقلبم  ت مرب  لبم  بحسمن تا م  
بر   ، تصم   تا م  بارادتم ، تات صملد  رادتم  بميميئة والقم ، فيماا بميميئة هللا، تنهمر 

نمد نعسم  بقم رل هللا، تسمار حيثمما شماا هم ا بموافقة هللا، تترف    لب  برفعمة هللا ، تتحر 
 .. 2فالع   بمييئة هللا تعال ، تنزل حيث شاا هللا في يل  مكا  علمًا ت  رلو

بمل  ن م  يؤيمم  كلمث فممي  مول  وممر حمين  يمل لمم ال وفمال  يقممالال  ن م  يمممر  فمي ليلممة 
ة، فقالال الييط ا  يممر  فمي لحهمة ممن الميمرث  لم  المتمرب، تهمو فمي لعامة   ل  مك 

هللا، ت يممل لمم ال     فالنمممًا يميممي علممم  الممماا، فقممالال الحيتممما  فممي المممماا تالطيممر فمممي 
 . 3فال واا كعجي من كلثو

د الممم د كشمممرنا  ليممم  سمممابقًا عاممم       هممم ا الوضممم  لممميعكا تلمممث الحيمممرل كت التمممرد 
د يلحب في بعا الحكايمات عام  صماحي الخار مة كات ما، تهمو  المتل قي، بل     الترد 

ف ل متل ممم    للحممم   الخمممارث للهمممواهر المتصمممو  ، تالممم د تقممم  علممم  ي يممم ، باعتبممماره كت 
 الكونية، مثل ال د يحكي  الس لجي عن البسطامي في  ول ال 

وسممممعد محمممم  بمممن علمممي المممواعب  مممالال ييمممما كفمممادني بعممما شممميو  الصمممويية، 
حانيممًا عممن الجايمم  بممن محممم ،  ممالال  ممال كبوموسمم  المم بيليال دولممد علمم  كبممي زيمم ، 

ن ي يم  مماا تا م، يضمطرب، فقمال لميال تعماَل، ام    مالال     ر ماًل سمزلاي عمن فاكا بي
الحياا، فتكل مد علي  بييا من عل  الحياا، ف ار دترانًا حت   صار، ي ا يمما تمر  
مًا، فكل مما تكل ممد  ف اب، تيرت  كن   بقي ما   طعة يقطعة  موهرل، فاتخم ت مام  فص 

تب كلمممث العمممص  حت ممم  لممم  ي ممم  ماممم  بكمممالم القممموم، كت سممممعد ممممن يمممالم القممموم، يممم 
  4فشيئًاو.

د فممي همم ه الحكايمممة لمميا دهيممة المتلقممي  كمممام الخار ممة التمممي      ممما يثيممر التممرد 
ممم ب ممما  مممانو  الحيمممال فحسمممي،  ن مممما همممي تلمممث القمممو ل الكالميمممة التمممي كنسمممي ممممن  لعط 

ف نعسمممم  البطولممممة تاسممممتمراريت ا، مممممن وممممالل الوحمممم ل الثانيممممة فممممي  والل مممما المتصممممو 
                                                           

 .33علي زيعور، الكرامة، ص  (1)
 .97السهلجي، النور من كلمات أيب طيفور، تح: عبد الرمحن بدوي، شطحات الصوفية، ص  (2)
 .400الطوسي، اللمع، ص  (3)
 .96-95السهلجي، ص   (4)
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ةو تيرت  كن   بقي مام   طعمةو، تالتمي  م  نعت رهما زيمادل علم  الخ مر األصملي، الحكاي
ف الميممول معرييمًا بمالكالم الم د  تمن ا   تضمخ   الحكايمة، تتضمخ   صمورل المتصمو 
ممممل بمممم   مممموانين الحيممممال. ميممممر ك   مممممن تراا كلممممث نلممممما مقصمممم ية للتمممم ليل علمممم   تعط 

مة كتلئمث ال بسمطاا ممن المريم ين تالسمالكين الخصوصية تاإلنثار من االتبماا، تواص 
المم ين ال يعرفممو  ميممر القمموانين الط ي يممة تهمم  يوا  ممو  كحمم ااًا فمموث   ي يممة. تمممن 
هممم ا الماطلممم  بالممم ات يمكمممن الحممم يث عمممن تععيمممل العقممم  التواصممملي مممم  التلقمممي عاممم  

فة.  المتصو 
د ي لث في ارتبا   بمادرا  صماحي الكراممة نعسم  للحم   التريمي،  نلما الترد 

ل الر ممل بممين ي يمم   لمم  ممماا يضممطرب. ت مم  يامم هو المتل قممي فممي مرحلممة تهممو تحمم و 
كتلمم ، امم   يخمم،  ان هاشمم  فممي مرحلممة الحقممة عامم ما ير مم  الحاداممة  لمم  مثمميالت ل مما 
ح اد من   ل هي معجزات األن ياا، أل   الكرامة م اية علم  التكمرار، تهمي امتم اد 

صمممم،  مممممن سممممبقوه، تملممممزم  لتلممممث المعجممممزات، تالممممولي  ملممممزم ضمممممايًا بمممماالنخراب فممممي
  1فباالن ما  في كسرل األن ياا.

د، تهمو رد  الععمل األنثمر تيمامة عام   درا  المتلقمي  مير ك   ه ا ال يا مي التمرد 
لمثممل همم ه الحكايممات، فقمم  تل ممد الرتايممات علمم  الممرم  مممن شمميوع ا تيثرت مما تخلمم  

وبلتامي عامث البسمطامي ر مل يقمول لم ال  لم  اإلحسات نعس  في يل  ممر ل، ت م   ماا 
 ية، تكنا مؤمن ب ا، تلكن يعارضاي في ا اليث، فزحي  ك  تقمول شميئًا يم هي اليمث  
عا مي، فقمال لم ال مثمل ممماكا يما مسمكين؟  فقمالال وبلتامي كن ممث تميمي علم  المماا، تفممي 
مة بمين األكا  تاإل اممة، تتريم  تتر م ، فقمال لم ال يما مسمكين!..      ال واا، تتزتي مك 

  وطمر، ت   كعطمي الممؤمن، فان مما كعطمي عطماا  يمر ممن ه ا ال د كيرت ليا لم
ما  الطي ور، ليا ل ا اواب تال عقاب، بل المؤمن ه ا كن مر علم  هللا ممن التمراب، تكم 
مما كيمرت ممن كن مي كسمير مما بمين األكا  تاإل اممة، فما   بعما الجمن  يسمير فمي نحممو 

ممة، تيممزتي بممالخ ر فمما  كعطممي المممؤمن همم ا، فان ممما كعطممي عطمماا بعمما  همم ا  لمم  مك 
،  ممالال امم   همما  تاضممطرب، ت ممال المممؤمن  ، تالمممؤمن كنممرم علمم  هللا مممن الجممن  الجممن 

ة تتطوف حول  تتر   تال ييعر ب  يزن  كو و.  . 2فالجي  ال د تجيئ  مك 
التممردد تالحيممرل تا عممة  ك ، سممواا لمم   المتل قممي المم د يعتممرو ك   الوا عممة تاتمممي 

                                                           
، 1988،دار توبقال للنشر، 1أويل، دراسات يف السرد العريب، طيراجع، عبد الفتاح كيليطو احلكاية والت (1)

 .60ص 
 .159-158السهلجي، النور من كلمات أيب طيفور، ص.ص.  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 177 - 

، كت ل   كلمث الم د يعتمر  و بزن  ما مجمرد ويماالت تكتهمام، فمي حمين  م  للوا   تالح  
نتلق اها نحن اليموم باعتبارهما كفعمااًل با ايمة ممن األحم ا  المتخي لمة فمي الاموم التمي ال 
ل  ل   سمرد يتواصمل بم  المراتد  يمكن ك  تستابط داللت ا كت تاكي،  ال عا ما تتحو 

ل همم ه األحمم ا  المتخي لممة فممي سممياث  صصممي ي صممب  ممم   ممرف  وممر، تحممين تتحممو 
التزتيل ممكاًا، ت  ت  ه ا السرد ال د يحول المم ر  م وياليمًا م  لم  لتمود تواصملي، 

  1فال يمكن التزتيل ال د ليا في  وهره  ال محاتلة يي، لل اللة تاإلفصاو عا ا.
  1فعا ا.

فة،  لممم   انمممي ارتبممماب  ل الحكمممي عاممم  المتصممو  ت ممص  الرايممما يممما  حممافز ًا لتيمممك 
نمممة ل وبمممار تالحكا يمممات التمممي تسمممرد يراممممات   بالحممم   اللعهمممي التمممي األحممم ا  المكو 

مًا كت دعماًا كت تمتممة كت  شمارل كت  حساسمًا مرتبطمًا  ت  ت مرهونة بم ، يمز  يكمو  يالم 
فة فممي  بمم  يال ممات، تالخمما ر تالو مم  فممي المماعا، تهممي يل  مما  ليممات تت ع مما المتصممو 

ممي، تكعطممد فممي الو ممد نعسمم  بعمما مالممم  تمي مم ز ال ايممة تععمميل   للتواصممل ممم  المتلق 
السردية ل  ه الحكايات التي كصبحد ييما بع  نوعًا  صصميًا متميمزا  لم  يكيم، بعم  

 عن وصائص . 
تلق  ياند مساهمة البسطامي تالحال  ارية، لما يانا يتمي زا  بم  ممن حضمور 
بين الاات، ت   يا  الحال  يما يقمول ع م  المرحمن بم تد وبمالرم  ممن علمو  شمزن  م 

وضمموعات عيا مما التممي  ر  مما البسممطامي، بممل هممو كحيانممًا يخمماا لمم  يكمم  يتجمماتز الم
عاممم ، تيتخل ممم، عمممن  ركتممم ، تلسممماا نعمممزت هممم ا التخل ممم،  لممم   بممم  الحمممال  بقممم ر مممما 
نعزته  ل  الهمرتف األليممة التمي كحا مد بم ، فزت عتم  عام  حم   مما نهمن  كن م  سميق، 

اليمز  بالاسمبة عا ه لو تر  تشزن  ياطل  في التع ير بحرية عن كحوال ت م ه، يمما 
 .. 2فألبي يزي و

ف يكتماب والتعمرفو للكالبماكد، تهمو ك مرب  مير ك   الكتي التي كر ومد للتصمو 
مصمم ر  لمم  الحممال ، لمم  تعيممر  لمم  همم ه األوبممار تالكرامممات نتيجممة التممزاير العايممد 
ل  المم د مارسممت  تالمم د كد   بممالبعا  لمم   نكارهمما، فممي حممين نجمم  الطوسممي، تهممو كت 

، تكن   ص   ا ت وازها تكفرد ل ما بابمًا فمي يتابم  اللمم ، لم  يعيمر  3فمن كير الكرامات
                                                           

، اهليئة 3، ع13يراجع، نصر حامد أبو زيد، "الرؤاي يف النّص السرديّ جملّة فصول )قراءات تراثية(، جملد  (1)
 .    ، ص   1994للكتاب، خريف  ةاملصرية العام

 .48عبد الرمحن بدوي، شطحات الصوفية، ص  (2)
وهذا خالفاً ملا ذهب إليه الباحث يوسف زيدان يف مقال عن الكرامات أّن القشريي هو أوّل من أشار  (3)

 (.1994، 3، ع 13إىل الكرامات يف رسالته )يراجع املقال يف جملّة فصول، جملد 
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ما لحم   ل، علم  المرم  مم   ل  الحال  لهرتف  تعر ضاا  ل  بعضم ا فمي العصمل األت 
بمصرا الحال  من مبالتات بلتد ح تد الخوارث، حيث يرتد الخطيمي البتم ادد، 

ل من كر   لحاداة  تل الحال  كن   بع  حرث  ث   ت ، ت لقائ  في د لمةال ونصمي تهو كت 
الركت يومين ببت اد عل  الجسر، ام   حممل  لم   وراسما ، ت يمد بم  فمي الامواحي، 
تك  ل كصمحاب  يعم ت  كنعسم   بر وعم  بعم  كر عمين يوممًا، تاتعم  ك  زادت د لمة فمي 
تلمممث السممماة زيمممادل في ممما فضمممل، فممماد ع  كصمممحاب  ك   كلمممث بسممم ب ، أل   الرمممماد ومممالط 

عممما كصمممحاب الحمممال   ك   المضمممرتب عممم ت  الحمممال ، كلقمممي شممم    زعممم  بت المممماا، 
عمم  بعضمم   كن  مم  ركته فممي كلممث اليمموم بعمم  المم د عمماياوه مممن كمممره، تالحممال  عليمم ، تاد 
التممي  ممرت عليمم  تهممو رانممي حمممارًا فممي  ريمم  الا ممر، فعرحمموا بمم ، ت ممال لعل  مم  مثممل 

لمد هؤالا البقر ال ين تا وا كن ي كنما المضمرتب تالمقتمول، تزعم  ب عضم   ك   داب مة حو 
  1ففي صورت و.

ت كا ل  يكن بوس  المتل قي تزتيل تلث الخوارث التي تحعمل ب ما حكايمات الكراممة 
 ال باعتبارهمممما را ، فعممممي الرايمممما بامكمممما  اإلنسمممما  ك  يطيممممر تيحل مممم ، تيميممممي فممممي 
ال مواا تيحيمي الممموت ، ألن  ما يممما يقمول القيميردال ونمموا ممن كنممواا الكراممات تتحقيمم  

رايمما ومموا ر تممرد علمم  القلممي، تكحمموال تتصممور فممي المموه ،  كا لمم  يسممتترث الامموم ال
. تممن  2ف مي  االستيعار، فيتوه   اإلنسا  عا  اليقهمة كن م  يما  رايمة فمي الحقيقمةو

ل ، ت   يانمد فمي  كلث يمكن التزني  عل  دتر الرايا في نيزل القص  الصوفي تتيك 
 لث ت التزتيممل، يممما فممي سممورتي يوسمم، القممر   بممارزل مممن حيممث عال ت مما بممالقص  يمم

ف  ت براتي ، تل لث ياند في الخطاب الصوفي  الوسيط األمثل بمين عال مة المتصمو 
با  من   ة، تعال ة المتصوف بالمتلقي من   ة كور . تهي رمز للمعرفة التمي 
ي   ما هللا العممارف، تال تتمزت   لمم  كااماا الامموم فحسمي، بممل  م  تايممط مخي لتم  فممي حممال 

عامماا تالو مم . تيممما يعممؤت  الا ممي المموحي فممي اليقهممة، يمم لث يعممؤت  الصمموفي المعرفممة ال
في يقهت ، عن  ري  المعمرا  كت اإلسمراا الرتحمي، حيمث تكمو  رحلمة العمارف ممن 
ب نمم  تكاتمم ، نحممو مممو ن المعرفممة تالحقيقممة، تكلممث بواسممطة  ا ممة ال تتمموف ر  ال لمم   

عصل  ال د يخترث بعضل ا الو مود بكمل  من يمتلكو  ه ه الق رل ت ا ة الخيال فالما
 مراتب  تحجب   ل  ك  يصل  ل  الحقيقة في العماا كت ال رز .

فة ك   األتلياا ما   ل   معار  ت سرااات رتحية وييماه ت  في ما  تير  المتصو 
                                                           

، مكتبة اخلاجني، القاهرة، واملكتبة العربية، 1، اتريخ بغداد، طاخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي (1)
 .141، ص 1931بغداد، 

 .176-175القشريي، الرسالة القشريية، ص  (2)
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معاني متجس  ل في صور محسوسة للخيال، يعطو  العل  بمما تتضمم ن تلمث الصمور 
ا فمممي األرو تفمممي ال مممواا، ميمممر كن ممم  ليسمممد ل ممم   ممم م ممممن المعممماني، تل ممم  اإلسمممرا

محسوسمممة فمممي السمممماا، تل ممم ا زاد علممم  الجماعمممة رسمممول هللا صمممل  هللا عليممم  تسمممل  
ممممممًا، ت طمممممم  مسممممممافات حقيقيممممممة  باسمممممراا الجسمممممم ، تاوتممممممراث السممممممماتات تاألفمممممال  حس 
ممًا مممن السممماتات فممما فو  مما.... فمعممار   محسوسممة، تكلممث يل مم  لوراتمم  معامم  ال حس 

 ..  1فتلياا معار  كرتاو تراية  لوب تصور برزويات تمعا  متجس  اتواأل
زي  البسمطامي التمي يانمد الوحم ل ال الليمة يتلعل  كتل معرا  صوفي رايا كبي 

األساسمية، تفمي الو مد نعسم  الحمافب السمردد الم د كسم   بم  البسمطامي فمي  شماعة 
فة، تالم  د اتخم  اتجماهينال يعكما الجو  القصصي تنيزل الاوا السردد عام  المتصمو 

األتل رحلمة الصمموفي كت معرا م  ت سممرااه نحمو الحقيقممة، بحكم  ك   الصمموفي العممارف 
ممة البا اممة المسممتترل تراا حجممي   ممادر بحكمم  حقيقتمم  علمم  الوصممول  لمم  المعرفممة الحق 
الو ود، تحجمي اإلنسما  نعسم ، يمطالمي الماعا تالجسم ، تكلمث باوترا  ما، تتجماتز 

 مممود عمممن  ريممم  رحلمممة مضممماية حت ممم  يصمممل  لممم  الحقيقمممة نونيتممم  تلمممث تحجمممي الو 
ما  ا ، تيحق  الصورل اإلل يمة ييم . كم  الكاماة بالععل داول ، ت   يتجل   هللا فيراه تيح  
االتجمممماه الثمممماني ييكممممو  موضمممموا الخطمممماب ييمممم  هممممو المعرفممممة كات مممما التممممي يتلقاهمممما 

ممرد فممي موا عمم  الصمموفي، تالمخا بممة التممي يقيم مما هللا معمم  مثلممما ركيامما كلممث عامم  ا لاع 
 تمخا بات  تالتي نر  بعا مهاهر بايت ا السردية ييما بع . 

مم  نممص  رايمما البسممطامي رحلممة الصمموفي تمعرا مم  ع ممر السممماتات لقمم   س 
،  2ف

مة حم اد  ة عرت  ، باحالتاا كتاًل عل  يو  هم ه القص  حيث ي  ك البسطامي سرد  ص 
ات  اصم ًا  لم  هللاو، تيما  هاما  ل  في الماام وركيد في الماام يزن ي عر د السمات 

 يمممر يحملممم  تيعمممر  بممم  ع مممر السمممماتات، تيل مممما تصمممل سمممماا تبسمممط لممم  المتريمممات 
بااللتعمات، لكا مم  لمم  يكممن ياهممر  لي مما، تيعمرو عممن يممل  شمميا، تيخا ممي هللا  ممائاًلال 
، ت مجممرد ممما ياطمم  ب مم ه ال بممارل تمتمم    ليمم  يمم  ملممث  ومممرادد ميممر ممما تعممرو علممي 

اا التي تلمي  التمي يما  في ما، تيما  فمي يمل  سمماا يصم، المالئكمة تج ب   ل  السم
التي ياند في كنثر األحيا  تزو  صعة الطير، يما يصم، اليمات التمي ييماه ها، 
تياند يل  المالئكة ت عوه للقيام مع ما لميماريت ا وبمادل هللا تتسم يح ، حت م  يات مي 

                                                           
 .343-342، ص. ص. 5ابن عريب، الفتوحات املكية، مج (1)
ابع والزوابع البن سوف نرى االمتداد القوي لفكرة العروج هذه يف رسالة الغفران للمعرّي، ورسالة "التو  (2)

شهيد، ويف قصيدة سري العباد إىل املعاد لسنائي، وعند املتصوّفة يف منطق الطري للعطار، وكتاب اإلسرا 
 إىل مقام األسرى البن عريب. 
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زيم ،  م،،  م،، ياددال ويما كبما  ل  السماا السابعة، تفي ه ه السمماا سمم  مااديمًا يام
فان ث  م  تصملد  لم  المات م ، فلم  يلتعمد، ألن م  يما  يم ر  كن م  فمي امتحما  لصم ث 
، فلمم  يممزل يطيممر فممي الملكمموت تالج ممرتت، تيختممرث   رادتمم  فممي الوصممول  لمم  الحمم  
الحجي، حت   تصل  ل  الكرسمي، تلم  يمزل يطيمر حت م  انت م   لم  بحمر ممن نمور، 

حت م  انت م   لم  البحمر األعهم ، الم د عليم  عمرأ المرحمن،   تل  يزل يقطم  البحمار
تل  يلتعد كبو يزي  حت   ناداه الح    لي   لمي  علم  بسماب   سمي، حت م  تمر  لطمائ، 
صمماعي... فاسممتق ل  رتو يممل  ن ممي توا بمم  الرسممول صممل  هللا عليمم  تسممل  بقولمم ال يمما 

ممممن ولقممم  تعضمممياًل،  كا كبممما يزيممم ، مرحبمممًا تكهممماًل تسممم اًل،  ممم  فضمممل ث هللا علممم  يثيمممر 
 ، ر عد ك ر  كمتي ما ي السالم تانصح   مما اسمتطعد، تادع م   لم  هللا عمز  ت مل 
ا   ل  كزل مثمل كلمث حت م  صمرت يمما يما  ممن حيمث لم  يكمن التكموين، ت قمي الحم   

 . 1فتق  سد كسمااهت بال يو  تال بين تال كين تال حيث، تال ييد  ل   الل  
رمزيممممة  التممممي تت سمممم  ب مممما الرايمممما التممممي هممممي الموضمممموا     التمممم اول تالكثافممممة ال

تالحافب السردد في الو د نعس  ل  يما  من تطاب  زمن سردها مم  زممن العمرت . 
تنهممممممممرًا للط يعممممممممة االسممممممممت يارية للرايمممممممما حيممممممممث تمث ممممممممل بايممممممممة اسممممممممت يارية ي ممممممممر  

Macrostructure Analeptique  ،فان  مممما تسممممير فمممي وط يممممة ال انكسممممار في مممما
مم ه  حالمم ة السممارد بعمم  يممل  مرحلممة مممن العممرت  علمم  يون مما رايمما وامم   ركيممد يممزن ي تتؤي 

ر الحم    رل بتكمر  عر دو، مير ك   ه ه اإلشارل ياند تردع ضممن تحم ل سمردية متكمر 
ال د تحمل ، تهو العاصل بين مرحلة تكور  ممن مراحمل العمرت ، يقمول في ماالوا   لم  

، فعممي يممل  كلممث علمممد كن مم  يممزل يعممرو علممي  مممن الملممث ممما يل ممد األلسممن عممن نعتمم 
مما علمم  هللا ما ممي  ، فلم  يجر  اممي، تياممد ك ممول يمما عزيممزدال مممرادد ميممر ممما تعممرو علممي 
صمم ث اإلرادل فممي القصمم   ليمم ، فمماكا كنمما بملممث ممم   يمم ه، فرفعاممي  ليمم ، امم   ركيممد يممزن ي 

 عر د  ل  السماا الثالثة الرابعة...و. 
ا تحمممل فممي اااياهمما معار ممة بسمميطة علمم  الممرم  مممن كن  مما ت مم ت ارتمم ادًا،  ال  كن  مم

ال اوليمة التمي يقمول في ماال  ممرادد  prolepseتس   فمي وط يت ما، همي تلمث السمابقة 
رل ياملة بتاامي حم   العمرت ،  ، فتس   في   ار الوح ل المكر  مير ما تعرو علي 
لكا  مما يسممابقة تيممير  لمم  ممما سمموف يحمم   عامم  ن ايممة العممرت ، حيممث يممت  اللقمماا ممم  

ا ا يخل  نموا ممن االنتهمار بالاسمبة للمتلقمي همو استيمراف لمما همو  ت  عام  هللا، تم

                                                           
، دار احلرمني للطباعة، 5يراجع عبد الرمحن عبد اخلالق، الفكر الصّويف يف ضوء الكتاب والسنّة، ط (1)

 .323إىل  316وردت رؤاي البسطامي كاملة، من ص  ، وفيه1993القاهرة، 
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زيمم  البسممطامي فوراممة الرسممول ين ايممة العممرت ، تهممو حصممول الواليممة تالتعضمميل ألبممي 
 رسالة ال  اية تال عول  ل  هللا عا  الر وا. 

ممرات باألفضمملية، كت بحصممول  فة مممن المبي  ت ممما ك   الرايمما فممي عممرف المتصممو 
ما يتمي  للمتل قمي المعرفة ، ت ص  الم عول، تانتسماب كن مر عم د ممكمن ممن األتبماا، مم 

استثمار معرفت ، ت ااعاتم  فمي تزتيل ما، يما  البم   للسمارد ك  يريمز علم  الممراد تهمو 
القصممم   لممم  هللا، ليكممممو  تفمممي الو مممد نعسمممم   ليمممة ممممن  ليممممات تععيمممل التواصمممل ممممم  

  الرايمما تتزتيل مما لصممالح ، ال يمكممن المتلقممي، أل   الر ائممي البسممطامي يمم ر  ك   معامم
دل، تلكممممن بسممممياث يجممممم  الر ائممممي تالمممممرتد لمممم  كت  ك  يتحقمممم  مممممن وممممالل رايمممما مجممممر 

فمي   prolepsesكت االستيمرافات  analepsesالمتلقمي، تيمما تحقم  االسمت يارات 
كد حكايممممة، مقاصمممم ها الحكائيممممة ومثممممل العجمممموات التممممي يخل ع مممما السممممرد ترااه، سممممواا 

ممات حمول سمواب  شخصمية   يم ل دولمد عمال  القصمة، كت با العاما باعطائاا معلو 
. فان  مما يمم لث تم ممما يانممد  1فعلمم  حاضممر شخصممية اوتعممد مممن مسممرو األحمم ا و

و،  المسافة الزماية التي تستتر  ا المعار ة، مثل وبمارل وممرادد ميمر مما تعمرو علمي 
مي بعم  مراحمل تع  ر عن تطل  لقص  بامكان  ك  يت  مباشرل، ته ا ما ح   للبسمطا

 ع ر السماتات.
تهممم ا مممما يجعمممل الوحممم ل االستيمممرايية شمممكاًل ممممن كشمممكال االنتهمممار، يمممما يقمممول 

، ف مممي تم يممم   لتحقممم  القصممم  فتضممم ية الواليمممة تالوراامممة ،  2فWeinrichفيامممريتو 
ث،  التي  م   لي ا البطل، مام  السمماا األتلم ، تهمي بالاسمبة للمتلقمي عاصمر ميمو 

ث العاا  للخيمال فمي تصم، مرحلمة يعتقم  في ما المتلقمي كن  ما مم ا سم  للسارد با ال
 المرحلة الا ائية، تواصة بع  الوصول  ل  السماا السابعة، حيث يقولال 

واممم  ركيمممد يمممزن ي عر مممد  لممم  السمممماا السمممابعة، فممماكا بمائمممة كلممم، صممما، ممممن 
المالئكممة، اسممتق لاي يممل صمما، مثممل الثقلممين كلمم، كلمم، مممر ل، ممم  يممل ملممث لممواا مممن 

، تحد يل  لواا كل، كل، ملمث، يمل ملمث مسميرل عمال  تيمل  علم  مقم مت   ملمث نور
تصممملد  لممم   ممم  ممممن كلمممث، فممماكا مممما ماممماد ياممماددال يممما كبممما يزيممم ال  ممم،..  ممم،، فان مممث اسممم  بريائيممل، سمملموا علممي  بلسممان   تلتممت   فممرددت علممي   السممالم بلسممان   فتعج مموا 

ي  ممن الملمث مما يل مد األلسمن المات م ، فلم  كلتعمد  لم   ولم ، ام  لم  يمزل يعمرو علم

                                                           
، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ الدار 1حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية، ط (1)

 .122-121، ص 1990البيضاء، 
 .133نقالً عن حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية، ص  (2)
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عممن نعتمم ، فعممي يممل  كلممث علمممد كن مم  ب مما يجر اممي، تياممد ك ممولال يمما عزيممزد  مممرادد 
...و.  .. 1فمير ما تعرو علي 

هاا تح   ويبة االنتهار، تتعود الالزمة التي تح   في يل  مر ل تتكرر علم  
ن اإلعممال  لسمما  السممارد، تتطممول فتممرل االنتهممار، تلمم  تعمم  المسممافة التممي تعصممل بممي

و، تتحق  القص ، هي  طم  سمماتات سمب  مثلمما  األتل ومرادد مير ما تعرو علي 
تثيمممره كانمممرل المتلقمممي الممم د يحمممتعب في ممما بقصمممة واإلسمممراا تالمعمممرا و، يمممما ك  معار مممة 
االستيممراف تلممث تصممب   لمم   انممي تتيعت مما فممي االنتهممار، تنهممرًا لتكرارهمما تممؤدد 

تضممممعيتين متيمممماب تين تمختلعتممممين فممممي الو ممممد  بممممالمتلقي  لمممم  والقيممممام بمقارنممممة بممممين
، سواا من والل  دران  للعال ة بين الوضم ية السمابقة تالوضم ية الالحقمة،  2فنعس و

بعمم  يممل  مرحلممة، كت مممن وممالل الو مموف علمم  تضمم ية المتصمموف السممالث المم د لمم  
يصل  ل  اليقين فالتعضيل، تتض ية المتصوف الولي الموار  الم د تجمر د عمن يمل  

  هللا، تتلممث هممي المعار ممة الكاماممة فممي الرايمما المع  ممرل عممن تضمم ية الصمموفي ممما سممو 
   ل الوصول  ل  هللا ت ع ه.

    تلممممث المعار ممممة لتؤسمممما ع ممممر  ممممول انتهممممار القممممار  لامممموا مممممن اليقممممين هممممو 
مم  بتحقمم  المممراد فممي  وممر القصممة عامم ما  التصمم ي  بممما  مماا فممي الرايمما، تالمم د تحق 

  ال هللاال
فممي ميممر ممما تعممرو لممي، فلمم  كلتعممد  ليمم    ممالاًل لحرمتمم ، ويمما عزيممزد مممرادد  

 ، فلما عل  هللا سبحان  تتعال  ما ي ص ث اإلرادل في القص   ليم ، فامادانيال  لمي   لمي 
ت الال يا صعي  اد  ما ي، تكشرف علم  ميمرفات ب مائي، تميمادين ضميائي، تا لما 

 مممي، علممم  بسممماب   سمممي حتممم  تمممر  لطمممائ، صممماعي فمممي  نمممائي، كنمممد صمممعي ي تح ي
تويرتممي مممن ولقممي، فكاممد ككتب عامم  كلممث يممما يمم تب الر صمما ، امم  سممقاني شممر ة 
مممن عممين اللطمم، بكممزت األنمما، امم  صممي رني  لمم  حممال لمم  ك مم ر علمم  تصممع ، امم  

 . 3ف ر  اي ما ، ت ر  اي حت  صرت ك رب ما  من الرتو  ل  الجس و
 تلق   ال كبو القاس  العارفال 

  ك مممممال ا كهمممممل المعرفمممممة فكل  ممممم  ومعاشمممممر  ومممممواني عرضمممممد هممممم ه الرايممممما علممممم
                                                           

 .321-320الفكر الصويف، ص  (1)
 )2(gérard genette, figures iii, édetions du seuil, paris . 1972, 

p.95 
 . 322الفكر الصويف، ص  (3)
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 . 1فيص   ون ا تال ياكرتن ا، بل يستق لون ا عا  مراتي كهل االنعراد في القص   لي و
    هم ا الممر كد يضممعاا عامم  الم يممار المم د يمما  يقممات بمم  صمم ث الممر اتد  الر ائممي 
تالم د ال شمث كن م  يقمموم كساسمًا علم  التسملي  بالرايمما  الماص مقابمل الحلم   الالنممص، 

   الرايممما ممممن هللا، تالحلممم  ممممن اليممميطا ، تالرايممما يكمممل  والاصمممو  كات المعمممين أل
اإلل ي تحمل رسالة تقوم عل  مجموعة من األزتا ال وتعمب ت رشماد، تا يم  تتم يير، 

 . 2فتبصرل ته ايةو.
ممم  تالممممرتبط بمممالجو  الخممموار ي الماممموب بحممم    تعلممم  المممرم  ممممن العمممرو المعق 

 س  ية التي تصل الر بة بالععل، فما  كلمث لم  يمام  العرت ، تالعضاا المطل ، تالال
ف مممن ات خاكهمما كسمملو ًا ميممرتعًا بيممروية الرايمما كات مما فممي  الممر اتد  الرائممي  المتصممو 
تععيمممممل العال مممممة مممممم  المتلقمممممي، تكلمممممث ممممممن ومممممالل تععيمممممل فعمممممل االنتهمممممار عاممممم ه، 

 ف باالستيراف، تالقعز عل  كتصاف كت لحهات معياة في القصمة تاالوتمزال تالحم
تتضمممخي  الميممم   الوصمممعي، تالتكثيمممد تاإل ممممال فمممي عمممرو األحممموال تاألتصممماف 
تحت  األح ا ، يقول ال وفل  كزل ك ير فمي الملكموت، تك مول فمي الج مرتت، تك طم  
مملكمممة بعممم  مملكمممة، تحجبمممًا بعممم  حجمممي، تميممم انًا بعممم  ميممم ا ، ت حمممارًا بعممم  بحمممار، 

ق لاي، تمعمم  عمممود مممن نممور، تكسممتارًا بعمم  كسممتار، حتمم   كا كنمما بملممث المرسمم  اسممت
، اممم   مممال ال وممم  هممم ا العممممود فزو تممم ، فممماكا السمممموات بكمممل مممما في ممما  ممم    اسممممممتهل بهممممممل معرفتممممممي، تاستضمممممماا بضممممممياا شممممممو ي، تالمالئكممممممة  يل  مممممم  صممممممارت فسمممل   علمممي 

 .. 3فنالبعوضة عا  يمال هم تي في القص   لي و
ما  ضافة  ل  الجو  الخموار ي الم د تتسم  بم  األحم ا ، تال سم  ي ة التحمو الت، مم 

الممممواردل وتهممممي تحمممم ات مممممن زمممممن  résumésيمممموحي بمممماإل الث، فمممما  اإل ممممماالت 
سممحد للمتلقمي بتخي مل مما تم     4فالحكاية تقابل ا تح ات ك مل ما ما فمي زممن الكتابمةو

السمممكوت عاممم ، تمممما عجمممزت األلسمممن عمممن تصمممع  تنعتممم ، لعممم م  ممم رل السمممارد علممم  
ا  يمما عامم  ابممن ولمم ت  تعت ممرال وممم ريًا للتيممي، ت كا مقابلتمم  فممي مسممتو  السممرد، أل   الر 

ره بالصمورل المااسمبة  كدريد الماعا ممن عالم ما مما ت ريم ، كلقتم   لم  الخيمال، ييصمو 
 ، تي فعممم   لمم  الحممما  الميممتر  فيمممراه الاممائ  يزن ممم  محسمموت، فيتامممز ل الممم ر   ممممن ملمم

                                                           
 .323م،ن، ص  (1)
 .149سعيد يقطني، تلقي األحالم وأتويلها يف الثقافة العربية، ص   (2)
 .321الفكر الصويف، ص  (3)

 )4( T.Todorov & O.Ducrot, Dictionnaire Encyclopedique Des 
Sciences Du Langage, Editions Du Seuil , Paris. 1972. P401. 
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ي، تالخيال كيضًا تاسطةو تو العقلي  ل  الحس  الر 
 ،  1ف

ممي، يقعممز الرائممي  الممر اتد علمم  يثيممر مممن ت ممما ك  ال خيممال محمم تد بحمم تد الحس 
، تت مم ت يممالعجوات كت الثتممرات التممي هممي  األمممور التممي لمم  يمم فع ا الخيممال  لمم  الحمما 

،  2فكيضممًا تحمم ات مممن زمممن الحكايممة، تلكممنال وال تقابل مما كيممة تحمم ل مممن زمممن الكتابممةو
د  كتيممع  القممار  كاامماا المم د ي ellipse indéterminéeتهممو الحمم ف ميممر المحمم  

لمم  بعمم  ك  يقمم  التممردد فممي حجمم  الثتممرل الحاصمملة ت  يعت مما، مممن  3فالقممراال ، ت مم  يؤت 
ايمما، ألن  ما فمي كان رتم  و مزا ممن سممتة  دت  ك  يقم  التمردد فمي الحكم  علم  صم ث الر 
تكر عممين  ممزاًا مممن الا مموال، تهممي مممن المبيممرات التممي يراهمما الر  ممل الصممال  كت تعممر  

 .  4فل و
  للبسمممطامي  تز  عاممم  العاممممة تالخاصمممة، لممم لث انت مممد رايممماه بالتجر مممة تيممما

الممجمم ل تالميممرفة لمم  بالواليممة تالورااممة، بعمم  سلسمملة مممن التجممارب التممي وضمم  في مما 
لالوتبممممار،وفعي يممممل  كلممممث علمممممد كنمممم  ب مممما يجر امممميو، لكا مممم  يمممما  ميمممممواًل معرييممممًا، 

مماًا بقممول اإلرادل، تتلممث هممي الكعمماال، التممي حقمم   ب مما مواصممعات البطممل، تانتقممل تمحص 
ب مما  لمم  الععممل، ت مم  تتجسمم  فممي مممؤهالت كوممر  يممالكالم تاإلشممارل، يممما سممار  فممي 
بعمممما الحكايممممات، علمممم  الممممرم  مممممن ك   ماطمممم  التزهيممممل همممم ا ال يعاممممي بالضممممرترل  

ل وفكمم  مممن كات مؤهلممة ال تمممر كبمم ًا بالععمملو التحممو 
، تلكا مم  لمميا القاعمم ل تواصممة  5ف

، التي تلتمي المسمافة بمين التزهيمل تالععمل، تهمي  حم   مهماهر في الكرامة الصويية
 ال اية السردية الصويية. 

تعلممم  المممرم  ممممن الطممماب  الخممموار ي الممم د يحممميط ب ممم ه الرايممما، تييمممكل  حممم   
 وصائص ا، فاناا يمكن ك  نالحبال 

م     الممم تر الممم د يممما  للطيمممر داومممل الرايممما، سمممواا ممممن حيمممث تاعيممم  فعمممل  1
يمممث القيممممة الجماليمممة الرمزيمممة التمممي يكسممم  ا فت ممم ت البسمممطامي، كت ممممن ح

المالئكممة فممي هيئممة  يممور  ميلممة، سمموف يم مم  للمه ممر الخمموار ي الممم د 
كشرنا  لي  سابقاً، تمن ا   ات خاكها رموزاً لعوال  كور ، مثلمما نجم  ماطم  

                                                           
 .884-883ابن خلدون، املقدمة، ص  (1)

 )2(T.Todorov & O.Ducrot,P. 402. 
 )3(Voir: G. Genette. Figures Iii P. 139. 

 .882ابن خلدون، املقدمة، ص  (4)
 )5(A. J. GREIMAS et autres. Sémiotique narrative et textuelle , 

Larousse. Paris. 1973. P. 27. 
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الطيمر للعطممار، حيممث حل ممل لامما علمم  لسما  الرحلممة مممن الكممو  العمماني  لمم  
ل الطيمممور ع مممر كتديمممة سمممبعة، ترممممز  لممم  المقاممممات الكمممو  البممما ي، فترحممم

الصمويية تمما يرافق ما مممن كحموال، فمالقص الصمموفي كعطم  الحيموا  رتحمماً 
تتويممماً، تسمممواا كحصمممل التواصمممل بمممين الكراممممة الصمممويية تالخرافمممة علممم  
لسا  الحيوا ، فان  ا ت  ل عل  نهرل   يمة تستعي  بعا مما ل ما ممما ترد 

نمممممات ل ن يممممماا تالرسمممممل ممممممن ك مممممل تحقيممممم  ممممممن تس مممممخير الطيمممممور تالحيوا
رساالت   تمعجزات  ، يما كن اا يمكن اتخاكهما لتزسميا الرمزيمة فمي القمص  

 العر ي.
م    رايممما البسمممطامي التمممي تجسممم  المسمممار الرتحمممي العمممام للرحلمممة الرتحيمممة،  2

سمممحد بمماورا   صممة المعممرا  الا ممود يممما تردت فممي السممير مممن   ارهمما 
لي يرمممز  لمم  رحلممة المتصمموف نحممو المطلمم ، اإلوبممارد، نحممو   ممار  ممما

ت بمممراز العال مممة بمممين اإلنسممما  ت مممين هللا، تالتمممي تات مممي  لممم   بمممراز صمممورل 
 اإلنسا  الكامل، باعتباره تجلي ًا رائعاً لاعخة الرتو.

م سمحد الرايما للمتصموفة بارسماا ميمرتوية الحكمي عام ه ، تات خماكه ماعم اً  3
ك  ومممم،  صمممميد اليممممطحات بعمممم   لتععيممممل عال ممممات   بممممالتير، تحتمممم  بعمممم 

مصمممرا الحمممال ، تكصمممب  المتصممموفة يحتمممرزت  ممممن يالم ممم ، لممم  يتو ممم، 
مممة بعممم   تممم اتل األوبمممار التمممي تحكمممي وممموارث المتصممموف، بمممل  ن ممم ، تواص 
اصممين تشمميوا تمماهرل الوضمم ، تالتسمماهل فممي رتايممة الحمم يث  انتيممار القص 

يمما يقمول    المتو ، نيز في القر  الراب اال د كصبحد األساني  يي  تخ
 دم متممزال ورسمم    يمم  تهممو المم د يجيممز لإلنسمما  رتايممة الحمم يث مممن ميممر 
لقاا ر ال ، تممن ميمر   مازل مكتو مة تخو لم  حم  الرتايمة.... ت  م ا حلمد 
دراسة الكتمي محمل  األسمعار التمي يما  يقموم ب ما  مالب الحم يث ممن   مل 

 . 1فللقاا ر ال و
عام  المتصموف الم د لم  يعم  تل  ا تميره من األسباب دتر في تيمكل الحكمي 

يسممرد ممما يممراه فممي الماممام، بممل ممما ي ييمم  تيممراه كاامماا تجر تمم  الرتحيممة، بممل  مم  يطممال 
حتمم  مرحلممة ممما بعمم  الوصممول، ييحكممي مخا بممة هللا لمم ، تت عتمم  بممين ي يمم ، تهممو ممما 
يتجل   عا  الاعرد في موا ع  تمخا بات ، تهمو شمكل ممن كشمكال فعمل الحكمي الم د 

                                                           
، 1940آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، تر: حممد اهلادي أبو ريدة، القاهرة،  (1)

 . 315ص
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فعمل القمول،  بلممغ ييم  ممن التجريمم  مما يما  يمكممن ك  يؤسما لامموا يم تر كملبم  حممول 
رد لوال كن   تل مستترًا  ل  ماية القر  الساب .   متمي ز من الس 

 ـ المخاطبة:  3

نقل لاا الاعرد رااه حت  ب ت يالو ائ ، فخا ي هللا ت ادلم  الخطماب، تتحم   
لرحلممة كت العممرت   لمم  باسممم  بعمم  مرحلممة التحقيمم ، تهممو بمم لث ال يسممرد عليامما  صممة ا

هللا، بل يسرد مجموعة المخا بات التي تم د بيا  ت ين  هللا، فتصب  تيزن  ما تع يمر 
عمممن تضمممخ   نمممص مسمممكوت عاممم ، همممو نمممص الرحلمممة، مممما دام كن ممم  ال يمممت  للصممموفي 

ل، ت   لث لممتصمول تال تحقيم  تال حتم  مخا بممة  ال بعم   طم  الطريمم  تحم ت  التحمو 
تعاعل مع ا  ال تميرتا الرحلمة فمي كهام  ألن م  الميمرتا فا   متلقي المخا بات ال ي

 المستعمل للوصول  ل  ه ه الوض يات فالو عة تالمخا بة . 
د  ت   نتصور مام  ال  ايمة ك  الكمالم الم د يع  مر عمن هم ه الوضم يات همو مجمر 
تصممم، أل ممموال حاصممملة فمممي زمممما  تمكممما  معيامممين، تهمممو تلمممث األحيممماز المرتبطمممة 

تمممن هامما مابمم  العال ممة المتعارضممة ممم  السممرد باعتبمماره يجسمم  بكلمممات ت مم ت كمكاممة، 
ل تالتتاب  في األحم ا ، تيم عونا  لم  االتجماه نحمو االحتممال الم د ياهمر  لم   التحو 
الوصممم، علممم  كن ممم  يؤسممما حالمممة كت تضممم ية معي امممة تيث ت ممما، فاقمممول     مخا بمممات 

داومممل الممماص  الا عمممرد تموا عممم  همممي مراتحمممة فمممي المكممما  ال تسممم   فمممي  نيممماا معاممم  
تالمم د يمكممن ك  نسمممي  بالسممردد. تمممن امممة تتيممي الكيتيممة التممي ييممتتل ب مما داوممل 

 الا ص، تالا هر  ل  تتيعت  في نقل الحالة كت الوض .
تدفعممًا ل مم ا التعممارو، نحممر  هامما علمم  اعتبممار الموا مم، تالمخا بممات، نمطممًا 

لم  تتكمو   المعام  واصًا من كنماب الحكي،  ام في ا الاعرد بسرد حم   القمول تتحو  
 األ وال فرث بي ن. كح ا  داولة، ت ي ن تصوير األشياا كت األ وال، تتصوير 

تا اممي الموا مم، تالمخا بممات مممن ت  ممة نهممر حكائيممة علمم  اسممت يار ممما  ممر  
ممما  الممم  هللا لممم ، يصمممطا  تقايتمممين لعمممرو كلمممث،  بياممم  ت مممين هللا، تهمممو  ك يتحممم    عم 

تمم   ييمم  حمم   القممول، تيؤيمم  اعتبمماره  رفممًا فممي لمم  الحيممز المم د عيحيلامما فممي األتلمم  
عمليممة الخطمماب مممن حيممث يونمم  مسممرتدًا لمم ، تسمماردًا مممن وممالل وكت عاممي فممي.... 
مممارد،  ت ممال لمميو. تيحممماتل فممي الثانيممة مسمممرحة الحمم   القممول لتيممم   ام حمماًا يليممًا للس 

ل لتممؤدد تتيعممة نسممقي ممتت مم ت صمميتة ويمما ع ة  و مؤديممة لوتيعممة اسممت اللية، امم   تتحممو 
 لمختل، المقطوعات.

ممردد  يل  مما ر  تيممة لععممل القممول المم د كفممرز تمم اواًل بممين ات مم ت مممادل اإلرسممال الس 
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ممرد تالقممول المم د يسممرد بمم تره كحمم ااًا ت عممد تكوممر  تا عممة، تيثيممر ما مما، تواصممة  الس 
في المخا بات، سوف يق ، كم ا صميتتا كت عامي ت مال لمي، تيما ع م ، فحموافز يتمز ر 

، جمتب ما موضموا القممول، ت  رد األوبممار السمردية يل  ما فممي كحيماز معي اممة، مو م، العممز 
مو ، الحز ، مو ، الر حمانية، مو ، البحر، لكن سمرعا  مما تامحمي همي يم لث، 

رد  مرد   Objet de narrationلتتر  المجال لموضوا الس    Narrationتلميا للس 
مممرد لممميا موضممموعًا فمممي الموا ممم، تالمخا بمممات كت هممم  فًا،  ن مممما لكمممي ي ممميمن، أل   الس 

 الموضوا هو ال  ف تالموضوا الجوهرد.
كل الحامل ل ، بمعام  ك  األنويمة  تمن هاا الترييز عل   وهر القول دت  الي 

الليمممة  همممي مايمممة التايمممات تسممم ي القمممول، تهمممي التمممي  noyeau sémantiqueال  
تمممتحك  فمممي االسمممتراتيجية السمممردية للموا ممم، تالمخا بمممات  ميع ممما التمممي  كا حاتلاممما 

 ست ا، فان اا ال نقم   ال  علم  فعمل تواصملي يا امي علم  حمريتين عموديمة م كفقيمة، ها
ليسمممد  ال  الممممرحلتين األساسممميتين لط يعمممة هممم ه الا صمممو  التمممي تلتقمممي مممم  الممما ص 
ال ياي ال د ير ط يل  ت صمور لعمليمة الخطماب بمع موم  بمالغ الرسمالة ال يايمة، تكلمث 

دًا.  في عاصر الاقل مجر 
 ال د يتلخص عا  الجاحب في بع ين كساسيينال ه ا المع وم  

 م ف   الرسالة ال ياية يما نزلد، تيما ا تضد حكمة هللا ك  تكو . 1
 م ت ليت ا كت  ف ام ا للورين بالوسائل البيرية المقتصرل عل  الكالم. 2

ل في مع وم ال يا ، تالبع  الثاني في مع وم الت يين. تيتجس   البع  األت 
 . 1ف

 ال  2فكن تجسي  الععل التواصلي ل  ه الاصو  يما يليتعلي  يم
   ال يا  
   الرسالة اإلل ية 
    المرسلفهللا  

  المرحلة الثانية  المرحلة األتل 
 المخا ي   الحرية العمودية

فكد الور من الحرية  الت يين 
                                                           

خالل البيان والتبيني، يراجع حممد الصغري بنا،ي، النّظرايت اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من  (1)
 .69، ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 استوحينا املخطط من ختطيط حممد الصغري بنا،ي، للبيان والتبيني، للجاحظ.  (2)
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حيث  ن   مير   1فاألفقية
ميخص تمير 
 مح د نصيًا ..

   د المتلقي فالاعر  
  

 
  

المتع   فال د  
 يصب  مع مًا .

  

كد المتلقي  
ال د ياقلي 

مرساًل من حيث 
 بالمي بع  كن   يقوم بععل 
 االستقبال.

  

نالحمممممب ك  الاعمممممرد لممممميا  ال الممممممتكل   تالمخا مممممي فمممممي حالمممممة تق ل ممممم  المعممممماني 
معماني فالحقائ   عا  بلوم  مرحلة الو عة، تالمخا بة، تحمين يبمادر فمي كداا تلمث ال

د نصيًا.   بوسا ة اللتة نحو متل   حقيقي كت معترو تمير مح  
أل ممل كلممث اتسمممد ال ايممة السممردية فممي نصممو  الاعممرد فممي شممموليت ا بهممواهر 

 كهم اال 
م تممم اول السمممرد تالقمممولال فمممي الموا ممم، يتخل ممم  السمممارد عمممن فعمممل السمممرد بعممم   1

 لمم  صمماحي القممول تلعهمم  بالصمميتة االسممت اللية، كت عاممي ت ممال لممي، ليسمما  الحكممي 
فهللا  تيختممار الحيمماد لحسمماب الخطمماب الماقممول المم د يتعممرو بمم تره  لمم  انزال ممات 
تتمممزر   بمممين السمممرد بزنواعممم  المختلعمممة تالقمممول. تهممم ه االنزال مممات تسمممم  لاممما بمممادرا  

تاضمحة، لكمن يتم ت بامكاناما ممن  يَ الملعوتات، تهي حالمة اسمتقالليت ا تتمؤدد معمان
ز عممممممن بعضمممممم ا دت  ك  يحمممممم   كد تصمممممم ا. أل   الععممممممل الااحيممممممة التريي يممممممة القعمممممم

التجميعمممي ل ممما فكد الملعوتمممات المسمممتقلة ممممن ومممالل المقطوعمممة الك مممر  همممو الممم د 
 .  يمكااا من  درا  المعا  الكل ي للاص 

                                                           
ـ نقصد ابحلركة األفقية مرحلة استقبال الرسالة وتبليغها، واحلال أّن املرسل إليه ال يقوم سوى بوظيفة  (1)

لية، ألنّه فاقد للبيان وللقول، ألن قوله ليس له، فهو حمض إمالء من هللا، وهو خاص إبالغية / نق
بنصوص النّفري، وال يعين أّن هذا الوصف منطبق على رسالة اإلسالم، إذ مل يكن دور الرسول جمرّد 

 إبالغي نقلي، وفضالً عن كونه متلقيّاً، فإنّه جيسّد موضوع رسالته. 
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 ت كا مث لاا ل لث باص من الموا ، نق، عل  ما يليال 
نمي شميا   مول، تلعمب  وكت عاي في العمز ت مال لمي  سمرد  ال يسمتقل بم  ممن دت 

تال يصممل  مممن دتنممي ليمميا  تلعممب،  ممول  تكنمما العزيممز المم د ال يسممتطاا مجاترتمم   
 مول ت ئيمر كاتمي   تال تممرام م اتمتم    مول  كت مرت الهمماهر  سمرد تماب   تكنما كت ممر 
م ع  ممول   م  تال ي تمم    لمم  ت مموده  سممرد متقمم   مامم ، فممما يمم رياي  ر مم   سممرد متقمم  

فممما يقمموم علممي  دليلمم ، تال   اب   تكنمما كوعمم  مامم   سممرد  نمميتكوعيممد البمما ن  سممرد تمم   1فيصل   لي  س يل    ول ع سرد متق م ....و
ت مم ت همم ه المقطوعممة ماسممجمة دالليممًا ت اائيممًا، تتتكممئ ال ايممة السممردية ل مما علمم  
م  لم ،  ل  لم  الثماني تيم   عال ات س  ية م اية عل  التتماب ، بحيمث يمؤدد القمول األت 

ل تتم ي ًا ب تره للقول الثالث تهك ا.ليكو  الثان  ي نتيجة ل ت 
    التمممماز  الممم د الحهاممماه بمممين كنمممواا السمممرد تالقمممول همممو بمثابمممة بطا مممة ي مممر  
ممارد  القائممل فهللا  التممي بمم ت مممن تحمم ل القممول األتلمم  مملمموال  إلضمماال شخصممية  الس 

ز االمممتالا مممن وممالل واالشممتتال التريي ممي للمعامم و مم  فممي  ، 2فدالليممًا تتعممز ِّ يممما يتجس 
 السرد تفي القول.

تعلمممم  العكمممما مممممن كلممممث يهممممل  السممممارد األتل عالمممممة بيضمممماا  مممم مد نعسمممم ا 
مم   ليممم  مممن ك مموال. تمممن هممم ا  مممًا، تتصممير مع مممًا ممممن وممالل ممما يو   باعتبارهمما متع  

 الجاني فقط يمكن الح يث عن امتالا داللي ل .
ال، فقم  كسم   فمي ك  يهمل م الععل اإلساادد المعاتدال كم ا االتساا فمي األ مو  2

الموضموا همو التممرو الجموهرد حتمم  ت   تم ول السممارد باإلسمااد، مم مما يسم  بعمما 
الاصممو  بسممم  ية تاضمممحة بمممين األحممموال تاألفعممال ت مممين السمممرد السممماب ، يقمممول فمممي 

 مو ، الرحمانيةال 
 وكت عاي فمي الرحمانيمة  سمرد تماب   ت مال لمي  سمرد تماب  ع فعمل يم م  لخطماب

   همممي تصمممعي تحممم د  فعمممل  مممول ع بطا مممة دالليمممة ع ت ئيمممر  ت مممال لمممي   3فماقمممول

                                                           
 .260املواقف، ص  (1)
(2) Philippe HAMON.           "Pour un statut sémiologique du 

personnage". In poetique du récit éd . Seuil. Paris. 1977. 
P.128. .  

املقصود أن النفري يستقبل خطااًب جاهزًا دون أن حيدث أي حتوّيل على مستوى البنية السردية كما  (3)
 يتجلى ذلك نصيّاً.
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سرد تاب   هي ما رف  حك  ال ني تالعل  تالو    فعل  ول فالجملة يكمل  ع بطا مة 
م صممورل عممن الر حمانيممة  ع ت ئيممر فألن مم  يعطممي مو عممًا   ت ممال لممي   دالليممة فألن مم  يقمم  

 ل  مممممممممول  فقمممممممممال لمممممممممي  سمممممممممرد تممممممممماب   مممممممممما بقمممممممممي للخمممممممممالف كامممممممممر فرحممممممممممة  فعممممممممم
سرد تاب    ، في واليية التعرف  سمرد متقم م  فو عمد   سمرد تماب   فركيتم    م    
سرد تاب   ا  عرفد فركيد الج ل في معرفت ، تل  كَر المعرفة فمي الج مل بم   سمرد 

 . 1فتاب  و
تعممم   هممم ه المقطوعمممة القائممممة علممم  الععمممل اإلسممماادد المعممماتد نموك مممًا يمممت  ييممم  

التقرير تالطلي، ت ين فعل القول، تالسرد فمابقي للخالف كامر فرحممة،  اال ترا  بين
ت ممممال لمممميال  مممم، فممممي والييممممة التعممممرف. . تهكمممم ا يصممممب  األتل  ممممزاًا مممممن الثمممماني 

  فالخالف  تتتض  العال ة الس  ية التي تقود  لم  تماهرل التااسمل السمردد ف م،
ل  فركيمممد ف.... ، تالتمممي ممما همممي  ال   اممم  عرفممد  ركيمممد  ت عممد  سمممرد تيمممك 

 المعا  كت ماط  اإلدرا  الصوفي للمعا ، مثل  ول ال 
 لما لو ب ك كحر  ... اإلت اركت عاي في المراتي، ت ال ليال كنا مه ر 

 كصاافًا.... فصاعت  الخل   كت رتت ال ليال 
 العلوية... تعارفدتعارفد الجسمية، ت الو د  بالتصايدت ال ليال 

 ال  في معرفتي، تمن ر ني فمال  مول لم   ال  ، فال ويو ل  عرفايت ال ليال من 
 في رايتي..

 ...مكرد فخ،  عرفتايت ال ليال  كا 
 بالتيرل... المكرت ال ليال اعت ر 

م اوتعمماا الععممل السممرددال    اله مماهرل اإلسمماادية فممي الموا مم، تالمخا بممات  3
تعكا ت طريقة ضماية ع م مرتر الخطاب عل   اموات كومر  تسمم  ب اائم  بيمكل 

، عمممن ت ممموده  كد فمرحلمممة تلقيممم  ، حيمممث يكممماد الس مممارد يم حمممي ليصمممب  فمممي مختلممم
ال ر ة صعر، يو  الا ص في العمليمة السمردية ال يريمز  ال  علم  الععمل و مالو الم د 
يت وك الاهام المقطوعماتي ليمؤدد تتيعمة محما تاسميقية، ت    اوتعماا الععمل السمردد 

نسممجام ال اممائي نهممراً لعمم م دوممول يجممر ترااه اوتعمماا الحكايممة، مم مما يمموحي بعقمم ا  اال
الملعوتات في عال ات س  ية متياة، عادل ما يماح ما حكمي األحم ا . تلموال تماهرل 
التوالمم  المم  اللي ل مم ت مجممر د ملعوتممات مسممتقلة ال ايممة تالوتيعممة، ميممر ك  كلممث التوالمم  

                                                           
 .149-148املواقف، ص  (1)
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تال د يساير تيكل المعا  يضعاا كمام تسلسل ماطقمي  لعمليمة التيمكل تلمث، حتم  
  حملت ا كح ا  ممكاة، هي نوا ممن االستيمرافات الح يثمة المعتوحمة التمي تيمير ت 

 لمم  الصمم ث تالحقيقممة تالاقممل الحرفممي للملعوتممات، تتجس مم    يعممة االمتثممال المطلمم  
ال د يمارسم  الصموفي عام  تلقمي المعرفمة ممن هللا، لم لث نجم  فمي بعما الاصمو  

م علمم  كحمم ا  ممكاممة لكا  مما ميممر ام حممااً للسممرد التمماب ، ليعمموو   بسممرد الحمم ، يقممو 
 حاداة، يقول ال 

 ويا ع  ال   كا ركيتاي فالعلماا عليث حرام تالعل  بث  ضرار.
 يا ع  ال   كا ل  ترني فجالا العلماا تاستضئ باور العل . 

يا ع  ال   كا م د عاث فل  تَر عالممًا فما رك مما  تيتمث ممن حكممة، ت مل رب ِّ كنما 
  1فز عن مي تثو.العا ز عن رايتث، تكنا العا 

م ام حاا المسافة الزمانية بين القول تالععلال ام ة تاهرل م يماة في الموا م،  4
تالمخا بات، تتمثل في تلث الس رعة التي تقر ب الععمل ممن القمول  لم  حم   اإلم حماا، 
تتجس مم  المجمماالت التصممويرية التممي تممرد ييمم  اليخصممية، علمم  الممرم  مممن ك   الععممل 

لممم  مو ممم، كت انطبممماا، نهمممراً لكمممو  ال ايمممة الا صمممية ال تصمممب  بايمممة نمممادراً مممما يمممؤد د  
حالممة، ت ن ممما بايممة فعممل كت تحممو ل ألن مما تقممو م بعمليممة اسممت  الية تتحويليممة بممين المم ات 

 تالموضوا، تنج  كلث مثالً في  ول ال 
وت ال لي ارتع   ل  العرأ فارتععد، فلم  كَر فو م   ال  العلم ، تركيمد يمل  شميا 

مة، ت ممال  ممة انحسمرد، فركيممد العممرأ، تكفام  العممرأ فركيممد العلم  فمموث تتحممد، لج  لل ج 
مة  ترف  العل ، فارتع   فوث تتحد، ت قي عال ، تم   العل  تنصي العرأ تكعماد الل ج 
تحتممي، ت ممال لممي كبممرز  لمم  يممل شمميا فسممل   عا ممي تعلمم  العلمم  الا مماف ، فسممزلد العلمم ، 

كدارنمممي حمممول اإلبممم اا، تييممم  الث مممد فقمممال كبممم اني علممممًا، فحج امممي بال ممم اا ف.... ، ت 
تكبعمم ها مممن الث ممد تييمم  التيبممة، تكدارنممي حممول العممرأ فركيممد العلمم  المم د فو مم  هممو 
العلمم  المم د يمما  تحتمم ، تيت ممد العلمم ، فعلمممد يممل  شمميا، تك لعممد ييمم  فركيممد يممل 

 . 2فشيا، ت ال لي كند من العلمااو
  العال مة بيا ممما نالحمب ييمد تمتقل ص المسمافة بمين القممول تالععمل، حيمث تصمب

عال ممة فوريممة، ال ت ممود لواسممطة تعكمما حالممة فممي شممكل انطبمماا كت انتهممار يسممم  
ل فممي الو ممد نعسمم  اإليعمماز  لليخصممية بممالت يؤ للععممل بعمم  القممول، تيممز   القممول ييممك 

                                                           
 .266-265املواقف، ص  (1)
 .264م،ن، ص  (2)
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د المممتلع ب بممم ، و مممال لمممي ارتعممم   لممم  العمممرأ،  تالكعممماال التمممي تمممؤدد  لممم  الععمممل بمجمممر 
مممممة، تالمممم ات تتمثممممل فممممي الا عممممرد، فارتععممممدو، فععممممل االرتعمممماا  لمممم   العممممرأ هممممو مق  

تالموضمموا هممو العممرأ، لكممن سممرعا  ممما يتتي ممر همم ا الموضمموا دت  ك  يممزتل، تلمم  
د كدال تعممممت  األفمممم  علممم  موضمممموعات كوممممر  ت مممم ت مايممممة فممممي  يعممم مريزيًا، بممممل مجممممر 
االنعجارال وكفا  العمرأ، فركيمد العلم  فموث تتحمد، ترفم  العلم  فمارتع  فموث تتحمد، 

العلممم  تنصمممي العمممرأ تكعممماد الل جمممة.... تيت مممد العلممم ، فعلممممد يمممل  شممميا...  تمممم   
 تركيد يل  شيا.....و.

، كد ك    1ف    تتيير موضوا الم ات كفمرز ام حماا العالممات تالم مررات الاعسمية
القممول يقممود  لمم  فعممل تالععممل  لمم   ممول، دت  ك   تكممو  هامما  راحممة سممردية،  تتقودنمما 

القول بزن  ما  يلمة  لم  شميا ممن السمرد السمري  الم د يعكما  ه ه الاووية ال اائية  ل 
التمممماهي بمممين المرسمممل  فهللا  تالمتلقمممي فالاعمممرد ، حيمممث ال ت مممود للتزتيمممل، بمممل     
مة فمي نقمل  سرعة اإللقاا التي ت  ت بمثابة الوحي، كنتجد سرعة فمي التلقمي، تممن ام 

مممر هممم ا بتجر مممة الاعمممرد المعرييمممة التمممي تقممم وم علممم  تلقمممي بممم ائل الملعوتمممات.  ممم  نعس 
 المعا  بع  الوصول  ل  حقائق ا.

تعليمم  فمما   ممما يمما  ي مم   المتلقممي فالاعممرد  فممي الموا مم، تالمخا بممات، هممو نقممل 
ال يممما    مممل ك  ياعلمممد ماممم ، تلممم لث تجممماتز الحممم يث عمممن  نعسممم  فاليمممكل م العكمممر م 

عات تالحريمات تمزتي فمي المقمام األويمر بالمقارنمة   لم  كهميمة الحرية ، أل   ه ه الص 
المخا بات. ف ي  ك  ليسد ضرترية كمام عا، القول تكهميت ، تي م ت ممن الا احيمة 
ممرد مقتضممبًا  اإلدرانيممة التزتيليممة ك    مموهر المماص  فممي المسممائل العرضممية لمم ا  مماا الس 
 تميممممممممممممممممممممر مقصممممممممممممممممممممود ل اتمممممممممممممممممممم ، تتمممممممممممممممممممميمن الخطمممممممممممممممممممماب الماقممممممممممممممممممممول علمممممممممممممممممممم  

 ل ممممما كصممممماًل  حسممممماب المسمممممرتد، تهمممممي تممممماهرل مميمممممزل فمممممي السمممممردية الصمممممويية تجممممم 
 في الخطاب القر ني. 

II  :ـ مظاهر بنية النوع القصصي 

 ـ وقع الخرق:  1

ركيامما االشممتتال الا صممي المم د مممورت فممي عممال  كوبممار المتصمموفة، مممن مجممر د 
لممد  لمم  كوبممار تحكممي  نون مما تع يممرًا عممن كحمموال ت  يممة  لمم  يلمممات مسممتتر ة، تحو 

                                                           
 )1(Voir; T.TODOROV. “les hommes récits”. In. poétique de la prose coll. 

Points. éd  . Seuil. Paris. 1978. P.35. 
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وفي تيلمات  كاااا حالة الو  ، ي مما  م  يتمول  باعسم  سمرد كوبمار عام  تصرفات الص 
كت ت مائ  حصمملد لمم  فممي الماممام كت فممي اليقهممة، تيمما  كهمم  ممما مي زهمما هممو كلممث الجممو  

 الخوار ي. 
توالفًا ل اية الخ ر التقلي ية، القائمة علم  صمحة الممتن الم د يصم    ا اإلسمااد 

لمتصموفة الصحي . برزت الكرامة في شكل رايا كت وار ة  وليمة كت فعليمة اعت رهما ا
تبة هللا  لي   بع  حصمول المعرفمة، ت م ت بصمعت ا الخرايمة ياألسمطورل كت الخرافمة، 
ام  ممن التمزاير  م في ا الصوفي  نعس  بطماًل  ماهزًا ميممواًل بالمعرفمة التمي تمك  التي يق  
فممي الوا مم  تاإلنسمما ، تاالنزيمماو عممن المجممر  العممادد للحيممال بممارسممة تلممث الموا مم، 

ية في الو د نعس . تهي ب لث تستجيي للر بة ال فيامة والراسمخة فمي التزايرية تالتر و 
نعمما اإلنسمما  مامم  األزلال ر بممة امممتال  العممال  عممن  ريمم  الحكممي، ت عممادل تيممكيل  

حتممم     لممم  يكمممن هممم ف المتصممموفة فمممي   1فت علممم  كتسممم  كت كنثمممر ممممما همممو عليممم و
ت الو م ، ال  اية، صيامة  صص بق ر ما يانمد لم ي   ر بمة ععويمة فمي سمرد حماال
ف الطماب  ال ما يو مرافمي الق  سمي الم د اتما يصح  ا من يالم يسبغ عل  المتصو 

يجعل  يعا  عن نعس  في حي  هللا، مثلما ترد عن الس لجي  ول ال وسممعد كبما ع م  
هللا يقولال ياد عا  كد الا و  فجااه ر ل، فقالال ركيد كبا يزي  البسمطامي؟ فقمال ال 

يزي ؟.. فقالال تَمن  كبمو يزيم ؟ يما ليتامي ركيمد كبما يزيم ، و بنع ، ركيت ، فقلد ل  كند ك
يبكمم  كد الاممو ، امم    ممالال     كوممي كبمما يزيمم  فقمم  نعسمم  فممي حممي  هللا تعممال ، فصممار 

 .. 2فيطل  ا م  الط ال ينو
ف  ممم  فعمممل البطمممل المتصمممو  نانمممد الكراممممة  لممم  مممما   مممل مصمممرا الحمممال  تجس 

ل  لم  مما بوسا ة الكالم تاإلشمارل، يمز  يكمو  دعماا  كت تمتممة كت  شمارل باليم  ليتحمو 
ر لمم  مممن حيمموا  تكشممياا مممن حممال  لمم  حممال، فتجعممل المتصمموف يقل مم  تتممائ،  يسممخ 
السممماحر تياافسممم  فمممي القممم رل علممم  التحويمممل تالخلممم ، يمممز  يحمممر   األشمممياا بالتمتممممة 
ت اهممرل  لمم  شمميا كت شممخص يتي ممره. ت مم  يطيممر كت يميممي علمم  الممماا، تال يجمم  لممما 

 سيرًا سو  يون  تبة من هللا  زاا إلوالص .يععل  تع
مممًا ممممن  ، تيممما  يوم   مممال الطوسممميال وتيممما  عاممم   ععمممر الخلممم د رحمممم  هللا فمممص 
األي ممممام رانبممممًا فممممي سمممممارية فممممي ال  لممممة ، فممممزراد ك  يعطممممي المممممالو  طعتمممم ، فحممممل  
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ممالة  اليسممتكة، تيمما  العممص  في مما، فو مم  العممص  فممي ال  لممة، تيمما  عامم ه دعمماا للض 
  يمم عو بممم ، فو مم  العممص  فممي تسمممط كتراث يمما  يتصممع ح ا، تالممم عااال مجممر ب، فكمما

  1فوالل   يا  ام  الاات ليوم ال ريي يي  ا م  علي  ضال تيو.
مم لجي عممن البسممطامي  ولمم ال و مماا ر ممل  لمم  كبممي يزيمم  فقممالال ويمما كبمما  تيممرتد الس 
 يزيمم ال ركيممد الصممخور تالجبممال يبسممد تالا ممات محتمما و   لمم  المطممر، فقممال لخادممم ال
كنهر هل سو    الا ات ميازي    . فقال الر  لال ت ت  بميازي   ؟ ليد  ك   هللا    سمقاه ، 
فقالال ه  ك وام مسانين  عسم  ك  يضمر ب م . فمما ومر  الر مل ممن عام ه، حتم  كوم  

المطر الس ل تالج ل، تما ركتا ما  دعاا تال شيئًا،  ن ما ه   ب و
 . 2ف

ل ي مم ت نسمم  همماتين الكممرامتين مختلعممًا  مممن حيممث ال ايممة، ميممر ك  كسمملوب التحممو 
عاا فمممي األتلممم ، تالو ممم  فمممي  يجمع مممما ممممن ومممالل ح تاممم  بطريقمممة سمممحرية همممو الممم  
الاعا في الثانيمة، تهمو بمثابمة الحم ت الم د يقعمز  لم   لمي المز من تالم د يع مر ممن 

 والل  الصوفي نحو تق ير ال ات تتق يس  بع  كلث. 
لكمرامتين بسمرد الحادامة التمي تم   ب ما الخمرث تيقوم  المر اتد الخمار  حكمائي فمي ا

عاا ال د يؤهمل المتصموف العمارف  لم  مرتبمة المولي   ع ر كح  كه  عااصره تهو ال  
المم د ته ممر علمم  ي يمم  الخمموارث  نرامممًا لمم ،  لمم   انممي عااصممر كوممر  كيرهمما ابممن 
يممد حممين سممئلال ييممد يعلمم  المريمم  كنمم  مؤهممل، فقممالال و كا يانممد ييمم  كر مم ال  كا  العر 
ميمم  علمم  همم ا بممال تاسممطة، تكشممار  لمم  البحممر، تيمما   ريبممًا مامم ، تصممارت لمم   مم م 

، فالممم عاا ب ممم ا  3فتاحممم  تكشمممار  لممم  األرو، تكنمممل ممممن الكمممو ، تاسمممتجيي دعمممااهو
المعامم  هممو التعويمم ل اللعهيممة التممي يممت  ب مما تتييممر األشممياا، حتمم  ت   لمم  يممتلعب ب مما، 

ي يزيم  فمي الحكايمة الثانيمة، حممين ت قمي يم لث ع مر العصمور يمما همو اليمز  عام  كبم
اسممتجاب هللا لمم عاا لمم  يحمم  ، ميممر ك  بايممة همم ه الكرامممة تختلمم، عممن األتلمم  فممي 

   Proppنون ا تيتمل عل  حال  نقص يالتي تخ رنا ب  كباية الحكايمة عام  بمرتب 
التممي ع  ممرت عا مما وبممارل وركيممد الصممخور تالجبممال تيبسممد، تالاممات محتمما و   لمم  

ل ونممزتل المطممرو تيت م ل الجعمماف  لمم  وصممي، بعمم  حمموار المطمرو، امم  يحمم    التحممو 
ل، تهمو ومرث   صير بين الر  ل تكبي زي ، يا  يي  يالم كبي زي  يا ئ ب  ايمة التحمو 

كنثممر مممما هممي  sujet du direمرهممو  بالحمم   اللعهممي، تالمم ات هممي  كات  ممول 
                                                           

 .391اللمع، ص  (1)
 .144السّهلجي، النور من كلمات أيب طيفور:  (2)
 "التشّوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت،"ابن الزايت، أبو يعقوب يوسف بن حيي التاديل  (3)

 .121، ص 1984أمحد التوفيق، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرابط، تح: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 195 - 

تيمز  المتلقمي تال نلمم  كد رد فعمل سمل ي  زاا الخمرث،  sujet du faireكات فعل 
عاا المسمتجاب، ت   لم  يمام   ياتزا مباشرل من مخمزت  يعايتم  المعرييمة، فاعليمة الم  
كلث من ت ود تردد ت   يي  الر ل حين سزل كبو يزيم ، همل سمو  الامات ميمازي   ؟ 
مم ت تا ممؤ كبممي يزيمم    ممل  ت وعمم ، مممما يسممم   ام  نممزتل المطممر بتلممث السممرعة التممي  س 

ت ي بادرا  ماما للح   من والل تزتيل معين لمرد  فعمل يا بالتسلي  بالخرث. ت  
ياعممي حصممول الحمم  . كلممث ممما يتجلمم  لامما مممن وممالل ممما رتاه لامما الطوسممي عممن ابممن 
عطماا  ولمم ال وسممعد كبمما الحسمن الاممورد يقمولال يمما  فمي نعسممي  ممن همم ه الكرامممات 
تمث، لمئن لم   شيا،  فزوم ت  صمبة ممن الصم يا ، ت ممد بمين زتر مين، ام   لمد تعز 

خر   لي سمكة في ا االاة كر ال ألمر ن نعسي،  الال فخر  لي سمكة في ا االامة ي
كر مممال،  مممالال ف لمممغ كلمممث الجايممم  رحمممم  هللا، فقمممالال يممما  حكمممم  ك  يخمممر  لممم  كفعممم  
تل م . يعاي كن  لو ل مت  حية يما  كنعم  لم  فمي ديام  ممن كلمث، أل  فمي كلمث فتامة 

 . 1فتفي ل غ الحية تط ير تيعارلو
ي  ت موضوا الكرامة عصي  التعيين،  ل  ح   يلجز ييم  الطوسمي  نالحب ييد

 ل  تزتيل   ول الجاي  ال د ماهو في الحقيقة سو  حك  ليا علم  اسمتحالة ت مود 
الكراممممة، ت ن مممما علمممم  شخصمممية الامممورد كات مممما التمممي ي ممم ت كنمممم  ييمممكث فمممي يعاات مممما 

الجايم ، تمصم ااية المعريية. ف هي الطوسي في تزتيل  م تبًا يلط ، يي  بين  ص  
 الاورد في يرامت  تهو بالاسبة  لي  من كهل الخصو  في الكرامات.

ل المم د يحمم   فممي همم ه الحكايممات ياممتج عممن  ميممر كنامما نالحممب يمم لث ك  التحممو 
ممما يجعل ممما واليمممة ممممن كد تمممزت   ل ل فعمممال تاألحممم ا ، حتممم  ت   تممم   ومممرث الكمممالم، مم 

ل ك  عال مممممة األتليممممماا باللتمممممة،  ممممموانين الط يعمممممة، ت ممممم لث ويترتمممممي عمممممن ومممممرث العممممماد
، تمممن شممز  همم ه العال ممة تممما  2فوت ممالكالم، عال ممة ميممر عاديممة فممي كملممي األحيمما 

ياجز  عا ا ك  تات ث تو عات المتلقي تتثير نياب التمثيمل عام ه،ما دام كلمث مو   مًا  
 ل  مما همو ويمالي تتهممي تسمحرد ل يم  تلميا  لم  العكمر تالعقمل المحل مل ييم  تلقم  

فة، تلد ال كرامات في القرنين الثالث تالراب  تلعي دترًا نعسيًا عل   م مور المتصمو 
مثلممممما يل بمممم  اإليحمممماا المممم اتي مممممن دتر عال ممممي للمرضمممم ، وأل  اإليحمممماا المممم اتي، 
تابط الاعسم  نية، يانمد ممن  تاالعتقاد بق رل الكلمة، القائمين عل  دتر الال  تعي تالر 

،   3فالصموفيو ، تعم قوهما، تاسمتمرتا يزاتلون ماو  رائ  العال  الاعسي التمي تمي مز ب ما
                                                           

 .403الّلمع،  (1)
 .60عبد الفتاح كيليطو، احلكاية والتأويل، ص  (2)
 .129علي زيعور، الكرامة، واألسطورة واحللم، ص  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 196 - 

بل لق  كصبحد بالاسبة  لي   تسيلة ال فاا المثل  ض   ت م   التكعيمر، تالجامو  لم لث 
نج ه  يلجزت   ل  مما فمي القمر   لت مرئت   تفمرو االنسمجام مم  الومر، ييعرضمو  

صمة حمين تعت مر الكراممة نرامات     باعتبارها تكرارًا لهاهرل الا ول كت نهيرًا ل ما. توا
ف مممن مجممرد  مريمم  كت سممالث  لمم  كات كسممم  متكاملممة  ل المتصممو  عالمممة علمم  تحممو 
هممي اإلنسمما  الكاممممل، ت مم  يتجمماتز ب  ممما   ليممة هللا اإلنسمما ، ليصمممب  كشممب  بالكمممائن 
األسطورد ال د ال ح   لق راتم  تووار م  التمي تتم ت بالاسمبة للومرين بمثابمة اسمتعارل 

تر ود تعو    ل  اية الا ات، يما تع  ر عن كزمة التواصل التمي يما  كات بع  تعليمي 
ي يي ا المتصوفة ترد  فعل في الو د نعس  عمن  ممال مك وتمة  تحري مات مضمتو ة 
ره   يعة الخموارث التمي ارتبطمد  م تواصمة بم اًا ممن  تترتف ا تماوية  اهرل، تعس 

نعمزال فمي ال موادد تالقعمار، القر  الراب  م باحضمار الط عمام، تحصمول ا فمي فتمرات اال
ل  لم  تسمائل لتمجيم  العقمر.. ف م ا صموفي يمما يمرتد كبمو  ل لث نج  الكراممات تتحمو 
ع   هللا الحصردال ور ل مكث سب  ساين ل  يزنمل الخ مز، تر مل مكمث سمب  سماين 
ل  ييرب، تر ل  كا م   ي ه  ل   عام يي  ش  ة  ع د، ت ال كبو بكر الز اث رحمم  

ممممم   سممممماعيل السممممل مي فو مممم  مممممن ركت   ممممل فتكسممممرت  صممممبة سمممما     هللاال وسممممافرنا
يبكيامممما، فقممممالال مممممالك ؟.. ال تتتممممموا  نممممما هممممو سمممماث مممممن  طمممممة  ممممين فمممماكا  مممم، 

  1ففريااهو.
ل يعمماال الصمموفي فممي الت ليممغ تفممي الو ممد  لقمم  ركيامما ك  الكممالم فممي الكرامممة ييممك 

بعممم  كلمممث مع مممرًا نعسممم  همممو موضممموا الممم الغ، لتكمممو  الخار مممة التمممي تحممم   بواسمممطت  
يحق   من والل  الصوفي رم ت  في يسي األتباا. تكلث من والل الجو  الخموار ي 
ارد ل  شاه ًا حياديًا يقوم بوتيعة نقمل الخ مر كت ي م د تمرددًا  ال د مالبًا ما يكو  الس 
في تلقي الح  . في حين ييكل الصوفي صاحي الخار ة كاتمًا تختمزل في ما الر بمة 

لمسممافة بيا ممما، لتيممكل مه ممرًا مممن مهمماهر ال ايممة السممردية للكرامممة تالععممل تتامحممي ا
  ل   اني الجو  الخوار ي للح  . 

لقم  فتحمد الكرامممات ممن ومالل العممال  الل عهمي المكثم،، تالجممو  الخمارث متاعسممًا 
د  موانين  فة حققوا ممن واللم  يمل الر  بمات المك وتمة فمي فمرو الم  ات تتحم   للمتصو 

مما كسمم   فممي تكاارهمما، تتمم اتل كوبممار كصممحاب ا، الكممو   بواسممطة الكلممم ة تاإلشممارل، مم 
ت كا يمما  الطوسممي فممي الل ممم   مم  كترد مجموعممة مممن يرامممات هممؤالا، ليث ممد صمممحة 
سمممالة القيممميرية تتخممم   ت وع مما تعال ت ممما بالكتممماب تالسممماة، فاناممما نجممم ها فمممي يتممماب الر 
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، كت  ابعممًا وراييممًا، كصممبحد ييمم  الكرامممة مزماممًا تهميممًاال حرييممًا ك ت لعهيممًا ضمم  عمم ت 
حم    مار  فاقم، علمم  مجموعمة ممن األوبممار التمي تحكمي يرامممات ممن هم ا الا مموا 
ما كسم   فمي  شماعة     تتاا ا الرتايات في صحت ا، ت   ياسخ و ر و رًا شماا، مم 
المبالتممممات فممممي القممممول تتضممممخ  الحكممممي يثممممرل، تنوعممممًا، تر بممممة فممممي  صممممرار بعمممما 

 لمم  ك  ويممزداد تخريعممًا فمبالتممة فممي القممول  المتصمموفة علمم  تمي ممزه ، يضممطر كحمم ه 
تاالدعاا  تليما  نعس  ممن االعتمراف بماالوتالف، تممن العمودل  لم  الوا م  تالترا م  
ممابقة بانثممار مممن كوممر  تث ممد   لمم  الحقيقممة تالمعقممول، فانمم  يمم اف  عممن اوتالفاتمم  الس 

علمم   ريق مما  األتلم . تهكمم ا يممزداد مر ممًا فممي الخيممالي ليؤيم  كاتمم  المتيممككة تليث ت مما
تلممث األزدتا يممة  ز،  تلمم لث ت ممر  1فتلممث، تليؤيمم  للممم  صمم   ، تليتتلممي علمم  تمموترهو

التي تؤي  الماح  الت اتلي فمي الكراممة المرتبطمة بو مود شمخص  ييم  ، ت م  يسمزل 
فتكمممو  الكراممممة   ابمممة عمممن السمممؤال، ت ايعممماز ومممار ي فشممماب مريمممي، ر مممل  مممرب 

ي فضممماا فنالباديمممة، كت البحمممر، كت تحمممد المسمممج ، كت علممم   ارعمممة الطريممم .. ، تفممم
شممجرل، كت فممي المسممج ، كت فممي الخممالا،.... ، كت بمموحي فهممات،، صمموت، همم   فممي 

 القلي، كت انيتال، كت  ل .. .
ر ممممن حيمممث بايت ممما، حيمممث تممم تر فمممي فضممماا معمممين،  ت ممم ك الكراممممة فمممي التطمممو 

ج عممن تييممار  فممي الحمم   شخصممية كوممر ، تفممي همم ا  شممارل  لمم  ك  الكرامممة  مم  تاممت
 ترتف نعسية يكو  في ا تعي الصوفي م ي ز لق ول التخي الت تاألتهام. 

عمممن كبمممي عممممرا  الواسمممطي، كن ممم   الالوانكسمممرت   يمممورد القيممميرد يراممممة تحكممم
السعياة، ت قيد كنما تامركتمي علم  لموو، ت م  تلم ت فمي تلمث الحالمة صم ية، فصماحد 

فعمد ركسمي، فماكا ر مل بي  ت الد ليال يقتلاي العطمو، فقلمد همو كا يمر  حالاما، فر 
في ال واا  الا، تفي ي ه سلسلة ممن كهمي، تفي ما يموز ممن يما وت كحممر، ت مالال 
ها  اشرب،  الال كو ت الكوز، تشر اا مام  ت كا همو ك يمي ممن المسمث، تكبمرد ممن 
الثلج، تكحل  من العسل، فقلمدال ممن كنمد رحممث هللا؟ فقمال ع م  لمموال ، فقلمدال بم  

فصمموارد  لمرواتمم ، فز لسماي فممي ال مواا، امم  ممماب تصملد  لمم  هم ا؟ فقممالال تريمد 
 . 2فعا ي تل  كَرهو

جسممتاني يقممولال سمممعد كبمما نصممر  تيقممول القيمميرد ي لثالوسمممعد كبمما حممات  الس 
السر ا  يقولال سمعد الحسمين بمن كحمم  المر ازد يقمولال سممعد كبما سمليما  الخموا  
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سم ، فكاممد كضممرب يقمولال ياممد رانبمًا حمممارًا يوممًا تيمما   المم باب يؤكيم ، ييطممز ئ رك
ركسمم  بخيممبة فممي يمم د فرفمم  الحمممار ركسمم ، ت ممالال اضممرب فان ممث علمم  ركسممث هممو كا 
تضممممرب،  ممممال الحسمممممينال فقلممممد ألبمممممي سممممليما ال لممممث ت ممممم  همممم ا؟ فقمممممالال نعمممم  يمممممما 

 . 1فسمعتايو
    الخمممرث الحاصمممل فمممي يلتممما الحكمممايتين  تهمممو حممم   فممموث العمممادل تالمعقمممولال 

د فمي الحكم  عليم ، بسم ي عجمزه عمن يمارت ضتط  عل  المتلقي تي عوه  ل  ا لترد 
ف مم  ممما حصممل، مثلممما تجل مم  فممي سممؤال المممرتد لمم  فممي الحكايممة الثانيممة للممراتد فممي 

 ال ولممث ت مم  همم ا؟و.. ميممر ك  مسممتو  الخممرث  مم  كا ممر فممي بايممة الحكممايتين بيممكل م ولمم
.   لي 

ممعياة  فالخيمار التمو عي الم د يحققم  العجيمي فممي القصمة األتلم  ممن انكسمار الس 
ممماا يجعممل الممر اتد يتتاضمم  عممن اإلسممااد فممي تت  الدل ال اممد، تت ممور الر  ممل فممي الس 

سمممرد هممم ه األحممم ا ، تيتمممر  المجمممال للمتلقمممي ك  يجمممرد تو  عممم  تفقمممًا لقيممممة احتممممال 
 حصول األح ا  كات ا، تما يماح  العجيي في الخار ة.

تاسمم ، تمممن وممالل تتمماب  األحمم ا  تاعممت  للمتلقممي  مكانيممات تو مم  مختلعممة تتعاعممل 
في حين يعرو المراتد فمي الحكايمة نعسم  لليم  ة، بارسمال  تزنيم ات تهميمة، تتجل م  فمي 
اإلسااد الطويمل الم د يموه  بصم ث مما يمرتد ييك  بم  الحم   التريمي فتكل م  الحممار . ام   
فممي األويممر فممي  لممي نمموا مممن التعممات  المزيممد ممم  المتلقممي، مممن وممالل التيممكيث فممي 

 صر التو   الجمالي للحكاية. صحة الخار ة، مم ا مي ي عا
تكي ممممًا يانممممد   يعممممة ال ايممممة فممممي الحكممممايتين، فمممما   الخممممرث في ممممما يثيممممر تو عممممات 
تزتيليمممة، تقممم م فرضممميات ع يممم ل حمممول الممم تاف  الكامامممة تراا  شممماعة هممم ا الا ممموا ممممن 
فة،  فممال يصممب  األممممر مرتبطممًا بقممول الكراممممة تدر ت مما، ممممن  الكرامممات عامم  المتصمممو 

مممن حيممث هممي ممكاممة كت ممتاعممة، بممل بممما تمموفره  مممن  ا ممات  حيممث التصمم ي ، كد
 لتععيل احتماالت التزتيل بالاسبة للمتلقي. 

فة، فق  ياند بمثابمة العمال  الممكمن الم د لم  تسمتط  ال ايمة  كم ا بالاسبة للمتصو 
م  تخومم  المتخي لمة، فكما  علمي   ك  يعمم تا  المقتضبة للكراممة ك  تحويم  تال ك   تجس 

حكايممات   باضممافة شخصمميات كوممر  ل مما تعيياممات واصممة تمختلعممة،   لمم  تضممخي  
تعود يل  ا  ل  العمال  الترائ مي، تاصمطااا فضمااات تسمتجيي لتلمث التعييامات. تيا ما 
ركياا ك   الرايا باعتبارها يرامة، توف ر ل ا  مكانية ول  العال  الممكن تتجماتز العمال  
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تواليممات بايويمممة مممن شمممزن ا ك  الوا مم ، ممممن   ممة، تممممن   ممة كومممر  تجسممي ه  فمممي م
 تث د تو  عات المتلقي مادام ي ر  من والل  عال  صاحي الرايا كن  ا رايا.

ترد عامم  السمم لجي  ولمم ال و ممال كبممو موسمم ال ونانممد بخراسمما  امممركل مممن بعمما 
نسممماا الملمممو ، فزهممم ت تت ت لمممد، تكوممم ت فمممي  ريممم  كبمممي يزيممم ، تيانمممد تال مممة بممم  

اال كو ممرد عممن يرامممة هللا  يمما ، فقالممدال ياممد ل جممة ت مم يره، تيانممد عابمم ل، فقيممل ل مم
كسممائل ،  اباشمارات كبمي يزيم ، فسمزلد ر  مي عمز  ت مل  ك  يرياَيم  فمي التيمي، ف يامما كنم

مماب  فصممرت  ممماا تعممريج  ل امممات حتمم   مماتزت ال ممواا الس   ك كسممرد بممي ليلممة فممي الس 
حجممي، امم    لم  العممرأ، فاوديممدال ك  لي،ك  لممي، فتااهيممد  لمم  العممرأ، ت ممرت  لمم  ال

نوديمد، اد  ما ممي، فخر مد الحجممي، تكتيمد  لمم  مكما  بانممد عا مي شمم ادتي، تركيممد 
الحمم ، صمممرفًا فممي فعلممم ، نمماترًا  لممم  ملكممم ، فقلممد لممممن يمما  معممميال كيممن كبمممو يزيممم ؟  
فقممالال كبممو يزيممم  كمامممث، فقالمممدال فجعممل لممي  اممماحين ك يممر ب مممما، يصممح اي شممماه  

بمم ، ال بممي. حت مم  بلممغ فممي التوحيمم  العامماا ما ممي بات ممار الحمم  فممي، حت مم  مضمم  بممي 
بمممال  شمممارل فمممي ميرهممما،  تهمممو التوحيممم  الممم د ال يا مممئ عمممن   يعمممة مو مممودل بيممماه  
ممت ، حتمم  تقممولال فزشممرفد بعمم  كلممث علمم  بسممط كاتيممة  الصممط ام  ب مما، امم  تمم ير  ص 

ين بماالح ، فقيمل لميال كيمن تريم ين تهم ا كبمو يزيم ، فزسمرد بمي فمي رتضمة وضمراا ب
كبمميا، عليمم  مكتمموبال ال  لمم   ال هللا، كبممو يزيمم  صممعي  هللا. في مما  ضمميي مممن يمما وت 

ا   تقول تتقول من صعة ما ركت، تتجاتزتع عا ما، ام  تم ير  صمت  ام   تقمولال  لمدال 
 . 1فه ا كبو يزي ، فقالال ه ا مكا  كبي يزي ، تكبو يزي  يطلي نعس  إليجادهاو
مممارد الخمممار  حكمممائي فمممي هممم ا الممما ص الممم د ال يعمممرف  ال اسمممم  وكبمممو  يقممموم الس 

ة الممركل الصمالحة التمي تسمرد ت مائ  معرا  ما فمي الرايما، فمي  المي  موس و باقل  ص 
مرد، ييضممر  ارد األتل يه ر تيختعي ليت ول في عمليمة الس  رد الت اب ، تيهل الس  الس 
مة تيتجماتز كومر ، تيصمر ِّو بم لث فمي  ولم ال ام   تقمول تتقمول ممن صمعة ممما ركت،   ص 

 تتجاتزتع عا ا. 
مركل ف ي ت  ت من ملعوح الحالة االبتم ائي ميممولة بصمعات الزهم  تالمورا كم ا ال

تالمم ير ل جممة باشممارات كبممي يزيمم ، تهممي نعسمم ا الصممور التممي تؤهل مما للرايمما تالعممرت  
نحو كبي  يزي ، وتالصور ه ه هي تح ات المضمو  التي تصم، األدتار العامليمة، 

ممم 2فتالوتمممائ، التمممي  تقممموم ب ممماو   الر  بمممة فمممي رايمممة كبمممي يزيممم ، . ت ايعممماز ما ممما تتجس 
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، تيحمم    1فييحمم   اإلسممراا مباشممرل تتممتقل ص المسممافة بممين العالمممة الاعسممية تالععممل
ل مممن ال مواا  لمم  العمرأ، فممالطيرا   لم  الحجممي ام  ور  مما، فرايمة الحمم ، امم    التحمو 
ممم  ل ممما شممماه   ل فمممي المه مممر الخمممار ي  ليصمممب  ل ممما  ااحممما ، تيتجس  يحممم   التحمممو 

 ل ا مساع ًا  ل  ك  تصل  ل  كبي يزي .  فاائ ا ليكو  
ما العالمممة الاعسممية كت الر بممة، ف ممي حالممة الزهم  تالر بممة فممي رايممة كبممي يزيمم ،  كم 
تكم ا الععل ف لث المه ر الحريي المتمثل فمي األحم ا  الخار مة التمي تحصمل للممركل 

ث كاامماا اإلسممراا المم د يعمم    فضمماا يقمم م للصمموفي الحلممول التريبممة، سممواا حمم   كلمم
فعمماًل فمممي رايممما مااميممة كت فمممي اليقهمممة أل   يرامممات القممموم يمممما يقممول ابمممن ولممم ت ال 

وبمماره  بالمتيبممات تتصممرف   فممي الكائاممات، كمممر  صممحي  ميممر ماكممر، ت   مممال  وت 
، كت يانمد هرت مًا ممن الصموفي  2فنكماره  فلميا كلمث ممن الحم وابعا العلماا  ل  

ل  لممم  وتقايمممة مسمممتق لية توياالتممم  تحتممم  كتهامممم  ك  تتسمممرب ممممن واللممم ، ت ممم   يتحمممو 
ممماا كت العضمماا، ت مم  ياممزل  لمم  كعممماث  يتجمماتز ب مما الم مم ا تا عمم ، ييصممع    لمم  الس 

 . 3فاألرو لي ث الرمز نعس و
   هممم ا اإل مممار الممم د كصمممب  ييمممتتل ييمممم  البطمممل فمممي الكراممممة، سمممم  للجممممو  

طمل، في م ت الخوار ي ال د يس  الح   باالنسحاب عل  المكا  ال د يتحر   ييم  الب
ب تره ووارايًا، تلقم  كسم مد الرايما يم لث فمي تضميي  المسمافة بمين الحم   تالمكما  

 مثلما هو اليز  بين الر بة تالععل.
لمم  يكممن الممم الغ الخمموار ي فمممي همم ه الكراممممة  اإلشممارل الوحيممم ل الباديممة إلحممم ا  

  صمعي التواصل ف اا  عاصر بمالغ  مائ  ممن ومالل  ول ماال ال  لم   ال هللا، كبمو يزيم
فة فمممي حممممل المريممم ين تاألتبممماا علممم   تر الممم د ل بممم  المتصمممو  هللا. تهمممو يعكممما الممم  
االنضمام تحد لوائ  . مير كن  يععَتَ مرع  عاصمرًا عارضمًا  كا مما  مور  بحجم  مه مر 
الخممرث الممم د نمممزع  كن ممم  كسممم   بيمممكل ي يمممر فمممي  شممماعة  مممو  الحكمممي تتطممموير ال ايمممة 

فة، تمممن شممز  مم  يممائن ال يعممرف ميممر  السممردية لحكايممات المتصممو  والتممردد المم د يحس 
. ك  يولم  ر بمة  4فالقوانين الط ي ية، ييمما يوا م  حم اًا فموث   يعمي حسمي الهماهرو

 ملحة في التواصل م  من يح    ل   الخرث كت يح اون .
                                                           

 poetique de laهي الظاهرة اليت رصدها تودوروف يف حكاايت ألف ليلة وليلة يف كتابه " (1)
prose 35-34" ص . 

 .474ابن خلدون، املقدمة، ص  (2)
 .23، ص 1988، عيون املقاالت، 2اعة من الباحثني، مجاليات املكان، طمج (3)
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 ـ تكّون النّوع: 2

    الوض  الط يعي ال د ات خ ه تاامي  ص  الكرامات، سم  بتكاارها، تيانمد 
ل مممما ازداد البعممم  الزمامممي، تكوممم  المتصممموفة  يجترتن ممما تصمممار الواحممم  يزنمممل تكثمممر ي

  1فنرامات الور، فتت اول ه ه، تتتكرر بتع يالت تاوتالفات يسيرل.
ته ا ي ل اا من   ة عل  ك  المتصوفة يمانوا ممار ين فمي عمال  تختلم،  وانيام  

لميمة التمي فر  ضمد علمي  ، تممن عن عال  الوا م  تهمو شمكل ممن كشمكال التي و مة الحع
  ة كور  تو عاا مهاهر ال ايمة السمردية لقصمة الكراممة علم   حم ا  تتيمرات م ممة 

 ضمن الوتائ، ال ايوية ألشكال القص العر ي  ن ا ، لعل  كهم  اال
تلممث الصممب تة ال ي ايممة المق  سممة التممي انتسمم  ا فممي      سممية الس مما ، بعمم يممم تحطمم

لث ع   هللا بن المبار  في  ولم ال واإلسمااد ت تين األحاديث الا وية، تلق  ع  ر عن ك
. بمممل  ن ممم  كصمممب  ممممن مميمممزات األم مممة  2فممممن الممم ين، تلممموال اإلسمممااد لقمممال ممممن ييمممااو

اإلسممممالمية، حتمممم   كا كراد الا ممممات حعممممب األوبممممار فالمتممممو    حصمممملد فممممي ككهممممان   
 الطريقة فاإلسااد  دتن ا فالمتو  . 

فة مص ااية اإلسااد ه ه بطر   ث مختلعةال زعزا المتصو ِّ
ر من  يم  اإلسمااد، تكلمث بماورا  كوبماره  ممن دائمرل الخ مر، سمواا ممن  1 م الت حر 

ممممي تالمممممتن المقي مممم  بمممم لث  حيممممث نهاممممم  التقليمممم د القممممائ  علمممم  اإلسممممااد المري 
اإلسااد كت من حيث   يعة تلث األوبار التي شاعد تاستمر الح يث حمول 

الممممزلوف، توالخ مممر ال مممما تحتويممم  ممممن كحممم ا  مسمممتتر ة، توممموارث تتجممماتز 
يمكن ك  يكو  ح يثًا باسمتمرار، واصمة تك  حيمال الا مات ليسمد علم  الم تام 
كوبارًا، ف ي تختل، حسي  الهرتف تالمااسبات، تاألوبار التي تعت مر حقمًا 
تمتمممماز بكون مممما نممممادرل، تواصممممية  الاممممم رل تخلمممم  فممممي المتلقممممي  ابليممممة الو ممممم  

 متصوفة ص   تاستترابا.، في حين ولقد حكايات ال 3فتاالستيعابو
ممماا عممن الميممايخ تالمريمم ين مالبممًا ممما يممانوا شمم  اا علمم  الخار ممة  2 م صممار الس 

هممو المقيممات المم د تسممتا   ليمم  رتايممة الكرامممات، تكصممبحد صمميتة وسمممعدو 
                                                           

 .99يراجع: علي زيعور، الكرامة واألسطورة واحللم، ص  (1)
، املركز الثقايف 1ئي العريب، طعبد هللا إبراهيم، السّردية العربية حبث يف البنية السّردية للموروث احلكا (2)

 .43، ص 1992العريب، بريوت ـ الدار البيضاء، 
الّدار  ،، دار اليسر للنشر والتوزيع1صدوق نور الدين، الّنص األديب، ومظاهر جتليات الصلّة ابلقدمي، ط (3)
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 األنثر تيماة عل  باية الحكاية  مثلما نج  عا  الطوسي تالقييرد. 
مممن اإلسممااد، اعتممم ت  سمماادًا مريبممًا كت م    الحكايممات التممي لمم  تتحممرر ن ائيممًا  3

مختممزاًل بسمميطًا بصمميتة مثممل ويحكمم و م ميممر كن مم ال    يمما  مريبممًا، فانمم  ي مم ت 
   ال اإلي مام بصم ث الحادامة، التمي تك بم  بم ترها نهمرًا ممضلاًل، ال  تتيعة ل

للجممو  الخممموار ي  المم د ت ممم ت ييمم ، مثمممل الحكايممة التمممي كتردهمما القيممميرد عمممن 
هم ه  .تكل  ، ت كا  يا  بسيطًا، فوتيعت  ال تع ت سمو  اسمت الل  الحمار ال د 

ممة تواصممة فممي القممر  الر ابمم ، تالمتمثلممة  تمماهرل ارتبطممد بممالقص العر ممي عام 
مثلما ير  ع   هللا  براتي ال و م ا بتبسيط اإلسااد، كت فمي حقمن المتمو  بو مائ  
ة ت وع ممممما، ت ممممم  شمممممج   علممممم  كلمممممث االشمممممتتال  يصمممممعي التث  مممممد ممممممن صمممممح 

  1فلمرتيات الخرايية تاإلسرائيلية التي ازدهرت رتايت ا في كلث القر و.با
فة، تهم  كسم    لم  الولموا بالترائمي تالعجائمي التمي  تال مرت ك  يلتقي المتصو 
مي زت ت  يات   تشمطحات   مام  الاصم، الثماني ممن القمر  الثالمث، مم  ممن يولعمو  

ومموارث حممول استيمم اده، بالترائممي، واصممة بعمم  مصممرا الحممال  تممما حيممث عامم  مممن 
 ما ا ما رتد عن الصوفي الي ير ابن وتيد كن    الال 

ويبقي  س ه ساعتين ممن الا مار  ائممًا تركسم  بمين ر ليم ، تهمو يمتكل   بكمالم ال 
م يخممر  مامم  تيكتممي بمم   يع مم ، فكمما   وممر يالممم . كحمم  كحمم ، فتقمم مد  ليمم  فمماكا المم  

ت لم  ميمر كلمث ممن الرتايمات التمي ،  2فعل  األرو، هللا فمي كحم  تاالامين موضمعًاو
،  ضممافة  لمم  ممما يمم يره  دم  كاارت مما اوتالفممات العق مماا  تالعلممماا فممي شممروية  ع اممم

متز كن   في القر  الراب ، كصبحد والقصمص العر يمة تالي وديمة تالمسميحية المم يورل 
  فمي القممر   ميمم انًا الوممتالف تنممزاا شمم ي ، تيانممد هممي الل عهممة التممي يوا مم  في مما العلمم

مموها علمم  الا ممات، تتكل مم  المط ممر  ميممكلة الخمموارث، ت مم  كتلمم  الممبعا بالترائممي ليقص 
المق سي عن هم ا العريم ، فوصمع   بمز   الحم يث ل م  عمن  ممل  مار كشم    لمي   

 . 3فمن الح يث عن  مل سار، تراية مرئي ة  ار عا ه  من راية مرتيةو
ممي ا      التممزر  ر تالمري  لمضممل ل فممي سممرد يرامممات بممين اإلسممااد البسمميط الم ممر 

فة م ما ياند تتيع ال ايوية، يا  بالاسبة للمتصوفة عاصرًا ممن عااصمر  ت المتصو 

                                                           
 .176عبد هللا إبراهيم: السردية العربية، ص  (1)
ـ 1989، رايض الريس للكتب والنشر، لندن، 1ي مكارم، احلالج يف ما وراء املع ى واخلط والّلون، طسام (2)
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تقيي  الماطوث، تتسيلة   ي ية لالنتقال ممن الميماف ة  لم  الكتابمة. تيما   يابم  كت 
حضمموره مرتبطممًا ب يمماب  تحضممور الممرتال كنعسمم  ، تالمم ين مالبممًا ممما يممانوا مممن كتبمماا 

مممة كت ك ار مم .  تيل ممما يانممد شمم رل الصمموفي تايمتمم  كن ممر مممن ميممره، صمماحي الكرا
 ت عاا عا  صيتة متايرل في اإلسااد.

فالمتزممممل فمممي يراممممات الصمممويية للا  ممماني ممممثاًل يلحمممب التعممماتت الحاصمممل فمممي 
اعتماد اإلسااد من ع م ، تيثيرًا ما اعتم ت  الصيتة األصلية لإلسمااد المتمثلمة فمي 

كحيانًا باوا من المبالتة يصمب  في ما كنثمر حجممًا ممن الخار مة،  العاعاة، بل    يتس 
ت   يؤي ه الراتد بالتواريخ تاألمكاة تعيمرات األسمماا المرتبطمة ب ما، تواصمة كااماا 
القممر  الخمماما ت عمم ه، عامم ما كصمم  التصمموف  ر ممًا تفر ممًا، تمثممال كلممث ممما يممورده 

ما يرتيم  اليماطوفي وكو رنما اليميخ كبمو محمم  فمي  ولم ال   1فالباحث يوسم، زيم ا  عم 
مم   ع مم  الواحمم  بممن صممال  بممن يحيمم  القرييممي  مم د، تكبممو محم  علممي بممن كيمم مر المحم 

 ،  مممماالال كو رنمممما 673البتمممم ادد الحا لممممي، بالقمممماهرل سمممماة االاممممة تسممممبعين تسممممتمائة ف
مممم  بمممن علممممي  بممممن والمممم  البتمممم ادد المعممممرتف  اليممميخ محممممي المممم ين كبممممو ع مممم  هللا محم 

 ،  مالال كو رنما اليمريد كبمو 641حم   تكر عمين تسمتمائة فبالتوحي د، ببتم اد سماة  
القاسمم  تبممة هللا بممن ع مم  هللا بممن كحممم  الخطيممي المعممرتف بممابن الماصممورد ببتمم اد 

 ،  مالال كو رنما اليمميخا ، القم تل كبمو مسممعود 623سماة امال  تعيمرين تسممد مائمة ف
حمم  بمن  ائم  كحم  بن كبي بكمر الحريممي العط مار، تاليميخ القم تل كبمو ع م  هللا بمن م

 ، تكل  الييخ صم  ة البتم ادد رضمي 581األتاني ساة  ح   تامانين تومسمائة ف
هللا عاممم  بكممممالم كنكممممر  عليمممم  ييمممم  بطريمممم  اليممممرا، فطولمممم  بمممم   لمممم  الخليعممممة، فممممزمر 

مما  كحضممرته تييمم، ركسمم ، صمماو وادممم  ر باحضمماره  لمم  بمماب  المتممولي، تتعزيمم ه فلم 
..و، ام   يم ير ييمد كلقم  هللا ال يبمة فمي  لمي فتاشيخاه ، فيل د ي  ال د ه   بضر  .

سممراح  تكهممي  لمم  ر مماب اليمميخ ع مم  القممادر، ترك  الا ممات فممزع ل  المموزير تالخليعممة، 
مممن حولمم  متوا مم ين، تحمم اد فممي نعسمم  كسممئلة يمما  الجيالنممي يجيممي عا مما مباشممرل 
تانت ممد بميمم   يصمم، ييمم  الجيالنممي نعسمم  بزن مم . تاحمم  فممي األرو  هللا تاحمم  فممي 

مااال س 
 . 2ف

                                                           
 ـ هو الشيخ نور الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن جرير الّلغمي الشنطويف )نسبة إىل قرية شنطوف( (1)
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علممم  المممرم  ممممن ك  هممم ه الحكايمممة تمثمممل مرحلمممة متطمممورل ل ايمممة الكراممممة، فممما  
ممما يممموه  بصممم ث  اإلسمممااد في ممما، تالممم د يجممماتز سممما  الحممم يث بممم ير سممماة الرتايمممة، مم 
الحكايمممة، يممموحي  باصمممطااع  لوتيعمممة مو   مممة كساسمممًا للتمممزاير فمممي المتلقمممي، ت علممم  

ة لتمملجيالنمي، علم  الممرم  ممن المبايتعاعمل مم  ممما يمورده عمن شخصممية ع م  القممادر ا
ل  المعتم ل في  يراد السا  ب ير تاريخ  الرتايمة الم د يعصمل الواحم ل عمن األومر  مم  
 ويلة تصل  ل  كنثر من كر عين سماة تالتمي لم  تمام  كحم  ممؤروي المتصموفة تهمو 

 . 1فالخوانسارد مثلما ي ير يوس، زي ا  من وتسمية الراتدال الياطوفي الك  ابو
ا ماحتمم  زعزعممة اإلسممااد مممن  يجابيممة فممي بايممة الكرامممة، كن  مما كسمم مد فممي     ممم

فة ممن  تكاار الكرامات، تتطور بايت ا، تانتقال ا في مراحل معياة من تماريخ المتصمو 
تيماممة الحمم   الل عهممي البحممد  لمم  الحمم   الععلممي ت ممرتز شخصمميات متعمم دل تسمم   

 ار، تالكرامات المضماة، تهم ا في تطور  األح ا  تتعق  بايت ا بو ود الكرامة اإل
مما  الشممث كسمم   فممي  تعمم د الممرتال، تت  ممات الاهممر، تتاممو ا فممي المكمما  تالزممما ، مم 
لد  يؤهل مما لتزسمميا  مماا  صصممي  ممائ  ب اتمم  نهممرًا لمهمماهر كيرنمما بعضمم ا، تشممك 
ردية العر ية عل  مرار المقامة كت كل، ليلة تليلة، ت   يا ما  راف ًا م م ًا من رتاف  الس 

 نج  في ا صاعة المقامات تال  ريانة كسلوب كل، ليلة تليلة.  ال
  البصرد بقول ال يورد الا  اني  ح   يرامات ع   هللا

وعممن اليمميخ الصممال  كبممي ع مم  هللا محممم  ال لخممي، رضممي هللا عامم ، تيمما  مممن 
   مم م ترسمو  تمعرفممة، مكصمحاب العزلمة، يسممكن الخمراب، ال يعممرف ممن كيمن  وتمم ، لم

ترًا بمكة، شرف ا هللا تعال  ف ياما كنا  الا يوممًا فمي ت مد الضمح   الال  ياد مجا
في مقام  براتي  علي  السالم،  ك دول كبو محم  بن ع م  هللا البصمرد تمعم  كر عمة، 

ور وا من باب كبي شيبة، فتبعمت   فردنمي كحم ه ، ت فصل وا ريعات ا   افوا كس وعًا 
يل  ر مل يلمي الم د   امم  تكنما فقال الييخال دع ، ا  ت ، تصع    ومسة صعوف، 

امم ، ام  سمرنا  م  فمي موضم   م م الم د      وره ، تكمر يل  تاح  ما   ك   يض     
ولعم  يممما كممر، تاألرو تطممو  تحتاما، يبعمم  يسمير تنحممن فمي م ياممة الرسمول صممل  
هللا علي  تسل ، فسرنا تصلياا اله ر، ا  سرنا ياألتل، يبع  يسير، فاكا نحمن ب يمد 

لياا العصممر امم  سممرنا يمم لث، يبعمم  يسممير، تنحممن بج ممل   مماف، فصمملياا المقمم ت، فصمم
العيمماا، ت لمما علمم  كرتل مممن الج ممل تنحممن حولمم ، فزتمماه ر ممال مممن ك طممار الج ممل، 
تنحن حول  ياألسم  م ابمة، ل م  نمور يعموث اليمما تالقممر، يسمل مو  تيجلسمو  بمين  
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رث الال مم ، تكحم  وا ي ي  متزدبين، تنزل  ومرت  ممن الجمو  سمائرت  فمي ال مواا، يمال 
م ، تمما   ممن تسميل  ب  تسزلوه التكل   علي  ، فكا  ما   ممن يعصمع  تمما   ممن يرعِّ
ع رتمم ، تممما   مممن يصممي  تيعمم ت فممي ال ممواا، حتمم  يتيممي عا مما، تيممز   الج ممل يمماد 
يضمممطرب تحتاممما  لممم   ك  صمممل   ب ممم  صمممالل العجمممر، اممم  نمممزل  لممم  تراا الج مممل فممماكا 

ألنممموار، لطيعمممة الجمممرم، ال يعمممر  ل ممما  مممرف، تيانمممد ارو شممم ي ل ال يممماو، يثيمممرل ا
رائحممة المسممث األكفممر تعمموو مممن تحممد ك مم اماا، تيا مما نمممر بطوائمم، يصممور الدميممين 
يمم يرت  هللا تعممال  بممزنواا الت سمم ي  بزصمموات لمم  يعسممم  مثل مما، تكمماد كنممواره  تخطمم، 

مم ممام   كصمموات  ، فكمما  الي  يخ يسممب  األبصممار تلمموال األ ممل لمممات الامماتر  لممي  ، تالس 
فمممي كر ائ ممما، فتمممارل يميممم  بممم  الو ممم  يميامممًا، تتمممارل شممممااًل، تتمممارل  يممممر  فمممي فضمممائ ا 
ممم  ،  تتمممارل يقمممولال اليممموث  ليمممث يقلقامممي، تالبعممم  عامممث يقتلامممي، تالخممموف  مامممث  نالس 
يعتلعامممي، تر مممائي ييمممث يحييامممي، ت عراضمممث عا مممي يميتامممي، تحب مممث ي ي مامممي، ت ر مممث 

وتي معممث  لمموتي، فممارح  مممن كزمممة كممموره فممي يجمعاممي، تاألنمما بممث يبسممطاي، تولمم
ي يث، تما زال ي ا  ل  ت د الضح ، فر    ل  الموض  ال د  ئاا مام  تمما ركياما 

 ناألما. 
يبعمم  يسممير كتيامما م ياممة م ايممة بالعضممة تالمم هي في مما كشممجار متعانقممة، تكن ممار 

مر يمل   ما ما ك  يزوم  مط ردل، تامار ماضودل، تفوان  يثيرل، ف ولاا تكنلاما تشمر اا تكمِّ
نممي، فانمم  لمم  يسممتط ، فقممال لمم  اليمميخال  همم ا بسمموا كدبممث  تعاحممة، فزومم نا  ال  المم د رد 
، فاسممتتعر هللا يمما همم ا، فقممالال بعاممي همم ا األمممر علمم   محافهممة األدب، تمراعممال كحكاممم ، امم   ممالال ومم  يزصممحابث فامتمم ت يمم ه فزومم ، امم  تيسممر ومما ر همم ا، تكشممار  لممي 

، ام  سمار باما، فمما ممر  بيمجرل يابسمة  ال  ال ه ه م ياة األتلياا، ال كتر د، تال ب د عاهة  ال عوفي، حت   كتياا مكمة، فصملياا اله مر تكوم  علمي  ع م ًا  يم ول ا  ال  تلمي 
ل اشمتقد  ليم   ك  ال كتكل  بييا ممن هم ا فمي حياتم ، ام  ممابوا فلم  كَرهم ، ام  بعم  مم  

اهرهما، فمزت  تر مة  لحمة ع يم  فجئد البصرل، تك مد عا ه كيامًا، فخر  يوممًا  لم  ت
مما رك  الق ممر مممن بعمم  ر مم   لمم  تراا ممحابي، فلم  امم  ر مم  تزاره تهممو مطممرث  ،هللا الص 

متممزد ِّب، امم  سممزلت  فقممالال ركيتمم  كت اًل تهممو  ممالا، تعليمم  حل ممة وضممراا، تتمما  مكل ممل 
رر تالجوهر تعا ه حوريتا ، فاستحييد، فر عد، فز س  علمي  بمالا ي صمل  هللا  بال  

  تسممممل  فر عممممد،  مممالال ت هللا ممممما كو ممممرت بيممميا مممممن كلممممث فمممي حياتمممم .  المممم عليممم 
را و. الس 
  1ف
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م ا الا  مماني تالتممي يرتي مما رات  داوممل حكممائي هممو كبممو  ممة التممي يقمم       همم ه القص 
فة،  ع مم  هللا ال لخممي، تمثممل صمميتة متطممورل مممن تيممكل الا مموا القصصممي عامم  المتصممو 

مة علم  امال  تحم اتال األتلم  تتمثمل تتجم  الهواهر التي تمي ِّزه، حيمث تا امي  القص 
مم  بممن ع مم  هللا البصممرد تمعمم  كر عممة، تهممو صمماحي الكرامممات.  فممي مجمميا كبممي محم 
ت  امت  كس وعًا كمام الك بة. تالثانية ت  ك م  حكاية ومرت    تومرت  المر اتد ال لخمي 
 مع ممم  تفي ممما يسمممرد علياممما فمممي  مممو   وممموار ي التحمممو الت التمممي صمممارتا  لي ممما تاألمكامممة
ل  تاألزمامممة التمممي احتمممموت تلمممث التحممممو الت فمممي  مممو  مكثمممم، سمممري ، شمممم   دومممول عمممم  
ل يرامات ه ا الصوفي فر مال ممن ك طمار الج مل،  شخصيات ت رت من والل ا ع  
ت ورت  من الجو  سائرت  في ال واا، ت وائ، يصور الدميين ، ام  انت مااه   لم  

المم د يسمم   تو مم  المتلقممي مممن  م ياممة األتليمماا العجيبممة،  لمم  ك  مممابوا. همم ا  العممال 
 دت  ك  يماع  من االستتراث في الوض  الحكائي ال د يحمل ه ا العال . 

ت عممم ما تعمممرو هممم ه الوحممم ل علممم  المتلقمممي ك  يقمممار  عالم ممما الحكمممائي بالعمممال  
الممكممن المم د حمماتل الممر اتد فممي الوحمم ل األتلمم  ك  يمموه  بممز  ممما سمميجرد يسممتجيي 

ا  ممما نجمم ه تفممي الوحمم ل الثالثممة، يعممرو عليمم  الق ممول لمعممايير الممكممن الو مموا، سممرع
بز  األحم ا  المرتيمة، ممكامة الو موا فقمط بيمرب التسملي  بزن  ما ممن يراممات اليميخ، 
فة، تيانممد ن ايممة يتو مم  المتل قممي ك  تكممو  ك ممل  تهممو عممال  مر عممي بالاسممبة  للمتصممو ِّ

علمم  يرامممة  عجائ يممة، لكا مما ت   بمم ت يمم لث مممن ت  ممة نهممر با ائيممة، حيممث احتمموت
تاح ل مرتبطة باعتقاد صاحي الكرامة لرد   فعل من   مل صماحي الق مر.  ن ما تبقم  
امتممم ادًا لعممموال  الوحممم ل الثانيمممة،  ك كن ممما ال تقتمممرو عالممممًا مختلعمممًا عمممما حملتممم  الوحممم ل 
الثانيمة ر  ممما العتقمماد الممر اتد بعمم م  مكانيممة ا تمماا الوا مم  ممم  الممكممن المم د تممزتي بمم  

ل الكرامة. عل   الرم  ممن محاتلمة تخل صم  ممن هم ه المعادلمة حمين  مالال وام   بعم  مم  
مي عليمم   اشمتقد  ليم ، فجئمد البصمرل تك ممد عام ه كيامممًاو، لكمن بم ك والعمال  الم د تو  

 . 1فمبادلت  بعال  مقاص ه، ك ل  استسامة من العال  الساب و
ممكامًا،      ه ا الا ص ال د يس   فمي صميامة تو عمات متلو مة، تي م ت عالمماً 

هو من حيث ت وده ياص حكائي عال  تا عي لكا   رم  كلمث وتسميلة إلنتما  عموال  
التمي يصموغ  2فممكاة، مثل الحكاية، تاليخصيات، تي لث المتعلقة بتو عات القمار و

                                                           

 )1(Umberto ECO. Lector in fabula, le role du lecteur ou la 
coopération interprétative, dans les textes narratifs, traduit: par 
Myriam Bouzaher, éditions grasset – fasquelle, 1985. P.219.  

 )2(Umberto ECO. Lector in fabula p.221 
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من ك ل ا ال لخي الر اتد فرضيات مرتبطة كساسًا بحالت  الاعسية التمي بم ا مام  ال م ا 
ممممم  الا  مممماني بوصمممم ع  عالمممممة مملمممموال دالليممممًا، ف ممممو اليمممميخ الصممممال ، مممممن حممممين    

كصمممحاب العزلمممة، يسمممكن الخمممراب، ال يعمممرف ممممن كيمممن  وتممم ، تلممم   ممم م ترسمممو  فمممي 
م  من ك ل القيام بوتيعة الحكي ت م ت البطا مة ال الليمة هم ه  المعرفة حت  كن    كا    
كات صمممملة تايقممممة بتلممممث الخمممموارث التممممي تحصممممل، كلممممث ك  العزلممممة، تسممممكن الخممممراب 
تاالنقطاا عل  الا ات يجعل اإلنسا  يتخي ل تيتوه  ما ال يمكمن ك  يحصمل. تهكم ا 
م مامم  ال  ايممة بعرضممية حممول دتر ال لخممي  الممراتد اليخصممية  يمكممن للمتلقممي ك  يتقمم  

ة، ا  دتر با ي اليخصيات تاألدتار التي تتخ ها.   في القص 
ممة التممي تممرد بوسمما ة السممرد التمماب  الهمماهرل ال ممة تفممي همم ه القص  مميممزل لكممل  ص 

ل الماضمممي ياييمممة لتح يممم ه، دت  تح يمممم  اتتممماب  في ممما األحممم ا  تباعمممًا، ت   واسمممتعم
ممرد عممن الحكايممةو ، تهمم ا مممن وممالل تكممرار  1فالعممارث الزماممي المم د يعصممل لحهممة الس 

مرد التماب ،  ضمافة  لم  بعما  صيتة مثل يا ، تيا ا، تتصلاا، تيل  ما تم ل علم  الس 
 ال ملتي تع  ر هي األومر  عمن الطماب  التسمجيلي، يقولماألفعال تالهرتف تالحرتف ا

ل سرناو، تميرها مم ا كضع  عل  السرد الطاب  الح اي في كملبم ، الم د  وا  ، ت ع م  
تكمن تتيعت  في اإلوبمار بو مائ  حم اد فمي كحيماز مكانيمة تزمانيمة معي امة حتم  ك   

صملوات الخمما، نل مكا  يي  يرتبط بزمما  معمي ن همو فمي التالمي تو يمد  حم   ال
فم يامممة الرسمممول صمممل  هللا عليممم  تسمممل  مرتبطمممة بصمممالل اله مممر، تلمممما تصممملوا بيمممد 
المق ت صل وا العصر، تعام    مل  ماف صمل وا العيماا، تهكم ا  لم  العمودل  لم  مكمة 
ة داممد ممن   مل  م  صالل اله ر من اليوم الموالي مم ا ي ل  عل  ك  كح ا  القص 

 ت ر يوم  ل  بع  ت ر م ه. 
مرد، فان  مما لمم       هم ه ال يماممة المكانيمة تالزمانيممة ت   يانمد تحمم   ممن صممعاا الس 

ها  االنتقمال المكثم،، ففم ولاا م  دع تا،ِّ الم د السردد ال د يمتاز بحريمة سمريعة يحم  ِّ
مري  حت م   ل الس  تكنلاا م تشر اا  م ....  تماشيًا م    رل صاحي الكرامة  علم  الت حمو 

تممًا فممي األفعممال يقولمم ال وفمماكا بممزرو شمم ي ل ال يمماو، فممي المقمما   التممي  تعممرف وعو 
نثيرل األنوار، لطيعة الجرم ال ير  ل ا  رث، تياند رائحة المسث األكفمر تعموو ممن 
مرد تالم د يقموم بم  سمارد ميمار  فمي األحم ا ، بم ا  ما يعامي ك   الس  تحد ك  امااو، مم 

لث ك   هاما  تحمو اًل سردًا كاتيًا تتحك  يي  ت  مة نهمر اليخصمية السماردل، تيعامي يم 
 في باية الكرامة كات ا.

                                                           
(1) .232Gérard GENETTE, figure III , p  

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 208 - 

ممارد ماا ممال صمماحي الكرامممة، تسممتمر  ت اسممتثااا الميمم   المم د يعممرو ييمم  الس 
ممة  لمم  ن ايت مما. تفممي همم ا الميمم   نلحممب نوعممًا مممن الخعمموت نهممرًا  الحريممة فممي القص 
لعرو حاالت صاحي الكرامة من والل ك وال ال واليوث  ليمث يقلقامي، تالبعم  عامث 

اي، تالخوف ماث يتلعامي، تر مائي ييمث يحييامي، ت عراضمث عا مي يميتامي تحب مث يقتل
ي ي ماي، ت ر ث يجمعاي تاألنا بث يبسطاي، تولموتي مم   لموتي فمارح  ممن كزممة 

 كموره في ي يثو.. 
ممردية للمقطمم  رممم  كنمم  مقطمم  تطابقمم  ديمومممة  ميممر ك  همم ا ال ياعممي القيمممة الس 

م ك  الماا ال كو ت حيمزًا زمايمًا ممن القصمة فت ، تما دا 1فصعر عل  نطاث الحكاية
ممما يممموحي بتوايمممد  مممما زال يممم ا  لممم  ت مممد الضمممح  ، تهمممو نممموا ممممن التلخممميص، مم 

ممح  ليسممتزنعوا الر حلممة مممر ل  األحمم ا ، ممما عمم ا حمم   القممول فالماا ممال   لمم  ت ممد الض 
كور ، مير ك  المقطوعة تزتي بالتااتب ضممن سلسملة مكثعمة ممن األحم ا  الععليمة 

مممارد يقمممولال تيممما  اليممميخ يسمممب  فمممي كر ائ ممما فتمممارل يميممم  بممم  الو ممم  تا لقوليمممة، أل   الس 
مم   تتممارل يقممولال  اليمموث  ليممث... تهممي  يمياممًا، تتممارل شمممااًل، تتممارل فممي فضممائ ا يالس 
ممرد المؤلمم، المم د كبمم اه مبالتممات  مم  تصمم م المتلقممي  تاضممود ضمممن مقطوعممة مممن الس 

عائممم ، تلكمممي ويماممم  ن عسممم  ممممن االعتمممراف بممماالوتالف، تممممن يممميحك  بعممم م صممم ث اد 
، فانم  يموه  بوا  يمة مما ر   2فالعودل  ل  الوا   تالترا م   لم  الحقيقمة تالمال معقمولو

ل اشمممتقد  لممم  اليممميخ البصمممرد، لكا ممم  يسمممرد لاممما يراممممة كومممر  تث مممد  ييقمممول ت ع مممم  
يهممل  األتلمم ، ت كا يا مما نلممما في مما نوعممًا مممن المحايمم ل، فان مم  باعتبمماره شمماه ًا تسممارداً 

مو  ًا للحاداة واصة تكن م  يمتلمث سمر  الم الغ الم د كتصماه ممرتين بم ، تك  ال يم ي  
 ما رك  في حيات . 

    االنتقممماالت المرتبطمممة بمممالز من الممموا عيال الضمممح ، اله مممر،.... التمممي  مممرت 
مممارد  الليمممة التمممي يسمممتعين ب ممما الس  ترااهمما المكممما  يممم لث.  عل ممما بمثابمممة المحطمممات ال  

رد ت عل  يتماش  م  الجو  الخوار ي الممرتبط بتلمث التماقالت. فت م ت عل  تسري  الس  
مرد   عالنات عن ن اية مرحلة ت  اية كور ، تيتزن  بم لث الماحم  البعم د لعمليمة الس 

 في عال ت  بالو ائ .
بممل     المكمما  المم د بمم ا تا  يممًا فممي الجممزا األتل مممن القصممة فم ياممة الرسممول، 

  ، مال ث ك  تجمر د ممن تا عيتم  تكصمب  الحمل  بَ َلم  بيد المق ت، س  يز و  تمز و 
                                                           

 . figure IIIيف حديثه عن املشهد والوصف: يراجع جريار جينيت  (1)
 .140علي زيعور، الكرامة، األسطورة، واحللم، ص  (2)
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في   ل  اف، تكرو ش ي ل ال ياو، تم يامة م ايمة بالعضمة تالم هي، تهمو انعمالت 
ممة تهممي مريممز  سممم  بال يممما  فممي عممال  الخيممال تالخمموارث ليعممود مممر ل كوممر   لمم  مك 

فة.   القطي عا  المتصو ِّ
ًا داوماًل فمي الحكايمة يتماامل من   ة كور  يباسمتثااا ال لخمي الم د ي م ت سمارد

كحيانممًا تيتبممماين ليتممر  المجمممال لصممماحي الكرامممة فالبصمممرد ، ليعممرو يعااتممم  التمممي 
ت  ت متحققة   ليًا، فا  با ي اليخصيات ال تمثل سو  عااصمر تحقم  تلمث الكعماال 
ممما تتلعهممم  همممي ممممن  تاليممم ادل علي ممما، ت كا يانمممد اليخصمممية فمممي القصمممةال وتتكمممو   مم 

مما يقمم مممن ال لخممي تالبصممرد يمممثال  اليخصمميتين  ، فمما  يممالً  1فال عا مماو مممل كت مم 
م ا  الماحم  الجمماعي الم د انت مد  ليم  بايمة الكراممة،  كتاتي المالم  البارزل، تيجس 
فة  لبمًا لالنضمواا  تالكرامة نعس ا باعتبارها دترًا تتتيعمة متمي ِّمزل سمع   لي ما المتصمو ِّ

 ع . تحد لواا الييخ ليرتقي  ل  مرت ت  ييما ب
ت   تردت اإلشارل  ل  كلث في الما ص حمين تبم  ال لخمي فمي ال  ايمة كبما القاسم  

ه كح  كصحاب  تسم  ل   البصمرد بعم  كلمث بممرافقت  ، فاجم ه يسمت ير مالبصرد، فرد 
ه كنمل التعماو  ال  بعم  االسمتتعار، ام  ممن  في القصة الح   ممن ومالل مام  الم د رد 

ن، تفممي كلممث   ممرار بتعضمميل  تعلممو شممزن  وممالل تحميلمم  يتممما  سممر  ممما  ممر  مممرتي
تهكم ا ت مم ت يممل المسمارات الصممورية التممي ي م ت مممن والل مما البصمرد بمثابممة اإليعمماز 
ممورد الم د بمم ك بمم  الا  مماني  المريمزد لممما يممؤتل  ليم  ال لخممي  تهممو نعسم  المسممار الص 
الحمم يث عممن ال لخممي، تالمم د يعممود  ليمم  القممار  ليمم ر  تطمماب  اليخصمميتين تالتمااممل 

 ية فال لخي  يامت اد ل تل  فالبصرد . ثانيا ما، كت عل  األ ل تيكل الب
تيمكممن اعتبممار الوحمم ل األتلمم  التممي تصممو ِّر ال لخممي بمثابممة تسمميلة تعممات  بممين 
المرسممل السممارد الخممار  حكممائي الا  مماني ممم  القممار  تالتممي تممم   درانمم  مامم  ال  ايممة، 

ات   ممر ل كومر  ممن ومالل مما كردفم  لتستمر م  تلقي يرامات البصرد، ليتزن  فالتع
الا  اني في الا اية في  ول ال ت ال الماماتدال ونما  رضمي هللا عام  ممالكي المم هي، 
ا تم  بزبي ال ب ات الخضر ت رت لم  معم  كممور تلم  يراممات يثيمرلو، فواضم  هاما 
ة الو ممائ ، نهممراً   ك   الا   مماني يقصمم   لمم  تععيممل داللممة تب يممة م ه يممة باي ممة تزنيمم  صممح 
لما يتمت  ب  اإلمام مالث من   مول تاعتم ال. تحتم   كا لم  يكمن هم ا مقصم  المؤلم، 

                                                           
)1( Réné WELLEK & Austin WARREN,  Théorie de la littérature , 

éd. Seuil. Paris. 1980. P. 208. 
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، يممما يمكممن  سممااد  1فالمموا عي الا  مماني، فانمم  يمكممن  سممااده  لمم  المؤلمم، الاممموك ي
يتين.  التزتيل  ل  القار  الاموك ي، باعتبارهما استراتيجيتين نص 

القالممي األساسمممي  Fabulaتلعممل  همم ا مممما  عممل كم يرتمممو  يكممو يعت ممر الحكايمممة 
ال د يستخ م  القار  الامموك ي لتحليمل الخطماب تتزتيلم ، تهمي فكمرل ميمر مرتبطمة 
بالضممممرترل بالعقمممم  التواصمممملي بممممين المرسممممل تالمتلقممممي الم اممممي علمممم  نيمممماب تعمممماتني 

activité coopérative  يختلمم، عممن الايمماب التعمماتني بممين المؤلمم، الامممموك ي
 تالقار  الاموك ي. 

مًا فمي تععيمل الما ص، تفي الكرا مة ت م ت األدتار العاعليمة ألصمحاب ا معتاحمًا م م 
نهممرًا لحمولت مما الخوارايممة، تهممي نعسمم ا التممي يقممي  علي مما القممار  فرضمميات  التزتيليممة، 

. ت   نضمطر يقمراا ك  نعتمم    2فت   ت  ت ل ا اهتمامات ارية في مجاالت متاو ِّعة
باسممممتراتيجية تعاضمممم  الممممرفا م    »و فممممي  رااتامممما لكرامممممات الصممممويية ممممما دعمممماه  يكمممم

stratégie coopérative du refus»ت   يانمد ليسمد بالصميتة التمي يراهما  3ف ،
 هو، يز  يكتي المؤل، تحد ت زل الت  ي  مثاًل. 

كلمممث، ت عممم  اسمممتقرائاا لط يعمممة الكراممممات نلحمممب تممممن ومممالل نمممماك  يثيمممرل كن  ممما 
ف، فكممل ممما  مماات ممم ن ك لمم  التر يممة الصممويية بمم ا كصممبحد وطابممًا مضممادًا للتصممو 
 معكوسًا في بعا الكرامات تواصة بع  القر  الراب . 

ف المم د اعت ممر علمم  الحقممائ  تالقلمموب تالمعرفممة تالحكمممة تاألوممالث      الت صممو 
تالماممازل، تعلمم  السمملو ، ت فممات المماعا تالمكابمم ل تالمجاهمم ل تالرياضممات تاألحمموال  

م ه  تالخوا ر تالمكاشعات،  تعل  اإلشارل، ف تجس  تهي يل  ا تميرها تسمم يات للتصمو 
ممم  تحمممود ما ممما الكراممممات  ال  علممم   ل زتايممما معرييمممة تكوالايمممة تر ويمممة، لممم  تعع ممممن عممم  
تضمخ  المم ات  لمم  در ممة التزل م  تالممتحك   فممي  مموانين الط يعمة تالتيممي، تمسمماتال الا ممول 

 ا. تا تيازها تالتحك   في الجن تالق رل عل  تتيير الحج  تالصوت تميره
فة األتائمممل العقمممراا تالجوويمممة، لزهممم ه  فمممي الممم نيا تفمممي  ت عممم ما سمممم ي المتصمممو 
األنممل، ت مم نا الكرامممات تسممل ط علمم  الطعممام باستحضمماره عامم  الر  بممة تالمم عول  لمم  

                                                           
ئ النموذجي املؤلف النموذجي والقار   ‘Lector in fabulaيستعمل أمبيتو إيكو يف كتابه  (1)

 .76-75ابعتبارمها اسرتاتيجيتني نصّيتني، ال ابعتبارمها  فاعلني حقيقيني، يراجع، ص ص 
حيلل مثالً علي زيعور دور البطل يف الكرامة من الناحية النفسية، ويشري إىل املناهج اليت ميكن أن تتناول  (2)

 جيا وغريها. الكرامة، كاإلانسة، واألنثروبولوجيا، واالجتماع والباراسيكولو 
 )3(Umberto ECO Lector in fabula. P81.  
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 الكسل تالخمول. 
امما  ال  مممن حيممث  تهامما تتعممرا فرضمميات تزتيليممة اريممة مممن عممال  الكرامممات، ال ت م 

ن ااات،  لعل  كهم ا كلمث المؤلم، الامموك ي الم د يعمرو ما يماح  كلث الثراا من 
 مختل، كشكال التعات  م  القار  الاموك ي باعتبارهما  استراتيجيتين نصيتين. 

تمن هاا ي  ت االهتمام بموضوا الكرامة في ح  ِّ كات  ممن حيمث  نم  حقيقمي كم 
ه القصمص، ال، ت    كصحاب  يقولمو  الحقيقمة كم ميمر كلمث، ميمر تارد فمي  مراال هم 

ألن  مما تمامم  ك  يانممد وت مم ًاو لمم  يكممن مطلو ممًا مممن كصممحاب ا االلتممزام ممما دامممد هممي 
حاالت نعسمية تعصم ية ال  راديمة، تمما يامتج عا ما يم ول ضممن المال  رادد الم د ال 
مم ث تالحقيقممة،  يخضمم  لليممرتب الت اتليممة البحتممة. ت   يا مما ال ناعممي عا مما شممرتب الص 

ما  كا يانمد الكراممات ت مائ    تلكن يبق   اليرب تا عًا عل  القار  بع م التساال عم 
حقيقية كم مير كلمث. تك  فاصمالت االحتممال التمي تايمز فمي الما ص، همي المسمؤتلة 
عن تععيل دتر المتلقي ال د يلجز ب تره  ل  تععيل ع ل  ضايا تف  ما تمليم   عليم  

 اقافت . 

 ـ النشاط التأويلي في الكرامة:  3

المتلقممي فممي حالممة انتهممار مسممتمرل ت ممرو فرضمميات متعمم دل فممي الكرامممة ي مم ت 
ه تالمممممم د يجمممممم   مكانيممممممة اليمممممموم ييممممممما يعممممممرف  حممممممول العممممممال  الممكممممممن المممممم د يعتقمممممم  
ام   بالباراسيكولو يا، كت عل  الهواهر فوث الحسمي ة تالقمو  الخار مة لإلنسما  التمي تمك 

 . 1فتميرها télépatyمن التزاير في األشياا تالتا ؤ تالتخا ر 
ك   الخيمممارات التو  يمممة التمممي يجري ممما القمممار ، تعلممم  المممرم  ممممن الهمممواهر  ميمممر

الم يمامة فمي نصمو  الكرامممات، ال ت م ت نعسم ا فمي يممل  نمص  لم لث الحهاما التاممو ا 
الثرد ال د تاني تكاار ه ه الكرامات تواصمة بعم  القمر  الخماما نهمرًا العتبمارات 

ما يعكما يم لث   يعمة العقمل سياسية تا تماوية تاقايية واصة في تلث القمرت .  مم 
 العر ي في تلث العترات، فلق  يثرت الكرامات تكصب  الواح  يزنل يرامات الور.

فة الممم د حهمممي بالكراممممات،  تيعت مممر ع ممم  القمممادر الجيالنمممي ممممن كنثمممر المتصمممو 
تواصة بع  تفات ، حيث تاا مل الخموا  تالعموام  م رًا همائاًل ممن الخموارث، حت م  ك   

                                                           
يراجع عبد الستار عز الّدين الرّاوي، التّصوف والباراسيكولوجي، مقدمة أوىل يف الكرامات الصوفيّة  (1)

، وفيه مقارنة بني 1994، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 1والظواهر النفسيّة الفائقة، ط
 الظاهرتني. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 212 - 

مماداتو، مثلممما الخوانسممارد صمماح ي يتمماب ورتضممات الجا ممات فممي كوبممار علممماا الس 
ممممة فتحممموا لمممم   فالجيالنممممي  فمممي سمممموث التصمممما   ميمممورد يوسمممم، زيممم ا ، يقممممولالو    العام 

تالمخادعة، ديانًا فموث ديما . تنسم وا  ليم  وموارث عمادات عجيبمات، ال يصم   ا  ال  
مما  مممن يمما  مممن  ملممة ال لمم اا، تال يخعمم  علمم  المسممل  العا ممل ك   م قولممة الكرامممات  م 

 ، تمم ا يرتي  الا  اني عا ال  1فحما ة كت  او و
ك   ر اًل من بتم اد  مااه ت مالال اوتطم، الجما  اباتمي، فقمال لم ال اكهمي  لم  »

محل  ي ا توعط  دائرل ت ل عا  وط ِّ اال باس  هللا، عل  ني مة ع م  القمادر، فععمل الر  مل 
لم  ك   ماا ملك م  فو م، بمازاا الم ائرل، ت مال  نما كمره، فمر   علي  الجن  زمرًا زمرًا  

، تضمرب  ل ال ما حا تث؟  الال ف يرت ل  ال اد فزحضر من اوتطع ا، تدفع ا  لمي 
عامم  الجا ممي، فقلممد لمم ال ممما ركيممد يامتثالممث ألمممر اليمميخ، فقممالال نعمم   ن مم  لياهممر مممن 

ت  من هي ت   . 2ف«داره  ل  المردل ما ا، ته  بز ص  األرو ييعر 
زل تالم اية عل  تيماة الععل، ك   الر اتد لم  ي مت  نالحب في ه  ه الحكاية المري 

مم ل لخط ممة ع مم   بمم ير الر ممل المم د اوتطمم، الجمما  اباتمم ،  ال  باعتبمماره شخصممية ماع 
مة فكد صمماحي الكراممة ، الم د يمتحك   فمي الجممن.  القمادر الجيالنمي، بطمل هم ه القص 

 ال ممن ومالل نسم  الحموافز  تالحكاية يما ي  ت ال ت رز بوضوو صمعات هم ا البطمل
  التمممي تتمممزل ، ما ممما، وتييمممكل ممممن   مممة كتلممم  تسممميلة لتسلسمممل الموتيعمممات motifsف

فالحممافز األتل   3فتمممن   ممة اانيممة تحعيممزًا ميخ صممًا للعال ممة الر ابطممة بممين الموتيعمماتو
فاوتطممم، الجممما  اباتمممي ، تالثممماني فومممط  دائمممرل ، تالثالمممث فعلممم  ني مممة ع ممم  القمممادر ، 

ل نوعممماً  ممم  صمممعات البطمممل  تيمممك  ممممن االفتراضمممات حمممول شخصمممية ع ممم  القمممادر، تتجس 
ر هللا لممم  حت مم  الجممن  تا تمعممد الحمموافز المرتبطمممة  فصمماحي الكرامممات ، المم د سممخ 
باألفعال المتعاابة سمريعًاال كحضمر ال امد تممن اوتطع ما تضمرب عاقم ، ليع  مر يمالم 

لقمم رل ع مم  القممادر الجا ممي فممي األويممر ف ن مم  لياهممر... هي تمم  ،  عممن  شممارل تاضممحة 
العائقة تهاا ت رز شخصية الجا ي. تالر  ل بمثابة  شمارات تم ل علم  حضمور القصم  
مممن تراا تمممزليد هممم ه الخار مممة تتممم اتل ا ممممن ك مممل اإلنثمممار ممممن األتبممماا الممم ين يمممانوا 

 يايطو  تما زالوا تحد مطاا الطريقة القادرية.
عصمور التمي يعتقم  في ما تلق  انعكا ه ا األمر عل  باية الكراممة، حت م  فمي ال
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المرا بزن  ا تجاتزت  ل  ح   ما المهاهر اليمع ية للحكمي، حيمث الحهاما ممن ومالل 
نماك  الكرامات ك   البطل في حكايات ا ال يتيكل  ال  ممن ومالل حموافز تقموم كساسمًا 
عل  األح ا  التي تص م المتلقي، تعل  الر م  من كلث، تتعا ي بيمكل سمري   لم  

ممما حممم   تتيمممي ييممم   األتصممماف. ت    َحمممَ َ ، فممممن ومممالل تصممم، متحمممر   ال ميمممر. كم 
المياه  تالوص، ال د يسم  بتو ، الر اتد عمن سمرد األفعمال فمال ي م ت كن م  ييمكل 
تمماهرل تمممرتبط بحكايممات  ، تحتممم  تمممرا م  ، ر  ممما أل   الوصممم، يمموه  كنثمممر بمممالوا  ، 

مما يتمتمم  بحيممث ييممعر القممار  مممن وممالل التعاصمميل كن مم  ي مميو فممي الوا مم  ك نثممر مم 
بالخيال، كت ك     يعة القص  التخييلي تؤيم  علم  رسم  كفعمال اليخصمية، ت صمص 
الكرامات، ت تا الاهر عن حقيقت ا ممن عم م ا فما   األفعمال الخار مة في ما تختمزل 

 . 1فصور سردية متحر نة   كتصاف ا، تهي عا ما ترت 
 لحسمممممين ممممممن كلمممممث ممممممثاًل مممممما يممممم يره المقمممممر د عمممممن كبمممممي مممممم ين، شمممممعيي بمممممن ا

 ، فممي تر متممم  لمم  بمممز   يمما  لممم  ومجلممما تعممب يمممتكل   ييمم ، فتجتمممم  عليممم  594فت 
الا ات من يل    ة، تتمر  ب  الطيور تهو يتكل   فتق، تسمم ، تر  مما ممات بعضم ا، 

و  .. 2فتيثيرًا ما يموت بمجلس  كصحاب الجن 
م  تلمث المسمافة القصمي رل نالحب تماهي الر اتد م  صاحي الكرامات الم د يجس 

ر بقاا الكرامات تمرت   بين الرتال تكصحاب الكرامات، تهي مسافة معريية، مم ا يعس 
من   ل تالميم  األتليماا تكتبماع   كت المتعما عين مع م  ممن الاقماد تالممؤروين، لم لث 

ًا ييمما يرتتنمم  ممن وموارث ممن  ارئ مما، تر  مما تمث ِّمل فكممرل ز عمادل مما يه مرت  ك ممل  تحي م
مممرد، ت التمممالي فممما  اوتيممماره  الخمممرث بالاسمممبة  لمممي   يممم رتال مرحلمممة سمممابقة لطريممم  الس 

مما هممو مممرتبط بط يعممة سممردها، لمم لث نالحممب ممممثاًل  مقممرت  بط يعممة الكرامممة كنثممر مم 
م المقرد يرامات كبي م ين ملخ صًا  ياها.   نيد    

ممارد هممو اليخصممية كات مما، علمم    مم  يتجل مم  كلممث بيممكل كتضمم  حممين يكممو  الس 
مجموعمممة  شمممارات تث مممد يراماتممم ، تهمممي مجموعمممة ممممن  المممرم  ممممن كن ممم   ممم  يعمممرو

التقايممممات التممممي يسممممتتل ا ليحقمممم   التواصممممل ممممم  المتل قممممي، تمممممن امممم   فممممرو عالممممم  
الخممموار ي تتصمممعي   ممم رل المتلقمممي علممم  التعمممر ف عليممم  تالتعاعمممل معممم . تهاممما يصمممب  
مممارد نعسممم  شخصمممية مريزيمممة، تتمتممم   بحرييمممة نعسمممية معرييمممة تحت ممم  فيزيولو يمممة  الس 

 ة. مثل كلث ما يرتي  المقرد عن كبي م ين كن    الالوار 
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ل كمممرد ت رااتممي علمم  اليمميو   كا سمممعد تعسممير  يممة كت معامم   وناممد فممي كت 
حم يث  اعمد بم  تانصمرفد لموضمم  ومال  ومار  فمات، ات خمم ه ممزت  للعممل بمما فممت  
، فماكا ولموت بمم  تمزتياي مزالمة تمزتد  لمي  تتؤنسمماي، تيامد كممر فمي  ريقممي   ب القر  المتصلة بعات، في ترت  حولي تيبصبصو  لي. بكالبم  علمي 
، فقلمد ت  مد  ف ياما كنا يومًا بعات،  كا بر ل من معارفي باألن لا سمل   علمي 
ضممميافت ، يبعمممد او مممًا بعيمممرل دراهممم ، فطل مممد الر  مممل ألدفع ممما لممم ، فلممم  ك ممم ه هاممما  

الب، فخليت ا معي،  تور د لخلوتي عل  عادتي، فمررت بقريتي فتعمرو لمي الكم
مما تصمملد  تماعمموني مممن الجممواز،  حتمم  وممر  مممن القريممة مممن حممال بياممي ت يمما  ، تلم 
 ، مما شممم تاي نعممرت ما ممي تكنكممرت علممي  فقلمد مما كتتممي علمي   ال  مممن ك مل همم ه الم راه  التممي معمي، فرميت مما فسمكاد التزالممة،  لمم  ولمموتي  ممااتاي التزالممة علمم  عادت مما، فلم 

مما ر عممد لعممات   علممد  المم راه  معممي، تلقيممد األن لسممي، تعممادت لحال مما معممي، تلم 
ف فعت ا  لي ، ا   مررت بالقرية في ورت مي للخلمول، فم ار بمي يالب ما يبصبصموا بمي 
علمم  عمممادت  ، ت مممااتاي التزالمممة فيمممم تاي مممن معر مممي لقممم مي تكنسمممد بمممي يعادت ممما، 
، تيراماتمم  يتمم اتل ا الا ممات،  ل، تكوبممار سممي د وكبممي يعممز و تممرد علممي  ت قيممد يمم لث ممم  

ما تصملاا  ليم  ك  مل تت ، فم   ل ي حب  ، فقص ت  م   ماعمة ممن العقمراا، فلم  علمم  الجماعممة دتنممي، ت كا حضممر الطعممام ماعاممي مممن األنممل مع مم ، ت قيممد يمم لث اقل  لي 
، امم   لممد فممي نعسمميال  ، فقمام فمر ممد ت  مي، فقممد تكنما  كا  ام الييخ ممن مكانم  كممرغ ت  مي فمي المكما االاممة كي ممام،  فز  مم ني الجمموا، تتحي ممرت مممن ومموا ر تممرد علممي 
ما كصمب  دعماني ت ر  امي، فقلمد لم ال يما  ال كبصر شيئًا، يبقيد   ول ليلتي بانيًا، فلم 
سي  د، لق  عميد، تال كبصر شيئًا، فمسم  بيم ه علم  عيامي  فعماد بصمرد، ام   مسم  
علمم  صمم رد فزالممد عا ممي تلممث  الخمموا ر، تفقمم ت كلمم  الجمموا، تشمماه ت فممي الو ممد 

بريات ، ا   استزكنت  في االنصراف باي ة كداا العريضة، فمزك  لمي ت مالال عجائي من 
سممتلق  فممي  ريقممث األسمم ، فممال يرعممث، فمما  ملممي ووفمم  عليممث، فقممل لمم ال بحرمتممي 

 . 1في نور   ال انصرفد عا ي، فكا  األمر يما  الو
م سمممارد مممما لاعسممم  معلوممممات عمممن كحممم ا   انطال مممًا ممممن ك   ال معاممم  أل  يقممم  ِّ

ي فتممرات معي اممة مممن حياتمم . تتزنمم  الوتيعممة التواصمملية للحكممي مممن حيممث ت عممد لمم  فمم
 كن   ال يتو    ب   ال   ل  مستم  فمتل   حقيقي  كت متخي ل .

ممرد اليخصممي المم د  خصممية، كت بوسمما ة الس  ممارد تحت مم  فممي الموا مم، الي      الس 
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يسممما ه ضممممير الممممتكل   الم ممميمن، فممما   فمممي عالممممات امتمممزا  اليخصمممي  بمممما لممميا 
مممارد فمممي االعتبمممار، تهمممو فمممي هممم ه  شخصممميًا دلمممياًل علممم  حضمممور متلممم   تضمممع  الس 
ده بملعموح يع  مر عمن سممة  الرتاية، ي ر  تما  ال  اية مقصم   كبمي مم ين عام ما يمزت ِّ
ف تتحصمميل  نعسممية يميممل صمماح  ا  لمم  االعتممزال عممن الا ممات، تهممي  ريمم  الت صممو 

 الوالية. 
م ب ا شخصمية معيامة تما دام ك     يعة الحكي تض  صاح  ا كم ام  ريقة يق  

للمتلقمممي، ت المواصمممعات التمممي يريممم ها ل ممما. ف ممم ه الطريقمممة مممما همممي  ال  نتممما  عمليمممة 
التيمممكيل الا صمممي  الممم د ي اممم  علممم  التقابمممل تالتكمممرار فمممي عال مممة عااصمممرها بعضممم ا 
بممممبعا. تاليخصممممية عاصممممر مممممن بممممين تلممممث العااصممممر، تال ته ممممر  ال مممممن وممممالل 

مممات، يممما كن  مما فممي عال ممات ممم  شخصمميات كوممر   مجموعممة مممن العالمممات كت الس 
ممردد، مممن حيممث التيمماب  تالتعاضممل كت حتمم  ممم  شخصمميات كوممر   داوممل المما ص  الس 
في مستو  السياث الخار ي للا ص. أل   واليخصية باعتبارهما  مورييمما فارمما  فمي 

 ال  ال  ايممة فال معامم  لليخصممية، ال مر  يممة ل مما  ال مممن وممالل السممياث ، ال تمتلممئ 
فمي  وممر صممعحة مممن الما ص... يممما ك   ممم لول ا ال يتيممكل فقمط مممن وممالل التكممرار، 
ل كيضمًا ممن ومالل التقابمل. ممن ومالل  كت من والل التران  كت الت حو الت، لكن يتيمك 

 .1عال ة شخصية بيخصيات الملعوح األور و
ت مممم ت همممم ه الرتايممممة اري ممممًة باألحمممم ا ، تتاضممممود تحت مممما بممممرامج سممممردية اانويممممة، 
فيخصية كبي م ين يانمد تم هي لموضموا ومار  فمات ممن ك مل ك  تعممل ييم  بمما 
مم  بترحي  مما لليمميخ عااصممر الموضمموا  فممت  هللا علي مما، تالتزالممة تالكممالب يانممد تجس ِّ
الصيتي فنعاات  المعريية تلما باا او   بعيرل دراه ،نا  يرممي فمي القيمام بوا مي 

اب الر  ل المعما ئ اومتالاًل فمي تطمور الضيافة، لكا   ل  يج  الر  ل، تهاا ييكل  ي
راه  فممي  يبمم  عاصممرًا يامم ر ب يمماب عالمممات االمممتالا  نعااتمم ، يممما شممكل ت ممود المم  
المعرفي عا  الييخ. لوال كن   فطن ل لث، ترم  بال راه   انبًا، ا  دفع ما ل ن لسمي، 

ألوبمار تيا  كلث  ي انًا باستئااف عالمات التمي ز، ت ايعاز وار ي تمثمل فمي تلمث ا
نمممد ل يممم  الر بمممة فمممي لقائممم   تالكراممممات التمممي تتممم اتل عمممن شخصمممية كبمممي يعمممز ، تكو 
ت رفقممة  ماعممة اسممتطاا ك  يصممل  ليمم . لكممن اليمميخ كنكممره تماعمم  مممن األنممل مع مم ، 
تتلممث يانممد معرفممة الععممل التممي يمما  يمارسمم ا بايعمماز ميممر مباشممر مممن اليمميخ نحممو 

ممطحي للمم ا ص لكممن يمكممن ك  يلتمسمم  تحقيمم  همم ف ميممر تاضمم  علمم  المسممتو  الس 

                                                           
 .31-30فيليب هامون، سيمولوجيا الشخصيات الروائية، ص  -(1 )
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القمار  مممن السممياث المم د  ل  ليمم  تضمم  كبممي ممم ين. بعمم  ك  كعمماد  ليمم  اليمميخ بصممره 
  مممن متكزال عامم  ومموا ره، تانت مم   لمم  تسممليم  ضممما  الواليممة، المتمثممل فممي المموالا لمم

 والل تعوي ل الكرامات اللعهية وبحرمة دياورو. 
ور، لكا  مما  مماات فممي شممكل     همم ه األحمم ا  لمم  تيممكل ميممرتعًا يامممو تيتطمم

صممممور سممممردية، تمتمممماز بالسممممرعة تاإل مممممال تاإلضمممممار المممم د يتااسممممي ممممم   يمممماب 
ي ممرز  objet modalالميممرتا الحمم اي،  تاسممتطاعد ك  تيممكل موضمموعًا صممي يًا 

لاممما عااصمممر يعممماال اليممميخ كبمممي مممم ين التمممي يمكمممن الاهمممر  لي ممما باعتبارهممما عالممممات 
صمية  داومل الحكايمة التمي ترتي ما باعتبارهما تؤل، مجتمعة بطا مة دالليمة ل م ه اليخ

 ساردًا داواًل تمتماااًل في الحكاية. 
ل ه ا اإلنسا  الم د يما  يزوم  القمر   تالحم يث عمن  نلما كلث ما  ب اية تحو 
اليمميو ، تهممي العالمممة األتلمم  تالوحيمم ل التممي ت ممرزه  نسممانًا عاديممًا، لتحمم   التتيممرات 

زال اللتممين حل تمما محممل  سمممة اال تممماا األصمملية. بعمم  كلممث، بعمم  سمممتي  التعممرد تاالنعمم
تم  توالي األح ا ، تتعم  تلث العالمات تتتكث، البطا ة ال الليمة لليميخ بالعال مة 

  ، تالتزالة التي تستزنا ب . مالتي يقيم ا م  الكالب ال ين يبصبصو  ل
ت كا يانمد اليخصمية يممما يقمول فيليممي همامو   هممي وسما  لعممال  حكمائي يمكممن 

، فان مم   1فيلمم  باعتبمماره ااائيممات متقابلممة، مؤلعممة بيممكل مختلمم، فممي يممل  مسممتويات وتحل
يمكن اعتبار التزالة تالكالب هاا، بمثابة اليخصيات التي تقم، فمي مسمتو  تقمابلي 
مممم  شخصمممية اليممميخ، حيمممث تكتسمممي همممي األومممر  سممممات  نسمممانية تتممم ول ضممممن 

ل العا ل، لتازل  شخصميت ا تماممًا ممن الااحيمة الجاسمية  فنسمبة  لم  الجماا ، تتتحمو 
مممن حيمموا  ميممر تاا  ي اممي ردتد كفعالمم  ممم  اإلنسمما  تفمم  معاملممة اإلنسمما  لمم ،  لمم  
ر يمي عا مل، كدر  وطممز اليميخ تاتخم  رد  فعممل عايمد، م ا ممة الكممالب لم ، تنعممور 
التزالة، بل     الكالب تالتي ماحت ا الثقافة العر ية صعة تمرتبط بكمل مماهو مم موم، 

 ا داللة  مارل، يمؤتل ب ما يمل  ممن كراد ك  يم م، يعم ل ب ما فمي هم ه القصمة تارتبطد ب
مموا  ممالواال هممو الكلممي تالخازيممر  مما  المم  الجمماحبال وت   كم  نحممو داللممة متممايرل تمامممًا عم 

، ت ممم لث يكسمممي الحيممموا  فمممي هممم ه الرتايمممة سممممات  نسمممانية  2فتهمممو القمممرد تالحممممارو

                                                           
)1( - Philippe . HAMON. Pour un statut sémiologique du 

personnage. P 125. 
، دار الكتاب العريب، 3حبر، كتاب احليوان، حتقيق وشرح: عبد السالم هارون، ط اجلاحظ، عمرو بن (2)

 .211، ص 8، ج1969
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تهمم ه تمماهرل كوممر  تضمماف  لمم  فالع مم ، التضممي،.. الرضمما بعمم ما كصممل  الخطممز ، 
الهواهر التي تميمزت ب ما الكراممات ت عما كصمحاب ا، يمزبي يعمز  هم ا، الم د يما  

 . 1فكا عال ة حميمة م  األسود، مثلما ي ير محم  معتاو
تكبمو يعمز  فمي هم ه الكرامممة همو الموضموا القيممي المم د  صم ه كبمو مم ين بعمم  

باعتبمماره صمماحي يرامممات يعو مم  ك  تزنمم  مممن يعااتمم  عممن   ريمم  االعتممزال، يه ممره 
ممما اعترافمممًا ضمممايًا لممم ، باليمميخية، تيبقممم  هممو المريممم . لمممن حيمممث يعااتمم ، لممم لث ن

ر كبمو يعمز  فعماًل ك  يحصمل،  تتزن  حم   لقماا كبمي مم ين باألسم ، تحصمول مما  م  
ارد مملوال دالليًا بسمات العل  تالمعرفة تالخوارث، ف مو  م ا الس  تهو هاا شخصية    

رامممات المم د ته ممر علمم  يمم ه العجائممي، تت ممر فممي  وممر الرتايممة، لكممن صمماحي الك
حضمموره امتمماز بال يماممة المطلقممة، مممن وممالل دتريممن  ممام ب ممما علمم  مسممتو  الععممل 
تالقول، األتلال اوتبارد، تكلث لما  كبي مم ين ممن األنمل، تيما  السم ي فمي فقم ا  

سمطحي للما ص، بصره، ت   يا  ال تر مير تاض  بصمورل مباشمرل علم  المسمتو  ال
لكن يمكن للقار  ك  يستاتج ، من والل تعلي  اإلبمالغ، حيمث كصمب  السمارد فكبمو 
م ين  م يم اًا علي  من   ل كبي يعز ، تهي داللة تاضحة تيير  ل  عال ة المريم  
باليمميخ، نقمم  علي مما فممي السممياث الا صممي، يممما يمكاامما رصمم ها مممن السممياث الخممار ي 

 للا ص. 
مما الممم تر الثممماني  مممكم    كبمممو ممم ين تيصمممب  فمممي مصممماف ف مممو تممزهيلي، حيمممث يمج 

 م ت العال مة تكصحاب الكرامات، بع ما يلقا  معتاو التلبة حياما يلتقي باألس  الم د 
دًا مممن القممو ل، تهممي  معمم  ميممر تلممث التممي بيامم  ت ممين الكممالب تالتزالممة، فقمم  بمم ا مجممر 

ة مام ، نهمرًا لقيام ما تتيعت  الط ي ية تاألساسمية، ت م ت الكمالب تالتزالمة كنثمر كهميم
بوتممممائ، مختلعممممة، بمممم كت باالسممممتئاات، فالتضممممي تالجعمممما، امممم  بعمممم  كلممممث الر ضمممما، 
فزس مد ب  ه الوتائ، في تض يد ال اللة، تتزن م ت  كهم يت ما، كلمث ك   وشخصمية 

  2فما تقوم مرات ع ي ل باعا الوتيعة، لن تكو  بالضرترل كنثر كهميةو.
الممم د بمممرز فمممي الممماص دت  بطا مممة  تلقممم  كسممم مد شخصمممية الر مممل األن لسمممي

ا فعلي تداللي، عل  الرم  من كن   ت مر تاوتعم  فجمزل، فممن ك لم   داللية في تص  
بمماا اليمميخ كبممو ممم ين او مم ، تل يابمم  احممتعب بالمم راه  معمم ، تمممن ك ممل كلممث حمم   

                                                           
، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ الدار البيضاء، 1يراجع حمّمد مفتاح، التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، ط (1)

 .176، ص 1994
 .39 فيليب  هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، ص (2)
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التتيمممر فمممي شخصمممية التزالمممة تيممم لث الكمممالب. تممممن ومممالل كلمممث اسمممتخلص القمممار  
 شخصية كبو م ين. 

ك   الكراممممات الصمممويية فمممي عموم ممما مالبمممًا مممما ال تكتمممر  بالتزنيممم  علممم  ميمممر 
اليخصممميات األومممر   ال  باعتبارهممما نقطمممة التقممماا تيمممكل حمممافزًا ف ممماا ر مممل، التقممم  
بياب ، تمالبمًا مما يمت  عمن  ريم  الصم فة، كت ممن ك مل اوتبمار صماحي الكراممات 

ال لي سما ًا فمي  بمراز بسؤال كت  لي نصيحة، تهي  ب لث تتيمكل علم  المسمتو  الم  
ل  في الحكاية. يما كن  ا في تموضع ا فمي كمكامة مالبمًا مما تكمو  فمي  المعا ، تتحو 
مردية التمي تع  مر عمن تجر مة  البادية كت الخالا كت البحمر، يخلم  نوعمًا ممن الكاايمة الس 
دت فضمااات ا،  البحث عن الحقيقة تتزني  ال ات بعي ًا عمن تا م  الا مات، تم مما تعم  

تقابل التار ال د يا  يتع   يي  الرسول صل  هللا عليم  تسمل  تتيمكل ومرحلمة  فان  ا
 . 1ف ع ادية لتلقي الوحي كت اإلل امو

سمممالة القيممميريةو  ممم و للطوسمممي توالر  تعت مممر يتمممي يممممو التعمممرفو للكالبممماكد  تواللم 
، ف م ا الجايم   2ففضاا لمثل هم ه الكراممات التمي تم تر كحم اا ا فمي الخمالا فالباديمة 

ثاًل يلق  شابًا من المري ين في البادية  السمًا عام  شمجرل، تسمزل  عمما ك لسم  هاما، م
ييجيب  بز   ضااًل افتق ه، في عو ل  الجاي  تي هي تير  ، ييجم  اليماب فمي موضم  

، وت مال كبمو  3ف ريي ما ، تلما يسزل  يجيب  بزن   ت   ما فق ه في هم ا الوضم  فلزمم 
فاممالاي  مموا شمم ي ، فطممال اي نعسممي بممز  كسممزل هللا  سممعي  الخممزازال ياممد فممي الباديممة

 عامًا... فلم ا هممد ب لث سمعد هاتعًا يقول...و
 .  4ف

ت ال كبو ال بات بن الم م دال ونامد فمي الباديمة فركيمد ر ماًل يميمي بمين يم د  
فمممي نعسممميو ييمممد يصممملي هممم ا  دحمممافي القممم م حاسمممر المممركت، لممميا معممم  ريمممول، فقلممم

  5فصالل....و.الر  ل؟ ما ل  ا   ارل تال 
ي مممم ت معامممم  يممممل  عاصممممر مممممن عااصممممر الحكممممي فممممي الكرامممممات يالمكمممما  كت 
اليخصمممية كت الحممموار مرتبطمممًا بعضممم  بمممبعا لخ ممممة صممماحي الكراممممة، اليخصمممية 

 المريزية في الحكاية. 
                                                           

 .160الكالابذي، التعرف، ص  (1)
نالحظ قيام الراوي يف الكرامات املتأخرة بتأصيل هذه الكرامات مبكان معني أو بشخصية اترخيية مثل  (2)

 احلاكم أو السّلطان مثالً: "جاء رجل من بغداد، كنت بفاس...
 .160الكالابذي، التعرف، ص  (3)
 .151م. ن.ص.  (4)
 .151م. ن.ص.  (5)
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ت كا يمما  وتزتيممل عاصممر مممن العمممل يختلمم، بمماوتالف شخصممية الا ا مم  تموا عمم  
يت   تزتيل عاصر ما فان   ي ر  فمي نسم  لميا  اإلي يولو ية ت اوتالف العترات تيي
 . 1فهو نس  العمل تلكا  نس  الاا  و

فمما   الو مموف عامم  عااصممر الكرامممات يعممرو تممزتيالت  مختلعممة، نهممرًا لط يعممة 
ه ه الحكايات الر مزيمة التمي كفرزت ما مقاصم  رتات ما، كت الممرتد ل م  في ما، تفرضمد 

ا تو   مما  لمم  تحقيمم  تممواز  داولممي فممي تممواهر معياممة فممي بايممة الكرامممة. لعممل  كهم مم
، يح امم  ولممل ممما يسممؤال يع  ممر عممن   ممل، يممما فممي رتايممة الجايمم  ممم   مموفي  نعمما الص 
الياب، كت مطلي بيولو ي يالجوا كت العطو، يما في رتايمة كبمي سمع  الخمزاز كت 
اولي  ني ة فاس ل يما في رتاية كبي ال بات الم م د. ت م  يسمتحي تحقيم  التمواز  الم  

مملطة، ت   يانممد سمملطة صمماحي علمم  ت فة تالس  حقيمم  التممواز  الخممار ي بممين المتصممو 
الكرامممة فممي يثيممر مممن األحيمما  هممي التممي تاتصممر، تواصممة  كا حمماتل الحممان  كميممرًا 

ت  كت يعتث ب .   نا  كت وليعة ك  يحتعب بمو    و 
ممة تفممال كبممي ممم ين مممن  تيمكممن التمم ليل علمم  كلممث بممما يرتيمم  المقممرد عممن  ص 

 حيث يقولال 
وتيمما  اسممتو ن بجايممة تيقممولال  ن  مما معياممة علمم   لممي الحممالل، تلمم  يممزل ب مما 
يممزداد حالمم  علمم  مممر  الل يممالي رفعممة، تممرد عليمم  الوفممود تكتت الحا ممات مممن الفمماث، 
تيخ مممر بالو ممممائ  تالتيممموب.  لمممم  ك  تشمممم  بممم  بعمممما علممممماا األزهمممر عامممم  يعقمممموب 

  شمم  ًا باإلمممام الم مم د، الماصممور، ت ممال لمم ال  ن مما نخمماف مامم  علمم  دتلممتك ، فمما   لمم
مم  شممزن ، يبعممث  ليمم  فممي القمم تم عليمم   تكتباعمم  يثيممرت  بكممل  بلمم ، فو مم  فممي  لبمم  تكهم 
ما  ليخت ره، تيتي لصاحي بجاية بالوصية ب  تاالعتااا، تك  يحمل وير محممل، فلم 
ت   ت مال ل م ال     ما يتمي  كو  في السعر ش   عل  كصحاب ، تتتي مرتا تتكل مموا، فسمك 

ت تير ه ا المكا    رت تالبم  لمي مام ، تكنما شميخ ي يمر ضم يد ال  م رل لمي  ر د، 
علمم  الحريممة، يبعممث لممي هللا مممن يحملاممي  ليمم  برفمم ، تيسممو اي  ليمم  كحسممن سمموث، 
ممملطا  تال يرانمممي، فطابمممد نعوسممم   تكهمممي بؤسممم  ، تعلمممموا كنممم  ممممن  تكنممما ال كر  الس 

لمسمما  ف م ت لمم  رابطممة نراماتم ، فممارتحلوا بم  علمم  كحسممن حمال حتمم  ت ئموا  حممور ت
ما تصمل تادد  ال بماد، فقمال ألصمحاب ال مما كصملح  للر  ماد، فممرو ممرو موتم ، فلم 
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ر اشت  ب  المرو، تنزلوا ب  هاا ، فكا   ور يالم ال هللا ح و يس 
 . 1ف

مم  همم ه الرتايممة، نمموال صممراا بممين كصممحاب الحكمم  تصمماحي الواليممة اإلل يممة  تجس 
ا  عممل الوشممال يحمماتلو  ك  يعخل مموا بوضممع  المم د  ممم  مممن سمممات ا البالتممة األاممر ممم

د سملطة  ال د يخترث يي  التيي ييكي، عا  بالو ائ  تيزداد ب ا رفعمة، تسملطة ت م  
الجمماه تالقممو ل، فممزراد السمملطا  ك  يعيمم  التممواز  كت علمم  األ ممل يتزنمم  مممن وطممورل كبممي 

ن التممي ممم ين باوتبمماره، تيمماد الصممراا يزومم  مجممراه، لمموال ك  ات ضممحد يرامممة كبممي ممم ي
يعلمن في ما  مرب موتم    ممل ك  يقابمل السملطا ، تهاما اتجمماه نحمو  ت مار ملبمة سمملطة 
الواليممة تالكرامممة، علمم  سمملطة الحكمم ، تلمميا هامما  ممما يمموحي بتحقيمم  التممواز  المم د 
اوتممل بممين كبممي ممم ين تالسمملطا ، فممي ب ايممة الرتايممة، تكلممث ممما نممراه مممثاًل فممي بعمما 

ر الصمراا بمين ال فة األتليماا تالحكمامالكرامات التي تصو  ، حيمث نقم، علم   2فمتصمو 
 نوا من المصالحة التي    تعرض ا الكرامة الخار ة نعس ا.

ل مسمممتويات، تعكسمممد رمممموزًا  ت مممرت يراممممات كبمممي مممم ين   مممل تفاتممم  فمممي عممم  
مم  فمي الحيوانمات، فممن كلمث  للصراا، تعال ات للمصالحة، تواصة من ومالل تحك 

الزاهم  كبمي محمم  ع م  المرزاث كحم  وموا   ما كيره وصاحي  الرتوو، عمن اليميخ
 كصحاب ،  الال 

ومر  شيخاا كبو م ين في بعا بمالد المتمرب، فمرك  كسم ًا افتمرت حممارًا، تهمو 
يزنلمم ، تصمماحب   ممالا بالبعمم  علمم  مايممة الحا ممة تالعا ممة، فجمماا كبممو ممم ين، تكومم  

ضم  بااصية األس ، ت مال لصماحي الحممارال كمسمث األسم  تاسمتعمل  فمي الخ ممة مو 
الحمممار، فقممال لمم ال يمما سممي د كومماف مامم ، فقممالال ال تخمم،، ال يسممتطي  ك  يؤكيممث، 
مما يمما   وممر الا  ممار  مماا الر ممل تمعمم   فمممر  الر  ممل يقمموده، تالا ممات ياهممرت   ليمم ، فلم 
األس  للييخ، ت ال ل ال يا سي د ه ا  األس  يتبعاي حيث كه مد تكنما شم ي  الخموف 

، تمتم   كيمت  بامي  دم  ما ، ال  ا ة لي بعيرت ، فقال الييخ ل سم ال اكهمي تال تعم  
  3فسل طت   عليك و.

الشممث كن امما نتلقمم  اليمموم مثممل همم ه الكرامممة، ت تمما الاهممر عممن مقصمم  راتي مما، 
باعتبارهمممما اسممممتعارل علمممم  سمممم يل التمثيممممل، أل   الكرامممممة فممممي بعمممما  وان  مممما َمَثممممٌل، 
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تيلامما يممالم كبممي ممم ينال ، ت    صمم  تز 1فتحيوانات مما همم  الا ممات تالا ممات همم  الحيوانممات
ومت   كيت  الا ات سل طت   عليك و، عل  كن   رمٌز للخلل ال د يمكن ك  يحصل بمين 
مممة  الا مممات نتيجمممة لعممم م تمممواز  القمممو ، يمكمممن ك  نتحممم   عمممن الكراممممة باعتبارهممما  ص 
لد رافممم ًا  كساسممميًا ممممن رتافممم   رمزيمممة مي مممزت الاممموا القصصمممي عاممم  المتصممموفة، تشمممك 

 مورت  الحكائي العر ي عام ة. ال اية السردية لل
لقممم  تمكا ممما فمممي تعاملاممما مممم  هممم ا الرافممم  الثمممرد، ممممن الو ممموف عاممم  وصوصمممية 
المعاممم  فمممي هممم ه الخطابمممات السمممردية، بوصممم، بعممما  ليمممات التممم ل، تاالومممتالف 
لد نهاممممممًا مؤلعمممممًا ممممممن  القائممممممة بمممممين تحممممم ات ا داومممممل السمممممياث الحكمممممائي تالتمممممي شمممممك 

 الصويية، لعل  كهم  اال  مستويات، هو السردية في الكرامة
م     راتي ا حت  ت   انح ر من نهام اإلسااد المقو و، لميا يمما همو اليمز   1

فممي الحكايممة الخراييممة مممثالً، تالمم د ال تر طمم  صمملة بممما يممرتد، حيممث يعتقممر 
 . 2ف ل  ال تاف  ال اتية. التي تجعل  يتعاعل كاتيًا م  ما يرتد 

متعاعممل معمم ، متعمما ، ممم  صمماحي الكرامممة م  ن مم  رات  متممماه  ممم  ممما يرتيمم ،  2
علمم  الممرم  مممن كن مم   مم  تعصممل  سلسمملة مممن الممرتال، تالسمم ي  مم  يعممود  لمم  ك  
ه ه السلسلة متكو نة من تالم ل تكتباا المولي،  م  يكمو  المراتد تاحم اً مما  . 
بمممل  ن امممما نجممم  مممممؤلعي المصممممادر العام مممة، يممممالمقرد فممممي نعممم  الطيممممي مممممثالً، 

مممم ين، تيعل ممم  بعممم ما يمممورد  صمممة تفاتممم  التمممي  يتعممما ، مممم  شخصمممية كبمممي
كيرناها سابقاً، بقول ال وتفي كلث اليوم تاب الييخ كبو عمر الحب ما ، تعا مي 
هللا السمملطا ، فمممات بعمم ه بسمماة كت ك ممل، تنقممل المعتاممو  بزوبمماره ك   المم  عاا 
عاممم    مممره مسمممتجاب، ت ر  ممم   ماعمممة. ت ممم  زرتممم  فمممي مئتمممين ممممن الممممر ات، 

 .. 3فال  عا ه بما كر و   ول وتدعوت هللا تع
    همم ه الوتيعممة التمجي يممة للبطممل مممن   ممل الممراتد، يثيممرًا ممما كصممبحد تسمما ها 
تتيعة تزصيلية، تواصة في رتاية الكرامات المتزورل، حيث يعم   ل  ر مط الكراممة 
 بح   تاريخي معرتف، كت سلطا  كت كمير، كت بزمكاة معرتفة يبت اد كت فات. 

ا عل  البطل  من والل كفعال   الخار ة ييعمما يانمد   يعمة الخمرث م لق  ت عا 3
في ا، تهي المه ر األسات الم د شمكل ال ايمة السمردية للكراممة. يمما تلمسماا 
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الماطممم  الممم د تخضممم  لممم  شخصمممية البطمممل تهمممو ماطممم  االممممتالا الممم اللي 
المس   ال د يثيراً ما يا  يعتي  من رتاية ما ح   ل ، ليتكعل بم لث شماه  

 ل  الح  . ع
م     الوحم ل الحكائيمة فمي الكراممة تمتماز بمالتكثيد، األممر الم د انعكما علمم   4

  يعة السرد، ف م ا سمريعاً، يريمز علم  الحم   الماجمز دت  االهتممام بكيتيمة 
 ح تا ،    نج  ل  م رراً في يعاال البطل المسبقة التي تتي ِّي المعارضة. 

ل المتمثممل     الكرامممة ت عمم  تيممكل ا يامموا  صصممي ت لممد تيي ممة  ألصممل ا األت 
  بم ياًل فمي الععمل الخمارث المسمتترب، مفي اليط  فالكالم المستترب ، الم د ت م  لم

 تيثيرًا ما يانا يتالزما . 
ميممر ك   المالحممب عا مما كن  مما ت عمم   طع مما  رتنممًا مممن تمم اتل ا، لمم  يزومم  رتات مما 

ة ت ة م ت عة، كت  ص  حكمي ت مائ  متخي لمة، تحتم  عل  عاتق   رتايت ا باعتبارها  ص 
فمي كفضممل حاالت ما الرمزيممة التمي تصممب  في ما اسممتعارل كت ياايمة كت مممثاًل علم  لسمما  

 الحيوا . 
ت مممم  ت مممم نا فممممي اليمممم  الثمممماني مممممن مصممممادرها تكممممو   الامممموا القصصممممي عامممم  
المتصوفة تهي الرايا، ما يعرو تلث التاية في االبت اا القصصي تالرممزد، تممن 

 صة اإلسراا تالمعر ا  في تجسي  تلث التاية، باستل ام الر حلمة والل ما كس مد ب  
تاسممتثمار  مكانات مما الواسممعة فممي الخلمم ، تكلممث ممما نقمم، عليمم  فممي يتمماب اإلسممرا  لمم  

 مقام األسر ، لمحي ال ين بن عر ي.

 ـ رمزية المعراج عند ابن عربي:  4

ممة الصمموفي فممي تجر  تمم  نحممو يحتممود يتمماب اإلسممرا  لمم  مقممام األسممر  علمم   ص 
االتصممال بممالمطل ، كت يممما سممم اها ابممن عر ممي نعسمم  واوتصممار ترتيممي الرحلممة مممن 
و، تهممو معممرا  كرتاو ال معممرا  كشممباو، ت سمممراا  العممال  الكمموني  لمم  المو مم، األزلمممي 
كسمممرار ال كسممموار، رايمممة  اممما  ال ويممما ، تسممملو  معرفمممة كتث تتحقيممم ، ال سممملو  

وياليممة يمكممن تقسمميم ا  لمم  امممال   . ف ممي يممما يعلممن عا مما رحلممة 1فمسممافة ت ريمم و
 تح ات هي وبارل عن مراحل بمثابة التجارب التي سلك ا حت   الوصول. 

ممة مممن  ممارد فممي القص  ممالث، تهممو اليخصممية الس  ت مم ك المرحلممة األتلمم  بخممرت  الس 
                                                           

دائرة املعارف العثمانية،  ،1ابن عريب، كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى، ضمن كتاب رسائل ابن عريب، ط (1)
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بمممالد األنممم لا  اصممم ًا بمممالد المقممم ت، تماممم  ال  ايمممة ي ممم ت ميممممواًل بمممبعا عااصمممر 
مل زادًاو، تهم ه المرحلمة الكعاال وت   اتخم ت اإلسمال م  موادًا، تالمجاهم ل م مادًا، تالتوي 

األساسممية بمثابممة التجر ممة التممي سمموف تؤه لمم  لإلسممراا، لمم لث يمكممن اعتبارهمما برنامجممًا 
لتقمممي فمممي هممم ه المرحلمممة بعتممم  نسمممرديًا اسمممتعماليًا لل رنمممامج األسمممات، تهمممو الوصمممول 
  م، تدار بيا مما حموار، ي مين لمرتحاني ال ات، ر  اني الصمعات، ييمير  ليم  بااللتعمات

  معرفممة حقيقممة ممممن واللمم  كن مم  عليمم  الممتخل ص مممن بعمما العااصممر، لكممي تتسمما   لمم
نعس ، تسزل  عن الطري  ليرش ه بع  ك  يتخط م  الحجمي، تهمي رممز للمتخل ص ممن 

امم   التقمم  بعممين نادتمم ال  لمم  كيممن؟  .العااصممر التيريممة يممالتراب تالاممار تال ممواا تالممماا
األميممر، تيانممد لمم  بمثابممة المعممين المسمماع  علمم  تجمماتز همم ه المرحلممة  فز ممابال  لمم 

ما يجمي تجماتزه، تكعطتم  األتصمماف  بعم ما سماع ه العتم  تهمو القمر   فممي الكيم، عم 
مي، تال يقصم   ريقمًا تال  المالئمة التي من والل ا يم ر  ممراده ولميا ببسميط تال مري 

رب ك  يتجمر د عممن اإليايمة، تياممزا يتاك مي، تنمز ه عممن التحي مز تاالنقسممام....، تلكمن بيمم
رل، فماكا ركيمد صمورتث  رل تمر  صمورتث مصمو  رداا األماية، تيخل  الليمة، تممر ل مامو 

 . 1ف   تجل د فاعلم ا فتلث بتيتث تصلد  لي ا فالزم او
 فل  يزل السالث يقط  المسافات، حت   ر ه األمير فرك  نعس ، فراو يسزل ال 

 تيجيي عن كلثال  وفخ  رني من كند، من حيث كند؟
  (2)أنةةةةا الكتةةةةاب الةةةة ي أسةةةةما  مسةةةةصورا"    سةةةا فنا مةةةن أنةةةا  فمّةةةا  وت ةةةويرا  

ا   ال ل ال كنما الخليعمة تالموزير، كنما وليعمة الم ات فمي تم بير األفعمال ممن تم بير 
الصممعات، كنمما المثممل، تكنممد المثممال، فسممج  لمم ، تاعتكمم، فممي حضممرت  عابمم ًا، ت عمم  

لمم  اإلسممراا، بعمم  ك  يكممو   مم  تخل ممص مممن العااصممر كلممث يزتيمم  رسممول تيتزه ممي بمم   
األرضمممية تاالنعتممماث ممممن يمممل  مممما ير طممم  بالعمممال ، تال يصمممب  يملمممث شممميئًا سمممو  تلمممث 
ن من اإلسمراا، لقم  تجمر د ممن  انبم   االستع ادات التي تحق   ل  الكعاال التام ة ليتمك 

عمم ما يتممر  للعممال  اله مماهر، تلمم  ي مم   ال البمما ن اإلل ممي ييمم ، ييقابممل هللا بصممورت  ب
 صورت  الهاهرل. 

مممن  يمكمممن اعتبمممار عااصمممر هممم ه المتواليمممة بمثابمممة الوتمممائ، األساسمممية التمممي تمك 
ل الرتحي تالمعرفي، تانتساب الكعاال، ألن م  وتلكمي تكمو   الث من التحو  بعضل ا الس 
تتيعة من  الوتائ، كساسية، فان   يكعي الععل ال د تحيل عليم  ك  يعمت  كت يحعمب 
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وكت يت  .  1فل  بابًا من كبواب التعا ي الماطقي لتتاب  القص 
فالت خلص من العالئ  تتائ، كساسية ب تن ا ال يتسا   لمتواليمة االرتقماا ع مر 
السماتات ك  تمت  ، لم لث اعت رناهما برنامجمًا سمرديًا اسمتعماليًا تممارت ييم  الم ات فعمل 

د  ل تالحالمة فممي الو مد نعسمم ، ألن  ما ممما    تتجمر  حت مم  ترتقمي  لمم  حالمة كفضممل التحمو 
ممما يانمممد عليممم ،  ت ممم  سممماع ها فمممي كلمممث يمممل  ممممن التقممم  ب ممما، مثمممل القمممر   تعمممين  مم 

 اليقين. تعلي  يمكن تجسي  حك  ال رنامج السردد 
 في الترسيمة العاملية التاليةال 

 

                                                           
، اهليئة املصرية  العامّة للكتاب، 1سعيد الوكيل، حتليل النص السردي، معارج ابن عريب منوذجاً، ط (1)

 .38، ص 1998
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 المرسل  لي  الموضوا المرسل

ل  رادل اإلسراا لالتصا
 بالمقام المحم د

الث الوصول  ل  بيد المق  ت  الس 

 المعارو ال ات المساع 
  السالث القر   م عين اليقين

   الرسول
ممممة للتزهمممي لإلسمممراا، حيمممث  مممااه الرسمممول ، تاحتج مممد  تيعت مممر يمممل  هممم ا مق  
ال ات، ت قيد الصعات، و ااني رسول التوفي  لي م ياي سمواا الطريم ، تمعم  بمراث 

ممكيا ين الس  .  1فة، ت ممال لممي تزه ممي الرتقمماا المكياممةواإلوممال ... تشمم   صمم رد بسممك 
تتات ممي المرحلممة األتلمم  التممي كه لتمم  تتائع مما  لمم  اإلسممراا، لت مم ك  المرحلممة الثانيممة، 
تهمي العمرت  ع مر السمماتات، تهمي بمثابمة التجر مة األساسمية، رفقمة الرسمول الم ليل، 

ممة بمم  دم  لمم  ييمممر  ع ممر السممماتات ابتمم اا مممن سممماا المموزارل، تهممي األتلمم ، تالخاص 
مماا السمابعة، ام   الوصمول   لم  سم رل المات مم ، ليمت   بعم  كلمث االنتقمال ممن حي ممز  الس 

كت ام   ل   ور، يالوصول  ل  الكرسمي، ام   الرفمارف العلم ، فحضمرل  ماب  وسمين، 
ممم  بالمقمممام  كدنممم ، فممماللوو المحعممموح، تحضمممرل الجمممرت، تحضمممرل كت حت ممم ، اممم   التحق 

 المحم  د تمخا بة هللا ل . 
اامماا يممل  همم ه التمماقالت يواصممل سممرده تاصممعًا كت متحمماترًا، ف ممو عامم ما يصممل تك

س رل المات   يقول عا ماال وال يسمتطي  كحم  ك  ياعت ما، ت كا يما  هم ا فكيمد يصم، 
 .. 2فكح  حقيقت او

تفممممي حضممممرل الكرسممممي يسممممزل السممممالث عممممن مسممممج  الوصممممي تم ياممممة الرسممممول، 
مممة، فقمممال ع اممم ال وفممممن كراد الم يامممة فليقصممم  تيحممم    حممموار بياممم  ت مممين شممميخ ر ه ام 

ل م ، وتامتطيممد  من ممن الوصمول  لم  الرفمارف العع البماب، تيتمل م  لل مو ابو، ت م لث تمك 
متمممو  الرفمممارف،  ت مممرت فمممي  مممو  المعمممارف، فممماكا همممي مائمممة رفمممرف تعممم ع  بمممالم  

 .. 3فاألعل  األشرفو
، تيواصمممل السمممالث سمممرد ييتيمممة اوترا ممم  هممم ه الرفمممارف حت ممم  كتممم  علممم   ورهممما
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تعممرف با ا مما مممن تاهرهمما، فسممئل  لمم  كيممن؟ فقممالال  ن ممي  مماب  وسممين حيممث تت ضمم  
األسممرار ألد  عياممين، تهامما يعممود السممالث  لمم  المموراا ليسممت ير ممما ر ه فممي  ريقمم  مامم  
مب ، ام   ييمد كنيمئ لم   اماو العاماا فطمار بم   مماتات الس  فارث الماا، تما ر ه في الس 

ل لممموو التوحيممم ، تهمممو يمممما يقمممول م القلممم   لممم  حضمممرل كت كدنممم  حت ممم  كنمممزل فمممي حضمممر 
تو، فرك  بعم  كلمث مما  اإلل ي، تالعل  الر  اني، ترك  هاا  مقامات كهل الر يحا  تالر 
ال عممين ركت، تال كك  سمممعد، تال وطممر علمم   لممي بيممر، تال عثممرت ييمم  مممواما 

 العكر،  ل  ك  ي لغ الحضرل الق سية فيااد  علي ال 
ي تع مم د، كنممد  ممولي تعرضممي، توليعتممي وع مم د كنممد حممم د تحامممل كمممانت

مممي تالمبعمممو   لممم   ميممم  ولقممميو . تفمممي األويمممر  1ففمممي كرضمممي، تالقمممائ  بقسمممطاب حق 
ممالث  هللا، تتحمم   مخا بممة بيا ممما، تيعممود مممر ل كوممر   لمم   تحمم   الماا ممال بممين الس 
سممؤال  عممن األن يمماا تمعجممزل يممل  ممما  ، ت مم لث يممت   التممرو. تتعت ممر همم ه المرحلممة 

ممة، تالمم د هممو بمثابممة ال مم  بمم لث ال رنممامج السممردد العممام للقص  مم ل. فيتحق  تجر ممة الممج 
الرحلة من العال  الكوني  ل  المو ، األزلي، تهو ماية معريية، تاإلسمراا في ما همو 
ر يثيمرًا عام  ابمن عر مي، تعليم  يمكمن تجسمي   زيادل العل  تفت  عين الع  ، يما يتكمر 

 ملي التاليال حك  ال رنامج العام في المخط ط العا
 المرسل  لي  الموضوا المرسل

الث تالاات الرحلة من العال  الكوني الر بة في المعرفة  الس 
   ل  المو ، األزلي تالورااة
   

 المعارو ال ات المساع 
  السالث االستع اد م الرسول م ال راث

مممممط العممممماملي الممممم د تاتعمممممي ييممممم  عااصممممم ر يمكمممممن ك  نسمممممتتاج ممممممن هممممم ا المخط 
المعارضة ك   الرحلة    سمارت تفم  تتماب  يرتنولمو ي، يمما حصملد للسمالث، تهمو 
يسمممردها يمممما حممم اد لممم ، حت ممم     يانمممد رحلمممة وياليمممة رتحيمممة، تالممم ات التمممي بممم ت 
تعاني تجر ة االت صال تاالنعصال فمي المرحلمة األتلم ، همي فمي الو مد نعسم  مالكمة 

ا ما ممن اإلسمراا، كلمث ك   تح يم    كات الحالمة فمي ت ودهما السميميائي القي  التي تمك 
يكمو  ممن ومالل امتالن ما صمعات تنعونمًا همي البطا مة ال الليمة التمي  كا مما انتملممد 
فان  ممما تكتسممم  ا الكعممماال، لممم لث ف مممي ضممممن الملعممموح األسمممات بمثابمممة والعاممممل الممم د 
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د ايمت  تف    يعة الوتيعة التي يحتل  او.   1فتتح  
  انعصمالي بموضموا اإلسمراا، تلتحقيقم  يما  ناند ال ات في ال  ايمة فمي تضم

الب   من ولم  عال مة انعصمالية كومر  بيا ما ت مين األنم لا، تممن ام   االنعصمال عمن 
  مامممنمممل  مممما يوصمممل  بالعمممال  األرضمممي، بممم اًا ممممن بيمممد المقممم ت العضممماا الممم د يمممت   

االتصال. ل لث ت عاا عا  برنامج سمردد اسمتعمالي تجل مد ممن واللم  يعماال الم ات، 
مم  لالتصممال بالموضمموا المريمممزد المم د هممو المطلممم . ممم ن معرفممة الععممل، تالتمممي تم  

 تمن كلث يمكن تجسي  كلث من والل الترسيمة التيةال 
 التائية التحيين الر بة

  يجابية اإلسراا ال هاب  ل  بيد المق ت
مما التحيممين فيتمث ممل فممي فالعرضممي ة تعَمث مم ل فممي عاصممر الر بممة المممراد تجسممي ها، كم 

 ريقممممة تحقيقمممم ،  فممممي حممممين ك   التائيممممة هممممي الاتيجممممة التممممي تممممؤتل  لي مممما العرضممممية، 
المتمث ِّلمممممة فمممممي نجممممماو ال رنمممممامج االسمممممتعمالي، فزصمممممب  اإلسمممممراا الموضممممموا القيممممممي 

 موضوعًا صي يًا في رحلة العرت .
تنالحب الاجماو الم د حصمل ممن ومالل الرحلمة الثالثمة، نهمرًا لعم م ت مود  مو  

الر بمممة، يمممما كتضمممحاا فمممي الترسممميمة العامليمممة، بمممل لقممم   ة تحمممول دت  تحقيممم ي ضممم
مما كد   لمم  سممرعة تحقيمم  الر بممة المريزيممة، ت  ايممة  ت ممرت  ممو  معياممة مصممادفة، مم 
االرتقاا. تل  يكن هاا  ما يعر ل مسع  ال ات، أل   ت مود الم ليل تات سماا عااصمر 

صممول، الكعمماال يسمماع  علمم  ت ممور عااصممر مسمماع ل كوممر   يلممة العممرت  حت مم  الو 
مم ا كسعر عن ت ود برامج سردية  زئية يثيمرل، ال يتسما   لاما كيرهما مادماما نتعاممل 
م ها  م  ال ا  الجملية الك مر . تيمكمن  دران ما ممن ومالل معماريمة الرحلمة التمي نجس 

 في ه ا المخط طال 
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يجعلاا نتعل      عال ة السالث بموضوع ، تالطريقة الس لة في تحقيق  ال

د  عال ة السارد بالقصة تمو ع  من  رسال ا، تالتتيرات السردية في ا، كلث ك  تع  
د العال ة  ة يسم  لاا بتصايع ا ضمن مستويات تح   اليخصيات داول ه ه القص 
اردل، تهي في الاص  يثيرل  ل  در ة يصب  يل  من يلتقي ب   بيا ا، فما ا الس 

الث ساردًا. ته ا يتماش   م    يعة كد  عمل سردد، يح   يي  تواصل بين الس 
شخصيات ، أل   صورل السارد ليسد ماعزلة، ف ي  ل   اني ارتبا  ا بصورل 

ر الحكي ليصب     متل   للخطاب فان    يتتي ر موضع  في لحهة من لحهات تطو 
 مستمعًا لسارد  ور، تهك ا.

م يماممممة للصمممموت     همممم ا الوضمممم  المتبممممادل ال يماعامممما مممممن رصمممم  الصممممورل ال
ممارد الرحلممة  ممة المريممزد، كد الصممورل التممي نقممل لامما ب مما الس  السممردد، تهممو سممارد القص 
مة، حيمث نقم،  من العال  األرضي  ل  العمال  األزلمي، يمما همو اليمز  فمي هم ه القص 
في مما علمم  سممارد يحكممي رحلتمم  بضمممير المممتكل  ، تهممو السممالث السممارد الميممار  فممي 

ممة  مي   سممعي  يقطممين  ممواني الحكممي، حيممث يكممو  ، تيسممHomodiégétiqueالقص 
ييمم  الممراتد ميمماريًا فممي القصممة يواحمم  مممن اليخصمميات، لكممن عال تمم  ب مما تختلمم، 

مممة همممو بطل ممما  1فبحسمممي مو عممم  الممم د يحتلممم  فمممي السمممردو . فالسمممالث يحكمممي لاممما  ص 
ممة هممو  تمحورهمما فممي    تاحمم ، ل مم ا فالصمموت السممردد المم د نممر  تنمم ر  بمم  القص 

ممة  2فAutodiégétique د يسمممي    ايممد العاعممل المم اتي المم . فكممل  شمميا فممي القص 
ل تتممائ،ال كَ  ل ممي مم ت لامما مممن ماهممور همم ا السممارد المم د يمممارت عمم   تتيعممة السممرد  ات 

ممموفي،  كاتممم ، تتتيعمممة اإلبمممالغ، حيمممث ي لمممغ للقمممار  رسمممالة الرحلمممة كات المتمممز  الص 
ممخ كنثممر مممن وممالل الايمماب التعسممميرد تاالنطبمماعي الواضمم  فممي ال تع يممر عمممن تتترس 

ة.  كفكاره الخاص 
مما الوتيعمممة التاسمميقية فيتقاسمممم ا ممم  سمممارد وممار  حكمممائي تالمم د تتجل ممم  ممممن   م 
ر و مال السمالثو، تلم  يكمن لم  دومل ال فمي تسلسمل األحم ا  ت ال  والل  ولم  المتكمر 
فممي  وبارنمما بممالتحوالت الحاداممة، ف ممو  ك  يممر  مممن الخممار  تال يمم ر   ال ممما سممرده 

وبمممارل و مممال السمممالثو، لمممما حممم   ولمممل فمممي السمممرد، تهمممو بممم لث  السمممالث. تلمممو حممم فاا
مم  كلممث العاصممل، تر  ممما  ممارد، لكا مم  ال يحق  وفاصممل مصممطا  بممين المؤل مم، الععلممي تالس 
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ممم  ك    نممما  الممماص  سممماويًا صممموب تحقيممم  هممم ا التمممماهي علممم  اسمممتحياا، تلكمممن المؤي 
ت ك  تكمممو  . فمممال ممممر  1فالسمممارد هاممما يتمممماه  مممم  اليخصمممية الرئيسمممية، كد السمممالثو

دنمما صمموت الممراتد  الرايممة السممردية الم يماممة هممي الرايممة الجوانيممة ال اتيممة، همم ا     ر 
ممالثو، يبصمموت  يع   ئ ممر كاتمم  تموضمموع  المم د هممو كحمم ا  الخممار  مممن صمموت  و ممال الس 

وياليمممة رتحيمممة ت عمممد لممم ، تيريممم  ك  ي لت ممما  لممم  ومعاشمممر الصمممويية كهمممل المعمممار  
تاألسوار اإلل يمة، تالمراتمي العليمة الق سمية فمي الكتماب العقلية تالمقامات الرتحانية، 

المام   األبواب، المتر   بكتاب واإلسرا  ل  مقام األسر و
 . 2ف

ة بالماهور الخار ي هو ماهور الراتد الخمار  حكمائي لكام  يضمي   ت  ك القص 
مممالثو، ليتمممر  المجمممال ل ممم ا  د  ولممم  و مممال الس   ممم ًا  لممم  حممم   ك   صمممورت  تتيمممي بمجمممر 

الث السارد اليخصية، ال د نر  من والل ماهوره ال اتي مما يم ول فمي رايتم ، الس  
ل الماهممور  لمم  اليخصمميات ليتممر  ل مما المجممال لتمممارت صمموت ا السممردد  امم  يتحممو 
مالث، فتتم اول األصموات، لكا  ما تاصم ر يل  ما ضممن صموت  تتتبادل الحموار مم  الس 

اولي، الممم د يقممموم بتسمممجيل كحممم ا  ت عمممد   ممم ل زممممن السمممرد، ت   يانمممد السمممارد الممم  
متخي لممة، ف مم ت صمميتت ا السممردية هممي صمميتة الخطمماب المسممرتد المم د يحمممل بمم تره 
ًا، يالمسرتد ال اتي تالمسرتد الماقول، فالسمارد حمين يتحم    عمن نعسم  تييتيمة  تاوع 
تجاتزه المراحل نكو  بص د وطاب مسرتد كاتي، كما عا ما ياقل لاما وطماب بما ي 

 ساا كمام وطاب ماقول يعرو يي  ك وال اليخصيات.اليخصيات، فاج  كنع
تر المحعمممز الممم د لع تممم  هممم ه اليخصممميات ل لممموغ السمممالث  تعلممم  المممرم  ممممن الممم  
مايتمممم ، حيممممث تردت علمممم  مسممممتو  السممممرد تالحمممموار، تيانممممد ل مممما عال ممممة بتحممممو الت 
دها القمممر  ،  السمممالث، تهمممي شخصممميات مر  يمممة تحيمممل  لممم  فتمممرات األن يممماا يمممما حممم  

يموضمموعات للسممرد، ألن  مما ته ممر تتختعممي تكدتارهمما عرضممية يكممو  في مما فان  مما بمم ت 
 الترييز عل  السالث، تتضعيت ا في عال ت ا بالسالث يمكن تلخيص ا يما يزتيال
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 با ي اليخصيات                             السالث                        

 
 الثبات                                             التاقل فالحرية            

 ال راث –الرسول 
 صاحي الراية                                               موضوا الراية

 
 المعل                                                 المعل   علي –السارد 

تالتعليمم  يثيممرًا  يتضمم  مممن همم ه الترسمميمة ك   السممالث المم د يقمموم بوتيعممة السممرد
ما يتبادل ال تر م  با ي اليخصميات لتقموم همي بالوتيعمة كات ما عام ما يطلمي ما ما 
ممالث معلومممات متعل قممة بيخصممية كت تمماهرل كت فكممرل ممما، تلمم لث بمم ا ك   الماهممور  الس 
م للقممار  دفعممة  السممردد م اممي علمم  التامماتب، ممم  مالحهممة ك   همم ه اليخصمميات تقمم  

المسار السردد ل ح ا ، ف ي ميمولة معرييًا، تحت م   وليمًا، تاح ل، تال تامو بامو  
لمممم لث فالسممممارد يمممم ول ا فممممي مسممممرو كح اامممم ، تيخممممر  تيسممممتمر  فممممي رحلتمممم  تيتري مممما 

دفعمًا لالنتقممال  لم  مرتبمة كوممر    بمالمؤهالت نعسم ا التممي ت م ها علي ما، بعمم ما ت فعم
مالث. في مقام  ور، ت ع ما تمؤدد دترهما فمي اإلرشماد تتوضمي  مما ممما  علم  الس 

ممطا  بممين السممالث ت مما ي اليخصمميات باحمم ا  االتصممال  مما الرسممول تال ممراث فيتوس  كم 
 بيا  ، يقول مثاًل في سماا التايةال

فاسمتعت  لمي الرسمول الجليمل سمماا الخليمل، فركيمد سمر  رتحانيتم  و ال السالثال 
مممي، ت مممالغ فمممي اإلنمممرا م، يممم تر بال يمممد المعممممور فمممي مالئمممل الامممور، فسمممل   علممم  ترح 

تكسمم ي، فقلممد لمم ال يمما كبمما القممر  تماممادد ابامماه بممزم  القممر ، ن   اممي علمم  ماتيممة كمممن 
 مقامث األ ل ، فقال عليث بالاج   كا هو .

 لد ل ال فزين حه ي من كاتث؟  الال فمي  يثمار  بز واتمث، كلم  تعلم  يما بامي كن م  
ممما بمم ت  لمموال الجممود ممما ت ممر الو ممود، تلمموال الكممرم ممما الحممد الحكمم ، تلمموال اإليثممار

 األسرار.
 ال السالث، فقلد ل  كريم  الم  وول  لم  ال يمد المعممور تالمقمام الميم ور،  مال 
ل  شرتب في الكتاب المسطور في الرث  المايمور، فقلمدال كت عامي عليم  حت م  كنهمر 

 تيستم  الحوار حت  يقول في ن ايت ال  لي و.
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باشممممرل همممم ه و مممال السممممالثال امممم   بكممم ، ت ممممالال شممممتلتاا مالحهممممة األ يمممار مممممن م
األسممرار، هي ممات تكيممن الكممرم مممن اإليثممار، الكممرم سمميادل، تاإليثممار وبممادل، الكممرم ممم  
 بياا بالتعريد بما ب  نا ا .الرياسة، تاإليثار م  الخساسة. يا باي  سر   ل  ما  لي  نادا  محب ث موال ، تالع م  

ممالثال فر مم  ال ممراث، توممر  عممن السممب  الطبمماث، تكلقمم  الرسممول ع صمم   ممال الس 
هممم ا نمممموك  للصممميتة السمممردية التمممي تمممرد ب ممما كصممموات  . 1فالتسممميار بسممم رل األنممموارو

السمممماردين، تهممممو تامممماتب ال يخعمممم  يممممما هممممو تاضمممم  تيماممممة السممممرد التمممماب ، األنثممممر 
اسممتعمااًل فممي السممرد القصصممي، حيممث يممت  كيممر األحمم ا  التممي حمم اد،   ممل زمممن 

ل ب  السالث يل ماح   ل  كاااا الرحلة، ت   عرف   يمرار  ايمد بزنم   السرد، تيسج 
و السمممرد الممم د يت ممموك كملمممي القصمممص تصممميتة الماضمممي ياييمممة لتح يممم ه دت  تحقيممم  

 .2العارث الزماني ال د يعصل  لحهة السرد عن الحكايةو
    همم ا الامموا يسممم   سممردًا كاتيممًا، أل   تتبمم  الحكممي ييمم  يكممو  مممن وممالل عممين 

م  ال ز  ة ال تق   اتية نهره، ف و ال د يخ ر ب ما، تيعطي ما الراتد، تاألح ا  في القص 
 . 3فتزتياًل معي اًا يعرض  عل  القار ، تي فع  لالعتقاد ب 

ل السمرد  نالحب تران  صيتة الععل الماضي ب اًا من السرد االبت ائي  ل  تحمو 
ل لامما متممامرل الرحلممة، تالتممي ت مم ت األحمم ا  في مما متسممارعة،   لمم  السممالث، حيممث يسممج 

حمم   ت مم  كااااهمما، بممل  ن مم  يلجممز  لمم  نمموا مممن اإل مممال حممين  ب مم ف اإللمممام بكممل  
مممن األتصمماف التممي  مم  تممؤدد   لمم  تضممخ   المماص  دت  ك  تعممي بممالترو الحمم اي، يقولال وسل   علي  ترح ي، ت الغ في اإلنرام تكس يو. ف و يما ي  ت يحماتل المتخل ص 

القمر ، ن  امي علم  ماتيمة ل لث نراه مباشرل يقول ل ال ويا كبا القر  تماادد اباي  بمزم  
نمممة ل ممم ا السمممرد  علتممم  يعقممم  صمممعااه حمممين وا مممي  مقاممممثو، تهممم ه الوضممم ية المتحر 
السالث الا ي  براتي ، ت لمي مام  اإلرشماد، ليعمود  ليم  ممر ل كومر   لم  السمرد التماب ، 
ممم  كنثمممر ممممن األنمممواا األومممر  الوتيعمممة  تيزن ممم  ال يمكمممن االسمممتتااا عاممم ، ألن ممم  يجس 

مممما دام الر ممموا  ليممم  كممممرًا ضمممرتريًا، تعال تممم  مممم  بممما ي كنمممواا السمممرد  السمممردية كات ممما
 عال ة س  ية.

ممة علمم  كن ممر عمم د مممن الميمماه  التممي يتقابممل في مما  تعلمم  الممرم  مممن تمموف ر القص 
                                                           

 .34-33اإلسرا، ص (1)
 .47-46يراجعحميد احلمدا،ي، بنية النص السردي، ص ( 2 )
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مما يمموحي بممز  والحكممي ي مم ت مل ي ممًا لمجممر  الممزمن  السممالث ممم  بمما ي اليخصمميات، مم 
نلممما تو عممًا تامممًا للحمم  . تاللقمماا ممم  . فانامما ال  1فتمسمم مًا فممي السممرد فممي المكمما و

شخصممية مممن شخصمميات األن يمماا ال يمث ممل تو عممًا عممن مواصمملة الرحلممة، فمممن وممالل 
الث بانتساب صعات كومر  كت الحصمول  الحوار ال د يح   نالحب تحول كات الس 
مممات اوتبمممار  ل محط  علمم  معلوممممات ت رشمممادات لوالهممما الرحلمممة ال تسممتمر، تهمممي تيمممك 

التضمخ   الم د كلث   م   يعاات  لمواصلة الرحلة، ل لث ال ني   للسالث للحك  عل
يجعمممل حريمممة الميممم   فمممي در مممة الصمممعر، تالسممم ي فمممي كلمممث العال مممة بمممين الميممم   
تالمقطوعممة السممابقة عليمم  التممي تتواصممل باسممتمرارية علمم  مسممتو  الزممما  تالمكمما ، 

و  سمرعة السمرد، تيثيرًا ما يتضم ن المي   كات  كح ااًا تس   فمي الحريمة علم  مسمت
ممممن كلمممث ممممثاًل هممم ا الميممم   بياممم  ت مممين سمممي نا موسممم  فمممي السمممم اا السادسمممة. و مممال 
السالثال فاستع ت  لي رسول اإلل ام سماا الكمالم، فركيمد رتحانيمة موسم ، ام   بادرتم  
مسممملمًا، ت عممم ت بمممين ي يممم  مستسممملمًا، تعلممم  ركسممم  شممميخ  ميمممل لممميا بالقصمممير تال 

خ هو  اضي القضال، ترئيا الوالل، ت لي  تر م  كحكمام بالطويل، فقال ليال ه ا اليي
السممماتات، ت مم  كتمماني فممي نازلممة عميممد عليمم ، تكنمما ال  كتدع مما ل يمم ، فخمم  حه ممث 
مص سمؤالث  ما ا، تاعل  كن ث مسؤتل عا ا، ا   صرف ت  م  ت مالال كي  ما القاضمي لخ 

ع م  الم ليل في كت مز وبمارل، تك ام  فمي الجمواب بمزدن   شمارل، فقمال القاضميال سمزل ال
األدن  سي ه العزيز األسا ال هل يص   فااا االس  م  بقاا الرس ؟ فقمال لم  اإلممامال 
كلمم  تعلمم  كي  ممما القاضممي ك   يمممل  مخلمموث مج مممور، فكيممد يحممميط بالحقيقممة محصمممور. 
العممارف يالممم  معممرب تنعتمم  بممالمترب تالميممرث. فالمحممم د يعممرد األسممرار تيكسممو 

تييمماه  الطريقممة عليمم  مسممتور،  ممرد عممن التيممر  األسمموار، ت لبمم  بالحقيقممة معمممور،
في السير، فياه  ممن كاتم  كاتم ، تممن صمعات  صمعات ، تممن  تكتض  ل  المراد فج   

كفعالممم  كسممممااه، تممممن كرضممم  سممممااه. اممم   فاممم  عاممم  بالكليمممة، تاسمممتو  علممم  عمممرأ 
الصممعات اإلل يمممة، فصممم   هاممما  بقمماا رسممم  الع وديمممة، تممممن هامما  مممال ممممن  مممال  ي ممما  

  سمماا سممر  الر و يمة  كا محممي المموار  عمن نعسمم  فمال فائمم ل لمم   ال ايامم  مممن رمتإلفيم
مم ، فمماكا مممرث فممي همم ا البحممر مممرث فممي الما ممة فو ممي عليمم   تفاممااه عممن حريتمم  تحس 

 . 2ف  امة العرو تالسا ةو
فة  يحمممل الميمم   كفكممارًا صممويية يمما   مم  ت مم  حول مما نقمماأ يثيممر بممين المتصممو 

اض  كن   يجس   ماحام  معي امًا همو الم د سمع   ليم  ممن تميره  من كهل اله اهر، تت 
                                                           

 .3جريار جنيت، حدود السرد، ترمجة عيسى بومحالة، جملّة آفاق، ص (1)
 .26اإٍلسرا، ص (2)
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وممالل سممؤال القاضممي. تعلمم  الممرم  مممن ك   الحريممة لمم  تتو  مم،، فمما   الميمم   عممرف 
نوعممًا مممن الخعمموت المممرتبط بسممرد األ مموال التممي تممرتبط بحالممة السممالث. تهمم ه الصمميتة 

رهما  كا كدرياما هم ف السمالث الم د همو  المعرفمة التمي الم يماة في القصمة ل ما مما ي ر 
ل بعممما مقممما    يكتسممم  ا الممموار ، ت ممم  تردت ضممممن ملعوتمممات الحالمممة التمممي تيمممك 
م ت بيمكل كنثمر  مالا فمي الماا يمات األويمرل، حيمث ي مرز  المياه  كهم  ا يما تجس 
ال  ف ممن الرحلمة تاضمحًا، تهمو حصمول السمالث علم  مقمام الوراامة، فير م  مبعوامًا 

 ة.ب ت  ك  يطم  في تخصيص  بيريعة ناسخ
مة القاضمي المم يورل  تمالبًا مما نجم  هم ه الميماه  تحمود  صصمًا مضمم اة يقص 
فممممي همممم ا الميمممم  ، تهممممي  صممممص تسمممم   فممممي تمطمممميط الرحلممممة تتقر   مممما مممممن القممممص  
الملحمممممي المممم د يتامممماتل مسممممائل يممممالخل  تالممممموت تالعامممماا تالخلممممود، تت ممممرز تكممممريا 

تمرار كت علمم  األ ممل  الموضمموا الصمميتي المتمث ممل فممي يعمماال السممالث التممي تتزن مم  باسمم
ل ايمت ا م  يل  مي  .  تتحو 

نانمممد الميممماه  العضمممااات التمممي ع  مممر في ممما ابمممن عر مممي عمممن كفكممماره تماهممموره 
تحكمممم  مممممن واللمممم  شخصممممية السممممالث علمممم  العممممال ، يممممما يانممممد   داأليمممم يولو ي المممم

العضمممماا المممم د كحكمممممد ييمممم  العال ممممة ممممم  القممممار  المممم د يمكامممم  اسممممتخال  كلممممث 
 الماهور.

ا  كلمث كيضمًا ممن ومالل تلمث الحموارات التمي يقيم ما السمالث مم  مممن يمكمن  در 
يلتقممي ب مم  مممن شخصمميات األن يمماا، تتلممث اإلرشممادات التممي يانممد تصممل  ممما   فممي 
 نشممكل سممرد اسممتطالعي يستيممرف بمم  السممالث مسممتق ل المقممام المم د يريمم ه تيتزن مم  ممم

ا  معي امة، كلمث ك   نعاات ، تيصب  السرد نا اًل لو ائ  لعهية، ت   ياند تا ئ بزحم 
حماني علم  الو م  األنممل  ال مما همو تاللتة يمما يقمول  يمرار  ايمد وال يمكا ما ك  

، فا   وطابًا ال يمكا  ك  يحاني بيكل مرو   ال وطابمًا ممماااًل  لتة، ت صيتة كدث 
. تتعكما كلمث صميتة  مال التمي تمث مل كنثمر كشمكال المحانمال اسمتعمااًل،  1ف  تماممًاومل

مم  كن ثممر فممي تلممث الميمماه  السممردية التممي تحمماني في مما مخا بممة هللا  ي مماه، حيممث تتتجس 
ممة ميمماب ة لوحمم ات مممن زمممن الكتابممة، يقممول فممي  نقمم، عامم  تحمم ات مممن زمممن القص 
ماا ال التيمريد تالتازيم ال وع م د كنمد حمم د تحاممل كممانتي تع م د، كنمد  مولي 

 ميم  ولقمي.  و   لم عمتعرضي، توليعتي في كرضي تالقائ  بقسمطات حق مي، تالمب
عالمممممث األدنمممم  بالعمممم تل المممم نيا، تالعمممم تل القصممممو ، كنممممد مر تممممي تمجلمممم  صممممعاتي، 

                                                           
 .53جريار جنيت، حدود السرد، آفاق، ص (1)
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ممل كسمممائي تفمما ر سمممائي، كنممد موضمم  نهممرد مممن ولقممي، تمجتممم   معممي  تمعص 
رل  تفر مممي، كنمممد ردائمممي تكنمممد كرضمممي تسممممائي، تكنمممد عرشمممي تي ريمممائي، كنمممد الممم  

يممد تعليممث اسممتو  يد، ت ليممث كتيممد، ت ممث  لمم  ال يضمماا، تالز ر مم ل الخضممراا، بممث ترد 
 . 1فولقي تجل يدو

نالحب ييد تخعمد الحريمة فمي هم ا الميم  ، تيتتل مي تصم، الحالمة التمي  ل 
ل، تهمي حالمة التيمريد، لم لث نالحمب تو عمًا للمزمن السمردد،   لي ا السالث بع  التحمو 
ممة، تهممو كمممر   يعممي لممما يمما  ل فممي القص   األمممر المم د نممراه تقريبممًا بعمم  انت مماا التحممو 
مممة، عكممما  يصممم و  ليممم  السمممالث، تهمممي ميممماه  تصمممتية اوتتاميمممة تا مممئ با ايمممة القص 
دت فممممي المممماص   ل تكسمممم مد ييمممم . تلقمممم  ممممم   الميمممماه  الحواريممممة التممممي سممممايرت التحممممو 
الحكائي، تياند   ل كلث  ليلة  لم  حم   مما، يمز  تمزتي لوصم، العضماا، كت بعما 

ل تو  عمممًا تاممممًا، تكد ت تتيعمممة ممما لممم  ييمممك  تعسممميرية تتوضممميحية لحريمممة  اليخصممميات، مم 
ل كاتمم ، سممواا كلممث المم د يممت   فممي المماعا كت فممي األشممياا التممي يثيممرًا ممما ي غ سممبالتحممو 

علي ا كتصافًا وار ة ت وًا ك رب  ل  األسطورل ما   لم  الوا م ، تهمي تو عمات تقطم  
مؤ تممًا سممير األحمم ا ، تيسممر مجممر  الممزمن. فالسممارد يثيممرًا ممما يتو  مم، عامم  المكمما  

م ميمم  ًا هممو بمثابممة اسممتراحة المم د يت ل  ليمم  كت اليخصممية التممي يلتقممي ب مما ليقمم   حممو 
للسمرد. يقمول فمي بماب الماعا المطمئا مةال و مال السمالثال ام   ارتقيمد مم  الرسمول علمم  
ممر يممل  عسممير، تركيممد فممي كلممث  كتضمم  سمم يل، فزشممرفد علمم  البحممر المسممجور، فتيس 

ل ا، فقيممل لممي حت مم  تقمم، البحممر المحمميط سممعياة العممال  البسمميط، فاهممرت فممي تحصممي
عل   ملت ا تتعصيل ا. ه ه سمعياة العمارفين، تعلي ما معمار  للمواراين، فركيمد سمعياة 

سممكان ا سممكو  الجامما ، فراهمما اللطممائ،، صمموران ا  ،كات مما رتحانيممة، تعمم دها سممماتية
الموا مممممم،، لعهت مممممما المعممممممارف، اقت مممممما اليقممممممين، مرسمممممماها القممممممو ل تالتمكممممممين، شممممممراع ا 

 . 2فاليريعةو
ا يمموحي بممالتو  ، التممام، أل   الوصمم،  مماا ممتز ممًا مممي مم ت فممي همم ا الميمم    ال

بالسرد،    يعود الس ي  لم  ك   الميماه  تمزتي محتمواه فمي  صمص مضمم اة مرتبطمة 
ل. لمم لث  بموضموا الميمم   كاتمم ، يمما  مم  يتممزت  ممن ر بممة السممالث العارممة فممي التحممو 

د بطريقممة مختلعممة مثلممما هممو ف ممي تممزتي لتممؤد د تتيعممة السممرد يمم لث حت مم  ت   صمميت
اليمممز  فمممي تلمممث األشمممعار المو مممودل فمممي القصمممة، تالتمممي  ممميا ب ممما لتمممؤد د تتيعمممة 

                                                           
 .29-28اإلسرا، ص (1)
 .11م.ن.ص (2)
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ممالث، تمممن   ممة كوممر  تقمموم بوتيعممة  تصممتية، حيممث يممت   ب مما التعممر ف علمم  حممال الس 
اسممتتباوية، تهممي ممما يجعممل كحمم ا  الرحلممة تسممتمر  تتسمم   فممي الممم د السممردد، ألن مم  

د  ل  ال ل، يمز  يعمت  البماب بعم  سمماا اليمعر، كت يرفم  الحجماب، نثيرًا ما يؤد  تحمو 
 كت مير كلث من األح ا .

لق  تعر و مجر  الزمن السردد النكسار ممن ومالل تلمث االسمتر اعات التمي 
ل ليقم، عام  شخصمية معي امة للتعمر ف علي ما ممن  نا  يو ، ب ا السمارد حم   التحمو 

اا الرحلممة بتقمم ي   لحمماث ل مما مثلممما وممالل داللت مما القر نيممة، تتلخمميص ممما حمم   لمم  كاامم
ما لقمي فمي  ح   عام  ارتقائم   لم  المسمتو  األعلم  تماا مال  ماب  وسمين، فسمئل عم 
الطريمم ، ت ممماكا تفمم ، فكمما  مضممطرًا إلعممادل رتايممة ممما حصممل لمم  تممما ر ه مامم  فممارث 
الماا، تييد عر  ب   ل  كتل سمماا، حت م  السمابعة، تمماكا رك  حت م  تصمول   لم  

ا ، تيممل  كلممث بواسممطة التلخمميص المم د يممؤد د تتيعممة  رومماا القممص  بمم ل كلممث المكمم
ال ف  ب  مسرعًا، يما هو اليز  في تلخيص  تاقالت  ع مر البحمار تاأل مواا. تيكمو  
رل التممي   مم  رت  مممرتين ممما حمم   لمم  مممر ل تاحمم ل، تهمم ا دليممل علمم  الصمميتة المتطممو 

وفي. تهو األممر نعسم  الم د نجم ه فمي بايمة المكما  فمي هم ه  تصل  لي ا القص  الص 
ممات  ة، حيث عم  ابن عر ي بواسطة الكلمات  ل  ول  كمكاة وياليمة ل ما مقو  القص 
مة كن م  عمم   ة تكبعاد ممي زل، تت    في التلق ي يخل  مساحة ي ر  للتزتيل، واص  واص 
 ل  مز  الوا عي بالخيمالي، فكثيمرًا مما كضمع  البعم  المكماني علم  األشمياا المجمر دل. 

كعلممن كن مم  وممر  مممن بممالد األنمم لا، يريمم  بيممد المقمم ت، تهممما مكانمما  معي امما  فقمم  
مما يريمم ه  مما سممزل  العتمم  عم  يعرف ممما القممار ، امم   مممر  بالجمم تل المعممي ن تيا مموا كريممن، تلم 
حت   يرش ه عل  الطري   ال كري  م ياة الرسول، في  لي المقام األزهر تالك ريمد 

ل صمممو  ر للمكممما ، تهمممي صمممورل الجسممم  باعتبممماره األحممممر، تيممما   ممم  تخل مممص ممممن كت 
فضممماا ييمممب  الكمممو ، بمممما ييممم  ممممن عااصمممر المممماا تالتمممراب تال مممواا تالامممار، ت عممم  
تخل صمم  مممن  وممر عاصممر، تهممو الممماا بمم ك فممي االرتقمماا فممي العضمماا األعلمم  ع ممر 
السماتات  لم  ك  كتم   لم   ورهما، ام   يصمل  لم  سم رل المات م ، تيطيمر بعم ها فمي 

ل  ل  حضمرل الكرسمي، تيمتطمي متمو  الرفمارف، ام   يطيمر فمي  مو   و  الع  ، تيص
المعممارف، حت مم  بلممغ مائممة رفممرف تمم ع  بممالم  األعلمم  األشممرف، امم    مماب  وسممين، 

 تهك ا حت   فضاا المخا بة اإلل ية.
نالحمممب ك   كسمممماا هممم ه العضمممااات التمممي همممي كممممانن مجازيمممة نهمممرًا لصممميت ا 

معود ممن األسمعل  لم  األعلم . ت كا  اللتوية ت  يعت ما الخياليمة، تسمتجيي لحريمة الص 
نمما  الممزمن يمث ممل الخممط  المم د تسممير عليمم  األحمم ا ، فمما   المكمما  يه ممر علمم  همم ا 
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الخممط ، تيصمماحب  تيحتويمم ، ألن مم  اإل ممار التممي تقمم  ييمم  األحمم ا ، تكحمم ا  العممرت  
تقتضممي كمكاممة تتااسممي ممم    يعممة العممرت  كات مما، تالتممي هممي   يعممة زمايممة تتماشمم  
م    يعمة هم ه الرحلمة الرتحيمة التمي يبحمث في ما السمالث عمن الحقيقمة، ت م  ات سممد 
ي ممما تصممم، هممم ه  باالنعتممماو تاالتسممماا، علممم  المممرم  ممممن الط يعمممة اإلي اميمممة التمممي يؤد 
م   األمانن، تكلث بخل  انطبماا بالحقيقمة، تكصمب  العلمو مطابقمًا للبعم ، تيالهمما يؤي 

عممالي، تالممرتو تالزم مما الحريممة، فمما  سممكاد ك   الحريممة ال تكممو  ممكاممة  ال فممي األ
فعممي كلممث موت مما، تهممو الجسمم  المم د يقابممل األرو، المكمما  المم د يكممو  فممي عال ممة 
ضمم ية ممم  العلممو المم د هممو نمموا مممن العضمماا التخي لممي، يقابممل الو ممود المم د يحجممي 
ه تيعتمرف لم   الحقيقة، تفي اوترا   يت   انتمال اإلنسا  تاتصمال  بالمقمام الم د يمجم  

 بالورااة.
تلكممن علمم  الممرم  مممن بممرتز العضمماا التخي لممي همم ا فممي عال تمم  بمماألرو، فمما   
ممارد بالقمم ر الكممافي، أل   األهميممة  ممة لمم  يلتعممد  لي مما الس  األمممانن المو ممودل فممي القص 
د ل ممما م ممممل  لممم  حممم   مممما   علمممد لليمممخو  التمممي يممما  يممممر  ب ممما، المه مممر المممماد 

تمم ول ب ما ممم  السممالث فممي عال ممة ميممارية، ، تالتممي  1فلحسماب األفكممار التممي تحمل مما
نهممرًا ل يمماب يممل  صممراا كت معارضممة. فمامم  وممرت  السممالث مممن بممالد األنمم لا مممرترًا 
ب يد المق ت فالعرت  حت   الوصول تالمخا بة، ياند الحرية تسمير نحمو ال م ف، 
ت   يانمد ليسمد باإليقماا نعسمم  فمي العضماا األرضمي تالعضمماا السمماتد، يمما كن  مما 

علمم  المسممتو  السمميا ي للرحلممة حريممة تعا  يممة متقابلممة مممن حيممث در ممة الحريممة ت مم ت 
اليخصمميات ، تتاسمماث نحممو ال اللممة الرمزيممة لمع مموم المعممرا ،  –تالسممكو  فالسممالث 

حيمث االنعممالت مممن والجاكبيممة األرضممية نحممو فضمماا الكممو ، تهممو كيضممًا انعممالت مممن 
 . 2فاعاوتالم   ل اإلنسا  باعس   ل  فضاا المعرفة ب  ه ال

في األوير، تعل  ضموا هم ه المالحهمات البسميطة عمن بعما مهماهر ال ايمة 
رل التممي  ممة اإلسممرا  لمم  مقممام األسممر ، يمكممن مالحهممة الصمميتة المتطممو  السممردية لقص 
انت   ب ا ابن عر ي للسرد الصوفي، تييمد تحمول معمرا  الا مي  لم  صميتة  سمراا 

يمز الحهاما بعما مهماهره فمي معاود يا  ل  دتر ي ير في بلورل نوا  صصي متم
  صص الكرامة.

                                                           
لسؤال للطباعة ، دار ا1يُراجع قاسم املقداد، هندسة املع ى يف السرد األسطوري امللحمي، جلجامش، ط (1)

 .77، ص1984والنشر، دمشق، 
، 4199، خريف 3، ع13سليمان العطار، "الرتاث بني احلضور والغياب"، جملّة فصول، جملد  (2)

 .220ص
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مممة بمممبعا كلوان ممما  ت    األدب العر مممي الممم د ات ممم   ممموياًل بزن ممم  لممم  يعمممرف القص 
ممة الخياليممة تالرمزيممة، تكن مم   ممة الصممويية علمم  كن  مما مثممال للقص  م القص  يسممتطي  ك  يقمم  

       العمممرب لممم  يعرفممموا االسمممطورل لممماقص فمممي الخيمممال، ت يمكمممن نعمممي المممزع  القائمممل 
ة اإلسراا تالمعرا ، ياعي فكمرل ا ياي يقص  فة عل  بعا القصص ال   شتتال المتصو 

فة  بمممم اعات   ممممممن مصمممممادر تاايمممممة  ين للعكمممممر تاإلبمممم اا، تاسمممممتقاا المتصمممممو  تقييمممم  الممممم  
 تمسيحية.

ت    فعممل الحكممي المم د ت عامما علمم  بعمما مهمماهره يعيممل بممز  يعطيامما الليممات 
ل مممم  هممم ا التمممرا  الحكمممائي المتي مممي الالزممممة لاكمممو   ماهوممممة ما جيمممة فمممي التعامممم

 بتصايع ، تالكي، عن بايات  الحكائية، تمهاهره الاصي ة.
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 ر   تن اية التجر ة.االستاباب ب اية الق-1
 التماهي البطولي تتمه رات  الاصي ة.-2
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 تمهيد:

يجعمممممل  ممممم  ع ممممم  المممممرحمن التاممممما ، الممممم د يختمممممزل عاممممم  البممممماحثين معممممماتي  
ممممي، تالتعمممماعالت الاصممممية، تميرهمممما،  ضمممممن الصمممما، تمصممممطلحات يالتمممم اول الاص 

، باعتبماره تعمماعاًل ي مميا مااوممًا  1فالثماني مممن مراتممي الحواريمة، تيعت ممره محمماترل بعيمم ل
تعل م  األممر بمالاص  الالحم  سواا للتواصل م  التير، م ما ياند در ت  ت  يعت ، 

ممم  ميممره مممن الاصممو  السممابقة كت بالمرسممل فممي عال تمم  بممالمتلقي، ليصممب  بمم لث 
لتلقمممي   القمممراال، ألن ممم  ومممار  التاممما ، يمممما يممم ير سمممعي  فالتاممما   كامممرًا ممممن  امممار ا

. لقمم  يمما   2فويتمم ت العمممل األدبممي ببسمما ة ميممر  ابممل لممإلدرا و Jenyيقطممين عممن 
عم م القابليمة همم ا  انبمًا ممن  شممكالية تتييمي الخطماب الصمموفي، تكزممة التواصمل فممي 

صممممل ماحاهمممما ميممممر المعتعممممل بممممين المتصمممموف تالمتل قممممي، فممممال مممممرت ك  يكممممو  التوا
 ك لممممو نهممممر  لمممم  الاصممممو  الصممممويية نهممممرل ميممممرت ًا بممممادرا  التعاعممممل الاصممممي، 

 عالئقية لسقط  زا م    من تلث األزمة.
مممن ميممر  ممزم  لمم    يعممة العقممل العر ممي التممي لمم  تكممن عالئقيممة همم ا  مم  نمموعز 

 ل  الح   ال د يجعل المتل قي يم ر  األشمياا، تما ما الماص  فمي عال تم  بتيمره، علم  
نهمممرل الاقممم  العر مممي اإليجابيمممة  لممم  بعممما مهممماهر التعاعمممل الاصمممي  ممممن المممرم  ممممن 

 ا تبات تتضمين تاستي اد تاحت اا، تميرها في  راات   الاصو  الرسمية.
تر  مممما يعمممود هممم ا  لممم  عممماملين ااامممين، ير ممم  كتل مممما كساسمممًا  لممم  حكممم  الثقافمممة 

ين، تلمم   مموفي بزن مم  يمزاح  المم   ترفعم   لمم  مرتبممة العر يمة اإلسممالمية علمم  الخطماب الص 
الاصية، ته ا ل  كسمباب  التمي كشمرنا  لم  بعضم ا. تااني مما يعمود  لم    يعمة الاهمرل 

  ل  تتيعة التعاعل الاصي  في ح   كات ، تالتي ياند تتص، بما يليال
                                                           

 .41يراجع طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار، ص (1)
يف العريب، بريوت، ، املركز الثقا1سعيد يقطني، الرواية والرتاث السردي، من أجل وعي جديد ابلرتاث، ط (2)

 .10، ص1992
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لقمم  يمما  المماص  الالحمم  عامم ه  فضمماا يمم ي ر باصممو  الوممرين، ت   ونممل   -1
اتسممممخ ييمممم  عااصممممر مممممن المممماص  مممما يمكممممن ك  يكتممممي الحقمممماً البمممم   ممممن ك  ت

 . 1فالس اب و
مارمةال كد العضمل المطلم  للس ماب  علم  الالحم ، مم ما يممؤد د  -2 الاموك يمة الص 

 لمممم  تجل ممممي همممم ه الاموك يممممة بجممممالا، األمممممر المممم د لمممم  يحمممم   فممممي المممماص  
وفي، ألن   كس ا لاوا من العال مة يختلم، ب ما عمن الماص  الرسممي، ت     الص 

جل ممم  ممممن ومممالل عااصمممر نصمممي ة تعممم ي ر تتعمممر ف، الاموك يمممة التمممي يانمممد تت
تعالمممممات تحيممممل تتمك ممممن المقارنممممة، تالحكمممم  علمممم  العيمممموب بمقيممممات الخطممممز 
تالصممواب المو ممود فممي المماص  الالحمم ، كسمم مد بمم ت  شممث  فممي عمم م الاهممر 
 لمم  المماص  الصمموفي نهممرل عالئقيممة، ألن مم  ال يجسمم  تلممث الاموك يممة باليممكل 

 المعرتف.
علمم  ممما هممو اابممد ميممتر ، باعتبمماره مكو نمماً  وهريمماً،  اياسمم   نصممية المماص -3

تلمممميا علمممم  ممممما هممممو مختلمممم، فالمكممممو   العرضممممي ، فممممي حممممين ك   المممماص  
الصوفي عرضي مختل، مير مت ب ، اي ا  انو  العحولة المرتبطمة بمالاص  

 الس اب ، تكصبحد العحولة رهياة بالالح .
ممي، حيممث لمم  يكممن ياهمم -4 ر  ليمم  فممي المماص  فممي نهممرت   الجزئيممة للتعاعممل الاص 

نل يتممم ،  ك يممما  البحمممث عمممن اليممماه  كساسممماً فمممي نممممط تعكيمممره ، مم ممما  عمممل 
نهممرت   تجزيئيممة، تيمما  همم   الباحممث فممي المماص  المم د يسممتو ع  ك  يجمم  لممم  
نهيراً في ولعيت  األدبية تالاق ية، تم  ك   المحانال ياند ي لث  زئيمة، فما   

زاتيمممة بال يممممة  نلممم  الممماص  ممممم زئيمممة المعالجمممة  علممممد القممم ام  ياهممممرت   
محضممة، هممي رصمم  مممو ن الجممودل تالممرداال فممي المماص  الالحمم  فممي عال تمم  

 . 2فبالساب  م  االنحياز  ل  ك   العضل يهل  للساب 
ممموفي مممن  راا متضممار ة فمممي عال تمم  سممملبًا  تكمممام ممما كايمممر حممول الخطمماب الص 

ممة القممر   تالتممزل، يجمم  القممار   ممة ت يجابممًا ببقيممة الاصممو ، تواص  نعسمم  ملزمممًا بم م 
الكيممم، عمممن   يعمممة هممم ه العال مممة المسمممؤتلة عمممن مممما  الخطممماب الصممموفي اليمممروية 
نًا ل دب، تتاهرل، همي  موهر الحرييمة  ي عاصرًا مكو  األدبية، ما دام التعاعل الاص 
الاصي ة التي يراهن في ا عل  سلطة الاص  تالمر  ، بمل لقم  اعت مر الليمة األساسمية 

                                                           
 .14م.ن، ص (1)
 .20-19يراجع سعيد يقطني، الرواية والرتاث السردي، ص (2)
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، فممي حممين ”Signifiance“هممي التممي تاممتج ال الليممة  ان  مما تحمم هلكممل   ممراال كدبيممة أل
 .. 1ف“Sens”ك   القراال الخطية ال تاتج  ل  المعا  

تلعمممممل  هممممم ه الليمممممة نعسممممم ا همممممي التمممممي دفعمممممد بجيمممممرار  ايمممممد  لممممم  تسمممممميت ا 
textuelles Transandances  ،التمممي تر م ممما سمممعي  يقطمممين بالتعاليمممات الاصمممية

 . 2ففي عال ة تاهرل كت وتي ة م  نصو  كور وتهي ونل  ما يجعل الاص  
ابقة ماح  ييتيًا تعاملاا يي  مم  كهم   المهماهر  ت كا يا ا نحونا في العصول الس 
مممي اليممعرد تالسممردد تالتممم اتلي  ممموفي مممن وممالل المري  التواصمملية فممي الخطمماب الص 

نردف ما يي ، فان  ا تحم ها تبقم  ميمر ياييمة فمي تحليمل يمل   وانمي اإلشمكالية،  كا لم  
بممات الممم يورل بمحيط مما الثقممافي تمر عيت مما المتمث لممة كساسممًا فممي المماص   بعال ممة المري 
بة ل ما ايمت ما المعرييمة تالما جيمة فمي التعاممل مم   القر ني تالتزل واصة. تهي مري 
الاصممو  فممي تممل  الاهممرل اليمممولية التممي ا ترحااهمما، تالتممي تسممتجيي لتر مم  العي اممة 

يممة مختلعممة تمتباعمم ل سياسمميًا تا تماويممًا تاقاييممًا، تتحمممل الخطابيممة علمم  فتممرات زما
دل مممن  نم لث وصوصمميات كصمحاب ا. تالبمم   مممن ك  تعمرز همم ه الوضمم ية حقمواًل متعمم  

وفي م  نعس ، تم  بقي ة الخطابات.  العال ات التي ك ام ا الخطاب الص 
تل لث سوف نحاتل ك  نرص  من ه ه العالئ  الحقمول التمي نراهما تجي اما عمن 
ل ممد فسمموف  مما تلممث التممي تممرتبط بزسممئلة حع كسممئلة  رحممد تممما زالممد تثيممر الاقمماأ، كم 
 لنتتاضم  عا ما، ت مم  تمرد  عام ما تقضممي الضمرترل الما جيمة كلممث، تممن هم ه الحقممو 

مات  seuilsكت مممممما سمممممم اه بالعتبمممممات  paratextualitéتممممماهرل  يالعاممممماتين تالمقممممم  
 ممراز  الاصممية ل اللممة المصممطل  تالتقمم يمات تميرهمما. ت مم   ارنمما اسممتخ ام مصممطل  ال

علمم  مع مموم  يممرار  ايممد نعسمم  للعتبممات، تتح يمم ًا للتع يممر عممن الخطمماب الصمموفي 
بمصممطلحات ، تتحيلامما همم ه الهمماهرل علمم  عال ممة همم ه الاصممو  باعسمم ا، تتممرتف 
ل وتاحمممم ل مممممن المواضمممم  المتميممممزل لمسممممافة العمممممل   نتا  مممما، تهممممي بمممم ت  شممممث  تيممممك 

. كلممث ك   مجممرد ك  يكممو  العامموا  صمموييًا الشممث   3فار والتريي يممة كد فعلمم  علمم  القمم
ممة فممي القممر   ، باعتبممار كنمم  يثيممر عامم  المتل قممي، تواص  كن مم  يسمم   فممي ت ممميو المماص 

 الثالث كسئلة ال ك و ة ل ا.
مي  تسوف يكو  ه ا الحقل بمثابمة مق ممة للحقمل التمالي تالمتعل م  بمالتعل   الاص 

                                                           

 )1(Gerard Genette, Palimpsestes, la litterature au second degré, 
éditon du Seuil, Paris, 1982, P.9. 

 )2(Gerard Genette, Palmpsestes.P.7. 
 )3(Ibid, p. 10. 
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المحانممممال،  imitationتحويممممل، ت ال  transformationمممممن وممممالل تمممماهرتي 
اإلفمراز الاصمي   Métatxtualitéتتجل ي ا األسلو ي، تنكو  ب لث    لمساا تماهرل 

ممممممي  L’intertextualitéت  ، hypertextualitéالتامممممما ، ممممممما دام التعل مممممم  الاص 
يمكن ك  يتقا   مع ا، تألن  ما تتقما   تتتم اول ييمما بيا ما تتممارت بطمرث مختلعمة، 

. عل  الرم  من ك   تعريد  يمرار  1فكي تستوعي داول الاص  المتعل  تهي  ابلة ل
ممي ييمم  شمميا مممن التجريمم ، حيممث يقصمم  بمم  ونممل  عال ممة  امعممة   ايممد للتعل مم  الاص 

، حيمممث يمممرتبط hypotexte  بممماص ك سممماب  hypertexteلممماص  ب فنمممص  الحممم  
لكمن ت موده ب  بطريقة تخال،  ريقة التعلي ، تال يتح    الاص  ب عمن الماص  ك، ت 

 لعلمم  حالتمم  المعرتفممة مرهممو  بممالاص  ك، بمعامم  ياممتج عامم  بوسمما ة عمليممة تحويمم
Transformation 2فيصر و ب  بالضرترلو تدت  ك  ي يره ك . 

ي يع   مه رًا يلي ًا ل دبية، حيث ال يو   كامر كدبمي بم ر ات  تأل   التعل   الاص 
. يمما   3فالاممار متعل قمة نصممياً  تحسمي القممرااات ال يم ير  شممارل كومر ، تمممن امم   فكمل  

ال نسقط في التط ي  اللمي لمعماتي  اسمتابطد كصماًل  ياشتتالاا األسات ضما  ، لك
مممممن نصممممو  تختلمممم، عممممن الاصممممو  الصممممويي ة، تمممممن همممم ا الماطلمممم  فقممممط يمممما  

 ا ت ادنا، مثلما فعل سعي  يقطين في دراست  للرتاية العر ية تالترا  السردد.
ر األسممات للبحممث ك  ال نتعممل يممما فعممل علمم  كن امما نحمماتل، تتميمم ي ًا ممم  التصممو 

 يرار  ايد عال مة اليمعرية بمالتلقي، أل   هم ه الحقمول كت الهمواهر العالئقيمة تحيمل 
ب ت  كدن  شمث   لم  مقاصم  ت اتليمة حقيقيمة، تلميا فقمط  لم  مقماييا كسملو ية، بمل 

عتبمار ومقاصم      نهرية  يرار  ايمد هم ه فمي التعاليمات الاصمية ال تزوم  بعمين اال
 ن م  يعمزل موضموع  الم د همو كدبيمة األدب ممن ال ر مة  …الكاتي في سياث الكتابة

. لم لث بم ا لاما ك   التعمر و  4فوالثانيمة التمي ت م ت يكيما  مسمتقل عمن العمال  الخمار ي
الاصمية مم  التزتيمل الصموفي للقمر   مع مرًا عام   Paratextualitéلهاهرتي ال راز  

 مم  يممم  همم ا المماقص المالحممب فممي دراسممة  يممرار  ايممد  Métatextualitéبهمماهرل 
 التي فتحد  فا ًا اري ة لتحليل العالئقية الاصية.

                                                           
 .29يراجع سعيد يقطني، الرواية والرتاث السردي، ص (1)

 )2(Palimpsestes,p.13. 
 )3(Ibid, p.18. 
 )4(Nathalie Limat Letellier, “Historique du concept 

d’intertextualité”. In L’intertextualité. Annales lettéraires de 
l’Univrsité de France, L’Aris 1998, p.44- 45. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 246 - 

    هممممم ه الهمممممواهر التمممممي رصممممم ها  يمممممرار  ايمممممد تاسمممممتعاد ب ممممما فمممممي تحليمممممل 
الاصممو  الصممويية فممي بعمم ها العالئقممي يمكممن اعتبارهمما تجليممات لمهمماهر الاصممي ة 

همما ال مم ي ي فممي الاصممو  الصممويية يلعممي مممن   ممة، تمممن   ممة كوممر ، فمما   ترتد
دترًا م ممًا فممي  دممما  المتل قممي ت علمم  يممر ط العال مات بممين المماص  تالمر مم ، تمممن امم   
 درا  الممممم الالت المعلمممممن عا ممممما تالختيمممممة التمممممي تع  مممممر عمممممن مقاصممممم  ترا  مختلعمممممة 
فة فمي ف م  القمر   تالتعاعمل معم ، أل    باوتالف الج   تضخامت  ال د ب ل  المتصو 

فة بحثممموا فمممي القمممر   باعتبممماره ما جمممًا الع  ممم  عال مممة ميمممترية بمممين كاتمممين، تالمتصمممو 
للمعرفة، ت حثوا يي  عن العااصمر كات األامر فمي ت م يي تصموره  للحيمال. تكفمرزت 

لمة، علم  المرم   ل نصوصًا صعي ع الكثيمر فمرز العااصمر الثابتمة في ما عمن المتحو 
ة األار تالمزاور، ة، تهو مما نحماتل ك   من كن    حاتلوا  شباا حاس  ت طر    الخاص 

ل متسممائلين ييممد يمكاامما  نكيمم، عامم  فممي همم ا العصممل، ت مم  ت عامما فممي مقامممات عمم  
مة عام  ابمن عر مي الم د يمزع   استخال  ما همو ميمر صموفي ممن الخطماب، تواص 
مقسمممًا ك   يتمماب العتوحممات المكيممة مممن نمممط اإلل ممام الر  مماني حيممث يقممول الويمم هللا ممما 

.  1ف ال عن  مالا  ل ي ت لقاا ر  اني تنعث رتحاني في رتا ييمانيو نت د ما  حرفاً 
نما يزع  ك   يتاب  فصو  الحك      كلقي  لي  ممن الرسمول صمل  هللا عليم  تسمل  

 . 2فللا ات هفي مبيرل ر ه في ا، ت لي ما  ك  ياير 

I-البرازخ النّصية 

ل فال ممممرز  ، تهممممو صمممموفي   مممم  ي مممم ت مريبممممًا ك  نؤل مممم، بممممين مصممممطلحينال األت 
ه ابممن عر ممي مممن  ولمم  تعممال ال فمممر  البحممرين يلتقيمما  بيا ممما بممرز  ال  محمما اسممتم  
مة فمي الخيمال، تفممي تعسمير الو مود. تالثماني يقتممر   يب يما  ، تك مام عليم  فلسممعة واص 
بممالاص  المم د كصممب  مممن بممين المصممطلحات التممي ييممتل علي مما الاقمم  الحمم يث، لكممن  

ريعًا من بين تعاريد ابن عر ي لل رز ، تالم د يقمول األمر ي  ت   ي يًا حين نقرك تع
، تكن   كمر فاصل وبين معلوم تميمر معلموم، ت مين  3فيي   ن   وما  ابل الطرفين ب ات و

 . 4فمع تم تمو ود،ت ين ماعي تمث د، ت ين معقول تمير معقولو
                                                           

 .456، ص3فتوحات املكية، جال (1)
 .47يراجع: ابن عريب، فصوص احلكم، ص (2)
ابن عريب، اخليال، عامل الربزخ واملثال، مجع وأتليف حممود حممود الغراب، مط. زيدان اثبت، دمشق،  (3)

 .7، ص1984
 م.ن.ص.ن. (4)
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مي  الم د ع  مر عام   Paratexteتتعريد  يرار  ايد لمصطل  المحيط الاص 
فعتبات ، عاوا  يتاب  ال د يحل ل يي  عااصمر هم ه الهماهرل التمي يقمول  Seuilsبم 

اول تال  لمممم  ت عا ممما  ن  ممما وماطقممممة بمممين الممم اول تالخممممار ، بممم    فاصمممل ال نحممممو الممم  
، كد ك   العتبمممة تاصمممل بمممين الممم اول تالخمممار ، ييمممما همممي فاصمممل بيا مممما،  1فالخمممار و

ل ضمن كلث يل  ما يحميط بمالاص  ممن عاماتين  مات ل لث سج  تعاماتين فرويمة تمقم  
لقرائم ،  وتتق يمات تميرها مم ا يمكن ك  يجي اا بزد  شميا يتكمو   مؤل م، مما تيعمر 

ل تاصاًل بين الكتاب تالقراا.  كد يل  ما ييك 
ل تميمميًا ممم  الخطمماب الصمموفي، علمم  الممرم  مممن  تلقمم  اوترنمما المصممطل  األت 

مي، مة العاموا  الم د همو  كن اا كو نا من  يرار  ايمد فمي تحليلم  للمحميط الاص  تواص 
و ، لم لث  ماا  2فومن ماهور بعا محل لي الخطماب نقطمة انطمالث يمل  تزتيمل للماص 

تل هم ا الكتمماب كت كا ، ااهتماماما ب م ه العااصمر لمميا لمعرفمة كيمن تمتم  تييممد تم 
المتلقمممي ، تالوتمممائ، التمممي  –ت ن مممما لمعرفمممة يممم لث الوضممم  التواصممملي فالمتصممموف 

عال ت مما بالرسممالة، تر  ممما  مم  تجي امما عممن تضمم ية الكتابممة يمكممن ك  يضممطل  ب مما فممي 
الصممويية، تلمم لث  علامما الحمم يث عا مما ممم واًل لرصمم  المه ممر التعمماعلي للاصممو  

 الصويية.

 وضعية الجهاز العناويني:-1

باسممتثااا كشممعار الحممال ، فمما   بقيممة المتصمموفة المم ين كشممرنا  لممي   فممي العصممل 
ل لمممم  تجممممم  كشممممعاره  فممممي دتاتيممممن لقل ت مممما، تألن  مممم  لمممم  يكونمممموا شممممعراا بممممالمع وم  األت 

المتعارف علي ، تما  الوه يا  في كملب  تاليًا لحاالت الو  ، بقيد كشعاره  موز عمة 
ف، يمممالتعرف تاللمممم  تالطبقمممات تالرسمممالة، بمممل     كشمممعار الحمممال   فمممي يتمممي التصمممو 

ألشممممعار كات مممما بقيممممد تتمممم اتل شممممعاهة حت مممم  بعمممم  القممممر  الرابمممم ، تتمممم ل اا علمممم  كلممممث ا
الماسو ة  لي  تالتي يعود بعض ا  لم  القمر  الرابم . تيم ير ماسميايو  ك   امال  مئمة 
تومسمممين  ممممواًل ممممن كعمممممال الحممممال  لممم  يقيمممم تا  ال بواسممممطة السممملم  فممممي الطبقممممات، 

، ت   يانمد  3فتالقيير  فمي الرسمالة، حيمث  يم تها يتابمة بعم ما يانمد تمرت  شمعاهة
مسممتقل مممن   ممل فممارت المم ياورد تحممد عامموا    مم   معممد مبكممرًا فممي ديمموا  هكشممعار 

                                                           

 )1(Gerard Genette, Seulis, coll. Poétique, ed. Seuil, Paris, 1987, p.8. 
 .253حممد املاكري، الشكل واخلطاب، ص (2)

 )3(Voir Louis Massignon, La Passion de Halladj, Martyr Mystique 
de l’Islam, ed. Gallimard, T III, Paris, 1975, p. 294. 
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، لكممن نسمممخ  لممم  تكمممن مت اتلمممة  لممم  297ت  295وديمموا  كشمممعار تماا مممالو مممما بمممين 
يوا ، تهممممو الماا ممممال،  مايممممة القممممر  الخمممماما، فممممي حممممين ك   الجممممزا الثمممماني مممممن المممم  

كن  ممما يانمممد األصمممل لمممما يعمممرف بزوبمممار الحمممال  الممم د حق قممم    1فو  يييعتمممرو ماسممميا
 عات  م  يراتت تفصل  عن العاوا  األصلي وديوا  كشعار تماا الو.تنيره بالت

يعاممممي همممم ا ك   الرتايممممة لع ممممد دترًا فممممي تتييممممر محتممممو  الاصممممو  باضممممافات 
 ص ية، نهرًا لا اية الحمال  المزسماتية، تالعاموا  لم  يكمن ممن تضم  الحمال ، ت ن مما 

عاوانمًا ك ااسميًا  تض  من   ل الجام ، تنحمن نالحمب ك   يلممة وديموا و تالتمي يانمد
مرتبطًا باليعر، احتموت فمي بماد  األممر نصوصمًا نثريمة فمي الماا مال، لتعصمل بعم  
كلث عا  بقص  ال شث  كن   يرتبط بالاهرل  لم  الاثمر، باعتبماره  اسمًا مخالعمًا لليمعر، 
تتبق  يلممة وديموا و صميتة ميمترية بمين يمل  األشمعار صمويية يانمد كم ميمر كلمث، 

 با ترا  اس  الحال  ب ا. ال  اسبة للقار  ل  تكن تثير ت    داللت ا بال
تليا األمر ي لث بالاسبة لم ونتاب الطواسينو ال د صيغ  معمًا اسمتل امًا ممن 

ل ممممرل عاممم  السممم رتدد نمممص   اسمممين األ زل الممم د يحويممم  الكتممماب. تلقممم  ت مممر ألت 
ة يانممد و ، تكلممث فممي القممر  السممادت، تعااتيامم  العرويمميالمقتممول، يممما يمم ير ماسمماي

، علمم  الممرم  مممن ك   الرتايممات التاريخيممة تتعمم  علمم  ك   الكتمماب  2فيلمممممن تضمم  البق
جن، تكتدع  عا  صاحب  ابن عطاا.  كلع  الحال  في الس 

ه ا ال يعاي ك   الحال  هو الم د تضم  عاموا  الكتماب، تال العاماتين العرويمة، بمل 
ل مممر ل، ك ممة يانممد تسمما   لمم  مممن تممرت   ليمم  كت  ت مممن يجممم  الاصممو ، تهممي     الم م 

ال اللمة الم  ئيمة علم  ك   تضم  هم ه العامماتين لكتماب الطواسمين نماتج عمن مو م، تممزتيلي 
 هو والصة ما ف م  الجام  من الاصو  كت ما كتحد ب   لي .

،  كا لمم  يكمممن همممو المماص  كاتممم  ألن مم  يسمممتوحي ممممن  ت كا يمما  العاممموا  هممو نمممص 
التمي تم ول ضممن تقليم  عر مي فمي تسممية الاص  كات  يالطواسين، فا   يلممة يتماب 

، ت   يمما  بعيمم ًا عممن يممل  تصمم، ك ااسممي،  الكتمماب، هممو عامموا  يحيممل علمم  المماص 
ألن  ا يلمة ك لقد عل  مضامين مختلعة في الاحمو، تالعلسمعة، تالطمي  تميرهما، فمي 
حممين ك   يلمممة ديمموا  تعت ممر عاوانممًا يحيممل علمم  المماص  تالموضمموا فممي الو ممد نعسمم ، 

 ة باليعر.تهي مقترن
 ، م الماص  تحت   ت   يا  تض  العاوا  الحقًا لصماحب ، فان م  يبقم  توايعمًا يتقم  

                                                           
 )1(Ibid, p. 296. 
 )2(Ibid, p 297-198. 
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دل،  ن   ويكي، عم ا يو    الممارسمة الاصمية ل يم ، أل    تيؤشر عل  احتماالت متع  
. تل لث الحهاا ك   يلمة يتماب المت اتلمة  1فه ه األويرل ت ا  في تعال  م  العاوا و

فة يكتممممماب الموا ممممم، تالمخا بمممممات للاعمممممر فمممممي معهممممم  عاممممماتين ا ، تيتممممماب د لمتصمممممو 
اإلشمممارات اإلل يمممة للتوحيممم د، تممموحي باممموا ممممن االحتمممرام الممم د البممم   ك  يعمممز   لممم  
مضمو  الكتاب، لما ل  ه اللعهة ممن مكانمة م ممة فمي الو م ا  العر مي، الرتبا  ما 

يلممة  مر  . بم ليل بالقر  ، رم  كن  ا ل  تحط بال الة الق اسية نعسم ا التمي تحماب ب ما 
اسممتعارت ا  لمم  سممياث التممزليد تالكتابممة، تهممي  كا ممما ا ترنممد بزلعمماح ونالطواسممينو كت 
والموا مم، تالمخا بمماتو ت واإلشممارات اإلل يممةو تجعممل القممار  يتابممز تلممو بممالجو  العممام 
المممم د يكممممو  عليمممم  المضمممممو  المممم د يسممممتجيي لممممما تعتحمممم  همممم ه األلعمممماح مممممن  فمممماث 

، كات انتهارات، ت فع   ل   التزتيل ألن  ا كلعماح وطابيمة تحيمل علم  موضموا الماص 
ف كات .. فاكا يانمد يلممة يتماب تحيلاما  لم  نممط  بع  رمزد مرتبط بموضوا التصو 

التصمممايد، فممما    سمممااد األلعممماح يمممالموا ، تالطواسمممين  لممم فمممي الكتابمممة يستعصمممي ع
مثممل يلمممة  تاإلشممارات ت مميا القممار  إلدرا  عال ممات اريممة تمموحي بتممزتيالت ع يمم ل،

 واسممين التممي هممي صمميتة  ممم  لحرفممي وب،تو التممي لمم  يكممن تاضممع ا ي مم ف  لمم  
 يصال مباشر لمحتو  الكتماب، ت ال لمما احتما   لم  اإليتمال فمي التمموو باحم ا  
صممميتة  مممم  لحمممرفين ماعصممملين، بقممم ر مممما يممما  ييمممير  لممم  مضمممامين  ائممممة علممم  

 عل م  ه ه الاصو .التزتيل هي موضوعات الكتاب، تمن ا   هي دعول للتعا
ت كا يمممما  العامممموا  هممممو ومجممممموا العالمممممات اللسممممانية التممممي تعممممي ن تتمممم ل علمممم  

، فما   تاضمعي عاماتين الكتمي الصمويية  2فالمضمو  اليامل تتج ب  م ورًا معي اًاو
لممم  تكمممن تخعممم  علمممي   هممم ه الوتمممائ، التمممي يضمممطل  ب ممما العاممموا ، ت   يا ممما نالحمممب 

مما تمم ل  تتيممير. تيثيممرًا ممما تممم   حمم   همم ه  كحيانممًا يثيممرل كن  مما تمموحي تترمممز كنثممر مم 
الوتممائ، بعممراغ، ليصممب  العامموا  دالليممًا فارمممًا كت ممموماًل فممي الرمزيممة يعكمما محتممواه 

 الرمزد، يما هو اليز  في الطواسين مثاًل.
مما عامموا  يتمماب الموا مم، تالمخا بممات، ف ممو يممما نممر  مممن صمما، العامماتين  كم 

مممم  تتائع ممما فمممي ال اللممممة علممم  المضمممممو   التمممي Thématiqueالموضممموعاتية  تحق 
ت ممممم ب القمممممار  نحمممممو موضممممموعات يختزل ممممما العاممممموا ، أل   الموا ممممم، تالمخا بمممممات 
موضوع ا الو عمة تالمخا بمة، كت عامي ت مال لمي، تيما ع م ، تهم ا علم  المرم  ممن ك   

                                                           
 .63، ص1997ألفق األدونيسي(، )ا 2بلقاسم خالد، "أدونيس واخلطاب الصويف"، جملّة فصول، ع (1)

 )2(Gerard, Seuils, p.73. 
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 ، بل ابن ابات   ام  الاصو .د تاض  العاوا  ليا هو الاعر 
 ترنممد بمالاثر، يممما ا ترنمد لعهممة وديموا و باليممعر ت كا يانمد لعهمة ونتممابو  م  ا

مما يسممم  لامما بادما  مما ضمممن العامماتين األ ااسممية  التممي تمم ل  علمم   Génériqueمم 
شممكل المماص، فان امما مممن وممالل همم ه العامماتين ياملممة يكتمماب الطواسممين مممثاًل نالحممب 
دمجمًا بممين مما يع  ممر عمن شممكل المماص  تمما يعكمما مضممون ، لكممن يلي مما يع  ممر عممن 

لوتيعة األساسية للعاوا ، تهي تص، الاص  من والل  ح   وصائصم  اليمكلية ا
 كت الموضووية.

تتبقمم  العامماتين الصممويية بمثابممة معمماتي  للتزتيممل تعلممن تتمموحي تتتممرد القممار ، 
فلو كو نا مثاًل عاوا  واإلشارات اإلل يةو للتوحي د لاج ه يمتلمث تتيعمة  يحائيمة ت   

ية ألد  عاممموا ، تهمممي الوصممم،، فان  ممما ضممممن الجمممو  نانمممد تمممرتبط بالوتيعمممة األصمممل
ممر. يت ممي ن ك    ، تلعهممة  ل يممة التممي تعس  اإليحممائي المم د يتعل مم  بلعهممة  شممارل التممي تمم ل 
د هممو مممن يمما  يقصمم ه  مم  نحممو  ممار  معممي ن، بممل تقودنمما  لمم   ممار  محمم   العامموا  مو  

او، تهمم  بمم لث المتصمموفة المم ين رفعمموا شممعار ومممن لمم  يع مم   شمماراتاا ال تسممعع  وباراتامم
م   ليم  الكتماب، بمل تالمتلقمي الم د يتمامو  ك   يعرفو   يم ًا   يعمة القمار  الم د يو  

و  نمطممًا حمميقممرك ل مم ، يممما كن  مم  ت  مم ه العامماتين كات الوتيعممة اإليحائيممة والرمزيممةو يزي
 معي اًا من القراا ه  كصحاب ال بارل.

تتيعت ما عمن العاموا  تال تختل، العااتين ال اولية لبعا الكتي الصمويية فمي 
الممرئيا، ف ممي بممراز  نصممية تحيممل يل  مما  لمم  العامموا ، تتسمم   بطريقممة كت بممزور  فممي 
م  القمار   لي ما، ت م  تؤسما معم  عال مة كن مر ممن  توضي  عااصر الموضوا، تتو  
سمم ا عامموا  الكتمماب، تقمموم علمم  توضممي  ممما رمممز  ليمم  تتوضممي  ممما  تلممث التممي يؤس 

 مما في العاوا .
الطواسمممين ال اوليمممة ممممثاًل علممم  المممرم  ممممن كن  ممما تحمممافب علممم   فعاممماتين يتممماب

تلممممو  –اللعهمممة المعتممماو و مممماو فان  ممما تسممم   باضممممافة كلعممماح كومممر   لي مممما بتوضمممي  
لموضممموا العاصمممر. فلمممو كوممم نا ممممثاًل عاممماتين مثممملال  ممما السمممرا ،  ممما  -م ممم ئي

فمي الع  ،  اسين الصمعاا،  اسمين الم ائرل،  اسمين الاقطمة،  ما األزل تااللتبمات 
ف مم  الع مم  فممي صممحة المم عات  بعكمما المعمماني،  اسممين الميمميئة،  اسممين التوحيمم ، 
فان  ا بال شث  ت يا القار  لموضموعات يالسمرا  تالع م  تالصمعاا تالتوحيم  تميرهما، 
 ، تيل  ممما تسمممت عي كانرتممم  المعرييمممة، تتخلممم  تعممماعاًل بمممين هممم ه الممم انرل تكفممم  الممماص 

ولي ت   وصمي يعمت  كفم  القمار  المر عمي، تيترت ي عل  كلث ك  ت   العاوا  ال ا
هممو ت ريممر دهيممت  التممي تخلق مما يلمممة الطواسممين. ت تلممو م مم ئيًا مممن ك ممل همم ف كتلممي 
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تهمي ت ريممر يعمود بممال شمث   لمم  الم انرل المعرييممة لع م  كلعمماح يالسمرا  تالع مم  تاألزل، 
، تكلمث ا ألفم   ومر ممرتبط بمزف  الماص   تلكن سرعا  ما تاعصل ه ه العال ة لتؤس 
بادرا  األبعاد الرمزية ل  ه األلعماح، حتم     يانمد حساسمية القمار  حمين تسمتجيي 
لموضوا ه ه األلعاح بما يتواف  مم  الم انرل، ال تع  مر عمن موضموا الماص  بقم ر مما 
مممما  يمممماب العامممماتين  تقتممممرو محتممممو   وممممر يو مممم  وار مممم  هممممو المحتممممو  الصمممموفي. كم 

كت المخا بمات فقم  يعمود  لم    يعمة  ال اولية، يما هو الحال فمي اإلشمارات اإلل يمة
المماص  كاتمم  الحواريممة، يممما يعممود  لمم  سمملطة الاهممام اليممع ي المم د يجعممل حضممورها 
مستعصمميًا، تيسممتجيي بمم تره للهمماهرل كات البعمم  الواحمم ، تم ممما يكممن تبقمم  العامماتين 
ال اولية عل  كهميت ا مو   ة كساسًا  ل  متل   محكوم بقراال الماص، عكما العاموا  

د للممماص كت الو مممود اال تمممماعي الر  ئيسمممي الممم د همممو نصمممر ضمممرترد للو مممود المممماد 
  1فللكتاب.

لقمم  كشممرنا سممابقًا  لمم   مكانيممة ك  يكممو  العامموا   مم  اسمم   فممي تتييممي الخطمماب 
الصممموفي، تهمممو مممما نسمممتاتج ماممم  ك   األفممم  الممم د فتحممم  العاممموا  ولممم    مممازًا يممما  

وال الصممد الم د كحميط بمردتد بامكان  ك  يكيم، عمن الطا مة الكامامة فمي الماص، لم
األفعمممال التمممي اسمممتا ت  لممم  التزتيمممل باعتبممماره المممما ج األمثمممل الممم د ع  مممر عمممن تلمممث 
ف تحعممل بكثيمر ممن العامماتين التمي لميا ل مما  مة تك   يتممي تماريخ التصمو  المردتد، واص 
نصمممو ، فالعتبمممارات تاريخيمممة سياسمممية ضممماعد الاصمممو  ت قيمممد الممم انرل تحعمممب 

. فماكا عم نا عااتيا ا تت اي علي ا ت صورات تجعل ا تؤد د تتمائ،  م  تتجماتز الماص 
مما  بعمم م تمم اتل ا نجمم    لمم  الحممال  المم د ماعممد يتبمم  بعمم   تلمم  تكومم  ع مم  مممن الاس 
ماسممميايو  يعممم  سمممتة تكر عمممين عاوانمممًا لممم ، يل  ممما عاممماتين موضممموعاتية وطابيمممة كات 

دل لعمممل  كهم  ممما الوتيعمممة اإليحائيمممة، تتعممم   بحممم   معممماتي   اريمممة للتزتيمممل، تتمممائ، متعممم  
مثممممملال والهمممممل  الممممممم تد تالمممممماا المسمممممكوب تالحيمممممال الباايمممممةو، و يممممم  السممممملطا  تكممممممر 
السلطا و، واألمثال تاألبوابو، وموا م  العمارفينو، والجموهر األن مر تشم رات الزيتونمة 

 . 2فالمباريةو، ونيد يا  تييد يكنو، وهو هوو
يسممتتل  ا كتت اتجمماه تيانممد تممما زالممد العامماتين التممي لمميا ل مما نصممو  تر ممة 

مم  الكاتممي تتصممايع ، تر  ممما محانمتمم ، تيمم ير ماسمميايو   معممي ن فممي الحكمم  علمم  تو  
من كه   المعارضين للحال  القاضي التاووي ال د يحك  علي   مائاًلال و    ل يم  يتبمًا 

                                                           

 )1(Voir Gerard Genette, Seuils, p.271. 
 )2(Voir Massignon, Passion, p. 290, 291, 293. 
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م ا لعمرو م تبم و ، علم  المرم  ممن ضمياا هم ه الكتمي، تاألممر نعسم   1فمؤل عة وص 
الممم د صممما ع  المممبعا ضممممن الزناد مممة تالمالحممم ل، بحجمممة ت مممود  بالاسمممبة للتوحيممم د

عاوا  لماص  معقمود همو والحمج  العقلمي  كا ضماث العضماا علم  الحمج اليمرعيو. ت م  
عممااات تاالت امممات بلتممد  لمم  حمم   اليممث  فممي نسممبة يتمماب   ممر  ترااه يثيممرًا مممن االد 

 اإلشارات اإلل ية  لي .
تين يتب  المعقمودل كسم   فمي تكموين فئمة كم ا الحال  فال شث  ك   بعضًا من عاا

عمم  الر و يممة تالحلممول  مممن المتعمما عين تالممم افعين عامم ،  ك ييممد يعقممل مممن ر ممل اد 
ت سممممقاب العممممرائا ك  يؤل مممم، يتبممممًا عااتيا مممما مثمممملال  ممممراال القممممر   تالعر مممما ، العمممم ل 
تالتوحيممم ، ولممم  والئممم  القمممر   تاالعتبمممار،     الممم د كنمممزل عليمممث القمممر  ، الممماج   كا 
هو ، تعسير  ل هو هللا كح ، الجاريات  ريًا، م و الا مي تالمثمل األعلم ، اإلحا مة 

 . 2فتالعر ا ، الع   تالمع ود
فاكا تزملاا ه ه العااتين نج ها يل  ا تقريبًا تحيل  ل  القر   الكري ، تهم ا يماف  

ل، ت   يخل  في ويال  نصًا ال نيث  في توافق  م  مما  لكي يجعل القار  يحل  تيؤت 
 ممماا فمممي القمممر  ، تهممم ا ممممن صممممي  رسمممالة ال مممراز  الاصمممية، التمممي يضمممع ا صممماحي 
الاص  كت توض  بع ه، تيعاي ك   الوض  الت اولي لعاصمر مما ممن عااصمر ال مراز  
الاصمممية يمممالعاوا  ممممثاًل،  ممم  تولممم ه تضممم ية تواصممملية بمممين المرسمممل تالمتلقمممي الممم د 

  تسمملطت ، ألن مم   مم  يخ ممر يصممب  يمم لث ميمماريًا المرسممل فصمماحي المماص  مسممؤتليت
بقصممم  كت تزتيمممل، تلكمممن يبقممم  هممم ا القصممم  كت التزتيمممل متعلقمممًا بمممالاص، أل   سممملطة 
المتلقي م ما بلتد در ت ا فان  ا ال تاعي الوتيعة األساسمية للعاموا  التمي تم ل  علم  

، حت   ت   يا  يمث ل معتاحًا للتزتيل يما ي ير  ايد عن  يكو  . 3فمضمو  الاص 
لمالحممب علمم  العامماتين الصممويية، ترممم  المزيممة الك ممر  فممي ال اللممة ميممر ك  ا

علمم    يعممة المماص  الصمموفي تالتعممرف علمم  هويتمم ، فان  مما لمم  تكممن  عالميممة بالقمم ر 
الكمممافي، األممممر الممم د دفممم  بمممابن عر مممي ييمممما بعممم   لممم  التعمممرو  لممم  شمممرو العاممموا  

ممممة تالتم يممم  تتوتيمممد عااصمممر كومممر  كات الوتيعمممة التعسممميرية تالتوضممميحية يالمق   
 تمير كلث مم ا نراه الحقًا.

مممما المتصمممموف ة األتائممممل، فلقمممم  لع ممممد اليممممع ية دترًا ي يممممرًا فممممي عمممم م اشممممتتال    كم 

                                                           

 )1(Ibid, p. 364. 
 )2(Voir Ibid, P.290,292,293. 
 )3(Vior Gerard Genette, Seuils, p. 88. 
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الما جي ب  ه العااصر، تلعل فمي عم م تضم  الج ماز العاماتياي ممن الكاتمي كاتم ، 
ممما يمم ل  علمم  ك   همم ه العااصممر ليسممد ل مما شممروية نموك يممة، فقمم  يانممد تعكمما ممما 

مة، تتلمث فتمرل   ي يمة شم  ها القمر  الثالمث،  تقول  التجر ة، تتجر ة ف   القمر   واص 
ر ب ممما العاممماتين، تيزن  ممما تع يمممر عمممن  تع  مممرت عا ممما لعهمممة ونتمممابو التمممي يانمممد تصممم  
مما ردتد األفعممال تجمماه همم ه العامماتين، فلمم  تكممن  االنتقممال مممن اليممع ي  لمم  الكتممابي، كم 

 د تعاعممممل ييمممم  القممممار  ممممم  بعمممما تتجل مممم   ال مممممن وممممالل الوضمممم  التواصمممملي المممم
الاصو  التي تحتمود علي ما هم ه الكتمي تحت م  ت مد متمزور، يمما عام  ابمن عر مي 

 مثاًل.
تالهمماهر ك   عامماتين الكتممي الصممويية فممي عموم مما لمم  تقمم  بالوتيعممة الت ييريممة 
ة حين ال ترتبط بالاص يمما همو اليمز   بق ر ما  امد عل  اإلمواا تاإلاارل، تواص 

اإلل ية التي ال يمكن ف م  العال مة القائممة بمين الاصمو  تالعاموا   ال  في اإلشارات
ممممن وممممالل عمليممممة تزتيليممممة تسمممتا  كساسممممًا  لمممم  مخممممزت  القمممار  فممممي ف ممممم  لإلشممممارل 
مممما العامممماتين التممممي تسممممتم   ت ودهمممما مممممن مممممادل الاصممممو  يالطواسممممين  الصممممويية، كم 

العاممموا  الرممممزد تالموا ممم، تالمخا بمممات، ف مممي مجمممر د تضمممليل للقمممار  مممما دام دتر 
يسمممتم   ممممن دتر الممماص  الرممممزد نعسممم ، فتمممؤدد بممم لث تتيعمممة مر  يمممة  يحائيمممة يمممما 

 الاصو .

 الوعي المنهجي عند ابن عربي:-2

فة فممي القممرت  األتلمم  دترًا  لقمم  لعممي الصممراا المم د دار بممين العق مماا تالمتصممو 
يد ال للرتايمة  يجابيًا في تتييمر ما جيمة الكتماب، يمما كصمبحد الكلممة للكتابمة تالتمزل

تالمياف ة، تكلث بع  ك  رسد  واع ها، تكصب  الكتماب لسما  حمال الكاتمي، تلميا 
م كت ارتاتممم  الممم ين يتاممما لو  عاممم   مممواًل كت بيتمممًا ممممن اليمممعر، حت ممم   كا مممما حممم   صممم 

م  كت ييم و ر والف يكو  الكتاب هو التيصمل، فيؤل م، الكاتمي نصمًا يمرد بم  كت يوض 
 ديوان  تر ما  األشواث. مثلما فعل ابن عر ي في شرح 

تترت مي علم  همم ا الجمو  ك  يمم هي المؤل م، بعيمم ًا فمي  نيمماا العااصمر ال رزويممة 
التمممي تصمممل نصوصممم  بمممالقراا، تكصمممبحد العاممماتين تسممميلة لتقييممم  المضمممامين م مممما 

لكتابممم  ممممن ومممالل عمممرو تصمممورًا نانمممد   يعت ممما، تيممما  البممم   للكاتمممي ك  يعطمممي 
مم  لممما يممراه ما جممي يمم ير ييمم  ف ممرت الكتمماب، ت  م بمم ، يممما يم   م ممما ت ممي ك  يقمم   يقمم  

ضرتريًا لع   الموضوا، تهي تاهرل رص ناها عا  ابن عر ي، تسجل اا ممن والل ما 
تعمممي القمممار  بزهميمممة هممم ه العااصمممر الاصمممي ة فمممي التواصمممل. تفمممي كلمممث يقمممول ابمممن 
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عر مميال وفقمم  سممزلاي بعمما اإلومموا  ك  ك ي مم  لمم  فممي همم ه األتراث  ميمم  ممما صمما عت  
، ت  ف، تفممي ميممر همم ا العممن  كنيممزت  فممي  ريمم  الحقممائ  تاألسممرار علمم   ريمم  التصممو 

 . 1ففقي  ت ل  تفق  هللا في ه ا الع رسد ما سزلو
    كهمم  ممما كسممعر عامم  همم ا التو مم  كن مم  كصممب  هامما  تعممي بوضمم  القممار  بمم ل 
مما كسمممعر عممن مه ممر متمماير ممممن مهمماهر التعاعممل بممين الكاتمممي  المتلقممي السممام ، مم 

قي، فكا  علم  الكاتمي ك  يموف ر صميتة لتععيمل هم ا المه مر تشمرتب ممارسمة تالمتل
ال تر التواصلي، ل لث ركياا ابن عر ي يوف ر يل  اليرتب من والل تموفير العااصمر 
ال رزويممة، علمم  الممرم  مممن كن مم  يصممر و، تفممي يثيممر مممن المواضمم  فممي يتبمم  بزن مم  ال 

عاتمم  تممرد  ليم  فممي شمكل  مممالاات فممي يعت مر نعسمم  مؤل عمًا بممالمعا  الما جمي، أل   مؤل  
نمموم كت مكاشممعة. تلمم  يكممن التممزليد مقصمم ه، حيممث يقممولال وتممما  صمم ت فممي يممل  ممما 
كلعت  مقص  المؤل عين، تال التزليد، ت ن ما يا  يرد علي  ممن الحم   تعمال  مموارد تكماد 
تحر اي، فكاد كتساال عا ا بتقيي  ما يمكن ما ما، فخر مد مخمر  التمزليد، ال ممن 

ث القصمممم ، تما مممما ممممما كلعتمممم  عممممن كمممممر  ل ممممي، كمرنممممي بمممم  الحمممم   فممممي نمممموم كت حيمممم
 . 2فمكاشعةو

تلعممل  كهمم   ممما يمكممن مالحهتمم  فممي ضمموا همم ه اإلشممارل  لمم  العممرث بممين  صمم ية 
التممزليد مممن ميرهمما، هممو  درا  ابممن عر ممي الوتيعممة التممي يمكممن ك  تؤدي مما عااصممر 

حل ، فا   تتيعت  همي تقريمي هم ه التزليد، حت      يا  تاردًا يصيتة ما يرد في ال
الهالل تالرا   ل  تعمي القمار  ب يمة التقييم ، تهم ا مما لمسمااه ممن ومالل اسمتجابت  
لتقييمم  ممما يتممي فممي ف رسممد يحممود عامماتين سمم يًا  لمم   عممل رسممالت ا تاسممج  ممم  ممما 

 يمكن ك  يتوف ر ل   القار  من ر بة في التواصل.
ل ممما يالحممب علمم  ف رسممد مؤل عممات ابممن  عر ممي ول وهمما مممن لعهممة ونتممابو، كت 

تهممي يلمممة يممما الحهامما مممن   ممل ل مما مكانممة فممي الو مم ا  العر ممي، ت مم  يانممد عامم  
مو  ب ما عام  مباشمرل الكتابمة، تيمان ا حم يثي الع م  و األتائل بمثابمة التعويم ل التمي يت ري 

مما ابمن عر ممي فمال شممث  كن م  يعكمما مرحلمة  مم    مملد  واعم ها، كم  ب ما، تلم  تكممن بعم  كص 
 رل في الكتابة.متطو  

، ت ن ممما  ما المالحهممة الثانيممة ف ممي ك   همم ه العاماتين ال تيممير  لمم  شممكل المماص  كم 
                                                           

، تح، حسن عاصي، مؤّسسة حبيون 1ات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية، طابن عريب، مقدمة التدبري  (1)
 .17، ص1993للنشر، والتوزيع بريوت، 

 .17ابن عريب، مقدمة التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية، ص (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 255 - 

م  كهمن  تحيل  ل  موضوع ، تهي ب لث تصا ، ضمن العاماتين الخطابيمة التمي تو  
القممار  مباشممرل نحممو الموضمموا، فممال ي مم ت هامما  فممرث بممين كوممائر األعممالث فاليممعر  

اإلشمممارات فمممي كسمممرار األسمممماا اإلل يمممة تالكاايمممات، تتر مممما  األشمممواث فاليمممرو  كت 
تاإلسممرا  لمم  مقممام األسممر ، تاألر عممين المطممو الت، تاإلعممالم باشممارات كهممل اإلل ممام، 
تاإلفممممممراد تكتد األعمممممم اد، تالعتوحممممممات المكي ممممممة، تفصممممممو  الحكمممممم ، تميرهمممممما مممممممن 

تميممر التممي امتممز  فممي موضمموعات اال اليممعر تالاثممر، تاألوبممار تالتممرا  ،   1فالعامماتين
 كلث يثير من األساليي تفاو  القول تالكتابة.

د الموضوعات تتقابل ما يكتماب والتحعمة تالطرفمةو،  ت   تعكا ه ه العااتين تع  
كت واإلنسممما  الكاممممل تاالسممم  األعهممم و، ت ممم  تختمممزل تتضمممي  صممميتت ا لتممم تر حمممول 

حيانمًا تتيعمة   يموالبقااو توال رز و، توالباهو، توالتحويلو، لتتس  تتؤد د كحموضوا تا
توضمميحية تتحليليممة تصممتية يكتمماب والتحقيمم  فممي شممز  السممر المم د ت ممر فممي نعمما 
الصمم ي و، تو يجممماز ال يمما  فمممي التر مممة عمممن القممر  و، توكنممموار الضممجر فمممي معرفمممة 
المقامممات تالعمماملين علمم  األ ممرو، تهممي بمثابممة تعليقممات علمم  الاصممو ، يممما  مم  

  الوهمما  فممي شممرو يممالم الحممال و. ت مم  يمموحي بعضمم ا بممالت رير تالمم فاا مثممل والسممرا
ؤدد تتيعمممة  عالميمممة ونكتممماب العيممم و، توالتيبمممة تالحضمممورو، توال بمممارل تاإلشمممارلو تممم

 . 2فتميرها من كتات اإلشارات الصم اا بالاسبة للقار  
تاض  من والل ه ه العااتين ك   تض  رسمالة هم ه العااصمر الاصمية ياسمج  

عرييممًا ممم  المرسمم  المم د ت مم ت در ممة سمملطت  ممم  تضمم  متلمم   معممي ن، هممو المتمموا ئ م
تاضمممممحة، بحيمممممث تعمممممرو  ليات ممممما ممممممن ومممممالل هممممم ه الصممممميغ لممممم وول القمممممار   لممممم  
مما  الاصممو . ت مم  الحهامما عامم  األتائممل ك   همم ه العااصممر يانممد الحقممة علممي  ، مم 
ها من القو ل الكالمية التي تعكا سلطة المرسل الخطابية تمقص يت  فمي ولم   يجرد 

ار ، ت حم ا  التعاعمل بيام  ت مين نصوصم ، ت   يا ما نجم  كحيانمًا ك   التواصل م  الق
بعممممما العاممممماتين كات الكلممممممات المعمممممردل ال تعكممممما هممممم ه السممممملطة، تيمممممز   مرسمممممل ا 
فالكاتي  ال يتواصل مم  متلم   ومار ي، ت ن مما يجمر د ممن كاتم  متلقيمًا يتواصمل معم ، 

  كن  مما ليسممد رسممالة الرسممالة التممي تحمل مما همم ه الاصممو  علمم  يعممة تهممو ممما يمي ممز 
تخ ر تتعل  بمعتقم  كت اتجماه فمي التم ي ن بقم ر مما همي رسمالة تموحي تتمتم  يالرسمالة 
العاية وتتتضم ن تعاعاًل ياماًا داول ا، تكلث ألن  ا رسالة مؤتلة لوا   معي ن، تليسمد 
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المرسممل يمموازد تزتيممل . تهمم ا يعاممي كن  مما تحتمما  مممن المتلقممي  لمم  تزتيممل  1ف ومممث لممة لمم
  ف تحقي  عملية التعاعل.ب 

لق  كدر  ابن عر ي ك   رد  فعل المتلقي بمازاا الرسمالة التمي يحمل ما العاموا   م  
د  لمم  التممرو المر ممو، تك   عااصممر اإلاممارل  مم  ال تو مم  فممي العامموا  بالقمم ر  ال يممؤد 
الكافي، فيلجز  ل  تاوي  العااصمر المو   مة لعمليمة التواصمل، تكلمث باالعتمماد علم  

ممة كت شرو تص رات  المتعلقة بموضوا الكتاب، تنقل تلث التصورات ممن ومالل مق   و 
تم ي  يقوم يي  بتسمجيل ردتد فعلم ، تهمو يحماتل ك  ال يعكما   يعمة المرحلمة التمي 
ياتمممي  لي مما تيلتقممي في مما ممم  المتلقممي الحقيقممي فحسممي، بممل يتصممور يمم لث المراحممل 

ي علممم  كلمممث ك  يعمممم   لمممم  التمممي يمكمممن ك  ي ييممم ا المتلقمممو  ع مممر المممزمن، تيترت ممم
ممة تالتم يم   لم  انتقماا  ل مواض  من يتبم ، ت م  يعمم  فمي المق   الت يير ب لث في ع  
نمموا مممن القممر اا، تكلممث بتو يممم  ردتد كفعممال   المتو  عممة باشممارل ضممماية كت صمممريحة، 
تعكممما االمتمممم اد التواصممملي المممم د يرمممممي الكاتمممي ك  يقيممممم  لمؤلعممم  تالرسممممالة التممممي 

اسممتراتيجية اعتممم ها ابممن عر ممي، تنجمم ها تسممتجيي لما جيممة الكتابممة يحمل مما، تهممي 
الح يثة. تللتمثيل سموف نختصمر ما جيتم  ممن ومالل يتابم  التم بيرات اإلل يمة الم د 

 ي  كه بقول ال
  س  ه الردمن الردي 

 ال الع   العقير  ل  رحمة هللا تعال  محم  بن علي العر ي الحماتمي الط مائيال 
اسممتخر  اإلنسمما  مممن ت ممود علممم   لمم  ت ممود عيامم  فممي كت ل  ب اعمم   الحممم  هللا المم د

 وهرل فاهرهما بعمين الحمالل فم ابد حيماا مام  عام ما حق قمد نهمره فسمالد مماا كنمن  
يي   مواهر علمم  تدرره، ام   كرسمل مام  ميزابماً  لم  ميمر ة مصمن االمتمزا  فز مام بم  

ه، تكحكم  ترتيمي ت مود صتره، تسم   كلث التصن  نساناً فصو ره تش   سمع  ت صر 
بيممماه  اإلحسممما  يمممل  شممميا  هنممل  شممميا فمممي العمممال  األن ممر ييممم  تدب مممره فقممم  ره تكشمم  
 …فقر ره، ترت  سماا عقل  بع ما فتق  تفطره تكبطن يون 

 
 

 تم يد الكتاب
اعلمم  تفق مممث هللا لطاعتممم  ك   هللا سمممبحان   ممم  شممماا ك  ي مممرز العمممال  فمممي اليمممع ية 
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يصمم  اسمم  الواحمم  العممرد، تيتمي ممز السممي  مممن الع مم ، تلم مما لياعممرد سممبحان  بالوتريممة، ي
ت عممدع كت عكمم  هللا علمم  حقيقممة نعوسممك ، تك لعكمم  علمم  ممما كتدعمم  يمميك  مممن لطيممد 
حكمتممم ، تمريمممي صممماعت ، علممم   ولممم  تعمممال ال فتهمممو الممم د مممم   األرو ت عمممل في ممما 

ر    فمي رتاسي تكن اراً تمن يل  الثمرات  عل في ا زت ين اااين يتيم  الليمل الا ما
كلممث ليممات لقمموم يتعك ممرت  . فزومم ت فممي العكممر تاالعتبممار فممي همم ه اليممة، فركيممد ك   

 …اإلنسا  من  ملة الثمرات يامو
 مىّدما الكتاب

التصو ف صافا  هللا كمره عجيي تشمزن  مريمي، تسمر ه لطيمد، لميا يمما   ال 
سممقاا لصمماحي عاايممة ت مم م صمم ث، لمم  كمممور تكسممرار مط مم  علممي ن   ممرار ت نكممار، ت 

همممم ه المق  مممممة تو ئممممة لعلمممموم التصممممو ف علمممم  اإل ممممالث، فمممما   اإلنكممممار عليمممم  شمممم ي  
تالييطا  المخال، ل  مري . علم  ك   مما سمقااه ممن هم ه العلموم فمي هم ا الكتماب  ال 
الامزر اليسممير فمي  وممره، ت شمارات تتخل لمم ، فسمقاا همم ه المق ممة لتلممث اإلشمارات، تمممن 

كسرار ه ه الطريقة اليريعة فليطال  يتماب ماماهج  كراد ك  يق، من تواليعاا عل   ل  
االرتقاا  ل  افتضاو كبكار البقاا المخم  رات بخيممات اللقماا، ت ي اماه علم  االامائمة 

لكل  بماب عيمرل مقاممات يل  ما كسمرار، بعضم ا فموث بعما،  ،باب، تاالاة كل، مقام
 …ي يممالعالتلفر وناهمما تفقممث هللا فممي سممياث همم ه المق  مممة فممي همم ا الكتمماب التممي همم

 …فتحق   ه ه المق  مة ت ، عا ها ترش  تتحم   عاابة كمر 
لم مما فرمامما مممن همم ه المق  مممة تالتم يمم  ركيامما ك  نقمم  م فصممالً فممي ف رسممد الكتمماب 
ر بة في التيسير لمن كراد ك  يق، عل  سمر  معمي ن مام ، فياهمر بابم  فمي الع رسمد 

 ييس ل علي  مطلب .
 ل ل لا ل رس  األبواب

فة يي  تتع يره  عام  في ت -  ود الخليقة ال د هو ملث ال    تكمراو المتصو 
تو   .تهو الر 

 . 1ففي اوتالف العلماا في ماهيت  تحقيقت -
..................................................................... 

 ييرا بع  كلث في تعصيل يل  باب.ا  
، تكلممث بعمممل الم ممم ا     استحضممار المتل قممي كمممر ضممرترد فمممي   نتمما  المماص 
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وعلمم  تمثيممل  ممار  معممي ن يخا بمم  مممن وممالل  ب اعمم  باحممو ممما ك   همم ا القممار  يعمممل 
. تابمن  1فعل  تخي ل با   يو م   ليم  رسمالت ، ييسمع   لم  ك  يحم د معالمم  تسممات و

عر ي يعحك  التواصل ما  ال  اية، تكلث تف  كسات ت اتلي تا عي، ييستميل القمار  
 مم  تيضممع  فممي اإل ممار العممام المم د يمكممن ك  يتلقمم  ييمم  الكتمماب، تكلممث مممن تيو   

ممة تتم يم ، تهمي بمراز   م  ممن تقم ي  تمق   والل   مار ومار ي همو مما كحماب بم  نص 
ية تعرو سمات الخطاب تالماحا  األي يولو ي ال د تحمل . تتاضم  ك   هم ه  نص 

اث وممما  بعمليمممة الطريقمممة التمممي سمممع   لي ممما الكاتمممي يممما  التمممرو ما ممما ولممم  سمممي
التواصمل، تهمو بمم ت  شمث  سمياث يتجمماتز تماهر السمياث كد البعمم  التم اتلي المموا عي 
المم د كشممرنا  ليمم ،  لمم  ضممما  ف مم  الرسممالة فممي كبعادهمما المختلعممة، ت عطمماا العرصممة 
ل  ا القار  لممارسة ه ه الرسالة من والل ه ف  الم د يحملم  عاموا  الكتماب، تهمو 

 عل  صالو الاعا.والت بيراتو، كد معرفة ف
تلمم لث ي مم ك ابممن عر ممي بافتتاحيممة هممي بمثابممة التعويمم ل االسممت اللية التممي يسممير 
علي ممما يمممل  مؤل ممم،، تهمممي البسمممملة، لكمممي يضممممن لخطابممم  القمممو ل الخطابيمممة الالزممممة 
، ام   يردفم  بحمم  هللا علم   تالتزاير المر مو، أل   يمل  عممل ال ي م ك باسم  هللا ف مو فمج 

لعمل  كعهم ما نعممة الخلم  تاإليحماا، تهمو يمما نمر  تقم ي  عمام نعم  علم  اإلنسما ، 
يعيمم  بمم  اإلنسمما   لمم  ممما   ممل ولقمم  فكد العمم م ، حت مم   كا تحمم    لمم  عممن فضممائل 
ر اإلنسما  هم ه الاعممة،  ن  ما اسمتمالة فكريمة تعا تيمة فمي  ولق ، يا    ي ي ًا ك  يقم  

يسترسمل فمي كيمر مختلم،     تاح  للقار  ال د يعترو كن   ومال  ممن يمل  علم ، ام   
الاع  تاليات التي بث  ا هللا في اإلنسا ، للتعك ر في ا، من سم  ت صمر، ت م رل علم  

 الت بير، تالعقل تميرها.
ر العمممام الممم د يمممؤتل  ليممم  موضممموا  م التصمممو      هممم ا االسمممت الل االفتتاحيمممة يقممم  

يسممممتجيي  الكتمممماب، تيحمممممل تممممزايرًا علمممم  متلمممم   عممممام هممممو اإلنسمممما  المممم د البمممم   كن مممم 
لإلحسممات المعرفممي المم د يثيممره التحليممل، تهممو    يمما  بايممة نصممية وار يممة مسممتقلة 
عن الاص  فا   ه ه االستقاللية ال تعاي االنعصال ألن  ا لحهمة ت ميا القمار  نعسميًا 

 Phatiqueلما سوف يلق  علي  ممن مقصمود الكمالم، تل ما وتتيعمة   اممة االتصمال 
تت ا اهممما  انو سممممو  معرفمممًا  ي اهممما بممممز    Malinovskiالتمممي  مممال ب مممما مالياوفكسمممي 

د كساسًا  ل  ر ط التواصل كت   الت  كت  طع و  . 2فوهاا  رسائل تؤد 
                                                           

 .278إدريس بلمليح، املختارات الشعرية، ص (1)
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تلقمممم  تحمممم   العممممرب عممممن االسممممت الل تكبممممانوا تتائعمممم  فممممي  حمممم ا  التواصممممل، 
ة في اليعر، فمي حمين نجم ه بزسماليي مختلعمة فمي الاثمر، تييمكل بايمة نصمية  تواص 

ل عقمم ًا نصمميًا يطممرو ييمم  الكاتممي بعمما شممرتب محيطممة بممالاص  األسمم ات، يممما ييممك 
الكتابممة كت االسممتماا  لمم  الموضمموا كت العمممل بمم ، ت مم  يضمماف  لمم  همم ا فضممل  فممي 

 بااا الاص  تتيكيل مر عيت .
تم  تضممعع   م  بعم  كلمث بمماص   ومر يعمرو ييم  لمع مموم اإلنسما ، ييحل مل  و  يم  

ممة، أل ن مم  وليعممة الزممما ، تمحممل  الاهممر تحياتمم  تموتمم ، تيخممص  القطممي بمكانممة واص 
لممي، مامم  تصمم ر الاممار علمم  تمماهر العممال  ت ا امم ، ت مم  يممرح  هللا مممن يممرح ،  تالتج 
تيع  ب ممن يعم  ب، تلم  صمعات    ا تمعمد فمي وليعمة عصمر ف مو القطمي، تعليم  
ل لملمث كلمث العصمر،  م ار األمر اإلل ي، ت   ل  تجتم  ف و ميره تما  تكو  المماد 

 ي اإلنسا .ته ا يل   ف
مممة  مممل ابمممن عر مممي ك  يكمممو  هممم ا التم يممم  تجسمممي ًا لو  مممة نهمممره الخاص  لقممم  فض 
مما اسممتابط  مممن القمممر    ممم ه، انطال ممًا مم  باهرتمم  لكيتيممة تجل ممي اإلنسمما  الكامممل تتجس 
الكري ، ته ا التم ي ، باعتباره بايمة نصمية مسمتقلة تتجل م  سملطت ا ممن ومالل مقصم  

ف، المم د ابممن عر ممي المم د سمموف يات ممي  ليمم   مممة تهممو الحمم يث عممن التصممو  فممي المق  
ي  ت ك   البعا ياكره، ل لث يجر القمار  برفم   ليم ، تيحيلم   كا كراد اال مالا عليم  
ك  يقرك كح  يتب  في الموضوا، ته ه ال راز  الا صية يما يالحب  م  تزيمل الصمعو ة 

ف، األساسية التمي تعتمرو القمار  فمي كلمث الو مد، تالمتصملة بمالمو ، ممن ا لتصمو 
تهاا نج  ابن عر ي، تمن والل ه ه العااصر يتو  ، عام  الجوانمي الصمامتة التمي 
 م  ال يتسمما   لم  الحمم يث عا ما فممي الماص، كت علمم  األ مل يممما  للقمار  حريممة  ممراال 
ل فمممي  الممماص  في يئممم  للايممماب التعممماعلي المتبمممادل بيا مممما. تلقممم  اسمممتعمل تسمممائل عممم  

ف، ت ي ن اإلوبار تالطلمي يخمر   لم  القصم  الم د كراده، است را  ه ا القار  للتصو 
تهممو توايمم  الصمملة بممين المتلقممي تنممص  الكتمماب، تالتممي يعتممم ها ابممن عر ممي فممي يممل  
مات بعما يتبم  يم     نتب ، حت   كنثرها تعقي ًا تيثافة، بل  ن اا نالحب كن   فمي مقم  

مم  وط ممة الكتمماب، فاجمم  ه مممثاًل فممي العممرو، حيممث يعممرو اإلشممكالية تيحل ل مما تيوض 
فممي يتمماب و نيمماا المم تائرو يقممولال وت مم  كتضممحد لممث فممي همم ا الكتمماب المم د سممم يت  
و نيممماا الممم تائر اإلحا يمممةو علممم  مضممماهال اإلنسممما  للخمممال  تالخالئممم  فمممي الصمممور 
المحسوسة تالمعقولة، تالخالئم  تتازيمل الحقمائ  عليم  فمي كنابيمي الر مائ ، فاصم د 

في اإلنسا ، بما هو  نسما ، تمما ييم  بمما األشكال، تضر د األمثال، ت ياد ماهو 
همممو صممماحي  يمممما  كت  حسممما ، تقريبمممًا للع ممم  تتوصمممياًل للعلممم .. تاعلمممموا تفقكممم  هللا 
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لطاعت  ت علك  من العائزين بمعرفت  برحمت  كن   لما يا  الترو ممن هم ا الكتماب، 
 مما، كيمن مرتبمة اإلنسمما  فمي الو ممود تمازلتم  فممي حضمرل الجممود ت مرتزه فممي ميبمة بعيا

ام   بعمم   …تهمل يما  متصممعًا بحمال   مل يونمم ، احتجاما ك  نممتكل   عمن العم م تالو ممود
يل  كلمث تكشمباه  فمي كبمواب  …كلث نايئ ال تائر تالج اتل، تنم   الر ائ  تالحبائل

م و  ةو
 . 1ف

مم  التمم اول     العال ممة التممي تعتح مما مثممل همم ه ال ممراز  الاصممية ممم  المماص  تحق 
ل مصمم رًا م مممًا لتو يمم  القممراال، تت يئت مما لامموا الخطمماب بممين المم اول تالخممار ، تت يممك 

ممي تالمم اللي، يممما تحيممل القممار   المم د تتعممال  معمم ، تمممن امم   تسمم   فممي ال امماا الاص 
مممة كت التم يمم   لمم    يعممة الاصممو  التممي تتعممال   تسمواا مممن وممالل العامموا  ك المق  

.  م  الاص 
م  لاما   يعمة     مقارنة عمابرل بمين عاماتين يتمي الحمال  تيتمي ا بمن عر مي تؤي 

فة مممم  القمممر   الكمممري ، ت   يا ممما نالحمممب سممميطرل  التعمممال  الممم د كح اممم  همممؤالا المتصمممو 
األلعمماح القر نيممة، تصمميغ بعمما اليممات علمم  عامماتين الحممال ، تتقل صمم ا عممن ابممن 
عر ممي، ف مم ا يعممود بال ر ممة األتلمم   لمم  الط يعممة المباشممرل تميممر المباشممرل عامم  يممل 

، تاح  ما ما، فالت جر ة عا  الحال  عل  المرم  ممن تمي زهما تكصمب  بكيان ما الخما  
فان  ما تسممتم   تلممث الخصوصممية مممن لتممة القممر  ، فمي حممين هممي عامم  ابممن عر ممي نتمما  

 التجر ة، تهي تتعاعل م  القر  .

II- تحويل النّص وإفرازاته 

يممممما يمممم هي  لمممم  كلممممث  يممممرار  ايممممد هممممو  Transformation    التحويممممل 
مممي  العمليمممة التمممي ، سمممواا فمممي Hypertextualitéتامممتج عا ممما تممماهرل التعل ممم  الاص 

ممممم ، تهمممممو  نمممممل  عال مممممة  امعمممممة لممممماص ب فنمممممص  الحممممم  ومسمممممتواه البسممممميط كت المعق 
hypertexteباص  سماب  ك ف  hypotexte بحيمث     الماص  ب ال يتحم   عمن ، 

ف ممو .  2فالماص  ك، كد كن مم  يامتج عامم  بوسمما ة التحويمل دت  ك  يمم يره كت يصمرو بمم و
 ك  عال ممة يليممة يمكممن ك  تمم ول ضممما ا بمما ي الهممواهر التممي كيرهمما  يممرار  ايممد 

 ، باعتبارهممممما كشمممممكااًل  زئيمممممة métatexteت  intertexteنالتاممممما  تالميتمممممانص ف
ي.  للتعل   الاص 
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يراهمممما  ايممممد عال ممممة تعليمممم   métatextualitéتعلمممم  الممممرم  مممممن ك   تمممماهرل 
ممم ت فمممي الخطممماب ، فان اممما نسمممتطي  سمممح  ا علممم  بعمما  1فتنقمم  العال مممات التمممي تجس 

ممممموفي، تالتمممممي نتجمممممد عمممممن التعاعمممممل مممممم  الممممماص  القر نمممممي، تكنتجمممممد مممممما سمممممم ي  الص 
مموفي المم د ي مم ت لامما مممن ميممر التممزام  لممي بممما  صمم ه  يممرار  ايممد بممم  باالسممتاباب الص 
والتعليمم  تالاقمم و، كن مم  عال ممة يقصمم  ما مما تحويممل المعامم  الهمماهر فممي المماص  القر نممي 

فة اسممتجابة لتجممر ت   فممي العكممر تالعمممل بممالقر  . ت مم   لمم  معامم  بمما  ن ر ه المتصممو 
فة مم  الماص   ت ول يي  تواهر كور  ناتجة عن   يعة العال ة التي ك ام ا المتصو 
القر نممي، لمم  ييممر  لي مما  يممرار  ايممد، نهممرًا الشممتتال  علمم  نصممو  تليمم ل فلسممعات 

 تنهريات تختل، عن القر   تعن التجر ة الصويية.
ث فالتصممور المم د سمموف نيممتتل عليمم  يسممتا  لإل ممار العممام لمع مموم  يممرار لمم ل

ممممي، ميممممر كن مممم  يراعممممي   يعممممة العال ممممة الت ر  يممممة التممممي ك ام مممما   ايممممد للتعل مممم  الاص 
فة م  القر   الكري ، ما  ياند التجر ة تليم ل التعك مر فمي القمر   ت وال ت مود  المتصو 

ها تكصمب  ل ما  2ف ال بق ر ما يسماع ها القمر   علم  الو مودو ال  ،  لم  ك  بلتمد كشم  
نيان مما الخمما ، يممما كصممبحد تممزتي بمعطيممات   يمم ل لمم  تكممن فممي القممر  ، تتسمماع  

ت ب اويمة متمي مزل، تلم لث   3فالصوفي عل  الاهر  ل  يمل  شميا نهمرل تزتيليمة كصميلة
فمع وماا للتحويل في شكل  البسيط كت المعق   ال يتعل   بالاهرل السمل ية التمي تقمو و 
القي  الاصية السابقة، بق ر من ناهر  لي  علم  كنم  تث يمد ل ما تتاويم  علي ما  تكلمث 
مممما نحممماتل ك  نكيممم، عاممم  عل ممم  يسممماع  فمممي اإل ابمممة علممم  كحممم   وانمممي اإلشمممكالية 
ف بالقر  ، تكشمكال تمه مر الماص  فمي التجر مة الصمويية  ام    المتعل قة بعال ة التصو 

 تجل ي  يتابة.

 رآن ونهاية التجربة:االستنباط بداية الق-1

فة فالمقمممر  ين  فمممي كعلممم  مراتمممي الععاليمممة  يصممما،  ممم  ع ممم  المممرحمن المتصمممو 
العقليممة، تهممي العئممة الثالثممة التممي تخممتص  بممالاوا المم د ياممتج عممن الاممزتل فممي مراتممي 

العمل اإلسالمي،  لبًا للتولية اإلل ية، تسم اها والعقل المؤي  و
 . 4ف

                                                           
 )1(Ibid, p. 

 .9ة، صر نصوص صوفية غري منشو  (2)
 م.ن.ص.ن. (3)
بريوت،  –، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 2، طليراجع طه عبد الرمحن، العمل الديين وجتديد العق (4)

 .117، ص1997
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ل د يطلي ب  صماحب  معرفمة كويما  األشمياا، تالعقل المؤي   وبارل عن الععل ا
تهمممي األتصممماف البا امممة تاألفعمممال ال اوليمممة ل شمممياا كت كتات ممما، كد مممما بممم  يكمممو  

فهويت  ، تال ات المقصودل هي المتيخ صة في الو ود تالمتحق قمة فمي  هوالييا هو 
 معمم ، ت ن ممما لال يمما ، كات يحتمما  فممي  دران مما ال  لمم  الاهممر تحمم ه، تال  لمم  العممم

 .* لي ما معًا باالستعانة بالتجر ة، كد الاهر العملي الحي  
حت مم        التجر ممة فالاهممر العملممي الحممي  تاممتج عممن مزاتلممة العممرائا تالاوافممل،

تمماعكا  اممار كعمممال الجمموارو همم ه علمم  ت  انمم ، فتخالط مما، ييقمم  لصمماح  ا األنمما 
يقر  م  ممن مقصموده،  اً قمتالسكياة، تيح   ل  انتعاا ت  ا  باألعمال يخل  عليم  تخل  

تما يزال المؤي   تخالط  وانح   اار األعممال حت م  تسمتولي علي ما اسمتيالا، فتسمتع   
مم   الجمموان  بمم لث  لمم  التممزاير فممي الجمموارو نعسمم ا، تفممي ممم اري ا بعمم  ك  يانممد تتلق 
التزاير ما ا، بل تسمتع    لم  تمولي المبمادرل فمي هم ا التمزاير، تهمو المبا امة، فتتحق م  

ممل تالطا ممة فممي السممير، تييممت   عامم ه الطم زنياممة تالمحب ممة. تماحمم  الطمزنياممة  ممو ل التحم 
م ل للمعرفمة العيايمة،  ه باألسمباب المم   اليقين من حصول الوصول. تكم ا المحب ة فتمم  
ممن سممواه، تاالشممتياث  ليمم  تالرضمم  مامم ، فتكممو  المبا اممة  ناالنيممتال بممالمح وب عم 

للمؤي   التعر ف علم  المطلموب، تالرضم  مام ، فتكمو   تعاعاًل  ت  انيًا بالعمل، يعت 
المبا امممة تعممماعاًل ت ممم انيًا بالعممممل، يعمممت  للمؤي ممم  التعمممر ف علممم  المطلممموب، تتسمممتولي 
ل يخر  ما عمن حال ما الممزلوف، تهمو  درا   ل تتيك  التجر ة عل  الجوارو، ييق  تحو 

 األتصاف ت درا  األفعال،  ل   درا  ال تات.
 رد عا  ال وول في التجر ة كصلين هماالتيصير األصل الاه

مقتضممم  الخطمممابال حيمممث يعلممم  المتصمممو ف ك   هللا يخا بممم  فمممي يمممل  شممميا،  -ك
ت ن  مما مخا بممة مسممتمر ل باسممتمرار حياتمم ، تك   نممص همم ا الخطمماب،    حعممب 
رسوماً في الصح، المط  رل، فمعاني  مودعمة فمي نعسم ، تفمي األنموا  ممن 

مممد تال اسممتقامد  ال ب مم ه المعمماني اإلل يممة حولمم ، تك   همم ه األنمموا  ممما  ا
التممي علمم  المكل مم، تا ممي  ل  مما تالتعممر ف علي مما، تالتقممر ب ب مما  لمم  حضممرل 

 هللا.
مقتضمم  الرايممةال حيممث يعلمم  ك   هللا يممراه رايممة ال تاقطمم ، تهممو مطالممي بممز   -ب

يرا ممي نعسمم  تيرا ممي هللا فممي يممل  كفعالمم . امم   يصممير األصممل عمليمماً تياقلممي 
حيممة االاممة هممي االشممتتال بمما ، تالتعامممل ممم  التيممر، تالتعاعممل   لمم  كصممول
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 . 1فم  األشياا
ل العقل المؤي  ، يما كترده    ع   المرحمن لم   ه ا عرو ملخ ص لكيتية تيك 
ممزتا علمم   نممَر كنثممر تضمموحًا مامم ، عامم  مممن تكل ممموا عممن التجر ممة الصممويية المم ين ري 

ممة لعمرو ييتيمة التعاعمل الم د تصع ا كنثر مم ا كبانوا ييتية تيكل  ا. ت    كردنا مق  
فة م  الاص  القر ني بحك  مقتضميات الاهمر تالعممل التمي كيرهما  م   كح ا  المتصو 

، تالم د  قموم كساسمًا يع   الرحمن، تالتي تعت ر م واًل لمقتضيات التعاعل م  الاص 
ل ممممما ك   المممماص  حمممممال لو مممموه يثيممممرل، لعممممل  كهم  مممما ت  مممما البمممما ن  علمممم  شمممميئينال كت 
ل كاامممماا  تالهممماهر، تااني ممممما ك   مقتضمممميات الاهممممر تالعمممممل الممممم يورل البمممم   ك  تتمممم و 
نمات كاتيمة عقليمة تت اتليمة البم   ك   كد نتيجمة للتعاعمل  التعاعل، تهي تتجل م  فمي مكو 
نات ممما تلمممث، ت ممم لث يكمممو  ونمممل  تزتيمممل علممم  الحقيقمممة  سممموف تخمممر  حاملمممة لامممار مكو 

 . 2فتتييروت  يل، تيل  تعسير هو عل  األص   
نمد  فة ممن القمر   الكمري  ممن ك موال تكو  ممن هاما نع م  سمر  مما تسمتابط  المتصمو 
تجاه ا ردتد كفعال يثيمرل سمل ية فمي كمل  ما، ألن  ما لم  تم    يعمة التعاعمل الم د كنمتج 
ف يل ممم  تجر مممة ت مممواًل همممو نتممما  كلمممث  هممم ه األ ممموال،  لممم  حممم   يمكمممن اعتبمممار التصمممو 

 التعاعل.
مممن المتصمممو   فة  لممم  هممم ه القضمممية فتعر ضممموا باليمممرو  لممم  عال مممة هممم ه تلقممم  تعط 

مة بعم  مصمرا الحمال  تالصمراا الم د يما   ائممًا  المستابطات بالقر   تالسا ة، تواص 
فة تالعق اا. ممن كلمث  كيمره الطوسمي فمي بمابي الع م  تاالتبماا لكتماب مما بين المتصو 

فة تهم  كهمل الع م   تالعلم  بخطماب هللا، هللا عز  ت ل  تيتاب المستابطات ك   المتصمو 
   بي ن هللا ل م  تحمد يمل  حمرف ممن يتابم  يثيمرًا ممن المعماني الالمتااتيمة، ت م   مال 
س ل بن ع   هللا ولو كعطي الع   لكل  حرف من القمر   كلم، ف م  لمما بلمغ ن ايمة مما 
 عممل هللا تعممال  فممي  يممة مممن يتممماب هللا تعممال  مممن الع مم ، ألن مم  يممالم هللا، تيالمممم  

ممما كن مم  لمميا هلل ن ايممة، فكمم لث ال ن ايممة لع مم  يالممم ، ت ن ممما يع مممو  علمم  صممعت ، تي
مق ار ما يعت  هللا عل   لوب كتليائم  ممن ف م  يالمم ، تيمالم هللا ميمر مخلموث، فمال 

 . 3فت لغ  ل  ن اية الع   يي  ف وم الخل ، ألن  ا مح اة مخلو ةو
ممن هممو  ك  مجممال فسممي  للتعاعممل ممم  القممر  ، ف ممو يعطممي بمم ت   انقطمماا، تيمك 
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، بعم  ك  يعملموا بم ،  كهل الع   من ك  يسمتخر وا مما شمااتا ك  يسمتخر وه ممن معما  
ل الع مم ، تفممي العمممل، العلمم  تالع مم  تاالسممتاباب، تهممي تسممائل للكيمم، عممن  تهممو كت 
وبايا ه ا القمر   تعجائبم ، كت شمكل ممن كشمكال التثموير. فقم  رتد عمن ع م  هللا بمن 

لمين مسعود، رضي هللا عا  كن   ر القر  ، فا   يي  علم  األت     الال ومن كراد العل  فليثو 
 . 1فتالورينو

ت كا يمما  التثمموير نوعممًا مممن التتييممر تالتحويممل مممن حممال  لمم  حممال، فمما   المم د 
يحمم   فممي المماص  القر نممي بوسمما ة االسممتاباب هممو نمموا مممن اإلضممافة، تيزن امما كمممام 

ا   ور، تهو بم تره يحيمل  لم  معما   عملية تولي  للمعا ، فكل  معا  يحيل  ل  مع
تدالالت كومممر ، ت    المسمممتابطات ممممن هممم ه الممم الالت تالمعممماني همممي مممما يمكمممن ك  
تطلممم  عليممم  المعاممم  الالحممم ، تهمممو يقممم  كممممام الممماص  القر نمممي مو ممم  الزيمممادل التمممي 
تاضمممود تحمممد يمممل  شممميا كحصممماه هللا فمممي القمممر   اسمممتاادًا  لممم   ولممم ال فتيمممل  شممميا 

، ال تتمزت   اإلحا مة بم   ال عمن  ريم  التم ب ر فمي  ياتم ،  2فم مين كحصيااه في  مام 
مممر في ممما،  لبمممًا للزيمممادات ممممن   مممل الراسمممخين فمممي العلممم  الممم ين يمممر  كبمممو بكمممر  تالتعك 
، فعمرف   مما  الواسطي كن    وال ين رسخوا بزرتاح   في ميي التيي، تفي سمر  السمر 

ف   تكراد ممما   مممن مقتضمم  اليممات ممما لمم  يعممَرد ممم ن ميممره ، تواضمموا بحممر العلمم  عممر 
بمممالع   لطلمممي الزيمممادات، فانكيممم، ل ممم  ممممن مممم وور الخمممزائن تالمخمممزت  تحمممد يمممل  

، فاستخر وا ال ر  تالجواهر تنطقوا بالحك و  . 3فحرف تكية من الع   تعجائي الاص 
 ات مم  كيممر الطوسممي بعمما ممما  يممل فممي ف م مم  للحممرتف، مممن كلممث حممرف البمما

لال  د بممما   اممممد األرتاو، تاأل سممماد تالحريمممات، ال المقتمممر  بقولممم  بسممم  هللا؟ فقممما
ب تات ا. ت يل البن وب مات بمن عطمااال  لم  مماكا سمكاد  لموب العمارفين؟ فقمالال  لم  

البماا ممن و بسم  هللا المرحمن المرحي و فما  معاماه ك  بما  كتل حرف ممن يتابم ، تهمو 
أل   فممي  حسمماد، ت اسممتتاره ابحممد تسمممجد،ت ممرت األشممياا، ت مم  فايممد، ت تجليمم  

ت ، تفي اسم  والمرحي و  اسم  وهللاو هي ت  تي ريااه، تفي اسم  والرحمنو مح  ت  تمود 
 . 4فعون  تنصرت 

نالحب من والل ه ا االستاباب ك   هم ه التعليقمات علم  حمرف البماا فمي  ولم  
بس  هللا الرحمن الرحي   لية إلنتا  وبارات كور  همي بمثابمة نصمو  الحقمة علم  
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لممي متخيلممة، فمماع   بمم لث ك   االسممتاباب بالاسممبة  لممي   ك   ت ممود يممل  يلمممة اليمة، ت وا
ما اسمتخ م  كهمل  كت حرف مقرت  بكلمات كومر ، تلحم  ب ما ب م ه الليمة كت تلمث، مم 
الع مممم . تل مممم ا االسممممتاباب تتيعممممة توضمممميحية، ت   يمممما  ال مممم ف هممممو االسممممتزادل فممممي 

د  لمم  تحويممل داللممي نصممب  بمم  كمممام نممص    وممر   يمم ، يممما  مماا فممي المعمماني، يممؤد 
  ول ابن عطاا.

ت كا يا  يل  تحويل م ما ياند در ت  يجر  ترااه تحمواًل شمكليًا، فمالمالحب ك   
بسمم  هللا المممرحمن المممرحي   ممم  حمم   في ممما نممموا ممممن الزيممادل علممم  مسمممتو  ال ايمممة التمممي 
لممد باحمم ا  تم يمم  فممي المماص  ت ضممافة  مممل   يمم ل ييمم ، تهممو نمموا مممن اليممرو  تحو 

يامماه عامم  المتصمموفة حياممما يممانوا يسممزلو  عممن معامم  معممي ن، مثممال كلممث ممما المم د رك
كشمممار  ليممم  البسمممطامي حمممين سمممئل عمممن المعرفمممة فقمممالال و    الملمممو   كا دولممموا  ريمممة 
كفسمم تها ت علمموا كعممز ل كهل مما ككل مممة، تيمم لث يععلممو و. كراد بمم لث ك   عممادل الملمممو   كا 

ة ل م ، تال يقم رت  ك  يعملموا شميئًا بمزمر نزلوا  رية ك  يستع  تا كهل ا، تيجعلموه  ككل م
الملث، تي لث المعرفة، و كا دولد القلي ال تتمر  ييم  شميئًا  ال كور تم ، تال يتحمر  

 . 1فيي  شيا  ال كحر ت و
فالبسمممطامي يقممموم بيمممرو  يمممة يسمممت ل بمعااهممما علممم  مع ممموم المعرفمممة، ت مقارنمممة 

ية، تهي  ريقة كور  فمي بسيطة يجعل معا  المعرفة  ابًا  ل   اي م  معا  ال
االسممتاباب، هممي ك ممرب  لمم  المحانممال ممما دام االسممتاباب كاتمم  هممو يممل  ممما يمما  موافقممًا 
لكتمماب هللا تمماهرًا ت ا اممًا، تهممو علمم  اإلشممارل المم د ترامموه، مممن ك ممل معرفممة المعمماني 
تاألسمممرار المخزتنمممة، تمرائمممي العلممموم ت رائممم، الحكممم  فمممي معممماني القمممر  ، تهممم  فمممي 

اهر، ميممممر ك   همممممختلعممممو ، يممممما يقممممول الطوسممممي ونمممماوتالف كهممممل المسممممتابطات   
اوتالف كهل الهاهر يؤدد  ل  حك  التلط تالخطز، تاالوتالف فمي علم  البما ن ال 
د  لممممم  كلمممممث، ألن ممممما فضمممممائل تمحاسمممممن تمكمممممارم تكحممممموال تكومممممالث تمقاممممممات  يمممممؤد 

 . 2فتدر اتو
ف يسمممتابط معاممم  ممممن  يمممة يختلممم،  عمممن تهمممو األممممر الممم د  عمممل يمممل  متصمممو 

المعا  الم د يسمتابط  الومر، أل   يمل  حمال تقابلم  معرفمة مااسمبة تاومتالف كحموال 
التلقي هي التي تاتج معاني مختلعة، توبمارات مااسمبة ل م ه األحموال، تهمي متعاتتمة 
ف الواحمم ، نهممرًا لتوافمم  الكممالم ممم  مقتضمم  الحممال التممي يكممو   حت مم  عامم  المتصممو 
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ف ة فمممي تعممماعل   مممم  القمممر  ، تيممما  سممم بًا فمممي علي ممما. تهمممو م ممم ك سمممار عليممم  المتصمممو 
ات ام   بالتاا ا تالتموو ال د يمكن  بطال دعمواه بمراعمال مقتضم  الحمال، أل   
التمممموو ونممماتج عمممن تعممم  ر الميمممارية فمممي التجر مممة الحي مممة، كت تعممم  ر حصمممول العلممم  

، تالمتصممموفة باعتبممماره   مممراًا للممماص  القر نمممي حمممين ك  لممموا علممم  ف مممم  يانمممد  1فب ممماو
دت المسلمة تالمقص  الساب  عل  الع  ، تهم  بم لث يقوضمو  ت جر ت   هي التي ح  

حاسة األار تالمزاور التي يا  يسع  المسلمو  في يل  ماح  من ماماحي تعماعل   
 ل  تث يت ا باحالة المعا   ل  مصم ر مواموث بسما  كتام ، فكما  المحم او  ي تم مو  

ل اللتويمة  لم   كصمحاب ا،  باسبة الح يث  ل  صاحب ، تاللتويو  يعامو   باسمبة المماد 
تالمؤرومممو  يسممملكو  مسممملكًا ميممماب ًا، ف اممما   ك  معاممم  الرتايمممة ت سمممااد الكمممالم  لممم  
كصحاب ، تاالعتقاد بز   معا  الكالم تايمت  ليسد في كات  تح ها، بمل هاما  ايممة 

ر م كت تمزو  ما لمرتو اال 2فكور  تايز عن االرتباب بيخص معي ن تقم   ما كس  نتعماا ، مم 
 في استاباب ال اللة.

    تعسممير القممر   يمما  نقلي ممًا يعتممم  علمم  األاممر باسمم ت   لمم  الرسممول صممل  هللا 
عليممم  تسمممل ، كت ممممن شممم   ل ممم  بالقممم رل علممم  التعسمممير يمممابن وب مممات. تلممم  يكمممن هممم ا 
مرين بقم ر مما هم  كهمل العلم   فة، ألن    ل  يكونوا يعت مرت  كنعسم   معس  مطلي المتصو 

  ي اه  بع  العمل بالقر  ، تلم  يكمن ييمتل   االرتبماب بمما مضم  حت م  ال د تر ا  هللا
ييما بيا  ، تيز   االستاباب بالاسبة  لي   فرو عين، تهمي  شمارل  لم  الحريمة التمي 
ممو  بالثابمد تال األصمميل، تال  كعطوهما ألنعسم   تلتيممره  فمي اإلبمم اا، تلم  يكونموا ي تم 

ك   تعسممير الرسممول للقممر   مممثاًل المم د هممو  نانممد ماافسممت  م تتمماه ، علمم  الممرم  مممن
مممن العااصممر الثابتممة، يممانوا ياهممرت   ليمم  بزن مم  تخصمميص، تضممرترل االسممتاباب مامم  

لقممر   يمما  بمم تره علمم  لتعمم   فضمماًل تشممرفًاَ  ل مم ، تيممزن    ف ممموا ك   تعسممير الرسممول 
مما المتتي ممر ف ممو الع مم  المم د يسمممتجيي  حسممي مقتضمم  الحممال، أل   المماص  اابممد، كم 
رتا ك   المو مم، القمم ي  مممن القممر   اابممد والمم ،  مما العق مماا فتصممو  لمقتضمم  الحممال، كم 
تا بتمممرا   فة، لمم لث رمممموه  بمعمممادال القمممر   تكضمممر  تيو مم  بمعمممزل عمممن عقمممول المتصمممو 

 بزنمل .
فة ألنعس   في ف م   للقر   يما  نتيجت ما      ه ه المسافة التي ماح ا المتصو 

كن  م  يمانوا ياتععمو  بكمل  العال مات التمي تو م   ل ل، كلبرتز معا   ع ي ل للية الواح
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فممي اليممة، سممواا يانممد عال ممات تريي يممة كم دالليممة، كت حت مم  صمموتية، مممن كلممث تلممث 
ل "ةة   سةةبيفا أد ةةو  لةة  ه ثالمعماني التممي نقل ما لامما الط وسمي فممي ف م مم  لليمة 

  فةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةير  أنةةةةةةةةةةا ومةةةةةةةةةةن اتبعنةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةةبحاق ه ومةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن 
، حيث يقولال ف ال كبو بكر الواسطي، رحمم  هللا، كدعمو  لم  هللا علم   1فالمشركين

فزسممتقطع   بيمممواه د.  نعسممي بصمميرلال يعاممي ك  ال كشمم   لاعسممي، يعاممي ك  ال كر  
تمعا   ور عل  بصيرلال كيقن كن    ل  شميا ييكمو   لم  نعسمي ممن ال  ايمة شميا. 

ك  يتممممول   هللا تعممممال   تمعامممم   وممممر علمممم  بصمممميرل كن مممم  ال نملممممث ضممممرًا تال نععممممًا  ال
أنةةةا ومةةةن اّتبعنةةةا  فةةة   لةةةن د ةةةوت   سةةةبحاق ه  أق  ال متقري  مممما، تمعاممم   ولممم

 ّوق[ أدد افحق ما ا ّم  ويى د   ح     وما أنا من المشركين أق أر  ال دا ةا 
 . 2فمن نفسا أو من  بد وتا

سم   فمي     ه ا االسمتاباب الم د تيمرو ييم  اليمة الواحم ل بمزنثر ممن معام ، لي
يط ال شممث  كن مم  يتي ممر فممي نممص  اليممة، يممما يسمم   فممي  حمم ا  يعمماال التلقممي مممن طممتم

والل افتراو معا   مختلعة، تالتي تمرتبط بمامتال  المسمتابط مر  يمة معي امة ليسمد 
هممي مر  يممة األاممر، بممل مر  يممة مقتضمم  الحممال، دت  ك  يخعمم  كاممره علمم  كسمملوب 

مط اليمرتحات ضممن الية ال د وضم  همو الومر  لم  تحويمل كسم لو ي، تكلمث يتوس 
مقممما   اليمممة، تلممم لث نجممم ه  فمممي مممموا ن كومممر  ياتععمممو  بالعال مممات اللتويمممة التمممي 
تتمموف ر علي مما بعمما اليممات لكممي يسممتابطوا معامم  ما مما، مممن كلممث مممثاًل اسممتابا    
مم   وصوصممية الرسممول فممي القممر   الكممري  فممي مقارنتمم  بموسمم  عليمم  السممالم حممين تو  

، فمي حمين نمودد  3فرّب اشرح لا يةدري ويّسةر لةا أمةري  فقالال بال عاا  ل  هللا
، توممص  هللا الرسممول علمم   4فالرسممول بممال سممؤال تال دعمماا فكلمم  نيممرو لممث صمم ر  

، ت ممال للرسممول مممن  5فسممي  نا  بممراتي  حممين سممزل  بممراتي  هللا فتال تخزنممي يمموم يبعثممو  
  7ف. 6فمير سؤالال فيوم ال يخزد هللا الا ي تال ين  ماوا مع  

ممة لا ممي  فة بممين الصمميغ الممواردل ب مما اليممات المو    نالحممب ييممد  ممار  المتصممو 
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ام، تيسمتابطو  ممن عال مة سمتع تميره من األن يماا ياإلوبمار، تالطلمي، تالم عاا تاإل
رته ييممما  صمم  علمم  ميممره، تهممي ممما  ممو  السمملي تاإليجمماب همم ه فضممل الرسممول تتخص 

كصمبحد نهريمة  ائممة بم ات ا، حماتلوا في ما  بع  ييما يسم   بالحقيقمة المحم  يمة التمي
ك  يعصمممملوا بممممين الو ممممود الجسمممم د للا ممممي فالو ممممود الزماممممي  تالو ممممود المعاممممود لمممم  
ل  فالو ود المطل  ، تيرت  ك  حقيقة الرسمول مطلقمة ليسمد مرتبطمة بمزمن، ف مو كت 
ولممم  هللا ت ومممر رسمممل . تكزليمممة الحقيقمممة المحم  يمممة همممي التمممي يسمممتم  ما ممما األن يممماا 

تليمماا فممي يممل  زممما  تمكمما ، تهممو ممما يع  ممر عامم  الحممال  كحسممن تع يممر يختصممر تاأل
 يي  شرف  تسيرت  في نص  من الطواسين هو السرا ، حيث يقولال

سمممرا  ممممن نمممور التيمممي بممم ا تعممماد ت ممماتز السمممر  تسممماد،  ممممر تجل ممم  ممممن بمممين  -
رمي مًا األ مار، يويي بر   في فلث األسرار، سم اه الح   كمي مًا، لجمم  هم تم ، تح

 لعه  نعمت ، تمكي ًا لتمكيا  عا   ر ت .
شمممرو صممم ره، ترفممم   ممم ره، تكت مممي كممممره، تكت مممر بممم ره،  لممم  بممم ره ممممن مماممممة  -

اليماممة، تكشممر د شمسم  مممن ناحيممة ت اممة، تكضمماا سممرا   ممن معممين الكرامممة، 
ي ، ألن مم  تافقمم ، امم   رافقمم ، لممئال يبقمم   ممما كبصممره كحمم  علمم  التحقيمم  سممو  الصمم  

 فري .بيا ما 
ما عرف  عارف  ال   ل تصمع ال فالم ين  تياماه  الكتماب يعرفونم  يمما يعرفمو  

 كباااه  ت    فريقًا ما   ليكتمو  الح   ته  يعلمو  .
تمم  سممبقد ال ممم ، تت مموده سمم   العمم م، تاسممم  سمم   القلمم ، ألن مم  يمما    ممل  هم 

تكشمممرف األمممم  تاليمممي ، مممما يممما  فمممي الفممماث تتراا الفممماث، تدت  الفممماث، كتمممرف 
مة، تهممو سممي  كهممل  تكعمرف تكنصمم،، تكركف تكومموف تكعطم، مممن صمماحي همم ه القص 
ال ريممة، المم د اسممم  كحممم ، تنعتمم  كتحمم ، تكمممره كتيمم ، تكاتمم  ك ممود، تصممعات  كمجمم ، 

 تهم ت  كفرد.
بارشممماده كبصمممرت العيممممو ، ت ممم  عرفممممد السمممرائر تالضمممممائر، تالحممم   كنطقمممم ،  -

يل تهمممو المممم لول، همممو الممم د  مممال تالممم ليل كصممم   ، تالحممم   ك لقممم ، همممو الممم ل
الصمم ك عممن القلممي المعلممول، هممو المم د كتمم  بكممالم  مم ي  ال محمم   تال مقممول. 
بممالح   موصممول ميممر معصممول، الخممار  عممن المعقممول، هممو المم د كو ممر عممن 

 الا اية تالا ايات، تن اية الا اية.
فو   ممامة بر د، تتحت  بر ة لمعد تشر د تكمطرت تكامرت، العلموم يل  ما  -

 طمرل ممن بحمره، الحكم  يل  ما مرفمة مممن ن مره، األزمما  يل  ما سماعة ممن دهممره، 
الحمم   بمم ، ت مم  الحقيقممة، تالصمم ث بمم  تالرفمم  بمم  تالعتمم  بمم ، تالرتمم  بمم ، هممو 
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ل فممممممي الوصمممممملة، تالوممممممر فممممممي الا ممممممول، تالهمممممماهر بالمعرفممممممة، تالبمممممما ن  األت 
 . 1فبالحقيقة

ممن حيمث المحانمال التمي يزو  االستاباب ممن هم ا الماص شمكل  اليمامل، سمواا 
 ممام ب مما الحممال  بتحويممل سمميرل الرسممول تن وتمم ، يممما تردت فممي القممر   الكممري ، تفممي 
سممميرت  اليمممريعة، كت ممممن حيمممث التحممموالت األسممملو ية التمممي كحممم ا ا اوتصمممارًا لمممبعا 
الاصو  التي حملد سيرل الرسول تتعل قمد بعما الاصمو  بسمابقات ا ممن القمر   

لقار  ك  يعق  العال ة بيا ا ت ين كصول ا التمي تردت الكري ، تفرضد كور  عل  ا
اب  مباشرل.في مما مممن وممالل  يحمماا سممرد ال يقمم ر عليمم   ال نمممط مممن القممر اا، كت استيمم اد  لممي    يحيل  ل  الاص  الس 
مة، لكا م  يلجمز  لم  تكسممير  يتحم    الحمال  عمن الرسمول ممن ومالل لتتم  الخاص 

 ل  القر   الكمري  ممن ومالل يلمتمي والسمرا و ت لتت  تلث، باحالة القار  ما  ال  اية 
والم د همو  Allusionوكمي ًاو، تهو افتراو ك ل  تضوحًا سم اه  يرار  ايد اإليحاا 

ملعوح يابتي ف م  التام  ضرترل  درا  عال ة بيا  ت ين ملعوح  ور، تحيل تتييراتم  
 . 2ف لي  بالضرترل، بحيث ال يمكن تلق ي  دتن او

 ل   ل  سورل اليرو حمين يقمول فمي العقمرل ب ا س ا التي يوحي تهي الطريقة نع
الثانيممةال شممرو صمم ره، ترفمم   مم ره، تهممو تحويممل كسمملو ي عممم  ييمم   لمم  تتيممر الصمميتة 
مممن الصمميتة اإلنيممائية كلمم  نيممرو لممث صمم ر   لمم  صمميتة التقريممر تاإلوبممار، األمممر 

قمرل كومر ، تكلمث ال د نج ه ي لث في  شارت   ل  التمامة التي تل لد الرسول فمي ف
من ك ل اإليحاا  ل  تخصيص الرسمول علم  سمائر األن يماا، تلم لث ت م نا الحمال  
يقتمممرو بعممما العااصمممر التمممي تيمممير  لممم  صمممعات الرسمممول صمممل  هللا عليممم  تسمممل  
تمكانتمم ، يممما تردت فممي القممر   تفممي سمميرت ، ت يممكل اوتزالممي يكثمم، همم ه العااصممر 

ي  تاوتعائ ممما فممي مممن مختلمم، مصممادرها ياشممارت   لمم  ورت مم  ممم   كبممي بكممر الصمم  
م  يقمراال  م نص  التار، فاصب  كمام عمرو لقمراال الحمال  لسميرل الرسمول. كت كن م  يقم  
مختزلة هي بمثابة التعلي  ال د يلخ ص يي  البطا ة ال اللية التمي تمرد ب ما شخصمية 
مما ل مما مممن وممالل مجمماالت تصممويرية هممي التممي شممكل د  الرسممول فممي كتصمماف يؤس 

 ل األسلو ي.نياب التحوي
هكمم ا نمممر  ك   االسممتاباب همممو فاعليممة ال تكممممن فممي ولممم  زيممادات فمممي المعاممم  
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ل  ليمممات لعمممل   فحسممي، بمممل يانممد كدال إلحممم ا  التعاعممل بمممين نصممو  مختلعمممة، بعمم  
كهم  مما االوتممزال مممن ك ممل التع يممر عممن العكممرل األساسممية فممي المماص، تهممي الحقيقممة 

يحممماا تاالستيممم اد باليمممة الكريممممة فمممي المحم  يمممة. تلقممم  كسممم مد بممما ي الليمممات، ياإل
العقرل الثالثة في ر ط القمار  بمالاص  علم  المرم  ممن تلمو   ال بمارل، تكلمث لتلمو   ف م  

 الحال  لاصو  القر   تالسيرل بتلو   حال  تمعرفت .
    ممما نالحهمم  فممي عمليممة االسممتاباب، ت   يانممد تعممرز  ضممافة فممي المعاممم ، 

بر ييممم ،     هممم ه اإلضمممافة تسمممعر عمممن تهمممو هممم ف المتصممموف ممممن ف ممم  القمممر    تالتممم  
ر ك  تكمممو  تلمممث الزيمممادات فمممي المعممماني بمعمممزل عمممن   ضمممافة يميمممة، ألن اممما ال نتصمممو 
تتييمممرات كسممملو ية، تواصمممة فمممي   مممار الاهمممر  لممم  العال مممة بمممين الممماص  المسمممتابط 

، بواسمطة تم يم  Augmentationتالمستابط ما  الم د يتعمر و  لم   ضمافة يمي مة 
Extension   كت توسيExpansion ت   يما  يختلم، عام  فمي الماص  اإلبم اعي ،

ممة التممي يعممم  في مما  لمم  عمليممة تضممخي   باضممافة  Amplificationالصممرف يالقص 
 تح ات ح يثة، كت شخصيات كت كتصاف.

ت مممممم  يلجممممممز، يممممممما فعممممممل الحممممممال   لمممممم  العمليتممممممين معممممممًا، ت   يمممممما  التكثيممممممد 
Concentration عل  نصو  اوتصرها بطريقمة  تاض  كنثر من والل اعتماده

، ت مم  احممتعب بممبعا ال بممارات مممن  مما كاارتمم  ييمم  مممن معمما   ميممر مباشممرل، انطال ممًا مم 
ابقة، تهي األ زاا التي يراها دال ة عل  العكرل كت الموضموا الم د كراد  الاصو  الس 

 تيكيل .
، تهمي  Explicationت   يتجل   التحويل األسلو ي من ومالل عمليمة اليمرو 

 ائمممة علمم  االسممتاباب، لكا  مما ال تاعصممل يثيممرًا عممن المماص  باسممتزادل معامم ،   ريقممة
ماب  بزسملوب كنثمر اتسماعًا، مثمل  ت ن ما يعم  في ا  ل  كلث من والل شرو الاص  الس 

ر  م من كنبث تمما تمزو  ، فابتم ك بم ير التعمرا   1ف ول   في الية فليتعر لث هللا ما تق  
ك  يمم ني فت  ممل العتممي ، ت يممل كيضممًا فممي معامم    ممل المم ني، تمعممر لمم  المم ني   ممل 

 ال فتيممما  فضمممل هللا عليمممث عهيممممًا ، يعامممي با تبائمممث تاصمممطعائث، أل   الا مممو ل م ولممم
تالرسالة ل  تقس  عل  الجزاا تاالسمتحقاث، تلمو يانمد ممن   مة الجمزاا تاالسمتحقاث 

 مممول لمممما فضمممل ن ياممما علممم  سمممائر األن يممماا علمممي   السمممالم، ألن  ممم  كنثمممر كعممممااًل تك
 . 2فكعماراً 
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ما يقولمم  ابمن عطمماا فمي اليممة فيما كي  مما الامات   ولمم ال  كد يونموا مممن الا ممات وتمم 
  1فال ين ه  الا ات، ته  ال ين كنسوا ب  تاستوحيوا مم ا سواهو

فاالستاباب هاا يمحو الح تد التي يجي ك  تراع  في تعسير  ية  ر نيمة معي امة 
يصل  لي  المعا  في كبسمط صمورل. تيخمر   نمراعال ك  ار المتلقي ال د يعترو ك 

فة، تهممي المقامممات تاألحمموال، يمماألنا فممي همم ا  بمم   لمم  معمما   متعارفممة بممين المتصممو 
. ت كا  ممماز لاممما ك  نعت مممر هممم ه الاصمممو  المسمممتابطة نصوصمممًا الحقمممة عمممن  الممماص 
اب ، فا   في ع م اعتبارها نصو  تعسير مما يجعلاما نعتقم  بزن  ما  الاص  القر ني الس 

فر بمعاني مممما المسممممتابطة تكسمممملو  ا فممممي اإليصممممال  انبممممًا  بمممم اويًا  ل مممممًا نجمممم ه فممممي تممممو 
تعسمميرات اعتمممم ت، لسممم ي بسممميط، تهممو ك  ال مر  يمممة ل ممم ه الاصمممو   ال نعسممم ا، 

ل نف ممي ليسممد  كحوالمم ، قممواًل أل مموال سممبقد تال مر مم  ل مما  ال تجر ممة المتصمموف تت مم  
لاص القر ني، فالحال  مثاًل فمي و ما ل لث    تستابط كحيانًا معاني ال يوحي ب ا ا

ة ع م سجود  بليا في نص  يقول يي ال األزل تااللتباتو  يعي  صيامة  ص 
 .………………………و

ماا موح   مثل  بليا  تما يا  في كهل الس 
حيث كلبا علي  اللعن، تهجر اللحوح تاأللحاح في السمر  تع م  المع مود علم  

 حين  لي المزي . التجري  تلعن حين تصل  ل  التعري ، ت رد
فقال ل  اسج ،  الال ال مير،  ال ل ، ت    عليث لعاتي،  ال ال وير! ما لي 

  ل  مير  س يل ت ن ي محي  كليل.
،  مال لم  اسمتك رت،  مالال لمو  فقالال كب  تاسمتك ر، تمول   تكدبمر تك مر  تمما كصمر 
 نمما  لممي معممث لحهممة لكمما  بممي التك ممر تالتج  ممر! فكيممد ت مم   طعممد معممث األدهممار؟
، تكنا ال د عرفتث فمي األزل! كنما ويمر مام ، أل   لمي   ممة فمي  فمن كعز  ما ي تك ل 
الخ ممة، تلميا فممي الكمونين كعمرف ما ممي بمث، لمي ييممث  رادل، تلمث فمي   رادل،  رادتممث 
مممن نممار، تالاممار تر مم   لمم  الا ممار، تلممث  الر مموا  لمم  صممادث األصممل، ألن ممث ولقتامميفممي  سممابقة ت رادتممي ييمممث سممابقة.    سممج ت لتيممر ، ت   لممم  كسممج ، فالبمم   لممي ممممن 

 التق ير تاالوتبار.
  دجةةةةتيّىنةةةة  أّق الىةةةةرب والبعةةةةد وا   لمةةةةةةةا لةةةةةةةا   ع ةةةةةةةد  مةةةةةةةا ابعةةةةةةةد   عةةةةةةةدما
  وكيل   ةّ  ال جةر والحةّب وادةد   وإّنةةةةةةا وإق أ"جةةةةةةرت  لةةةةةةال جر يةةةةةةادبا
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  (1)لعبةةةد زكةةةا مةةةا لغيةةةر  سةةةاجد"   لن الحمد لا التوليق لا مح   ةالص
مما الحممال   مم  همم ا علمم  اليممات التممي تممرتد رفمما  بلمميا السممجود هلل يؤس  نص 

تعمال ، ت    همم ه العال ممة الموضمموعاتية تجل ممد فممي عال ممة كسمملو ية علمم  در ممة ي يممرل 
ممممن التعل ممم  ياالوتصمممار تالتمطممميط، ألن  ممما كسممم مد فمممي  حممم ا  تتي مممرات فمممي داللمممة 

 ومر انطال مًا الاص  القر ني ما دام يل  اوتصار كت تمطميط لماص  همو و نتما  لماص  
ما ، هو كنثر كت ك ل  من الاص ال د ياحم ر مام ، تلكمن لميا دت  تيموي   بطمرث 

 . 2فع ي لو
تالحال  يمارت عملية االوتصار مباشرل علم  الماص  القر نمي، فياتمزا يلممات 
يعيممم  ب ممما باممماا الحممموار الممم د  مممر  بمممين هللا ت بلممميا. تيضممميد  ليممم  وبمممارات بقيمممد 

يمممرد   بلممميا بعممم  ك   مممال لممم ال     عليمممث لعاتمممي،  مممالال ال كمانا ممما فارممممة فمممي القمممر   
ممز علمم  مو مم،  بلممميا  ويممر! ممما لممي  لمم  ميممر  سمم يل،  ن مممي محممي  كليممل. ف ممو ري 
 وبارًا تشرحًا تت ريرًا تاستعطافًا، في حمين يحيمل  لم  بعما ال بمارات ممن  مول هللا، 

يا كبممممم   ال  بلممممم …مثمممممل كبممممم  تاسمممممتك ر، كت تكثيعممممم . فت ك  لاممممما للمالئكمممممة اسمممممج تا
تاستك ر  في  ول  اسج ، تل  يرااِّ تتابع ا علم  مسمتو  الماص  القر نمي، يمما لم  يقم  
بتلخيص يامل لقول هللا، تحواره م   بليا، بل ا تزك بعما الكلممات فقمط، تتز ع ما 
، لكا  مما ت   كد ت تتيعممة االوتصممار علمم  مسممتو  الممم لول فان  مما  علمم  فضمماا المماص 

، مثممممل رد  اسممممتو  المممم كسمممم مد فممممي تمطمممميط المممماص  علمممم  م علمممم   ممممول هللا لمممم ال  هل 
ا  من ت رير مو عم  بم ير مكانتم    مل كممر السمجود تت ريمر عم م  استك رت، حيث مك 

ل .  سجوده بالعودل  ل  الاار التي ما ا وع
ل نصممًا ي مم ت محممو اًل لل اللممة  فممالتمطيط تمم   بتوسممي  موضمموعاتي تكسمملو ي لييممك 

ر حممول معصممية هللا، فتكممو  المعارضممة لمميا المريزيممة للمماص  القر نممي، تالتممي تتمحممو 
ممي المم د يقمم، عامم  داللممة العصمميا  دت  ك   للمماص  فممي حمم   كاتمم ، ت ن ممما ألفمم  المتلق 
يتساال عن الس ي الخعي  ل لث العصميا ، تهمو تضم  سميا ي  ومر يحماتل الحمال  
. تهم ه العال مة التعاعليمة  ك  يعرض  عل  المتلق ي، لكي يستووب  تيتعاعل م  الماص 

تجل مم  فممي مسممتويين اااممينال كتل ممما تحويممل كسمملو ي  ممام بمم  الحممال  للمماص  القر نممي، ت
ممي، تلمم لث وفمما   تصمم،  تالثمماني داللممي، يعكمما  صمم ه فممي تحقيمم  الععاليممة ممم  المتلق 
نمات  ل مما يم رت مكو  ه ا التعاعل الب   من ك  يرتبط بتو   ين اااين فمي    تاحم ال كت 
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يم ، تالثماني ي مت  بزنهممة رد  الععمل التمي تتكمو  الععل الاماب  ممن الماص  كت الكمامن ي
و . فيلجمز الحمال   لم   1فل   القار  في   ار الو   الجمالي ال د يح ام  ييم  الماص 

مص  تحقي  تكو  الماص فمي تعمي هم ا القمار  ممن ومالل األبيمات اليمعرية التمي يلخ 
عممرف في مما مو مم،  بلمميا، تهممو فممي الحقيقممة يع  ممر عممن مو عمم ، فيممر  ك   الكعممر فممي 

كهل الهاهر هو اإليما  الحقيقمي، تهمو  ك يعيم  التع يمر عمن مو م،  بلميا بواسمطة 
يسمم   فممي تعزيممز مو مم،  transmodalisationاليمعر، فان مم  يحمم   تعاليممًا صمي يًا 

 بليا، ا   ي هي بع  كلث بايحاا  ور يعارو يي  مو ، سي  نا موس  حمين  لمي 
ل حمموارًا  ممر  بممين  بلمميا تموسمم  رايممة هللا عارضممًا مو عمم  مممن  بلمميا حيممث يعتعمم

 ييقولال
والتقممم  موسممم  ت بلممميا علممم  عقبمممة الطمممور، فقمممالال يممما  بلممميا! مممما ماعمممث عمممن 
السممجود؟ فقممالال ماعاممي المم عو  بمع ممود تاحمم ، تلممو سممج ت لدم لكاممد مثلممث فان ممث 
نوديممد مممر ل تاحمم ل وانهممر  لمم  الج مملو فاهممرت تنوديممد كلمم، مممر ل اسممج   اسممج ! فممما 

 اد.سج ت ل عواد بمعا
فقممال لمم ال تريممد األمممر،  ممالال يمما  كلممث ابممتالا ال كمممرًا  فقممال لمم ال ال  ممرم،  مم  
ل عليم ، ألن م   مي ر صورتث،  الال يا موس ، كا تل يا، ته ا تلمب ا، تالحمال ال معمو 
يحول، لكن المعرفة صحيحة، يما ياند، مما تتي مرت، ت   يما  اليمخص  م  تتي مر، 

 ، ال ير ال ي ير! كنا م يور تهو م يور.فقال موس ال ال  ت يرل؟  الال يا موس 
  "ةةةةةةةةل  ّةةةةةةةةوق الةةةةةةةة ا راق  ح معةةةةةةةةا     كةةةةةةةةةر   كةةةةةةةةةري و كةةةةةةةةةري  كةةةةةةةةةر 

و متي ال  كصع ، تت تي كول ، تكيرد كحل ، ألن ي ياد كو م  فمي القم م 
 . 2فلحه ي، تال  كو م  لحه  و

    همم ا التحويممل بالمعارضممة المم د يعل مم  ييمم  علمم  مو مم،  بلمميا تياتقمم  ييمم  
مم ه ممممن ومممالل اإليحمماا  لممم  حممموار هللا ممم  موسممم  بيمممز   مو مم، سمممي  نا موسممم ،  س 

رايتمم ، تممممن ومممالل عمممرو مو ممم، تنقممم  مو ممم،  ومممر نممم ر  العال مممة الاصمممية التمممي 
ممم  الالحممم  بمممالاص القر نمممي التمممي ي لمممغ في ممما االسمممتاباب بعممم   ك ام ممما الحمممال  فمممي نص 

موا ممم، التمممي المعارضممة ممممن ومممالل التحويممل الممممو عي، كد  ضمممافة موا مم،   يممم ل لل
ممة بممابليا، كت  لممي الرايممة المرتبطممة  ممة المعصممية الخاص  د علي مما المتل قممي لقص  تعممو 

 بسي  نا موس .
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فة فمممي عال مممت   بمممالقر   لممم  يكمممن ممممن ك مممل      التحويمممل الممم د اعتمممم ه المتصمممو 
استاباب معا   تموا ، فحسي، عم تا في ما  لم  تخي مل تضم  المتلق مي ضممن عمليمة 

لمم    امت مما، حت مم  ت   يمما  همم ا المتلقممي لمم  مواصممعات معي اممة، التعاعممل التممي سممعوا  
ممممل يحمممماتل ييمممم   بممممل  صمممم تا يمممم لث ولمممم  نممممماك  نصممممي ة   يمممم ل تفمممم  سممممياث متخي 
ف استحضار القار  ال د يمارت فعمل التمزار تالتزتيمل معمًا، تهم ا يعامي ك    المتصو 

ف يعم   ل  تحويل كعق  من مجر د استاباب ألن   ي  ف  ل  نمو  ا ممن التقليم  المتصو 
ااً  . تلقم  اتخم   1فمن تقلي  الاص  السماب و –تلو  زئيًا  -ال د ويستلزم بالضرترل تمك 

ل ميممر مباشممر، تهممو ممما ع  ممرت عامم  نصممو  الكرامممات التممي تحمماني  مسمارينال األت 
ممة اإلسممراا  مم  فممي تقليمم   ص  معجممزات األن يمماا فممي القممر  ، تالثمماني مباشممر، يممما تجس 

 تالمعرا ، يما سار .
ر  لم  تزتيمل القمر   تكسمعر  كم ا الجاني األي يولو ي من االستاباب، تال د تطمو 
عمممن ت مممور نهريمممات فكريمممة، ياهريمممة الخيمممال تتحممم ل الو مممود، تاإلنسممما  الكامممممل، 

األيمم يولو ي، تلمميا همم ا مطلممي  هتميرهمما، فمجالمم   وممر، يمكممن ك  يمم رت فممي   ممار 
لوب التعاعمل ت فرازات ما ممن البحث، لكا اا سوف نحاتل هاا ك  نقبا عل  در ة كس

ممممي فمممي كر مممم  مسمممتويات ، أل   الممارسممممة  ومممالل ممارسممممة ابمممن عر ممممي للتعاعمممل الاص 
ممم ل للممارسمممة العلسمممتية ل يممم ، تهاممما  التااصمممية عاممم ه لممم  تكمممن سمممو   عمممادل  نتممما  ممج 
بالم ات تكممن  حم   وصوصمميات  يمعك مر، تيتابتم  التمي نحكمم  علي ما بزن  ما ممارسممة 

ت ممزووكًا بمالعالئ  فمي يمل  شميا، فقم  تو عم   يمة كت حم يث كت تااصية صرفة، في  
وبارل  ركها، كت فكرل سم  عا ما، كت بيمد شمعر كنيم  لم ، تيمز   العمال  يل م  يمما  لم  
ممما  ممممار   مممي كاتممم . كم  ممما يسممممم  لاممما بتوسمممي  مع ممموم التعاعممممل الاص  بكمممل  تاويعاتممم ، مم 

ين يسمعر لم  ابمن عر مي نصوص  فان   يعايو تضعين معًا    ي  تا  متاا ضمين، حم
م ييم  مما يتي   ما، لممما تحملم  نصوصم  مممن  عمن يمل  مر  ي اتم ، فممي الو مد الم د يقمم  
كفكمار تنهريمات يصممعي علم  القممار  اإلحا مة بزبعادهمما، لكا  ما تاضممود تحمد فكممرل 
مممي، تالتمممي معادهممما ك    سممممًا مممماال يتكمممو    ال ممممن  ماديمممة همممي صممممي  التعاعمممل الاص 

ر والل  زيئات  س   ور،  مي عام  ابمن عر مي انعكمات التصمو  تيبق  التعاعل الاص 
ل، ال شمميا يممزتي مممن  ل، تالكممل  فممي تحممو  العكممرد تالعلسممعي للعممال ، فكممل  شمميا يتحممو 
ممميًا، فاصمممب  تيزن اممما كممممام تر مممة  ممم  نص  العممم م، تالكمممل  كتممم  ممممن هللا، تيمممل  هممم ا يتجس 

ي  لم  بعما مم اول ا، تااصي ة ال يمكااا كمام تاو عات ا تتعق  ات ا  ال ك  نيير تحس
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ألن مم  ال تكمماد تخلممو صممعحة مممن يتابممات ابممن عر ممي مممن التعممر و ليممة كت حمم يث كت 
مجموعمممة ممممن كلمممث مستيممم  ًا تموحيمممًا، تمعل ممماًل تمسمممتابطًا تمقارنمممًا، تممممؤت اًل. وتتثيمممر 
اليمممة الواحممم ل فمممي سمممياث مممما بالتممم اعي مجموعمممة كومممر  ممممن اليمممات يقممم، كمام ممما 

الط يعممي تالحالممة همم ه ك   اليممة الواحمم ل يمكممن ك  تثيممر فممي  مسممتطردًا تمممؤت اًل، تمممن
د، تيمكمن ك  تثيمر  كهن ابمن عر مي دالالت ع يم ل ت وديمة تمعرييمة فمي سمياث محم  

. لمم لث ت مم ت كشممكال التعاعممل متاو عممة  1فاليممة نعسمم ا دالالت متممايرل فممي سممياث  وممرو
ت تا تباسمممات، تمت اولمممة، فما ممما االفتمممراو المطلممم  الممم د يمممرد فمممي شمممكل استيممم ادا

تما مما االفتممراو المتخعمم  المم د نلحهمم  فممي شممكل  يحممااات يمكممن ك  تعممت  البمماب 
علممم  اسمممتقاللية ابمممن عر مممي العكريمممة تاإلب اويمممة، تالقممم رل العائقمممة التمممي يمتلك ممما فمممي 

 استيعاب الاصو  التي ييتتل علي ا بالتحويل  يحاًا كت استي ادًا كت تزتياًل.
ن حمممرتف كتائمممل السمممور تتزتيلممم  ل ممما  مممائاًلال تلكمممي نمثمممل لممم لث نمممورد ح يثممم  عممم

و عل سبحان  ه ه الحرتف عل  مراتمي ما ما موصمول تما ما مقطموا، تما ما معمرد 
 طمم  تصممل، يممل تمثامم  تمجممموا، امم  نب مم   لمم  ك   فممي يممل تصممل  طعممًا تلمميا فممي 

فكل تصل يم ل علم  فصمل، تلميا يمل فصمل يم ل علم  تصمل، فالوصمل تالعصمل 
لعصمممل تحمممم ه فممممي عممممين العمممرث، فممممما كفممممرده مممممن همممم ه فمممي الجممممم  تميممممر الجممممم ، تا

الحرتف، فاشارل  ل  فااا رس  الع م  كزاًل، تمما اا ماه فاشمارل  لم  ت مود رسم  الع وديمة 
حممااًل، تممما  معمم  فاشممارل  لمم  األبمم  بممالموارد التممي تتامماه ، فمماإلفراد للبحممر األزلممي، 

البحممرين يلتقيمما ، تالجممم  للبحممر األبمم د، تالمثامم  لل ممرز  المحممم د اإلنسمماني مممر  
بيا ما برز  ال يب يا ، يبزد  الا ر كما تك  با ، همل بمالبحر الم د كتصمل  بم  كفاماه 
عن األويا ؟ كت بالبحر ال د فصل  عا  تسم اه باألنوا ؟ كت بمال رز  الم د اسمتو  
عليمم  الممرحمن؟ يبممزد  الا ر كممما تكمم  با ، يخممر  مممن بحممر األزل اللؤلممؤ، تمممن بحممر 

يبزد  الا ر كما تك  با ، ساعرغ ماك   ليك  كي ما المثقال ، يبمزد  الا  األب  المر ا ،
ر كمممما تكممم  با . ف كممم ا لمممو اعت مممر القمممر   مممما اوتلممم، اااممما ، تال ت مممر وصمممما ، تال 

تالبم  فمال  صمعاتك ، يما  تاا   عازا ، فتم ب رتا  يماتك  تال تخر موا ممن كاتكم ، فما  
  علمم  الحقيقممة تحممد تسممخيري ، تل مم ا فانمم   كا سممل  العممال  مممن نهممري  تتمم بيري  يمما

 . 2ف ال تعال ال تسخر لك  ما في السموات تما في األرو  ميعًا ما و
ل الحرتف. تهو يما نالحمب  مام  ارتكز ابن عر ي هاا عل  سورل الرحمن ليؤت 

                                                           
، دار التنوير للطباعة 2نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة يف أتويل القرآن عند ابن عريب، ط (1)

 .257، ص1993والنشر، بريوت، 
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بتحويمممل هممم ه الصمممورل باوتيممماره معيامممات معيامممة متميمممزل بيمممكل ا اإليقممماعي المتميمممز، 
يعيممم  يتابت ممما تكلمممث باوضممماا تلمممث المعيامممات  لممم  تزتيالتممم  تيكررهممما لي ممم ت تيزنممم  

الخاصة ييصب  البحرا  بحرًا للوصل ت ور للعصمل، تهمما يم لث بحمر األزل تاألبم  
تال رز  ال د بيا ما فضماا اسمتواا المرحمن. فالتحويمل هاما يمت   بتعصميل تتصم، مما 

مايممم ت ممممن  ممماا ميمممر معمممي ن فمممي القمممر  ، يمممالجوارد التمممي يصمممع ا بالرتحانيمممة، تال
الحقممائ  األسممممائية، تيمممل همم ه  ضمممافات ال ممم ف ما مما  عمممادل يمممل يلمممة  لممم  كتل ممما، 
تاألتل  مم  يكممو  التع يممر عامم  بوصممع  كت كيممر مصمم ره، تال شممث ك  همم ا يممؤدد  لمم  
 ضافة دالالت كور  في الاص  القر ني، تتجر  ترااهما تحموياًل كسملو يًا لميا بتتييمر 

 و يعي  تكرار  ية يبزد  الا ر كمما تكم با  مثلمما الصيتة التي تردت ب ا اليات، ف
تردت فممي القممر  ، تلكممن حممين تتمم، المماص القر نممي لخ مممة التزتيممل المم د يممراه تهممو 
نممماتج يمممما همممو تاضممم  فمممي الممما ص ممممن اعتبممماره فمممي القمممر   تتممم ب ره ييممم ، أل   التممم بر 

ر لكم  مما فمي السمموات تمما فمي  متضم ن في التسخير، تل لث يستيم   باليمة فتسمخ 
 . 1فاألرو  ميعًا ما  

مارسممم  ابمممن عر مممي علممم  الممماص  القر نمممي سمممواا ي    التحويمممل األسممملو ي الممم د 
ل يممما هممو اليممز  فممي احتعاتمم  الكل ممي  احممتعب ييمم  بالوحمم ات األساسممية للمماص  المحممو 
ب يمممة ويبمممزد   الا ر  كمممما تكممم  با و، كم اعتمممماده كسممملوب العصمممل بمممين تحممم ات الممماص  

يعممايو، ت القمم ر نعسمم  ت  ممي العمليممة التعاعليممة المتمث لممة فممي  الواحمم ، يجعممل القممار  
ممماب  تالالحممم  ممممن تلمممث الممارسمممة، تيمممز   الاعمممي الكل مممي للممماص  السممماب  تتيمامممة  الس 
الل جة العردية للكاتي ليا بالضرترل كه   مهاهر ال اللية، لم لث ال نجم ه يعمم   لم  

لممممي، كت  دوممممال عااصممممر تتييممممر الممممرتابط ال الليممممة للمممماص  األصمممملي بممممالعكا كت الق
تحريتيممممة علمممم  لتممممة المممماص  القر نممممي، ت ن ممممما يجعممممل كسمممملوب المممماص  دلممممياًل كتاًل علمممم  
تزتيالتممم ، لممم لث نجممم ه فمممي مؤل عاتممم  يقتعمممي كامممر األسممملوب القر نمممي تيحممم   نوعمممًا ممممن 
التعاعمممل ال ايمممود بمممين نصوصممم  تالقمممر  ، ألن ممم  يحممماني كسممملوب العصمممل ال ايمممود فمممي 

ل  تصاًل دالليًا، تكلث حت م  علم  مسمتو  الوحم ات الك مر  القر  ، ال د يخعي ب او
، حمين  2فو زيم بممن تزليع  لكتب ، تهو ييرو كلث مثلما ن   اا  ل  كلث نصمر حامم  ك

يتعمر و لت ريمر تمزوير العصمل الخما  بتزتيمل كصمول األحكمام فمي يتماب العتوحمات 
بالتقم ي  حيمث  عن العصل الخا  بال بادات، مم  ك   األصمول همي األتلم  ما جي ماً 

يقممولال ون ممي ن فممي همم ا البمماب ممما يتعل مم  بزصممول األحكممام عامم  علممماا اإلسممالم، يممما 
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ل ال بمادات،   مل اليمرتا  عملاا في ال بادات، تيما  األتلم  تقم ي  هم ا البماب فمي كت 
في ا، تلكن هك ا ت  ، فا   ما  ص نا هم ا الترتيمي عمن اوتيمار، تلمو يما  فمي نهمر 

  حمممافهوا علممم  م  فمممي ترتيمممي الحكممممة، فزشمممب   يمممة  ولمممفكمممرد لممم  يكمممن هممم ا موضمممع
رهما،  م ا تيتزو  ل تتفمال يتقم   الصلوات تالصالل الوسط  بين  يمات  مالث تنكماو تعم  
ييعطممي الهمماهر ك   كلممث لمميا موضممع ا، ت مم   عممل هللا كلممث موضممع ا لعلممم  بممما 

ييم  بركياما  يابتي في كلث، فا  تعال  رت ي عل  ي نا ه ا الترتيي فتريااه تل  نم ول
تال بعقولاا، فا  يمن علم  القلموب باإلل مام  ميم  مما يسمط ره العمال  فمي الو مود فما   

 . 1فالعال  يتاب مسطور  ل يو
مممي عاممم  ابمممن عر مممي، أل     ممم  ال يتسممما   لاممما رصممم  يمممل  مهممماهر التعاعمممل الاص 

ممص يممل  مسممتويات التعممالي األسمملو ي  التممي يمكممن  Transtylisationنصوصمم  تلخ 
مم ، ت مم  يلجممز  لمم  ك  ي حمل مما المماص ف ممو فممي الو ممد المم د يممؤتل المماص  نممراه يوض 

تصحي  فكرل كت نص  كت يلمة، ت   يتماد  في تحليل  لاص  حت   يسمتازف  تيتخي مل 
نممل  ردتد كفعممال القممار  الممكاممة، يممما يتعامممل فممي مواضمم  كوممر  بمات مم  االحتممرام 

مممابقة، تهممم ا االحتمممرام مالبمممًا مممما يجممم   تع يمممره فمممي استيممم ادات  الكثيمممرل، للاصمممو  الس 
فة األتائمممل،  فيمم ير نصممو  مممن سممبقوه يمممالحال  تالبسممطامي تميممره  مممن المتصممو 
ممل بالتوضممي  تاليممرو تالتعليمم  علمم  يممل  ممما  مماا فممي نصوصمم   مممن معمماتي   تيتكع 

 ب ت مامضة في عصرها.
عماا معرفمة، تلكمن ييماه  علم  عمليمة  تاالستي اد عا ه ال يمورد مجانمًا، تال اد 
د كيضممًا بالعال ممات بممين  التثمما ، التممي ي ييمم ا، أل   والعال ممات بممين الاصممو  تحمم  

. تل لث نر  ابن عر مي فمي يثيمر ممن نصوصم  يتحماتر مم  األمموات  2فاألشخا و
فممي الامموم، مثممل كلممث ممما كيممره فممي  ولمم ال ركيممد الحممال  فممي الامموم فسممزلت ال ممما معامم  

، تالكمالم فمي همم ا ال يمد مممن  ولمث سمقاني مثلممما ييمرب، فز ماباي لمميا يمثلم  شمميا
صعات الجالل تمن صمعات الكممال تممن صمعات السمب  المثماني، تممن  ولم  يحم     
تيح  ونم ، تمممن كشممياا كومر، لكممن حممال الر مل يضممطرني  لمم  الكمالم عليمم  مممن مقممام 

 وش   كن   ال  ل   ال هوو لقول ال
   ح وديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   مةةةا قةةةّد لةةةا  ضةةةو وح مف ةةةل

                                                           
 .163، ص2الفتوحات، ج (1)
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ال د يكو  مع  الحجاب، فان      نب   عليم  بقولم ، تفمي هم ا تليا يري  ال ير 
ال يد نط  الر ل عمن كت م ، تكعمرب عمن حالم ، تصمر و بمما تصمل  ليم ، تكلمث ك   
ل مقامممات األنمما كدار عليمم  يممزت  رب  العمز ل لممما ك عمم ه فممي بسمماب الماادممة، تهممو كت 

مالئكة تكتلمو العلم و المممزت  راو االرتياو  لي  ليراب وش   هللا كن   ال  ل   ال هو تال
مماه تسممر  فممي كعضممائ  كو تمم  كريحيممة الطممرب تسممكر كلممث  مما تحس  بممماا العاايممة، فلم 
ر في سر ه توحي ه فمي كاتم   المقام، فكي، ل  عن سر ه فرك  توحي  رب  العز ل ت   تقر 
تصعات  تكفعالم ، ام   نهمر  لم  علم  هللا تعمال  فو م  ك   رب  العمز ل توحيم ه فمي علمم  

 . 1فلق ي  القائ  ب  عل  مثال ، فصاو لما عاين كلث ماي ًا وسقاني مثل ما ييربوا
تاضممم  ممممن ومممالل هممم ا الممماص  ك   ابمممن عر مممي الممم د يتحممماتر مممم  الحمممال  فمممي 
رًا فمممي  نوممم ، يتحممماتر كيضممًا مممم  القممار  حمممين يعل مم  علممم   ممول الحمممال  معا مم ًا تم مممر 

ل تحويالتم  الو د نعس  تمحل اًل الم تاعي الرتحيمة لمتل عب ال حمال  كا  الكمالم، تتتحمو 
ها ييعيممم  ا لممم  تمممواهر لع يمممة يممممارت في ممما ابمممن عر مممي متعمممة االسمممتاباب  لممم  ك صممم

مة المعرتفمة  بطريقت  تلث مثالع  ريقة الخل ، تترتيي الو ود، تيتجاتز القضايا العام 
فممي العكممر اإلسممالمي ليجمم  فممي القممر   يممل  شمميا، تيقممرك ييمم  الو ممود بزسممره، تيمموازد 

ا ما. تانطال ًا من الموازال بين القر   تالو ود يصب  القمر   همو الم ال اللتمود، كت بي
 ، التع يممر اللعهممي عممن يممل  مراتممي الو ممود التممي تخي ل مما، تيممز   القممر   يصممب  المم ال 

 . 2فتالو ود هو الم لول تالمرموز  لي 
مم ر العالئقممي، لمم لث ال ي مم ت التعاعممل الاص  مم ت نصوصمم  همم ا التصممو  ي تلقمم   س 

ل يمممم  شممممكليًا، كت دالليممممًا فحسممممي، بممممل يصممممب  بثرائمممم  تتعقي اتمممم  تمممماهرل فمممموث نصممممية 
supratextualité ،مي ، تنتساال من والل ما    يا ما فعماًل فمي   مار التعاعمل الاص 

مممي يات مممي حيمممث  الثقافمممة تي ممم ك ت  ككم دولاممما فمممي شمممبكة التثممما ،، أل   والتعاعمممل الاص 
ممر ةو   ياتمم  التمي يسمتوع  ا بيممكل الفمد يجعممل . تابمن عر مي بمر  3فحيمث تات مي الس 

ة  كا بلغ ال ر ة القصو  من االسمتيعاب، عما زًا عمن رصم  معالم ما  القار ، تواص 
تتقا عات ا، ت درا  ماابع ا، ف و مكثار في ا  ل  در مة يتيمي حت م  مع موم التعاعمل 

ي مع ا، تيحا  القار  بافتقاد االنسجام في الاص  ل ياب كانرل السمياث، نهمرًا  الاص 
. تهممم ر بالسمممياث فمممي الممماص  ممما الامممار التمممي تممم ي  نممموا ممممن  ولعممم م   رتممم  علممم  تلم 

                                                           
على ابن تيمية من كالم الشيخ األكرب حمي الدين بن  حممود حممود الغراب، شرح كلمات الصوفية يف الردّ  (1)

 .227، ص1981)مجع(، د.ط،  –العريب 
 .260يراجع، نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، ص (2)
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التممي  L’agrammaticalitéاالنقطمماا فممي التواصممل سممم اه ريعمماتير ووممرث القاعمم لو 
ممي يعطممي للقممار  اإلحسممات بممز    اعمم ل تواصمملية ممما اوتر ممد،  هممي ونممل  حمم   نص 

أ كت نمممط مممن الالمع امم  المم د ياتجمم  التامما  تالمم د تهممي مالبممًا عالمممة علمم  تيممو 
و  . 1فيتو  ي عل  القار  ك  يج ه تيؤتل  من ك ل ف   داللية الاص 

ممر علمم  القممار   د اإلحمماالت تتتيممابث، تيتعس  تحمم   همم ه الهمماهرل عامم ما تتعمم  
الو مموف عامم ها كت الممتحك   فممي الخمميط المم د يجمع ممما، مثلممما هممو الحممال فممي كملممي 

مما يتممر  المجممال  لمم  الحكمم   الاصممو  الصممويية، تنصممو  ابممن عر ممي ممة، مم  واص 
علمم  همم ه الاصممو  بممالتموو تعمم م االنسممجام، تاإلحسممات بتيمموي   اعمم ل ممما، كت 
تاممافر فممي السممياث، ت   يانممد فممي حقيقممة األمممر تعممرو علمم  القممار   درا  تتمييممز 
ي ال د من والل  يقو و التموو تاإلحسات بالتعارو،  ن  ا كانمرل  التعاعل الاص 

 يثيرها عاصر التعاعل. السياث التي
تلكممن القممار   مم  يجمم  األمممر عسمميرًا  لمم  حمم   ممما كمممام اسممتراتيجية التعكيممث التممي 
يعتممم ها ابمممن عر مممي فممي نصوصممم  بممم اًا مممن ال ايمممة اللتويمممة للقممر   تالحممم يث، تفمممي 
مة، م يامًا ك    كبسط مستويات ا ياألصوات  لم  ال ايمة العكريمة للخطماب اإلسمالمي عام 

اولمم  نقيضمم ، تيممل  شمميا هممو تال هممو فممي الو ممد نعسمم ، تالكممل  نممل  شمميا يحممود ب 
مجمماز تاوممتالف، ألن مم  يعتقمم  ك   المو ممودات هممي الكلمممات اإلل يممة، تيممل  مرتبممة مممن 
الو مود تسماتد حرفممًا ممن حممرتف اللتمة، ت    الكلممة ونممنو تمث مل األمممر اإلل مي المم د 

عمم ، تصمم رت عممن صمم رت عامم  كويمما  الممكاممات، التممي هممي يلمممات هللا التممي ال تا
، كد ك   ونممنو يلمممة تو   ممد  لمم   يجمماد المخلو ممات تاالنتقممال ب مما مممن  2فنلمممة ونممنو

الث مموت فممي العلمم  اإلل ممي  لمم  شمميئية الو ممود. تيممل  مخلمموث يسممتجيي  كا كراد هللا ك  
 يقول ل  ين ييكو .

قممول لمم  يممن نتيعك ممث ابممن عر ممي  ولمم  تعممال ال و ن ممما  ولامما ليمميا  كا كردنمماه ك  
زًا عل  يلممة ونمنو التمي همي عام ه بمثابمة األامر المرئمي الم د يتامو ا  3فو  ييك ، مري 

بتاو ا المو ودات التي تصير تا عًا بعضل يلمة وننو.  ن  ما عمين التكموين تاإليجماد، 
تهي تق  في اللحهة نعس ا التمي يكمو  في ما األامر فالمو مود ، تلكا م  يمتعح ص ب   مة 

  كن  مما تعطممي األسممبقية لليمميا   ممل الكلمممة ونممنو التممي الترييبممة اللتويممة لليممة، ليجمم
                                                           

 )1(Nathalie, Piegay Gros, Introduction a l’intertextualité, Du NOD, 
Paris, 1996, p. 179. 

 .65، ص4يراجع الفتوحات، ج (2)
 .40النحل:  (3)
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كلبست  حل ة الو ود الععليال  ن ما  ولاا لييا  كا كردناه ك  نقول ل  وننو ييكمو . فقم  
نا  الييا، ا   تو  د اإلرادل إليجاده ت مودًا بعم ما يما  ا وتمًا، فالكلممة ونمنو همي 

 . 1فاألدال كت الوسيلة التي يتحق   ب ا ه ا الو ود
من تعكيث  ية وننو يستاتج ابن عر ي ك   الكلمة وننو هي مجاز، ألن  ا محمل  
لع ور المو ودات من حال  ل   ور، تي لث يععل في تعامل  م  القر   يماماًل  لم  
ح   يجعلاا نتساال من   ة عن القي  الاصي ة للقر   الكري  التمي يسمتعي  نصوصم ا 

تييرهما، تممن   مة كومر  عمن ال ويمة الخطابيمة  ا تياو ا علي ا، ت  رتم  علم  ت تي ت 
مة حمين يمم مي فمي تح يم ها، تواص   ز لاصوص ، ت ل  كد  م   يسم   التعاعمل الاص 

د بين المعام  القر نمي تممراد  نالم  باأللعاح القر نية بطريقة مثيرل، تجعل القار  يترد 
 بممار ابممن عر ممي حممين يخضمم  كلعمماح القممر    لمم  كلممث المممراد. في مم ت تيزن مم  يمماعا 

مابقة عمن األلعماح، تكلمث بمالر وا  لم  الجم تر االشمتقااية ل ما،  الترانمات ال اللية الس 
تيعيمم  تريي  مما فممي   ممار   يمم ، يكتسممي ييمم  اللعممب دالالت   يمم ل، ياورا مم  معامم  
نلممممة والاكممماوو ممممن دالالت ممما، لتصمممب  تممم ل  علممم  يثمممرل تصمممر ف القطمممي فمممي الو مممود 

  تكوين األشياا في الكو ، تهو وبارل عن  مول بمقتض  األمر اإلل ي وننو كد كن  
مم  اإليجممابي، حممين تمتلممث يلمممة الحضممرل اإلل يممة ونممنو ييصممب   ونممنو مممن مقممام التو  

 القول في ه ا المقام ونكاحًاو، كد  واًل يه ر كاره في الو ود.
    ابممن عر ممي فممي تعاملمم  ممم  الاصممو  األوممر  تالمماص  القر نممي علمم  ت مم  

لعممممماح عمممممن المضمممممامين البا ايمممممة الممكمممممن احتوااهممممما، الخصمممممو ، يبحمممممث فمممممي األ
ت تحممويالت مسممتمرل بواسممطة التزتيممل المم د يقممي  لمم  اسممتراتيجية ياملممة هممي التعكيممث، 
فيمممزي  عمممن الممماص  داللتممم  الهممماهرل التمممي كصمممبحد بععمممل التممم اتل ال اللمممة المريزيمممة، 
ه تيبحممممث فممممي ااايمممما يممممل  لعهممممة عممممن دالالت ابسممممتيمولو ية تتزتيليممممة ياماممممة، تهمممم 

اتم  ممن انتيماف وبايما اللتمة تاالومتالف الم د يسمكا ا تيسمكن األشمياا  ال الالت مك 
دل. فممالو ود حسمب  هممو  ل مسمتمر، ألن مم  مابم  العطايمما المتجم   تالو مود المم د همو تحممو 

.  2فت التيي المضاف  ل  الجودال تع ود= ت ود، ألن   عن الجمود صم ر الو مودكت 
المزين عامم  هيم مر والم د حل ممل تفك مث يلمممة تهمي العكمرل نعسمم ا التمي الحه ما شممو ي 

Esgibt  األلمانيممة تالتممي تعاممي حرييممًا وهمم ا يعطمميوca donne    تيو ممIl ya 
ممل وتيممة عممن المعطممي  لممة تال بممات تتاق  لمميخلص  لمم  ك   الو ممود مجمماز تعطايمما متاق 

                                                           
 .1999، 3، مج36يراجع حمّمد شوقي الزين, "تفكيكية ابن عريب"، جملّة كتاابت معاصرة، عدد  (1)
 .28. واإلسرا إىل مقام األسرى، ص300، ص4، ج303، ص2يراجع الفتوحات، ج (2)
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 . 1فتالمعط  ل و
اًا ممممن يسمممتتل  ابمممن عر مممي يمممل   مكانمممات الممماص  القر نمممي اللتويمممة تال الليمممة، بممم 

الحممرتف التممي يجعل مما تمموازد مراتممي الو ممود، تتمموازد كيضممًا األسممماا اإلل يممة، تهممي 
ليسمممد سمممو  صمممور حسمممية تممماهرل ألرتاو الحمممرتف اإلل يمممة، تيحمممول معممماني هممم ه 

ممم      لمممالحممرتف اللتويمممة  لممم  معممما   فلسمممتية، ترمممموز  ت وديمممة، تيزن  ممما تمممرتبط بالتو  
مم  فممي تحليممل همم ه المم الالت تتزتيل مما  يجمماد صممور كويمما  الممكاممات، لمم لث نممراه يت عم 

مملة التعكيممث، يقولمم ال وكصممل األشممكال الخممط، يممما  معتممم ًا فممي كلممث علمم   ليتمم  المعض 
، ف مو  مي، ت ليم  تاحمل  ك   كصل الخط  الاقطة، تالخط  هو األل،، فالحرتف ما  تتري 
، يمممما يه مممر األلممم، عمممن  ممما الحمممرتف اللعهيمممة فممماألل، يعحممم ا ا بمممال شمممث  كصمممل ا. تكم 

لحرف  كا كشبعت  العت ، فان   ي ل  عل  األل،، يمما كن مث  كا كشمبعد الحمرف الضم   ا
دل  عل  كل، الميل، تهو تات العل مة. ت ن مما ت مر عمن الرفم  الميمب  أل   العل مة كرفم  
من المعلول، فما ت ر عن الحمرف  ال بصمعة الرفم  البمالغ، لميعل  كن م ، ت   ممال مما 

ليو مم َ  مه ممرًا لخالقممث. كال تممراه فممي حممرف اإليجمماد مممال  ال عممن رفعممة  رحمممًة بممث 
نيممد  مماا برفمم  الكمماف الميممب  فقممالال و ن ممما  ولامما ليمميا  كا كردنمماه ك  نقممول لمم  يممن 
ييكممو و فجمماا بالكمماف ميممبعة الضمم   لتمم ل  علمم  المموات، فمما    لممد تكيممن المموات؟  لامما 

مما التقمم  مي ممَي فممي السممكو  المم د هممو الث  مموت، فمما  الحمم   يسممتحيل عليمم  الحريمم ة، فلم 
سممكو  الممموات مممن يمممو  تسممكو  الامممو  ات صمممعد المموات بالتيمممي، فلمم  ته مممر، تلزممممد 
ال ويممة، تل مم ا هممو ال ممو عيممي تضمممير عممن مائممي، ت قيممد الاممو  سمماناة تمم ل  علمم  
سممكو  المموات، تت ممرت الاممو  علمم  صممورل المموات فممي السممكو ، تهممو الث مموت، يقولمم  

الاممو  فممي ونممنو، كد ممما تمم   يممائن  ولمم   دم علمم  صممورت ، فزا ممد األسممماا بو ممود
 . 2فحاد   ال عن س يو
بمين عل مة الحمرتف، الموات تاليماا  -يما نمر  فمي هم ا الماص –ير ط ابن عر ي 

ل حمممرتف كلعممماح القمممر    لممم   مممعات تاألفعمممال، تهمممو يحمممو  تاأللممم،، تعل مممة ت مممور الص 
امما اإلشممارل  لي مما لتزنيمم    يعممة  التحويممل دالالت ت وديممة تمعرييممة ال حصممر ل مما، ت م 

الممم د واضممم  ابمممن عر مممي فمممي الممماص  القر نمممي، تالممم د كنمممتج ل يممم  فلسمممعة عميقمممة فمممي 
ممما عاشممم  لمممما انتملمممد، ألن ممم   كا يانمممد الحمممرتف تممموازد  التزتيمممل لمممو عممماأ كنثمممر مم 
مراتي الو ود التي ال تزي  عن اما  تعيرين مرتبة، فا   الكلممات التمي تتمزل ، ممن 

                                                           
 .57شوقي الزين، تفكيكية ابن عريب، ص (1)
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ن مما فمي األرو ممن شمجرل ك مالم كتعمال ال فتلمو  ه ه الحرتف ال تتااه  تزني ًا لقول 
ه مممن بعمم ه سممبعة كبحممر ممما نعمم ت يلمممات هللا  . ت ولمم ال ف ممل لممو يمما   1فتالبحممر يممم  

البحمممر مممم ادًا لكلممممات ر  مممي لاعممم  البحمممر   مممل ك  تاعممم  يلممممات ر  مممي تلمممو  ئاممما بمثلممم  
 . 2فم دًا 

عممل القمممار  تلقمم  اسممتطاا ابممن عر ممي بما جمم  فمممي تزتيممل القممر   الكممري  ك  يج
يتجاتز تلث التاا ضات التي كاارت ا ف وم البير   لم ، تمما نمتج عا ما ممن صمراعات 
فة مممن بممين ضممحاياها، لمم لث نممراه فممي يممل  نصوصمم  يتعممر و للقضممايا  نمما  المتصممو 
األنثر تع يرًا عن كلث التاا ا يالتي ي  تالتازي ، تاإلنسا   هللا تالهاهر تالبما ن، 

  المحممور الو ممودد المم د كساسمم  الرحمممة تعممماده الوحمم ل، ليمم يرها يل  مما تميرهمما علمم
تما دامد الرحمة الو ودية هي اصل الو ود تم ل  فليا ام ة من تاما ا. تانت م  
، تالثممممواب تالعقمممماب،   لممم  ك   يممممل  الثاائيمممات التممممي تمممموحي بالتاممما ا يممممالخير تاليمممر 

مما يممرتبط باإلنسمما  تالعممال ، ت  مما  لحقيقممة تاحمم ل، ت لممي  اإلنسمما  الكامممل تميرهمما مم 
فقط هو ال د يستطي  ك  ي ر  ابمات هم ه الحقيقمة مم  تاو ع ما تتجل ي ما فمي الصمور 
المختلعممممة، لمممم لث نجمممم  تزتيالتمممم ، ت   يمممما  يقيم مممما علمممم  كسممممات صمممموتي تتريي ممممي، 
فترضمم  داللممي، انت مم  بمم   لمم  التعمماال بيممريعة الحممي  التممي يات ممي  لي مما يممل  شمميا، 

 فقالال
  أّنةةةةةةةةةةةةةةة  توج ةةةةةةةةةةةةةةة  موا بةةةةةةةةةةةةةةة    اةةةةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةةةدان الحةةةةةةةةةةةةةةةبّ أد

  دانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وإ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانا   لالحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّب دانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
مي تخر اما      محاتلة ال وول  ل  نصو  ابن عر ي ممن بماب التعاعمل الاص 
 لم  فضمماا العكمر، تالتعكيممر الو مودد تالمعرفممي، تلمميا هم ا همم فاا فمي همم ا البحممث، 
فلمم  كصممحاب  مممن المختصممين فممي العلسممعة تالعكممر، لكممن  كلممث ال يمامم  مممن ك  يكممو  

اعل الا صي م واًل  يبًا لارص  مهاهره في  نتما  ابمن عر مي األدبمي، تكلمث مما التع
را  لم  مقمام األسمر  تيم لث فمي شمعره، تممن ومالل كلمث سمنتعرو ل  في  صمت  اإل

ماب  عام  المتصموفة، تواصمة  يمكااا ك  نق، عا  در ة التمكن من تقلي  الماص  الس 
  صص األن ياا تمعجزات  .

                                                           
 .27لقمان:  (1)
 . يرجع ابلتفصيل نصر حامد أبو زيد هلذه الفلسفة ابلتفصيل يف كتابه فلسفة التأويل.109الكهف:  (2)
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 مظهراته النّصية:التماهي البطولي وت-2

لقممم  كفمممرز االسمممتاباب زيمممادات فمممي المعممماني اوتلعممموا فمممي التع يمممر عا ممما بحسمممي 
ة معاني مما، فممالحمماالت التممي يو مم ت  علي مما،  شممارات ا تمعمموا علمم  ف م مما رممم  لطا

ممن لمم  يسممتطيعوا الهعممر ب مما مممن كهممل ال بممارل، تاصممطلحوا  تكشممكلد علمم  ميممره  مم 
لت   ل ممما. فاصمممطبتد بالتجر مممة، تكصمممب  علي ممما بزلعممماح  مممرت فمممي يالم ممم ، يممممزات 

وفي ال يزتي من األ وال  ال ما يا  موافقمًا للتجر مة، ت مقتضم  الم م ك الخطمابي  الص 
نعسمم  كصممبحد يممل وبممارل ياطمم  ب مما الصمموفي مترتبممة علمم  حالممة كت موافقممة لحالممة 
معرييمممممة، ممممممما يصمممممعي العصمممممل بيا مممممما، لممممم لث بمممممات ممممممن الماطقمممممي تتفقمممممًا ل ممممم ه 

ا فمممي الو مممد الممم د نتحممم   ييممم  عمممن تعاعمممل نصمممي عاممم  المتصممموفة المقتضممميات كناممم
 نتح   كيضًا عن تعاعل التجر ة.

كلمممث مممما ييمممعد عاممم  حممماالت اليممممط  الممم د همممو فمممي الو مممد نعسممم  وبممممارات 
مسمممتتر ة،  مممم  تممممرتد كوبممممارًا تحكايممممات هممممي مممما ك لمممم  علي مممما الكرامممممات التممممي تقمممم  

األن يمماا فممي القممر    للصمموفي، تالمم د ي مامما ما مما هممو كلممث التممماهي ممم  شخصمميات
 الكري  انطال ًا من الم  ك القائلال

 . 1فواليات هلل تالمعجزات ل ن ياا، تالكرامات ل تلياا تلخيار المسلمينو
ته  يرت  كن ما نتما  االسمتعانة بما  فمي  ميم  األشمياا، تهمي بم لث تيمب  يمل 

ا تالتمزاير الطموحات ت ري  تحقيم  يمل التمايمات، لعمل  كهم ما التصمرف فمي األشميا
علي ممما، لممم لث نمممراه  لجمممزتا  لممم  القصمممص المرتبطمممة بزن يممماا القمممر  ، ت األفعمممال فممموث 
الط ي يممة التممي كنممرم   ب مما هللا، تكلممث لممارسممة مثيالت مما فممي الوا مم ، يالميممي علمم  
الماا ت ي األرو، ت ت ار الييا في ميمر موضمع  تت تم  تتكلمي  الحيموا  تميمر 

 كلث يثير.
ا ما تمواهر كومر  تكشمكااًل ال حصمر ل ما ممن الخموارث عم  ت مير كن    تل م تا م

بمثابمممة تضمممخيمات علممم  المعجمممزات، تنحممما ب ممما المتصممموفة كنحممماا شمممت  ممممن حيمممث 
داللت ا تكارها في الما عا تالومرين ت مرزت واصميات ا فمي بايمة الكراممة كات ما، سمواا 

ات فمممي ممممن حيمممث الجمممو الخممموار ي الممم د يعممم   المكممما  تالزمممما  معمممًا، تيممم ول الكرامممم
متاهممات األسممطورل تالخرافممة تاالعتقممادات اليممع ية المرتبطممة بممالعلوم الختيممة، كت مممن 
حيث االرتعاا ب ا  ل  ما تراا عل  الا عا البيمرد، في م ت كصمحاب ا م ي ئمين بقم رات 
ت ا ات  س ية تنعسية ال تتوفر فمي ميمره ، لم  يتوصمل علم  الباراسميكولو يا حتم  

                                                           
 .390اللمع، ص  (1)
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  ا.ال   ل  الو وف عل  كسباب
تمه ممرت الكرامممة فممي ال  ايممة يسمملو  ع  ممر بمم  المتصمموفة عممن ممم   تالئ مم  هلل 
لد  ل  نصو  تمت   بمما تكتسمي  ممن  ا مات تخييليمة ترمزيمة،   واًل تعماًل. ا  تحو 

    ال تتوفر في بعا الاماك  التي كل عد وصيصًا ل  ا الاوا من المتعة.
ي مز األن يماا تميمر األن يماا يممري  نثرت في القر   الكري  اليمواه  التمي ت مي ن تم

كم المسممي  بتكريمممات يمما  إلت ارهمما كسممباب تممرتبط بتحمم د الا ممول. تلممما لمم  يسممتط  
المتصمموفة ك  ييممبعوا  موحممات الكمممال مممن وممالل فممرائا يقومممو  ب مما تييممتريو  
في ممما مممم  ميمممره  ممممن الامممات، لجمممزتا  لممم   صمممص األن يممماا التمممي تحمممو  معجمممزات  ، 

ا  قوسًا للتعر د في ال بمادل تاإلحسمات بمالتميز، بعم  ك  اسمتابطوا تشي  تا عل  مراره
ممممن بعممما اليمممات سممممات كلمممث التمي مممز لقولممم  تعمممال ال فكال     كتليممماا هللا ال وممموف 
نيا تفمي  علي   تال ه  يحزنو ، ال ين  ماوا تيانوا يتقو ، ل م  البيمر  فمي الحيمال الم  

 .  1فالورل 
المة علم  صم ث الا  مي تمن مهماهر البيمر  يراممات   التم ي تمثمل المعجمزات ال  

تصممحة ديامم ، ألن مما اسممتمرار ل مما تتكممرار لتيرهمما مممن معجممزات األن يمماا تكتليمماا هللا 
الصالحين، يقول  تعال  لمري  فتهمز د  ليمث بجم ا الا خلمة تسما ط عليمث ر بمًا  ايمًا، 

 مال يما ممري  ، تفنل ما دول علي ا زيريا المحراب ت   عام ها رز مًا  2ففكلي تاشر ي 
 . 3فكن   لث ه ا  الد هو من عا  هللا     هللا يرزث من يياا بتير حساب 

من هم ا الماطلم  ك يمز حم ت  الخموارث لم   المتصموفة اسمتاادًا  لم  معجمزات 
القر   تكحاديث الر سول التمي تمرتد مثمل هم ه الخموارث، تمام  فقمط نسمتطي  الو موف 

تالمعجممزات، تالتممي اتخمم ت يععممل تحممويلي عامم  كسمماليي التحممال، بممين همم ه الكرامممات 
اللي يمحانمال تم     ليات ع ل للتمه ر، مما كمكن لاما الاهمر  لي ما علم  المسمتو  الم  
د المقم ت الممرتبط بتحم د الا مول،  لم   ماب   في ا تحويل الموضوا من  ابع  الجم  
 هممممو كشممممب  بالموضمممموا ال زلممممي كد العر ممممة العلكلوريممممة، تألتل مممممر ل يممممت   نممممزال هالممممة

 المق ت  ل  س ا ة الوا عي.
ممويية تجليات مما المعرييممة فممي حكايممة الكرامممة، حيممث تمم  نقممل  ت مم ت التجر ممة الص 
اللي  لي ا، تكلث عن  ري  اوتمراث المعجمزل تنصم ا المقم ت،  المحتو  الر مزد تال  
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تتجممماتزه بخلممم  وممموارث كومممر ، علممم  المممرم  ممممن كن ممما تيمممتر  مممم  المعجمممزات فمممي 
وا علمم  الموضمموا األسممات المموارد فممي القممر  ، ياشممارت  موضمموا الخممرث، لكا مما تامم

الث البحمر ت عافمم ، تالميمي علمم  عممإلحيماا سمي نا ويسمم  المموت ، تيممالم المموت  تان
عاا، تميرهمما ممن الكرامممات التممي  المماا، تتكلممي  الحيموا ، ت بممراا العلممل، تاسمتجابة المم  

الطبقمات الك مر ، ترتي ا يتي الطبقات، من كلث ما رتاه الا  ماني عمن السمبكي فمي 
دابتممم  فزحياهممما، ت صمممة    صمممة كبمممي ع يممم  البيمممرد،  ك دعممما هللا فمممي التمممزت ك  يحيممم

معممر  المم مامياي،  ك  ممال للعممرا  الميمموية،  يممرد فطممارت، ت صممة اليمميخ األهمم ل  ك 
نمماد  علمم  ال ممر ل الميتممة فجمماات  ليمم ، تحكايممة اليمميخ ع مم  القممادر،  ك  ممال لل   ا ممة 

ك  هللا ال د يحيي العهام تهي رمي ، فقامد، ت صمة كبمي بع  كنل لحم اال  ومي با
يوسمم، المم هماني المم د  مماا  لمم  الميممد، ت ممال لمم ال  مم  بمماك  هللا، فقممام، تعمماأ بعمم  

 . 1فكلث زماًا  ويالً 
فالهاهر من والل ه ه الاماك  من  حياا الميد ييد حافب المتصموفة علم  

م مررات ماطقيمة لح تام ،  فعل الخرث تنوعوا في موضموعات ، بم ت  ك  تكمو  لم لث
نال د كنل د ا ة ا  كمرها فقاممد. ت   هم ا المسمتو  الم د صمارت  ليم  الكراممات 
نمماتج عممن التضممخ  المم د مممورت فممي يممل نمموا مممن األنممواا، اسممتاادًا  لمم  ممما ترد فممي 
القمممر   عمممن بعممما األن يممماا تاألتليممماا الصمممالحين، ت ممم ت فا ممم ل لسممميا  ا، فممماكا يممما  

د الا ممول، فلمميا فممي للمعجممزل فممي القممر   ا لكممري  كسممباب ا القويممة التممي ترمممي  لمم  تحمم  
رتايممة الكرامممات كت حصممول ا مممن كسممباب  ال الكرامممة كات مما، لمم لث ات سمممد بامموا مممن 
مة  لم  فئمة  االبت ال نتيجة الت ضخي  الكم مي الم د تعر ضمد  ليم ، ت م ت تيزن ما مو   

ل الت سلية التي تا  عمن عم م معياة من المتلقين المولعين بالترائي تالعجائي من ك 
 تواز  نعسي نتيجة ترتف وار ية تداولية متاوعة.

ف ممي ت مم ت مممن وممالل همم ه الاممماك  يممالحل  كت ال مم يل الخيممالي للمحافهممة علمم  
تقمم ير المم ات تالوممر، تتمموفير اليممعور بمماألمن تتحقيمم  التممواز  االنععممالي المعقممود، 

لقي  العليا التي يما  يره  ما بمل حيث ييعر البطل الصوفي وبيخصيت  ت   تمثلد ا
    شممممعوره ب اتمممم  يتضممممخ ، تي لممممغ در ممممة مرضممممية  مممم  تو عمممم  فممممي العهممممام تالاعمممما ، 

 . 2فتالتخريدو
مموفي  عممل بطممل     التحويممل فممي موضمموا المعجممزل بتضممخيم  تفمم  تجر ممة الص 
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الكرامممة يتممماه  ممم  الا  ممي ت مم  يعو مم   لمم  ا تيمماف بعمما مهمماهر األلوتيممة بكلمممة 
  حسات يحس  .يقول ا كت 

ث  ت مم  الحهامما ييممد شمماعد  صممص همم ه الكرامممات وممالل القممر  الثالممث تشممك 
في مما الممبعا، تعممم  الممبعا الوممر  لمم  تزتيل مما، لكممن كلممث يل مم  ال يخعممي االنممزالث 
المم د حمم   لاصممو  المعجمممزات عامم  كصممحاب الكراممممات، تييممد يانممد المعجمممزل 

ملة ل م ا التحويمل، تكلمث لسم  ين بم ي  ريئمة المعض  يين همماال  اارت ما تانتيمارها المم د ال  
 ل  تحَب ب  بعا الاصو  من القر  .

فلق  سمحد تلث اإلاارل للمتلقي بز  يؤتل تيتمت   بجان  ما العجمائ ي، يمما يجم  
المتعممة كيضممًا فممي نيممرها بممين الوممرين، ت يقمماح معمماني السمملو  الخرافممي تاألسممطورد 

صممة بمع مموم البطولمة الر اسممخ فممي فمي  ، تتوافق مما مم  بعمما األفكممار تالمعتقم ات الخا
كانممرل اإلنسمما ، تالمم د يقممود سمملوي  فممي حياتمم . لمم لث نجمم  الكرامممات تهممي تزومم  مممن 
مممحر  المعجمممزل الموضممموا الممم د همممو الخار مممة، تضمممي د  ليممم  ممممن رتاسمممي الك انمممة تالس 
مموفي الممولي  تالخرافممة تاألسممطورل، حتمم  بمم ت مممن حيممث ال ر ممة فمموث المعجممزل، تالص 

م  ليات ، ييسم  نطم   فوث الا ي، فما   من يرزث مقام الع   عن هللا تعال ، تالس 
الجمممادات تممما   مممن يكيمم، لمم  عممن عممال  الابممات، فتااديمم  يممل شممجرل تعيممبة بممما 
تحمل  من ووا  المضمار تالماماف ، تمما   ممن يقم  لم  مم  الحيوانمات فتسمل  عليم  

عمن سمريا  بلسا  نا  ، تتعرفم  بمما تحملم  فمي وصمائص، تمما   ممن يكيم، لم  
عممال  الحيممال فممي األحيمماا، تممما يعطمم  فممي األسممرار فممي يممل كات، بحسممي اسممتع اد 
ال تات، تما   من يكل   الم  األعل  تيحادا ، تما   من يا  يمما  الطعمام القليمل 

مما   ممن يطلعم  هللا علم  العل مة تالسم ي الم د أل لم  ت م  كممر مما، ت ييص ر يثيمرًا، 
.تمير كلث يثير مم ا ال يحص    تل  يتسن  لا ي 

   ه ا التضخي  ال د مورت في عال  الكراممة تجماتز المحانمال  لم  حم   كنمزل 
مممة ك  هممم ه الكراممممات همممي تكمممرار تزيمممادل لمممإلر   ييممم  المقممم ت مازلمممة العمممادد، بحج 
الا ود، تنحن الحهاا ك  االتعاث تا م  فمي   يعمة الموضموا، ت   يما  يختلم، ممن 

يمم فعاا للقممول     الكرامممة هممي نهيممر ل لوتيممة، حيممث ال ر ممة عامم  المتصمموفة، مممما 
 الممما كن  مما تعمموث الا ممول، ف ممي ال تكتعممي فقممط بزومم  صممعات األن يمماا، بممل تقمموم علمم  
ممان. تحممين نقممرك نصممو   تتممائ، ميمماب ة لوتممائ، اإللمم  فممي األسمما ير يخممرث الس 
هممم ه الكراممممات نقممم، عاممم  مهممماهر تعمممي  مممماعي لممم  ت لمممغ مرحلمممة الاضمممج العقلمممي. 

ث نضطر  ل  اعتبارها  صصمًا رمزيمة راايمة ت م ف لتعسمير تمواهر الكمو ، تل ف  كل
تتع  ممممر عممممن حا ممممات معرييممممة رئيسممممة للعكممممر البيممممرد، تالر بممممة فممممي تعممممادد اإل ممممرار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 287 - 

 بالعجز، تميرها من المعاني التي تاطود علي ا ه ه الكرامات.
لا مو ل ت كا ياند المعجزات تا عًا يا  لو وع ما م مررات تلتقمي يل  ما عام   ابمات ا

مموفي عممن تعكيممر وتتعممي تاضمم  بمسممؤتليت  ممما  ي ا، فالكرامممة حلمم  يقمموم بمم  الص  تتحمم  
يقول، يممارت  يمانم  بالكراممة، تيحياهما فمي اليقهمة، تيكررهما تيحم   عا ما تيتميمز 

 . 1فب ا  ك هي واصة ب  ال يعرف ا سائر الا ات تدليل عل  ا تراب  من هللاو
ل الكراممممات المعجمممزات ال يايمممة المممواردل فمممي القمممر  ، تالتمممي تعرضمممد  لي ممما  تعحمممو 

نتي التعسير تالحم يث باليمرو تالتعصميل، تيلتقمي البطمل فمي هم ه القصمص بالبطمل 
الصوفي الخارث بق رات  تسلوي ، تتعي  القعز فوث األسباب، بيمكل يعموث بكثيمر مما 
ترد فمي معجمزات القممر  ، تيما  التضمخي  كهمم  الليمات المعتمم ل فممي كلمث باماا علمم  

اممممل وار يمممة كومممر  يالخرافمممة تاألسمممطورل تاالعتقمممادات اليمممع ية، تيجسممم  البطمممل عو 
الصممموفي يمممل هممم ه العواممممل  ك يزوممم  تمممارل صمممورل الا مممي تيقتمممرب كحيانمممًا  لممم  يمممائن 
كسمممطورد، يطمممود الزمممما  تالمكمممما ، تيتي مممر األسمممباب تيكتعممممي كحيانمممًا بمقمممام الممممولي 

 الوار .
لعقيمممر تعمممز  الحقيمممرو، الممم د كلعممم  القسممماطياي فمممي يتابممم  وكنممما ا  يمممورد ابمممن  اقممم

وصيصمممًا للتعمممرف بمممزبي مممم ين باعتبممماره تليمممًا ممممن كتليممماا هللا والممم ين  كا راتا كيمممر 
، حيممث يممرتد كنمم  ولممما تمموفي كبمموه يل عمم   ووتمم  رعممي مواشممي   ألنمم  كصممتره   2فهللاو

 ساًا، فكا  يخر  ب ا  ل  المرع ، فاكا رك  مصليًا كت  ارئًا دنا ما  تت   فمي نعسم 
ممًا عهيممممًا ممممن يونممم  ال يععمممل مثلممم ، ييحمم    ووتممم  مممما يجممم ه فيا ونممم  تيزمرتنممم   مم 
باالشتتال بالرعاية حت   اشت  مم  ل لث ت ويد عزيمت  علم  سملو  هم ه المسمالث. 
ده  ه كحمم   ووتمم  تهمم   فتممر  الماشممية تفممر   البممًا لممما مالممد  ليمم  نعسمم  بتوفيمم  هللا. فممرد 

فزدريمم  بعمما  ووتمم  تسممل  عليمم  سمميع  تضممر    بالحر ممة امم   ممود عزممم  تفممر بالليممل
فتلقمم  الضممر ة بعممود يمما  بيمم ه، فتكسممر السمميد ك ممزاا، فعجممي كومموه مممن كلممث ت ممال 

 . 3فل ال يا كوي اكهي حيث شئدو
نالحب ييد تحماب سميرل اليميخ مام  ك  يما  صم يًا ب المة ممن المعجمزات التمي 

بعما الرسمل، تواصمة مما تؤهل  للواليمة، يمما تاب مزت بعما األحم ا  العجيبمة با مو ل 
                                                           

 .29علي زيعور، الكرامة، ص  (1)
احلقري، نشر وتصحيح حمّمد الفاسي  عزّ ابن قنقد القسنطيين، أبو العبّاس أمحد  اخلطيب، أنس الفقري و  (2)

وأدولف فور، منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي، جامعة حممد اخلامس، كلّية اآلداب، د. ت، 
 .2ص

 .12، 11ابن قنفذ، أنس الفقري، ص  (3)
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تعل  بحيال الرسول علي  السالم، مم ا يوحي بز  الكراممة، ت   يانمد فرديمة تداوليمة 
تتجر ة رتحية، فان ا تلتقي م  المعجزل في التا ؤ تالتتلي علم  العقبمات، تحصمول 
ره داومل  الخوارث، يعالمة عل  الصعود الت ر ي لخطوات الصوفي الم ي  فمي تطمو 

مممل اليممميخ كبمممو مممم ين الرحيمممل  لبمممًا للعلممم  الممم د يممموازد  السممملو  الصممموفي، لممم لث فض 
الكمال تممارسة مهاهر نياب اإلنسما  الكاممل فمي نعسم  بوسما ة يراممات تحصمل 
ل  مثلما يرتي ال وفسمرت حتم  تصملد البحمر تت م ت ويممة في ما نمات، فخمر  ما ما 
 شمميخ فسممزلاي عممن كمممرد فزو رتمم ، فجلسممد عامم ه فمماكا  عممد رممم  بخمميط فممي  رفمم 

 . 1فمسمار، فزو  حوتًا تيطعم  لي ميويًاو
ف ممم  كبمممي مممم ين للكمممرم اإلل مممي الممم د يخمممص  بممم  األن يممماا  ةت مممرز هممم ه الكرامممم

تاألتليمممماا مممممن بعمممم ه ، ت مممم  ت ممممرز يرامممممة كوممممر  مكانممممة األتليمممماا عامممم  ميممممره  مممممن 
األتليمماا، تكلممث بممالرد علمم  سممؤال ممماما كت تعسممير رايمما مااميممة مضممعين الق اسممة 

حتممم اا بمممالرا  المممواردل فمممي القمممر   الكمممري . لتصمممب  نوعمممًا ممممن كنمممواا علممم  رااهممم ، ا
المموحي الرايمما  نالكرامممات. بممل  ن  مم  ير طون مما بممالا ول، أل  كتل ممما بمم   بمم  الا ممي ممم

الصاد ة، تكن ا من هللا، ت زا من الا مول، فاتخم تها  سمرًا بيما   ت مين التي مي، لم لث 
يممما   ت مممين الا ممي، حتممم  ال يبقممم  ممممن كعطمموا ايممممة ي يمممرل ل حمممالم، تكلممث للتقريمممي ب

فاصل بيا ما سو  الوحي، ال د    يسمتعاو عام ، بالرايما، كت الموارد كت الخما ر، 
تالبار ة، تميرها من تسائل تلقي المعرفة تاالتصال بما ، تالتمي تجعلم  يتمماه  مم  
، الا ممي ايمممة تمعرفممة تسمملويًا. ت مم  يرتقممي  لمم  مقممام الا ممي نعسمم  فيممر  هللا فممي نعسمم 

تيخا بمم ، تيعممر  بمم   لمم  هللا، في مم ت يزنمم  امتلممث   مماز الا ممول، بممل  مم  يتعمم اه حتمم  
تصمممب  كات الصممموفي متوا ممم ل فمممي موضمممعين مختلعمممين فمممي الو مممد نعسممم ، تيكمممرر 
تجر ة المعرا  بيكل  ور، تال د ك ماب عمن ميماعر ال تاويمة، تكشمعر بقمول الم ات 

 تتحقي  الر بة في الكمال، ت  امة التواز .
  العاصر الخوار ي الي ي  باألسطورد في البطل الصوفي في  معم  بمين يتول

الوا ممم  تالمممال تا ممم ، الا مممي تاإلنسممما ، هللا تاإلنسممما ، تتتممم ت الكراممممة ب ايت ممما المكثعمممة 
تا تصمارها علم  األفعمال عالممًا يما  عممن  م رل الخيمال الصموفي علم  دممج المتصممور 

ييمتلممث  ممار  نممص الكرامممة  مم رل فائقممة  تالمتخيممل بممالوا   المتمثممل فممي سمميرل األن يمماا.
عل  التزتيمل تفم  مقتضميات التكثيمد تاالوتصمار التمي يسمتوعي ب ما الصموفي يمل  
الحوافز المؤارل من  صص األن ياا تموا ، الخرث الحاسمة في ا، م مجًا  ياها مم  
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نثير من المعتق ات اليمع ية تالخراييمة ترتاسمي الك انمة تالعرافمة تالسمحر، تالحكايمة 
اليممممع ية، فيلتقممممي البطممممل المتمممم ين مممممن حيممممث صممممعات  تتتائعمممم  ممممم  بطممممل الخرافممممة 

ال يمكمممن رد  الكراممممة  لممم  األدب اليمممع ي، علممم    تالحكايمممة اليمممع ية، حت ممم     يممما
الممرم  مممن انتقال مما فممي األتسمماب اليممع ية، كلممث ك  بطممل الكرامممة يختلمم، عممن بطممل 

اممة فمي يممل الكراممات، تهممي الحكايمة اليمع ية فممي يونم  يتمتمم  بخصمائص دالليمة معي  
العضائل ال ياية التي ت  ت كش  التصا ًا بالمقم ت، فمي حمين  م  ي م ت البطمل اليمع ي 
ب ت  فضائل دياية، بل يكتس  ا كحيانًا من مصمادر ميمر كوالايمة يالسمحر، تالممال 

 تالجاه تالسلطة تالك ب تالتحايل تالبع  عن العضيلة.
قمممي  التمممي مارسممم ا األن يممماا  ممم ل  ، تلقممم  عملمممد الكراممممة علممم  تجسمممي  بعممما ال

فتمه ممممرت فممممي شممممكل صممممور بطوليممممة تقمممم م المعمممماتي  المجممممردل ل مممم ه القممممي  بواسممممطة 
الصممممورل كت الحريممممة كت الكلمممممة. ت مممم  تصمممماغ  صممممص الكرامممممة بكثيممممر مممممن الخممممرث، 
ليسممتاتج القممار  فممي  ورهمما ع ممرل كت ايمممة معياممة، فتصممب  الخار ممة رمممزًا لتلممث القيمممة 

تهاممما ي مممرز ارتبا  ممما الوايممم  باللتمممة تالكلممممات التمممي يوتع ممما  كنثمممر ممممما همممي تا ممم .
الصوفي للتع ير عمن عواممل كاتيمة فمي سميره، نحمو تحقيم  شخصميت  التمي يعيم  ممن 
والل ا شرو نهرت  لل ين، تتعي  سيرل األن ياا، ل لث يمكن للقار  ك  يعسمر الكراممة 

 م  تخمتلط مم  زعم  بسح  ا علم  حم يث للا مي كت ركد ألحم  الصمحابة تالمعسمرين، ت 
شممع ي كت بيممد شممعرد، كت مثممل كت حكمممة، ت مم  تسمماث ليع ممر مممن والل مما الصمموفي 
عممن مع مموم صمموفي، يممما يخ رنمما بمم لث كبممو محممم  ع مم  الخممال  التونسممي عممن كبممي 
م ين  ول ال وكو رني الييخ كبو م ين كنم  سمم  بر مل يسمم  موسم  تكنم  يطيمر فمي 

تيما  ر مل يمزتياي عام  انصم اا العجمر  ال واا، تيميي عل  المماا.  مال كبمو مم ين،
ييسزلاي عن مسائل،  ال كبمو مم ينال فو م  فمي نعسمي ليلمة كنم  موسم  الم د سممعد 
ب ، ت ال علي الليل في انتهاره، فلما  لم  العجمر سممعد نقمر البماب فخر مد فماكا 
هممو الر ممل المم د يسممزلاي فقلممد لمم ال كنممد موسمم ؟ فقممال لممي نعمم ، امم  سممزلاي فز  تمم  

ني يوممممًا  ومممر تمعممم  ر مممل فقمممال لممميال صمممليد كنممما تصممماح ي هممم ا تانصمممرف، فجممماا
الصمب  فمي بتمم اد، ت م ماا مكممة فو م ناه  فمي صممالل الصمب  فزعمم نا مع م ، ت لسمماا 
حت  صلياا اله ر. تكتياما بيمد المقم ت فو م ناه  فمي اله مر، فقمال صماح ي هم اال 

 ا يمما  نعيمم  مع مم . فقلممدال ال فقممال لمميال تترانمما كعمم نا الصممب  بمكممة. فقلممد لمم ال هكمم
شمميخي يععممل، ت مم  كمرنممي فاوتلعامما ت ئامما للسممؤال عممن همم ا.  ممال كبممو ممم ينال فقلممد 
ل ممماال كممما  عمممادتك  بمكممة فالصممالل بمكمممة عممين اليقممين، ت بتممم اد علمم  اليقممين، تعمممين 
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اليقمين كتلمم  ممن علمم  اليقمين. تكممما األومر  بمكممة كم القمر ، تممما صملي باألم ممات ال 
 . 1فانصرفااويعاد في ال اات، فقاعاا بالجواب ت 

ال شممث ك  القممار  يالحممب ك  يرامممات كبممي موسمم  تعممرو هامما لتممؤدد تتيعممة 
تبعث في المكا  العادد ومكة ت ت ادو، رتحًا، من ومالل مع موم اليقمين الم د تلعمي 
يي  يلمتا عين تعل  دترًا  يحائيًا يعمل عل  تع ي  الحالة التي ي يي ا الصموفي فمي 

عمممل الومممر يحياهممما تتمحمممي األبعممماد الزمكانيمممة، المكممما ، تتصمممب  الكلممممة يراممممة تج
 لتختزل في معا  كت يلمة.

ليسممد الحمم تد تاضممحة بممين الكرامممة تالقصممة ال يايممة  لمم  الحمم   المم د يمكممن ك  
ممر، لتث ممد همم ا المماص كت كا ، تلكاامما يمكممن ك  نالحممب  نقممول ييمم   ن  مما تيممرو كت تعس 

ر الحموافز نعسمم ا التممي تردت فمي القممر   تتضممخ   م ا، تكحيانمًا تختممزل بعمما كن ما تكممر 
الموا ، ياحضار عرأ بلقيا في  رفة عين في فعل يي    ت م  يعو م ، يقموم بم  
 كح  األتلياا، تت رر مثل ه ه األفعال برد األسباب  ل  فضل هللا عل  كلث الولي.

ت كا يانمممد  صمممص األن يممماا ت ممم ف  لممم  الع مممرل، التايمممة التمممي كسسمممد لتث يمممد 
فا   صمص الكراممات تامزاو عمن هم ا لت م ت بخوار  ما مم عال الا ول، تتح د الكعار، 

لجو ك رب  ل  ال زل ما   ل  الج ، تهاا نلمما التحويمل الم د حصمل فمي موضموا 
الخممرث المم د كنممزل الكرامممة  لمم  مسممتو  كدنمم  مممما تمتمماز بمم  القصممص ال يايممة، تهممو 

موها  لمم  حمم   ورا  مما عممن الع ضمماا مسممتو  التقمم يا، لمم لث تلمم  الاممات ب مما، تضممخ 
ال اللي ال د تح دت ب   صص القر   الكري ، مما يعسر انتيارها بين العاممة التمي 
لمم  تحتممل وفممي ال ايممة الثقاييممة  ال مو عممًا هاميمميًا، ل مم ا فالعق مماا يحيمم ت  همم ه العئممة، 

 . 2فتياهرت   لي ا بوصع ا مجموعة من الرعاا، تال يمكن اال مئاا   لي  و
ت األن ياا هو نوا من المحانال المبالغ في ما،    التحويل ال د ت  عل  معجزا

 ممام في مما المتصمموفة باحمم ا  تتيممرات فممي موضمموا المعجممزل، تكلممث باسممتخ ام المماص 
المقمم ت للتع يممر عممن فضممل هللا علمم  الممولي  تتكريممم  لمم  بممما ييممب  المعجممزل، علمم  

ويممة تالتممي كومم ت بععمم ًا كنثممر شمممولية مممن  الممرم  مممن تاويعممات  صممص الكرامممات الا
الل تقليممم   صمممة معمممرا  الا مممي، حيمممث نقممم، كممممام نممموا ممممن المحانمممال تحمممول ييممم  وممم

 الموضوا تاألسلوب في الو د كات  مثلما نراه في  صة المقام األسر  البن عر ي.

                                                           
 .100، أنس الفقري، صفدابن قن (1)
 .59-58عبد هللا إبراهيم، السردية العربية، ص  (2)
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 المحاكاة في كتاب اإلسرا إلى مقام األسرى:-3

عملية تحويل معقم ل لماص سماب ،  L’ imitationيع   يرار  ايد المحانال 
. تهم ا المتمكن ممن شمزن   1فلتقليم  الماص السماب  -تلمو  زئيماً –و ي تمكامًا ألن ا تست

ك  يحمم   نصممًا موازيممًا يممرتبط بممالاص الوممر باحمم   الطممرث حتمم  ت   لمم  يمم يره كت 
يصمممر و بممم ، فقممم  يسمممتقي ماممم  تقاياتممم  يمممما  ممم  ياحمممرف عاممم  بتزسممميا سمممان اشمممتتال 

كاتيمة مثلمما حم   لقصمة مخالعة، تكلمث نتيجمة مما يرافم  تمثلم  ممن عااصمر اقاييمة ت 
اإلسمممراا تالمعمممرا  التمممي كصمممبحد تايقمممة كدبيمممة تفكريمممة تلقت ممما  مممموا المسممملمين ممممن 
ممي   تتصممورات   لممما كفرزتمم  مممن  اين تمتصمموفة، تعكسممد   يعممة تلق  ممرين تمحمم   معس 

 عال ات بين الع    هللا تالمسل  ترسول .
مكممة  لمم  بيممد  تفممي حممين انتعمم  القممر   الكممري  باإلشممارل  لمم   سممراا الا ممي مممن

المقمم ت فممي  ولمم  تعممال ال فسممبحا  المم د كسممر  بع مم ه لممياًل مممن المسممج  الحممرام  لمم  
،  2فالمسممج  األ صمم  المم د باريامما حولمم  لاريمم  مممن  ياتامما  نمم  هممو السمممي  البصممير 

بمالمعرا ، معتقم ين ك  العمرت   لم   -ب اًا من كبي يزي  البسمطامي–اهت  المتصوفة 
د وممممص بمممم  الا ممممي، يمكممممن ك  ياسممممحي علمممم  بعمممما السممممماا تميمممماه ل الحمممم  المممم 

األتلياا حيث تختصر  داب السلو  الصوفي، تتتحول  ل   صمة رمزيمة يع مر في ما 
المتصوف عن هوا س  المعريية مثلما هو اليز  في  صة ابمن عر مي التمي سمماها 
واإلسممرا  لمم  مقممام األسممر و، حيممث يصممور في مما عممرت  الممرتو مممن عممال  الكممو   لمم  

بعمم  ك  يسممرد بمم  مممن األنمم لا  لمم  بيممد المقمم ت، حيممث ت مم ك الرحلممة  عممال  األزل،
ع ممر السممماتات السممب ، فممالعرأ تالكرسممي تسمم رل المات مم  تاللمموو المحعمموح تالعمموال  

 العليا األور .
تلق  كب   ابن عر ي في ه ه القصة   رل علم  محانمال  صمة معمرا  الرسمول، 

ز علمم   بممراز المسممتويات  تجلممد معالم مما فممي  ميمم  مكونممات ال ايممة السممردية، تسمماري 
التي تتقما   في ما القصمتا  ممن ومالل بعما رتايمات معمرا  الا مي علم  المرم  ممما 
لحمم  ببعضمم ا ممممن زيممادات يرتايمممة ابممن وبمممات، تممما كضممماف  الاسمما  تالقصاصمممو  
المتعمم دت . لمم لث سمموف ال ن ممت  بالتعاصمميل التممي ال نجمم  مقمماباًل ل مما فممي  صممة ابممن 

ة تاألن يماا، تكتصماف الجحمي  تميماه ه، تالجامة تك سمام ا، عر ي يزتصاف المالئكم
 تنيير  ل  ما من شزن  توضي    يعة المحانال تمتزاها الصوفي.

                                                           
(1) .15Voir Gerard Genette, Palimpsestes, P.  
 .1اإلسراء: (2)
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فحمممين تكمممو  المحانمممال اسمممتراتيجية للكتابمممة، يتحمممرر القمممار  ممممن كحكمممام القيممممة 
تيعيم   حكمام العال مة بممين السماب  تالالحم ، لمميا ممن بماب ممما كضماف  الثماني لمم تل 

كمر ب ي ي، تلكن من حيث    التزار اوتيار، تالكتابة فعل ويال ضممن كلمث  ف ا 
االوتيار، لم لث ي م ت   ي يمًا كنم  ال يمكااما رصم  مهماهر تلمث العال مة تنحمن نعماين 
القصمممة،  ال ممممن ومممالل الولمممو   لممم  مكونمممات بايت ممما يمممالراتد تاليخصمممية تالزمممما  

  ب مما الرسممول عليمم  الصممالل تالمكمما . علمم  الممرم  مممن ك   صممة المعممرا  التممي حمم 
تالسممالم تمم اتل ا الصممحابة تصمميتد بممزنثر مممن رتايممة يممما ترد عامم  ابممن يثيممر المم د 
يرتد عن مالث بن كنما عمن صعصمعة ترتايتم  عمن كبمي كر، تعمن كبمي  بمن يعمي 
األنصارد، ترتاية ح يعة بن اليما ، تابمن وبمات تابمن سماا  الخم رد تع م  هللا بمن 

 . مممممما يؤيمممم  ك  حمممم يث الرسممممول وضمممم   لمممم   عممممادل مسممممعود تكبممممي هريممممرل تميممممره
صمميامات تقتضممي ا الرتايممة. ت مم  يكممو  كلحمم  برتايممات الصممحابة تالتممابعين كنعسمم   
نثير من التتييمرات، تهمو األممر الم د الحهاماه فمي رتايمة ابمن وبمات، مثلمما الحمب 

حيممث يعمممل الممراتد الخممار  حكممائي األتل المم د يحيممل  1فكلممث محقق مما نمم ير العهمممة
  ابمممن وبمممات،  لممم  تمممز ير الرتايمممة بممم عاا اممم  يلخمممص الحادامممة بممم ير ترتف ممما  لممم

تالتزريخ ل ا في الزما  تالمكا ، م ياًا مزاياها، بمل ال يكتعمي بم لث فيتم ول ليضميد 
بعمما االستيمم ادات مممن القممر  ، ت عمما األشممعار التممي سممجلد الحاداممة، ميممر ك  

  ابمن عر مي لمحانمال حادامة ه ا يل  ال يماعاا ممن مالحهمة التحويمل الم د عمم   ليم
اإلسمممراا تالمعمممرا ، تالممم د يتجلممم  علممم  مسمممتو  ال ايمممات الك مممر  يزسممملوب الرحلمممة. 

 تالوح ات الصتر  يبعا األح ا  الجزئية تالحوافز الح اية الميترية.
تتعممي ن المحانممال فممي  صمممة ابممن عر ممي مممن ومممالل العامموا  المم د يسممتعيره ممممن 

تمم  بممين المسممج  الحممرام تالمسممج  األ صمم ، سممورل اإلسممراا تالمممؤ رل ضمممن فضمماا يم
ليصب  عا  ابن عر ي  سراا يختزل يي  المعرا  نحو مقام ل سر ، تمن امة ي م ت 
المقام ال د هو رتبة معريية. تكتل  ال الالت علم  ك  اإلسمراا معامود تلميا حسميًا 
مثلمممما حممم   للا مممي تالممم د يمممراه ابمممن عر مممي فمممي يثيمممر ممممن المواضممم  ممممن العتوحمممات 

يممة كت العصممو  كت ميرهمما مممن وصوصممية الا ممي، فممي حممين ك   سممراا األتليمماا المك
 سممراا كرتاو ال ميمممر، تعلممم  المممرم  مممن هممم ا البعممم  الرممممزد، فمما  نمممص ابمممن عر مممي 
يعرو، مثل  صة المعرا ، كح ااًا ت  ك من األنم لا نحمو بيمد المقم ت، ام  يحم   

اا با مي كت رسمول العرت  نحو السماتات، تتاقل السمالث ع رهما تاوتصما  يمل سمم
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يكو  مع  ح يث، تمامًا يما ح   للرسول حمين كسمرد بم  ممن المسمج  الحمرام  لم  
المسمممج  األ صممم ، اممم  ممممن كلمممث نحمممو السمممماتات تالتقائممم  بالرسمممل تاألن يممماا. تالعمممرث 
الم م ئي ك  المم ات العاعلممة فمي  صممة ابممن عر مي المتمثلممة فممي السمالث  امممد بالرحلممة 

ميمممولة معرييمممًا بالر بممة فمممي الععممل. تلعمممل فممي لقمممي  بايعمماز كاتمممي، كد كن مما يانمممد
السممالث ممما يؤيمم  تلممث الر بممة، باعتبممار ك  السمملو  محعممز كاتممي يقتضممي مسمملكًا كت 
 ريقًا يسملث تهمو فكد االسم  ،  ضمافة  لم  يونم  ممزت  يحم د داللمة هم ه اليخصمية 

لاصمممي باعتبارهممما عممماماًل، تي ئمممر انتبممماه القمممار  تكانرتممم ، فانممم  يتممموزا فمممي الوسمممط ا
باعتبمماره كاممرًا دالليممًا عميقممًا مممن  اممار التصمموف المم د يختممزل عامم  الممبعا فممي وكدب 
السمملو و، لمم لث فتكممرار وبممارل  ممال السممالث التممي يتعممين ب مما الممراتد الخممار  الحكممائي، 
تؤي  المعا  الت ر ي ال د ير ط االس  باليخصية العاملمة، تالم د يتجسم  فمي فعمل 

هو السلو  نعس  ال د هو تتيعة السمالث اليخصمية. االرتقاا نحو المقام المحم د 
ي  ت لقي السالث  ك  عالمة بمالمعا ، تشمعارًا يضمع  ابمن عر مي مام  ال  ايمة ييمير 
ممم  الموضممموا القيممممي للممم ات العاعلمممة، تممممن اممم  ت مممرز عال مممة االنسمممجام داومممل  تيوض 

ف  ت مين مجمموا األفعمال التمي تقموم-اليخصية بين مما تتصم، بم  فالسملو   التصمو 
ب ممما فممممي هممم ه الرحلممممة، تفمممي عال ت مممما مممم  بمممما ي اليخصممميات األوممممر  ممممن الرسممممل 

 تاألن ياا.
تيضممم  للقمممار  ماممم  ال  ايمممة، بكلمتمممي العاممموا   اإلسمممراا تالمقمممام  ت اسممم  الممم ات 
العاعلممة  السممالث،  ضممية للتزتيممل هممي ممم   مطابقممة اليخصممية السممم ا مممن وممالل 

سممراا تالمم د يمما  بايعمماز  ل ممي فعممل ا تممر  فممي كهامم  بالرسممول عليمم  السممالم هممو اإل
حيث  اا   ريل  ل  الرسول في ليلة ما، ليقول ل  ويما ح يمي هللا،  م  تالمبا ايابمث 

ن  لبمث، تفممي هم ه الليلممة تاما ي مممن ال تزوم ه سمماة تال نمومو ، مثلممما  ماا فممي  1فتسمك 
رتايمممة ابمممن وبمممات، فمممي حمممين تيمممير بقيمممة الرتايمممات  لممم  حادامممة اإلسمممراا دت  كيمممر 

 ل اوية  لي   ال ما توحي  لي  من  رادل هللا.ل سباب ا
فالموضمممموا القيمممممي المممم د هممممو ماا ممممال هللا، تالمممم د كراده هللا تكريمممممًا تتيممممريعًا 
للرسول ماوب بالا ول باعتبارها تمثل الكعاال الكاملة، ته ا ما ل  نره عام  ابمن عر مي 

  فممممي المممم د مممممر بمرحلممممة تزهيليممممة بحممممث في مممما عممممن المممم ليل لتحصمممميل ، ت   يامممما نممممر 
شخصية   ريل علي  السالم مجس  ًا كه  عااصرها، حيث نر  الرسول تمام  ال  ايمة 
ي تم د بتلعهمم  حممين يممزمره بممارسممة معرفممة الععمل فممي يممل مممرل يحمم   في مما التحممول، 
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ف  باألشياا ت اليخصيات، تيحر  عل   وباره تالتعريمد بم  يم لث،  ف و ال د يعر 
دل هللا فممي ماا اتمم ، فممي حممين نجمم  السممالث فممي تي مم ت الرسممول ممم فوعًا دفعممًا بقممول  را

نممص ابممن عر ممي يسممع  لتعممويا ممما انعصممل عامم  تهممو  انبمم  اإلل ممي تكلممث بازالممة 
الحجممي بيامم  ت ممين هللا، األمممر المم د يقتضممي  مم رل علمم  الععممل تمعرفممة تختممزل فممي 
 رادل السلو  ع  ر عا ا السالث م  يل  من التق  ب   في  ريق  بكلممة وكريم و تالتمي 

قتضممي انعصممااًل عممن الجسمم  تالمماعا مممن وممالل تحويلمم  ممما حمم   للرسممول عامم ما ت
 ااه االاة نعر   ل اإلسراا تل  يكل موه فوضعوه عا  بئر زممزم فتمواله مما     ريمل، 
في  ما بين نحره  ل  ل ت  حت  فمرغ ممن صم ره ت وفم  فتسمل  ممن مماا زممزم حتم  

محيممو  يمانممًا تحكمممة، كنقمم   وفمم  امم  كتمم  بطسممد مممن كهممي ييمم  تممور مممن كهممي 
ام  ك بقم ، ام  عمر  بم   لم  السمماا  -يعامي عمرتث حلقم –فحيا بم  صم ره تلتاديم ه 

 . 1فال نياو
يستل   ابن عر ي ه ه الحاداة ليطرو من والل ا مع وم  لالنعتاث من ال ويمة 
الكونيمممة بعممم ما يعمممرو فمممي ب ايمممة القصمممة  لممم    يعمممة العال مممة بمممين السمممالث تالعتممم  

يجعلمم  رمممزًا للطا مة الرتحيممة التممي ت مم ت فمي صممورل الممرتو الكلممي، امم  الرتحماني المم د 
اإلنسا  الكامل، الوزير كت الخليعة، ته ا اللقاا يجسم  يعماال السمالث التمي تلتقمي مم  
نعاال الرسول المتمثلة في الا ول، ت م  ع  مر عا ما بقولم  فمي  ومر اللقماا   مل التزهمي 

عد في حضمرت  عابم ًا، ت لمد كنمد الب يمة لإلسرااال وفخررت بين ي ي  سا  ًا، تاعتك
 . 2ف، ا  احتج د عاي كات ، ت قيد معي صعات وا تالما ، تالسر  المتم

تهكممم ا ياتقمممل السمممالث ممممن حالمممة انعصمممال  لممم  حالمممة اممممتال  همممي كشمممب  بحالمممة 
الموحي بالاسممبة للا ممي، تيصممب  مممؤهاًل لإلسممراا، تماممًا مثممل الا ممي، تي مم ك فممي تحقيمم  

 متمثل في العرت .موضوا القيمة ال
ل لث نر  الت اول يتعين ب اًا من والل حاداة شم  صم ر الرسمول ليكمو  فمي 
نال الاصين ب اية العرت ، تيعمين الماص الالحم  كلمث بوضموو ممن ومالل  مول ابمن 
عر مميال وت ياممما كنمما نممائ  تسممر  ت ممودد مت جمم   ممائ   ممااني رسممول التوفيمم  لي مم ياي 

يم  ل م  العموز تلجمام اإلومال ، فكيم، عمن سواا الطري  تمع  بمراث اإلومال  عل
سق، محل ي تكو  في نقضي تحل ي، تش   ص رد بسكين السكياة، ت يل لمي تزهمي 

                                                           
 ، دار6ابن كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن الكرمي، ط (1)

 . )رواية أنس(.4، ص3، ج1993احلديث، القاهرة، 
 .9ابن عريب، كتاب اإلسرا، ص  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 295 - 

الرتقاا الرتبة المكياة، تكور   ل ي في ما يل، لممن ممن الت م يل، تكلقم  فمي  سمد 
الرضم  بممموارد القضم  ترممم  مام  حممب اليميطا ، تمسممل ب ما و   وبممادد لميا لممث 

اممم  ومممت  عليممم  بخمممات   …و. اممم  حيمممي بحكممم  التوحيممم  ت يمممما  التعريممم علمممي   سممملطا 
اإلصابة تكلح  بخيمر عصمابة، ام  ومي ط صم رد بماصمحة األنما تنصماو التقم يا 
عن در  الاعا، ا  زملاي بثوب المحبة، تامتطيد براث القرية تكسرد  بي ممن حمرم 

اللممم ن،  ت نيمممد بمممالخمر تاللممم ن فيمممر د ميمممرا  تممممام …األنممموا   لممم   ممم ت الجاممما 
تتريممد الخمممر حمم رًا مممن ك  كنيمم، السممر  بالسممكر، ييضممل مممن يقعممو كاممرد تيعممم ، 
تلو كتيد بالماا ب ل ما لير د المماا والصمة ميمرا  التمكمين فمي  ولم  تعمال  وتمما 

 . 1فكرسلاا   ال رحمة للعالمينو
ال نالحمممب اوتالفمممًا علممم  مسمممتو  الحممم   بمممين مممما حممم   للرسمممول، تمممما حممم   

العال ممة فممي يممال الاصممين باابممات امممتال  المم ات العاعلممة القمم رل علمم  للسممالث تتتحمم د 
اإلسممراا. تهممي ب ايممة لحمماالت اتصممالية مرتبطممة بععممل العممرت  ع ممر السممماتات حتمم  

 Sujetالوصممممول  لمممم  هللا، تي مممم ت الرسممممول تالسممممالث فممممي الاصممممين كات يعمممماال 

competent .ألن ما انتسبا عالمة تحقي  الموضوا القيمي 
تحويل ال د ت  يتجل  بصمعة  ليمة علم  مسمتو  التعمالي األسملو ي، مير ك  ال

حيممث نالحممب فممي نممص ابممن عر ممي تلممث المتممايرل األسمملو ية، تكلممث بتمطمميط المماص 
الساب ، باالعتمماد علم  الترييمي اإلضمافي الم د يعقم  ييم  العال مة بمين يلممات ممن 

تكوممر  مضممافة المماص السمماب  المم د امتمماز باإليجمماز تالترييممز علمم  الكلمممة الحمم  ، 
تع ممر عممن الحالممة تيخلمم  ب مما كتصممافًا تصممورًا تجتممم  لتكممو  مجممااًل تصممويريًا يجسمم  
ل مما معممماني لمميا ل ممما مثممال فمممي الوا مم ، مثمممل بممراث اإلومممال ، تل مم  العممموز تسمممكين 

 السكياة، تنصاو التق يا، تيل  ا تع  ر عن الحقائ  التي ال يراها  ال الصوفي.
المما ص السمماب  تالمم د  ممر  ترااه تتييممرًا دالليممًا      همم ا التتييممر الكمممي بتمطمميط

يسممتجيي لط يعممة اإلسممراا الصمموفي المم د يممراه ابممن عر ممي  سممراا وياليممًا تيع  ممر عامم  
عامموا  الرحلممة المم د هممو واإلسممرا  لمم  مقممام األسممر و، ييصممب  المماص السمماب    صممة 

تفعمل معرا  الا ي   عالنًا من حرية تفعل، تالاص الالح  يعلن  ل   انمي حريمة 
 الا ص الساب  عن  ول تتلعب.

يتجلم  ممن وممالل الترييمي اإلضمافي المم د كشمرنا  ليم  المم د يعسم   فمي تمطمميط 
بعممما ك مممزاا الممما ص السممماب  مثلمممما تجلممم  فمممي حادامممة تقممم ي  اللممم ن تالخممممر تالتمممي 
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كحا  ا ابن عر ي باحتماالت لعهيمة تحممل بم اول ا  ضمافات دالليمة مرتبطمة بزبعماد 
ز الما ص السماب  علم  الحادامة فمي نمص ترد فمي  مول الرسمول صويية، في حين ري  

واممم  ور مممد فزتممماني   ريمممل بانممماا ممممن وممممر ت نممماا ممممن لممم ن، فممماوترت اللممم ن، فقمممال 
تفممي رتايممة كبممي سممع  وفقممال   ريممل كصمم د   1ف  ريمملال كصمم د العطممرل امم  عممر  بمميو

 العطرل كما  نث لو كو ت الخمر موت كمتثو.
فممي نممص  ابممن عر ممي، تالقائمممة علمم  تممر  الخمممر     اإلضممافة ال الليممة الااتجممة 

ليسممد للسمم ي نعسمم  المم د دعمما الرسممول  لمم  تريمم ، تالمم د ع  ممر عامم    ريممل بتوايممة 
تصيي األمة، تلكا  يتري  ووفًا ممن ك  ي موو بسمر حبم  هلل نتيجمة السمكر الم د همو 
ل األسممماا مممن ال اللممة المتعممارف علي مما  لمم  داللمم ة لمميا سممكرًا حقيقيممًا. تهكمم ا يحممو 

 ترتبط بالتجر ة الصويية، تي لث يععل م  با ي األح ا  في القصة.
   تزتيل معرا  الا ي،  عل الاص الالح  نهمرل   يم ل للماص السماب ، علم  
الممرم  مممن التممزار الواضمم  ب ايتمم  العامممة، لمميا مممن بمماب اسممتعمال ا يتعليمم  فحسممي، 

ب مما يممل متصمموف  بممل لقمم  اسممتعاد مممن وصوصمميت ا لجعل مما رمممزًا لرحلممة رتحيممة يقمموم
 بلغ مرحلة معياة من التحقي  ليكو  كهاًل لكي يعور   المعرا .

تحمين يقمرك نمص ابمن عر ممي يجم  القمار  نعسم  فممي صممي  نمص مامتج ال يمكممن 
ه اوتصمممارًا لقصمممة المعمممرا  الا مممود بحممم ف بعممما األ مممزاا ما ممما تاإلبقممماا علممم   عممم  

يممز علمم  األحمم ا  الحمموافز كوممر ، تلكممن تمم  ييمم  االرتكمماز علمم  بايت مما العامممة تالتري
 في ا التي تستجيي للراية الصويية.

ممم   يلتقمممي يمممل ممممن الممماص السممماب  تالالحممم  فمممي اعتمادهمممما علممم  الرحلمممة، تجس 
الجمممزا األتل ما ممما فمممي  سمممراا الا مممي رانبمممًا ال مممراث ممممن المسمممج  الحمممرام  لممم  المسمممج  

المقم ت، األ ص ، تيقابل  في  صة ابن عر ي الخرت  من بمالد األنم لا  لم  بيمد 
ت كا يمما  الا صمما  يتمم اوال  علمم  مسممتو  المقصمم  الواحمم  الميممتر  فبيممد المقمم ت  
فان  في رحلة الرسول يق م فكد بيد المق ت  عل  يونم  داللمة تا  يمة علم  صم ث 
مم  الرسمول ممن تصم، للمسمج  األ صم  تكيمر  اإلسراا تحقيقة ح تا ، نهرًا لما    

امم  ف مم ا الجممزا مممن الرحلممة لمم  يكممن سممو  لخ ممر القافلممة التممي تصممل فممي التمم . تمممن 
تسمميلة مممن تسممائل اإل امماا بحصممول اإلسممراا، يممما يمما  ال ممراث وتهممو دابممة، كبمميا، 

، تزنيمم ًا لحسممي ت . كممما  2ففمموث الحمممار تدت  البتممل يضمم  حممافره عامم  مات مم   رفمم و
                                                           

 .5، ص3ابن كثري، تفسري القرآن، ج (1)
 .5ابن كثري، ص (2)
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الخمممرت   لممم  بيمممد المقممم ت فمممي رحلمممة ابمممن عر مممي فقممم  تممم  باتخممماك اإلسمممالم  ممموادًا 
م مممادًا تالتويمممل زادًا، تتجلممم  فمممي لقممماا تممم   بمممين السمممالث تالعتممم  الرتحممماني تالمجاهممم ل 

المم د هممو القممر   تالسممب  المثمماني، امم  لقمماا بيامم  ت ممين عممين اليقممين التممي كرشمم ت   لمم  
د مممن األيايممة تنممزا رداا األمايممة تت وفمم  فممي العممرث تال ياونممة، تيل مما يممما نممر   التجممر 

رتقاا  لم  مسمتو  اإلنسما  الكاممل ممن تع يرات عن محاتلة ورث حجي الهاهر لال
ك مممل األتبمممة لإلسمممراا الممم د يقابمممل معمممرا  الا مممي ع مممر السمممماتات انطال مممًا ممممن بيمممد 

 المق ت.
يلتقممي الاصمما  فممي االرتقمماا ع ممر السممماتات تالتقمماا الرسممول تالسممالث باألن يمماا 
تتيمممكل شخصمممية   ريمممل الممم ليل الممم د يحقممم  بعضمممل  الرسمممول القممم رل علممم  الععمممل 

الععممل، ف ممو المم د يعرفمم  بكممل ممما يعممرو لمم  فممي الطريمم  تمممن يلتقممي ب مم ،  تمعرفممة
  المياه  حت  ي  ت للقار  كن  لوال   ريل التخ  المعرا  مسارًا  ومر. فمي متييرو ل

حين ل  يكن للرسول فمي  صمة ابمن عر مي شمز  ي يمر،  ك يالزمم  فمي ب ايمة الرحلمة، 
 يعة الخيالية ل  ه الرحلة.ا  يت  التحول بيكل  لي تووار ي مستجيبًا للط 

تيعود لله مور ممرل كومر  فمي سم رل المات م  لميعكا ممن ومالل سمؤال  دهيمت  
مممممن نورهمممما ت  اهمممما، لكا مممم  يحممممافب علمممم  ها سممممة الرحلممممة، ف ممممو يمممممر  يممممما الرسممممول 
بالسممماتات السممب ، تيلتقممي فممي يممل  سممماا با ممي كت رسممول يمما  التقمم  ب مم  الرسممول 

 علي  السالم كاااا عرت  .
شخصممميات حمممافب ابمممن عر مممي علممم  حوامل ممما اللسمممانية تكتردهممما بالترتيمممي تهمممي 

نعس  ال د تردت ب  في  صمة المعمرا  الا مود، لكام  ر مط يمل سمماا بحاممل لسماني 
يضمميد تح يمم ًا معياممًا ل مما مثممل السممماا المموزارل الخاصممة بمم دم، تهممي األتلمم  تالثانيممة 

الرسمول عليم  السممالم  واصمة ب يسم  تهمي سمماا الكتابمة تميمر كلمث. ت كا يما  لقماا
ب مؤالا األن يمماا ا تصممر علمم  السممالم تالترحيممي تيمما  موسمم  محممل استيممارل الرسممول 
عا  فرو الصالل. فق  اتسعد عال ة السالث ب   عام  اللقماا فمي  صمة ابمن عر مي 
بحوار عرف من والل  حهم  ممن مقمام يمل  ن مي، تواصمة فمي الحموار الم د تم  فمي 

علم  كنممث  ممادم ا  يعمة مقممام المواراين، فقممال لمم ال وسمماا موسمم ، حيمث تتضمم  للقممار   
علمم  ر ممث ليكيمم، لممث عممن سممر   لبممث، تيا   ممث علمم  كسممرار يتابمم ، تيعطيممث معتمماو 
 عممل بابمم ، ليكمممل ميرااممث تيصممب  انبعااممث، تهممو حهممث مممن كتحمم   لمم  ع مم ه فممال 
تطم  في تخصيصث بيريعة ناسخة من عام ه، تال فمي  نمزال يتماب فقم  كملم  كلمث 

يا  محم  صلوات هللا علي  ل اة الحائط فكمل دليمل علم  مخالعتم  سما ط،  الباب.  ك
ا  كند بع  حصولث في هم ا المقمام تتحصميلث لمما نطم  بم  صمريد األ مالم تر م  
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 . 1فمبعواًا يما كند تار  فال ب  ك  تكو  مورتاًا. فعليث بالرف  في تكليد الخل و
  السمممالث ومممالل تمممتلخص فمممي هممم ا الممما ص   يعمممة الجمممزاا الممم د يحصمممل عليممم

معرا مم  تيت ممي ن العممرث بممين الا ممي تالممولي تيمم لث العممرث بممين المعممرا ين تيتمم ت ابممن 
عر مممي فضممماا لتجسمممي  حقيقمممة اإلنسممما  الكاممممل فاجممم  الحممم  وفمممي ماا مممال التيمممريد 
تالتازي ، تالتعريد تالتا يم و يخا مي السمالث بوصمع  اإلنسما  الكاممل ييقمولال ع م د 

د، كنممد  ممولي تعرضممي، توليعتممي فممي كرضممي، كنممد حممم د تحامممل كمممانتي تع مم 
، ام  مما يل مث ك  يصمب  هم ا  2فتالقائ  بقسطات حقمي، تالمبعمو   لم   ميم  ولقميو

اإلنسا  هو الحقيقة المحم ية كات ا ييستعي  مِّا ة هللا علي  من ومالل الماص القر نمي 
المم د يسممتل م  فممي وطابمم   ممائاًلال وع مم د ور ممد لممث الحجمماب تكت ممرت لممث األمممر 

جممماب حتمممم  كتيممممد  وممممث بالل بمممماب، فقممممالوا سمممماحر يممم  اب، ع مممم د ته تممممث كسممممرار الع
األوممالث، تملكتممث معتمماو اسمممي الخممالث، فقممال لممث الكممافرت     همم ا  ال اوممتالث، 

ع ممم د  …ع ممم د ملكتمممث سمممر  الامممو ، ممممن  مممول يمممن ييكمممو ، فقمممالوا سممماحر مجامممو  
فقمممالوا مممما هممم ا كعطتمممث القممموافي زمام ممما، ترفعمممد لمممث المعممماني معالم ممما تكعالم ممما.. 

 . 3فرسول بل هو شاعرو
مممن ماطلمم  التممماهي بممين السممالث تالا ممي باالسممتااد  لمم  التممماهي بممين اإلنسمما  
الكامممممل تالحقيقممممة المحم يممممة، يتممممماه  نممممص ابممممن عر ممممي بممممالاص القر نممممي بواسممممطة 
اإليحمممماا  لمممم  بعمممما اليممممات المتعلقممممة بعمممم م تصمممم ي  الا ممممي، تيممممت   اسممممت  ال الا ممممي  

بعمممما عااصممممر المممما ص القر نممممي  السمممماحر تاليمممماعر، ييصممممير  بالسممممالث، تتحويممممل
التعاعممل محانممال تممؤدد تتيعممة سمميااية، ي مم ف ب مما  لمم  دعمم  السممالث بممالا رل اإلل يممة 
نعسمم ا التممي دعمممد شخصممية الرسممول عليمم  السممالم، تلمم لث نجمم ه يستحضممر بعمما 
 نصممو  القممر   بترييبات مما اللتويممة المع ممودل فتممرد علمم  شممكل استيمم ادات ال تممؤدد
تتيعة بايوية في   يعمة الماص الالحم ، بقم ر مما تسم   بوتيعت ما اإلحاليمة  لم  شم  
انتبمماه القممار  ت علمم  بمم لث الحي ممز المم د يحتلمم  المما ص المقتممبا يعقمم  العال ممة ال الليممة 
فيؤلمم، بمممين الاصمممين تيحصمممل التممم ل، ال ايمممود فممي كهمممن القمممار ، فمممي الو مممد الممم د 

 تعسم ع يي  بتزتيالت متع دل.
ال يمكممن محانممال المما ص السمماب  دت  تحويلمم  موضمموويًا كت كسمملو يًا،  ت كا يمما 

                                                           
 .26اإلسرا إىل مقام األسرى، ص  (1)
 .68م. ن. ص  (2)
 .73، 72م. ن. ص  (3)
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فقمم  يمما  الجممزا األويممر مممن القصممة تالموسمموم بممم واإلشمماراتو مجممااًل وصممبًا لممارسممة 
، تهمممو نممموا ممممن التعمممالي الاصمممي يتعمممي ن التحويمممل ييممم  (Commentaire)التعليممم  

إلبمراز امي    يم ل دت   دالليًا بال ر ة األتل  تهو استعمال الاص السماب  موضموعاً 
تحويممل ايممم  السممابقة تكلممث مممن وممالل تزتيممل ابممن عر ممي ممما ترد بيممز  األن يمماا فممي 
القمممر   بواسمممطة حممموار بمممين الحممم  تالسمممالث فمممي شمممكل كسمممئلة تو ممم   ليممم  بخصمممو  
كسمممرار اليمممات المرتبطمممة ب ممم ا الا مممي كت كا ، فيمممت  صمممرف هممم ه اليمممات عمممما همممو 

 مل ا.لي   ل  ت وه كور  تحتعمتعارف 
فعممي اإلشممارات اإلبراتيميممة يخا ممي الحمم  السممالث بلتممة  بممراتي  سممائاًل  يمماه عممن 
سممر اليممات التممي تردت حممول وطمماب  بممراتي  فقممال وفلِّممَ   ممال ت  ممد ت  ممي للمم د 
مما رك  بعضم   يعضمل علم  بعمما،  مالال تمراه لِّممَ   فطمر السمماتات تاألرو،  لمدال لم 

  حكمة علوية    ص رت ممن اسمم  نهر في الاجوم ت ال  ني سقي ،  لد  شارل  ل
اا مممم  ا ممموت اإليمممما ،  لمممد ليجمممم  بمممين العلممم  يمممحالحكمممي ،  مممال لِّمممَ   لمممي رايمممة اإل

 . 1فتال يا و
نالحممب ك  التعاعمممل الا صمممي ال يتجممماتز المعممماني القر نيمممة، ت ن مممما يضممميد  لي ممما 
ل ميمم    معمماني كوممر   شممباعًا لل اللممة دت  مخالعممة، هممي المعمماني الصممويية، يتحممو 

رحلة اإليمانيمة إلبمراتي ،  لم  ميم   صموفي بمارا يعطمي يمل  التعصميالت الصمتيرل ال
 . 2فايمة داللية واصة يخر  ا عن   ارها التقلي د

تابممن عر مممي،  ك يضممميد المعاممم  الممم د يسممتجيي للرايمممة الصمممويية، يعمممت  كفممم  
ني انتهممار مخالعممًا بممازاا المما ص القر نممي تهممو كفمم  تخي لممي ماعممت  بممازاا المعمماني الثمموا

التممي تتضممما ا داللممة المما ص. ت   يمما  رد الععممل المر عممي ال يمكممن اسممتيعاب ا نهممرًا 
لكون  ال يقص   ل  المستو  التخي لي ال د تقصم   ليم  القمراال الصمويية تالتمي مالبمًا 
ل مضمممماع،  مممم  دفمممم   ممممما تعممممم   لمممم  تقمممم ي  ممممما يمكممممن ك  يحتملمممم  المممما ص بعمممم  تممممزت 

ص تاستاباب معا  ل  تستسغ من   ل ممن لم  بالمتصوفة  ل  تتيير بعا معال  الا  
يسعع  الع   الحرفي، مثل كلمث مما ترد فمي اإلشمارات الدميمة حمين يخا مي السمالث 
بلتمممة  دم تيسممممزل  عمممن سممممر عصممميا   بلمممميا، تلَِّمممما كبمممم  تاسمممتك ر، فقممممالال لحجابمممم  

. فالعصميا  يممما نمر  نمماتج عمن  درا   بلمميا لعاصممر  3فبالطيايمة عممن الامور األزهممر

                                                           
 .79اإلسرا، ص  (1)
 .129اجع سعيد الوكيل، حتليل النّص السردي، ص ير  (2)
 .84يراجع اإلسرا إىل مقام األسرى، ص  (3)
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لمميا باعتبمماره تسمميلة ولمم ، يممما هممو تاضمم  فممي القممر  ال ف ممال كنمما ويممر مامم  الطممين 
ولقتاي من نار تولقتم  ممن  مين ، تلكمن لكونم  حجابمًا لم  عمن عاصمر الامور الم د 
يلتقي م  الاار، تهمي فكمرل تحيمل  لم  نهريمة كساسمية فمي العكمر الصموفي تالخاصمة 

ائ  علمم  تزتيممل المما ص بالحجممي فممي عال ت مما باإلنسمما  الكامممل، فالتعاعممل الاصممي  مم
القر نمممي تهاممما يعيممم  ابمممن عر مممي تزتيمممل االسمممتكبار الهممماهرد إلبل ممميا لممميا باعتبممماره 
عصممميانًا هلل، بقممم ر مممما همممو تع يمممر عمممن عممم م انسمممجام  بلممميا الممم اولي مممم  اإلنسممما  

 بوصع  محجو ًا بهاهره الطياي عن با ا  الاو رد.
اره نصممممًا سمممملطويًا يقممممو و ابممممن عر ممممي الاهممممرل التقلي يممممة للمممماص المقمممم ت باعتبمممم

يقتضممممي الاهممممر  ليمممم  تاإليممممما  بمممم  بمممم ت  التصممممرف فممممي سمممميا   كت التصممممرف فممممي 
مقتضيات ، تياهر  لي  باعتباره فضاا إلمكانات متعم دل للتزتيمل، تماعتحمًا علم  يمل  
ردتد الععمممل باعتبمممار العاعليمممات الكامامممة ييممم  التمممي تممم ول المتلقمممي  سمممرًا فمممي شمممرتب 

التلقمي. تلم لث يمكمن ف م  سمر الحريمة التمي ممارت ضمما ا التوت ر التي تح ا ا كااماا 
 ابن عر ي التعاعل الاصي، تسر  اوتياره المعرا  فضاا ل لث التعاعل.

تلئن را د رحلة المعرا  لجم ور المتصموفة مام  كبمي يزيم  البسمطامي فحماتلوا 
اسمممتيعاب فعمممل التيمممريد الممم د حصمممل للا مممي عليممم  السمممالم في ممما، ترصممم تا بععمممَ ها 

لي الااب  من اعتبار فعمل التيمريد  مزاا، ت طم  الرحلمة  لم  هللا رممزًا لمحتمو  التخي  
، تهمممو السممملو  الصممموفي كاتممم ، فمممان   ممممن  انمممي  ومممر ع  مممرتا بممموعي بعمليمممة  اممما  
الكتابممممة. تمممممن صمممممي  الماهممممور التعمممماعلي كاتمممم ، كمكاامممما مالحهممممة المحانممممال التممممي 

  حكائيممًا ت   يمما  يحممافب اعتممم ها ابممن عر ممي فممي تقليمم   صممة المعممرا  ت نيمماا م امم
يي  عل  التتماب  الكرتنولمو ي لعضماا الرحلمة، تالترييمز علم  الحموافز الم ممة في ما، 
لكا مم   مم م في مما  ممراال تزتيليممة، لمميا فقممط للرحلممة، ت نممما لكثيممر مممن الاصممو  القر نيممة 
تالمرتبطممممة باألن يمممماا، واصممممة األمممممر المممم د بمممم ا ييمممم  متعمممماعاًل بال اللممممة التصممممورية 

ل من الرحلة، تتزتيل ا من والل التصمور التمزتيلي الكمامن في ما، تع  مر فمي المقصود
مسممتو   وممر عممن محانممال تقمممص في مما دتر الماممتج للحمم   األسمملو ي سممم  لاصمم  
بالمم وول فممي عال مممة تعاعليممة كسممملو ية كور ممد  صمممة اإلسممراا  لممم  مسممتو  الرسمممالة 

ضمممن التممزاير الجمممالي األدبيممة تاألاممر العاممي المم د ياممتج ردتد كفعممال  ماليممة تكلممث 
 ال د تمارس  كشكال التع ير في السردية الصويية.

تهك ا يصب  التعاعل الاصي مرتبة من مراتي التزتيل حيث تعرو يمل  عمادل 
لكتابة نص ما ماهورًا تزتيليًا ييكل صمي  فلسعة ابن عر ي، القائمة عل  مقصم ية 

ألسملو ي مثلمما نمر  كلمث تتيير الركد تهمي عال مة تعضمي ية تتجلم  علم  المسمتو  ا
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فمممي  ولممم ال وهممم ا بيمممد الحممم  تمقعممم  الصممم ث، تمابممم  الجمممم  تالعمممرث، تسمممر  التمممرب 
تاليرث، تهو حرام عل  صماحي يمل  مقمام  ال ممن دنم  ممن الرفيم  األعلم ، فتم ل  

مقممام محمممود محممم د األ ا ممي علمم  المقممام األ لمم ، فكمما   مماب  وسممين كت كدنمم ، 
ما يم  ب العمؤاد مما رك  ممن ا  ب  صري  المعا ، فزتح   ل  ع  ه ماكتح ، فع   ع

حقممائ  القممرب فممي األسممر ، تلقمم  ر ه نزلممة كوممر ، ت دم بممين الممماا تالطممين مسممتو ، 
عاممم  سممم رل المات ممم  حيمممث تجتمممم  ال  ايمممة تاالنت ممماا، األزل تالو مممد تاألبممم  سممممواا، 
عامممم ها  اممممة المممممزت  مسممممتقر الواصمممملين األحيمممماا، لممممما شمممماه تا المممم ات  تاهمممم   اممممة 

 . 1فالصعات عن الور ،  ك يتي  الس رل ما يتي ، مازاا البصر بتيره تما  ت و
 يتكمئ ابمن عر مي علم  اإليقماا المم د تردت بم  سمورل الماج  فمي  ولم  تعممال ال 

تالاج   كا هو * ما ضل صاحبك  تما مو  * تما ياط  عن ال مو *    همو  ال 
ممر ل فاسممتو * تهممو  بمماألف  األعلمم * امم  دنمما تحممي يمموح * عل ممم  شمم ي  القممو * كت مِّ

فت ل *فكا   اب  وسين كت كدن * فزتح   ل  ع  ه مما كتحم * مما يم ب العمؤاد مما 
رك * كفتمارتنمم  علمم  ممما يممر * تلقمم  ر ه نزلممة كوممر * عامم  سمم رل المات مم * عامم ها 
 ا ة المزت *  ك يتيم  السم رل مما يتيم * مما زاغ البصمر تمما  تم * لقم  رك  ممن 

تي مث ممن ومالل بعما  يات ما المجتمزكل مقما   تيمرو تتمؤتل   2ف يات ر    الك ر *
ممممما يسممممبق ا، في مممم ت تيزنمممم  يممممم  فجمممموات المممما ص القر نممممي التممممي تعكمممما موا مممم  عمممم م 
التح ي ، تهو ب م ا اإل مراا األسملو ي يمط مط الما ص القر نمي باالرتكماز علم  معيااتم  

م ، ييختمرث يمل  عاصمر مام  مسمار عاصمر ممن الما ص السماب  تي ل نص  مططم  لييك 
باضممافة شممرو كت  عطمماا تعريممد كت تصمم،، تهممي بمثابممة الجزئيممات التممي تجاتزهمما 
الا ص القر ني تالتي تيرو الحوافز األساسية في الا ص، األمر الم د يامتج عام  نموا 
يتي ال اولي الم د همو وتتييمر يخمتص باالشمتتال الم اولي لصميتة  من التحويل الص 

 . 3فالا صو
عتمم ه ابمن عر مي، يما  اسمتجابة لحا مة معرييمة،    التحويل األسملو ي الم د ا 

ت م  تجتمم  الحا تمما  المعرييمة تالجماليممة، فاقم، عام  نمممط  ومر مممن كنمماب التعممالي 
الا صممي هممو المعارضممة، تلكممي تكممو  الاتممائج ممث لممة سمموف نرصمم  تعممي الكتابممة فممي 
بعمم ها التعمماعلي مممن وممالل نممماك  كوممر  تسممتجيي لممما تسممجل  مممن مهمماهر ضمممن 

 ارضة.فعل المع
                                                           

 .29اإلسرا، ص  (1)
 .18-1النجم:  (2)
(3) .396Gerard Genette, Palimpsestes, P.  
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III - معارضة النموذج وأداءاتها 

ال شممث  ك  م مم ك المحانممال فممي دراسممة العالئقيممة الا صممية هممو اعتممراف بممالاموك  
ا للكتابة. تالح يث عن الامموك  يقودنما  لم  الحم يث عمن  م رل الصميامة  ال د يؤس 
علمم  مممرار كلممث الاممموك ، لمميا علمم  مسممتو  المعمماني تالموضمموعات التممي ماا  مما 

تال الم د اهمت  بم  العمرب، تك لقموا عليم  مصمطل  الم لوالت ، ت نمما علم  مسمتو  الم  
المعارضمممات، تهمممي نممموا ممممن المحانمممال فمممي األسممملوب، حيمممث يقممم، المعمممارو وممممن 
صاحب  مو ، المقل م  المعجمي كت المعتمرف ب راعتم ، تماماب المعارضمة همو الجانمي 

ا  متعاصمممرين، ، تال يلمممزم ك  يكمممو  المتعارضمممالعامممي تحسمممن األداا تلممميا التسممماب  
، ف مي يمما نمر  كتسم  ممن كلمث المع موم الم د ارتمبط  1فبخالف الماا ضمة فمي كلمثو

تد، بممممل  بالمعارضممممة اليممممعرية، تاشممممتراب التيمممماب  فممممي المممموز  تالقاييممممة تحممممرف الممممر 
تتجاتزهمما  لمم  سمملو  محانممال كسمملو ية لمماص كد   يعممة معياممة مثممل الحممي المم نيود 

قممي فممي همم ا الماحمم  ممم  مع مموم  يممرار لتط يقمم  علمم  موضمموا الحممي اإلل ممي، تنلت
  hypertextualitéالتي تع  ممن بمين كهم   كنمواا التعلم  الا صمي  Pastishe ايد 
كت نسميجًا ممن  génériqueف ا عل  كن ا محانال باعتبارها ممارسمة ك ااسمية ، تعر  

ة. 2فالمحانال المختلعةو  ، فتتجس  عل  مستو  األسلوب واص 
فضمماا للتحويممل تالمحانممال المم د كنممتج كفكممارًا ترا  تيممما يمما  المما ص القر نممي 

مويية، فقمم  يانممد بعمما الا صمو  األوممر  اإل ممار المم د  نمد  مموهر العلسممعة الص  نو 
مورسد يي  تلث األفكار تالرا ، تتع    كلمث  لم  محاتلمة ولم  عال مة  ماليمة مم  
بعمممممما األشممممممكال التع يريممممممة ياليممممممعر تالحمممممم يث الق سممممممي بمعارضممممممت ا، فزنمممممم تا ك  

صممموف التجر مممة تالعلسمممعة يمكمممن ك  تسمممتووب  يمممل  كشمممكال التع يمممر الممكامممة، تكنممم  الت  
ن لث تجر ة في الكتابة تتواصل  ب اعي يمتلث تعاعاًل ياماًا، تيعكما تجر مة تزاريمة 
مو  ممة تفمم  العوامممل الا صممية التممي ازدهممر بعضممل ا همم ا اليممكل كت كا . فو عامما عامم  

المتصمموفة كسمماليي الخطممي تالر سممائل رصممي  هائممل مممن كشممكال التع يممر اسممتتل ييمم  
تاليمممعر تميرهممما، ممممما ال يسمممم  المجمممال بمممالتعرو  لي ممما  ميع ممما، لممم لث سممماكتعي 
بالاصو  الصويية التي تحق  في ما اسمتيعاب تلمث األشمكال بيمكل الفمد، تسماق، 
عاممم  مخا بمممات الاعمممرد فمممي تعاعل ممما بالحممم يث الق سمممي، تعاممم  نمممماك  ممممن اليمممعر 

ضممممت  كهمممم  كمممممراو اليممممعر العر ممممي يممممالتزل تالطلممممل الصمممموفي المممم د تحققممممد معار 
                                                           

 .6، ص1946أمحد الشايب، اتريخ النقائض يف الشعر العريب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  (1)
 )2(Gerard Genette , palimpsests p. 104. 
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 تالخمرل.
ل ت مستويات مختلعمة بمالقر    وفي تعاعالت تتعل قات ع   لق  حق   الخطاب الص 
الكممري ، تكسمم   همم ا التحقمم  فممي  نتمما  كشممكال تع يريممة كسمم مد بمم ترها فممي تيممكيل 

ممويية مثمل الكرامممة ت صمة المعمرا ، تحمماتل المتصموف مردية الص  ة التعامممل الهماهرل الس 
م  كنثر الا صو  القر نيمة تحعيمزًا تبعمًا لخلتيمات التعاعمل العكريمة. تلقم  ك مام الاعمرد 
في موا ع  تمخا بات  عال ة واصة مم  القمر   تسمع  ممن والل ما  لم   عمادل  مراال 
د العال ممة بممين الع مم   هللا، فاممتج عممن كلممث نهريممة معرييممة  معهمم  المعمماتي  التممي تحمم  

 تصوف.متميزل في تاريخ ال
ماب   لم  تقليم ه،  ت كا يا  الا ص المتعل   يسع  في بعا عال اتم  بمالاص الس 
فمما  بايممة نصممو  الا عممرد تيممتتل ضمممن فضمماا نممص الحمم يث الق سممي تاسممتيعاب 

ل مستويات كهم اال  بايت  ت عل  نموك ًا  اباًل لالحت اا، تيتجس   عل  ع  
 فاعل ال يا ال-

مموفي  بعمم  الوصممول  لمم  مرحلممة المعرفممة، مممن ماطلمم  اإلر  المم د يحمموزه الص 
الم د يعطيم  الحم  فمي مخا بمة هللا  يماه، ياطلمم  الا عمرد ممن كهم  تحم ل فمي الحمم يث 
الق سي، تهي ع  د، ت   يما  اسمتعمال ا  لمياًل فمي الحم يث الق سمي مقارنمة بمم وابمن 
 دمو مممثاًل، فمما  في مما ممما يعلممن عممن   ممرار مممن فاعممل ال يمما  المم د هممو هللا بتمموفر كهمم  

معة يكمو  فعمل شر  ب فمي العال مة بم ، كال تهمي الع وديمة. تحمين يمت  التمثمل ب م ه الص 
التخا ي نتيجة   ي ية لععل اإلكعا  الممرتبط بمع موم الع وديمة، تعموو ك  يكمو  
اتجمماه الحريممة نحممو األعلمم  يممز  يتجلمم  فممي  لممي كت دعمماا تجسممي ًا لع وديممة الع مم ، 

ت األممر يمما فمي الحم يث الق سمي سلسملة نج  الحرية تت ج  ممن هللا  لم  الع م ، تي م 
مملطة  ممص  مموانين الع وديممة كات مما فيت سمم  الخطمماب بالس  مممن األتامممر تالاممواهي التممي تلخ 
ممما  ييممم   لممم   الممممرل، ت ال ر مممة نعسممم ا التمممي نجممم ها فمممي الحممم يث الق سمممي، تيعيممم  الس 

ة فمي الر سول صل  هللا عليم  تسمل  عمن ر  م  مباشمرل، كت بالواسمطة اإلسماادية المتمثلم
  ريل، مم ا يعترو اوتالفًا بمين الحم يث الق سمي تموا م، تمخا بمات الا عمرد التمي 
تاتعي في ا الواسطة اإلسماادية، حيمث ت م ك يل  ما بمم ويما ع م و فمي المخا بمات، تيحيمل 

ارد فالاعرد  في الموا ،  ل  نعس  بقول  كت عاي ت ال لي.  الس 
ة تكتسممي كهميت ممما مممن هممم ه ت كا يانممد فاعليمممة نممص الحممم يث الق سممي الخطابيممم

الواسممطة اإلسممماادية التمممي يمم ير في ممما هللا مباشمممرل، بصمميتة و مممال هللا تعمممال و، كت ممممن 
تايمممة ت مممول  ممم  صمممحة اإلسمممااد صممم ث الر  سمممول عمممن هللا، ت التمممالي يجس  ومممالل  مممول الر 
الخطممماب الكالميمممة، فقممم  يممما  علممم  الاعمممرد فمممي موا عممم  تمخا باتممم  التمممي ال تؤسممما 
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ت مما علمم  صممحة ال مم  العااصممر األساسممية الال زمممة التممي تقمموم علي مما  و  سمما ، ك  تجس 
القول الكالمية في وطابم ، تهمو افتمراو ميمر متمال  ييم   كا مما تم يرنا حمولمة تلمث 
الا صممو  اإلنجازيممة التممي تجل ممد مممن وممالل نهريممة ياملممة فممي المعرفممة، كشممرنا  لي مما 

ممم ها ممممن ومممالل اسمممتراتيجية سمممردية حملت  ممما تلمممث الحرييمممة فمممي العصمممل الثممماني ت س 
 الخطابية التي الحهااها في العصل الثالث.

يسممتعير الاعممرد فاعممل ال يمما ، تيحمماتل تثمممين همم ه اإلحالممة مممن وممالل الكممو  
ي تضمم  في مما نعسمم  تممالخيممالي المم د كحمماب بمم  وطابمم ، مممن حيممث تلممث العضممااات ال

م  في ما سمميرتر  نجم  لمم   وننو اإلل يمة، تهمو األمممر الم د اللنعاعمل للتلقمي، تيزنمم  يجس 
ما يعامي ك  المعارضمة  م  تتجماتز الما ص المقتم   بم   كارًا فمي األحاديمث الق سمية، مم 
باضممافة كت تتييممر فممي عااصممره األساسممية، تيمم لث مممن حيممث االسترسممال الخطممابي 
ال د يع  ر عل  ك  الا عرد  عل من الح يث الق سي الوح ل الاموال التمي تع ام  علي ما 

تايمممات التمممي تردت عمممن هللا فمممي الحممم يث الق سمممي، تالتمممي  وطاباتممم ، ت    صممم ث الر 
تسممممممت  بالقصمممممر تالترييمممممز، عوضمممممت  مجازيمممممة المكممممما  تالزمممممما  ت  يعمممممة التمممممواز  
الخطابي القائ  في الل عب تالترييي تفي ال اللمة، يم ليل تاضم  علم  شمعرية الر سمالة 

رية تتالشي الوتيعة اإلوبارية القائمة عل  الت ليمغ فمي الحم يث الق سمي لحسماب شمع
 العكر في نصو  الا عرد.

مممن همم ه الا قطممة بالمم  ات تحمممل الموا مم، تالمخا بممات تعارضممًا  ماليممًا تمعرييممًا 
تهممو لمميا بمماألمر المسممتترب  -هللا المتخي ممل– ائممًا فممي صمممي  وطمماب فاعممل ال يمما  

تمم  كصممب  يمم ر  تيعمماأ علمم  نحممو مختلمم، عامم  الا عممرد المم د ال  م  ين برع ممما دام المم  
ف ممم  القممائ  علمم  تزتيممل يثيممر مممن اليممات تالمعمماتي  القر نيممة، لعممل  شممث كنمم  يعممرو 

كهم  مما تلممث المكانممة التممي يماح مما للمتصمموف المم د ير مم  فممي المعرفممة، تيمما   مم يرًا 
كي يور   المخا بة تتلقي العل  من هللا دت  تاسطة، تهي العكمرل المحمور تال م ف ل

 التي تقوم علي ا الموا ، تالمخا بات.
مخا ي فالاعرد  صامتًا يستم  تال يتكل  ، أل   هللا  ال ل ال وت مال لمي ل ا ب ا ال

كند من كهل ما ال تتكل   يي ، ت   تكلممد ييم  ور مد ممن المقمام، ت كا ور مد ممن 
 . 1فالمقام فلسد من كهل و

تمن هاا ن ر  العرث بين ت ود الرسول في الحم يث الق سمي، باعتبماره تاسمطة 
كالمممي ممما دام مو   ممًا مممن واللمم   لمم  ابممن  دم، ت ممين سممردية وار ممًا عممن الحمم   ال

                                                           
 .159املواقف، ص  (1)
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مممي فمممي الموا ممم، تالمخا بمممات، الممم د ي ممميو التجر مممة فمممي الو مممد الممم د  ت مممود المتلق 
ممم   ممم  تياقمممل فممي    تاحممم ، يتلق  تتممزامن ييممم  ممم  رتايت ممما، ف مممو فممي  لمممي الحمم   يتلق 

 ممرب معرفممة كسممرار ولمم  هللا، تكسممرار ملكوتمم  فممي السممماا تاألرو مممن  لبمم ، تهممو ك
  لي  من ح ل الوري .

ممة، كت ومموا ر كت مم ها  تسممواا يانممد الموا مم، تالمخا بممات موا مم، ت وديممة حق 
م  ب ما مما  صم   ليم  الحم يث الق سمي الم د  ر، كت تارد حل  بالاعرد، فان م  يجس  التصو 
نا  ه ف  التقريي بين الع    هللا، بل تجاتز كلث  لم  الحم يث عمن لحهمات القمرب 

مممو ، تيتالشممم  يمممل  شممميا ممممن سممماحت  ييصمممير هلل تلمممث، حمممين يعاممم  الع  ممم  عمممن الس ِّ
 ح يبًا، تتصير المخا بة هي موضوا الخطاب.

م  مما  ل لث يمكمن الحم يث عمن تمطميط موضموعي للحم يث الق سمي، فجماا يجس 
تعمم  بمم  هللا ع مم ه حممين  ممالال وتال يممزال ع مم د يتقممر ب  لممي  بالاوافممل حت مم  كحب مم ، فمماكا 

ب ، ت صره الم د يبصمر بم ، تيم ه التمي يمبطو ب ما،  كح  ت  ياد سمع  ال د يسم 
 . 1فتر ل  التي يميي ب ا، ت   سزلاي ألعطيا  ، ت   استعاكني ألعي ن  و

بين التلقي الساب  لزمن السرد  لياًل في الموا ، تالمزامن ل  فمي المخا بمات، 
ت ممين التلقممي المم د يجعممل مممن الرسممول صممل  هللا عليمم  تسممل  فممي الحمم يث الق سممي 

ساًل لمتل   ور هو  م ور المسملمين. ي مرز الماحم  التم اتلي فمي يمال الا صمين، مر 
حيمممث تتسممم  دائرتممم  فمممي الحممم يث الق سمممي، ف مممرز الجانمممي التعليممممي التر مممود، ت ممم ت 

تكيممر  ،بعمما األحاديممث تممؤد د دترًا تمم ييريًا بكيتيممة الخلمم  تفضممائل هللا علمم  ع مم ه
يل  ما اسمتعمل ا الرسمول صمل  بعا المواعب ممن ومالل  صمص األن يماا تالرسمل، ت 

ث تيحعممب  هللا عليمم  تسممل  يحجممج  وباريممة ت مم ف  لمم   عممل ممما يممرت  عممن هللا يصمم  
تيعمممل بمم ، فممي حممين ي مم ت صمماحي الموا مم، تالمخا بممات مسممتووبًا كسممرار الخلمم  
عمل بما كمر بم  هللا، لم لث بم ا فمي تضم  يتجماتز ييم  تضم  الممؤمن العمادد الم د 

 ديث الق سية تلث.ت   د  لي  مضامين األحا
    اومممتالف صمممورل كداا الخطممماب فمممي يمممل  ممممن الحممم يث الق سمممي، تنصمممو  
مل الرسمول صمل  هللا  الا عرد ي ي ن   يعمة فاعمل ال يما  فمي يمل  ما مما، فعمي حمين تكع 
عليممم  تسمممل  بالرتايمممة عمممن ر  ممم ، سمممواا بطريقمممة مباشمممرل تممموحي باقلممم ، يمممما ترد  ليممم  

 مباشمرل، كت رتايمة المعام  بمايراده بلعهم  همو، تتعي ا ا صيتة  سااد الخطاب  لم  هللا
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ل باليرو.  كت التصر ف يي  بالتق ي  تالتزوير، كت الت و 
فاق، عا  نمص  يتطماب  ييم  حجمم  بحم   القمول ييم ، نجم  الاعمرد يحيمل  لم  
هللا المعتممرو مباشممرل، تيعكمما التممواتر تالمعمماتدل التممي اعتممم ها فممي اإلسممااد بقولمم ال 

 مممم ، تحمممموالت فممممي المعامممم ، تتحمممموالت معرييممممة، هممممي مقصمممم ية ت ممممال لمممميال كت يمممما ع
المعارضممة كات مما، تهممي عال ممة  ضممافة ال يتو  مم، ب مما الاعممرد عامم  مع مموم الع وديممة 

ا تالعمممل بممزتامر هللا تنواتيمم ، بممل يراهمما معرفممة تتجل مم  ئالمم د يختممزل فممي   امممة فممرا
معرفممة اإلنسمما   فممي حمموار بممين هللا تاإلنسمما ، وت     ممرب هللا مممن اإلنسمما  هممو شمماه 

 . 1فهللو
مممارد الممم د يممما  فمممي الحممم يث الق سمممي تاسمممطة لاقمممل  ل الس  تلممم لث نالحمممب تحمممو 
وطماب هللا البمن  دم،  لم  متلمم   يختمزل ابمن  دم، تيصمب  يممل  الخطماب مو  مًا لمم ، 
تيا  ال ب   ل  ا التحويل الت اتلي ك  يح   تحوياًل في الصميتة ال اوليمة للخطماب، 

لمم  اإلمسمما  بالجمممل المعمماتي  فممي الحمم يث الق سممي، تتعريع مما اعتممم  في مما الاعممرد ع
ل ييمم  بمم لث التوالمم  تالتعريمم  يونممًا رمزيممًا تخيليممًا  ت عل مما تتااسممل  لمم  الحمم   المم د تيممك 
يمموازد تجر ممة العممارف فممي ت عتمم  كمممام هللا، تمممن  ليممات كلممث التيممكيل صمميغ الامم اا 

ممممة تالتقابممممل بالتضمممماد، تاإلابممممات تالاعممممي، ت ملممممة اليممممرب.  تهممممي    لمممم  تكممممن واص 
بالحمم يث الق سممي، فمما   تواترهمما فممي الا صممين يكيمم، عممن صمميغ للتعاعممل المم د يعمم   

 كسات فعل المعارضة.
ممي، تاسممتعانوا بمعهمم  األشممكال  لقمم   ممر ب المتصمموفة يممل   ليممات التعاعممل الاص 
التع يرية، مير ك   اليعر يا  العضاا الرحي الم د اسمتطاعوا ييم  اوتمزال يمل  تلمث 

يممات، تال يمممر  بيممد مممن اليممعر الصمموفي  ال تنقممرك ييمم  ا تباسممًا كت  يحمماا بمماص  الل
ساب ، كت تحوالت يمية بتمطميط نمص  كت اوتصماره كت معارضمت . ت    اتسماا دائمرل 
مما مممر  مممن البحممث، فان امما  التعاعممل ممم  اليممعر تسممتترث اإلحا ممة ب مما فضمماا كنثممر مم 

ممم ل نعتممم ، تتبعممًا للتممرو الما جممي المم د يسمممي ر ال بحممث، علمم  كهمم   الهممواهر المجس 
فة القر  الثالث ل  يكونموا شمعراا بمالمع وم  لعملية التعاعل، عل  الرم  من ك   متصو 
المتعممارف عليمم ، فان مم  كمكاامما مالحهممة التممزاير المم د مارسمم  شممعراا  وممرت  علممي  ، 
فكت وا مقطوعات من تحي كلث التزاير، تواصة الحمال ، الم د كشمار ماسمايو  فمي 

مار بمن تعل يقات عن شعره  ل  بعا مهاهر التياب  في ا م  ميره من اليمعراا يبي 
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. هممم ا فضممماًل عمممن نسمممبة يثيمممر ممممن المقطوعمممات  1فبمممرد تكبمممي نممموات، تكبمممي العتاتيمممة
ممن فممي   ،اليممعرية  لممي  ممي، فان مم  يجعلامما نعَخم ِّ تهمم ا ت   لمم  يامم ر  ضمممن التعاعممل الاص 

فة ضممن التمرا    يعة التحويالت فمحانال تمعارضمة  التمي يما   يمارسم ا المتصمو 
اليممعرد، حت مم  تهمم  ياطقممو  مممن داوممل التجر ممة، ت مم  كصممبحد همم ه التحممويالت فممي 
ت ممد الحمم  ممم  ابممن عر ممي تابممن العممارو تا عممًا ملموسممًا مممن وممالل عال ممة اليممعر 

 الصوفي بيعر الخمر تالتزل.
وات، تلق  كشار ع نا  العوادد في ح يث  عن شعر الحمال   لم  تمزاره بمزبي نم

تالحسمممين بمممن الضممممحا ، بمممايراد نصممممين ل مممما، تسممممار  ممممن وممممالل مقارنمممة بسمممميطة 
ين للحال    يعة التحويل الممارت. يقول كبو نواتال  باص 

  "ةةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةةة ّكرت دةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةا  اقةةةةةةةةةد الىفةةةةةةةةةب مّنةةةةةةةةةا
  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الىفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةل أقةةةةةةةةةةةةةةةةةة    تركةةةةةةةةةةةةةةة  مّنةةةةةةةةةةةةةةةا قفةةةةةةةةةةةةةةةي 
  (2)أقةةةةةةةةلّ لةةةةةةةةا الففةةةةةةةةي مةةةةةةةةن ح    ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ح اتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزأ 
  ول ال تعن الحسين بن الضحا 

  ن ةةةب  ينةةةا مم ةةةل  األمةةةانا    ّق مةةةةن ح أر  ولةةةةي  مةةةةن ارانةةةةا
  اقيةةةةةةةةةةأبةةةةةةةةةةدا   المغيةةةةةةةةةةب انتج    ةةةةةةةأبا مةةةةةةةن ضةةةةةةةمير  وضةةةةةةةميري 
  ق   ا مةةةةةا ا تبةةةةةرت  متزجةةةةةاق   نحةةن شل ةةاق   ق نظةةرت ورودةةا
   شةةةةةةةةةةا   بدأتةةةةةةةةةة  ومةةةةةةةةةةدانا   لةةةة  ا مةةةةةا "ممةةةة   ةةةةةاألمر أو "ةةةةة ّ 

  لكةةةةةةةةةةأّنا دّيتةةةةةةةةةة  ودّةةةةةةةةةةانا   ومنةةةة  ةةةةاق ولىةةةةا  مةةةةا كةةةةاق مّنةةةةا 
  (3)وسةةةةةةةةوا  تحةةةةةةةةر  األبةةةةةةةةداق    صةةةةةةةرات الجفةةةةةةةوق مّنةةةةةةةا سةةةةةةةوا 

 كم ا الحال  فق  ترد ييما يتعاعل يي  م  كبي نوات  ول ال
 ومةةةةةةةةةةةةةةةن  جمّةةةةةةةةةةةةةةةل كّفةةةةةةةةةةةةةةةا    ا "جةةةةةةةةةةةةةةرت لمةةةةةةةةةةةةةةن لةةةةةةةةةةةةةةا 

                                                           

 )1(Voir Husayn Mansûr Hallêj, Dîwân, Traduit de I'arabe et 
presénté par Louis Massignon, éd. Seuil, 1981. 
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   ةةةةةةةةةةةةةةةةا أ  ةةةةةةةةةةةةةةةةري وأقّفةةةةةةةةةةةةةةةةا   ومةةةةةةةةةةةةةن لرودةةةةةةةةةةةةةا ورادةةةةةةةةةةةةةا 
  وقةةةةةةةةةةةةةةةد  "بةةةةةةةةةةةةةةة   ّّفةةةةةةةةةةةةةةةا   أدبّةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةبع  مّنةةةةةةةةةةةةةةةةا

   لةةةةا ق لةةةة  تكةةةةن لةةةةا  لمةةةةن    لكةةةةةةةةةن لةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةلّ كّفةةةةةةةةةا  
   نةةةةةةةةةةةةد انىصةةةةةةةةةةةةا ا و ّلةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةلّ كّفةةةةةةةةةةةةةا وأ"فةةةةةةةةةةةةةا
  (1)والةةةةةةةةةةروح ج ةةةةةةةةةةد المىةةةةةةةةةةلّ    مةةةةةةا لةةةةةةا سةةةةةةو  الةةةةةةروح  ةةةةةة "ا

 تيقول ييما ل  عال ة بقول ابن الضحا ال
  نحةةةةةةن رودةةةةةةاق دففنةةةةةةا بةةةةةةدنا   أنةةةا مةةةن أ"ةةةو   ومةةةن أ"ةةةو  أنةةةا
  تضةةةةةرب األم ةةةةةال لفنةةةةةا  بنةةةةةا   نحةن  مةة  كّنةةا  فةة    ةةد ال ةةو  
  اوإ ا أ  ةةةةةةةةةةةةةةةرت  أ  ةةةةةةةةةةةةةةةرتن   لةةةةةةةةةةةة  ا أ  ةةةةةةةةةةةةرتنا أ  ةةةةةةةةةةةةرت 
  لةةةةةو ترانةةةةةا لةةةةة  تفةةةةةّر  بيننةةةةةا   أا ةةةةةةةا السةةةةةةةا ل  ةةةةةةةن ق ةةةةةةةتنا 

  (2)مةةن رأ  رودةةين دةة ّ بةةدنا    دةةةةةا رودةةةةة و رودةةةةة  رودةةةةةا ور 
تعلمم  الممرم  مممن ك   العال ممة بممين نصممي كبممي نمموات تالحممال  ال تؤيمم  تحمموياًل 

يممث تمم  تاضممحًا علمم  مسممتو  األسمملوب، فان مما تا ممئ عممن العال ممة فممي الموضمموا، ح
تحويممل تصمم، المعانممال فممي الحممي  اإلنسمماني المؤسمما علمم  االنعصممال بممين المحممي 
تالمح مموب. نحممو موضمموا  ممائ  علمم  االتصممال بيا ممما هممو ممما ع  ممر عامم  بممالحلول. 
تمن ا  اعتبمار نصمو  الحمال  نقطمة تحمول كساسمية فمي موضموا الحمي الصموفي 

  ول ابن العاروالتهو األمر ال د نج ه يت اتل بع ه بزساليي مختلعة مثل 
  (3) ضةةةّر   لةةةو كةةةاق  نةةةدك  الكةةةلّ    أ ةة ت  لةةؤادي  و"ةةو  عضةةا  لمةةا الةة ي
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، يانممممد تراا تحويممممل  1ف   مقصمممم ي  تتييممممر الممممركد، باصممممطالو محممممم  معتمممماو
ممي ابممن  ممي الحممال  تكبممي نمموات، لكممن فممي نص  موضمموا الحممي يممما الحهامما فممي نص 

انمممال الموضممموا فمممي الضمممحا  تالحمممال  تتزنممم  مقصممم ية التث يمممد، حيمممث نالحمممب مح
الاصممين، بؤرتمم  هممي امتممزا  الممرتحين، عكسممت ا المعارضممة األسمملو ية علمم  مسممتو  

 الصيامة.
لقمم  يانممد المحانممال كدال لممارسممة فعممل المعارضممة، تأل  كاممر فعممل الحممي فممي 
نعمما يممال اليمماعرين تاحمم  لمم  يجمم  الثمماني فالحممال    ال الصمموغ علمم  المامموال نعسمم  

 ريقمممة حملمممد المتمممزورين يمممابن عر مممي علممم   عمممال  الممم د حممممل كلمممث األامممر. تهمممي 
التبارد ماية لتجسي  المعارضة، حت  ت   ل  يكمن هاما  مما ي مرر كلمث التبمارد ممن 

 الااحية ال اللية.
تلق  كير ع   الحتيب فرملي ك  يتاب محاضمرل األبمرار البمن عر مي  مائ  يل م  

لم  بعما ما ما. عل   عادل صيامة كبيات كعجي ب ا، كت ممارسمة تحموالت يميمة ع
تكترد بعمما األمثلممة التممي  علتامما نعتقمم  ك  المعارضممة الممواردل في مما كصممبحد تع ممر 
عا  ابن عر ي عن ترف فاي في الكتابة، يما تعكا التعاعمل المعتموو الم د مارسم  
الممما ص الصممموفي، تالممم د لممم  يكتممم،ِّ ييممم  المتصممموفة بمممما يمكمممن ك  يكمممو  كدال إلبمممراز 

تا كلمث  لم  استاسما  كهم  تكوطمر األممراو اليمعرية  داللة صويية فحسي، بمل تعم  
العريقة في الثقافة الرسمية، تهو التزل تالخمريمات، ليكمو  كلمث دلمياًل صماروًا علم  

ف تالثقافة المريزية، يما عا  ابن العارو تابن عر ي.  التصال  بين التصو 
يحيلاممما ع ممم  الحتممميب فرملمممي  لممم  يثيمممر ممممن الامممماك  التمممي اسمممتقاها ممممن يتممماب 

 اضرل األبرار البن عر ي نورد ما ا للتمثيل ما يليالمح
 يقول ابن عر يال

 تمن  ي   اليعر ما  ال القائلال-1
  لىةةةةةد سةةةةةرنا أّنةةةةةا  صةةةةةرت ببالكةةةةةا   لةةة ن سةةةا نا أق نفتنةةةا   سةةةا  
 تكحسن ما  لو  ال ما  لااال
  لمةةةةةةا كةةةةةةاق  ح أق  صةةةةةةرت ببالكةةةةةةا   لةةةة ن سةةةةرنا أق نفتنةةةةا  مسةةةةا  

 ل الور في باب اليكو التمن كحسن اليعر ما  ا-2
                                                           

، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، 1يراجع حممد مفتاح، دينامية النّص، تنظري وإجناز، ط (1)
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  أشّو من الصول ما أشّو مةن الى ةر   لالفيةةل  ق ويةةف  كالفيةةل  ق "جةةرت
 تكحسن ما  ما  لااال

   ةةةةةالا أ ةةةةةال الفيةةةةةل أم ق ةةةةةراألمةةةةةا    شةةغفا ب ةةا ويةةف   الفيةةل أو "جةةرت
 تكير كن  كعجب   ول ابن ش ل في ت د تص، الر ي ال-3

  ولةةةةا دفةةةةّا  في ةةةةا يةةةةا  ا الةةةةّد     رض تجفةة  لةةا    ف ةةا ةةرا   األ 
  لةةةا كةةةلّ داشةةةيا مةةةن نسةةةج ا  فةةة    دفةةةةل األنةةةةوار م  بةةةةا تسةةةةتل لةةةةا

  دمةةةر اليواقيةةة  لةةةا المن ةةةور انةةةتظ    دّر مةةةةةةن األقحةةةةةةواق الغةةةةةة  زيّنةةةةةة 
  تبّةةةا السةةةما  وثغةةةر األرض اتبسةةة     أنمةةةةةةةا  السةةةةةةةما  األرض شةةةةةةةامت 

 فقال ابن عر يال
  جةةةةا ت  فةةةة  األرض  األز"ةةةةار أنةةةةوا    ضةةا الغنةةا  تضةةحن   أمةةا تةةر  الرو 

  بةةةين السةةةما  ومةةةين األرض شةةةحنا     تبسةة  األرض    تبّةةا السةةما  ل ةةل
  مةةةةةا ثةةةةة  شةةةةةحنا  لكةةةةةن ثةةةةة  أشةةةةةيا    ح والةةة ي  ضةةةروب الز"ةةةر أضةةةحّ ا
  (1)واألرض تةةةأب  الةةة ي قالتةةة  والمةةةا     ق السةةةما  تىةةةول الز"ةةةر مةةةن ز"ةةةري 

،  ممم  تضمممي  كت نالحممب ييمممد كصمممب  الممما ص اليمممعرد مكونمممًا لممم ائرل ممممن الععمممل
تتس  بحسي   يعة العال ة التعاعلية التمي تر طم  بتيمره ممن الاصمو ، يمز  تكمو  
نتيًا يليًا يعم  يي   ل   لي المعا  األصلي بمعا   ور ياا ض ، ت م  يحمافب عليم  
تيما  ل  بع ًا   ي ًا يس   في  وضاا تح ات  ال اللية لاهام داللي مخال، للاهمام 

يمم  بمما  تال بممادل بعمم ما يمما  يامم ر  ضمممن نهممام مخممال، هممو السمماب ، يارتبمماب الع
سممياث الحممي اإلنسمماني حسممي ًا يمما  كت عتيعممًا، تتتي ممر الاهممام المم اللي المم د تممرد ييمم  

 الخمرل، فترتبط بال بادل تع م التحري ، يما سار  ييما بع .
ت مم  يكمممو  الاهمممام األسمملو ي كاتممم  همممو المسمممت  ف، ب مم ف  ابمممات القممم رل علممم  

الاممموك ، تلامما فممي األمثلممة السممابقة مثممال، حيممث اعتممم  كبسممط الليممات فممي  محانممال
                                                           

لدين بن العريب سلطان العارفني، اهليئة نقاًل عن عبد احلفيظ فرغلي على القر،ي، كتاب الشيخ حمي ا (1)
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 لمم المعارضممة، يممما فممي ال يممد األتل باسممت  ال  سممااني بسممر ني، تتعضمميل  مسمماال ع
 ساال، تفي حمين تكمو  وبمارل وطمرت ببالمث فمي ال يمد م مررًا تاليمًا لاسميا  اإلسماال 

يحم    ال السمرتر بمما نالم  ممن التي سماات ، فان ما عام  ابمن عر مي م مرر سماب  لم  
 ساال، تيزن  يعارو األتل في ك  يكو  السمرتر، بمز  يخطمر ببالم   ومر مما يعكمر 
مر ماطم    يعمة األامر الم د يحم   حيامما يخطمئ المممرا  ييم .  نم  ب م ه الطريقمة يعس 
ماط  الس ي تالاتيجة. تهي الطريقمة نعسم ا تقريبمًا فمي ال يمد الثماني، حيمث اسمتابط 

تمم ، لمم لث ريممز عليمم  بال مم ا بمم   ل الليممل ت صممره بيممتل صمماحب  بح يمممن شممكو   ممو 
 أل  االشتتال بالح يبة كتل  من االشتتال بطول الليل ت صره.

ممما فمممي األبيمممات األوريمممات فممما  راعممم  اليممماعر األتل ماهمممر الر يممم ، فممم هي  كم 
يص، مهاهر كلث الجمال في األرو، تانت م  باوتزالم  فمي ابتسمام األرو ت كماا 

فا  ابمن عر مي كهمي بعيم ًا فمي تعليمل تلمث الصمورل بطريقمة  ريعمة تعكسم ا  السماا،
 رافممممة التقابممممل بممممين األرو الم تسمممممة الضممممماحكة تالسممممماا البانيممممة ت ممممين اإل مممممرار 
بالعضممممل مممممن السممممماا تعمممم م اعتممممراف األرو. تت ممممرز المعار ممممة ي ليممممة مممممن  ليممممات 

تمم  التممي تعمموث ممما المعارضممة التممي ارت همما ابممن عر ممي تتجسمم  ممموا ن الحسممن فممي كبيا
 اعترف ب  من  ودل تحسن كشعار الورين.

رل لتلقممي ابممن عر ممي الجمممالي ل مم ه الاصممو  مممن وممالل   ن  مما ردتد كفعممال م ممر 
تحويمممل الععاليمممة العايمممة للرسمممالة بحسمممي مممما يرممممي ييممم  يقمممار ، يمممتلخ ص فمممي يمممو  

 الماط  األنثر تع يرًا عن الجودل هو ماط  العلة تالس ي تليا الاتيجة.
ما يانممد المعارضممة ممارسممة نلمسمم ا ضمممن الجمماا كت الامموا الواحمم ، ت مم نا ت  لم 

رت  التعاعممل الحاصممل بممين التممزل تالخمممرل  نثيممرًا ممممن تعرضمموا لليممعر الصمموفي ي ممر 
ل الط يعي، همو نعسم  التوالم  الم د يحم   ممن األصمل  لم  العمرا،  ف بالتحو  تالتصو 

لليعر ال ياي تالتزل العم رد  فيالحب علي الخطيي ك   اليعر الصوفي يا  وتحوالً 
المتصممموف ال مممائ  فمممي مسمممار  الجممممال الرتحمممي، تيممما   سممم  ماممم  تصمممعي ًا ليمممعر 

 . 1فالخمريات العر يو
هل ه ا يعاي ك  المتصوفة ل  يكن ل   تعي لتود ممريز فمي يتابم  اليمعر؟ 
حيث يا  الصوفي ي تر بين األشكال تاألممراو اليمعرية بحثمًا عمن مادتم ، لياتمزا 

ا دت  عامماا  رائق مما فممي التع يممر، تلمم  يعمم  الحمم يث سممو  عممن عمليممة اسممت  الية ما مم
يقمموم ب مما القممار  ييستحضممر السممياث الخممار ي لتعيممين الموضمموا الصمموفي فممي نممص 
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بزيمي مبمار   لم  التسماال عمن عجمز  مماهير  االتزل كت الخمرل، تر ما هم ا مما حم 
مي المتصوفة في  وال األزما  عن ول  لتة للحي  اإلل ي  تسمتقل عمن الحمي الحس 

نل االستقالل، تيعل مل كلمث بمز  الحمي اإلل مي يتمزت القلموب بعم  ك  تكمو  انطبعمد 
عل  لتمة العموام كصمحاب الصم وات الحسمية، ييمضمي اليماعر  لم  العمال  الرتحمي، 

 . 1فتمع  من عال  المادل كدتات تكويلة هي ع ت  في تصوير عالم  الج ي 
  موضموع ا، تالموضموا حيمث يعثمر علم  لتتم  تالحقيقة ك  الكلممة حمين توا م

ال يسمممممتطي  اليممممماعر  ال ك  يسمممممتجيي ل ممممم ا التعاعمممممل، حتممممم  ت   يانمممممد المالمممممم  
األسلو ية للاص المتعل  ب  كنثمر بمرتزًا ممن المالمم  الخاصمة باليماعر، لم لث ي م ت 
من الصعي استخرا  ما هو صوفي مما هو مزلمي كت وممرد،  ال بمما تعطيم   يانما 

مات الصويية، ل لث يما  تمما زال التزتيمل الوسميلة الوحيم ل التمي نقمرك ممن بعا الكل
والل مما همم ه الاصممو ، تيمم لث فعممل ابممن عر ممي حممين كحممي اباممة شمميخ  الا هممام، امم  
كصبحد تمثل مجل  ممن مجمالي الحم ، ت التمالي لم  يعيم  في ما  ال هللا، فعمم   لم  

كممي يصممرف الخمما ر عممن تزتيممل تع يراتمم   لمم  معمما  صممويية با ايممة دعمما القممار  ل
  ف مم  ممما تاطممود عليمم  مممن معمما  تكسممرار ممه رهمما، ت لممي البمما ن حتمم  يتسمما  لمم

 بقول ال
  وا فةةةةةةةةب البةةةةةةةةا ن دتةةةةةةةة  تعفمةةةةةةةةا   لايةةةةر  اللةةةةا ر  ةةةةن ظا"ر"ةةةةا

تلمم  يكممن الهمماهر سممو  شممكل مسمممتوح  مممن التممرا  اليممعرد العر ممي يمممالتزل 
ًا، ألنمم  يمما  ياسممج علمم  تالطلممل، تمممن الثقافممة ال يايممة، فكمما  معجممم  اللتممود تقليمم ي

ماموال القم ام ، يبكمي األ ممالل تيصم، الرحلمة تميما  ا، تممما يمرتبط ب ما ممن كتديممة 
ت امممار، تيزوممم  ممممن كسممملوب التمممزل كسممماليب  فت ممم ت المسمممارات الصمممورية للح يبمممة همممي 
نعس ا في  صص الترام بيق ي  العتيد تالصري ، تلاا في ه ه الاماك  كمثلة حيمث 

 يقولال
  بةةةةةةةةة ا  البفىةةةةةةةةةهوانةةةةةةةةةدب أدبتنةةةةةةةةةا    قةةةةل  ةةةةالصفول الدراسةةةةات بفعفةةةةه
  من ةةةةةةةةا  حسةةةةةةةةن تفّصةةةةةةةةا بتفّجةةةةةةةةه   قةةةةةل  الةةةةةد ار وناج ةةةةةا متعّجبةةةةةا  
  (2)ثمةةةةةر اللفةةةةةود وورد روض أانةةةةةه     ةةةدي  م فةةةا  نةةةد  ا ةةةن قا فةةةا  
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 تيقولال
  ديةة  الىضةةيب الّر ةةب والةةروض النةةدي    ةةةا  الركا ةةةب نحةةةو برقةةةا ث مةةةد

  ديةةةةة  السةةةةةحاب ب ةةةةةا اةةةةةروح ويغتةةةةةدي   البةةرو  ب ةةا تريةةن وميضةة اديةة  
   ةةةةةةةةالبي  والغيةةةةةةةةد الحسةةةةةةةةاق اللةةةةةةةةّرد   وارلةةةةه يةةةةويتن  السةةةةحير مناد ةةةةا  
  أ يةةةةةةةةةةد يةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةن كةةةةةةةةةةلّ ثانيةةةةةةةةةةا  ج   مةةةةةن كةةةةةل لاتكةةةةةا  صةةةةةر  أدةةةةةور
  (1)ا ةةةةةةةو  الحسةةةةةةةاق براشةةةةةةةق ومن ةةةةةةةد   ت ةةةةو  لتى ةةةةةد كةةةةلّ قفةةةةةب "ةةةةةا  

 تيقولال
  ويةةةةةةةةا رضةةةةةةةةا ا   قةةةةةةةة  منةةةةةةةة  الضةةةةةةةةرما    ةةةةا مبسةةةةما  أدببةةةة  منةةةة  الحببةةةةا
   ةةةةةةةةةةةةةّد  حح لنةةةةةةةةةةةةةا منتقبةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةا     ةةةةا قمةةةةرا  لةةةةا شةةةةفق مةةةةن  فةةةةر
   ةةةةةةةةةةةةاق  ةةةةةةةةةةةة ا ا  لف ةةةةةةةةةةةة ا ادتجبةةةةةةةةةةةةا   لةةةةةةو أنةةةةةة   سةةةةةةفر  ةةةةةةن برقعةةةةةة 
    ةةةةةن نىةةةةةا لةةةةةا روضةةةةةا قةةةةةد ن ةةةةةبا   شةةةم  ضةةةح  لةةةا لفةةةن  العةةةا
  (2)تاجةةةةةا  مةةةةةةن التبةةةةةةر  شةةةةةةى  الةةةةةة  با   مةةة   ىةةةد الحسةةةن  فةةة  مفرق ةةةا

المقاصمممم  التممممي      المحانممممال األسمممملو ية الباديممممة فممممي همممم ه الاممممماك   مممم  تخعممممي
تختر  ا تالتمي دعما ابمن عر مي القمار  إلدران ما ممن ومالل تمر  الهماهر، ألنم  كدر  
ك  يلمممات التيممر تكسممالي    تعمموو ما مما رائحممة السممياث المم د تكونممد ييمم ، تلمميا مممن 
الس ل ك  يجتر كسلو ًا تيلممات تيجعل ما كسملو  ، أل  كسملوب التيمر يقماتم بمقاصم  

ت مم ناه فممي شممرح  يجممرد يممل  يلمممة مممن سمميا  ا تمقصمم   الوممر المممزهول بمم ، تلمم لث
صممماح  ا، ليجعل ممما ترممممز  لممم  معممما  تمممرتبط بتجر تممم  الرتحيمممة، تهكممم ا كصمممب  ممممثاًل 
ال ر مم  تع يممرًا عممن حالممة العممارفين المج ولممة التممي تسممتره  عممن بقيممة الاممات، تال ممز ل، 

وث الم د يحم ت تهي اإلبل المسما مة رممزًا ل عممال الهماهرل تالبا امة، تالحماددال اليم
بال م   ل  ماازل األحبة. تالخرتد رمز للتكاليد تاألعمال. تال يار همي المقاممات، 
تالر وا ال ارسمات، همي  امار العمارفين بما ، تسملم ال حالمة تاردل ممن مقمام سمليما ، 

رفين، اتاليممموتال األنمموار اإلل يممة، تالطلممولال كاممر ماممازل األسممماا اإلل يممة بقلمموب العمم
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عممة اإلل يممة. تال مميا ال ممم ، تالكواعممي هممي الحكمم  اإلل يممة تاللطممائ، تاله مميال اللطي
 . 1فتاإلشارات العلوية تميرها الر موز المو  ة نحو مقاص ه الخاصة

تلكمممي يجمممرد الكلممممات ممممن معاني ممما التمممي لصمممقد ب ممما اعتمممم  ابمممن عر مممي علممم  
، ال ايمة الصموتية ممن ك ممل اإلشمارل  لم  العال مة بممين الرممز تمرمموزه، يجعمل ماعطمم

الممموادد رممممزًا للعوا ممم، اإلل يمممة، تسممملم   شمممارل سمممليمانية، تاليمممي  ممممن كشممماو تعاممم  
 الميل، تميرها من الرموز التي يعج  ب ا تر ما  األشواث.

همممل هممم ا يعامممي ك  ابمممن عر مممي نمممزا عمممن نصوصممم  التمممي اسمممتعار في ممما الاهمممام 
 التقلي د بز ره التتريضية المعرتفة، يل عالمة ت ل عل  ه ا الاهام؟

ي  ت األمر ي لث ما دامد العالمات التتريضية للحمي اإلنسماني تلتقمي مم  ال 
مثيالت ا ممن الحمي اإلل مي، فالمعانمال، تالل وعمة تاإلحسمات بالبعم ، نعسم ا، ت م  ت لمغ 
ت ا فيلتقي المتصوف في نيموت  الرتحيمة بايمول ممن تزوم ه الخممرل،  ه ه الحاالت ش  

تتريضممممية نعسمممم ا المرتبطممممة بوصمممم، لمممم لث ت مممم نا المتصمممموفة يؤيمممم ت  العالمممممات ال
 الخمرل تحالة السكر.

 نم  كمممر   يعمي ألنمم  يمما يقممول بماوتين ولمميا يمل عصممر يمتلمث كسمملو ًا، كلممث 
. تلممم  يكمممن ياهمممر للخطممماب  2فك  األسممملوب يعتمممرو ت  مممات نهمممر كات نعممموك  مممودو

الصممموفي سمممو  باعتبممماره تاويعمممًا علممم  الخطممماب الممم ياي حتممم  لممم   كصمممحاب ، تعممم م 
لو   الخممما  ير ممم   لممم  يمممو  ت  مممة الاهمممر الصمممويية يانمممد فمممي يمممل امتالنممم  كسممم

عصمر محمل ريمي تتيمكيث، األممر الم د  عمل نعوكهما يتتلتمل علم  مسمتو  العامممة 
تالخاصة من المتصوفة، تلم  تسمتط  الثقافمة الرسممية ك  تستسميغ هم ا الاعموك. لم لث 

هممم ه  حمممين يتيمممي اليمممكل المالئممم  للتع يمممر عمممن األفكمممار يتحمممت  اللجممموا  لممم  عكممما
األفكممممار فممممي الكلمممممة التيريممممة. لمممم لث اوتممممار المتصمممموفة كر مممم  األمممممراو التقلي يممممة 

 لممارسة ت  ة الاهر ت سط الاعوك، فزصب  تقلي  كسلوب الورين هو األسلوب.
تلمم  يكممن األمممر مختلعممًا عامم  ابممن العممارو حممين مممارت همم ه الكتابممة العالئقيممة، 

ب الصمموفي كصممبحد لمم  عالماتمم  نممما لمم  يعمم  بحا ممة  لمم  شممرو تتزتيممل أل  األسمملو 
الخاصمممممة، تممممممن كهم ممممما دترا  المصمممممطلحات الصمممممويية التمممممي كضمممممحد المعيامممممات 
األساسية للتع ير عن اليخصية الصويية ب ليل ك  العق اا الم ين اسمتااتا ممن تتمزل 

                                                           
 لإلطالع على هذه الرموز وغريها يراجع شرح ابن عريب لديوانه. (1)
، دار توبقال، 1ميخائيل ابختني، شعرية دوستويوفسكي، ترمجة مجيل التكرييت، مراجعة حياة شرارة، ط (2)

 .280ص.  ،1986املغرب، 
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ابممن عر ممي المم د ركته يتامماف  ممم  الصممالو تال بممادل، بممادرتا  لمم  ات ممام ابممن العممارو 
  تعم  الخمممرل تالتمزل تعاممي ل م   ال ممما ترممز  ليمم ، ت م  يتخعمم  بمالحلول تاالتحماد، تلمم

 ترااها الياعر ل ث  كفكاره في االتحاد كت الحلول يما يانوا يعتق ت .
لق  استعمل ابن العارو األلعاح التي  مرت علم  كلسماة المتصموفة، تتم اتلوها 

لمث فمي ألنعسم  ، ت عل ما مسمت  مة علم  ميمره ، تيما  ك ابيا   للكي، عن معاني 
ال  ايممة حممين يمما  يممت  السممر  همم ف   العتبممارات مرتبطممة بززمممة التواصممل التممي كشممرنا 

  لي ا في ال  اية.
ت ع  شيوا ه ه المصطلحات بين الاات كصبحد من كهم  المميمزات المرتبطمة 
باألسلوب الصموفي فمال عجمي ك  تكمو  مؤشمرات علم    يعمة هم ا األسملوب يمكمن 

ال اية التقابلية التي  امد علي ما كشمعار ابمن العمارو للقار   دران ا حين يق، عل  
التي فرض ا التقابل بمين المصمطلحات يمالقبا تالبسمط، تالسمكر تالصمحو، تالعمرث 
تالجم ، تالمحمو تاإلابمات تميرهما ممن المصمطلحات التمي تقم،  ابمًا  لم   امي مم  

الخممرد المصطلحات التي فرضت ا محانال األساليي التقلي ية ممن اليمعر التزلمي، ت 
تالطللممي، تلكممن كلممث لمم  يمامم  ابممن العممارو مممن تا يمم  القممار   لمم  كنمم  يعتممم  الرمممز 

 تيقص  ما يصرو ب  في  ول  في التائية الك ر ال
  (1) نةةةةةةّا  ةةةةةةن الت ةةةةةةري  لفمتعّنةةةةةة    و ّنةةةةةا  ةةةةةالتفوي   ف ةةةةة   ا ةةةةةق

تهو يما نر  يلتقي م  ابن عر ي في  لزام  ارئ  بالولو   لم  بما ن رتحماني، 
مممزل يقطمم  يزصممحاب الحممي الرحلممة فممي التيممافي سمم يًا  لمم  ديممار الح يبممة،  تمماهره

ت ا ا  مستور يعكا  شارات صويية تمعماني تيمير  لم  كحموال تمقاممات تموا يم  
 تككتاث، يمثل  ول ال

  أم لةةةةةةةا ر مةةةةةةة  نجةةةةةةةد أر   م ةةةةةةةبادا   أومةةةةةي  بةةةةةر   ةةةةةاألبير  حدةةةةةا
  لةةةةةةةي   ل ةةةةةةةيرت المسةةةةةةةا  يةةةةةةةبادا     أسةةةةةفرتأم تفةةةةةن ليفةةةةة  العامريةةةةةا 

   ق ج ةةةةة  دزنةةةةةا  أو  ويةةةةة   صاد ةةةةةةا    ةةةةا را ةةةةب الوجنةةةةا  وقيةةةة  الةةةةرد  
  واد  "نةةةةةةةةةةةةةةا    دتةةةةةةةةةةةةةة  ديّادةةةةةةةةةةةةةةا   وسةةةةفك  نعمةةةةاق األرا  لع ةةةةا   لةةةة 

                                                           
ابن الفارض، أبو حفص عمر بن أيب احلسن، الديوان، دار صادر للطباعة والنشر ودار بريوت، بريوت،  (1)

 .83، ص 1962
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  (1)لانشةةةةةةد لةةةةةةؤادا   ةةةةةةاألبيص   اد ةةةةةةا   وإ ا ويةةةةةف   لةةةةة  ثنيةةةةةات الّفةةةةةو   
 تيقول ي لثال

  بتىييةةةةةةةةةد  مةةةةةةةةةي   لز ةةةةةةةةةر  زينةةةةةةةةةا   ويةةةةّرح  ةةةة     الجمةةةةال وح تىةةةةل
  معةةةةةار لةةةةة  بةةةةةل دسةةةةةن كةةةةةل جميفةةةةةا   لكةةةةةل مفةةةةةي  دسةةةةةن  مةةةةةن جمال ةةةةةا
   مجنةةةةةةةةوق ليفةةةةةةةة  أو ك يةةةةةةةةر  ةةةةةةةةز    ب ا قي  لبن  "ةام  بةل كةل  اشةق
  مةةن الفةةب  لةةا أشةةّال دسةةن بد عةةا   وتظ ةةةةر لفعشةةةةا  لةةةةا كةةةةل مظ ةةةةر
  وآونةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةد    عةةةةةةةةةةةةزّ   ةةةةةةةةةةةةزّ    لفةةةةةةا مةةةةةةر  لبنةةةةةة  وأ ةةةةةةر  ب ينةةةةةةا

  ظ ةةةةرت ل ةةةة  لفةةةةب  لةةةةا كةةةةل "ي ةةةةا   ي لةةا "وا"ةةا وإنمةةاومةةا الىةةوم  يةةر 
  (2)وآونةةةةةةةةةا أبةةةةةةةةةدو جميةةةةةةةةةل ب ينةةةةةةةةةا   لفةةةةةةا مةةةةةةر  قيسةةةةةةا  وأ ةةةةةةر  ك يةةةةةةرا  

فعي حين ي يي ابمن العمارو فمي المقطوعمة األتلم  باليمكل التقليم د للقصمي ل 
العر يمممة، تالممم د تؤسممما لممم  العااصمممر المرتبطمممة بالرحلمممة تالصمممحراا تالراحلمممة ت امممار 

ا، نقمم، فممي المقطم  الثمماني عامم  الح يبمة، مممما يؤيمم  المعارضمة فممي المماص تالموضمو 
كسباب المعارضة، ييكث ، يل التعيياات الجزئية، مما هو  ميل في  صص الحمي 
العمم رد، لمميعلن مممن والل مما عممن تيممكيل صممورل مطلقممة للجمممال تختصممر تمماريخ يممل 
العيممماث، تيعكممما تعممم د يمممل الصمممور التمممي ت ممم ت ب ممما الح يبمممة، صمممور التجلمممي التمممي 

لقمممة بالممم ات اإلل يمممة التمممي ال تتجلممم  ممممرل تاحممم ل فمممي تحممم   عا ممما المتصممموفة، تالمتع
صورل تاح ل، تهي نعس ا فكرل الجمال المطل  تسريان  في يل الصور الجميلة مم  
بقائ  عل  ما هو علي  من اإل الث، توه ا ال تث همو الم د يكيم، لممن تحقم  بم  
ممم  كاتممم  تسمممر  فمممي عمممين العاشممم  تفمممي عمممين  ك  الو مممود الواحممم  المطلممم   ممم  تعي 

 . 3فمعيوث، ف و ل ا  ت ثياة تعز ل، تهو ايا تيثير ت ميلوال
ر ممممن   مممة لجممموا المتصممموفة  لممم  كسممماليي المتقممم مين ممممن   ن ممم  شمممب  بيممما  ي مممر 
ل شخصمميات الحممي   اليممعراا تمحانممال كشممكال  ، تمممن   ممة كوممر  ي ممي ن ييتيممة تحممو 

                                                           
 .123م. ن. ص  (1)
 .70-69ديوان ابن الفارض، ص  (2)
، دار األندلس، بريوت، 1عاطف جودت نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة يف فن الشعر الصويف. ط (3)

 .118-117ص  ،1982
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، ت   العمم رد  لمم  رممموز للحممي اإلل ممي، نهممرًا لالسممتتراث المبممالغ ييمم  فممي العا عممة
ممة ع ممر التمماريخ،  اسممتعادل الطلممل مممثاًل ت   يمما  اسممتعادل للمعممايير الجماليممة المتراص 

التجر ممة تجر ممة حممي  ديع  ِّممر عممن ف مم  لمتطلبممات   يمم ل فممي التواصممل. تسممواا يانمم
 ل ي حقيقية كم تجر ة عا عة تعل  بمامركل حقيقيمة يمما تكمرر عام  بعما البماحثين، 

ا  همم ا ال ياعممي  تبمماا الاممموك  اليممعرد القمم ي  يتابمم  لتممة اليممعر، فمم ينر مماا عيمم  فمم
ال د ال شث كن  يعكا الوعي التماريخي للتمة، فمي لحهمة عصميبة ممن تماريخ األممة 
العر ية اإلسالمية التي عاأ في ا ابمن العمارو حمين بمرزت القوميمة اإلسمالمية يمرد  

ث فعل ض  الحرتب الصلي ية، تمامًا يمما حم   ليمعراا اإلحيماا فمي العصمر الحم ي
 حين استاسخوا القوالي الق يمة التي يثيرًا ما  ر ت ترااها مضاميا ا.

ت كا يا  يره  القمار  رد يمل األلعماح  لم   شمارات تخمر  بمالرموز التزليمة  لم  
معممماني الحمممي اإلل مممي، تالرمممموز الخمريمممة فمممي حالمممة العاممماا تالسمممكر الرتحمممي، ممممما 

يممر  كنثممر مممما ر ه ابممن عر ممي يؤسمما للرتابممة فممي التزتيممل، فانمم  ال يمكممن للقممار  ك  
ممر دترا   فممي تزتيلمم  شممعره، كت  المم  الاابلسممي فممي شممرح  ديمموا  ابممن العممارو، تيعس 
 -العكممممرل الوحيمممم ل المت اتلممممة بممممين ال ارسممممين  مممم يمًا تحمممم يثًا بار مممماا الهمممماهر فالتممممزل

الخمممرل   لمم  التبمما ن فالحممي اإلل ممي تالعامماا . ت كا سممل ماا بممز  المتصمموفة يت خمم ت  
اسممتعارل للتع يممر عممن المم ات اإلل يممة، تاوتلعممد المقومممات الجوهريممة تالعَرضممية المممركل 

للمم ات اإلل يممة تالمممركل  ال ييممما يتعلمم  بمقمموم الجمممال، فاالسممتعارل محمما ويممال هممو 
ك رب  ل  التوه . تل لث تل االستتراب يحوم حول العال ة التمي كحم ا ا المتصموفة 

هريمممة تالمقوممممات العرضمممية يل مممما اشمممتريد بمممين الممممركل  هللا. كلمممث ك  المقوممممات الجو 
تيادت تتطاب  فا  االسمتعارل ال تثيمر اسمتترابًا، تتموترًا لم   المتلقمي، تيلمما افتر مد 

، فكيمد الحمال تالعال ممة التمي ك ام ما المتصموفة بمين هللا تالمممركل  1فزاد التموتر تالترابمة
علم   مار  التمزل  تالخمرل تالعااا ال تحتود عل  مقومات  وهرية. ل لث يما  ال بم 

الصوفي ال د ال يمتلث المؤشرات التي تجعل  يعلم  كنم  شمعر فمي الحمي اإلل مي ك  
 يتخ   ريقينال

 ما كن  يم ول  لم  الماص باسمتراتيجية وتسمم  لم  بتح يم  مسم   للبحمث عمن  -1
 . 2فتزتيل استعارد كت رفض و

                                                           
، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 2ط ،حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص (1)

 .93، ص 1986املغرب، 
 .101م، ن، ص  (2)
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حرفيتمم ،  علمم  هكت يمم ول باسممتراتيجية تعت ممر التصمموف مممزالً حقيقيمماً، تيزومم  -2
ت كا ممما حمم   األمممر األتل، تهمم ا ممما يجممي ك  يحمم  ، ييجممي ك  تكممو  لمم  

 الليات التي من شزن ا تح ي  المقوم تالميتر  هو الجمال.
   محاتلمممة رد هممم ه الهممماهرل  لممم   مممراال المتصممموفة التعاعليمممة للتمممرا  اليمممعرد، 

تااسمخ فمي الكتابمة تسريا   انو  العالئقية الاصي ة ألسباب ك ااسمية   مرار بحتميمة ال
ممن   مة، ت م تر المتصمموفة فمي تتييمر كفمم  انتهمار القمار  العر ممي ممن   مة كوممر  
تتضممع  كمممام ب ي يممة تلممد  شممكالية بالاسممبة للعممرب تهممي ممما ياسممي لعلممي بممن كبممي 

و، أل  والتقليم  راعمي حيمال الكمالم ت مموهره،   المي فمي  ولم  ولموال ك  الكمالم يعمماد لاعم
اه نمممما تازدهمممر.. تيل مممما ارتقياممما الماضمممي الحهاممما ا تمممرارًا نلمممما كعممم نا الكمممالم ترددنممم

 . 1فمتواصاًل للكالم، تمن ه ه الزاتية سكن الق ماا مسكن المح اينو
سممممم  اليممممعر التقليمممم د للمتصمممموفة بممممز  يمارسمممموا فعممممل المعارضممممة مممممن كبسممممط 
معاني مما التممي تر ع مما  لمم  مجممرد احتمم اا لليممكل،  لمم  كعقمم ها المتجسمم  فممي محانممال 

وب تالموضممموا معمممًا، تالممم د تيمممز ل ممم  هممم ه الممارسمممة همممو اإل مممار اإل ااسمممي األسمممل
الميمممتر  الممم د اشمممتتلوا ييممم ، فممممن اليسمممير ك  يتعاعمممل اليمممعر مممم  اليمممعر، تماممممًا 
نتعاعل بعا العااصر الكيماتية م  بعا، تليا من البسا ة الحك  عل  در مة 

ممممممممي التعاعممممممممل بممممممممين  صممممممممي ل توطبممممممممة كت حكايممممممممة،  ال مممممممممن بمممممممماب التحويممممممممل ا لكم 
transformation quantitative ، فاصممع  بالحممل كت العقمم  باصممطالو القمم ام ،

تلعل من كشم  مهماهر العالئقيمة الاصمي ة بمرتزًا عام  المتصموفة همي تلمث التحمويالت 
ها الاتمما  الط يعممي لكممل  ليممات التعاعممل الاصممي التممي كيرنمما  الكميممة التممي يمكممن عمم  

ل نصمممًا سممماب قًا دت  ك  تلحقمم  تحمممويالت يميمممة، تلقممم  كهم مما. ألنممم  ال يمكمممن ك  نحممو 
نممما  اليمممعر عاممم  المتصممموفة العضممماا الممم د تجسممم ت ييممم  الهممماهرل، نهمممرًا لط يعتممم  
المتميزل في التيكيل، القائمة عل  التكثيد. فقركنا فمي يثيمر ممن الاصمو   شمارات 
 لممم  القمممر   الكمممري ، تيممما  االوتصمممار كهممم  الليمممات تلمممث الممارسمممة. ت   المتصمممع  

الك يممر البممن عر ممي تديمموا  ابممن فممارو يقمم، علمم  يثيممر مممن الاممماك ، مممن  للمم يوا 
 كلث  ول ابن العارو في التائية الك ر ال

  الجةةةدار ألدّةةةاما و ةةةر  سةةةفينتا   قتفةة   ةة م الةةنف  بةةين  قةةامتا 
*** 

                                                           
عبد الفتاح كيليطو، الكتابة والتناسخ، مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، ترمجة عبد السالم بن عبد العايل،  (1)

 .19، ص 1985دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت،  ،1ط
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  نعفةةا  فةة  الةةوادي وجةةدت  لفعتةةا   لبةةا قةةد  الةةوادي وديةة   فعةة 
  ونا يةةن مةةةن نفةة   في ةةةا مضةةةي ا   نةةةوارا  لكنةةة  ل ةةةا "ةةةد وآنسةةة  أ

  وقضةةةةي  أو ةةةةاري و اتةةةةا كفيمتةةةةا   وأسسةةة  أ ةةةواري لنةةةاجيتنا ب ةةةا
نالحمب ييمد تتحمول  صممة الخضمر مم  سمي نا موسمم  ممن الصميتة القصصممية 

ضمممر برفقمممة موسممم ، خالم ايمممة علممم  االسترسمممال فمممي كيمممر األعممممال التمممي  مممام ب ممما ال
  ك  يسممقط دت  ك  يزومم  فخممرث سممعياة كنممات يممانوا يرتز ممو  ما مما، تك ممام  مم ارًا يريمم

عليمم  ك ممرًا، ت تممل مالمممًا بمم ت  كنممي، مثلممما  مماا فممي سممورل الك مم،، تيعيمم  اوتزال مما 
في بيد تاح ، هو في الو د نعس   يحاا  ل   يات القر  ، تمن   ة كومر  يجسم  
ممن والل مما تزتيمل المتصمموفة ل م ه الو ممائ  اسمتاادًا  لمم  التزتيمل المم د كلحقم  الخضممر 

ن سمي نا موسم ، باشمارت   لم  العمرث بمين اليمريعة تالحقيقمة، تصمارت عا  افترا   ع
َلمد هم ه الو مائ  عام   عا ه  ترممز  لم  حجمي الهماهر للبما ن. تفمي هم ا اإل مار كعت ِّ
ابن العارو من   ل شراح ، حيث ييير بقتل التالم  ل  وانحالل حواسم  تانطمالث 

لسممعياة  لمم  رفمم  سممتر نعسمم  عممن تاممائ  القيممود  لمم  فضمماا اليمم ود، تكشممار بخممرث ا
ال مم   عمممن المماعا ت ا اممممة الجمم ار  لممم  الو مممود بممالح ، ف مممو  كا وممرث سمممعياة ب نممم  
ممممة اله ممممور فممممي حلممممل  بالرياضمممميات تالمجاهمممم ات، تتجل مممم  شمممماه  نعسمممم  علمممم  ماص 
األسمممماا تالصمممعات ت مممر حجممماب نعسممم  الحائمممل بياممم  ت مممين الممم ات األح يمممة، فمممزفا  

 . 1فت وده بالح  ألحكام كات و الو ود ليه ر المقصود، ا  ك ام   ار
تنج  في األبيات األور  الطريقة نعس ا في اإلحالة  لم  القمر   الكمري  ت صمة 

تهل كتا  حم يث موسم *  ك  سي نا موس  في التجلي السيااتد. في  ول  تعال ال 
رك  نممارًا فقممال ألهلمم  امكثمموا  نممي  نسممد نممارًا لعلممي   تمميك  ما مما بقممبا كت ك مم  علمم  

 * فلممما كتاهمما نممودد يمما موسمم *  نممي كنمما ر ممث فمماول  نعليممث  ن ممث بممالوادد الاممار همم 
 . 2فالمق ت  و *

تهي يما نر  وضمعد  لم  تحويمل يممي تمث مل فمي اوتمزال العااصمر المعماتي  
مممن همم ه اليممات، ت عل مما رممموزًا ألكتا  مم  تموا مم ه  الرتحيممة، تهممي تعكمما الممرتابط 

ر نمي. ت تما الاهممر عمن در ت ما، فمما  المتيامة بمين الخطماب الصمموفي تالخطماب الق
مممد بايمممة الممماص القر نمممي باوتصممماره تتكثيعممم  ت عممم ل  مممرث  هممم ه العال مممات الكميمممة مس 

                                                           
 .188، ص 1، نقالً عن كشف الوجوه الغّر، جـ129عاطف جودت نصر، شعر عمر بن الفارض، ص  (1)
 .12، 11، 10، 9طه: اآلايت  (2)
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كوممممر ، ال يسممممم  مقممممام البحممممث بالتعصمممميل في مممما، أل  ال مممم ف هممممو الو مممموف علمممم  
الهمماهرل، تلقمم  تمم   لامما حصممر حضممور المماص القر نممي فممي كنثممر مممن موضمم ، نسممتاتج 

مممة التممي تممر ط المماص الصمموفي بممالاص القر نممي، ت التممالي مممن واللمم  العال ممة الحمي
تممممر ط التصمممموف، يتجر ممممة تفلسممممعة، بالمممم ين اإلسممممالمي، تتمممم حا االت امممممات التممممي 

 الحقد المتصوفة ع ر العصور باستقائ   من مصادر تااية تمسيحية.
تفمممي األويمممر     المالحهمممات التمممي بممم ت ممممن تحليمممل بعممما مهممماهر التعاعمممل 

ي في عال ة الخط وفي تسم  للباحث بمز  يتاماتل الهماهرل فمي   ارهما الاص  اب الص 
ن ب مما مممن حممل   شممكاالت يثيممرل كحيطممد بالكتابممة (Générique)األ ااسممي  ، تيممتمك 
 الصويية.
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 الخاتمة

لق  ت ين لي بع  االنت اا من ه ا البحمث، ك  مما بم ا لمي ممن نتمائج  نمما يعمز  
تفقممد فممي اوتيارهمما يل مما، كت يانممد لمم د   لم  الليممات الما جيممة التممي ال كعتقمم  كناممي

القمم رل الكاييممة السممتتالل ا االسممتتالل األمثممل، لكا مما يانممد فممي مسممتو  ممما  محممد 
 لي  من تتيير، في تجاتز بعا القمرااات السمابقة، تلمو بتحقيم  المبمادرل فمي األوم  

 بزسباب البحث العلمي الح يث.
يسمماع  علمم  الكيمم،  ممما -م ممما تاوعممد مصممادرها–   فممي المامماهج الح يثممة 

عن ه ا الجزا الم   من تراااا األدبمي، ام  تقييمم  التقيمي  الموضموعي تاالبتعماد عمن 
ال عوات المع ل تالمرتجلمة البعيم ل عمن ال  مة العلميمة، تتجماتز التطمرف الم د لموحب 
في التعامل مم  التمرا  العر مي عاممة تالتصموف واصمة تق يسمًا ممن   مة، تت مييمًا 

كور ، ت      األتا  إلعادل الاهر في ه ا الترا ، تلن يتمزت  لاما تتتييبًا من   ة 
 ال باتباا الخطوات العلمية الموضووية التي ماحت ا  يانا بعا المساعي تالج مود 
العكرية التي سعد  ل  توتيد رتو العلم  فمي دراسمة األدب، حيمث يكعمي ك  نكمو  

 ائ  تممارسة سلطة القي .ب ا كنثر تريثًا في  ص ار األحكام تك ل  زمًا بالحق
لقمممم  عاياممممدع فممممي العصممممل األتل، الععممممل الاصممممي مممممن وممممالل اإلنتمممما  تالتلقممممي 
ت  يعممة التواصممل بممين المتصمموفة تالمتلقممين، تفمم  ممما ترد  ليامما مممن ردتد كفعممال  زاا 
ك مموال الحممال  واصممة، نبعممد كساسممًا مممن ضممتوب انتاعممد عمليممة التلقممي كات مما التممي 

 اسية تدياية متي دل.ناند محكومة بعا، سلطة سي
لقم  يمما  تضمم  التلقممي عمما زًا عممن اسممتيعاب كفمم  متمماير، لممما هممو سممائ  فرضمم  
الخطاب الصوفي في مستواه ال اللي، تيا  االصمطالو تالرممز تاإلشمارل دعمول  لم  
االوممتالف، تتتييممر  فمماث التلقممي بوسمما ة التزتيممل، ميممر ك  المم عول لمم  ت يممئ لمعممال  

لقرت  المتزورل عا  ابمن عر مي الم د كبمرز تصموره للممركل كف  انتهار   ي ،  ال في ا
باعتبارها فضاا  ماليمًا ييم   ييم  الصموفي تجليمات الجممال اإلل مي المطلم  ت اماره، 
ل مع وم الجوهر األنثود فعل الحي من موضوا معرفي يما عا  األتائل،  لم   فحو 

لخطمماب فقمم  موضمموا شممعرد. تلممئن  سمم  المتصمموفة األتائممل التجر ممة الصممويية فممي ا
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 سمم  المتممزورت  الكتابممة الصممويية ييمم ، ت ممرتز القطممي الجمممالي المم د ال يتحقمم   ال 
 بانجاز القار  بواسطة التزتيل.

   اعتممماد التممزل عامم  المتممزورين فرضمم  مع مموم الجمموهر األنثممود فممي عال تمم  
بال ات اإلل يمة، تلم  يكمن ناتجمًا عمن تجر مة حمي تا  يمة حم اد للصموفي، فع مر ب ما 

 إلل ي تالمثالي، عل  الرم  من التصور اليبقي المالحب. ل  ا
   ه ا الماح  اليبقي في الاصو  الصويية،  عل دارسمي التمزل الصموفي 
يعت رتن  مجرد نمط من كنماب اليمعر العر مي الم د يخضم  يكمل نممط  لم  التتيمر، 
 فقيمل    التممزل الصموفي تليمم  التمزل العمم رد، دت  ك  يكمو  كلممث الحكم  نتمما  نهممرل

 عالئقية للاصو .
ال د يعت مر  H.R. Jaussت   ما في نهرية التلقي من  يجابية، تواصة عا  

التلقي تاهرل تاريخية، كن ا  ا تاا السؤال عن معام  الماص الصموفي، تالسمقوب ممرل 
كور  في األدلجة، تدفعتاا للتساالال ييمد اسمتق لد الاصمو  الصمويية فمي فتمرات 

 لم  ك  القمراال كت التلقمي ليسمد عمليمة محايم ل، يمما مختلعة عا  متلقي ا، تالوصول 
ك  الكتابة نعس ا    ت ز الفاث الثابتمة تالتلقيمات المريحمة، تك  المسمافة الجماليمة ال 

 تقوم دتمًا عل  التوفي  بين  فاث االنتهار تالاص األدبي.
   ا تراحممممات كصممممحاب نهريممممة التلقممممي سمممموف تعممممت  المجممممال تاسممممعًا لمعالجممممة 

صوفي في بع ه التاريخي تالتزتيلي تالسيميائي، ت مكانيمة  نيماا تصمايد الخطاب ال
للموا   التي تح د في ا القراال تاالستقبال في الخطماب الصموفي، كلمث ك  هويمة كد 

تواصملية تو م  اإلنتما  تاالسمتقبال، تممن  –وطاب، كت نوع  األدبي مسمزلة ت اتليمة 
 ال تماعي.ا  تح د الخطاب انطال ًا من دائرل االتصال ا

ي حيمما  التوحيمم د، تمخا بممات الاعممرد بممنمما  الحمم يث متجسمم ًا فممي ماا يممات ك
محمممور التحليمممل فمممي العصمممل الثممماني. ت ممم  تحممم دت  ليمممات التعاممممل معممم  ممممن ومممالل 
الترييز عل  مهاهر الحواريمة التمي ركيمد كن ما تجسم  فعمل التواصمل تالتعاعمل داومل 

ال ممة المتصمموف بمما ، حممين المماص مممن وممالل التيممكيل التحمماترد، المم د يلخممص ع
ي لغ در مة المعرفمة كت الو عمة فيتلقم  عمن هللا تيماع  بمخا  تم . ت كا يانمد نصمو  

ر عمممن ما جيمممة الوصمممول  لممم  هللا، فممما  نصمممو  الاعمممرد تع مممر عمممن التوحيممم د تع  ممم
معامم  الوصممول كمكممن االسممتاتا  ما مما شممرو حقيقممة التصمموف باعتبمماره عال ممة تقطمم  

ين الع   تر م ، يمما تقطم  المسمافة بيا مما فمال يكمو  هاما  مع ا العالئ  تالوسائط ب
 ما يعصل ما.

   الجوانممي التممي يمكممن ك  يمم رت ب مما الحمم يث الصمموفي يثيممرل، أل  فممي الاقمم  
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الحمم يث ت  ممات نهممر متاوعممة، ميممر ك  ممما ماحتمم  لامما ت  ممة نهممر الت اتليممة التممي 
كت نهريمة الحم يث، اعتم نا بعا   رااات ا سمواا ييمما يخمص نهريمة كفعمال الكمالم 

الترييز عل    يعة استعمال اللتمة عام  المتصموفة، فمي موا م، مختلعمة، ت توتيمد 
كدتات لتويمة واصممة بكمل مو مم،، ت مم  ركيمد ك  العال ممة بمما ، فمي بعمم ها التخمما  ي 
التمم اتلي كنتجممد كسمماليي معياممة هممي ممما ع  ممرتع عامم  بالتحمماتر كت التعممارو اسممتاادًا 

تزصمميليًا فممي  من فممي همم ا المجممال، المم د نحمما ماحامم ً  لمم   رتحممات  مم  ع مم  الممرح
تحليالتمم  الت اتليممة، لعممل كبسممط مسممتويات همم ا التزصمميل اعتممماد مصممطلحات مسممتم ل 

 من الاصو  الترااية كات ا.
تلقممم  بممم ا لمممي ممممن ومممالل بعممما الاتمممائج الجزئيمممة فمممي تعممماملي بمممبعا معممماتي  

  ك  يمم نا بمزنثر ممما تمم نا الت اتلية الح يثة ك  الميمرا  ال الممي العر مي  مادر علم
مثلمما يععمل –ه ه المااهج فمي دراسمة  رائم  االسمتعمال األدبمي للتمة. ت   تزصميل ا 

 يعيل بز  يق م لاا كفقًا نهريًا ياماًل لراية ما هو كدبي تف م . -   ع   الرحمن
   الت اتليممة التممي تصمما، يمم لث بكون مما نهريممة السمميا ات يمكممن ك  تسمم   فممي 

 ة الخطاب الصوفي بسيا   الخار ي، تتح د موضع  ييم ، فام ر  الكي، عن عال
ممممن واللممم  المر  يمممات التاريخيمممة تاال تماويمممة تالاعسمممية التمممي تحكممممد فمممي الكتابمممة 
الصممويية، تكلممث مجممال يمكممن للت اتليممة ك  تممم نا ييمم  بمما رااات اريممة، تيمم لث علمم  

علمممي زيعمممور فمممي ا تمممماا األدب تاإلناسمممة تالتحليمممل الاعسمممي، علممم  ممممرار مممما يععمممل 
 دراسات  الاعسية للعقلية الصويية تنعسانية التصوف.

ت كا يانمممد القصمممص الصمممويية يالكراممممات تالمعمممار  تيمممتر  مممم  بقيمممة األنمممواا 
السردية العر ية فمي   يعت ما الحكائيمة، فما  الاتيجمة المسمتقال ممن كلمث، ك  سمرديت ا 

يية، ت مم  ت عممد علي مما الخاصممة تطممرو عمم ل  ضممايا مرتبطممة بالتجر ممة العرفانيممة الصممو 
مممن وممالل مهاهرهمما الاصممية يالعال ممة بممين الممراتد تممما يرتيمم ، حيممث بمم ا ك  الممراتد 

لميا يمما همو اليمز  فمي الحكايمة الخراييمة، ال  -ت   انح ر من نهام اإلسااد–في ا 
تر ط  صلة بما يرت ال  نم  رات متعاعمل مم  البطمل، حتم  ت   فصملت ما سلسملة ممن 

ود  لممم  ك  سلسممملة الرتايمممة فمممي الكراممممات تتكمممو  ممممن تالمممم ل المممرتال، تالسممم ي  ممم  يعممم
 تك ر اا تكتباا الصوفي صاحي الكرامة.

نا  الخوار ي الهاهرل المميزل في  صة الكرامة، تيا  ل  كار بالغ فمي   يعمة 
 اليخصيات تالسرد تالح  .

لقممممم  كسممممم مد  صمممممة اإلسمممممراا تالمعمممممرا  فمممممي تيمممممكل الاممممموا القصصمممممي عاممممم  
وا يممل  مكانات مما ال ايويممة فممي تيممكيل معممار   ، يممما ابممن عر ممي المتصمموفة، فاسممتل م
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–واصة تالصيتة المتطورل التي انت   ب ا للسرد الصوفي، ال د يعم  االهتممام بم  

كممرًا ملحمًا  -بما يماح  عل  السرد الح يث من   رااات ارية في التحليل تالتصايد
 هو من صمي  االهتمام بالترا .

نتيجة سبقاي  لي ا علي زيعمور، ممن ك  األدب العر مي تال يسعاي  ال ك  كاي  
بامكانممم  ك  يقممم م الكراممممة تالمعمممرا  الصممموفي يمثمممال للقصمممة الخياليمممة الرمزيمممة التمممي 
نانممد تخ ممئ سياسممة  عممادل التممواز  بممين المتصمموف تالمتلقممي. تلقمم  ضممماد فممي همم ه 

البتعمماد ا -يسم  ا العاممة ممن الامات -تمريمر األفكممار-السياسمة عم ل مايمات كهم ماال 
 عن السلطة تاهريًا بع م الخوو في مسائل فق ية.

ت كا سممعيد فممي همم ا العصممل  لمم  الوصممول  لمم  ممما يجعممل القصممص الصمموفي 
تاضمممود تحمممد السمممرد، تكلمممث ممممن ومممالل تحليمممل مكونات ممما تمهاهرهممما السمممردية، فقممم  
تمكاد ممن مالحهمة تميمز الاموا القصصمي ممن ومالل تعاعلم  مم  ميمره ممن األنمواا 

 نماب الكالم المختلعة.األور  تك
تلقمم  عممم ت فممي العصممل األويممر ففالعالئقيممة الاصممية    لمم  اسممتخرا  مهمماهر 

ل ما ما، ت تما ل  حك اات الكالم الصوفي من شعر تح يث تو ر، بالاهر  ل  ما 
الاهممر عممن  اسمم ا شممعرًا يانممد كم و ممرًا فممي عال ت مما باصممو  كوممر  مممن الثقافممة 

م ا بسمة العالمية. العر ية اإلسالمية تتوتيد يثير من   ا ات ا العجائ ية مما يسِّ
تلقمم  ت ممين ك  الخطمماب الصمموفي لمميا  عممرل فممي الكتابممة ت ممرت مممن فممراغ، كت 
فممممي كحسممممن كحوال مممما يانممممد نتمممما  اقافممممات ك ا يممممة يممممما شمممماا بعمممما البمممماحثين ك  
يمو عوهما، بممل    التصمموف فكمرًا تكدبممًا هممو نتما   ممراال تزتيليممة للماص القر نممي ت مما ي 

 لثقافة المريزية، تيا  عن عقلية عالئقية كات مقاص  دالة.نصو  ا
ت مم  كنمم ت نهريممة التلقممي ك  عال ممة الم مم ا باإلنتمما  السمماب  كات ت مموه تعممود 
 ل  اعتبارات واصمة بم ، لم  يتسمن  فمي هم ا البحمث التطمرث  لي ما، تيمكمن ك  تسمعر 

حضممارات عممن نتممائج ايمممة فممي دراسممة  شممكالية التبمماين الاصممي التممي تحمممل رتاسممي 
تاقافات سابقة، ليا من باب  حالة الاصو  الصمويية  لي ما باعتبارهما مصمادرها، 

، بوصمع  بعم ًا interculturalitéتلكن للوصول  ل   شكالية عامة تعا  بالتثما ، 
تواصمممليًا، تحقممم  فمممي نمممموك  محمممي الممم ين بمممن عر مممي، ييكمممو  بممم لث فاتحمممة ل راسمممة 

ف فمممي الميمممرث ممممن   مممة، تفمممي تصممموف المتمممرب اإلسمممالمي فمممي عال تممم  بالتصمممو 
 عال ت  بالثقافة التر ية من   ة كور .

   التعاعالت الاصية باعتبارها عاصرًا مكونًا لم دب، ت   يما  ال يخلمو ما ما 
نممممص م ممممما يانممممد   يعممممة توا مممم ه، فمممما  الصممممعة التممممي رصمممم ت في مممما ت مممموده فممممي 
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يث ييم  الاصو  الصويية، هي عل  در ة عالية من التميز  ل  حم  كمكاامي الحم 
عممن تجمماتز مع مموم التعاعممل الاصممي كاتمم ، تالاهممر  ليمم  باعتبمماره تمماهرل فمموث نصممية، 
هممي فممي ن ايممة األمممر كاممر مممن  اممار  ممراال متميممزل للثقافممة العر يممة اإلسممالمية، فكانممد 
الممارسمممة التااصمممية عاممم ه   عمممادل  نتممما  لممارسمممت   المعرييمممة، تلمممو تتبعاممما الهممماهرل 

امما الو مموف لمميا عامم  تحممول األنممواا األدبيممة تكشممكال ا بزسمماليي علميممة متطممورل ألمكا
 فحسي، بل عا  المعرفة اإلسالمية ت  يعة تحول ا كيضًا.

لكاامممي فمممي هممم ا البحمممث المتواضممم  سمممعيد ب ليمممات توليتيمممة  لممم  رصممم  تتحليمممل 
بعمممما مكونممممات الخطمممماب الصمممموفي فممممي عال ت مممما بمهاهرهمممما التواصمممملية تتحوالت مممما 

لع مممور  لممم  كبعممماده الاصمممية ال ايويمممة يالتعممماعالت التاريخيمممة، ممممما يسممماع ني علممم  ا
ر، فمي حمالتي ز الاصية. فكامد فمي هم ا البحمث فمي حريمة همي ك مرب  لم  المم  تالجم

دوول تورت ، كتحر  تارل ضمن الخطاب باعتباره  ريقة فمي األداا، تتمارل بصمعت  
ا نصممًا فممي كبعمماده السمميااية التعاعليممة يممالتلقي تالتامما ، تلكممن ممما ييممع  لممي فممي همم 

 التزر   هو الر بة في  ول كشياا يثيرل عن الخطاب الصوفي.
فانتعيممد بممز  يكممو  البحممث مجممااًل لعممرو كبممرز القضممايا التممي تثيرهمما  شممكالية 
التواصممممل فممممي الخطمممماب الصمممموفي، تالتممممي  مممممل ك  تلقمممم  يممممل االهتمممممام مممممن   ممممل 

 الباحثين.
ف تفممي األويممر هممل يحمم  لمممي ك  ك ممول    األدب الصمموفي، تمممن امم  التصمممو 

نممما  تجممماتزًا لعلسمممعة االنتعممماا التمممي يممما  يتجاكب ممما  رفممما الاقمممل تالعقمممل، باعتبارهمممما 
مص رين تحيم ين للمعرفمة، تصميتد الثقافمة العر يمة اإلسمالمية ب مما، يمما انسمح د 
عل  ف م  اإلنسما  تالحيمال في ما، فمما يما  علم  المتصموفة سمو   عمادل  نتما  صمورل 

كممو  مممن ماهممور  وممر هممو الماهممور الو مم اني، متممايرل للثقافممة تاإلنسمما ، ت ممراال ال
 ت عل  الجوهر في يل شيا.

 ت ا  التوفي 
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 .1990ال ار ال يضاا،  –بيرتت 
 .1978، تيالة المط وعات، الكويد، 3ب تد، ع   الرحما ال شطحات الصويية، ب-
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 .1995، مطبعة الاجاو الج ي ل، ال ار ال يضاا، 1كبي تمام، ب
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 .1988، عيو  المقاالت، 2 ماليات المكا ال مؤل،  ماعي، ب-
خيممال مع وممم  تتتيعتمم ، ال يئممة المصممرية العامممة للكتمماب، القمماهرل، ال- ممودت نصممر، عمما ،ال -

1984. 
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، 1السكاني، يعقوب بن كبي بكر محم  بن عليال معتاو العلوم، ضبط تتعلي ال ن مي  زرزتر، ب-
 .1983دار الكتي العلمية، بيرتت، 

ال م ي ، دار المعرفمة الجام يمة،  –ال يما   –ال اللتمود، المعماني سلما ، يا وت محم ال عل  الجمم-
1995. 

، دار الكتمممي الاعسمممية، 2السممملمي، ع ممم  الرحمممما ال  بقمممات الصمممويية، تممم ال نمممور الممم ين شمممريبة، ب-
 .1986سوريا، 

، دار الحموار للايمر تالتوزيم ، سمموريا، 1سملوم، تمامرال نهريمة اللتمة تالجممال فممي الاقم  العر مي، ب-
1983. 

 .1946في اليعر العر ي، مكتبة الا ضة المصرية، القاهرل  اليايي، كحم ال تاريخ الاقائا-
، دار اليسمممر للايمممر 1صمم تث، نمممور المم ينال الممماص األدبمممي تمهمماهر تجليمممات الصممملة بالقمم ي ، ب-

 .1988تالتوزي ، ال ار ال يضاا، 
 ، د.ت.، دار المعارف، القاهرل7ضيد، شو يال العن تم اتب  في الاثر العر ي، ب-
الطوسي، كبو نصر السرا ال اللم ، ت ال ع   الحلي  محمود ت   ع م  البما ي سمرتر، دار الكتمي -

 .1960الح يثة، مصر، مكتبة المثا ، بت اد، 
 .1988عا ، الزين، سمي ال الحال ، دراسة تتحليلال اليرية العالمية للكتاب، ل اا ، -
 .1978ر الثقافة، بيرتت، وبات،  حسا ال تاريخ الاق  األدبي عا  العرب، دا-
، ن ضمة 2ع   البا ي سرتر،  م ال الحسمين بمن ماصمور الحمال ، شم ي  التصموف اإلسمالمي، ب-

 .1981مصر للطباعة تالاير تالتوزي ، القاهرل، 
ع   الح ، ماص،ال الكتابة تالتجر ة الصويية، نموك  محي ال ين بن عر ي، مايورات عكماح، -

 .1988الر اب، 
، دار الحممممرمين 5  الرحمممما ال العكممممر الصممموفي فممممي ضممموا الكتمممماب تالسممماة، بع ممم  الخمممال ، ع مممم-

 .1993للطباعة، القاهرل، 
في كصمول الحموار تتج يم  علم  الكمالم، المؤسسمة الح يثمة للايمر تالتوزيم ، -ع   الرحما ،   ال -

 .1987الر اب، 
، المريمممز الثقمممافي العر مممي، الممم ار 2العممممل الممم ياي تتج يممم  العقمممل، ب - 

 .1997بيرتت،  ال يضاا،
العجي ممي، محممم  ناصممر، فممي الخطمماب السممردد، نهريممة  ريمممات، المم ار العر يممة للكتمماب، تممونا، -

1993. 
عز ال ين الراتد، ع م  السمتارال التصموف تالباراسميكولو ي، مق ممة كتتمي فمي الكراممات الصمويية -

، المؤسسمممة العر يمممة لل راسمممات تالايمممر، 1تالهمممواهر الاعسمممية العائقمممة، ب
 .1994بيرتت، 

العسكرد، كبمو همالل الحسمن بمن سم لال يتماب الصمااعتين فمي الكتابمة تاليمعر، تم ال محمم  معيم  -
 .1981، دار الكتي العلمية، بيرتت، 1 ميحة، ب
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، دار التاممموير 2عصمممعور،  مممابرال الصمممورل العايمممة فمممي التمممرا  الاقممم د تال الممممي عاممم  العمممرب، ب-
 .1983للطباعة، بيرتت، 

 .1981، دار المعارف، مصر 1تاليعر في تصوف األن لا، ب العطار، سليما ال الخيال-
، دار الباحممممث، بيممممرتت، 1العهمممممة، نمممم يرال المعممممرا  تالرمممممز الصمممموفي،  ممممراال اانيممممة للتممممرا ، ب-

1982. 
، دار الرائمممم  العر ممممي، ل امممما ، 2علممممي كسممممع ال معرفممممة هللا تالمكممممزت  السمممماجارد، تمممم  تدراسممممة، ب-

1981. 
ب اإل اماعي، مم ول نهمرد تتط يقمي ل راسمة الخطابمة العر يمة، العمرد، محم ال في بالمة الخطا-

، دار الثقافمممة للايمممر تالتوزيممم ، 1الخطابمممة فمممي القمممر  األتل نموك ممماً، ب
 .1986ال ار ال يضاا، 

، دار اليمممرتث للايمممر تالتوزيممم ، 1عمممودت وضمممر، نمممات ال األصمممول المعرييمممة لاهريمممة التلقمممي، ب-
 .1997األرد ، 

 اا علوم ال ين، عال  الكتي، دمي ، د.ت. حي-التزالي، كبو حام ال -
ميممممكال األنمممموار، تمممم ال كبممممو العممممالا عتيعممممي، المممم ار القوميممممة للطباعممممة - 

 .1964تالاير، القاهرل، 
فخمممر الممم ين،  مممودتال شمممكل القصمممي ل حتممم  القمممر  الثمممامن ال جمممرد، مايمممورات الداب، بيمممرتت، -

1984. 
لطا  العممارفين، ال يئممة المصممرية فرملممي، علممي القر مميال يتمماب اليمميخ محممي المم ين بممن عر ممي سمم-

 .1986العامة للكتاب، القاهرل، 
فمو .،  .تلوفوميمث ب.ال مبماد  فممي  ضمايا اللسمانيات المعاصمرل، تممرال ماصم، عاشمور، ديمموا  -

 .1984المط وعات الجام ية، الجزائر، 
 الرسممالة القيمميرية فمممي علمم  التصمموف، دار الكتمماب العر مممي،-القيمميرد، كبممو القاسمم  بمممن هممواز ال -

 بيرتت، د.ت.
الكتاب التم يارد، شم اب الم ين السم رتردد فمي الم ير  المئويمة الثامامة لوفاتم ، ال يئمة المصمرية -

 .1974العامة للكتاب، القاهرل، 
الكتمماب التمم يارد، محممي المم ين بممن عر ممي فممي المم ير  المئويممة الثاماممة لممميالده، ال يئممة المصممرية -

 .1969العامة للكتاب، القاهرل، 
 .1986، دار اإليما ، 1د، كبو بكر محم ال التعرف بم هي كهل التصوف، بالكالباك-
الكتابة تالتااسخ، مع وم المؤل، فمي الثقافمة العر يمة، تمرال ع م  السمالم بمن -نيليطو، ع   العتاوال -

 .1985، دار التاوير للطباعة تالاير، بيرتت، 1ع   العالي، ب
، دار تو قال للايمر، 1ب الحكاية تالتزتيل، دراسات في السرد العر ي،- 

1988. 
، دار اليممؤت  الثقاييممة 1الياممز،  ممو ال اللتممة، المعامم  تالسممياث، تممرال وبممات صممادث الوهمماب، ب-
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 .1987العامة، العراث، 
 .1991الحم اني، حمي ال باية الاص السردد، المريز الثقافي العر ي، بيرتت،  -
مايمورات عويم ات، بيمرتت، بماريا، ، 3مادلين دافي، هاردال معرفة ال ات، ترال نسي  نصمر، ب-

1983. 
، المريمممز الثقمممافي العر مممي، 1الممممانرد، محمممم ال اليمممكل تالخطممماب، مممم ول لتحليمممل تممماهراتي، ب-

 .1991بيرتت، ال ار ال يضاا، 
 .1936ماسايو ، لويا تيراتت، بولال يتاب كوبار الحال ، -
رية للطباعمممة تالايمممر، زيممميال التصمموف اإلسمممالمي فمممي األدب تاألوممالث، المكتبمممة العصمم ،مبممار -

 بيرتت.
المبخممموت، شمممكردال  ماليمممة األلعمممة، الممماص تمتق لممم  فمممي التمممرا  الاقممم د، بيمممد الحكممممة، تمممونا، -

1993. 
متمز،  دمال الحضمارل اإلسمالمية فمي القممر  الرابم  ال جمرد، تمرال محممم  ال مادد كبمو ريم ل، القمماهرل، -

1940. 
، دار ال ممالل العر يممة، مايممورات 1، بالمتويممل، كحممم ال  فمماث   يمم ل فممي نهريممة الاحممو المموتيعي-

 .1993نلية الداب تالعلوم اإلنسانية، الر اب، 
 .1984محم  شرف، ياسرال حرية التصوف اإلسالمي، مايورات تزارل الثقافة، سوريا، -
شرو يلمات الصويية فمي المرد عمن ابمن تيميمة ممن يمالم اليميخ األن مر -محمود التراب محمودال -

 .1981م ، محي ال ين بن عر ي،  
 .1984عال  ال رز  تالمثال،  م ، مط ردين اابد، دمي ، - 

المممم ني، محممممم ال اإلتحافممممات السمممماية فممممي األحاديمممث الق سممممية، تصممممحي  تتعليمممم ال محمممممود كمممممين -
 الاواتد، دار الج ل، بيرتت، د.ت.

، المريممز الثقممافي العر ممي، 2تحليممل الخطمماب اليممعرد، اسممتراتيجية التامما ، ب-معتمماو، محممم ال -
 .1986ال ار ال يضاا، 

، المريممز الثقممافي العر ممي، بيممرتت، 1التلقممي تالتزتيممل مقار ممة نسممقية، ب- 
 .1994ال ار ال يضاا، 

، المريمز الثقمافي العر مي، بيمرتت، 1دياامية الاص، تاهير ت نجاز، ب- 
 .1987ال ار ال يضاا، 

، دار السمممؤال 1بالمقممم اد،  اسممم ال ها سمممة المعاممم  فمممي السمممرد األسمممطورد الملحممممي  لجمممامو، -
 .1984للطباعة تالاير، دمي ، 

المقممرد، كحممم  بممن محممم ال نعمم  الطيممي مممن مصممن األنمم لا الر يممي، تمم ال  حسمما  وبممات، دار -
 .1968صادر، بيرتت، 

، ريمماو الممريا للكتممي تالايممر، 1مكممارم، سمماميال الحممال  ييممما تراا المعامم  تالخممط تاللممو ، ب-
 .1989لا  ، 
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 .1994، مطبعة الاجاو، ال ار ال يضاا، 1، كعمال الا تل، بمن  ضايا التلقي تالتزتيل-
 .1981، دار األن لا، يرتت، 2ناص،، مصطع ال نهرية المعا  في الاق  العر ي، ب-
الا  مماني، يوسمم، بممن  سممماعيلال  ممام  يرامممات األتليمماا، تمم ال عطممول عمموو، المكتبممة الثقاييممة، -

 .1991ل اا ، 
مودال يتاب الموا ، تالمخا بات، ت ال  رامر كر مرد، تقم ي ال الاعرد، محم  بن ع   الجبار بن مح-

 .1985ع   القادر محمود، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 
 ، دار الميرث، بيرتت، د.ت.2نويا اليسوعي، يوناال محق  نصو  صويية مير مايورل، ب-
 ال ع مم  العتمماو ييليطممو، هممامو  فليمميال سمميمولو يا اليخصمميات الرتائيممة، تممرال سممعي  باكممراد، تقمم ي-

 .1990دار الكالم، الر اب، 
، دار العكممممر، بيممممرتت، 12ال اشمممممي، كحممممم ال  ممممواهر ال المممممة فممممي المعمممماني تال يمممما  تال مممم ي ، ب-

1978. 
ال جويرد، كبو الحسمن علمي بمن عثمما ال ييم، المحجموب، دراسمة تتر ممة تتعليم ال  سمعاد ع م  -

 .1980الح   ا يل، دار الا ضة العر ية، بيرتت، 
، 1الوييممل، سممعي ال تحليممل المماص السممردد، معممار  ابممن عر ممي نموك مماً، ال يئممة العامممة للكتمماب، ب-

 .1998ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 
، المريمز الثقمافي العر مي، 1تحليل الخطماب الرتائمي، المزمن، السمرد، الت ئيمر، ب-يقطين، سعي ال -

 .1989بيرتت، ال ار ال يضاا، 
، المريمز الثقمافي 1تالترا  السردد، من ك ل تعي بالترا ، ب الرتاية- 

 .1992العر ي، بيرتت، 
دار المعرفممة،  l’encyclopidie de l'islam 1924دائمرل المعممارف اإلسمالمية متر مممة عممن -

 بيرتت.

 الدوريات:
 .1998، بيرتت 46، الساة 2 1مجلة الداب، ا -
 .1987ب ، اتحاد يتاب المترب، الر ا6مجلة  فاث، ا-
 .1988، اتحاد يتاب المترب، الر اب 9-8مجلة  فاث، ا-
 .1983، اتحاد الكتاب العرب، دمي ، 3، الساة 10مجلة الترا  العر ي، ا-
 .1993، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 1،  4مجلة فصول، ا-

 .1994، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 13، مجل  3ا
 .1995، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 14 ، مجل 3ا
 .1997،   ، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل، 1ا
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 .1987باريا،  –، مريز اإلنماا العر ي، بيرتت 46مجلة العكر العر ي المعاصر، ا-
 .1999، 3،  36مجلة يتابات معاصرل، ع د -
 .1989، 57مجلة موا ،، ا-
 .1998، اتحاد الكتاب العرب، دمي  32ألدبي، امجلة المو ، ا-
-Theatres pratiques, no.59, 1988. 
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 رقم اإليداع في مكتبة األسد الوطنية

 

مممن القممر  الثالممث  لمم  القممر  ال التوايةةفيا لةةا اللصةةاب ال ةةولاالحركيةةا 
دميمممم ال اتحمممماد الكتمممماب  –دراسممممة   ماممممة بلعلمممي  السممماب  ال جممممريين 

 س .25    338 – 2001العرب، 

 

 العاوا  -2    ب ل ا   و 9 218 -1

 بلعلي -3
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 هذا الكتاب
 
 
 

كه  مهاهر الخطاب الصوفي تتجليات  ع ر عال مة كات  تتااتل ال راسة
ت  ين األتلال الكعماال اللعهيمة ممن  انمي المرسمل، تالثمانيال الكعماال التزتيليمة 

 من  اني المتلقي.
تتقمممم، ال راسممممة علمممم  دتر المتصمممموفة تعال ممممت   بالسمممملطتين السياسممممية، 

تمممي تال يايمممة معممماً، تتكيممم، عمممن مكونمممات نصوصممم   تتو  ات ممما، تالتايمممات ال
 رسمت ا، تكلث من وال ما ج علمي سلي .
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