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ه بالعبارات  فى مقالنا السابق عرضنا ألزمة )اللغة( عند الصوفية المبكرين، وهى األزمة التى أدَّْت إلى التفوُّ
يت الحقاً )الشطحات( وكانت س بباً فى اضطهاد وقتل عديٍد من مشاهير التصوف.. وأشرنا فى الغريبة التى سُم ِ

سوا السُّبل للخروج من أزمة التعبير عن أحوالهم،  ختام المقال إلى أن الصوفية، منذ القرن الرابع الهجرى، تلمَّ
خو التصوف بأن   ظاهرها ُمستبشٌع وباطنها»تالفياً للطفرات الشاطحة والعبارات الخطيرة التى وصفها مؤر ِ

 «.. صحيحٌ 
 

فكيف خرج التصوف من هذه )األزمة( إلى آفاق األدب الصوفى البديع الذى أثرى تراث اإلنسانية بدواوين 
شعرية، عربية وفارسية، منها: ديوان ابن الفارض، مثنوى جالل الدين الرومى، منطق الطير لفريد الدين العطار.. 

 فى، وإن كانت تقلُّ عنه شهرةً وتداوالً.وبنصوص نثرية ال تقل أهميةً وروعةً عن الشعر الصو
 

ْلب  ٣٠٩ومن دون شك ٍ فإن نهاية الحالج الدرامية، ومقتله الفظيع فى بغداد سنة  هجرية )بعد ثالثة أيام من الصَّ
والتقطيع( كان لهما أثٌر بالٌغ فى نفوس الصوفية المعاصرين له، مما أدَّى إلى حالٍة عجيبة من الصمت الذى لفَّ 

لتصوف فى ذاك الزمان، خاصةً أن )الصمت( أصالً، كان فضيلةً من فضائل الصوفية األوائل، الذين رجال ا
اشتهرْت عندهم العبارةُ، القاعدةُ: ما صار األبداُل )الصوفية الكبار( أبداالً إال بأربع خصاٍل، الصمت والجوع 

 والسهر والخْلوة.
 

( الدرامى ألزمة البوح الصوفى بأسرار المشاهدات الروحية، إال أنه والالفُت للنظر، أنَّ الحالج وإْن كان )المنتهى
 كان أيضاً )المبتدى( فى ذلك المسار األسلوبى الذى أنتج بدائع األدب الصوفى، بعد حين. 

 
ففى أشعار الحالج وكتاباته النثرية )خاصةً كتابه الشهير الطواسين( يتجلَّى القلُق العميق من ضيق المفردات 

 بالمعانى الواسعة الرحبة التى يودُّ التعبير عنها.  اللغوية
 

الذى أشرف على محاكمة الحالج، غاظه « ابن حامد»وهناك واقعة دالة على هذا األمر، بوضوح، هى أن الوزير 
كالم ومفردات الحالج غير المعتادة، فابتدأ جلسة المحاكمة بأن احتدَّ على الحالج وزعق فيه قائالً: ويحك، لماذا 

 ؟! ما أحوجك إلى أدب.«تبارك ذو النور الشعشعانى»قول: ت
 
 

غير أن الحالج كان قد ابتدأ خطوةً جبارةً على طريق التأسيس لألدب الصوفى، وإرساء معجم خاص بالصوفية، 
ى حين قام بمحاولٍة على قَْدر كبير من الجسارة، هى )تفجير اللغة( وصوالً إلى أصلها. وهى المحاولة التأسيسية الت

 أفردُت لها دراسةً مطولةً نُشرت قبل عشر سنين، أشرُت فيها إلى اآلتى : 
 

هو التخلُُّص التامُّ من أساليب الصياغة اللغوية الشائعة فى زمانه، « تفجير اللغة»كان المراُد من محاولة الحالج 
ة القرآنية. وهو ما نراه فى كتابه وَطْرُح األلفاظ التى اهترأْت من كثرة التداول، والعودة إلى )الحرف( وإلى الصيغ

 الذى جعله بهذا العنوان، ألن كُلَّ فصٍل من فصوله هو )طاسين( أى الحرفان: الطاء، والسين! « الطواسين»
 

مستفيداً فى ذلك من الداللة الصوتية العميقة، الناشئة من اقتران الحرفين؛ وناسجاً فى الوقت ذاته على منوال النص ِ 
فى اللغة العربية )القرآن( الذى بدأت فيه بعض السور، بحروٍف مقطَّعة منها الطاء والسين.. وألف األكثر قدسيةً 

 الم ميم.. وألف الم راء.. ونون !
 

د السياق، باإلضافات، جاعالً العناوين الفرعية كالتالى: طاسين السراج، طاسين النقطة، طاسين  ثم راح الحالُج يحد ِ
اللغة »نون )طاسين األزل وااللتباس( يُعيد الحالُج بناَء الدالالت وفقاً للحروف، التى هى الدائرة.. وفى الفصل المع

ه: اشتُقَّ اسم إبليس من رسمه )ألنه التبس عليه األمر « متشظيةً  فيقول معب ِراً عن رؤيته الخاصة للشيطان، ما نصُّ
م يسجد لغيره( والزاى الزدياد الزيادة فى زيادته ، العين لعلق همته )باهلل فل«عزازيل»فى األزل( فغُي ِر اسمه إلى 
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)فيكون قد زاد عن كونه طاووس المالئكة، كونه لم يسجد لغيره( واأللف ألُلفته، والزاى الثانية لزهده فى ُرتبته، 
 والياء ليهوى إلى سهيقته، والالم لمجادلته فى بلي ِته ! قال: أال تسجد يا أيها المهين؟ 

 
، والم حبُّ مهين، إنك تقول مهين وأنا قرأُت فى كتاٍب مبين، ما يجرى علىَّ يا ذا القوة المتين، كيف أذل قال : محبٌّ

له وقد خلقتنى من نار وخلقته من طين؟.. قال : فإنى أُعذبك عذاب اآلبدين! قال: خلقتنى من النار، والنار ترجع 
 إلى النار، ولك التقدير واالختيار. 

 
ر ألول مرة فى تاريخ األدب الصوفى، فيما أظن، ذلك الخطاب المسمى )الخطاب وفى الفقرة السابقة، يظه

المواقف »الفهوانى( الذى يتجلَّى به هللا على قلب الصوفى فى أعلى مراحل المشاهدة، وهو الذى عرفناه فى 
عميقة الغور، وفى غير ذلك من نصوٍص نثريٍة «.. الغوثية»لمحمد بن عبد الجبار الن ِفَّرى، وفى « والمخاطبات

 كتبها الصوفية الذين جاءوا بعد الحالج.
 

ومن قبل الحالج، ومن بعده، كان الصوفية يلجأون إلى )الشعر( للتعبير عن أحوالهم ومشاهداتهم. وقد ابتدأ الشعر 
األمر البيتين أو الثالثة  الصوفى، مثلما ابتدأ الشعر العربى ذاته، بأبياٍت مفردة وقصائَد قصاٍر ال تتعدى فى غالب

 أبيات. 
 

ألنه « المهلهل»الذى جاء قبل اإلسالم ببضعة عقود من الزمان، قد عرف فى زمانه بلقب « الزير سالم»وكان 
ها قصيدةٌ واحدة! دة تضمُّ خون : كان أول من َهْلَهل الشعر، أى جعله أبياتاً متعد ِ  حسبما قال المؤر ِ

 
كان أيضاً، هو مهلهل الشعر الصوفى.. فحتى زمن الحالج، وبعده « الحالج»ول إن وقياساً على ذلك، يمكننا الق

بقليل، ال نكاد نجد الشعر الصوفى إال فى أبيات ال تزيد على األربعة. وبينما جاءت أغلب األشعار الصوفية، 
واحٍد هو المحبة )آخر آنذاك، معب ِرة عن المواجيد واألشواق والحنين الروحى، وكأنها موقوفةٌ على غرٍض شعرى ٍ 

درجة من درجات العلم، وأول درجة من درجات المعرفة( فإن قصائد الحالج اقتحمت آفاقاً صوفية عديدة، تنوعت 
 ما بين أحوال المحبة، وتجليات الذات اإللهية، ومراحل الطريق العروجى، وطبيعة الصلة بين هللا والعالم .

 
النثرية « المناجيات»أسيس واحٍد من أهم األشكال األدبية الصوفية، هو كما كان للحالج، أيضاً، دور كبير فى ت

ذات اإليقاع الشعرى، التى تجلَّت من بعده فى أعماِل صوفيٍة كبار من أمثال شيخ اإلشراق شهاب الدين 
 السهروردى، والشيخ األكبر محيى الدين بن عربى.. فمن مناجيات الحالج، قوله يوم مقتله: 

 
 اِهِدَك نلُوذُ نََحُن بَشوَ 

 
تَِك نَْستَضىء  وبَسنَا ِعزَّ

 
 ِلتُْبِدى لَنا َما شئَت ِمْن َشأْنِكَ 

 
 وأْنَت الِذى فى السَّماِء َعْرشُكَ 

 
 وأَْنَت الِذى فِى السََّماِء إلَه

 
 وفِى األرِض إلَه ..

 
 تََجلَّى َكَما تََشاء

 
 ِمثَْل تََجل ِيَك فِى َمِشيئتَك كأَْحسِن ُصورةٍ 

 
 ةُ والصُّورَ 
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وُح النَّاِطقَةُ   هَى الرُّ

 
 الِذى أْفرْدتَهُ بالعلِم )والبياِن( والقُدَرةِ 

 
 وَهؤالِء ِعبَاُدكَ 

 
باً لدينِكَ   قَْد اْجتََمعُوا ِلقَتِْلى تَعَصُّ

 
باً إليكَ   وتَقَرُّ

 
 فاْغفْر لَُهْم!

 
 فإنَك لَْو َكَشْفَت لَُهْم َما َكَشْفَت ِلى

 
 لما فَعَلُوا ما فَعلُوا

 
 ْو َستَْرَت َعن ى َما َسترَت َعْنُهمْ ولَ 
 

 لما لَِقيُت َما لَِقيتُ 
 

 فَلََك التَّْقديُِر فيما تَْفَعلُ 
 

 ولََك التَّْقِديُر فيما تُريدُ 
 

 ومن مناجيات السُّهروردى اإلشراقى، قوله فى مفتتح كتابه )هياكل النور(:
 

 يا قيُّوم
 

 أي ِدنا بالنور
 

 وثب ِتنا على النور
 

 ا إلى النورواحشُْرن
 

 واجعْل منتهى مطاِلبنا رضاك
 

 وأقصى مقاصِدنا ما يعدنا ألن نلقاك
 

 ظلمنا نفوَسنا
 

 لسَت على الفيِض بضنين
 

 أََساَرى الظلماِت بالباِب قياٌم ينتظروَن الرحمة
 

 ويرجون الخير
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 الخيُر دأبُك اللهمَّ، والشرُّ قضاُؤك

 
 أنت بالمجِد السنى ِ مقتضى المكارم،

 
 ُء النواسيِت ليسوا بمراتِب االنتقاموأبنا
 

 ويدخل فى هذا الباب، ما نراه فى )الفتوحات المكية( لمحيى الدين بن عربى، حيث يقول:
 

 لو علمتَه لَْم يَكُن هُو،
 

 َولو َجهلَك لَْم تكن أنت:
 

 فبعلمه أوجَدك، 
 

 وبعجزك عبدتَه!
 

 فهو هو ِلُهَو: ال لََك.
 

 وأنت أنت : ألنت َولَهُ!
 
 أنت مرتبط به، ف
 

 ما هو مرتبط بك .
 

 –مطلقةً  –الدائرةُ 
 

 مرتبطةٌ بالنقطة .
 

 -مطلقةً  –النقطةُ 
 

 ليست مرتبطةً بالدائرة
 

 نقطةُ الدائرة مرتبطةٌ بالدائرة ..
 
■ ■ ■ 
 

( الذى ولم يقتصر األدب الصوفى على هذه )األشكال( التى أشرنا إليها، فإلى جانب النثر الصوفى البديع )الفهوانى
نراه فى الطواسين، والمواقف والمخاطبات، والغوثية.. وإلى جانب الشعر الصوفى الذى تطور فى دواوين ابن 
الفارض وعفيف الدين التلمسانى وشعراء الصوفية الفرس.. وإلى جانب المناجيات الحارة المبثوثة فى التراث 

 ه الصوفية، هو الَقَصص الرمزى.الصوفى الممتد لمئات السنين، هناك شكٌل أدبى مميز برع في
 

فون  ِ والمقصود بالقََصص الصوفى الرمزى، هو تلك )الحكايات( البليغة التى أبدعها الصوفية الكبار، أو المتصو 
الكبار، من أمثال ابن سينا فى )قصة حى  بن يقظان( وفى )قصة سالمان وأبسال( وفى )رسالة العشق(.. 

 ربة الغربية( وفى )صفير سيُمرغ( وفى )أصوات أجنحة جبرائيل(.. والسهروردى اإلشراقى فى )قصة الغ
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وفريد الدين العطار فى ملحمته الشعرية ذات الطابع القصصى )منطق الطير( وجالل الدين الرومى فى ديوانه 
ص الملىء بالقصص الصوفى الرمزى: المثنوى. وال تفوتنا هنا اإلشارة إلى لوٍن أدبى برع فيه الصوفية، هو نصو

( ٥٥٩الحكمة الموجزة، ذات الوقع الخالب. وهو ما نراه فى الباب قبل األخير من الفتوحات المكية )الباب رقم 
 وفى كتاب ابن عطاء هللا السكندرى، الشهير: الحكم العطائية.

 
هم، هو وها هو المقال قد استوفى المساحة المسموح بها هنا، وها هى هذه السباعية قد انتهت.. ولكن يبقى أمر م

 تقديم بعض النصوص )الفصوص( الصوفية، المنسية! 
 

فهل نخصص لذلك السباعية القادمة؟ أم نجعلها فى مسار آخر، أراه مهماً، هو استعراض أجزاء )التلمود( الذى 
 نُشرت مؤخراً ترجمته العربية، بعد طول انتظار؟..

 
م، ثم أشرع فى تقديم واحدة من هاتين السباعيتين: سوف أنتظر آراء القراء على الموقع اإللكترونى للمصرى اليو 

 فصوص النصوص الصوفية.. قراءة فى التلمود اليهودى.
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