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 الملتقى الوطني:مداخلة للمشاركة ب

 الخطاب الصوفي اإلسالمي بين مضامين الخصوصية ومقاصد األخلقة والتعايش

 المحور األول: إشكالية الخطاب الصوفي اإلسالمي)اللغة/ الرمز واالشارة/ ثنائية الحقيقة(

 نموذجا.الحالج ،شعر عنوان المداخلة: سميائية اإلشارة والعبارة عند المتصوفة

 د. لبنى خشة  جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية

 :مقدمة

اللغة ىي رلموع األلفاظ اليت يعرب هبا عن مكنونات النفوس، وما جتيش بو اخلواطر، بغية إيصاذلا إىل 
ادلتلقي، تكوف واضحة ببساطتها، وقد تكوف مغلقة على األفهاـ إذا حوت تعقيدات مبهمة، وذلك ما 

إليو ادلتصوفة مبغاليق إشاراهتا، مدعية أف العواـ ال ديكن اطالعهم على العلم اخلاص من اخلفايا، سعت 
الشعر الصويف من و ، ألصحاب الطريقة ومريدي احلقيقة وكشف أسرار اخلبايا، فالعلم اإلذلي ال يتجلى إالّ 

بذلك يف  عالـ ادلتصوفةوقد صرّح أ ا،ا شلتنعً يً ر اليت حتمل معٌت متوا ،الذي يزخر باإلشارات اخلفية بداعاال
 أكثر من موضع، يقوؿ ابن عطاء:

 ةارَ اإلشَ  ـِ الَ عْ أَ بِ  مْ اىُ نَ بػْ جَ أَ   ا لػػػػُػػػػػػونػَ سػػَائَ  ةِ ارَ بَ ُل العِ ىْ ا أَ إذَ 

 ةارَ بَ العِ  ةُ رتََ رْ تػَ  وُ نْ عَ  رُ صُ قْ تػَ   ا وضً مُ ا غُ هَ لُ عَ جْ نَ ا فػَ هبَ  َتُ شِ نُ 

 يف حُت يقوؿ ابن الفارض:

 ةٍ يفَ طِ لَ بِ  وُ تُ حْ ضَ وْ أَ  دْ قَ فػَ  ،ىط  غَ تػَ   ي  والذِ  ،ةارَ بَ العِ  يطِ ا تُػعْ ُت مبَ رْ شَ أَ 

 لذلك فالكتابة الصوفية تبحث دوما عن قارئ جييد تطويع أفق توقعو، الستقباؿ اجلديد والطارئ، زلاوالً 
من أجل فهم التجربة الصوفية الروحية  ،توفَت جو مناسب لدمج األفُت دوف تنافر، وتقريب ادلعاين البعيدة

ثانيا، ليتمكن من توصيل ىذه الرسالة ادلكثفة، اليت غَّتت  ىذه التجربةيف أواًل، مث يعمل على مشاركة 
إىل اإلشارة بأهنا علم حيتاج إىل تأمل ،ابن عريبحييلنا  مسار التلقي وسَتت البحث إىل حراؾ دائم، لذلك

ين الباطنية ادلستًتة خلف األلفاظ الظاىرة عند خاّصة الصوفية، ال سبيل أّف ىذه ادلعا اوّضحم،ودراية
 :إلدراكها إالّ بطريق الكشف فيقوؿ
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 ادُ نَ إسْ وَ  يبٌ وِ أْ ػَ ت يكَ ا فِ ىَ رُ يػْ سَ وَ   ادُ ػػػػػعَ إبػْ وَ  يبٌ رِ قْ تػَ  ةِ ارَ ػػػَ اإلش مُ لْ ػػػػػعِ 

 ادُ ػػػػػػػػوإحلَ  كٌ ػػػػػػػػػػػػػْ فإهِ ػػػػػِ ب وـْ قُ يػَ  مْ ػػػػَ لهُ رَ يػّ ػػػصَ  اَ  إف  ػػػػف وِ يْ لَ ػػػػَ ع ثْ بَ أػػػَ ف

 ادُ هَ شْ إمُ وْ ا والقَ نً ػِ ائى كَ وَ تػَ اسْ ػَ ، فنْ كُ وُ ػَ ل وُ ػَ اإلل اؿَ ػَ ق نْ مَ  ةٍ مَ صْ عِ  يوُ بِ نْ تػَ 

سواء  إلفهاـ ادلريدين،  ، ىوبقدر ما ىو تقريب للمعٌت ،ومعٌت ىذا أّف استعماؿ اإلشارة والرمز عند الصوفية
لذلك ، بالكشف إالّ  ال سبيل إلدراكها،و بالبعد ىؤدّ أو إخفاء ألسرار علمهم من جهة، فإهنا تُ سًتا كاف 

يشّكل مصطلُح "إشارة" يف العرؼ الصويّف مع مصطلح العبارة، ثنائيًة ديكن أف ختتصر العالقة بُت ادلعٌت 
 .1«عن نور رتالو وجاللو تفهيم من ا لعبده»اإلشارّي وادلعٌت التفسَتّي، فاإلشارة عند الصوفية ىي: 

ىي ادلعاين اليت تشَت إىل احلقيقة من بعد، ومن وراء »يف تعريف اإلشارات:  ،ويقوؿ ابن القّيم
وىي تارة تكوف من مسموع، وتارة تكوف من مرئّي، وتارة تكوف من معقوؿ، وقد تكوف من  ،حجاب

صفاء حيصل باجلمعّية فيلطف بو احلسُّ فاإلشارات من جنس األدلّة واألعالـ، وسببها:  ،احلواسِّ كلِّها
تتأّتى »،فاإلشارات أو ادلعاين اإلشاريّة عند أىل الطريق الصويفِّ ، 2«والذىن، فيستيقظ إلدراؾ أمور لطيفة

اليت يتجّلى هبا احلقُّ على قلوهبم، وىي خاّصة بفهم القرآف الكرمي واألحاديث  اتعن طريق اإلذلاـ واإلشراق
تتفاوت عمًقا ودقّة ورتااًل، ولكّنها ال تستنفد كل  ما تستضمره اآليات القرآنّية النبويّة الشريفة، و 

؛ ولذلك فإف  إشاراِت القرآف فياضٌة دائًما وليس فة من إشعاعات نورانّيٍة وإذلاـ رباينّ واألحاديث النبويّة الشري
شًتط فيها التطابُق وادلوافقة، واإلشارة ال يف أف  العبارَة يُ  ،الفرؽ بُت اإلشارة والعبارة»، لذلك فػ3«ذلا انتهاء

 .4«يشًتط فيها ذلك، كما أف  اإلشارة أرؽُّ وأدّؽ من العبارة، فاإلشارة تلّوح والعبارة توّضح

كشف واكتشاؼ لعالقات داللية غَت مرئية، من خالؿ التجلي ادلباشر »ودلا كانت السميائية 
الضمٍت وادلتواري وادلمتنع، ال رلرد االكتفاء بتسمية ادلناطق النصية للواقعة، مث إهنا تدريب للعُت على التقاط 

، وجب الوقوؼ عند ىذا ادلنهج، باعتباره العلم الذي يدرس اإلشارات، أو 5«أو التعبَت عن مكنونات ادلنت
، لذلك فهو انسب 6«العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف كّل اإلشارات الدالة، وكيفية ىذه الداللة»

                                                           
 .319، ص12جزلمد الكسنزاف احلسيٍت: موسوعة الكسنزاف فيما اصطلح عليو أىل التصوؼ والعرفاف، 1
  . 389، ص2مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت، ج: ابن قيم اجلوزية2
 69ص، 2002، 1مؤسسة دار التعاوف للطبع والنشر، القاىرة، مصر، ط أعالـ التصوؼ اإلسالمي، :أزتد أبو كف3
 .118ص، 2009، 2طبغداد، دار ادلعارؼ، إيقاظ اذلمم يف شرح احلكم،  احلسيٍت: أزتد بن عجيبة4
 12، 2005، 2سعيد بنكراد: السميائيات مفاىيمها وتطبيقاهتا، دار احلوار، ادلغرب، ط5
 285، ص1996، 1صالح فضل: بالغة اخلطاب وعلم النص، شركة أبو اذلوؿ للنشر، الشركة ادلصرية العادلية لوصلماف، مصر، ط 6
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نهج لدراسة اإلشارات الصوفية، واخًتت من بُت كالـ الصوفية الشعر، دلا فيو من عمق يف الطرح ومعاٍف م
حتتاج إىل الوقوؼ عند ألفاظها وحروفها، كما وقع االختيار على شعر احلالج، الذي عرؼ عنو غموضا 

للغوي، دتايز شعره بُت احلب وتشفَتا رمزيا فائق الدقة، فهو صاحب طريقة، وأوؿ من جلأ دلثل ىذا التشفَت ا
اإلالىي، والبحث عن احلقيقة، والنظم االجتماعية شلثلة يف بعض ادلقاطع اليت تعاجل االخالؽ، وتقبل 
اآلخر، وحوار الديانات، متجها بطرحو إىل أف ا خالق واحد، ومىت استدؿ القلب والعقل على ىذا 

 بقلبو. اخلالق تذوؽ حالوة عبادتو، وأشرقت أنوار االدياف

وقد اعتمدُت يف دراسيت لشعر احلالج على كتاب )شرح ديواف احلالج( الذي أعاد صناعتو وأصلحو 
أستاذ الفلسفة اإلسالمية يف جامعة بغداد، والصادر  ،ونّصص عليو وقّدـ لو الدكتور كامل مصطفى الشييب

، بعد أف اطلعت ـ( 1973ث وسبعُت وتسعمائة وألف )عن مكتبة النهضة سنة ثال ،يف بَتوت وبغداد
والذي رأيت  (1908- 1883على ديواف احلالج الذي قاـ جبمعو ادلستشرؽ الفرنسي )لويس ماسنيوف 

الكثَت من النقص، فاألشعار ال تستقيم على بور خليلية، فاستبدلتو بكتاب قاسم زلمد عباس )الطبعة 
االعماؿ الكاملة للحالج، لكّن ( الذي رتع 2002األوىل عن دار رياض الرياس، بَتوت لبناف سنة 

وقد دتّيز الكتاب احتاج إىل كتاب آخر لشرحو، فاستقاـ العمل عند كتاب الدكتور كامل مصطفى الشييب، 
لويس )مل يفطن إليها ادلستشرؽ الفرنسي الشهَت ، لديواف بإضافات إىل أشعار احلالجىذا التحقيق ل

، دوف تغيَت أو 1955وظهرت طبعتو الثالثة فيها سنة الذي نشر ديواف احلالج يف باريس...  (ماسينيوف
وقد مّيز الدكتور الشييب الشعر الذي صّحت نسبتو ، تطوير يف نّصو وحتقيقو على ما يقوؿ الدكتور الشييب

 .على شعر احلالج الذي صّحت نسبتو وثبت العملإىل احلالج، والشعر ادلنسوب إليو، على ضلو دقيق، 
 الحالج سيرة-1

 ،ىػ(244وقيل: أبا مغيث، ولد سنة أربع وأربعُت ومائتُت ) عبد ااحلسُت بن منصور، يكٌّت أبا »ىو 
نشأ احلالج بواسط، وقيل  ،وذكرت ادلصادر أف جّده كاف رلوسّيًا يدعى زلّمى من أىل بيضاء فارس

ل، ودلا عاد وجده بتسًت، روي يف سبب تسميتو أف أباه كاف حالجاً، وقيل إنو مّر على حالج فبعثو يف شغ
قد حلج كل القطن يف الدكاف، كما روي أنو تكلم على الناس وكثَتًا ما كاف خيرب عن ضمائرىم فسّمي 

تتلمذ على يدي عدد من شيوخ الصوفية الذين صحبهم يف ذلك الوقت، أمثاؿ: ، 7«حالج األسرار
                                                           

طفى الشييب، مكتبة النهضة، ىػ(، شرح ديواف احلالج، حتقيق: كامل مص309)تأبو ادلغيث احلسُت بن منصور : احلالج
 12، ص1993 2طبغداد، ، بَتوت

 ذكره /112، ص1997، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط8تاريخ بغداد، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ج اخلطيب البغدادي:7
 .140، دار الثقافة، بَتوت، ص2إحساف عباس، مج :وفيات األعياف، حتقيق د :ابن خلكافأيضا، 
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مث استقّل عنهم،  ،سُت النوريسهل بن عبد ا التسًتّي، واجلنيد، وعمرو بن عثماف ادلكي، وأيب احل»
فهو وإف كاف متوجهًا بكليتو إىل النهوض مبطالب التجربة ،وأخذ مبمارسة الرياضات واجملاىدات الشاقة

الصوفية من االلتزاـ الروحي، واالنفصاؿ عن الدنيوي، فقد توّقف عند جوانب إنسانية وواقعية، ال بد من 
 8«األخذ هبا وعدـ إغفاذلا

رتاعة دتيل إىل االنعزاؿ وترؾ أمور الدنيا وعدـ التدخل يف شؤوهنا ادلختلفة، وىو توجو الصوفية و 
إال أف احلالج كاف يبحث عن طريق وسط بُت ىذا وذاؾ، بُت  ،أصحاب السياسة والسلطةعليو شجع،راؽ

عزلتو  ما ىو إنساين وبُت ما ىو مساوي، بُت ما ىو ماّدي وما ىو روّحي، وىنا توّقف...!! فكيف حيقق
-جاز التعبَت إف-الروحية ويتوسط احلياة اليومية الصاخبة يف اآلف نفسو؟ فبدأ بالبحث عن تصوؼ أرضّي 

 ذا التوجو شلا يرتضيو َمن حولو؟!فهل كاف ى ،حيقق لإلنساف اتصالو بربو ودفاعو عن حقو يف احلياة الكردية
سنة، رجع بعدىا إىل بغداد مع  ىاجاور للحالج حينذاؾ أف يكمل رحلتو الصوفية فخرج إىل مكة، و  »قرر

ودعا الناس إىل الزىد والتصوؼ، فوقع لو عندىم  ،رتاعة من الفقراء الصوفية، مث توجو وزوجتو إىل تسًت
، وشلا تذكر كتب التاريخ 9«النهرقبوؿ حسن، مث عاد فتجوؿ يف بالد شاسعة وصل فيها إىل اذلند، وما وراء 

ن ادلعارؼ، وخرب األقواـ وادللل، وصنف خالذلا تصانيف عديدة يف األصوؿ حّصل يف أسفاره الكثَت م»أنّو 
والفروع والتوحيد وخلق اإلنساف والبياف والسياسة واخللفاء والوزراء والعدؿ وكيد الشيطاف وأمر السلطاف 

 .10«واليقُت والوجود وغَتىا، وقد أورد ابن الندمي ستة وأربعُت عنواناً من مصنفات احلالج
إذ كاف يبتغي بّث دعواه الصوفية وطريقتو احلالجية، وكاف يبّث »حقق احلالج من أسفاره بعض أىدافو 

يف مريديو الرغبة يف احلرية، ورفض قهر ادلتسّلطُت، وأصحاب اخلراج، وكاف اعتناؤه بشؤوف الناس 
د رتع حولو الكثَتين، ومصاحلهم، وجرأتو على فضح خبايا السياسة وتداعي احلياة االجتماعية والسياسية ق

لقد كانت احلياة االجتماعية والسياسية يف ذلك الوقت من العصر العباسي ، وأّلب عليو أصحاب السياسة
دتور بالفوضى وادلشاحنات والغالء الفاحش، وكاف أصحاب السلطة ال يألوف جهداً يف استخداـ أي وسيلة 

، واخلاسر يف ذلك كاف العامة من الناس الذين لضماف بقاء سلطاهنم، وكذلك كاف أصحاب ادلاؿ واخلراج
 .11«مل ديلكوا الرفض أو التمرد

                                                           

 13شرح ديواف احلالج: نفسو، ص 8
 .113-112، ص 8جنفسو، تاريخ بغداد،  :اخلطيب البغدادي9

 .404- 403، ص 1985، 1، حتقيق د. ناىد عباس عثماف، دار قطري بن الفجاءة، طالفهرست: الندميابن 10
وما  9د. ت، ص2طدار ادلعارؼ، القاىرة،  العباسي، العصر العباسي الثاين، ية يف العصرشوقي ضيف: يف احلياة السياسية واالجتماع11

 بعدىا
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عّدوا دعوتو دعوة إغاثة ومساعدة، وعّدوه »ودلا كاف احلالج قد حّل يف قلوب ىؤالء العامة زلاًل جلياًل؛ 
وغَتىا ، 12«تارة ثالثةادلنقذ ذلم، وبلغوا يف ذلك حّداً، باتوا يكاتبونو بادلغيث تارة، وادلقيت ثانية، وادلمّيز 

 من األلقاب اليت تؤشر إىل ادلنزلة اليت ارتقاىا يف نظرىم.
للتقوُّؿ والتأليب ، 13«جتّردت  فئة ال مصاحل ذلا يف دعوة احلالج حسداً ونكاية»ودلا كاف ذلك كذلك، 

فقد  عليو وشحذ القلوب والعقوؿ ضده، فحاولت التشكيك يف عقيدتو متهمة إياه بالزندقة واالحتياؿ،
كاف رجاًل زلتااًل مشعبذاً، يتعاطى مذاىب الصوفية، ويتحلى بألفاظهم، »أشاعوا فيما يقوؿ ابن الندمي أنو 

ويّدعي كل علم، وأنو كاف يعرؼ شيئًا من صناعة الكيمياء، وكاف جاىاًل مقدامًا متدىورًا جسورًا على 
ابو اإلذلية، ويقوؿ باحللوؿ، ويظهر السالطُت مرتكبًا للعظائم، يرـو إقالب الدوؿ، ويّدعي عند أصح

 .14«مذاىب الشيعة للملوؾ، ومذاىب الصوفية للعامة"
قد استثمر خصومو يف دعواىم تلك اقتناءه العقار ببغداد، وبناءه هبا داراً، فعّدوه بذلك متلوناً، وكاف »و

ادلصطبغة يف بعض ألنو كاف يلبس الثياب »كما اعتربوه سلّلطًا ،  15«ذلك يف حدود الثالذتائة للهجرة
ولعلو أدرؾ أف دعوتو ، 16«األحياف، ويلبس الدراعة والعمامة وديشي بالقباء على زّي اجلند يف أحياف أخرى

اليت ارتأى أف يوصلها إىل الناس، ال تتطلب لبوسًا وشكاًل بقدر ما حتتاج إىل استعداد فكري ألداء ىذه 
الصوفية  رية أكرب، وأفّ ية ديكّنو من بّث طريقتو بُ ادلهمة الصعبة، وبدا لو أف جتّرده من مالبس الصوف

ورمبا راـ يف ُجّل ذلك أف يؤكد إنسانية الصويف وحقو مبمارسة حياتو، زلاواًل أف  ،مضموف أكثر منها شكالً 
ها األرضية، وذلا طموحها يسمو بالناس وباجملتمع زلّواًل الصوفية إىل حياة اجتماعية وإنسانية ذلا مكانت

فقد بدأ أصحاب السلطاف وموظفو اخلراج بإثارة الشغب ضده، ترأسهم يف »لكن األمر مل يطل ، السماوي
يف عهد اخلليفة ادلقتدر ببغداد، ففي وزارة حامد ازداد الشغب بسبب غالء  ،ذلك الوزير حامد بن العباس

ويبدو أف  ،وا قتلواألسعار، وحاولت العامة فتح السجوف، ووثبوا على ابن درىم خليفة صاحب ادلعونة وأراد
معترباً إياه اّرض وادلشعل لفتيل  ،حامداً وجد يف القبض على احلالج والقضاء عليو، ما يعيد األمن واذلدوء

 .17«ىػ(309الثورة عليو، وكاف ذلك سنة ثالذتائة وتسع )
                                                           

 .442، ص2ج العماد احلنبلي: بناالذىبشذرات وذكر أيضا يف /34صنفسو، الذىيب: تاريخ اإلسالـ، 12
والسادات، حتقيق: أسد ا إمساعيلياف، روضات اجلنات يف أحواؿ العلماء (: باقر األصفهاين ادلوسوي زلمد، )اخلوانساري13

 .110ص،ىػ1391مكتبة إمساعيلياف، طهراف، 
 .42صنفسو، ، الفهرست :الندميابن 14
  442، ص2جنفسو، ابن العماد احلنبلي: شذرات الذىب، 15
 .34صنفسو، الذىيب: تاريخ اإلسالـ، 16
 85صنفسو،  عريب القرطيب: صلة تاريخ الطربي،17
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عن منفذ  قد حاوؿ القبض عليو مراراً، فقبل ذلك كانت العيوف تالحقو بثاً  ،كاف الوزير ابن العباس»و
أمَت األىواز وأدخلو  ،قبض عليو علي بن أزتد الراسيب ،ىػ(301للقضاء عليو، ففي عاـ ثالذتئة وواحد )

بغداد وغالماً لو على رتل مشهورين، بجة أف الّبينة قامت عنده أنو يّدعي الربوبية ويقوؿ باحللوؿ، ونودي 
ير آنذاؾ علي بن عيسى بصلبو حّياً، لثالثة أياـ عليو حينذاؾ بأنو أحد دعاة القرامطة فحبس، مث أمر الوز 

ظل منذ ذلك احلُت ينتقل من حبس إىل آخر »و ،18«حىت رآه الناس، مث زتل إىل دار السلطاف فحبس هبا
ىػ(، حيث كاف حامد الوزير خيرج احلالج إىل رللسو، ويستنطقو فال يظهر 309حىت سنة ثالذتائة وتسع )

ألمر على ذلك، وحامد رُلدٌّ يف أمره، وجرى لو معو قصص كثَتة، ويف آخرىا منو ما تكرىو الشريعة، وطاؿ ا
رأى الوزير لو كتابًا حكى فيو أف اإلنساف إذا أراد احلج ومل ديكنو، أفرد من داره بيتًا ال يلحقو شيء من 
 النجاسات، فإذا حضرت أياـ احلج طاؼ حولو، وفعل ما يفعلو احلاج مبكة، مث رتع ثالثُت يتيماً،

وأطعمهم أجود الطعاـ، مث إذا ما فرغوا كساىم وأعطى كل واحد منهم سبعة دراىم، فإذا فعل كاف كمن 
 .19«حجّ 
الحت فرصة الوزير للتخلص منو باسم الشريعة، ظاىراً أماـ العامة مبظهر احلامي للدين وادلناوئ  حُت»و

الفقهاء عن زلاكمتو، حيث  عنو، عرب زلاكمٍة ظاىرىا ديٍت، وباطنها سياسي، خصوصًا بعد امتناع
استفتاىم يف أمره "فذكروا أهنم ال يفتوف يف قتلو بشيء إىل أف يصح  عندىم ما يوجب عليو القتل، وأنو ال 

 20«جيوز قبوؿ قوؿ من اّدعى عليو ما اّدعاه وإف واجهو إال بدليل أو إقرار"
من أين لك ىذا؟ قاؿ: من   قاؿ القاضي أبو عمر للحالج:»فلما قرئ ما يتعلق باحلج على الوزير 

كتاب اإلخالص للحسن البصري، قاؿ لو القاضي: كذبت يا حالؿ الدـ! قد مسعناه مبكة وليس فيو ىذا؛ 
قاؿ لو: اكتب مبا قلت، فدافعو أبو عمر، وتشاغل  ،فلما قاؿ أبو عمر: يا حالؿ الدـ، ومسعها الوزير

خبطاب احلالج فلم يدعو حامد يتشاغل، وأحلّ عليو إحلاحاً ال ديكنو معو سلالفتو، فألزمو بإباحة دمو، وكتب 
بعده من حضر اجمللس، ودلا مسع احلالج ذلك قاؿ: ظهري زتى ودمي حراـ، وما حيّل لكم أف تتأّولوا علّي 

 .21«ادي اإلسالـ ومذىيب السنة ويل كتب يف الوراقُت موجودة يف السنة فا ا يف دمي"مبا يبيحو، اعتق
يستأذنو يف قتلو، وأرسل الفتاوى إليو، تباطأ ادلقتدر يف الّرد عليو،  ،وحُت كتب الوزير إىل اخلليفة ادلقتدر

يقتل افتنت بو الناس فكتب اخلليفة:  فراسلو ابن العباس مّدعيًا أنو ذاع كفر احلالج واّدعاؤه بالربوبية وإف مل
                                                           

 .112، ص8جبغداد،نفسو، تاريخ : بغدادياخلطيب ال18
  37صنفسو، الذىيب، تاريخ اإلسالـ، 19
 .87ص،1897صلة تاريخ الطربي، مطبعة بريل، ليدف،  :عريب القرطيب20
 . 94-93، صنفسو21
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القضاة قد أفتوا بقتلو وأباحوا دمو، فليحضر زلمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة، وليضربو ألف  إذا كاف»
أمر الوزير صاحب الشرطة بضربو ألف سوط، وتقطيع »عندىا ،22«سوط، فإف تلف وإال ضربت عنقو"

ما حدث ليلة الثالثاء لستٍّ بقُت من ذي القعدة من السنة وىذا ، رجليو، وحّز رقبتو مث إحراؽ جثتويديو و 
وقيل لتسع بقُت من ذي  25وقيل لسبع بقُت من ذي احلجة 24لسبع بقُت من ذي القعدة»، وقيل23«ذاهتا 

 .26«القعدة
كاف احلالج وما زاؿ شخصية جدلية تباينت جتاىها ادلواقف واآلراء، وأثارت أبناء عصرىا، وأثرت يف 

وقد تتبع ماسينيوف حياة احلالج بعد موتو، شلا »زليطها تأثَتًا امتد إىل ما بعد رحيلها حىت أيامنا احلاضرة، 
رمزًا للفداء والتضحية ومواجهة  يوضح أثره الفاعل يف أجياؿ من ادلتصوفة، وأصحاب الكتابة، فقد صار

 .27«الظلم

فهو صاحب طريقة وفلسفة خاصة، بث عن ادلعٌت »زاؿ حىت اللحظة الراىنة زلل رد وقبوؿ، يوما
الرمزي الذي يرفع دعاء الروح إىل ا، وتذوؽ حقائق اإلدياف، وأحيا يف قلوب الكثَتين الرغبة يف اإلصالح 

ة عرب طريقتو اليت ماؿ فيها إىل الكشف والبعد عن االستسرار، األخالقي الشامل للجماعة اإلسالمي
 28«وإعالف رؤيتو وأفكاره بتجرد على ادلأل خالفاً ألسلوب الصوفية

أما شعر احلالج فقد مّثل جتربتو الصوفية ادلمتدة، ونبع دتيزه من دالالتو الصوفية اليت صاغها ضمن تشكيل 
 تالفها.رمزي شليز، يتناسب مع خصوصية جتربتو واخ

 :في شعر الحالجوالعبارة اإلشارة -2

 التجلي اإللهي:-أ
                                                           

 145، ص 2مجنفسو، ابن خلكاف: وفيات األعياف، 22
 .38صنفسو، تاريخ اإلسالـ،  :الذىيب 23
 .136ص نفسو اخلوانساري األصبهاين، روضات اجلنات، 24
 .194، صنفسو25
 148، ص6ابن كثَت، البداية والنهاية، مج26
 55، ص1972، بغداد، 4-3، العدداف 1ماسينيوف: حياة احلالج بعد موتو، تررتة أكـر فاضل، رللة ادلورد، مج27
سالـ، يف كتاب: شخصيات قلقة يف اإلسالـ، عبد الرزتن بدوي، ماسينيوف: ادلنحٌت الشخصي حلياة احلالج شهيد الصوفية يف اإل28
 وما بعدىا. 64، ص 1978، وكالة ادلطبوعات، الكويت 3ط
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ألهنا ال تؤدى إىل معرفة حقيقية وال »على ادلباشرة؛  -كثَتا   -يبحث الصوفية دائما عن الباطن وال يعولوف 
دعائم اخلياؿ، ويفسح اجملاؿ النطالؽ أجنحتو وراء األلفاظ  يحاستهم، ويقو  ييرض يإىل تعبَت شعر 

شلا جيعل القارئ يغوص داخل الصور  ،والعبارات الوضعية إىل معاف أخرى يتحملها اللفظ بالتفسَت والتأويل
"من أجل ذلك كلو جرت الرمزية وراء التعبَت شلا ، وما وراءىا الستكشاؼ أمور رمبا ال ختطر للشاعرعلى باؿ

حتاوؿ أف تعيش  ي،ع حتت احلس، واجتهت وجهة صوفية نفسية، وآمنت بعامل وراء ىذا العامل احلسال يق
 29«الدائم األبديفيو وأف تستمد موضوعاهتا منو؛ ألنو ىو العامل الكامل اجلميل 

الصوفية ، مع كوهنا حاسة متعالية كونية،  التجربةاحلاسة ادلدركة للمطلق إدراكا سلتلفايف » تتجلىلذلك 
ىذه احلاسة ىي القلب ادلوجود بالقوة يف كل فرد، يستعُت هبا االنساف ادلسلم بشكل عاـ، وادلبدع ادلسلم 
بشكل خاص، للتوفيق بُت باطن لشريعة اإلسالمية الروحية ادلبتعدة عن كل معطيات العلم ادلادي، 

نهجيا جدليا أخالقيا يستهدؼ إثارة الذىن والروح، كهدؼ متساـ على وظاىرىا من خالؿ اتباعو أسلوبا م
ادلرئيات ضلو التجريد، كمحاولة منو إلبعاد احلسيات "ادلرئيات" عن جوانبها ادلادية اليت حتدد فناءىا، 
لتقًتب هبا من خالؿ عمليات الًتكيب والتهجُت والتحوير والتسطيح ادلسندة إىل اخلياؿ، وادلدركة باحلس، 

، ، ىذه احلاسة القلب30«منتقال  بادلرئي من األيقوف إىل الشفرة، وإىل التجريد الذي يبدو يف فلك الروح
تتعمق بادلبدأ األعلى يف األخالؽ عند الصوفية، وىو احلب؛ كونو كادلعرفة ىو ذاتو منحة ربانية، وقد تظهر 

يء من خلقو، ال جتٍل واضح لكن على ىذه ادلنحة يف شكل راحة يعُت هبا ا ادلتصوؼ فيظهرىا لو يف ش
ىيئة رمز خفي ال يتسٌت ألي كاف فهمو، بل يفهمو فقط ادلتصوؼ يف فلك روحي يغمره ا فيو بشيء من 

 الرضى، يكوف يف أحواؿ ومقامات خاصة، ويف ذلك يقوؿ احلالج:

 ولِ لَ ػػػػػخَ  الَ ػػػػػعُ  نْ مِ  حَ الَ  ،ؽٍ ارِ ػػػػػيف بَ   ٍف  طْ ا لُ ػػػػفَ ٌز فيخَ ػػػػػػػمْ رَ  ،انةُ ػػػػاإلعَ  مَ عْ نِ 

 ولِ قُػلَ  نْ مِ  افِ وَ ى اإلخْ لَ ى عَ شَ غْ يػَ ا، فػَ شَ  فْ إِ   ُو قُ مُ رْ أَ ا وَ رً وْ ٍت طَ قُ مُ رْ يػَ  اؿُ واحلَ 
                                                           

 1، ص2009/أغسطس، 23شعباف أزتد بدير: الرمز الشعري واغًتاب اللغة يف ادلنظور الشعري،  29
 80، ص2011، 1شوقي ادلوسوي: ادلرئي والالمرئي يف الفن اإلسالمي، دتوز للطباعة والنشر، حلب، سوريا، ط 30
 عن النعماف بنبشَت رضي ا عنهما قاؿ: مسعت رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم يقوؿ: ))أالوإف يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح

 لقلب((اجلسد كلو، وإذا فسدت فسد اجلسد كلو، أالوىي ا
:الفرج من السماء خيرج منها ادلطر َخَلِله 
 :مصطلح من مصطلحات الصوفية، يعرّب عن احلالة النفسية اليت يظهر فيها الصويف يف رلالس الذكر لدى مساعو االذكار.الحال 
  :رتع قليل، ويقصد بو الشيء القليلالقلل 
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 ولِ لَ ػمِ  نْ مِ  يوِ وِ مْ ػػالتَ  نَ مِ  رٍ بْ  ضِ يْ فػَ  نْ عَ   وِ تِ مَ هبِ  يوِ ػػػػِػػى فأرَ  ،إليوِ  اؿٌ ػػػػػَ ػح

 31«ولِ لَ ػػَ ط نْ مِ  صِ خْ  بالش  ، اَل ةِ يقَ احلقِ  عَ مَ   هُ دُ هَ شْ ، وأَ الً كُ   هُ دُ هَ شْ يَ  لُّ فالكُ 

ال تتأتى إالّ للصويف -بسب ما ذكر صاحبها-إالىية ىي إشارة الدالة يف ىذه األبيات الشعرية إّف اإلشارة 
، أي رمز خفي، لو أحوؿ خاصة، ويف مقامات خاصة، وقد دّؿ عليها احلالج بقولو: "رمز يف خفا لطف"

ىذا الرمز اخلفي ىو إعانة، لكن ليست أي إعانة؛ ىي "نعم اإلعانة"، يعُت هبا ا أخص عباده من 
ادلتصوفة، وظهرت للحالج يف "بارؽ"، أي يف برؽ خاطف، الح من أعلى السماء، كإشارة لفرج من ا، 

دلا جتلى ا  -عليو السالـ-كانوا برفقة احلالج أشبو باؿ النيب موسى ىذه الرمز جعل حاؿ القـو الذين  
مغشيا عليو، أما حلالج فأقدر على األحواؿ الشديدة من غَته،  -عليو السالـ-للجبل، فسقط موسى 

 وديكن دتثيل حالة رمز اإلعانة بادلخطط االيت:

 اإلعانة                              

 

 كاف احلالج أقدر                    رمز خفي                                     

 على استيعاب الرمز               برؽ الح من                             غشى القوشلنو      

 أعلى السماء                                       

 

 فرج ا                                            

 رأى ا بقيقتو وجوىره                                                      يشهدونو عن طريق اخللق

 
                                                           

 328ص نفسو، مصطفى الشييب: شرح ديواف احلاّلج، 31
 تقدير الكالـ ىنا، نعم الرمز رمز اإلشارة يف خفا لطف.في خفا لطف:رمز 
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ادلعٌت الكلي أف ا سبحانو وتعاىل يعُت أولياءه »الالمع يف السماء رمزا لإلشارات اإلالىية، وفلمح البارؽ 
قلوهبم، وبصائرىم كما تبدو الشمس من خالؿ السحب، ويف مثل ىذا  بالرمز، واالدياء الذي يتمثل يف

ادلوقف ال يقوى كثَت منهم على الصمود إلشاراتو، فيغشى عليهم كما غشى على موسى عليو السالـ، يف 
الطور، كما جتلى سبحانو للجبل، أما أنا)احلالج( فقد ثبتُّ لألحواؿ والبوارؽ، وجعلت أتأمل يف ادللل، 

كيف تعددت دوف طائل، ذلك ألنٍت أرى ا بقيقتو وجوىره، والناس يشهدونو عن طريق   والديانات
، فاإلشارة والعبارة شريكاف يف ىذا النموذج الشعري، ونعم العوف ىي لو، ونعم الًترتاف ىي عنو، 32«خلقو

 وأكثر ما تنوب االشارة عن العبارة، وتغٍت عن اخلط

 ويف مثل ىذا ادلعٌت يقوؿ احلالج:

 تعالوا يطلبونك يف السماء  ختلو منك حىت   األرضِ  فأيُّ   

 33وىم ال يبصروف من العماء  تراىم ينظروف إليك جهرا    

 وديكن دتثيل ىذاف البيتاف من الشعر بادلخطط اآليت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 329صنفسو، شرح ديواف احلالج،  32
 175نفسو، ص 33
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 ا

 35واألرض( النور  السماوات)نور 

 األرض        السماء                                        

 69)أشرقت األرض بنور رهّبا( الزمر                                                                             

 نور ا                                                                                         

 يف كل مكاف           يف كل اجلهات   ال حتّده احلدود                                      يطلبوف                       

 115ا                                                                                )أينما توّلوا فثّم وجو ا( البقرة 

 يف السماء                                                                           

                                                                                                                      
 ينظروف إىل ا

 جهرا وال يبصرونو                                                                                           

 اخللق                                        

 إحالة على العمي   /ال يبصروف                                           

 46القلوب اليت يف الصدور( احلج  )فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى                               
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فعند أصحاب القلوب والبصائر، ال ديكن اإلشارة إليو، إذ ىو منزّه من كل حّد، وادلكاف »
َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب :﴿،ويف ىذه األبيات إشارة إىل عديد اآليات البينات، من قولو تعاىل34«واجلهات
تَ َر َأنَّ اللََّه  ﴿َأملَْ :، وإشارة إىل قولو تعاىل35﴾ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليمٌ  فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اللَِّه  

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض  َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوٰى َثاَلثٍَةِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َواَل َخْمَسٍة ِإالَّ ُهَو  يَ ْعَلُم َما ِفيالسَّ
ِلَك َواَل َأْكثَ َر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َماَكانُوا  ثُمَّ يُ َنبِّئُ ُهم ِبَما َعِمُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َساِدُسُهْم َواَلَأْدَنٰى ِمن ذَٰ

 36﴾7َشْيٍء َعِليمٌ  ِإنَّاللََّه ِبُكلِّ  

خلق ا آدـ على صورتو" فكأّف االنساف ديثل »:أّما النظر إليو تعاىل فلعّل احلالج، يشَت بو إىل احلديث
إّف ا موجود عند الناظرين يف »صورة ا ينظر اليها االنساف، ولعّل ما شرح ىذا ادلعٌت قوؿ الشليب: 

 .37«صنعو، مفقود عند الناظرين يف ذاتو

 ذلك قوؿ احلالج: ومن

 فقلت: ال شك أنت، أنتَ   رأيت ريب بعُت قليب  

 38وليس أيٌن، بيُث أنتَ   فليس لأليِن منك أيٌن  

 

 وديكن دتثيل البيتُت على النحو اآليت:

 

 

 

 
                                                           

 175شرح ديواف احلالج، نفسو، ص 34
  115سورة البقرة اآلية 35
 7اجملادلة اآلية سورة  36
 176صنفسو، شرح ديواف احلالج،  37
 216نفسو، ص 38
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 رؤية ا                                         

 وجود العُت                                        

 العُت الباصرة                                                                     عُت القلب

 

 رؤية ا           تراه العيوف                                  تراه القلوب          رؤية ا

 ائق االدياف         يف صنعويف ذاتو          بكشف العياف                            بق

 

 مفقودة                                                                             موجودة

 يف الدنيا                                          

 )ما كذب الفؤاد ما رأى(                                  

أف تعبد ا كأنك »ألوؿ إشارة لقولو صلى ا عليو وسلم يف االحساف ولعّل الشطر األوؿ من البيت ا
، ويذكر مصطفى الشييب، قوال البن عجيبة، نقلو عن علي ابن ايب طالب، حُت يعٍت: كأنك تشاىده«تراه

بكشف العياف، -يعٍت يف الدنيا-فقاؿ: وكيف نعبد من مل نره؟ مث قاؿ: مل تره العيوف»سئل ىل نرى ربنا؟ 
﴾ما كذب الفؤاد ما رأى﴿ :رأتو القلوب بقائق االدياف، قاؿ تعاىل ولكن

39»40 . 

 وقد ذكر الصوفية ىذا ادلعٌت شعرا:

 ال يبصر القمر إالّ على أكمو  لقد ظهرت فال ختفى على أحد  

 41وكيف يُعرؼ من بالعزة استًتا  لكن بطنت مبا أبصرت زلتجبا  
                                                           

 11اآلية سورة النجم  39
 218نفسو، صشرح ديواف احلالج، 40
:من سورة  110الذي ولد أعمى، أو ولد مطموس العينُت، أو يبصر بالنهار وال يبصر بالليل، وقد ذكرت اللفظة يف القرآف اآلية  األكمه

 ادلائدة
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 اآليت:وديكن دتثيل ىذاف البيتاف على النحو 

 

  

 القمر ال يبصر أكمه إال على  
   

  

   
 داللة على داللة على  

  

  

   
    العلو  العمى  

  

   
  

     
  

  

   
  

        
 

   
       ليس فوقه شيء  

   
 

   
   ظاهر بالقدرة على كل شيء  

 
 العزة

 
 

   وجود لكل شيء باألدلة العقلية والكونية ظاهر
 

  
 

  

   خلق كل الكائنات لتظهر آثار قدرته فيها    
 

 عزة ترفعو 
 عن كل شيء

 اهلل
     ظاهر من جميع الجهات فال ختفى على أحد  

 
  

 
 

  
       

 العظمة

  

  
 

   غير مشاهد كسائر األشياء
 

العزة كلها  
 وحده

  
 محتجب عن ذوي األلباب بكنه ذاته وكيفية صفاته باطن

 ال شريك لو 

   
  محتجب عن أبصار الخالئق فال يدركه بصر واليحيط به وهم  

 لكنو توارى هبا
 وحتجب

  

 

  
     

    
 

  
 أبصر بالتحجب

      

   

 
                                                                                                                                                                                     

 176ص، نفسوشرح ديواف احلالج، 41
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وادلتمعن يف ىذه اإلشارات جيد أف الشاعر رتع بُت ثنائيات ضدية، فّعلت القوؿ الشعري، وزادتو بعدا 
 رتاليا وأوضحت ادلعٌت بُت إشارة دالة، وعبارة حركت رلرى احلديث يف مسافة متسارعة فحُت يقوؿ: 

( مستثنيا االكمو الذي ال يبصر القمر )حتمل الوضوح والتجلي) أحد( =/ ال ختفى على ظهرت)
 معنيُت(

( مستفهما كيف سيعرؼ من انفرد بالعزة والعظمة وتوارى التستر والتخفي) / ال يراؾ أحد( =بطنت)
 هبا.

 إّف اشتماؿ اخلطاب الصويف على وفرة من عناصر الدىشة، قد جعل وضعو أماـ ادلتلقي يفرض قطيعة بُت
قطبُت، فادلتصوفة أنفسهم مل يستطيعوا تقريب ادلسافة بُت النتظار ادلوجود سلفا يف العبارة اليت حتتاج إىل 
تفسَت، وبُت األفق اجلديد اليت حتملو اإلشارة واليت حتتاج إىل فك تشفَت، مبا يتوافق مع منظور التجربة 

 غاية االرتقاء يف ادلمارسة الوجدانية الصوفية، الصوفية والبعد ادلعريف ذلذه التجربة الذي يتطلب وصوال إىل
وذلك راجع للمسافة اليت تفصل الوضع التخييلي للمتصوؼ وكيفية جتسيده للتجلي االالىي، وىذا التباعد 
بُت اآلفاؽ ولّد أزمة يف اخلطاب الصويف، فرضت بقاء لغتو يف دائرة النصوص ادلستحيلة اليت مل جتد متلٍق 

ها من جّو التكتم واالستتار، إىل جو الوضوح والبياف، لذلك كاف الزما تفسَت اللغة يفك تشفَتىا وخيرج
 الصوفية من منطلق القرآف والسنة لتتضح مقاصدىا الضمنية. 

 لذلك قاؿ ابن عريب:

 وإالّ سوؼ يُقتل بالسناف  فمن فهم اإلشارة فليصلنا  

 لو مشس احلقيقة بالتداين  كحاّلج ابة إذ تبدت  

 يغَّت ذاتو َمرُّ الزمافِ   اؿ أنا ىو احلق الذي ال  فق

جتربة احلالج يف سعيو إىل معرفة ا تعاىل، عندما قاؿ: بأّف ابة اإلالىية اضطرار »وحتيلنا ىذه األبيات إىل 
ال اختيار، مبعٌت أّف حب االنساف )ادلخلوؽ(  )اخلالق(، ليس مكتسبا وال عارضا، بل ىو متواجد يف 

عٌت الدعوى طبيعتو تكشف عنها احلياة الصوفية وما فيها من رياضة وأحواؿ، ويف ضوء ذلك يتضح لنا م
احلالجية اليت من أجلها لقي حتفو، وىو يقوؿ "أنا احلق" اليت تررتها األستاذ "ماسينيوف": "أنا احلق 
اخلالق"، وأصلها "أنا صورة احلق" أي أنا ادلظهر اخلارجي الذي ظهر فيو احلق،  وعن طريقو وبواسطتو ظهر 

 تعرفوه) أي ا تعاىل( فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك جالؿ احلق ورتالو، ويؤيد ىذا التفسَت قوؿ احلالج: "إف مل
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األثر، وأنا احلق، ألنٍت ما زلت أبدا باحلق حقا...وإف قتلت أو صلبت أو قطعت يداي ورجالي ما رجعت 
 ، 42«عن دعواي

 :-صلى اهلل عليه وسلم-نور النبي-ب

صادـٍ تقـو بُنيتُو على الدىشة ويعّد احلالج من شعراء ادلتصوفة الذين اختاروا البوح منطقا ذلم، بنتاج 
والُفجاءة، شلا جيعل ادلتلقي يعيد النظر يف سلزونو، الذي تطفو فيو لغتو على السطح، حيتاج يف التعامل مع 

 يقوؿ احلاّلج:اللغة الصوفية بالغوص يف عمق دالالهتا ادلتوارية خلف حجاب اإلشارة، 

 فاستنارت فما ذلا من غروب  طلعت مشس من أحّب بليٍل 

 ؿ، ومشس القلوب ليس تغيب  إّف مشس النهار تغرب باللي  

 43اشتيػػػػاقا إىل لػػػػقاء احلػػػبيب  مػػن أحػػػّب احلػػػبيب طػػػػػار إلػػػػػيو  

 :ديكن دتثيلها اآليتواليت حتيلنا إىل دالالت عدة،  مشس،فاإلشارات الوارد يف ىذه األبيات ىي: إشارة 

 مشس                                                        

 

 من أحب                                        النهار                                    القلوب           

 ظهر /طلعت بليل      ذكر                 

 استنارت       أضاءت               

 

 ما ذلا غروب                                  تغرب بليل                               ليس تغيب                  
 

 من أحب احلبيب طار إليو      اشتياقا إىل لقاء احلبيب                              

                                                           

 83شوقي ادلوسوي: ادلرئي والالمرئي يف الفن اإلسالمي، نفسو، ص 42
 197نفسو، ص 43
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س نفسها اليت تشرؽ صباحا وتغيب فاإلشارة الدلة ىنا )الشمس( من خالؿ شعره، ال تعٍت عبارة الشم
اًجا َوَجَعْلَنا﴿:ليال، واليت ذكرىا ا تعاىل بقولو ، وال تعٍت إشارة استنارت، او حتيل إىل القمر 44﴾ِسَراًجا َوهَّ

45﴾َوَجَعَلِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنيًرا﴿ادلنَت الذي يظهر ليال، والذي ذكره ا تعاىل بقولو
ىي  بل، 

ا عليو وسلم، اليت  تعودنا ظهورىا وغروهبا، ىي نور النبيصلى مشستختلف دتاـ االختالؼ عن مشسٍ 
ًرا َوَنِذيًرا يَا ﴿بقولو: ذكرىا ا َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ۚ  أَي َُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

وادلراد بالسراج ىو الشمس،وجعل ىنا مبعٌت َخلق، والوى اج ىو الوق اد،ويقاؿ وَىجت النار ... ، 46﴾مُِّنيًرا
ويقوؿ األلوسي: ، وادلراد بادلنَت القمر، ألنو يرسل نورا دوف حرارة أو توىج، والوىج جيمع النور واحلرّ 

ْمَس ِضياًء والَقَمَر نورًا﴾ :وذىب بعض الناس إىل أف الضياء أقوى من النور لقولو تعاىل» ، 47﴿َجَعَل الشَّ
عمل الضوء دلا ومن ىنا قاؿ احلكماء: إف الضوء ما يكوف للشيء من ذاتو، والنور ما يكوف من غَته، واست

سراجا : احلبيب صلى ا عليو وسلم قاؿا  حُت وصف لذلك ، 48«فيو حرارة حقيقة كالذي يف الشمس
، لذلك قاؿ كلووليلتحم الضياء بالنور فيشرؽ للعامل   باجلالؿ،، فجمع لو بُت الوصفُت ليكتمل اجلماؿ منَتا

مث يردؼ قائال يف البيت الثاين: مشس  طلعت مشس من أحّب / فاستنارت /فما ذلا من غروب،احلالج: 
النهار تغرب بالليل/ ويتبعها قولو: ومشس القلوب ليست تغيب، ليختم االبيات بقولو: من أحب احلبيب 

 طار اليو.

 ويقوؿ أيضا:

 تأمور معلق الوحي يف مشكاة  مصباح من النور   عقد النبوة

 يف الصورِ  فيلخلاطري نفخ اسرا  با ينفخ نفخ الروح يف خلدي
                                                           

 13النبأ اآلية سورة 44
 61الفرقاف اآلية سورة 45
 46-45األحزاب اآلية سورة 46

 5سورة يونس: اآلية  47
 .166، ص 1 األلوسي: تفسَت روح ادلعاين اجلزء 48
:عهد النبوة عقد النبوة 
  :الكوة اليت ليست بنافذة، وتقابل الروزنة بالفارسي ادلعّرب.المشكاة 
 :السر، أو ىو الوعاء والنفس وحياهتا، والقلب وجنتو وحياتوموضع التأمور 
  :الباؿ، يقاؿ وقع ذلك يف خلدي أي يف قليب.الخلد 
:ادللك ادلوّكل بإعالف يـو القيامة بالنفخ يف الصور اسرافيل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
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 49رأيُت يف غيبيت موسى على الطور  إذا جتلى لروحي أف يكلمٍت  

فاحلالج يومئ بإشارة دالة أف حالو كحاؿ النيب موسى عليو السالـ دلا جتلى لو ا عز وجل، فحُت كلمو 
عبد ا قاؿ، ا مل يكلمو كالما عاديا، يذكر الشييب، قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم عن جابر بن 

دلا كّلم ا موسى يـو الطور، كلمو بغَت الكالـ الذي كلمو يـو »قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم:
ناداه، فقاؿ لو موسى: يا رب، ما ىذا كالمك الذي كّلمتٍت بو، قاؿ يا موسى: أّّنا كلمتك بقوة عشرة 

رجع موسى إىل بٍت إسرائيل قالوا: يا موسى  آالؼ لساف، ويل قوة األلسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، فلما
ال استطيعو، قالوا: فشّبهو لنا، أمل ترو إىل صوت الصواعق اليت  صف لنا كالـ الرزتاف، قاؿ سبحاف ا

، وعن احلالج سئل عن موسى عليو السالـ، يف وقت الكالـ فقاؿ: 50«تقتل، فإنّو قريب منو وليس بو
مّث كّلم  دلوسى أثر: فٍت موسى عن موسى، ومل يكن دلوسى خٌَت من موسىبدا لو باٍد من احلق، فلم يبق »

كّلم بصوؿ موسى يف حاؿ اجلمع وفنائو عنو، ومىت كاف موسى يطيق زتل اخلطاب؟... 
ُ
، وال 51«فكاف ادل

تبتعد اإلشارة يف األبيات السابقة وال عباراهتا عن ىذه احلادثة، فالرمز احلاصل مسقط على الرمز احلايل 
منطبق عليو، صورة موسى عليو السالـ وىو يكلم ا/ وصورة التجلي عند احلالج ال فارؽ بينهما وكيف 

 يقوى عقل بشري على أو يطيق زتل اخلطاب؟.

 وللحالج قصيدة يف مدح النيب صلى ا عليو وسلم، غاية يف الروعة يقوؿ فيها: 

 فاسيإالّ وحبك مقروف بأن  وا ما طلعت مشس وال غربت  

 إالّ وأنت حديثي بُت جاّلسي  وال خلوت إىل قـو أحدثهم  

 إالّ وأنت بقليب بُت وسواسي  وال ذكرتك زلزونا وال فرحا  

 إالّ رأيت خياال منك يف الكأس  وال مهمت بشرب ادلاء من عطش  

 سعيا على الوجو أو مشيا على الرأس  ولو قدرت على اإلتياف جئتكم  

 فغٍت وأسفا من قلبك القاسي ويا فىت احلّي إف غنيت يل طربا  
                                                           

 اجلبل يف طور سناء الذي جتلى فيو ا عز وجل للنيب موسى عليو السالـالطور : 
 235شرح ديواف احلالج، نفسو، ص 49
 238نفسو، ص 50
 نفسو الصفحة نفسها. 51
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 ديٍت لنفسي ودين الناس للناس مايل وللناس كم يلحونٍت سفها  

 

 :الحب في اهلل-ج

بل إنّو صّور من خالؿ شعره أمسي عبارات احلب -صل ا عليو وسلم–يقتصر حب احلالج  ولنبيو ومل 
 يف ا، فكتب إىل أحد تالمذتو قائال: 

 كتبُت إىل روحي بغَت كتاب   كتبُت ومل أكتب إليك، وإّّنا  

 وبُت زلبيها بفصل خطاب وذلك أّف الروح ال فرؽ بينهما  

 52واِب، جوايبإليك، بال رّد اجل  وكّل كتاب صادر منك وارٍد  

والواضح من خالؿ ما كتب احلاّلج أف االتصاؿ الروحي يتيح لنا التفاىم دوف كالـ، والًتاسل دوف  
إف احلالج كتب ىذا ادلقطع إىل صديقو وتلميذه أيب العباس أزتد بن عطاء، الذي ُضرب »كتابة، ويقاؿ 

أف األبيات قد ذكرت يف ، ويذكر مصطفى الشييب، 53«ـ 921/ ھ309ضرَب التلف بسببو وتويف سنة 
أطاؿ ا يل حياتك، وأعدمٍت وفاتك، على أحسن ما جرى بو قدٌر، »مرآة اجلناف، صّدر ذلا احلالج قولو:

ماال يًترتو   -مع ما أّف لك يف قليب، من لواعج أسرار زلبتك، وأفانُت ذخائر مودتك-ونطق بو خرٌب، 
، ويذكر األبيات السابقة، والواضح أف 54«قوؿ...كتاب، وال حيصيو حساب، وال يفنيو عتاب، ويف ذلك أ

احلاّلج مل يقصر شعره يف احلب اإلالىي، بل حىت حبو يف ا لغَته من تالميذه أو أصدقائو أو ادلقربوف 
جعلو يرفعهم إىل منزلة روحية واضحة، فال خيتلف حب ابُت ومدى تعلق األرواح، ويذكر أبو بكر جعفر 

، ىذا رلنوف بٍت  »حيث قاؿ يف رللسو: ـ( 946 -861/ھ 334-247بن يونس الشليب) يا قـو
فكاف يقوؿ: أنا ليلى، فكاف يغيب بليلى عن ليلى، حىت يبقى مبشهد ليلى، -إذا سئل عن ليلى-عامر، كاف

، فاب عنده انساف جترد قلبو من 55«ويغّيبو عن كل معٌت سوى ليلى، ويشهد األشياء كلها بليلى..
                                                           

 192شرح ديواف احلاّلج، نفسو، ص  52
 نفسو، الصفحة نفسها 53
 نفسو، الصفحة نفسها. 54
  وروى قصة عن متحابُت ركبا بعض البحار، فسقط أحدمها يف البحر وغرؽ، فألقى اآلخر نفسو يف البحر، فأنقده...فقاؿ األوؿ

 لصاحبو: أما أنا فقد سقطت يف البحر، أنت ِلمض رميت نفسك يف البحر؟ فقاؿ لو: أنا غائب بك عن نفسي، تومهت أين انت.
 193شرح ديواف احلالج، نفسو، ص 55
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ن عامل ادلواد، وارتقى يف درجات ادلعرفة اليت ال ديكن الوصوؿ إليها إاّل مبقاـ ابة، ىذه السلوى وانقطع ع
اليت عّدىا الصويف عماد التصوؼ، وىي ردة فعل لشعور العارؼ إزاء عامل كثيف أرىق روحو بشوائب 

إىل عامل ادلعاين فهي وكّدره، وىي أيضا تعويض عن الفراغ الذي يدور فيو العامل، ألّف الروح بكم انتمائها 
دتّت إىل األلوىية بصلة، لذلك انعدمت الفوارؽ بُت روح وروح، أي بُت زلب ومن حيب، لذلك فاالتصاؿ 
الروحي يتيح لنا التواصل بغَت خطاب، ويصر احلالج على ىذا ادلعٌت ويذكره، حىت بات كلما ذكر احلالج 

 ذكرت ىذا البيت يقوؿ فيو:

 ترى ما ال يراه الناظرونا  قلوب العاشقُت ذلا عيوف  

 سمياء الحرف في شعر الحالج:-2

اكتشف الصوفية ادلعٌت اخلفي الكامن وراء حروؼ اللغة فأنتجوا علما قائما بذاتو امسوه "علم احلروؼ"، 
لذلك فإهنم كانوا حياولوف أف يبلغوا من درجات  »فقد أقّروا أف احلروؼ أمم مثلنا، ذلا مراتب وأقساـ وعوامل 

بالعودة إىل طبيعة احلرؼ ادلكونة ذلا، لذلك  56«الفهم أعمقها، كي يفسروا الكلمة اإلالىية تفسَتا صحيحا
لغة خاصة تتناسب مع الرؤية  بثهم عنللحروؼ ولألعداد، يف سياؽ  خاصةٍ  عٍت ادلتصوفة بتطوير دالالتٍ 

دين على موروث واسع لتلك معتم ،الصوفية، وقد أفادوا من الدالالت الرمزية ادلمكنة للحرؼ والعدد
فلم ينشأ رمز العدد يف العرفانية الصوفية، من فراغ خالص، إذ يدؿ التحليل التارخيي وتتبع »الدالالت، 

ذلذا الرمز الذي حظي بوفرة من األشكاؿ وادلعاين وادلفاىيم الثقافات القددية، على أف ذتة ينابيع متعددة 
 .57«اجملردة

وال بد أهنم التفتوا إىل احلروؼ ادلقطعة يف أوائل السور القرآنية، فانتبهوا إىل ىذا ادلظهر اإلعجازي، 
الت وحاولوا أف يفيدوا منو، وىم يسَتوف يف طريق سلتلفة عن بقية ادلذاىب، فجعلوا للحروؼ ولألعداد دال

أكثرىا غامض ملتبس ال يفهم إال يف ضوء اجملاىدة الصوفية نفسها، ونظرهتا إىل اللغة، وطريقتها يف اشتقاؽ 
 أساليب جديدة تتناسب مع كشوفهم ورؤاىم.

                                                           
ا ماري شيمل: األبعاد الصوفية يف اإلسالـ وتاريخ التصوؼ، تررتة، زلمد إمساعيل السيد ورضا حامد قطب، منشورات اجلمل، آن 56

 470، ص 2006، 1أدلانيا، ط
 .388ص، 1978، 1دار االندلس الطباعة والنشر، بَتوت لبناف، ط، الشعري عند الصوفية الرمز :نصرعاطف جودة  57
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يدركوف أف احلرؼ الذي يتوسلونو )حرؼ( مبعٌت حافة وحّد، واحلرؼ )حرؼ( مبعٌت العدوؿ »والصوفية 
احلرؼ مقاـ حجاب( ولذلك أسقطوا عن اللغة وظيفتها التعبَتية النقلية، والتقدير واالضلراؼ، وأف )

 .58«وأشعلوىا بطاقة كشفية رائية، ولّقحوىا بدوس ورموز وتلوحيات
ويبدو استخداـ احلالج للحروؼ واألعداد يف مرحلة مبكرة من حياة التصوؼ مثاالُ على ىذا النمط من 

يف غموضها إىل الصور الفنية أو اخلياؿ الشعري، إذ قّلما تتوسل اللغة اإلشارية الغامضة، وىي ال تستند 
أّناط التصوير، وإّنا تستند إىل الدالالت اجلديدة اليت تستلـز لغة ختالف يف إشاراهتا وعباراهتا مألوؼ اللغة 

 وزلتواىا الداليل.
طنيًا من أنساؽ عرؼ أسرار احلرؼ وطبيعتو الوجودية والكونية، وأدرؾ نسقًا با»ويبدو أف احلالج 

اإلعجاز القرآين، فقد أخذ أصوؿ النسق احلريف عن شيخو سهل التسًتي صاحب )رسالة احلروؼ( 
و)التفسَت(، كما فقو نظرية احلرؼ الشيعية ومصادرىا الفلسفية وادلذىبية، ولعل يف )اجلفر( تكمن حقيقة 

 .59«ملي يفيض بأسرار الطبيعة الرمزيةرؤيتو، وقد التـز مبنهج تكا
ما أظن أف يفهم كالمنا سوى »:شلا ديثل رؤية احلالج للحروؼ، ما ذكره يف كتابو )الطواسُت( يف قولوو 

والقوس الثاين دوف اللوح، ولو حروؼ سوى أحرؼ العربية ال يداخلو حرؼ من  ،من بلغ القوس الثاين
 َسْيِن َأْو َأْدَنىَفَكاَن قَاَب قَ وْ ﴿ اآليةفهو يشَت إىل ، 60«حروؼ العربية إال حرؼ واحد ىو ادليم

وشلا يوضح ىذه  ،ويفيد من داللتها، لكنو ينفذ إىل تأويالت صوفية، تدخل فيها النظرة إىل احلروؼ،61﴾
يف القرآف علم كل شيء، وعلم القرآف يف األحرؼ اليت يف أوائل السور، وعلم »: حلالجالنظرة قوؿ ا

 األحرؼ يف الـ األلف، وعلم الـ األلف يف النقطة، و
النقطة يف ادلعرفة األصلية، وعلم ادلعرفة يف األزؿ، وعلم األزؿ يف ادلشيئة، وعلم ادلشيئة يف غيب اذلو،  علم

 .62«وعلم الغيب ليس كمثلو شيء وال يعلمو إال ىو
القرآف لساف كل علم، ولساف القرآف األحرؼ ادلؤلفة، وىي مأخوذة من »: ويقوؿ أيضًا يف إشارة أخرى

 .63«بت وفرعو يف السماء، وىو ما دار عليو التوحيدخط االستواء، أصلو ثا
                                                           

 .7ص ،1،1998طاألردف،  حرؼ احلرؼ، الدار األىلية، عماف، :طاىر رياض 58
 .111ص، 1999، 1دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، طالًتاث األديب للحالج،  :عبد الوىاب أمُت أزتد 59
 .14، ص1988احلالج، كتاب الطواسُت، حتقيق بولس اليسوعي، طبعة خاصة، مكتبة ابن سينا، باريس،  60
 .9ية اآلسورة النجم،  61
 .111صنفسو، عبد الوىاب أمُت أزتد: الًتاث األديب للحالج،  62
 95، ص1991ط، .احلالج: الطواسُت وادلناجيات، منشورات األمد، بغداد، د 63
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وىذا كلو يدؿ على معرفة احلالج باحلروؼ واىتمامو بدالالهتا، وقد أفاد من ىذه ادلعرفة يف شعره، فلجأ 
إىل دالالت احلروؼ واألعداد يف ذتاين قصائد أو مقطوعات، وورد استخداـ احلروؼ واألعداد يف عشرين 

 بيتاً منها.
 :احلالجوؿ ومن ذلك ق

 كالمها واحد يف السبق معناءُ    والالـ باأللف ادلعطوؼ مؤتلٌف  
 64باالفًتاؽ مها عبٌد وموالءُ   ويف التفريق اثناف إذا اجتمعا  

   
  «وعلم األحرؼ يف الـ األلف...»فيالحظ ىنا حرفا الالـ واأللف، وقد ذكرمها يف النص ادلذكور سابقاً 

كما أّلف الديلميكتابًا باسم )عطف األلف ادلألوؼ على الالـ ادلعطوؼ( وقد تعرض ذلذه األبيات، وعّلق 
ويشَت الديلمي إىل »يف تقريب ادلعٌت لإلفهاـ، فقاؿ -شارح ديواف احلالج -عليها، وأفاد منو كامل الشييب 
لتجعل منهما شيئًا واحداً، كما  -سبحانو -تتحد باأللف اليت تشَت إليو  ،أف الالـ اليت تشَت إىل اإلنساف

كانا يف البدء وقبل اخللق، ويفهم من ىذا الرمز الذي يكوف حرؼ النفي )ال( أف االنفصاؿ الذي يراه 
ومن  ،الناس بُت ا تعاىل وخلقو، ما ىو يف الواقع إال اتصاؿ ظاىره نفي، مثل )ال النافية( وحقيقتو احتاد

ق باعتباره صفة يوحدىا العش ،ويف احلقيقة ذات واحدة ،مها يف االفًتاؽ موىل وعبدىنا فا تعاىل واإلنساف 
 .65«ثابتة يف الطرفُت

ويتبُت ىنا غموض ىذا الرمز، والتباس داللتو، إذ يصعب أف يعرفو من مل يطلع على داللتو عند 
معٌت سلصوص، يومئ  الصوفية، ويظل أقرب إىل أحجية أو لغز مبهم، إذ ال يعُت السياؽ على فهمو، ألنو

إىل داللة صوفية أرادىا الشاعر، يفهمها أصحاب ادلذىب وال يفهمها سواىم، شلن مل يقف على إشارات 
 الصوفية. 

 :ويقوؿ احلالج أيضا
 وتالشت هبا مهومي وفكري  أحرؼ أربٌع هبا ىاـ قليب  
 ػفح والـٌ على ادلالمة جتري  ألٌف تألف اخلالئق بالصػ  

 66مثّ ىاء هبا أىيم وأدري  ٌة يف ادلعاين  مثّ الـ زياد
                                                           

)وقد  1962الديلمي: عطف األلف ادلألوؼ على الالـ ادلعطوؼ، حتقيق ج.ؾ. فادية، مطبعة ادلعهد العلمي الفرنسي مبصر،  64
 ذكر الشييب أف ادلؤلف من أعالـ القرنُت الرابع واخلامس اذلجريُت، واعتمد على كتابو يف تفسَت شعر احلالج(.

 .45-44ادلألوؼ، ص عطف األلف :/ الديلمي 144ص :شرح ديواف احلالج 65
 214شرح ديواف احلالج، ص 66
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واحلروؼ األربعة ىي اليت يتكوف منها لفظ اجلاللة )ا(، لكن رتعها وتشكيل الكلمة اليت جتتمع فيها ال 
يشكل الداللة النهائية ذلا، بل لكل حرؼ منها معٌت، يشَت إليو الشاعر خبفاء وتسًّت، وقد اجتهد الشييب 

لفظ اجلاللة على الوجو  يبدو أف احلالج قصد تشقيق»يف الكشف عن دالالت ىذه احلروؼ فقاؿ: 
 التايل:

 آلدـ بوصفو أوؿ ادلخلوقات البشرية.األلف )الهمزة(: 
 بوصفو موضوع ادلالمة.-اسم إبليس األوؿ -لعزازيل الالم األولى: 

 ادلؤكدة اليت تقلب النفي إىل إثبات.الالم الثانية: 
 67«وا أعلم ،من احتادمهالالىوت اإلذلي واذليويل اآلدمية اليت يستمد اإلنساف كمالو الهاء: 

ويعتمد ىذا التأويل على اإلفادة من طريقة ادلتصوفة يف تضمُت كل حرؼ داللة تتصل بلفظة يظهر فيها 
نفسو  ،ىذا احلرؼ، ورمبا يكوف احلرؼ األوؿ فيها، أو األوضح من بُت حروفها، كما أفاد من طريقة احلالج

اشتق اسم إبليس من امسو: فعُت »يف تفسَت احلروؼ كقولو يف كتاب )الطواسُت( يف تفسَت لفظة )عزازيل(: 
والباء حُت  ،واأللف آراؤه يف إنّيتو، والزاء الثانية لزىدتو يف رتبتو ،عزازيل لعلو مهّتو، والزاء الزدياد يف زيادتو
 68«يتويأوي إىل علم سابقتو، والالـ جملادلتو يف دلّ 

 يستخدـ احلالج ادلعاين اخلفية يف احلروؼ، يف مقطوعة يعرّب فيها عن عبادتو فيقوؿ:و 
 

 حرفاف معجومافمن بينها   فعباديت  ستة أحرؼ   
 يف العجم منسوب إىل إدياين  حرفاف، أصلي وآخر شكلو  
 حرؼ يقـو مقاـ حرؼ ثاين  فإذا بدا رأس احلروؼ أمامها  

 69يف النور فوؽ الطور حُت تراين  أبصرتٍت مبكاف موسى قائًما  
 

كما فك التشفَت احلاصل يف الًتكيب الشعري، و فهذه األبيات يف حروفها ادلفرقة تشتمل على لغز حلو 
ىو مدار عبادة احلالج  )...(ومدار اللغز من الناحية اللفظية »فيقوؿ  اوضحمبُّت الشييب شارح ديوانو، 

                                                           
 .215صنفسو، شرح ديواف احلالج،  67
. )لفظة دلّيتو غَت واضحة ادلعٌت ولعلها مصّحفة عن: بليتو، كما وردت يف طبعة 20، حتقيق بولس اليسوعي، صالطواسُت:احلالج68

 (.48دار األمد، ص
 .293نفسو، ص 69
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وف من ستة أحرؼ ىي: )ا، ت، ت، ح، ا، د( من بينها حرفاف معجوماف مها التاء مكررة، يتك، 
فأحدمها أصلي ىي التاء الثانية، )وآخر شكلو( أي مثلو وىي التاء األوىل، منسوب إىل إدياف احلالج وىي 

ؼ التاء الذي وأماـ احلروؼ الباقية حر  -وىو األلف-الوحدة أو التوحيد ادلطلق، وىكذا بدا رأس احلروؼ 
يقـو مقاـ الواو يف األصل )إوحتاد( اليت صارت )احتاد( باإلبداؿ تطبيقًا لقواعد الصرؼ، عندئذ صار 
الصويف يف حكم موسى على الطور دلا جتلى لو ربو فخّر صعقاً، أو فٍت عن نفسو الحتاده با، وعجز 

 .70«ناسوتو عن استجالء سبحات اجلالء
يريد أف يبلغ ما بلغو موسى عليو السالـ، مع زلافظتو على إديانو بالتوحيد، وواضح أف احلالج الصويف 

أي أنو يريد أف يواصل احلق، ويقًتب بناسوتو من الىوتو، وىو يفيد من الطاقات الداللية اليت حتملها 
 احلروؼ ليصوغ رغبتو يف حروؼ مقطعة، شلا خيفي مراده، ودينحو ستارًا من الغموض، كما حيولو إىل ما

يشبو الذكر واجملاىدة اليت يتهجى فيها كلمة )احتاد( حرفًا حرفاً، وكأنو يدىش من معانيها الكثَتة، ويرغب 
 يف الًتًّل هبا، لعلو حيل يف معناىا بروفها رلتمعة.

أما لفظة )توحيد( فيعرّب عنها يف مقطوعة من ثالثة أبيات، بأسلوب مقارب دلا فعلو يف ادلقطوعة 
 السابقة، يقوؿ:

 
 ومعجوماف وانقطع الكالـ  ثالثة أحرؼ ال عجم فيها  

ـُ   فمعجـو يشاكل واجديو    ومًتوؾ يصّدقو األنَا
 71فال ِسفٌر ىناؾ وال مقاـُ   وباقي احلرؼ مرموز ُمعم ى  

 
ادلقصود هبذا اللغز الشعري كلمة »وقد فّسر الشييب ىذا اللغز مستعينًا ببعض ادلصادر، ويقوؿ 

تاء والياء فيها معجمتاف، والواو واحلاء والداؿ ال عجم فيها، وادلعجـو الذي يشاكل واجديو )التوحيد(، فال
ىو التاء، وادلًتوؾ الذي يصدقو األناـ ىو الياء، ولعل األوؿ يرمز إىل اسم ا )التواب( الذي يرجع إىل 

ين فلعل ادلقصود بو إبليس الذي تيسَت أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى مبا يظهر ذلم من آياتو، وأما الثا
 72«يتضمن الياء من بُت حروفو، ورمبا كاف عزازيل، اسم إبليس األوؿ الذي يشتمل على ىذه الصفة أيضاً 

                                                           
 .294-293صنفسو، شرح ديواف احلالج،  70
 .257-256نفسو، ص:شرح ديواف احلالج71
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حيّمل كل حرؼ من »واحلالج يف ابتداعو ذلذه الرموز، ال يكتفي مبا يعمد إليو من بناء اللغز، وإّنا 
داللة  –غالبًا  –داللة ال يتيّسر التأكد منها أو إدراكها، ألهنا  احلروؼ اجملزأة داللة سلبأة يف ظاللو، وىي

غَت مكشوفة، وليس ىناؾ ما يشَت إليها، فقد صاغها الشاعر أو اختارىا مبعٌت خاص، مل تدؿ عليو من 
وىذا احلقل الذي قوامو احلروؼ واألعداد، ظل ، ة من الدالالت احلروفية الصوفيةقبل، وضمن طرائق معقد

 ،بن عريباأساسيًا للتعبَت الصويف، وتوّسع بعد احلالج، حىت بلغ اكتمالو عند الشيخ زليي الدين منبعًا 
اخلفّي، الذي الذي عٍت بأسرار احلروؼ، وأبرزىا يف شعره وتصانيفو ادلختلفة، معتمدًا على ادلعٌت الباطن 

 .73«ديكن أف يكوف رحباً شلتداً، يتيح للصويف معاين ال تتيحها اللغة الصرحية
 ويتقصد احلالج يف كّل مرة أف استعمار الرمز واالشارة يف احلرؼ العريب دلا ذلا من داللة خفية يقوؿ:

 
 ويف االنس فتشُت نطق العبارة كتبُت إليك بفهم اإلشارة  
 يًتجم عن غيب علم الستارة  كتابا )لُو( منُو عنوُ إليو  

 وحاء احلياء وطاء الطهارة بواو الوصاؿ وداؿ الدالؿ  
 وخاء اخلفاء وشُت اإلشارة  وفاء الوفاء وصاد الصفاء  

 بق إذا ُحق  َحقُّ الزيارة  على سر مكنوف وجد الفؤاد  
 وال غَتىم يف مسّو السرارة  هبم ال هبم، إذا ىم الىُم  

 من الكّل بالكل، حرؼ هناره  اجلميع   فكلٌّ بُكٍل، رتيعُ 
 يعود اجلواب بعقب العبارة  والنار، والنور إْذ   ىو الطُت

 زليطا على الكل بالعلم دارة  ويبقى الذي كاف قبل ادلكاف  
 من اجلن واالنس يف حر ناره  وحيشر أعداءه عاجال  
 بطيب النعيم وحسن النضارة  ويسكن احبابو قربو   
 74)ا ت( وىو ىو دىُر الدىارة  وىو ىو بدءالبدء البدايػػ  

 
                                                           

 وما بعدىا 400صنفسو، عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية،  73
االسرار والغيبالسرارة : 
السعة والضياءالنهارة : 
:ادلقصود هبا دائرتو دارة 
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أصل الرمز يف األدب الكالـ اخلفي، ال يكاد يُفهُم، مث استقل حىت صار إشارة، وقاؿ الفرّاء: الرمز »مث إّف 
بالشفتُت خاصة، ومن اإلشارات اللمحة )...( واالشارة من غرائب الشعر وُمَلِحِو وبالغة عجيبة تدؿ على بعد 

يأيت هبا إاّل الشاعر ادلربز، واحلاذؽ ادلاىر، وىي يف كل نوع من الكالـ ة دالة،  ادلرمى وفرط ادلقدرة، وليس
فإذا نظرنا إىل االبيات السابقة وجدنا صعوبة يف ،75«واختصار وتلويح يعرؼ زلمال، ومعناه بعيد من ظاىر لفظو

حدى مرتكزات ادلشروع البحث عن معادؿ لغوي، يفك التشفَت احلاصل، وادلالحظ أف الكينونة الكتابية ىي إ
الصويف الذي يسعى إىل حتقيق شرعيتو، واليت ال سبيل إليها إاّل الكتابة كدليل مادي، والكتابة مأزؽ آخر ىرب 
منو الصويف وجلأ إليو، بعد مسَتة معاناة انتهت بأف ضلت لنفسو وبنفسو لغة خاصة بو، تصطبغ بأحواؿ جتربتو، 

تو التعبَتية، اليت ما فتئ يشكو منها كلما استبّد بو البوح، وضاؽ عليو حيث اعتمد اإلشارة كمنفذ يفك بو عقد
الداخل، وبذلك حافظ على نوعية نصو بوصفو نص مكاشفات وإذلا وفيض واردات، وىذه اددات تسفر عن 

 وعود لغوية مفارقة، راىن الصويف على استحداثها وفرضها مثلما فرض جتربتو.
 

 خاتمة: 
حيتل مكانة كتابية معتربة بفضل اشتغالو ادلتميز على اللغة وشلكناهتا، وعلى الرغم مٌت  الجأفقد استطاع احل

خطورة ادلشروع الصويف الذي كّلفو حياتو، إالّ انو استطاع اعطاءه صيغة تعبَتية مالئمة، وقد اظهر قدرة ىائلة على 
امرة ال مثيل ذلا رتعت البوح التخفي، ومارس نوعا من التحجب الكتايب ليحافظ على اسراره، ويف ىذا مغ

 والكتماف يف آف واحد، وترؾ احلالج مسألة التمييز بينهما جلهد القارئ.
إف لغة كلغة احلالج ادلشفرة، احتاجت إىل منهج خاص يستطيع الوقوؼ على التشفَت الرمزي يف ىذه اللغة 

 يتها.لذلك كانت السميائية انسب منهج للوقوؼ عند الدالالت اخلفية وتفسَت رمز 
تبحث السميائية عن الرمز الداؿ والطاغي يف النص الشعري، والذي يتمحور حولو مضموف الكالـ، وحتاوؿ 

 .االفهاـأف جتد لو بُعدا دالليا من خالؿ قراءة الرمز والغوص يف معناه من اجل الوصوؿ إىل معٌت يصل إىل كل 
السنة النبوية، كاف الزما تفسَت النماذج الشعرية وألف اللغة الصوفية جاءت لتفسَت كتاب ا عز وجل وفهم 

وفق سياقات القرآف واحلديث وحىت تفسَت بعض الدالالت بآيات من كتاب ا، ومن حديث النيب صلى ا 
 عليو وسلم.

 القراءة السميائية ذلذه النماذج الشعرية عدة اشكاؿ للًتميز:وافرز 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبارة )أية، حديث( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معٌت  إشارة)لفظ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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