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   ملخص البحث:
انبثق منها بوح الصويف اليت الوجدانية العرفانية  حواله احلالةمبقاماته وأاحلب اإلهلي يعترب 

 ومجاليتها، ،وشعريتهاخبصوصيتها، وتشكلت منها لغة مكاشفاته  ،وجدانيةال ومناجاته
ت عنو  عن واثقة الصلة الوجدانية والفكرية  يكشفوذلك مما  ،معارفهم الذوقية عربر

 ولغة مناجاته ومكاشفاته العرفانية.والذوقية يف جتربة الصويف الذوقية يف التوحيد الشهودي 
جتليات الفناء يف احلب اإلهلي يف  حناول استكناهلغته املتفردة ب الصويف اخلطاب ومن خالل

الصويف يف جتربته  فخطاب ،لغة الكشف والذوق مكاشفات الصويف اليت جتسدت عرب
 ،رؤية ويطرح ،واحلرية شةالدهسفره يف عامل الوجد و يف غلالعرفانية خمتلف عن املألوف يو

 جتاوز احملسوس واملادي  وحمدودية الذات من أجل معانقة املطلق الكلي اجلمال، هاجسها
عرب لغة تنفتح على فضاءات روحية من القرب و جتليات الكشف يف حلظة الصويف 

 .       العرفانية.
 ، الصوفية.الفناء، الكشف، البقاء :الكلمات املفتاحية
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Sufi Monologues: Manifestations of the Courtyard and 
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Abstract 

The divine love is considered to be the emotional and mystical state in 

which the Sufi mysticism and its emotional complexions emerged, and 

the language of its mysteries was formed from it. It expresses its 

knowledge of taste, which reveals the emotional, intellectual, and 

emotional connection in the Sufi experience of Tawfiq al-Shahoudi 

and the language of its mysteries and mystical discoveries. 

Through the Sufi discourse in his unique language we try to deduce 

the manifestations of the abyss in the divine love in the mystic 

discoveries which are embodied in the language of revelation and 

taste. 

Keywords: Annihilation, Observation, The state of "subsistence". 

 

 . املقدمة:1

يف هذا البحث أن نتبني جتليات الفناء يف احلب اإلهلي يف مناجاة الصويف حناول 
ة والشوق، وإذاع عن الوجدومكاشفات الصويف الوجدانية، اليت اتسمت ابلبوح املنبثق 

الصاعد من عاطفة احلب اإلهلي،  خفااي الشهود القليب يف جتربة )الفناء يف احلب اإلهلي(
دي يف مكاشفات الصويف نثرا وشعرا، ملنحى الوجداين الشهو والفناء يف احملبوب حيث جتلى ا

الروحية، وكونت  ةفقد كان احلب اإلهلي السمة اليت ميزت مناجاة ومكاشفات الصوفي
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وذلك مما يفصح عن واثقة الصلة الوجدانية والفكرية والذوقية يف جتربة  معارفهم الذوقية،
 الشهودي.الصويف الذوقية يف التوحيد 

 للصويف من خالل ممارسته النصية )نثرية أو شعرية( إىل التصور النظريوسنتعرض 
حىت يتضح لنا مدى وفاء الصويف لتصوراته النظرية ولتجربته الروحية، وقد اعتمدان يف هذه 

القائم  ،ليات احلب اإلهلي يف مكاشفات الصويف العرفانية على املنهج األسلويبالقراءة لتج
ذلك أن دراسة اخلطاب النثري والشعري  على التحليل واالستقراء للنصوص الصوفية،

ولنتبني من خالهلا ما هو اجلهاد األكرب  ،الصويف ضرورة للوقوف على طوااي قلوب العارفني
الصعوابت اليت تواجههم يف سبيل التعبري عن ية تقراب إىل هللا تعاىل. وما الذي التزم به الصوف

 ؟قبل ظفرهم ابملشاهدات الوجدانية اقاهتم واألزمات الروحية اليت ميرون هبامذ

 مشكلة البحث وأمهيتها 1.1
يطرح اخلطاب الصويف خبصوصية لغته وبنيته األسلوبية وثراء جتربته الروحية جدال 

تكمن أمهية البحث يف حماولته سرب جتربة  ومن هنا عرفيا من حيث لغته وعوامل جتربته،م
  الروحية عرب مكاشفات الصويف ابستنطاق نصوصه يف معانيها وإشاراهتا.الصويف

 أسئلة البحث   2 .1
  هل استطاع الصوفية من خالل جتربتهم يف الفناء يف احلب االهلي أن خيلقوا معجما

 الشعورية؟خاصا مبناجاهتم وجتلياهتم القلبية متالئما مع خصوصية جتربتهم 

  من جتليات الفناء القلبية؟ وكيف استلهموا  والذوقوالكشف كيف تشكلت لغة الرمز
فأصبحت لغتهم الشعرية  ،الفناء يف احلب االهلي كتجربة روحية ومعاانة وجدانية

 ومكاشفاهتم الذوقية؟ مناجاهتم ومواجيدهموالنثرية مرآة تعكس 
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 :أهداف البحث  3. 1
صوفية من الوقوف على مناجاة الصويف وجتليات احلب اإلهلي يف مكاشافات ال

 ذلك ة،مناجا ، سواء كان شعرا أم نثرا أمخالل البنية املعرفية واألسلوبية يف خطاب الصويف
 أن قراءة هذه النصوص يظل يفتح آفاقا لالكتشاف املعريف.

 . املنهج واإلجراءات2
اإلهلدددي يف  يف احلدددبالفنددداء  جتليددداتملناجددداة الصدددويف و قدددد اعتمددددان يف هدددذه القدددراءة 

العرفدداين علددى املددنهج األسددلويب القددائم علددى التحليددل واالسددتقراء وخطابدده مكاشددفات الصددويف 
ذلددك أن دراسدة اخلطدداب النثدري والشددعري الصدويف ضددرورة للوقدوف علددى  للنصدوص الصدوفية،

 .طوااي قلوب العارفني

 .وطن السر ومهس اإلشارة لغة الصويف: 1. 3
يف هذه املقاربة يطرح هذا السؤال نفسه  بلغة السر؟ (السر)كيف يكتب الصويف   

يف ، أفق مفتوح على قلق الذات احملبة وخصوصية لغة تلوح وتُدَلم ِّح وال تبوح وال ُتصر ِّح عرب
نصوصهم  عرب الوجد الصويف أتخذان مناجاة ومكاشفات الصوفية يف حالة الفناء حبار

وثنائيات  ،رسور  وحيث أمواج وال حيث الوصول، ،هناايت بال الشعرية والنثرية إىل سفر
     ميالد متجدد وإشراقات يف حضرة املكاشفة. فناء وبقاء، صحو وحمو،

هل استطاع الصوفية من خالل جتربتهم أن خيلقوا  السؤال:وهنا حناول اإلجابة على 
وف  استلهموا التص الشعورية؟ وكيفمعجما خاصا هبم متالئما مع مواجيدهم وجتربتهم 

فأصبحت ممارسته الشعرية والنثرية مرآة تعكس مواجيدهم  ،كتجربة روحية ومعاانة وجدانية
 ومكاشفاهتم الذوقية؟

والوصول  العبارة الصوفية أتخذان إىل مقامات متتالية مع تصاعد حالة الوجد،إن 
ومن هنا   إىل أتويل النص دالليا يستدعي فهم النص الصويف من خالل محوالته الفكرية،
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كانت أمهية الوقوف على نصوص الصوفية شعرا ونثرا لفهم اخلطاب الصويف واستكشاف 
 رموزه ومفاتيحه من خالل اللغة واملصطلح الصويف.

ل الوجدان والذات يف ؤ ولغة تسا يف اخلطاب الصويف تتجلى مسات أسلوبية بالغية،و 
تح على النفسي لتنفتستبطن الذات وتعكس توترها  مكابدهتا لتحقيق التماهي مع املطلق،

 تتوشح ترصد قلق الذات احملبة وبوح روحها لذلك فهيو  ،أفق الرؤاي والكشف واحللم
 السر. أبستار

تلتقي مع الشعر يف أفق احللم  وتتلبس بروحه، إن لغة الصويف تتماهى مع الشعر
ملعاين لغة شعرية تتجاوز الظاهر إىل ا ،وزخم العاطفة وفيض املواجيد والوجد ومساحة التوتر

داللية وأبعاد رمزية مما جيعلها تنطوي على محوالت  الالحمدودة،و والدالالت الالمتناهية 
 نزايحي ملفرداهتا يف جتاوزها للواقعي واحملدد وبوهجها الشعري.بتوالدها اال

فهي تنفلت من القراءة  وألن لغة الصويف تستعري من الشعر دفقه العاطفي ودهشته،
أفق الشعرية بعذوبتها وجمازها وطاقتها الوجدانية وضبابيتها اليت جتعلها  احلرفية واملألوف إىل

 الوجودي.يف عاملها الباطين بقلقه  معانيها حىت يسافر تكشف للقارئ خباايها وكنوز ال

هذه اللحظة  ذلك أن النص الصويف منبثق من اللحظة الصوفية للعارف احملب،
ويتجلى فيها احلب  فيها مواجيد الصويف ومكاشفاته القلبية، الزمن، تتجلىاملمتدة يف 

البقاء الرندي يف هذا  يقول أبو يف احلضرة. كما يتجلى احلضور اإلهلي يف جترده ومشوليته،
ر ِّي فصريين املعىن: ، 1998)الداية، افؤادي عندما صعق دكا وهز**  ايمن جتلى إىل سِّ

 (134ص

 ،فتحيا النفس بشهود رهبا ،التجلي احملب أبنوارفتجلي احلق يف حال الفناء يف قلب 
حالة الفناء الصويف من حياة إىل احلياة  إن مكوانت النص الصويف يف مكاشفاته أتخذان عرب

أتخذان من األرضي  علوي، هو ينتشلنا من غفلتنا ومن موتنا اليومي إىل ما احلقيقية املطلقة،
 من ضيق العبارة إىل أفق اجملاز الت الروحية،نفصال إىل الوصال والكماومن اال إىل الكوين،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
الفناء ورمزية اللغة  تالصوفية: جتليااملناجاة                 2019، ديسمرب، 14العدد  -كلية اآلدابجملة  

________________________________________________________ 

13                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

تتحرك دائرة النص الصويف يف رمزيتها وفاعليتها  االرتكازيةهذه النقطة  وعرب واإلشارة.
، لتتماهى مع السريورة الروحية للصويف يف معراجه يف مقامات احلب اإلهلي اإلشارية،

جتليات  اللحظة الصوفية عربوابلتايل تتوالد يف سياق النص الصويف الدالالت من تشكل 
 الصويف احملب.

فلغة الصويف يف نصوصه هي لغة اإلشارة املسكونة مبواجيد احملب الواصل املوصول، 
هي لغة إشارة مبا هي مرآة الباطن ومستودع و  ،ه الروحي إىل القربوتوق العارف يف معراج

فكل داللة  ،لتجربة الذوقيةُيستبطن ابحلدس واالذي  ولسان األحوال والسر الداللة واإلمياء،
 (طسني التوحيد)ففي  ،وديناميتها الفاعلة وانزايحاهتا اللغوية، منطوية على تفاعالهتا الرمزية،

، 1970موحد.")احلالج، أحد، واحلق واحد، احلق، "واأللف اخلامسة هو-احلالج: يقول 
 (65ص

والبوح  واحملدود والالمتناهي، بني عاملي املادة والشهود، ما (برزخ) وكأن اإلشارة هنا
فتتجلى يف البناء النصي احلالجي  ،واحملو والصحو والفناء والبقاء، اإلمياء، والبسط والقبض،

دينامية نص  واجلزء ابلكل عرب وعالقة الذات ابلذات، ابلكلي، اجلزئي عالقة احلرف
 الصويف وسريورة فاعليته.

وأفقه  ببعده الوجودي، ،(والشعريالنثري ) كل ذلك شكل نص مكاشفات الصويف
ويتشكل من نشوة القرب  يتماهى مع معراج سفره الروحي، اجسد   فصار امليتافيزيقي،

 والبعد والبقاء والفناء.  

ويف مكاشفات الصويف الروحية نثرا وشعرا تتجلى وجودية التجربة وعمقها الروحي 
نبثق من روحانية التجربة كما تتجلى خصوصية النص الصويف امل وجدلية استمراريتها،

حيث تتشكل مصطلحاهتا ومعجمها الصويف من داخل  وتصاعدها يف مقامات الوجد،
وتتوالد من عمق معاانة األان يف سفرها يف مقامات احلب مبا حتمله العبارة  جتربة الصويف،
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يتطلب  مما وراءه، الصوفية من ثراء داليل ابعتبارها نسقا سيميائيا يتجاوز احملسوس إىل ما
 يف عمقها للوصول إىل أتويالهتا الداللية. السفر

تتوالد مفرداهتا مرتعة  لغة احلب، وميتح الصويف يف مكاشفاته من لغة املواجيد،  
إهنا لغة ذوق  ،ت التوق واملعاانة يف حمراب احلبابلوجد يف معراج الشوق وتتوهج خبلجا

 هتمس بقبس من أنوار وال تفصح،تومئ  وإشارة ال لغة منطق وعبارة، لغة سر وأحوال،
وبوح  وحمو، وصحو بني بسط وقبض، وتثمل ما احملب، قلب الصويفمكاشفة عانقت 

 قوله:عنه احلالج يف  يعرب ما وإشارة ولوامع عبارة، وهو وإمياء،

 (62، ص2007ويف األُنس فتشُت نطق العبارة )احلالج، ** كتبُت إليه بفهم اإلشارة    

بني الذات  وصل ما يف عمقها هي وصل ووصال وتواصل،فالتجربة الصوفية 
 بني جسد اللغة وروح املعىن يف جتليات الذات العارفة احملبة، ووصال ما الصوفية وحمبوهبا،

وتواصل بني األان واملعىن للوجود وفق رؤية صوفية تتسامى عن احلسية قوامها احلب الصويف 
 .بني العبد وربه املتأسس على هذه العالقة ما

 :املادة إىل إسراء الروح مقام القرب: من أسر 1. 3
لعل السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يكتب الصويف مناجاته ومواجيده ومكاشفاته 

وهل ميكن أن  نص ولغة تنبثق من روحانية التجربة وعمقها وثراءها الوجداين؟ الروحية عرب
احلب  يف مقاماتت لألان الصوفية يف سفرها مكاشفات الصويف يف حال الفناء جتليا نعترب

التصوف هو نوع من التسامي يف الروحانية لقوم ضاق هبم عامل احلس  ابعتبار اإلهلي؟
 فتساموا إىل عامل الروح، وهو عامل حافل مبعاين احلب واجلمال والكمال.

اإلحيائية للتعبري عن ذلك  االنفعاليةوال عجب أن يلجأ الصوفية إىل الشعر بكثافته 
فهما  والتصوف عالقة محيمة، فما بني الشعر السلوك الروحي املتقد حرارة عرفانية نورانية،

وينزعان  الالحمدودة، ويتواشجان يف مساحة اإلشارة والرمز يلتقيان يف أفق احللم واحلدس،
حيث جعل الصوفية من الشعر وسيلة لتزكية مقوالهتم  ،الروح إىل عامل نقاء القلب ومسو
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كما جعلوا منه مقام إشارة حيث   الصفاء،ببلوغ أعلى درجات  والوجدانية املتصلةالروحية 
ولعل ما تركه  إليه،ال أيتيك وإمنا ترحل  واجملاهدة ولذلك فهوال يدرك املعىن إال ابلتماهي 

تهم إىل معان تنبض روحانية خري من جييب الصوفية من تراث شعري صويف حولوا فيه عاطف
 على التساؤالت املطروحة.

يعرب الصويف عما وصل إليه يف جتربة احلب اإلهلي بعد أن امتأل قلبه مبحبوبه األمسى، 
واستوىل عليه هذا احلب، فوصل درجة عالية تصاعد فيها احلب، واشتدت جذوته حىت 

، وتفىن إرادته يف إرادة (احلق تعاىل)حمبوهبا ات وجده أبن روحه تناجي يشعر الصويف يف حلظ
  قوله:عرب عنها مسنون احملب يف ، حمبوبه

 مفرتقِّ  فأنت والقلب شيء غري** شغلَت قليب عن الدنيا ولذهتا 

نة          قِّ دَ إال وجدتَك بني اجلفن واحلَ ** وما تطابقت األحداق من سِّ
 (241ص ،1995 )القشريي،

تنسجم مع جتربة املعاانة الصوفية اليت يكابدها الصويف،  يزخر النص مبعطيات تعبريية
 :مثل ، تدل على الطابع الذا ي للتجربةحيث يظهر االعتماد على استعمال الضمائر اليت

إذ تتعاظم  (،وجدُتكَ )ملخاطب يف اوكاف  ،(أنت)و ،(شغلتَ )يف  (التاء)ضمري املخاطب 
 ذات الصويف.

فهو  وحمور التجربة حيمل داللة مهمة، الضمري الذي يشكل أساس النص وتكرار
املؤشر على الذات املقدسة اليت تبدو يف النص منبعا للطف واحلنان والكرم والواردات، بينما 

وهذا مما يشكل جسرا يعربه العارف للوصول إىل  ،يبدو العارف مصدرا لالفتقار واخلضوع
لصويف هنا أنه متأسس ويعكس لنا النص ا، ضمان حب الذات اإلهلية له وتواصله معها

أعماق الذات اإلنسانية وحتوالهتا الوجدانية من حال  فهي متكنه من سرب (،األان) على جتربة
 إىل حال يف سفرها الروحي.
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النص على األفعال املنفتحة على الزمن املاضي ابعتباره جمال  كما أن ارتكاز     
( تطابقت) (شغلتَ )مثل  واالستمرارية االمتداداشتغال الذات الصوفية، وهذه األفعال تفيد 

وحماولة  إىل شوق الستحضار ما هو غائب، يشري، وتوسله ابلزمن املاضي (وجدُتكَ )
ويف ذروة وجد الصويف يف حال فنائه يصرح مسنون احملب  ،للقبض على زمن يفلت منه

  عند العتابِّ يتِّ عَ و  رَ  نُ كُ س  تَ وَ **  ط انقباضيسِّ بَ بين فيند  عاتِّ يُ  قائال:

 ها الشوقُ مُ ر ِّ ضَ يُ  مواجيد   ارنَ بِّ **  قيل يل من أنت قلُت معذ ب   فلو                
 (246، ص1995)القشريي،

 ،تعكس األبيات بسط الصويف الذي يتجلى يف انتشائه ابلشهود وفرحته ابلكشف 
عالية اليت وصل إليه وهذه األبيات تكشف احلالة ال فهو وجد يتصاعد بقوة حال السكر،

، السوى إذ أصبح السكر كله غيبة وحمو للغري وغيبة وسلب عن الغريية أو ؛عرفانيتهمن 
واستغراق اتم يف اهلوية اخلالصة، وهذا هو السكر الناتج عن شهود مجال احلق ونورانيته، 

كو ِّن، ،ففي الفناء حياة للروح ،وهذه هي غاية الصويف
 
وال  حيث يتالشى الكون ويبقى امل

حملبة اإلهلية واملعارف بتالشي وغيبة احملب ليتحقق له البقاء من خالل ايكون الكمال إال 
ويتجلى هذا املعىن يف قول  ،العارف بني يدي هللا ليشهد جاللهاليت ترفع  (اخلمرة)األزلية 

 األلبريي:أمحد بن حيي 

 بكف العقل يف روضة احلب ارحيق  **  احلب شربُت بكأس احلب من جوهر

 قوى النفس شوقا وارتياحا إىل الرب**  وىددددددددددددددددددددددددددروح فاهتزت القماء ال وخامر       

رب دددددددددددددددددددددددددددددددابلقن لعبدَك إهلي إهلي مَ **  هادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواندى حثيثا ابألنني حنين       
 (187، ص1968 التلمساين،)

ن الشرب من كأس احلب اإلهلي مل يزده إال عطشا وشوقا وتعلقا أالصويف  يصور 
مستغرقا يف فيعيش الصويف  فال ترى يف الوجود سواه، للذات الصوفية احملبة مبحبوهبا،

ويف سكره يفىن جبمال الذات اإلهلية عن  ،تصالات بفعل تصاعد الشوق إىل دوام االالتجلي

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
الفناء ورمزية اللغة  تالصوفية: جتليااملناجاة                 2019، ديسمرب، 14العدد  -كلية اآلدابجملة  

________________________________________________________ 

17                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

ولذلك تظل  ؛يف هذا الفناء حياة لروحهو  ،ابلفيوضات النورانيةق على قلبه ذاته بتجلي احل
 جذوة الشوق عند الصويف متصاعدة. 

الشوق عند الصوفية هبة خص هللا هبا احملبني، فمن أحب ربه اشتاق اىل لقائه 
وقد قسم الصوفية الشوق إىل قسمني: شوق على الغيبة  (245، ص2001 ")الطوسي،

وشوق النفوس، وشوق األرواح على احلضور واملعاينة، فإذا  ال يسكن إال بلقاء احلبيب،
رفعك إىل حمل احملاضرة والشهود املسلوب عن العلل فذلك مقام التعريف إمياان حقيقيا وذاك 

 (247ص ،2001 )الطوسي، ميدان تنزل أسرار األزل.

( شربتُ ) ويف األبيات السابقة يتجلى النص الصويف بينية شكلية فعل وداللة،
مفردات محلت داللة الظمأ واملاء والشرب والروح لتشكل  (خامر ماء الروح( )كأس احلب)

  -الصويف فالرمز، بقاء ابحلق وحياة للروح ىويف فناء الصويف عن السو  صورة ترتبط ابحلياة،
والبحث عن  اتساعا، األعماق األكثر جتاه حنوشكل لال هو -أدونيسإليه كما يذهب 

 )أدونيس، اتصال دائم ابلعلو يف طابعه اإلهلي وطابعه اإلنساين. وفه يقينية، معىن أكثر
 .(143ص ،2006

فالصويف يف مكاشفاته الوجدانية الشعرية يتجاوز حسية الصورة إىل ميتافيزيقية 
ومن  فيتجلى سفره الروحي متصاعدا يف حالة شوقية متصاعدة من األرض للسماء، جمردة،

مسنون  ويعرب املادة. الروح يف جتاوزها وخالصها من أسر حيث تسمو املادي إىل الروحي،
 قوله:احملب يف مكاشفاته عن هذه احلالة والذروة العالية من النشوة الروحية يف 

 من روحي وإضماري دبيب لفظيَ  ** د دبر حبَك يف األعضاء من جسديق

، 1995 ،وكل جارحة من خاطري جاري )القشريي**  وال تنفسُت إال كنَت مع نَدَفسي  
 (273ص

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
الفناء ورمزية اللغة  تالصوفية: جتليااملناجاة                 2019، ديسمرب، 14العدد  -كلية اآلدابجملة  

________________________________________________________ 

18                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

وإمنا يفتح  ،يتضح أن األثر الذي يبعثه النص ال يقف يف حدود املعاين احلرفية 
أمامنا آفاقا نتجاوز من خالهلا البعد احلسي الذي يقتل النص، ونبحث فيها عن البعد 

 اإلحيائي الذي يتناغم والتجربة الروحية اليت مارسها الصويف على مستوى الفعل والكتابة.

وهي ختوض غمار جتربتها  ،يتيح لنا التعرف على الذات احملبة الصوفيةوهو ما 
وإذا  ، ومعراجها حنو األعلى، غري أن املعراج ال يتم هلا إال بفعل اخليال وبفعل احلالة الشوقية

تجريد، فإن كانت الصورة الفنية جتسيد للمعنوي يف هيئة املرئي احلسي وإخراجه من حيز ال
فضاء تتعايش فيه املادة والروح، وإن كان   -كما نالحظ  –اخلطاب الشعري الصويف

وقف روحي يتضح ذلك يف اعتمادهم احتفاله ابملادة ال يتحقق إال يف طريقة تقرير شعري مل
سعيا إىل املقاربة الصوفية بني ما هو مادي وروحي، كما يتضح يف اصطناعهم  (التشخيص)

اصطالحات وألفاظ تستقي صور معانيها من موضوعات شىت، يعد السكر أبرزها وأكثرها  
 لصوقا خبطاهبم.

عن مطلق  تعرب كوهناضا أسلوب النداء لوأي على الضمائر االرتكازهذا كان و 
 وبواسطتها تتبادلالتحاورية جندها منطلقا للتبادل اخلطايب  ويف إطار الصيغة غائب، حاضر

 واألقوال التابعةبروز الصفات  وابلتايل أدى التخاطيب،أان /أنت األدوار ضمن السياق 
والسكر  ،والغيابللضمائر إىل جتسيد فاعلية املفاهيم الصوفية القائمة على ثنائية احلضور 

   والصحو.

 عرفانية: جتليات نورانية وفيوض 3. 3

 ،ألنه حُميت رسومه ؛حال للعارف للصويف، الالروحي  يف هذه املرحلة من السفر
( حيث 163ص ،2004 )البسطامي، غريه. وُغيبت آاثره آباثر ،وفنيت هويته هبوية غريه
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حيث ال يرى الصويف لنفسه  ،تنمحي الكثرة وتتجلى الوحدة ويفىن املتناهي يف الالمتناهي
ي وجودا، وإمنا يرى هللا وحده ويعرفه معرفة ذوقية عن طريق اتصاله به وال للعامل اخلارج

 ويتحقق بوحدته الذاتية.

 (،198ص ،1970 "رأيُت ريب بعني قليب" )احلالج،: عنها احلالج بقوله يعرب
احلقيقة  فهو مكان، الحمدود بزمان وال أين وال فبعني قلب احملب يرى الصويف حمبوبه احلق،

وكل ما سواه موجود ال وجود له على احلقيقة من ذاته. ويعرب احلالج  احلقيقي،واملوجود 
عن استيالء احلب اإلهلي عليه، وتالشيه فيه يف ذروة الوجد حىت ميحى الشعور ابإلرادة 
اإلنسانية، ويستويل على قلبه شعور غامر أبن الواحد هو الكل، وليس مثة إال الواحد 

 األحد. 

 إال وحبك مقرون أبنفاسي ** وال غربتوهللا ما طلعت مشس 

 إال وأنت حديثي بني جالسي**  وال خلوُت إىل قوم أحدثهم

وأنت بقليب بني وسواسي  إال**  حا وال فرِّ وال ذكرُتَك حمزوان         
 ( 216،ص 2007)احلالج،

مرآة الذات يف  وهذه الذروة العالية من تصاعد الوجد الذي تتجلى فيه األان عرب  
اإلهلي على صفحة القلب عند العارف تلخص األبيات وحدة  ويتجلى احلضور ا،شهوده

وهو يعيش  ،تصالنفصال وااليتفاعل فيها اال ،وتعكس هذه األبيات دالليا حالة الشهود.
ويعرب احلالج عن وحدة  ،ال حتقيق توحده عرب هذه الثنائيةحماو  (األنت)، (األان)بني حاال 

ألنه تذوق وتيقن من أحديته اليت تسيطر عليه وتسري يف قلبه حىت  ؛شهود يوحد فيها ربه
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كيانه ومجلته وأجزائه، هو الذي حييا فيه، ويستويل على   وصار احملبوب  شهده يف كل شيء.
 فعرب عن فناء اإلرادة اإلنسانية يف اإلرادة اإلهلية. 

 يكاشفين حىت كأنَك يف نفستُ  **  قدسي ي كلر ُكلَك ايحويَت بكل ِّ 

سوى وحشيت منه وأنَت به أُنسي  ** أُقل ب قليب يف سواَك فال أرى      
 (221، ص2007)احلالج،

بينها وبني  هذا النص إىل جتليات التواصل والوصل ما أتخذان األان الصوفية عرب
 رؤية صوفية مسكونة ابحلب الصويف املتسامي عن احلسية، الكلي اجلمال وعرب احملبوب أو

ني البقاء والفناء حنني الروح وشوقها كشعلة جعلت هذه الذات الصوفية ب فتعكس األبيات
 "أقلب قليب" حالة الوحشة واالغرتاب. وتعكس مجلة ،والشوق والوجد

الذات حني  فهذه األبيات لوحة صوفية حمملة إبشراقات اجملاهدة والتجليات، تصور
كما تعكس ذاات صوفية  هبا،فنيت عن دائرة حسها فاتصل جزء معناها بكل املعىن احمليط 

كما تعكس السفر  ،(احملو واإلثبات( )والفناء البقاء)قة حائرة بني ثنائيات ال هنائية قل
 رحلته.الدائم يف سبيل الكمال، والقلق الذي يعرتي الصويف يف 

من  ويعاينظلمة التفريق،  يفبلوعة االغرتاب عن الذات اإلهلية، ويعيش  يشعر فهو
أيمن فيها من اغرتابه ويعود له األنس  اليتالقرب  حالة ال يرويه سوى الذيالظمأ واحلرمان 

 حيان التوحيدي: أي الصويف يف حال اغرتابه كما يصفه أبو فهو ابحملبوب والسرور.
الغريب من إن حضر كان غائبا، وإن غاب كان حاضرا. الغريب من إن رأيته مل تعرفه، وإن "

 (263، ص2005 لتوحيدي،أبوحيان ا)". مل تره مل تستعرفه
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تطلع دائم للوصول  نه يفالسالك إىل ربه أنه ال يقر له قرار؛ أل الصويففهذا حال 
مفهومهم توجه  يفسفر مستمر، ويعىن السفر  يفولذلك عرف عن الصوفية أهنم  ؛هلدفه

وتطلع إىل احلق، فيبذل جهده ويرتقى  وحرية وشوقغربة  يفيظل  فالصويف ،القلب إىل احلق
لروحي ويعيش إىل احملبوب سفره ا إليه، ويسافر يف املقامات من أجل بلوغ ما يصبو

فتكون حالة الشوق والفناء كانت كالشعلة اليت تضع الذات الصوفية  ،االغرتاب عن اخلليقة
بة الروحية الصوفية وهذا ما يفصح أبن التجر  ،واحملو واإلثباتبني انري البقاء والفناء، 

هذا املعراج يف أحوال السالكني وواردات كل حال، وهذا  تتصاعد وتتكامل حتت أتثري
 ،وتتصاعد حرارة العاطفة ،إىل احلضرة اإلهلية وهو يتلمس معراجه الروحي ،التوهج للشوق

 فيقول:  ،حىت أصبح لساان لتعبريه

 (232، 2007وإن مسعُت فُكلي فيَك أمساع )احلالج، ** فإن نطقُت فُكلي فيَك ألسنة

تجلى احلق يف شهود احلق على صفحة القلب، حيث ي إهنا حالوميكن القول 
وما دامت النفس ال تصل إىل مستوى الكمال يظل األمل والقلق  ،صورة اإلله احملبوب

 ؛من البدن احلجب املادية والتخلص يعصف هبا لعجزها عن كمال الوصول، وتوقها إىل رفع
رب إىل كم بيين وبينك هذه األاننية؟ أسألَك  "ايلربه: ولذلك يقول البسطامي يف مناجاته 

 فتبقى وحدَك وال تُرى إال وحدَك اي ،اننييت عين حىت تكون أاننييت أنتأن متحو أ
 (262، ص2004 عزيز.")البسطامي،

ور وغياب، وحمو هنا يف ذروة وهج العاطفة وأتججها وهو ما بني بقاء وفناء، حض
فهما وال تفسريا للهوى الذي انفلت من أحكام اإلرادة الشعورية،  البسطاميإثبات، ال جيد 

فتقف الذات العارفة وقفة حرية من أمر اهلوى الذي امتلكها، فإن الح احملبوب أشرقت 
 النفس، وإن استرت واحتجب فحسرة انبعة من مقام مل يكتمل بعد. 
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حتت وطأة وجد غامر ولوعة جارفة من أجل التحقق  إذن حنن أمام ذات تنوء
ابلقرب من الذات اإلهلية والدخول يف حضرهتا، فالقرب والبعد مقامان يتحوالن إىل معاانة 

إذ يقف العارف مبوجبهما بني انرين، فالقرب شفاء له غري أن  ؛بعا آالم وحرقةمستمرة ومن
 حلظاته سريعة، والبعد يضنيه. 

والتوق إىل الوصول، وتكرار لفظة فهنا يسيطر عليه هاجس املسافة وحرقة البعد 
مبا حيمله من تضرع ورجاء تسهم يف تناسل الداللة ومنوها، داللة  النداء وأسلوب (أاننييت)

الشوق واحلرقة والتوق واللوعة لوجود هذه املسافة مما يتيح لنا عن كثب التعرف على الذات 
عاانهتا ، فهو يرى يف األغيار حجااب وظالما يريد إزاحته وحموه أبشعة احملبة يف غمار م

لذا  ؛نوار حمبته وأنوار العامل العلويألنه ال يستأنس إال أب ؛األنوار، كما أنه يرى فيهم وحشة
يتجلى يف النص تشوق الصويف لشهود العامل العلوي والتحقق فيه وطريقه إىل ذلك هو 

والبدن كذلك ابلنسبة له عائق وحجاب مينع النفس من  ، مل احلسيلغياب جمازا عن هذا العاا
 كمال الوصول وحيول دون اللقاء.

مقصود وال  فال واألخذ ابحلقائق مبدأ الصوفية، وألن اليأس مما يف أيدي اخلالئق،
 من هنا كانت جتربة الصويف الروحية وسفره الروحي يف مقامات احلب،، حمبوب إال هللا

 من أجل التحقق ابالتصال والوصول. على اإلزاحة والعبور لي والتحلي،على التخ ةقائم

ذلك أن املكاشفة والتجلي تستلزم التخلي عن كل العوائق ومشاغل الذات 
وال يكون ، ، متنع من الوصول إىل مقام القرباإلنسانية اليت تشكل أمامها حاجزا  وُحجبا  

ورؤية  وشهود احلق تعاىل يف كل الوجود، الروحية،والرتقي يف املقامات  ابلتحلي،ذلك إال 
 قوله:يف األنصاري األندلسي نان اجلعنها ابن  يعرب، الوجود يف وحدة شهود احلق
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ابن )سرت وجلر جالله عن حجاب وعن **  ابطن وهو قريب جميب ظاهر
 (229، ص1990نان،اجل

يتجلى ة، حيث وهكذا تتجلى يف النص الصويف سريورة وحتوالت التجربة الروحي 
من مقام إىل مقاما ومن حال إىل حال، غري أن الصويف ال ميكنه أن يتحقق  السفر

وقطع طريقا تتعاقب فيها املقامات  (السوي)ا جترد من ملذات الدنيا أو إال إذ ،ابلكمال
ولذلك يتصاعد  ؛واألحوال إىل أن يصل مرحلة ينغمس فيها قلبه يف ضياء احلضرة اإلهلية

الشوق عند الصويف إىل اخلروج من حياة كاملوت، مادامت هناك حياة حقيقية ميكن جتاوز 
 بقوله:حيي بن معاذ الرازي عن هذا املعىن  احلجب للوصول إليها، ويعرب

 اطال شوقي مىت يكون لقاكَ  ** يددددددددددومنييت واشتياقحبييب  اي          

  ا  دددددددددددددددددددددددددددددأين أريدها ألراكَ  غري**  ايل عن اجلنان نعيم  ليس ُسؤ                   

 (321، ص2007حلية األولياء، اين،فه)األص

يف األبيات السابقة تعكس املفردات بداللتها ومحولتها البعد الوجداين للتجربة من  
ذات داللة الشوق واللوعة والتوق إىل القرب اليت تسيطر على  تكثيف املفرداتخالل 

وكذلك النعيم واجلنة اليت ارتبطت ابلتحقق ابلقرب، حيث ينهل يف نصه  فضاء النص،
 جتربته الذوقية. من معني اإلبداعي

يف ويؤثث الرازي أبياته بياء النداء مبا حتمله من دالالت الرجاء واللوعة وايء املتكلم 
هبا  أراد هبذه الصيغة أن تكون موجهة للذات من أجل السموو  (سؤيل) (اشتياقي) (منييت)

ويتوق  حياة ألن به يتحقق القرب، يطلب املوت الذي هو فهو، (احلق) الكلي النور حنو
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وحجبا حتول بينه وبني  املادي، واالنعتاق من حياة ليست سوى موات  يف أسر للتحرر
 حمبوبه.

 تطهريية،صويرا فنيا لصراع نفسي حيمل يف مضامينه غاية ويتجلى يف شعر الصويف ت
احلس واملادة إىل كينونتها الداخلية، وهويتها الوجدانية  وحتررا للطبيعة اإلنسانية من أسر

 والروحية، مما يعكس اغرتااب نفسيا وفكراي يدفعها إىل التطهري واخلالص. 

وتطلع ملعرفة أسرار حيث تقوم فلسفة املوت لدى الصويف على تطهري الذات، 
﴿وعجلُت إليَك ربِّ  :وحقائق علوية وتتمحور غائية الصويف التطهريية يف قوله تعاىل

ألن علة  ؛الغريية، والتجرد للمحبوب اخلالقوتصور الفناء عن  ،[84 :طه]لرتضى﴾ 
 الوجود عبادة الواحد األحد.

 مناجاة الوجد يف حضرة النور: مقام األنس: 4. 3

الصويف حترر وانعتاق من احلجب وصوال إىل حياة حقيقية، فهو مثن املوت عند 
احلب، ومثن القرب واللقاء حيث اخلالص من "األان" أو الوجود الشخصي املتعني، والتحقق 

 حبال تفىن فيها "األان" ويبقى فيها الشعور ابلواحد األحد.

 سروتذكارهم وقت املناجاة إىل ال \\حنني قلوب العارفني إىل الذكر

 فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي الُسكر \\أُديرت كؤوس املنااي عليهم

الُعال تسري  وأرواحهم يف احُلجب حنو\\فأجسامهم يف األرض قتلى حببه
 (463ص، 1995)القشريي،

حبة حتاول من خالل جماهدهتا  
ُ
يتضح من خالل النص أن الذات الصوفية امل

بينها وبني احملبوب وابلتايل فهي  ما العامل اآلخر، بينها وبني الروحية أن تتجاوز املسافة ما
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فهي جتسيد ملسافة الشوق بني الذات  ،قق ابلقرب منها من خالل اجملاهدةتسعى للتح
 البشرية واخلالق، وهللا هو "القريب البعيد بال مسافة". عند الصويف.

ا يف يف حضورها وفنائه ففي االبيات السابقة تتجلى الذات املسكونة ابلشوق، 
ادهم يف األرض أجس فأغفوا عن الدنيا، تعكس ذلك املفردات مثل: حضرة الذات اإلهلية،
أي  "داللة الفناء عن األغيار حيث حتمل مجلة "فأغفوا عن الدنيا، وأرواحهم يف احلجب

كما حتمل مجلة "فأرواحهم يف ،  "فأغفوا" فناء يعقبه بقاء تفيده كلمة وهو ،السوي عن
 د العارف للحق حمبوبه حىت غاب وفين بهاحلجب" داللة شهو 

الرمز واإلشارة مهيمنة ألهنا لغة ابطنية تتساوق والتجربة  جيعل لغةوهذا مما  
طبيعيا أن تعكس  متصاعد فكانالصوفية. ومبا أن الصويف يعيش يف أحواله حالة شوق 

 وتوقها.مفرداته صورة حمملة بدالالت معرفية وروحية مبعاانهتا ومدها وجزرها 

. وابلتايل شعوره ابلوحدةأو الذات عائق عند الصويف حيول دون  والشعور ابألان 
على الصويف. فيقول النفري يف  والقرب مسيطرايظل اهلاجس التواصلي، هاجس املسافة 

وزكهِّ ابإلخبات  معارفَك، أفسح لقليب يف أنوار يالقرب: "إهلمناجاته إىل هللا متضرعا 
وهي مناجاة  (.503ص، 2005قبلتُه جبميل واليتَك )النفري، يف كل ماوتولرُه  لقدسَك،

يشهد إال  الصويف بوقوفه يف احلضرة اإلهلية منفصال عن السوي ال تعكس صحو وحمو
كما تعكس املناجاة األنس ابلقرب من احملبوب ونورانية الشهود  جالل احلق وأحديته،

بني الصويف احملب الذي  القرب ماللحق على صفحة القلب، وتتجلى كمساحة حلميمية 
 عرب هذه احلوارية. حملبوبه وخالقهيستشعر احتياجه ومعاانة شوقه 

حالة الصحو وما فيها من  ففي صيغة االبتهال والتضرع "إهلي أفسح لقليب" تظهر
كما تتجلى حالة احملو والبقاء مبا تنطوي فيها من أنس يف  معاانة الشعور ابملسافة والشوق،
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بعدم حتقق  النفري يف مناجاته يقر ي أنأ، معرفتَك" الكشف يف قوله "يف أنوارمقام 
الوحدة احلقيقية، ألهنا تبقى جمرد إحساس هبا ميأل النفس الرتباطه ابلواقع املادي وعالقة 

نية نعه من اإلحتاد، فيتطلع لرفع االاإلنسانية، والشعور أبن هذه الذات مت االنيةاجلسد أو 
" وليس اإلثنينية بني اإلله والعبد. ويف مناجاة البسطامي أيضا يتجلى هذا "اجلسد املادي

 اي "قال يل:-حوارية: فيقول يف مناجاته اليت تشكلت يف  املسافة، الشوق والتوق لتجاوز
، 2004أنت غيب نفسَك يف نفسَك")البسطامي، فقلُت: عزيزي ُكن غيبا  يف غييب،

 (261ص

اغرتاب دائم توقا للتحقق ابلقرب من الذات  وميكن القول أن الصويف يف حال
 وشوقا للقرب من اجلمال االزيل واحلضرة اإلهلية ونيل احملبة اخلالصة فهي غربة كونية، اإلهلية،

الوجود احلسي بوصفه غريبا، ابلرجوع إىل هللا والفناء فيه  غربة الروح اليت تتطلع إىل جتاوز
 .ابعتباره الوجود احلق أو "الوطن األصلي"

ومسكون ابلسفر  بني القرب والبعد، أمواج أتخذهولذلك يظل الصويف مأخوذا يف 
كل مقام اىل املقام  إىل مواطن احلضرة اإلهلية، أيخذه الشوق يف جماهدة متواصلة اىل اجتياز

 االعلى توقا إىل القرب، ألن حضوره ال يكون إال ابهلل وحده.

ثمرة للحب، وترك العبد إرادته إلرادة وينتهي الصويف إىل حقيقة التسليم الكامل ك
تلك املسافة الفاصلة بني اخلالق واملخلوق يقول احلالج يف هذا  يقرب معبوده وخالقه، فهو

. وقليب من سوى التوحيد  \\وظنوا يب حلوال  واحتادا     املعىن:  ص، 2007احلالج،)خالِّ
264) 

بعة حىت يصل إىل حالة فحال الفناء يرتقي فيها الصويف عرب مراحل متصاعدة متتا
الوعي الصايف حيث يتجاوز يف وعيه عامل احلس إىل إدراك الذاتية املطلقة ويصل منها إىل 
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الصويف هي  وانر وهذه هي جنة الصويف، حالة عرفانية شعورية مبكاشفة احملبوب وقربه،
 احتجاب هللا عنه واستتاره.

ألنه يعاين قبضا معرفيا  وهذا يعين أن الصويف ال يعيش بسطا معرفيا اتما وذلك
واترة يشعر ببسط يتجاوز به املادي احلسي وتنطلق فيه روحه انطالقا عشقيا، فمن  وجوداي،

خالل واقعه يرى نفسه مقيد يف عامل احلس ال يستطيع منه مفرا، وهو ميعن يف توقه وإحلاحه 
إىل التحرر من أسره، وهكذا يتصاعد الشوق إىل العامل العلوي ليعيش جتربة التسامي 

والشوق من  ح جوهر التجربة الصوفية هو العيش يف مسافة التوتراحلقيقي. وابلتايل يصب
خالل البنية التضادية وأمواج "البسط والقبض، البعد والقرب، الفناء والبقاء، األمل والسعادة" 

الفناء تتجلى من خالل جتربته يف  شوقها وسعادهتا وقلقها. وابلتايل حيث تتلون الذات يف
 .تصال ابهللوشوقه إىل القرب واال معاانته

 يشبهه السهروردي فالصويف يف حال فنائه يشرق قلبه أبنوار التوحيد شهودا  وحبا ،
 من منزلة اهلالل إىل مست البدر. حىت يرتفعيظل يف سريه ومنازله  عاشق للشمس، كقمر

فإذا  ويف إابن متامه تنعكس عليه أشعة معشوقته الشمس وحترق كيانه الذي بطبعه ظلمة،
كما ،  "أان الشمس" فيصيح إال وجده مملوءا هبذا النور، اشيئ   إىل نفسه اليبصر العاشق نظر

 (164 ص، 1999 )السهروردي، نطق احلالج يف جتليات وجده.

 :الفناء: توحيد شهود احلق يف سدرة منتهى احلب 5. 3

حال  إذ ال ؛شهود احلق ال غريه :أي ارتبط حال الفناء عند الصويف ابلشهود،
فالصويف يف حال وجده قد  ،غريه فنيت هويته هبوية غريه وُغيبت آاثره آباثر للعارف ألنه
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 ،)البسطامي سوى هللا" ما رأيت" فيقول: ،غلب شهود القلب مبحبوبه حىت غاب وفين فيه
 (.218ص، 2004

ال  البسطامي: أبنعنه  وذلك مما يقودان إىل مفهوم التوحيد عند الصويف ويعرب
تفضي جتربته القلبية إىل شهود احلقيقة املطلقة اليت تنتهي إىل أنه  ثحييشهدَك احلق إايَك. 

 تعاىل؟يف احلقيقة ال قوام له إال ابهلل تعاىل. ولذلك حني سئل احلالج كيف الطريق إىل هللا 
 (289ص، 2007احلالج،)". وليس مع هللا أحد ،"الطريق بني اثنني قال:

 سطامي: الباحلب يقول  وبلغة القلب املشرق أبنوار  

 نسيت ما وهل أنسى فأذكرُ **  ذكرُت ريب عجبُت ملن يقول:  

فما نفذ الشراب وما رويت  ** ا بعد كأسشربُت احلب كأس    
 (223، ص2004)البسطامي،

حب واحملبوب، يعرب البسطامي هنا تعبريا رمزاي عن املسافة بني هللا واإلنسان، 
ُ
 بني امل

ويتحقق هبذه الرؤية  ،يف مقامات احلب والشهود املسافة بسفره والعارف احملب يتجاوز
والشرب بداللة الظمأ واملسافة  ومن خالل األبيات السابقة يتجلى لنا ارتباط الذكر القلبية.

 والشوق يف جتربة الصويف الوجدانية والشعرية.

إىل سفره الروحي القليب وصعوده يف مقامات  يشري "بعد كأس كأسا"ويف قوله: 
فكل مقام يتوهج فيه الشوق  ،ارتواء والهناية له اكتفاء فيه وال ال لكنه سفراحلب والقرب، 

يقول  ويتصاعد فيه الظمأ إىل القرب وأيخذه إىل مقام أعلى يف رحلة الفناء والكشف.
 السهروردي:

 قدمي عليم دائم العفو جبار ** وخاطبنا يف سكران عند صحوان

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
الفناء ورمزية اللغة  تالصوفية: جتليااملناجاة                 2019، ديسمرب، 14العدد  -كلية اآلدابجملة  

________________________________________________________ 

29                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

 ومل تبق فينا بعد ذلك آاثر ** ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددمرادنفغبنا به عنا ونلنا                    

 ار دددددددددددددجبرؤيتنا إين أان لكم  ** سجدان سجودا  حني قال متتعوا           

 (233، ص1995القشريي،)

ومرآة  مرآة ملعاانة الوجد والشوق، فقلب الصويف من خالل األبيات يتجلى كمرآة،
حيث تتجلى وحدة جتمع اخلالق واملخلوق، أو احملب ، املطلقة أبنوارها ومجاهلالحقيقة ل

ويتجاوز كل  ويتطهر فيسمو ،فاحلق يف البيت السابق يتجلى للعارف ابجلمال ،واحملبوب
احلدود اليت تفصله عن حمبوبه، يف حلظة وجد ميتزج بسكر روحاين ينشأ من إشراق وجتلي 

 احملبوب يف حضرة املشاهدة، فتدهش الذات وهتيم.اجلمال اإلهلي على مرآة قلب 

هذا الكشف املتجدد  جتدد الفناء والشهود يتحقق الصويف مبعرفة احلق وعرب وعرب
 (لفناء) وعرب وكشف متواصل. تمرسيتجلى لنا أن معرفة هللا عند الصويف هي جتدد م

، (احملو) حالةاملادي والدخول يف  يتحقق للعارف اخلروج من حالة الصحو د(الشهو )و
حيث يتأسس الفناء على مواجيد األان وسفرها الروحي وحتوالهتا يف الغيبة والشهود والفناء 

 كما يتحقق هلذه األان وعيها بذاهتا وبقائها ابملوجود احلق،،  والبقاء واالنفصال واالتصال
ة هي فوحدة الشهود اليت يشهد فيها الصويف وحدة األلوهي ،بشهود احلق الواحد املطلق

 .(الفناء يف التوحيد) عن حالة شعورية ذوقية تعرب

مشرقة ابملعاين كمرآة قلب العارف يف  وهكذا تتجلى الرمزية الشعرية عند الصويف،
ومنفتحة على الالهنائي يف تنوع جتلياته اليت ال  حال شهوده لكنها متعالية على املباشرة،

األبيات احلال الذي وصل إليه الصويف بفعل الوجد الذي يسمو ابلنفس إىل  تنفذ، فتعكس
وابلتايل يتأسس الفناء لدى الصويف على حقيقة التوحيد، ويتجلى ذلك يف قول  ،عامل أرفع
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(. والواجد هو الصويف 241، ص2007احلالج،)له. احلالج حسب الواجد إفراد الواحد 
 وحمبوبه. الذي يقر بتفرد وتوحيد وعظمة خالقه

إذ تفضي به التجربة من ؛ الباقي ابحلق (اخللق)تلك هي حال الفاين عن الغريية 
، أي أهنا تقوده إىل الفناء يف األلوهية بشهود القلب حملبوبه و(اهل)إىل  (األان واألنت)مسافة 

 على صفحة القلب، شهود التوحيد وجتلي القلب ابملكاشفات واشراقات النور وخالقه،
   اإلهلي.سدرة منتهى احلب فتلك هي 

الصويف من أسر اجلسد والوجود  حيث يتحرر السويوالفناء وهو قطع وموت عن 
حيمل معاين األلفة واالتصال  وهو سفر، والسفر إىل عامل احلقيقة الالمتناهي حيث الكمال

 لصويف احملب من أنوار وفيوض احلقحيث يغرتف فيها ا، والقرب يف عالقة اخلالق ابملخلوق
 ، يف مقامات احلب.(وات واألرضاالسم نور)

 ﴾حيبهم وحيبونه﴿ بة اإلهلية، فاهلل حيِّب وحُيَب،فأساس جتربة الصويف هي احمل
االنسان وحالة شهود احلضور اإلهلي وحمبته وسلطانه يف  وهو فطرة كامنة يف [54 :املائدة]

أو  االنقساممعىن القلب جتل لتمكن عقيدة التوحيد يف القلب ال حتمل على احلقيقة 
ألنه أوجده، وليس بتابع له ألنه املطلق فال يتبع  ؛االمتزاج، فهو ليس منفصال عن خلقه

 احملدث.

أو توحيد عاطفي شهودي، حيافظ على حقيقة التنزيه عن كل  (وحيد وجد)توهو 
تنطوي على معاين القرب  حدوث للواحد األحد، ويبحث يف صيغة توحيد للواحد األحد

واملستغرق بكيانه يف مقام  املوحد بشهود قلبه، الصويف، فناءلذلك كان فناء  ،واالتصال
 احلب والتوحيد الشهودي القليب للمحبوب احلق تعاىل.
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فتجربة الفناء هي توحيد شهودي يتأسس على احلب حتمل معاين اخلضوع التام،    
 وتسليم مطلق هلا. فالصويف والتسليم املطلق هلل تعاىل، وعالقة احلب هنا هي إقرار إلرادة هللا

يف حال وجده إذا سطعت له احلقائق هبرته فتكون مكاشفاته متلفعة ابلرمز، وإذا تلطفت 
وحني أتخذه السكينة وتعظم احملبة يف ابطنه، يشرق نور بصريته  الرؤية جاء واضح البيان.

 أراد أالر  ده فهووينتهي الصويف إىل التسليم الكامل كثمرة للحب ويرتك إرادته إلرادة معبو 
 يريد.

فإنه سيظل خملصا  (الفصل)أم يف مقام البقاء  (الوصل)أكان يف مقام الفناء وسواء 
حضوره إال هبا ومعها وهذا أعلى درجات احلب  هلذه احلقيقة اإلهلية واليت ال يستشعر

  واملعاانة الوجدانية اليت يعيشها الصويف يف جتربته العرفانية.

 . اخلالصة4

اإلهلي يف  وجتليات احلبإننا أمام جتربة متفردة حيث تتضح يف مناجاة الصويف 
الشوق والتوق واإلقرار  يف مسافةيف لغة املناجاة حيث قلق الذات  ،مكاشفات الصويف

ببون شاسع ال ميكنه جتاوزه، وهنا تتجلى الثنائية اليت ظلت بني الصويف كعابد حمب أضناه 
بد أدىن، وهللا عز وجل يف مرتبة أعلى، والعالقة هنا هي عالقة عااحلب والعبودية يف مرتبة 

ولعل ارتقاء نفسه إىل مقام السر هو الذي جعله ال أينس  ،ويفرقهما بني ومعبود يفصلهما
  ابلكون وآاثره ويراه مستوحشا ألن قلبه أنس بفضاء أرحب وأمسى.

تتميز مبصطلحاهتا  لديهصوفية وأت ي مناجاة الصويف الوجدانية ومكاشفاته يف لغة 
ة اخلاصة وأساليبها املتفردة اليت لونتها بصبغة ذات خصوصية عن النصوص اإلبداعية العام

فحقق الصويف من خالل مكاشفاته يف احلب اإلهلي  ،يف خصائصها املوضوعية والشكلية
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 عرب نصوصه وصال ذاتيا بني عامله الروحاين ومعجمه الفين، كما عرب من خالهلا عن سر
 حال، عند مقام وال يستقر يف معراجه الروحي الذي ال وتوقه للمطلقحريته الوجدانية وأمله 

وابلتايل يظل النص الصويف ، ألنه سفر روحي متجدد للتحقق ابلقرب يف رحلة احلب اإلهلي
والداليل وبعثها من  والتعرف على خمزوهنا اجلمايل الصوفية،احلقائق  مفتوحا الكتشاف فضاء

 أكادميية.جديد يف حبوث 
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