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امللخ�ص:
اختريت هذه الر�سالة؛ لقراءتها والوقوف على جمال ّيات الت�شكيل البيا ِّ
رئي�س ،هو �أ َّنها
ين
والبديعي فيهاٍ ،
ل�سبب ٍ
ِّ
اخلا�صة ،و�إلى ت�شكيل
انطوت على لغ ٍة ت�صوير َّي ٍة وبديع َّي ٍة مك َّثفتني ،تف�ضي قراءمتها �إلى تعيني مالمح �شعر َّيتها
َّ
جزئي ل�شعر َّية الر�سالة ال�صوف َّية بعا َّم ٍة.
ُمق رَْت ٍَب ٍّ
وقد وقفت الدرا�سة على قراءة املحورين الرئي�سني الآتيني:
املحور الأ َّول :وينطوي على حتليل �أ�سلوب الت�صوير الذي يع ِّول على �سمتي الت�شخي�ص والتج�سيد ،و ُتبنى لغته
ين جِّ
على اال�ستعارات والت�شبيهات التي يغلب عليهما املنحى املكا ُّ
اهي.
االت ُّ
املحور الثاين :حتليل مناذج من �أ�ساليب البديع الأكرث انت�شا ًرا يف منت الر�سالة ،كبديع ال�سجع واجلنا�س
أ�ساليب ترمي �إلى توليد بني ٍة من التوازنات والإيقاعات بني املقاطع
واملطابقة واملقابلة ،حيث تبينَّ �أنَّ هذه ال َ
مو�سيقي ،يتناغم مع من ِّو الإيقاع الدال ِّ
يل
جر�س
ن�سيج ٍّ
لغوي ذي ٍ
ٍّ
والألفاظ واجلمل ،على نح ٍو يف�ضي �إلى َح ْب ِك ٍ
ال�صلة الع�ضوية بني حمتوى الر�سالة و�شكلها،
ن�ص الر�سالة وا ِّت�ساقه .وقد َّمت بيان ِّ
وا ِّت�ساعه ،وي�سهم يف متا�سك ِّ
وت�أويلها ت�أوي ًال جمال ًّيا ودالل ًّيا.

م�صطلحات �أ�سا�سية :اخلطاب ال�صويف ،الر�سالة ال�صوفية ،حتليل جمايل.
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The Esthetics of Rhetorical
Formation in the Sufi Treatise:
An Analysis of Abū al-Ma`ālī Sadr al-Dīn al-Qūnawī’s
“The Most Perfect Means of Commencing
One’s Approach to the Truth Almighty”
Dr. Amin Yousef Odeh

Abstract:
This treatise was chosen for aesthetic and rhetorical analysis due to the condensed,
picturesque, rhetorical language it employs. Such language enables the reader to identify
the treatise’s distinctive poetic features and to formulate a partial approach to the poetics
of Sufi treatises in general.
The study consists of two focal points: (1) an analysis of al-Qūnawī’s style of
verbal representation, which is marked by personification and embodiment, metaphor and
simile, particularly those of a spatial, directional nature, and (2) an analysis of examples
of rhetorical styles (rhymed prose, plays on words, etc.) which aim to generate a structure
of balances and rhythms between syllables, words, and sentences, the result being a
lilting text that harmonizes with the progression and expansion of the semantic rhythm
and contributes to the text’s cohesiveness and consistency. Care is taken in the study to
demonstrate the organic link between the treatise’s content and form, and between its
aesthetic and semantic features and significance.

Keywords: Sufi discourse, the Sufi message, aesthetic analysis.
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املجازية والت�شبيه َّية .ويف :امل�سار الإيقاعي النا�شئ
عن تن�سيق �أنواع البديع وتن�ضيده .وتف�صيل القول
فيما ي�أتي:
والت�شبيهي:
اال�ستعاري
�أوال :الت�صوير
ُّ
ُّ
أهم الأ�ساليب
تع ُّد اال�ستعارات والت�شبيهات من � ِّ
الت�صوير َّية التي ُيعبرَّ بها عن الأفكار املج َّردة،
واملعاين الذهن َّية ،ف�ض ًال عن امل�شاعر والأحا�سي�س.
وهي كغريها من �أ�ساليب التعبري من حيث هي ٌ
منط
من �أمناطه ،ومن حيث هي بني ٌة كامن ٌة يف نظام اللغة،
ومن حيث هي قدر ٌة كامن ٌة يف بنية العقل نف�سه .بل
�إنَّ اال�ستعارة يف ر�أي بع�ض الكاتبني «ظاهر ٌة ترتبط
�أ َّو ًال بالأفكار والأن�شطة ،و�أ َّما ارتباطها باللغة فم�شت ٌق
ري يف
فقط من االرتباط ال�سابق» )2(.وهي ن�س ٌق ت�ص ُّو ٌّ
أهم الوظائف
الذهن قبل �أن تكون يف اللغة .ولع َّل من � ِّ
الن�ص � ،أ َّنها
التي تقوم اال�ستعارة ب�أدائها يف �شعر َّية ِّ
ت�ضطلع مبه َّمة جت�سيد الأفكار املج َّردة وت�شخي�صها،
و�إ�سباغ احلياة عليها وعلى اجلمادات ،وترنو �إلى
انزياحات جديد ًة،
�إبداع �صو ٍر خالق ٍة با�ستحداثها
ٍ
نوع من اخلربات
كما �أ َّنها تق ِّرب �إلى �أذهاننا َف ْه َم ٍ
بنوع �آخر( .)3وهذا ف�ضال عن
والتجارب عرب اقرتانها ٍ
طرف،
�أنَّ بنية اال�ستعارة التي تقوم على امل�شابهة من ٍ
طرف �آخ َر ،ت�سهم يف التعبري عن
وعلى املخالفة من ٍ
َ
ومواقف ،ال جتد لها نظائ َر
أحا�سي�س
وجتارب و�
حاالت
ٍ
َ
َ
وحينئذ تكون اال�ستعارة
لفظي ًة يف املعاجم اللغو َّية،
ٍ
التعبريي الذي ي�ستحيل ،مع التداول وم ِّر
هي البديل
ُّ
َ
ثان ،ويغدو عالم ًة لغوي ًة حتت�ضنها املعاجم.
احل َد ِ
ولي�ست فكرة الت�شبيه ببعيد ٍة عن �أداء مثل هذه
الوظائف «والت�شبيه واال�ستعارة جمي ًعا يخرجان
الأغم�ض �إلى الأو�ضح ،ويق ِّربان البعيد»( )4مع اعتبار
الفارق بني البنيتني ال�سطح َّيتني لكليهما «�أنَّ الت�شبيه

متهيد:
أمناط
تنه�ض لغة الر�سالة و�أ�سلوبها على ثالثة � ٍ
ت�صويري ينحو منحى
تعبري َّي ٍة رئي�س ٍة ،الأول :منط
ّ
الت�شخي�ص والت�شبيه ،و ُتبنى لغته على اال�ستعارات
بديعي يرمي �إلى
والت�شبيهات .والثاين :منط
ّ
توليد بني ٍة من التوازنات والإيقاعات بني املقاطع
لغوي
ن�سيج ٍّ
والألفاظ واجلمل ،مبا يف�ضي �إلى َح ْب ِك ٍ
مو�سيقي ،يتناغم مع منو الإيقاع الدال ِّ
يل
جر�س
ذي ٍ
ٍّ
جتريدي ُيعنى با�ستدراج
وا ِّت�ساعه .والثالث :منط
ّ
اخلا�صة
اللغة ال�صوفية اال�صطالح َّية ذات املداليل
َّ
بالعرفان ال�صويف ،وجتد �أغلب معانيها م�شروح ًة يف
معاجم امل�صطلحات ال�صوفية .وتع ُّد هذه الأ�ساليب،
وال �س َّيما الأول والثاين ،ركنا بنيو ًّيا من �أركان �شعر َّية
الر�سالة وجمال ّياتها الأ�سلوب َّية.
وث َّمة �أ�ساليب �أخر تفر�ضها طيبعة اللغة يف �سياق
التداول واال�ستعمال ،كاحلذف والإ�ضمار والتقدمي
والت�أخري وتن َّوع الأ�ساليب خ ًربا و�إن�شا ًء ،وك ّل ما يندرج
يف علم املعاين .ومثل هذه الأ�ساليب �إذا مل ت�ستحل
وتغدو ظواه َر �أ�سلوبية بارزة ودا َّلة ،ومل ت�ش ّكل قو ًة
�ضاغط ًة على املتلقي ،فال اعتبار لها يف �سياق هذه
القراءة .وكذلك يقال يف بع�ض االقتبا�سات القليلة
من القر�آن الكرمي ،واحلديث النبويِّ ال�شريف التي
وردت يف �سياق اال�ستدالل� ،أو توكيد املعنى.
يتج َّلى الوجه الأظه ُر من عنا�صر �شعر َّية الر�سالة
يف النمطني الأ�سلوب َّيني ،الأ َّول والثاين اللذين �ستقف
الدرا�سة التحليل َّية عليهما ،وهما منطان ي�شتغالن
منحى
بكيف َّي ٍة مزدوج ٍة ،الكيف َّية الأولى منحاها ً
ف ِّن ٌّي عا ٌّم تتقاطع فيه مع �سائر الر�سائل ال�صوفية
ال�سمة الأدبية ،وتتم َّثل يف :بنية
وغري ال�صوفية ذات ِّ
االنزياح املتاحة يف تراكيب اللغة التي تن�شئ ال�صور
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يختلف عن اال�ستعارة بكونه ال يح ِّقق � َّأي منافر ٍة
داللي ٍة»( )5مع �أنَّ الت�شبيه ي�شارك اال�ستعارة يف كون
أ�سا�سا.
بنيتها العميقة قائم ًة على فكرة امل�شابهة � ً
تَظهر التعاب ُري اال�ستعارية والت�شبيه َّية يف مقدِّ مة
الر�سالة ،على نح ٍو يبدو �أكثف من غريها ،ولع َّل
ال�سبب يف ذلك يرجع �إلى �أنَّ املقدِّ مة ت�ش ِّكل خطا ًبا
املر�سل وم�سا ِل ِك َق ْو ِله
ا�ستباق ًّيا يعلن عن ق�صد
ِ
وم�ستويات متل ّقيه ،وينزع �إلى التمهيد لبناء ميثاقٍ
ر�سل �إليه ،ويعمل على توجيه
قرائي بني املُ ِ
ر�سل واملُ َ
ٍّ
الأخري وا�ستدراجه نحو �أفق تلقٍّ  ،ي�ستجيب ملحتوى
الر�سالة وطرائق التعبري فيها.
تتعينَّ �أه ُّم اال�ستعارات والت�شبيهات يف الفقرتني
الآتينت من املقدِّ مة:
ال�صفوة من عباده بمِ َ ِز َّية
املنعم على َّ
«احلم ُد هلل ِ
َ
جزيل ا ِمل َنح و�سوابغ ال َّنعماء،
الباذل لهم
االجتباء،
ِ
العلمي ،وظالم
الذي �أخرجهم من باطن الوجود
ِّ
العيني،
العدمي� ،إلى ظاهر َع ْر َ�ص ِة الوجود
الإمكان
ِّ
ِّ
م َم ِع الأنوار والأ�ضواء.
جَ ْ
ال�سدِّ الب�شريِّ وت�شغيبه،
َّثم َن َق َلهم من �ضيق َّ
الطبيعي العن�صريِّ وتركيبه ،يف �سفن
اللج ِّي
و�س ْدف ِة ِّ
ُ
ِّ
راق( )6العمل ال�صالح
العناية والتَّ�صديق ،وعلى ُب ِ
والتَّوفيق ،حتَّى ُّ
را�س َيهم مبقام
حطوا رحا َلهم و�أل َق ْوا َم ِ
حقِّ اليقني َ
وكحل �أب�صا َرهم وب�صائرهم
واجلالءَّ ،
بنوره  ...فخ َل�صوا من َغ َي ِاه ِب ال�شكوك َ
واحليرْ ة
()7
واهتد ْوا لمِ َا ُاختلف فيه من احلقِّ ب�إذنه».
واملِراءَ ،
ينه�ض ٌ
طرف من مق ِّومات اال�ستعارة والت�شبيه يف
ن�سق مكا ٍّ
ين
الفقرتني على ا�ستثمار ن�سقني ت�ص ُّور َّينيٍ :
وجودي يرمي �إلى
أنطولوجي �أو
ون�سق �
اجتاهي،
ٍّ
ٍ
ٍّ
ٍّ
()8
جت�سيد املعاين املج َّردة  ،وكال الن�سقني يتفاعالن
خا�ص ٍة مكت�سب ٍة من التجربة ال�صوفية
مع خرب ٍة ذاتي ٍة َّ

د .أمين يوسف عودة

و�أذواقها ،وخرب ٍة عا َّم ٍة م�شرتك ٍة م�ستم َّد ٍة من التجارب
الذات َّية ،ومن البيئة الثقافية العا َّمة ِّ
بكل مك ِّوناتها ،وال
ين التداو ُّ
�س َّيما املك ِّون الل�سا ُّ
يل.
ففي قوله�« :سوابغ ال ِّنعم» ث َّمة جت�سي ٌد للنعم،
التقليدي،
البالغي
وهي ا�ستعار ٌة مكن َّي ٌة وفق الت�ص ُّور
ّ
ِّ
وهي من املتداول امل�سكوك الذي فقد �شي ًئا من قيمتة
الزخم�شري:
اجلمالية دون القيمة التداولية .قال
ُّ
ُ
«ثوب �سابغ ...ومن املجاز� :أ�سب َغ اهلل تعالى علينا
ٌ
()9
ري
ن�سق ت�ص ُّو ٍّ
ال ِّنعم» .وهي ا�ستعار ٌة �صادر ٌة عن ٍ
تخييلي� ،أو مع ًنى
وجودي مي ِّكننا من اجرتاح تعب ٍري
ٍّ
ٍّ
ال جتده يف دا َّلة «�سوابغ» وحدها ،وال يف دا َّلة «النعم»
وحدها ،ولكن جتده يف اقرتان ال َّدا َّلتني م ًعا؛ فو�صف
«ال�سابغ» من متالزمات الثوب ،فالثوب ال�سابغ هو
الثوب الطويل« ،و�سبغ ال�شي ُء ً
�سبوغا :طال �إلى الأر�ض
واتَّ�سع»( )10وال ُيفهم من احلالة اجلديدة معنى الطول،
فائ�ض الكمال والتمام ،وهو
ولكن يفهم منها معنى ِ
احلقيقي املراد من و�صف الثوب
الكنائي ال
املعنى
ُّ
ُّ
بالطول �أو ال�سبوغ قبل اقرتانه بال ِّنعم؛ �أي� :إنَّ املعنى
النعم،
الكنائي انتقل �إلى املعنى اال�ستعاريِّ  ،وغدت ُ
َّ
وال �س َّيما املعنو َّيةُ ،مد َرك ًة �إدراك امللمو�س املح�سو�س.
�إنَّ ا�ستعارة «�سوابغ النعم» يف �سياق هذه املقدِّ مة،
ا�ستعارة عا َّمة جارية يف املتداول من اخلطاب
ال�صو ِّيف وغري ال�صو ِّيف ،ولكنَّ اال�ستعارات التالية
خا�صا يحيل �إلى املجال التداويل
�ستتَّخذ ً
منحى ٍّ
ال�صويف ،م�ستمِ دًّا هذه اخل�صو�ص َّية من لغة الت�صوف
اال�صطالحية ذاتها ،ومن تكثيف الت�شبيهات
واال�ستعارات التج�سيد َّية والت�شخي�ص َّية ذات الن�سق
املكا ِّ
ين جِّ
اهي ،ولي�س هذا مب�ستغرب؛ �إذ �إنَّ
االت ِّ
حمتوى الر�سالة بجملته قائ ٌم على االنتقال من حال ٍة
�إلى �أخرى ،وقد نطق بها العنوان الذي اختري له دا َّلة
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َّوجه» وهي دا َّلة مكانية ،ودا َّلة «�إلى» التي تفيد
«الت ُّ
انتهاء الغاية املكانية.
وقع التحميد يف املقدِّ مة على �أمرين ،الأ َّول:
�إخراج العباد من العدم �إلى الوجود ،وهي حالة
اخللق والإيجاد .والآخر :هداية احلقِّ �إ َّياهم �إليه.
وعلى ذلك تكون لدينا حركتان باجتاهني متعاك�سني،
الأولى من احلقِّ الذي �صدر عنه فعل �إخراج اخللق
من العدم الإمكا ِّ
ين �إلى الوجود الإ�ضا ِّيف؛ �أي :حركة
من احلقِّ �إلى اخللق ب�إيجادهم .والأخرى باالجتاه
املعاك�س؛ �أي :حركة من اخللق �إلى احلقِّ بفعل هدايته
�إ َّياهم.
وقد َّمت التعبري عن حمتوى هاتني احلركتني َّ
بدوال
دالالت مكاني ٍة وحركي ٍة ،وهي�« :أخرجهم من...
ذات
ٍ
�إلى» «قطع بهم الأطوار والأدوار» «عر�صة الوجود»
«جممع الأنوار والأ�ضواء» «نقلهم من �ضيق« »...حتى
ُّ
حطوا رحالهم و�أل َق ْوا مرا�سيهم مبقام حقِّ اليقني»...
جت�سد ِف ْع َلي اخللق
لت�ش ِّكل بني ًة ا�ستعاري ًة كربى ِّ
والهداية ،اللذين هما فعالن �إله َّيان ال ندرك كيف َّيتهما
على ما هما عليه ،ولك َّننا منلك القدرة على و�صفهما
بتو�سط
و�ص ًفا ا�ستعار ًّيا �أو ت�شبيه ًّيا؛ �أي� :إ َّننا ندركهما ُّ
خرب ٍة �أخرى هي اخلربة الإن�سانية احليات َّية واللغو َّية،
فنت�ص َّور الأمر على �أ َّنه رحلة «من» «�إلى» مبعنى �أ َّننا
ن�ستعري هذه اخلربة الإن�سان ِّية امللمو�سة واملعي�شة،
الفعل
إلهي ،مع �أنَّ حقيق َة ِ
ون�سقطها على الفعل ال ِّ
إلهي فوق الزمان واملكان.
ال ِّ
وكذلك ال�ش�أن يف الوحدات اال�ستعارية والت�شبيهية
ال�صغرى ،فهي ت�صدر عن الن�سق الت�ص ُّوريِّ نف�سه.
العيني ،جممع
ففي قوله�« :إلى ظاهر عر�صة الوجود
ِّ
العيني «ت�شبي ًها بلي ًغا
الأنوار والأ�ضواء «�ش َّبه» الوجو َد
َّ
متعدِّ دًا ،وجعله ُمكتن ًفا من جانبيه بدا َّلتني مكان َّيتني

ي�سريتَي التَّ�ص ُّور والإدراك ،الأولى« :عر�صة» التي
تعني� :ساحة الدار ،والباحة الوا�سعة .وهي امل�ش َّبه
العيني».
به الأ َّول وقد �أ�ضيف �إلى امل�ش َّبه «الوجود
ِّ
والدا َّلة الثانية هي الرتكيب الإ�ضايف «جممع
الأنوار والأ�ضواء» وهي امل�ش َّبه به الثاين؛ وبذلك
جت�سيدي
مبفهوم
يكت�سي م�صطلح «الوجود العيني»
ٍّ
ٍ
�إ�ضا ٍّيف اكت�سبه من معنى هاتني الدا َّلتني املكان َّيتني
االجتاه َّيتني ،فيعود مفهومه �أقرب للت�ص ُّور والإدراك.
العيني» على نح ٍو
ولو قيل�« :إلى ظاهر الوجود
ِّ
مبا�شر دون الت�شبيهني املذكورين َل َ�ص َّح قو ُله ،ولك َّنه
ٍ
ملمحا مه ًّما من مالمح جمالية التعبري
�سيخ�سر ً
الفنية الت�صوير َّية ،و�ست�ؤول العبارة �إلى التجريد
دون التج�سيد ،و�ستفقد �شي ًئا من قدرتها على تو�صيل
املعنى ما مل يكن املتلقي عار ًفا مبفهومي امل�صطلحني
يف تركيب ال�صفة واملو�صوف« :الوجود العيني».
املر�سل-
ولع َّل �أ�سلوب الت�شبيه الذي اختاره
ِ
واالختيار مظهر من مظاهر الأ�سلوب -يتوافق مع
قوله يف الر�سالة الح ًقا« :و�أُ�شري � ً
أي�ضا �إلى �أنَّ هذا
واملتو�سط والعارف
مما ينتفع به :املبتدئ
التوجه ّ
ُّ
ِّ
املحقِّقُ  ،ما عدا ال ُك َّمل من عباد اهلل تعالى» فمحتوى
الر�سالة وم�سالك القول فيها ت�ست�ضمر ثالثة
م�ستويات من املتلقني ،وال
م�ستويات خطاب َّي ٍة لثالثة
ٍ
ٍ
َّ
�شك يف �أنَّ ك َّل م�ست ًوى من هذه يدرك من مثل هذا
متو�س ًطا
الأ�سلوب ،ما يوازي مرتبته �إن كان مبتد ًئا �أو ِّ
�أو عار ًفا.
ال�سدِّ الب�شريِّ
ويقولَّ :
«ثم نقلهم من �ضيق َّ
الطبيعي العن�صريِّ وتركيبه»
اللجي
وت�شغيبه ،و�سدفة ِّ
ِّ
ا�ستعارات جديد ًة ،ي�ص ِّور فيها �آثار ب�شرية
خال ًقا
ٍ
الإن�سان وطينته التي ترت ُّد �إلى مك ِّونات الطبيعة
وعنا�صرها ،والتي هي م�صدر �شهوات النف�س املا ِّد َّية
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َّ
دوال ا�ستعاري ًة �أخرى غري ُم ْع َلن ٍة؛ فال�س ُّد ي�ستدعي
املاء ،وال�سدفة ت�ستدعي النور؛ وبذلك تنج ّلي القراءة
واحد
أمر ٍ
عن �أنَّ املاء والنور املُ�ضمرين ي�شريان �إلى � ٍ
هو الروح ،فهو يف العبارة اال�ستعارية الأولى حما�ص ٌر
وم�ض َّي ٌق عليه بال�سدِّ الب�شري وت�شغيبه ،ويف العبارة
ٌ
بظلمات ِّ
جل َّي ٍة من عنا�صر الطبيعة
حماط
الثانية
ٍ
ومر َّكباتها .والثاين� :أ َّنهما تثريان يف وجدان املتلقي
ا�ست�شعار خطورة الركون �إلى النف�س الب�شرية،
املجبولة على منازع الت�شغيب والت�ش ّهي و�ضيق العطن.
وهذه وظيف ٌة نف�سي ٌة انفعالي ٌة من وظائف التخييل
اال�ستعاريِّ .
ويتابع ر�سم ال�صور عرب وحدات ت�شبيه َّي ٍة �صغرى
على م�سا ٍر يتَّ�سق مع مك ِّونات اال�ستعارات ال�سابقة،
م�ستكم ًال ر�سم م�شهد اال�ستعارة الكربى التي تق َّدم
حديثها ،ويقول« :يف �سفن العناية والت�صديق،
وعلى براق العمل ال�صالح والتوفيق» في�أتي
بت�شبيهني بليغني من باب �إ�ضافة امل�ش َّبه به �إلى امل�ش َّبه،
وهما بهذا املزج الإ�ضايف �أل�صق باال�ستعارة منهما
بالت�شبيه ،فيم ِّثل عناية احلقِّ ع َّز وج َّل بعباده و�إميانهم
ويج�سدها بال�سفن ،ومي ِّثل �أعمالهم ال�صاحلة التي
به ِّ
ما ُو ِّفقوا �إليها �إال بتوفيقه تعالى وعنايتهِّ ،
وي�شخ�صها
بالرباق� .إنَّ امل�ش َّبهني بهما هما اَّ
دالن وجود َّيان
ح�س َّيان يعمالن ،ههنا ،على تكثيف املعنى املج َّرد،
ِّ
وعلى توليد �صور ٍة موازي ٍة له يف املخ ّيلة وم�شا ِبهة،
ولك َّنها م�ستم َّدة من اختبار واقعني مت�ضا َّدين،
ال�سفن ،والثاين :واقع
مائي وهو ُّ
أر�ضي ّ
الأ َّول :واقع � ّ
هوائي وهو الرباق ،وتومئ هاتان الدا َّلتان
�سماوي
ّ
ّ
�إلى حركتني :حركة ال�سفن وهي حرك ٌة �أفق َّية ،وحركة
الرباق وهي حرك ٌة عمودية ،وقد اقرتنت احلركة
الأولى بـ «العناية والت�صديق» واقرتنت الثانية بـ

واملعنوية ،وم�صدر ال�ضجر وامللل وق َّلة احليلة على
حت ُّمل التكاليف -ي�ص ِّور �آثارها ال�سلب َّية يف اجلانب
الروحاين النوراين املحيي لهذه الطينة الب�شرية،
فيج�سدها بعن�صر مكا ٍّ
«ال�س ّد»،
ين
ٍّ
ِّ
جمادي وهو َّ
الذي مينع تدفق املاء ويعوق ان�سيابه �إلى م�ص ِّبه،
«ال�سدِّ
َّثم ي�ستعري دا َّل ًة �أخرى وي�ضيفها �إلى دا َّلة َّ
الب�شريِّ » ولك َّنها يف هذه امل َّرة ذات �صف ٍة �إن�ساني ٍة
ح َّي ٍة ،وهي «الت�شغيب» .والت�شغيب هو تهييج ال�شرور
و�إثارة الفنت ،التي هي من الآثار ال�سلب َّية للطينة
الب�شرية ومنازع النف�س الغ�ضبية وال�شهوانية� .إنَّ هذه
اال�ستعارة املر َّكبة من تفاعل طريف التج�سيد املاديِّ
املُ َم َّثل يف ال�سدِّ الب�شري ،والت�شخي�ص الإن�ساين املُ َم َّثل
يف الت�شغيب ،توازي كينونة الإن�سان املر َّكبة :ما ِّد ًّيا من
حيث هو ب�ش ٌر من ط ٍني ،وروح ًّيا من حيث هو �إن�سا ٌن
عاق ٌل مك َّل ٌف.
ويف العبارة الثانية ،يعيد ت�صوي َر الرغبات
وال�شهوات ومنازع النف�س بني الفجور والتقوى،
املركوزة يف الكيان الب�شري الطيني تار ًة �أخرى،
جمال مكا ٍّ
مغاير هو البحر الذي
ين
بتو�سط
ٍ
ٍ
ولكن ُّ
«اللج ِّي»؛ �إذ تقدير الكالم« :و�سدفة
�أحالت عليه دا َّلة ِّ
اللجي .»...وال�سدفةُّ :
الظلمة .والل ُّج :معظم
(البحر) ِّ
()11
املاء حيث ال ُيدرك قعره  .وهو �أدعى لأن يكون
الظالم �أغلظ و�أ�ش َّد ظلم ًة ،وهكذا ت�ستحيل رغبات
الطني و�شهوات العنا�صر الطبيعية التي ُتفتح على
م�صراعيها ،فتغدو بح ًرا ِّ
جل ًّيا مرتاكم الظلمات،
ين النورا ِّ
يحيط بالعن�صر الروحا ِّ
ين ويحجز �ضياءه،
و ُيذوي طاقة الإ�شراق فيه ،فال يرتك له جما ًال
لالنعتاق وال�سم ِّو والتعايل.
ولع َّل من فائ�ض الكالم على هاتني ال�صورتني
الإ�شارة �إلى �أمرين اثنني ،الأ َّول� :أ َّنهما ت�ست�ضمران
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العني وب�صرية القلب ،و�إزالة الغ�شاوة عنهماِ ،ليرَ َ يا
احلقَّ ح َّقا والباطل باط ًال ،ويدركا بهذا النور �أ�سرار
املعارف الإلهية على ما هي عليه ،ال على ما ي�سبق �إليه
الظنُّ والتخمني والهوى.
ويقول فيما قبل نهاية الفقرة الثانية من املقدِّ مة:
«فخل�صوا من غياهب ال�شكوك واحلرية واملراء،
واهتدوا لمِ ا اختُلف فيه من احلقِّ ب�إذنه»ُ .مذ ِّك ًرا
َ
ال�شكوك واحلرية واملراء بـ «غياهب»
متل ّقيه بت�شبيهه
التي هي الظلمات ،بال�صورة ال�سابقة�« :سدفة
اللج ِّي».
(البحر) ِّ
ومت ِّثل ال�صورتان الأخريتان :اال�ستعارة الفعلية:
«كحل �أب�صارهم وب�صائرهم» ،والت�شبيه البليغ يف
َّ
تركيب الإ�ضافة« :غياهب ال�شكوك» جت�سيدين ف ِّن ًّيني
إلهي
يتعالق �أ َّولهما بثانيهما� ،إذ �إنَّ الإب�صار بالنور ال ِّ
هو ال�سبيل الأقوم للخروج من ظلمات ال�شكوك
والأوهام والظنون� ،إلى �أنوار احلقائق واملعارف
التوجه نحو احلقِّ
واليقني ،وهما الغاية واملطلب من ُّ
ج َّل وعال.
ولع َّله تق َّرر يف نف�س املت�أمل �أنَّ اال�ستعارة الكربى
ري يعترب التج�سيد
ن�سق ت�ص ُّو ٍّ
التي �صدرت عن ٍ
والت�شخي�ص واملكان واالجتاه ،يف التعبري عن حركة
اخللق بالإيجاد �أو ًال ،وبالهداية ثان ًيا -توجز ر�ؤية
ال�صوفية لعالقتهم بخالقهم التي م َّثلوها بالرحلة.
وقد ا�ستعارت معاجمهم ال�صوفية َّ
دوال لغوي ًة،
و�أ�شربتها مفاهيم �صوفي ًة ذات �صل ٍة باحلقل الدال ِّ
يل
للرحلة ،وذلك من مثل :ال�سفر ،وامل�سافر ،والطريق،
والتوجه ،ووجهة الطلب،
والعروج ،واملعراج،
ّ
َّ
والذهاب ،وال�سري ،وال�سلوك ،والغربة ،والق�صد،
واالرتقاء ،والو�صول ،والبدايات ،والنهايات ،واملكان،
واملنزل ،واملقام ،والتداين ،ومنزل الدن ِّو .ولي�ست هذه

«بالعمل ال�صالح والتوفيق» م�ش ًريا بذلك �إلى تكامل
احلركتني؛ �إذ ال ب َّد �أ َّو ًال من توافر القاعدة �أو الأ�صل
الذي هو الإميان والت�صديق -وامل�شار �إليه باحلركة
الأفقية -ل ُيبنى عليها الفرع الذي هو العمل ال�صالح
الذي يعرج بالأرواح يف معارج ال�سماء ،وامل�شار �إليه
باحلركة العمودية.
وين ِّبه هذان الت�شبيهان � ً
أي�ضا على �أنَّ الفعل
احلقيقي ِّ
وتوفيق ،هو للحقِّ ع َّز َّ
وجل
لكل عناي ٍة وهداي ٍة
ٍ
َّ
ال للعبد ،فهو الذي مي ُّدهم بالت�صديق به ،وينقلهم يف
ال�سفن ،وعلى الرباق .ولو ُترك العبد لنف�سه وطينته
لظ َّل قاب ًعا يف ظلمتهما حريان ال يهتدي ،و�أعمى ال
يب�صر.
وينبغي لحَ ْ ُظ القرابة بني ا�ستعارة «ال�سفن»
اللجي» ،ولي�ست تبعد عنهما
وا�ستعارة «البحر ِّ
فال�س ُّد ي�ستدعي املاء ويقرتن ذكره
«ال�سدِّ » َّ
ا�ستعارة َّ
به كما م َّر .وكذلك الأمر يف اال�ستعارة الالحقة التي
يقول فيها« :حتّى ّ
حطوا رحالهم و�ألقوا مرا�سيهم
مبقام حقِّ اليقني واجلالء» م�ستدخال دا َّلة اجلمع
ً
اال�سم َّية امل�ستعارة «مرا�سيهم» َّ
حمافظا على
ليظل
�إيقاع ال�صورة اال�ستعارية الكربى املتَّ�صل بحقل
البحر وال�سفن والرحلة.
وملّا �أو�صلهم �إلى املر�سى الذي هو مقام اليقني
واجلالء� ،أو�صلهم �إلى حقيقة الإميان وم�ستق ِّرها
الذي ال يتزعزع ،و�أودع فيهم معرف ًة يقيني ًة ال م�ساغ
لل�شك فيها؛ لأ َّنها معرف ٌة �شهودي ٌة ال ظ ِّن َّية ،وقد عبرَّ
«وكحل �أب�صارهم وب�صائرهم
عن ذلك بقوله:
َّ
«كحل» للنور،
بنوره» م�ستع ًريا الدا َّلة الفعليةَّ :
وكالهما متع ِّلق بالعني� ،سواء �أكانت عني الوجه �أم
عني القلبَّ .
ولعل ت�شبيه النور بالكحل -وهو ت�شبي ٌه
م�ضم ٌر يف اال�ستعارة املكنية -يرمي �إلى �إحداد ب�صر
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 - 10وما ينبغي لك �أن تن�سلخ وتتج َّرد عنه تزكي ًة
وتطه ًريا.
َّ - 11ثم تزاحمك اخلواطر ...و�إن قويت زحمة
اخلواطر ...وك َّلما واظ ْب َت على ما ذك ْرتُ لك،
يزيد ُ
فراغك وينمو ،حتَّى يغلب اخلواطر ويدفعها.
 - 12ومتى جع ْل َت هذا ديدنك ،منا ح�ضورك وتق َّومت
�سلطنة ذكرك ،وظهر و َل ُد قلبك من م�شيمة
طبعك ،وتط َّهرت �صفاتك و�أخالقك ،وزكت
نف�سك ،واتَّ�سعت مر�آة قلبك ،واعتدل �سطحها...
ف�سلمت وخل�صت من النت ِّو والتقعري.
باب �آخر بينك
 - 13ف�إذا متك ْن َت ّ
مما ذك ْرتُ لكُ ،فتح ٌ
وبني ر ِّبك.
 - 14فاعلم �أنَّ قلوب �أكرث النا�س �إنمَّ ا ظلمتها وكرثة
�صدئها  ...من التعلُّقات ال�شهوانية..
 - 15متى َّ
رق ُ
بع�ض حجبه.
 - 16بح�صول الأن�س الذي �أثمره االنفراد.
قلب العبد وان�صقل.
 - 17فتن َّور ُ
 - 18فت�ستحيل قواه الظاهرة والباطنة وجملة �صفاته
ا�ستحال ًة معنوي ًة ،ف ُت َب َّدل �أر�ضه غ َري �أر�ضه،
و�سماواته غري �سماواته.
 - 19عر�صة املعاين والأرواح.
()12
 - 20مالب�س املوا ِّد الطبيع َّية.
لقد هيمنت ِ�س َمتا التج�سيد والت�شخي�ص على
جممل هاته ال�صور الف ِّن َّية ،ولع َّل هذا يكون من
م�ألوف التعبري ال�صويف؛ لأنَّ جماالت اخلربة
ال�صوفية وم�آالتها روحي ٌة معنوي ٌة ،مبعنى �أنَّ اخلربة
واملعرفة امل�ستخل�صتني من �سلوك الطريق ال�صويف،
ُت ْد َركان بالوجدان وال�شعور �إدرا ًكا ذوق ًّيا يت�أ َّبى على
وحالتئذ ال مهرب
بكلمات مبا�شر ٍة،
التكييف والو�صف
ٍ
ٍ

ا�ستعارات مكاني ٍة جِّ
امل�صطلحات �سوى
ٍ
واتاهي ٍة ُيعَبرَّ
مراتب معنوي ٌة
بها عن املقامات ال�صوفية التي هي
ُ
يعرج فيها ال�سالكون ،وعن الأحوال ال�صوفية التي هي
�أذوا ٌق روحي ٌة يتق َّلبون بها يف �أثناء ال�سفر والعروج.
و�أ َّما �سائر اال�ستعارات والت�شبيهات يف الر�سالة،
قليل منها -باعتبار التج�سيد والت�شخي�ص
فيدور غري ٍ
واملكان واالجتاه -يف فلك اال�ستعارات والت�شبيهات
التي ت�ض َّمنتها املقدِّ مة .وال ينف�سح املجال للوقوف
عليها جميعها مبثل الوقفات التحليل َّية الآنفة،
و�س ُيكتفى بانتخاب �أظهرها تفاد ًيا من الإطالة.
ولربمَّ ا ا�س ُت�ؤنف الكالم على ما ُيظنُّ �أ َّنه ي�ضيف
جديدً ا .فمنها قوله:
 - 1مفتاح قفل الإن�شاء وخامت ذروة ال�سيادة
واالعتالء ،حم َّمد �س ِّيد الأنبياء.
 - 2والإقبال بوجه القلب.
 - 3ومعرفة كيف َّية قرع باب ح�ضرته العليا ،التي
بالدخول فيها حت�صل ال�سعادة الق�صوى.
 - 4املخزونة يف غيب خزائن وجوده.
 - 5لأ َّنه (القلب) كما �أخربنا ،حم ُّل نظر احلقِّ ،
ومن�صة جت ِّليه ،ومهبط �أمره ومنزل تد ّليه.
َّ
 - 6فتظهر احلقيقة القلب َّية ظهور ال�سواد بني العف�ص
والزاج واملاء ،وكظهور النار بني احلجر واحلديد.
ال�صنوبري منزل تدليّ تلك ال�صورة
 - 7والقلب
ُّ
ومر�آتها.
 - 8فال�سري وال�سلوك والريا�ضة من ِّ
كل �سالك....
 - 9ف َمنْ �ش َّع َب ُه (القلب) للمطالب الدنيو َّية ُ�ش َع ًبا،
وف َّرقه ِ�ش َي ًعا ...ف�إ َّنه يهزل هزا ًال معنو ًّيا كما يهزل
البدن ...وكما ي�ضعف ماء النهر العظيم �إذا ق�سم
جدوال �شتَّى.
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أطراف ثالث ٍة ،هي:
الباطنة ال ُيخل�ص �إليها �إال بتفاعل � ٍ
الإرادة والقلب والذكر ،وعن تفاعلها ينتج �أم ٌر راب ٌع
هو ما �س َّماه باحلقيقة القلبية .وجوهر احلالة بر َّمتها
ذوقي .فكيف ال�سبيل �إلى تقريبها
باطني
جوهر
ٌّ
ٌّ
ومتثيلها وجت�سيدها ؟ لقد كان الت�شبيه �سبيال جمد ًيا
لذلك ،فا�ستح�ضر املُ ْر ِ�س ُل وقائع ماد َّي ًة معروف ًة من
حميطه ليقارب بها كيفية ظهور هذه احلقيقة،
فالتفاعل بني العف�ص والزاج واملاء ُينتج �أم ًرا راب ًعا
كام ًنا بالق َّوة كمو ًنا �إمكان ًّيا يف التفاعل بينها ،وهو
ال�سواد .كما �أنَّ االحتكاك بني احلجر واحلديد يولد
�شرر النار الكامنة يف التفاعل بينهما ،فالكيفية التي
ظهر بها ال�سواد والنار امل�شهودان بالأب�صار ،مي ِّثالن
الكيفية التي ظهرت بها احلقيقة القلبية امل�شهودة
بالب�صائر .وبذلك يكون الت�شبيه قد �أ َّدى وظيفتني،
الأولى :جمالية ،والأخرى :معرفية بيانية.
ويف ال�صورة رقم ( )12يقول« :ومتى جع ْل َت
هذا ديدنك ،منا ح�ضورك وتق َّومت �سلطنة ذكرك،
وظهر ولد قبلك من م�شيمة طبعك ،وتط َّهرت �صفاتك
و�أخالقك ،وزكت نف�سك ،واتَّ�سعت مر�آة قلبك،
واعتدل �سطحها ...ف�سلمت وخل�صت من النتوء
والتقعري» .وهي ا�ستعار ٌة كربى �صيغت من تنامي
وحدات ا�ستعاري ٍة �صغرى ،ترمي �إلى ت�شخي�ص معنى
ٍ
جديد� ،إمعا ًنا يف التقريب
احلقيقة القلبية على نح ٍو ٍ
والتفهيم والتحفيز واحلثِّ والإنها�ض .ويريد بقوله:
«ومتى جع ْل َت هذا ديدنك» �أن ي�صري الذكر املو�صوف
ت�شوي�ش �أو
ُم َت َم ِّك ًنا من قلبك با�ستح�ضار املذكور دون
ٍ
ان�شغال بغريه ،تمَ َ ُّكنَ العادة منك .وي�ستعري الدا َّلة
ٍ
الفعل َّية« :منا» للم�صدر« :ح�ضور» فينتقل من املعنى
نام ،وي�ستعري ِّ
املجرد �إلى مع ًنى ُم َّ
للذكر
�شخ ٍ�ص ٍّ
حي ٍ
�صف ًة �إن�سان َّي ًة هي الدا َّلة اال�سمية�« :سلطنة» فيغدو

من اللجوء �إلى الت�شابيه واال�ستعارات واملجازات
أعم .وملَّا
والإ�شارات والرموز� ،أو الت�صوير على نحو � َّ
كان املتل ُّقون غري قادرين على الوقوف على هذه
املعاين الذوقية و�إدراكها ،ف�إ َّنهم بحاج ٍة �إلى �أن ُت�صاغ
ورات �أخرى م�شابه ٍة� ،سبق لها �أن دخلت
ت�ص ٍ
لهم عرب ُّ
�إلى ح ِّيز خربتهم وذوقهم وفهمهم(.)13
ولع َّل من الأمثلة الدا َّلة يف هذا ال�سياق ،قوله
يف الت�شبيه البليغ َّثم املر�سل يف رقم (« :)6فتظهر
احلقيقة القلب َّية ظهور ال�سواد بني العف�ص والزاج
واملاء ،وكظهور النار بني احلجر واحلديد» .فاملُ ْر ِ�س ُل
ي�سوق الكالم على القلب الإن�ساين ،الذي ت�ستجنُّ فيه
حقيق ٌة معنوي ٌة قد تعتا�ص على التو�صيف والتكييف
بلغ ٍة مبا�شر ٍة� ،إال �أن تكون لغ ًة ا�صطالحي ًة جم ّرد ًة
تتوجه �إلى م�ست ًوى حم َّد ٍد من املتل ِّقني ،بل �إن َم ْن َ�ش�أَ
َّ
قليل من مفردات اللغة اال�صطالحية ال�صوفية
غري ٍ
ٌ
ذاتها ،كما �سبق القول ،من�ش�أ ا�ستعاري.
فاحلقيقة القلبية املعنوية التي يتح َّدث عنها
ر�سل ،هي حقيقة كامنة بالق َّوة كمو ًنا �إمكان ًّيا
املُ ِ
يف الع�ضلة ال�صنوبرية التي يف ال�صدر ،وقد َّ
دل يف
ر�سالته على كيفية �إخراجها من وجودها بالق َّوة �إلى
التوجه �إلى
وجودها بالفعل ،وهو مطلب رئي�س ال يت ُّم ُّ
احلقِّ ج َّل وعال �إال ب�إجنازه �أ َّوال .و�أداته ِذ ْك ُر اهلل على
باطن� ،أو باجلمع
ذكر ٍ
�أنحائه املختلفة من ٍ
ظاهر َّثم ٍ
بينهما� ،أو بالذكر الذي يع ِّينه ال�شيخ املر�شد� ،إلى
�أن يتحقَّقَ باملطلب الهدف وهو الذكر الباطن على
ُمراد املذكور الذي هو احل ُّق تعالى ،ف�إذا َّمت له �أمر
حينئذ تبد�أ حقيقته
هذا الذكر وا�ستولى على كيانه،
ٍ
القلبية املعنوية بالظهور بالفعل؛ لي�شهد بها ما مل
ي�شهده من قبل يف مظاهر الوجود وتع ُّيناته.
وعلى ما تق َّدم ،ف�إنَّ ا�ستنبات هذه احلقيقة
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ا ُ
جل ْم ِّلي للوحدات اال�ستعارية ال�صغرى هنا ،وهو
اال�سمي ،وهو ميثل جان ًبا
الفعلي دون
انت�شار الرتكيب
ِّ
ِّ
مه ًّما من جوانب �شكل املحتوى الذي ينطوي على
َّوجه والتَّح ُّول يف الباطن.
الفعل والت ُّ
ع�سى �أن يكون يف هذا القدر من مقاربة ال�صور
امل�ضي يف
اال�ستعارية والت�شبيهية ،ما يغني عن
ِّ
عام
مقاربة �سائر ال�صور ،وما يكفي لتقدمي ت�ص ُّو ٍر ٍّ
لهذا النمط من �أمناط التعبري الف ِّن ِّي ،الذي ي�سهم يف
�إبداع �شعر َّية املبنى وجمال َّيته يف الر�سالة ،و�صياغة
�شكل املعنى وتقريبه �إلى املعن ّيني بتل ّقيه على خمتلف
مراتبهم.
ثان ًيا� :أ�ساليب البديع وم�ضمراته
الداللية:
يع ُّد �سلوك م�سلك التعبري البديعي وق�صده،
واحدً ا من �أ�ساليب �شعرية اخلطاب النرثي التي
ان�صرف �إليها الأدباء يف نهاية الع�صر الأمويِّ ومطلع
العبا�سيَّ ،ثم اتَّ�سع نطاقها ،وت�ش َّعبت روافدها
الع�صر
ِّ
وطرائق توظيفها جمال ًّيا ودالل ًّيا مع تعاقب الأزمان،
وغزر ا�ستعمالها حتّى باتت يف الع�صور املت�أخرة
مق�صدً ا من مقا�صد الكاتبني ،فطغى التكلُّف
أعم ،وباتت
والت�ص ُّنع
والتمحك عليها يف الأكرث ال ِّ
ُّ
العناية بها �أظهر من العناية مبحتواها .وث َّمة �أ�سباب
ح�ضارية وثقافية تقف وراء هذا التح ِّول ،على �أ َّنه ال
جمال لبحثها يف هذا املو�ضع.
�إنَّ ما تن�شئه �أنظمة البديع من ت�شكيالت �إيقاعية
نغمية ،يع َّد ً
منطا من �أمناط التعوي�ض عن غياب
عن�صري الوزن والقافية بالنظر �إلى اخلطاب
ال�شعري ،الذي كان مي ِّثل خطا ًبا مركز ًّيا يف الثقافة
العربية ،وي�ستحوذ على ذائقتها الفنية؛ ومن َث َّم
أ�صيل ُم ْ�س َت ْن َب ٍت
يكت�سي اخلطاب النرثي مبك ِّو ٍن ٍّ
�شعري � ٍ

الذكر �سلطا ًناَّ ،ثم ي�ص ِّور َ
انبثاق احلقيقة القلبية من
كمونها بالق َّوة يف الع�ضلة ال�صنوبرية �إلى وجودها
بالفعل وجودًا معنو ًّيا ُيدرك بالوجدان -ب�صورة
الوالدة ،في�ستعري للقلب الدا َّلة اال�سميةَ « :و َلدٌ»،
وللطبع الدا َّلة اال�سمية« :م�شيمة».
الت�شخي�صي
ومت�ضي ال�صورة يف َح ْب ِك �إيقاعها
ِّ
كينونات وجودي ًة معنوي ًة ُتدرك
و�إطالته؛ لتالم�س
ٍ
ب�آثارها ،وهي ال�صفات والأخالق وال َّنفْ�س التي
ِّ
في�شخ�صها باال�ستعارة
�ستت�أثر بالوالدة اجلديدة،
الفعلية«:تط َّهرت» �إذ �إنَّ التطهري ُو�ضع �أ�صال لإزالة
النجا�سات املا ِّد َّيةَّ ،ثم ا�ستعري لتطهري النجا�سات
املعنوية.
جمادي م�ست ًقى من
واقع ماد ٍِّّي
ٍّ
َّثم َي ْع ِدل �إلى ٍ
ليج�سد به الب�صرية القلبية التي تنفعل
عامل املرائي؛ ِّ
بانبثاق احلقيقة القلبية ،وتت�أ َّثر بها ت�أ ُّث ًرا �إيجاب ًّيا،
في�ستعري الدا َّلة اال�سمية« :املر�آة» وهي ا�ستعارة
مالئمة للب�صرية ،وي�ضعها مو�ضعها  -وهي هنا من
باب اال�ستعارة الت�صريحية -وي�ضيفها �إلى القلب،
فيغدو للقلب مر�آ ٌة؛ �أي :ب�صرية ،تنعك�س فيها جت ِّليات
احلقِّ ع َّز َّ
وجل .وملَّا كانت هذه الب�صرية /املر�آة-
�سطح �ض ِّي ٍق
قبل انبثاق احلقيقة القلبية -ذات
ٍ
م�ش َّو ٍه يعلوه ال�صد�أ ،ف�إ َّنها بعد ذلك االنبثاق �ستتَّ�سع
وعندئذ ي�ستب�صر القلب
وينجلي �سطحها وي�ستوي،
ٍ
بها احلقائق الإله َّية امل�ستج َّنة يف مظاهر الأكوان
واملوجودات ،وال �س َّيما مظاهر ال�شريعة والدين،
ا�ستب�صا ًرا محُ َ َّر ًرا من امليل والهوى ،ومن الأحكام
امل�سبقة واملعتقدات املوروثة على غري ب�صري ٍة واختبا ٍر
ال�صراح ،وينك�شف له قناع
�سديدين ،ويظهر احل ُّق ُّ
ِّ
ال�شك عن حم َّيا اليقني.
أ�سلوبي ظاه ٌر للعيان يف الرتكيب
وث َّمة ملم ٌح � ٌّ
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من بيئته اللغوية املتاحة .يقول ابن �سنان اخلفاجي:
«وكما �أنَّ ال�شعر يح�سن بت�ساوي قوافيه ،كذلك
النرث يح�سن بتماثل احلروف يف ف�صوله»( )14ويتابعه
ال�سكاكي بقوله« :ومن جهات احل�سن :الأ�سجاع :وهي
بدعا
يف النرث كما يف القوايف يف ال�شعر» )15(.ولي�س ً
�أن يقال �إنَّ مقدِّ مة الر�سالة ههنا -ولع َّله يكون يف
�سائر الر�سائل -تنطوي على تكثيف ف ِّن ٍّي ودال ٍّ
يل ،قد
ي�ضاهي ما تنطوي على مطالع الق�صائد ال�شعرية ،مع
اعتبار الفرق بني ال�شكلني.
اختالف وبينونة
وعلى الرغم من وجود �سمات
ٍ
بني م�سالك التعبري وحمتواها يف اخلطاب ال�صويف،
وم�سالك التعبري وحمتواها يف �سائر اخلطابات ،ف�إنَّ
اخلطاب ال�صويف يلج�أ غال ًبا �إلى اقرتا�ض �أ�ساليب
ومو�ضوعات �شائع ٍة ،وبخا�ص ٍة
تعبري ِّي ٍة متداول ٍة،
ٍ
يف اخلطاب ال�شعري ،كمو�ضوعة الغزل العذري
بالن�ساء ،ومو�ضوعة اخلمرة و�أو�صافها ،والطبيعة
ومظاهرها ،لع َّله يخ ِّفف من ح َّدة التباين تلك ،فيلج�أ
تنا�ص ٍات �أ�سلوبي ٍة وغري �أ�سلوبية ،تتوا�شج
�إلى �إن�شاء ّ
مع �أفق التلقي ال�شائع وامل�ألوف يف م�ستوى الدالالت
الظاهرة ،دون م�ستوى الدالالت ال�صوفية الباطنة.
ومع �أنَّ ا�ستعمال �أ�ساليب البديع مت ِّثل �سم ًة �أ�سلوبي ًة
عا َّم ًة من �سمات الذوق اجلمايل يف ع�صر القونوي،
مما ميكن النظر �إليها ،يف اخلطاب ال�صويف،
ف�إ َّنها ّ
على كونها كذلك ،وعلى كونها تدين اخلطاب وتق ِّربه
مما يجاوره وي�شارفه من �سمات حميطه الف ِّن ِّي ،من
ّ
ٌ
تلق تواط�أ على
حيث هو
حميط ت�شيع فيه جماليات ٍ
اجلمعي ال�سائد ،ومنها العناية ب�أ�ساليب
تق ُّبلها الذوق
ُّ
اللفظي واملعنويِّ .
البديع
ِّ
تندرج الظواهر البديعية التي ُتلفى يف الر�سالة يف
ما �س َّماه بع�ض البالغ ّيني القدماء باملوازنة(« )16وهو

م�صطلح متداول يتَّ�سع لي�شمل جميع �أمناط التكاف�ؤ
اجلزئي بني العنا�صر ال�صوتية،
والتناظر الك ِّل ِّي �أو
ِّ
و�سجع
وتق�سيم
وجنا�س
من مماثل ٍة ومقابل ٍة وطباقٍ
ٍ
ٍ
ٍ
()17
وازدواج وغريها»
ٍ
وقد حظيت مقدِّ مة الر�سالة بالن�صيب الأوفى
منها ،كما كان كذلك يف الت�شبيهات واال�ستعارات.
ولع َّل ذلك يعود -ف�ضال ع ّما تق َّدم� -إلى ق�صد
التوطئة ملحتوى الر�سالة الالحق ب�إن�شاء حال ٍة �صوتية
�إيقاعية جمالية حمايثة للإيقاع الداليل ،فتكون
مقدِّ مة الر�سالة �أدعى �إلى الت�أثري يف ا�ستجابة املتل ّقي
يف حينه .ك ّما �أ َّنها مت ِّثل م� ِّؤ�ش ًرا ا�ستباق ًّيا على احتمال
ما �سيكون عليه نظام البديع يف �سائر الر�سالة ،مع
اعتبار ق َّلة انت�شاره فيه بالنظر �إلى املقدِّ مة ،وهو
�سلوك ُمتو َّقع؛ �إذ �إنَّ حمتوى الر�سالة حمت ًوى تعليمي
إر�شادي ،يرمي �إلى الإفهام والتو�صيل والنزوع
�
ٌّ
نحو مبا�شرة الفكرة يف املقام الأ َّول ،وي�أتي ت�أطريه
أعم� ،أميل �إلى خفوت النربة،
البديعي ،يف الأغلب ال ِّ
و�إلى واالندماج يف �سياق الرت�سل ،على نح ٍو يدنيه من
�سجية الفنِّ وتلقائيته.
 - 1ال�سجع واجلنا�س:
يع َّرف ال�سجع على �أ َّنه «تواط�ؤ الفا�صلتني من
واحد»( .)18وهو من املح�سنات
حرف
النرث على
ٍ
ٍ
اللفظية .وقد تن َّوعت حروف الفوا�صل املتَّفقة يف
مقدِّ مة الر�سالة ،كي ال يكون �إيقاع ال�سجع على وتري ٍة
املر�سل
نغمي ٍة واحد ٍة .ومن امل�صادفات املح�ضة �أنَّ ِ
نظم ال�سطر الأ َّول من الفقرة الأولى من املقدِّ مة،
بفا�صلتني م�سجوعتني بحرف «الألف» املمدودة
املتبوعة بالهمزةَّ ،ثم توالت من َب ْع ُد مع �سواها يف
�سائر فقر املقدِّ مة .وانتظمت الفوا�صل املختومة
�سياقات داللي ٍة ت�شي
جمل ذات
ٍ
بالألف والهمزة يف ٍ
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ولك َّنه ُيحمل على ت�أويل القارئ الذي يجد متَّ�س ًعا له
يف هذه القراءة ،ويراه متَّ�س ًقا مع ال�سياق الداليل
الإيحائي ،وحممو ًال يف منظومة الفكر ال�صويف نف�سه
و�صاد ًرا عنها يف الآن ذاته.
ُ
فوا�صل �أخر
وقد تخ َّللت هذه الفوا�صل امل�سجوعة
بحروف مغاير ٍة من مثل:
تنتهي
ٍ
العيني ،الأطوار -والأدوار-
العدمي-
العلمي-
ّ
ّ
ّ
اللج ّي ،وت�شغيبه -وتركيبه،
اال�ستقرار،
ّ
الب�شريِّ -
العن�صري ،الت�صديق -والتوفيق،
الطبيعي –
ّ
ّ
بنوره -وظهوره� ،أ َّول َّيته -و�آخر َّيته ،افرتاق -ا ِّتفاق،
وائتالف -واختالف� ،إليه -عليه ،الأقوم -الأَ َمم،
الأنام -ال�سالم ،احل�ضور -الكبري� ،سواه� -إياه،
َي ُخ ُّ�صهَ -ي ُن ُّ�صه ،ذكره� -س ِّره ،التوفيق -طريق.
و ُيلحظ �أنَّ اجلمل املُخْ تتمة بالفوا�صل امل�سجوعة
جاء �أكرثها متقار ًبا من حيث الطول
والتو�سط ،و�أنَّ
ُّ
بع�ض الفوا�صل اتَّفقت وز ًنا ورو ًّيا ،و�أنَّ ال�سجعات
�شكل
جاءت مثاين ومثالث ،وا�ستق َّر توزيعها على ٍ
من �أ�شكال التطريز ال�صوتي� ،أ�شبه ما يكون بلوح ٍة
ف�سيف�سائية نغمية ،تتو َّزع فيها �أ�صوات حروف
أطوال زمني ٍة م�ست�ساغ ٍة ،و ُيعاد ترداد
الفوا�صل على � ٍ
النغمي املتن ِّوع
بع�ضها كالأ�صداء ،ويتد َّفق �س ّيالها
ُّ
يف �أذن املتل ّقي ،ليبعث يف وجدانه ا�ستجاب ًة جمالية
انفعالية ،ت�ستع�صي على الو�صف والتكييف َ
احل ْر ِف َّيينْ،
غري �أ َّنها جتذبه نحو ا�ستقبال املعنى والنفاذ �إليه،
مما لو خال خطاب املقدِّ مة
على نح ٍو � َّألذ و�أ�شوق و�أبني ّ
من مثل هذا التطريز النغمي.
وي�أتي اجلنا�س القائم على ت�شابه الكلمتني ً
لفظا
مبزيد من اجلر�س
دون املعنى؛ لي�شحن الإيقاع
ٍ
املو�سيقي ،على �أنَّ كثافة ح�ضوره ال ت�ضاهي كثافة
ح�ضور بديع ال�سجع .وقد ا�ستح�سن القدماء ِق َّلتَه،

بالرفعة والعلو وال�صفاء اال�صطفاء ،ومن ذلك قوله:
ال�صفوة من عباده بمِ َ ِز َّية
املنعم على َّ
احلم ُد هلل ِ
االجتباء.
الباذل لهم َ
جزيل ا ِمل َنح و�سوابغ النَّعماء.
ِ
م َمع الأنوار والأ�ضواء.
جَ ْ
را�س َيهم مبقام حقِّ اليقني وا َ
جلالء.
و�أل َق ْوا َم ِ
فخ َل�صوا من َغ َي ِاه ِب ال�شكوك َ
واحليرْ ة واملِراء.
َف ُ�ش ُفوا من ِّ
كل الأ�سقام والأدواء.
مفتاح قفل الإن�شاء ،وخامت ذروة ال�سيادة
واالعتالء ،حم َّمد �سيد الأنبياء.
وح َّفاظ
وورثته حاملي الأمانة الإله َّية واللواءُ ،
جميع ُط ُر ِق التَّل ِّقي والإلقاء ،وعلى �أهل التَّحقيق
()19
والوالء� ،إلى يوم اجلمع واللقاء.
ولحِ َ رف «الألف» عند ال�صوفية مكان ٌة رمزي ٌة
�سامي ٌة ،فهو احلرف الوحيد القائم الذي ال اعوجاج
فيه على خالف �سائر احلروف ،وله موقع ال�صدارة
من حيث الرتتيب الأبجدي والألفبائي ،كما �أنَّ
احلروف ك َّلها من حيث كونها �أ�صواتًا ال تتح َّقق �إال
به .ولهذه اخل�صائ�ص التي لي�ست يف غري الألف،
َر َمزَ ال�صوفي ُة بها �إلى احلقِّ تعالى ،فكما �أنَّ احلقَّ
يتج ّلى يف مظاهر الوجود ،فكذلك الألف التي تتج ّلى
يف �أ�صوات احلروف .يقول ابن عربي « :ومقام الألف
مقام َ
اجل ْم ِع ،وله من الأ�سماء اهلل ،وله من ال�صفات
القيومية ...وله من املراتب كلُّها ...وله جمموع عامل
احلروف ومراتبها« )20(.»...والأً ِل ُف ي�سري يف خمارج
احلروف ك ّلها �سريان الواحد يف مراتب الأعداد...
وهو ق ّيوم احلروف ...فك ُّل �شيءٍ يتع َّلق به وال يتع َّلق
()21
هو ب�شيءٍ »...
ر�سل،
مما ُيحمل على ق�صد املُ ِ
ولي�س هذا الت�أويل َّ
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فقيل�« :إنمَّ ا يح�سن اجلنا�س �إذا ق َّل ،و�أتى يف الكالم
ميل �إلى
عف ًوا من غري كدٍّ وال ا�ستكرا ٍه وال ٍ
بعد وال ٍ
جانب ال ِّر َّكة» )22(.وال تقت�صر وظيفة اجلنا�س على
التح�سني الإيقاعي وال�شكلي� ،إذ �إنَّ ُّ
ال�شحنة ال�صوتية
امل�ضاعفة التي ُت�صدرها الكلمات املتجان�سة ،وال �س َّيما
عند جتاورها وتقاربها ،يكون ت�أث ُريها يف املتلقي ،من
جهة ا�ستقباله معان َيها� ،أقوى و�أبلغ .فقوله مثال« :دون
قريب من
إزعاج للمزاج» ث َّمة
جنا�س غري ٍّ
تام وهو ٌ
ٌ
� ٍ
اجلنا�س املزدوج ،وال َّ
�شك �أنَّ تكرار الزاي والألف
واجليم يف الكلمتني يلقي ِّ
ثقل دال ٍّ
يل �إ�ضا ٍّيف
بظل ٍ
عليهما ،و�سيكون وقعه �آكد على �أذن املتلقي ووجدانه
يف احلالتني ال�صوتية والداللية ،فيرتاءى الإزعاج
انزعاجا.
إزعاجا ،ويرتاءى املزاج �أكرث
ً
�أكرث � ً
وكذلك يف قوله« :الذي �أخرجهم من باطن
العدمي� ،إلى ظاهر
العلمي ،وظالم الإمكان
الوجود
ِّ
ِّ
العيني» يت�أ َّمل املتل ّقي فيما ميكن �أن
َع ْر َ�ص ِة الوجود
ِّ
التام بني:
ي�سم َيه برتا�سل الأ�صوات يف اجلنا�س غري ِّ
ِّ
()23
«العلمي والعدمي والعيني»  ،فيجد �أنَّ التقارب
ال�صوتي بني كلمتي« :العلمي والعدمي» �أدنى �إلى
بع�ضهما من دن ِّوهما �إلى« :العيني».
وبينما وردت الكلمتان الأوليان يف �سياقٍ دال ٍّ
يل
واحد ،وهو �سياق �إخراج املمكنات من حالة عدمها
ٍ
الإمكاين ،وردت كلمة العيني يف �سياقٍ دال ٍّ
جديد،
يل ٍ
َّ�صل به ،وهو
منبثق عن ال�سياق الداليل ال�سابق ومت ٍ
ٍ
اكت�ساب املمكنات وجودًا ظاه ًرا ُمدر ًكا باحلوا�س؛
ال�سياق الدال ِّ
�صاح َب ُه
ِ
يل َغيرْ ِ املُ ْن َبتِّ عن �سابقهَ ،
فتغيرُّ ُ
ٌ
طفيف يف الإيقاع اجلنا�سي« :العيني» حيث فقد
تغيرُّ ٌ
القيمة ال�صوتية حلرف امليم امل�شرتكة بني العلمي
والعدمي ،م�ستبد ًال بها القيمة ال�صوتية حلرف
النون ،ومع ذلك فهما قيمتان �صوتيتان متقاربتان،

ولع َّلهما يعك�سان تقارب ال�سياقني الدالل َّيني اللذين
وردا فيه .وخال�صة القول� :إنَّ بديع اجلنا�س هنا مل
يكن حلي ًة �صوتي ًة فح�سب ،ولكنه بدا عن�ص ًرا من
عنا�صر �شكل املعنى ،يتغري بتغريه وينمو بنموه.
وث َّمة جنا�س م�ضارع يف دا َّلتي َ
اجل ْمع املتجاورتني:
«الأطوار والأدوار» فهما َج ْم َعان يحمالن داللتني
متقاربتني ال متطابقتني .وي�شري جتاورهما بالعطف،
جمع� ،إلى داللة الكرثة
ف�ض ًال عن كونهما �صيغتي ٍ
وتن ُّوعها ،وقد زاد التجان�س ال�صوتي ،ف�ض ًال عن
توكيد داللتي
التماثل بني بنيتي اجلمع ال�صرفيتنيَ ،
الكرثة والتن ّوع .وي�سعنا القول� :إنَّ اجلنا�س هنا �صور ٌة
�صوتي ٌة جمالي ٌة ،وهو �أي�ضا مك ِّو ٌن دا ٌّل من مك ِّونات
املعنى .وما قيل هنا ي�شبه جنا�س اال�شتقاق يف قوله:
«وكحل �أب�صارهم وب�صائرهم بنوره» فالقيمة
ال�صوتية للتجان�س بني دا َّلتي اجلمع املتجاورتني
بالعطف�« :أب�صارهم وب�صائرهم» ،تتمحور حول
�أ�صوات الباء وال�صاد والراء؛ �أي :الب�صر ،ومنه
توحدت قوى الإب�صار الظاهرة
الإب�صار .وقد َّ
والباطنة بتعيم ُف ُ�ش ِّو النور فيها ،فغدا جنا�س اال�شتقاق
التوحد يف قوى الإب�صار ،التي هي
مظه ًرا �صوت ًّيا لهذا ُّ
مناط �شهود احلقائق ومعاينتها لبلوغ عني اليقني؛
�إي �إنَّ اجلنا�س هنا عن�ص ٌر دا ٌّل من عنا�صر ت�ش ُّكل
املعنى ،زياد ًة على كونه حلي ًة �إيقاعي ًة جمالي ًة.
 - 2املطابقة واملقابلة:
املح�سنات املعنوية .وت�س َّمى الأولى
وكلتاهما من ِّ
بالطباق والت�ضادِّ ،وهي« :اجلمع بني املت�ضا َّدين؛ �أي
معنيني متقابلني يف اجلملة»( )24ويكون يف الأ�سماء
والأفعال واحلروف .واملقابلة�« :أن ي�ؤتى مبعنيني
متوافقني �أو �أكرثَّ ،ثم ي�ؤتى مبا يقابل ذلك على
()25
الرتتيب».
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العلمي ال�سابق هذا هو ذاته الوجود العيني الالحق،
ولكنَّ احلقَّ ع َّز وج َّل ك�ساه بك�سوة الظهور والنور
لي�صري قاب ًال للمعاينة وال�شهود ،ف�صار ُي�س ّمى وجودًا
عين ًّيا؛ �أي ظاه ًرا للعيان ،وال تظهر الأ�شياء للعيان �إال
بالنور ،فهو بهذا االعتبار يختلف عن الوجود العلمي
�أو الإمكان العدمي ال�سابق؛ وبذلك َّ
تتك�شف عالق ُة
الت�ضا ِّد الظاهرة يف بنية العبارة ال�سطحية عن عالقة
وامتداد ،م�ستج َّن ٍة يف البنية الداللية
وترادف
تعاقب
ٍ
ٍ
ٍ
العميقة ،التي هي عملية اخللق والإيجاد ذاتها؛ لأ َّنها
عيني؛ وبذلك يكون
امتدا ٌد من ٍ
وجود علمي �إلى وجود ّ
جتان�سا
ظاهر املطابقة ت�ضادًّا وتغاي ًرا ،وباطنها
ً
ظاه ِر اجلنا�س
وان�سجاما ،وهذا على العك�س من ِ
ً
الذي يحمل التماثل والت�شابه والتجان�س ،ولك َّنه
آوي بني
يبطن التغاير والتخالف� .إنَّ هذا التقابل املر� َّ
املطابقة واجلنا�س يغري باملقاربة الأولى الآتية :وهي
�أنَّ الكون -وما فيه -الذي �أخرجه احل ُّق تعالى من
باطن الوجود العلمي �إلى ظاهر الوجود العيني ،ال
يتح َّقق تع ُّينه العا ُّم وال كرثة تع ُّيناته اجلزئية وتن ّوعها
وج ٍه ،وبالتماثل
�إال بالت�ضا ِّد والتغاير والتخالف من ْ
وجه �آخر.
والتجان�س والتقارب من ٍ
و�أ ّما املقاربة الثانية ،فتُح َم ُل على الر�ؤية ال�صوفية
التي ترى �أنَّ مظاهر الوجود �أو املوجودات ،مع �أ َّنها
احل�س ِّي العيني ،ف�إ َّنها ما زالت
ظاهر ٌة يف الوجود ِّ
على حقيقة �أ�صلها العدمية ،و�إنمَّ ا الوجود احلقيقي
الذي �أظه َرها وجعلها ُم ْد َرك ًة هو وجود احلقِّ تعالى
نف�سه ،فهو «الظاهر يف املظاهر الإمكانية»( )27على
حدِّ تعبري ابن عربي ،و�أ َّما املظاهر فلم تخرج عن
حالتها العدمية الأولى ،ولكن َيظهر ُ
و�صف الوجود
واحل�س .يقول النابل�سي« :اعلم �أ َّنه �إذا
لها يف العقل
ِّ
مل يكن الوجود �صف ًة للأ�شياء ،باعتبار نف�س الأمر،

�إنَّ الوظيفة العا َّمة التي تنه�ض بها �أ�شكال الت�ضا ِّد
والتغاير باملفهوم اللغوي والوجودي ،هي حتقيق
الإمكان املعريف ،فال ميكن معرفة «الفوق» دون �أن
يكون هناك «حتت» وال «ال�سواد» دون �أن يكون ث َّمة
«بيا�ض» وال «احلقِّ » املعبود دون «اخللق» العابد .بيد
�أنَّ الت�ضا َّد البالغي يزيد على هذه الوظيفة املعرفية
وظيفتني �أخريني ،الأولى :كونه ظاهر ًة �أ�سلوبي ًة
جمالي ًة ،والثانية :كونه ي�سهم يف ت�شكيل املعنى
ال�سياقي .زد على ذلك �أنَّ الت�ضا َّد و�إن كان يف ظاهره
املح�صلة ي�ؤول �إلى
تناف ًرا على �أنحاء متن ِّوعة ،ف�إ َّنه يف ِّ
تكاملي يتَّ�سم بالتناغم والتجان�س.
مظهر
ٍ
ٍّ
ولرنجع �إلى ما �أ�شري �إليه يف مبحث اجلنا�س ،فيما
يتَّ�صل باجلمل الآتية« :الذي �أخرجهم من باطن
العدمي� ،إلى
العلمي ،وظالم الإمكان
الوجود
ِّ
ِّ
العيني ،جممع الأنوار
ظاهر َع ْر َ�ص ِة الوجود
ِّ
والأ�ضواء»( .)26حيث جتد عالقة ت�ضا ٍّد حمايث ًة
لعالقة التجان�س يف بنية اجلمل ال�سطحية ،وتظهر
العالقة يف التقابالت الآتية:
العلمي ≠ ظاهر عر�صة
ب ـ ـ ــاطن الوجـ ـ ـ ــود
ِّ
الوجود العيني.
العدمي ≠ جممع
وظ ـ ـ ــالم الإمكـ ـ ـ ــان
ِّ
الأنـ ـ ـ ـ ـ ــوار والأ�ضواء.
و ُتختزل عنا�صر الت�ضا ِّد الرئي�سة يف:
البطون ≠ الظهور ،العلمي العدمي ≠ العيني،
الظالم ≠ الأنوار.
بيد �أنَّ عالقات الت�ضا ِّد الظاهرة يف هذه
واحد ،وهو
أ�صل ٍ
الثنائيات ترجع يف احلقيقة �إلى � ٍ
مبد�أ اخللق والإيجاد الذي انبثق عن وجود �سابق
ُو ِ�صف بالبطون والعلمي والإمكان العدمي ،فالوجود
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مبمتنع �أن يكون و�ص ًفا للأ�شياء باعتبار ما
فلي�س
ٍ
يظهر للعقل واحل�س» )28(.والق�صد من وراء ذلك هو
الو�صول �إلى �أنَّ فكرة بديع املطابقة �أو الت�ضا ِّد يف
ال�سياق ال�سالف ،بني ٌة لغوي ٌة جمالي ٌة تعك�س املفهوم
قائم
ال�صويف للوجود الكوين الذي هو عبارة عن َع َد ٍم ٍ
يف الوجود احلقِّ  ،وهي �صور ٌة من �صور اجلمع بني
ال�ض َّدين (عدم ووجود = مطابقة) لإن�شاء حال ٍة ثالث ٍة
ُت�س ّمى الوجود احلادث� ،أو بعبار ٍة فل�سفي ٍة �صوفي ٍة:
واحل�س.
العدم الظاهر للعقل
ِّ
وتت�أ َّكد حقيقة اجلمع بني ال�ض َّدين التي ت�ؤول
مطابقات �أخر ،ولكن
�إلى االئتالف والتجان�س يف
ٍ
من زاوي ٍة جديد ٍة ،وذلك يف قوله« :فع َّرفهم ب�سر
�أ َّول َّيته و�آخر َّيته ،وبطونه وظهوره ،فر�أوا �أ َّنه
الوجه ُة واملعبود يف ِّ
وائتالف ،واملق�صود
افرتاق
كل
ٍ
ٍ
ِّ
واقع بني العاملني من �أهل
فاق
ٍ
بكل ا ِّت ٍ
واختالف ٍ
ال�سعادة وال�شقاء»( )29حيث تتعينَّ عالقات الت�ضا ِّد
الكامنة يف بديع املطابقة امل�شفوعة ببديع اجلنا�س
فيما ي�أتي:
�أوليته ≠ �آخريته= مطابقة.
بطونه≠ ظهوره= مطابقة.
افرتاق ≠ ائتالف = مطابقة.
اتفاق ≠ اختالف= مطابقة.
افرتاق  ±اتفاق= جنا�س ومطابقة.
ائتالف  ±اختالف= جنا�س ومطابقة.
ال�سعادة ≠ ال�شقاء= مطابقة.
افرتاق //اختالف= ترادف.
ائتالف //اتفاق= ترادف.
ميكن تق�سيم املطابقات ق�سمني اثنني ،الق�سم
الأ َّول خا�ص باحلقِّ تعالى ،فهو« :الأ َّول والآخر والظاهر

والباطن» .والق�سم الثاين خا�ص باخللق املنق�سمني
على :خمتلفني وم�ؤتلفني ،و�أهل �سعادة و�أهل �شقاء.
ويجدر التنبيه يف هذا ال�سياق �إلى ا�شتمال العبارة
التام ،والرتادف ،وبديع
على بديع اجلنا�س غري ِّ
املطابقة يف الآن نف�سه ،كما يتبينَّ يف ثنائية :افرتاق
وا ِّتفاق ،وثنائية :ائتالف واختالف ،وفيهما جنا�س
ومطابقة .والرتادف يف :افرتاق واختالف ،وائتالف
وا ِّتفاق.
�سئل �أبو �سعيد اخلراز :مِ َب عر ْف َت َ
اهلل ؟ قال:
بجمعه بني ال�ضدينَّ .ثم تال« :هُ َو الأَ َّو ُل وال ِآخ ُر
َّ
والظ ِاه ُر وال َب ِاطنُ » «احلديد )30(.»57:فجواب �أبي
�سعيد ينبئ عن �أ َّنه من �أولئك الذين �أ�شار �إليهم
ٍ
القونوي يف الر�سالة بقوله« :فع َّرفهم ب�س ِّر جمعه
بني �أ َّول َّيته و�آخر َّيته ،وبطونه وظهوره» ،ولع َّل ال�س َّر
يكمن يف النظر �إلى الوحدانية من ن�سب ٍة واحد ٍة ،ال
من ن�سبتني على ما يظهر للعقل من قوله( :هُ َو الأَ َّو ُل
وال ِآخ ُر َّ
والظ ِاه ُر وال َب ِاطنُ ) .واملق�صود من النظر �إلى
الوحدانية من ن�سب ٍة واحد ٍة ،هو �أنَّ احلقَّ تعالى �أ َّول
من حيث هو �آخر ،و�آخر من حيث هو �أ َّول ،وهو ظاه ٌر
من حيث هو باطن ،وباطنٌ من حيث هو ظاهر.
ني �آخر َّيته ،وظهوره
وبعبار ٍة �أخرى� :إنَّ �أ َّول َّية احلقِّ ع ُ
عني بطونه« .فاجلمع بني ال�ضدين هو وجود ال�ضدِّ يف
علم ُتعلم به الوحدانية؛
عني �ضدِّ ه ،وهذا العلم �أقوى ٍ
لأ َّنه ي�شاهد حا ًال ال ميكن �أن يجهله� ،أنَّ عني ال�ضدِّ هو
بنف�سه عني �ضدِّ ه ،فيدرك الأحد َّي َة يف الكرثة ...وهذا
ال ُيدرك من ق َّوة العقل ،ف�إنَّ ق َّوة العقل ال تعطيه،
()31
و�إنمَّ ا يدرك هذا من املقام الذي وراء طور العقل».
معنى ذلك �أنَّ الت�ضا َّد بني زوجي املطابقة :الأ َّول
والآخر ،والظاهر والباطن ،ت�ضا ٌّد ي�ضمر وحد ًة
وان�سجاما ،ويتج َّلى هذا امل�ضمر يف عالقات الت�ضا ِّد
ً
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ّات ال َّت ْ
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وفي َِّة ....
َياني والب
ش
الص ِ
َديعي في الرِّسا َل ِة ُّ
ِ
ِّ
كيل الب ِّ

د .أمين يوسف عودة

ً
ارتباطا ع�ضو ًّيا.
مع املعنى ،وارتبـ ــاطه به
وت�ستكمل فكر ُة اجلمع بني ال�ضدين َّ
حظها من
التجان�س والو�ضوح والبيان لدى اخللق يف قوله:
أو�ضح فيها� -إن �شاء اهلل تعالى� -س َّر ِّ
«و� ِّ
الذكر
واحل�ضور ...وكيفية االنتقال من ظاهر الذكر �إلى
باطنهَّ ،ثم اجلمع بني ما بطن وظهر )32(»...فالت�ضا ُّد
بني ظاهر ِّ
الذكر وباطنه لي�س ت�ضادًا تنافر ًّيا ،بل
هو ت�ضا ٌّد انتقا ٌّ
ارتقائي؛ �أي �إنَّ ِّ
الذكر يف مرحلته
يل
ٌّ
الأولى يكون ظاهر ًّيا بالل�سانَّ ،ثم يتع َّمق ويرقى
في�صري ِذك ًرا باطن ًّيا بالقلب ،وهو ذكر يت ُّم يف �أزمن ٍة
متواليةَّ ،ثم يعقبه اجلمع بني ِّ
الذكرين الظاهر
والباطن يف الزمن الواحد ،و�إذا ت�أ َّم ْل َت يف حقيقة
هذا النوع من الذكر ،انتهى بك الت�أ ُّمل �إلى كونه ذك ًرا
وعندئذ
واحدً ا ،ولك َّنه ي�ستغرق كيان الذاكر ب�أجمعه،
ٍ
لي�س ث َّمة ظاه ٌر وباطنٌ  ،ولكن ث َّمة حالة من تناغم
الذكر وجتان�سه ،تع ُّم كينونة الذاكر ووجوده؛ وبذلك
التوحد والتجان�س.
تنتهي داللة املطابقة �إلى ُّ
و�أخ ًريا ي�شري القونو ُّ
ين �إلى �أ�صناف املنتفعني
التوجه َّية ،و ُيخرج منهم ال ُك َّم َل من العارفني.
بر�سالته ُّ
يقول ...« :ما عدا ال ُك َّمل من عباد اهلل تعالى ،ف�إنَّ
ٍّ
وين�صه،
يخ�صه ،وخ ًربا يخفيه وقتًا
لكل منهم �ش�أ ًنا ُّ
ُّ
لي�س هذا مو�ضع ذكره ،وال هذا مقام بيانه وك�شف
وين�صه
�س ِّره»( .)33مطاب ًقا بني الفعلني :يخفيه
ُّ
ب�ش�أن الأ�سرار املتع ِّلقة به�ؤالء النفر من الأولياء
ال ُك َّمل .وقد �أ َّدت املطابقة هنا وظيفتني ،الأولى:
توكيد رفعة مقام ه�ؤالء الأولياء الذين بيدهم مفاتيح
�أ�سرار املعارف و�أقفالها ،والإ�شارة �إلى تف ُّردهم
خا�ص ٍة بهم .الثانية� :أنَّ املطابقة
وتقلُّبهم يف � ٍ
أحوال َّ
انطبقت على القونوي نف�سه ،وك�شفت عن �أ َّنه واح ٌد
من ك َّمل الأولياء ،عندما قال بعدها مبا�شرة« :لي�س

احلا�صلة يف �سائر املطابقات املنظورة يف اخللق:
املفرتقني وامل�ؤتلفني ،املتفقني واملختلفني ،ال�سعداء
والأ�شقياء� ،سواء يف املعنى �أو يف �شكله� .أ َّما من حيث
�شكل املعنى ،فاملطابقات جاءت م�صحوب ًة باجلنا�س
والرتادف .واجلنا�س يف جانبه ال�صوتي يقوم على
تام؛ �أي �إنَّ �صفة الت�ضا ِّد ُذكرت
التماثل ،تا ًّما وغري ٍّ
ُم ْ�ست َْ�ص َح َب ًة ب�صفة التماثل والتجان�س والت�آلف
والرتادف ،ال عن طريق معاين الدوال اللغوية
فح�سب ،ولكن عن طريق اختيا ٍر حم َّد ٍد لهذه الدوال،
خم�صو�ص ،على نح ٍو يف�ضيان فيه
و�ضع
ٍ
و�سبكها يف ٍ
تعبريي جما ٍّ
يل ٍّ
دال ،وهو هنا نظام
نظام
ٍّ
�إلى ت�شكيل ٍ
املطابقة واجلنا�س والرتادف .و�أ ّما من جهة املعنى
مبني على وحدة املطلب
ف�سياق احلديث يف الر�سالة ٌّ
طرف ،وعلى تع ُّدد
والق�صد الذي هو اهلل املعبود من ٍ
الطرق واختالفها وت�ضادِّها يف طلبه ومعرفته لدى
طرف �آخر .يقول يف العبارة ال�سابقة:
اخللق من ٍ
«فر�أوا �أ َّنه الوجه ُة واملعبود يف ِّ
وائتالف،
كل افرتاقٍ
ٍ
واملق�صود ِّ
واقع بني العاملني من
بكل ا ِّتفاقٍ
ٍ
اختالف ٍ
�أهل ال�سعادة وال�شقاء» فاحل ُّق ع َّز وج َّل مطلوب
اجلميع ،وطالبوه من هذه احليثية مت�ساوون باعتبار
الغاية ،ال باعتبار الطرق والو�سائل والت�ص ُّورات
واملعتقدات .فوحدة املطلب هنا تتج َّلى يف املبنى
جنا�سا وتراد ًفا؛ لأ َّنها وحد ٌة تنطوي
اجلمايل البديعي ً
على جتان�س املطلب ومتاثله وان�سجامه .و�أ َّما من
حيث الطرق امل�ؤدِّية �إلى هذا املطلب ،فال َّ
�شك �أ َّنها
قائمة على الكرثة والتنوع والتخالف والت�ضادِّ ،وهذه
الكرثة املتخالفة واملت�ضا َّدة جتد لها جت ِّل ًيا منا�س ًبا يف
بديع املطابقـ ـ ـ ـ ــة واجلنا�س م ًعا .وعلى ذلك فبديع
املطابق ـ ـ ـ ــة واجلنـ ـ ـ ــا�س والتـ ـ ــرادف يف العب ـ ـ ـ ــارة،
ت�ص ـ ـ ــوغ وج ًها من وجـ ـ ــوه جمال املبنى وات�سـ ـ ــاقه
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 - 12احلالة الأولى لها :ال َكدَ ُر ُّ
والظلمة والنَّق�ص
والكرثة .وجلناب احلقِّ �أ�ضدا ُد هذه الأربعة،
وال�صفاء والكمال والوحدة.
وهي :النُّور َّية َّ
وجه كو ٍّ
وجه
ين ومن ٍ
 - 13و�أ َّنه� -أي الذكر -من ٍ
ربا ٍّ
ين؛ لأ َّنه من حيث لفظه والنطق به :هو كونٌ،
ومن حيث مدلوله :هو حقٌّ .
 - 14لتغليب حكم الوحدة احل ِّق َّية على الكرثة
ا َ
خل ْل ِق َّية.
َ - 15
عرف �س َّر احلقِّ املُو َد َع يف اخللق.
الغ�ضب،
حمة الإله َّي ِة
 - 16وعرف معنى غلب ِة ال َّر ِ
َ
و�أ َّنهما منب ُع ِّ
كل اعتدال وانحراف.
 - 17وعرف �س َّر احتجاب احلقِّ باخللق ،و�س َّر
�صحبة احلقِّ اخللق.
 - 18وعرف � ً
اخلوا�ص
أي�ضا كيف َّية انت�شاء
ِّ
الروحان َّية يف مالب�س املواد الطبيع َّية.
 - 19وعرف � ً
أي�ضا �س َّر الفناء والبقاء.
 - 20مرتبة الأرواح مع الطبائع.
()34
وال�صفات املحمودة مع املذمومة.
ِّ - 21
�إن كثافة انت�شار بديع املطابقة واملقابلة ،ترجع
�إلى �أهمية عالقات الت�ضا ِّد يف ت�شكيل الر�ؤية ال�صوفية
املن�شودة ،ومتا�سكها وا ِّت�ساقها .وهي ر�ؤي ٌة تنتهي �إلى
تباعد،
والرب ،على ما بينهما من ٍ
التقريب بني العبد ِّ
بغية حتقيق حال ٍة اعتباري ٍة من التقابل املر�آوي بينهما،
فريى احل ُّق نف�سه يف مر�آة عبده ،ويرى العبد نف�سه يف
مر�آة ر ِّبه ،وهي احلالة التي �س ّماها القونوي« :رقيقة
املنا�سبة الرابطة بينه (= العبد) وبني احلقِّ » .وهي
احلالة التعبدية �أو احلقيقة القلبية التي �سعى �إلى
بيان كيفية الو�صول �إليها يف الر�سالة .وهو ال يفت�أ
ي�شري �إلى رقيقة املنا�سبة هذه من ح ٍني �إلى �آخر.

هذا مو�ضع ذكره ،وال هذا مقام بيانه وك�شف �س ِّره»
فهو الآن يف مقام كتمان اخلرب ال �إف�شائه.
ومل يقت�صر بديع الطباق واملقابلة على املقدِّ مة،
ً
حمافظا على ح�ضوره يف منت الر�سالة،
و�إنمَّ ا ظ َّل
وعلى نح ٍو قد ال يق ُّل كثافة ع َّما يف املقدِّ مة .ومن
�أمثلته:
 - 1وما نحتاج �إليه يف تخلي�ص نفو�سنا من َّ
ال�شقاء
أ�سباب الفوز
وموجباته و�أ�سبابه ،وحت�صي ِلنا � َ
بال�سعادة.
َّ
َّق�ص والفقر واالنفعال من �صفاتنا،
 - 2ف�إنَّ الن َ
ذاتي له ومن
كما �أنَّ ال ِف ْع َل والغنى والكمال ٌّ
�صفاته.
َّوجه الأخل�ص من ِّ
واجللي
اخلفي
ال�شرك
 - 3والت ُّ
ِّ
ِّ
�إليه.
قلب
 - 4ما َو ِ�سعني �أر�ضي وال �سمائي ،و َو ِ�سعني ُ
قي.
َّقي ال َّن ِّ
عبدي امل�ؤمن الت ِّ
ين َّ
الروحا ّ
لوي
ال�ص ّ
وري ال ُع ّ
بيعي ُّ
والط ّ
 - 5االعتدال ُّ
العن�صري.
ال�سفلي
والفلكي ،واالعتدال
امللكي
ّ
ّ
ّ
ّ
وج ْمع ما انبثَّ من �صفاته وقواه بالتَّو ُّزع وال َّتكثرُّ
َ -6
واالختالف االنحرا ِّ
يف� ،إلى التَّوحيد
االعتدا ِّ
يل.
ِ - 7ل َي ْلت َِحقَ ك ُّل فر ٍع ب�أ�صله.
 - 8بني الغد ِّو والآ�صال؛ �أي :ال تقت�صر على حفظ
الطرفني اللذين هما الأ َّول والآخر.
تعام ُل به
تعلم ما �أنت فيه وما تكون عليه ،وما ِ
ُ -9
احلقَّ واخللق وما ت�ؤول �إليه.
 - 10ما ُع ِلم منها وما مل ُيعلم.
 - 11انفرا ًدا وا�شرتا ًكا.
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با�ستهالك الكرثة والأ�ضداد والأم�شاج �شي ًئا ف�شي ًئا،
بجمع ه َّمته يف ِّ
الذكر على املذكور الواحد الأحد،
وتبد�أ حقيقة قلبه بالظهور واال�ستواء والتجان�س مع
وحدة املذكور ،حتّى حت�صل املنا�سبة التي ذكرها
وعندئذ ،يعود الفرع �إلى �أ�صله ،ويلج العب ُد
القونوي،
ٍ
املتوج ُه مقام َ
اجل ْم ِع والفناء والوحدة ،وتنمحي
ِّ
الكرثة اخللقية حتت �سلطان الوحدة احل ِّق َّية.
�إنَّ ر�سالة القونوي التي �أهابت ببديعي الطباق
واملقابلة ،على نح ٍو ي�سرتعي انتباه املتلقي ويثري
ا�ستجابته ،مل ُتهِ ْب بهما من الوجه اجلما ِّ
يل فح�سب،
وال من وجه متا�سك الن�ص وان�سجامه ،ولكن من
وجه �آخر يرتاءى يف �أنَّ مو�ضوع الر�سالة الذي هو
ٍ
الإن�سان الذي ُو ِ�ص َف ب�أ َّنه خليف ٌة على هذا الكون،
هو نف�سه ِّ
ي�شخ�ص حالة املطابقة الب�شرية احل َّية� ،أو
حالة الت�ضا ِّد يف �أرقى جت ِّلياتها ،ولواله ملا كان الكون
على ال�صورة التي هو عليها؛ �أي على �صورة الكرثة
�صحت هذه املنا�سبة بني املطابقة من
والت�ضادِّ .ف�إذا َّ
لغوي تعبريي ،والإن�سان من حيث هو
حيث هي �أ�سلوب ٌّ
كائن ُم�ضم ٌر بالأ�ضداد ،ف�سي�ص ُّح القول ب�أنَّ �أ�سلوب
املطابقة مك ِّو ٌن ُع ْم َد ٌة من مك ِّونات املعنى ،وعالمة من
عالماته الأ�سلوبية الدا َّلة البارزة.
تتوجه ال�ستدراج عالقات
ولكنَّ الر�سالة مل َّ
الت�ضا ِّد املتَّ�صلة بالإن�سان� ،إال لكي حت ِّرره من
م�صطلحا واف َر
ربقتها .وقد ا�ستعمل القونوي
ً
الداللة؛ لي�شري به �إلى التح ُّرر من عالئق الكرثة
والت�ضا ِّد التي تثقل الروح الإن�سانية وجتعلها تخلد
�إلى الأر�ض ،وهو م�صطلح« :التحليل» الذي يعني
التحلُّل والتخلُّ�ص من عوائق الت�ضا ِّد والكرثة� ،إ َّنها
�أ�شبه بعملية كيمائية تتح َّلل فيها العنا�صر املر َّكبة
الغليظة �إلى مبدئها الأ َّول ال�ساذج اللطيف ،الذي

فمن ذلك قوله« :ومتى جع ْل َت هذا َد ْيد َنك ....ز َك ْت
َنف ُْ�سك ،واتَّ�سعت مر�آ ُة قلبك ،واعتدل �سطحها بتوحيد
و�صحة �شكلها وهي�أتهاَ ،ف َ�س ِل َم ْت وخ َل�صت
كرثتها
َّ
من ال ُّنتُوء والتَّقعري ،ونا�س َبتْ ح�ضر َة ر ِّبك يف
وال�سعة والإطالق والتَّقدي�س،
ال َو ْحدة
َّ
وتن َّزهَ ْت عن ُكدورات كرثة التَّعلُّقات ال ِع ْ�شق َّية الكون َّية
والتدني�س»( .)35ويقول« :اعلم �أنَّ �س َّر التد ُّر ِج يف ِّ
الذكر
َّوجه رَّ
والت ِّقي ،هو لإحياء حقيقة املنا�سبة
والت ُّ
ال َّثابتة �أز ًال بني احلقِّ وعبده»( .)36ويقول «وملَّا
ُ
املنا�سبة بني حال بواطن ال َّنا�س ،وبني جناب
َب ُع َد ِت
لزم ُّ
مما
ال�شرو ُع �أ َّو ًال َّ
احلقِّ و�ش�أنه ،لمِ َا ذكرناَ .... ،
الإن�سانُ فيه من احلال� ،إلى مفارقة �صورة الكرثة
�شي ًئا ف�شي ًئا ،وذلك باالنفراد �أ َّو ًال واالنقطاع؛ ِل َي ْح ُ�ص َل
َ�ض ْر ٌب ما من �ضروب املنا�سبة بني العبد ور ِّبه،
َ
تعطيل القوى املتكثرِّ ة
َّثم ي�ستعني مبا ذكرنا ،ويق�صد
والأحكام املختلفة»(.)37
ٌ
منوط باخلروج من
�إنَّ حتقيق هذه املنا�سبة
�أحوال الكرثة ،القائم �أ�ص ُلها على الت�ضا ِّد مبختلف
أم�شاج
عالقاته و�أ�شكاله .وملَّا كان الإن�سان كائ ًنا من � ٍ
َّ
وتتخطفه الكرثة الالمتناهية،
أخالط و�أ�ضداد،
و� ٍ
غفل عن حقيقة �أنَّ يف باطنه ت�ستجنُّ لطيف ٌة قلبية
وال�سعة
نورانية روحانية ،تتَّ�سم بالوحدة والتجان�س َّ
والإطالق ،ولك َّنها حماط ٌة مبطالب الكرثة العن�صرية
والطبيعية والنف�سية املر َّكبة يف الإن�سان ،وم�ستهلك ٌة
حتت �ضغط متاعب الأ�ضداد املركوزة فيه.
على �أنَّ طريق اخلروج من هذا امل�أزق يتعينَّ
ف�صل القونوي
يف كيفية
ُّ
التوجه �إلى احلقِّ التي َّ
توحيد
املتوجه
َ
ي�سر اهلل تعالى لعبده ِّ
بيانها ،ف�إذا ما َّ
واحد ،وهو الإقبال عليه واالن�شغال
بهم
ٍ
همومه ٍّ
بذكره ،ف�سينقلب الأمر على عقبيه يف ح ِّقه ،في�شرع
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أمر
ويتَّ�ص ُل بالتَّج ِّلي الذي يتد َّلى من احلقِّ �إليه ،وبال ِ
الذي يتنزَّل عليه ،فت�ستحيل قواه َّ
الظاهر ُة والباطنة
وجملة �صفاته ا�ستحال ًة معنو َّية ،ف ُت َب َّدل � ُ
أر�ضه غ َري
�أر�ضه ،و�سماواته غري �سماواته وكذلك ما فيهما؛
متام
لقيام قيامته وا�ستقامة قامته،
ٍ
وحينئذ ي�صري ُ
و�صف حاله ،وهو قوله تعالىَ (:و َب َر ُزوا للِ َ ِهّ
أي�ضا َ
الآية � ً
ا ْل َو ِاح ِد ا ْل َق َّهارِ) (�إبراهيم )48:فيتغيرَّ اعتقاده يف
ِّ
كل �شيءٍ ع َّما كان عليه؛ لتغيرُّ ما به ُي ْدرِك ما ُي ْدرِك،
ويتلو قو َله تعالىَ ( :و َب َدا َل ُهم ِمنَ َهّ
الل َما لمَ ْ َي ُكو ُنوا
()39
َي ْحت َِ�س ُبونَ ) (الزمر.)47:
و�أ َّما �سائر فقر اخلامتة ،فلم تتخ َّل عن املطابقات
واملقابالت ،على �أ َّنها وردت يف �سياقات ُنزعت عنها
قيمة الت�ضا ِّد التنافرية ،لتميط اللثام عن الأ�سرار
الكامنة وراء ما ُيظهرها كذلك .ومنها قوله« :ف�إ َّنه
أدرجتُ يف هذه الكلماتَ ،
عرف
�إن �أدرك وفهم ما � ْ
�س َّر احلقِّ املُو َد َع يف اخللق ،وعرف معنى غلب ِة
الغ�ضب ،و�أ َّنهما منب ُع ِّ
اعتدال
كل
حمة الإله َّي ِة
ٍ
ال َّر ِ
َ
واقع يف َع ْر�صة املعاين والأرواح ،وعامل
ٍ
وانحراف ٍ
وتتج�سد فيه املعاين
املثال الذي تت�ص َّور فيه الأرواح
َّ
...
وعرف �س َّر احتجاب احلقِّ باخللق ،و�س َّر
َ
�صحبة احلقِّ
اخللق و�إحاط ِته بهم وكونه معهم
�أينما كانوا ،دون َمزْ ٍج ومالب�س ٍة وظرف َّي ٍة .وعرف
� ً
اخلوا�ص الروحان َّية يف
أي�ضا كيف َّية انت�شاء
ِّ
مالب�س املواد الطبيع َّية  ...وعرف � ً
أي�ضا �س َّر
()40
الفناء والبقاء».
�إنَّ معرفة ال�س ِّر الذي يجمع بني الأ�ضداد ،ومعرفة
كيفية جمعه بينها ،يف�ضي �إلى حتلُّلها وتال�شيها،
وعندئذ يتبينَّ للعارف �أنَّ الأ�ضداد لي�ست �سوى قنطر ٍة
ٍ
وهمي ٍة لي�س �أكرث؛ و�أنَّ َت َو ُّه َمنا لها على كونها كذلك،
يحجب ع ّنا �شهود مطلق الوحدة احلقيقية ومطلق
الوجود احلقيقي ،اللذين هما هوية احلقِّ تعالى.

يتَّ�صف بالوحدة والتجان�س  .يقول ...« :وعرف � ً
أي�ضا
اخلوا�ص الروحان َّية يف مالب�س املواد
كيف َّية انت�شاء
ِّ
الطبيع َّية ،وكيف َّية تخلي�صها من تلك ا َملزْ َج ِة ،كما م َّر
ذكره يف �أمر الكرثة مع الوحدة الإله َّية ،وا�ستهالك
معراج التحليل
الكرثة حتت �سلطنة الوحدة؛ ف�إ َّنه
ُ
ي�شهد ُه ومل يتح َّلل يف عروجه،
الذي َمنْ مل َي ُذ ْقه ومل ْ
بحيث يرتك منه يف ِّ
كل مرتبة وعالمَ ٍ ما ينا�سبه= مل
َي ْد ِر ما املعراج ،ومل يلج َح ْ�ض َر ًة من ح�ضرات احلقِّ
ولوجا محُ َ َّق ًقا .)38(»...فالغاية من ا�ستح�ضار
�أ�ص ًال ً
املطابقات هو َن ْف ُيها والعمل على حتليلها وتذويبها،
للك�شف ع ّما تخفيه من وحد ٍة
وان�سجام وات�ساقٍ
ٍ
مما يندرج يف حالة
و�صفاءٍ
ٍ
واعتدال ،وقل ما �شئت ّ
الوحدة التي ال تَغا ُي َر فيها وال تنافر ،ولطاملا مت َّثل
القونوي ب�سطح املر�آة ال�صقيل امل�ستوي الذي ال نتوء
فيه وال تق ُّعر وال تع ُّرج وال ت�شعريَّ ،
ليدل به على حالة
الوحدة وال�صفاء واالعتدال ،التي هي غاية ال�سالك
وتوجهه.
من معراج ِذ ْك ِره ُّ
القونوي الر�سال َة به ،فقرة كادت تتح َّرر
ومما ختم
ُّ
ّ
�أ�سلوب ًّيا من املطابقات واملقابالت؛ بل هي حت َّررت
منها؛ لأنَّ املطابقة الوحيدة التي وردت يف الفقرة،
وردت يف �سياق التح ُّول� ،أو التحلُّل مب�صطلح القونوي.
وال�سبب يف ذلك هو �أن حمتوى الفقرة يت�ض َّمن خال�صة
التوجه ،وهو ثبوت املنا�سبة بني جناب احلقِّ
املعراج �أو ُّ
والتوحد؛
وبني القلب؛ �أي �إ َّنها تت�ض َّمن حالة ال�صفاء
ُّ
ولذلك غابت الثنائيات ال�ضدية ،وح َّل حم َّلها �أفعال
التح ُّول والتب ُّدل والتال�شي ،والتقارب الداليل بني
اجلمل ،و�شيء من اجلنا�س والرتادف .يقول« :ف�إذا
أحكام الكرث ِة
َّوحد ،وتال�شت � ُ
َك ُمل ال�صفا ُء والت ُّ
ا َ
خل ْلق َّية الإمكان َّية ،ثبتت املنا�سب ُة بني جناب احلقِّ
فحالتئذ يظهر التَّج ِّلي
وبني القلب الذي هذا �ش�أنه،
ٍ
امل�ستجنُّ يف العبد؛ لزوال ِّ
كل ما كان مينع من ذلك،
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الهوام�ش:
حوا�شي البحث:
القونوي ( 605هـ �أو 606هـ673 /هـ) ،لقبه �صدر الدين ،وكنيته �أبو املعايل،
علي
ُّ
 -1حم َّمد بن �إ�سحاق بن حم َّمد بن يو�سف بن ٍّ
�شافعي املذهب� ،صو ُّ
ويلقب � ً
يف امل�شرب .تلميذ ال�شيخ
أي�ضا بال�شيخ الكبري ،و ُين�سب �إلى قونية ،ومولده يف َم َل ْط َي َة من بالد الروم.
ُّ
الأكرب حميي الدين ابن عربي وربيبه ،ونا�شر علومه العرفانية يف بالد فار�س والروم .من �أج َّلة العارفني ال�صوف َّية يف القرن
ال�سابع الهجريِّ  .وهو من �أهل الف�ضل والعرفان الذين جمعوا بني علوم ال�شريعة ال�شريفة ،وعلوم احلقيقة املنيفة .من �آثاره:
�إعجاز البيان يف ك�شف بع�ض �أ�سرار �أم القر�آن ،وتب�صرة املبتدئ وتذكرة املنتهي ،وحتفة ال�شكور ،وجت ِّليات ،وجامع الأ�صول
(ر�سالة يف احلديث) ،ور�سالة در باب عر�ش ،ور�سالة در بيان مبد�أ ومعاد ،ور�سالة در مراتب ك�شف ،ور�سالة ال�سري وال�سلوك،
ور�سالة يف حقِّ املهديِّ  ،و�شرح �أ�سماء اهلل احل�سنى ،و�شرح حديث الأربعني ،و�شعب الإميان ،و�صورة مكاتبة ال�شيخ �صدر الدين
القونوي ي�س التلم�سا َّ
ين ،و�ضابطة حكم َّية ،وفكوك الن�صو�ص يف م�ستندات حكم الف�صو�ص لل�شيخ الأكرب ،واللمعة النوران َّية يف
َّ
م�شكالت ال�شجرة النعمان َّية.
انظر ترجمته يف� :أبو عبد اهلل �شم�س الدين حممد الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،حيدر �آباد الدكن ،الهند ،دائرة املعارف
العثمانية ،1958 ،ج� ،4ص� .1491أبو ن�صر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ال�سبكي ،طبقات ال�شافعية الكربى ،حتقيق:
حممود حممد الطناحي ،وعبد الفتاح حممد احللو ،القاهرة ،دار �إحياء الكتب العربية ،د .ت ،ج� ،8ص .45خليل بن �أيبك
ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،حققه وعلق عليه� :أبو عبد اهلل جالل الأ�سيوطي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2010 ،1:ج،2
�ص� .69أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد امل�صري املعروف بابن امللقن ،طبقات الأولياء ،حتقيق :نور الدين �شريبة ،القاهرة،
مكتبة اخلاجني ،ط� ،1994 ،2:ص .467عبد الرحمن بن �أحمد اجلامي ،نفحات الأن�س من ح�ضرات القد�س ،حتقيق :حممد
�أديب اجلادر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2003 ،1:ج� ،2ص ،738و�سواها .واجلدير بالذكر �أن هذه الر�سالة ن�سبت
خط�أ �إلى ال�شيخ حميي الدين ابن عربي .وقام بن�شرها ال�شيخ عبد الرحمن ح�سن -رحمه اهلل -عن ن�سخة ِّ
خط َّي ٍة واحدة
حتت عنوان«:العجالة» ،ون�شرت يف القاهرة ،عامل الفكر ،ط .1986 ،1:وكنت وقفت على �أربع ن�سخ ِّ
خط َّية لها ،الأولى :ن�سخة
املكتبة ال�سليمان َّية ،وحتمل رقم ( .)1691والثانية :مثل �سابقتها م�صد ًرا ،وحتمل رقم ( .)1534والثالثة :مثل �سابقتيها
م�صد ًرا ،وهي يف �ضمن جمموع يحمل رقم ( .)955/2087والرابعة :ن�سخة معهد درا�سات الثقافة ال�شرق َّية بجامعة طوكيو
يف اليابان ،جمموعة ( )Dr. Daiberوحتمل رقم (  .) 69وكلُّها ت�شري �إلى �أن الر�سالة لل�شيخ الكبري �صدر الدين القونوي.
وممن
وقمت بتحقيقها حتقي ًقا علم ًيا ،تالفيت فيه �أخطاء الت�صحيف والتحريف وال�سقط والزيادة التي وردت يف املطبوعةَّ .
�أ�شار �إلى �صحة ن�سبتها �إلى القونوي الدكتور عثمان يحيى بقوله� ”:إننا جند يف نهاية الن�ص ما ي�ؤكد �أنَّ الر�سالة -يف احلقيقة-
ل�صدر الدين القونوي” .انظر كتابه :م�ؤلفات ابن عربي :تاريخها وت�صنيفها ،ترجمه عن الفرن�سية :د� .أحمد حممد الطيب،
القاهرة ،دار ال�صابوين ،ودار الهداية ،ط� ،1992 ،1:ص .331و�ستكون الإحاالت يف هذا البحث على ِّ
كل من الن�سخة اخلط َّية
الأولى التي اتَّخذتها �أ�ص ًال ،وعلى ر�سالة العجالة يف الوقت ذاته ،و�س�أ�شري �إليها بكلمة :املطبوعة.
 -2جورج اليكوف ومارك جون�سن ،اال�ستعارات التي نحيا بها ،ترجمة :عبد املجيد جحفة ،الدار البي�ضاء ،دار توبقال للن�شر ،ط،1:
� ،1996ص.157
 -3امل�صدر نف�سه� ،ص.157
� -4أبو علي احل�سن بن ر�شيق القريواين ،العمدة يف �صناعة ال�شعر ونقده ،حققه وعلق عليه وو�ضع فهار�سه :د .النبوي عبد الواحد
�شعالن ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط ،2000 ،1:ج� ،1ص.469
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 -5فران�سوا مورو ،البالغة :املدخل لدرا�سة ال�صور البيانية ،ترجمة :حممد الويل وعائ�شة جرير ،الدار البي�ضاء� ،أفريقيا ال�شرق،
ط� ،2003 ،1:ص.26
 -6الرباق :دا َّبة ركبها ر�سول اهلل� -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -ليلة املعراج.
التوجه الأ ِّمت الأو ِّ
يل نحو احلقَّ َّ
جل وعال ،خمطوط رقم (� ،)1691إ�ستانبول ،املكتبة
� -7صدر الدين القونوي ،ر�سالة كيفية ُّ
ال�سليمان َّية� ،ص(1ظ) .واملطبوعة� ،ص.5-6
 -8د .حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري :ا�سرتاتيجية التنا�ص ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي ،ط،1986 ،2:
�ص.103-104
الزخم�شري� ،أ�سا�س البالغة ،بريوت ،دار الفكر ،ط� ،1994 ،1:ص.283
 -9جار اهلل �أبو القا�سم حممود بن عمر
ُّ
العربي ،ط ،1997 ،2:ج� ،6ص ،159مادة� :سبغ.
 -10ابن منظور ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
ِّ
 -11امل�صدر نف�سه ،مادة « �سدف» ،ج� ،6ص .216ومادة « جلج» ،ج� ،12ص.239
 -12انظر العبارات من (  )1-20على الرتتيب يف املخطوط � ،ص (1و)2( ،و)3( ،ظ)3( ،و)3( ،ظ)4( ،و)6( ،ظ)6( ،و)،
(7ظ)8( ،ظ)9( ،ظ)10( ،ظ)10( ،و) .واملطبوعة� ،ص .30 ،29 ،26 ،24 - 17 ،15 - 14 ،11 ،7 - 6
 -13جورج اليكوف ومارك جون�سن ،اال�ستعارات التي نحيا بها ،م�صدر �سابق� ،ص.129
 -14عبد اهلل بن حممد بن �سعيد بن �سنان اخلفاجي� ،سر الف�صاحة ،قدم له واعتنى به وو�ضع حوا�شيه� :إبراهيم �شم�س الدين،
بريوت ،كتاب نا�شرون ،ط� ،2010 ،1:ص.180
اكي ،مفتاح العلوم� ،ضبطه وكتب هوام�شه وعلق عليه :نعيم زرزور ،بريوت،
� -15أبو يعقوب يو�سف بن �أبي بكر حممد بن علي ال�س ّك ّ
دار الكتب العلمية ،ط� ،1983 ،1:ص.431
 -16املفهوم الأ�شيع لهذا امل�صطلح يف علم البديع هو �أن »:تكون الفا�صلتان مت�ساويتني يف الوزن دون التقفية» .اخلطيب القزويني،
الإي�ضاح يف علوم البالغة� ،شرح وتعليق وتنقيح :د .حممد عبد املنعم خفاجي ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ط ،2:د.
ت ،ج� ،6ص.112
� -17صالح بن رم�ضان ،الر�سائل الأدبية ودورها يف تطوير النرث العربي القدمي :م�شروع قراءة �شعرية ،بريوت ،دار الفارابي،
تون�س ،كلية الآداب والفنون والإن�سانيات ،ط� ،2007 ،2:ص.557
 -18القزويني ،الإي�ضاح يف علوم البالغة ،م�صدر �سابق ،ج� ،6ص.106
 -19املخطوط� ،ص (1ظ-1و) .واملطبوعة� ،ص.5-6
 -20حميي الدين ابن عربي ،الفتوحات املكية ،بريوت ،دار �صادر ،د.ت ،ج� ،1ص.65
 -21حميي الدين ابن عربي ،كتاب الألف يف �ضمن ر�سائل ابن العربي ،حيدر�آباد الدكن ،دائرة املعارف العثمانية1361 ،هـ،
�ص .12-13وانظر م�صطلح» الألف» يف :د� .سعاد احلكيم ،املعجم ال�صويف :احلكمة يف حدود الكلمة ،بريوت ،دندرة للطباعة
والن�شر ،ط� ،1981 ،1:ص.76-78
 -22ابن حجة احلموي ،خزانة الأدب وغاية الأرب ،تقدمي وحتقيق :د .حممد ناجي بن عمر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،1:
 ،2008ج� ،1ص.44
 -23ثمة عالقة ت�ضاد تربط بني« :العيني» و «العلمي والعدمي» و�سيوقف عليها يف مبحث املطابقة واملقابلة الالحق.
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 -24اخلطيب القزويني� ،شرح التلخي�ص يف علوم البالغة� ،شرحه وخرج �شواهده :حممد ها�شم دويدري ،بريوت ،دار اجليل،
ط� ،1982 ،2:ص.161
 -25امل�صدر نف�سه� ،ص.163
 -26املخطوط� ،ص (1ظ) .واملطبوعة� ،ص.5
 -27حميي الدين ابن عربي ،الفتوحات املكية ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص.608
 -28عبد الغني النابل�سي ،الوجود احلق واخلطاب ال�صدق ،حتقيق :بكري عالء الدين ،دم�شق ،املعهد العلمي الفرن�سي للدرا�سات
العربية ،ط� ،1995 ،1:ص.103-104
 -29املخطوط� ،ص (1ظ-1و) .واملطبوعة� ،ص.5-6
 -30حميي الدين ابن عربي ،الفتوحات املكية ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص.184
 -31امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .660 ،605وانظر :حممود حممود الغراب� ،شرح كلمات ال�صوفية والرد على ابن تيمية من كالم
ال�شيخ حميي الدين ابن العربي ،دم�شق ،النا�شر :امل�ؤلف ،ط� ،1999 ،3:ص.207
 -32املخطوط� ،ص (2ظ) .واملطبوعة� ،ص.7
 -33املخطوط� ،ص (2ظ) .واملطبوعة� ،ص.7
 -34انظر العبارات من (  )1-21على الرتتيب يف املخطوط� ،ص (2و)3( ،ظ)3( ،و)5( ،و)6( ،و)7( ،ظ)7( ،و)8( ،ظ)،
(8و)9( ،ظ)10( ،و)11( ،ظ) .واملطبوعة� ،ص.29-30 ،20-25 ،18 ،14 ،13 ،11
 -35املخطوط� ،ص (7ظ) .واملطبوعة� ،ص .21
 -36املخطوط� ،ص (7و) .واملطبوعة� ،ص.22
 -37املخطوط� ،ص (8و-9ظ) .واملطبوعة� ،ص.25
 -38املخطوط� ،ص (11ظ) .واملطبوعة� ،ص.30
 -39املخطوط� ،ص (10ظ) .واملطبوعة� ،ص.28
 -40املخطوط� ،ص (10و) .واملطبوعة� ،ص.29-30
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ثبت امل�صادر واملراجع:
•اجلامي ،عبد الرحمن بن �أحمد ،نفحات الأن�س من ح�ضرات القد�س ،حتقيق :حممد �أديب اجلادر ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط.2003 ،1:
•ابن حجة احلموي ،تقي الدين �أبو بكر بن علي بن عبد اهلل ،خزانة الأدب وغاية الأرب ،تقدمي وحتقيق :د .حممد ناجي بن
عمر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.2008 ،1:
•د .احلكيم� ،سعاد ،املعجم ال�صويف :احلكمة يف حدود الكلمة ،بريوت ،دندرة للطباعة والن�شر ،ط.1981 ،1:
•اخلطيب القزويني ،حممد بن عبد الرحمن ،الإي�ضاح يف علوم البالغة� ،شرح وتعليق وتنقيح :د .حممد عبد املنعم خفاجي،
القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ط ،2:د .ت.
•اخلطيب القزويني ،حممد بن عبد الرحمن� ،شرح التلخي�ص يف علوم البالغة� ،شرحه وخرج �شواهده :حممد ها�شم دويدري،
بريوت ،دار اجليل ،ط.1982 ،2:
•الذهبي� ،أبو عبد اهلل �شم�س الدين ،تذكرة احلفاظ ،حيدر �آباد الدكن ،الهند ،دائرة املعارف العثمانية.1958 ،
•ابن ر�شيق القريواين� ،أبو علي احل�سن ،العمدة يف �صناعة ال�شعر ونقده ،حققه وعلق عليه وو�ضع فهار�سه :د .النبوي عبد
الواحد �شعالن ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط.2000 ،1:
•رم�ضان� ،صالح ،الر�سائل الأدبية ودورها يف تطوير النرث العربي القدمي :م�شروع قراءة �شعرية ،بريوت ،دار الفارابي ،تون�س،
كلية الآداب والفنون والإن�سانيات ،ط.2007 ،2:
الزخم�شري ،جار اهلل �أبو القا�سم حممود بن عمر� ،أ�سا�س البالغة ،بريوت ،دار الفكر ،ط.1994 ،1:
•
ُّ
•ال�سبكي� ،أبو ن�صر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،طبقات ال�شافعية الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي ،وعبد
الفتاح حممد احللو ،القاهرة ،دار �إحياء الكتب العربية ،د .ت.
•ال�س ّكاكي� ،أبو يعقوب يو�سف بن �أبي بكر حممد بن علي ،مفتاح العلوم� ،ضبطه وكتب هوام�شه وعلق عليه :نعيم زرزور ،بريوت،
دار الكتب العلمية ،ط.1983 ،1:
•ابن �سنان اخلفاجي،عبد اهلل بن حممد بن �سعيد� ،سر الف�صاحة ،قدم له واعتنى به وو�ضع حوا�شيه� :إبراهيم �شم�س الدين،
بريوت ،كتاب نا�شرون ،ط.2010 ،1:
التوجه الأ ِّمت الأو ِّ
يل نحو احلقَّ َّ
جل وعال ،خمطوط رقم (،)1691
•�صدر الدين القونوي ،حممد بن �إ�سحاق ،ر�سالة كيفية ُّ
�إ�ستانبول ،املكتبة ال�سليمان َّية.
•ال�صفدي ،خليل بن �أيبك ،الوايف بالوفيات ،حققه وعلق عليه� :أبو عبد اهلل جالل الأ�سيوطي ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط.2010 ،1:
•ابن عربي ،حميي الدين حممد بن علي ،الفتوحات املكية ،بريوت ،دار �صادر ،د.ت.
•ابن عربي ،حميي الدين حممد بن علي ،كتاب الألف يف �ضمن ر�سائل ابن العربي ،حيدر�آباد الدكن ،دائرة املعارف العثمانية،
1361هـ.
•الغراب ،حممود حممود� ،شرح كلمات ال�صوفية والرد على ابن تيمية من كالم ال�شيخ حميي الدين ابن العربي ،دم�شق،
النا�شر :امل�ؤلف ،ط.1999 ،3:
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•اليكوف ،جورج ،ومارك جون�سن ،اال�ستعارات التي نحيا بها ،ترجمة :عبد املجيد جحفة ،الدار البي�ضاء ،دار توبقال للن�شر،
ط.1996 ،1:
•د .مفتاح ،حممد ،حتليل اخلطاب ال�شعري :ا�سرتاتيجية التنا�ص ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي ،ط.1986 ،2:
•ابن امللقن� ،أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد امل�صري  ،طبقات الأولياء ،حتقيق :نور الدين �شريبة ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني،
ط.1994 ،2:
•
العربي ،ط.1997 ،2:
•ابن منظور ،حممد بن مك ّرم ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
ِّ
•مورو ،فران�سوا ،البالغة :املدخل لدرا�سة ال�صور البيانية ،ترجمة :حممد الويل وعائ�شة جرير ،الدار البي�ضاء� ،أفريقيا
ال�شرق ،ط.2003 ،1:
•النابل�سي،عبد الغني بن �إ�سماعيل ،الوجود احلق واخلطاب ال�صدق ،حتقيق :بكري عالء الدين ،دم�شق ،املعهد العلمي
الفرن�سي للدرا�سات العربية ،ط.1995 ،1:
•د .يحيى ،عثمان ،م�ؤلفات ابن عربي :تاريخها وت�صنيفها ،ترجمه عن الفرن�سية :د� .أحمد حممد الطيب ،القاهرة ،دار
ال�صابون ،ودار الهداية ،ط.1992 ،1:

153

