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 اإلهداء
بكثرة الشكر من قليب العميق ورد املقصود املرغوب يف الذوق من خملوقك 

 الضئيل، أهدي البحث اجلامعي على :
  ريب األحد اخلالق الصمد و رسوله الكرمي سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله

 به، أفضل العرب و العجم.وأصحا
  و عظيمخخخة  العقليخخخة و املدنيّخخخة شخخخال الخخخذي يرشخخخدع بالتشخخخجيعا  و اإلرشخخخادا

 العزيز سوديرنو. مروءته، هو أيب
  تعطي النصائح و األدعية و مبحّبتها، هي أّمي إحدي كربي النعمة اهلل، هي اليت

لدينية، و هّن فردا، احملبوبة اجملاهدة ىف سلك العلوم امجيع أخوايت احملبوبة رمسي و 
 غافرة و فتحاراع.

  مجيع الزمالء من عائليت الثانية، الذين مل يقف ىف حبث حقيقة السعادة. عضو
العائلة البيت املستأجر املبارك "عمر ابن خطاب مانسيون"، معنا احلّب و احلنون 

 و عميق املوّدة.
 مباالنج، على محايتهم  مجيع األعضاء إّّتاد العائلة اخلرجيني للمعهد الدار النجاح

 ىف األخوة النفسية إرشادياّ و فّكاهيا. 
  مجيع أصدقاء و زمالئي ىف اّتاد الطلبة بتانغرانج ىف ماالنج، الذين يرتاشد حنو

 اآلخرين عند النيل النجاح.
  مجيع األصحاب و الصاحبا  ىف قسم اللغة العربية و أدهبا. الذي يعطي املعين

 ف بقّوة اجملاهدة و لن تذهب منكم احملبة.املصاحبة و جياهد األهدا
رَ  َر اْلَعَمِل  َوَخي ْ َر النََّجاِح، َوَخي ْ َر الدَُّعاِء ، َوَخي ْ َر اْلَمْسأََلِة، َوَخي ْ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ

َر اْلَمَماتِ  َر اْلَحَياِة، َوَخي ْ   .الث ََّواِب، َوَخي ْ
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
واصخخخخخطنار املعخخخخخروف  احلمخخخخخد هلل الخخخخخذي أمرنخخخخخا بشخخخخخكر الوالخخخخخدين واالحسخخخخخان اليهمخخخخخا وحثنخخخخخا علخخخخخى اغتنخخخخخام بر خخخخخا

اجلنخخخخخخاح مخخخخخخن الرمحخخخخخخة  مخخخخخخا اعظامخخخخخخا واكبخخخخخخارا ووصخخخخخخانا بخخخخخخالرتحم عليهمخخخخخخا كمخخخخخخا ربيانخخخخخخا خفخخخخخخ  لخخخخخخديهما ونخخخخخخدبنا إ  
  ..  اللهم صّل على نبيك الكرمي سّيدنا حمّمد و على آله و صحبه أمجعنيصغارا

الرم     وز الص     وفية ف       دي     وان منص     ور : "أتممتتتتتتابة تحثتتتتتااثي تتتتتلابةوتتتتتحم لاتيتتتتتتابةم  تتتتت  ا

اهلل سخخخخخخخخبحانه تعخخخخخخخخا   هخخخخخخخخد  مبسخخخخخخخخاعدة "الح        اّلج )دراس        ة س        يميائية ميكائي        ل ريف        اتير(
فتقخخخخخخخخدمي الباحخخخخخخخخث  .الباحخخخخخخخخث يعينخخخخخخخخونهخخخخخخخخنالء الخخخخخخخخذين  إعانخخخخخخخخة مخخخخخخخخنوإجتهخخخخخخخخاد وكخخخخخخخخذلك و 
 :لألنفار  زيل الشكر

، مخخخخخخخخخخدير جامعخخخخخخخخخخة موالنخخخخخخخخخخا مالخخخخخخخخخخك إبخخخخخخخخخخراهيم األسخخخخخخخخخختاع الخخخخخخخخخخدكتور عبخخخخخخخخخخد احلخخخخخخخخخخار  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 عميدة كلية العلوم اإلنسانية.، عيةفالدكتورة شا .2
 ، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية العلوم اإلنسانية.الدكتور حليمي .3
كخخخخّل اإلرشخخخخاد اجلخخخخامعي علخخخخى   البحخخخخث، مشخخخخرف األسخخخختاع عبخخخخد الخخخخرمحن املاجسخخخختري .4

 .املتعّددة و النصيحة
. عسخخخخخى اهلل أن ير خخخخخى مجيخخخخخع املسخخخخخاعدة و التوجيهخخخخخا اجلخخخخخزاء علخخخخخى  اهلل أحسخخخخخن جيخخخخخزيهم

كخخخخخخي ترقخخخخخخى فوائخخخخخخدنا العلوميخخخخخخة و الدينيخخخخخخة علخخخخخخم و إسخخخخخختفاد   جهودنخخخخخخا عنخخخخخخد  لخخخخخخب ال مجيخخخخخخع
ألنفسخخخخخخخخنا. يهخخخخخخخخدي اهلل هخخخخخخخخذا البحخخخخخخخخث إ  فائخخخخخخخخدة متخخخخخخخخوافرة للباحخخخخخخخخث خخخخخخخخخاّ  و للقخخخخخخخخار  

 .عاما. آمني
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خر. وإعا ادعى أحد يف   من إبدار غريي أو تأليف اآلحضر  وكتبه بنفسي وما زاد

تكون املستقبل أنه من تأليفه وتبني أنه فعال من حبثي فأنا أّتمل املسنولية على علك ولن 
قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  ةأو مسنولي املسنولية على املشرف

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج.
 
 2018مايو  11 ريرا مباالنج،قت

 الباحث
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( لكلية S-1املطلوب الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا )

 م. 2018-2017دراسي العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام ال
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 الملّخص
 

الرموز الصوفية ف  ديوان منصور الحاّلج . 2018 .14310087 .فتحا أفريزال أيكا هيماوان
البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم  .()دراسة سيميائية ميكائيل ريفاتير

 اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .عبد الرمحن، املاجستري:  ّتت اإلشراف

 ديوان منصور احلاّلج ،علم السيميائي، رمز صويف:  الكلمة األساسية
 

ىف األدب اإلسالمي يوجد الشعر اّلذي يصّور الظواهر اإلنسانية و الدينية و عّدة املعاع 
يهتّم الشاعر  .عرب النصو  ر عن حمّبة اهلل  ودتهعند قراءته. و الشعر الصويف حبث به الشاع

الصويف إ  إستادام الرمز ىف كتاباته إكتفاء بالتلميح عن األشياء و يعرّب هبا باعتبار األلوان، 
 تظهر مقاصد الرموز إالّ بالتفسري.احليوانا  و األشياء األخرى كالوسيلة للتعبري. و مل 

. هي اها الضمنيةأسئلة البحث اليت حبث هبا الباحث ملعرفة و الفهم الرموز الصوفية و معن
( ما معىن الرموز الصوفية ىف ديوان منصور 2( ما الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج و 1: 

 احلاّلج.
تكون الدراسة املكتبية نور البحث املستادمة  ذا البحث و حيتاج الباحث إ  مصادر 

تقريرا  تارخيية، صحيفة و  متعّلقة بالبحث،. كتب البيانا  اإلبتدائي يعىن ديوان منصور احلاّلج
و جعل باحث الدراسة السيميائية ميكائيل دراسة رئيسية ىف تفسري املعين النل القصيدة  .سجاّل 

 بقراءة إكتشافية و تأويلة. 
وجد الباحث الرموز الصوفية من قصائد خمتارة الثالثة و معناها األّول أو احلرفية و أبعد 

حمبة الشاعر  إكتشافية و تأويلية. و معىن الرموز الضمنية تدّل على املعين بعد أن يقرأ الباحث قراءة
عند  و أحوال الشاعر الظواهر الكونية و اإلنسانية ىف القصيدة األو ، النعمة و املصيبة بصورة

سلك الطريقة إ  اهلل ىف القصيدة الثانية، و عظمة وجود اهلل ىف رؤية منصور احلاّلج. و كّل رمز 
 اهلل سبحانه و تعا . .كهدفه الوحيد ن منصور احلاّلج يرمز حمّبته للحّق احلبّ صويف ىف ديوا
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ABSTRACT 

Fathan Afrizal Eka Himawan. 14310087. 2018. Sufism Symbols in Diwan 

Mansur Al-Hallaj (Semiotic Study by Michael Riffaterre). Thesis, 

Departement of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, 

Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Abdurrahman, M. Hum 

Key terms :Semiotic study, Sufism symbols, Diwan Manshur Al-Hallaj 

 

A kind of Islamic Literature, a poetry that describes meaningful facts and 

phenomenons of humanity, religious and beliefs. Sufi poetry written by a sufism 

poet as the expression of his goodness in loving god, a sufi poet pays attention by 

using some characteric symbols as direction of expressing some objects by 

colours, animals, and another things for his instrumental phrase and sign 

expression. 

Two research problems or questions which used by the researcher for 

knowing and understanding some deep meaning of sufi symbols are, 1) what is 

sufi symbol that involved in Diwan Manshur Al-Hallaj and 2) what is the meaning 

of sufi symbol that involved in Diwan Manshur Al-Hallaj. 

Library research is one research that used by researcher for reach the 

specific purpose in this study, Diwan Manshur Al-Hallaj as a main or primary 

sources and books, journal, record, archive as secondary sources are needed for 

the research. Also Study of semiotic by Michael Riffaterre helps researcher to 

analyze the text and it’s meaning. Two levels of reading, heuristic and 

hermeneutic reading. 

The result of sufi symbols those involved in three chosen poetries and 

those meanings as points of heuristic reading and hermeneutic reading. Second 

meanings or deep meanings of sufi symbols are revealing the readers about poet’s 

portrait of loving god with universal and humanity phenomena symbols in first 

qasida, portrait of blessings and distresses while his spiritually journey into god 

way in second qasida, and illustrating greatness of the god as a cause of Manshur 

Al-Hallaj vision. All words those symbolized are directing to truly love to the god 

as Manshur Al-Hallaj only purpose. 
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ABSTRAK 

Fathan Afrizal Eka Himawan. 14310087. 2018. Simbol sufistik di dalam Diwan 

Manshur Al-Hallaj (Kajian semiotika Michael Riffaterre). Skripsi, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora,  Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing Skripsi : Abdurrahman, M. Hum 

Kata Kunci: Semiotika, simbol sufistik, Diwan Manshur Al-Hallaj 

  

Salah satu bentuk literature Islam berbentuk puisi yang menjelaskan 

keindahan makna dari kejadian-kejadian kemanusiaan, keagamaan serta 

kepercayaan. Puisi sufi dikarang oleh seorang sufi yang mengedepankan rasa 

dalam mengekspresikan kecintaannya kepada pencipta dengan simbol-simbol 

tertentu, seperti penggunaan simbol warna, hewan dan hal-hal lainnya sebagai 

media berekspresi. 

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang digunakan peneliti yang 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami arti atau makna simbol-simbol 

sufistik; 1) Apa simbol sufistik yang terdapat di dalam Diwan Manshur Al-Hallaj 

dan 2) Apa makna simbol sufistik yang terdapat di dalam Diwan Manshur Al-

Hallaj.  

Peneliti menggunakan studi kepustakaan, bertujuan untuk mendapatkan 

data yang sesuai untuk penelitian ini, Diwan Manshur Al-Hallaj digunakan oleh 

peneliti sebagai Sumber data primer. Buku-buku, Arsip, catatan digunakan 

sebagai sumber data sekunder. Serta kajian semiotika Michael Riffaterre 

membantu peneliti dalam menganalisis teks syair atau qasidah serta maknanya. 

Dengan dua tahapan yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Hasil penelitian tentang simbol sufistik yang terdapat di dalam tiga syair 

atau qasida serta artinya, sebagai hasil dari pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Makna kedua atau makna jauh dari simbol sufistik menunjukkan arti kepada 

pembaca bahwasanya Manshur Al-Hallaj menunjukkan kecintaannya pada tuhan 

dengan ilustrasi kejadian atau fenomena alam dan kemanusiaan di qasida pertama, 

gambaran berkah dan musibah yang disimbolkan saat perjalanan spiritualnya demi 

menaungi cintanya pada pencipta diilustrasikan oleh Al-Hallaj dalam qasida 

kedua, serta penggambarannya tentang keindahan dan keagungan tuhan dalam 

pandangan Al-Hallaj di dalam qasida ketiga. Penggunaan simbol sufistik dan 

keindahan maknanya menunjukkan ketulusan cinta Manshur Al-Hallaj kepada 

tuhannya, sebagai tujuan utamanya dalam hidup. Yaitu Allah.  
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 الباب األول

 

ةمقّدم  

 البحث خلفية  -أ

و األّمخخخة، احلامخخخل األدب هخخخو الكاشخخخف احلخخخافل للقخخخيم الثابتخخخة ىف اإلنسخخخان 
الخخوعي ىف شاصخخية األّمخخة و اإلنسخخان. تلخخك الشاصخخية الخخ  تّتصخخل الناقخخل ملفخخاتيح 

و أشخخخهر   ( 3:1972 فيها حلقا  املا ى و احلا ر و املستقبل )توفيق ،
لخخخة عّمخخخا يصخخخناعة الكتابخخخة اجلم، فالشخخخعر هخخخو عمخخخل أديب  كخخخن النخخخا  فرعخخخه الشخخخعر

و أّن الشعر أية أّمة أخرى  كن أن يسمو إ  أفق أعلى )إبراهيم، شعر  الشاعر. 
بإمكاننخا  ء مبفهخوم "الكخالم املخوزون املفقخى"الشعر مرتبط عند القخدما (.6:2006

نشخخرتط ىف اللغخخة الشخخعريّة شخخرو ا متعخخّدة كقخخّوة التعبخخري، و مجخخال األلفخخا ، عمخخق أن 
، و تناسق األصوا . و من اعتبارا  أخرى، نعرف الشعر بأنّخه إنتخاج أديّب املعاىن

ىن األدب هخخخخو شخخخخيو بشخخخخرّي و ثقخخخخايّف بأحخخخخد نشخخخخا ه يعخخخخ  (6:1998)مصخخخخطفى،
 ة خاصة.الشعر الذي يعرّب به البشر قيم

 هنخا مخن. بينهخا جخدا قويخة العالقخة كانتاألدب ميادين و مذاهب متنّوعة  
 مسخخخخبقة معرفيخخخخة وأ خخخخر فكريخخخخة مرجعيخخخخة علخخخخي اجخخخخذوره يف تسخخخختند مخخخخذهب فكلمخخخخة

 رغخخخم وعلخخخك النقخخخد يف املخخخذهب غخخخري األدب يف املخخخذهب أن أقخخخول ودعخخخين منسخخخقة،
 االجتمخاعي، واملذهب التارخيي باملذهب نلتقي النقد ففي بينهما، الواسع االلتقاء
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 وإن التكخخاملي واملخخذهب اجلمخخا ، واملخخذهب التخخأثريي، واملخخذهب النفسخخي واملخخذهب
 والرومانسخخي، الكالسخخيكي، باملخخذهب فنلتقخخي األدب يف أمخخا املسخخميا ، اختلفخخت
 (.141:1985)جمدي،  العبثي الوجودي، الربناسي، الرمزي، الواقعي،

الرمزيخخة كمخخذهب أديب مل يظهخخر ان اإحخخدي مخخذاهب منهخخا املخخذهب الرمخخزي، إ
إال يف النصخخف الثخخاع مخخن القخخرن التاسخخع عشخخر، وإن كانخخت أصخخو ا الفلسخخفية أقخخدم 
مخخن علخخك بكثخخري، ال نغخخا  إعا قلنخخا إاخخا متتخخد إ  املثاليخخة األفال ونيخخة، حيخخث كخخان 
يري أفال ون أن حقائق العامل احملسوسخة مل تعخد سخوى جمخرد رمخوز للحقيقخة املثاليخة 

  آراء، بخودلري بخأول مخن و خع الرمزيخة ىف شخعر  فرنسخي و . شارل بودلري هوالبعيدة
 بودلري شعر ما يصف شعر . الشاعر أفكار من مصّورة برموز الشامة األشعار عن

 وا خخع هخخو. شخخعر  ىف متضخخمنة خصوصخخية  خخا برمخخوز أو أخخخرى بكلمخخة كلمخخة فبخخدل
 ىف الرمخوز املقاصخد و املعخاع ملعرفخة حمتخاجني التفكخري و التفسري ألنّه الفين التجديد
و أدخلهخخخا علخخخى املضخخخمون، فهخخخو شخخخاعر الرمزيخخخة العخخخا في.بع   الشخخخعر و السخخخجع

 النفسخخي والعخخامل اخلخخارجي للعخخامل رمخخوز عخخنىف هخخذا املخخذهب يعطخخى عبخخارا   شخخعراء
 جيعلهخخا أو اخلخخارج مخخن املخخرء يتلقاهخخا الخخيت الذهنيخخة الصخخور إثخخارة يف وظيفتهخخا وتكمخخن

 وسخيلة تصخبح مث ومخن اخلخارجي، للعامل وجودها يف تستند العي الصور أشتا  من
 يف سخار  الرمزيخة إن:  القخول نايكمن علك إ ار ويف املباشر، للنقل وليس لإلحياء

 اخلخارجي، للعخامل إدراكخه وكيفيخة الخذهين، بالعخامل خيختل غيخيب اجتا  اجتاها ، ثالثة
 لغخخخوي واجتخخخا  للفخخخرد، الخخخداخلي والعخخخامل وعيالخخخ عخخخامل بكشخخخف خيخخختل بخخخا ين واجتخخخا 
 أن فيخخه شخخك ال وممخخا احلخخوا ، بخخني التخخداخل علخخى ومقخخدر ا اللغخخة وظيفخخة يف يكمخخن
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(. يهختّم 327: 1998)عهخين،  االجتاها  تلك بني جدا   قوي التداخلو  التفاعل
الشاعر الرمزي ىف كتاباتخه إكتفخاء بخالتلميح عخن األشخياء و حيخّرر  عخن القواعخد مثخل 

األلخخخخخوان، احليوانخخخخخخا  و األشخخخخخخياء األخخخخخخخرى  األوزان. يعخخخخخرّب الشخخخخخخاعر رمخخخخخخوز  باعتبخخخخخخار 
 كالوسيلة للتعبري. 

الخخخذي يصخخّور الظخخواهر اإلنسخخانية الدينيخخخة ىف األدب اإلسخخالم يوجخخد الّشخخعر 
حبخث بعخ  البخاحثني عخن الصخوفية و مخا صخلتها بالشخعر. عّدة املعخاىن عنخد قراءتخه، 

معروف ىف كّل احلضارا  و األديخان منخذ قخدمي الزمخان و تسختادم كلمخة التصوف 
"صوفية" ىف اللغا  األوروبية للداللة على الصوفية بوجه عام، أّما كلمة التصخّوف 

. و و خخعنا تعريفخخه 1821سخخنة  حديثخخة اسخختادمت أول مخخرّة ىف أملانيخخاي كلمخخة فهخخ
لتبخخخني لنخخخا أّن متعلّخخخق باعتبخخخار  سخخخلوكا، ىف مقابخخخل تعريفخخخه فلسخخخفة أو نظخخخرة ىف احليخخخاة 

التصخخخخخخخخّوف الخخخخخخخخخديين )منصخخخخخخخخخور،  التصخخخخخخخخّوف ىف جانخخخخخخخخخب سخخخخخخخخلوكى هخخخخخخخخخو أقخخخخخخخخخرب إ 
، سخالم و بعخد (. و كان العرب عرق التعبخري الرمخزي ىف أدهبخم قبخل اإل21:1996

 إع كانو يتذوقونه مبعنا  ال بلفظه الصريح.

 

و إعا كان الرمخز مبعنخا  اإلصخطالحي احلخديث هخو اإلحيخاء أي التعبخري غخري  
املباشخخر عخخن النخخواحي النفسخخية املسخخترتة الخخيت ال تقخخوى علخخى أدا خخا اللغخخة ىف داللتهخخا 

ختخار الباحخث متنخور فا . الرمز ىف النل الصويف(17:2014خوالدية، الو عية )
متصخخخوفا األكخخخرب، هخخخو ابخخخو املغيخخخث احلسخخخني ابخخخن منصخخخور ابخخخن حمّمخخخد أو مشخخخهور ب 

 سخنة ىف ببيضخاء ولخد فرسخي هخو"منصور احلاّلج" أبرز املتصّوف ىف زمانخه، ولخد ىف 
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 امسخه و البيضخاوي منصور بن احلسني املغيث ابو الكامل امسه( م 858) ه 244
 عنخخخدما متنوعخخخة مكخخخان إ  التعليمخخخا  و العبخخخادا  ناشخخخط". احلخخخاّلج" ب املشخخخهور

 عبخد شيخ من بالصوفية اتصل  و املعّلمون عّلمه مبكر سنّ  ىف الدينية علوم عمق
. كان احلاّلج واحدا من هخنالء العظخام املّكي عثمان بن أمر شيخ النورمي، احلسني

مضخخخخخخيئة ىف تخخخخخخاريخ التصخخخخخخّوف عوى الطاقخخخخخخا  الفكريخخخخخخة اإلسخخخخخختثنائية، إنخخخخخخه عالمخخخخخخة 
. و من احلخاّلج أيضخا لطريق الذي سلكه التصّوف اإلشراقي. فمنه بدأ ااإلسالمي

 نخخخختعّلم عخخخخن حمبّخخخخة اهلل عخخخخار احليخخخخاة احلخخخخق ىف نظخخخخر  تكتخخخخب ىف بعخخخخ  كتاباتخخخخه مثخخخخل
 ."ديوان" "الطواسني" و

"ديخخخوان" منصخخخور احلخخخاّلج أو جممخخخع األشخخخعار و األبيخخخا  مجعخخخت ىف القخخخرن 
ل إ  جيلنخخخخا اآلن. هخخخخذا ديخخخخوان مخخخخن التاسخخخع و قخخخخام بخخخخه النقخخخخاد األدب العخخخخريب فوصخخخ

ر و التصّوف، متح صويف إيضاح أنّه ارتباط بني الشع يشمل شعرمنصور احلاّلج 
. و ىف البا ن و مّثل املعاع مبعىن آخر، لغته مباينة بلغة خاّصة، لغة جمخاز و الرمخز

ثالثخخخة أشخخخعر  إختارهخخخا الباحخخخث عخخخن جخخخواب ىف حقيقخخخة اإل خخخان )قصخخخيدته الثانيخخخة(، 
ل على الطريق )قصيدته الرابعة( و القصيدة التاسعة ال  تبينخت عخن تعّجبخب مراح

فالصخخخوىف بلغتخخخه الرمزيخخخة الغتمضخخخة ال خيخخخرج كخخخّل مخخخا بداخلخخخه كأنّخخخه  علخخخى حضخخخرة اهلل.
يلقخخخخى للقخخخخار  أن يعخخخخرف حقيقخخخخة التجربخخخخة الصخخخخوفية فعليخخخخة بالخخخخذوق. ألّن األشخخخخعار 

الرمخخخخز، التصخخخخوير التجربخخخخة ىف  الصخخخخوفية ىف ديخخخخوان منصخخخخور احلخخخخاّلج عظّخخخخم اخليّخخخخال و
  الطريق الصوىف ز تعبريا  عن احلب اإل ى.
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 مل الخخ  رمخخوز فيهخخا الصخخوفية األشخخعار املعخخاىن ليبحخخث حبثخخه الباحخخث يرّكخخز و
 إ  املسخاعدة املنخاهج و النظريخة إ  حيتخاج البحخث هخذا. بتفسخري إالّ  مقادهخا تظهر

 القخخول إ  ريفخخاتري لميكائيخخ هخخبع القصخخيدة داللخخة. الكتابخخة ىف اخلفخخي معخخىن إخخخراج
 وعلخخخخخك للغخخخخة عليخخخخه املتعخخخخارف العقلخخخخي االسخخخختادام عخخخخن الشخخخخعرية اللغخخخخة بخخخخاختالف

 عخخخن دائمخخخا يعخخخرب فالشخخخعر" التصخخخوير يف الرمزيخخخة علخخخى واعتمادهخخخا للايخخخال جلنوحهخخخا
 وفخخخق تنخخختظم ال الشخخخعر لغخخخة أن يعخخخين وهخخخذا" مباشخخخر غخخخري بشخخخكل واألشخخخياء املفخخخاهيم
 ممخخخا آخخخخر، شخخخيئا ويعخخخين شخخخيئا يقخخخول الشخخخعر إن" عليهخخخا توا خخخعامل الداخليخخخة القخخخوانني

" ديخخخوان" ىف  خخا خاصخخا اسخختاداما الشخخعر وجيعخخل العاديخخة اللغخخة انزيخخاح علخخى يعمخخل
 .احلاّلج منصور

 

 أسئلة البحث  -ب

 ما الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج؟ (1
 ما معىن الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج؟ (2

  

 لبحثفوائد ا  -ج

 الفوائد النظرية (1
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 زيادة الفهم و املعرفة عن دراسة العلم السيميائيا- أ
التصخخخخخّوف و الدراسخخخخخة  متعلّخخخخخق بخخخخخا إعطخخخخخاء الباحخخخخخث عخخخخخربة ىف جمخخخخخال ا- ب

 السيميائية
 

 الفوائد التطبيقية  (2
معرفة و فهم الرمخوز الصخوفية و معناهخا الضخمنية ىف ديخوان منصخور  - أ

 احلاّلج
 ىف ديوان منصور احلاّلج زيادة املرجع ىف موافرة املعىن أشعار - ب
 رجى الباحث أن يكون حبثه مرجعا لبحث املستقبل.  - ت

  

 أهداف البحث   -د 

  يلي ما هي امّتقيقه إ  الباحث يسعى و هدفان  

 ملعرفة الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج (1
 ملعرفة معىن الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج (2
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 الدراسة السابقة -ه

، ّتليل سيميائي ىف الشعر الصخوىف 2014 مو  روسا بوستام، بييت (1
ّم الرتيخخزا، كليخخة العلخخوم الثقافخخة عخخة األداويخخة و الكلمخخا  الصخخافية أللربي

و حصخخخخلت  .يوجياكرتخخخخا للمرحلخخخخة املاجسخخخختري مخخخخادا غادجخخخخا  جامعخخخخة
الباحثة على نتيجة اليت تدّل معخين حقيقخة احلخّب إ  رهّبمخا كا خدف 

ألدويخخخة بطريقخخخة التجربيخخخة الروحيخخخة و أّم الرتيخخخزا  دمخخخة ، ربيعخخخة االوحيخخخد
 اخللق ىف اإلجتماعية. 

ىف  هرمنيو يقخخخااللغخخخة الصخخخوفية )دراسخخخة  ، رمخخخز2016مفتخخخاح األو ،  (2
 .بيكالونغخخخانمعهخخخد اإلسخخخالمي احلكخخخومي بالشخخخعر حلمخخخزة فنصخخخوري(، 

حصخخل الباحخخث علخخى نتيجخخة املعخخىن شخخعر الخخذي قخخّدم الشخخاعر بخخبع  
 ري القار  عن حمّبة حلمزة فنصوري إ  اهلل.الرموز اليت تش

، الشخخخعر عخخخزّة الخخخنفس إلمخخخام الشخخخافعي 2016نخخخاع سخخخيتيا نينجسخخخيه،  (3
)دراسخخة سخخيميائية مليكائيخخل ريفخخاتري(، كليخخة األداب و العلخخوم الثقافيخخة 

نتيجخة مخن   امعة سونان كاليجاكخا اإلسخالمية احلكوميخة يوجياكرتخا.
ّتصخل علخى املعخاىن املعجميخة أويلية البحث أّن قراءة التكشيفية و الت

 و اخلفية أي ا فوغرام الكامن الذي يعطى أبعد املعين الشعر.
، ّتليخل املعخىن الشخعر احلخاّلج ىف ديخوان هخو 2016عند  دوي نايخا،  (4

  امعخخة العخخريب األدب قسخخمهخخو ) دراسخخة ّتليليخخة مليكائيخخل ريفخخاتري(، 
علخخى نتيجخخة  مخخن هخخذا البحخخث، حصخخلت الباحثخخة .الشخخمالية سخخومطرة
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رئيسخخية عخخن مناجخخاة العشخخق احلخخاّلج إ  خالقخخه الخخذي علّخخم اإلنسخخان 
 أّن اهلل قريب.

، سخخخجع متبخخخانين روحخخخاع لخخخزواوي عمخخخران )دراسخخخة 2013رينخخخا راتيخخخه،  (5
 األندونسخخي األدب و اللغخخة التعلخخيم قسخخماسخخيميائية مليكائيخخل ريفخخاتري(

الرمخوز حصلت الباحثة علخى الشخرح  .يوغياكرتا دحالن أمحد  امعة
الكونيخخخخة و العخخخخادا  الشخخخخاعر احملليّخخخخة املسخخخختادمة الخخخخيت اسخخخختعمل هبخخخخا 
زواوي عمخخران مثخخل كلمخخة رخخس، قمخخر، مسخخك، بقخخر كارافخخان. و كخخّل 

 رمز يشري اإلنسان احملّقق وعد  هلل سيقيم ىف املقام احملمود.

 تحديد البحث -و

ليخل دراسة سخيميائية ىف ّتيستفيد الباحث كتاب ديوان منصور احلاّلج و 
الرمخخخوز الصخخخوفية و مخخخا معناهخخخا. يرّكخخخز الباحخخخث باختيخخخار األشخخخعار الخخخيت تشخخخمل اللغخخخة 

أشخعار الصوفية اخلفية. و يناسب البحث باألسخئلة و أهدافخه فيحخّدد الباحخث إ  
ىف ديوان منصور احلخاّلج هخي قصخيدته الثانيخة عخن جخواب ىف  مبو ور عن حمبة اهلل

 مراحل على الطريق، و قصيدته التاسعة.حقيقة اإل ان، القصيدة الرابعة عن 
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  منهج البحث  -ز

 نوع البحث (1
ر البحخخخث نخخخو  )Library Research) ةتكخخخون الدراسخخخة املكتبيخخخ

 املستادم  ذا البحث، الدراسة املكتبية هي نخور املخنهج املو خوعي الخذي 
يخخخدر  و حيخخخّدد عمليخخخة البحخخخث إ  البيانخخخا  املكتبيخخخة فالباحخخخث ال حيتخخخاج 

ألّن املخخخخخخنهج البحثخخخخخخى  (.2-1: 2008ث التجخخخخخخرييب )زيخخخخخخد، قيخخخخخخام بالبحخخخخخخ
ث أن جيخخخخد البيانخخخخا  أو املعلومخخخخا  املناسخخخخبة باألهخخخخداف و يسخخخخاعد الباحخخخخ

 (.2-1: 2009الفوائد املقصودة )سوكيونو، 
 در البياناتامص (2

مصخخدر الخخذي حيتاجخخه الباحخخث عنخخد حصخخول املعلومخخا  و البيانخخا  
 ، كما يلى:املتعّلقة ببحثه

 ات اإلبتدائيدر البيانامص -أ

يعىن مصخدر رئيسخي مباشخر عنخد البخاحثني مصدر البيانا  اإلبتدائي 
كما قال جوناتخان سخارونو عخن مصخدر البيانخا  اإلبتخدائي   ىف مجع البيانا  

. فجعخخل الباحخخث ديخخوان منصخخور (2006)سخخارونو: هخخو أصخخل و أول املصدر
 مصدر البيانا  اإلبتدائي الرئيسي. و ترمجته احلاّلج
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 بيانات الثانويدر الامص -ب

الثخخانوي هخو مصخخدر غخخري مباشخر ىف اعطخخاء البيانخخا  مصخدر البيانخخا  
عادة، دليخل مسختادم  (2012:137للباحثني مثل عرب الوثايق )سوكيونو، 

و . سخّجال ، صخحيفة و ، كتابخا  علميخةيصدر من كتابة، تقريرا  تارخيية
ي الصخخوىف كتخخاب "الرمخخز الباحخخث اسخخادام املصخخدر البيانخخا  الثخخانوى ب خيطّخخط

بني اإلغخراب بداهخة و اإلغخراب قصخدا" لألمسخاء خواليديخة، و كتخاب "معخايري 
التحليخخخخل األسخخخخلوب" مليكائيخخخخل ريفخخخخاتري، كتخخخخاب "الشخخخخعر و التصخخخخّوف: األثخخخخر 
الصخخوىف ىف الشخخعر العخخريب املعاصخخر" لخخدكتور إبخخراهيم حمّمخخد منصخخور. مثّ كتخخاب 

و كتخخخاب "أسخخخس "أخبخخخار احلخخخاّلج" لعلخخخي بخخخن أجنخخخب السخخخاعي البغخخخدادي"، 
 السيميائّية" لدانيال تشاندلر. 

 طريقة جمع البيانات (3

 ريقخخة هخخذا البحخخث حبخخث  طخخوا  متعخخّددة و هاّمخخة و إن ننظخخر إ  
فاسخختادم  ة.، املقابلخخة، اإلسخختبانة، و الوثائقخخمجخخع البيانخخا  هخخي بخخا املالحظخخة

  فه الباحث كما يلي:صنّ  . ذا البحث الباحث ىف مجع البيانا 

 بغخخخري اعخخداد  و شخخال كتخخب مخخا كخخلّ  يعخخين ة،يخخلوثائقا طريقخخةالا- أ
 بع  ىف الباحثون استادم قد الطريقة هذ  و بإرداته إالّ   لب

 خاّصخخخخخخخخخة املعلومخخخخخخخخخا  و البيانخخخخخخخخخا  مجخخخخخخخخخع ىف. البحخخخخخخخخخث عمليخخخخخخخخخة
و هخخخخخخذ  الطريقخخخخخخة يفيخخخخخخدها  (217-216: 2013 سخخخخخخوكيونو،)
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حخخخث الوصخخخفي بالباحخخخث دلخخخيال علخخخى حبثخخخه فكانخخخت مناسخخخبة ىف ال
 (.217: 2017صفتها مو وعية )اليكزي، ألّن  بيعة 

  ريقة القراءة ا- ب

 فيجخخخد الباحخخخث الرئيسخخخي قصخخخد فخخخيم املبخخخدأ حيخخخث مخخخنيعخخخىن 
 ،رؤيخة عديخخدة عطخخيت القخراءة و. البحخخث ببيانخا  املتعلقخخا  البيانخا 
(. سخخخخيقوم 163:2012)كخخخخيالن،  البحخخخخث شخخخخكل دفهبخخخخ املناسخخخبة

 الباحث ب:

مبخخرحلتني:  قخخراءة األشخخعار الصخخوفية ىف ديخخوان احلخخاّلج (1
قخخخخخراءة "و  )Heuristic) "قخخخخخراءة هيورسخخخخختيك"مرحلخخخخخة 

 أو التأويل. (Hermeneutic)  "اهرمنيو يق
 قراءة األشعار و اختيار الرموز الصوفية و تفسريها (2

 
   ريقة الكتابةا-  

 منصخخخور بعخخخد أن يقخخخرأ و  الباحخخخث أشخخخعار صخخخوفية ىف ديخخخوان
ان منصخور سيكتب الباحث عّما الرمخوز املسختادمة ىف ديخو احلاّلج، 

 احلاّلج و معناها.
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 طريقة تحليل البيانات (4
بطريقخخخخخخة الوصخخخخخخفي الكيفخخخخخخي  ىف حبثخخخخخخه يسخخخخخختادم الباحخخخخخخث

(Descriptive Qualitative(  و يعخخخرّب الباحخخخث عخخخن البيتنخخخا  الخخخيت
، مخخخا تعوزهخخخا مجعهخخخا إّمخخخا بطريقخخخة وصخخخفية و األلفخخخا  الكيفيخخخة كثخخخريا

األفخراد و ىف كخّل  الدقة. إع إّاا ال ّتمل املعىن نفسه بالنسبة لكخلّ 
األحخخخخخوال فهخخخخخذ   ريقخخخخخة تعطخخخخخي وصخخخخخفا دقيقخخخخخا للظخخخخخاهرة )وحيخخخخخد، 

(. فيصخخخخف الباحخخخخث بطريقخخخخة الوصخخخخفي الكيفخخخخي ممّخخخخا 192:2000
هخخخخذ  الطريقخخخخة تصخخخخف و تصخخخخّور نتخخخخائج  واقخخخخع عنخخخخدما زال البحخخخخث.

التحليخخخخخخخخخخخل بألفخخخخخخخخخخخخا  مناسخخخخخخخخخخخخبة مبو خخخخخخخخخخخخور املبحخخخخخخخخخخخخو  )موليخخخخخخخخخخخخون، 
، مسخخخختادم اتريمليكائيخخخخل ريفخخخخ (. التحليخخخخل السخخخخيميائي11:2008

 عهخخخخخب ريفخخخخخاتري عخخخخخن أ يخخخخخة التحليخخخخخل الشخخخخخعر بأربعخخخخخة نخخخخخواح هخخخخخي: 
 ,Varianو قخراءة هرمنيو يقخا،  إستمرارية التعبري، قراءة هيورستيك

.Code, Matrix, Hipogram   

 سيعمل الباحث خطوا  التحليل البيانا :   

 قراءة األشعار الصوفّية ىف ديوان احلاّلجا- أ
 ىف ديوان احلاّلج تعّرف الباحث رموزا صوفيةا- ب

 ّتليل و تفسري معىن الرموز اليت تتعّلق بقيم تصّوفية -ج 

  إستنتاج برتتيب من أسئلة البحث. –د 
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 هيكال البحث - ح
 

 :البحث العلمي املتكون من أربعة أبواب
 و البحخث أسخئلة و البحخث، خلفيخة علخى ّتتخوي مقدمة،الفصل األّول:  (1

 ّتديخد البحخث و و لسخابقةا الدراسخة و البحث فوائد و البحث أهداف
. ىف هخخخخخذا البخخخخخاب شخخخخخرح هخخخخخدف للباحخخخخخث املسخخخخختادمة البحخخخخخث منخخخخخاهج

 الباحث ىف قيام هذا البحث.
عرفخخخخخة ديخخخخخوان منصخخخخخور احلخخخخخاّلج، عخخخخخن مل النظخخخخخري اإل خخخخخارالفصخخخخخل الثخخخخخاع:  (2

تعريفا  لغة و اصطالحا و النظريخا  و اآلراء العلمخاء و املفّكخرين  خذا 
  البحث.

عّمخخخخخخا ىف مخخخخخخنهج  هخخخخخخاّتليلالبيانخخخخخخا  و  عخخخخخخر الفصخخخخخخل الثالخخخخخخث: يشخخخخخخمل  (3
البحخخخخث. سيحصخخخخل الباحخخخخث علخخخخى رمخخخخوز صخخخخوفية و معناهخخخخا مخخخخن ديخخخخوان 

 منصور احلاّلج بدراسة سيميائية مليكائيل ريفاتري.
 اإلقرتاحخخخا  و اخلالصخخخةىف البخخخاب الرابخخخع يتضخخخّمن علخخخى الفصخخخل الرابخخخع:  (4

 .البحث
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 الباب الثّاني

 النظرياإلطار 

 ياءأو علم السيم الرمزعلم  - أ
 علم الرمز أو علم السيمياءتعريف  -1

مخخخخخخن املعخخخخخخروف أّن علخخخخخخم السخخخخخخيميائية علخخخخخخم حخخخخخخديث نشخخخخخخأة، إعا مل يظهخخخخخخر 
إالّ بعخخخخخخخخد أرسخخخخخخخخى السويسخخخخخخخخري )فردينانخخخخخخخخد دي سوسخخخخخخخخري( أصخخخخخخخخول اللسخخخخخخخخانيا  
احلديثخخخخخخة ىف حبخخخخخخر القخخخخخخرن العشخخخخخخرين، مخخخخخخع اإلشخخخخخخارة إ  أنّخخخخخخه قخخخخخخد كانخخخخخخت هنخخخخخخاك 

و العخخخخخخخر  علخخخخخخخى حخخخخخخخد سخخخخخخخواء، أفكخخخخخخخار سخخخخخخخيميائية متنخخخخخخخاثرة ىف الرتاثخخخخخخخني الغخخخخخخخر  
مخخخخخخن العلخخخخخخوم املعرفيخخخخخخة. لقخخخخخخد عخخخخخخرف ألنّخخخخخخه علخخخخخخم اسخخخخخختمد أ خخخخخخوله مخخخخخخن جمموعخخخخخخة 

  هذا العلم فو ى مصطلحية كبرية جدا.
تنكخخخخخخخخخخخد معظخخخخخخخخخخخم الدراسخخخخخخخخخخخا  اللغويّخخخخخخخخخخخة أّن األصخخخخخخخخخخخل اللغخخخخخخخخخخخوي ملصخخخخخخخخخخخطلح 

(Semiotique  يعخخخخخخود إ  العصخخخخخخر اليونخخخخخخخاع، فهخخخخخخو آ ) كمخخخخخخخا ينكخخخخخخد )برنخخخخخخخار ،
( الخخخخخخخخخخذى يعخخخخخخخخخخىن )عالمخخخخخخخخخخة( و Semeion) توسخخخخخخخخخخان( مخخخخخخخخخخن األصخخخخخخخخخخل اليونخخخخخخخخخخاع

(Logos( تعخخخخخخخخخخىن العلخخخخخخخخخخم، فالسخخخخخخخخخخيميولوجيا هخخخخخخخخخخي علخخخخخخخخخخم العالمخخخخخخخخخخة ) ،فيصخخخخخخخخخخل
2010: 11-12.) 

تعريخخخخخخف السخخخخخخيمياء األساسخخخخخخي األّول )دراسخخخخخخة اإلشخخخخخخارة( ال يتفخخخخخخق أعخخخخخخالم 
السيميائية على ما يتضّمنه مصطلح السيميائية. و احد أوسع التعريفا  قول 

: ينوب عن شيء آخخر، مخن منظخور سخيميائي. ( Umberto Ecoأمربتو إيكو )
تأخخخخذ اإلشخخخارة شخخخكل كامخخخا  و صخخخور و أصخخخوا  و إ خخخاءا  و أشخخخياء. و ال 
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يائيون املعاصخخخرون اإلشخخخارة مفخخخردة، لكخخخن كجخخخزء مخخخن )منظومخخخا  يخخخدر  السخخخيم
 إشارا (. يدرسون كيفية صناعة املعىن و متثيل الواقع. 
تاريخ الفلسفة، ورد  و قد ظهر  نظريا  عن اإلشارا  أو الرموز عرب 

بّينخخخة إ  السخخخيميائية باعتبارهخخا فرعخخخا مخخخن فخخرور الفلسخخخفة، ىف منلّخخخف  أّول إشخخارة
(. لكخخخخّن 1690( مقالخخخخة تتنخخخخاول الفهخخخخم البشخخخخري )John Lockeجخخخخون لخخخخوك )

التقليخخخدين ىف السخخخيميائية املعاصخخخرة مصخخخدرها علخخخى التخخخوا  األلسخخخين السويسخخخري 
(، و 1857-1913)( Ferdinand de Saussureفردينخخخخاد دو سوسخخخخور )

-Charles Sanders Pierce (1839)  الفيلسخوف األمريكخي تشخارلز بخري  )
( إ   Semiologie(. و يرجع و ع سوسور مصخطلح )سخيميولوجيا( )1914

 Generalمقّرر ىف األلسخنة العامخة )و جاء ىف  1894خمطو ة كتبها ىف العام 

Linguistic بعخخخد موتخخخه. رأى تسخخخخمية  1916( لسوسخخخور الخخخذي نشخخخر ىف العخخخخام
السخخخخخخيميولوجيا و هخخخخخخو يخخخخخخدر   بيعخخخخخخة اإلشخخخخخخارا  و القخخخخخخوانني الخخخخخخ  تكتشخخخخخخفها 
السيميولوجيا قوانني تطبق ىف األلسنة فيكون بذلك لأللسخنية مكااخا احملخّدد و 

  (.30-28الوا ح ىف حقل املعرفة البشرية. )دانيال، 
ور مخخخع  خخخحت أعمخخخال علخخخم اللسخخخانيا  الفرنسخخخي فردينانخخخد دو سوسخخخو أو 

، يعخخخد األسخخخا  للمعخخخىن و الداللخخخة و أصخخخدر كتابخخخه عخخخن بدايخخخة القخخخرن العشخخخرين
"السخخيميولوجيا" أي املبحخخث للغخخة اإلشخخارة. و قخخد حّقخخق نفخخوعا واسخخع النطخخاق، 

الكلمخخة  كخخن أن  اثخخل صخخورة اإلزدواج بخخني عنصخخر و ينّكخخد ىف كتابخخه أّن معخخىن 
 دلول )عنصخخخخر علخخخخى "مسخخخختوين" للمصخخخخدقا ": مخخخخن عناصخخخخر مسخخخختوى املخخخخ
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(Signifier( أي الكلمة، وصخوال إ  مسختوى املخدلول(Signified  ،أي األفكخار
 و األحدا . 

 Referentialح  نكون أكثر ّتديدا بشأن الفوارق بني الشكل املرجعي )

Formإجّته الفالسفة و العلماء دالال )( العالما  و الرموز  Semioticians )
املرجعيخخة: األيقونخخة أو الصخخورة التمثيليخخة مخخايز بخخني ثخخال  فئخخا  مخخن الرتابطخخا  

(Icon( و الخخدليل املو خخوعي )  (Index ( الرمخخزSign ،1997(. )تخخرينس :
119-121) 

ينّكد روالن بار  على أّن علم األدلّة يعاجل كّل الشفرا  ال  متتلك بعدا 
اجتماعيخخخخا حقيقيخخخخا حخخخخني يقخخخخول "و ممخخخخا ال مخخخخراء فيخخخخه أّن األشخخخخياء و الصخخخخور و 

قخخد تخخدل بخخل و تخخدل بغخخزارة، لكخخن ال  كخخن أن تفعخخل علخخك بكيفيخخة  السخخلوكا 
دالئلخخي  تخخزج باللغخخة". إّن أهخخّم مخخا  يخخز سخخيميائيا  مسخختقلة، إع أّن كخخّل نظخخام 

الداللخخخة أاخخخا رفضخخخت التمييخخخز بخخخني الخخخدليل و األمخخخارة، و كخخخذلك تأكيخخخدها علخخخى 
اقعيخخخخخة  خخخخخرورة التكّفخخخخخل عنخخخخخد كخخخخخّل دراسخخخخخة لنظخخخخخام الخخخخخدالئل باللغخخخخخة باعتبارهخخخخخا و 

 (92-91: 2010اجتماعية. )فيصل، 
ختربنا السيميائية عن أشياء نعرفهخا، لكخن بلغخة لخن نفهمهخا أبخدا، قخد يبخدو 
أّن السخخخخيميائيني ينلّفخخخخون ناديخخخخا خاّصخخخخا، لكخخخخن اهتمخخخخامهم ال تعنخخخخيهم مخخخخن دون 
غخخريهم. ال جيخخدر بخخأي امخخر  يهخختّم بكيفيخخة متثيخخل األشخخياء أن يتجاهخخل معاجلخخة 

التمثيخخل و تطخخرح إشخخكاالته. حخخ  الخخذين ال يقبلخخون مبوقخخف ترّكخخز علخخى سخخريورة 
أنصار ما بعد احلداثة، أّن ال وجود للواقع خارجا منظوما  اإلشارا . و قد 
يقودنخخا تفّحخخخل منظخخخورا  السخخيميائية إ  ادراك أّن املعلومخخخا ، أو املعخخخاع، ال 
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أو  "حيتويهخخخخا" العخخخخامل أو الكتخخخخب أو احلواسخخخخيب أو وسخخخخائل اإلّتصخخخخال السخخخخمعية
 البصريّة.

املعخخخخخخىن ال ينقخخخخخخل إلينخخخخخخا حنخخخخخخن نولّخخخخخخد ، مسخخخخخختندين ىف علخخخخخخك إ  شخخخخخخيفرا  و 
اصطالحا  نعيهخا عخادة. و إّن وعخي هخذ  الشخفرا  هخو ىف حخّد عاتخه و يزيخد 
من قدراتنا العقلية، نتعّلم من السيميائية أنّنا نعيش ىف عامل مخن اإلشخارا ، و 

شخارا  و الشخيفرا  الخ  تنّظمهخا. أنّه ال  كننا فهم أّي شيء إالّ بوسخا ة اإل
هذ  اإلشارا  و الشخيفرا  تكخون عخادة شخّفاقة و عند دراسة السيميائية، أّن 

ختفخخخي ألّن نقخخخوم بقراء خخخا. و ألنّنخخخا نعخخخيش ىف عخخخامل تتزايخخخد فيخخخه اإلشخخخارة املرئيخخخة. 
 (43-42: 2002‘ )دانيال

رة ( هخخو املصخخطلح الخذي اسخختادمه بخخري  لألشخخاSemioticإعن، سخيميائي )
إ  "العقيدة الشكلية لإلشارا " اليت ربطهخا ربطخا وثيقخا بخاملنطق. و سخيميائية 

ها هي "دراسة اإلشارا " و هي ليست حم  منهج لتحليل النصخو ، فتعري
ة إ  الشخخيفرا  و املمارسخخا  إّّنخخا تتضخخّمن نظريخخة اإلشخخارا  و ّتليلهخخا، إ خخاف

 (448-447: 2002الدالّة، اإلشارة. )دانيال، 
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 سيميائي لميكائيل ريفاتيرعلم  -2

ميكائيل ريفاتري هو الكفيل وحد  مبالمسة الظاهرة األدبيّخة ىف الخنّل ألنّخه 
و يرتّكخز علخى الخنل نفسخه و  يهتم مبا هو خصو  ىف الخنل األد  ال بغخري .

علخخخخى العالقخخخخة الداخليخخخخة املتبادلخخخخة بخخخخني الكلمخخخخا  و علخخخخى الشخخخخكل أكثخخخخر مخخخخن 
حيخخث هخخو انطالقخخة لسلسخخلة ىف كثخخري مخخن  املضخخمون، و علخخى األثخخر األديب مخخن

املباد  خصة إمكانية ّتليل اللغة األدبية بدّقة و مو وعية من خخالل الرتكيخز 
علخخى لغخخة الرسخخالة عا خخا. يخخرى ريفخخاتري أّن اإلجخخراءا  األسخخلوبية مرتبطخخة ارتبا خخا 

 (84-81: 2009وثيقا بإدراك القار   ا. )حمّمد، 

معخىن فيخه فاسختادم الشخعر الصخوىف  من أسخئلة البحخث عخن التحليخل الخنل
الباحخخخث نظريخخخة سخخخيميائية ميكائيخخخل ريفخخخاتري. ىف حبخخخث سخخخيميائه حيتخخخاج للقخخخار  

 أو التعبرييخخة التوريخخة قخخدرة عنخخد حبخخث املعخخىن ىف الخخنل بطريقخخة اسخختمرارية التعبخخري
يعخخخين إجخخخراء أسخخخولوب شخخخائع جخخخدا و فعاليتهخخخا األسخخخلوبية متوفقخخخة علخخخى شخخخعور 

علق بتعوي  "دال " غخري مخألوف لكلمخة شخائعة. و البنيخة القار  بأّن األمر يت
ال  تستادمها التورية ليس  ا بالنسبة للساع مخا  ّيزهخا عخن املعيخار )ريفخاتري، 

، قخخخخراءة ّنوعجيخخخخخة أو اكتشخخخخخافية و قخخخخخراءة تأويليخخخخخة، هيفخخخخخوغرام و ( 46: 1971
 (.1978ماتريك و هيفونيم. )ريفاتري، 

و عمليخخخخة القخخخخراءة لخخخخى حريّخخخخة للقخخخخار ، اهخخخختّم ريفخخخخاتري بتحليخخخخل الخخخخنل ع
السخخخيميائية للقصخخخيدة أو األشخخخعار عنخخخد ريفخخخاتري تخخختّم عخخخرب مخخخرحلتني "فعلخخخى قبخخخل 
الوصخخخخول إ  الداللخخخخة أن يتجخخخخاوز احملاكخخخخة، حيخخخخث يبخخخخدأ حخخخخل شخخخخفرة القصخخخخيدة 
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بالقراءة األو  ال  تستمر من بدايخة الخنل إ  اايتخه، مخن أعلخى الصخفحة إ  
ك املسخخخخرية السخخخخياقية، ففخخخخى هخخخخذ  القخخخخراءة "اإلكتشخخخخافية" أسخخخخفلها، متبعخخخخا ىف علخخخخ

األو  يخخخختم التفسخخخخري أّو . ىف هخخخخذ  املرحلخخخخة األو  مخخخخن القخخخخراءة يخخخختّم اسخخخختيعاب 
 (.30: 2011كمال، احملاكاة و جتاوزها.)

كانخخخخخخخخخت   القخخخخخخخخخراءة األو  أو القخخخخخخخخخراءة اإلكتشخخخخخخخخخافية أو القخخخخخخخخخراءة النموعجيخخخخخخخخخة
ريفخخخخخاتري أّن القخخخخخخار  يقخخخخخخرأ  مسخخخخختادمة ىف فهخخخخخخم الخخخخخنل كمخخخخخخا عهخخخخخب ميكائيخخخخخخل

النصخخو  بوسخخيلة اإلكتشخخافية. فحصخخل علخخى القواعخخد اللغويخخة مثخخل مخخن ناحيخخة 
و اسخختادم مفهخخوم القخخار  النمخخوعجي لخخيس إالّ مرحلخخة  حنويخخة، صخخرفية، دالليخخة.

استكشافية أو  مخن التحليخل: و هخو بخالطبع ال يلغخى التأويخل و حكخم القيمخة 
قخخخخراءة أو املرحلخخخخة الثانيخخخخة عنخخخخد ريفخخخخاتري هخخخخي علخخخخى املسخخخختوى ا رمينيخخخخو يقي. )وال

القخخخخخراءة اإلسخخخخخرتجاعية حخخخخخني حيخخخخخني الوقخخخخخت لتفسخخخخخري ثخخخخخان أي القخخخخخراءة التأويليخخخخخة 
 (.30: 1971)ريفاتري، احلقيقية. 

و املرحلة الثانية هي القراءة التأويلية أو ا رمينو يقية، عندما نذكر التأويل 
خاصخخخخة ىف جمخخخخال ّتليخخخخل فإنّنخخخخا نكخخخخون بصخخخخدد استحضخخخخار مفخخخخاهيم علخخخخم الخخخخنّل 

النصخخخو  أم نظريخخخا. لقخخخد كخخخان مصخخخطلح "ا رمينو يقخخخا" ىف األصخخخل مصخخخطلحا 
مدرسخخخيا ال هويخخخة. ينبغخخخي أن نشخخخري هنخخخا إ  أن جمخخخاال  التألويخخخل ثخخخال  هخخخي: 
املنلّخف، و الخخنل و الناقخد. خاصخخة لتأويخخل أو تفسخري الرمخخز منهجخا و يخختم وفخخق 

نطخخل علخخى عخخامل املعخخىن. مثّ التعامخخل  خخريقتني: التعمخخل مخخع الرمخخز باعتبخخار  نافخخذة 
مخخع الرمخخز باعتبخخار  حقيقخخة زائفخخة ال جيخخب الوثخخوق هبخخا بخخل علينخخا إزالتهخخا للوصخخول 
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إ  املعخخخىن الزائخخخف، و الكشخخخف عخخخن البخخخا ىن منخخخه. أن يعخخخرب عخخخن الرمخخخز باللغخخخة، 
فتفسخخري  هخخو تفسخخري الرمخخوز ىف النصخخو  اللغويخخة. يقخخول "أي بنيخخة مخخن الداللخخة 

احلخخخرىف، و األو ، و املباشخخخر باإل خخخافة إ  علخخخك علخخخى معخخخىن  يخخخدل فيهخخخا املعخخخىن
 (.188-186: 2010جمازي غري مباشر. )فيصل،  ثانوي

 

، إعا كانخخخت قصخخخدية الخخخنل و هخخخذ  املرحلخخخة مرحلخخخة تأويليخخخة أو هرمينو يقيخخخة
متكن أساسا ىف إنتاج قار  ّنوعجي قادر على اإلتيخان بتامينخا  ختخل هخذا 

لقخخار  متكخن ىف تصخّور كاتخب ّنخوعجي، ال يشخخبه ىف القخار ، فخإّن مبخادرة هخذا ا
شخخيء الكاتخخخب احملسخخو  بخخخل يتطخخابق مخخخع اسخخرتاتيجية الخخخنل. بنخخاء عليخخخه، فخخخإّن 
النل ليس جمّرد أداة تستعمل للتصديق على تأويل مخا، بخل هخو مو خور يقخوم 
التأويخخخل ببنائخخخه  خخخمن حركخخخة دائخخخرة تقخخخود إ  التصخخخديق علخخخى هخخخذا التأويخخخل مخخخن 

غته باعتبخخخار  نتيجخخخة  خخخذ  احلركخخخة، "الخخخدائرة ا رمينو يقيخخخة". صخخخياخخخخالل مخخخا تخخختم 
 (78: 1992)أمربتو، 

 

هي ىف حقيقة األمر تعتمد على فّك رموز النصو  الغامضخة املتعخّددة ىف 
. فإّن القراءة التأويلية ليسخت تلّقيخا سخاعجا و إّّنخا هخي تعخين منخذ اللحظخة املعىن

التلّقخي املباشخر، بخل تريخد أن تسخهم  األو  كواا تأويال فال تتوّقف عند حخدود
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و القخخراءة التأويليخخة هخخي قخخراءة  بخخوعي ىف انتخخاج وجهخخة النظخخر الخخ  حيملهخخا الخخنل.
 تتعّدى اللفل و املعىن السطحي: 

 (2017مسعود و على، معىن املعىن )التأويلية(. )  –معىن أّول  -لفل 

 الرمز الصوف  - ب
 الرمزمفهوم  -1

ل، فلخخخن جنخخخد فيخخخه تارخيخخخا "الرمخخخز" هخخخو شخخخيء ال مخخخن حيخخخث هخخخو لفخخخ
للفخخخل "الرمخخخز"، و إّّنخخخا دراسخخخا  خخخخل هبخخخا أولئخخخك الخخخذين نظخخخروا ىف وقخخخائع 
شار ىف أيامنا هذ  تسميتها "رمزيخة" و معظخم تلخك النظريخا  يعخاجل الرمخز 
"الكالمي"، فلذلك ستكثر املقابلة بينه و بني الدليل. بخل تكفخي اإلشخارة 

الصرحية، و أّن بعخ  اسختعماال   إ  أّن اخلا ر الرمزي تتطعم به الداللة
اللغخخة، مثخخل الشخخعر. عكخخر الرمخخز و عكخخر الخخدليل و التأويخخل و اإلسخختعمال و 
اإلسختمتار، و اجملخازا  و الصخور البيانيخة، و احملاكخاة و اجلمخال، و الفخن و 

تكثيخخف و النقخخل، و غخخري علخخك مخخن األسخخا ري، و املشخخاركة و املشخخاهبة، و ال
 (13-12: 1977اإلصطالحا . )ترفيتان، 

رمز، بالنسبة إ  بع  املنظّرين ىف اإلستادام الشعيب، هو يعىن، 
بكخخخخّل بسخخخخا ة، اإلشخخخخارة هخخخخو إشخخخخارة رمزيخخخخة )أي إصخخخخطالحية( تتميّخخخخز عخخخخن 
اإلشخخخارة. و "رمخخخزي" هخخخو صخخخيغة ال يشخخخبه الخخخدال فيهخخخا املخخخدلول أي يكخخخون 
 اعتبا يّخخخا، أو اصخخخطالحيا متامخخخا، جيخخخب تعلخخخم العالقخخخة بخخخني الخخخدال و املخخخدلول
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)مثال علك: كلمة "توّقف"، إشارة السخري احلمخراء، علخم البلخد، أي رقخم(. 
 (446: 2002)دانيال، 

 و نظريخخخا  مخخخن تصخخخدر الخخخ  الصخخخوفية الرمخخخوز حبخخخث الباحخخخث يرّكخخخز
 مخخذهب يعخخىن املخذهب فهخخذا حخخديثا، أو كخان قخخد ا اللغخخويني العلمخاء اآلراء

 علخخى فعخخل ردّ  ةنتيجخخ عشخخر التاسخخع القخخرن أواخخخر يف الرمزيخخة نشخخأ  رمخخزي،
 معايشخخخخخة   العشخخخخخرين القخخخخخرن أوائخخخخخل حخخخخخ  واسخخخخختمر  والربناسخخخخخّية، الرومانسخخخخخية

 وقخخد. وأوربخخا أمريكخخا رلخخت حخخ  امتخخد  مث والطبيعيّخخة، والواقعيخخة الربناسخخّية
 جخخان الفرنسخخي الشخخاعر كتبهخخا مقالخخة يف األو  للمخخرة االصخخطالح هخخذا ورد

. االحنخخدار أو االحنخالل راءشخع بخأام وأمثالخه ا مخو  الخذين علخى ردا   مخوريس
 الصخايف للمفهخوم يسخعوون إّنخا بخاملنحلني ُيسخّمون الخذين الشخعراء إن: "فقال

 كلمخخخة اسخخختادام اقخخخرتح مث" آخخخخر شخخخيء أي قبخخخل فخخخنهم يف األبخخخدي والرمخخخز
: 1999 عبخد،. )الداللخة اخلا ئخة منحخل أو منحخدر كلمة من بدال   رمزي
85) 

 أبريخخخخخل 9 بخخخخخودلري، لشخخخخخار  هخخخخخو املخخخخخذهب  خخخخخذا رأي الوا خخخخخع أول و
 األديب الوسخخط يكخخن مل الخخذي" الرمزيخخة" مصخخطلح تأسخخس. ببخخاريس مخخيالد 
 بلجيكخا و فرنسخا ىف ظهر  فنّية و أدبية حركة فهذ  استادمه قد اجلديد
 البارنسخية احلركخة و (Realism) الطبيعيخة علخى كخردّ  ،1880 عخام حخوا 

(Barmasi). 
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 هخخخخخذا موريخخخخخا جخخخخخان دحيخخخخخدّ  ،1886 عخخخخخام املنشخخخخخور" أديبّ  بيخخخخخان" ىف
 و الزائفخخخة، احلساسخخخية و اخلطخخخاب، و التلقخخخني، عخخخدو" بأنّخخخه اجلديخخخد النسخخخق

 بشخخخخكل الفكخخخخرة إلبخخخخا  إ  يسخخخخعى الرمخخخخزي فالشخخخخعر. املو خخخخوعي الوصخخخخف
 ميتافيزيقيخخخخة، بتوجهخخخخا  أعمخخخخا م يسخخخخبغون الرمزيخخخخون الشخخخخعراء و". مرهخخخخف
 عريعخة جمخرد كأنّخه علك، من الرغم على املو ور أ ّية تتناق  و. بصوفية

 ىف املاديخخة الصخخورة النقخخل علخخى الرمخخزيني الفنخخانني مخخن كثخخري يرّكخخز و. أداة أو
  .جمرد واقع

 ،(1891" )فخخخخخرانس دي مريكخخخخخري" ىف أوروبيخخخخه ألبخخخخخري جخخخخخورج قخخخخد و
 نزعخة عا أوال،: يكخون أن الفخين العمخل علخى ينبغخى: "الرمزيخة ملفهخوم ّتديدا
 تعخرب حبيخث الفكرة عن التعبري نسيكو  الفريد األعلى مثله أن  املا مثالية،
 و أشخكا ا ثالثخا،. تكتخب حبيخث شخكل ىف الفكخرة هخذ  عن ثانيا،. الرمزية

 يعتخخرب لخخن حبيخخث رابعخخا،. املو خخوعي العخخام اإلدراك مخخن لخخنمط وقفخخا إشخخارا ا
. الخذا  قبخل من مدركة إشارة سيكون ما بقدر مو وعا فيه أبدا املو ور
 ."زخرفيا نيكو  أن الفين العمل فعلي خامسا،

 انتظخار بينهخا مخن الرئيسخة األفكخار مخن جمموعخة علخى الرمزية تستند
 بخودلري، شارل: الرمزية إ  ينسبون الذين الشعراء أهمّ  من و يعرف، ال ما

 جخخخخخاري، ألفريخخخخخد جورمخخخخخون، دي ر خخخخخي سخخخخخامان، ألبخخخخخري ماالرميخخخخخه، ورامبيخخخخخو،
 لبخخريأ مرييخخل، سخختورا  مايرتلنخخك، مخخوريس الفخخروج، جخخول كخخان، جوسخختاف
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 حخورج فريهخارين، إميل فالريي، بول رونييه، دي هنري موريا، جان موكل،
 .رودنباخ

 و اإلرادة مفخخاهيم و مجاليخخا  تخخوازي أفكخخار ىف الرمزيخخون يشخخرتك و
 اجلخخخخنس مو خخخخوعا  اسخخخختادموا مخخخخا كثخخخخريا و. الالواعيخخخخة القخخخخوي و القدريخخخخة

 خاصخة لشخعرا ىف و. العقالنيخة غخري والظخواهر املدينخة، و ،(العخاهرا  مثل)
 و حخخاال  واسختدعاء التقريخر، مخن بخخدال الرهيخف اإلحيخاء الرمزيخون اسختادم
 و الشخخخخعر موسخخخخيقية و املتكخخخخررة األصخخخخوا  و اللغخخخخة بسخخخخحر معينخخخخة مشخخخخاعر
. الفنيّخخخخخة توجهخخخخخا م علخخخخخى عميقخخخخخا تخخخخخأثريا اعطخخخخخاء هبخخخخخذ . العرو خخخخخى اإلبخخخخخدار

 (874-871: 2009 رفعت،)

 خصائص الرمز -2

ل، لتحجخب عخن الخدنيويني احلقخائق إّن الرمزية خصصخت ىف األصخ
املقّدسة، و علك بأن ترتك هذ  احلقائق ظاهرة جلبة ألولئك الخذين عرفخوا 
قراء ا و ما أن تتجسد هذ  احلقخائق ىف رمخوز حخ  تصخبح قابلخة لإلنتقخال 

كخخّل واحخخد فمعرفخخة املفخخاتيح لفخخّك الرمخخوز   حخخس إمكانيخخة الخخذهن و حسخخاية
أجخخخل التواصخخل اختخخري  الرمخخخوز ىف   كخخن أن تكخخون  خخخرورية و  خخذا و مخخن

احلضارا  القد ة و الثقافا  البدائية، و لخذا اسختمّر الرمخز ىف احليخاة، بيخد 
( و مخخخخن قبخخخخل Catresianismeأنّخخخخه هخخخخوجم مخخخخن قبخخخخل الفلسخخخخفة الديكارتيخخخخة )

 العامل احلديث.
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و كثخخخخريا مخخخخا  ثخخخخل ىف نطخخخخاق الفخخخخن، إعمخخخخال اساسخخخخية ىف الرسخخخخم، و 
ية ال  كن إالّ إعا ادركنا الرمخوز املاثلخة فيهخا عنخد مو وعا ميتولوجية أو دين

اإلقتضخخخخاء. إ خخخخافة للرسخخخخم فخخخخإّن فخخخخّن العمخخخخارة أحيانخخخخا، و النحخخخخت غالبخخخخا، و 
املوزيايبخخخخك دائمخخخخا و الفنخخخخون األخخخخخرى علخخخخى وجخخخخه التقريخخخخب مجيعهخخخخا غارقخخخخة 

 بالرموز.

يتحخخخّد  أرسخخخطو عخخخن "الرمخخخوز"، و األلفخخخا  حالخخخة خاصخخخة منهخخخا، 
غخخخخي أن يعخخخخزب عخخخخن الخخخخذهن. و قخخخخد اسخخخختعمل لفخخخخل فخخخخذاك اصخخخخطالح ال ينب

"الدليل" ىف اجلملة الثانية على أنّه مرادف للرمز إالّ أنّه من األ يخة مبكخان 
أال يظهخخر ىف التعريخخف األول، أّن أرسخخطو حيمخخل "الخخدليل" علخخى معخخىن فخخين 

 (21: 1977آخر. )تزفيتان، 

ىف احليخخخخاة العاديخخخخة، خخخخخارج نطخخخخاق الفخخخخن، سخخخخوف تتحاشخخخخي معرفخخخخة 
مخخخخخخوز األخطخخخخخخاء اجلسخخخخخخمية كتلخخخخخخك الخخخخخخيت يرتكبهخخخخخخا الصخخخخخخحفيون ىف اكثخخخخخخر الر 

. تتخخيح لنخخا الفهخخم بخخأّن الرمخخز هخخو التحقيخخق اللمخخو ، أو التجسخخيد األحيخخان
حليقة جمردة، بع  الرموز اخلاصة ىف بلد مثال: العلم الو ين، شخال أو 

، احلمخخخار، الفيخخخل، ىف حيخخخوان يرمخخخز لكخخخّل املخخخوا نني و حلخخخزب سياسخخخي فقخخخط
املتحدة حيث الجيهل أحد مدلوله ىف حني يرتبك القار  جدا، الواليا  

إعا قخخخرأ ىف جريخخخدة حمليخخخة إن أحخخخد هخخخذين احليخخخوانني سخخخيفوز علخخخى اآلخخخخر ىف 
 املعركة اإلنتاابية.
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و هنالخخك رمخخوز أخخخرى تتمخخع مبخخدلول شخخبه عخخاملي كاحليخخة، الخخ  هخخي 
رمخز ّتخخت أر  أي صخخورة الشخخر، صخخورة املخو ، ولكخخن كمخخا سخخنرى أيضخخا، 

احليخخخخاة ىف كثخخخخري مخخخخن املنخخخخا ق، و احلكمخخخخة ىف الخخخخبع  منهخخخخا، و الرمخخخخز  رمخخخخز
اجلنسخخي أحيانخخا، و ال  كخخن إسخختفاد قائمخخة هخخذ  املخخدلوال  و متتلخخك احليخخة 

 مع تنّوعتها احلية اجملنجة.

 

، إن كتخخخب " كخخخن اعتبخخخار كخخخّل ثقافخخخة  و قخخخد سخخخبق لليفخخخي شخخخرتاو 
لغخخخة، القواعخخخد كمجموعخخخة انظمخخخة رمزيخخخة، يو خخخع ىف الدرجخخخة األو  منهخخخا ال

الزواجيخخخخة، الفخخخخّن، العلخخخخم، الخخخخدين" و يضخخخخيف بعضخخخخهم، إّن نظامخخخخا للرمخخخخخوز 
يتشّكل ببطء، و يشكل عفوي خالل قرون. كما يخرى دوركهخامي و مخو  

 و علماء اجتمار آخرون ال  كن التواصل بني البشر إالّ بالرموز. 

 

 

مخخخن الصخخخعب تعريخخخف الرمخخخز، ىف هخخخذا الشخخخأن قخخخال مخخخالرو "تعريخخخف 
إّن الرمز يعرب عما ال  كن التعبري عنخه إالّ بخه. والقخول بخأن الرمخز  الرمز هو

عالمة هو قول غري كاف بل رمبا كان غري دقيق. و بتعريف مقارب  كن 
أن يكون شخيئا أو صخورة علخى األغلخب، أو عالمخة و مخن النخادر جخدا، أن 
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يكخخون فكخخرة جمخخردة ممثلخخة أو تسخختدعي مو خخوعا شاصخخا أو حخخدثا عائبخخا أو 
 (41-37: 1989)فيليب،  دا.جتري

 الرمز الصوف  ف  الشعر -3

بعخخ  التعريفخخخا  وصخخفها اللغويخخخون مخخن املتصخخخّوفني أو غخخريهم عخخخن  
كلمخخخخة "الصخخخخوف" أو "التصخخخخّوف". و عديخخخخد مخخخخن التعريفخخخخا  ال  كخخخخن أن 

 أعكرها ولكن حنتاج إ  معرفة األصول استادام تلك الكلمة. 

بها إ  كلمة علماء التصوف يتذاهب عن أصل استادمها و نس
ة". قيخخل "الصخخوىف مّتصخخل بأهخخل الصخخّفة و هخخو اسخخم ا لخخق علخخى "أهخل الصخخفّ 

بعخخخ  فقخخخراء املسخخخلمني ىف صخخخدر اإلسخخخالم كخخخانو ممخخخن ال بيخخخو   خخخم فكخخخانوا 
ملدينخة". و قخخال أيضخخا أّن  بخأوون إ  صخخّفة بناهخا الرسخخول خخخارج املسخجد بخخا

صخخخوفية أصخخخل الكلمخخخة مخخخن "صخخخفى" و قالخخخت  ائفخخخة إّّنخخخا مسيخخخت الصخخخوفية 
لصخخخخخفاء اسخخخخخرارها و نقخخخخخاء اثارهخخخخخا. و مخخخخخنهم رأى عخخخخخن أصخخخخخلها مخخخخخن كلمخخخخخة 
"صخخّف"، قخخال قخخوم إّّنخخا مسّخخوا صخخوفية ألّاخخم ىف الصخخّف األول بخخني يخخدى اهلل 

 مهخخخم إليخخخه واقبخخخا م عليخخخه و وقخخخوفهم بسخخخرائرهم بخخخني  عخخخّز و جخخخّل بارتفخخخار
 يديه. 

ول كثخخخري مخخخن اآلراء عنهخخخا ىف كتخخخب تصخخخّوفية، مخخخن ناحيخخخة لغويخخخة نقخخخ
"الصوف" تدّل على "احلكمة"، "صخفو القلخب مخن ا خوى" و تخرك الخنفس 
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مخخن احليخخاة املدنيّخخة الخخخ  تفسخخد ارتبخخاط النخخا  و ربّخخخه، زاهخخدا نشخخاط العبخخخادة 
 (5-1: 2004ح  يقرب إ  اخلالق. )مجيل، 

و التصّوف معروف ىف كّل احلضارا  و األديان منذ قدمي الزمخان 
لغة األوروبية للداللة بوجه عام، أّما كلمخة و تستادم كلمة "صوفية" ىف ال

"تصخخّوف" فهخخي كلمخخة جديخخدة حديثخخة اسخختادمت أّول مخخرّة ىف املانيخخا سخخنة 
م. و لو و عنا تعريفا للتصّوف باعتبار  سلوكا، ىف مقابل تعريفخه  1821

باعتبخخخخخار  فلسخخخخخفة أو نظخخخخخرة ىف احليخخخخخاة لتبيخخخخخني لنخخخخخا أّن التصخخخخخّوف ىف جانبخخخخخه 
لتصخخوف الخخديىن، و أّمخخا تعريفخخه باعتبخخار  نظخخرة أو السخخلوكى هخخو أقخخرب إ  ا

فلسفة حياة فهو فكر و فلسفة. و إن كّل نظخرة ىف احليخاة و العخامل تر خى 
 (21: 1996)إبراهيم،  الفكر هي تصّوف.

إعن، التحخخّد  عخخن التصخخوف متعلّخخق بالخخدين اإلسخخالم و نتحخخّد  
منّدبخخخا  عخخخن اإلنسخخخان أن يقخخخّدم األهخخخّم مخخخن مهّمخخخه ألن يكخخخون نفسخخخه صخخخافيا
حبخخخخث  لتقخخخخّرب إ  اهلل. واسخخخختقام بالخخخخذكر اهلل ىف حياتخخخخه فخخخخزاد حمّبتخخخخه رافعخخخخة.

الصوف عن سلوك اإلنسان و مقصود النشاط املتصّوف هو قبول دعوتخه 
 و وصول إ  ربّه. 

"اللهّم إ ي أنت مقصودي و ر خاك مطلخويب اعطخين حمّبتخك و معرفتخك". 
 (4-3: 2009)صاحلني، 
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ة  ريخق للوصخخول إ  اهلل تعخا ، و قخخد ورد  ىف احملبّخة عنخد الصخخوفي 
الكتخخاب العزيخخز آيخخا  كثخخرية عخخن حمبّخخة اهلل و حمبخخة العبخخد لربّخخه. و كخخان ال بخخد 

و تعميخخخق أغوارهخخخا، فوصخخخلوا إ  منتهخخخى  للصخخخوفية مخخخن التوقخخخف أمخخخام احملبّخخخة
املنتهى فيها، لكن واحدا بعينه من الصوفية، هو الذى ختّصخل ىف احملبّخة، 

 (7: 1996سم احملب. )يوسف، واختّل با

إّن اإلسخخخخالم ينطخخخخوي علخخخخى مخخخخا يهيخخخخو للتصخخخخّوف و يشخخخخّجع عليخخخخه،  
لخخخذلك  كخخخن احلخخخزم بخخخأّن التصخخخّوف ىف  خخخور النشخخخأة مل يكخخخن إالّ  خخخربا مخخخن 
الزهخخد و الخخورر اقتخخداء بخخالنيب و أصخخحابه ىف تقخخدمي اآلخخخرة علخخى الخخدنيا. مثّ 

ئا عخخخن أّنخخخخاط سخخخرعان مخخخا ظهخخخخر  حركخخخة زهديخخخخة بخخخدأ  تتمخخخخايز شخخخيئا فشخخخخي
السخخخلوك الخخخديين و الخخخدنيوي ىف اجملتمخخخع اإلسخخخالمي الناشخخخو سخخخاعد  علخخخى 
ظههورهاعوامل أشرنا إليها. و قد أعر ت  ائفة من أهخل التقخى و الخورر 
عخخخن مبخخخاهج الخخخدنيا و  ّمخخخوا وجخخخوههم شخخخطر اآلخخخخرة، و قخخخد اسخخختو  علخخخى 

فّر خخوا ىف جنخخب نفوسخخهم حخخزن مقخخيم و أسخخى عظخخيم نخخدما مخخنهم علخخى مخخا 
هلل مبخخخا اقرتفخخخو  مخخخن املعاصخخخى و مخخخا ارتكبخخخو  مخخخن الخخخذنوب، ال سخخخّيما و أّن ا

القرآن قد ألقى ىف قلوهبم الرعخب مبخا وصخف مخن مشخاهد القيامخة و أهخوال 
احلساب و ما أعّد  لآلمثني من ألخيم العخذاب، فقّضخوا حيخا م ىف التوبخة و 

 اإلستغفار.

سخخخا  غخخخامر لقخخخد متيّخخخزوا بشخخخعور ديخخخين عميخخخق  خخخأل أفئخخخد م، و إح 
بالضخخخخعف اإلنسخخخخاع يسخخخختو  علخخخخى نفوسخخخخهم، و خشخخخخية هلل شخخخخديدة متلخخخخك 
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علخخخخخيهم قلخخخخخوهبم، و تفخخخخخوي  تخخخخخاّم هلل و خضخخخخخور مطلخخخخخق إلرادتخخخخخه. )حمّمخخخخخد، 
2007 :34-35) 

هذ  هي ستة أحخوال رئيسخية للسخالكني: خخوف، رجخاء، تقخّرب و 
و   (320: 2009مشخخاهدة، إخخخخال ، حمبّخخة اهلل، معرفخخخة اهلل. )صخخخاحلني، 

ك صخخحبة الصخخوفية، احملبّخخة، املعرفخخة، التوّكخخل، الر خخا، الفتخخوة، السخخااء، كخذل
 (95: 1999الشفقة، التوا ع و غري علك )أ  عبد، 

مبعنخخخا  الرحخخخب الوسخخخيع قخخخدم لنخخخا املقخخخّد  و اإل خخخي  الشخخخعر الصخخخويفّ 
دون أن يسقط ىف منحذر النظم و اخلطابة، فلم يكخن الخدين عائقخا، فهخو 

تقليخخخخدي، إنّخخخخه ديخخخخخن احلقيقخخخخة ىف مقابخخخخل ديخخخخخن ديخخخخن أرحخخخخب مخخخخن املفهخخخخخوم ال
  الشريعة.

ففخخخى رؤيخخخة الصخخخوفية للعخخخامل يقخخخّدم الخخخذوق، و الكشخخخف، و يتخخخخأخر 
العقل: ألنّه عاجز عن الوصول للحقيقة ىف نظر الصخوفية. كانخت مشخكلة 
الصخخخوفية و قخخخد اخّتخخخذوا الخخخذوق  ريخخخق الخخخذوق و الكشخخخف، مشخخخكلة تعبخخخري، 

لخخخخق ىف سخخخخلوك املتصخخخخّوفني ىف الطريخخخخق فكيخخخخف يتوصخخخخلون إ  الفنخخخخاء ىف املط
الصوىف. وال يطفح علك الشعور ىف كالمهم، تلك معادلةصعبة و خاصة 

املعخخروف. مثخخل احلسخخني ابخخن إعا كانخخت النخخا  قخخد اعتخخاد  أن تقخخر القخخول 
 (33-31 :1996منصور احلاّلج و ابن عريب. )إبرهيم،
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الصوف خاصة ىف دين اإلسالم ينصح اإلنسخان إصخالح مروؤتخه، 
صّور رحلته إ  نل و هو شعر أو نثر. أو ح اإلنسان أثناء حبث ربّخه. ف

أن ننظخخخخخر حقيقخخخخخة اإل يخخخخخة صخخخخخحة النظخخخخخر، إلخخخخخه هخخخخخو حخخخخخب سخخخخخاكن القلخخخخخب 
املالخخوق. الشخخخعر الصخخخوىف هخخخو الشخخخعر لبحخخث حمبّخخخة اهلل  خخخودة األدبخخخاء عخخخرب 
النصو  الدينية بإل ان عميقا و أساسيا. بكّل زاد  فكر األدباء الصوىف 

 اخلالق بوسيلة كتابا م األدبية. و اسند أفكارهم بالقرآن و احلديثمجال 
مثل قبح معىن الشعر الصوىف من ناحيخة املعقخول و الفكخرة. ولكخّن األدبخاء 
املتصّوفني عرّب وجخودهم عخن أ خاام بخاخلربة الرحلخة الصخوفية. ألّن الصخوف 

: 2008أو التصّوف صورة انشائي و ابخداعي النظيخف القلخب. )لطيخف، 
175)  

لغخخة، الرمخخز تصخخويت خفخخي باللسخخان كخخا مس، و  يكخخون بتحريخخك 
الشخخفتني بكخخالم غخخري مفهخخوم بخخاللفل مخخن غخخري إبانخخة الصخخو  إّّنخخا هخخو إشخخارة 

إشخخارة و إ خخاء بخالعينني و احلخخاجبني و الشخخفتني و بالشخفتني، و قيخخل: الرمخز 
أشخر   الفم و الرمز ىف اللغة كّل مل أشر  إليه مما بيان بلفل بأّي شخيء

 إليه بيد أو بعني.

اصخخطالحا، عخخرف العخخرب التعبخخري الرمخخزي ىف أدهبخخم قبخخل اإلسخخالم و 
بعخخد ، إع كخخانوا يتذوقونخخه مبعنخخا  ال بلفظخخه الصخخريح. و إعا كخخان الرمخخز مبعنخخا  
اإلصخخطالحي احلخخديث هخخو "اإلحيخخاء أي التعبخخري غخخري املباشخخر عخخن النخخواحي 

 اللغة ىف داللتها الو عية.أدا ا النفسية املسترتة ال  ال تقوى على 
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عخخادة، الشخخاعر الرمخخزي ال يقصخخد ظخخواهر األلفخخا  و مخخا تشخخري إليخخه 
مخخخخن دالال  معروفخخخخة متداولخخخخة و إّّنخخخخا يصخخخخّور حالخخخخة مخخخخن حاالتخخخخه النفسخخخخية 
املضخخخطربة و عا فخخخة مخخخن عوا خخخف املنفعلخخخة ملخخخا نخخخزل عليخخخه مخخخن  خخخوم الخخخدنيا 

 لتاترب قدالته على التحّمل.

 معن  الرموز الصوفية -4

بح مبفهخخوم )غوديخخه( عكخخس اإلسخختعارة: "تنتطلخخق ّن الرمخخز قخخد يصخخإ
لتصخل إ  رسخم. بينمخاينطلق الرمخز مخن الرسخم  اإلستعارة من فكرة )جمخردة(

". ألّن خاصخية الرمخز هخي ليكون مصدرا ألشخياء أخخرى مخن بينمخا األفكخار
أن يكخخخون اجنخخخذابيا، هخخخذا باإل خخخافة للطخخخابع النابخخخذ للرسخخخم اجملخخخازي بالنسخخخبة 

ا . و الرمخخخز كاإلسخخختعارة، إّن هخخخو إالّ تواصخخخل مخخخن احملسخخخو ، مخخخن لإلحسخخخ
املرسوم إ  املخدلول و هخو إ  علخك جتخل، و علخك حسخب الطبيعخة نفسخها 
للمخخدلول الصخخعب اإلدراك، أي ظهخخور عخخرب و ىف الخخدال ملخخا ال يوصخخف. و 

: الالحمسخخو  بشخخيت أشخخخكاله: نخخرى جمخخّددا أّن جمخخخال الرمزيخخة املفّضخخل يكخخخون
اعخخي و املخخاوراء الطبيعخّي و الفخخو بيعي و الالواقعخخي. إّن "هخخذ  الشخكل الالو 

األشخخخياء الغائبخخخة أو الخخخ  يسخخختحيل إدراكهخخخا" سخخختكون حسخخخب التعريخخخف، و 
بطريقة ممتازة، املو وعا  نفسخها للميتافيزيخا و للفخن و للخدين و للسخحر: 

تصخخخخخور الرمخخخخخزي ال سخخخخخببا أول، مطافخخخخخا أخخخخخخريا، نفسخخخخخا، أرواحخخخخخا، آ خخخخخة. و ال
بخخدا أن يتحّقخخق باحلضخخور الصخخاىف و البسخخيط ملخخا يخخدّل عليخخه، غخخري يسخختطيع أ

القادرة على تصوير التجاوز الذي ال يرتسخم هخي "جتلخّي" تصخّور مخادي ىف 
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جمّرد دائما و بنخاءا عليخه فخإّن الرمخز هخو تصخّور يظهخر معخىن سخريّا، إنّخه جتلخّي 
 السّر.

الثخة كما عرب بول ريكور، عندما اعترب أّن كخّل رمخز أصخيل  لخك ث
أبعاد ملموسة: فهو ىف الوقت نفسه "عاملي"، و هو "حلمي" أي يتأصل 
ىف الخخذكريا ، ىف احلركخخا  الخخ  تنبعخخث مخخن أحالمنخخا و تكخخون كمخخا أظهخخر 

ويخخخد بشخخخكل جيخخخد العجينخخخة املاديخخخة لسخخخريتنا اخلاصخخخة جخخخدا، و أخخخخريا هخخخو فر 
 "شخاعري" أي أّن الرمخخز يسخختدعي أيضخخا اللغخة، و اللغخخة األكثخخر غخخزارة، غخخذا

األكثر مادية.اجلزء اخلفي الدقيق عن الوصف، الذي جيعل من الرمز عاملا 
مخخخن التصخخخورا  غخخخري املباشخخخرة و مخخخن الخخخدواليل اجملازيخخخة غخخخري املالئمخخخة اائيخخخا. 

 (11-9: 1991)جيلبري، 

الرمخخز إعن هخخو املعخخىن البخخا ين املاخخزون ّتخخت كخخالم ظخخاهر ال يظهخخر 
اإلغخخخخراق ىف أوجخخخخه البالغخخخخة و  بخخخخه إالّ أهلخخخخه، و أقخخخخرب التعخخخخاريف للرمخخخخز أنّخخخخه

خصوصخخخا اإلسخخختعارة و يخخخرى علمخخخاء البالغخخخة أّن التشخخخبيه حيسخخخن أن يكخخخون 
قريبخخة علخخك ألّن "اإلسخختعارة تقخخوم بعيخخدا و أّمخخا اإلسخختعارة فيجخخب أن تكخخون 

 على حذف املشّبه أو املشّبه به، و هذا ممّا جيعل فيها بع  الغمو ". 

ىف معاجلخة الظخواهر الكونيخة و  و يّتجه األدب الصويّف اجّتاها رمزيخا
ىف التعبري عن التجربة الروحّية  ارسها العارفون من الصوفية. إّام يعتربون 

. الرمخخخوز إعن صخخخرف صخخخرف عخخخن الظخخخواهر انعكاسخخخا  لبوا نهخخخا جلواهرهخخخا
املعاىن الظاهرة  لبا للمعاع البا نة و هذا توجيه قصدي للفهم و تعميخق 
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رتك البخخخاب مفتوحخخخا علخخخى أّي معخخخىن يطخخخرأ عا  اآلن توجيخخخه يخخخلخخخه و هخخخو ىف 
 على عهن القار  عند التأويل و التدبّر. 

إّن للرمخخخز الصخخخويّف إعن اسخخختقالليته و خصوصخخخيته فهخخخو لخخخيس جمخخخّرد 
تعبري عن شيء منفصل عنه، بل هو كيان يصعب ّتديد  ممّا جيعلخه قخادرا 
علخخى العخخروج إ  أقصخخى درجخخا  التجريخخد و ألطفهخخا حيخخث ختيخخب العبخخارة. 

 (28-22: 2014)أمساء، 

و الرمخخخز هبخخخذا اإلعتبخخخار  ريقخخخة تعبرييخخخة حيخخخاكي بواسخخخطتها الصخخخوفية 
رؤاهخخم و تصخخّورا م عخخن اجملهخخول و الكخخون و اإلنسخخان. فخخالرمز إشخخارة لكخخّل 

للشخخيء و نقيضخخخه، بخخل إّن الكخخخون و الوجخخود جمخخخامع هائلخخة لرمخخخوز ال شخخيء 
رتادفني، و يكاد الرمخز تنتهي، و إشارة ال حيّد غمو ها و العباراتان هنا م

جيخخانس اإلشخخارة و اإل خخاء داللخخة. يقخخول الطوسخخي ىف هخخذا الشخخأن "و الرمخخز 
عند الصوفيني هو التلميح إ  ما يريدون قوله، فمن الرمز اإلشارة، و منخه 
اإلستعارة و الكناية و التشخبيه. و بخالرمز ّتفخل أسخرارهم و تخنمتن معخانيهم 

 (29-28: 2014أمساء، و حقائقهم" )

التصّوف، هو أعمق التجارب الدينيخة و أكثرهخا انطالقخا ىف العخامل 
الإلاائي املمتد مخن عخامل احملسوسخا  إ  فضخاء احلضخرة اإل يخة. و التعبخري 
عن التجربة الصوفية أمر عسري، فاللغة اليت يتداو ا النا  ال تفي بتصخوير 

. جلخخأ الصخخوفية األحخخوال و املقامخخا  الخخيت  خخّر هبخخا الصخخوىف ىف عروجخخه إ  اهلل
للتعبخخخخري الشخخخخخعري إسخخخختفادة مبخخخخخا حيملخخخخخه الشخخخخعر مخخخخخن  اقخخخخة إحيائيخخخخخة و ثخخخخخوب 
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فضخخخفا  يّتسخخخع بعخخخ  الشخخخيء ملعخخخان التصخخخّوف ا ائلخخخة، مخخخن خخخخالل شخخخعر 
املتصخخخوفة الخخخذي هخخخو أنسخخخب  رائخخخق التعبخخخري اللغخخخوي عنخخخد القخخخوم. )يوسخخخف، 

1996 :5) 
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 الباب الثالث

 عرض البيانات و تحليلها

 

 وان" منصور الحاّلجإختصار "دي - أ

هخخخخخخو أبخخخخخخو املغيخخخخخخث احلسخخخخخخني بخخخخخخن منصخخخخخخور حممخخخخخخى البيضخخخخخخاوي، ولخخخخخخد ىف 
قريخخخخخخة الطخخخخخخور ىف رخخخخخخال الشخخخخخخرقي مخخخخخخن مدينخخخخخخة البيضخخخخخخاء، مخخخخخخن مخخخخخخدن مقا عخخخخخخة 

احلخخخخخخخخاّلج قخخخخخخخخد عخخخخخخخخرف م.  857ه أو  244فخخخخخخخخار  بخخخخخخخخإيران، ىف حنخخخخخخخخو سخخخخخخخخنة 
بخخخخخخخخامسني: أحخخخخخخخخد ا مخخخخخخخخا نعخخخخخخخخرف )منصخخخخخخخخور احلخخخخخخخخاّلج أو احلخخخخخخخخاّلج(، و الثخخخخخخخخاع: 

د الفارسخخخخخخي. فكخخخخخخان اإلسخخخخخخم الثخخخخخخاىن مثّخخخخخخل صخخخخخخفته السياسخخخخخخية حمّمخخخخخخد بخخخخخخن أمحخخخخخخ
باعتبخخخخار  داعيخخخخة امساعيليخخخخا علخخخخى غخخخخزار مخخخخا كخخخخان عليخخخخه عبخخخخد اهلل الصخخخخوىف الخخخخذي  

فلعخخخخخّل احلخخخخخاّلج كخخخخخان  كانخخخخخت مهّمتخخخخخه العمخخخخخل علخخخخخى نشخخخخخر املخخخخخذهب ىف املغخخخخخرب
 مسنوال عن املشرق. 

خلّخخخخخخخف منصخخخخخخخور احلخخخخخخخاّلج عخخخخخخخددا مخخخخخخخن الكتخخخخخخخب الخخخخخخخ  نخخخخخخخّو  عنهخخخخخخخا ىف 
هبخخخخخخخا و منخخخخخخخع تخخخخخخخداو ا بعخخخخخخخدها، و قخخخخخخخد عكخخخخخخخر ابخخخخخخخن النخخخخخخخدمي قائمخخخخخخخة  احملاكمخخخخخخخا 

، و  بعخخخخخخخخة 192م،    1872نخخخخخخخخدرجها ىف مخخخخخخخخا يلخخخخخخخخي عخخخخخخخخن  بعخخخخخخخخة ليبخخخخخخخخزج 
 ،271مصر،   
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هخخخخخخخخخخخخي: كتخخخخخخخخخخخخاب  واسخخخخخخخخخخخخني األزل و اجلخخخخخخخخخخخخوهر األكخخخخخخخخخخخخرب و  كتبخخخخخخخخخخخخه  و 
الشخخخخخخخجرة النوريخخخخخخخة، كتخخخخخخخاب األحخخخخخخخرف احملدثخخخخخخخة و األزليخخخخخخخة و األمسخخخخخخخاء الكليخخخخخخخة،  

املسخخخخخخكوب و احليخخخخخخاة الباقيخخخخخخة، كتخخخخخخاب محخخخخخخل كتخخخخخخاب الظخخخخخخّل املمخخخخخخدود و املخخخخخخاء 
النخخخخخخور و احليخخخخخخاة و األرواح، كتخخخخخخاب الصخخخخخخيهور، كتخخخخخخاب تفسخخخخخخري "قخخخخخخل هخخخخخخو اهلل 
أحخخخخخخد"، كتخخخخخخاب األبخخخخخخد و املخخخخخخأبود، كتخخخخخخاب القخخخخخخرآن و الفرقخخخخخخان و القخخخخخخرآن هخخخخخخو 
اإلقخخخخخخرتان، كتخخخخخخاب خلخخخخخخق اإلنسخخخخخخان و البيخخخخخخان، كتخخخخخخاب كيخخخخخخد الشخخخخخخيطان و أمخخخخخخر 

سخخخخخخخخّر العخخخخخخخخامل و املبعخخخخخخخخو ،  السخخخخخخخخلطان، كتخخخخخخخخاب األصخخخخخخخخول و الفخخخخخخخخرور، كتخخخخخخخخاب 
مخخخخخخراء، كتخخخخخخاب كتخخخخخخاب العخخخخخخدل و التوحيخخخخخخد، كتخخخخخخاب السياسخخخخخخة و اخللفخخخخخخاء و األ

علخخخخخخخم البقخخخخخخخاء و الفنخخخخخخخاء، كتخخخخخخخاب الشخخخخخخخال الظلمخخخخخخخا ، كتخخخخخخخاب نخخخخخخخور النخخخخخخخور،  
، كتخخخخخاب مخخخخخدح النخخخخخيب  كتخخخخخاب املتجليّخخخخخا ، كتخخخخخاب ا ياكخخخخخل و العخخخخخاملو و العخخخخخامل 

بخخخخخدء اخللخخخخخق،  و املثخخخخخل األعلخخخخخى، كتخخخخخاب الغريخخخخخب الفصخخخخخيح، كتخخخخخاب اليقظخخخخخة و 
كتخخخخخخاب القيامخخخخخخة و القيامخخخخخخا ، كتخخخخخخاب الكخخخخخخرب و العظمخخخخخخة، كتخخخخخخاب الصخخخخخخالة و 
الصخخخخخخلوا ، كتخخخخخخاب خخخخخخخزائن اخلخخخخخخريا  و يعخخخخخخرف بخخخخخخاأللف املقطخخخخخخور و األلخخخخخخف 

كتخخخخخاب موابيخخخخخد العخخخخارفني، كتخخخخخاب خالئخخخخخق القخخخخرآن اإلعتبخخخخخار، كتخخخخخاب املخخخخألوف،  
الصخخخخخخخخخخدق و اإلخخخخخخخخخخخال ، كتخخخخخخخخخخاب األمثخخخخخخخخخخال و األبخخخخخخخخخخواب، كتخخخخخخخخخخاب اليقخخخخخخخخخخني،  

حيخخخخخخخخخد، كتخخخخخخخخخاب "الخخخخخخخخخنجم إعا هخخخخخخخخخوى، كتخخخخخخخخخاب الخخخخخخخخخذاريا  عروا"،  كتخخخخخخخخخاب التو 
كتخخخخخخخاب ىف "إّن الخخخخخخخذي أنخخخخخخخزل القخخخخخخخرآن لخخخخخخخراّدك إ  معخخخخخخخاد"، كتخخخخخخخاب الخخخخخخخدرة إ  
نصخخخخخخر القشخخخخخخخوري، كتخخخخخخخاب السياسخخخخخخخة إ  احلسخخخخخخني بخخخخخخخن محخخخخخخخدان، كتخخخخخخخاب هخخخخخخخو 

، كتخخخخخخاب هخخخخخخو، كتخخخخخخاب كيخخخخخخف كخخخخخخان و كيخخخخخخف يكخخخخخخون، كتخخخخخخاب الوجخخخخخخود األّول
جخخخخخخخود الثخخخخخخخاع، كتخخخخخخخاب "ال  الكربيخخخخخخخت األمحخخخخخخخر، كتخخخخخخخاب السخخخخخخخمرى، كتخخخخخخخاب الو 
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و اجملخخخخخخخخاز، كتخخخخخخخخاب كيخخخخخخخخف"، كتخخخخخخخخاب الكيفيخخخخخخخخة و احلقيقخخخخخخخخة، كتخخخخخخخخاب الكيفيخخخخخخخخة 
اإلحا خخخخخخخخخخخة و الفرقخخخخخخخخخخخان، كتخخخخخخخخخخخاب انفخخخخخخخخخخخا  النخخخخخخخخخخخور، كتخخخخخخخخخخخاب ىف السخخخخخخخخخخخحر، و 

 (77-70: 1993الديوان. )كامل، 

ديخخخخخخخخخخوان منصخخخخخخخخخخور احلخخخخخخخخخخاّلج اسخخخخخخخخخختادمه الباحخخخخخخخخخخث مصخخخخخخخخخخدرا رئيسخخخخخخخخخخيا 
ث، فالخخخخخخخخديوان هخخخخخخخخو اتبخخخخخخخخدائيا جلمخخخخخخخخع املعلومخخخخخخخخا  و البيانخخخخخخخخا  ىف هخخخخخخخخذا البحخخخخخخخخ

اجملمخخخخخخع األشخخخخخخعار الخخخخخخيت مجعهخخخخخخا النقخخخخخخاد األديب فوصخخخخخخل إ  القخخخخخخار  ىف الزمخخخخخخان 
بعخخخخخخخد . تصخخخخخخخنيف مجخخخخخخخع األشخخخخخخخعار للخخخخخخخديوان يناسخخخخخخخب إ  "قافيخخخخخخخة و سخخخخخخخجع" 

حيخخخخخخخث كتابخخخخخخخة عخخخخخخخادة، لكخخخخخخخن صخخخخخخخّنف النقخخخخخخخاد عّمخخخخخخخا العخخخخخخخادة األدبيخخخخخخخة العربيخخخخخخخة 
 األدباء و الشعراء و قبائلهم. 

ه(، قخخخخخخخخخخخخخام قشخخخخخخخخخخخخخريي و  309ديخخخخخخخخخخخخخوان منصخخخخخخخخخخخخخور احلخخخخخخخخخخخخخاّلج )تخخخخخخخخخخخخخوىف 
قخخخخخوة الشخخخخخكل األديب مخخخخخن  ناحيخخخخخة "املقامخخخخخة" هجخخخخخويري  معخخخخخه تأكيخخخخخدا علخخخخخى 

أو "الوقخخخخت" أو "الزمخخخخان"، و  خخخخا يخخخخدّل علخخخخى سخخخخّتة جمخخخخامع متشخخخخايهة بعضخخخخها 
( وجخخخخد  J, K, L, S, Tبعخخخ . فالتصخخخنيف إ  "ج، ك، ل،  ،  " )

بخخخخخخال دون اإلسخخخخخم و منلّفهخخخخخا. ىف جممخخخخخع الخخخخخخرقم "ل" مبو خخخخخع "تقييخخخخخد" مراتخخخخخب 
مرجخخخخخع الخخخخخذي يصخخخخخدر إ  أهخخخخخل التخخخخخاريخ الصخخخخخغري. فالتسخخخخخميتهم ب "ديخخخخخوان" 

 و " واسيني".

ىف جممخخخخخخخخع أو ديخخخخخخخخوان منصخخخخخخخخور احلخخخخخخخخاّلج جممخخخخخخخخع وحيخخخخخخخخد تشخخخخخخخخمل فيخخخخخخخخه 
( و "ك" صخخخخخخخخخخخفحة 5-1( و "ج" )البخخخخخخخخخخخاب 15-3جممخخخخخخخخخخخع " " )صخخخخخخخخخخخفحة 

( و النهايخخخخخخخخخخخة هخخخخخخخخخخخي شخخخخخخخخخخخعر 341-333( ىف وسخخخخخخخخخخخط "ل" )البخخخخخخخخخخخاب 1-73
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اّلج مقخخخخخخخخخخخخخّدما بعخخخخخخخخخخخخخد الخخخخخخخخخخخخخدعوة و الخخخخخخخخخخخخخيت كتبهخخخخخخخخخخخخخا احلخخخخخخخخخخخخخ 58-20ىف الخخخخخخخخخخخخخرقم 
مناجاتخخخخخخخخخخه.كان قطعخخخخخخخخخخة السخخخخخخخخخخجع الشخخخخخخخخخخعر بخخخخخخخخخخديل للتفسخخخخخخخخخخري "إنيموميتيخخخخخخخخخخك" 

(Innemoteknik يعخخخخخخىن التفسخخخخخخري اخلخخخخخخاّ  الفكخخخخخخري بطريقخخخخخخة الخخخخخخذكر األشخخخخخخياء )
 ا اّمة حضنيا. 

 933ه ) 322بخخخخخخخخدأ مجخخخخخخخخع األشخخخخخخخخعار منصخخخخخخخخور احلخخخخخخخخاّلج ىف بغخخخخخخخخداد 
ف و راغخخخخخخخب فيمخخخخخخخا فخخخخخخخاهم احلخخخخخخخاّلج عاتيخخخخخخخا و روحيخخخخخخخا ىف التصخخخخخخخوّ م(، قخخخخخخخام بخخخخخخخه 

يتعلّخخخخخخق  صخخخخخخائل عبوديخخخخخخة منصخخخخخخور احلخخخخخخاّلج. بقخخخخخخّوة السخخخخخخعي و أمينخخخخخخه عنخخخخخخدما  
كتخخخخخخخب املعلومخخخخخخخا  ملنصخخخخخخخور احلخخخخخخخاّلج األصخخخخخخخيلة الخخخخخخخيت وقفخخخخخخخت ىف أيخخخخخخخد  لبخخخخخخخة 
احلخخخخخاّلج و تالميخخخخخذ ، مباشخخخخخرة مخخخخخن بيضخخخخخاوي، وسخخخخخيطي و بغخخخخخدادي. شخخخخخهدوا 
شخخخخهادة مخخخخن عميخخخخق قلخخخخوهبم عخخخخن أصخخخخيلة احليخخخخاة منصخخخخور احلخخخخاّلج و خطاباتخخخخه. 
و تابعخخخخخه الوحيخخخخخد كخخخخخان جميخخخخخب هخخخخخذا التصخخخخخّور هخخخخخو فخخخخخار  دينخخخخخاواري، تخخخخخوىف ىف 

ه( املرشخخخخخخخخخخد مخخخخخخخخخخن كالبخخخخخخخخخخاعي و صخخخخخخخخخخدر مخخخخخخخخخخن سخخخخخخخخخخلمّي. و  935ه ) 342
امللاخخخخل منخخخخخه أن وجخخخخود احلخخخخخاّلج جخخخخخاء مخخخخن شخخخخخنؤون اإلّّتخخخخاد و آثخخخخخار إآلهخخخخخي 

  (29-27: 2000)لويس، ح  يشعر منصور احلاّلج بالفناء. 

ر احلخخخخخخخخاّلج ىف كتاباتخخخخخخخخه عخخخخخخخخن بعخخخخخخخخ  التعبخخخخخخخخريا  الخخخخخخخخ  عربهخخخخخخخخا منصخخخخخخخخو 
، كمخخخخخخخا ىف القصخخخخخخخيدة و مقطعتخخخخخخخه ديخخخخخخخوان حخخخخخخخّب اهلل و معرفتخخخخخخخه فتعّجخخخخخخخب عنخخخخخخخه

منصخخخخخور احلخخخخخاّلج قخخخخخخال عخخخخخن التلبيخخخخخة، جخخخخخخواب ىف حقيقخخخخخة اإل خخخخخان جخخخخخخواب إ  
شخخخخخخبلي، مراحخخخخخخل علخخخخخخى الطريخخخخخخق، األهخخخخخخوال أمانخخخخخخا  عنخخخخخخد أهلهخخخخخخا، نخخخخخخاي )ىف 

ج أعخخخخخخالم وصخخخخخف فقخخخخخخد حالخخخخخخه(. و الآلخخخخخخر. كّلهخخخخخخا خيربنخخخخخخا أّن منصخخخخخور احلخخخخخخالّ 
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الصخخخخوفية الكبخخخخار، الخخخخذي و خخخخع لنفسخخخخه مبخخخخدأ و سخخخخار عليخخخخه، و أثخخخخرى الفكخخخخر 
العخخخخخخخخريب بخخخخخخخخخاآلراء و األفكخخخخخخخخخار املسخخخخخخخخختجلية مخخخخخخخخخن كينونخخخخخخخخخا  عقلخخخخخخخخخه و فلسخخخخخخخخخفته 

 الفكرية. اليت أصبحت منارا حيتذي به ىف العلوم الفكرية.

ّتديخخخخخخخخخخخد البحخخخخخخخخخخخث حخخخخخخخخخخخّدد  الباحخخخخخخخخخخخث ىف حبثخخخخخخخخخخخه بوسخخخخخخخخخخخيلة املصخخخخخخخخخخخدر 
منصخخخخخخور احلخخخخخخاّلج، مجخخخخخخع املستشخخخخخخرق الفرنسخخخخخخي  اإلبتخخخخخخدائي و الرئيسخخخخخخي ديخخخخخخوان

لخخخخخخويس ماسخخخخخخينيون، إ  ثالثخخخخخخة قصخخخخخخائد أو أشخخخخخخعار. باملو خخخخخخور اخلخخخخخخا  عخخخخخخن 
حمبّخخخخخخخخة اهلل مخخخخخخخخن ناحيخخخخخخخخة اإل خخخخخخخخان و العلخخخخخخخخم،  ريقخخخخخخخخة السخخخخخخخخلك اهلل و التعّجخخخخخخخخب 

 منصور احلاّلج ربه اهلل عّز و جّل. 
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 تحليل البيانات - ب
 الرموز الصوفية ف  ديوان منصور الحاّلج -1

ث الباحخخث عخخن اسخختادام الرمخخز ىف كتخخاب الشخخعر أو القصخخيدة حبخخ
، إعن التحّد  عن التصخوف خاصة ىف مذهب رمزي أي شعر صويف

متعلّخخق بالخخدين اإلسخخالم و نتحخخّد  عخخن اإلنسخخان أن يقخخّدم األهخخّم مخخن 
مهّمخخه ألن يكخخون نفسخخه صخخافيا منّدبخخا لتقخخّرب إ  اهلل. حبخخث الصخخوف 

ف هخخو قبخخول دعوتخخه و املتصخخوّ  عخخن سخخلوك اإلنسخخان و مقصخخود النشخخاط
 وصول إ  ربّه، اهلل سبحانه و تعا .

و رتّخخب  إختخخار الباحخخث ثالثخخة أشخخعار مخخن ديخخوان منصخخور احلخخاّلج،
و  تسخخخمية قصخخخيدة ثانيخخخة ب "القصخخخيدة األو " تريخخخب الخخخرقم القصخخخيدة.

ة" و قصخخخيدة تاسخخخعة ب "القصخخخيدة قصخخخيدة رابعخخخة ب "القصخخخيدة الثانيخخخ
فيهخا الرمخوز رمخز هبخا منصخور احلخاّلج عنخد رؤيخة . الثالثة" تسهيل ترتيبها

 اهلل باحملّبة. 
األول      )القص    يدة الثاني    ة ف      الب    اب دي    وان منص    ور القص    يدة  ( أ

 (3)صفحة  (جواب ف  حقيقة اإليمان الحاّلج عن

بعخخخد أن يقخخخرأ الباحخخخث قصخخخائد أو أشخخخعار ديخخخوان منصخخخور احلخخخاّلج، 
الرمخخخخوز الصخخخخوفية  جيخخخخد بعخخخخ  الرمخخخخوز ىف أبياتخخخخه. و يخخخخرى الباحخخخخث أّاخخخخا

 معناها خفّية.
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و للعلخخخخخخخخخخخخخخوم و أهليهخخخخخخخخخخخخخخا    للعلم أهل و لإل ان ترتيب (1
 جتاريب

و  )عرفخه الشخيء( "علخم"يوجد الرمز مخن هخذا البيخت األّول، يعخىن 
 )اإلئتمان و اإلستئمان، ىف اإلسالم أركانه ستة(. "إ ان"

و البحخخر حبخخران مركخخوب و  و العلخخم علمخخان منبخخوع و مكتسخخب (2
 مرهوب

مجخع "أحبخر و حبخور و ز املسختادم ىف البيخت الثخاع هخو "حبخر" )الرم
 حبار، األر  الواسع بامليا (.

و النخخخا  اثنخخخان ممنخخخوح و   و الدهر يومان مذموم و ممتدح (3
 مسلوب

 ىف البيت الثالث هناك الرمز، و هو "الدهر" )الزمان الطويل(.

وانظخخر بفهمخخك فخخالتمييز   فامسع بقلبك ما يأتيك عن ثقة (4
 موهوب

لخخخخخخخخه مخخخخخخخخراق علخخخخخخخخى غخخخخخخخخري    إّع ارتقيت إ   ود بال قدم (5
 مصاعيب

 ( ىف هذا البيت رمزان، " ود" )اجلبل العظيم
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خا خخته روحخخي و قلخخيب  و خضخخت حبخخر و مل يرسخخب بخخه قخخدمي (6
 منه مرغوب

ىف البيخخخت السخخخاد  جيخخخد الباحخخخث رمخخخزان، يعخخخىن "روحخخخي" )مخخخا ىف 
 حياة النفس الشاعر( و "قليب" ) مري الشاعر(.

لكنّخخخخخخخخخخخه بيخخخخخخخخخخخد األفهخخخخخخخخخخخام   هر مل تدن منه يدحصباؤ  جو  (7
 منهوب

الخخذي خيخخرج حجخخر ىف البيخخت السخخابع يوجخخد الرمخخز، يعخخين "جخخوهر" )
  من البحر(.

و املخخاء قخخد كخخان بخخاألفوا     شربت من مائه ريا بغري فم (8
 مشروب

و "أفخوا "  ىف البت الثامن يوجد الرمخز، يعخىن "مخاء" )مجخع "ميخا "(
 )مفرد "فو "، فم(.

و اجلسخخخخخخم )مخخخخخخا( ماسخخخخخخه   د ا فيه قد عطشتألّن روحي ق (9
 من قبل تركيب

ىف هخخخخخذا البيخخخخخخت يوجخخخخخد الرمخخخخخخز، يعخخخخخخىن "اجلسخخخخخم" )اجلسخخخخخخد، املخخخخخخادة 
 اإلنسان(.
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قلخخخخيب لغيبتخخخخه مخخخخا عشخخخخت   إّع يتيم و   أب ألوع به (10
 مكروب

ىف هذا البيت يوجد الرمز، يعىن "يتيم" )مجع "أيتام، يتامى" ليس 
 له األب(.

و   كالم إعا ما شخئت   فطن أعمي بصري و إّع أبله (11
 مقلوب

 عهاب البصر، عمي(ىف هذا البيت يوجد الرمز، يعىن "أعمى" )

صخخخحيب و مخخخن حيخخخل  عو فتخخخا عرفخخخوا )مخخخا( قخخخد عرفخخخت فهخخخم (12
 باخلريا  مصحوب

 ىف هذا البيت يوجد الرمز، يعىن "فتا" )األصحاب أو الزمالء(.

فأشخرقت رسخهم و الخدهر  تعارفت ىف قدمي الّذر أنفسهم (13
 يبغر 

معروفخخخة بالشخخخروق و " "رخخخس" ىف هخخخذا البيخخخت يوجخخخد الرمخخخز، يعخخخين
 "غروهبا

و يخر  فالرموز اليت استادم هبا منصخور احلخاّلج ىف القصخيدة الثانيخة
للمتصخخخخّوف خاصخخخخة ىف هخخخخذ  القصخخخخيدة الباحخخخخث أّاخخخخا الرمخخخخوز املشخخخختادمة 

 هي: املبحوثة و
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 فخوا ،أ  خود، مخراق، روحخي و قلخيب، جخوهر،علم، إ ان، حبر، الخدهر، 
   ، رس.فتاماء، اجلسم، يتيم، أعمي، 

   
القصيدة الرابعة ف  ديوان ) : مراحل عل  الطريقالثانيةالقصيدة   ( ب

 (5صفحة منصور الحاّلج، 
 و علم مثّ وجد مثّ رمس خر   سكو  مثّ صمت مثّ  (1

الرمز املستادم ىف البيت األول ىف هذ  القصيدة، يعين "خر " 
 )دفن(. )ال يستطيع الكالم( و "رمس"

   مثّ برد مثّ ظّل مثّ رس   و  ني مثّ نار مثّ نور (2

و   ني" )تراب خمتلط باملاء(ىف البيت الثاع يوجد الرمز، يعين "
 ئيسي(.ر "رس" )النجم ال

 يبس و ار مثّ حبر مثّ   و حزن مثّ سهل مثّ فقر (3
ىف البيت الثالث يوجد الرموز، هي "فقر" )شأن قبيح أي 

 سيل املاء فيه( و "يبس" )أر  جاّف(.يمسكني( و "ار" )
 و قرب مثّ وفر مث أنس  و سكر مثّ صحو مثّ شوق (4

ىف هذا البيت يوجد الرموز مثل "سكر" )نور من احلالوة( و 
"شوق" )نزار النفس( و "وفر" )كثري(  و "أنس" )فرح و 

 سعد(.
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 و فرق مثّ مجع مثّ  مس  و قب  مثّ بسط مثّ حمو (5

مثل "حمو" )عهب الشيء( و " مس"  إستادم الشاعر رمزا فيه
 )شيء مغرّي(.

 مثّ لبس و وصف مثّ كشف  و أخذ مثّ رّد مثّ جذب (6

الرمز املستعمل ىف هذا البيت يعىن "جذب" )حالة النفس( و 
 "لبس" )إختالط(.

 لديهم هذ  الدنيا و فلس  عبارا  ألقوام تساو  (7

ا ( و يعيش فيها النىف هذا البيت يوجد الرمز، يعىن "الدنيا" )
 "فلس" )قّلة الفلو (.

 

 عبارا  الورى ىف القرب  س  و أصوا  وراء الباب لكن (8

ىف هذا البيت يوجد الرمز، يعين "أصوا  وراء الباب" و 
 )تعبري توري( و " س" )صو  خفّي(. "عبارا  الورى"

 

 إعا بلين املدى حل و نفس  و آخر ما ينّول إليه عبد (9
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و "حّل و  "املدي" )الغاية(يف البيت التاسع فيه الرمز، يعين 
 نفس" )نصيب(.

 

 حّق احلّق ىف التحقيق قد و   ألّن اخللق خدام األماع (10

ىف البيت العاشر يوجد الرمز مثل "خدام األماع" )ليس له 
 اخلطر( و "قد " ) هر(.

 

عرّب منصخور احلخاّلج شخعرا صخوفّيا عخن مراحخل علخى الطريخق، فيخه الرمخوز املسختادمة 
شخوق،  اخر، حبخر، يخبس، سخكر،رخس، فقخر،  مس،  ني، نار، نخور، بخرد،خر ، ر  التالية:

 حخخّل واملخخدي، عبخخارا  الخخورى،  خخس، لخخبس، دنيخخا، فلخخس، أصخخوا  وراء البخخاب، جخخذب، 
 .قد خدام األماع، نفس، 

ف  الباب ديوان منصور  التاسعةالثالثة ) القصيدة ج( القصيدة 
 (10)صفحة  الحاّلج(

 نية املتميّن يا م عجبت منك و ميّن ( 1 

ىف البيت األول يوجد الرمز، يعىن "منية املتمين" )رغب فيه  
 الشاعر(.

 ظننت أّنك أعّ   أدنيتين منك ح ( 2
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 أفنيتين بك عيّن  وغبت ىف الوجد حيت (  3

 ىف البيت الثالث فيه رمز، يعين "الوجد" )حال الشاعر(

 و راحيت بعد دفين  يا نعميت ىف حيايت( 4  

نعميت" )حسن احلال الشخاعر( رابع توجد الرموز مثل "ىف البيت ال
و "حيايت" )عخيش الشخاعر( و "راحخيت" )حخال اإلنشخراح الشخاعر( 

 و "دفين" )عنج قرب الشاعر(.

 من حيث خوىف أمين  ما   بغريك أنس( 5

ىف البيخخت اخلخخامس يوجخخد الرمخخز مثخخل "خخخويف" )خشخخية الشخخاعر( و 
 أمين)حسن احلال الشاعر(.

 قد حويت كّل فيّن   ا  معانيةيا من ري( 6

 ىف البيت الساد  فيه الرمز، يعين "ريا  معانية" )رو ة املعين( 

 فأنت كّل التميّن   و إن متّنيت شيئا ( 7

يوجخخد الرمخخز ىف البيخخت األخخخري مخخن هخخذ  القصخخيدة، يعخخىن "التمخخين" 
 )إرادة الشاعر(

 ق هي:بة من النل الساو الرموز املكتب
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، نعمخيت، حيخايت، راحخيت، دفخين، خخوف، آمخين، ريخا  معانيخةمنية املتمين، الوجد، 
 التمين.

 

 ف  ديوان منصور الحاّلج موز الصوفيةر معن  ال -2

بعخخخخخخد أن يعخخخخخخر  الباحخخخخخخث رمخخخخخخوزا صخخخخخخوفّية ىف ثالثخخخخخخة قصخخخخخخائد، خيطخخخخخخو 
الباحخخخخخخث إ  خطخخخخخخوا  أخخخخخخخري ليفسخخخخخخّر معانيهخخخخخخا. فالدراسخخخخخخة السخخخخخخخيميائية 

و أن جيخخخخخخد املقصخخخخخخود عنخخخخخخد ميكائيخخخخخخل ريفخخخخخخاتري خمتخخخخخخارة الدراسخخخخخخة للبحخخخخخخث. 
 الضمين من النل. القراءة باملرحلتني:

 مرحلخخخخخخخخخخة ّنوعجيخخخخخخخخخخة أو إكتشخخخخخخخخخخافية أوال، ف            المرحل          ة األول           
(Heuristic) ،سخخخخخخخخيجد الباحخخخخخخخخث معخخخخخخخخىن األول حنويّخخخخخخخخا، صخخخخخخخخرفّيا، دالليّخخخخخخخخا .

 و حصل الباحث علي ما يلي لغويّا.

 
 : ج       واب ف         حقيق       ة اإليم       اناألول        القص       يدة  ( أ

  يوان منصور الحاّلج()القصيدة الثانية ف  د
 البيت األول (1

و للعلخخخخخخخخخخخخخخوم و أهليهخخخخخخخخخخخخخخا   "للعلم أهل و لإل ان ترتيب
 جتاريب"
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مو خخخخخخخور القصخخخخخخخيدة األو  )أو الثانيخخخخخخخة ىف البخخخخخخخاب ديخخخخخخخوان 
منصور احلاّلج( يعىن جواب ىف حقيقة اإل ان، قصد منصخور 
احلخخاّلج بيانخخا  عخخن اإل خخان ىف فصخخيدته أو شخخعر  حقيقيّخخا. و 

اإليضخخخاح للمعخخخىن األّول، يعخخخىن رح للقخخخار  أّن البيخخخت األول شخخخ
للعلخخم أهخخل مخخن  لبخخه و لإل خخان أهخخل رتّخخب عخخدد ترتيبخخه ترتيبخخا 
)مخخخن األول مثّ الثخخخاع حخخخيت األخخخخري(. و كخخخذلك العلخخخوم إنسخخخان 

 متعّمقها بالتجرّبا .

 البيت الثاع (2
و البحخخخخخخر حبخخخخخخران  "و العلم علمان منبوع و مكتسب

 مركوب و مرهوب"
لم، بالنبذ و اإلكتساب إليخه. مثخل قسمني من الع 

البحخخخخخر ىف حخخخخخالني، حخخخخخال السخخخخخكينة املخخخخخاء و حخخخخخال متخخخخخخوج 
 األمواج. 

 البيت الثالث (3
و النخخخخخخخا  اثنخخخخخخخان   "و الدهر يومان مذموم و ممتدح

 ممنوح مسلوب"
معيخخخخب أو حسخخخخنه، و ىف الخخخخدهر أو الزمخخخخان وقخخخخت  

 النا  ىف نصيبني نصيب حممود أو مضّله.
 البيت الرابع  (4
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وانظخخخخخخر بفهمخخخخخخك   قلبك ما يأتيك عن ثقة"فامسع ب
 فالتمييز موهوب"

حخخخّث منصخخخور احلخخخاّلج بسخخخمار كخخخّل ظخخخّن و يقخخخني  
 و اختار كّله بالفهم.بالقلب، و أن ننظر 

لخخه مخخراق   "إع ارتقيت إ   ود بال قدم (5
 على غريي مصاعيب"

ة إ   قيمخخمنصخخور احلخخاّلج )الشخخاعر( قخخام بالصخخعود
إلنسخخخخان إالّ هخخخخو. اّلّن اجلبخخخخل بخخخخدون قدميخخخخه، و ال يقخخخخدر ا

 علك العمل يسبب كثرة املصبيبة.

 البيت الساد   (6
خا ته روحي و  "و خضت حبرا و مل يرسب به قدمي

 قليب منه مرغوب"
مشخخخخخخي منصخخخخخخور احلخخخخخخاّلج إ  أسخخخخخخفل البحخخخخخخر بخخخخخخال  

 قدميه، دخل الروح و قلبه إ  أسفله متمّتعا.
لكنّخخخخخخخخخخخخخخخخخخه   "حصباؤ  جوهر مل تدن منه يد (7

 ب"بيد األفهام منهو 

فيخخه احلجخخار املتخخوافر دافنخخا و مل يقخخدر اليخخد قبضخخه، 
 لكن بكثري فهم الشاعر، مقبو .
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و املخخخاء قخخخد كخخخخان   "شربت من مائه رياّ بغري فم (8
 باألفوا  مشروب"

شخخرب مخخاء البحخخر و نعمتخخه بخخال فخختح الفخخم و تلخخك 
 امليا  البحر مشروبة بأفوا  اإلنسان.

 و اجلسخخخخخخم )مخخخخخخا( "ألّن روحي قد ا فيه قد عطشت (9
 ماسه من قبل تركيب"

إّن روحخخخخخي عخخخخخا ش منخخخخخذ قخخخخخدمي مخخخخخع أّن بخخخخخدع مل 
 يرّكب.

 
قلخخخخخيب لغيبتخخخخخه مخخخخخا  "إّع يتيم و   أب ألوع به (10

 عشت مكروب"

إّع يتخخخخخيم و قلخخخخخيب مشخخخخختاق بالخخخخخذهاب أيب ولخخخخخو ال 
 أعيش مهموما.

و   كخخخخخخخخخخخخخالم إعا  "أعمى بصري و إّع أبله فطن (11
 ما شئت مقلوب"

احلماسخخة، عنخخدي   نظخخر  األعمخخي بقخخّوة احلميّخخة و
 مراد ما أشاء مغايرته.كالم 
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صخخخخخخخخحيب  "عوي فتا عرفوا )ما( قد عرفت فهم (12
 و من حيل باخلريا  مصحوب"

لخخخخدّي األصخخخخحاب، قخخخخد نتعخخخخارف حنخخخخو اآلخخخخخرين و  
 فيهم اخلري ىف نفوسهم"

فأشرقت   "تعارفت ىف قدمي الذر أنفسهم (13
 غربيب"رسهم و الدهر 

بخخخني حخخخيت  لعخخخت قخخخد تعخخخارف نفوسخخخهم ىف قخخخدمي  
 الشمس و الدهر شديدا.

 
)القص يدة الرابع ة  : مراحل عل  طريقالقصيدة الثانية  ( ب

 ديوان منصور الحاّلج(الباب ف  

مو خخخور القصخخخيدة ىف هخخخذا البخخخاب "مراحخخخل علخخخى الطريخخخق" 
أي خطخخخخوا  الخخخخيت سخخخخلكهت الشخخخخاعر أو منصخخخخور احلخخخخاّلج عنخخخخدما 

شخخمل حبخخث شخخيئا مبخخرور الطريخخق. فخخاملعىن األول مخخن األبيخخا  الخخيت ت
 فيها كما يلي:
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 البيت األّول  (1

 و علم مثّ وجد مثّ رمس" "سكو  مثّ صمت مثّ خر 

كخخخان منصخخخور احلخخخاّلج سخخخاكتا و صخخخامتا و خارسخخخا، و 
 خفيّ عرف و حصل على ما بعثه احلاّلج مثّ 

 البيت الثاع (2

 و برد مثّ ظّل مثّ رس"  "و  ني مثّ نار مثّ نور

فهخخذا الخخرتاب املاخختلط باملخخاء و إ  النخخار لونخخه أمحخخر و 
 خخخخوء النخخخخور، فخخخخالربد الخخخخذي نخخخخزل مخخخخن السخخخخحاب و اسخخخختمّر 

 ليكون الشمس أو النجم الرئيسي.

 البيت الثالث (3

 و ار مثّ حبر مثّ يبس" " و حزن مثّ سهل مثّ فقر

و شخخعر منصخخور احلخخاّلج حزينخخا مثّ حالخخه سخخهل و غخخرّي 
فيخخخخه يسخخخخيل املخخخخاء إ  البحخخخخر و إ  شخخخخأن الفقخخخخر، و النهخخخخر 

 التحاق مبرور إ  أر  جاّف.
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 البيت الرابع (4

 و قرب مثّ وفر مثّ أنس" " و سكر مثّ صحو مث شوق

سخخخكر منصخخخور احلخخخاّلج إسخخخكارا و هخخخو متخخخيقّل منخخخه و 
 تقرب و هو وافر و سعيد.شعر باإلشتقاق، و 

 البيت اخلامس (5

و فخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرق مثّ مجخخخخخخخخخخخخخخخخخخخع مثّ  " و قب  مثّ بسط مثّ حمو 
 " مس

أخذ منصور احلاّلج شخيئا مثّ نشخر  مثّ إزالتخه، و اعتخزل 
 مثّ قام باجلمع و هو مهلك.

 البيت الساد  (6

و وصخخخخخخخف مثّ كشخخخخخخخف مثّ  و أخذ مثّ رّد مثّ جذب "
 لبس"

قبخل منصخور احلخاّلج شخيئا مثّ حخّول و مخّد ، و نعتخه مثّ 
 أظهر  و هو خليط.

 البيت السابع (7
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نيا و لخخخخخخخخديهم هخخخخخخخخذ  الخخخخخخخخد " عبارا  ألقوام تساو 
 فلس"

لكّل قوم تعيربا  متعادلة و متوازنة، عندهم الخدنيا و 
 ما ا.

 البيت الثامن (8

ىف القخخخخرب عبخخخخارا  الخخخخورى و أصخخخخوا  وراء البخخخخاب لكخخخخن "
  س"

صخخخو  يصخخخدر مخخخن وراء البخخخاب، و تعبخخخريا  مخخخن قربخخخه 
 خفّية.

 البيت التاسع (9

إعا بلخخخخخخين املخخخخخخدى حخخخخخخّل و  " و آخر ما ينّول إليه عبد
 نفس"

 ا وصل إليه غاياته من نصيب و فضيلة.و العبد إع

و حخخخخّق احلخخخخّق ىف  " ألّن اخللق خدام األماع (10
 التحقيق قد "

و خخخخادم محايتخخخه، و إّن اخللخخخق ملنصخخخور احلخخخاّلج وسخخخيلة 
 حّق التنفيذ حقوقه هو القّديس.
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ة )الب   اب التاس   ع ف     دي   وان منص   ور القص   يدة الثالث   ج( 
 الحاّلج(

 البيت األول (  1

 يا منية املتمين"  مين  "عجبت منك و  

تعّجب منصور احلاّلج عّما يتعّلق يف نفسخه و خالقخه،    
 يا من متىن املنايا.

 البيت الثاع 2

 ظننت أّنك أّع"  " أدنيتين منك ح 

 إنك قريب إّ  و أظّن )منصور احلاّلج( أّنك معي.

 البيت الثالث (3
 أفنيتين بك عيّن"  " و غبت ىف الوجد ح 

 ور وجد  نفسي و ّتّرر نفسي.ىف ختّلف حض
 البيت الرابع (4

و راحخخخخخخخخخيت بعخخخخخخخخخد   " يا نعميت ىف حيايت
 دفين"

 يا نعمة العيش عندما أعيش و الراحة ىف مدفوع.
 البيت اخلامس (5
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من حيخث خخويف   " ما   بغريك أنس
 و أمين"

مخخخخخا عنخخخخخدي السخخخخخعادة إالّ أنخخخخخت، عنخخخخخدما خشخخخخخيت و  
 سلمت.

 لبيت الساد  ىف ا (6
قخخخخد حّويخخخخت كخخخخّل   ية" يا من ريا  معان

 فيّن"
 يا من له رو ة املعىن، خالطت فنوع.

 البيت السابع (7
فأنخخخخخخخخخخخخخخخخخت كخخخخخخخخخخخخخخخخخّل   " و إن متّنيت شيئا

 "التميّن 
 و إعا أرد  أن أرغب شيئا، و أنت متام إراديت.

مخخخن هخخخذ  املرلخخخة، قخخخراءة ّنوعجيخخخة أو إكتشخخخافية جيخخخد الباحخخخث املعخخخاع األساسخخخية ىف 
احلالج، معخىن األول للرمخوز الصخوفية و األبيخا  ىف  النصو  ال  تشمل ىف ديوان منصور

تركيخب الكلمخة و اجلملخة حنويخة، صخرفية، دالليخة. فحصخل الباحخث ثالثة قصائد مخن ناحيخة 
مسخخخخي باإلتّفخخخخاق اللغخخخخوي، ىف هخخخخذ  املرحلخخخخة، ّتليخخخخل علخخخخى معخخخخان لغويخخخخة رمسيخخخخة متجانسخخخخة. و 

بتدائيخخة. لخخيس التحليخخل ّتليخخل الباحخخث إ  العنصخخور اللغويخخة و معخخىن الرمخخوز حرفيخخة أساسخخية إ
املعخخىن األديب مثخخل التشخخبيه، اجملخخاز و اإلسخختعارة أو املعخخين الضخخمين الخخذي وجخخوب التفسخخري و 

 التحليل التأويلي للباحث. 



59 
 

 معىن األول. –( ّتصل على نتيجة: لفل  Heuristicقراءة ّنوعجية أو إكتشافية )

عنخخد سخخيمياء  أو القصخخيدة عرىف ّتليخخل الخخنل أو الشخخ فف    المرحل  ة الثاني  ةثاني  ا، 
إّن للصخخوفية مصخخطلحا  تعخخرّب   يعخخين القخخراءة التأويليخخة أو ا رمينو يقيخخة. مليكائيخخل ريفخخاتري

عنهخخا ألفخخا  و كلمخخا  و تراكيخخب، و  خخا معخخان خاصخخة و مطالخخب خمصوصخخة غخخري مخخا يخخدّل 
عليخخخه ظخخخاهر األلفخخخا  و الكلمخخخا  أة تتضخخخّمن هخخخذ  الكلمخخخا  و األلفخخخا  علخخخى مخخخدلوال ا 
األصيلة و لكن  ا معان أعمق و أكثخر مخن مفهومهخا و مخدلو ا الظخاهر بداهخة وهلخة فإّاخا 

و القخخخخراءة التأويليخخخخة حيصخخخخل منهخخخخا  (298: 2005مل تو خخخخع إالّ لنخخخخور معخخخخني. )إحسخخخخان، 
 الباحث أبعد املعىن و اّّتاد .

القص  يدة األول   : ج  واب ف    حقيق  ة اإليم  ان )قص  يدة الب  اب الث  ان  ف    ا( أ
هذ  القصيدة تتضخمن الرمخوز الصخوفية املكتوبخة  الخيت  الحاّلج( ديوان منصور

  و املو ور عن جواب ىف حقيقة اإل ان يفّسر و خيتار ها الباحث.
 البيت األول (1

أّن العلم أهل و متعّمقه و هو لديه ا خدف ال خيطخوا تبنّي للقار  
ة عنخخه، مخخن ناحيخخة مدنيّخخة و األشخخياء تنا خخا احلسخخو  و املو خخوعا  املقخخخدر 

ّتليلهخخخخخا بخخخخخالتجّرب. تلخخخخخك املو خخخخخوعا  يقخخخخخدر أن حيصخخخخخل عليخخخخخه العلخخخخخم. و 
اإل خخخان مخخخرتبط باإلسخخخالم و اإلحسخخخان و ال ينفصخخخل حنخخخو اآلخخخخرين. خخخخّد  
لخخيس ىف عمليخخة و علخخم عخخن األركخخان. ألّن اإل خخان يخخدعو أهلخخه إ  الفهخخم، 

قوة اليقني. إشارة على تأدية  اعخة القلخب ىف عمخل األمخر اهلل. و  العرف،
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 العلوم عند معرفة كّل منها حيتاج النا  إ  التعليما  و املمارسخا  و ىف
  :املكتوباألول التجريبا  األخرى. هذا الشرح من البيت 

 " للعلم أهل و لإل ان ترتيب للعلوم و أهليها جتاريب"
فخخخالرمز الصخخخويف املسخخختادم هخخخو "علخخخم" و "إ خخخان"، كّلهمخخخا شخخخيئان 

العلم سيعرف اإلنسان أو العبخد السخالك برئيسان أساسيان ىف التصوف. 
أهدافخخخخه واإل خخخخان يخخخخدّل علخخخخى األمخخخخور الخخخخ  تتقرّبخخخخه إ  هدفخخخخه، للوصخخخخول إ  
هخخخدف، جيخخخب للسخخخالك أن خيطخخخو بعخخخ  األحخخخوال و املقامخخخا  اخلاصخخخة ىف 

  التصّوف فوصل إ  معرفة ربّه. 
 البيت الثاع (2

حخخال تبخخنّي عخخن عخخادة العلخخم اإلسخخالمي، يعخخروف العلخخم ىف حخخالتني، 
للزيخخخخادة عنخخخخدما أفخخخخاد  الشخخخخال إعطخخخخاء العلخخخخم إ  اآلخخخخخر و حخخخخال الخخخختعّلم 

العلم. مثل حالة البحر بسكينة املاء و املخوج، و أحيانخا زاد إرتفخار املخاء و 
 تتمّوج األمواج راهبة النا  و ما حوله. كما ىف البيت الثاىن:

 و العلم علمان منبوع و مكتسب و البحر حبران مركوب و مرهوب" " 

الرمز الصوىف املستادم هو "حبر"، هذا من صورة ال  صّورها منصور 
احلخخخخاّلج بإّتسخخخخار سخخخخّر الظخخخخواهر الكونيخخخخة الخخخخ  مل يظخخخخّن اإلنسخخخخان. ىف حخخخخال 

  السكني أو الرهيب البحر.
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 البيت الثالث (3
يشرح أّن منصخور احلخاّلج عنخد  الصخورة عخن حيخاة النخا  اآلتيخة مل 

عوبا  و املصائب  ويال. كانت الفرصة كثرة الصيعرفها النا . زمان فيه  
واردة األحخخخخوال احملمخخخخودة. ىف النخخخخا  نصخخخخيب يدلّخخخخه علخخخخى األحخخخخوال يسخخخخّرها 

صّور احلاّلج عخن النخا ، أفضخل  النا  و نصيب يضرّ  إ   اللة الظلم.
خملوق اهلل إن ننظر إ  الشكل اجلسم و قوة البا ن، فالنا  هو أصغر و 

، هخخو أحسخخن لنفسخخية و قوتخخه الداخليخخةأ خخعف املالخخوق. لكخخن مخخن  اقتخخه ا
خملوق اهلل خمتارا. يقدر النا  عكر، دعوة،  لب إ  اهلل. هذ  هي كرامخة 

 و درجة لإلنسان.

 " و الدهر يومان يومان مذموم و ممتدخ و النا  إثنان ممنوح و مسلوب"

 البيت الرابع (4
حخخخخّث مخخخخن منصخخخخور احلخخخخاّلج علخخخخى مساعخخخخة إل خخخخى عميخخخخق القلخخخخب و 

لقلخخب أسخخا  رئيسخخي للمتصخخّوف و النخخا  عامخخا. حمخخّل ألقخخى الخخذوق، ألّن ا
إليه اهلل لعباد  علوما غريبة و معارف قلبيخة. باسختادام الفهخم يسخّهل ألن 
خيتخخخار النخخخا  كخخخّل مخخخا يخخخأيت إليخخخه حسخخخنا أو قبيحخخخا كخخخان. بالقلخخخب و الفهخخخم  
كّلهمخخخا يخخخدعو النخخخا  إ  عمخخخل حممخخخود فيكخخخون النخخخا  حمسخخخنا. فإنّخخخه كثخخخري 

ق احلسخخنة و الرتبيخخخة ملقصخخودها عخخخن سخخلوك كخخخرمي كالقيمخخخة العمخخل و األخخخخال
 الدينية.
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 "فامسع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب"
 

 البيت اخلامس (5

كخخخان منصخخخور احلخخخاّلج صخخخعيد اجلبخخخل حخخخيت يصخخخل إ  قيمتخخخه بخخخدون 
، القيمخة الخ  تصخيب مصخيبة  خارّة. بخل ال تأتيخه املصخيبة عنخد وسيلة القخدم

 ا. كما املكتوب ىف البيت اخلامس:ارتقاءه

 " إّع ارتقيت إ   ود بال قدم له مراق على غريي مصاعيب"

رمز مستادم  ذا البيت هو " ود"، يعىن مكان صّور به منصور 
قيمتخخخه بالسخخخهل. ولكخخخن اآلخخخخر غخخخري  احلخخخاّلج كاملصخخخعد، و احلخخخاّلج صخخخعيد

أثر عباداته و  قدير على وصوله. أمن منصور احلاّلج أّن تلك العملية من
 قام هبا غري مطلوب باجلّنة، عملها خملصا فجزا  اهلل قدرة.

 البيت الساد  (6

خطخخا إ  أسخخا  البحخخر بخخال وسخخيلة القخخدم، لكخخن الخخروح سخخاعد إ  
عخن حضخرة اهلل الكشف و صفاء القلب رشد  إ  حثيثة اجملاهدة، بيقينخه 

إل يخة و نخور اهلل.  ىف القلب الرائق إجتنابا من غري قادر على نيل اإلشارة ا
 كما املكتوب ىف البيت الساد :

" و خضت حبرا و مل يرسب به قدمي خا ته روحي و قلخيب منخه 
 مرغوب"
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رمز صويف منخه "روحخي و قلخيب"، إشخارة علخى شخيء غخري ظخاهر ىف 
و الوجدانيخخخة.  القخخخاء النفحخخخا  اإل يخخخة، املعخخخارف الدينيخخخة، املعخخخارف الذوقيخخخة

انيا  خمتلفخخة مخخن شخخوق و عوق و حخخّب و يلقخخى اهلل ىف قلخخب عبخخد  وجخخد
أنس و مهابة. فيبخنّي علخى سخبيل اإل خام و كيفيخة التقويخة الصخلة بخني اهلل و 
العبخخد. و القلخخب عنخخد الصخخوف هخخو غخخر  جخخوهرّي و حيخخوّي ألن حيصخخل 

بالضخخبط، قلخخب عفيخخف يرشخخد  إ  حخخق املتصخخّوف علخخى درجخخة املعرفخخة اهلل. 
 املعرفة.

 

 البيت السابع (7
 

ور احلخخخخاّلج عنخخخخدما غخخخخا  إ  بخخخخا ن البحخخخخر مخخخخّد ال يسخخخختطع منصخخخخ
دوء الخنفس ألّن هدوء نفسه. ه، بشعور  الدقيقة و املتوافرةاحلصبة اجلوهر 

هخخو نفخخس مسخخوي مخخن نسخخمة للنفخخو  اإلنسخخان املخخنمن. بخخه مل تغخخرّي القلخخوب 
املنمنني أثناء إ الق البا ن، يقني بال ريب و انشخراح الصخدر ىف الضخيق. 

 ي بيت سابع:مكتوب ىف قصيدته، أ

 " حصباؤ  جوهر مل تدن منه يد لكّنه بيد األفهام منهوب"
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معىن الرمز الصويف املستادم، كلمة "جوهر" يعىن شيء صخغري مل 
باليخد و ا خوى نفسخه. و يقدر اليد مّد ، عديد مخن النخا  يسخعى إخراجخه 

هخخخخو مل يعخخخخرف ربّخخخخه فخخخخال سخخخخعادة لخخخخه. فطخخخخرة النخخخخا  حمجوبخخخخة بالشخخخخهوا  و 
   تضّل هدفه، احلياة النا  حياة اإل ان و اليقني.الشبها  ال 

 البيت الثامن (8

لبحخخخر بشخخخرب مائخخخه بخخخال فخخختح امتتّخخخع منصخخخور احلخخخاّلج رحلتخخخه ىف فخخخار 
فّمه، يتعدى النا  شرب املاء بدايخة مخن فّمخه. كانخت عمليتخه غخري معقولخة 
ىف رؤية علمية. لكن املتصّوف الكبري مثل منصور احلخاّلج، علخيم األسخرار 

 يخة و حياتخه و تقخخومي العخامل. عخرف اهلل حقيقخخة املعرفخة. فبتلخك العمليخخة، اإل
 شرحنا من بيت ثامن: صحيحة و حسنة.

 و املاء قد كان باألفوا  مشروب" "شربت من مائه ريّا بغري فمّ 

و معخخخىن الرمخخخز الصخخخوىف مخخخن البييخخخت الثخخخامن يعخخخىن، أّن كلمخخخة "مخخخاء" 
حيخخاة اإلنسخخان مثخخل املخخاء.  شخخيء سخخائل ىف األر . صخخّور  منصخخور احلخخاّلج

يكون املاء  ّيبا إن مل يقف املوقع و ال يفيد حوله. فإّن اإلنسخان وجخوب 
معرفخخة الغخخر  حياتخخه و يعطخخى اإلفخخادة لغخخري . حيخخّرر املخخنمن نفسخخه مخخن شخخأن 

 . لن يبا  اآلخرين شعورهم فرحا أم حزينا. الريب،  ريقة إ  مر اة اهلل
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مبعىن احملّل و املارج الصو . عمليخة و الرمز الثاع، كلمة "أفوا " 
أساسية ال  تعّدي منصور احلاّلج عملهخا هخي الخدعاء للر خاء اهلل بشخعور 
و عا فخخة. جعخخل احلخخاّلج دعوتخخه حخخوار املكخخّرم بخخني العبخخد و املعبخخود، صخخادر 
عن القلب. قال منصور احلخاّلج ىف ديوانخه البخاب األول "أدعخوك بخل أنخت 

 وفية بوسيلة الفو  أو الفم بذكر و الرجاء.تدعوع إليك". إّن عملية ص

 البيت التاسع (9
إّن روح منصخخخور احلخخخاّلج عخخخا ش شخخخديد منخخخذ قخخخدمي الوقخخخت، كمخخخا 
عطشخخخخخان اجلسخخخخخم قبخخخخخل تقو خخخخخه أي قبخخخخخل أن يعخخخخخيش ىف الخخخخخدنيا. ىف منصخخخخخور 
احلخخخخاّلج شخخخخوق الخخخخرّب )عشخخخخق(، تعبخخخخري أّن قلبخخخخه عخخخخا ش مخخخخع أنّخخخخه راج إ  

ح و القلخب ترجخع إ  الشخنون القلخب، األ عمة و الشراب املأكوال  للرو 
فعمليخخة املتصخخّوف عكخخر اهلل و نعمخخه ىف كخخّل وقخخت و مكخخان. الخخذكر بخخاملعىن 
عكخخر الخخذي يسخخبب إ  متخخام األجسخخام  اعخخة أمخخور اهلل و اخخي املنكخخر كلّخخه. 

إن دخخخل اسخخم اهلل إ  قلبخخه فلخخن ينسخخى رب خخه، وال حقيقخخة املعخخىن "عكخخر اهلل" 
قولخه  أفضل الدواء و معخاجل جخاف الخروح و القلخب.ينسا  اهللُ. ألّن الذكر 

 ىف البيت التاسع:
 

"ألّن روحي قخد ا فيخه قخد عطشخت و اجلسخم )مخا( ماسخه مخن قبخل 
 تركيب"
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برمز صويف "جسم" باستادامه، شخرح األديخب للقخار  عخن حمّبتخه 
الكخخخخربى حلضخخخخرة اهلل، رغخخخخم أنّخخخخه فخخخخاره و مل تركخخخخب أدوا  جسخخخخمه و عخخخخدم 

. كأنّخه يقخول : أعكخر اهلل قبخل والديت، بخالغرام و احلخبّ وجود . لكّنه ملخيء 
إّن اهلل حخخّق احملبّخخة ىف احليخخاة و ممخخايت. عنخخد العقخخل مسخخاعد لخخذكر  سخخعيدا و 
حزينخخا كنخخت، و ال الفصخخل بخخني عخخني البخخا ن و الظخخاهر. صخخلة بخخني العبخخد و 

 اخلالق.
 

 البيت العاشر (10

 عشخخق كبخخري لخخذهاب األب، شخخال عظخخيم وا خخع كافخخة احلخخّب إ 
لكخخّن اهلل رشخخيد املقصخخود اخلفخخي لعبخخاد  عخخن  احلخخّب.ولخخد  و تخخويف ملّخخا رددتخخه 

حقيقخخة التحبّخخب و اّتصخخاال بخخني الفقخخر و املصخخيبة. مّتصخخل بخخالردود العبخخد اهلل  
 كيفما جتاوب عن املصائب بالشكر. 

جعخخل منصخخور احلخخاّلج حضخخرة اهلل ىف قلبخخه مقيمخخة و ال حمبخخوب إالّ 
عندما يقوم بالعبادة و  تعا . و ما عاشا حزينحّبه احلّق، اهلل سبحانه و 

احلياة بأن جعخل اهللو حمبّخة احلخاّلج  خائعة. قخول ىف البيخت  العيش املدّع ىف
 العاشر يعىن:

 "إّع يتيم   أب ألوع به قليب لغيبته ما عشت مكروب"
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و الفقر و  رمز مستادم من هذا البيت هو "يتيم"، صورة  الفقد
ان الخخذي لخخيس لخخه األب، فنكخخب اهلل عبخخد مصخخيبة لإلنسخخ كثخخرة الصخخعوبا 

ن توّجخخه قلخخب العبخخد إ  اهلل، فهدايخخة ملوازنخخة مقخخدار النتيجخخة احلخخّب للعبخخاد. إ
اهلل متبادرة إ  املالوقا  املاتارة و أحدها يعىن اإلنسان املنمن برمحخة و 

 (203نعمة و حنون و عطوف. )الفتح، 

 البيت احلادي عشر (11

رأي األعمخخخي أي كخخخّف بصخخخر  غخخخري قخخخادر علخخخى إّع )منصخخخور احلخخخاّلج( 
رؤيخخخة الشخخخيء املنظخخخور و املنظخخخور. عنخخخدي احلهخخخل ىف رؤيخخخة النخخخا  منظخخخور. بقخخخوة 

 البيت احلادي عشر: كما املكتوب ىف  تغرّي . على الكالم فكرُ  أّنين قادر

 "أعمى بصري و إّع أبله فطن و   كالم إعا ماشئت مقلوب"

إحخخدي املصخيبة لإلنسخخان بخخأن ال رمخز مسخختادم يعخين "أعمخخي" أي مخن 
يقخخخخدر علخخخخى النظخخخخر املالوقخخخخا  اهلل ظخخخخاهرا بخخخخالعني. و مخخخخن إحخخخخدي النعمخخخخة اهلل 
للعبخخخد، ألقاهخخخا اهلل لزيخخخادة صخخخورة الوثخخخائق العبخخخاد. شخخخغل عبخخخد اهلل مبالوقخخخا  و 
أنسي ربّه، هذا سبب غرية احلسد اهلل. بصفو قراح القلب ينظر األعمخي ربّخه. 

 اصة أخري.و يقدر النظر بطريقة خ
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 الباب الثاع عشر (12

ىف مصاحبة األصخحاب و الخزمالء، بالتعخارف حنخو اآلخخرين و هخم 
يدّل على اخلري و موال اخلريا  ىف نفوسهم.و قول منصور احلخاّلج اّلذين 

 ىف البيت الثاع عشر:

" عو فتا عرفوا )ما( قخد عرفخت فهخم صخحيب و مخن حيخل بخاخلريا  
 مصحوب"

، يتخوازن العبخد اهلل أمخور الخدنيا و آلخخرة رمز صويف فيخه كلمخة "فتخا"
و من كمل مروءته أن ال يتهاون أمور الدنيا أي حبل من اهلل و حبل مخن 
النخخا . ىف حيخخاة النخخا  نصخخيحة مخخن أحخخد إ  آخخخر ألن يخخدّل و يرشخخد إ  

  ريقة اخلري ىف حصول احملّبة الرّب. رمحة للعاملني.

 البيت الثالث عشر (13

معخخخروف و  لخخور  خخوء ىف وقخخت آخخخخر،  منخخذ قخخدمي التقخخومي الخخنفس
شخخّدة األسخخواد )املخخو ( ألّن املخخو  يعخخين وقخخت فيخخه إنصخخهار  يكخخون الزمخخان

كخخأّن احلخخاّلج يريخخد  الصخخفا  الشاصخخية الخخيت سخخيقوم مسخخنوله بيخخوم امليعخخاد.
أن يقخخول: إّن صخخحبه قخخد تعارفخخت أرواحهخخم ىف عخخامل الخخذر يخخوم مجعهخخا اهلل 

 ا التصوير من البيت الثالث عشر:هذ ليأخذ عليها امليثاق بوحدانيته.
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"تعارفخخخخخخت ىف قخخخخخخدمي الخخخخخخذر أنفسخخخخخخهم فأشخخخخخخرقت رسخخخخخخهم و الخخخخخخدهر 
 غربيب"

فيخخخخه الرمخخخخز املسخخخختادم مثخخخخل "رخخخخس": مخخخخن ظخخخخاهرة كونيخخخخة و صخخخخورة 
. وصخخف الضخخوء، آ  و عاهخخب. مثخخل مرحلخخة اخليخخاة، بدايتخخه التقخخومي اجلسخخد

لخخخخع الشخخخخمس بخخخخألوان خمتلخخخخف مخخخخن بدايخخخخة حخخخخيت اايتخخخخه، تشخخخخرق بالليخخخخل، تط
 بالفجر، مثل يتحّرك الزمان. 

أي القصخخيدة الثانيخخة ىف البخخاب مخخن ديخخوان منصخخور قصخخيدته األّول )
احلخخخاّلج(. مخخخن تركيخخخب اجلملخخخة تتضخخخّمن القخخخوايف ىف آخخخخر البيخخخت مخخخن بعخخخ  
البيخخخخخخت إ  األبيخخخخخخا . مثخخخخخخل مرهخخخخخخوب، مسخخخخخخلوب، موهخخخخخخوب، مصخخخخخخاعيب، 

 مرغوب، منهوب، مشروب، مكروب، مقلوب، مصحوب، غربيب.

 

منصخخور احلخخاّلج جخخواب عخخن حقيقخخة اإل خخان مبخخا خلخخق اهلل و صخخّور 
و استادم بع  الرموز الصوفية الخيت يرّكزهخا الباحخث للبحخث عظمة ربّه. 

معناهخخا األول و الثخخاع. بطريقخخة القخخراءة اإلكتشخخافية و القخخراءة التأويليخخة عنخخد 
ت ميكائيل ريفاتري. وهي "علم" و "إ ان" ىف البيت األّول، "حبر" ىف البيخ

الثخخاع، "الخخدهر" ىف البيخخت الثالخخث، " خخود" ىف البيخخت اخلخخامس، "روحخخي و 
قلخخيب" ىف البيخخت السخخاد ، "جخخوهر" ىف البيخخت السخخابع، "مخخاء" و "األفخخوا " 

ىف البيخخت التاسخخع، "يتخخيم" ىف البيخخت العاشخخر،  ىف البيخخت الثخخامن، "اجلسخخم"
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" ىف "أعمي" ىف البيت احلادي عشر، "فتا" ىف البيت الثاع عشر، "رخس
 إيضاح املعين من بيت إ  أبيا  بعد .  البيت الثالث عشر.

مخخخن تعبخخخري تخخخوري ىف قصخخخيدة منصخخخور احلخخخاّلج، يسخخخند الباحخخخث إ  
القخخخراءة التأويليخخخة فيحصخخخل علخخخى بيخخخان عخخخن عبخخخارا  الشخخخاعر الخخخيت تخخخدّل إ  
معخخين اإل خخان للعبخخد حقيقيخخا، ىف كخخّل حخخال عنخخدما شخخعر بخخالفرح أم احلخخزن، 

املصخيبة. أعطخى اهلل نعمخة لعبخاد  املخنمنني بصخورة الظخواهر  وقت السعادة و
الكونيخخة )البحخخر،  خخود، شخخروق الشخخمس و  لوعهخخا( و الظخخواهر اإلنسخخانية 

يتيم، أعمي، صحبة األصحاب(. كّلها صورة حّب عظمخة اهلل مخن فكخر )
 منصور احلاّلج.

وجود العالقة النل من هذ  القصخيدة إ  الخنل اآلخخر، يعخىن ىف 
عن حقيقة معىن اإل ان الدقيق للمنمن ا خادف إ  الخدنيا و آن. نل القر 
 اآلخرة:

"فإعا قضيتم مناسككم فاعكروا اهلل كذكركم آباءكم أو أشخّد عكخرا 
فمخخن النخخا  مخخن يقخخول ربّنخخا آتنخخا ىف الخخدنيا و مخخا لخخه ىف اآلخخخرة مخخن خخخالق" 

 (200)البقرة: 

ني مخخن آمخخن "إّن الخخذين آمنخخوا و الخخذي هخخادوا و النصخخارى و الصخخابئ
بخخاهلل و اليخخوم اآلخخخر و عمخخل صخخاحلا فلهخخم أجخخرهم عنخخد رهّبخخم و ال خخخوف 

(. عخخن حقيقخخة اإل خخان ىف األغخخرا  62علخخيهم و ال هخخم حيزنخخون" )البقخخرة: 
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املنمن يرشخد  إ  اآلخخرة. بخالعلم سيسختفاد الدنياوية و األخروية. باإل ان 
 ىف العبادة.إلمتام األغرا  املدنية ال  تزيد السعادة اإلنسان 

 

 ة )أم القصيدة الرابعة ف  الباب ديوان منصور الحاّلج(القصيدة الثاني  ( ب

مرحلخخخخة و  بقخخخخة و خطخخخخوة  مقخخخخام و مو خخخخعها "مراحخخخخل علخخخخى الطريخخخخق" عخخخخن
مقخخام العبخخد بخخني يخخدى اهلل فيمخخا . كمخخا قخخال الطوسخخي "املخخنمن عنخخد حبخخث ربّخخه العزيخخز

إلنقطخار إ  اهلل" )الطوسخي، يقام فيخه مخن العبخادا  و اجملاهخدا  و الريا خا  و ا
1960 :68) 

 البيت األول (1

صّور منصور احلخاّلج حخال السخكو  و الصخّم حخيت ال خيخر  شخيئا مث 
عخخرف حخخ  أن جيخخد معثخخه منصخخور احلخخاّلج و التحخخاق مبعخخدوم أم رمسخخه ىف 

 من أول بداية إ  انعدمامه. كما املكتوب ىف البيت األول: هذ  املرحلة.

   و علم مثّ وجد مثّ رمس""سكو  مثّ صمت مثّ خر 

ر  الباحخخث، كلمخخة "خخخر ". معخخىن "خخخر " منخخه الرمخخز الصخخوىف سيفّسخخ
عمليخخخخة  يرجخخخخع إ  شخخخخأن املخخخخرء ال صخخخخو  و الكخخخخالم لخخخخه  صخخخخو  السخخخخبب

خاصخخخخخة ىف التصخخخخخوف للمتصخخخخخوف، معخخخخخروف ب "زهخخخخخد" . كانخخخخخت نفخخخخخو  
مباركة، حخال بالنسخبة حلخاأل األصخم، فهخو إن كانخت آراؤ  بشخأن املتصّوف 
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يق الذي جيب على الصفي أن يسخلكه، غايخة ىف الصخرامة و التمسخك الطر 
بالقواعخخخخخد. مثخخخخخل املماسخخخخخة ىف الصخخخخخيام تشخخخخخديدا علخخخخخى الصخخخخخوم. مخخخخخن وجخخخخخه 
اخلصو  من خالل الصيام و السهد يقيم اإلنسان املتعبد. إنّه يكتسخب 
قوة ال يتوافر عليها عادة، من حيث كونه كائنخا دنياويخا و هخو يسختطيع ىف 

و أن يشخخخاهد مخخخا جخخخل وصخخخفه و أن يعخخخيش  ن يخخخرى احملجخخخوبهخخخذ  احلالخخخة أ
حخخخال بسخخخط عخخخارم. تبّينخخخا علخخخى السخخخهل و هخخخو يصخخخوم األكخخخل أي الصخخخمت 
ليتقخخخّرب ليحّقخخخق هخخخدفا معينخخخا. عكخخخر اهلل و إجتنابخخخا عخخخن املعصخخخية. ال يشخخخعر 

 الصوىف باحلرج حينما كان يتمّتع بني فرتا  الصيام، بنعم اهلل و عطايا .

بيان عن اإلعتبار بعد أن يقخوم بالعمخل الصخيام يكون  و الرمز "رمس"
الشديد أو الصمت الدائم خاصة، ينّدي إ  معايشا  ممّيزة و إ  أوهام 
و حخخخخخاال  أشخخخخخبه مخخخخخا تكخخخخخون بالغيوبخخخخخة ألّن الخخخخخروح تأخخخخخخذ باحلركخخخخخة و تبخخخخخدأ 
بالتملمخخخخل بإراد خخخخا هخخخخي و تعخخخخيش، بصخخخخورة مسخخخختقلة عخخخخن اجلسخخخخد، جتخخخخارب 

  سخخخخحرية و دينيخخخخة و تلخخخخك احلخخخخاال  غريبخخخخة. ىف سخخخخياقا  عديخخخخدة ألغخخخخرا
حيث كان على املرء بخذل قخوي روحيخة و فكريخة تفخوق مخا يتخوافر عليخه مخن 

. قخخخخخوي  بيعتخخخخخه و حخخخخخ  ىف الزهخخخخخد عي الطبيعخخخخخة الدينيخخخخخة، سخخخخخلوكية متميّخخخخخزة
 (61: 2002)أندريه، 

 البيت الثاع (2
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صورة بداية مثل الطني فيكخون نخارا إ  النخور يختألأل و غخرّي وجخود  إ  
الخخخربد فيكخخخون الظخخخّل و إمجخخخار إ  الشخخخمس، هخخخذا مثخخخل السخخخالك عنخخخد  حخخخال

 سلك الطريقة البحث حقيقة معرفة اهلل. كما ىف البيت الثاع:
 مثّ نور و برد و ظّل مثّ رس"" و  ني مثّ نار 

بخخخالرمز املسخخختادم مخخخن علخخخك البخخخاب، كلمخخخة " خخخني" تأكيخخخد علخخخى تقخخخومي 
ور احلخخاّلج بصخخورة " خخني"  اجلسخخد النخخا  مخخن العلخخق أو الطخخني. و بخخدأ منصخخ

كقخخخبح احلخخخال قبخخخل أن  خخخّر إ  وجخخخود النخخخار و النخخخور، مبعخخخىن إزديخخخاد النتيجخخخة 
 الشأن من األسفل ح  أن يغرّي إ  األفق.

و الرمخز الثخخاع هخو كلمخخة "رخس"، حخخال اخائي الخخذي صخّور بخخه منصخخور 
احلخخخاّلج. بدايخخخة مخخخن قخخخبح احلخخخال " خخخني" موقعخخخه األدع و يغخخخري إ  عخخخاكس 

صخورة الشخمس هخدف ر" يعخىن "بخرد" مثّ يكخون ظخاّل وجخود ، و األخخري "نا
 أخري  ذ  املرحلة.

 البيت الثالث (3

شعر اإلنسان حزينا علخى اآلمل ىف احليخاة، بقخوة اجلهخد فغخرّي نصخيبه إ  
السهل و بدل الزمان فعاد إ  صخعبة احلخال أي فقخر. سخائل املخاء مخن أول 

نتقخخخخل إ  جخخخخاّف األر  مخخخخرّة مكخخخخان صخخخخغري و مخخخخرّ  يسخخخخكن ىف البحخخخخر و ي
 باملرّا . صورة من البيت الثالث:
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 "و حزن مثّ سهل مثّ فقر و ار مثّ حبر مثّ يبس"

أو فيخخخه الرمخخخز الصخخخوىف، كلمخخخة "فقخخخر" مبعخخخىن حخخخال كسخخخر أو نقخخخل املخخخال 
عهاب الغين، "فقخر" مخن علخك البيخت موقعخه بعخد أن يشخروح حخال احلخزن و 

ية احلياة الخيت مل يظهخر منهخا جخواز السهل شأن يتعار  و مثل ىف رومانس
و إمكخخخان اإلنسخخخان عنخخخد مداومتخخخه بخخخاحلّر مخخخن صخخخعب و حخخخزن. ىف الوقخخخت 
الطويخخل سخخعي اإلنسخخان حيصخخل علخخى تغيخخري "حخخزن" إ  شخخأن "سخخهل" لكخخّن 
الخخخدهر كثخخخري النصخخخيحة، جخخخاء  احلخخخال الفقخخخر. مخخخن ّتخخخت مثّ سخخخفل و أفخخخق و 

 إعادة إ  األدىن.

كخخان املخخاء يسخخيل مخخن الخخث يعخخىن "يخخبس"،  و الرمخخز الثخخاع مخخن البيخخت الث
أر  جخاف و مبخخرور بعخخ  األشخياء أمامخخا و رخخاال و مخن أي جهخخة ليصخخل 
إ  أوسع املكان، يعىن البحر. إّتسار البحخر خيلخط فيخه املخاء بخأنور الشخيء 
املتنخخور. فشخخأنه ىف الدرجخخة العليخخا بعخخد رحلتخخه، فيمخخوج املخخاء مخخن وسخخيط إ  

أر  جخخخخخاف. صخخخخخورة معلقخخخخخة باحليخخخخخاة  شخخخخخا و البحخخخخخر فيعخخخخخود إ  األر .
اإلنسان املنمن، بقخوة اإل خان بربّخه و يعخرف القخرآن و سخنة اهلل عخن حخد  

، قخخخدر علخخخى و الصخخخرب احليخخخاة اإلنسخخخان، ينعمخخخه اهللُ حريّخخخة التفكخخخري و اإلرادة
إزدهخخخار األر . فعمخخخل واجباتخخخه و الوصخخخول إ  آمالخخخه، يوّجخخخه الضخخخرورة و 

 اهدة ىف نفو  املنمنني بينا على قدرا م.اجملازفة. خلق اهلل نتيجة اجمل
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 البيت الرابع (4

وافخخخر احملبّخخخة وانتقخخخال إ  حخخخال الصخخخحو فجخخخاء العشخخخق، يتقخخخّرب و شخخخأن 
، صخخورة ثالثخخة مخخن البيخخت الثالخخث متبخخنّي األحخخوال املخخوافرة و شخخعر بالسخخعادة

إنّه بدأ نفسه بسكار احلخّب اهلل متمّتعخا و هخو يصخل علخك احلخال التصوفية 
مي غيوبخخة عخن الوجخخود و فنخاء أم صخحو و نشخخوة أم وجخد بصخخفة الخذي يسخ

 جتربية. هذ  هي حالة خاصة. كما ىف البيت البيت الرابع:

 

 "و سكر مثّ صحو مثّ شوق و قرب مثّ وفر مثّ أنس"

 

و "أنس" فيه رمز صوىف مل يعطى الشاعر معنا  ظاهرا، كلمة "شوق" 
ىف الصخوف، إشختياق  إرتباط املعنيني تأكيخدا مخن حصخول منصخور احلخاّلج.

اللقخخخخاء احملبخخخخوب ألّن هخخخخذا احلخخخخال وقخخخخت يعطخخخخي اهلل للمخخخخنمن املخخخخراد. غخخخخر  
املتصخخوف يعخخىن لقخخاء اهلل، ألّن بخخاملو  لخخيس شخخيء خطخخري إالّ  ريقخخة وجهخخة 

 بقخخة الشخخوق اجلنخخة اهلل، مبعخخىن أّن منصخخور احلخخاّلج و املتصخخّوف دائمخخا  اهلل.
 للمخخنمنني و أهخخل اجلنّخخة. و بعخخد الرمحخخة اهلل و نعمتخخه الخخيت وعخخدها اهلليفّكخخر 

 متام اإلشتياق و حصل على اآلثار املعنوية ىف حياته، و هو أنيس.

 البيت اخلامس (5
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املقام سلك فيه السالك قاب  و أحيانا يكون ببسطه ح  أن  حي 
إن كخخخخخان بعيخخخخخدا عخخخخخادة أم قريخخخخخب كخخخخخان حخخخخخيت يخخخخخذهب  خخخخخوء ظخخخخخاهر  نفسخخخخخه

 البيت اخلامس:. كما املكتوب ىف ىف معرفة اهلل املتصّوف

 " و قب  مثّ بسط مثّ حمو و فرق مثّ مجع مثّ  مس"

 البيت الساد  (6

حينمخخخخا منصخخخخور احلخخخخاّلج قبخخخخول املقخخخخام و ردود  و يغيخخخخب قلبخخخخه ىف هخخخخذا 
على أّن املراد باّتاد حني استشهد منصور احلاّلج بالرتكيز  احلال أو املقام

تهم لخخه مخخن تخخأثريا  احملبخخة ىف تقريخخر  أّن حمبّخخة اهلل تعخخا  ألوليائخخه فد خخة و حمبخخ
بخخخخال امتخخخخزاج، بخخخخل إّتخخخخاد العبخخخخد بخخخخاهلل حخخخخ  كأنّخخخخه هخخخخو مخخخخن  ريخخخخق الفنخخخخاء. و 

 املكتوب ىف البيت الساد :

 "أخذ مثّ رّد مثّ جذب و وصف و كشف مثّ لبس"

رمخخخز اسخخختادمه منصخخخور احلخخخاّلج تبخخخنّي احلخخخال ىف البيخخخت البسخخخاد  هخخخو 
تجميعخه أن يقخول منصخولر بخني احلخاال  النفسخية و ب"لبس"، معنخا  نتيجخة 

احلاّلج: "إّن السلوك الصويف ينتهي ىف مراحل املاتلفة بالشوق مثّ األنس 
مثّ احملو مثّ الطمخس مثّ اجلخذب و خيختم بخاللبس أو احلخرية. حمبّخة اهلل مل يصخل 

بخخذلك  إليهخخا إالّ خملخخوق خخخاّ . مرحلخخة عاليخخة و كر خخة مخخن مراحلخخة سخخابقة،
بأنّخخخخه الطريخخخخق إ  اهلل و الصخخخخويف بأنّخخخخه  أمكخخخخن أن نعخخخخرف اإلسخخخخالم الصخخخخويف

و هذ  املسرية إ  اهلل تلّاخل التصخّوف برّمتخه مخن أولخه إ   السائر إ  ربّه
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يصخخخخل منصخخخخور احلخخخخاّلج بصخخخخفو القلخخخخب و  (64: 2007آخخخخخر . )حمّمخخخخد، 
عوقخخخه، حسخخخن اإلعتمخخخاد و ملخخخيء قلبخخخه حبخخخّب اهلل. نسخخخي اخلخخخوف و العشخخخق 

الشخخخخقيق ىف شخخخخنوام حزينخخخخا، صخخخخورهم  باجلنخخخخة. فيخخخخه ر خخخخي اهلل و لخخخخن نلقخخخخي 
 كر ة، عظيم املروءة، حسن األخالق. 

 

 البيت السابع (7

 

تعبري عن األغخرا  مخن اإلنسخان و اجملتمخع يتعخدي ىف السخوي، جياهخد 
باسخختيالء الخخدنيا و مخخا فيهخخا و إلتحاقخخه مبعسخخور  و يسخخعى اإلنسخخان جماهخخدة

 بع:. مكتوب ىف البيت السا م اهلل به غري إرادا م أي قدر

 "عبارا  ألقوام تساو  لديهم هذ  الدنيا و فلس"

 

رمخخخزان اسخخختادم هبمخخخا منصخخخور احلخخخاّلج يعخخخىن كلمخخخة "دنيخخخا" و "فلخخخس". 
، شخخرط أو  جيخخب أن يقخخيم مبخخا إجتنخخب عنهخخا املتصخخّوفمعخخىن "دنيخخا" معلّخخق 

و العبادة، و الغىن عخن  املتصّوف ترك الدنيا أي الزهد و اإلشتغال بالذكر
و الر خخخخى بالقليخخخخل املعطخخخخوم و املشخخخخروب و امللبخخخخو ، و  النخخخخا ، و القناعخخخخة

رعايخة الفقخخراء، تخرك الشخخهوا ، و اجملاهخدة و الخخورر و قلّخة النخخوم و الكخخالم، 
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و مجخخع ا ّمخخخة و املراقبخخخة و الوحشخخخة مخخخن اخللخخخق و الغربخخخة و لقخخخاء املشخخخايخ و 
األكل عند احلاجة و الكخالم عنخد الضخرورة و النخوم علخى الغلبخة و اجللخو  

أ ، ملسخخخخاجد و لخخخخبس املرقعخخخخة و الخخخخر  و الكتخخخخاب العزيخخخخز نخخخخا ق بخخخخه. )ىف ا
( ألّن عديخخخد مخخخن النخخخا  يسخخخرعون إ  املخخخادة الدنياويخخخة، مخخخن 72: 1999

 صفة أساسية للمتصخّوف نظخر األشخياء كّلهخا ال فائخدة فيهخا إالّ اهلل الوحيخد
هلل و الزاهخخد تخخرك العخخيش الخخدنيا أن ال يرجخخى األجخخور مخخن ربّخخه، لكخخّن اجملبّخخة ا

 سببه.

 البيت الثامن (8

و جياهخخخخد النخخخخا  مخخخخن الخخخخدنيا كثخخخخرة األشخخخخياء الذيخخخخذة و تشخخخخبع نفوسخخخخهم 
و لكخخخن عطخخخى اإلفخخخادة ت مل و األصخخخوا  الغريبخخخة غخخخري الظخخخاهرة الخخخيت شخخخياءلأل

بسخخبب قلخخوهبم قلخخة اإلسخختمار و األشخخياء املفيخخدة مل يتقخخّرب إليهخخا اإلنسخخان 
 النظر. كما املكتوب ىف البيت الثامن:

 عبارا  الورى ىف القرب  س"  وراء الباب لكن "و أصوا

و الرمز الصوىف املستادم ىف علخك البيخت يعخىن "أصخوا  وراء البخاب" 
، ترشخخخدنا إ  معخخخخىن يبحخخخث عديخخخخد النخخخا  عخخخخن األشخخخياء مل تظهخخخخر فوائخخخخدها

، الضخخخخخعيفة عقيدتخخخخخه سخخخخخبب درجخخخخخة إ انخخخخخه  خخخخخعيفة. تعظخخخخخيم الخخخخخدنيا بسخخخخخبب
ملخاّدة، احلخخق و القخّوة، العلخخم و الخخدين، فالعقيخدة اإلسخخالمية مّتسخع الخخروح و ا

و هي تثري قوة التوحيد الكرمي و حّر النفس. فلكّل شيء حمجوب يفتحخه 
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اصخخخخخيته إعتمخخخخخاد بالشاصخخخخخية النخخخخخا  حبخخخخخق الشاصخخخخخية، للمخخخخخنمن خخخخخخق ش
اإلسالمية يعىن اإل ان. و املنمن يقخدر علخى وقايخة الضخرورة النفسخية خوفخا 

املخخنمنني و بر خخاء اهلل سخخوف حيصخخل و جزعخخا. ال خخخوف إالّ اهلل ىف قلخخوب 
كلمة "أصوا  وراء الباب" كانخت مل   املنمن عالما يريد، ماّدة أو أخروية.

يظهخخر معنخخا  بعخخد أن تقخخع اجلملخخة "عبخخارة الخخورى ىف القخخرب  خخس" ىف نفخخس 
 البيت كالعكس و املتعار .

 

 البيت التاسع (9

ة شخخخخعر العبخخخخد فرحانخخخخا و كثخخخخر و إعا أن حصخخخخل علخخخخى املقصخخخخود أهدافخخخخه، 
 كما ىف البيت التاسع: السعادة من سعيه.

 " و آخر ما ينّول إليه عبد إعا بلين املدي حل و نفس"

و الرمخخخخز الصخخخخويف ىف هخخخخذا البيخخخخت "حخخخخل و نفخخخخس" أي عبخخخخارة اإلبعخخخخاد 
اإلنسخخان عخخن شخخيء ال يريخخد تّقربخخه لريتفخخع إ  مسخختوى احلضخخرة اخلاّصخخة. إن 

لكنه ال يتهخاون نتيجخة احليخاة أي ترك الدنيا  يقوم النا  بالعملية التصّوفية
الخخخدنيا كالوسخخخخيلة أعمالخخخخه الصخخخخاحلة وال فخخخخراه الخخخخروح شخخخخديدا حخخخخيّت ال يفّكخخخخر 
اإلحتياجا  و مقتضخياته، إعن غخري قخادر إ  اإلخخراج الزكخاة أو املسخاعدة 

 لآلخر.

 البيت العاشر (10
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رأي احلخخاّلج أن مقتضخخياته املدنيّخخة وسخخيلة اإليضخخاح املعخخىن حبّخخه هلل بخخأن 
، لكخخخّن اهلل و معرفتخخخه خادمخخخة آمانخخخههبخخخا. فحسخخخب مقخخخدارها وسخخيلة يغلخخو ال 

 كما املكتوب ىف البيت العاشر:  هدف آخر.

 "ألّن اخللق خدام األماع و حّق احلّق ىف التحقيق قد "

أو و الرمخخز الصخخويف املسخختادم يعخخىن "قخخد "، و هخخذا حخخال معرفخخخة اهلل 
 سخخببا يتعلّخخق فيخخه أخخذ اهلل للعبخخد أخخخذا ال يعخرف لخخه أصخخال و ال فضخال و ال

بكيفيخخخخة خمصوصخخخخة و ال يبقخخخخى لخخخخه شخخخخعورا حبّسخخخخه و شخخخخواهد  و ممحواتخخخخه و 
إراداتخخه بخخل تقخخع عخخن جتلّخخي إ خخي، لخخيس لخخه بدايخخة و ال غايخخة و ال يوقخخف لخخه 
على حّد و ال اايخة و حمخّق العبخد حمّقخل ال يبقخى لخه شخعور بشخيء. )أ خن، 

2000 :87)  

غلخخخى حبيبخخه الكخخخرمي، اهلل عخخخّز و حخخّب ملنصخخخور احلخخخاّلج بطريقخخة التقخخخّرب 
و سخّر احليخاة الصخوفية  جّل. وصل إ  مرحلة اائية ب"معرفة" أو حمّبة اهلل

و جوهرها و علك إنكار الذا  و فناء احملّب ىف احملبوب إع ال يعروف اهلل 
و ال حيخخخخخخخخخخّب حّقخخخخخخخخخخا و ىف الخخخخخخخخخخنفس أدىن شخخخخخخخخخخعور بخخخخخخخخخخذا ا و بالعخخخخخخخخخخامل مخخخخخخخخخخن 

ثالثة: معرفة اللسان هخو اإلقخرار و  ( و املعرفة58: 2007حو ا.)حممد، 
: 2000معرفخخخة القلخخخب هخخخو التصخخخخديق و معرفخخخة الخخخروح هخخخو اليقخخخخني. )أيب، 

31) 
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عرفخة ّتقيخق القلخخب وجخد منصخور احلخخاّلج نخور اهلل باحملبّخة اهلل و حبّخخه، امل
بوحدانية اهلل. ألّن ا دف املراد تنفيخذها يعخىن لقخاء حمبوبخه. اهلل سخبحانه و 

 تعا .

الثانيخخخخة تعخخخخر  األحخخخخوال التصخخخخوفية عنخخخخد سخخخخلك الطريقخخخخة،  و القصخخخخيدة
تركيخخب اجلملخخة مخخن بيخخت إ  بيخخت آخخخر يبخخنّي للقخخار . و تشخخمل القصخخيدة 
قافيخخة مخخن البيخخت األول حخخ  البيخخت العاشخخر. باسخختادام كلمخخة "رمخخخس" و 
"رس" و "يبس" و "أنس" و " مس" و "لبس" و "فلس" و " س" و 

 "نفس" و "قد ". أي قافية "سني".

يرى الباحث أّن الرموز الصوفية ىف القصيدة الثانية هي كلمة "خر " 
و "رمخخخخس" ىف البيخخخخت األّول، كلمخخخخة " خخخخني" و "رخخخخس" ىف البيخخخخت الثخخخخاع،  

الثالخخخث، كلمخخخة "شخخخوق" و "أنخخخخس" ىف كلمخخخة "فقخخخر" و "يخخخبس" ىف البيخخخت 
البيت اخلامس. من البيخت األول حخ  اخلخامس يكخون وا خح للقخار  عخن 

 الوجخخود و غيابخخا م علخخى أسخخا  )ختلّخخي، جتلّخخي، ّتلّخخي(. أحخخوال صخخوفية ىف
 هذا شرح احلال  النفسية و ااية األحوال بصورة "لبس" أو "تلّبس".

إسخختادام الرمخخوز الصخخوفية بكلمخخة "دنيخخا" و "فلخخس" ىف البيخخت السخخابع،  
كلمخخة "أصخخوا  وراء البخخاب" ىف البيخخت الثخخامن"، كلمخخة "حخخل و نفخخس" ىف 

تشخخرح هيئخخة اإلنسخخان الخخذي يوّجخخه األشخخياء ىف الخخدنيا كلهخخا   البيخخت التاسخخع،
كلمخخة   ولكخخن منصخخور احلخخاّلج غخخري مريخخد حصخخول إليهخخا. تأكيخخد غر خخه ىف 

قد " ىف البيت األخري أم العاشر، أو ح منصور احلاّلج غر ه الوحيد "
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 طواته الصوفية مخن األبيخا  السخابقة عخن حاالتخه وجخود و غيابخا كخان. و 
و التصخخخّوف منصخخور احلخخخاّلج منشخخخر  بشخخخهوا  الخخدنيا.تخخرك األشخخخياء املخخنثرة 

علخخى قخخدرة اإلنسخخان علخخى احللخخم و علخخى الخخوق الشخخديد و العمخخل املالخخل 
لتأكيخخد حلمخخه و صخخوفية احلخخاّلج مخخن ثخخورة علخخى الواقخخع عخخن  ريخخق احللخخم و 
السخخخخعي الخخخخدائب لتحقيقخخخخه كمخخخخا قخخخخال "مخخخخن ظخخخخّن أنّخخخخه ير خخخخيه اهلل )أي اهلل( 

" و هخو ىف هخذا كخان ينّكخد الطريخق إ  احلخّق باخلدمة فقخد جعخل لر خا  مثنخا
هو  ريق التوق املشفور باحلّب. فتح منصور احلاّلج  رقا أخرى للمعرفخة 
فخخال بخخّد أّن املقصخخود هخخو املعرفخخة )القلبيخخة( أو )الذوقيخخة( بخخالتعبري الصخخويف و 

: 1997البغخخخخدادي، هخخخخذ  املعرفخخخخة عخخخخن احلخخخخاّلج باحللوليخخخخة أو اإلّتاديخخخخة. )
52-53)   

نصخخور احلخخاّلج مخخن قصخخيدته "مراحخخل علخخى الطريخخق" عخخن موازنخخة عكخخر م
احليخخخاة بخخخني الخخخدنيا و اآلخخخخرة بخخخال  خخخاون أحخخخد ا، حسخخخن املخخخروءة املخخخنمن أن 
يصخخاحب و يكخخرم اإلنسخخان و املالوقخخا  اهلل. ىف الخخدنيا شخخنون كثخخرية عنخخد 
حصول إ  اإلحتياجخا  املقصخودة، صخّور هبخا منصخور احلخاّلج كخا الطريقخة 

خطخخا إليهخخا. مخخن السخخفل إ  األفخخق أو إنكعاسخخهما. ألّن املخخنمن  و املراحخخل
 الخخخخخورر، جيخخخخب إظهخخخخخار قيمخخخخخة احملبّخخخخة هلل بصخخخخخفا  الصخخخخخرب، القناعخخخخة، الزهخخخخخد،

الرجخخخاء، اإلخخخخال ، التقخخخّرب، املشخخخاهدة و احملبّخخخة. إسخخختعداد املواجهخخخة خخخخري 
و حخخخخال حقيقخخخخة املعخخخخين التوحيخخخخد ملنصخخخخور احلخخخخاّلج،  املقخخخخام، حيخخخخاة اآلخخخخخرة.

 لنفسه بنفسه عن نفسه سبيله بالفناء. توحيد
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وجخخد الباحخخث عالقخخة الخخنل إ  الخخنل اآلخخخر، يعخخين ىف القخخرآن الكخخرمي 
 عن حقيقة الزهد: 

"قخخل متخخار الخخدنيا قليخخل و اآلخخخرة خخخري ملخخن اتقخخى و ال تظلمخخون فتخخيال" 
 (77)النساء: 

 (17"و اآلخرة خري و أبقى" )األعلى: 

اآلخخخرة لعخخّل يخخنجح العبخخد فيهمخخا،  و موازنخخة عخخيش احليخخاة بخخني الخخدنيا و 
 كما صّور منصور احلاّلج ىف فصيدته.

 "وابتين فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة و ال تنس نصيبك من الدنيا"

 (77)القصل: 
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القص     يدة الثالث     ة )أو القص     يدة التاس     عة ف       دي     وان منص     ور  ( ج
 الحاّلج(

 البيت األول (1

فسخخخه و مخخخن تعّجخخخب منصخخخور احلخخخاّلج عنخخخدما أدرك مخخخا يخخخأتى مخخخن ن
 ت األّول:لبيامنيته الذي  لك النعمة و الكرما ، صورة من 

 "عجبت منك و ميّن يا منية املتمين"

رمخخز منصخخور احلخخاّلج كلمخخة "منيخخة املتمخخين" بديلخخة عخخن شخخعر احلخخّب 
 للاالق الذي مل يقف إعطاء املالوقا  نعمة متوافرة.

 البيت الثاع (2

دقيقخخة ال إنفصخخا ما، ألّن عالقخخة بخخني احملخخّب و احملبخخوب بقرابتهخخا ال
، و السخكينة اإل ئمخاناحلّب عهب وحيخد قخادر علخى انخزال األمخن و 

فكرته عن احلب أنّه نافذ العمل احملبة رغم صفتها مصيبة و مشتاق 
ر احلاّلج أّن حبيبه يقيم ىف حيت شعر منصو  إ  كّل حال مع حبيبه

 صورة من البيت الثاع: معا. نفس الواحد

 حيت ظننت أّنك أّع"نيتين منك د"أ
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 البيت الثالث (3

شخخعر منصخخور احلخخاّلج بصخخفة الشخخجار احلخخب بكثخخري الغخخرية حخخيّت أن 
وصخخخخل إ  حخخخخال اجلمخخخخع ىف الوجخخخخد و و خخخخخرج إ  موقخخخخع احلخخخخر بعخخخخد 

 كما املكتوب ىف البيت الثالث:استقالل بيد حمبوبه.  

 "و غبت ىف الوجد حيّت أفنيتين بك عيّن"

كلمخخة "وجخخد" أي ىف فكخخرة منصخخور يف البيخخت الثالخخث رمخخز صخخويف،  
للموجخخخخخودا  إ  اهلل  بالعبخخخخخادة و اخلضخخخخخور و احلخخخخخاّلج حبخخخخخال توّجخخخخخه 

التخخذلل و الفقخخخر و التعظخخخيم و اإلجخخالل و احملبّخخخة و يصخخخل إ  الخخخذا  
العليخخة موجخخودة ىف كخخّل شخخيء شخخهودا و رؤيخخة، عاريخخة عخخن كخخّل شخخيء 

حمبوبه. متباعدة عن كّل شيء عنايا و حقيقة. و عارف بقدر مرتبة 
 (47: 2000)أ ن، 

 البيت الرابع (4

نخخداء منصخخور احلخخاّلج إ  حبّخخه الخخذي يعطخخى السخخعادة ىف احليخخاة و 
مكتوب ىف البيت مماته، صورة الشوق عندما وقع وجود  ىف املعدم. 

 الرابع:

 "يا نعميت ىف حيايت و راحيت بعد دفين"
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كلمخخخخخخة مرمخخخخخخوزة مسخخخخخختادمة ىف البيخخخخخخت الثالخخخخخخث هخخخخخخي "نعمخخخخخخيت" و 
تعبخري للشخيء وجخود  مثخني عنخد  و "راحيت" و "دفين". كّلها ""حيايت

حياتخخه ىف الخخدنيا و موتخخه. كخخان احلخخاّلج هخخو الخخذي  خخّور جتربخخة احلخخّب 
)شخيء غخري ظخاهر(، فقخخد رأي اإل خي وارتقخي هبخا إ  أفخق ميتخافيزيقي 

منصخخور احلخخاّلج أّن جخخوهر الخخذا  اإل يخخة هخخو احلخخّب، علخخك أّن احلخخّق 
املطلقخخخة قبخخل أن خيلخخخق اخللخخق و باحلخخخب جتلّخخخي أحخخب عاتخخخه ىف وحدتخخه 

لنفسخه بنفسخه، فلّمخخا أحخّب أن يخخرى علخك احلخّب بعيخخدا عخن الغخخرية ىف 
صخخخورة ظخخخاهرة أخخخخرج مخخخن العخخخدم صخخخورة مخخخن عاتخخخه  خخخا مجيخخخع صخخخفاته و 
أمسائه. احلب الذي يرينا الشّر خريا أو علخى األقخل يرينخا الشخّر شخر ا 

-62: 2000بخخخخة. )حمّمخخخخد، أساسخخخخّيا لظهخخخخور اخلخخخخري. و اهلل خخخخخري احمل
63) 

 البيت اخلامس (5

 اهلل رشخخخيد  و مخخخا عنخخخد  الفخخخرح و السخخخعادة إالّ مخخخن رمحخخخة احملبخخخوب،
و اخلشية و األمن، حخّس للظهخور صخورة اإل خان  حينما جاء اخلوف

 قدرة اهلل. كما املكتوب ىف البيت اخلامس:

 "ما   بغريك أنس من حيث خويف و أمين"

بكلمخة "خخويف" و "أمخين"، كال خا  يف البيت اخلامس رمخز صخويف
إ  معخخخخىن اخلخخخخوف أو اخلشخخخخية للمخخخخنمن الخخخخذي و خخخخع قيمخخخخة يقصخخخخد 
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القخخخخرآن ىف قلبخخخخه، وجخخخخوب التنفيخخخخذ األعمخخخخال الصخخخخاحلة و إجتنخخخخخاب 
احلرمخخا  حخخيت يخخنه  شخخعر  تثبيتخخا ىف العمليخخة  اعخخة. فخخإّن خخخوف 

أقخخخوى مخخخنهم الخخخذين إبعخخخاد نفوسخخخهم  املخخخنمنني الخخخذي يتقخخخّرب إ  اهلل
. فعلى املنمن محاية درجة اخلشخية هلل. و فائخدة اخلخوف ىف عن اهلل

الخخخخخدنيا: سخخخخخبب ارتفخخخخخار سخخخخخلطته و ازديخخخخخاد اإل خخخخخان و السخخخخخكينة ىف 
القلب، و رفخع عخن عمليخة حممخودة خملصخا هلل و ال يطلخب األجخور 

 (323-322: 2009منه. )صاحل، 

عوق السخكينة ىف كلمة "أمين" ترجخع إ  صخفة الرجخاء للمخنمن، 
الشال أي احملبخوب. هخذا احلخّس ورد مخن سخعادة برمحخة  اإلنتظار

اهلل و انشراح القلب ألن ينمن بخاهلل. فبهخذا مخنثّر القلخب اإلنسخان 
 للوصول إ  هدفه احملبوب.

 البيت الساد  (6

و أنخخخخخت الخخخخخذي  لخخخخخك العلخخخخخوم جياهخخخخخد هبخخخخخا للوصخخخخخول وجهتخخخخخك و 
، هخذا نخداء منصخور احلخاّلج للمحبخوب. كمخا  منت معلومي لك

 ىف البيت الساد :املكتوب 

 "يا من ريا  معانية قد حويت كّل فيّن"
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رمز صخويف الخذي اسختادم بخه الكاتخب القصخيدة، كلمخة "ريخا  
شخخخرح مخخخن أحخخخد غخخخر  املتصخخخّوف عخخخن العلخخخم، كمخخخا قخخخال معانيخخخة" 
 الغزا :

"فخخخاعلم أّن ميخخخل أهخخخل التصخخخّوف إ  العلخخخوم اإل يخخخة دون التعليميخخخة  
و ّتصيل ما صخنفه املصخنفون  فلذلك مل حيرصوا على دراسة العلم

: 2004و البحخخخخث عخخخخن األقاويخخخخل و األدلخخخخة املخخخخذكورة" )اجلميخخخخل، 
( فمنصخخخور احلخخخاّلج فيخخخه كمخخخال الفكخخخر و اإل خخخان ىف الصخخخويف 182

اإلسالمي، كان حفخيل القخرآن و مفاهيمخه، عميخق العلخم احلخديث 
و عظخخيم املخخروءة الصخخوفية. مخخن نعمخخة اهلل أن خيطخخو إ   و احلخخديث

 ّبة باملعرفة و احلب اإل ي.نور احمل

 البيت السابع (7

مراد وحيد ىف حياة ملنصور احلاّلج يعىن بلوه احلوائج اليت تسخرّ  
عالمخخخخخة حخخخخخخب اهلل  و ال تضخخخخخرّ ، ال إرادة إالّ حصخخخخخول إ  حمبتخخخخخه. 

 اعة اهلل، فإعا أحب اهلل العبد أحّبه و ال يستطيع العبد حمبخة اهلل 
لخخخخه و هنخخخخاك اإلجتهخخخخاد ىف  حخخخخيت يكخخخخون اإلبتخخخخداء مخخخخن اهلل باحلخخخخبّ 

 املكتوب ىف البيت السابع:كما مر اته.  

 "و إن متّنيت شيئا فأنت كّل التميّن"
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هخخخخذ  البيخخخخت تشخخخخمل الرتكيخخخخب اجلملخخخخة و بالقافيخخخخة ىف كخخخخّل أخخخخخري 
البيخت مخخن بيخخت إ  أبيخخا  بعخد ، مثخخل كلمخخة "املتمخخين" و "أّع" و 

كخخّل بيخخت مخخنخر "عخيّن" و "دفخخين" و "آمخخين" و "فخخيّن" و "التمخخين".  
 بالياء. أي قافية ياء.

عخخخرّب منصخخخور احلخخخاّلج حقيقخخخة حبّخخخه للاخخخالق، هخخخو اهلل سخخخبحانه و 
تعا  برموز صوفية. و تلك الرموز كما تا : كلمة "منيخة املتمخيّن" 
ىف البيت األّول، كلمة "الوجد" ىف البيت الثالخث، كلمخة "نعمخيت" 

ع، كلمخخة "خخخويف" و "حيخخايت" و "راحخخيت" و "دفخخين" ىف البيخخت الرابخخ
ريخخخخا  معانيخخخخة" ىف البيخخخخت و "أمخخخخين" ىف البيخخخخت اخلخخخخامس، كلمخخخخة "

الساد . ىف األشكال احلّب متنوّر املعين الصورة احملبخوب. صخورة 
احملبخخوب برمخخز "منيخخة املتمخخيّن" و "نعمخخيت" و "حيخخايت" و "راحخخيت" و 
"دفخخخخين" و "ريخخخخا  معانيخخخخة". و حخخخخال منصخخخخور احلخخخخاّلج ىف صخخخخورة 

" و "أمين" عند حصول إ  وجه حّبه )اهلل( بخه "الوجد" و "خويف
  يثري إ  حدوء النفس املنمن.

 

احلخخّب حرفخخان، حخخاء و بخخاء. و احلخخاء آخخخر احلخخروف مخخن الخخروح و 
الباء أول احلروف مخن البخدن، و احملخب. يكخون روحخا بخال بخدن، و 
بخخدنا بخخال روح و لكخخّل شخخيء عبخخارة إالّ احملبّخخة فإّاخخا ال عبخخارة  خخا و 

و أجخخل مخخن أن تخخدخل ىف العبخخارة. و لخخذلك خلخخق اهلل  هخخي ألطخخف
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تعخا  املالئكخخة للادمخخة و اجلخخّن للقخدرة و الشخخيا ني للعنخخة و خلخخق 
العارفني للمحبة، فاحملبّخة نخار حطبهخا أكبخاد احملبّخني و اخلخوف نخار، 

 (23: 2000و احلّب نور و ال تكون أبدا نار بال نور. )أيب، 

أي خارجه، من نّل القرآن  و عالقة القصيدة إ  النل اآلخر
 الكرمي:

اهلل سخخّار لكخخم مخخا ىف السخخماوا  و مخخا ىف األر  مل تخخروا أّن " أ
و أسخخبين علخخيكم نعمخخه ظخخاهرة و با نخخة و مخخن النخخا  مخخن جيخخادل ىف 

 (20اهلل بغري علم و ال هدي و ال كتاب منري" )سورة لقمان: 

ال "فأقم وجهك للدين حنيفا فطر  اهلل اليت فطر النخا  عليهخا 
تبديل خللق اهلل علك الخدين القخيم ولكخّن أكثخر النخا  ال يعملخون" 

  (30)الروم: 
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 الباب الرابع   

   اإلختتام         

   

 الخالصة - أ

بعد أن يتبنّي الباحث حبثا دقيقيا عن الرموز الصوفية ىف ديوان منصور احلاّلج 
يقخخخوم الباحخخخث  كبنخخخاءا علخخخى علخخخ مخخخع عخخخر  البيانخخخا  و ّتليلهخخخا ىف البخخخاب الثخخخاع،

 كما يلي:  باخلالصة عنها

 

توجخخخخد الرمخخخخوز الصخخخخوفية ىف ديخخخخوان منصخخخخور احلخخخخاّلج الخخخخيت تشخخخخمل فيهخخخخا  -1
القصيدة األو ، القصيدة الثانية و القصيدة الثالثخة. كتخب هبخا منصخور 
احلخخخخاّلج ىف ثالثخخخخة قصخخخخائد  مثخخخخل كلمخخخخة "علخخخخم" و "إ خخخخان" و "حبخخخخر" و 

"أفوا " جوهر" و "ماء" و "الدهر" و " ود" و "روحي" و "قليب" و "
ىف و "اجلسخخخخخخخم" و "يتخخخخخخخيم" و "أعمخخخخخخخى" و "فتخخخخخخخا" و "رخخخخخخخس". كّلهخخخخخخخا 

لقصخخخيدة األو . و الرمخخخوز الصخخخوفية املرمخخخوزة ىف القصخخخيدة الثانيخخخة هخخخي  ا
كلمة "خر " و "رمس" و " ني" و "رس" و "شوق" و "أنس" و 
"لخخخخخبس" و "الخخخخخدنيا" و "فلخخخخخس" و "أصخخخخخوا  وراء البخخخخخاب" و "حخخخخخّل و 

و ىف القصيدة الثالثة رموز هي كلمة "منية املتمين" "قد ".  نفس" و
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و "الوجد" و "نعميت" و "حيخايت" و "راحخيت" و "دفخين" و "خخويف" و 
 "أمين" و "ريا  معانية". 

و حصل الباحث علخى معخين الرمخوز الصخوفية بعخد قخراءة إكتشخافية أي  -2
يعخخخىن معخخخىن قخخخراءة ىف املرحلخخخة األو  عنخخخد سخخخيميائية مليكائيخخخل ريفخخخاتري، 

األول عّمخخخا كتخخخب و عخخخر  الباحخخخث و حصخخخول علخخخى ناحيخخخة حنويخخخة و 
صخخخخرفية و تداوليخخخخة و معخخخخان حرفيخخخخة. و إلتحخخخخاق بقخخخخراءة تأويليخخخخة فوجخخخخد 

، ىف القصخخخيدة الباحخخخث أبعخخخد املعخخخىن للرمخخخوز الصخخخوفية ىف ثالثخخخة قصخخخائد
األو  تصّور قدرة اهلل و تدّل على معىن اإل ان للعبد حقيقيا، ىف كّل 

، وقخخت املصخخيبة أو السخخعادة. ثنخخاء شخخعر الشخخاعر بخخالفرح أم احلخخزنحخخال أ
صخخخخخّور الكاتخخخخخب نعمخخخخخة اهلل بظخخخخخواهر الكونيخخخخخة )حبخخخخخر،  خخخخخود، رخخخخخس( و 
اإلنسانية )يتيم، أعمي، صحبة فتا( و كّلها بدأ  بعظيمة اآلثار مخن 

 "علم" و "إ ان" كاالصورة احملّبة هلل.
قصخخيدة الثانيخخة دلخخيال و اسخختادم منصخخور احلخخاّلج رمخخوز  الصخخوفية ىف ال 

على خطواته و األحوال عند حبث نور اهلل، يعخىن حخال املعرفخة حبّخه و 
ّتقيقخخه بوحدانيخخة اهلل و عخخرّب هبخخا احلخخاّلج لخخذكر أ ّيخخة املوازنخخة احليخخاة بخخني 

 الدنيا و اآلخرة بال التهاون أحد ا.

و الرمخخخوز الصخخخوفية ىف القصخخخيدة الثالثخخخة متثخخخل األشخخخكال احلخخخّب املتنّوعخخخة 
للمعىن الصورة احملبوب )اهلل( برمز "منية املتمين" و "نعميت" و "حيخايت" و 
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"راحيت" و "دفين" و ريخا  معانيخة" و بيخان احلخال منصخور احلخاّلج بصخورة 
 "الوجد" و "خويف" و "أمين" عند وصول إ  وجه ربّه.

 اإلقتراحات - ب
ثخخخة و اإلقخخخرتاح الخخخذي يخخخورد بخخخه الباحخخخث للبخخخاحيثن الخخخذين سخخخوف يقخخخيم مبباج

حخخو  ىف املسخختقبل، عّمخخا يتعلّخخق بالشخخعر الصخخويف ىف ديخخوان منصخخور احلخخاّلج، الب
 فعليهم اإلهتمام كما يلي:

ينبغي للباحث فهم و معرفة الدراسة اخلاصة ألن حيّلل حبثه، مثخل  -1
دراسخخخخخة سخخخخخيميائية مليكائيخخخخخل ريفخخخخخاتري و النخخخخخاظر اآلخخخخخخر. التعّمخخخخخق و 

 ه ىف التحليل النل.اإلهتمام الكثري سيساعد الباحث زيادة قدرت
يكخخخون الباحخخخث مفّسخخخر الخخخنل بالدقّخخخة التفسخخخري، ألّن القصخخخائد أن  -2

الصخخخوفية ّتتخخخاج إ  إظهخخخار املعخخخين اخلفخخخي بخخخدقيق. ينبغخخخي للباحخخخث 
الكتخخخخخب الصخخخخخوفية و التخخخخخاريخ املتصخخخخخّوف عنخخخخخد ّتليخخخخخل إ  مراجعخخخخخة 

  النصو  الصوفية حيت يكون حبثه ممتاز البحث.
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