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The Qur’an in Sufi religiosity 
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 القرآن في الّتدّین الّصوفيّ 

 
 

 الملخص: 

ال ينقطع تواتر الّدراسات   مازال الّنّص الّتأسي��ّي لالجتماع اإلسالمّي موضوعا إش�الّيا محّر�ا لسواكن الفكر،

قة بھ والبحوث �� قضاياه االعتقادّية والّتأو�لّية، فضال عن �ونھ مثارا للمجادالت داخل املنتديات ا�خاّصة  
ّ
املتعل

ذلك   وليس  القرآُن والعاّمة.  مادام  تبّدلت  بُمستغَرب  مهما  املسلم�ن  مجتمع  ثقافة  عليھ  تنب�ي  ذي 
ّ
ال األساَس 

ر �� هيئا��م االجتماعّية،  امل الفاعَل و ،  أحوالهم
ّ
اهرة للعيان حّ�ى اآلن  وال أد�� منؤث

ّ
استئناف الّنظر إ��    فاعلّيتھ الظ

�ي تحاول أن �ستطلع 
ّ
 صعيد الّتدّين الّصو�ّ�.  حضوره ع�� أوجھ�� شأنھ ��ذه الّدراسة ال

تبدو بد��ّية، ال    ومب�ى هذه ا�حاولة ع�� فرضّية قد 
ّ
تمث الّتدّين اإلسالمّي  ل�ّل ش�ل من أش�ال  أّن  وخالص��ا 

�� الّتفاعل مع ا�خطاب القرآ�ّي، و�ذ �س�� إ�� استبيان م�امن خصوصّية الّتدّين الّصو�ّ� �� هذين    للقرآن ومن��

أّ��ا ال تخلو مّما يص�ح    مشروِع تحي�ٍن يأخذ �ع�ن االعتبار �ساؤالت عصرنا  أن  املستو��ن، نراهن ع�� 
َ
ي�ون بذرة

ن  ،ا�حرجة
ّ

يمك وقد  معرفّيا.  منِتجة  من�جّية  آفاقا  الّتفاعل    من  و�فتح   �� الّنظر  زوايا  تنويُع  الّرهان  هذا  تحقيق 

الّت�و�نّية،   أصولھ   �� املتصّوفة  معتَقد  باستجالء  وذلك  الكتاب،  �ْي 
ّ
دف ب�ن  ن  املدوَّ اإلل�ّي  الكالم  مع  الّصو�ّ� 

 واستكشاف كيفّية ت�ّون ما استقّروا عليھ من أنظمة فهمھ، واستيضاح بنية نظامهم الّتأو��ّ�.

ل  – فهم –تفاعل  – قرآن –الّتدّين الّصو�ّ� فاتيح: ال�لمات امل
ّ
.  –تمث  تلّقٍ

Abstract: 
The founding text of the Islamic Society is still a problematic topic that drives the stimuli of thought. Studies 

and researches on its doctrinal and hermeneutical issues do not cease, in addition to being a subject of 

controversy within private and public forums. This is not surprising since the Qur’an is the foundation on which 

the culture of Muslim society is based, no matter how their conditions have changed, and an influential actor in 

their social forms, and it is not more convincing than its apparent effectiveness so far to resume consideration 

of it in this study that attempts to explore the aspects of its presence at the level of Sufi religiosity . 

This attempt is based on a hypothesis that may seem self-evident, and its conclusion is that every form of 

Islamic religiosity has a representation of the Qur’an and a direction in interacting with the Qur’anic discourse. 

Considering the embarrassing questions of our time, it opens up methodological horizons that are 

knowledgeably productive. It may be possible to achieve this wager by diversifying the angles of consideration 

in the Sufi interaction with the divine speech written between the two covers of the book, by clarifying the belief 

of the Sufis in its formative origins, and exploring how the systems of understanding they settled on were 

formed, and clarifying the structure of their interpretive system. 

Keywords: Sufi  religiosity - Quran - interaction - understanding - representation - reception. 
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 : مقّدمة  -1

مدار كالمنا ع�� عالقة ش�ل من أش�ال الّتدّين اإلسالمّي با�خطاب القرآ�ّي، ومب�ى نظرنا �� هذه املسألة  

ع�� تمي�� م���ّ�، ب�ن مسّ�ى الّدين ومفهوم الّتدّين، �ستند إ�� فرضّيت�ن مت�املت�ن، فأّما الفرضّية األو��  

ق با�خالق وال�ون واإل�سان، و�نطوي ع�� طلبّيات  فأّن الّدين معطى إل�ّي فو 
ّ
غة، يحتوي خ��ّيات تتعل

ّ
ق الل

ل هذا املعطى، �حظة الّنبّوة ا�
ّ
سان العر�ّي،حّمد�� العبادات واملعامالت، و�ذ �ش�

ّ
بات   ّية، �� �سيج من الل

و  باآلذان  سمعا  البشرّي  للّتلّقي  أقابال  وأّما  ُمَهيَّ كتاب.  �ْي 
ّ
دف ب�ن  هو    للّتدو�ن  الّتدّين  فأّن  انية 

ّ
الث الفرضّية 

لبّيات، 
ّ
الط من  يتضّمن  ما  وتطبيق  ا�خ��ّيات  من  عليھ  �شتمل  ما  بتصديق  هللا  عن  ى  املتلقَّ مع  الّتفاعل 

جاهات شّ�ى بفعل تنّوع سياقات الّتلّقي واختالف املتلّق�ن معرفّيا  
ّ
و�حصل ذلك �� خضّم من املناو�ل تّتخذ ات

 يرهم اجتماعّيا. وتباي��م ثقافّيا و�غا

ُع التباس تار��ّ� َجَعَل �ّل انز�اح عن الّتدّين الّسائد موصوما  
ْ
ومناط الّتمي�� ب�ن املستو�ْ�ن املذ�ورْ�ن َرف

ة اإلسالمّية، وتنقلنا إزالة اشتباه كهذا من زاو�ة نظر عقائدّية أساسها    ممتطَي بما ُيخرِج  
ّ
صهوِتھ من دائرة املل

هب الّدينّية إ�� موقف معر�ّ� �عّد �ّل تمذهب شكال �� الّتدّين �ستوي مع سائر  املفاضلة ب�ن مختلف املذا

ھ  
ّ
ن أ�حابھ اجتماعّيا، وقد ي�ون فضال من الكالِم القوُل إن

ُّ
 بمدى تمك

ّ
األش�ال وال ين�ل ع��ا أو ير�و عل��ا إال

املعرفّية، فقد يحظ بالوجاهة  ن االجتما�ّ� 
ّ

الّتمك يق��ن  أن  ا�حتمّيات  ما ال  ليس من  الّرأي  بالقبول من  ى 

بات الواقع االجتما�ّ�، وقد يلقى الّصدَّ من القول ما  
ّ
أساس لھ �� منطق املعرفة، �جّرد �ونھ �ستجيب ملتطل

 يقوم ع�� أصل �� الفكر مت�ن.

واملقاالت االعتقادّية، ولكْن مهما   الكالمّية  الفرق  �عّدد  اإلسالمّي ع�� قدر  الّتدّين  تنّوعت أش�ال  لقد 

الّتدّين  ،  تنّوعت وهو  الّسّ�ّي،  الّنمط  أحدهما  اإلل�ّي،  ا�خ��  مع  الّتفاعل   �� رئيسّي�ن  نمط�ن  عن  تخرج  ال 

قافّية والّسلطات  
ّ
ك ملفاتيح االجتماع ومغاليقھ من الو�� ا�جم�ّ� والقّوة املاّدّية واملؤّسسات الث

ّ
الّسائد املتمل

مات العقائدّية واألطر االجتماعّية والقوالب  الّرمزّ�ة. وثان��ما الّنمط  
ّ
االنز�ا�ّ�، وهو �ّل تدّين �عدل عن املسل

أّن   ذلك  إرهاصاتھ،   �� الّتصّوف  �ان  القبيل  هذا  ومن  املهيمنة،  ا�خطابّية  شكيالت 
ّ
والت ا�جاهزة  الفكرّ�ة 

 ت.�عض املتدّين�ن الذوا بھ منصرف�ن عن املألوف �� االعتقادات والعبادات واملعامال 

ر إ�� الّتدّين الّصو�ّ� عموما بوصفھ مسل�ا روحّيا �� تقّرب العبد إ�� املعبود قائما ع�� آداب  كث��ا 
َ
ما ُينظ

ما ُيتَناَول باعتباره مذهبا �� فهم ا�خ�� ا�، و سلوكّية ثّم طرقّية
ّ
�ي ت�اد ت�ون  حّمدقل

ّ
ّي، ومن هذه الّزاو�ة ال

�ساؤل   مواجهة   �� درسھ  إ��  نتطّرق  االستفهامّية  مهملة  بالّصيغة  عنھ  و�عّ��  أعيننا  نصب  نضعھ  مركزّي 

وفهما؟اآلتية:   ال 
ّ
تمث القرآن  مع  الّصو�ّ�  فاعل 

ّ
الت خصائص   �� من    ما  وجاهتھ  ساؤل 

ّ
الت هذا  ويستمّد 

ما يتمّ�� عن سائر األش�ال بأصول اعتقادّية �� مكمن فرادتھ،  
ّ
فرضّيٍة خالصُ��ا أّن �ّل ش�ل �� الّتدّين إن

م��او��مّ  الّصو��ّ   ،نا  بالّتدّين  ق 
ّ
يتعل اآلي،    ،فيما  فهم   �� من�جھ  هو  هذا  تصّوره  من  وفرع  للقرآن  تصّوره 

 إ�� استبيا��ما من ا�خلفّيات الّنظرّ�ة. و�ستبق ا�خوض ف��ما بتمهيد يوّ�ح ما وراء مسعانا
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 : تمهید: في األسس الّنظرّیة لهذه الّدراسة  -2

ملفهوم "الّتدّين الّصو�ّ�"، �� عنونة ُمنَجِزنا هذا، بدل صيغة    الناليس من ا�خيارات االعتباطّية استعم

بل هو اصطفاء عن قصد م���ّ� وراءه مقصد معر�ّ� نبت�� تحقيقھ، وما يتحّقق   العنصر اإلحا�ّ� "الّتصّوف"،

ھ يح 
ّ
ذي �ستعملھ، ويسعنا أن نقول فيھ بادئ ذي بدء إن

ّ
 بتجلية األ�عاد الّداللّية للمفهوم ال

ّ
يل ع�� ظاهرة  إال

دينّية إسالمّية يمكن مقار���ا من زاو�ت�ن مختلفت�ن ولكّ��ما مت�املتان، إحداهما داخلّية واألخرى خارجّية،  

ھ االهتمام إ�� ما يقوم عليھ الّتصّوف من األسس الّنظرّ�ة والعملّية، وأّما الّزاو�ة   فأّما الّزاو�ة األو�� فُتوّجِ

انية فتوقف ع�� طبيعة عالق
ّ
 تھ بمفهوم الّدين. الث

�ستند زاو�ة الّنظر ا�خارجّية إ�� ثنائّية بّيّناها �� سياق الّتطّرق إ�� طرح املش�ل، باعتبارها أساسا نب�ي  

نوعّيا   ال 
ّ

�شك  
ّ
إال هذه  وليست  والّتدّين،  الّدين  ثنائّية  �عا�جھ، و��  ذي 

ّ
ال اإلش�ا�ّ�  ساؤل 

ّ
للت عليھ مقار�تنا 

ّية يمكن �ح��ا ع
ّ
ب البنية والّسياق، إذ العنصر األّول  لثنائّية �ل

َّ
ل �� مرك

ّ
ة، وتتمث

ّ
واهر اإل�سانّية �اف

ّ
�� الظ

�ن صا�ح للقولبة ع�� ما يناسب  
ّ
ا�يمن م�ّونيھ معطى ك�ج�ن الط

ّ
، فما من ظاهرة �� االجتماع العنصر الث

ياتھ ال �ستقّر 
ّ
، �� األغلب األعّم، ع�� البشرّي تنشأ �غ�� أصل اعتقادّي ثابت يتأّسس عليھ وجودها، لكّن تجل

 هيئة واحدة مادامت حياة حامليھ مستحيلة. 

�ّل سياق من سياقات    �� ب 
َ
ْول

َ
ق

ُ
ت بنية طّيعة  ھ 

ّ
فإن العاّم،  القانون  الّدين عن هذا اإلطار من  وال يخرج 

ال واهر 
ّ
الظ برحت  ما  ولهذا  واملعرفّية،  واالجتماعّية  الوجودّية  املتدّين  أحوال  مقت��ى  ع��  ّدينّية  الّتدّين 

ب الّنع�ّي  
َّ

تتناسل وتت�اثر وتتنّوع ع�� قدر تباين العصور واختالف األمصار، ف�ان ظهور ما �ش�� إليھ باملرك

"الّتدّين الّصو�ّ�" نتيجة ص��ورة من جدلّية الفكر والواقع ع�� إيقاع وقائع خطرة وأحداث جسام شهدها  

األّول�ن، ال�جرّ��ن  القرن�ن   �� اإلسالمّي  ا�جيل    االجتماع   �� حصل  ذي 
ّ
ال االبتدائّي  االف��اق  أخطرها  و�ان 

رة من أش�ال الّتدّين املرتبطة بالّرسالة ا�
ّ

بنات املبك
ّ
 ّية.حّمداملؤّسس لذلك االجتماع وأفرز الل

الّصو�ّ�" "الّتدّين  مفهوم  أهّمّية  من    تكمن  ولكن  و�د��ّية  �سيطة  تبدو  قد  فكرة  عن  ينج��  �ونھ   ��

 من    الّضرورّي تفعيلها
ٌ
من�جّيا لتحقيق القيمة املضافة معرفّيا، و�� أّن الّتصّوف من�� �� فهم الّدين ونمط

فإذ أخذنا �ع�ن االعتبار �ونھ كذلك تراءى لنا محور ارت�از يمكن جعلھ كقطب تنّوعات الّتدّين اإلسالمّي،  

جاهات الّدينّية املنتسبة إ
ّ
، و�االستناد إ�� ّيةحّمد�� الّدعوة ا� الّر�� �� حّده و�عر�فھ، وهو عالقتھ �سائر االت

ز 
َ

املرتك سائر    هذا  طبعا  ت�ن 
ّ
سن ع��  االع��اض  سياق   �� تبلور  الّتدّين  من  الّضرب  ذاك  إّن  القول  يمكننا 

 أش�الھ، وهما قولبة االعتقادات وش�لنة العبادات. 

ج من  الّتصّوف  ب�ن  الّتعالق  داللة  ع��  إذن،  الّصو�ّ�"،  "الّتدّين  مفهوم  الكالمّية    ،هةينطوي  والِفَرق 

 من ا�جهت�ن مسلك �� 
ّ
واملذاهب الفقهّية من جهة أخرى، و�تجّسد هذا الّتعالق �� �عدين، أحدهما أّن كال

الّتفاعل مع معطى جامع لهما هو بنية الّدين اإلسالمّي، وثان��ما أّن ر�وَن جهة م��ما إ�� القوالب ا�جاهزة ��  

بر  املفرط  واهتماَمها  �ي  االعتقادات 
ّ
ال األسباب  با  ا�جوهرّ�ة هما مسّبِ املقاصد  حساب  العبادات ع��  سوم 

ْيَسم  
َ
امل �وع هو 

ّ
الن ريعة، وهذا 

ّ
الش العقيدة وروحنة  إ�� سيلنة  �وع 

ّ
الن �عثا ع�� ظهور  إذ  نقيضها،  أوجدت 
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الّناظُم   أُسِسها  وأسُّ  اإلسالمّية،  الّدينّية  واهر 
ّ
الظ سائر  عن  الّصوفّية  اهرة 

ّ
للظ  � الثة:  املمّ�ِ

ّ
الث ملستو�ا��ا 

 الفكر وا�خطاب واملمارسة. 

ل  
ّ
هكذا �انت جدلّية الّتدّين الّصو�ّ� وغ��ه من الّتفاعالت مع املعطى الّدي�ّي اإلسالمّي حاسمة �� �ش�

ُل املتصّوفة للّدين ومن�ُج تلّق��م �خ��ّياتھ ومسلكهم  
ّ
ها تمث

ّ
د �� ظل حدَّ

َ
البناء الّداخ�ّ� لظاهرة الّتصّوف، إذ ت

ھ ا�ع�اسات �� تصّورهم ل
ّ
وطر�قة استنباطهم معانيھ، لم يْمُحها    لقرآنع�� سبيل إجراء �عاليمھ، ولذلك �ل

روهم ع�� فكرهم الّنظرّي وسلوكهم العم�ّ� من �عديالت تحت ضغط املتفّقهة، وال طمسها  
ّ

ما أجرى متأخ

جاها��م مع مرور الّزمن بفعل عوامل من الّصراع الّدي�ّي اال 
ّ
جتما�ّ� الّسيا��ّي أّدت أحيانا إ�� تجارب  تنّوع ات

ج عام �سعة وثالثمائة وفق الّتقو�م ال�جرّي. 
ّ
 مأسوّ�ة �ان أبلغها أثرا �� تار�خهم إعدام ا�حال

 : کالم الله في المنظور الّصوفيّ  -3

ل للكالم اإلل�ّي وا�خطاب القرآ�ّي خاّص بھ، فقد أح
ّ
وجتھ  لم يكن الّتدّين الّصو�ّ� �� غ�ى عن �شكيل تمث

مبادئ   وفق  اإلسالمّي  لالجتماع  املؤّسس  الّنّص  �عّرف  اعتقادّي  بأصل  املعر�ّ�  نظامھ  إسناد  ضرورة  إليھ 

فات األعالم من سال�ي طر�ق  
ّ
الّتصّوف الّنظرّ�ة وخصائصھ العملّية، وهو ما يقف ع�� مالمحھ الّناظر �� مؤل

ق بذلك الّنّص ويعكس جماع
ّ
ةاإلحسان، حيث ت��اءى أف�ار تتعل

ّ
وهذه ال    ،1ها رأيا فيھ يحيط بأ�عاده �اف

 : الّت�و�ن والّتلّقي واملراتب.غ�ى لنا، هنا، عن التفاتة إ�� ثالثة م��ا ع�� ا�حّد األد�ى، و��

 :التّكوین -3-1
وال محَدث وال  م) خ�� إجماع املتصّوفة ع�� أّن القرآن غ�� مخلوق «990هـ/ 380(ت  ينقل إلينا الكالباذّي 

ن الوقوف  3، وقول أك��هم بأزلّية كالم هللا2»حدث
ّ

، لكّن صيغة منقولھ اإلجمالّية تخفي تفصيالت فارقة يمك

ما ينطوي عليھ بيان    ومن تلك الّتفصيالتعل��ا من استقراء ا�جواب الّصو�ّ� االبتدائّي عن سؤال الّت�و�ن،  

(ت الغزا��  حامد  القرآ�ّي 1111هـ/ 505أ�ي  املعطى  ملراتب  تحّقق  4م)  املعطى  هذا  أّن  منھ  ا�حاصل  فإّن   ،

فوجوده   ا�ي 
ّ
الث ور 

ّ
الط وأّما  هللا،  بذات  قائما  العي�ّي  فوجوده  األّول  ور 

ّ
الط فأّما  األطوار،  ر�اعّية  بص��ورة 

ور  الِعل�ّي �� أذهان متلّقيھ من البشر، 
ّ
سا�ّي بآلة الّتلّفظ اإل�سانّية، وأّما الط

ّ
الث فوجوده الل

ّ
ور الث

ّ
وأّما الط

 الّرا�ع فوجوده الور�ّ� مخطوطا بأدوات الكتابة. 

 
ن يمتازون بها عن سائر التّيارات اإلسالمّية، فهم يعتبرون نمَط   متصّوفةل الّترف الفكرّي صياغة الليس من قبي -1

ٓ
رؤية شمولّية للقرا

نّييْ 
ٓ
ها قرا

ّ
ر: تفكيرهم وطريقَة حياتهم كل

َ
تّم ما في هذه الّصفة من معنى (ُينظ

ٔ
 ,.Early Islamic MysticismSells, Michael A: ن با

, Paulist Press, New York, 1996, p29Sufi, Qur’an, Mi`raj, Poetic and Theological Writings .( 
بو بكر -2

ٔ
هل الّتصّوف، م)990هـ/380بن إسحاق (ت  محّمد الكالباذّي، ا

ٔ
ربري، مكـتبة الخانجي، الّتعّرف لمذهب ا

ٔ
رثر جون ا

ٔ
، تح. ا

 .18، ص1994، 2القاهرة، ط
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالكالباذّي،  -3
بو حامد -4

ٔ
،  مجموعة رسائل إالمام الغزالي، ضمن:  ٕالجام العواّم عن علم الكالم، م)1111هـ/505(ت محّمد بن  محّمد الغزالّي، ا

 .328، ص2000دار الفكر، بيروت، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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امليتاتار��ّ� (فوق   العي�ّي  �� وجوده  القرآن  "األزلّية" هو  املع�ّي بصفة  أّن  الّتفصيل  ص من هذا 
َ
ُ�ستخل

صھ محيي الّدين بن عر�ي  وأّن ا�خطاب القرآ�ّي مح  الّتار�خ)،
ّ

َدث �� سائر أطوار وجوده الّتار��ّ�، وهو ما �خ

محدث باإلتيان قديم بالع�ن (...) فلھ ا�حدوث من وجھ والقدم  م) بالقول إّن كالم هللا «1240هـ/ 638(ت

سبة إ�1»من وجھ
ّ
م  . ووراء الّتمي�� ب�ن الُبعدْين من الوجود القرآ�ّي حرص ع�� تحا��ي الّتعطيل بالن

ّ
� املت�ل

ق ين�جم مع نفي صفة ا�حدوث  
َ
شبيھ �� حّقھ، إذ اإلقرار بأزلّية البعد امليتاتار��ّ� املطل

ّ
(هللا) ومجانبة الت

  �� وا�حلول  الّتصو�ت  عن  ات 
ّ

الذ لهذه  تن�يھ  د  املقيَّ الّتار��ّ�  بالبعد  والقول  اإللهّية،  ات 
ّ

الذ قات 
ّ
متعل عن 

 .2األوراق

  لوجود القرآ�ّي، �� املنظور الّصو�ّ�،  ِإِن األطوار الّتار�خّية ل
ّ
مقت��ى من مقتضيات الّتواصل اإلل�ّي  إال

يجّسد   صورّي  مظهر  من  واسطة  ا�عدام  حال   �� ر 
ّ

متعذ ا�خالق  لكالم  البشر  سماع  أّن  ذلك  اإل�سا�ّي، 

املنّ�هة عن �و��ا محّل ا�حوادث،   ات 
ّ

بالذ بّد من  فلم يكن  الّصفة ا�جّردة عن الّصوت وا�حرف والقائمة 

جرى  
ُ
فظّي ا�

ّ
غوّي �� مستواه الل

ّ
ل الّرسالة الّسماوّ�ة �� ما يجعل تلّق��ا البشرّي ممكنا، وهو املستودع الل

ّ
�ش�

ذي امتّدت ص��ورتھ الّت�و�نّية إ�� ما �عد انقضاء املرحلة الّنبوّ�ة.
ّ
 ع�� لسان الّن�ّي ثّم مستواه الكتا�ّي ال

 :التّلقّي -3-2
إفادات جماع  من  القرآ�ّي    ُ�ستنَتج  الّت�و�ن  مسألة   �� بوضعّية  املتصّوفة  مق��نة  الّتار�خّية  أطواره  أّن 

سبة إ�� القرآن فعالن  
ّ
فظ والكتابة)، فالّت�و�ن والّتلّقي بالن

ّ
الثة (العلم والل

ّ
الّتلّقي البشرّي ذات األ�عاد الث

ص أّن  اعتبار  ع��  وجھ،  �غ��  األّول   �� اندرج  ا�ي 
ّ
الث أّن  حيث  من  �حروف  متداخالن  الّ��ائّي  �كيب 

ّ
ال� ياغة 

�ل من وجوده لم يكتمل تحّققھ  
ّ

 عند وجوده الور�ّ�، ومن املعلوم أّن هذا الش
ّ
جَزت إال

َ
ا�خطاب اإلل�ّي ما ن

ف �جنة بكتابتھ 
ّ
 مع ت�ّون امل�حف العثما�ّي بمبادرة ثالث ا�خلفاء الّراشدين إ�� توحيد القراءة، إذ �ل

ّ
إال

حن �� الّتالوة. ع�� حرف واحد درءا للفتن
ّ

َر استشراِء ال�
َ

 ِة ب�ن القّراء وحذ

ب إثباُ��ا ا�حفَر عميقا �� نصوص مشايخ  
ّ
ل الّصو�ّ� ملسار ت�و�ن القرآن إزاء فرضّية يتطل

ّ
يضعنا الّتمث

الّتصّوف، و�� �و��م يرون أّن ص��ورتھ الّتار�خّية علما ولفظا وكتابة راكمت ع�� معانيھ اإللهّية حجبا ال بّد  

الفهم    من إ��  مداخل  �عتمدو��ا  ذين 
ّ
ال اهر 

ّ
الظ أهل  طرائق  و�تجاوز  با�حسبان  يأخذها  الّتلّقي   �� مسلك 

قافة اإلسالمّية عامالن ما فتئا يمنعان الّنظر �ع�ن القبول  
ّ
في�جزون عن إدراك مراد هللا. لكن ر�خ �� الث

يء املعتاد: 
ّ

 إ�� رأي كهذا مخالف لطاحونة ال��

بأّن  سليم 
ّ
الت تأو�الت    أحدهما  أكسب  ما  وهو  الّتن�يل،  سياق   �� تحّقق  اإلل�ّي  ل�خطاب  املثا�ّ�  الّتلّقي 

الّ�حابة قيمة مرجعّية ثابتة، فُهم �� املنظار الّسّ�ّي األقدر ع�� فهم القرآن من الّتا�ع�ن وتا��� الّتا�ع�ن إ��  

ا�ي فاالر��ان  يوم البعث، ل�و��م واكبوا وقائع الّتخاطب القرآ�ّي وعا�شوا مال�ساتھ رأ 
ّ
ي الع�ن. أّما العائق الث

غوّي ع�� حساب ما يطرحھ سياق الّتلّقي من رهانات معرفّية واجتماعّية، إذ ينتصر  
ّ
ملقتضيات الّسياق الل

 
 .132، ص6، ج1994، دار الفكر، بيروت، الفتوحات المّكّية، م)1240هـ/638(ت بن علّي  محّمدابن عربي، محيــي الّدين  -1
ر: الحمدي، عبد  -2

َ
لفا للوثائق، قسنطينة، مقاالت الّصوفّية في المسائل االعتقادّيةالّسالم، ُينظ

ٔ
 . 281-280، ص2020، ا
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�اكيب حّ�ى  
ّ
نظام الفهم الّتقليدّي لناتج العالقات الّسطحّية ب�ن جزئّيات �سيج ا�خطاب من املفردات وال�

 عّسف ع�� أحوال الّناس بتكييفها وفق إكراهات هذا املن�� الّتأو��ّ�.لو أّدى األمر إ�� التّ 

را أدرك الو�� الّصو�ّ� أّن الّتقّيد �� تأو�ل اآليات بحيثّيات تن�يلها وكيفّيات تركي��ا مفض ال محالة  
ّ

ومبك

بو  انقضت  تة 
ّ
مؤق ظرفّية  حالة  الّتن�يل  ألّن  متناهية، 

ّ
الال الّداللّية  حيوّ���ا  �عطيل  الّرسالة،إ��  غ 

ّ
مبل  فاة 

�كيب بنية قاّرة ال �ع����ا الّتغّ��، وحصر مداخل الفهم ف��ما من شأنھ أن يطبعھ بالّس�ونّية ع�� قدر ما  
ّ
وال�

بات الواقع اإل�سا�ّي املستحيل، فرادى وجماعات، ع�� 
ّ
يج�ّ� املعا�ي املتقادمة، فتتعاظم الفجوة بينھ ومتطل

فة مناصا من اعتماد مدخل آخر منِتج يأخذ فيھ املتلّقي بزمام الّداللة و�وّجهها  الّدوام. ولهذا لم َيَر املتصوّ 

حسب ما تقتضيھ سياقات تلّقيھ للقرآن �� تجّددها املستمّر. وهذا ما أحوَجهم، �� تقديرنا، إ�� القول بتعّدد  

 مستو�ات ا�خطاب اإلل�ّي.

 :المراتب -3-3
ب باإلضافة (

َّ
) عنصرا إحالّيا ذا �عدين، أحدهما �عد خاّص عائد ع�� مرجع عي�ّي  كالم هللاُ�ستعَمل املرك

اف املصاحف وا�حفوظ �� الّصدور واملتلّو باأللسنة
َ
ق  1هو "القرآن" املكتوب ب�ن ِدف

ّ
، واآلخر �عد عاّم يتعل

ها إ�� املتلّقي أش�اال مخت ل �� �ّل كالم إل�ّي، وهذا يّتخذ �� ص��ورتھ موجَّ
ّ
ع�� ما �عتقد    -لفة  بمرجع نو�ّ� يتمث

عليم الّرّ�ا�ي« ـ  مجمعها مسّ�ى أ�ي حامد الغزا�� ب   -الّصوفّية  
ّ
ـ»، وهو أحد طر�ق�ن يحصل م��ما علم ال�ائن  الت

بـ نفسھ  الّرجل  إليھ  �ش��  ذي 
ّ
ال املعهود  ا�حسوس  فاملسلك  ا�ي 

ّ
الث ر�ق 

ّ
الط فأّما  عليم  «   ـالبشرّي، 

ّ
الت

 .2»اإل�سا�ّي 

ّ�ا�ّي، �� منظور الغزا�� وسائر املتصّوفة، بوجه�ن: أحدهما إلقاء الو��، و�ختّص بھ  و�تحّقق الّتعليم الرّ 

ِقَي ع�� الّن�ّي 
ْ
ل

ُ
، وثا�ي االثن�ن اإللهاُم، وهو لألولياء دون سواهم ع��   ملسو هيلع هللا ىلص  محّمداألنبياء، والقرآن ضرب منھ أ

�� محصول،  اإلل�ّي  الكالم  من  املرتبة  ولهذه  القوم،  آراء  من  األعّم  بـ«  األغلب  إليھ  يومئون  العلم  رأ��م، 

د�ّي 
ّ
وِ�َي مرجَع ضم�� املفرد الغائب ضمن اآلية: «الل

ُ
ذي أ

ّ
اُه  » ع�� اعتبار أّن مأتاه ا�خالق العليم �ال

َ
ْمن

َّ
َوَعل

ًما
ْ
ا ِعل

َّ
ُدن

َ
بوّي « . أّما ا�حاصل من الوجھ األّول �� كالم املعبود فيوَصف عندهم ب3»ِمْن ل

ّ
 .4»العلم الن

ا يخفى  باب  وال  إغالق  فإّن  اإلل�ّي،  الكالم  ملراتب  املتصّوفة  ل 
ّ
تمث وراء  �ان  ذي 

ّ
ال ا�حضارّي  لّسياق 

والّرسالة، بالّنبّوة  املسلم�ن،   الّتخصيص  أقّضا مضاجع  لذلك،  تبعا  الّسماوّي األر��ّي  الّتواصل  وانقطاع 

فتھ من اف��اق دام، إذن
ّ
الّ�حابة وما خل ب�ن  الك��ى  الفتنة  برزت فكرة استمرار املدد    والسّيما �� خضّم 

اإلل�ّي �عد وفاة الّن�ّي استجابة لتشّوف جارف إ�� إيجاد مفتاح ألفق ُسدَّ بوضع حّد لسلسلة األنبياء، وع��  

ائعة لدى  
ّ

املسلم�ن،   عاّمةهذا يمكن عّدها ضر�ا من الّتعب�� عن رفض دف�ن لعقيدة ختم الّنبّوة بدالل��ا الش

 
 . 41ص مرجع سابق،الكالباذّي،  -1
بو حامد،  -2

ٔ
دنّيةالغزالي، ا

ّ
 .233-231، ص2000، دار الفكر، بيروت، مجموعة رسائل إالمام الغزالي، ضمن: الّرسالة الل

 .18/65الكهف:  -3
 .391-390ص مرجع سابق،عبد الّسالم الحمدي،  -4
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م) لم يتمالك  1270هـ/ 669عن ذلك ع�� استحياء فإّن عبد ا�حّق بن سبع�ن (تول�ن عّ�� جمهور الّصوفّية 

ّية ستسيغها  � عن الّت�ّ�م بفظاظة ال  
ّ
هنّية الّسن

ّ
 .1»لقد تحّجر ابن آمنة واسعا بقولھ: ال ن�ّي �عديقائال: «  الذ

، وهو ما �ستوي  �� مسعاهم إ�� فتح األفق املعر�ّ� املسدود يندرج إ�شاء املتصّوفة نظام فهمهم للقرآن

  حيال خيارات من�جّية متعّددة ومتنّوعة، ل�ّلٍ م��ا وجاهتھ وفوائده، تضعنا    �� منظورنا مبحثا ذا أوجھ كث��ة

امل���ّ�، و�� ذات �عدين، إ��  ، هنا،  نا ��دفلكنّ  يتعّ�ن ع�� أساسها خيارنا  بّد أن  غاية معرفّية محّددة ال 

تبّ�ن كيفّية ت�ّون ذلك   بنيتھ. وتقت��ي غاية مزدوجة كهذه مقار�ة  أحدهما  الّنظام، وثان��ما الوقوف ع�� 

بة تالئم وجه��ا جميعا، وليس أ�سب للبعدين املذ�ور�ن من االشتغال با�حور�ن الّتعاق�ّي واآل�ّي 
ّ

من�جّية مرك

االرت�از ينج��  �ل��ما، فع��ى  أن  العم�ّ� من  عل��ما  الوجھ  ��  عن خصوصّية  الّصو�ّ�  الّتفاعل مع    املنوال 

 ا�خطاب القرآ�ّي. 

 : نظام الفهم الّصوفّي للقرآن تکّون   -4

ذي أف��ى إ��  
ّ
يفتح االستئناس با�حور الّتعاق�ّي أبوابا شارعة ع�� ثالثة خطوط س�� �� تتّبع املسار ال

جاه من ا
ّ
ي ما �ان ذا أثر �� الّدفع نحو هذا االت  تق��ّ

ّ
د نظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن، أحدها خط

ّ
لّسياقات  تول

�ي اجتازها املتصّوفة ع�� سبيل ضبط من�جهم �� 
ّ
 �عّقب األطوار ال

ّ
االجتماعّية واألطر املعرفّية، وثان��ا خط

  
ّ
طلب معا�ي ا�خطاب القرآ�ّي و�شكيل شبكة املفاهيم املعّ��ة عن طبيعة استنباطا��م الّتأو�لّية، وثال��ا خط

 ة الفهم وتأسيسھ ع�� املستوى العقدّي.استقصاء آلّي��م �� تأصيل ما ارتأوه من أنظم

 :الّسیاقات االجتماعیّة واألطر المعرفیّة -4-1
ستبَعد من مجال الّنظر ا�حيثّيات الّسياقّية  

ُ
� ال يمكن إدراك خلفّيات نظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن إن 

 �� خضّم تفاعالت  
ّ
�ي اكتنفت �شأة الّتصّوف برّمتھ، فما ظهر هذا إال

ّ
اجتماعّية ومعرفّية اقتضت ضر�ا  ال

حِرجة.  
ُ
من الّتدّين يبّدد ح��ة َمْن لم َيَر ب�ن األطروحات الفكرّ�ة واملذاهب العملّية عْرضا يجيب عن أسئلتھ ا�

ر فضال عن اإلملام بالّسائد من  
ّ

وهو ما ُيحِوج استجالؤه إ�� ا�حفر عميقا �� تار�خ االجتماع اإلسالمّي املبك

املعرفة   ل  أنظمة 
ّ
�ش� ألّن  و�ل، 

ّ
الط املدى  بمنظار  معا�جتھ  من  مناص  ال  إذ  األو��،  اإلسالم  قرون  خالل 

ما  
ّ
ا�جماعات الّدينّية عموما وأنظمة فهمها للّنصوص املقّدسة خصوصا ال يتحّقق �� �حظة زمنّية عابرة، و�ن

 يتّم ع�� ص��ورة قد تمتّد قرونا.

� �ي شهدها ا�جتمع  تبلور الّتصّوف وقر�نھ من أنظمة فهم القرآن 
ّ
ال � ظّل تداعيات األحداث املأسوّ�ة 

ا�ي  
ّ
اإلسالمّي �عد وفاة مؤّسسھ، وقد ال ي�ون تقاتل الّ�حابة �� صراعهم ع�� ا�خالفة، خالل الّنصف الث

 
هبّي، شمس الّدين (ت -1

ّ
عالمم)، 1348هـ/748الذ

ٔ
، تح. بّشار عّواد معروف، دار الغرب  تاريخ إالسالم ووفيات المشاهير واال

  ، تح. إحسانفوات الوفياتم)، 1363هـ/764بن شاكر (ت محّمد. الكـتبّي، 286، 284، ص49، ج2003اإلسالمّي، بيروت، 
حمد  الوافي بالوفياتم)، 1363هـ/764. الّصفدّي، صالح الّدين (ت254، ص2عّباس، دار صادر، بيروت، (د.ت)، مج

ٔ
، تح. ا

رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الّتراث، بيروت، 
ٔ
تابكّي، جمال الّدين 37، ص18، ج2000اال

ٔ
. ابن تغري بردي اال

 . 233، ص7، وزارة الّثقافة واإلرشاد القومّي، مصر، (د.ت)، جلقاهرةالّنجوم الّزاهرة في ملوك مصر وام)، 1470هـ/874(ت
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ھ �ان
ّ
 من ثالثينات القرن األّول وفق الّتقو�م ال�جرّي، مبتدأ املسار املف��ي إ�� ظهور الّتدّين الّصو�ّ�، بيد أن

جاه ت�ّون جماعة خاّصة من املسلم�ن  
ّ
 يحول الّدين املش��ك والّنّص ا�جامع    ساءها حدثا حاسما �� ات

ّ
أال

الّرسالة ا� ب�ن راف�� لواء  �� منش��ا مجّرد  1ّية ا�خاتمةحّمددون وقوع ا�حظور  . وقد �انت تلك ا�جماعة 

ر مسلك منتسب��ا، إذ لم يتعّد شأ��م    �عب�� عن حالة من االنفعال الّنف��ّي ال �ستند إ�� جهاز نظرّي 
ّ
يؤط

 حينذاك اع��ال "الفتنة" والّتفّرغ للّصالة. 

ومع تواتر األحداث ا�جسام �� ا�جتمع اإلسالمّي، من �عُد، تطّورت انفعاالت "مع��لة الفتنة" إ�� إجراءات  

قة بخلفّية نظرّ�ة معرفّية صاغها الّسائرون ع�� در��م، وأخطر الّس  سبة  طقسّية منسَّ
ّ
ياقات ا�حدثّية، بالن

ّية صفة «محنة خلق  
ّ
طِلق عليھ األدبّيات الّسن

ُ
ت إ�� مسار ت�ّون الّنظام الّتأو��ّ� الّصو�ّ� للكالم اإلل�ّي، ما 

م�ن من مشايخهم ع�� أد�ى تقدير،  
َ
القرآن»، وما �ان املتصّوفة بمنأى عن طائلة تلك ا�حنة، فقد شملت عل

اإلخمي�يّ  الّنون  ذو  (تأحدهما  مصر  859هـ/ 245  موطنھ  وا��  امتحنھ  ذي 
ّ
ال يث    محّمدم) 

ّ
الل أ�ي  بن 

م)، وقد امُتِحن بدمشق، حيث سكن،  860هـ/ 246، وثان��ما أحمد بن أ�ي ا�حوارّي (ت2م)864هـ/ 250(ت

 .3م)851هـ/237بوساطة أم��ها آنئذ إ�حاق بن يحيى بن معاذ (ت

ٍس ب�ن نظام�ن �� طلب املعرفة الّدينّية، هما الّنظام  لم تكن تلك ا�حنة سوى مظهر من ا�ع�اساِت تناف 

ع��ما   انجلت  للقرآن  الن 
ّ
تمث برز  الّتنافس  ذاك  سياق  و��  العقال�ّي،  املعر�ّ�  والّنظام  الّنقال�ّي  املعر�ّ� 

الوصفّية، قوام إحداهما   بات 
ّ

املرك بصيغت�ن من  ّي�ن 
ّ
الّسن ألسنة  األو�� فجرت ع��  املقالة  فأّما  مقالتان، 

�ي اش��رت ��ا  القرآن غ�� مخلوق )، ومب�ى األخرى ع�� الّنفي (القرآن قديمثبات ( اإل
ّ
انية فال

ّ
). وأّما املقالة الث

د أّن املتصّوفة عاينوا مجادالت الفر�ق�ن ��  القرآن مخلوق املع��لة خاّصة، و�� القطع بأّن «
ّ

». ومن املؤك

 مع ابن عر�ي بقولھ إّن القرآن قديم الع�ن محدث   املسألة، لكن لم يظهر م��م رأي ع�� غ�� املألوف ف��ا
ّ
إال

ل تحت وطأ��ا نظام الفهم الّصو�ّ� للكالم اإلل�ّي.
َّ
ش�

َ
�ي �

ّ
 اإلتيان. فهذا وجھ من األطر املعرفّية ال

القرآنّية،   �� أفق معر�ّ� متلّون، من جهة طلب املعا�ي  الّنظام طفقت تلوح  أّن بوادر ذلك  ووجھ آخر، 

من�ج بالّرأي،  بخيارْ�ن  وتفس��ا  باملأثور  تفس��ا  �سميُ��ما  طبيعتْ��ما  عن  �عّ��  نقيض،  طر�ْ�  ع��  ّي�ن 

��ّي (ت 
ّ
ف ابن جر�ر الط م)، املسّ�ى 923هـ/ 310ويعكسهما أقدم منَجز �� هذا امليدان وصل إلينا، �ع�ي مصنَّ

القرآنبـ« آي  تأو�ل  عن  البيان  اإلجامع  الكالم  �� مزاولة  فھ  ِ
ّ
مؤل توّسل  فمع  حّ�ى »،  الّرواة  تناقل  بما  ل�ّي 

 
ر: عبد الّسالم الحمدي، -1

َ
 . 72-68ص مرجع سابق، ُينظ

حمد بن علّي (ت -2
ٔ
عمر، مكـتبة الخانجي،  محّمد، تح. علّي رفع إالصر عن قضاة مصرم)، 1449هـ/852ابن حجر العسقالنّي، ا

ة وكـتاب القضاة، ضمن: كـتاب القضاةم)،  961هـ/350بن يوسف ( محّمد. الكندّي،  404، ص1998القاهرة، 
ّ
، مطبعة  كـتاب الوال

باء اليسوعّيين، بيروت، 
ٓ
وا قضاء مصر. 453، ص1908اال

ّ
ذين ول

ّ
 .129، ص1908، رومية، كـتاب القضاة ال

بي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار  تاريخ مدينة دمشق م)، 1176هـ/571بن الحسن (ت ابن عساكر، علّي  -3
ٔ
، تح. محّب الّدين ا

هبّي، 250، ص71، ج2001الفكر، بيروت، 
ّ

حمد (ت  محّمد. الذ
ٔ
عالم الّنبالء م)، 4813هـ/748بن ا

ٔ
رنؤوطسير ا

ٔ
 ، تح. شعيب اال

خرون، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ط
ٓ
عالم. 93-92، ص12، ج1996، 11وا

ٔ
،  5م ،مرجع سابق ،تاريخ إالسالم ووفيات المشاهير واال

 . 1006ص
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عصره من بيانات الّن�ّي والّ�حابة والّتا�ع�ن، عمد إ�� إثبات بطالن الّتأو�ل القائم ع�� الّرأي، ع�� إيراد أخبار  

 ، وهو ما يرّجح فرضّية أّن تنازع الّن�ج�ن �ان عصرئذ ع�� أشّده. 1تفيد الّن�ي عنھ

والّسي  املعرفّية  األطر  جماع  من  الّتصّوف  وُيستخلص  ظهور  ع��  العميق  املبعث  أّن  االجتماعّية  اقات 

ونظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن �امن �� �سليم �عض املسلم�ن بأمر�ن: أحدهما استحالة تجاوز حالة االف��اق  

املعر��ّ  الّنظام  ب�ن  الّتنافس  ظّل   �� املعر�ّ�  األفق  ا�سداد  وثان��ما  الّتدّين،  أش�ال  من  باملعهود    اإلسالمّي 

خَرج من املأزق �� نظام معر�ّ� آخر يدور ع�� القلب باعتباره  
َ
الّنقال�ّي والّنظام املعر�ّ� العقال�ّي. ف��اءى ا�

 بمشّقة ا�جاهدة ع�� 
ّ
ذي ال يداخلھ ر�ب، لكّن ذاك الباب ال ينفتح إال

ّ
ارع إ�� اإلدراك اليقي�ّي ال

ّ
الباب الش

 من غ�� حجاب وال واسطة. طر�ق القصد إ�� هللا، للّتلّقي عنھ مباشرة  

 : المخاض المنھجّي واالختمار المفاھیميّ  -4-2
أّن تطّرقھ إليھ رجع لصدى وجود تّيار�ن    2�ستشعر املتأّمل فيما أفرد الّسّراج لهذا املوضوع من أبواب

ر بھ مدى وجاهة الفعل    يتجاذبانھ داخل األوساط الّصوفّية، ين�ع أحدهما إ�� الّتجّرد تماما من أّي م��ان يقدَّ

الّتفس��ّي اإلشارّي، و�ميل اآلخر إ�� وضع موّجهات ت�ون بمثابة ن��اس يماَرس ذلك الفعل �� ضوئھ. و�شأ  

ا  الّسنن  صرامة  صو�ّ� مع��ض ع��  تأو��ّ�  انفالت  خضّم   �� امليل  فهم  هذا  تقييد  شأ��ا  �ي من 
ّ
ال ملدرسّية 

لها فر�قا الّتفس�� باملأثور والّتفس�� بالّرأي. واندرج  
ّ
املتلّق�ن ل�خطاب اإلل�ّي بمضايق أثرّ�ة و/أو لغوّ�ة ش�

والعقالنّي�ن  الّنقالنّي�ن  من  �شّق��م  عاّمة،  الّنظر  ألهل  ضّدا  املة 
ّ

الش الّتصّوف  حركة   �� االع��اض  هذا 

� تقو�م خالصتھ أّن اآلفاق املعرفّية مسدودة مادام الّسمع والعقل دون سواهما دليل�ن،  جميعا، بناء ع�

 وأبلغ عبارة عنھ قول القائل من املنتسب�ن إ�� تلك ا�حركة:

 هؤالء «
ّ

ر�قة]إن
ّ
حججهم �� مسائلهم أظهر من حجج �ّل أحد، وقواعد مذاه��م أقوى   [�ع�ي أهل الط

اّس:  
ّ
والن مذهب.  �ّل  قواعد  هذه  من  وشيوخ  والفكر.  العقل  أر�اب  و�ّما  واألثر،  قل 

ّ
الن أ�حاب  إّما 

ذي ل�خلق من املعارف مقصود  
ّ
اس غيب فهو لهم ظهور، وال

ّ
ذي للن

ّ
ائفة ارتقوا عن هذه ا�جملة، فال

ّ
الط

اس أهل االستدالل (...)
ّ
 .3»فلهم من ا�حّق سبحانھ موجود، فهم أهل الوصال، والن

األ  �ستفّز  أن  البدي�ّي  مألوف  ومن  عن  ا�خارجة  الّتأو�الت   ��  
ُ
اإلفراط حفيظَ��ا  ويستث��  ّية 

ّ
الّسن طَر 

ري الّتصّوف إ�� �سييج الفهم الّصو�ّ�  
ّ
�ي حملت �عض منظ

ّ
قا�ّ�، فرّ�ما �ان ذلك من الّدوا�� ال

ّ
الّسياق الث

 
برّي،  -1

ّ
ن، م)923هـ/310(ت بن جرير محّمدالط

ٓ
ي القرا

ٓ
ويل ا

ٔ
، تح. عبد ّ� بن عبد المحسن الّتركي، دار هجر،  جامع البيان عن تا

 . 74-71، صص1، ج2001القاهرة، 
بو نصر الّسّراج (ت -2

ٔ
وسّي، ا

ّ
معم)، 988هـ/378الط

ّ
، تح. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكـتب الحديثة/ مكـتبة الل

 . 129-105، صص1960المثّنى، القاهرة/بغداد، 
الحميد بلطه جي، دار الجيل،  عبد  ، تح. معروف زريق وعلّي الّرسالة القشيرّيةم)، 1072هـ/465عبد الكريم (ت القشيري، -3

 . 378ص، (د.ت)، 2بيروت، ط
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ذي ارتأى للفهم  للقرآن بما يكبح جماح املفرط�ن �� استنباط معا�ي اآلي، ع�� نحو ما فعل الّسّراج عينھ  
ّ
ال

 ، إذ اش��ط ف��ما مجانبة:1واالستنباط ضوابط خمسة ضامنة، حسب تقديره، ل�ّح��ما

ر  .1  تقديم املؤخَّ

م  .2  تأخ�� املقدَّ

 منازعة الّر�و�ّية  .3

 ا�خروج عن العبودّية .4

 تحر�ف ال�لم  .5

ل ع�� املستوى الّنظرّي، بفعل م
ّ
ش�

ّ
روط هذه ملمح لنظام تأو��ّ� آخذ �� الت

ّ
ن جدلّية الفكر  والئحة الش

ن الّنقال�ّي، 
ّ
سن

ّ
ن، وال سّيما الت

ّ
سن

ّ
واملمارسة لدى املتصّوفة أنفسهم، وليس بمعزل عن جدلّية الّتصّوف والت

ٍل لفاعلّية الّصو�ّ� �� القرآن،  
ّ
فبتضافر األسباب من تفاعالت هذه وتلك بدأت تطفو ع�� الّسطح معالُم تمث

الّسّراج عّ�� عن هذه أّن  ب�ن مفهوم��ما ع��    ومن املالَحظ  الفهم واإلشارة، ومّ��  الفاعلّية بمفردت�ن، هما: 

 أساس م���ّ�: 

ذلك أّن اإلشارة �� استحضار آية قرآنّية أو أك�� �� معرض االستشهاد ع�� مع�ى أو حالة، كشأن أ�ي  

ْم ِمْن  «  » وأشار إ�� اآلية:ا�حّق ال يوجد مع الّزلل: قال: «2م) تارة921هـ/309العّباس بن عطاء (ت
ُ
ت

ْ
ل

َ
ل َ
 ز

ْ
ِإن

َ
ف

َ َعِز�ٌز َحِكيٌم  نَّ �َّ
َ
ُموا أ

َ
اْعل

َ
 ف

ُ
ات

َ
ن َبّيِ

ْ
ُم ال

ُ
ك

ْ
م) مع  933هـ/ 322، وكدأب أ�ي ع�ّ� الّروذبارّي (ت3»َ�ْعِد َما َجاَءت

ِديٌر ، �ش�� إ�� اآلية: «4أ�حابھ
َ
اُء ق

َ
ا َ�ش

َ
� َجْمِعِهْم ِإذ

َ
ما رآهم مجتمع�ن 5»َوُهَو َع�

ّ
 .6�ل

ما ت�ون مستنَبطا ملع�ى  
ّ
خذ مطّية لالستدالل، و�ن تَّ

ُ
قھ العبارة القرآنّية �� ذا��ا ولذا��ا، ال ت

َّ
أّما الفهم فمتعل

ينطق بھ شيخ من شيوخ الّتصّوف إجابة عن سؤاِل سائٍل يطلب تأو�لها، ع�� ما يف��ي إليھ استقراء الّنماذج  

ف كتاب  
ّ
�ي ساقها مؤل

ّ
مع"ال

ّ
ا�خ�� مثال: «7"الل م��ا هذا  ْل  ، ونذكر 

ُ
 عن قولھ: «ق

ّ
� ب�ّ� رحمھ 

ّ
الش ُسئل 

ْبَصاِرِهْم»
َ
وا ِمْن أ ضُّ

ُ
 َ�غ

َ
ِمِن�ن

ْ
ُمؤ

ْ
 �عا�� ، فقال:8ِلل

ّ
 .9»أبصار الّرؤوس عن محارم �

املصدر   �ستخدم  كما  املستنَبطات،  صفة  هذا  ب�ّ� 
ّ

الش قول  أشباه  ع��  مع" 
ّ
"الل كتاب  ف 

ّ
مؤل يطلق 

�ي تفرزها، وال يفوتنا أن نوّ�ح �ونھ لم يحصر مجال هذه العملّية �� حدود  
ّ
"استنباط" �� �سمية العملّية ال

 
وسّي،  -1

ّ
 . 126ص مرجع سابق،الّسّراج الط

 . 128، صالمرجع نفسه -2
 . 2/209البقرة:  -3
وسّي،  -4

ّ
 . 129ص مرجع سابق،الّسّراج الط

 . 42/29الّشورى:  -5
مع في مسّمى اإلشارة -6

ّ
ف الل

ّ
خرى، مّما يدرجه مؤل

ٔ
مثلة ا

ٔ
ر ا

َ
وسّي، ُتنظ

ّ
 .129-128ص مرجع سابق،، ضمن: الّسّراج الط

وسّي،  -7
ّ
 . 128-126صمرجع سابق،ُينظر: الّسّراج الط

 . 24/30الّنور:  -8
وسّي،  -9

ّ
 . 127صمرجع سابق،الّسّراج الط



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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�عر� من  يتبّ�ن  ما  ع��  الّنبوّي  ا�حديث  لتشمل  مفاعيلها  وّسع  بل  «القرآن،  بأّ��ا:  املذ�ورة  للّصفة  ما  فھ 

  
ّ

 عّز وجّل ظاهرا و�اطنا، واملتا�عة لرسول �
ّ

افقة لكتاب � ق�ن باملو
ّ

استنبط أهل الفهم من املتحق

م ظاهرا و�اطنا، والعمل ��ا بظواهرهم و�واط��م
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
. و�دّل ترّدد مشتّقا��ا بنسق ظاهر  1»ص�

سبة إ�� تصّوره لتعامل الّصو�ّ�  للعيان، أثناء كالمھ �� مسأ
ّ
لة الفهم، ع�� مركزّ�ة مفهوم "االستنباط" بالن

 مع القرآن. 

سم بتناسق عناصره وتماسك  
ّ
ل تحديد املفاهيم خطوة ضرورّ�ة ع�� طر�ق بناء نظام لفهم القرآن يت

ّ
يمث

 �عُض االضطراب �� مرحلة مخا
َ
 املفهومّية

َ
بي�� أن �شوب املعا�جة

ّ
�ي واك��ا الّسّراج، أر�انھ، ومن الط

ّ
ض �ال

مع" إ�� حّد أ�جزنا عن ا�جزم �عدم اشتمالها ع��  مسّ�ى 
ّ
فال غرو أن تلتبس داللة "علم اإلشارة" �� كتابھ "الل

�عر�فھ   أردف  هذا  ألّن  ذلك  الّرجل،  لدى  الفهم  مدلول  و��ن  بينھ  الفرق  بيان  فرط  ذي 
ّ
ال "اإلشارة" 

قاتھ،  2طار ذلك العلمللمستنبطات بما يب�ن عن اندراجها �� إ 
َّ
ّك �� �و��ا من متعل

ّ
، وهو ما ال ي��ك مجاال للش

ف ح��ة إزاء �لمة اسُتعملت مفردة �� موضع بوجھ، ومضافة �� موقع آخر بوجھ ثان.
ّ
 و�خل

ل عل��ا �� تبّ�ن  �ي ُ�عوَّ
ّ
 الّتصّدي ملصط�ح "اإلشارة" باملقار�ة الّتار�خّية ال

ّ
وال مخرج من هذا االلتباس إال

لدى   ُيتداول  انفّك  ما  ھ 
ّ
أن محاصيلها  وأد�ى  مع"، 

ّ
"الل صاحب  عا�شھ  ذي 

ّ
ال الّرا�ع  القرن  �عد  الّدال�ّ�  مآلھ 

ّية  
ّ

املك الفتوحات  �� سفر  بالّنظر  �عّدد مفاهي�ّي  �ع��يھ من  ما ظّل  �غ�� مفهوم واحد، و�نج��  املتصّوفة 

فات شيخهم األك�� ابن عر�ي
ّ
 ما لھ صلة بمسّ�ى . لكن ال �عنينا هنا  3أ�خم مؤل

ّ
إال من دالالت املصط�ح 

الّتصّوف   رو 
ّ
منظ بذلها  �ي 

ّ
ال ا�جهود   �� ا�خوض  دون  إليھ  الّتوّصل  بمستطاعنا  وليس  اإلشارّي،  الّتفس�� 

 تأصيال ملن�جهم الّتأو��ّ�.

 : التّأصیل الخبرّي والتّأسیس العقديّ  -4-3
الّنظرّي ملس  �� تأسيسهم  �عتمدوا،  الّتدّين  لم يكن بوسع املتصّوفة أن  الّتأو��ّ�، ع�� غ�� معتَمد  لكهم 

الّسائد من آلّيات الّتأصيل، فهذا الّنوع من األعمال محوج ال محالة إ�� البناء ع�� قاعدة صلبة من الّتقليد  

قا�ّ�  
ّ
سبة إ�� الّسياق الث

ّ
ا �ان املستَنُد الّنق�ّ�، من القرآن وا�حديث خصوصا، املرجَع ا�جامَع بالن

ّ
املش��ك، ومل

طر�قة  ا أصالة  ُيثبت  ما  القوُم  فيھ  يلتمس  أن  وجب  واألحّقّية،  رعّية 
ّ

الش كتسب 
ُ
ت إليھ  بالعودة  إلسالمّي، 

الّنبوّ�ة واآلثار   القرآنّية واألحاديث  �� توليفة من اآليات  ��م 
ّ
تفاعلهم مع ا�خطاب اإلل�ّي، وقد وجدوا ضال

للمصادر أهّم عناصرها ع�� قراءة  أن �ستج��  رأينا  آ�ّي ال زما�ّي، ألّن دْرك    املروّ�ة،  طا�ع  الّصوفّية، ذات 

ذي أنتجها. 
ّ
 البنية االعتقادّية املسّوغة لنظام الفهم مقصدنا ال الّتعّقب الكرونولو�ّ� للمسار الّتأصي�ّ� ال

 
وسّي،  -1

ّ
 . 147صمرجع سابق،الّسّراج الط

 .نفسهالمرجع  -2
،  5. ج454، 243- 242، 240، 230، 4. ج229، 139-138، 3. ج634-629، ص1جمرجع سابق، ُينظر: محيــي الّدين بن عربي، -3

529-530 . 
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ت��ير    �� املتصّوفة  ��ا  يتوّسل  �ي 
ّ
ال ا�خ��ّية  املستندات  أّن  تلك املصادر  أمكننا تصّفحھ من  خالصة ما 

عن مجرى اع��اف منسوب إ�� أ�ي هر�رة وحديث   –ع�� ك����ا وت�اثرها   –لّتأو��ّ� للقرآن ال تخرج مأخذهم ا

، وتناقلوه �� مواطن اإلشارة إ�� أّن املوروث عن  1معزّو إ�� الّن�ّي. فأّما االع��اف فأسعفهم بھ �حيح البخاري 

غ الّرسالة نوعان من العلم، نوع مشاع لعاّمة الّناس متاح أل 
ّ
ّي امرئ، ونوع مضنون بھ ع�� غ�� أهلھ، ال  مبل

ا�حرف:   هذا  فتوحاتھ ع��  ضمن  أورده  ذي 
ّ
ال عر�ي  ابن  بھ  تحّجج  ومّمن  ا�خلق.  من  أفراد   

ّ
إال ه  �عرف سرَّ

ي  «
ّ
م جراب�ن: أّما الواحد فبثثتھ فيكم، وأّما اآلخر فلو بثثتھ لقطع م�

ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
�ّي ص�

ّ
حملت عن الن

 .2»هذا البلعوم

صيغت�ن، واحدة  �� فتداولوه  الّنبوّي  ا�حديث  القرآن    3وأّما  ظاهر  وراء  أّن  إلثبات  ��ا  وا 
ّ
استدل مجملة 

فا��م4باطنا
َّ
مؤل من  كث��ة  نصوص   �� صداها  ترّدد  تفصيل،  ز�ادة  ع��  تحتوي  وأخرى  عبد  5،  وذكرها   ،

فظ: «
ّ
نزل ع�� سبعة أحرف، ل�ّل الّرحمان الّسل�ّي ��ذا الل

ُ
 القرآن أ

ّ
 آية منھ ظهر و�طن، ول�ّل حرف  إن

با ذا مستو�ات أر�عة متفاوتة الّدرجات،  6»حّد ومطلع
ّ

لهم للُمنَ�ل خطابا مرك
ّ
. وع�� هذه الّصيغة مب�ى تمث

فافّية: 
ّ

سبة إ�� املتلّقي، �� الش
ّ
 بالن

ذي   •
ّ
ال العر�ّي  سان 

ّ
الل اشتغال  قوان�ن  بمقت��ى  للّناس  يظهر  ما  ع��  ا�خطاب  هو  األّول  املستوى 

اهر
ّ
ل فيھ، وهذا املعتَ�� عند الّصوفّية الظ

ّ
 . �ش�

ك، من�َّال ع�� قلبھ طوال ثالثة وعشر�ن عاما،   •
َ
ا�ي هو ا�خطاب كما تلّقاه الّن�ّي من املل

ّ
املستوى الث

 . وهذا الباطن من منظارهم

 
، تح. مصطفى ديب "صحيح البخارّي") الجامع الّصحيح المختصر (المعروف بـم)، 870هـ/256بن إسماعيل (ت محّمدالبخارّي،  -1

 )]. 120( 42[العلم/  56، ص1، ج1987ير/اليمامة، بيروت، البغا، دار ابن كـث
 .476، ص 1جمرجع سابق،ابن عربي،  -2
ّن الّنبّي قال: « -3

ٔ
ية منها ظهر وبطنورد في بعض كـتب الحديث الّثانوّية ا

ٓ
حرف، لكّل ا

ٔ
ن على سبعة ا

ٓ
نزل القرا

ٔ
» (ُينظر: ابن ا

رنؤوط، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، صحيح ابن حّبان بترتيب ابن بلبانم)، 965هـ/354(ت  محّمدحّبان، 
ٔ
،  1993، تح. شعيب اال

حمد (ت 276، ص1ج
ٔ
برانّي، سليمان بن ا

ّ
، تح. حمدي بن عبد المجيد الّسلفي، مكـتبة الّزهراء،  المعجم الكبيرم)، 918هـ/360. الط

 ).105، ص10، ج1983الموصل، 
وسّي  ُينظر مثال: الّسّراجّ  -4

ّ
بو طالب (ت 44-43صمرجع سابق،، الط

ٔ
قوت القلوب في معاملة المحبوب  م)، 996هـ/386. المّكّي، ا

 .106، ص1، ج1997، تصحيح باسل عيون الّسود، دار الكـتب العلمّية، بيروت، ووصف طريق المريد ٕالى مقام الّتوحيد
سد (تُينظر مثال: المحاسبّي، الح -5

ٔ
ن ومعانيهم)، 857هـ/243ارث بن ا

ٓ
حسين القّوتلي، دار الكندي/دار الفكر،  ، تح. فهم القرا

بو طالب المّكّي، 328ه، ص 1398، بيروت
ٔ
بو عبد الّرحمان (ت95، ص1، جم.س . ا

ٔ
، حقائق الّتفسيرم)، 1021هـ/412. الّسلمّي، ا

بو حامد الغزالّي، 21، ص1، مج2001تح. سّيد عمران، دار الكـتب العلمّية، بيروت، 
ٔ
، دار صادر، بيروت،  ٕاحياء علوم الّدين . ا

يضا: 138، ص1م ،2000
ٔ
نوار. ا

ٔ
. 283، ص 2000، دار الفكر، بيروت، مجموعة رسائل إالمام الغزالي: ، ضمنمشكاة اال

، م.س  ابن عربي،. 20ص،  1999، دار الكـتب العلمّية، بيروت، عوارف المعارفم)، 1234هـ/632ت (الّسهروردّي، شهاب الّدين 
، 2، دار المعارف، طلطائف المنن م)،  1309هـ/709ابن عطاء ّ� الّسكندرّي، تاج الّدين (ت .180، ص5. ج452- 451، ص1ج

 . 137(د.ت)، ص
بو عبد الّرحمان الّسلمّي، -6

ٔ
 . 21، ص1مج مرجع سابق، ا
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ات اإللهّية، وهذا  •
ّ

الث هو ا�خطاب ع�� ما انت�ى إ�� ج��يل �� تقّبلھ عن الذ
ّ
مسّ�ى ا�حّد  املستوى الث

 لد��م.

 ا�خاِطب ذاتھ، وهذا املطلع من وجهة   •
ّ

املستوى الّرا�ع هو ا�خطاب �� �عّينھ األص�ّ� صادرا عن �

 . نظرهم

القرآنّية،   ا�حقائق  دون  تحول   �ٍ
ُ
وُس� للمعا�ي،  ُحُجٍب  بمثابة  ا�خطاب  �عّينات  من  األص�ّ�  ماعدا  و�ّل 

ى  والّرهان املنوط باملتلّقي هو أن يخ��ق �ّل 
َ
�ّي، لُيعط

َ
غوّي م��ا ومرورا بالّنبوّي وان��اء باملل

ّ
 ا�حواجز، بدءا بالل

» 
ّ

مّما استأثر بھ أبو هر�رة ولم يف�ح عنھ، وذلك ممتنع �� رأي املتصّوفة ال يدركھ    1»ع�ن الفهم �� كالم �

ة من طائف��م مختّصة بھ دون سائر الّناس، فالفهم العي�ّي إذ تفشيھ تلك ا
ّ
 قل

ّ
ة لغ�� ذوي االختصاص  إال

ّ
لقل

ذي أعلن بوضوح أّن  
ّ
يخ األك�� ال

ّ
ھ الش

ّ
هو املع�ّي بـ"اإلشارة" �� اصطالحهم، ع�� أدّق بيان م��م ملفهومها خط

اهر  
ّ
الظ أهل  من  الفقهاء  �شنيع  قاء 

ّ
ات ��ا  �سميتھ  فوا 

ّ
ت�ل حقيقة،  اإلل�ّي  ا�خطاب  ملعا�ي  تفس�ٌ�  مسّماها 

 .2ّتفس��"الّرافض�ن لوضعھ تحت عنوان "ال

 : بنیة نظام الفهم الّصوفّي للقرآن  -5

  نظام الفهم الّصو�ّ� ل�خطاب القرآ�ّي، فإّن ذلك الّنظام  3ليس باألمر الهّ�ن العمل ع�� استكشاف بنية

ال مناص من الّتمي�� بي��ا حّ�ى يتيّسر إدراك عناصره البنيوّ�ة،    -ع�� أد�ى تقدير    -�� ثالثة مظاهر    متعّ�ِن

ل تلك
ّ
ھ يد اإلتالف من مدّونات مشايخ    وتتمث

ْ
ل
ُ
املظاهر �� الّتصّور الّنظرّي للفعل الّتأو��ّ� أّوال، وما لم تط

واملباشرة اإلجرائّية املرتبطة ب�حظات تفاعلّية محّددة ثالثا. ولنا حيال �ّل مظهر    الّتصّوف الّتفس��ّية ثانيا،

الثّية وقفة تحليلّية �� ما يأ�ي ع�� طر�ق ا
ّ
 لقصد إ�� املراد ��ذا املبحث.من هذه الث

 :في التّصّور النّظريّ  -5-1
يكتسب قيمتھ من �ونھ يفتح باب اال�سياب    إّن القول بتعّدد مستو�ات ا�خطاب اإلل�ّي كما أو�حنا آنفا

ميتالغوّ�ة فرضتھ وضعّية   بات 
َ
لزومّيات إخراج لسا�ّي �خاط املع�ى من  يحّرر  ھ 

ّ
ألن الّدال�ّ� ع�� مصراعيھ، 

 املتلّق�ن الفعلّي�ن ف��ا إطارا زم�انّيا ذا خصوصّية ثقافّية، �ع�ي تواصلّية ظ 
ُ
رفّية خارقة للعادة لم تتعّد دائرة

ان شبھ ا�جز�رة العر�ّية أوان البعثة ا�
ّ
ى سمعا عن الّن�ّي من اآليات القرآنّية سوى  حّمدس� ّية، فليس املتلقَّ

تن�  ذين واكبوا 
ّ
ال ب�ن 

َ
ُيبعثون، والبّد  تكييف للو�� بما يناسب ا�خاط إ�� يوم  ق املتالحق�ن 

ْ
يلها وعموَم ا�خل

 
 .764، ص 1جمرجع سابق، ابن عربي، -1
 (الباب الّرابع والخمسون). 634-629صالمرجع نفسه،  ُينظر: -2
م صوفّي، و -3

َ
ذي اّتخذناه في مبحثنا عن  لهذه البنية تشّكالت فردّية يتمّثل كل� منها في طريقة تفسير يختّص بها عل

ّ
يضيق المنحى ال

ر 
َ
برزها في:بيان تلك الّتشّكالت، فلُينظ

ٔ
 عرض ال

Sands, Kristin Zahra, Ṣῡfῑ commentaries on the Qur’ān in classical Islam, Routledge, London/New York, 
2006, Pp.35-46.   
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ق هممهم بما وراء املسموع حّ�ى تنج�� لهم حقائق ما خاطب  
ّ
�خاّصة املؤمن�ن، �� املنظور الّصو�ّ�، من �عل

 عباده، وع�� هذا حّض ابن عر�ي �� الباب الّتاسع وا�خمس�ن وخمسمائة، قائال: 
ّ

 بھ �

، ال تنظر فيھ بما أنزل ع�� العرب  ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدتخيب، انظر �� القرآن بما أنزل ع��  ال تركن إ�� غ�� ركن ف«

  
ّ

ھ نزل بلسان رسول �
ّ
، لسان عر�ّي مب�ن، نزل بھ الّروح األم�ن ج��يل  ملسو هيلع هللا ىلصفتخيب عن إدراك معانيھ، فإن

مت �� القرآن    ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدعليھ الّسالم ع�� قلب  
ّ
ت�ل م�ن، فإذا 

ّ
بما هو بھ ف�ان بھ من املنذر�ن أي املعل

�يّ  ملسو هيلع هللا ىلص محّمد
ّ
م نزلت عن ذلك الفهم إ�� فهم الّسامع من الن

ّ
 . 1» ملسو هيلع هللا ىلصمت�ل

سا�ّي إطالَق زمام الّتأو�ل نحو آفاق داللّية رحبة َيْبُعد غورها بمقدار  
ّ
ُص من ر�قة ا�حامل الل

ّ
و�تيح الّتخل

ل�ّل   إذ  اإلل�ّي،  ا�خطاب  مستو�ات  من  غة 
ّ
الل وراء  فيما  املتلّقي  �غوص  أهل ما  يرى  ما  ع��  فيھ،  مستوى 

غوّي، وما �سّمونھ  
ّ
سبة إ�� املستوى الل

ّ
الّتصّوف، ُ�عده الّدال�ّ� ا�خاّص بھ، هو مسّ�ى "العبارة" عندهم بالن

إ��  سبة 
ّ
بالن طائف" 

ّ
"الل مصط�ح  لد��م  �سميتھ   �� واملستعَمل  الّنبوّي،  املستوى  إ��  سبة 

ّ
بالن "اإلشارة" 

سبة إ�� املستوى اإلل�ّي األص��ّ   املستوى املل�ّي، وما يطلقون 
ّ
. ولعّل أبلغ ما وصلنا، 2عليھ اسم "ا�حقائق" بالن

جائّي:
ّ

ف عل��ا وجاهة نظام الفهم اإلشارّي برّمتھ، قوُل أ�ي القاسم ال�
ّ
�ي تتوق

ّ
 من توضيحا��م لهذه الفكرة ال

ما �سمع  [= القرآن]من سمعھ  «
ّ
ھ من الّسف�� األع��  من أمثالھ ففائدتھ علم أح�امھ، ومن سمعھ �أن

ما �سمعھ من الّروح ففائدتھ 
ّ
ففائدتھ تبّ�ن م�جزاتھ وشرح الّصدور بلطائف خطابھ، ومن سمعھ �أن

ِ�َي 
َ
ف بھ  صف 

ّ
ما �سمعھ من املت

ّ
مطالعة الغيوب ودقائق اإلشارات من محّبة ا�حبوب، ومن سمعھ �أن

حقيق، فيف�ى عن علم ال
ّ
يق�ن وعن ع�ن اليق�ن، وتحصل لھ  وُمحقت صفاتھ وصار موصوفا بصفات الت

 .3»درجات حّق اليق�ن

ل   ب هو املعوَّ
َ
�سفر هذا القول عن ��يء من و�� املتصّوفة باأل�عاد الّتداولّية ل�خطاب، ذلك أّن ا�خاط

عليھ، لد��م، �� تحديد سقف الفيوضات الّداللّية القرآنّية بما يّتخذ من أوضاع الّتلّقي، فمادام فهمھ لآلي  

فظّية الّسطحّية م��ا، أّما إذا فّك ارتباطھ    مرتبطا 
ّ
ھ الّتأو���ُّ ُمَتاَح الب�ى الل

ُ
غوّي ال يتعّدى محصول

ّ
بمظهرها الل

اإلشارّي.   بالفهم  فر 
ّ
الظ فمآلھ  البشرّ�ة  حظوظ  عن  بھ  �سمو  تواصلّية  وضعّية   �� واندمج  ذاك  بمجالها 

ا�خاط  أّن  أحدهما  أمران:  املع�ى  هذا  ضوء   �� القيل  صالحّية  وصفوة  ذات  اإللهّية  طبيع��ا    –بات  بحكم 

بة  
ّ

ا�خطاب ع��  للّتعّ�ن بحسب ما ي�ون من قّوة استعداد املتلّقي، و�ليھ اإلشارة �� عبارة ابن عر�ي: «  –املرك

 
 . 259-258، ص8ج مرجع سابق، ابن عربي، -1
2-  

ٔ
جائّي،23، ص1مج مرجع سابق، الّرحمان الّسلمّي،بو عبد ا

ّ
  محّمدتح.  ،قطب العارفين، م)1202هـ/599(ت عبد الّرحمان . الل

 . 104-103ص ،2001الّديباجي، دار صادر، بيروت، 
جائّي،  -3

ّ
بي سعيد الخّراز (ت 109-108صمرجع سابق،الل

ٔ
يضا كالم في هذا المعنى ال

ٔ
وسّي،  ه) ضمن: الّسّراج ا 279. وُينظر ا

ّ
لط

 . 114صمرجع سابق، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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م
ّ
ق من جهتھ، ع�� ما  1»قدر الّسامع ال ع�� قدر املت�ل

ّ
، وثان��ما أّ��ا ال تكتسب دالال��ا �� غياب تفاعل خال

جائّي: « ُ�ستخلص
ّ

 . 2»فوائد القرآن ع�� قدر رتبة الّسامعمن قول ال�

 :في الخطاب التّفسیريّ  -5-2
ب وفق �سلسل الوحدات  

ّ
أن، مدّونة الّتفس�� الّصو�ّ� امل���ّ� املرت

ّ
ال يتعّدى مدار اهتمامنا، �� هذا الش

ف من ذل 
َّ
�كيبّية القرآنّية ع�� ما استقّر بامل�حف العثما�ّي، �ع�ي �ّل مؤل

ّ
ك الّنوع منسوب إ�� أحد مشايخ  ال�

َدُم ما وصل إلينا  
ْ
الّتصّوف، سواء أ�ان مستوعبا للقرآن برّمتھ أم مقتصرا ع�� �عض آياتھ دون أخرى. وأق

س��ّي (ت
ّ
، هذا إذا لم نأخذ  3م)896هـ/ 283من تفاس�� ��ذه ا�خصوصّية منَجز معزّو إ�� سهل بن عبد هللا الت

جم ذي 
ّ
ال الكتاب  االعتبار  املصرّي  �ع�ن  الّنون  ذي  متفّرقات  املعاصر�ن  ف�ن 

ّ
املؤل أحد  تيھ 

ّ
دف ب�ن  ع 

َ�ْت ع�� أساس العالقات الّداللّية امل��ائية ب�ن �ّل قول وآية862هـ/ 248(ت  .4م) من أقوال ُبّوِ

أد�ى  و�قف الّناظر �� تلك املدّونة ع�� تنّوع ا�خطاب الّتفس��ّي الّصو�ّ�، فال تقّل أضر�ھ عن ثالثة ��  

الّتقديرات، أحدها قوامھ ع�� سوق أقوال متصّوف واحد �� متفّرقات من آيات القرآن، وهو مب�ى كتاب  

س��ّي 
ّ
الت إ��  املنسوب  اآلي،  5الّتفس��  تأو�ل   �� الّتصّوف،  شيوخ  من  الّسلف  عن  ملروّ�ات  مجامع  وثان��ا   ،

الّسل�يّ  تفس��  الّنوع  هذا  ومن  َور،  السُّ ترتيب  وفق  للّتفس��    ،6منّسقة  �لّية 
ّ

الش مشا��تھ  تخفى  وليست 

ف الكتاب ما ي��اءى لھ هو  
ّ
خ��ّي، إذ �عرض مؤل

ّ
الث فما يمكن وصفھ بالّتفس�� ال�

ّ
باملأثور. وأّما الّضرب الث

 .7ذاتھ من إشارات ا�خطاب القرآ�ّي �� �ّل آية، وذلك حال القش��ّي مثال �� منَتجھ "لطائف اإلشارات"

األن  متصّفح  أّولهما  و�تبّ�ن  ف��ا،  مستو��ن  ب�ن  الّتمي��  ضرورة  الّصو�ّ�  الّتفس��  كتب  من  الثة 
ّ
الث واع 

مستوى إنتاج الفهم، وثان��ما مستوى إنتاج ا�خطاب الّتفس��ّي، ومأ�ى تلك الّضرورة أّن الفاعل �� أحدهما  

��ّي، مثال، هو نفسھ  منتج ا�خطاب الّتفس��ّي �� منَجز القشيبُد    ليس دائما هو الفاعل �� اآلخر، إذ ل�ن

منتج الفهم، فإّن العكس حال ا�جامع املشار إل��ا أعاله و�ّل تفس�� قائم ع�� رواية املأثورات عن متصّوف  

 
 .259، ص 8جمرجع سابق،ابن عربي،  -1
جائّي،  -2

ّ
 . 108صمرجع سابق،الل

بي الّتسترّي، سهل بن عبد هللا،  -3
ٔ
ن العظيم ال

ٓ
سهل بن عبد هللا بن يونس بن عيسى بن عبد هللا بن رفيع   محّمدتفسير القرا

 . 2004علّي، دار الحرم للّتراث، القاهرة،  محّمد، تح. طه عبد الّرؤوف سعد وسعد حسن الّتسترّي 
ن الكريمالهندي، محمود،  -4

ٓ
 . 2007، مكـتبة مدبولي، القاهرة، ذو الّنون المصرّي الّتفسير العرفانّي للقرا

بو بكريظهر من مقّدمة الكـتاب وتواتر الّصيغة الّتركيبّية « -5
ٔ
بو بكر قال ا

ٔ
فه ليس الّتسترّي، بل ا ِ

ّ
ّن مؤل

ٔ
حمد  محّمد» في متنه ا

ٔ
بن ا

ن. 
ٓ
ي القرا

ٓ
قوال ذلك في ا

ٔ
 البلدّي المذكور في بدايته ضمن رجال الّسند، فهذا هو الجامع، على ما يبدو، لما بين دّفتيه من ا

ن، من فوائد ومشكالت  يقول الّسلمّي في خطبه تفسيره: «  -6
ٓ
نواع القرا

ٔ
واهر، صّنفوا في ا

ّ
ولّما دانت المتوّسمين بالعلوم الظ

حكام وٕاعراب ولغة
ٔ
يات   وا

ٓ
 ا

ّ
ومجمل ومفّسر وناسخ ومنسوخ وٕاعراب ما يشغل منهم لجميع فهم خطابه على حساب الحقيقة ٕاال

ّنها عن جعفر بن 
ٔ
ِكَر ا

ُ
يات ذ

ٓ
بي العّباس بن عطاء وا

ٔ
وكنت قد سمعت   -عليه الّسالم على غير ترتيب  محّمدمتفّرقة ُنِسَبت ٕالى ا

ضّم ذلك  -منهم في ذلك جزءا 
ٔ
ن ا

ٔ
حببت ا

ٔ
رّتبه على استحسنتها، ا

ٔ
هل الحقيقة ٕالى ذلك، وا

ٔ
قوال المشايخ ا

ٔ
ضّم ا

ٔ
ٕالى مقالتهم وا

بو عبد الّرحمان الّسلمّي، الّسور حسب وسعي وطاقتي
ٔ
 ). 20-19صمرجع سابق،» (ا

، تح. سعيد قطيفة، المكـتبة الّتوفيقّية، القاهرة،  تفسير القشيرّي المسّمى لطائف إالشاراتالقشيرّي، عبد الكريم بن هوازن،  -7
 د.ت). (
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ب واملتعّدد األصوات ُيحِوج أّي مس�� الستجالء نظام الفهم إ�� ا�حفر 
َّ

من الّسابق�ن، و�� هذا الّصنف املرك

غوّي حّ�ى ي
ّ
سيج الل

ّ
ص للّدارس ما يروم إدراكھ من كيفّية الّتلّقي اإلشارّي املزعوم. عميقا داخل الن

ُ
 خل

ينج�� ا�حفر �� مدّونة الّتفس�� الّصو�ّ� عن نموذج�ن من أنظمة فهم القرآن، فأّما الّنموذج األّول فمبناه  

اهر) إ�� مستو 
ّ
�كيبّية (الظ

ّ
ى الّداللة ال�امنة  �� استنباط املعا�ي القرآنّية ع�� االنتقال من مستوى الّداللة ال�

فا��م ذلك، لكن ال  
ّ
رد �� مؤل

ّ
غوي (الباطن)، وهو مسلك أمثال أ�ي القاسم القش��ّي، يط

ّ
سيج الل

ّ
تحت الن

ضُّ الّنظر تماما،  
َ
ينتظم انتظاما تاّما، إذ قد ُيكَتفى، أحيانا، بمجّرد الّتنبيھ إ�� أّن لآلية مع�ى ظاهرا، ورّ�ما ُ�غ

ا�ي فعماده  �� أحيان أخرى، عن هذا الب 
ّ
عد من الّداللة وُ�قتَصر ع�� إيراد املع�ى الباطن. وأّما الّنموذج الث

الّتصّوف   مقت��ى قواعد  وتكييفها ع��  صوفّية  قوالب فكرّ�ة   �� اآليات  إفراغ  إ��  �عب��ّية  بصيغ  الّتوّسل 

ر�قة.  1الّنظرّ�ة، وهو من�� محيي الّدين بن عر�ي
ّ
 والّسائر�ن ع�� منوالھ من أهل الط

خالل   أوجھ  بلغ  ذي 
ّ
ال الّسّ�ّي  الّصو�ّ�  ا�جدل  خضّم   �� لتا 

ّ
�ش� متضاّدتان  خلفّيتان  الّنموذج�ن  ووراء 

ا�ي سليل الوفاء ألصول الّتصّوف الّت�و�نّية من حيث  
ّ
العقد األّول من القرن الّرا�ع، فإذا �ان الّنموذج الث

ال  طلب   �� الّسائدة  املعرفّية  الّسّنة  عن  انز�احا  القرآنّية    علوم�ونھ  الّداللة  واستبيان  عموما  الّدينّية 

قافّية  
ّ
خصوصا، فإّن الّنموذج األّول إجراء عم�ّ� ملذهب الّتوفيق ب�ن مبادئ الّتدّين الّصو�ّ� وقيود األطر الث

حال   أّن  ذلك  اإللهّية،  الّرسالة  فهم  نظام   �� تقاطعهما  يمنع  لم  الوجھ  هذا  من  اختالفهما  لكّن  املهيمنة. 

ل عند تلّقي املعطى القرآ�ّي، ابتداء أو ع�� لسان مستفِهم، املوّجھ ا�حاسم �حدث  الّصو��ّ 
ّ
، �� �ل��ما، يمث

 الفهم، إذ تنقدح اإلشارة �� قلبھ تحت وطأة ظرفّية روحّية �ع��يھ عند مواجهتھ اآلية. 

 :في الفعل اإلجرائيّ  -5-3
 من ا

َ
رفّية، و��  إجرائّيا ير��ن املتصّوف، �� تأو�لھ امل�ّوناِت ا�جزئّية

ّ
�خطاب اإلل�ّي، لوضعّيات الّتلّقي الظ

�كي�ّي من ذلك ا�خطاب يفقد �ّل فاعلّيتھ، ف�ي ال تتجاوز أد�ى درجا��ا إن  
ّ
هذه الوضعّيات ي�اد املستوى ال�

ُ�سِهْم �� إنتاج الّدالالت القرآنّية، إذ �ستوي اآلية، أو �عضها، مجّرد مناسبة قادحة �خواطر تلمع �� ذهن  

ا�حروف  املتل أل��جة  امل�جمّية  ا�حدود  عن  منأى   �� ا�خاطر  بھ  ق 
ّ
يحل وقد  مواجه��ا،  عند  الّصو�ّ�  ّقي 

غوّي 
ّ
وال�لمات، و�بلغ مبلغا ينتفي معھ ما يقتضيھ املنطق املألوف من الّروابط املوضوعّية ب�ن املعطى الل

ى عددا. وا�حصول الّدال�ّ�، واألمثلة من ذلك، �� تفاس�� مشايخ الّتصّوف، كث��  ح��َ
ُ
 ة ال ت

القرآن   من مفردات  غوّ�ة 
ّ
الل العالمة  مع  الّصو�ّ�  الّتفاعل  سياق   �� الّتأو�ل،  لوجهة  الفع�ّ�  ا�حّدد  إّن 

باتھ، هو حال املتلّقي �حظة االستقبال، وألّن األحوال �� استحالة دائمة ال �ستقّر ع�� وت��ة، تت�اثر  
ّ

ومرك

تصّوف الفرد بقدر ما تتعّدد سياقات املواجهة بي��ما، ناهيك أّن  االستنباطات من ا�حرف الواحد لدى امل

�ي وضعها القش��ّي تحت طائلة عملھ الّتفس��ّي كسائر املنّ�ل ع�� الّن�ّي    -البسملة  
ّ
يث�� �سيجها    -  ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدال

 
فه " -1

�
ن"لم يصلنا من كـتاباته في الّتفسير سوى جزء من مؤل

ٓ
(ُينظر في هامش: الغراب، محمود  ٕايجاز البيان في الّترجمة عن القرا

ليف)، 
ٔ
كبر محي الّدين ابن العربيمحمود (جمع وتا

ٔ
ن من كالم الّشيخ اال

ٓ
، مطبعة رحمة من الّرحمان في تفسير وٕاشارات القرا

 ).1989نضر، دمشق، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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�� مبتدأ   يفيد  إذ   ،
ً
تواتره تالوة تنّوعها �سق   �� ماِ�� 

ُ
ت �كي�ّي من لطائف اإلشارات دالالٍت 

ّ
�ّل سورة من  ال�

 املعا�ي ع�� مقت��ى حال املّد�� إدراَك اإلشارات اإللهّية ا�حجو�ة وراء العبارات القرآنّية.

ل ما يخدم قضّية الّتدّين   ذ العالمة القرآنّية بضرب من أوجھ الّتأو�ل ذي من�� حجا�ّ�، فُتحمَّ
َ

ؤخ
ُ
وقد ت

ّية اإلسالميّ 
ّ
ة فيھ، و�ثباتا ل�ّحة قواعد الّتصّوف، واستدالال  الّصو�ّ� من املعا�ي درءا ملطاعن سدنة الّسن

ُل أ�ي القاسم القش��ّي �� تفس��ه اآلية  
َ
باع. وُيغِ�ي عن الّتوّسع �� بيان هذا املن�� َمث

ّ
ر�قة باالت

ّ
ع�� جدارة الط

اهر بنوع من اإلضراب االنتقا�ّ� (ب
ّ
ھ �غا��ى عن معناها الظ

ّ
ساء، ذلك أن

ّ
ل) الّرا�عة وا�خمس�ن من سورة الن

جعلھ مطّية إ�� حصر مرجع العنصر اإلحا�ّ� (الّناس) و�عادة توجيھ داللة املصدر (فضل)، ل�ي �س��دف  

 منكري عقيدة الّتخصيص وراف��ي فكرة الوالية، قائال:

اَس ....﴾: بل ينكرون تخصيص ا�حّق سبحانھ ألوليائھ بما �شاء حسدا ِمن  «
َّ
 الن

َ
ْم َيْحُسُدون

َ
قولھ: ﴿أ

وق�� لهم. ودأب    عند أنفسهم فال 
ّ
عز�ز والت

ّ
ة هللا سبحانھ مع أوليائھ مضت بالت

َّ
يقابلو��م باإلجالل، وُسن

هللا   �عقو�ة  ذلك وجحد، وكفى  رّد  ��م، وم��م من  آمن  فم��م من  القدرة،   �� باالرتياب  ال�افر�ن جرى 

 .1»منتقما ع��م

ما هو مح�وم �عوامل ذاتّية  إذن، ال يتقّيد فهم القرآن، �� مجرى الّتلّقي الّصو�ّ�، بضوابط م
ّ
عيارّ�ة، و�ن

�امنة �� كيان املتلّقي وتخضع ملوّجه�ن ع�� األقّل: أحدهما ا�خلفّية االعتقادّية من أسس الّتصّوف الّنظرّ�ة  

ارتباطها    �� خصّية 
ّ

ال� املتصّوف  تجر�ة  وثان��ما  خصوصا.  القرآ�ّي  ا�خطاب  ملاهية  أهلھ  ِل 
ّ
وتمث عموما 

ذاتھ   عن  لھ  إنتاج بمتخيَّ فعل  ي  ُيم��ِ املوّجه�ن  ف��ذين  ر�ق. 
ّ
الط مدارج  ع��  العم�ّ�  مسلكھ  وخصوصّية 

بحّد   ينحصر  ليس  املمكنات  من  واسع  أفق  ع��  مفتوحا  اإلل�ّي،  الكالم  مع  الّتفاعل  إطار   �� الّداللة، 

�� ميدان الّتفس�� اصطال�� وال قياس لغوّي وال ما�ع منطقّي، وهكذا يفقد وجاهَتھ �لُّ منطق �علي�ّي ُعْرِ�ّ�ٍ  

ذي ال يموت.
ّ
 دعوى إم�ان الّتواصل املعر�ّ� مع ال�ّ� ال

ً
 مادامت قائمة

للقرآن مجّرد حقيقة فردّية وظرفّية �ستمّد   الّصو�ّ�  الفهم  نظام  يبقى محصول  ي�ون،  ھ كذلك 
ّ
أن وملا 

ال بتلك  معطى  �ستحيل  أن  �عّز  إذ  إنتاجها،  و�حظة  العي�ّي  بمنِتجها  صل��ا  من  لهيئة  قيم��ا  مب�ى  كيفّية 

املستقّرة   واملعا�ي  الفكرّ�ة  واملفاهيم والقوالب  املش��ك من املصط�حات  اجتماعّية، ألّن االجتماع عمدتھ 

�سبّيا ع�� األقّل. ولكّن االشتغال بمذهب املتصّوفة �� الّتفاعل مع ا�خطاب القرآ�ّي يمكن أن �ستوي مدخال 

و  الّدي�ّي  الو��  �شكيل  إعادة  ا� شارعا ع��  الّرسالة  صميم  �سق معر�ّ�، من  العوائق حّمد�نتاج  يز�ل  ّية، 

�ي تحول حّ�ى اآلن دون االستئناف ا�حضارّي املنشود. 
ّ
ّنّية ال

ّ
 االعتقادّية الظ
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 : فاتحة  -6

ثنائّيات استقّرت منذ وقت   قة بنّص الو�� 
ّ
املتعل الّصوفّية لألسئلة املعرفّية واملن�جّية  تتجاوز املقار�ة 

ر من تار 
ّ

ِب املسلم�ن قرونا طو�لة، فع�� الّصعيد العقائدّي تناءى  مبك
َ

خ
ُ
�خ الفكر اإلسالمّي وحكمت تفك�� ن

�عض املتصّوفة، �� مسألة طبيعة الكالم اإلل�ّي، عن الّصيغت�ن الّتبسيطّيت�ن املتقابلت�ن تقابل تضاّد، وهما  

عار الّسّ�ّي «القرآن غ��
ّ

ٍب    املقالة االع��الّية «القرآن مخلوق» والش
ّ

ٍل مرك
ّ
مخلوق»، واستعاضوا ع��ما بتمث

يأخذ �ع�ن االعتبار ص��ورة الّرسالة القرآنّية �� انتقالها من الوجود املطلق املق��ن بذات املرِسل إ�� الّتعّ�ن  

مدى    �� البشرّي  سا�ّي 
ّ
الل الوعاء  بأثر  وعيا  يظهر  ما  وهو  املرَسل،  الّن�ّيِ  غها  ِ

ّ
مبل لسان  ع��  د  املقيَّ غوّي 

ّ
الل

 شفافّي��ا.

ومن تبعات وع��م هذا أن ضر�وا صفحا، �� مسعاهم إ�� فهم كالم هللا، عن الّتفس�� باملأثور والّتفس��  

الّنمط�ن �ل��ما. فصرفوا أنظارهم عن   القرآ�ّي ع�� خالف  بالّرأي، مّتخذين مسل�ا تفاعلّيا تجاه ا�خطاب 

غوّ�ة وا�حيثّيات
ّ
�كيبّية الل

ّ
داتھ من الهيئات ال� قت هّم��م بما وراء �سيج ا�حروف    مقّيِ

ّ
ا�حدثّية الّتار�خّية، و�عل

من "حقائق" و"لطائف" يمتنع تبّي��ا ع�� الوسائط ا�حّسّية، وزعموا أّن باإلم�ان إدراكها من طر�ق خاّص  

كة اإلدراكّية القلبّية  
َ
م حّ�ى ت��ّيأ املل ِ

ّ
لتلّقي إشاراتھ  قوامھ ا�جاهدة الّروحّية واإلخالص �� الّتقّرب إ�� املت�ل

ذي ما �انت الّرسالة تبلغ مبلغها لواله. 
ّ
سا�ّي البشرّي ال

ّ
 ال�امنة تحت ُحُجِب الوعاء الل

لعنا عليھ من الّدراسات القرآنّية املعاصرة واملشاريع  
ّ
لقد ألفينا هذه املقار�ة خارج دائرة االهتمام �� ما اط

�� أ�عاٍد من إش�الّية تلّقي القرآن، اآلن وهنا، يمكن أن الفكرّ�ة اإلصالحّية، ولعّل نفض الغبار ع��ا ينّبھ إ

ْهٍم راه�ّي، ف�ي ذات قابلّية لالستثمار  
َ
�ساعد أخذها با�حسبان �� وضع أساس معر�ّ� منِتج واستنباط نظاِم ف

� ال  شرط  وهو  االنتظام،  ر 
ّ
توف ال  ل�و��ا  عل��ا  البناء  ر 

ّ
يتعذ �ي 

ّ
ال االعتقادّية  خلفّي��ا  من  د  جرَّ

ُ
ت ستقيم  إن 

االجتماع �� غيابھ، إذ تف��ي �� مستوى الّتفاعل مع الكالم اإلل�ّي إ�� فيض من تأو�الٍت ال ناظم لها خارج  

ل، ولهذا تبقى ذاتّية ويعّز جمع الّناس عل��ا.   ذات املتأّوِ

ت الفكرّ�ة  قد ال ت�ون إجرائّيات املقار�ة الّصوفّية مجدية �� إرساِء نظاِم تأو�ٍل محّ�ن ع�� إيقاع الّتحّوال 

ا�خواطر   االستنباطات ال  املش��كة من  القوالب  يتأّسس ع��  االجتماع  ألّن  للعيان،  اهرة 
ّ
الظ واالجتماعّية 

ملعا�جة   قا 
َ
منطل ي�ون  أن  يمكن  ما  ع��  تنطوي  اإلجرائّيات  تلك  أّن  بيد  وظرفّي��ا،  ذاتّي��ا  بحكم  بة 

ّ
املتقل

الّتفا القرآن وكيفّية  بماهية  املّتصلة  بتعّدد القضايا  سليم 
ّ
الت يقت��ي  ذي 

ّ
ال الّتنسيب  عل معھ، وهو مبدأ 

الّدالالت القرآنّية ع�� مقت��ى أحوال املتلّق�ن ل�خطاب اإلل�ّي �� �ّل عصر ومصر، ويع�ي ذلك، ع�� أد�ى  

غوّي ال يفيد داللة قطعّية مهما يكن محكما.
ّ
�كي�ّي الل

ّ
 تقدير، أّن املعطى ال�

 

 

 

 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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 والمراجع: المصادر  

 المصادر: 
(ت  محّمدالبخارّي،   -1 إسماعيل  بـ"�حيح  م)،  870هـ/ 256بن  (املعروف  ا�ختصر  الّ�حيح  ا�جامع 

 . 1987، تح. مصطفى ديب البغا، دار ابن كث��/اليمامة، ب��وت، البخارّي")

س��ّي، سهل بن عبد هللا -2
ّ
  سهل بن عبد هللا   محّمدتفس�� القرآن العظيم أل�ي  ،  م)896هـ/ 283(ت  الت

س��ّي 
ّ
  محّمد، تح. طھ عبد الّرؤوف سعد وسعد حسن  بن يو�س بن عي�ىى بن عبد هللا بن رفيع الت

�اث، القاهرة، 
ّ
 . 2004ع�ّ�، دار ا�حرم لل�

جوم الّزاهرة �� ملوك مصر والقاهرةم)،  1470هـ/ 874ابن �غري بردي األتاب�ّي، جمال الّدين (ت -3
ّ
،  الن

قافة واإلرشاد القومّي، مصر،
ّ
 (د.ت).  وزارة الث

(ت -4 القادر  عبد  ا�حّق م)،  1166هـ/ 561ا�جيال�ّي،  طر�ق  لطال�ي  ب��وت،  الغنية  قافّية، 
ّ
الث املكتبة   ،

 (د.ت). 

حّبان،   -5 بلبانم)،  965هـ/ 354(ت  محّمدابن  ابن  ب��تيب  حّبان  ابن  األرنؤوط،  �حيح  شعيب  تح.   ،

 .1993مؤّسسة الّرسالة، ب��وت، 

  محّمد ، تح. ع�ّ� رفع اإلصر عن قضاة مصر م)، 1449هـ/ 528ابن حجر العسقال�ّي، أحمد بن ع�ّ� (ت -6

 . 1998عمر، مكتبة ا�خان��، القاهرة، 

ه�ّي، شمس الّدين (ت -7
ّ

ار عّواد  تار�خ اإلسالم ووفيات املشاه�� واألعالم   م)،1348هـ/ 748الذ
ّ

، تح. �ش

 .2003معروف، دار الغرب اإلسالمّي، ب��وت، 

ه�ّي، شمس الّدين (ت -8
ّ

بالء  م)،1348هـ/ 748الذ
ّ
، تح. شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤّسسة  س�� أعالم الن

 .1996، 11الّرسالة، ب��وت، ط 

فس��م)،  1021هـ/ 412الّسل�ّي، أبو عبد الّرحمان (ت -9
ّ
، تح. سّيد عمران، دار الكتب العلمّية،  حقائق الت

 .2001ب��وت، 

 . 1999، دار الكتب العلمّية، ب��وت، عوارف املعارفم)، 1234هـ/ 632الّسهروردّي، شهاب الّدين (ت -10

عرا�ّي، عبد الوّهاب (ت  -11
ّ

بقات الك��ى م)،  1565هـ/ 973الش
ّ
، دار الّرشاد ا�حديثة، الّدار البيضاء، الط

1999. 

رناؤوط وتر�ي مصطفى، دار  ، تح. أحمد األ الوا�� بالوفياتم)،  1363هـ/ 764الّصفدّي، صالح الّدين (ت -12

�اث، ب��وت، 
ّ
 .2000إحياء ال�

��ا�ّي، سليمان بن أحمد (ت -13
ّ
الكب��م)،  918هـ/ 360الط الّسلفي،  امل�جم  ا�جيد  ، تح. حمدي بن عبد 

 .1983مكتبة الّزهراء، املوصل، 
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��ّي،   -14
ّ
  جامع البيان عن تأو�ل آي القرآنم)،  923هـ/ 310بن جر�ر (ت   محّمدالط

ّ
بن عبد  ، تح. عبد �

��ي، دار �جر، القاهرة، 
ّ
 . 2001ا�حسن ال�

و��ّي، أبو نصر الّسّراج (ت -15
ّ
معم)،  988هـ/ 378الط

ّ
، تح. عبد ا�حليم محمود وطھ عبد البا�� سرور،  الل

 .1960دار الكتب ا�حديثة/ مكتبة املثّ�ى، القاهرة/�غداد، 

الّدين   -16 محيي  عر�ي،  (ت  محّمدابن  ع�ّ�  ا  م)،1240هـ/ 638بن  ّيةالفتوحات 
ّ

ب��وت،  ملك الفكر،  دار   ،

1994. 

، تح. محّب الّدين أ�ي سعيد عمر  تار�خ مدينة دمشقم)،  1176هـ/ 571ابن عساكر، ع�ّ� بن ا�حسن (ت -17

 . 2001بن غرامة العمروي، دار الفكر، ب��وت، 

 الّسكندرّي، تاج الّدين (ت -18
ّ

 ، (د.ت). 2، دار املعارف، طلطائف املننم)، 1309هـ/ 709ابن عطاء �

 .2000، دار صادر، ب��وت،  إحياء علوم الّدين  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، أبو حامد   -19

حامد   -20 أبو  ال  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�،  علم  عن  العواّم  ضمن:  كالمإ�جام   ،

 .2000، دار الفكر، ب��وت، مجموعة رسائل اإلمام الغزا��

حامد   -21 أبو  دنّية  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، 
ّ
الل ضمن:  الّرسالة  رسائل  ،  مجموعة 

 .2000، دار الفكر، ب��وت، اإلمام الغزا��

مجموعة رسائل اإلمام  ، ضمن:  األنوارمش�اة    م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، أبو حامد   -22

 .2000، دار الفكر، ب��وت،  الغزا��

(ت -23 الكر�م  عبد  اإلشارات  م)، 1072هـ/ 465القش��ي،  لطائف  املسّ�ى  القش��ّي  سعيد  تفس��  تح.   ،

 قطيفة، املكتبة الّتوفيقّية، القاهرة، (د.ت). 

الكر�م (ت -24 القش��ّية  م)،1072هـ/ 465القش��ي، عبد  تح. مالّرسالة  ا�حميد ،  زر�ق وع�ّ� عبد  عروف 

 ، (د.ت). 2بلطھ ��، دار ا�جيل، ب��وت، ط

، تح. إحسان عّباس، دار صادر، ب��وت،  فوات الوفياتم)،  1363هـ/ 764بن شاكر (ت   محّمدالكت�ّي،   -25

 (د.ت). 

صّوفم)،  990هـ/ 380بن إ�حاق (ت  محّمدالكالباذّي، أبو بكر   -26
ّ
عّرف ملذهب أهل الت

ّ
، تح. أرثر جون  الت

 . 1994، 2، مكتبة ا�خان��، القاهرة، طأر�ري 

(  محّمدالكندّي،   -27 يوسف  القضاة  م)،961هـ/ 350بن  ضمن:  كتاب  القضاة،  وكتاب  ة 
ّ
الوال ،  كتاب 

 . 1908مطبعة اآلباء اليسوعّي�ن، ب��وت، 

وا قضاء مصر م)،961هـ/ 350بن يوسف (  محّمدالكندّي،  -28
ّ
ذين ول

ّ
 . 1908، رومية، كتاب القضاة ال

جائّي، عبد  -29
ّ

الّديبا��، دار صادر،  محّمد تح. ، قطب العارف�نم) �� كتابھ: 1202هـ/ 599الّرحمان (تال�

 .2001ب��وت، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
 عبد الّسالم الحمديد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)91( 

(ت -30 أسد  بن  ا�حارث  ومعانيھم)،  857هـ/ 243ا�حاس�ّي،  القرآن  دار فهم  القّوت��،  حس�ن  تح.   ،

 ھ.  1398الكندي/دار الفكر، ب��وت، 

ّي، أبو طالب (ت -31
ّ
عاملة ا�حبوب ووصف طر�ق املر�د إ�� مقام  قوت القلوب �� مم)،  996هـ/386امل�

وحيد
ّ
 . 1997، ت�حيح باسل عيون الّسود، دار الكتب العلمّية، ب��وت، الت

 المراجع:
 .2020، ألفا للوثائق، قسنطينة، مقاالت الّصوفّية �� املسائل االعتقادّيةا�حمدي، عبد الّسالم،  -1

وتأليف)،   -2 (جمع  محمود  محمود  من  الغراب،  كالم  رحمة  من  القرآن  و�شارات  تفس��   �� الّرحمان 

يخ األك�� م�� الّدين ابن العر�ي
ّ

 . 1989، مطبعة نضر، دمشق، الش

فس�� العرفا�ّي للقرآن الكر�مالهندي، محمود،   -3
ّ
ون املصرّي الت

ّ
 . 2007، مكتبة مدبو��، القاهرة،  ذو الن

1- Sands, Kristin Zahra, Ṣῡfῑ commentaries on the Qur’ān in classical Islam, Routledge, 

London/New York, 2006. 

2-  Sells, Michael A., Early Islamic Mysticism: Sufi, Qur’an, Mi`raj, Poetic and 

Theological Writings, Paulist Press, New York, 1996. 


	الملخص:
	Abstract:
	1- مقدّمة:
	2- تمهيد: في الأسس النّظريّة لهذه الدّراسة:
	3- كلام الله في المنظور الصّوفيّ:
	3-1- التّكوين:
	3-2- التّلقّي:
	3-3- المراتب:

	4- تكوّن نظام الفهم الصّوفيّ للقرآن:
	4-1- السّياقات الاجتماعيّة والأطر المعرفيّة:
	4-2- المخاض المنهجيّ والاختمار المفاهيميّ:
	4-3- التّأصيل الخبريّ والتّأسيس العقديّ:

	5- بنية نظام الفهم الصّوفيّ للقرآن:
	5-1- في التّصوّر النّظريّ:
	5-2- في الخطاب التّفسيريّ:
	5-3- في الفعل الإجرائيّ:

	6- فاتحة:
	المصادر والمراجع:
	المصادر:
	المراجع:



