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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 :الملخص

يهدف البحث إلى بيان العالقة الوثيقة بين مدير اللغة وقائدها، ومحاولة المقاربة اإلجرائية     

نطالق منذ البدء بكسر القانون الكاشفة عن نقطة التحول الداللي بينهما، إذ ستكون نقطة اال

النحوي، ويمثل ذلك "مدير اللغة" وصوال الى االنحرافات المتمثلة بقائدها المتصرف بمجموعة 

 من السماحات الممنوحة له.

نَّ اللغة نظام يحتكم إلى مجموعة من اإلجراءات الوظيفية، يقع على عاتقها أمعلوم لدينا لذا ف     

م، ، والبدَّ لهذا النظام من منظ   من خالل مستخدمها اللغوي وتحديد صفتهرسم شكل ذلك النظام 

غة، وظيفته إدارة تلك األنظمة ل  تتمحور حوله مجموعة من األنظمة الصوتية والنحوية والداللية ل

دة، عن طريق مجموعة من الوظائف قصووفق استراتيجية مخطط لها للوصول إلى الغاية الم

 )قائد اللغة(. ، ويمكن أن ننعت من يقوم بتلك الوظائفلغة الن صلالتنظيمية 

ومن هذه الدراسة أردنا أن نعالج المدخالت الوظيفية التي تقع على عاتق قائد اللغة في إدارة      

في  هعن طريق تخطيط اللغة وتنظيمها، وصوالً إلى المخرجات، التي تمثل معطيات لغة الن ص

  إدارة لغة الن ص.

 : إدارة اللغة ، النص الصوفي .سيةالكلمات الرئي

Abstract: 

      The study aims at exploring the close relationship between the 

linguist and the language user to build an investigative and procedural 

approximation of the semantic transformational point between them. The 

starting point for that purpose would be to break the grammatical law 

represented by the language user who manipulates the license given to 

him, which is the distinctive feature of the mystical text. 

      It is well known that language is a system based on a number of 

functional procedures that draw this linguistic system and describe it. 

This system should have a regulator that organizes the phonological, 

syntactical and semantic systems of the language. The function of this 

regulator is to manage these systems according to a preplanned strategy 

to achieve the desired objective by a number of organizational functions 

of the language. The person in charge of these functions is to be called 

the language user. By carrying out this study, the aim is to treat the 

functional inputs of the language user to manage the language of the text 



 
 ISSN: 2073-6614    pp:409-428    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

410 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

through planning and organizing language to arrive at the outputs that 

represent the givings of administering the language of the text. 

Key words: Language management, Mystic text. 

 المقدمة:

إن حصرنا ذلك التواصل بين اإلنسان _ اللغة حدث إنساني يرتبط بحاجته إلى التواصل      

 فهنالك لغات أخرى ال يمكن لإلنسان امتالك شفرتها ، وتلك هي لغة الحيوان. _ ومثيله اإلنسان

ومنحه شفرة لغة الحيوان، قال تعالى  -عليه السالم-وقد خص هللا سبحانه وتعالى نبيه سليمان      

قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم ََل َيْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم ََل ي كتابه العزيز )ف

وهذه الخاصية ال يمكن القياس عليها  (،18)النمل: (( فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمْن قَْوِلَها18يَْشعُُروَن )

 ألنبياء فقط، من دون اإلنسان.فهي معجزة نبوية تخص ا

 اهيم عن اللغة:مف

لها، ويرجع سبب  اهيمعدة مفوالتي أنتجت كثيرة هي الدراسات التي تناولت مفهوم اللغة،      

فقد تم تناول مفهوم  ،من خاللها تم النظر إلى اللغة التي هذا التعدد والتنوع إلى الجهة أو الزاوية

عن تناول اللغة وفق منظور  فضالً . وغير ذلك، .تأريخيوفلسفي و اجتماعياللغة من جانب 

 . سانيات والتي تعني علم اللغةللباوالتي اصطلح عليها فيما بعد  ،لساني

وسنورد هنا بعض التعريفات التي تناولت مفهوم اللغة في الفكرين العربي والغربي ، ولعل       

أن نجمع ونصنف ما  هنا ال نريدوجميع تلك الدراسات لم تخُل من إيراد تعريف للغة أو أكثر، 

نسلسل األفكار ونبني عتبة  أنعتبات يمكن عن طريقها بنمهد لموضوعنا  وإنما ،ونقاله اآلخر

 ن شاء هللا.إفي هذا الموضوع أخرى 

ويقول ابن  ،(1)ر بها كل قوم عن أغراضهم (ي اللغة، بأنها :) أصوات يعب   ف ابن جن  يعر        

ً بأن) اللغة عبارة عم   سنان الخفاجي، ويرى  ،(2)(ا يتواضع القوم عليه من الكالم أو يكون توقيفيا

تلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد ابن خلدون أن اللغة:)هي عبارة المتكلم عن مقصوده، و

 في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل امة   أن تصير ملكة متقررة إلفادة الكالم ، فال بدَّ 

 .(3)(اصطالحاتهمبحسب 

ا عما سجله لنا العلماء القدامى، لذا وال يبتعد مفهوم اللغة عند اللغويين العرب المحدثين كثيرً      

ويرتبط هذا النظام بعقول  ا تخضع له،لها نظامً  النَّ  أن اللغة )منطق، أنيسراهيم إبيرى د. 

 .(4)(كبير   أصحاب اللغة وتفكيرهم إلى حد  

الصفة  ، ونجد أنَّ (5)أن اللغة )منظمة عرفية للرمز إلى نشاط المجتمع(حسان تمام د. ويرى      

االجتماعية هذه لم تغادر مفهوم اللغة لدى حسن عون، فهو يرى أن اللغة )هي أداة من أدوات 

بل هي من أهم تلك األدوات على اإلطالق، يمكن  التعبير والتفاهم في المجتمعات اإلنسانية،

بهذا  نشرح حاجاتنا، ونعبر عن رغباتنا، ونبين لآلخرين إحساسنا وشعورنا. واللغة أنبواسطتها 

 .(6)المعنى ضرورة اجتماعية(

                                                 
 .1/33م : 1957( الخصائص، أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : محمد علي النّجار ، دار الكتب المصرية ، مصر   1)
 .48م : 1982، دار الكتب العلمية، بيروت 1( سّر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ط  2)
، دار 1عبدهللا محمد الدرويش، ط ه(، تحقيق:808( مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، ولي الدين عبدالرحمن بن محمد )  3)

 .2/367م: 2004يعرب، دمشق 
 . 138م: 1978، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة 6( من أسرار اللغة، ابراهيم أنيس، ط  4)
 .34م: 1994( اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حّسان، دار الثقافة، المغرب،   5)
 .7م:1952، مطبعة رويال، االسكندرية 1حليلية مقارنة، حسن عون، ط( اللغة والنحو دراسات تأريخية وت  6)
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 أنأرسطو الذي حاول  منهم، أول ما يطالعنا ممن اهتم باللغة أما اللغويون الغربيون، فنجد     

 ا أو إشاراتتمثل الكلمات المنطوقة رموزً  إذيفرق بين الكلمات المنطوقة والكلمات المكتوبة، 

 ا للكلماتا تمثل الكلمات المكتوبة رموزً نطباعات النابعة من الروح، بينمنفعاالت أو اإللإل

اللغة هي )التعبير عن أفكار  أنفي معرض حديثه عن التراجيديا، وجد كذلك و .(1)المنطوقة

 .(2)الشخصيات بواسطة الكلمات(

وال نريد في هذا  ،(3)(عن األفكار ويرى دي سوسير أن اللغة )نظام من اإلشارات التي تعبر     

نة مفهوم اللغة وتحديد األطر المنهجية له، بل أردنا عن طريق سرد بعض التعريفات خرأالمقام 

وسيلة وغاية ، أصوات عبارة عن: -كما وردت آنفا  –اللغة  أننبين  أنالتي تناولت مفهوم اللغة 

نشاط  ،آخر إلىتها فهي تختلف من قوم الدلوعلى م اصطالحات يتفق، حدث لساني، واحد آنفي 

 نظام. ،عبيرت ،اجتماعي
كم إلى نظام خاص، يؤثر في هذا النظام عوامل تاللغة هي منظومة تح أنومن هذا نرى      

أن النظام صفة فطرية في اللغة تمتاز بالثبوت والدوام  ،وال نفهم من هذا .داخلية وأخرى خارجية

يقوم بتهذيب اللغة وتشذيبها ورسم أطرها الوظيفية وصورها  اً فحسب، بل نجد أن هنالك منظم

 قائد اللغة . ،الجمالية. ويمكننا ان ننعت من يقوم بهذه المهام

فقائد اللغة هو المبدع الذي يقع على عاتقه القيام بمجموع الفعاليات التخطيطية والتنظيمية      

الوظيفية لها، من بداية تالقح اللغة مع  إلجراءاتوالرقابية للغة والعمل على تنسيق المهام وا

 .إلى مرحلة تحقيق النص غايته من خالل اللغة وصوالً  الفكر والخيال

هو المعيار الذي  االختالفوتختلف إدارة اللغة من داخل النص بين قائد وقائد أخر، وهذا      

بثقافته وتملكه  ،تمثلةوفق منطلقاته الم أسلوب القائد ونعني ،ز األسلوبيمكن من خالله أن نمي   

 فضال عن امتالكه إدارة مركزية مبدعة للغة النص. ،ية اإلبداعصنا

 قفإدارة اللغة، هي مجموع الفعاليات القيادية والتخطيطية والتنظيمية والرقابية لتحقيق العم     

 للنص والرؤيا المرسومة له من خالل اللغة الفاعلة. االستراتيجي

اليات مفهوم إدارة اللغة، ألزمنا ذلك الوقوف على المنطلقات المحددة رفة فع  وإذا ما أردنا مع     

 وهي كاآلتي :  ،التي يمكن من خاللها أن نرسم األطر المنهجية وتحديدهاوله، 

 قائد اللغة ومديرها . -1
 إدارة تخطيط اللغة . -2
 إدارة تنظيم اللغة . -3

 :قائد اللغة ومديرها -أوَلً 
أن وظيفة قائد اللغة هي ذاتها وظيفة مدير   -الوهلة األولى  ذومن – قد يتبادر إلى الذهن     

ً  ،اللغة إن كال الوظيفتين مختلفتان، وهذا االختالف يمكننا بيانه عن طريق عقد مقارنة  علما

 نحاول من خاللها إيراد الخصائص األسلوبية اللغوية لهما. ،بينهما

لغتين من خالل ثنائية الحقيقة والمجاز. أو بعبارة لمس الفرق بين التن نأوبكل وضوح يمكننا      

ثنائية اللغة المعيارية واللغة الشعرية، وما يميزها أن أسلوب اللغة الشعرية  عن طريقأخرى 

ً  ،أسلوب منحرف، وجد للخروج عن قواعد اللغة المعيارية  لتحقيق المتعة الفنية األدبية. هدفا

                                                 
( ينظر أعالم الفكر اللغوي التقليدي الغربي من سقراط إلى سوسير، روي هاديس وتولبت جي تيلر، ترجمة: احمد شاكر   1)

 .1/51م:  2004، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 1الكالبي، ط
 .99م: 1983مة وتقديم وتعليق: إبراهيم حمادة، مكتبة االنجلو المصرية، مصر ( فن الشعر، أرسطو، ترج  2)
 .34: 1985( علم اللغة العام، فردينا ندي سوسير، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز،  دار آفاق عربية، بغداد   3)
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تلتزم مجموعة من القواعد الصرفية والصوتية والنحوية  )اللغة التي واللغة المعيارية هي     

المتواضع عليها التي تستخدم في الكتابة غير الفنية؛ وهي تتسم باالنضباط وااللتزام واالستقرار 

 ً  ،، وهذه الخصائص هي من السمات األسلوبية لمدير اللغة(1)أساسياً هو التوصيل ( لتحقيق هدفا

م على أساس قواعد ثابتة وهيكل فهو منظ   ،يركز على التطبيقوالذي نجده يحتكم إلى العقل و

 ي المتزمت لقوانين اللغة وقواعدها.وولهذا يمكننا أن ننعته بالسلط ،محدد

على المعاني العادية  مقصوداً  أما خرق القواعد والخروج عن النظام اللغوي خروجا متعمداً      

والتشبيهات  االستعاراتهو الكتساب قوة في التعبير، هذه اللغة تتخذ من  ،ترتبيها أوللكلمات 

غير متشابهة، ولخلق جرس صوتي وصور  أشياءوالمحسنات البديعية لعقد الصالت بين 

، تلك هي اللغة الفنية التي تمثل )نتاج الفرد المبدع وهي لذلك فردية تصدر عن عبقرية (2)جديدة

. وهي تمثل السمات األسلوبية التي يمتاز بها قائد (3)اصطالحي( هو نمطي البليغ، وتتحدى ما

 اللغة.

ً وعاطفي اً لذا فقائد اللغة يكون روحي      ، لديه القدرة على االبتكار واإلبداع وتوليد األفكار ا

الجديدة ويمتلك مرونة في تعامله مع اللغة استجابة للتغيرات الفكرية والعاطفية، فهو ملهم قادر 

يحاء وإثارة الحماس لدى المتلقي عن طريق الخيال الخالق الواسع، فضال عن هذا فقائد على اإل

اللغة يمتلك روح المغامرة اللغوية التي تميزه بالجرأة واإلقدام على اختراق النظام اللغوي الذي 

 رسمه من قبل مدير اللغة.

ة التي تتوافر في كل من هذه المقارنة تساعدنا في البحث عن السمات والخصائص األسلوبي     

 اً وليس كل مدير للغة قائد ،للغة هو مديرها قائد   كلَّ  إنَّ  ،قائد اللغة ومديرها، ولهذا يمكننا القول

 لها.

أن يمتلك السمات األسلوبية التي يمتاز بها مدير اللغة؛ فاألديب  قائد اللغة البدَّ  نَّ أبمعنى      

في حين ال يتوجب  ،ومعرفته التامة بقوانينها وأنظمتها ،ةية اللغصوالشاعر البد له من امتالك نا

ً أ ً أو شاعراً  ن يكون مدير اللغة أدبيا  .ن هنالك بعض اللغويين قد امتلكوا اللغة الفنيةأ ، علما
ستثناء ال يحجب عنا معركة اللغة القائمة بين وبعض األعمال األدبية ال تعد لغتها لغة فنية، وهذا اإل     

وا لغة د  عفقد عيب على بعض شعراء التصوف توظيفهم رموز األعداد والحروف، ولم ي ومدرائها.قادتها 

 هذه الرموز الشعرية لغة فنية. ومن ذلك ما نجده في قول الحالًج:

                                                 
( 1، مجلة فصول مصر، العدد )( اللغة المعيارية واللغة الشعرية، يان موكاروفسكي، تقديم وترجمة: ألفت كمال الروبي  1)

 .40م: 1984لسنة 
 .297–296م: 1986( ينظر معجم المصطلحات األدبية، إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس   2)
، 1( نظرية اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص اللغة األدبية من منظور النقاد العرب، عبدالحكيم راضي، ط  3)
 .89م: 2003مجلس األعلى للثقافة، القاهرة ال
 .220م: 2011، دار الفرقد، سوريا 1( شرح ديوان الحالج، عبدالقادر الحصني، ط  4)

 أأنتتتتتتتا أذ أنتتتتتتت   تتتتتتت    تتتتتتت     تتتتتتت   
 

 ح شتتت ا ح شتتتت ا تتتتت     تتتت ا   نتتتت    
 

 ُ ّو تتتتتتتي   تتتتتتتا  تتتتتتت      تتتتتتت  أ تتتتتتت  ُ  
 

  تتتتو      كلّتتتت  التتتتل   كتتتت   ل تتتت   
 

  تتتتذ      ُتتتتا انّتتتت  ح تتتتُ  كنتتتتا أ   
 

  قتتتتت    تتتتت      تتتتت  ح تتتتت    أ نتتتتت 
 

 وأ تتتتت  و  تتتتتا  تقرتتتتتو     نتتتتت      
 

  تت   تت ل    قلتتي أذ  تت  نتت       تت    
 

  (4) تتتتتتتت   إ  لليتتتتتتتتا  نّ ّتتتتتتتت  تتتتتتتتت     تتتتتتتت     نتتتتتتتتتتتتتتت  و  نتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتتتت  ان  



 
 ISSN: 2073-6614    pp:409-428    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

413 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

 تائيته الكبرى وأشار إلى رموز األعداد قائالً:  في وفي نص آخر عب ر فيه ابن الفارض

ً ت  وال نبتعد كثيراً عن ال لرموز الحروف التي عب ر ابن آخر ائية الكبرى التي نجد فيها توظيفا

 الفارض فيها قائالً: 
تتتتتتتتتي    ناناتتتتتتتتت          قتتتتتتتتت  ُ    اتتتتتتتتتاي  تتتتتتتتت ُ    ت  لا

 
،تتتتي    ياتتتت ي       ي ا تتتت )  (2و تتتت   ا    تتتت   اتتتت   ُ ي

 

 بن عربي:اومن ذلك ما نجده أيضاً في قول 

 

تتتتتتتتتتتتتت  نا   تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ،   تتتتتتتتتتتتتتي    ش 
 

تتتتت    ُ   ا تتتتت ي  و نتتتتتت  ،ارتتتتت ْ تنتتتتت ُ حا
 
ضتتتتتتت   ي تتتتتتتيُ  تتتتتتتت  تتتتتتتت  أ ل تتتتتتتت    غا ا

 
تتت )   (   3 ستتُا أ تتتو      تتتإا   ّ  تتت  و ا
 

ر أصحابها عن تجربتهم في توظيف رموز وبعد سرد بعض المختارات الشعرية، التي عب       

األعداد واألرقام، نجد أن الدكتور عاطف جودة نصر، يرى أن رموز األعداد والحروف )ليست 

وأضاف قائالً:  (4)من الشعر في شيء فهي تخلو من القيمة الفنية لجنوحها إلى التجريد الخالص(

لنجد أنفسنا ونحن بصدد هذا اللون من الشعر في فراغ خيالي وعاطفي، فالتجريد )وإننا 

الميتافيزيقي والتصورات االثولوجية في طابعها العرفاني، تغلب على ما ينبغي أن يتشبث به 

وال يقصد الدكتور من تعميمه أنماط الرموز الصوفية األخرى، فقد  ،(5)الشعر من عاطفة وخيال(

)وليست هذه الرموز بالتي تعادل ما بسطنا  الرمزين وبقية الرموز األخرى قائالً:ق بين هذين فر  

ة ، إذ الحظنا في هذه الرموز، كيف أمكن رمخمن قبل متعلقاً برمز المرأة ورمز الطبيعة ورمز ال

أن تشرب المعاني واألفكار المجاز الشعري الذي يحفل بالصورة الموحية واالستعارة المشخصة 

                                                 
 .48–47م: 1994( ديوان ابن الفارض، شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطبّاع، دار القلم، لبنان   1)
 .47( ديوان ابن الفارض:   2)
، شركة دار 1( ديوان ترجمان األشواق، محي الدين أبن عربي، شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطبّاع، ط  3)

 .167م: 1997األرقم بن أبي األرقم، لبنان 
 . 425م: 1983، دار االندلس، لبنان 3( الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر، ط  4)
 ( المصدر نفسه ونفس الصفحة.  5)

  

  تتتل   تتتذ  ُ تتتّو    ي اتتتيا   نتتت   و حتتت    
   

 ح  تتتتتتت ا   و تتتتتتتذ  ُ ي  تتتتتتتاي    ُ تتتتتتت     ا  تتتتتتتا   
 

لو  شتتتتت   ا   ال تتتتتاا    يّ تتتتتي    ستتتتتذ ي
 

ل ّتتتتتتتتتتي       تتتتتتتتتت  ك  تتتتتتتتتت   ا     تتتتتتتتتت ا اا  ا
 

 و   تتتتتتا       تتتتتت    ،تتتتتتو  ا ضتتتتتت      
 

 ت تتتتتتتتت  ا ُتحتتتتتتتتتّ  و  حق قتتتتتتتتتي اتتتتتتتتتت    
 

اا و  تت     لتتو  تت اا أرتت احي  و حتت     تسي
 

 ُتنا  ا اتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتت  ،ُل ُتتتتتتتتتتتت ُ حق قتتتتتتتتتتتتي   
 

ا     يتّ  ااكييتا   تو  و ك ي الل   ّشت ي
 

( تلّا   (1اا  اا  ني     ات  ُ ت     حت  ضا
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أمعنا النظر في حقيقة هذا التفريق بين األنماط الرمزية الصوفية  ن  إ. و(1)إلبداعي(والخيال ا

لوجدنا أن فاعلية اللغة في تلك النصوص هي من جعلت رموز األعداد والحروف خالية من البعد 

ال و ،الوظيفي الفني، فقد باتت لغة هذه النصوص خالية من الروح وواقعية في عرضها لألفكار

) ليست إذهدفها إيصال المعنى، يكون اإلثارة واإليحاء واالبتكار، وهذه هي لغة المدراء،  تمتلك

اللغة في انساق التعبير العرفاني مجرد أداة للفهم واإليصال أو بناء يضم كثرة من العالقات 

تجربة  إلىكم تفحسب، بل هي لغة تح (2)المتشابكة، أو نظام تعبيري تحكمه قواعد مخصوصة(

يهيأ تلك اللغة ويروضها لتخوض مغامرة إبداعية بين  أنخاصة، استطاع قائد اللغة روحية 

شعاب متعددة تتجاذبها عدة خصائص فنية كالخيال والعاطفة واألفكار والصور، تحتكم 

 بمجموعها إلى إدارة راعية للنص من خالل لغته.

فقال:)الشعراء أمراء الكالم  ولهذا فقد أعطى الخليل بن احمد الفراهيدي ميزة لقادة اللغة     

يصرفونه ان ى شاءوا. ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق المعنى وتقييده ومن تصريف 

اللفظ وتعقيده ومد  المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما 

بون البعيد ويبعدون القريب كل ت  األلسن عن وصفه ونعته، واألذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقر

، (3)ويحتج بهم وال يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل(

هذه المساحة التي ُمن َحت  ألمراء الكالم من دون سواهم، كانت نتيجة تحكم فعل إدارة اللغة في 

باس إليف اللفظ وتعقيده والنص؛ فقائد اللغة هو من وظ ف فعاليات تقييد المعنى وإطالقه وتصر

النص رداء الغموض وخلق فجوات النص، ومن هذا وغيره من الفعاليات اإلدارية للغة النص، 

نعت الخليل الفراهيدي الشعراء بأمراء الكالم الذين يمتلكون لغة فنية تمكنهم من اعتالء هذه 

 الرتبة.

هو من يحدد طبيعة اللغة  ،ديرها داخل النصاألداء الوظيفي لقائد اللغة وم نَّ إلذا يمكننا القول      

شجاع، أسد( ، داخل النص ووظيفتها. ويمكن أن نرد مثاالً بسيطاً على ذلك فالكلمات )زيد، رجل

توصيل المعنى بأقرب الطرق  ،متناولة من قبل الجميع؛ فإذا أردنا أن تكون وظيفة اللغة

ً وأيسرها، ووفق ألداء وظيفة اللغة  ور مدير اللغة حاضراً تركيبها، كان دولقواعد بناء الجملة  ا

أما إذا كانت صياغة الجملة، )زيدٌ أسد(،  التقريرية فتكون صياغة الجملة )زيدٌ رجٌل شجاٌع(.

وظيفة فنية  ،علمنا أن األلفاظ اللغوية قد صاغها قائد اللغة، وكان هدفه من وظيفة لغته هذه

 ن مديرها. مومن هذا يمكننا تمييز قائد اللغة  ،بداعيةإ

 

 إدارة تخطيط اللغة  -ثانياً 

                                                 
 ( المصدر نفسه ونفس الصفحة.  1)
 .422( المصدر نفسه:   2)
–143( منهاج البلغاء وسراج األدباء، القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت:   3)

144. 
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ا خصائص كل  منهما، وكان هدفنا من ذلك ن  وبي   ،سبق مي زنا بين قائد اللغة ومديرها في ما     

تحديد األطر المنهجية التي يتمتع بها قائد اللغة على وجه الخصوص، والذي يقع على عاتقه 

 .والبنائي واإلبداعيوظيفية على المستوى الفكري  عدة دواربأالقيام 

التي تعني النشاط الذهني ووأول وظيفة من وظائف قائد اللغة هي وظيفة إدارة تخطيط اللغة،      

ً كان نشاط إن ،ي يقوم به مستخدم اللغةذال ً  ا بأنها أيضاً، ويمكن وصفها  أم غير شعوري. شعوريا

عمل الو ،عي في ذهن قائد اللغةعملية تحديد األهداف المرسومة في العمق المستقبلي للنص اإلبدا

 .على توظيف كافة مستويات اإلبداع من اجل تحقيق تلك األهداف

نتاجها، إومن خالل هذه المفاهيم نجد أن اللغة في جميع مستوياتها تخضع لعملية فكرية قبل      

تفاعل هذه العملية تجد قوالب لغوية جاهزة تعمل بصورة ال شعورية في عملية التواصل؛ فعملية 

ويغيب قائد اللغة عن  ،الفكر مع اللغة في هذا المستوى قد ال تظهر بفاعلية واضحة داخل النص

 نتاج النص.إهذه الفعالية اللغوية في 

ً دارة تخطيط اللغة نجده واضحإأما دور وظيفة       ً جلي   ا عند تفاعل الفكر مع اللغة في مساحة  ا

فضالً عن  ،لية مزج أفكاره وتصوراته الذهنيةإذ يقوم قائد اللغة بعم ،الجانب الشعوري

ما مع ما يكتنزه من تعابير لغوية يجدها األنسب في تحقيق  األحاسيس والعواطف حول مسألة  

 المعنى الذي يريده، كل ذلك يكون من خالل تخطيط مسبق للغة النص في ذهن قائدها.

تبعاً ألسباب تتعلق بعوامل ك وذل ؛دارة تخطيط اللغة من قائد إلى آخرإوتختلف مسالك      

فضالً عن الصور المشاهدة والكالم المسموع،  ،خارجية تتمثل بمؤثرات الخيال والعواطف

وعوامل أخرى داخلية تتركز على الخزين اللغوي الذي يمتلكه القائد وإمكانية نظم هذا الخزين 

على ثنائية اللغة   -يحدهما يخص األدب الصوفأ -وإذا أسقطنا نصين أدبيين  ،بداعيإبأسلوب 

ً لطبيعة  والفكر لمعرفة الخطط التي وضعها القائد في كال النصين، لوجدنا أن رؤية القائد وفقا

 تجربته األدبية التي يستمد وحيه منها تختلف في كال النصين.

 فالنص األول ألبي نؤاس يقول في شقيقة روحه:     
ااااااااااايح   اااااااااااَر نَص  لي فاااااااااااي المااااااااااادام َغي   َعااااااااااااذ 

 

ناااااااااااي علاااااااااااى شاااااااااااقيقة  َروحاااااااااااي   ال تَلُم 

 

 ال تلمناااااااااااااااي علاااااااااااااااى التاااااااااااااااي فَتَنت ناااااااااااااااي 

 

 وأرت ناااااااااااااي القبااااااااااااايَح غيااااااااااااار قبااااااااااااايح   

 

اااااااااااااااحيَح ساااااااااااااااقيماً    قهاااااااااااااااوةٌ تتااااااااااااااارُك الصَّ

  

اااااااااااق يَم ثاااااااااااوَب الصاااااااااااحيح     وتُعيااااااااااار السَّ

 

 إن  باااااااااااااااااذ لي لهاااااااااااااااااا لباااااااااااااااااذ ُل جاااااااااااااااااواد  

 

َواق ت نَاااااااااااائي لهاااااااااااا اق تنااااااااااااُء َشاااااااااااحيح   
(1) 

 

 قائالً: هيام روحهفيه كان البن الفارض يصف لنا  خرأما النص اآل     

ااااااافها  اااااااَت بَوص  ااااااافها، فأن   يَقولاااااااون لاااااااي: ص 

 

ااامُ   ل   َخبياااٌر، أَجااال    عنااادي بأوصااااف ها ع 

 

اااامُ   َصاااااافاٌء ، وال ماااااااٌء ، ولُطااااااٌف ، وال َهااااااواً ،  ونااااوٌر ، وال ناااااٌر ، وروٌح ، وال جس 

                                                 
( ديوان أبي نؤاس، الحسن بن هانئ، حققه وضبطه وشرحه: احمد عبدالمجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت )د.   1)

 .24ت(: 
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 تَقَاااااااااااااد َم ُكااااااااااااالَّ الكائ ناااااااااااااات  َحاااااااااااااديثُها ،  

 

 قاااااديماً ، وال شاااااكٌل هنااااااك ، وال َرسااااامُ  

 

 وقاَماااااااااات  بهااااااااااا األشااااااااااياء ثااااااااااَم لحكَمااااااااااة  

 

ااامُ    بهاااا احتََجبَااات  عااان كااال  مااان ال لاااه فَه 

 

 وهاَماااات  بهااااا روحااااي، بحيااااُث تماَزَجااااا، اتاااا   

 

مُ   ٌم تََخل لااااااااهُ جاااااااار    ااااااا حاداً ، وال جاااااااار 

 

ٌم، وآدَُم لااااااااااااااي أٌب،   فَخمااااااااااااااٌر، وال َكاااااااااااااار 

 

هااااااا أُم    وكاااااارٌم وال خمااااااٌر، ولااااااي أُم 
(1) 

 

متالحمة، وهذا التالحم بين  قوالب لغوية ارهكألفنرى كيف وظ ف ل ،اسونقف أوالً عند أبي ن     

القاهر الجرجاني ذلك  في النفس. وقد أوضح عبد فكره واللغة، جاء مرتباً ومتسقاً لمراتب المعنى

ً على المعاني  ،يبمن خالل حديثه عن حكم االختصاص في الترت الذي )يقع في األلفاظ مرتبا

وهذه الرتب جاءت لتترجم فعالية القائد  ،(2)المرتبة في النفس، المنتظمة فيها على قضية العقل(

التخطيطية للغة في محيط رؤيته للنص، )فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مَخَض المعنى الذي يُريد 

عر عليه في فكره  ن اه من األلفاظ التي تطاب قُهُ، والقوافي التي ، واعدَّ له ما يلبسهُ إي  راً ث  ب نَاَء الش  

. هذه الرؤيا الفكرية للقائد تجعلنا أمام بناء فني (3)القول عليه(له تواف قُهُ والوزن الذي َسلَس 

نظامي فيه مراحل متعاقبة بين كل من الخيال والنص والعقل، وفق خطط تتزاحم فيها ثنائية الفكر 

 اللغة، هذه الخطط تسبق إجراءات القائد في تنظيم لغة النص.و

 ؛ة بين المرسل والمرسل إلياه مان خاالل الرساالةلي  التواصوهنا ال بد  من الوقوف عند العملية      

هااذه العمليااة ، والاانص وتقبلااه إنتاااجعمليااة تالقااح اللغااة والفكاار فااي  إنجاااحوذلااك ألهميتهااا فااي 

النص الثاني ويعودُ السبب في ذلاك إلاى  ابن الفارض كثيراً في نص   ة نجدها قد تراجعتلي  التواص

ففاي الانص  األول نجاد أن القائاد قاد بناى لغاة نصاه  ،رؤية القائد وفلسافته فاي وضاع خطاط الانص

لاذا يمكنناا  ،وصفاً متجهااً ساهمه مان األعلاى إلاى األسافل ،حه )الخمر(ولتحقق له وصف شقيقة ر

وفلسافة الانص التااي  اس لنفساه وساار علياه هااو خاط دنياوي.وو ناالخاط الاذي وضاعه أباا نَّ إالقاول 

 جسور التواصل مع المتلقي من جهة أخرى. ت  دَّ مَ و ،جاءت تحاكي فكره من جهة ،تعمدها

فقد جاءت لتمد جسور التواصل مع  ،ومن خالل لغة النص ،أما رؤية القائد في النص الثاني     

هللا. وسهم هذا النص رسمه القائد وفق فلسفته فجعله متجهاً من األسفل إلى األعلى. والمخطط 

اآلتي يوضح لنا الرؤى واألفكار التي رسمها القائد في تحقيق األبعاد اإلستراتيجية للنص وما 

 يريده من خالل فعاليات اللغة:  

 

 

                                                 
 .149( ديوان ابن الفارض، شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطبّاع، دار القلم، بيروت )د.ت(:   1)
، دار المدني، جدة 1ه(، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، ط147( أسرار البالغة، عبدالقاهر الجرجاني )ت:   2)

 .5)د.ت(: 
ه(، تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة 322( عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، محمد بن احمد )  3)

 .8–7م:  1985والنشر، المملكة العربية السعودية 
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ابن الفارض قد خرج فيه عما هو مألوف في  السهم في نص    اتجاهأن  من المخطط، نجد     

ً إلى أمور دنيوية بل سما به نحو  العرف األدبي وما هو متعارف عليه؛ فلم يكن خطابه متجها

 –اللغة والفكر بين التحاد ااآلفاق، وشحنه برموز أغلقت مسالك المعنى، ولهذا فإننا ال نجد ذلك 

ن  الفكر واللغة )متحدان في رباط وثيق ال إفيه الذي وجدنا  –أبي نؤاس  كما هو الحال في نص   

ينفصم أحدهما عن اآلخر بل هما متالزمان؛ فاللغة هدفها إبانة مكنون الفكر وال قيمة لها بذاتها 

موضوعاً  –وهو مفهوم دنيوي  –ة رمخ، بل وجدنا ابن الفارض يجعل موضوع ال(1)مجردة عنه(

لقائد هنا اقتنص حالة السكر والنشوى أي أنه أخذ يحلق من خالله ويسمو في معراجه الروحي؛ فا

ذلك  خلخلةة معانيها وقام بتوظيفها في اتجاه معاكس لمفهومها، مما أحدث رمخمن مفهوم ال

، ويعود السبب في ذلك إلى العوامل التي تؤثر على تهالرباط الوثيق بين الفكر واللغة وزعزع

ولعل أبرز ما أثر على فكر ابن الفارض  ،يقهاقائد اللغة في رسم أطر نصه والسعي من أجل تحق

دها، فباتت ال تلبي ثورة الفكر ودحهو طبيعة التجربة الصوفية، هذا التأثير خندق اللغة ورسم 

لذا فالخطاب )الصوفي وبفعل قوانينه واستراتيجيات التواصل المعقد فيه، يمتلك من  ،لدى القائد

، ولهذا كان ال بد للغة القائد أن (2)ة اآللية الكاتمة(ما يجهله بمثاب، سمات اإلطالق والالتحديد

ذلك، المعجم اللغوي  عن تتفجر معانيها لتواكب ذلك الفكر المطلق غير المحدد، وقد نتج

 الصوفي.

ً في داللته إال       ً في بيانه، كما ال يظهر جليا َم قائد اللغة أن  )الفكر ال يظهر واضحا وقد َعل 

أن اللغة إذ تعطيه شكالً عالمياً وأي عندما يصبح عالمة ضمن نظام.  بوضع عالمة تدل عليه،

ة في رمختوظيف رمز اللولهذا نجده قد عمد  ،(3)منظماً تمكنه من ظهروه وتجعله قابالً لالنتقال(

ح  وبناء لغته، في رسم النص االستراتيجيةوهذه ، يجعلها عالمات يهتدي بها المتلقيونصه،  صر 

ً فيما بينهم  بها القشيري في معرض حديثه عن الصوفية قائالً: )وهذه الطائفة مستعملون ألفاظا

وإذا ، (4)والستر على ما باينهم في طريقتهم( واإلجمالقصدوا بها الكشف عن معانيهم ألنفسهم 

صاغ قائد  الت تترجم لنا كيفاليري، وجدنا أنها تلهمنا بدشوقفنا عند كلمة )قصدوا( في نص الق

 اللغة أهدافه، وكيف حدد اتجاه النص.

                                                 
 .3م(: 1965(، لبنان )مارس 3رجاني، محمد حاج حسين، مجلة األديب، العدد )( اللغة والفكر بين ديوي والج  1)
( الحرّكية التواصلّية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين، آمنة بلعلّي، منشورات اتحاد   2)

 .20م: 2001الكتاب العرب، دمشق 
 .24م(: 1993(، سوريا )مارس 354المعرفة، العدد )( سيمياء اللغة والفكر، منذر عيّاش، مجلة   3)
ه(، تحقيق: عبدالحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار 465( الرسالة القشيرية، عبدالكريم بن هوازن القشيري )ت:   4)

 .1/150المعارف، القاهرة، )د.ت(: 

 النص األول

 ويدني
رؤية القائد وما 

 يريده

 من النص

رؤية القائد وما 

 يريده

 النص الثاني من النص

القرب 
 من هللا
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وحقيقة األمر ال نجد أن  ابن الفارض قد وضع خطط نصه وفقاً لثنائية الفكر واللغة فحسب،      

ة اللغة والمعرفة؛ إذ وجد المتصوفة في المعرفة غاية للوصول يبل كانت رؤيته مبنية على ثنائ

شرعية ، وإنما  –ة، وليست نقلية ة أو عقلي  ي  وفي ليست حس  صال إلى)فالحقيقة بالنسبة  إلى الحقيقة؛

 .(1)هي إلهامية ذوقية(

كيف سار قائد اللغة وفق فلسفته الخاصة وما  -بمخطط توضيحي  – ولهذا يمكننا أن نبين     

 اس وابن الفارض:وي أبي نكان يخطط له ويريد الوصول إليه في نص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيل متدفق من الصور الذهنية، وهذه الصور  إلىإن لغة القائد في مرحلة التخطيط، تحتاج      

رد الذهني األساس الذي تقوم عليه عملية التخطيط الناجح، بل هو المعيار في نجاح قائد وتع د الم

الذهن ق، الذي يع د )الفاعل األساسي في تغذية اللغة من فشله، ومحور هذا يكمن في الخيال الخالَّ 

البشري بالتصورات واالحتماالت وسواها، تلك التي تهيئه لممارسة عمل معين، وليس هناك ما 

يمكنه القيام به، دون االعتماد عليه، فهو في هذا المجال القابلة التي تسبق والدة أي فكرة، أو 

ري أو اإلبداعي ، التي تهيئ المخلوق الفك - إن جاز التعبير - ي عمل وإنها القابلة الملهمةأتجلي 

 .(2)فع باإلنسان، وهو مسكون بحضورها المؤثر بإنجاز ما يرغب(دلكي يظهر وت

                                                 
 .95–94م: 1979، دار العودة، بيروت 2( الثابت والمتحول، أدونيس، ط  1)
 .162 –161م: 2000، مركز اإلنماء الحضاري، حلب 1( صدع النص وارتحاالت المعنى، إبراهيم محمود، ط  2)

 ةر امخل

 غري حس ية صوفية

لهي    احلب الإ

 تتجه حنو الأعىل 

 شطح 

 غياب العقل

 مادية حس ية

 نيويد

 لتتجه حنو الأسف

 لهو ولعب

مخرة ابن 

 الفارض

 هدفها

 

 اجتاهها

 

 فهي 

 

 تؤدي اإىل

 

مخرة أأيب 

 نواس

 هدفها

 

اجتاهه

 ا

 
 فهي 

 

تؤدي 

ىل  اإ
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وبما أن مفهوم التخطيط في إدارة اللغة يعتمد على رؤية ما سيكون عليه النص، لذا فإن      

الخيال يسهم في عملية تشكيل النص من خالل إلباس الالواقع ثوب الواقع والتوسط بينهما، 

ب الالمعقول ويجعله في دائرة الحديث المعقول، فقائد اللغة يستطيع أن )يخلع صفة ويقر

الشخوص اإلنسانية على غير الناس من الحيوان والنبات وخاصة الطبيعة، فنراها تتحرك في 

إلى ما هنالك مما يسبح في أطوار  شؤون الدنيا، شخوصاً تعقل وتحس وتشعر وتتألم وترضى...

 .(1)النفس اإلنسانية(

ز ألن  هذا العنصر يهب النص التمي   ؛الخيال وفعاليته في تشكيل النص أهميةويدرك قائد اللغة      

، األخرىز النص األدبي من النصوص ن نمي   أوالقدرة على التأثير في اآلخرين، ومنه يمكننا 

 ي.وذلك من خالل تجاوز قائد اللغة مستويات التعبير اللغوي إلى مستوى اإلبداع الفن

ز بين تخطيط يمي    أنرجاني درجات الخيال، التي حاول من خاللها جر الهالقا وبين لنا عبد     

يل من المعاني يوآخر لقائد اللغة في صنع النص، فقد عرض لنا ذلك من خالل بيانه مفهوم التخ

 تن  ثابت وما نفاه منفي. وهو مف أثبته)فهو الذي ال يمكن أن يقال إنه صدق، وإن ما  فقال:

ً وتبويباً، ثم انه يجيء  إال  حَصر ذاهب، كثير المسالك، اليكاد يُ مال تقريباً، وال يحاط به تقسيما

 ً ط ف فيه، واستعين عليه بالرفق لُ قد تُ  طبقات، ويأتي على درجات، فمنه ما يجيء مصنوعا

ل، وقياس تُ مُ حتى اعطي شبهاً من الحق وغشي رونقاً من الصدق باحتجاج تُ  والحذق، ن  ع فيه صُ ح  

ل( وتعم  
. وهذه الفعاليات الفكرية على مختلف طبقاتها ودرجاتها ترسم لنا كيف أثر الخيال في (2)

 قائد اللغة من صورة النص المستقبلية. دهاراللغة، وما صنع بها، وفقاً لمعطيات التجربة وما أ

ن الخيال هو أعظم أون ما الخيال في التجربة الصوفية فله فلسفته الخاصة، فالمتصوفة يرأ     

مام طبقة مختلفة أوهذا يجعلنا  قوة منحها هللا لإلنسان، وطاقة خالقة لخصوبة األفكار والرؤى.

وفق معطيات التجربة، فالخيال  ،وما أراده قائد اللغة أن يكون عليه ،ا سبقها في تخطيط النصعم  

قضية معرفية فنية في آن  فهو عند المتصوفة أمابداع صورة جديدة عن الواقع، إ - في العموم -

 ً واقعية، فنية، فهو مختلف،  ؛ة قاعدة خارجيةي  ، ولهذا نجد أن النص الصوفي غير مطابق ألمعا

وخصوصيته تكمن في اختالفه. والخيال الصوفي أيضا يريد أن يكون على صعيد المضمون 

. (3)اللقاء بين اللغة والواقعدليالً على اللقاء بين اإلنسانية وهللا، وعلى صعيد الشكل دليالً على 

وابن عربي منهم على وجه الخصوص، قد أولوا للخيال  ولهذا نجد المتصوفة على وجه العموم،

 .(4)اهتماماً كبيراً )إلى درجة يمكننا القول فيها بأن  ابن العربي فيلسوف الخيال بال منازع(

فإذا أردنا أن نمي ز بين خيال العال م وخيال األديب، لوجدنا أن خيال) العال م وسيلة يستعان بها      

على كشف حقيقة، لهذا كان مرتبطاً بالواقع، فنتائجه تندمج في الواقع إلى حد أن العال م ال يتردد 

يب الفنان فإنه يستعين في التضحية بجمال الحقيقة متى ثبت له بالتجربة بطالنها، أما خيال األد

                                                 
 .141م: 1968، مكتبة زهران، القاهرة 1( قضايا النقد األدبي الحديث، محمد السعدي فرهود، ط  1)
 .267( أسرار البالغة، عبدالقاهر الجرجاني:   2)
النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري، وضحى يونس، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ( ينظر القضايا النقدية في  3)

 .61،63م: 2006
، منشورات االختالف والدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر وبيروت 1( ابن العربي المسافر العائد، ساعد خميسي، ط  4)

 .221م: 2010



 
 ISSN: 2073-6614    pp:409-428    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

420 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

، (1)بالحقيقة وسيلة إلى كشف الجمال، ولهذا يستهدف الفنان تحريك المشاعر حتى تتجاوب معه(

وهذان االتجاهان يرسمان لنا األفكار المسبقة التي رسمها في ذهنه قائد اللغة والتخطيط الذي 

اجة ولهذا يسعى الى أن وضعه لتحقيق تلك األهداف، فهدف األديب تحقيق المتعة والجمال والح

ل عنصر الخيال من خالل اللغة الغامضة التي تحرك النص وتثير المتلقي، هذه المعطيات  يفع  

التي خطط قائد اللغة لتحقيقها تختلف عن خطط العالم في إدارة اللغة الذي نجده يسعى الى 

ً لألهداف المرسومة المراد تحقيقه ا مع تشابه أدوات الحقيقة. فكالهما على طرفي نقيض وفقا

العمل المتمثلة بعنصري اللغة والخيال. ويمكن توضيح ذلك، من خالل الشكل التخطيطي الذي 

 بي ن لنا كيف سار قائد اللغة في تحقيق أهدافه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رض أنرسم مسار حركة الخيال، لوجدناه )حركة جدلية بين الهبوط إلى  أن أردناوإذا      

، وهذه الحركة (2)المحسوسات والصعود إلى عالم المعاني "المثل" في الحضرة اإللهية(

                                                 
 .28م(: 1985( مصر) سبتمبر 32الطويل، مجلة القاهرة، العدد ) ( الخيال بين لغة األدب ولغة العلم، توفيق  1)
 .192م: 2013، المجلس االعلى للثقافة، القاهرة 1( تأويل الشعر عند محيي الدين بن عربي، محمد علي سالمة، ط  2)

خطط 

 العامل

الأدوا

 ت

حقيقة  اخليال اللغة

 غامضة

تتفاعل هذه الأدوات للوصول 

ىل الوضوح  اإ

 احلقيقة

تفاع

 ل

الهد

 ف

خطط 

 الأديب

الأدوا

 ت

حقيقة  اخليال اللغة

 واحضة

تتفاعل هذه الأدوات للوصول 

ىل   الغموض احملبباإ

 حتقيق احلاجة واملتعة وامجلال

تفاع

 ل

الهد

 ف
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يبرر لنا لجوء المتصوفة  المضطربة تشل  فاعلية اللغة التواصلية بين المبدع والمتلقي. وهذا ما

المتصوفة في رسم صورة النص،  إستراتيجيةط الخيال، ولعل والمرموزات، التي نسجت خي إلى

تجعل لغتهم لغة تعانق اآلفاق مبتعدة بذلك عن الواقع المادي والتفكير العقلي، وفاعلية ذلك نجده 

 في توظيف الخيال. 

توظيفه جعل من نبالغ في وصف فاعلية الخيال في الفكر الصوفي، ذلك بأن  إنوال نريد      

ً الن   ً منقطعا ن لغة التصوف أن نبين بأ أردناولكننا  ،تمام االنقطاع عن المتلقي ص الصوفي نصا

نتقاله من عوالم المحسوسات إليه المتصوف بعد إحد  بعيد بحالة الالشعور وما يصل  إلىترتبط 

 إلى عالم اآلفاق.

ور التواصل مع جستلك الهالة التي مدت  والوجدان، اإليحاءوهذا ال يجعلها خالية من هالة      

 اإليحاءالقائد في نصه، فمجال الرمز هنا )هو مجال  أودعهاالمتلقي من خالل اللغة الرمزية التي 

 أمرال مجال الوصف والحصر والتحديد، ومنه ما يجري على استعمال شيء حسي لإلشارة إلى 

 .(1)ة ما بسلسلة من تفكيك الغموض(استخالص حال إلىال يدركه الحس، ويحتاج المتأمل معه 

ستراتيجيات عملية التخطيط التي يعمد إليها المتصوف لتحقيق إ إحدىولعل هذه الحركة هي 

 المرسومة. أهدافه

 ً   :إدارة تنظيم اللغة -ثالثا

ً قبل والدته أبعد       ن بي نا موقف قائد اللغة الفكري، الذي من خالله رسم صورة النص ذهنيا

من خالل فعاليات اللغة والفكر، وامتزاج هذه الفعاليات مع الخيال  ،التي سيكون عليهاوالصورة 

 والوجدان. باإليحاءمن خالل لغة رمزية مفعمة 

تنظيم اللغة من  إدارةوبعد هذه الصورة الذهنية جاء دور القائد في تنظيم لغة النص، إذ تعد       

رحلة تمثل الدور الوظيفي الحقيقي في عملية بناء مال ن هذهاللغة. أل إدارةالمراحل في عملية  أهم

 لغة النص.

ذلك الدور الذي يقوم به قائد اللغة في رسم  بأنه ،تنظيم اللغة إدارةنحدد مفهوم  أنويمكن      

الواجب تحقيقها، من خالل مجموعة من العالقات  وأنشطتهااللغة  أهدافالنص ووضع  أبعاد

 ً  والفعاليات اللغوية داخل النص. األنشطة بين التي تحقق انسجاماً وتوافقا

هو  األسلوبن َّإ، لذا يمكن القول )وأسلوبهوادارة تنظيم اللغة هذه تمثل شخص القائد      

حتذاء عند الشعراء عن اإل هه ( في معرض حديث471ر الجرجاني )هيقول عبدالقاو .(2)الرجل(

ة مكافة يمثل س النص بمعطياته أن، إذ (3)هو )الضرب من النظم والطريقة فيه( األسلوب ن  إ

 .وأسلوبهالقائد 

روابط لمدركاته  إيجادتبلورت وظيفة اللغة الذهنية المتمثلة بمقدرة القائد التخيلية من  أنفبعد      

الذهنية والعمل على نسجها وفق الخطط التي رسمها للغة النص، جاء دور وظيفة اللغة البنائية 

 ص.في تشكيل فعاليات الن

                                                 
 .115م: 2013، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا 1( الشعر والتصرف، وفيق سليطين، ط  1)
 .12م: 1992، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1لوبية والبيان العربي، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، ط( األس  2)
، دار الفكر، دمشق 1ه(، تحقيق: محمد رضوان الداية وفايز الداية، ط471( دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني )  3)

 .430م: 2007
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، نتقال اللغة من وظيفتها الذهنية الى الوظيفة البنائيةاوفي هذه المرحلة االنتقالية، ومن خالل      

قائد اللغة يتأثر تأثراً مباشراً بطبيعة التجربة التي يخوض غمارها، وهي التي سترسم  نجد أن  

لتوصل اللغة الذهنية  حلقة وصل تمد  جناحيها بأنهانصفها  أنلذا يمكن  ،فعاليات اللغة البنائية

 بفعاليات اللغة البنائية.

التي صاغها  اإلستراتيجية أنفمن خالل التجربة الصوفية وطبيعة مضمونها العرفاني، نجد      

نحو تشفير اللغة، وجعلها رموزاً ذات دالالت غامضة، وقد صاغ القشيري  أتجهت ،المتصوفة

 يستعملونها ألفاظمن العلماء لهم  ةكل طائف أن :تلك التجربة بقوله: )من المعلوم ةإستراتيجيبيان 

من تقريب الفهم على  :لهم فيها ألغراض ؛عليهاتواطأوا  ،نفردوا بها عمن سواهمإ -فيما بينهم  –

وهذه  بإطالقها. ،نعة في الوقوف على معانيهمتلك الص   أهلتسهيل على  أوالمخاطبين بها، 

ً ستعملون يالطائفة  والستر  واإلجمال ألنفسهم،قصدوا بها الكشف عن معانيهم  ،فيما بينهم ألفاظا

غيرة منهم على  األجانب،مستبهمة على  ألفاظهملتكون معاني  ؛على من باينهم في طريقتهم

نقرأ من هذا البيان،  مسار الخطاب الصوفي  أن. ويمكن (1)(أهلهاتشيع في غير  أن أسرارهم

قد انسلخت عن  ،يستعملونها التي اللغة أنوهم بهذا يعلنون  ،وساروا عليه ةالمتصوف نتهجهأالذي 

لهم وهذا على خالف مسار الخطاب  اً الغموض بات شعار ن  إمدلوالتها المتعارف عليها سلفاً. و

حة ضالدقيقة الوا األلفاظ أدبهميحققوا في  أنالذين يحرصون على  األدباء، الذي ينتهجه )األدبي

 .(2)(وأحاسيسهالكاشفة عن مشاعره  ألفكارهالمصورة  هرزة لصورئمة لمعانيه المب  المال

فعاليات التنظيمية التي يتخذها القائد في تشكيل لغة الخطاب اللمسه من تما ن أولولعل      

ً  يمثل الرمز في الخطاب الصوفي بناءً  إذالصوفي هو الرمز.  وتشكيالً فنياً؛ فقد لجأ  معرفيا

الستر  :والً أ ؛المنظومة الرمزية لقناعتهم بأنها تمثل إلىتشكيل بناء نصوصهم  إلى المتصوفة

تشفير اللغة وجعلها لغة  أيوالغطاء الذي يبهم تجربتهم ويجعلها عصية الفهم عمن سواهم، 

ً  ،مخصوصة ، ولهذا (3)لكالمامن طبيعة التجربة الصوفية تضاؤل القدرة عن التعبير ب أن :وثانيا

ً  ،عن تجربتهم لرمز سبيالً للتعبيرايستعينون بنجدهم  التهديدات  إلىيعود  األمر أننجد  :ثم ثالثا

 أن إلىلسبب الداخلي يعود اخارجي؛ ف :واآلخر ،داخلي :حدهماأ أمرين؛والتحديات، وهي على 

، فتعمدهم الرمز جاء وأسرارهعلم مستقل قائم بذاته ولديهم مفاتيح هذا العلم  أصحابالمتصوفة 

السبب الخارجي فيكمن في النقد الموجه للتجربة  أما ،هذا العلم من االبتذال أسرارللحفاظ على 

ً  الصوفية سواء أكان نقداً  ً  أمسياسيا ً  أمدينيا توظيف  بأن إليه،. وما نريد الوصول (4)اجتماعيا

 إليه، وهو توظيف عمد ةالرمز في النص الصوفي جاء ليحاكي طبيعة التجربة الصوفي

تنظيمية في  أنماطيده ومشاهداته. وهنالك عدة جالمتصوف من خالل نظام بنائي عبر به عن موا

 الرمزية: األنماطتصميم الرمز وبناء لغته ومن بين هذه 

 ة :رمخرمز ال

هذا  أنوالحروف، لوجدنا  األعدادثم  ة، ومصطلح المرأة،رمخلو تفحصنا جيداً مصطلح ال     

المصطلح _ وفق معطيات التجربة الصوفية ، والبناء اللغوي الذي اتخذه المتصوف في تنظيم 

                                                 
ه(، تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن 465الحكيم بن هوزان بن عبد الملك )ت: ( الرسالة القشيرية، القشيري عبد   1)

 .1/150الشريف، دار المعارف، القاهرة: 
  .211م: 2011، ديوان الوقف السني، بغداد 1( الداللة في لغة الصوفية، زينة جليل عبد، ط  2)
م: 2006، دار الهادي بيروت 1( ينظر المعرفة الصوفية دراسة فلسفية في مشكالت المعرفة، ناجي حسين جودة، ط  3)

154. 
 –( ينظر الرمز الصوفي في األدب العربي من خالل جهود المحدثين، أنس ماجد الرفاعي، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب   4)

 .8م:  2015جامعة بغداد، سنة 
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والحروف،  لألعدادة وال للمرأة وال رمخالقديم، فلم يعد لل هفعاليات النص _ قد انسلخ عن مفهوم

 داللتها المعهودة والمتعارف عليها.

هي منظومة متكاملة من الحب  - إن تكون عليهوفق النظام الذي أراده المتصوفة  - ةرمخفال     

نها تمثل مساحة التواصل وفسحة التذوق في مدارات التجزئة الصوفية، ويمكن إاإللهي، إذ 

وهذا كل ه ينساق بالتماثل إلى الفعاليات الوظيفية في  اختزالها بأنها صراع حميم بين اإلناء اآلخر.

 وغيرها.تنظيم رموز المرأة ورموز األعداد والحروف 

 ة ما نجده في قول ابن الفارض:رمخومن رموز ال
تتتتتتتي   تتتتتتت   ين  التتتتتتتل  كتتتتتتت    حا  تتتتتتتي ُت  تا  شا

 
ذُ   تتت ي تتت  ، تتت  أ   ُ لتتت    كا ن    تتت   ت  تتتك  ي  سا
  

ُ  كتتتتذ    و تتتت  شتتتتت    ُتتتت  ُ       تتتت    ا اتتتت ي
 

تتتتتاي ن تتتتتذُ     تتتتت     وكتتتتتذ   تتتتت و     ُت  ا
 

تتتتتتت     تتتتتتتت     تتتتتتت ا ُا   ح ن  تتتتتتت    و تتتتتتتو  شا
 

ذُ   تتتتتتّو ا     تتتتتتوا ي تتتتتتن    تتتتتتت   ارا  و تتتتتتو  سا
 

تتتتتي   ُ  غا تتتتت ا ُحش شا تتتتت   تن تتتتت    تتتتتّ  ي  و تتتتتذ  ُ ي
 

تتتت يُذ    كتتتذّ   يا  تتتت    تتت  رتتتت و    ن  تتتل  كا
 

لُتتتتت ُ  تتتتت ا ا أ ي تتتتتّ  أري اي  تتتتت    حا   تتتتتل   ُكتتتتت ا
 

 نشتتتتتتت و   و  اتتتتتتت    التتتتتتت  ذي و    تتتتتتتُذ  
 

 وتتتتتت   اتتتتت    أحشتتتتت      ّتتتتت ن     ارتتتتت ا ااي  
 

 (1)و تتتذ  ا تتت ا تن تتت    تتت    حق قتتتي     ّ  ستتتذُ  
  

ف ابن الفارض لوجدنا كيف كث   ،فلو تتبعا هذه األبيات من دون النظر إلى القصيدة بعمومها     

فها لترسم مشهداً تتابعياً عن طريق تنظيم وكيف وظ   ،ة في مطلع هذه القصيدةرمخرموز ال

الكأس،  ،خالل األلفاظ )الشرب، السكر، الكرم دالالت لغة النص المرموزة. وهذا ما نجده من

بلغة مرموزة ذات دالالت تشير إلى  ت  ظ مَ لحان، النشوى، الدنان(؛ فكل هذه األلفاظ نُ أالشذى، 

 المعرفة والشوق والمحبة.

 رمز المرأة 

 كذلك نجده مع رمز المرأة، إذ عمد المتصوفة إلى تفعيل تلك الرموز اللغوية، يقيناً والحال      

وقد تجسد ذلك في أدبهم، وذلك بعدما  ،(2)الشهود وأكمله ممنهم بأن شهود الحق في المرأة أعظ

لكن دالالت لغة ذلك  ،ستعان المتصوفة بالنظام البنائي والموضوعي لشعراء الغزل العذريا

 النظام تختلف تماماً عن دالالت الغزل العذري ومقاصده.

وتحديد المقاصد والغايات عن طريق  ،ة تنظيمية للغة النصوهذا بحد ذاته يجعلنا أمام إدار     

 تفعيل وظائف تلك الرموز. ومثال ذلك ما نجده في قول ابن الفارض:

                                                 
 .148-147أبن الفارض، شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فروق الطبَّاع، دار القلم، بيروت )د.ت(: ( ديوان   1)
ه(، علق عليه: أبو العلى عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت 638( ينظر فصوص الحكم، محي الدين بن عربي)ت:   2)

 .1/217)د.ت(: 

تتتتتتت     تتتتتتتُ   ل ُّشتتتتتتت     تتتتتتت  كتتتتتتتّ   تا ي ا  و ا ي ا
 

تتتتك    ُحستتتت       تتتتي    تتتتت    ،تتتت ي    تتتت  أشي
 



 
 ISSN: 2073-6614    pp:409-428    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

424 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

 

ً  وقول ابن عربي  :أيضا

 تتتتتتتتتتتتتتتتت   أ ينتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   
 

تتتتتتتتتتتتتتتوا  ْ   وا ن تتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتت     ا
 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل     أ،ي التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ت      تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي غا ناتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت  وا  ناحي
  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا أ،ي الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي  لي ُ ا    

 
ناتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي حا  ، ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ت 
 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 
 (2)رتتتتتتتتتتتتتتتو     تتتتتتتتتتتتتتت    كنتتتتتتتتتتتتتتت       
 

 وله أيضا :

 ستتتت ذ  التتتتل ستتتتليتل وتتتتت  حتتتتّ   تتتت  حتل 
 

،ّتتتتتتتتي   أ ي  ستتتتتتتتلّ ت   وُحتتتتتتتتّ   ت لتتتتتتتت     
 
 وتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت ّ   ح ّتتتتتتتتتتتي  

 
ل ال نتت   و كتت     ح كتت ذ ا التتل   تت  تا
(3) 

 
جميعها تشير إلى الذات اإللهية، وفق معطيات التجربة  ،فالرموز )ليلى، سلمى، بثينة، عزة(     

دالالته دالالت  أن   قائد النص هنا نظر إلى تنظيم لغة النص تنظيماً يوحي إلى نَّ إإذ  الصوفية.

معرفية روحية، ودليل هذا، أن معرفة هللا عند المتصوفة )قد بدت مشوبة بطابع وجداني عاطفي 

مشبوب، أساسه هذه البنية الرمزية لألنثى بوصفها من ناحية تجسيداً للنفس التي تبدو معرفتها 

ية ومدخالً ال غناء عنه إلى معرفة الربوبية، وبوصفها من ناحية أخرى مظهراً مقدمة جوهر

 .(4)للتجلي اإللهي في الصورة العينية المحسوسة التي أعتبرها الصوفية من أكمل صور التجلي(

ة، أو رموز للطبيعة أو غيرها رمخإن كانت رموز أنثوية أو رموز لل - وبعموم تلك الرموز     

ورات الذهنية صمنتظمة، وفق الت ةفإنها تمثل سمة أسلوبية بثها القائد بطريقة قصدي - من الرموز

التي سبقت هذه المرحلة والمحكومة ككل بطبيعة التجربة األدبية إن كانت تجربة عرفانية صوفية 

 أم غيرها.

ها جلي ة من ما دور اللغة الفاعل وفق اإلجراءات التنظيمية للقائد في عملية بناء النص، فنجدأ     

خالل توظيف مصطلحات المعجم الصوفي، لذا كان الب د للغة الشعر الصوفي )أن تنتقي مفردات 

بعينها هي في حد ذاتها مصطلحات تعبر عن آثار ودالئل التجربة، كالفصل والوصل والصحو 

 .(5)والمحو والسكر والوجد والجمع والتفريق والشفع والوتر والبسط والقبض(

                                                 
  .50( ديوان أبن الفارض:   1)
ة، دار الشرق العربي، بيروت )د.ت(:   2)  .207( ديوان الشيخ األكبر محي الدين بن عربي، راجعه وقدم له: محمد قجَّ
، دار األرقم 1( ديوان ترجمان األشواق، محي الدين بن عربي، ترجمه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطبَّاع، ط  3)

 .137-136م: 1997بن أبي األرقم، بيروت 
 .153لرمز الشعري عند الصوفية: ( ا  4)
 .172م: 2011، الدار العربية للموسوعات، بيروت 1( فلسفة التصوف في الشعر األندلسي، حميدة صالح البلداوي، ط  5)

  يتتتتتتتتتتتتت   ُ ينتتتتتتتتتتتتتل وأُ تتتتتتتتتتتتت    ُ  ناتتتتتتتتتتتتتي   
 

تتتتتتتتتّ ا   ناتتتتتتتتتي   ُتتتتتتتتت ياال  ا تتتتتتتتتّ  ا اا وآو 
(1) 
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بن الفارض، والمسماة بنظم السلوك؛ لوجدنا أنفسنا أمام سيل ائية الكبرى الت  دنا إلى الوإذا ع     

بن الفارض لتعبر عن كوامن تجربته، ومن هذا ما نجده امتدفق من تلك المصطلحات التي انتقاها 

 :(1)في قوله

تتتتل     تتتت يُا وري  و تتتتت  أنقضتتتتل رتتتتحوْ    ق ضا
 

تتتتتتن   تتتتتت   ستتتتتتل    ،تتتتتت ُ   شتتتتتت      و تتتتتتذ    يشا
 

 وقوله :  
ُإ تنتتتتتتت      تتتتتت  ا   ياتتتتتت ي      تتتتتت   تي  و تتتتتت    ي ضا

  
تتتتتتتتتتتتتتتّ ا   تتتتتتتتتتتتتتت     احا ،اتتتتتتتتتتتتتتتي       حا  ُ تتتتتتتتتتتتتتت      ي

 

 وقوله :
تتتتتتتتتتتت ا  اي  شتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتُا  وحتتتتتتتتتتتت       ري  و،ُلي

 
 وو تتتتتتتتت ْ   تتتتتتتتت  تتتتتتتتتت ح  ،  و  ياقتتتتتتتتتُ  ُت ا ّ تتتتتتتتت 

 

تعبر عن األفكار بمزيج  ،نتظاماعتباطية، بل كانت مرسومة بأية لم تكن ئنتقان هذه اإلأونجد      

 من العواطف واألحاسيس، والمتعلقة بالعمق االستراتيجي لفلسفة التجربة الصوفية.

ل القائد من خالل كرومن هذا المزيج نقف على ف      مسار اللغة وجعلها لغة تحاكي  هنظامي حو 

جتماعية المألوفة واللغة تباعداً بين اللغة اال قخلتلذا نجد أن الكتابة الصوفية حاولت )أن  ،اآلفاق

ؤسس للغة جديدة تنقل مفهوم الكتابة من حدود اإلطار االجتماعي لتعانق الطبيعة تاإلبداعية، وأن 

بل الوجود بأكمله، لقد كان هاجس هذه الكتابة المركزي هو تجاوز أطر الكتابة السائدة، وجعل 

 .(2)لجمال والجالل(هذه الكتابة مجاالً للقاء بين اإللوهية والطبيعة... وبين ا

ً جديداً، ألبسو ،وفي صدد ذلك      ً لغويا ألفاظه دالالت ُمنتَجة من  افقد أبدع المتصوفة معجما

فكل لفظة تكتسب محموالت جديدة بمجرد توظيفها في التجربة  ،فلسفة التجربة الصوفية

الصوفية، وهي بذلك تخلق عالمها الخاص، وهذا الميدان خير ميدان تنفتح فيه ذاتية الشاعر 

وفرديته، ألن القائد هنا يتعامل مع اللغة بكثير من الحرية معتمداً طريقة التحول داخل اللغة، أي 

 .(3)عجمية وشحنها بدالالت جديدةفراغ اللغة من داللتها المإ

المتصوفة بفاعليته اللغوية وما يحمله من دالالت  أشعارإن دوران المصطلح الصوفي في      

عرفانية، هو من بين ابرز السمات األسلوبية التي عمد إليها المتصوفة في بناء لغة النص 

 الصوفية. تجربتهمعري وتنظيمه، وفقاً لخصائص شال

 مماأاإلجراءات اإلدارية في تنظيم لغة النص عند هذا الحد  فحسب، بل نجد أنفسنا ولم تقف      

، وعلى المستويين األدائرة كبيرة من فعل اإل واالستبدالي، ولكن ال  ختيارينزياحات داخل النص 

القائد في عملية بناء النص الصوفي من خالل مفهوم مصطلح  أسلوبن نكشف عن فاعلية أيمكن 

من خالل الخروج عن إطار اللغة  ،الذي يتعامل مع انحراف الكالم عن نسقه المألوفياح، نزاال

للنص الصوفي، عن طريق مفهوم االنزياح  األسلوبيةلمس البنى تالمعيارية، ولكننا يمكن أن ن

 المركب.

                                                 
 .33،49( ينظر ديوان ابن الفارض:   1)
 للغة،( الهاجس اإلبداعي في الكتابة الصوفية عند أبي عربي، عبد الحميد هيمه، مجلة األدب وا 2)

 .225م: 2008جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، العدد )السابع( لسنة 
 .226( ينظر المصدر نفسه:   3)
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تين ، ووفقاً لمفهوم االنزياح الذي يشير إلى )تركيب عمليتين متوالياألدبيةففي سياق التجربة      

 يالتعبيرية من الرصيد المعجم ألدواتهفي الزمن ومتطابقتين في الوظيفة وهي اختيار المتكل  م 

ً تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمُح ببعضه  اآلخر سبل التصرف في  للغة، ثم تركيبه لها تركيبا

ً لمعالجة نصوص التجربة الصوفية .(1)(األستعمال هذا  نَّ إإذ  ،وهذا االنزياح لم يكن كافيا

ً آخر، يخرج المتصوف من خالله عن التعبير المجازي للغة، ليصل الى  االنزياح يعقبه انزياحا

وهذا ما نتلمسه من خالل الوقوف على المحور االستبدالي  .لغة اآلفاق )لغة التجربة الصوفية(

 المعنى.في تنظيم  ، ودورهانسجامهاافي اختيار لغة النص و

األرض الخصبة التي من خاللها يمكننا تمثل الفعاليات اإلدارية في  ،الحقل الدالليويمثل      

لذا يجب علينا ، له األسلوبيغير ذلك، وإمكانية رسم المسار  وتنظيم لغة النص إن كان صوفياً أ

فليس اختيار المتكلم  ،ز بين المتكلم العادي والشاعر غير المتصرف والشاعر الصوفيأن نمي   

كاختيار  غير المتصوفختيار الشاعر ا، وليس غير المتصوف الشاعر العادي للغة كأختيار

ختيار أذلك من خالل المخطط التوضيحي الذي يصور عملية  بيانمكن يالشاعر المتصوف. و

 . (2)الكلمات لألصناف الثالثة من بين الحقول الداللية

 

 
 

 واآلخر غير متصوف،ل ذلك في قولين لشاعرين أحدهما شاعر متصوف ثويمكن أن نتم     

لما يحمله النص من  ؛في توظيف لغة النص  منهماآلية التنظيم التي أتبعها كل   لوقوف علىل وذلك

 .هائدقأفكار 

 ة:رمخلليقول ابن الفارض في وصفه      

تتتت ي     و   شتتتت اا تا ي ا تتتت   ل تتتتاا   تتتت  ر   اا
 

تتذُ  لي تتذ    حا  تتي   تتوا      لي   اتتُ  اا اتت   ا
(3) 

 
ا وصف        :فيها يقولفة رمخلواس لن يأبأم 

ُ ُ  تتتتتت     تتتتتت  أ ي تتتتتت ا   نتتتتتت    كيّتتتتتت   حتتتتتت    تي
 

تتتت  ُ   رتتتت ي    و ستتتتق  ا    (1)وحتتتت    شي
 

                                                 
 .96، الدار العربية للكتاب، تونس )د.ت(: 3( األسلوبية واألسلوب، عبد السالم المسدي، ط  1)
م(:  2012( ينظر األنرياح في الشعر الصوفي، سليم سعداني، مجلة جامعة أبن رشد، العدد )الخامس(، هولندا )آذار   2)

13. 
 .150( ديوان ابن الفارض:   3)
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رفاً(، وبحثنا في المعجم اللغوي لوجدناها تشير  دنا عنوقفصين، وولو عدنا إلى النَّ       لفظة )ص 

فٌ  .ص من كل شيءلإلى )الخا ر  ( :وشراب ص  ٌت لَم يُمَزج  أي بَح 
فالداللة هنا تشير إلى  ، (2)

 تخلط بشيء آخر. أنة من دون رمخوصف شرب ال

وتصورية  إيحائيةداللة  وأعطتوقد وظ ف الشاعران هذه اللفظة في سياق النظم الشعري،      

ً لتجربة  من خالل اختيارها من بين مجموعة من األلفاظ من جهة، وانسجامها مع أخواتها، وفقا

إلى  -النص  من خالل لغة - دىأالذي  ،اسوتفاعلنا مع أبي ن قفوإلى هنا ي ،كال الشاعرين

ما أ .الخروج عن اللغة المعيارية إلى مدارات اللغة الفنية، وما توحيه تلك اللغة من دالالت

بعد، إذ نجده قد شحن لغة النص بدالالت غير مألوفة في  بن الفارض، فلم تنتنه  االمرحلة مع 

لى مرحلة الخروج عن اللغة المعيارية وصوالً إاس ون وصل أبي نأفبعد  ،محيط الذائقة األدبية

ً اإلى عتبات اللغة الفنية، خرج لنا  ً  بن الفارض خروجا ية إلى رحاب لغة منطلقاً من اللغة الفن ،ثانيا

اآلفاق، والتي وجد من خاللها القائد هنا معادالً موضوعياً عن حاله ومواجيده وآفاق تجربته 

 الصوفية.

دالالت  إلىة تلك الدالالت الرتيبة في أذهاننا فحسب، بل نجدها قد انطلقت رمخم تعد لللف     

النص، الحدث لغة تنظيم  إدارةية لعنجد لفا ى،آخر هة، ومن جهةة جديدة، هذا من ججَ تَ ن  مُ  أخرى

الجمالية في التصدي لقراءة النص الصوفي ومحاولة فك  واإلثارةالمغامرة  أجواءق لفي خ األكبر

 مما يعطيه. أكثرمن قارئه  يأخذالنص الصوفي نصاً عنيداً،  إذ يعد   ،رموزه وحصد دالالته

أن تتوافر فيها مساحة بين الدال والمدلول شرطاً لصحة وظيفتها،  ومن المعلوم أن اللغة البدَّ      

لوجدنا ؛ وفقاً لمفهوم الدال والمدلول، تنظيم اللغة في النصين السابقين إدارةلية عفالوإذا ما عدنا 

 الشكل أدناه: في يكون للدال مدلوالن كما موضح ،اسورفاً( في نص أبي نصأن لفظة )

  

 

 

 

 

     

  

 

ح كما ،ثالثة مدلوالت للدال الواحد هنالك فنجد ،أما في نص ابن الفارض  في الشكل أدناه: موض 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                        
 .674( ديوان أبي نواس، حققه وضبطه وشرحه: احمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت    )د. ت(:   1)
 .9/192م: 1993، دار صادر، بيروت 3لعرب، ابن منظور، ط( لسان ا  2)

 الدال
 عجمي (مدلول أول ) م

 مدلول ثان  ) مجازي (

 مدلول أول ) معجمي (

 مدلول ثان  ) مجازي (

 الدال

 مدلول ثالث ) صوفي (
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لوجدنا أن  ؛اً دوفي نص ابن الفارض تحدي ،النظر إلى تلك العالقة بين الدال والمدلول أمعناوإذا   

تدة بمرجعيتها الداللية وغير منقطعة مم إستراتيجيةالقائد في تنظيم لغة النص كانت  إستراتيجية

حتى وفقد كان الشعراء منذ الجاهلية  ،اسوعما كانت تشير إليه تلك الدالالت في نص أبي ن

ة ووصفها، وال يتعدون في وصفهم الطبيعة الحسية رمخالعباسي وما بعده يتحدثون عن ال العصر

ا الممتلئة، وجعلوا هَ ت  يَّ ن  ي  المباشرة للموضوع، أخذ الصوفية هذه الصفات المحسوسة للخمر في عَ 

يصكونها ويعيدون صوغها بحيث تالئم ما يتعاطون من أذواق وأحوال ومواجيد ومعان  

 .(1)وأسرار

بجميع تطلعاتها  األفكارستيعاب االلغة هي عبارة عن طاقة كامنة لها قابلية  أن نجد اومن هذ     

وتصورتها، وتحتاج هذه اللغة إلى من يجيد تصميم أيقونتها والعزف على أوتارها، ليظهر جمالها 

تؤهله من  ما لم يتوافر لهذه اللغة قائد له صفات ،ويسطع نورها ويحلو نغمها، وذلك كله لم يكن

عند مشهد تلك الصفات فحسب، بل البد  من وجود فكر  األمرولم يقتصر  ،اعتالء هذه المكانة

تنظيمي البد  أن يسبقه فكر تخطيطي الك اللغة ويظهر مفاتنها، وهذا الفكر لتنظيمي يرسم أفنان ت

الذي يصبو  قدرة على تصور فني ورؤيا مسبقة لمستقبل النص، لتحقيق هدف القائدمق له الخالَّ 

 .الوصول إليه

 نتائج البحث :

 توصل البحث إلى نتائج عدة أهمها:     

أمكانية تلّمس العالقة بين مدير اللغة وقائدها، وهذا يقودنا لمعرفة مخرجات لغة  -

 النص.
َل يمكن الوقوف عند دَلَلت النص الصوفي إَّل بعد الرجوع إلى المعجم الصوفي، فقد  -

 وجعلوه أساَسا من أسس تجربتهم الروحية.تعمد المتصوفة الغموض 
وجدنا أن الحقل الدَللي يمثل األرض الخصبة لتمثيل الفعاليات اإلدارية في تنظيم لغة  -

 النص إن كان صوفيًا أم غير ذلك.
من خالل مفهوم تخطيط اللغة وتنظيمها في إدارة اللغة في النص، وعند مقارنة  -

وجدنا أن النص الصوفي نص متمرد، َل النص الصوفي بالنصوص األدبية األخرى، 

يمكن اعتبار مخرجاته متشابهة مع مخرجات النصوص األدبية األخرى، من خالل 

 تعمية دَلَلت النص وحركة اتجاه النص والشطح وغيرها.
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