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الصوفية العرفانية الندلس ية
بني ارتدادات الغنوص عند النخب الصوفية وإاسالم العوام
يف حارضة تلمسان
محمد النارص صدّيقي
املعهد العايل للعلوم الانسانية  -تونس

مقدمة
يس ّمى املرء ا ّملطلع عىل خفااي ادلين وأرساره ،يف العديد من الداين بـ"العارف" اإنه ذاك
العامل أكرث مما يعلمه الناس العاديون ،واملدرك ملعرفة ل ميكن احلصول علهيا ابلطرق املعتادة.
لقب اكهن قبائل الغال وقس الحضية يف عصور الرشك " "Druideكام ُ ّمسي
العريب اذلي حيصل عىل اإلهامه من اجلن ابلشاعر .كذكل أطلق عىل أانش يد
الّرشزي Rischis 1/املقدسة والبالغة العنف والقوة بلك بساطة Veda ،أي "معرفة".
واملثال الالكس ييك للمعرفة أعاله ،كام هو معلوم ،هو الغنوصية اليت سادت التصوف
الهيلنس يت والاجتاهات املس يحية اليت تنمتي اإليه .وإاذا اكن الصويف املسْل كثريا ما يسمى
"ابلعارف" وجامعة الصوفيني "بأهل املعرفة" فال ريب يف أن املرء س يغرى ابملطابقة بني هذا
املصطلح الفين ( )Technischer Ausdruckومصطلحي "الغنوصية" و"الغنوصيني".
حدث يف العديد من احلالت ،فالغنوصية ليست معرفة تقليدية ،أو جتريبية ،ول
معرفة نظرية ابملفهوم املتعارف عليه .بل يه حصيةل اإضاءة ابطنية أو اإحياء يكس به املرء
 1تسمية هندية تطلق عىل كهان ما قبل التارخي وحكامئه نسبت اإلهيم أانش يد الفيدا  ،Rigwedeاندرية
(تور) ،التصوف الإساليم ،ترمجة ،د .عدانن عباس عيل ،منشورات امجلل ،كولونيا/أملانيا.2003 149 ،
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من خالل نوع من املشاهدة اليت ليس مبس تطاعه أن ينالها اإل ابملاكشفة اخلفية ،الغامضة
ومن هذا املنطلق فاإن حمتواها خيتلف عن حمتوى علوم الإميان املتعارف علهيا .اإذ تفتح
للمرء انفذة تتيح هل فرصة الإطالع عىل أصل العامل ،مثال ،وعىل تدرج القوى ا إللهية
وعىل ما خفي من جوهر الإنسان.
اإن الصوفية أيضا تتوافر عىل معرفة ميتافزييقية ينالها املرء من خالل اإضاءة اإلهية
مبارشة ،فيحدثنا ذو النون املرصي مثال قائال" :رأيت رجال يف برية مييش حافيا ،وهو
يقول :احملب جمروح الفؤاد ل راحة هل ،قد زحزحت اجلرحة ادلواء ،وأزجع ادلواء ادلاء.
فاجمتعا والقلب بيهنام حبول يرتكض .فسلمت عليه ،فقال يل :وعليك السالم اي ذا النون
قلت :عرفتين قبل هذا؟ قال :ل ،قلت مفن أين كل هذه الفراسة؟ فقال :ممن ميلكها.
ليست مين ،هو اذلي نور قليب ابلفراسة حىت عرفوين اإايك من غري معرفة س بقت يل"1
فقد مجعت هذه املعرفة ما هو غنويص ،عرفاين ،ابطين ،وما هو صويف يؤدي
اإىل الإميان احلق واحلب الإليه اخمللص.
توطـئة  :الغنوص من الفرق اإىل التصوف الإساليم
الغنوصية مذهب حامل أوجه ل يقوم عىل رشعة ،أو دين ،أو عقيدة ،أو دوغام
مذهبية معينة ،وقد بدأت بواكريه يف الظهور مع بداايت القرن الول امليالدي بتأثريات
فكرية من تعالمي الفالطونية احملدثة والهرمس ية املنسوبة اإىل هرمس املثلث العظمة وتسميه
املصادر الاسالمية مبثلث احلمكة حيث تشري اإىل أنه النيب اإدريس الوارد ذكره يف القرأآن.2
 1أبو نعمي (امحد بن عبد هللا بن امحد) ،حلية الولياء ،القاهرة/مرص1351 ،ه.364/9 ،
 2راجع :لويس مينار ،هرمس :املثلث العظمة أو النيب اإدريس ،ترمجة عبد الهادي عباس ،دار احلصاد للنرش
والتوزيع ،دمشق.1998 ،
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وهذه املعارف منترشة يف مثاين عرش رساةل تعد مثال للغنوصية يف مراحلها الوىل
ويه من إانتاج مجموعة جمهوةل من املؤلفني جتمعهم رابطة روحية مثل تكل اليت مجعت
مجموعة إاخوان الصفا وخالن الوفاء يف القرنني الرابع واخلامس جهريني .1ومن خالل هذه
الرسائل الهرمس ية احلامةل للفاكر الغنوصية نالحظ أمهية "مثنوية الانسان" بني املادي
والرويح فاجلسد ميثل لك ما هو مادي وفان مظْل بيامن العقل يف تطابقه مع الروح ميثل
ما هو نوراين وحقيقي وخادل وهو يف حقيقة المر طريق حنو اخلالص من أرس املادة
وسعي الروح اإىل الانعتاق حنو العوامل النورانية العليا.
أما تسمية الغنوص  Gnosticismمن اللكمة ا إلغريقية  Gnosisوتعين املعرفة
الباطنية أو العرفان حسب مصطلحات التصوف الاساليم ،فالعارفون مه الغنوصيون
 Gnosticsمبعىن أولئك اذلين يتواصلون مع احلقيقة الاكمةل بواسطة بصريهتم ادلاخلية.
أما غري العارفني فهم اذلين يقفون عند ظاهر التعالمي ادلينية ول ينفذون اإىل حقيقهتا
الباطنية .ففي الهيودية مثال يعد طريق اجلنة هو الالزتام بأحاكم الرشيعة ،ويف املس يحية
هو الإميان بيسوع املس يح.2أما يف الفرتة الاسالمية فقد ظهرت تعالمي الغنوص بثوب
اإساليم عند هناية القرن الول الهجري/السابع امليالدي ،واكن حضورها قواي يف العامصة
الفارس ية القدمية املدائن "طيسفون" يف القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي ،3وبعد
فرتة وجزية ،يف مدينة الكوفة جبنوب العراق العريب 4.واكنت معظم الفرق واجملموعات
الصغرية تتعرف علهيا من خالل مصنفات أعداهئا وحسب ،بعض املؤرخني الش يعة
والس نة يف أدبيات امللل والنحل ،فقد انهتيى وجودها العقدي والفكري بعد فرتة .ومن
 1السواح فراس ،طريق اخوان الصفا :املدخل اإىل الغنوصية الاسالمية ،دار التكوين ،دمشق ،2016 ،ص .33
 2السواح فراس ،طريق اخوان الصفا ،مرجع نفسه.34-33 ،
 3هامل (هاينس) ،الغنوصية يف الإسالم ،منشورات امجلل ،كولونيا/املانيا2003 ،م.8 ،
 4هامل (هاينس) ،الغنوصية يف الإسالم.8 ،
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املمكن أن يكون التثاقف والانصهار مضن اجملموعات الكرب يف اجملال نفسه ،أو بفعل
التدمري املمهنج من قبل السلطة وحمازبهيا بسبب معارضهتم للخالفة العباس ية اإل أن قةل
قليةل مهنم اس تطاعت أن تس متر ابلبقاء يف مناطق ثغرية أو متامخة للعامل الإساليم يف
أغلب الحيان؛ اإن هؤلء يشلكون مع الصابئة املندائيني 1يف اجملال العرايق والفاريس
البقية الوحيدة من الغنوصية ،اليت اس تفادت مهنا الفرق الإسالمية املعارضة يف جحاهجا
ضد خصوهما العقديني والس ياس يني وعىل وجه التحديد الإسامعيلية.2
وقد أدى اكتشاف النص الفاريس "أم الكتاب" املتداول يف منطقة پامري
هندوكوش ومعرفته اإىل اكتساب مصطلح الغنوص الإساليم بعدا جديدا جدا .3ومن
املالحظات البارزة يف الغنوص الإساليم الإسامعييل "القمية الرمزية ،احلروف الجبدية،
اإضافة اإىل تقس مي اترخي العامل اإىل دورات تطابق احللول اجلديد ،انس" منتظمون يف
طبقات مرتبة يس تدعون للخالص هبوط حيجز الرواح أي مالئكة هابطني يف أجساد
فانية 4ورأى "ماسينون" أن أعالم التصوف الإساليم اكحلالج العرايق وابن س بعني
الندليس مه ورثة لهذا الرتاث الغنويص اذلي اعتربه متأثرا ابملانوية الإيرانية القدمية .كام
ذهب الفرنيس هرني كورابن اإىل أن الغنوص اس متر يف تواصلية مع التصوف وجتىل ذكل
يف خشصيتني ابرزتني :الوىل مرشقية ممتثةل يف السهروردي والثانية أندلس ية مغربية
 1هامل (هاينس) ،املرجع نفسه.8 ،
 2يشدار (هانس)" .H.schaeder/انرص خرسو والغنوص الإساليم" ،ZDMG ،جمدل 1924 ،78؛ وكذكل يف
مقاهل" ،الرؤية الإسالمية ل إالنسان الاكمل ،أصلها وبنيهتا" ،ZDMG ،جمدل .268-192 ،1925 ،79
3 Ivanow (w), " Notes sur L’ummu L-kitabdes Ismaeiliens de L’ASIE Centrale " in :
REI6 (1932), PP 419-481.
4 Massignon (Lais), Der Gnostische Kulit der Fatima imschiitischen islam. In : Eranos
 .نرش يف بريوت ع ي .مبارك ،بريوت/لبنان 1963م ،مJahrbuch, 1938, PP161- 173 (operminora

660-649
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متثلت يف الش يخ حميي ادلين بن عريب ابعتبارهام الورثة املبارشين لهذا الفكر .1لقد
التصوف عن أن الإبداع احلق يفرتض بذل الروح يف سبيل املطلق .واملطلق هو
كشف ّ
اللك الثقايف والتصوف مجع بني الضدين وهو اإدراك حلقائق ثقافية يف كيفية تواصلها مع
الضدين "الإبداع" و"البدعة" ،وعظمة التصوف هو ذكل الانامتء ملرجعيات ثقافية .وهذا
رس من أرسار اإبداعات التصوف يف صهره خملتلف "املرجعيات" يف معاانة اإخالصه
للحق واحلقيقة .مبعىن صهرها املتجدد يف وعي اذلات وتوظيف نتاجئه يف تعمري ومعران
اللك العقالين – الخاليق  -الرويح للمم .2وظهر يف هذا الإطار هذا التصوف العرفاين
الفلسفي يف القرنني السادس والسابع الهجريني ،يف العامل الإساليم وان همد هل أعالم كبار
أمثال أيب مدين شعيب الندليس دفني بقعة "العباد" حبارضة تلمسان وفالسفة كبار
أمثال ابن رشد وفيلسوف املتصوفة يف الغرب الإساليم قاطبة الش يخ حميي ادلين بن عريب
وتلميذه الروحاين العفيف التلمساين الشاعر والصويف املتفلسف.
ويعترب عبد احلق املعروف اببن س بعني (تـ669ه) من التيار الصويف الندليس
ذي الثر الواسع يف التصوف الفلسفي يف الإسالم ويعد من أشهر املتصوفة الفالسفة
ومدرس ته ذات انتشار يف املغرب واملرشق 3وميثل المري عبد القادر اجلزائري ابن اجملال
احلرضي التلمساين أحد التالميذ املتأخرين ملدرسة ابن عريب وهو من قام بنرش تراثه يف
القرن التاسع عرش امليالدي.4
1

Carbin, (Henri), De la ginose antique a la Gnose ismaéliemé. In : Convegno di
scienze morali storiche efilologiche, 1956(ACC. Naz. Dei lincei), Rom 1957, PP
105-150.
 2اجلنايب (ميمث) ،حمكة الروح الصويف ،دار املدى للثقافة والنرش ،دمشق ،بريوت2007 ،م.9-8 ،
 3كروم (د .بومدين) .الشعر الصويف :دراسة موضوعاتية يف شعر الششرتي ،منشورات دار الديب،
وهران/اجلزائر.7 ،2007 .
 4سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود عند ابن عريب ،دار جوير للخدمات اللغوية ،تونس1423 ،ه2002/م.18 ،
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 -Iاملدرسة العرفانية للتصوف الندليس  :قراءة اترخيية
التصوف العرفاين الفلسفي هو نفسه ذكل "التصوف اذلويق" اذلي يلجأ أحصابه
اإىل مزج أذواقهم الصوفية بأنظارمه العقلية ،مس تخدمني يف التعبري عنه لغة فلسفية
اس تقوها من مصادر متعددة وقد برز هذا اللون من التصوف يف الإسالم جبالء منذ
القرنني السادس والسابع الهجريني ،وهام القرانن ّالّلان شهدا بروز أقطابه ،واس متر بعد
ذكل عند أفراد من املتفلسفة ،وقد شابته فلسفات أجنبية خمتلفة ومتعددة اإغريقية
وفارس ية ،وهندية ،ومرصية ،ومس يحية .ولكن ذكل ل ينفي عنه الصاةل والإبداع ،لن
متصوفهتم متثلوا هذه الثقافات وحافظوا يف الوقت نفسه عىل اس تقالليهتم يف مذاههبم
ابعتبارمه مسلمني .ذلكل جند أن التصوف الندليس يعود اإىل أايم التبشري املس يحي يف
العرص القوطي عىل أيدي الرهبان الريوس يني كام اكن السلوك الإساليم املتسامح منذ
فتح ش به اجلزيرة اليبريية وتواصل ذكل يف مجيع حمطات الاس تقرار واحلضور العريب
الإساليم هناك 1وقد برز يف أرض الندلس ّ
خطان ،خط حنا منحى الاعتدال يف تبنيه
لفاكر الغزايل املبنية عىل جماهدة النفس وامليل اإىل العلوم الباطنية والزهد يف لك يشء
مبا يف ذكل الزهد يف "منازل" الصوفية والعطااي واملواهب ا إللهية .2وظل هذا الاجتاه
يتنب العنف
معارضا للسلطة ،ولكنه سكل طريق املعارضة السلمية الإصالحية ،ومل ّ
والثورة عىل السلطان .ويأيت يف طليعة هذا الاجتاه ابن عريف وأيب مدين شعيب أما
اخلط الثاين فهو اجتاه ابطين عرف ذروته عىل يد الش يخ حميي ادلين بن عريب.
 -1الانطالقة الوىل  :مدرسة أيب مدين شعيب
ومن أقطاب التصوف املغريب الندليس وأعالمه نذكر أاب مدين شعيب البجايئ
 1كروم (د .بومدين) ،املرجع نفسه.3 ،
 2الغزايل (أبو حامد) ،اإحياء علوم ادلين ،القاهرة/مرص1956 ،م( 142-107/13 ،موضوع الزهد).
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(تـ594ه1197/م) وقد عاش خمرضما بني العهدين املرابطي واملوحدي ،وتبارى أحصاب
الرتامج واملدوانت وكتب الطبقات واملناقب يف تلقف أخباره ،1ويعدّ عْل الصدر التلمساين
من أمه مصادران يف نقل أبرز حتولت املدرسة املدينيّة يف الغرب الإساليم وأثرها يف
اجملال التلمساين خاصة أ ّن أاب مدين دفني منطقة "العباد" بنوايح حارضة تلمسان.
اإذن برز الش يخ أبو مدين شعيب بن احلسني الندليس يف نوايح جباية بصفته
مؤسسا ملدرسة مغربية للتصوف الس ين العرفاين املبكّر ،حىت اإن أحد ش يوخ العقل
ادلروز -يف تواصيل العلمي معهم -اعترب أاب مدين شعيب "من ش يوخ التوحيد يف داير
املغرب" بقوهل " :وعندمك يف املغرب احد ش يوخ التوحيد الكبار" .2وهذا الفكر العرفاين
الصويف اذلي تبنّته مدرسة أيب مدين عا ٌبر للفرق واملذاهب ،وليس ذكل اخلط الشعري
املزتمت الرافض للآخر.
فأبو مدين شعيب اخملرضم يف دولتني من دول املغرب والندلس ،برز يف العرص
املوحدي ابإسهاماته وهو من شعراء املتصوفة ومن اذلين أسهموا يف ازدهار اجتاه
التصوف يف الشعر .3وقد ُوصف يف ترمجته بأنه" :الفقيه احملقق الواصل القطب ش يخ
ّ
مشاخئ الإسالم يف عرصه ،اإمام الع ّباد و ّالزهّاد وخاصة اخللصاء" .4ووصفه "المتميي" "بأنه
 1عيىس (لطفي) ،مغرب املتصوفة ،مركز النرش اجلامعي ولكية العلوم الإنسانية والاجامتعية بتونس ،تونس
 ،2005راجع  ،90هامش .2
 2الش يخ عبد هللا زين ادلين يف رساةل ّ
موهجة يل خشصا بتارخي ماي 1998م مازال عىل قيد احلياة وهو من
ش يوخ العقل ادلروز يف ضاحية جرماان بريف دمشق.
 3صغري (محمد) ،الاجتاه ادلّ يين يف الشعر الندليس عىل عهد املوحدين ،أطروحة ماجس تري يف الدب العريب
شعبة الدب الندليس واحلضارة املتوسطية بلكية الآداب والعلوم الإنسانية والاجامتعية ،جامعة أيب بكر بلقايد
–تلمسان -اجلزائر 1430-1429هـ2009-2008/م ،حبث مرقون.56 ،
 4الغربيين (أبو العباس امحد بن امحد بن هللا) ،عنوان ادلراية فمين عرف من العلامء يف املائة السابعة ببجاية،
دار البصائر ،اجلزائر2007 ،م.7 ،

86

محمد النارص صدّيقي

اكن كبري الشأن مل يكن يف وقته نظري هل يف ّالزهد والورع والصدق" .1وهل نظم مشهور
مبثوث يف املصادر2ومن أبياته يف حلظات الوجدان الصويف قوهل:
اي من عال فرأى ما يف الغيوب وما
أنـت الغيّـاث ملـن ضاقت مذاهـبــه
إانـــا قــصــدنـــاك والآمـــال واثــقــــــة
فـاإن عـفوت فـذ وفـضل وذو كـرم

حتت ّالرثى وظالم الليل منســـدل
أنت ادلليل ملن حارت به احليـــــل
واللك يدعوك ملهوف ومبهتـــــــل
وان سطوت فأنــت احلــامك العــــدل3

وهل أشعار متنوعة الغراض والهداف ولكّها يف عوامل التصوف من عبادات
وتأمالت وانغامس يف احلرضة ا إللهية ومناجاة 4وهل شطحاته الصوفية اليت مزجت
ابخلوارقيات اليت تتجاوز عامل الشهادة اذلي يغشه اإىل عامل الوجود اللكي يف ارشاقيات
اإعادتنا اإىل الرعيل الول ،أمثال احلالج ورجالت زمانه ،وعند ما يطلع عليه علامء
الظاهر يعلنون تكفريه عىل امل إال وهدر دمه قرابان هلل .ومن تكل الزناعات الارشاقية
وعيل د ّل ،فأان ّ
اللك" .5ومع ذكل ف إان مدرسة التصوف اليت يعدّ
قوهل..." :يب قل؛ ّ
الش يخ أبو مدين أقرب اإلهيا يه مدرسة الغزايل السنية أي ذكل املهنج اذلي يلزتم فيه
بغاية الرتيق اخللقي ابجملاهدة للنفس وإاحالل الخالق احملمودة حمل املذمومة وذكل
 1المتميي (أبو عبد هللا محمد بن عبد الكرمي الفايس) ،املس تفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس وما يلهيا من
البالد ،حتقيق محمد الرشيف ،منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ،جامعة عبد املكل السعدي،
تطورات/املغرب.42-41/2 .2002 ،
 2املقري (شهاب ادلين امحد التلمساين) ،نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب ،حتقيق اإحسان عباس دار
صادر بريوت/لبنان2004 ،م.143/7،
 3ابن العامد احلنبيل ،شذرات اذلهب يف اخبار من ذهب ،طبعة القاهرة/مرص  ،1953ترمجة الشيخ أيب مدين شعيب.
 4وقد أورد الس تاذ محمد مراتض بعض من أشعار أيب مدين راجع كتاب د .محمد مراتض ،من أعالم تلمسان:
مقاربة اترخيية –فنية -دار الغرب للنرش والتوزيع ،وهران/اجلزائر1424 ،هـ2001/م.31-28،
 5يف ذكل راجع الغربيين ،عفوان ادلّ راية .58
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ابلرايضة الصوفية اليت يقوم هبا الساكل يف البداية عىل يد ش يخ ،لن سبيل ادلين
غامض وس بل الش يطان كثرية.
وبعد رحةل حبث ومعرفة وجماهدات يصل يف الهناية هذا "الساكل" اإىل املعرفة
الصوفية معرفة هللا .وتمتزي هذه عن لك الطرق واملساكل ابن أداهتا ليست احلواس ول
العقل بل القلب ،وهذا هو طريقه اإىل ذكل احلس الوجداين وما يشعر به الفرد من
سعادة تعد ذلة الإميان ،وابلتايل تقوى معرفته ابخلالق ليخرج هذا الإنسان من عامل
الظلامت اإىل عامل النوار .ويعترب هذا اخلط الصويف الغزايل هنجا ومذهبا متاكمال مضن
معتقدات اخلط الشعري الس ين ،1وأبو مدين أقرب اإىل هذا الهنج من غريه خاصة بعد
انتقاهل اإىل املرشق فالتقى سلطان أوليائه الش يخ عبد القادر اجليالين ،2وقرأ عليه يف
احلرم امليك وأخذ عنه كثريا من العلوم واملعارف 3وألبسه "اخلرقة الصوفية" وأودعه كثريا
من أرساره 4ويعد أبو مدين من مشاخئ التصوف اذلين مجعوا بني الرشيعة واحلقيقة وأقام
داعيا للحق ،وقصدت زايرته من مجيع القطار ،وشهر بش يخ املشاخي 5وبعد رحةل احلج
ورحةل الطلب ولباسه اخلرقة ونيهل احلظوة الولئية ،اس تقر به التطواف يف مدينة جباية
وازدادت ماكنته وشدت الرحال اإليه وقد ذكر صاحب التشوف بأنه "خترج عىل يده
 1بدر (امحد) ،احلضارة العربية الإسالمية ،املطبعة التعاونية ،بدمشق1402 ،هـ1982/م.283-281 ،
 2هو أبو صاحل عبد القادر بن موىس بن عبد هللا بن حيي الزاهد بن محمد بن داود بن موىس اجلون بن عبد
هللا احملىض بن احلسن املثىن بن احلسن بن عيل بن أيب بن أيب طالب ،ودل س نة س بعني وأربعامئة وتويف س نة
اإحدى وس تني ومخسامئة ،ودفن ببغداد ،اجليالين (الش يخ عبد القادر احلس ين) ،الغنية ،دار اللباب ،دمشق
حلبوين ،دمشق( ،د.ت) ،ج ،ص 3.من مقدمة الكتاب.
 3مراتض (محمد) ،من أعالم تلمسان.22 ،
 4املقري ،نفح الطيب 342/9 ،؛ الغربيين ،عنوان ادلراية.65 ،
 5احلفناوي (محمد) ،تعريف اخللف برجال السلف ،حتقيق أبو الجفان وبطيخ ،املكتبة العتيقة ،تونس
ومؤسسة الرساةل ،بريوت/لبنان 1982م1402/ه.172/2 ،
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ألف ش يخ من الولياء ُأويل الكرامات ...واكن مبسوطا ابلعْل مقبوضا ابملراقبة كثري
الالتفات بقلبه اإىل هللا تعاىل حىت خمت هل بذكل" 1ذلكل مسي "سلطان أولياء املغرب".
ويُعترب من املسهمني الكبار يف بناء مدرسة التصوف ابإفريقية حيث خترج عىل
يديه ابرز أعالم التصوف والآابء املؤسسني لهذه املدرسة اليت أوجد تالميذ أيب مدين
شعيب نواهتا الوىل أو ما يعرف "ابلتصوف املنظم" ببالد افريقية .ومثلث هذه املدرسة
حتول ابلتدرج
شالك غري معهود لس تلهام التعالمي اليت تلقاها أرابهبا عن هذا العْل اذلي ّ
اإىل "ضامنة اإيتيقية علمية سنية وروحية ومنوذجا معياراي للتصوف املغريب كلك" 2وترتبط
هذه التجارب بلك من عبد العزيز املهدوي دفني ضاحية املرىس وأيب يوسف ادلهامين
نزيل هجيت الساحل والقريوان وأيب عيل النفطي املعروف ابلس ين واملوسوم بسلطان
أولياء منطقة اجلريد ابجلنوب الغريب التونيس ودفني مدينة نفطة واليت عرفت بـ"الكوفة
الصغرى" ،لنتشار التش يع بني ساكهنا3.
وجند وابلعودة اإىل العالم املؤسسني للتصوف ابإفريقية منتس بني إاىل املدرسة
املدْ ينيّة ،وقد ّ
وظف لك واحد مهنم تعالميها بطريقة خشصية مكّنته من مالءمهتا مع
خصوصيات ّ
احلزي اجلغرايف والبرشي اذلي عاين تطبيق جتربته الصوفية 4.ولك هذه
الطرق الصوفية تعدّ الساس يف منوذهجا ومهنجها اقتداء واتباعا وسلواك خلطّ أس تاذمه
وش يخهم أيب مدين شعيب املتسم ابلعتدال يف تربية النفس وتزكيهتا ،والارتقاء هبا اإىل
 1التاديل( ،ابن الزايت أبو يعقوب يوسف) ،التشوف اىل رجال التصوف ،تصحيح ادولف فور ،مطبعة
أفريقيا الشاملية ،الرابط/املغرب ،ط1958 ،1م.108 ،
 2عيىس (لطفى) ،مغرب املتصوفة.114 ،
 3عن التش يع ببالد اجلريد والكوفة الصغرى راجع مقال :صديقي (محمد النارص)" ،مساكل التش يع بقسطيلية:
بالد اجلريد" جمةل أنرثوبولوجيا الداين ،خمرب أنرثوبولوجيا الداين بتلمسان/اجلزائر العدد  ،5جانفي 2009م،
.198-173
 4راجع عيىس (لطفي) ،املرجع نفسه.115-114 ،
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مقام املشاهدة والتوحيد اخلالص وقد ورد يف ذكل " :ل طريق أوصل اإىل احلق من
متابعة الرسول (صلعم) يف أحاكمه" ،1فتصوفه يمثر وحدة الشهود ل وحدة الوجود اذلي
هنجه الش يخ حميي ادلين بن عريب.
اإن "عْل الصدر" منترش بشلك كبري يف عامل التصوف ولقطابه منامات ورؤى
عُدّ ت من مصادر معلوماتنا ملعرفة مناجه هؤلء الش يوخ وس بلهم ونذكر مهنا عىل سبيل
املثال :رؤاي ابن عريب لش يخه الرويح أيب مدين شعيب وقد التف حوهل كبار الصوفية
يسألونه عن مسائل صوفية فيجيهبم أبو مدين .ومن هذه الإجاابت نتلمس نفسا صوفيا
فلسفيا مل جنده عند أيب مدين يف يقظته وهو أقرب اإىل املدرسة الفلسفية 2مدرسة ابن
عريب ومن سكل مسلكه وجاء يف هذه املنامة حتديد لصفة العارف "...فهو للعارف
ضياء ونور ،وقد أشغهل به عن اجلنة والقصور ،أآنسه به فهو جليسه ،وأفناه عنه فتالىش
كثيفه فامزتج املعىن ابملعىن فاكن هو ،ذهبت الرسوم ،وفنيت العلوم ،ومل يبق اإذ ذاك
اإل احلي القيوم ،وهو معىن املعاين 3."...اكن ابن عريب ي ُ يعدّ الش يخ أاب مدين من ش يوخه
الروحانيني لنه مل جيالسه جسداي ،وإامنا اكن عىل صةل روحية به وثيقة ،بل ميكن القول
اإن الس نوات العرش من دخول ابن عريب للطريق الصويف رايضة وسلواك من  580اإىل
589ه ،اكنت جلّها يف دائرة روحانية أيب مدين .جفل الش يوخ والولياء اذلين حصهبم يف
بالد املغرب والندلس اكنوا من أحصاب أيب مدين أو من خط صويف مقرب منه4.
ّ
 1ديوان أيب مدين شعيب ،مجعه العريب بن مصطفى الشوار ،مطبعة الرشيق ،دمشق.61 ،1938 ،
 2كروم (د.بومدين)" ،شعر أيب مدين شعيب الندليس :قراءة نقدية توثيقية" جمةل الفضاء املغاريب ،العدد
الثاين ،الس نة  ،3صفر 1425هـ/أفريل 2004م.109 ،
 3ابن عريب (الش يخ حمي ادلين) ،حمارضة البرار ومسامرة الخيار يف الدبيات والنوادر والخبار ،دار الهنضة
العربية ،بريوت/لبنان1988 ،م.110/1 ،
 4مفتاح(عبد البايق) ،خمت القرأآن ،حميي ادلين محمد بن العريب ،سلسةل دار القبة الزرقاء ،مراكش ،اململكة
املغربية1426 ،هـ2005/م.162-161 ،
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وحسب "عْل الصدر" واملنامات الصوفية ،فا ّإن احملمتل أن يكون أبو مدين هو
اذلي أخرب الش يخ ابن عريب ابجامتعهام يف "الربزخ" 1.والواحض أن ابن عريب مل يهنل من
مدرسة أيب مدين شعيب بشلك مبارش ،ومل حيدث أي تواصل مبارش سوى ما ُروي
يف أخبار املنامات والرؤى عند ابن عريبُ .ث اإن مدار الرتبية يف مدرسة أيب مدين حول
التحقيق ابلتوحيد والتولك والاس تغراق ادلامئ يف ذكر الامس العظم املفرد (هللا) ،جند
صداه عند ابن عريب يف ذكره لالمس العظم "...فيظهر احلق حىت يكون مسعه وبرصه.
وهذا املسمى عْل اذلوق فاإنه ل يكون احلق شيئا من هذه الدوات2."...
وجند جل املصادر 3اليت تناولت وفاة الش يخ أيب مدين تشري اإىل أن اترخي وفاته
يف س نة 594ه .بيامن جند اإشارة يف الفتوحات اإىل تواجد ابن عريب يف تلمسان س نة
590ه وهو يف طريقه اإىل تونس لزايرة عبد العزيز املهدوي 4أحد طالب أيب مدين
شعيب وأحد خلفائه دون أن ّمير يف طريقه "ببجاية" ،لزايرة ش يخه الكرب .وأشار ابن
عريب فامي يتصل بذكل اإىل أنه "من أش ياخنا درج س نة 589ه رمحه هللا" ،كام ذكر أن
مزنهل "تبارك اذلي بيده املكل" 5وأهنا سورته من القرأآن الكرمي وأنه من أقطاب هذا
املقام لن هذا هو مقام الإمام.6
اإذن اكنت وفاة الش يخ أيب مدين شعيب بسبب مرض أملّ به وهو يف طريقه للقاء
السلطان يعقوب املنصور (595-580ه) ابملغرب القىص وتويف قرب تلمسان ودفن
 1ابن العريب(الش يخ حميي ادلين) ،الفتوحات املكية ،طبعة دار صادر ،بريوت/لبنان( ،د.ت).573/2 ،
 2الفتوحات املكية.298/3 ،
 3التنبكيت (أمحد اباب) ،نيل الابهتاج بتطريز ادليباج ،تقدمي عبد امحليد عبد هللا الهرامة ،منشورات ادلعوة
الإسالمية ،طرابلس/ليبيا1989 ،م 196،؛ راجع أيضا الغربيين ،عنوان ادلراية.60 ،
 4ابن عريب ،الفتوحات املكية.195/4 ،
 5سورة املكل ،الآية رمق واحد ؛ الفتوحات املكية.195/4 ،
 6ابن عريب ،الفتوحات املكية ،الباب .184/1 ،24
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برابطة ال ُعباد" ،1وخرج أهل تلمسان جلنازته فاكنت مشهدا عظامي" .2ويف اجململ
اختلطت سرية أيب مدين وكرث فهيا الوضع وذكل بسبب ندرة املعلومات عن حياته 3وقةل
كتاابته اليت تكون عنرصا معاوان لنا يف تعرفنا عىل خفااي هذه الشخصية الفذة يف اترخي
التصوف ابلغرب الإساليم ،كام أن كثريا من أشعاره وأقواهل قد ُمجعتُ ،ث مض اإلهيا
أشعار لشعراء أآخرين ،قيلت يف املعاين ذاهتا ،جفاء الن ُ ّساخ ،جفمعوا الشعار بعضها اإىل
بعض ونس بوها برمهتا اإىل الش يخ أيب مدين ،وتوارهثا الناس عىل أهنا هل4.
يُعد الش يخ أبو مدين من ّرواد التصوف الندليس املغريب وفاحت الطريق ملدرسة
التصوف الفلسفي .فْل يكتف مبا هنهل يف املرشق بل تعداه اإىل ما هو رويح فلسفي
وهذا ما مزي املدرسة الصوفية يف الغرب الإساليم اليت مل تقف عند الغزايل وكتبه بعد
أن اختذوا منه أس تاذا ومن تعالميه دس تورا وطريقا ،لنه اكن أدىن اإىل مرشهبم يف فهمه
لدلين وموقفه من التصوف "بل اتصلت أيضا بذكل اجلزء الضخم من الرتاث الفلسفي
اليوانين اذلي ترمج يف الرشق ُث نقل اإىل الندلس ،ومن ذكل فلسفة أفالطون وأرسطو
والفالطونية احملدثة ،كام اتصلت مبؤلفات فالسفة الإسالم الرشقيني أمثال الفارايب وابن
سينا وإاخوان الصفاء ،ومبؤلفات كبار املتلكمني ل س امي املعزتةل ،ومؤلفات الصوفيني
الرشقيني.5"...
اإن مدرسة أيب مدين متوازنة مجعت بني الرشيعة واحلقيقة ،ذلكل نلمتس أآاثره
 1الغربيين ،عنوان ادلراية 60 ،؛ التنبكيت ،نيل الابهتاج.196 ،
 2التنبكيت ،املصدر نفسه.196 ،
 3زمري (د .محمد) ،املفكرون والشخصيات اللآمعة بتلمسان ،جامعة بوبكر بلقايد ،تلمسان/اجلزائر2011 ،م،
.37
 4كروم (د .بومدين)" ،شعر أيب مدين شعيب الندليس التلمساين :قراءة نقدية".110 ،
 5عفيفي (أبو العالء)" ،مقدمة حتقيقه جلزء من كتاب خلع النعلني لبن قيس" ،جمةل لكية الآداب ،جامعة
الإسكندرية ،م.54 ،1957 ،11
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العلمية والرتبوية اليت ورهثا عنه علامء أمثال املقري اجلد ومحمد بن يوسف الس نويس،
وتلميذه أمحد بن احلاج اليبدري اذلي اكن اإجعابه بأيب مدين شديدا ،وغريمه ُكرث 1.وهذا
ما جعل من قطبية أيب مدين تتجاوز ما هو وجداين روحاين اإىل ذكل الهيام الشطحي
بني أهايل تلمسان .خاصة أن جتاربه وجماهداته الروحية تُعد منوذجا مثاليا للثقافة الصوفية
اليت اعرتفت ابمجليع وقبلت اللك عىل اختالفهم ،ومل تقص فردا ّ
لعةل فكرية أو لرفض
مذهيب أو س يايس .وهذا من مثار تكل اجملاهدات والس ياحة التأملية رغبة يف عرفان
ذويق معيق اكن هل الثر اجلليل يف جممتعات الغرب الإساليم قبل س يطرة مدارس
الإقصاء املذهبية.
 -2التحولت الكربى مع حميي ادلين ابن عريب" :التصوف الفلسفي ا إلرشايق:
الغنوص الس ين" :
*التعريف اببن عريب :
غلب عليه امس حميي ادلين بيامن هو أبو بكر محمد بن عريب ،وقيل اإن نس به يذهب
اإىل "احلامت الطايئ" ويلقب بـ"الش يخ الكرب" وهو من أوسعهم معرفة وأكرثمه شهرة
وإانتاجا فكراي .ذكره صاحب "نفح الطيب" بأنه "الش يخ الكرب ذو احملاسن اليت تهبر،
س يدي حميي ادلين بن عريب محمد بن عيل بن محمد بن أمحد بن عبد هللا احلامتي" ،2ودل
مبرس ية يف بيت جاه وثراء وعْل ،انتقل اإىل اإشبيلية ،حيث تلقى العْل ودرس القرأآن
واحلديث والفقهُ ،ث ارحتل اإىل بدلان كثرية يف الندلس واملغرب كام أخذ عن مشاخئ من
احلجاز والمين والشام والعراق ومرص .واكن ممن تتلمذ هلم يف الندلس أحد تالميذ ابن

 1كروم (د .بومدين)" ،شعر أيب مدين.109 ،"...
 2املقري ،نفح الطيب.161/2 ،
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حزم الظاهري ،وأبو معران املريتيل 1.وعندما بلغ العرشين من العمر التقى ابلفيلسوف
"ابن رشد" اذلي تأثر ابلإسامعيلية يف قرطبة ،وهو اللقاء اذلي دخل التارخي ،وقد اعترب
من اللقاءات املمتزية بني مدرس تني فكريتني خمتلفتني متام الاختالف رمغ وحدة الهدف
اليت تقود اإىل البحث والاجهتاد والتفتيش عن احلقيقة وينابيعها وأصولها.
فابن رشد اكن يأمتر بأمر العقل ،ويتخذه واسطة للوصول اإىل هللا ،بيامن ابن عريب
يرى أن املعرفة أو الوصول اإىل هللا ل يأيت اإل عن طريق الرؤاي .ول بد من التأكيد بأن
ادلعوتني كتب هلام النجاح والازدهار يف مضامر العالم يف املرشق واملغرب .2ومن أمه
مؤلفاته "فصوص احلمك" و"الفتوحات املكية" و"مفاتيح" ،و"مفاتيح الغيب"،
و"التعريفات" ،و"مواقع النجوم ومطالع أ ّ
هةل الرسار والعلوم" ،و"ديوان ابن عريب
"وهو مجموع أشعاره ،و"ترجامن الشواق" وغريها ُكرث 3وقد نرشت الهيئة املرصية العامة
للكتاب فهرست مؤلفات ابن عريب.
بقدوم دوةل املوحدين يدخل التصوف الندليس يف طور أآخر أكرث حرية وقبول
للآخر وذكل بفضل اتساع هامش احلرايت اليت منحهتا ادلوةل للتصوف والفلسفة
وتشددها مع علامء الظاهر من فقهاء املالكية ،4ومل تكن هذه املاكنة اليت ارتقى اإلهيا
التصوف الإساليم اإل بعد عبور مراحل وأطوار وماكبدات لجيال من كبار املتصوفة
مفروا مبرحةل التصوف الساذج املعمتد عىل اجملاهدات النفس ية والتقشف والزهد يف
املقري ،نفح الطيب 169-162/2 ،؛ صغري (محمد) ،الاجتاه ادليين يف الشعر
 1راجع ترمجته وش يوخهّ ،
الندليس عىل عهد املو ّحدين.54-53 ،
 2اتمر (د .عارف)" ،بينت الإسامعيلية "الباطنية" والصوفية" ،جمةل الباحث ،الس نة  ،13العدد ،)62(-2
أفريل-أيلول.113 ،1994 ،
 3راجع مقدمة ديوان ترجامن الشواق لعبد الرحامن املصطاوي ،دار املعرفة ،بريوت/لبنان1425 ،هـ2005/م،
.12
 4صغري(محمد) ،الاجتاه ادليين يف الشعر الندليس عىل عهد املوحدين ،مرجع سابق.51 ،
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سلوكهم اليويم يف حني هنج أآخرون يف أثر "السلف الصاحل" ورابطوا يف املناطق
الثغرية بدل اجملاهدة النفس ية.
أما القسم الخري عىل رأسه الش يخ أبو مدين شعيب اذلي فتح بعد رحلته
املرشقية اباب للتصوف الارشايق العرفاين الغنويص يف مراحهل املبكرة ،ومتزي هذا الاجتاه
ابرتاكزه عىل "الكرامة الصوفية" و"الربكة" وهتذيب النفس أكرث من أي جانب أآخر1
وهمادنة السلطة .2وقبل الوقوف عىل خشصيات من التصوف الغنويص الارشايق وعىل
رأسهم ابن عريب (638-560ه) ل بد من الإشارة اإىل دور الكرامة الصوفية مكهنج
دعوي وجند يف الرتاث الصويف ما يربز أمهية الكرامة فهيي "لك بعد خارق للعادة ظهر
متسك بطاعة هللا يف أحواهل" ،3وقد اعترب الش يخ
عىل يد عبد ظاهر الصالح يف دينه م ّ
أبو مدين الكرامة ممكةل ملعجزات النيب 4ويعرف أحد الباحثني الكرامة الصوفية بأهنا
"بنية يف الفكر البرشي ،ويه اكلبنية العقالنية مرتبطة بمنط جممتعي وبأسلوب معييش يف
الوجود ،ويه ممارسة ملعتقد ديين ،وتأكيد لهذا املعتقد".5اإذن متثل احلقبة املوحدية ،مرحةل
ازدهار التصوف وتعدد مدارسه ،وطرقه وطوائفه ،رمغ عدم اس تقرار تكل العالقة بني
املتصوفة والسلطة احلامكة ،بني الشدة والرخاء ومنذ وصول اخلليفة أيب يوسف يعقوب
 1وتشيش (د.اإبراهمي القادري) ،املغرب والاندلس يف عرص املرابطني :اجملمتع ،اذلهنيات ،الولياء ،دار
الطليعة ،بريوت/لبنان1993 ،م.132-130 ،
2 Farhat (Halima) et Tariki (Hamid), Hagiographie et rélégion au Maroc
Médieval, H.T, 1986, P30.
 3العزيف (أبو عبد هللا أمحد بن محمد بن أمحد اللخمي السبيت) ،كتاب دعامة اليقني يف زعامة املتقني،
خ.ع.و.م.ر( :اخلزانة العامة للواثئق واخملطوطات ابلرابط) ،رمق ق  ،90 ،341نقال عن بوتشيش ،املغرب
والندلس ،مرجع سابق.141 ،
 4ابن مرمي ،البس تان.110 ،
 5زيعور (عيل) ،الكرامة الصوفية  :السطورة واحلْل ،بريوت/لبنان.84 ،1984 ،
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املنصور (580ه) اإىل احلمك طرأت حتولت اإجيابية يف عالقة النظام ابملتصوفة بعد اقتناع
اخلليفة املنصور املوحدي بأن رجال التصوف قد اكتسحوا النس يج اجملمتعي.1
أط ّل علينا هذا الانفتاح املوحدي عىل التصوف ابإجناب أحد أمه رجالت
التصوف ابلغرب الإساليم اذلين جتاوز اإشعاعهم بالد املغرب والندلس ليعم العامل
الإساليم والغرب الورويب بأرسه .بلغ هذا التصوف يف منتصف القرن الهجري السادس
نضجه وخترج منه أقطاب العرفان والغنوص الإساليم ومنظروه وجتاوز تصوفهم ذاك
املسكل الغزايل البس يط مبا توحش من سذاجة وفكر كرايم ّمموه جلذب املعارضني لنظام
احلمك دون تعرضهم لالضطهاد 2،كام أنه قطع مع أشاكل املامرسات الصوفية القدمية املمتثةل
يف الزهدية ،فنذكر الفقيه ابن رشد (595-520ه1198-1126/م) اذلي وظف مظاهر
وأساليب الوحدة لصياغة تفكريه وبلورة أطروحاته اليت مزيته عن غريه من القدماء3.
وبرز ابن عريب عىل رأس أعالم التصوف ابلغرب الإساليم وكذكل ابن س بعني
والششرتي ،ولكن اكن ابن عريب أبرزمه عىل الإطالق سواء يف منوذجية تصوفه
الفلسفي مقارنة مع أهل زمانه أو يف سعة أفقه التحلييل التأليفي.
أ -خصائص تصوف ابن عريب:
لتصوف ابن عريب سواء منه اجلانب الخاليق الزهدي التقشفي أو اجلانب
اكن ّ
متصوفة ابملغرب واملرشق ،مما
الفلسفي الارشايق ،أثر واحض عىل رواد كبار من بني ّ
 1المتميي الفايس( ،أيب عبد هللا محمد بن عبد الكرمي) ،املس تفاد يف مناقب ال ُع ّباد مبدينة فاس وما يلهيا من
البالد ،تقدمي د .محمد الرشيف ،جامعة عبد املاكل السعدي ،منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية
بتطوان/املغرب2002 ،م( ،ق.61 ،)1
 2بوتشيش (د .اإبراهمي القادري) ،الإسالم الرسي يف املغرب العريب ،سينا للنرش.135-134 ،1995 ،
 3املصبايح (د .محمد) ،الوحدة والوجود عند ابن رشد ،رشكة النرش والتوزيع املدارس ،ادلار البيضاء/املغرب،
1423هـ2002/م.6 ،
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قواي يف العوام اليت تلت وفاته .وكذكل مكّن لآرائه أن تذيع ذيوعا
جعل مذهبه يعيش ّ
كبريا ،وأن جيمتع حولها جامعات اكن لها دورها الاجامتعي والثقايف وحىت الس يايس1.ويعود
سبب انتشار الفكر الفلسفي الارشايق لبن عريب اإىل تنظريه ومؤلفاته الغزيرة يف
التصوف .2ويعد ابن عريب من الفريق اذلي مزج التجربة الروحية مبا انهتت اإليه الفلسفة
الفالطونية احملدثة من مثار التأمل العقيل واذلوق الارشايق ،وترددت هذه الفاكر
ترددت عند أقطاب املدرسة الفلسفية الندلس ية ،من أمثال ابن ابجة وأيب محمد عبد
هللا بن الس يد البطلميويس (تـ521ه) وابن رشد (تـ520ه) ،وابن طفيل ويه عنده
أكرث جالء ووضوحا ،وقد وردت عندمه يف معرض تأكيد قمية الفلسفة يف اإثبات وجود
اخلالق ومعرفته والتوفيق بني الفلسفة والرشيعة ،من حيث اإنالك مهنام تفيض اإىل غاية
واحدة يه معرفة اخلالق وحمبته. 3
وحنن يف عامل ابن عريب نذكر ذكل العْل اذلي هنل من معني مدرس ته وأقصد بذكل
عبد احلق بن س بعني (تـ669ه1270/م) 4وهو أشهر وأبرز من مزج التصوف ابلفلسفة،
وهل أتباع كرث يف العامل الإساليم وابلعودة لبن عريب فانه يعد من أشهر شعراء التصوف
يف الندلس ،اإضافة لتلميذه أيب احلسن ّ
الششرتي ،5ولهذين العلمني يرجع الفضل يف
اس تخدام املوحشات والزجال كدايت تعبري عن جمالت التصوف ومعانيه وأذواقه عىل
نطاق واسع وكبري 6يف الندلس والغرب الإساليم معوما.
 1الإدرييس (محمد العدلوين) ،ابن عريب ومذهبه الصويف الفلسفي ،دار الثقافة ،ادلار البيضاء/املغرب2004 ،م.81 ،
 2نفح الطيب.177/2 ،
 3كروم (د .بومدين) ،الشعر الصويف.7
 4رشف (د .محمد ايرس) ،فلسفة التصوف الس بعيين ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق/سوراي1990 ،م،
ص127.؛ كروم (بومدين) ،املرجع السابق.7 ،
 5كروم (بومدين) ،املرجع السابق.11 ،
 6سرتن (مصويل ميلكوس) ،املوحش الندليس ،ترمجة عبد امحليد شبيحة ،مكتبة الآداب ،القاهرة /مرص،
1996م.145-144 ،
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وتبلورت عىل يدي ابن عريب أول مرحةل رائدة لفلسفة جريئة يه فلسفة وحدة
الوجود .1ولهذا اكن لبن عريب موقف انقد حيال تكل املفاهمي ،اليت همدت لها الفلسفات
الهيودية واملس يحية عن اللكمة حصيح أن قول ش يخنا "ابن عريب" عن احلقيقة احملمدية
اليت تش به دلى البعض مفهوم "اللّوغوس" يشري اإىل أنه قد وجدت هبا عنارص يف
فلسفات يواننية وهيودية ومس يحية ،2اإل أن ابن عريب قد أعطاها بعدا أآخر اإذ جعل
مهنا عنرصا مقدسا ،هل صفة اللكية والزلية والبدية ،والقدم ،ويه ما تقابل دلى البعض
املس يح يف املس يحية والعقل الول يف الفالطونية ،أو اللكمة يف الهيودية ،وإان اكنت
احلقيقة احملمدية عنده يه الروح اللكية واملبدأ اخلالق ،أو يه هللا نفسه يف أول جت ّل
هل ،وليس فقط العقل الول كام هو عليه احلال يف الفالطونية عند الإغريق ومن اخذ
هبذه الفلسفة.
ويعد السهروردي أول املتصوفني الفالسفة ودل عام 550ه بسهر ورد وتويف
مقتول حبلب بأمر القائد صالح ادلين اليويب عام 587ه وقد عرف الش يخ شهاب
ادلين أبو الفتح السهروردي "ابلش يخ املقتول" ،وامللّقب "ابملؤبد ابمللكوت" ولقب
"املقتول" متيزيا هل عن صوفيني أآخرين محلوا الامس نفسه  .3واذلي هيمنا من خشصية
السهروردي الفيلسوف املتصوف أنه عارف ابلفلسفة الفالطونية ،واملشائية
والفالطونية ،احملدثة واحلمكة الفارس ية ،ومذاهب الصابئة ،والفلسفة الهرمس ية ،4وهو
 1الإدرييس ،ابن عريب ومذهبه الصويف.6-5 ،
 2ابن عريب (الش يخ حميي ادلين) رسائل ابن عريب ،دار اإحياء الرتاث بريوت/لبنان 1961م14 ،؛ بال تيوس
(أآسني) ،ابن عريب ،حياته ومذهبه ،ترمجة عبد الرحامن بدوي ،دار القْل ،بريوت/لبنان1979 ،م.212 ،
 3سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود عند ابن عريب ،مطبعة بوبليبس يت ،رادس/تونس2002 ،م1423/هـ.13 ،
 4الهرمس ية نس بة اإىل هرمس ،اذلي يعتقد انه هو النيب ادري ساو "اخناتون" ،والشخصية ذاهتا حمّل
اختالف ،وأصبح هرمس عند املسلمني مؤسسا للعلوم والفلسفة والكميياء والفكل والتنجمي ،ويه فلسفة قدمية
قامت بدور هام يف الفكر الهينس يت املتأخر ابلإسكندرية ،وترجع كتاابهتا اإىل حوايل القرن الثاين امليالدي
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يذكر هرمس كثريا يف مؤلفاته حىت أن هنالي كورابن عدّ هرمس أحد وجوه ثالثة كبرية
تتحمك يف سري مذهب السهر وردي 1ا إلرشايق .وأما الوهجان الآخران فهيام أفالطون
وزرادشت ويعد ابن عريب الشخصية الثانية بعد أس تاذه وش يخه السهروردي ،فهو أول
واضع ملذهب وحدة الوجود يف التصوف الإساليم ،وهو مذهب يقوم عىل دعامئ ذوقيه
أساسا وهو يلخص مذهبه يف عبارته التالية" :س بحان من خلق الش ياء وهو عيهنا"2
ولبن عريب نظرية يف "الإنسان الاكمل" أو احلقيقة احملمدية تقوم عىل أساس من
مذهبه يف وحدة الوجود فالإنسان الاكمل عنده هو الكون ،فل ّ ّما شاء هللا "أن يرى عينه
يف كون جامع حيرص المر لكّه لكونه متّصفا ابلوجود ويظهر به رس اإليه" 3ظهر الإنسان
الاكمل اذلي عنده عني جالء مرأآة العامل .ويفرق ابن عريب يف الإنسان الاكمل بني
انحيتني :الوىل خاصة به ابعتباره اإنساان حاداث ،والخرى خاصة به ابعتباره أزليا أبداي،
وذلكل يصف ابن عريب الإنسان الاكمل بقوهل" :هو الإنسان احلادث ،والنشء ادلامئ
البدي" 4والإنسان الاكمل أو احلقيقة احملمدية هو مصدر لك الرشائع والنبوات ومصدر
مجيع الولياء.

ويعتقد أن كتاهبا اكنوا كهنة مرصيني اتقنوا اليواننية أو بقااي البطاملة اذلين أصبحوا مرصيني ،ويه مزجي من
الفالطونية واحلمكة املرصية وبعض الساطري الإفريقية أحصاهبا يعظمون أفالطون وفيتاغورس ويفضلون
الويح والإلهام يف املعرفة عىل العقل والاس تدلل ،وقد عرف املسلمون بعد فتح مرص والشام ووقعوا عىل
بعض مؤلفاهتا ،الشهرس تاين ،امللل والنحل ،حتقيق محمد س يد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت/لبنان،
1381هـ1961/م.142/2 ،
مروة وحسن قبييس ،بريوت/لبنان 1966م.304/1 ،
 1اترخي الفلسفة الإسالمية ،ترمجة نصري ّ
 2ابن عريب ،الفتوحات املكية.604/2 ،
 3ابن عريب ،فصوص احلمك ،دار الكتاب العريب ،بريوت/لبنان.48 ،1980 ،
 4ابن عريب ،فصوص احلمك.50 ،
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ب -مقامات التصوف عند ابن عريب :
يذهب ابن عريب اإىل القول بوحدة الداين كنتيجة مرتتبة عىل قوهل ابلإنسان
الاكمل أو احلقيقة احملمدية ،اإذ مصدر الداين عنده واحد وهو احلقيقة احملمدية ،فادلين
لكه واحد وهو هلل .والعارف عىل التحقيق هو عبد هللا تعاىل يف لك جمىل من جماليه،
وان شئت قلت الصحيحة يه أن ينظر العبد اإىل مجيع الصور عىل أهنا جمال احلقيقة ذاته
واحدة يه هللا ،وقد ّعرب عن هذه النظريّة شعرا فانشد :
اإذا لـم يكـن ديــين اإىل دينــه دانـي
"لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبــي
فـمـرعــى لغـزلن وديــــر لـرهـبــان
وقــد صار قــليب قابـال لك صــــورة
وألـواح ثـوراة ومصحف قــــــــرأآن
وبـــيـــــت لوثــــان وكـعـــبـــة طائـف
راكئبــه فاحلــب ديـــنـي وايـــمـــاين"1
أديــــن بديـــــن احلب أنــى توهجت
إ
يعتقد ابن عريب أن "املقامات" اليت يسلكها العارفون يه مراق لبلوغ ّاذلات
ا إللهية و"الصفات" النورانية اليت ّ
جتيل هل "النور" احلقيقي اذلي يقف دونه غريه .وبذكل
فان هذه املقامات يه الوسائل اليت متكّن "العارف" يف رحلته الروحية ومعراجه من
شهود حقيقة "الصفات ا إللهية" شهودا مبارشا .وخيص ابن عريب مقام "الفناء" و"البقاء"
مبفاهمي متعددة وقد قدّ م ش يخ املتصوفة اإىل الفناء والبقاء نظرة اإضافة ل أطالق ،فهام
حالن متعاقبان :بقاء بعد فناء .2يقول ابن عريب" :اعْل أ ّن الفناء عند الطائفة يقال إابزاء
أمور ،مفهنم من قال أن الفناء فناء املعايص ،ومن قائل الفناء فناء رؤية العبد فعهل بقيام هللا
عىل ذكل وقال بعضهم الفناء فناء عن اخللق وهو عندمه عىل طبقات مهنا عن الفناء".3
 1ترجامن الشواق.44-43 ،
 2القشريي (عبد الكرمي) ،الرساةل القشريية ،دار الكتاب العريب ،بريوت/لبنان (د.ت) 37-36 ،؛ داود (عبد الباري)،
الفناء عند الصوفية املسلمني ،ادلار املرصية اللبنانية ،بريوت/لبنان.186-185 ،1997 ،
 3الفتوحات املكية.512/2 ،
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فاإذا فين الصويف عن صفاته البرشية وختلق بصفات اللوهية مسي ختلقا ويف هذا
املس توى ال ّول من الفناء يفىن العارف عن اخملالفات ،فال ختطر بباهل عصمته ول حفظ
الهيي .1وابلعودة اإىل "وحدة الوجود" يف التصوف الغنويص ،أو العرفاين الفلسفي ،نشري
اإىل أهنا قد شاعت يف نسبهتا لبن عريب .وقد ظهر هذا التصوف يف الإسالم بوضوح
منذ القرنني الهجريني السادس والسابع ،وهام القرانن ّالّلان شهد ظهور أقطابه ،واس متر
بعد ذكل عند ثةل من متفلسفة الصوفية.
وتصوف وحدة الوجود هو التصوف املبين عىل القول ابن مثة وجودا واحدا فقط
هو وجود هللا ،أما تكرث املشاهد يف العامل فهو ومه عىل التحقيق حتمك به العقول القارصة
فالوجود اإذن واحد ل كرثة فيه 2عىل اإن من أحصاب وحدة الوجود اكبن عريب ،من
يفسح اجملال للقول بوجود املمكنات أو اخمللوقات عىل حنو ما ،ومهنم من يطلق القول
ابلوحدة ،وميعن يف ذكل اإىل احلدّ اذلي جيعهل ل يثبت اإل وجود هللا فقط ،وهؤلء مه
أحصاب الوحدة املطلقة وعىل رأسهم عبد احلق بن س بعني .اإذن يعترب ابن عريب أول
واضع ملذهب وحدة الوجود يف التصوف الإساليم ،وهو مذهب يقوم عىل دعامئ ذوقية
أساسا .وهو يقول ّ
معربا عن مذهبه هذا ابختصار "س بحان من خلق الش ياء وهو عيهنا".
تعود مرجعيات هذا التصوف اإيل فلسفات متعددة كتابية ودايانت وفلسفات
رشقية وقدمية ،وذكل ل ينفي أصالته ،لن صوفيته متثلوا هذه الثقافات وحافظوا يف
يفرس هجودمه يف
الوقت نفسه عىل اس تقالليهتم يف مذاههبم ابعتبارمه مسلمني ،وهو ّ
التوفيق بني التيارات الفكرية واملذاهب عهنم والإسالم .ويه جمهودات متجلية يف
أدبياهتم.
 1سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود.22-21 ،
 2عزام (محمد) ،املصطلح الصويف من التجربة والتأويل ،تقدمي د .طه عبد الرحامن ،الرابط/املغرب 2000م.23 ،
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امزتج هذا التصوف بنظرايت وأآراء فلسفية قدمية وكتابية تعلّقت ابلنظر يف
الوجود ،حىت سادت يف الفكر الفلسفي الإساليم نظرايت يف الوجود اكن من أمهها
نظرية "وحدة الوجود" ،وهذه النظرية قد انتقلت من الغرب الإساليم اإىل املرشق عىل
يدا بن عريب أو ابن س بعنيّ ،الّلين اس تقر هبام املطاف يف الرشق حيث نرشا تعالمي
هذا من التصوف1وذكل أن القائلني بوحدة الوجود .ومهنم ابن عريب ل يؤمنون ابخللق
من العدم "Création ex-nihilo" :أي ل يؤمنون بأن العامل وجد من العدم يف زمان
وهو ما يعرف عند غري وحدة الوجود خبلق العامل .ويؤمن ابن عريب يف نظريته يف الوجود
ابلفيض émanation :ويعىن ابلفيض أن هللا أبرز الش ياء من وجود علمي اإىل وجود
عيين .ويفرس ابن عريب وجود املوجودات بـ"التجيل الإلهيي ادلامئ اذلي مل يزل ول يزال
وظهور احلق يف لك أآن فامي ل حيىص عدده من الصور" .ويبني ابن عريب احلمكة من
خلق العامل هبذا الشلك بتفسري احلديث القديس "كنت كزنا خمفيا مل أعرف خفلقت اخللق
فيه عرفوين" 2بأن احلق شاء أن يظهر اخللق عامة والإنسان خاصة ليعرف ولريى نفسه
يف صور تتجىل فهيا صفاته وأسامؤه.
وتلخص نظرية "وحدة الوجود دلى ابن عريب" من حيث كون "احلقيقة
الوجودية" واحدة يف ذاهتا بال تعدد ،وعالقة ذكل ابحلقيقة احملمدّ ية :حىت ينهتيي اإىل اإبراز
مقوةل "ابن عريب "بدين احلب" اذلي يشمل لك الاجتاهات القاصدة اإىل "اذلات"
ا إللهية .3اإن وجود املمكنات اإذن يف رأي ش يخ فالسفة التصوف ابلغرب الإساليم هو
عني وجود هللا ،وليس تعدد املوجودات وكرثهتا اإل وليد احلواس الظاهرة .والعقل
الإنساين القارص هو اذلي يعجز عن اإدراك الوحدة اذلاتية للش ياء ،فاحلقيقة الوجودية
 1غالب (د .محمد) ،الفلسفة الرشقية ،دار املعارف ابلقاهرة/مرص( ،د.ت).78 ،
 2راجع العجلوين ،كشف اخلفاء والإلباس ،دار الرساةل ،بريوت/لبنان1985 ،م.173/2 ،
 3التفتازاين (ابو الوفاء) ،مدخل اإىل التصوف ،دار الثقافة/،القاهرة/مرص.202 ،1979 ،
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واحدة يف جوهرها وذاهتا متكرثة بصفاهتا وأسامهئا ل تعدد فهيا اإل ابلعتبارات والنسب
والإضافات ،اإذا نظرت اإلهيا من حيث ذاهتا قلت يه احلق ،وإاذا نظرت اإلهيا من حيث
صفاهتا يه اخللق كام قال ابن عريب بنظرية الإنسان الاكمل أو جوهر الإنسان بتعبري
أدق ،وهو مصدر مجيع الرشائع والنبوات والولياء ،ويه رشكة احلالج نفسها يف النور
احملمدي ومثهل كنتيجة ذلكل قال بوحدة الداين ،فقد قال معربا عن نظريته هذه قائال:
"عقد اخلالئق يف الإهل عقائدا

وأان اعتقدت مجيع ما اعتقدوه"

وهكذا أخضع ابن عريب أآراء لك من س بقه اإىل مدرس ته الصوفية وسار عىل
مدى املذاهب الإسالمية من اإسامعيلية 1وغريها ،والظاهر أن ابن عريب قد غلّب املهنج
العقيل املتأ ّسس عىل التحليل والرتكيب ،واخذ مبهنج التصوير العاطفي والرمز والإشارة
والاعامتد عىل اخليال يف التعبري.
 -IIالفكر الغنويص يف الوسط النخبوي التلمساين وإاسالم العوام :
اكن التواصل قبل معليات الهتجري القرسي لهايل الندلس من وطهنم بني
وحتول
ّ
العدوتني العليا والسفىل ّقواي وبعد سقوط أآخر مدن الندلس بأيدي ا إلس بان ّ
غرانطة اإىل مدينة إاس بانية توافدت عىل بالد املغرب مجموعات عديدة من خمتلف فئات
اجملمتع الغرانطي .من فنانني وهمندسني .فقد عرفت حارضة تلمسان يف عهد بين عبد
الواد عدة وفود ،يف النصف الول من القرن الثالث عرش ،حىت منتصف القرن الرابع
عرش امليالديني .واكنت تربط ميناء تلمسان مبيناء أملرية روابط وثيقة .وهذا ما جعل من
التأثريات تأخذ طابعا خاصا ،فابن عريب زار تلمسان يف طريقه للتعرف عىل طالب
ش يخه أيب مدين شعيب عىل مرتني وهذا ما جعل من وقع هذا التأثر ،يأخذ طابعا أآخر.
مازال صداه يرن يف الآذان انهيك عن الآاثر املادية الشاهد احلي لعظمة ذلكل التالحق
 1اتمر (عارف) ،املرجع نفسه.114 ،
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وأثره يف احلس الوجداين ل إالنسان التلمساين أآنذاك ،فالعديد من مدارس تلمسان
ومساجدها ،وقصور سالطيهنا ذات ملسات فنية أندلس ية وضعهتا أانمل فنانني
وهمندسني وفدوا عىل عامصة بين زاين لهذا الغرض ،بل اإن العنارص الزخرفية ذات
الانامتء الفين الندليس اكلزليج ،زينت هبا مساجد ،تلمسان ومأآذهنا مبا حوته من روائع
زخارف التوريقات والزخارف الهندس ية سواء يف "مسجد املشوار" بوسط أو واهجة
مسجد العباد ممّا يعكس مدى تأثري العامرة الغرانطية يف عامرة اجلزائر عامة وحارضة بين
زاين عىل وجه اخلصوص.1
هذا ما يظهر للعابرين بني أزقة وشوارع تلمسان ،ولكن هناك بني ثنااي الوجدان
نلمتس حسا روحيا معيقا يرتدد صداه يف زوااي تلمسان ،وتعرب موراثت ذكل العرفان عن
معق الروح الإميانية ،املقاومة للك دخيل همام اكن لن مهنج الجداد من أايم أيب مدين
شعيب واملرابطني ابل ُعباد يف ضاحية تلمسان لكها اإضافة ل تتقطع عرفانيهتا ،تضافرت مع
العقل والنقل وأثر أقطاب التصوف يف بناء مدرسة تلمسان الغنوصية ،فبني ظهراين
الهايل رقد قطب أولياء املغرب "س يدي بومدين" وإالهيا رحل زائرا الش يخ حميي ادلين
بن عريب يف مرتني قبل الاس تقرار الهنايئ يف املرشق العريب ،وعىل أيدي هؤلء خترج
جنب الرجال وصفوهتم ،ولول ذكل التالحق العابر للك احلواجز والفتاوى الاقصائية وثقافة
الإلغاء والتقتيل .فالسهروردي شهيد التصوف الإساليم الثاين بعد احلالج أصبح سلطاان
جتاوز ثقهل الروحاين سلطان زمانه وعربت فلسفته لك ادلّ نيا ،ابلرمغ من عمتة التقتيل
والتكفري والهتجري وس يادة "اخلط التميوي" 2الإقصايئ وهذه اجلدالية بني علامء الباطن
 1سامل (د .الس يد عبد العزيز) ،يف اترخي وحضارة الإسالم يف الندلس ،مؤسسة ش باب اجلامعة،
الإسكندرية/مرص1998 ،م.250-249 ،
احلراين ادلمشقي،
 2نس بة لبن تميية (تقي ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احللمي ابن عبد السالم ّ
661ه1263/م667-ه1268/م) ،يعد من أكرب املمهدين للتيارات الظاهرية اجلديدة اليت تسود العامل الإساليم
اليوم ،وان اكن فكره ومعقه املعريف يف عرصه يتجاوز املنرضين لهذا اخلط اليوم.
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وعلامء الظاهر اكنت حية يف وجود مناظرات وردود أثرت الفكر الإساليم وقدمت
الإضافة ،بيامن الظاهر لنا يف هذه املرحةل العصبية واخلطرية أن رواد الظاهرية اجلدد
رفضوا لك يشء ولك من خيالف هنجهم حيمك عليه ابملروق ،وهدر ادلم وكثرية مقامات
السالف اليت دمروها وسووا قبور أحصاهبا ابلرض .1والظاهر أن طبيعة فكر هؤلء
اكنت وراء تشددمه ورفضهم "للآخر" ،وهذا ما لحظناه يف فكر ابن تميية اإذ اكن
جمادل وجهوميا دون المتعن والمتحيص يف الفكر الغنويص لبن عريب ،ويبدو لنا أنه مل يفهم
ابن عريب 2ومل يعمل عىل قراءة متأنية يف فكره ّعهل يراجع تكل السموم اليت قذفها بني
ادلفاتر واملصنّفات مؤججة انر احلقد والفنت يف لك حني.
 -1الفكر الغنويص الصويف  :مدرسة التأسيس املبكرة ابلغرب الإساليم مثال
لتلمسان وقعها عند ابن عريب فقد زارها مرتني الوىل س نة 590ه والثانية يف
س نة 597ه ،ومن خالل سلوكياته املنتجبة وتواصهل مع النخب هبذه املدينة ترتسم أمامنا
معامل مدرسة تلمسانية للغنوص ابلغرب الإساليم .ويبقى صدى أيب مدين شعيب دفني
الع ّباد بتلمسان وركن تلمسان الروحاين الساس اذلي خط القواعد املبكرة ملدرسة
العرفان التلمسانية ،فقد أدرك منذ زمن بعيد يف جتربته العرفانية أن ل معىن للنص مبعزل
عن قارئ مدرك حيضه ويغرس فيه حس ا إلراك يف التأويل الاس تقرايئ للنصوص من
ابطنه مساءةل للنصوص لنعرف مدى قدرهتا عىل أن تتحدث اإلينا3.وجاء عند القشريي
 1قام أفراد من هذا اخلط الظاهري اجلديد يف الس بوع الول من شهر ترشين الول (أكتوبر)  2011بنبش
قبور يف أحد مساجد مدينة طرابلس الغرب وإاحراق مكتبة الزاوية اليت حتتوي خمطوطات قدمية ومهنا
مصاحف قرأآنية.
 2سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود.153-143 ،
 3اإبن هامش (خناتة)" ،لغة التأويل يف النص الصويف" ،جمةل الفضاء املغاريب ،الس نة الوىل ،ربيع الثاين،
1423ه/جوان 2002م.163،
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يف تعريف الصحو والسكر قوهل "الصحو رجوع اإىل الاحساس بعد الغيبة"،1والسكر ل
يكون اإل لحصاب املواجيد فاإذا كوشف العبد بنعت امجلال حصل السكر وطاب الروح
وهام القلب وحال املغىن ،كام عرب عن ذكل س يدي بومدين يف قوهل:
فنحن أانس ل نرى املزج ُمذ ُكنـــــا
أدرها ـلنــا صـرفـا ودع مـزجـهــا عنــــّا
لن إالــيــهـــا قـــد رحـلـنـــا بـهــا عـنــّا
وغن لنــا فالوقــت قــد طــاب ابسـمها
ّ
اإىل أن بـهــا كــل املـعـارف أنك نرــا
عرفـنـــا بـهـا ك ُـل الـوجـود ولـم نــــزل
اح ولـم تـعـرف الــدّ نـا"2
هــي امخلــر مل تعــرف بكــرم خيصهـــا
ولـم ُجيـلهـا ر ٌ
ّ
فهذه امخلرة ختتلف عن ابنة العنبة ،اإهنا مخرة عُلوية ،ويف نشوهتا يعرف الوجود
وإاهنا عند الصوفية قدمية عىل ادلوام ،تشري اإىل التجليات ا إللهية وحقائق الغيب وعامل
احلقيقة ،اكنت هذه وغريها املمهدات ملدرسة الغنوص يف تلمسان .ورمس الش يخ حميي
ادلين خطوطها الكربى يف أكرث من مرة عندما زار حارضة تلمسان .ففي زايرته الوىل
قام بزايرة قرب الش يخ أيب مدين  -اإن ّ
حصت وفاته يف 589ه  3-واجمتع هناك بأحد
شعراء التصوف التلمساين ذكره يف قوهل" :لك مرتدد بني هواءين ل بد من هالكه".4
وقد ذكر أبو زيد عبد الرحامن الفازازي (ت627.ه) أنه مسع هذا البيت (من البحر
الرسيع) يف تلمسان س نة 590هـ :
"هوى حصيح وهواء عليل*** صالح حايل هبام مس تحيل".5
 1القشريي (عبد الكرمي بن هوازن النيسابوري) ،الرساةل القشريية ،دار صادر ،بريوت/لبنان،
1427ه2006/م.38 ،
 2نرص (عاطف جودة) ،الرمز الشعري عند الصوفية ،املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات ،القاهرة /مرص.359 ،1998 ،
 3مفتاح (عبد البايق) ،خمت القرأآن.170 ،
 4ابن عريب ،الفتوحات املكية.379/1 ،
5 Claud Addas, Ibn Arabi ou la quête du soufre rouge edition Gallimard, 1989,
PP.143-369.
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ويف تلمسان اجمتع بأيب عبد هللا الطرطويس من أهل اذلكر هبذه املدينة ،1وهل يف
هذه املدينة منامات ورؤى غيبية ذات حس وجداين اإنساين2.ومن املقامات الوجدانية
اليت حصلت لبن عريب يف تلمسان لقاؤه بـ"صانع" ماهر للقيس ،وقد عرج عىل ذكره
خالل اإشارته للآية ( )45من سورة "غافر"  :فوقاه هللا سيئات ما مكروا" ،فقال:
...عْل اجلنب وإاعادة السهام عىل رامهيا .وقد عاينت هذه النبال مبدينة تلمسان من عامل
بصنعة الريم ،وإانشاء القيس والنبال ،فرأيته يريم ابلسهم ،فاإذا انهتيى السهم اإىل مرماه،
عاد اإىل الرايم وحده فاكن ذكل عربة العامل ترجع اإىل عاملهيا" .3ويف زايرته الثانية
لتلمسان س نة 597هـ اكنت هل مشاهدات وماكشفات غيبية ،فقد ذكر بعد مغادرته
تلمسان اإىل جباية أنه رأى..." :نكحت جنوم السامء لكها مفا بقي جنم يف السامء اإل نكحته
بّلة عظمية روحانيةُ ،ث أمكلت ناكح النجوم4"...
أ -وحدة الوجود :عند العفيف التلمساين
تواصل هذا املدّ الارشايق ووجد أثره عند خنبة من أبناء تلمسان تتلمذوا روحانيا
عىل أيدي املشاخئ الفالسفة أمثال أيب مدين شعيب وابن عريب ،واكن العفيف
التلمساين ،امتدادا خلط املتصوفة الفالسفة ومن رواد الغنوص الإساليم ويعد من كبار
مناذج التصوف املثالية العالية اإذ هنل من معني ابن عريب عن طريق أبرز تالميذه صدر
ادلين القونوي( 5ت672.ه) وتتلمذ عىل يديه العفيف التلمساين الشاعر والفيلسوف
1

Lacoute (Gerard), Les soufis d’Andalousie, Sendebed, Paris, 1979, P.175.
 2ابن عريب ،الفتوحات املكية.498/4 ،
 3ابن عريب ،الفتوحات املكية.180/3 ،
 4ابن عريب ،الفتوحات.261/3 ،
 5الشعرين (عبد الوهاب) ،الطبقات الكربى ،املسامة بلواحق النوار يف طبقات الخيار ،دار الفكر ،دمشق،
(د.ت)72/2 ،؛ دائرة املعرف الإسالمية :مادة القونوى.
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الغنويص .1وجند اإجامعا يف املصادر عىل أن اترخي وفاة سلامين بن عيل بن عبد هللا بن
ايسني العابدي الكويم التلمساين املعروف ابلعفيف التلمساين اكن يف س نة 690هـ 2بيامن
جند اختالفا يف اترخي ولدته بني سنيت 610ه وس نة 613ه .3علام أنه وقع تصحيف
وحتريف ملنش ئه فقيل كويف غري أن الصواب "كويم" وهذا نس بة اىل "كومة" ويه قبيةل
صغرية بساحل البحر من أعامل تلمسان .4وهكذا جند عند املبحرين املشارقة اإجامعا اتما
عىل سعة تكوين العفيف وجتره يف فنون الدب واملعارف ،وان متزي بشلك واحض بعْل
التصوف ،يرشح كتبه ،ويبسط معانيه ،ويكشف أرساره .5وتداول أهل ادلراية يف تنوع
ثقافته جفاء عىل لسان العاميل "اكن اكمال يف العلوم ،حكام متلكام ،حنواي لغواي ،شاعر
أدبيا ،عارفا حمداث" 6واكن العفيف غزير الإنتاج ،وشهد هل بذكل اخلصم قبل الصديق فقد
احلراين وهو من
أشار كبري الظاهرية يف بالد الشام يف القرن السابع الهجري ،ابن تميية ّ
اشد خصوم العفيف اإىل نوعية ومكية مصنفاته "رشح خصوص احلمك لبن عريب ،رشح
السامء احلس ىن ورشح منازل السائرين للهروي (ت481.هـ) ،ورشح العينية يف النفس
لبن سينا ،ورساةل يف العروض وديوان شعر" 7وقد أشاد صاحب "العرب يف خرب من
غرب" حبسه الشعري اذلويق "من حيث البالغة ل من حيث الإحلاد" ،8وعدّ ه احد
 1سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود.18 ،
 2زمري (د .محمد) ،املفكرون والشخصيات الالمعة بتلمسان ،جامعة بوبكر بلقايد ،تلمسان/اجلزائر2011 ،م.85 ،
 3كروم (د .بومدين)" ،عفيف ادلين التلمساين يف أآاثر ادلارسني" ،جمةل الفضاء املغريب ،الس نة السادسة،
رمضان 1428هـ/اكتوبر 2007م العدد .130 ،4
 4زمري (د .محمد) ،الإعالم املغريب يف مصنفات املشارقية ،دار الغرب للنرش والتوزيع ،وهران/اجلزائر2004 ،م.82 ،
 5كروم (د .بومدين) ،املرجع السابق.131 ،
 6راجع تقدمي شاكر هادي شكر دليوان الشاب الظريف ،دار ومكتبة احلياة ،بريوت/لبنان( ،د.ت).14 ،
 7مجموع فتاوي ابن تميية ،مجع وترتيب عبد الرحامن بن محمد قامس ،مكتبة املعرف ،الرابط/املغرب( ،د.ت)،
 294/2؛ فروج (د .معر) ،اترخي الادب العريب ،دار العْل للماليني ،بريوت/لبنان 1968م.658/3 ،
 8اذلهيب ،العرب يف خرب من غري ،حتقيق ،د .صالح ادلين املنجد ،مطبعة حكومة الكويت1982 .م.267/7 ،
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احملدثني "من الطبقة الوىل يف الشعر والتصوف عىل السواء" 1وهذا ما يد فعنا للخوض
يف خطه العقدي فقد أشار صاحب "فوات الوفيات" اإىل انه اكن منتحال يف أقواهل
وأفعاهل طريقة ابن عريب" 2وكام أشار ادلكتور كروم اإىل أن العفيف قد تأثر بش يخه صدر
ادلين القونوي واخذ عنه الطريقة املولوية 3وأنه اكن السبب املبارش يف ميهل اإىل التصوف
الغنويص اذلي مثهل ابن عريب وابن س بعني يف الغرب الإساليم 4خاض العفيف
التلمساين جتربته الصوفية وعرب عن معاانته بطرق خمتلفة ،فلوح بفكره وحدة الوجودُ ،ث
جتاوزها اإىل القول ابلوحدة املطلقة عىل خطى عبد احلق ابن س بعني (ت669.هـ) ،وعرب
عن ذكل يف قوهل:
وهو عني طالعها وعني طلّع5
وطلعـت فـي كـل املطالـع واحــــدا
وقوهل أيضا:
ل تــرم فـي مشسهـــا ظـل السـوى

فهيي مشس ويه ظل ويه

يف6

 1ابشا (د .معر موىس) ،العفيف التلمساين شاعر الوحدة املطلقة ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق/سورية1982 ،م.257 ،
 2ابن شاكر الكتيب فوات الوفيات واذليل علهيا .حت احسان عباس ،دار صادر ،بريوت/لبنان1973 ،م73/2 ،
 3نس بة اىل صاحب املثنوي جالل ادلين الرويم(604ه672-م) ،أعظم شعراء الصوفية من الفرس وقد لقب
ابلرويم نس بة اىل ارض الروم (تركيا احلالية) حيث قىض معظم حياته اىل ان تويف ودفن بقونية ،وتعرف طريقته
مبا فهيا من شطح ورقص صويف ذويق ابملولوية ولتزال موجودة برتكيا وببالد الشام ،راجع التفتازاين (ابو الوفاء)،
مدخل اىل التصوف ،دار الثقافة ،مرص  ،1979ص227.؛ راجع سامل (عبد اجلليل) ،املرجع نفسه.20-19 ،
" 4عفيف ادلين التلمساين يف ااثر ادلارسني".132 ،
 5العفيف التلمساين ،ديوان عفيف ادلين التلمساين ،حتقيق د .العريب دحو ،ديوان املطبوعات
اجلامعية/اجلزائر1994 ،م.137 ،
 6ادليوان.268 ،
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كام قال:
ومـا كنــت ادري فـتـنـة الفسـق فعـلـهــا
اإنـام ارتـشـفت الراح مـن ثـغـر كســـهـا
ولو مل يكن معناك فــي الكــون مطلــقــا
لـــمــا أبـصــرت عـيــنــــي جـمــالـــــك

اإىل أن رأت عيناي حس نك يبعــد
الـسـت تـراها حنـو وجـهك تسجد
لــــد ّل علـيــه مـنــك حـسـن مـقــيـّد
ومن مل تشاهد عينــه كيـف يشهــد1

وشاعت عند غالة الظاهرية وعىل رأسهم ابن تميية اإشارات اإىل ميول
للعفيف التلمساين ،فتداولهتا املصادر :مفثال ذكره املؤرخ "شهاب ادلين أبو الثناء محمود"
فقال" :ورأيت جامعة ينس بونه اإىل رقة ادلين وامليل اإىل مذهب النصريية  ...وجدت
بيشء من حصيح مسْل عن املشاخي ا إلثىن عرش" 3وعن انتسابه للنصريية ذكر ابن تميية
أنه بلغ درجة عالية يف مذهب القوم "اكن أعرفهم بباطن املذهب وحقيقته ...وأنه أحذقهم
فْل يثبت شيئا وراء الوجود" 4وعن حصة انتسابه للنصريية لبد لنا من وقفة ولو بس يطة
عن صةل التصوف ابلتش يع سواء اكن معتدل أو غاليا .ويعود ذكل اإىل الاختالط اجملايل

نصريية2

 1املكنايس (ابن القايض) ،درة احلجال يف غرة اسامء الرجال ،حت مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت/لبنان 2002م.
 2او"العيل  -الهية" مه اتباع ليب شعيب محمد نصري المنريي (تـ270هـ884/م) ،عرف مبقالته الغالية ابلكوفة،
ادرك محمد بن نصري الامام الثين عرشي عيل بن محمد امللقب ابلهادي (254-233هـ869-848/م) ،كام اكن
اباب اىل الامام احلادي عرش احلسن بن عيل امللقب ابلعسكري (تـ260هـ874/م) ،واهل اجلرح والتعديل من
رجال الثين عرشية قد طعنوا فيه وقالوا انه ضعيف زنديق ،وينرش النصريية يف بالد الشام الشاملية حىت
الاانضول يف تركيا ،راجع الطربيس ،الاحتجاج ،تعليق محمد ابقر املوسوي ،الاعلمي ،بريوت/لبنان.
1410/1989هـ474/2 ،؛ راجع ايضا مداخةل ،صديقي (د .محمد النارص)" .الردود ،لكية العلوم الانسانية
والاجامتعية ،بتونس ،ملتقى حوار الثقافات ،الرابع  24-22افريل .2011
 3ابن تغري بردي ،املهنل الصايف واملس تويف بعد الوايف ،حت د .محمد محمد امني ،ود .سعيد عبد الفتاح عاشور،
املؤسسة املرصية للكتاب ،القاهرة/مرص1984 ،م 465/2 ،؛ ابن شاكر الكتيب ،املصدر نفسه.72/2 ،
 4ابن تميية ،مجموع الرسائل.372-366/2 ،
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وسعة أفق لك طرف فكري يف قبول الآخر عىل عكس الشاعرة الرافضني للخر،
اإضافة اإىل التيارات الظاهرية املكفرة واملقصية للك خمالف خلطهم العقدي كام هو حال
ابن تميية واخلطّ اذلي سكل هنجه ا إلقصايئ ،وقد أنصف العالمة ابن خدلون عند ما
تلمس يف النظام الرتكييب للسلطة الباطنة عند الصوفية ،شيئا من التصورات الش يعية
"لن سلف هؤلء الصوفية اكنوا خمالطني ل إالسامعيلية املتأخرين من الرافضة ادلائنني
ابحللول ...فأرشب لك واحد من الفريقني مذهب الآخر ،واختلط الكهمم وتشاهبت
عقائدمه وظهر الكم املتصوفة ،القول ابلقطب ومعناه رأس العافني ؛ 1"...وان تشاهبت
أآراء العفيف يف العقائد مفرد ذكل تأثره اببن عريب اذلي تأثر مبهنج العقل ،وسار عىل
هدى الإسامعيلية اذلين س بقوه اإىل فكرهتم يف التوحيد والإمامة ورأى الصوفية املتبعني
خلط ابن عريب يف وحدة الوجود خمالف لآراء الباطنية الش يعية ،وقد وقع كثري يف خلط
بني عقائد الإسامعيلية والصوفية ،وبنوا كثريا من أعالم التصوف اإىل مدارس الباطنية
دون متيزي أو ارتاكز عىل وقائع مصدرية 2ومع ذكل نتلمس يف الفكر الش يعي صةل مع
الصوفية ولكن ل ترىق اإىل أن ينسب أقطاب التصوف اإىل هذا اخلط/الش يعي أو ذاك.
والظاهر أن ابن تميية يف حرية ادلعائية ضد العفيف مرده ذكل الاختالف املذهيب
املقيت ،مفعلوم دلى امجليع أن هذا الفقيه الظاهري اس تفزازي يف طرحاته للآخرين،
وجسالته مع الصوفية قد دونهتا املصادر.
تويف العفيف التلمساين مبدينة دمشق س نة 690ه ودفن مبقابر الصوفية 3يف هذه
التصوف املغريب والندليس يشدون
املدينة العامرة ابلولياء والصلحاء وكننا نرى أقطاب ّ
 1ابن هامش (خناتة) ،شعرية النص الصويف قراءة يف مضارب التأويل ،اطروحة دكتورا لكية الآداب والعلوم
الإنسانية والاجامتعية ،جبامعة بوبكر بلقايد قسم اللغة العربية وأآداهبا 2004-2003م.41 ،
 2اتمر (عارف)" ،بني الاسامعيلية" "الباطنية والصوفية" ،املرجع نفسه.119-118 ،
 3زمري (د .محمد) ،الاعالم املغاريب يف مصنفات املشارقة.83 ،
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الر ّحال اإىل دمشق كقبةل للعارفني فاكن ابن عريب دفني ،قاس يون والعفيف دفني وسط
دمشق يف حني أوىص المري عبد القادر اجلزائري أن يدفن عند قرب ابن عريب يف
زاويته جببل قاس يون .وهذا ما جيعلنا نقول أن تلمسان أرض اس تقبال ملهجري الندلس
ومدينة ترفد العامل الإساليم برجالت الإبداع اذلويق حبسهم الإنساين الرايق.
التصوف اذلويق ومضارب التأويل :
بّ -
نرصد مع فيلسوف تلمسان وشاعرها مظاهر امجلال وجتلياته وإارشاقاته وقد عرب
عن خلجاته وأفاكره اليت أآمن هبا ،فرمس صورها شعرا وإان اكان انثرا ابرعا واكنت جميدا،
أنشا مقامات تداولها الناس يف عرصه .1ويف هذا الباب نس تحرض مقوةل الش يخ حميي
ادلين بن عريب :من ل معرفة هل مبرتبة اخليال ل معرفة هل مجةل وتفصيال ،لن هذا الركن
من املعرفة اإذا مل حيصل للعارفني مفا عندمه من معرفة راجئة" 2وانطالقا من مقوةل ابن
عريب فان النص الشعري أو النرثي الصويف الفلسفي العرفاين يبقى "مرمزا حىت نفك
خفاايه وبواطنه" ،3ذلكل جلأ الصويف اإىل التأويل مبضاربه اخملتلفة ميرر عربها خمتلجاته
ومعاانته وتكل اجملاهدات فاستنطق الطبيعة ،من جبال وعيون ومياه علّها تكون معربا
لنقل عذوبة اليقني وحالوة مرشب الرسار 4.وهذا ما جيعل الصوفية هييبون يف أشعارمه
بأمناط تعبريية اثبتة وأساليب موروثة وصور تقليدية شائعة متداوةل فقد اكنوا يرشبون
طابع الرمز والتلوحي ملا يتطلبه املوقف الصويف من مقتضيات 5وحسب الش يخ حميي
ادلين فان هممة التأويل يه الكشف عن املعىن اخلفي ،فاإن يف تردد ابن عريب ما يويح
 1فروخ (د .معر) .اترخي الدب العريب.658/3 ،
 2الفتوحات املكية ،طبعة بولق ،القاهرة/مرص 1293هـ1876/م.87 ،
 3فضل (د .صالح) ،عْل السلوب ،ومبادئه إواجراءاته ،دار الفاق اجلديدة ،بريوت/لبنان 1405هـ.204 ،1985/
 4ابن هامش (خناتة) ،شعرية النص الصويف.104 ،
 5ابن هامش (خناتة) ،املرجع نفسه.106 ،
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ابلتسرت امجلايل اذلي حيتفظ ابلنص غري مبتذل ول يتحول ل جتعل املعىن خيضع
للمرجعيات الهنائية بصورة قطعية وإامنا جتعهل يربط عىل حنو مبارش معلية التلقي ابلتخيل.1
معل "العفيف التلمساين " يف هذا املضامر عىل رشح "املواقف" للنفّري فعمد اإىل
تأويل مهبامت جاملية ،من ذكل رشحه "ملوقف حبر" ،2وهنا يتبني لنا مقصد التلمساين
كصويف حماول أن يوظف غايته وهدفه مكتلق يراه يطابق مقصد النفّري حبمك تصوفه هو
الخر 3ذلكل نراه يس تقرئ "موقف حبر" يف قوهل "يف البحر حدود فأهيّ ا تقكل" والبحر
هو املسافة حدودا ويه مراتب يف السلوك ،فأي تكل احلدود حبمكل فان لفظة يقكل
يف اللغة "يعين حيمكل" 4وللمرأة يف شعر املتصوفة حضورها فهيي معوما تعبري عن أآاثر
جامل اذلات ا إللهية يف الكون ويه عىل مس توى النص رؤى شعرية 5وليكون جامل
املرأة اإشارة حس ية للجامل الزيل،
يقول العفيف التلمساين:
"مـنعـهتا الضّ فــات والسـمـاء
قـد ضّ للّنا بشعرها وهــو مهنــا
حنــن قــوم مـتـنـــا وذكل رشط

أن تُرى دون بُرقع أمســـــاء
وهدتـنـا بـها لــها الضــواء
يف هواها فلييأس الحياء"6

 1خرض (انظم عودت) ،الصول املعرفية لنظرية التلقي ،دار الرشوق عامن/الاردن1997 ،م.151 ،
 2النفري (محمد بن عبد اجلبار بن محمود) ،كتاب املواقف واخملاطبات ،حتقيق ،ارثر اربري ،تقدمي عبد القادر
محمود ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة/مرص 1985م.71 ،
 3ابن هامش (ضناتة) ،املرجع نفسه.115 ،
 4التلمساين (عفيف ادلين) ،رشح مواقف النفري ،حتقيق ودراسة جامل املرزويق وتصدير عاطف العرايق،
مطبعة احملروسة ،القاهرة/مرص1997 ،م.101 .
 5ابن هامش (خناتة) ،املرجع نفسه.122 ،
 6رشح مواقف النفري.101 ،
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وهذا من أمه ما متزيت به الصوفية يف جمال تلمسان وهو انعاكس ملا هو
"شعبوي" ينبع من العاطفة .فاحلب وامجلال عند الصوفية يعين الإنعتاق الاكمل من لك
ما يفصل بني الصويف واملطلق اذلي يبحث عنه ويتجه اإليه ،1وذلكل اس تعان برموز
حمجوبة عن الناظر ودللهتا تلميحية ل ترصحيية هذه الرموز وتكل التلميحات رمغ مسهتا
احلس ية ،فهيي تتجاوز احملسوس يف حركة تبادلية صوب املعاين بوصفها جتليات ينكشف
فهيا احلب الإلهيي يف مشوليته ة جترده 2كام ترمز النىث يف الشعر الصويف ،ترتادف ألفاظ
املدامة ،امخلر ،الراح الرشاب لتغين مجيعا السكر باكس احملبة ا إللهية والسكر يف املفهوم
الصويف ،غياب احملب اذلي رشب من اكس احملبة ا إللهية حبيث ل ميكنه متيزي الش ياء3
وللعفيف مخرايته وقال يف ذكل
ش تات مشـــلهـــم فــهيا وهـــم فــرق
وعاكفني عىل الصهباء قد مجعــت
حـتـى كـأنــهــــم فـــي كـــفـــه ورق
طوتـهــم أعني الساقـــي وأكــوســـه
ول الظمأ بعده من راحتيه سقـوا4
يعرفون طريق الصحو من سكروا
وللتلمساين قصائد يف املدحي النبوي ،ختتلف عن قصائد املدحي النبوي اليت نعرفها عند
البوصريي (تـ696ه) من مهزية وبردة وغريهام عند شعراء املدحي النبوي ،من ذكل قوهل
يف مدح محمد:
أقــطاب أمــته سكـــان انديه5
امسع مقاما رسول هللا معطية
وفهيا يتحدث الشاعر عن املرتبة العليا اليت ذهب اإلهيا خميال الشاعر لنفسه ،ويس تفيض
 1ادونيس ،الصوفية والرسايلية ،دار السايق ،بريوت/لنان1992 ،م .108
 2نرص (د .عاطف جودة) ،املرجع نفسه ،ص171 .؛ ابن هامش (خناتة) ،املرجع نفسه .175
 3الالكابذي (ابو بكر محمد) ،التعرف ملذهب اهل التصوف ،دار الاميان ،القاهرة/مرص .139 ،1986
 4ابن تغري بردي ،املهنل الصايف.466/2 ،
 5ابشا (د .معر موىس) ،العفيف التلمساين شاعر الوحدة املطلقة.199 ،
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غرقا يف حديثه عن الكون وعن مرتبته اليت يرفض فهيا حىت املل العىل ،لنه ل تتجسد
فيه وحدته ابذلات ا إللهية ،يقول:
أيـطمــع الكون مــين أن الـبـيه
الك ول املل العىل يناس بنــي
ول عىل الفكل الفالك مزنليت

اإذا دعـا ويرانــي مـن يـــوافـيـــه
بـل ربـام سفلت عنــدي مراميه
اإذ احمليط حموط من نواحيـــه1

وعن احلقيقة احملمدية اليت قال هبا ابن عريب من قبل جند التلمساين يقول :
وقد كنت قبل الغيب فيه ممكنا

فأوجب اإماكين الوجود احملقق

وهنا اإشارة واحضة للحقيقة احملمدية ،أو للنور الإلهيي اذلي توىل خلق العامل منذ
بدئه وسيتوله حىت هنايته وقد جتسد ابلنيب محمد ذلكل فقد اكن أاب لآدم لنه موجود قبهل
وهو يعتنق مفهوم احلقيقة احملمدية اليت اعتنقها ابن عريب ،وليست احلقيقة احملمدية اليت
يفهمها امجلهور.
 -2الثر الصويف يف "العوام" :
اإذا اكن الرعيل الول قد هنل من معني أيب مدين شعيب وابن عريب والعفيف
التلمساين وغريمه من أقطاب التصوف املغريب الاندليس واملرشيق عامة ،فاإن الجيال
املوالية ،من العوام تعلقت يف سذاجة اتمة بأهداف وشلكيات التصوف متغافةل عن ذكل
العمق العرفاين ،وتعزى هذه البساطة اإىل قرص التأطري الثقايف والتعلميي فتعمقت عقيدهتم
ابلكرامة وأحصاهبا ويه غالبا اإنتاج ملرحةل ظالمية ،تنفجر فهيا الزمة ،فقر ،جماعات ،جفاف
بطاةل .... ،فاإميان العوام ابلفكر الكرايم ابت ميثل ردة فعل ضد اس تفحال ،الزمات اليت
 1ابشاك (د .معر موىس) ،املرجع نفسه.201-200 ،
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تطال حياة الفرد واجملمتع ،ذلكل ل يتعدى احلس الصويف عند العوام من حضور ذكل املشهد
الفرجوي أو احلرضة الصوفية ،أو تكل النذور والقرابني يف موامس احلرث واحلصاد.
أ -الطقس الصويف عند العوام :
اإن التحولت اليت يعيشها الإنسان وما ينتابه من قلق جتاه ذكل العامل املقدس
اذلي ل يس تطيع اإدراكه ،بل يعيش يف الإحساس ادلاخيل اذلي يراوده طوال حياته
وتعلقه ادلامئ ابملقدس يدفعه اىل التقرب منه عن طريق خمتلف السلوكيات الطقوس ية
اليت عرفهتا اجملمتعات عىل اختالف ثقافاهتا سواء اكنت بدائية أو معارصة .أما الطقوس
التقليدية ،واليت قد تكون لها صيغة دينية يف اجملمتعات البدائية فهيي متارس عرب سلوكيات
تتخذ أشاكل خمتلفة حسب الثقافات ،وأمهها طقوس الانتقال أو املرور وطقوس
التضحية 1ولك هذه الطقوس ذات صةل مبارشة ابجلسد ورمزيته ابعتبار أن ذكل "الويل
الصاحل" هل قدرة فائقة لتقدمي العون أو تعطيل معل الفرد .ذلكل ارتبطت حراكت
التصوف احلديثة مبا هو شعبوي من أذاكر وأوراد وولمئ "زردة" ،كام ارتبط التصوف
عند العوام ابلقدرة عىل اإتيان اخلوارق ،فاكنت تنسب للصاحلني خوارق وكرامات
جتاوزت تكل اليت عاش هتا أجيال املتصوفة العرفانيني .كام اكن للسحر يف طقوس العامة
حضوره ،فالسحر قد س بق يف لك حضارات العامل "عرص ادلين" ،2والعوام ينظرون
للتصوف ل كسلوك يرتقي بصاحبه بل تكل الشخصيات والكرامات اليت تشاع عن ذكل
"الويل الصاحل" احملتفى به وكيل الزاوية وأحصاب الطريقة ومريدوها.
 1حامدي (محمد) ،املامرسات الطقوس ية عند الصوفية ودللهتا الرمزية والثقافية.
 دراسة انرثوبولوجية – جامعة بوبكر بلقايد تلمسان ،لكية الاداب والعلوم الانسانية والاجامتعية ،قسم الثقافة الشعبية ،فرع الانرثوبولوجيا،اطروحة دكتورا مرقونة الس نة اجلامعية2008-2007 ،م.130.
 2السواح (فراس) ،دين الإنسان ،دار عالء ادلين ،دمشق/سوراي.192 ،1998 ،
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ذلكل صنفت الكرامات عىل أهنا ظواهر تتجاوز التفكري الإنساين "الوعي" ،أي
لها طابع ل عقالين ،وابلتايل فهيي تشلك عائقا معرفيا جعلت العلامء يف حرية حول
تصنيفه علميا .1واكنت الكرامات الصوفية سواء املدونة مهنا أو الشفوية ،منبعا أدبيا،
اس تلهم الكثري من الفنون والشاكل التعبريية ،فقصص الكرامات اكنت مهنال خصبا
للدب العاملي لهنا وظفت يف اخليال الالحمدود والرؤى الشعرية اليت تركت أثرها عىل
السلوب الديب الرمسي والشعيب عىل حد سواء .ولكن حاةل العوام مع الفكر الصويف
الإساليم ل تمن عن دراية ول عْل وإامنا تكل الرتاكامت واملظامل دفعهتم خلوض غامر هذه
املعركة الفكرية يف ظاهرها واملبطنة مبا هو اجامتعي س يايس ّ
فعربت عن اإنتاجات التارخي
والإرهاصات الاجامتعية واكنت جتليا لواقع يزخر ابلتناقضات .2وهناك بون شاسع بني
احلس العرفاين الوجداين النخبوي وبني هذه الفئات الاجامتعية اليت تبنت طرح عقداي
خلدمة أغراض اجامتعية وحىت س ياس ية لطبقة معينة.
فالكرامة الصوفية" :بنية أساس ية يف الفكر البرشي .ويه اكلبنية العقالنية مرتبطة
بمنط جممتعي وبأسلوب معييش يف الوجود .ويه ممارسة ملعتقد ديين وتأكيد لهذا املعتقد3
وعن الفكر الكرايم يقول نفس الباحث " :هو منط فكري اجامتعي أيضا ،مشويل النظرة
ُث هو يأخذ ويعلل لك يشء ابللجوء للخيال ،وأوليات ادلفاع عن اذلات وا إلش باعات
النفس ية الومهية .كام هو يرىض الوعي جتاه لك التحدايت واحلواجز ترضيه سهةل".4
أما من انحية الشلك ،فالكرامة يه تعبري أديب من لون معني غالبا ما يكون عبارة
عن حاكية قصرية تروي قصة بطل صويف أو ويل صاحل هل من القدرات ما ميكنه من
 1حامدي (محمد) ،املرجع نفسه.165 ،
 2بوتشيش (د .اإبراهمي القادري) ،الإسالم الرسي يف املغرب العريب ،سينا للنرش ،القاهرة/مرص.131 ،1995 ،
 3الكرامة الصوفية :السطورة العْل.83 ،
 4املرجع نفسه.87 ،
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حتقيق ما هو خارق للعادة وخمالف لسنن الطبيعة اكحلديث مع املوىت وتسخري احليوان
وامجلاد وامليش عىل املاء والطريان يف الهواء ،1اإذن الكرامة عند العوام ليست فكرا فقط،
وإامنا اإفرازات لواقع .وهذا ما جعل العوام والطبقات الاجامتعية املعدمة تتبىن هذا الطرح.
ُث اإن "عرفان" عند املتصوفة املسلمني تدل عىل نوع من املعرفة يلقى يف القلب عىل
صورة كشف أو إالهام .كام حيتل الزوج الظاهر/الباطن يف احلقل املعريف العرفاين داخل
الثقافة العربية الإسالمية موقعا مياثل املوقع ذاته اذلي حيتهل الزوج اللفظ/املعىن يف احلقل
املعريف البياين داخل نفس الثقافة.2
فالكرامات تعترب أحد أوجه العرفان الصويف Gnostique/فهيي بدورها مظهر
ابطين ويه يف هناية المر ما ترويه الساطري ادلينية ،فان احلقيقة عندمه ليست احلقيقة
ادلينية ول احلقيقة الفلسفية ول احلقيقة العلمية ،بل احلقيقة عندمه الرؤية السحرية اليت
تكرسها الساطري .3ومبا أن السلوك الصويف نواة للوصول اإىل احلقيقة ا إللهية عىل
الإشارات والرموز كوس يةل اتصالية بينه وبني عامله الباطين جلأت اجملموعات الكرب من
الطرق الصوفية إاىل اللغة الرمزية اليت حتملها "املامرسات الطقوس ية" والكرامات احلس ية،
كحد أصناف هذه املامرسات 4وتبقى الكرامات واخلوارقيات يف اإسالم العوام اإحدى
املامرسات الروحية اليت يعرب بواسطهتا "عوام الصوفية" عن عاملهم املهبم .فان انهتاج
الطرق الصوفية يف جممتعاهتا "أساليب طقوس ية" وهو ما يرادف "الكرامات الباطنية"،
مرجعيته مش يخة الطريقة اليت ينمتي اإلهيا املريدون.
 1راجع حول الكرامات ما ذكره ابن الزايت يف ،التشوف اىل رجال التصوف ،حتقيق امحد التوفيق ،ادلار
البيضاء/املغرب1984 ،م.85-84 ،
 2بنية العقل العريب ،دراسة نقدية حتليلية لنظام املعرفة يف الثقافة العربية – مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت/لبنان.71 ،1987 ،
 3اجلابري (د .محمد عابد) ،املرجع نفسه.379 ،
 4حامدي (محمد) ،املرجع نفسه.171 ،
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ب -احلرضة الصوفية يف الوسط التلمساين :
العوام ابلنفس املسليك احلرضي الصوفية هو ذكل املشهد
تقاطع شطحات ّ
الفرجوي ذو املسحة ادلينية ،يف جمالس اذلكر واذلاكرة وإان تشاهبت يف بعض النوايح
ابملوادل املرصية ،1احتفال ابلولياء والصاحلني ،واحلرضة الصوفية اكنت يف بواكريها الوىل
عبارة عن تكل اجملالس الوعظية للمريدين ،وختمت ابذلكر ،وحتولت اإىل جمالس الرقص
الصويف "الشطح" كتعبري ابحلراكت اجلسدية ،سواء اكنت يف أصلها صوفية ،وكذكل
الإيقاعات املوس يقية اكلغرب عىل ادلفوف "البندير" كشلك من الشاكل والفنون
التعبريية اإىل جانب الوراد وحلقات السامع 2واذلكر أو اكنت عبارة عن مظهر فرجوي
جتمع ما بني المتثيل والتشخيص والإمياء كخيال الظل ،واملداح ،والقوال وكذكل رسد
احلاكايت ومالمح الولياء وكراماهتم والغناء والرقص الصويف وقد شاع اس تعامل ادلوائر أو
احللقات عند الصوفية وتواصلت عند العوام من خالل التصورات الشعبية واملعتقدات،
والظاهر أن ادلائرة برمزيهتا الغيبية أو الروحية اكنت سببا وراء اس تخدامه يف أغراض
عديدة بصورة قد تكون غامضة تتناسب مع الغاية املس تخدمة من أجلها مكوانع أو
حواجز روحانية أو حسرية ل ميكن اخرتاقها والتصدي للش ياطني والرواح الرشيرة.3
وللمجموعات الباطنية تأويلها لدلوائر الكونية 4ويه متتد اإىل حضارات أقدم من الوجود
 1يه نتيجة مثاقفة بني حضارات عديدة امزتجت لتتحد يف شلك تعبريي واحد .يقول الربوفس يور الانقلزيي
أي أي ،ايفانز بريتشارد يف مقدمته لكتاب ،ج .ومكفردون الوادل يف مرص ،ترمجة وحتقيق د .عبد الوهاب
بكر ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة/مرص ،ص" :1998.س يصاب النرثوبولويج يف احلال بصدمة؛
بسبب التشاهبات الاساس ية بني املوادل املرصية والاحتفالت ادلينية لقوام أآخرين.19 ".
 2عن السامع ،راجع ،معل د .فاطمة فؤاد ،السامع عند صوفية الاسالم ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة 1997م.
 3جادالته (منال عبد هللا) ،التصال الثقايف ،منشاة املعارف ،الاسكندرية/مرص .226 ،1997
 4راجع الكرماين (محيد ادلين) ،راحة العقل ،حتقيق وتقدمي د .مصطفى غالب ،دار الاندلس ،بريوت/لبنان
(د.ت) .253-244
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الإساليم ،فنجدها عند الصابئة ،املندائيني .وانفتح الش يخ حميي ادلين بن عريب عىل
الفكر الإسامعييل يف بعديه الفلسفي الغنويص ،ومنه نقل فكرة ادلوائر واجلداول
الكونية 1.وابلعودة اإىل اس تخدام اللت املوس يقية وطريقة التغين يف جمالس الصوفية
"القوال""/اذلاكر" يف هذه اجملالس من الإنشاد ادليين والتغين
"احلرضة" وما يقوم به ّ
ابلبيات املادحة للرسول وذكر مناقبية أل البيت والصحابة والصاحلني وصول اإىل ش يخ
طريقهتم ،جند ذكل يف املرجعيه النسبية للطريقة العالوية .2وذهب معظم الصوفية اإىل
اس تخدام اللت املوس يقية يف السامع وخاصة ادلف واملزمار ويه نفسها اللت اليت
اس تخدمت يف الإنشاد ادليين يف صدر الإسالم .وقد استند السهروردي البغدادي يف
قوهل حبل السامع ابدلف حبديث عائشة اإذ قالت "اكنت عندي جارية تسمعين فدخل
رسول هللا صىل هللا عليه وسْل ويه عىل حالهاُ ،ث دخل معر ففرت فضحك رسول
هللا (صلعم) ،فقال معر ما يضحكك اي رسول هللا؟ حفدثه حبديث اجلارية ،فقال :ل
أبرح حىت أمسع ما مسع رسول هللا فأمر رسول هللا (صلعم) ،فأمسعته".3
وكثرية تكل الطرق الصوفية اليت متزي نفسها بـ"حرضهتا" سواء اكنت تيجانية أو
رحامنية أو قادرية أو عيساوية ،مبا لها من خصوصيات مشهدية ومسعية وكذكل يف ما
يتعلق ابلسلوك الطقيس الوجداين اخلاص مبظاهر الاحتفال.
وللجسد يف بعض هذه الطرق دوره اخلاص وحتديدا عند الطريقة العيساوية،
فاحلرضة عندمه ممزوجة بني املقدس مع املدنس ادلنيوي ،فقراءة حزب "س بحان ادلامي"
كسلوب ملناجاة اخلالق والتواصل الرويح معه من هجة ،ومن هجة أخرى تأدية
 1كتاب انشاء ادلوائر واجلداول ،حتقيق وتقدمي يوسف شفر فطوم ،دار حوران ،دمشق/سوراي2000 ،م،
 2راجع قصيدة يف س ند ّ
الطريف ملولان الش يخ الرابين س يدي أمحد بن مصطفى العلوي ،نرشايت الزاوية
العالوية ،تلمسان/اجلزائر( ،د.ت).12-8 ،
 3عوارف املعارف ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت/لبنان1974 ،م.232/2 ،
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الاس تعراضات اخلاصة ابلكرامات واخلوارق اليت تعترب بدورها تواصال ثقافيا ،واجامتعيا
مع امجلهور املتلقي .1وتأخذ احلرضة العيساوية عىل سبيل املثال شالك عنيفا بني أفرادها،
وقد ّعرب عهنا البعض يف مقاربته حول "العنف املقدس" ،عىل أهنا عبارة عن اإظهار ذكل
التعاضد والرتابط الالشعوري اذلي جيمع أعضاء امجلاعة عن طريق أفعال عنيفة غري
مرصح هبا وخمزتنة يف أزمنة النس يان ،ولكن رسعان ما تتجىل من خالل الساطري
وخمتلف الشاكل اليت تعرب عن املقدس".2فهيي أمعق من ذكل بكوهنا ذات مظاهر
متعددة حتتوى عىل الوراد والتعبري الفين والامترين الروحية ،عن الغبطة الروحية من
خالل اخلروج عن اذلات احملدودة أي "الوجد".3"L’extase/
ويف اجململ أن تواصل الطقس الصويف مع "احلية" سواء اكن عدواي يف شاميل
العراق أو عيساواي يف جمال تلمسان احلضاري مرده ذكل الصلح التواصيل مع معتقدات
السالف يف جممتعات ما قبل السلمة ورمبا يعود هذا التواصل املسليك يف ممارسات
الطقوس القدمية دعامة وحاجة أساس من خالل مسلكهم الروحاين ،لإعطاء الروح حقها
والسمو هبا عرب مدارج الحوال واملقامات لتحقيق مرتبة جماهدة النفس البرشية عىل أمل
الوصول هبا اإىل مرحةل الفناء يف اذلات واحلقيقة ا إللهية ابعتبارها موات رمزاي4.

 1حامدي (محمد) ،املرجع نفسه.205 ،
 2حامدي (محمد) ،املرجع نفسه.206 ،
3 Sassie Andezian, Experience du divin dans l’Algerie contemporaine’ C N R S,
edition, Paris, 2001 p112.
 4حامدي (محمد) ،املرجع نفسه.238-237 ،
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خامتة
يبقى احلس الوجداين العرفاين ل إالنسان "املؤمن" أن ما جاء به الإسالم مل يكن
نقيضا دلايانت ومعتقدات "الآخر" ،وإامنا جاء إلمتام رساةل اخللق اليت بدأهتا بواكري رحةل
التفكر الإنساين وتوهجا التوحيد الابراهميي ،ذلكل ل نس تغرب من أن الغنوص الإساليم
يف أبعاده الإنسانية والإسالمية نقل وتبىن لك فكر يسمو ابلروح الإنسانية .اإىل مصاف
الكامل ذلكل اكن التصوف خنبواي عىل ّمر التارخي فأقطاب التصوف العرفاين الإساليم
اكنوا مناذج يف معارفهم ومسلكياهتم .ومبا أن للفاكر أجنحة حتط أيامن طاب لها املُقام.
اكنت حارضه بين زاين مقرا دامئا ومؤقتا لعالم وخنب أثروا التصوف الإساليم العرفاين
يف أبعاده املسلكية التعبدية والإنسانية .وقدمت هذه املدينة للفكر الصويف أعالما اكن
مهنم العفيف ابن مدرسة أيب مدين والش يخ حميي ادلين وابن س بعني والقونوي ،وبقي
تدفق أعالم التصوف النخبوي التلمساين حنو دمشق الشام يف مراحل وحمطات عدة
من التارخي الإساليم فاكن المري عبد القادر اجلزائري واكن صاحب الزاويتني الشاعر
املادح س يدي احلاج محمد بن يلس (1271-11346هـ1927-1855/م) وغريهام كرث.
وان شابت ذكل العرفان شوائب اإل أن أهدافها وغايهتا مزيد من القرابنية والسمو
بعيدا عن ذكل التكفري والإقصاء املتجدد يف رموزه يف لك زمان وماكن ،ومع لك ذكل
فان فكر ابن عريب والعفيف أمعق يف احلس الوجداين من الرؤى السطحية البس يطة
لحصاب النقل الظاهري وتبقى القمي التواصلية للفكرة الإنسانية متجددة يف صور
وأشاكل خمتلفة ما دامت للوجود وحدة ول إالنسان رساةل نورانية!!
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املصادر واملراجع
 ابن الزايت يف ،التشوف اىل رجال التصوف ،حتقيق امحد التوفيق ،ادلارالبيضاء/املغرب1984 ،م.
 ابن العريب (الش يخ حميي ادلين) ،الفتوحات املكية ،طبعة دار صادر ،بريوت/لبنان،(د.ت).
 ابن العامد احلنبيل ،شذرات اذلهب يف اخبار من ذهب ،طبعة القاهرة/مرص .1953 ابن تغري بردي ،املهنل الصايف واملس تويف بعد الوايف ،حت د .محمد محمد امني ،ود.سعيد عبد الفتاح عاشور ،املؤسسة املرصية للكتاب ،القاهرة/مرص1984 ،م.
 ابن شاكر الكتيب فوات الوفيات واذليل علهيا .حت احسان عباس ،دار صادر،بريوت/لبنان1973 ،م.
 ابن عريب (الش يخ حمي ادلين) ،حمارضة البرار ومسامرة الخيار يف الدبيات والنوادروالخبار ،دار الهنضة العربية ،بريوت/لبنان1988 ،م.
 ابن عريب (الش يخ حميي ادلين) رسائل ابن عريب ،دار اإحياء الرتاث بريوت/لبنان1961م.14 ،
 ابن عريب ،فصوص احلمك ،دار الكتاب العريب ،بريوت/لبنان.1980 ، ابن هامش (خناتة) ،شعرية النص الصويف قراءة يف مضارب التأويل ،اطروحة دكتورالكية الآداب والعلوم الإنسانية والاجامتعية ،جبامعة بوبكر بلقايد قسم اللغة العربية
وأآداهبا2004-2003 .م.
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 أبو نعمي (امحد بن عبد هللا بن امحد) ،حلية الولياء ،القاهرة/مرص1351 ،هـ،الإدرييس (محمد العدلوين) ،ابن عريب ومذهبه الصويف الفلسفي ،دار الثقافة ،ادلار
البيضاء/املغرب.
 أدونيس ،الصوفية والرسايلية ،دار السايق ،بريوت/لنان1992 ،م .مطبعة احملروسة،القاهرة/مرص1997 ،م.
 أندريه تيفا ،التصوف الإساليم ،ترمجة ،د .عدانن عباس عيل ،منشورات امجلل،كولونيا/أملانيا.
 ابشا (د .معر موىس) ،العفيف التلمساين شاعر الوحدة املطلقة ،منشورات احتادالكتاب العرب ،دمشق/سورية1982 ،م.
 بدر (امحد) ،احلضارة العربية الإسالمية ،املطبعة التعاونية ،بدمشق1402 ،هـ1982 /م. بال تيوس (أآسني) ،ابن عريب ،حياته ومذهبه ،ترمجة عبد الرحامن بدوي ،دار القْل،بريوت/لبنان1979 ،م.
 بنية العقل العريب ،دراسة نقدية حتليلية لنظام املعرفة يف الثقافة العربية – مركزدراسات الوحدة العربية ،بريوت/لبنان.71 ،1987 ،
 بوتشيش (د .اإبراهمي القادري) ،الإسالم الرسي يف املغرب العريب ،سينا للنرش،.1995
 التاديل( ،ابن الزايت أبو يعقوب يوسف) ،التشوف اىل رجال التصوف ،تصحيحادولف فور ،مطبعة أفريقيا الشاملية ،الرابط/املغرب ،ط1958 ،1م
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مروة وحسن قبييس ،بريوت/لبنان 1966م.
 اترخي الفلسفة الإسالمية ،ترمجة نصري ّ اتمر (د .عارف)" ،بنية ا إلسامعيلية "الباطنية" والصوفية" ،جمةل الباحث ،الس نة ،13العدد ،)62(-2أفريل -أيلول.1994،113 ،
 التفتازاين (ابو الوفاء) ،مدخل اىل التصوف ،دار الثقافة ،مرص  ،1979ص227 .؛راجع سامل (عبد اجلليل) ،املرجع نفسه.20-19 ،
 التلمساين (عفيف ادلين) ،رشح مواقف النفري ،حتقيق ودراسة جامل املرزويقوتصدير عاطف العرايق.
 المتميي (أبو عبد هللا محمد بن عبد الكرمي الفايس) ،املس تفاد يف مناقب العباد مبدينةفاس وما يلهيا من البالد ،حتقيق محمد الرشيف ،منشورات لكية الآداب والعلوم
الإنسانية بتطوان ،جامعة عبد املكل السعدي ،تطورات/املغرب.2002 ،
 التنبكيت (أمحد اباب) ،نيل الابهتاج بتطريز ادليباج ،تقدمي عبد امحليد عبد هللا الهرامة،منشورات ادلعوة الإسالمية ،طرابلس/ليبيا1989 ،م.
 جادالته (منال عبد هللا) ،التصال الثقايف ،منشاة املعارف ،الاسكندرية/مرص .1997 اجلنايب (ميمث) ،حمكة الروح الصويف ،دار املدى للثقافة والنرش ،دمشق ،بريوت،2007م.
 احلفناوي (محمد) ،تعريف اخللف برجال السلف ،حتقيق أبو الجفان وبطيخ ،املكتبةالعتيقة ،تونس ومؤسسة الرساةل ،بريوت/لبنان 1982م1402/ه.
 خرض (انظم عودت) ،الاوصل املعرفية لنظرية التلقي ،دار الرشوق عامن/الاردن،1997م.
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 داود (عبد الباري) ،الفناء عند الصوفية املسلمني ،ادلار املرصية اللبنانية ،بريوت/لبنان.1997 ،
 ديوان أيب مدين شعيب ،مجعه العريب بن مصطفى الشوار ،مطبعة الرشيق ،دمشق،.1938
 اذلهيب ،العرب يف خرب من غري ،حتقيق ،د .صالح ادلين املنجد ،مطبعة حكومةالكويت1982 .م.
 زمري (د .محمد) ،الإعالم املغريب يف مصنفات املشارقية ،دار الغرب للنرش والتوزيع،وهران/اجلزائر2004 ،م.
 زمري (د .محمد) ،املفكرون والشخصيات الالمعة بتلمسان ،جامعة بوبكر بلقايد،تلمسان/اجلزائر2011 ،م.
 زيعور (عيل) ،الكرامة الصوفية  :السطورة واحلْل ،بريوت/لبنان.1984 ، سامل (د .الس يد عبد العزيز) ،يف اترخي وحضارة الإسالم يف الندلس ،مؤسسةش باب اجلامعة ،الإسكندرية/مرص1998 ،م.
 سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود عند ابن عريب ،دار جوير للخدمات اللغوية،تونس1423 ،هـ2002/م..
 سامل (عبد اجلليل) ،وحدة الوجود" ،لغة التأويل يف النص الصويف" ،جمةل الفضاءاملغاريب ،الس نة الوىل ،ربيع الثاين1423 ،هـ/جوان 2002م.
 سرتن (مصويل ميلكوس) ،املوحش الندليس ،ترمجة عبد امحليد شبيحة ،مكتبةالآداب ،القاهرة/مرص1996 ،م.145-144 ،
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 السواح (فراس) ،دين الإنسان ،دار عالء ادلين ،دمشق/سوراي.1998 ، السواح فراس ،طريق اخوان الصفا :املدخل اإىل الغنوصية الاسالمية ،دار التكوين،دمشق.2016 ،
 الس يد عبد العزيز ،يف اترخي وحضارة الإسالم يف الندلس ،مؤسسة ش باب اجلامعة،الإسكندرية/مرص1998 ،م ،ص - 249.ص.250.
 رشف (د .محمد ايرس) ،فلسفة التصوف الس بعيين ،منشورات وزارة الثقافة،دمشق/سوراي1990 ،م.
 الشعرين (عبد الوهاب) ،الطبقات الكربى ،املسامة بلواحق النوار يف طبقات الخيار،دار الفكر ،دمشق( ،د.ت).72/2 ،
 الشهرس تاين ،امللل والنحل ،حتقيق محمد س يد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت/لبنان،1381هـ1961/م.
 صغري (محمد) ،الاجتاه ادلّ يين يف الشعر الندليس عىل عهد املوحدين ،أطروحةماجس تري يف الدب العريب شعبة الدب الندليس واحلضارة املتوسطية بلكية الآداب
والعلوم الإنسانية والاجامتعية ،جامعة أيب بكر بلقايد -تلمسان -اجلزائر -1429
1430ه2009-2008/م( ،حبث مرقون).
 العجلوين ،كشف اخلفاء والإلباس ،دار الرساةل ،بريوت/لبنان1985 ،م عزام (محمد)،املصطلح الصويف من التجربة والتأويل ،تقدمي د .طه عبد الرحامن ،الرابط/املغرب 2000م.
 العزيف (أبو عبد هللا أمحد بن محمد بن أمحد اللخمي السبيت) ،كتاب دعامة اليقني يفزعامة املتقني ،خ.ع.و.م.ر( :اخلزانة العامة للواثئق واخملطوطات ابلرابط) ،رمق ق
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 العفيف التلمساين ،ديوان عفيف ادلين التلمساين ،حتقيق د .العريب دحو ،ديواناملطبوعات اجلامعية/اجلزائر1994 ،م.137 ،
 عفيفي (أبو العالء)" ،مقدمة حتقيقه جلزء من كتاب خلع النعلني لبن قيس" ،جمةل لكيةالآداب ،جامعة الإسكندرية ،م.54 ،1957 ،11
 عوارف املعارف ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت/لبنان1974 ،م.2 ، عيىس (لطفي) ،مغرب املتصوفة ،مركز النرش اجلامعي ولكية العلوم الإنسانيةوالاجامتعية بتونس ،تونس .2005
 الغربيين (أبو العباس امحد بن امحد بن هللا) ،عنوان ادلراية فمين عرف من العلامء يفاملائة السابعة ببجاية ،دار البصائر ،اجلزائر2007 ،م.
 الغزايل (أبو حامد) ،اإحياء علوم ادلين ،القاهرة/مرص1956 ،م. غالب (د .محمد) ،الفلسفة الرشقية ،دار املعارف ابلقاهرة/مرص( ،د.ت). القشريي (عبد الكرمي بن هوازن النيسابوري) ،الرساةل القشريية ،دار صادر،بريوت/لبنان1427 ،هـ2006/م.
 كتاب انشاء ادلوائر واجلداول ،حتقيق وتقدمي يوسف شفر فطوم ،دار حوران،دمشق/سوراي2000 ،م.
 الكرماين (محيد ادلين) ،راحة العقل ،حتقيق وتقدمي د .مصطفى غالب ،دار الاندلس،بريوت/لبنان (د.ت).
 كروم (د .بومدين) .الشعر الصويف :دراسة موضوعاتية يف شعر الششرتي ،منشوراتدار الديب ،وهران/اجلزائر.2007 .
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 كروم (د .بومدين)" ،عفيف ادلين التلمساين يف أآاثر ادلارسني" ،جمةل الفضاء املغريب،الس نة السادسة ،رمضان 1428هـ /اكتوبر 2007م.
 كروم (د.بومدين)" ،شعر أيب مدين شعيب الندليس :قراءة نقدية توثيقية" جمةلالفضاء املغاريب ،العدد الثاين ،الس نة  ،3صفر 1425هـ/أفريل 2004م.
 الالكابذي (أبو بكر محمد) ،التعرف ملذهب اهل التصوف ،دار الاميان ،القاهرة/مرص.1986
 لويس مينار ،هرمس :املثلث العظمة أو النيب اإدريس ،ترمجة عبد الهادي عباس ،داراحلصاد للنرش والتوزيع ،دمشق.1998 ،
 مجموع فتاوي ابن تميية ،مجع وترتيب عبد الرحامن بن محمد قامس ،مكتبة املعرف،الرابط/املغرب( ،د.ت) ،فروج (د .معر) ،اترخي الادب العريب ،دار العْل للماليني،
بروت/لبنان 1968م.
 محمد مراتض ،من أعالم تلمسان :مقاربة اترخيية –فنية -دار الغرب للنرش والتوزيع،وهران/اجلزائر1424 ،هـ2001/م.
 املصبايح (د .محمد) ،الوحدة والوجود عند ابن رشد ،رشكة النرش والتوزيع املدارس،ادلار البيضاء/املغرب1423 ،هـ2002/م.
 مفتاح (عبد البايق) ،خمت القرأآن ،حميي ادلين محمد بن العريب ،سلسةل دار القبةالزرقاء ،مراكش ،اململكة املغربية1426 ،هـ2005/م.
 مقدمة ديوان ترجامن الشواق لعبد الرحامن املصطاوي ،دار املعرفة ،بريوت/لبنان،1425هـ2005/م.
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 املقري (شهاب ادلين امحد التلمساين) ،نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب،حتقيق اإحسان عباس دار صادر بريوت/لبنان2004 ،م.3 .
 املكنايس (ابن القايض) ،درة احلجال يف غرة اسامء الرجال ،حت مصطفى عبد القادرعطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت/لبنان 2002م.
 نرص (عاطف جودة) ،الرمز الشعري عند الصوفية ،املكتب املرصي لتوزيعاملطبوعات ،القاهرة/مرص.1998 ،
 النفري (محمد بن عبد اجلبار بن محمود) ،كتاب املواقف واخملاطبات ،حتقيق ،ارثراربري ،تقدمي عبد القادر محمود ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة/مرص 1985م.
 هامل (هاينس) ،الغنوصية يف الإسالم ،منشورات امجلل ،كولونيا/املانيا2003 ،م- ،8 ،هرمس :املثلث العظمة أو النيب اإدريس ،ترمجة عبد الهادي عباس ،دار احلصاد للنرش
والتوزيع ،دمشق.1998 ،
 وتشيش (د .اإبراهمي القادري) ،املغرب والاندلس يف عرص املرابطني :اجملمتع،اذلهنيات ،الولياء ،دار الطليعة ،بريوت/لبنان1993 ،م.
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