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 ؼبا ربملو يف طياتو من،تعد التجربة الصوفية من التجارب اإلنسانية اليت نالت مكانتها على ـبتلف األصعدة الفنية واألدبية والدينة
سبيز وفرادة وجزالة فكرية وقوة روحانية ت نم عن ثروة باطنية إمنا يكمن يف قوة غَت العقل ال نقول الوحي اغبقيقي نظرا النقطاعو ولكنو
وحي من نوع خاص أو ما ديكن أن يصطلح عليو باغبدس الباطن أو القوة الروحية الكامنة أو قوة الكشف ىذا ما جلعنا نستفهم ما
ىي خصائص التجربة الصوفية؟ ما الذي دييزىا عن التجارب األخرى (الشعرية) وإىل أي حد ديكن االستفادة من ىذه التجربة؟
. الفرادة، التجربة الصوفية، التصوف، التجربة:الكلمات المفتاحية
ABSTRACT
The mystic experience is one of the human experiences that gained its place at the
various technical, literary and religious levels, because it carries with it a
distinction and uniqueness characterized by intellectual abundance and spiritual
strength that reveals an inner wealth but rather lies in the power of the non-mind
we do not say the true revelation in view of its interruption but it is a special kind
or What might be termed as inner intuition, latent spiritual strength or strength of
revelation? This is what made us understand what are the characteristics of the Sufi
experience? What distinguishes it from other experiences (poetry) and to what
extent can benefit from this experience?
Key words: experience, mystic, mystic experience, uniqueness.
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من اعبدير بالذكر قبل التطرق إىل ىذا اؼببحث التنويو دبا يلي 7
أن ىذا اؼبصطلح "التجربة" حسب  -ما اطلعت عليو -مل يرد بُت مصطلحات الفكر الصويف اإلسالمي ،على حنو ما ورد
من مصطلحات أخرى كالطريق ،واؼبقام ،واغبال ،الذوق...اخل ،وقد يكون مرجع ذلك إىل أن كل ما ورد يف كتب اؼبصطلحات
واؼبؤلفات الصوفية ،يندرج ربت مفهوم "التجربة" دبعناىا الواسع الشامل ،الذي يعٍت أن "التجربة" ضمنيا ىي نفسها منطلق تلك
اؼبعارف والفيوضات اللدنية .
قد يتساءل البعض ما الذي يقصد بالتجربة ىنا ؟ ىل ديكن اعتبارىا التجربة العلمية بشروطها؟ وىل يؤدي ذلك إىل اعتبار
التصوف علما ،باؼبعٌت اؼبفهوم ؽبذا اؼبصطلح يف العصر اغبديث؟ ال كعلم أخالق أو علم أذواق وأحوال ومقامات ،وىل يكفي أن
نعدل إىل مصطلحات أخرى كالوجدان ،أو الوعي أو اؼبمارسة ،فنقول الوجدان الصويف ،الوعي الصويف ،اؼبمارسة الصوفية...اخل
لتجنب اػبالف الواقع ديكن أن نأخذ هبذا اإلشكال اؼبعريف ،إذا ما ألغينا تعريف التجربة من كوهنا تأخذ أبعادا متنوعة وتعاريف
متعددة ،وحصرناىا يف اؼبفهوم العلمي ،وىذا تعسف ظاىر ال يُقبل بأي حال من األحوال أما إذا انطلقنا من كون التجربة ؽبا
أبعادا ودالالت أكثر فبا ديكن حصرىا يف التجربة العلمية ،فإن ذلك يبعدنا عن االرتباك والقلق اؼبعريف ،وجيعلنا نأخذ مفهوم
ال تجربة الصوفية بكل ثقة واطمئنان ونورد للتجربة الصوفية خصائص تفرقها وتفردىا عن غَتىا من التجارب اإلنسانية كالشعرية
مثال وإن كانت تلتقي معها يف نقطة معينة فهذا ال يعٍت أهنا تشبهها سباما وأهنا مثلها ما يلغي فرادهتا وسبيزىا7
التجربة الصوفية ال تتسم بالنسقية اؼبنطقية ،وال ديكن حدىا بالتعبَت عنها يف مفاىيم دقيقة منضبطة ،ومن مث فإن العبارات مهما
دقت وذبزأت ال تنقل اؼبضمون اغبقيقي للتجربة ألن طرائق التعبَت اعبامدة عن اؼبطلق واؼبقدس تظهر عدم الرضى عند صاحب
التجربة الصوفية  ،فهو يتخطى ويتجاوز مثل ىذه التعبَتات وسبظهراهتا اؼبتعددة ،ألن اؼبقدس اؼبطلق يقع خارج العامل وجياوز صور
سبظهراتو اػبارجية اؼبشخصة اؼبتعينة واؼبباشرة،

()1

العقلي ،أو تجربة وعي سام إذا جاز التعبير).

فهي (عمل من أعمال اإلرادة و الوجدان ال العقل ،إنها في رأيو فوق الوعي
()2

فالعقل عند الصوفية ليس الوسيلة الوحيدة للمعرفة ،بل إنو ليس مصدرا يقينيا دائما ،إذ إن عجز العقل عن اإلجابة عن األسئلة
اؼبيتافيزيقية قد كشف قصوره ،وأعبأ اؼبتصوفة اؼبسلمُت إىل أن يتجاوزوا حدود العقل إىل ما وراء العقل إديانا منهم بأن العقل وحده
ليس هناية لل علوم فالتوحيد واهلل والوجود من األمور اليت ال ديكن للعقل أن يدرك كنهها ،ما جيعلنا نؤكد بأن التجربة الصوفية (حالة
روحية يتصل فيها العبد بربو اتصال المتناىي بالالمتناىي ،وىي تجربة ال تخضع لمنطق العقل الواعي ،وقوانينو ،وإنما ىي
حالة من حاالت الوجود الباطن ،لها رموزىا الخاصة ،ومن ثم فهي غربة روحية واعتزال العالم البشري).

()3

فرؤية األشياء

واستكناه خباياىا تدرج واغًتاف ال متناىي من اإلديان واليقُت اؼبطلق ،الذي خياجل ذات الصويف وجيعلو يهيم ويفٌت يف الذات
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العلية ،طلبا للحقيقة األزلية ليشفي غليل اؼبعرفة ويرتشف من زالل اغبكمة اإلؽبية ،حكمت يبلغها الصويف عن ربو بال واسطة
سوى الروح اليت تسمو فوق أدران الوجود اؼبادي لتسبح يف ملكوت األلوىية طلبا يف الروح الكلي مددا مددا مددا من رهبا جل
وعال فما يزيدىا ذلك غَت ارتواء وامتالء ،إهنا (تتضمن وعيا كليا أو امتالء بوحدة نهائية غير حسية لجميع األشياء .ىذا
االمتالء أو ىذا الوعي ال يمكن وصفو بأنو عقلي بحت أو شعوري عاطفي بحت؛ وبالطبع ال يمكن وصفو بأنو حسي ،كل
ما يمكن أن يقال فيو أنو يسمو كلية على وجداننا العقلي والحسي) )4( ،فاؼبرتكز األساس الذي تقوم عليو ىذه التجربة من
كوهنا سبتاز جبزالة فكرية وقوة روحانية ينم عن ثروة باطنية إمنا يكمن يف قوة غَت العقل ال نقول الوحي اغبقيقي نظرا النقطاعو
ولكنو وحي من نوع خاص أو ما ديكن أن يصطلح عليو باغبدس الباطن أو القوة الروحية الكامنة أو قوة الكشف إهنا (تقتضي
القول بملكة خاصة غير العقل المنطقي ىي التي يتم بها االتصال وفيها تتحد "الذات" ب ـ ـ ـ ـ "الموضوع" وفيها أيضا تقوم
اللمحات واالشراقات مقام التصورات واألحكام والقضايا في المنطق العقلي ،والمعرفة فيها معاشة "وجدانيا" ويغمر
صاحبها شعور عام بقوى تضطرم فيو وتغمره كفيض من نور).

()5

إهنا ذبربة ذ اتية وجدانية خالصة ،وىي شبرة معرفة مباشرة فبا ال ديكن االطالع عليها ،أي نقلها إىل اآلخرين ،وعلم التصوف
فبا ال ديكن حده ،ألنو إشارات وبواد وعطايا وىبات يغرف أىلها من حبر العطايا الذي ال ينتهي مدده ،أي أن التجربة الصوفية
تنزع إىل االحتجاز دون اؼبشاركة ،وتنطوي بطبيعتها على نزوع باطٍت ،فهي يف جوىرىا حالة نفسية وموقف وجداين،

()6

و

باعبملة فالتجربة اليت ربصل للمتصوف الذي يبلغ مرحلة "الكشف" بعد التجلي واؼبشاىدة وفق تالزمية تفضي بو إىل اؼبعرفة،
ذبربة ذاتية ؿبض ،زبضع لوعي الصويف وثقافتو ومدى فهمو وانسجامو وفنائو ،ال تقبل النقل وال التواصيل .إهنا "ذوق" ال تستطيع
اللغة التعبَت عنو وال اإلفصاح عن مضمونو ،ألن اللغة موضوعة للمحسوسات وكلماهتا مستقاة أصال من احملسوسات يف حُت أن
ما يشاىده صاحب "الكشف" ىو من عامل ما وراء اغبس )7( ،فالتصوف ( 7تجربة ذاتية فريدة يصعب تكرارىا ،أو إعادة
تجريبها من مفكر آخر غير الذي تذوقها ،واستشعر حالوتها وغاب في طعومها) )8( ،ما جيعلنا نفصل بأن التصوف ىو تلك
(التجربة الذاتية  ،أي تلك "المعرفة" اللدنية التي ال تقبل النقل وال التوصيل إلى الغير ...إنو "ذوق" وال شيء غير ذلك).
()9

وىي باألساس تقوم على البعد الديٍت .وال ديكن أن تتحدد ىذه التجربة إال هبذا البعد الذي أضحى لصيقا ومالزما ؽبا ،فهي
ذبربة دينية تنطلق من الدين ،وترجع إىل الدين فهو االعتبار القومي لكل التجارب اإلنسانية الصادقة الصحيحة أو اليت تتحرى ذلك
الصدق( ،وما فعلت الصوفية غير أن أخذت نصوص العقيدة ورسمتها بأحرف من نار .ووظيفة الصوفيين إذن ما ىي إال
إذكاء الدين بما يضطرم في نفوسهم من أوار) )10(،فعمدة الصويف يف حبثو معرفيا ووجوديا عن اغبقيقة ىو النص األول "القرآن
الكرمي" دبعناه الواسع والشامل الذي يتجاوز دفتيو ،مع االعتماد عليو واالنطالق منو إىل قرآن الوجود األكرب باحثا فيو عن حقيقة
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اؼبوجد اؼبوجود يف ىذا الوجود( 7حيث تقف "ذات" المتصوف في مواجهة موضوع حبها أو معرفتها .ىي تجربة جوانية
تتحرك في إطار ذاتية معيشة ،بعيدا عن الحروف ،والكلمات ...بعيدا عن "اآلخرين" .وىي تجربة قرب وعرفان مجالها
الحيوي :القرآن والسنة .تجربة إسالمية من نمط قرآني خاص).

()11

ىذه اػبصوصية اليت وظبت التجربة الصوفية من كوهنا

ذبربة دينية جعلها مثار تسخط من عدة اذباىات ،خاصة االذباىات الوثنية إن صح التعبَت ،اليت ترجع التجربة الصوفية إىل منط
إنساين متميز ،تتشارك فيو صبيع األديان واألفكار ،مادامت ربيل إىل ذبربة موحدة وىذا فبا ال يطمئن إليو البتة ،بل وجيعلٍت أبدي
سادية وانطباعا خاصا من كون التجربة الصوفية ذبارب باختالف الرؤى واألديان فالتصوف اإلسالمي ليس ىو التصوف اليوناين،
أو اؼبسيحي أو اليهودي ،فالتجربة الصوفية هبذا اؼبعٌت ظاىرة دينية تتسم بالعاؼبية صحيح ،وال تتقيد حبدود الزمان واؼبكان صحيح،
واألجناس واللغات واألديان صحيح ،أو الدوائر اغبضارية ،فال وطن ؽبا ،وال تاريخ ميالد صحيح ،إال أهنا زبتلف من دين إىل دين
ومن فكر إىل فكر ،والقول أهنا ذبربة واحدة بُت صبيع األديان منكر وخطأ البد أن نتصدى لو ،وأن ننفي زعمو وأثره وإال أصاب
دائرة الدين خبلل اإلتباع والتشويو الفكري فهي تعد (واحدة في جوىرىا ،ولكن االختالف بين صوفي وآخر راجع أساسا إلى
تفسير التجربة ذاتها المتأثرة بالحضارة التي ينتمي إليها كل واحد منهما) )12( .وىذه السمة (للتجربة الصوفية) أدت إىل
()13

صعوبة وضع تعريف جامع مانع للتصوف يتضمن كل مفرداتو.

إن األنا يف ىذه التجربة يأخذ حيزا واسعا من كونو أنا خالق ،أنا يصطنع اللغة اػباصة بو ،أنا يفٌت يف ربو ،ما خيلق لو مساحة
من القرب الروحاين ،فيتطلع إىل التجلي واؼبشاىدة بالنفس الرضباين ،نتيجة ؾباىدات ومكابدات روحية فيعرف الوجود بعُت
الوجود ،ويعرف اهلل بعُت اهلل لتغدو يف (جوىرىا تجربة انفتاح األنا على المعنى الباطني للوجود كلو ،وىذا االنفتاح مرىون
بالقدرة على التواصل بين األنا والكون الذي ىي جزء منو ،فمن الطبيعي أن تمثل التجربة الصوفية تجربة موازية لتجربة
"الوحي" النبوي.) ...

()14

لتغدو التجربة الصوفية سفر يف الالمتناىي ،ال تأخذ وحدة متوازية بل تعرب وفق إشراقات نورانية،

وتثب يف أنا الصويف القلق اغبائر من الوجود ،فهو ال يعد نفسو من الفائزين ،حىت يصل إىل درجة اليقُت ،التجربة الصوفية ( ال
تسير في خط مستقيم ،بل تنتقل بالحياة الصوفية عبر وثبات متقاطعة من مقام إلى آخر ،إن وعيها بذاتها وعي متكسر
يستنطق ذاتو باستمرار ويكشف عن تواتراتو الداخلية).

()15

إن مسألة اؼبعرفة والوجود ،ال ديكن أن ترجع إىل الظاىر ،فالظاىر على قدر من الزيف والتشويش ما جيعلنا ال نقر بأنو ديثل
اغبقيقة بعينها ،ولكنو مهاد لننطلق بو حنو الباطن ،إىل األعماق السحيقة اليت ربوي داخلها الدر كامن( ،تنطلق التجربة الصوفية من
القول بأن الوجود باطن ،وظاىر ،وأن الوجود الحقيقي ىو الباطن ...فالتصوف ىو شوق الظاىر إلى الباطن ،وىو حنين الفرع
ألصل ،وعودة الصورة إلى معناىا) )16( .ولطاؼبا كان احتفاء الصوفية بالطبيعة يف ذبارهبم نابع من أمهيتها ،لكوهنا ؾبلى هلل ،فعُت
الوجود تتجلى يف كل شيء ،فسَتوىا رموزا معربة عن ذبارهبم مسايرة ؼبعارفهم ،الوجدانية فالطبيعة بالنسبة للصويف سبثل اػبلوة الروحية،
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وذبسيد لكمال الذات العلية فنصبوىا دبعانيها اليت ربوز التحرر اؼبطلق ،للغوص يف مدارك الذوات الباطنية( ،ولقد كانت التجربة
الصوفية التي وحدت بين الظاىر والباطن ،الموضوع والذات ،اإلنسان واهلل ،نوعا فريدا من العودة إلى الطبيعة .كانت تجاوزا
للواحد الفرد ،وتوكيدا للواحد الكثير .كانت دخوال في الطبيعة ،وخروجا من الثقافة ،أي كانت خروجا عن القاعدة وانغماسا
في الحرية).

()17

إن التجربة الصوفية ذبربة كشف وذوق ،يلهم صاحبها إؽباما من لدن العزيز اغبكيم ،فتفاض عليو اؼبعرفة فيضا دون أن يكون
للعقل الواعي دور يف ىذا الفيض .وىكذا تشكل مفهومها اػباص للعقل واؼبعرفة ،باعتبارمها مفهومُت متضايفُت ومتضافرين إىل
حد التالزم إهنا ( تجربة ذوقية ،فردية تنطلق من األنا نحو اآلخر لمقدس ،يتمتع بها الصوفي وحده ،ويصفها لنا "بغض النظر
()18

عما إذا كان يمتلك القدرة على حسن األداء في وصف تجربتو").

إن يف ىذه التجربة الفريدة غٌت تراجيديا فريدا فاإلنسان الذي يتجاذبو عاؼبان ،ويعجز عن الوصول إىل الالمرئي إال بغياب
اؼبرئي ىو وحده القادر على معاناة الشعور اؼبأسوي وىذا اإلنسان ىو الصويف بامتياز (( ،)19ىذه الصوفية المستحدثة بحثا
وليست قرارا – استقرارا .نزوع قلق في صميمو وليست مثوال راسخا على القاعدة عقيدية ،سؤاال وليست إجابة)،

()20

معاناة وجودية عميقة ومعقدة ،يصعب اإلحاطة هبا ومن مث تعريفها التعريف اعبامع اؼبانع لذا قيل ال ديكن لتعريف واحد أن يغطي
وأن يفي بكل مالمح التجربة الصوفية.
كما تعترب رحلة روحية تعتمد على االجتهادات اػباصة بكل فرد ،لذلك ديكن اعتبار اػبطاب الصويف وجها من أوجو التعبَت
عن اغباالت اليت يعيشها السالك يف طريقو إىل اهلل ،فيأيت بذلك اػبطاب ؿبايثا للتجربة اغبية اليت يصعب التعبَت عنها بدقة لذلك
فإن العملية اإلبداعية يف تفردىا ،ويف ذاتيتها اعبوىريُت ترتبط ارتباطا وثيقا باغبياة الداخلية واػبارجية للمبدع ،ومن مث فإن النص
باعتباره نتاجا إبداعيا لن يكون إال ذبليا ؽبذه اغبياة.

()21

إذن فهي تقوم على سفر ينتقل فيو الصويف صوب األقاصي سالكا يف ذلك سبال متشبعة ارتقاء من مقام إىل مقام واررباال
استعدادا للتلقي اإلؽبي من مصدر اؼبعرفة اؼبطلقة ،وىو يف سفره ذاك ال يستند إىل
من حال إىل حال ،ابتغاء إفراغ القلب وتصفيتو
ً

خارطة معينة أو إىل دليل بذاتو وإمنا ىو سعي وراء ؾبهول حيث ال ؿبطة وال وصول ،ومن مث فهو اكتشاف مستمر متجدد،

يتجاوز اؼبعلوم واؼبألوف والنهائي ليدخل يف سجال مع اؼبطلق الالؿبدود ،الذي ال يقف عند عتبة وال يسفر عن نتيجة و إمنا ىو
انبهار على الدوام يأسر الصويف ويدفعو إىل اؼبزيد من اعبهد ؼبواصلة الطريق.

()22

كما تقوم على االىتمام باعبانب الروحي حىت أضحى طريقة يعيشها السالك إىل اهلل ،أو معراجا روحيا ينتقل فيو الصويف من
عامل الظاىر إىل عامل الباطن ،أو سفرا روحيا ،قوامو اجملاىدة اليت تسلم صاحبها إىل الكشف واإلشراق وففق رغبة ملحة يف ( ،أن
تكون ،في أن توجد ،في أن تتحقق أيا كانت صفات تلك األفعال ،أكينونة كتابية ،أم وجودا معرفيا ،أم تحققا فكريا ،لن
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تتجسد إال إذا زامنتها ممارسة قرائية تكون في مستوى تطلع تلك التجربة ،ذلك أن التصوف ىو حكاية ٍ
ألم واغتراب
وسفر على الدوام ...محاولة للقبض على الهارب من الفيوضات).

()23

وؼبا كانت ىذه يف ذاهتا ىي ذبربة للعلو ،للسمو ،واالرتقاء والعروج ،فقد جاءت لغتها متاطبة لتلك العوامل اليت اصطنعتها ،إهنا
زباطب الناس من ٍ
عل ،فمنهم من كانت عليو رذاذا أيقظ بداخلو نداءات اغبنُت إىل الطهر األصيل ومنهم من نزلت عليو
كالصاعقة فأطاحت بكل ؿبموالتو اعباىزة معرفة وكتابة وذوقا وإبداعا فكل تنزل عليو الواردات اإلؽبية حبسب موافقتو لسلوكو
()24

وشيخو يف الطريقة.

ليست التجربة الصوفية ،يف إطار اللغة العربية ،ؾبرد ذبربة يف النظر ،وإمنا ىي أيضا ،وردبا قبل ذلك ،ذبربة يف الكتابة .إهنا نظرة
أفصح عنها بالشعر ،وزنا ونثرا ،أو بلغة شعرية ،إهنا مشروع ربرر من بالقيود اليت ربد حرية اإلنسان وحركيتو بأنواعها صبيعا ،وذلك
من أجل معرفة الذات والوجود معرفة حقيقة ،ومن أجل أن تكون اغبياة يف مستوى ىذه اؼبعرفة ،ويف تطابق معها .ىذه التجربة
ىي ،تبعا لذلك ،فبارسة حياتية وكتابية ،لتحقيق ىذا التحرر،

()25

(فالتصوف حدس شعري ومعظم نصوصو نصوص شعرية

صافية ولهذا فإن القيم التي يضيفها الشعر العربي الجديد أو يحاول أن يضيفها إنما يستمدىا من التراث الصوفي في
الدرجة األولى).

()26

كما أهنا ليست ذبربة حدية ،وال ديكنها بأي حال من األحوال أن زبتزل يف مقوالت جاىزة .فهي هبذا االعتبار ذبربة ربيل على
اؼبطلق داخل الشرط اإلنساين اغبسي ،أي وفق حيثيات ما تعانيو الذات الصوفية من مكابدات وؾباىدات للوصول إىل الذات
العلية ،ذبربة حيكمها يف اؼبقام األول حدان أساسيان مها  7اللسان الذي يعرب عنو تارة بالعبارة ،ومرة باغبرف ،وطورا آخر بالقول،
واغبد الثاين ىو العرفان ويعرب عنو إما باؼبقصود أو باؼبعٌت أو بالشيء ،حدا التجربة الصوفية مها بشكل مباشر 7الداخل واػبارج.
()27

تقوم على اغبب كأساس تبٍت عليو كل اؼبقوالت ،فاغبب ىو الذي أدى إىل وجود العامل ،واإلنسان وكل الكائنات ،فاألروح
تتعطش للقرب ألهنا ؿبل احملبة ،يف حُت ربل اؼبعارف يف القلوب وىي ترصبان األرواح ،واغبب ىو النقطة احملورية اليت تدور حوؽبا
كل اؼبقامات واألحوال الصوفية ويعد من أىم اؼبباحث يف مضمار التجربة الصوفية ،نظرا لتعلقو بالذات العلية.

()28

تتجاوز ىذه التجربة حدود اؼبمكن الذي يًتاء للعُت اجملردة من كونو ال يعقل وال يقبل التصديق اؼبطلق لتنحو منحى آخر
حييل إىل قوى الوجدان واغبدس الباطن لتحدث بذلك ثورة على الدين السطحي الذي يعبأ من األشياء دبظاىرىا ومن األمور
بساذجتها لتقبل على اعبوىر الذي ال يقبل التوصيف وال التكيف وتقيم معو طقوس التعبد والتقديس اؼبقًتن بالفناء وفق رحلة حنو
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األعماق ربدث انكشافا لآلفاق إهنا لتغدو يف جوىرىا وأصلها ؿباولة لتجاوز حدود التجربة الدينية العادية ،تلك اليت تقنع
بالعادي اؼبألوف من مظاىر التصديق واإلديان اؼبطلق دون تساؤل أو رفض.

()29

وبالتايل فإن التجربة الصوفية ذبربة ال تقنع باؽبدوء وال باعبمود فهي ذبربة ذبنح إىل التعدد والتنوع الالمتناىي.
التجربة الصوفية ذبربة يف الدين و الكتابة يف اآلن نفسو.
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 -20ادوار الخراط :شعر اغبداثة يف مصر دراسات وتأويالت ،اؽبيئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،مصر ،طبعة  ،3666ص .64
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التجربت الصوفيت بين الخصوصيت العرفانيت وفرادة الكتابت األدبيت
ط.د :نارة مختار

 -21عبد الكريم شرفي 7من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،منشورات االختالف ،اعبزائر ،ط ،7004 ،3ص. 26
 -22ينظر :نصيرة صوالح  7أسئلة اؼبعٌت يف الكتابة الصوفية ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم يف النقد األديب اغبديث واؼبعاصر ،إشراف ـبتاري
زين الدين ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اعبزائر ،السنة اعبامعية  ،7037-7033ص .35
 -23منصف عبد الحق :أبعاد التجربة الصوفية اغبب ،اإلنصات ،الكتابة ،مرجع سابق ،ص 11
 -24ينظر :نصيرة صوالح 7أسئلة اؼبعٌت يف الكتابة الصوفية ،مرجع سابق ،ص ص .57-53
 -25أدونيس (علي أحمد سعيد) 7الصوفية والسريالية ،دار الساقي ،بَتوت ،لبنان ،ط ،7003 ،1ص ص .41-47-77
 -26أدونيس (علي أحمد سعيد) 7مقدمة للشعر العريب ،دار العودة ،بَتوت ،لبنان ،ط ،3646 ،1ص .313
 -27ينظر :محمد خطاب :لسان النفري دراسة يف اللغة والتجربة ،ؾبلة اػبطاب الصويف ،جامعة اعبزائر ،7اعبزائر ،العدد ،7034 ،4ص 300
-28

محمد كعوان :التأويل وخطاب الرمز يف اػبطاب الشعري الصويف اؼبغريب اؼبعاصر ،دار هباء الدين ،للنشر والتوزيع ،اعبزائر ،ط،7006 ،3

ص .340
 -29ينظر :نصر حامد أبو زيد  7ىكذا تكلم ابن عريب ،مرجع سابق ،ص .374
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