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  �صطRحات�الصوفية:�عرض�وإيضاح
  

  شيخ�جاوندو�أيندي�/ د

  Pية�كوارا،�نيج>;يا�و ،�قسم�Dس�ميات�وال�;بية�بالعربية،�معهد�اللغات،�كلية�ال�;بية،�محاضر�

  

 
ّ

  ص�ملخ

ح�بعض�الناس�وجوههم�نحو��دب�الصو�ي��ÉÈم�يجدون�الصعوبة� كث>;ا�ما�يقّبِ
;ون�عّما� ِ

ّ̀ �ى�إدراك�مقاصد��دباء�الصوفي>ن��ي�أد§�م.�هذا،�Èن�الصوفي>ن�يع
�إ�Pمن� ��Pيفهمها Ã°ال� �الخاصة �الصوفية ��صط�حات �باستخدام �ضمائرهم �ى

�أو� �مذاقهم �تعرض�ذاق �الورقة �فهذه �إذن، �أو�مكتوبا��م. �ألسن�Úم �من مها
ّ
تعل

�معان¾�ا� ��ى �بالنظر �وتوضحها �الصوفية ��صط�حات �أهم �من �فقط عشرين
  .��ا،�بغرض�تسهيل��دب�الصو�ياللغوية�وبيان�مقاصد�الصوفي>ن�§

  ا�قدمة�

�صط�ح�هو�العرف�الخاص�أي�اتفاق�طائفة�مخصوصة�من�القوم�ع�ى�وضع�
�أ �إ�P)١(و�الكلمةال��ïء �الحقيقية �دPل�Úا ��Pيفهم �ال°� �الخاصة �ومصطلحاته �ألفاظه �العلوم �من �علم �ولكل .

�ألفاظا� �العلماء �من �طائفة �لكل �"إن �بقوله: �الحقيقة �هذه �إ«ى �أشار�القش>;ى �فقد �م�Õا، �علم �كل أبناء
� �الفهم �تقريب �من �لهم �Èغراض �عل¾�ا �وتواطئوا �سواهم �عمن �§�ا �انفردوا �أو�يستعملو�Éا، �§�ا �ا-خاطب>ن ع�ى

قد�أودع�الصوفية��،.�و�ي�مضمار�التصوف)٢(تسهيل�ع�ى�أهل�تلك�الصنعة��ي�الوقوف�ع�ى�معان¾�م�بإط�قها"
� �الذاتية �وتجار§�م �الوجدانية �أحوالهم �عن �تعب>;ا��م �ور الصوفية �ا-نال �بعيدة �ألفاظا �أو�مستعمل>ن موزا

 PPالد� �غ>;�مفهوم �مغلقا، �أدبا �الصو�ي �أد§�م �تجعل �تحكك�إشارات �أو�ع�ى �القوم �من �يكن �لم �من �عند ت
واخت�ط�§�م.�ولهذا�صّرح�الدكتور�عبد�العال�شاه>ن�بقوله:�"إن�ا-صطلح�الصو�ي��Pيمكن�أن�يدرك�معناه�
�من� �جزءا �يدرك �أن ��Pيستطيع �فإنه �العادي �للقارئ �بالنسبة �أما �واسعة. �صوفية �ثقافة �له �إ�Pمن ا-حدد

  .�)٣"(ح�قد�أنبت�تماما�عن�ا-دلول�اللغوي�العامذلك�Èن�ا-صطل�ا-صطلح،مدلول�

  الدافع�إÏى�استعمال�ا�صطلحات�الصوفية

إن��دباء�الصوفي>ن�سعوا�عن�قصد�إ«ى�أن�تكون�معاني�اصط�حا��م�م��مة�ع�ى�غ>;هم،�وقصدوا�عن�وéي�
  إ«ى�الرمز�الغامض�وDشارة�البعيدة�Èمور�م�Õا:�

�التصوف�-�ّول  �ع�ى �جليالغ>;ة �كان �وأسراره: �تصوفهم �ع�ى �غيورون �الصوفية �أن �كباُرهم��،ا م
ّ
�يعل وقد

  صغاَرهم�كتما�Éا�وإخفاءها�-ن�لم�يكن�من�أهلها.�

الخوف�من�سوء�التفاهم�أو�Dدراك:�إن�الصوفية��ي�عناية�فائقة�بالعالم�الباط���ويدور�ك�مهم�دائما��-الثاني
�Pيقصدون�§�ا�الدPPت�الظاهرية�وإنما�يش>;ون�§�ا��حول�بواطن��مور.�وإن�استعملوا�ألفاظا�ظاهرة�فإ�Éم

                                                           
  . ٤٣٢بريوت، ص  املنجد يف اللغة واألعالمم). ٢٠٠٣دار املشرق (    ١
 .١٤٤القاهرة: مل يذكر الناشر، ص  املعجم الصويف.م). ٢٠٠٤حممود عبد الرازق (    ٢
 .١٢القاهرة: دار املنار، ص  اصطالحات الصوفية.م). ١٩٩٢عبد العال شاهني (حتقيق) (    ٣
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إ«ى�معان�باطنية.�فالذي�يريد�تحليلها�يس ى�وراء�التماس�ا-عاني�الباطنية.�وخ>;�مثال��ي�هذا�الصدد�قول�
  ابن�عربي:

  أو�ربـوع�أو�مغان��كل�ما  **�    كل�مـا�أذكره�من��طلـل�

  أو�حمÃأو�رياض�أو�غياض�  **�    أو�خليـل�أو��رحيل�وربـا�

  طالعات��كشموس�أو��دمى  **�    أو�نساء��كاعبـات��نـهد�

  )١(�واطلب�الباطن�ح°�Ãتعلما  **�  فاصرف�الخاطر�عن�ظاهرها�

الفرار�من�Dنكار�والتكف>;�وإراقة�الدماء:�قد�يرجع�الشعراني�عدم�وضوح�الدPلة��ي�ا-صطلح�الصو�ي��-الثالث
أما�الصو�ي�فإنه�عندما��Pيوفق�يقال:�إنه�كفر،�لذلك�كان�لزاما��إ«ى�أن�الفقيه�إذا�لم�يوفق�يقال:�إنه�أخطأ،

P�Ã°شارات�حDوقد�أظهر�بعض�الصوفية�خوفهم�من��).٢(يشتد�إنكار�العامة�لهم�ع�ى�الصوفية�استخدام�
  إراقة�دمهم��ي�شعرهم:

  )٣(�تراق�دمانا�جهرة�لو�§�ا�بحنا  **�  وفـي�السر�أسرار�دقاق��لطيفة�

ا�سبق�أن��دب�الصو�ي�شعرا�كان�أو�ن½;ا��Pيحسن�إدراكه�من�لم�يلم�باPصط�حات�هذا،�وقد�اتضح�فيم
ومن�الجدير��الصوفية.�و§�ذا�كان�معرف�Úا�ع�ى�درجة�كب>;ة�من��همية�و�Pغناء�ع�Õا�لدار¶����دب�الصو�ي.

� ��çمنا �والذي �النطاق. �بحر�واسع �الصوفية ��صط�حات �أن �نب>ن �هو�Dشا��يأن �الورقة �أهمها�هذه �إ«ى رة
�Pالصوفية�أو��ي�كت��م�وأشعارهم.�وا-نهج�هو�عرض�كل�مصطلح�والنظر��ي�معناه�اللغوي�عند�وأك½;ها�تداو

  ثم�مفهومه�عند�الصوفية.�

  �صطRحات�الصوفية�مع�البيان

�ي��.�وأما��تصال)٤(:�لغة�هو�ارتباط��شياء�بعضها�ببعض�كاتحاد�طر�ي�الدائرة�ويضاده��نفصال�تصال - ١
وعند�ابن�عربي��).٥"(هـ)�"أن�ينفصل�العبد�بسره�عما�سوى�هللا�٣٨٠صط�ح�الصو�ي�فهو�كما�بينه�الك�باذي�(ت:

�إليه،� �إضافته �وإسقاط �بعينه �وجوده �تقيد �النظر�عن �بقطع ��حدى، �متص��بالوجود �عينه، �العبد هو�"م�حظة
�ب�� �الدوام �ع�ى �إليه �الرحمن �ونفس �الوجود �مدد �اتصال �به"ف>;ى �موجودا �يبقى Ã°ح� �عبد��).٦(انقطاع �عبارة و�ي

الكريم�الجي�ي�هو�"دوام�الوصلة�ب��انقطاع،�و�Pفتور�حيث�تتواتر�تجليات�الحق�تعا«ى�ع�ى�العبد��ي�هذا�ا-شهد�
 وحاصل�القول�هو�أن��تصال�عند�الصوفية�هو�لحوق�العبد�با�ºتعا«ى.�)،٧(من�غ>;�الرجوع�إ«ى�النفس"

�بالبقاء - ٢ �إذا �وثبت: �دام ���ðء �الفناء�،قي �يضاد �وهو ��و«ى �حاله �ع�ى �ال��ïء �ثبات و�ي��.)٨(فالبقاء
�صط�ح�الصو�ي�فالبقاء�يع���دوام�اتصاف�العبد�باÈوصاف�الحميدة�ومجانبته�ال�ئمة�لكل�ما�هو�مذموم�

                                                           
 .١٤٨ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ١
 . ١٤٧ص  املرجع نفسه،    ٢

 .٢٤مصر: مطبعة مصطفى الباىب احللىب، ص  أللباس عن فيضة اخلتم أىب العباس.كاشف ام)  ١٩٥٢إبراهيم عبد اهللا إنياس الكوخلي (    ٣
 ١١/٧٢٦. بريوت لسان العرب). ١٣٧٤حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى (    ٤
 .٣٩٨ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ٥
 .٥٠ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:     ٦
 .١٦٠القاهرة: دار املنار، ص  املناظر اإلهلية.). ١٩٨٧قيق) (جناح حممود الغنيمى (حت    ٧
 .١٤/٧٩ املرجع السابق،حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى:     ٨
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�والسنة �الكتاب �وا)١(�ي �شيئا �له �كلها �تص>;��شياء �هو�أن �"الباtي �الك�باذي، �تعريف �و�ي �كل�. �فتكون حدا
.�و�ي�عبارة�بعض�)٢(فيكون�فانيا�عن�ا-خالفات�باقيا��ي�ا-وافقات"�،حركاته��ي�موافقة�الحق�دون�مخالفته

  بمع��Ãبقاء�هللا�سبحانه�وتعا«ى�بفناء�عبده�الخاضع�ا-طيع.�الصوفية،�البقاء�هو�بقاء�ا-شهود�بفناء�الشاهد.

�وعند�الصوفية�فهو�ظهور�نور�Dيمان��ي�قلب�لغة�الظهور�يقال:�أجليت��مر�بينته��:التجLى - ٣ وأظهرته.
�الربوبية �أفعال �ومشاهدة �ا-راقبة �خ�ل �من �(ت:)٣(ا-ؤمن، �الطو¶�� �نصر�السراج �أبي �وعند �هو�٣٨٧. هـ)

"هو�ما�يسطع��التج�يهـ)�أن�٤٦٥وذكر�الهجويري�(ت:�)،٤("إشراق�أنوار�إقبال�الحق�ع�ى�قلوب�ا-قبل>ن�عليه"
 .�)٥(نية�ع�ى�قلوب�ا-قبل>ن،�ال°��§�ا�يتمكنون�من�رؤية�هللا�تعا«ى�بقلو§�م"من��نوار�الربا

�والحيوان�:الحياة - ٤ �النبات ��ي �ا-وجودة �أو�النامية �الحساسة �القوة �وÑي �ا-وت. �ضد ��صط�ح��).٦(لغة و�ي
�باÈنوار�Dلهية �وتنورها �النفس �تج�ى �Ñي �الحياة �)٧(الصو�ي، �من �"الuي �قال: �أنه �الجنيد �وعن �بحياة�. �حياته كانت

وعند�ابن�عربي،�الuي�الحقيقي�هو�Dنسان�الكامل،�وهو�الذي�جعل��)،٨(خالقه��Pمن�تكون�حياته�ببقاء�هيكله"
º٩(حياته�با.( 

�البيضاء -٥ �الببغاء�:الدرة �ع�ى �العامة �عند �تطلق �فالدرة �اللغة ��ي ��لوان��).١٠(أما ��ي �البياض والبيضاء:
لصو�ي�إن�الدرة�البيضاء�Ñي�العقل��ول�لقول�الن��Ùعليه�الص�ة�والس�م:�و�ي��صط�ح�ا�).١١(ضد�السواد

 ."أول�ما�خلق�هللا�درة�بيضاء"

�الطعم�الذوق  - ٦ �كوجود �ا-حسوسات ��ي �الذوق �ويكون �ال��ïء �طعم �وا-ذاق �ذوقا، �يذوقه �ال��ïء �مصدر�ذاق :
وعند��).١٢(والعذاب�وبالرحمة�والنعمةبالفم�وا-عنويات�كاستشعار�ح�وة�الجماع�وسكرات�ا-وت�وDحساس�باÈلم�

 الصوفية�الذوق�هو�الذوق�Dيمانى�وهو�علم��Pينال�إ�P-ن�كان�خا«ى�القلب�عن�جميع�الع�ئق�والعوائق�كلها.�

قال�تعا«ى:�"يا�أ�çا�الذين�آمنوا�اركعوا��من�ركع�بمع��Ãانح��Ãوطأطأ�رأسه�ومنه�الركوع��ي�الص�ة.�:الركوع - ٧
).�ومفهوم�الركوع��ي��صط�ح�الصو�ي�هو�فناء�الصفات�وهو�أيضا�إشارة�٧٧م"�(الحج:واسجدوا�واعبدوا�ربك

 �).١٣(إ«ى�شهود�انعدام�ا-وجودات�الكونية�تحت�وجود�التجليات�Dلهية

:�معناه�كشف�الغطاء�وسافر�خص�با-فاعلة�اعتبارا�بأن�Dنسان�قد�سفر�عن�ا-كان�وا-كان�السفر - ٨
� �قطع �أيضا �يع�� �وهو �عنه ��ي�سفر �بالسفر �الصوفية �ومراد �ا-راد. �ا-كان �إ«ى �للوصول �الطرق مسافة

 )١(اصط�حا��م�هو�توجه�القلب�إ«ى�الحق�وعند�الغزا«ي�هو�سفر�القلب�بآلة�الفكر��ي�طريق�ا-عقوPت

                                                           
 .  ٤٦٧ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:      ١
 .٤٦٨ص  املرجع نفسه،     ٢
 .٣٦٧ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:       ٣
 .٤٧٩ص  ه،املرجع نفس     ٤
 .  ٤٧٩ص  املرجع نفسه،     ٥
   .١٤/٢١٤ املرجع السابق،حممد بن املكرم بن منظور اإلفريقى:      ٦
 .  ٦٠٣، ص املرجع السابقحممود عبد الرازق:      ٧
 .  ٢/١٠٠. القاهرة: اهليئة املصرية، كشاف اصطالحات الفنون). ١٩٤٧لطفى عبد البديع وعبد املنعم حسنني (     ٨
 .١/١٧٠مصر: مكتبة الباىب احللىب،  فصوص احلكم البن عرىب.). ١٩٦٦عبد الرزاق الكاشاىن (شرح) (     ٩

 .  ٢٠٩ص  املرجع السابق،دار املشرق:     ١٠
 .  ٧/١٢٢ املرجع السابق،حممد بن املكرم:     ١١
 ١٠/١١١املرجع السابق، حممد بن املكرم:    ١٢
 .  ٣/٦١ املرجع السابق،ني: لطفى عبد البديع وعبد املنعم حسن   ١٣
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هو�ما�يكون��ي�العقل�من�ذهاب�التمي>�Âبسبب�الخمر�أو�غ>;ه�كقوله�تعا«ى:�"يا�أ�çا�الذين�أمنوا���P:السكر -٩
).�و�ي��صط�ح�الصو�ي�هو�غيبة�بوارد�قوى�٤٣بوا�الصلوة�وأنتم�سكارى�ح°�Ãتعلموا�ما�تقولون"�(النساء:تقر 

 ).٢(وا-راد�بالغيبة�عدم�Dحساس.�فمن�غاب�بوارد�قوى�سم��سكران�والسكران��Pيسمع�و�Pيفهم�ح°�Ãيصحو

�شر الشرب -١٠ �ر§�م �"وسقاهم �تعا«ى: �قال �أو�غ>;ه �كان �ماء �مائع، �كل �تناول �(Dنسان:: �طهورا" .�)٢١ابا
 .والصوفية�تسم�Ãح�وة�التقوى�وجمال�الكرامة�ولذة��نس�شربا

:�كل�ما�عبد�من�دون�هللا�أو�كل�ما�يعبده�الوثنيون�من�صورة�أو�تمثال.�وعند�الصوفية�كل�ما�الصنم -١١
 ).٣(يشغل�عن�هللا�فهو�صنم�ما�Pكان�أو�ولدا�أو�جاها�أو�طاعة�أو�غ>;ها

�اللغة�:الغراب -١٢ �ع�ى���ي �يتغذى �وقوي. �ومنقار�طريل �عريضان �جناحان �له �به، �يتشاءمون طائر�أسود
وعند�الصوفية�فا-راد��.�خص�بالحيوانات�الصغ>;ة�مثل�الف&;ان.�ويضرب�به�ا-ثل��ي�السواد�والبعد�والحذر

�Dدراك� �عن �ولخلوه ��حدية �والحضرة �القدس �عالم �عن �البعد �غاية ��ي �لكونه �الك�ي �الجسم بالغراب
 ).٤(والنورية

�الفتح�الذي�يدرك�بالبصر�كفتح�الباب�والقفل�والغلق�وا-تاع�كقوله�الفتح - ١٣ �هو�إزالة�Dغ�ق�وDشكال�وهو�ضربان. :
)�والفتح�الذي�يدرك�بالبص>;ة�كفتح�الهم�وهو�إزالة�الغم�والفقر�بإعطاء�ا-ال�ونحوه�٦٥تعا«ى:�"و-ا�فتحوا�متاعهم"�(يوسف:

)�والفتح��ي��صط�ح�الصو�ي�هو�ما�يفتح�ع�ى�٤٤ما�ذكروا�به�فتحنا�عل¾�م�أبواب�كل���ðء"�(�نعام:�كقوله�تعا«ى:�"فلما�نسوا
 ).٥(العبد�من�ا-كاشفات�الغيبية�والتجليات�الصفاتية�وا-عارف�اليقينية�والحقائق�القدسية�من�تلقاء�ربه�بعد�ما�كان�مغلقا

�تعا«الفراق - ١٤ �قوله ��ي �كما �ب>ن�الشيئ>ن، �هو�التباعد :� �وبينك"�(الكهف: �بي�� �فراق �هذا �"قال ��صط�ح�٧٨ى: �و�ي .(
الصو�ي�هو�أن�يف�;ق�العاشق�عن�ا-عشوق�-حة�أو�خروج�السالك�من�الوطن��ص�ي�الذي�هو�عالم�البطون�إ«ى�عالم�

 ).٦(الظهور 

ناء -١٥
ّ

لفناء�"ا:�الصوفية�يقول�ابن�عربي:�فناء�ال��ïء�موته�وه�كه�ونفاده.�و�ي�معناه��صط�ح�عند�الف
 ).٧(أن�تف��Ãالخصال�ا-ذمومة�عن�الرجل�والبقاء�أن�تبقى�وتثبت�الخصال�ا-حمودة��ي�الرجل"

�- لغة�غشاء�ال��ïء�أو�غطاؤه.�و�ي��صط�ح�الصو�ي�هو�كل�علم�ظاهر�يصون�العلم�الباطن��:القشر -١٦
 ).٨(عن�الفساد�كالشريعة�للطريقة�والطريقة�للحقيقة�–الذي�هو�لبه�

�هو�Dناءالكأس -١٧ �هو��: �الصوفية �وعند �كأسا. �بانفراده �م�Õما �واحد �كل �وسم� �الشراب �من �فيه بما
 ).٩(الفيض�من�النور�Dل
��أو�العلم�الباط��

                                                                                                                                                                                   
 .١١٨٧-١١٨٦ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:      ١
 .  ١١٩٠-١١٨٩ص  املرجع نفسه،     ٢
 .  ٤٣٨ص  املرجع السابق،دار املشرق:       ٣
 .  ١٢٣١ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:       ٤
 .١٢٣٥-١٢٣١ص  املرجع نفسه،      ٥
 .١٢٣٧ص  ه،املرجع نفس      ٦
 .  ٩٢٧ص  املرجع نفسه،      ٧
 .  ١٦١ص  املرجع السابق،عبد العال شاهني:       ٨
 .  ١٢٥٤-١٢٥٣ص  املرجع السابق،حممود عبد الرازق:     ٩
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�ونفاذهاا�جاهدة -١٨ �الطاقة �بذل �الجهد �تعا«ى��.: �هللا Ã�ßير� �ما �فعل ��ي �الوسع �بذل �Ñي �الصوفية وعند
��فتقار�إ«ى �وصدق �الراحة �وترك �الجد �باستدامة �يسخط �ما �سواه��وترك �ما �كل �عن �و�نقطاع �تعا«ى هللا

 ).١(وفطام�النفس�عن�الشهوات�ونزع�القلب�عن��ماني�والش��ات

بمع��Ãأطلعه�عليه�وأظهره�له.�وعند�الصوفية�فا-كاشفة��Ñي�انكشاف�الحجب��:�كاشفه�بكذاا�كاشفة -١٩
�إنه�إذا�استقام�العبد�بامتثال�أوامر�هللا�واجتناب�نواهيه وال�Âى�باÈخ�ق�ا-حمودة��بصفاء�صفات�السالك.

و�بتعاد�عن�رذائل��خ�ق�يطلعه�هللا�ع�ى�بعض�أسراره�ح°�Ãيعلم�أمورا�لم�يعلمها�كث>;�من�الناس�وهذه�
 الحال�Ñي�ال°��يطلق�الصوفية�عل¾�ا�با-كاشفة.

�اليق%ن -٢٠ �تعا«ى: �قال �كما �الحكم �ثبات �مع �الفهم �وسكون �الجازم �بالتصديق �القلب �وامت�ء �هو�التثبت "والذين�:
� �(البقرة: �يوقنون" �هم �وبا*خرة �قبلك �من �أنزل �وما �إليك �أنزل �بما �نور�٤يؤمنون �الصو�ي ��صط�ح ��ي �واليق>ن (

يستÃ�äء�به�العبد��ي�أحواله�فيبلغه�إ«ى�درجات�ا-تق>ن.�وهو�ثمرة�التوحيد.�وقد�يحصل�عند�الفناء��ي�هللا�والوصول�
 .�)٢(إليه
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