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 النثر الفني الصوفيالقران و  القصة في

أنه  أم أدبي؟ فني نثر هو فهل بجنسه، المتعلقة نفسها باإلشكالیة الصوفي الفني النثر یواجهنا
 ولكي ال؟ أم األدب إلى الصوفي الفني النثر ینتمي هل أعني أدبي؟ غیر ولكنه فني نثر مجرد

 لكي بها نستشهد أن یمكننا التي النماذج عند نتوقف أن علینا یجب السؤال هذا نجیب على
 .انتمائه مجال بشكل عمیق نتفحص

اإللهي  الحب في المتصوفة كتبها عبارات وهو األولى الدرجة في فني نثر الصوفي فالنثر
 الدافع عن وبعیدا اإللهي، الحب في كتب الذي الصوفي الشعر مثل ذلك في وهي عموما،

 الحب هو عموما موضوعها فإن انثر أم شعرا أكانت سواء النصوص هذه التصوفي في
 لألدب الرئیس الغرض بهذا تتعلق التي األخرى الموضوعات بعض عن وجود فضال والغزل،
 وغیرها والخمرة والرثاء والشوق الرحلة ووصف الطبیعة ووصف كالشعور اإلنساني الصوفي

 ألنها الحسي والغزل كالهجاء تماما الصوفي األدب عن تغیب هناك موضوعات ولكن
 .والمحبة الغزل وهو الغالب الموضوع تتقارب من ال موضوعات

بموضوعه  تتعلق متعة لنا یقدم دام ما عموما أدب الصوفي األدب أن القول یمكننا هنا ومن
 بالغزل تتعلق والتي األخرى الموضوعات من به یتعلق ما وكل والمحبة الغزل وهو أال الرئیس
 في المكتوب األدب هذا إلى ننظر أن یمكن فإننا أخرى جهة ومن ثانویة، موضوعات لتصبح

 األخرى، الثانویة موضوعاته إلى بالنسبة وكذا البشري الحب في مكتوب أنه على الحب اإللهي
 هذه إلى لینظر حریته للقارئ ویترك ما بشكل إلیه النظر في یقیدنا ال الصوفي أن األدب أي

 .شاء النصوص كیفما
 إذ ال المنفعة، أجل من مكتوب عموما الصوفي األدب أن القول ننایمك ال فإننا ثالثة جهة ومن

الله  من والتقرب اإللهي الحب سوى الصوفي النص قراءة من علیها الحصول یمكننا منفعة
 القلیل من إذ الصوفیة، غیر أیضا العادیة الشعریة النصوص في یرد أن یمكن ما وهذا تعالى،

 النصائح هذه تظهر ما وغالبا معین، موضوع في معینة نصائح المتصوف یقدم أن غیر النادر



 من نفسها الدرجة على لیست نصوص وهي اإللهیة، المحبة طریق سلوك للمبتدئین في
 .صرفا إبداعا بوصفها المكتوبة النصوص

 كان من وربما العام الطابع هذا یتخذ لكي عدیدة بأمور تأثر قد الصوفي الفني النثر أن ویبدو
 عن األمور یبتعد الذي الصوفي األدب بروز إلى العذري الغزل قاد ثم ومن الكریم، القرآن أولها

هذا  في الصوفي األدب ذهب وقد الروحیة، األمور على یقتصر أن الحب من ویرید الحسیة
 .تعالى الله هو المحبوب دام ما الحسیة األمور عن بعیدا الغزل موضوع تناول في وبدأ االتجاه
عموم  في أخرى ثقافات من ممتدة أخرى تأثیرات عن یتحدثون الذین ثینالباح بعض وهناك
األدب  من النمط هذا بروز إلى قادت والفارسیة والیونانیة الهندیة كالثقافات الصوفي األدب

 .الخاص طابعه له مخصوصا إسالمیا صوفیا أدبا لنا لتنتج العربیة البیئة به وتأثرت
بانتمائه  كله الصوفي لألدب اعترفنا وقد الصوفي، نيالف النثر عن حدیثنا سنخصص واآلن

نثریة  نصوصا بوصفه األدبیة طابع الصوفي الفني النثر نمنح أن علینا لزاما وصار لألدب،

 .األخرى الموضوعات من ومتعلقاته اإللهي الحب في أدبیة كتبت
 سقوط األندلس بعد یباتقر لتنتهي األمویة الخالفة زمن من تبدأ عدیدة بأطوار النثر هذا مر وقد

 عالمات بروز أوائل من أن ویبدو وضعف، تخلف من عموما العربي األدب أصاب ما ویصیبه
 أبي طالب بن كعلي والمفكرون الحكماء أوائل بها نطق عبارات مجرد كان األدب من النمط هذا

 صار فنا حتى األشعري الحسن أبي بكتابات مرورا الفن هذا یتطور ظل ثم ومن عنه الله رضي
 .بنفسه منفردا
والتشبیهات  االستعارات كثرة ومنها الفنیة الخصائص من بمجموعة الفني النثر ویتمیز

 تأویلیة تأملیة مساحة خلق في تسهم الفنون هذه أن وذلك البیان فنون من وغیرها والمجازات
 المعاني من یرالكث بافتراض للقارئ یسمح المعاني في تعدد على انفتاحا وتمنحه للنص النثري

 .للنص الممكنة
 تحمل الجملة أن یریدون كانوا أنهم وذلك وإیجازها عباراته بقصر الصوفي الفني النثر وامتاز

 النفري كلما قال إذ عندهم أیضا صحیح العكس أن حتى المتعددة المعاني من الكثیر الصغیرة
 .العبارة ضاقت الرؤیا اتسعت

وذلك  والعبارات الجمل صیاغة شكل على الكبیر تمادهباع الصوفي الفني النثر امتاز كما
فنون  عبر وذلك المتاحة امكاناتها من االستفادة ومحاولة النحوي التركیب تقنیات على باالعتماد

داخل  للكلمات والترتیب التألیف فنون من وغیرها والوصل والفصل والحذف والتأخیر التقدیم
 .العبارة أو الجملة
 والمقابلة والتوریة والطباق كالجناس البدیع فنون من باإلكثار أیضا الصوفي يالفن النثر وامتاز

 __.بصور متعددة المعنى تعطینا بدیعة وإمكانات تلوینات النص تمنح التي الفنون من وغیرها


