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 الخالصة

، ونص إيحائي يعتمد على معرفة والعالمات إن النص الصوفي يحسب أنه نص مليء باإلشارات والرموز

الصوفي يستعين بالتصوير الذي يكون أداة من المتصوف وإدراكه العابر الحافل باأللفاظ الصوفية، إذ إن الخطاب 

أدوات التواصل عند الشاعر الصوفي، وكانت التجربة الشعرية تتمثل في التجربة الصوفية التي هي بؤرة الفهم عند 

 المتلقي

(، هي محاولة للولوج في عالم ولوجيةدراسة سيمي -الحالج )تصوير الذات في ديوانن هذه الدراسة؛ الموسومة بـ ا 

لحالج الصوفي، وذلك من أجل رصد آلية لجوئه إلى تصوير اإلنسان والذات اإللهية، تصويرا إشاريا، وتصويرا ا

إيحائيا، وكذلك كيفية تجسيد الضمائر، متجليا في هللا والوجود أيضا بحدسه الصوفي. والقصد من السيميائية في هذه 

 . العالمات غير اللغويةالدراسة؛ هي 

وتكمن أهمية الدراسة في أنها تقوم برصد التصوير اإلشاري لدى الحالج، وكذلك الربط بين التجربة الشعرية 

 والتجربة الصوفية عنده.  

تتكون هذه الدراسة من تمهيد ومحورين، ففي التمهيد؛ تحدثت عن الصورة الشعرية والتصوير الصوفي، وأما في 

لذات اإللهية، وأما مايتعلق بالمحور الثاني؛ لحالج لإلنسان وتصوير الالحالج المحور األول؛ فتناولت تصوير 

في الخاتمة؛ ما توصلت إليه من النتائج في هذه  دّونتتحدثت فيه عن تجسيد الضمائر والتصوير اإلشاري ، وأخيرا ف

 الدراسة.
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Self - portrait in Diwan Al - Hallaj  
(A symological study) 

 

 

 
   ABSTRACT 

 The mystical text is considered to be a text full of signs, symbols and signs, and an 

explanatory text based on Sufi knowledge and a transient understanding of the Sufis. 

The Sufi discourse uses photography, which is one of the communication tools of the 

Sufi poet. The poetic experience is the Sufi experience, When the receiver. 

This study, which is characterized by the (Self - portrait in Diwan Al - Hallaj -  

Symological study ) is an attempt to penetrate the mystical world of Al-Hallaj, in order 

to monitor the mechanism of its invocation to portray the human and the divine, 

signifying and suggestive, God is also present in his mystical intuition. Semiotics are 

intended in this study; they are non-linguistic. 

The importance of the study is that it monitors the indicative imaging of Hallaj, as well 

as linking the experience of poetry and Sufi experience. 

This study consists of two parts: In the preface, I spoke about the poetic image and 

mystical photography, and in the first axis, I dealt with the portrayal of al-Hallaj and the 

portrayal of al-Hallaj for the divine, and what is related to the second axis; I found the 

results in this study. 
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 المقدمة
ونص إيحائي يعتمد على معرفة المتصوف  إن النص الصوفي يحسب أنه نص مليء باإلشارات والرموز،         

عابر الحافل باأللفاظ الصوفية، إذ إن الخطاب الصوفي يستعين بالتصوير الذي يكون أداة من أدوات وإدراكه ال

التواصل عند الشاعر الصوفي، وكانت التجربة الشعرية تتمثل في التجربة الصوفية التي هي بؤرة الفهم عند 

األساسي في التصوير الصوفي هو التجلي والمبدأ حيث إن لغة النص هنا، لغة مختصة بهذا العالم الفياض،  ،المتلقي

ويرصد الشاعر الصوفي  وتعالي اإلنسان على الذوات األخرى في الوجود، في معرفة هللا تعالى والحقيقة أيضا،

بين اإلنسان مع الذات اإللهية، وذلك والعالماتية الصوفية ية حالة اإلنسان بمختلف تقلباتها، وترسم العالقة الدرام

 بيعة لغة الخطاب عند شعراء المتصوفين.استجابة إلى ط

إن الكثير من الباحثين أثناء حديثهم عن التصوير الصوفي؛ يقومون بالربط بين آلية اللغة اإلشارية المشحونة          

من جهة؛ والمناهج النقدية العالمات غير اللغوية بالرموز والغموض عند الصوفية والسيميائية التي تتمثل في 

؛ لرسم أبعاده النص الصوفي يحتوي عالمات إشارية، إذ إن ؛ من جهة أخرىثل الشكالنية والبنيوية والتلقيديثة مالح

قتضي من المتلقي تامضة، تتسم بأبعاد إشارية ومعان خفية، غفالشاعر الصوفي يخاطب المتلقي بلغة  التصويرية.

  .هاق والمعرفة بعالم التصوف لفك شفراتياإلدراك العم

هي محاولة للولوج ، دراسة سيميولوجية( -)تصوير الذات في ديوان الحالجإن هذه الدراسة؛ الموسومة بـ          

في عالم الحالج الصوفي، وذلك من أجل رصد آلية لجوئه إلى تصوير اإلنسان والذات اإللهية، تصويرا إشاريا، 

والقصد من  والوجود أيضا بحدسه الصوفي.متجليا في هللا ، الضمائرتجسيد وتصويرا إيحائيا، وكذلك كيفية 

 العالمات غير اللغوية. هي السيميائية في هذه الدراسة؛ 

وتكمن أهمية الدراسة في أنها تقوم برصد التصوير اإلشاري لدى الحالج، وكذلك الربط بين التجربة          

 الشعرية والتجربة الصوفية عنده.  

تتكون هذه الدراسة من تمهيد ومحورين، ففي التمهيد؛ تحدثت عن الصورة الشعرية والتصوير الصوفي،          

ا مايتعلق بالمحور لذات اإللهية، وأمل الحالج إلنسان وتصويرالحالج لالمحور األول؛ فتناولت تصوير  أما فيو

في الخاتمة؛ ما توصلت إليه من  دّونتالضمائر والتصوير اإلشاري أيضا، وأخيرا  تجسيدعن الثاني؛ تحدثت فيه 

 النتائج في هذه الدراسة.

        

 التمهيد
 مفهوم الصورة الشعرية -1

 مفهوم التصوير الصوفي -2

 

 مفهوم الصورة الشعرية -1

وصورة التمثال عند أرسطو هي الشكل  الصورة هي الشكل الذي يتميز به الشيء، أو ما قابل المادة،               

وليست الصورة أشياء مرئية فحسب؛ وإنما  ،ته هي ما صنع منه من مرمر أو غيرالذي اعطاه المثَّال إياه، وماد

)مطلوب،  تشمل الحواس األخرى وهي: السمع، الشم، اللمس، والذوق، ولكن الكثير من الصور يعتمد على الرؤية

ً يتألف عادة من عناصر محسوسة أخرى؛ فإن وبعارة  (.202، 202/ 2002 ً قويا الصورة كالم مشحون شحنا

خطوط وألوان، حركة و ظالل تحمل في تضاعيفها فكرة وعاطفة أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر وأكثر من 

ً انعكاس  الواقع الخارجي وتؤل ً منسجما ويلك  ويرى كل من رينيه (.271/ 2722)غريب،  ف في مجموعها كالما

معالم إنسانية ل اً ما يعطي الصورة فاعليتها ليس وجودها كصورة بقدر ما هو كونها تجسيدوأوستن وارين بأن 

تخترق الذهن و تلتصق به، فالحسيات أقرب إلى الذهن اإلنساني من المجردات، وذلك لما لها من تشكيل بصري 

وارتبط  (.242)ويلك ووارين، .../  "تمثيال" لإلحساسنها "بقية" أو وحركي ملموس وتأتي فاعلية الصورة من كو

مصطلح الصورة بمختلف الفنون) التشكيلية، الحركية، البصرية، والقولية(؛ باعتبار أن الهدف النهائي منها هو خلق 

عالقات بين مفردات الموضوع الذي تتناوله، بحيث تنتج نوعا من التناسب بين أطرافها. وتكمن أهمية الصورة في 
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ونها تجسد الموضوعات المجردة، وتحليلها من مجال الخبرة الذهنية إلى مجال الخبرة الحسية. ولقد تحدث فالسفة ك

لتمثيل المرئي أو الذهني لحدث ما. وربما كان مصطلح الصورة الشعرية هو أكثر الجمال عن الصورة باعتبارها ا

م جامع مانع له، لذا؛ فقد تعددت التعريفات المصطلحات األدبية مراوغة، حتى أنه ليصعب علينا طرح مفهو

حيث إن كل تعريف كان يتواءم وزاوية النظر إلى الصورة، المرتبطة بالصورة بتعدد االتجاهات التي تناولتها، 

  (.424، 421 /2020مورفي، )وبالتالي فقد تحددت طبيعتها الشعرية طبقا لموقع منتج المصطلح منها 

يرى الدكتور إحسان عباس الصورة من زاويتين فقط؛ األولى: أن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر               

وأنها تشبه الصور التي تتراءى في األحالم. والثانية: أن دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من 

ما تكون من عمل القوة الخالقة، المعنى الظاهري للقصيدة. ذلك ألن الصورة وهي جميع األشكال المجازية، إن

ندرس في  –وخاصة من الزاوية األولى  –ستها يعني االتجاه إلى روح الشعر، وفي دراسة الصورة فاالتجاه إلى درا

، مع اعتبار الحقيقة شيئين آخرين األسطورة والرمز، وأما الرمز فنعني به الداللة على ما وراء المعنى الظاهري

 وليست الصورة شيئا جديدا، فإن الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم، أيضا. المعنى الظاهري مقصودا

م الصورة يختلف بين شاعر وآخر، كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه اتخدولكن اس

باحثا عن أصلها،  الشعريةالصورة لقد اتجه باشالر مباشرة لوصف ماهية  .(200، 271/ 2774عباس،  للصور

كما تحدث في خبرة الوعي أو الذات )القاريء(، الذي يحاول فهم هذه الصورة الشعرية من خالل ما تمثله خياليا. 

فكان بحثه ينصب على الخبرة  بالصورة الشعرية؛ ليبين لنا كيف تحدث تلك الصورة الشعرية في خبرتنا، وكيف 

–-كالعديد من الفينومينولوجيين –-ورة. ويرجع هذا إلى فهم باشالر تؤثر خبرتنا في فهم ماهية هذه الص

فمعنى الظاهرة أو الصورة الشعرية يكون مرتبطا للفينومينولوجيا كمنهج لوصف عملية اتصال الوعي بالعالم. 

ن الصور ويفهم من ذلك أ بالذات المدركة أو بأفعال الوعي نفسه. فالوعي أو الذات تؤثر في موضوعها وتفهم معناه.

/ 2020)اإلمام،  الشعرية قد تسطع بضوئها وتوهجها، وبالتالي فإنها تدفع القاريء على تذكر ماضية األكثر بعدا

على كل باحث في مجال النقد األدبي أن يقدم مدلوال قاطعا مانعا وعلى الرغم من أنه يصعب  (.404، 211-214

س الصورة وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما وأي غني لمصطلح الصورة، فالذي ال ريب فيه هو أن الخيال أسا

في الخيال يصحبه غنى في التصوير وأية خصوبة في فهم الخيال تعني بالضرورة خصوبة في فهم الصورة 

  (.242/ 2778)صادق، 

 مفهوم التصوير الصوفي: -2

فهي ليست تعبيراً مجازيا  السابق،الصورة في تجربة المتصوفة تختلف بشكل كبير عن التصور البالغي              

عن واقع معين، وإنما هي أقرب للمفاهيم الحديثة تعبير عن الحقيقة الداخلية وبحث محاولة للوصول إلى قلب الحقيقة 

ط بهم ألجل إيجاد العالم الحقيقي من خالل تجربة الفناء ومحو الموجودات التي تمأل هذا العالم، الصورى المحي

فالصورة مهما كانت تحمل أبعادا إيحائية ورمزية وتاريخية وثقافية؛ إال أن بعدها التقريري (. 218/ 2001)سامي، 

وشكلت الصورة الفنية عند الصوفية وسيلة سيميواتصالية (. 244/ 2001يوحي بأنه حامل لخطاب الحقيقة )يوسف، 

م للبحث عن تلك المشاعر التي تفيض بها نفوسهم ورمزية بالغة األهمية، سعى من خاللها الفنانين المتأثرين بتجربته

يغني إقناع الكلمة وغناها )الشجيري، عبدالحق، التي يرون في التعبير عنها بالصورة، إنما يقدمون عمال يقنع و

شعراء الصوفية؛ نجد سيميائية الصورة للكثير من األمور والقضايا، وإذا نظرنا إلى ديوان  (.204/ 11-14، 2024

قة بين اإلنسان مع جلي في وحدانية هللا تعالى، ودرامية العالقة بين اإلنسان والوجود عامة، وصورة العالمنها الت

ية الذات اإللهية؛ من خالل عين القلب  المستمد من الكشف والشهود، وعين العقل المستنبط من المعرفة الصوف

الفارض ورابعة العدوية وجالل الدين راء؛ ابن عربي والحالج وابن والحدس الصوفي، ومن هؤالء الشع

وهم يقومون بالربط بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية؛ وبالتوفيق بينهما  الرومي)مولوي( وما إلى ذلك..

 يسعون إلى معرفة هللا تعالى وإيجاد معنى للوجود.

تصاعد هو تسامي نحو األجمل  إن الصورة الشعرية عندهم تبدأ مع بداية الحدس الشعري، وتنمو في              

فالتجربة الصوفية سعت دائما نحو انعتاق الروحي نون والنظام والحقيقة الكونية، نحو القاواألقدس واألكثر اتساقا، 

بشهوة الوصول إلى مركز الكون،  والحركة القلقة الموارةفظلت مشبوبة بالوجد، والذهني والتغلب على الدنيوي، 

بين المحدود والالنهائي، إنه سعى وجودى للتواجد في  متجددة وجموح ومنسوجة بآالم ووحشة الصوفي وصراعه
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ولما كان الحدس الصوفي يقترب كثيرا من الحدس الشعري، كما أن الشاعر والمتصوف كالهما يتقاسمان  المطلق.

نحو حقيقة ما، ولما كانت التجربة الصوفية العربية هي تجربة شعرية بالفعل  هذا الحس باالغتراب، وكالهما يسعى

 (.217-218/ 2001ل ذلك إلى اكتشاف الذات في الفن )سامي، طرحت نفسها من خالل اللغة الرامزة، فقد دفعهم ك

ير والتحسين ويحدد ابن عربي العالقة بين التجربة الشعرية والتصوير التصوفي؛ ويقول: )رفع لك عالم التصو

والجمال وماينبغي أن يكون عليه العقول من الصور المقدسة والنفوس النباتية من حسن الشكل والنظام، والسريان 

 (.21/ 2784الضوئي والليل والرحمة في الموصوفين بها، ومن هذه الحضرة يكون اإلمداد للشعراء( )ابن عربي، 

مقرون بحركة التجلي، ومفهوم التجلي هو الركيزة التي ينطلق منها إن ظهور الموجودات، أو انكشافها لذاتها، إذ 

التصور الصوفي عن الخيال، من حيث هو قوة خالقة تتجلى إبداعيتها في المقدرة عن التكوين واإليجاد )سليطين، 

 ها.والذي يهمنا في هذه الدراسة؛ سيميائية التصوير الصوفي عند الحالج، ونحاول أن نتطرق علي (.17/ 2021

 

 

 المحور األول
 إلنسانل الحالج تصوير -1

 لذات اإللهيةل الحالج تصوير -2

 

 الحالج لإلنسانتصوير  -1

نزع اإلنسان منذ فجر التاريخ إلى البحث عن حقائق الوجود وأسراره، ممتطيا تأمالته وما يعطيه عقله                

يبدو أن اإلنسان في ماضيه السحيق؛ استشعر في من إمكانات؛ إلدراك ظواهر األشياء وعالقتها بعضها مع بعض، و

باطنه تلك الروح الخفية، وذلك الغيب المجهول، فأراد أن يحرر نفسه من ربقة المادة، أو بمعنى أدق؛ أراد أن يمد 

جسرا بين وجوده الفيزيائي والوجود الغيبي، فانطلق عفو الخاطر في غناء بدائي، أو حركات جسدية تعبر عن رغبة 

نطالق، رغبة في التحرر من أثقال الجسد، أو أنه أخذ يشخذ خياله في اختراع طقوس أسطورية يرى فيها في اال

وتمثل الذات بالفعل األمر الذي يحيل  (.211/ 2008معاني غيبية وقوى علوية تحل له ما أنبهم وما غمض )عودة،

/ 2007)عياشي،  على نحو متساوق، وتتشكل اإلحالة إلى الذات واإلحالة إلى الواقع إلى نفسه في اإلحالة إلى الواقع

ويتصل بإشكالية الكتابة والوعي الكتابي جدل الذات المتكلمة التي تتميز بصوتها اإلنساني الحي من جهة (. 70

إن صورة اإلنسان عند إذاً؛ ف(. 27/ 2001والكتابة المصورة في حروف جامدة ال تنطق من جهة أخرى )عزالدين، 

اإلنسان ماهية الصوفي؛ عبارة عن تصوير الجانب الروحي له، إذ إن المتصوف يرى أن هذا الجانب هو أساس 

في تصويرها الشعرية تنهل من عمق النفس بما لها من  عند الحالج لذا؛ نجد أن التجربة الصوفية ووجوده،

وإن التصوير الصوفي هو تصوير ذاتي  بة وفق الحاالت الوجدانية.واالستجا االنفعاالت المبنية على ثنائية اإلثارة

ويكون الحالج هنا؛  ي، ويكون مبنيا على ضمير المتكلم، ونقصد هنا؛ صورة العالقة بين اإلنسان وهللا تعالى.وفرد

 مرآة لإلنسان جميعا.

عمق اإلنسان وما حوله في العارف الكبير، يقوم بالربط بين وإن الشاعر الحالج الذي هو المتصوف               

محاوال الوصول إلى إقامة عالقة متينة بين اإلنسان وذلك على هيئة العبد والرب، أو الخالق والمخلوق،  الوجود،

)شرف منها قصيدة  ونجد ذلك في الكثير من قصائده، إيجاد معنى لذاته والوجود بأسره، وجاهدا نحو وخالقه،

 :(227/ 2002)ديوان الحالج،  ويقول فيهااإلنسان(، 

 والفقد  في الوجد فقد     الوجِد وجدٌ         ل  م  تأ                                            

 والقرب لي منك  ب عد     والبعد  لي ِمنك  ق رٌب                                             

 وأنت، يا فرد ، ف رد     وكيف يثبت ثاٍن                                                  

 وليس من ذاك ب د      فذاك قلب للمعاني                                               

ح      والشرك إثبات غيٍر                                              رك الشك ج   د  والش ِ

 بوصِف غير أ عد   فجاء ِمن ذا )ك أني(                                               
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 ألنني فيه عبد     أ عد  في الناس مولًى                                             

التجربة الشعرية العالقة بين العبد وربه، وقام الشاعر بالمزج بين  نجد في هذه القصيدة سيميائية               

تقاء بين نص القصيدة والمتلقي، لومن المعلوم أن العنوان عتبة للنص، وهو النقطة األولى لال والتصوير الصوفي.

 اللة المركزية فيه.وكان النقد السيميائي يقف عليه؛ ألنه يوجه المتلقي إلى دالالت عديدة في النص حتى يصل إلى الد

 دالعلو والمجوإن عنوان هذه القصيدة هو )شرف اإلنسان(، مكونة من كلمتين، فاألولى هي كلمة شرف، التي تعني 

وتتجلى هذه المرتبة في المعرفة  ، تدالن على شرفة اإلنسان وعلوه ومجده،في التصوير الصوفي، ومع كلمة اإلنسان

وإن الحالج أراد أن يعبر عن اإلنسان الكامل من خالل ثنائية الوجد والفقد، ويصور  الصوفية في اإلنسان الكامل.

بحدسه الصوفي؛ صورة اإلنسان الذي يبحث عن الوجود وماهيته، ساعيا نحو إقامة عالقة عميقة بينه وبين خالقه 

 إلى حد التماهي العرفاني بينهما.

لصوفي لإلنسان، الذي يربط بينه وعمقه الخفي المرتبط بمظاهر ا الحالج تصويرهذه القصيدة؛ تجسد               

الوجود وخفاياه، إذ إن الحالج يستمد مادته من الحدس الصوفي لرسم العالقة بين اإلنسان والخالق؛ من خالل التأمل 

لة تأمل وإن الداللة المركزية هنا؛ تكمن في مسأ في عظمة هللا ووحدانيته، وعالئه على كل الموجودات األخرى،

وهذه  بحيث أن العالمة البارزة فيها هي الفقد، الذي يتجلي في إثبات فردانية هللا تعالى.اإلنسان بين الوجد والفقد، 

 هي سيميائية الربط بين العبد والرب عن طريق المشاهدة والكشف، وإدراك الشاعر المتمثل في الوجد والفقد لربه.

أمام تصوير الشاعر؛ لرسم التمازج  يا وفكريا، بشكل يفتح آفاقا جديدةوتأمل وإن هذا الربط يخلق جوا عالماتيا

العطائي بين الروح والجسد من خالل إظهار غلبة الشوق في الروح للوصول إلى هللا تعالى، وذلك بفقد الجسد وفداء 

 إليه. جد له للوصولالروح؛ ألن من ال فقد للخالق فال و

لسيميائية تضع في البداية مهمة تحديد وحدات يعني تفكيك الدال والمدلول على حد سواء وإن المقاربة ا               

لعناصر أصغر لمحاولة معرفة العالقات القائمة بينها  على مستويي اللغة، أي التعبير والمضمون )كورتيس، 

ألنهما عنصران أساسيان  ولعل الشعر كان من أقرب األشكال التعبيرية للنفس البشرية خياال وعاطفة،(. 14/ 2020

وكان  (.244-2008/211حساس )عودة،غيب، واالتصال به عبر التصور واإلفي محاولة استكشاف مكنونات وال

يل عند الصوفي تجعله أن يتخيل، وأن يتجاوز الظاهر والمرئي إلى الغيب الالمرئي، وذلك من أجل عالء خقدرة الت

في تصوير عالقة  ويستمر. وكان الحالج يتخيل، وكيفية التواصل مع هللا، اإلنسان في الوجود ومعنى له في الوجود

 :(228/ 2002)ديوان الحالج،  اإلنسان بخالقه، ويقول في قصيدة )القرب والبعد(

 

 تيقنت أن القرب والبعد واحد  ا       ـــدمـــدك بعـــد بعـــبع دٌ ــــع  ي  ب  ــا لـمــف                   

ت  فالهجــي وإن أ ه جِ ــوإن                    ر  والحب واحد       ي  ـبـاحـر صــر   وكيف ي ص ح  اله ج 

ٍ ما لغيرك ساجد  لك الحمد في التوفيق وفي محِض خالِص                           لعبٍد ذكي 

               

 من  نساناإل معاناة رصدل الذي يكون جوهراينسج الشاعر في هذا المنحى التصويري إحساسه الدرامي   

لتخلصه ونجاته  ؛واغترابه في الوجودأيضا جهة، وانفتاح حلمه من جهة أخرى، ويحاول أن يجسد مأساة اإلنسان 

التصوير الروحي النابع من وجدانه مع ما في عمقه من منها، وفتح آفاق جديدة واألمل أمامه. وإنه يقوم بالربط بين 

وكان هذا  .في ثباته على التعلق باهلل تعالى ومعرفة جوابه الخفي يحمل في ثناياه يقين الشاعرسؤال وجودي 

الداللة  إنإذا؛ فالتصوير الدرامي؛ يتمثل في ثنائية الروح والجسد التي كانت مبنية على ثنائية القرب والبعد، 

 البعد والقرب من هللا تعالى، وتكون المسافة ي الهجر الذي يصاحبه بينالتي تتمثل فالمسافة  المركزية هنا تكمن في

  هي التواصل على مبدأ الثبات في الحب.

 لذات اإللهية الحالج لتصوير  -2

المبدأ األساسي في رسم  هي والسيما عند الحالج ؛عامة إن صورة الذات اإللهية في النص الصوفي                 

من الصوفي أن يجتهد وأن يرقي في رؤاه من أجل تأسيس عالقة ويتطلب هذا األمر خارطة الطريق لمعرفة هللا، 

التي هيمنت  ة مبنية على فكرة النقاء وصفاء القلبيإذ إن المحبة الصوفي نزيهة مع الذات اإللهية التي تمثل محبوبه.

والغاية هنا؛ هي المعرفة على رؤاهم وتأمالتهم، حيث إنها تقتضي من الصوفي؛ الربط الروحي نحو تحقيق غايته، 
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ولهذا يحاول أن يكون متواصال معه دائما، ويلوز المتصوف باهلل تعالى من خالل التفاني واإلخالص والتجلي به، 

إلى أساليب كثيرة وآليات عديدة للتواصل مع هللا، فإن بؤرة التواصل والحب مع الذات اإللهية هي حسن الظن 

 ة معه نحو ذروة الصفاء والنقاء.الصوفي باهلل، واالرتقاء بالعالق

يجد في نفسه بعد تصفيتها بأنواع  فإن اإلنسان في نظر الحالج صورة هللا، إذ يرى أن الرجل المتأله                

الرياضة والمجاهدة والزهد، حقيقة الصورة اإللهية التي طبعها هللا فيه، ألن هللا خلق اإلنسان على صورته، وهكذا 

أساسا  –يتخذ الحالج من العبارة القديمة المأثورة عن اليهودية والمسيحية؛ وهي قولهم إن هللا خلق آدم على صورته 

يعد الشاعر الصوفي الحالج من أكبر العارفين باهلل والعاشقين له، (. و211/ 2002ه اإلنسان)نيكولسون، للقول بتألي

ية، وصور هذا الحب الفياض بأشعاره، وعلى سبيل المثال يقول في قصيدته حيث استغرق في حبه للذات اإلله

 :(2002/222)ديوان الحالج،  المعنونة بـ )عذاب المحب(

 

ِ؛ مح                                        ؛ رب  ؟   ب        ـالصب  ب   ذ وال ه منك  ع ج 

ب  ٌب         ذ  ــيك ع  ـه فـذابــع                                         وب ع د ه  عنك  ق ر 

 منها أحب  بل أنت    روحي       ـوأنت  عندي ك                                      

 وأنت  للقلب قلب  ــيٌن         ن ع  ـيــت  للعـوأن                                       

 لما تحب  أ حب      حسبي من الحب أني                                            

           

اإللهية؛ هي النزهة واالستغراق في المحبة نحو ة لحقيقة الذات يالصوفالحالج إن الداللة المركزية في رؤية    

بحيث أن الداللة المركزية هنا؛ هي العشق اإللهي المبني الكلي هلل. فالحالج أدرك ذات هللا بعشقه وحبه إياه،  اإلدراك

ه، بل حيث يقول في البيت الثاني؛ بأن هللا مثل روحوالفناء فيه من جهة ثانية،  على ثنائية العذاب والعذب من جهة؛

وكلمة العذاب تدل  وإن كلمة الصَّب تدل على العاشق المشتاق إلى لقاء معشوقه، أكثر من ذلك في المحبة والشوق.

وأما كلمة العَذْب تعني الطيبة واأللفة والشفقة والرحمة، وهذه الثنائيا الضدية في ظاهر الكلمات داللة على األلم، 

  سبحانه وتعالى.جوهرية في ذروة الحب عند الحالج لذات هللا

إن الشعر في التجربة الصوفية مرتبط بالجمال واالنفالت من قيود العقالنية في التعامل مع األشياء،              

ويبقى المقياس األول إلدراك شعرية النصوص الصوفية، هو مدى كشفها السحري عن الغيب وفتح أبواب ال نهائية 

ق الجمال بامتداد هذه الالنهائية التي تزيد لمعرفة حدسية، وفنية الكون، وخالقه واإلنسان والوجود ككل، ويتحق

استمر الحالج في تصوير الذات  وعلى هذا األساس؛  (.17/ 2001الشوق والرغبة في المزيد من المغامرة )سامي، 

 وذلك من خالل تجربته الصوفية المستعينة من الحدس، اإللهية من خالل الكشف والشهود، واالتحاد والحلول أيضا،

 :(224-221/ 2002الحالج، )ديوان ويقول

 

 فقلت: من أنت؟ قال: أنت رأيت ربي بعين قلبي                                       

 وليس أيٌن بحيث أنت؟!  فليس لألين منك  أيٌن                                       

؟ أنت                                 ت  كل  أين     بنحو ال أين فأين أنت  ز   الذي ح 

؟                                  وليس للوهم منك وهم       فيعلم الوهم أين أنت 

 ت أنت  ففي بقائي وال بقائي         وفي فنائي وجد                                

 فحيثما كنت  كنت  أنت   ي       أنت  حياتي وسر قلب                               

نَّ بالعفو يا إلهي                                            فليس أرجو سواك أنت   فم 

      

ة ممتدة في يفالحدس يرتبط بأمور تتجاوز الذهن، وال يتعالق بمعرفة سابقة عن الموضوع أي بسيرورة معرف        

يتصل بالموضوع المتعالي؛ بوصفه موضوعا خارجا، تحديدا، عن الفكر، الزمان وال يقتضيها، إذ إن الحدس 

هنا  صور الحالج(. و204/ 2004وبتعبير منطقي؛ فإن الحدس مقدمة ال تؤدي بالضرورة إلى حاصلها )الحداوي، 

خالل اهلل من وفي يركز على تصوير عميق لمحبته وذروة معرفته ببينه وبين الذات اإللهية، وهو كص عالقة مثالية
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ويعد هذا النص بؤرة الحلول واالتحاد سيميائيا في المعرفة  كما يستشعرها في وجدانه.رؤيته وحدسه الصوفي، 

فإن سيميائية إقامة العالقة هنا؛ تكمن في  الصوفية، وفي تركيزهم على أهمية المعرفة باهلل وتنزيهه عن كل شيء.

 هر نحو الباطن والالمرئي.الكشف الصوفي وعبور المشهد الرائي له، وتجاوز الظا

 

 المحور الثاني:

 الضمائر تجسيد -1

 التصوير اإلشاري -2

 الضمائر: تجسيد -1

نت( في ضمير )األنا(، السيما عندما يصل إلى األيجسد ضمير ) ؛الضمائر تجسيدإن الحالج من خالل                

معرفي؛ لذا يبحث عن الحقيقة، ويمكن أن مرتبة رفيعة في عالم التصوف)مرتبة الحلول واالتحاد(، إذ إنه هو عارف 

نت( عالمة مضمرة في كيان )األنا(، وهذه العالمة في عالم التصوف موسومة باالتحاد األنقول: إن ضمير )

 : (221/ 2002)ديوان الحالج، والحلول، ويقول الحالج

 فقلت: من أنت؟ قال: أنت      رأيت ربي بعين قلبي                                       

 فليس لألين منك  أيٌن             وليس أيٌن بحيث أنت؟!                                 

       

 (:217-218/ 2002ويقول أيضا)ديوان الحالج،  

 نحن روحان حللنا بدنا    ، ومن أهوى أنا      أنا أهوى                                 

ت ني أبصرت ه                                       وإذا أبصرت ه أبصرت نا       فإذا أبصر 

لَّت  ب د نا                                 ن  رأى روحين ح   روحه روحي وروحي روحه    م 

                               

يمثل الحالج مرحلة هامة وخطيرة في تاريخ التصوف اإلسالمي، قوامها تحقيق ضرب من التزاوج                   

بين االتحاد ووحدة الشهود، كما تؤكد بعد الحالج عن كل منحى حلولي وأنه استمر يتطلع إلى اغتصاب االتحاد 

ريقا واضحا بين أنيته وبين هوية المستحيل مع هللا، حتى خيل إليه أنه حقق بغيته، ذلك أنه كما هو واضح يفرق تف

الحق من جهة؛ ومن جهة ثانية يؤكد قدم هوية الحق وحدوث إنيته، األمر الذي يعني أن هوية الحق خالقه وأنية 

الحالج مخلوقه. وإذا كان القديم ال يمكن منطقيا أن يحل في المحدث، فمن الطبيعي أن تكون هنالك استحالة مماثلة 

ويمكن أن نقول؛ لربما كان الحالج تأثر بالشيخ الصوفية ابن  .(271/ 2020الراشد، قديم )إزاء حلول المحدث بال

 هــ في مسألة الحلول واالتحاد، حيث إنه صاحب مذهب وحدة الوجود. 418عربي 

غيب نت، وكذلك القرب والبعد أيضا، واألين والاألإن الداللة المركزية هنا؛ ضميري األنا وف إذا؛                  

وكانت قوام العالقة؛ تتمركز في  والكشف واالتحاد، ويبين من هذه األبيات؛ أهمية العالقة العميقة بين العبد والرب.

والوهم في  نت، والوقوف على احتمالية االتحاد بين األيناألفي حلول ضمير األنا في ضمير سيميائية عين القلب 

ويرى الصوفي أن لغز الحياة تكمن في معرفة هللا تعالى،  عين الكشف والشهود، وخلود العشق وثبات الحب فيها.

ويعجز عقل األنسان العادي هذه المسألة لتذوقها، ولكن الصوفي يذوق الكثير من المعاناة والعذاب واأللم وما إلى 

الروحية القائمة على الحدس الصوفي  بية عن طريق الممارسةوهو يتغلب عليها وعلى إفرازاتها السل ذلك،

فإن الذات اإلنسانية مغلفة باألنا  عالم الخفي النقي.الأوالتصوير الصوفي، وذلك بترك العالم المحسوس والولوج في 

الجسد  الصوفية، وهذا األنا؛ عالمة من عالمات عالء اإلنسان نحو المراتب الكبرى للصوفية، وتتعالى الروح على

به، وهذا التجلي اإلنساني هو الجزء الجوهري لتحديد كينونة اإلنسان في محيطه الوجودي، وهذه اللعبة الضمائرية 

 في ماهيته. لصياغة موقف اإلنسان من حوله وما هي محاولة
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 ويقول الحالج أيضا: 

ِزجت روحك في روحي كما                             تمزج الخمرة بالماء الزالل            م 

  فإذاً أنت أنا في كل  حـال               فـإذا مسَّـك شيء مس نــي                           

            

يرى الدكتور حسين مروة بأن المزج كلمة تدل على الحلولية، وأساس هذا المجد عند الحالج هو االتحاد، و    

حلولية، ولكن نتاج هذا المزج كما صور الحالج "فإذا أنت أنا" يتضمن فكرة االتحادية، فهو ويقول: )المزج مقولة 

ذوبان كل من األنا واألنت في اآلخر دون أن يبلغا مرحلة االتحاد المطلق أو الوحدة، ألن ثنائية الروحين مازالت 

 (:240/ 2002آخر )ديوان الحالج، ويقول الحالج في موضع  .(224/ 2780)مروة،  قائمة في الصورة المذكورة(

                            

 أأنت  أم أنا هذا في إلهين      حاشاك  حاشاك  من إثبات اثنين

 كل ي على الكل ِ تلبيٌس بوجهين    هويةٌ لك  الئي تي أبدا       

 

هنا كان الحالج نقطة تحول حقيقية في الفكر الصوفي عامة، وفي الشعر الصوفي على وجه  ومن             

وإن كل ما لحق  الخصوص، حين كشف سرا من أسرار الوجود، وهتك سترا من أستار المعبود، بأقواله تلك.

في التجربة الشعرية، بالحالج من أذى وهالك؛ كان ناتجا عن محاولته الجزئية في تأسيس رؤية لـ )األنا( الصوفية 

تسعى إلى خلق وحدة وجودية بين هللا والعالم، بين عالم الالهوت وعالم الناسوت، بنبذ البينة بينهما، وإقامة هذه 

الفكرة متخذاً من الضمير )األنا( مسعفا، ومن حضوره الطاغي في الشعر منجداً. ولكنه في حقيقة األمر رغم هذا 

نج من سلطة الفقهاء وسطوة المتكلمين حتى ثارت ثائرة الشريعة عليه، وصلبته على اإلقناع البالغي واللغوي لم ي

  .(277/ 2007)الحداد،  بوابة الحقيقة

 (:241/ 2002)ديوان الحالج،  الحالج في أبيات أخرى، ثابت على عهده وظنه؛ ويقول    

 

 يا منية  المتمني     عجبت  منك  ومني                                             

 ظننت  أنك  أني  أدنيتني منك  حتى                                                

 وغبت في الوجد حتى    أفنيتني بك عني                                          

        

لمزدوج، ألن )األنا( تتمثل في المريد وهنا؛ يتجسد اآلخر في )األنا(، أو بعبارة أخرى؛ هو تصوير الذات ا          

عكس صورة ي نت(األشوق؛ هذا التجلي بين )األنا( و)ال الكشف والحنين؛ والمشاهدة والوالحقيقة معاً، إاّل أن في ح

 الحالج تصويرراك العميق عند العارف. إذاً؛ فاإلنسان الكامل من دون مفارقة، وهذا هو الوعي العابر واإلد

الصوفي هو مرآة لمعاناة اإلنسان ورغباته، وذلك من خالل جدلية عضوية محصورة في إطار العالقة الثابة بين 

 الحقيقة والعارف، التي تكمن في صورة )األنا( الذي يمثل الذات العليا)الذات اإللهية(.

 التصوير اإلشاري: -2

بالغموض والبعد الرمزي، ألنه ينتج اللغة اإلشارية إن التصوير اإلشاري في النص الصوفي، مشحون               

مفتوحة أمام دالالت عديدة  التي تحمل بعدين، ففي البعد األول؛ هي لغة الغموض واللغز، أما البعد الثاني؛ هي لغة

 إذ إن عالقة اإلشارة بالرمز واللغز؛ جعلت منها لغة غامضة وصعبة الفهم ومزدوجة المعنى، فهي وتأويالت كثيرة.

تنقل اإلنسان من المعنى الظاهر إلى معان أخرى خفية مقصودة، فالمعنى الرمزي الذي تكشف عنه لغة اإلشارة؛ هو 

معنى خلفي وبعيد في ذات الوقت، فهي تقوم بنقلة نوعية لإلدراك والوعي لدى اإلنسان عبر الرمز والمعاني الخفية 

ويميز  (.82/ 2022غير مفهومة وتتطلب التأويل )زياني، وهذا الطابع المزدوج؛ هو الذي جعلها غير المباشرة، 

المتصوفة بين مصطلحي اإلشارة والعبارة، إذ اإلشارة مجرد إيحاء بالمعنى دون تعيين وتحديد، ومن شأن هذا 

لغة  حديد للمعنى يجعله مغلقا ونهائيا، في اعتماداإليحاء أن يجعل المعنى أفقا منفتحا على الدوام، وأما العبارة فهي ت

اإلشارة والرمز ما يفسر الطبيعة الفردية للتجربة في كل من الشعر والتصوف، ويستجيب لها في امتناعها عن 
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على أساس من ارتباطها بأحوال الذوق والوجدان، واستنادها إلى فرادة الحدس التي تجمع بين  التعريف والتحديد

  .(28/ 2021)سليطين،  الشاعر والصوفي

ات اإللهية، حيث تشكل هذه السمات؛ ونجد أن الحالج في معظم قصائده؛ له سيمات تخيلية في تصوير الذ              

على المتلقي فهم العبارات، أو وهذا؛ يصعب شبكة عنكبوتية من اإلشارات الصوفية التي تتسم بالغموض واإلبهام، 

اءات واإلشارات الحسية الصوفية والذهنية ألنها لغة مشحونة باإليحباألحرى فهم المسكوت عنه في كيان النص، 

ولهذا كان على المتلقي أن يتخيل ويتأمل لكي يفهم الداللة المركزية في النص، ويكون على بصيرة المعرفية، 

 (: 242-242/ 2002كما نرى هذه المسألة في قوله، ويقول )ديوان الحالج،  وقدرة؛ في لعبة التأويل أيضا.

 

س                                      ر  ـــس      سكوٌت ثم صمٌت ثم خ  م  دٌ ثم ر  ج   وِعل ٌم ثم و 

 بردٌ ثم ظل  ثم شمـــس  و         وطيٌن ثم ناٌر ثم نـــوٌر                                    

ٌن ثم سهل ثم ق ف ـٌـر                                     ز  ٌر ثم ي ب ــــس  و        وح   نهر ثم ب ح 

ٌو ثم شوٌق                                     ح   وقرب ثم وفر ثم أ ن ــــس        وسكر ثم ص 

ٌو                                     ح  ـــس  و        وق ب ٌض ثم بسط ثم م   فرق ثم جمع ثم ط م 

 لديهم هذه الدنيا و ِفل ــــس           ألقواٍم تسـاوت  عبارات                                   

 عبارات الورى في القرب همس       أصوات وراء الباب لكن و                                  

ب ـٌد                                     إذا بلغ المد ى حظ  و نفـــس        وآخر ما ي ؤول إليه ع 

د س      ألن  الخلق خد ام األمانـي                                      وحق  الحق  في التحقيق قـ 

     

كان وراء هذه القصيدة عند الحالج قصة حوار بين الصوفيين، وهو بلغة الشعر يصور فحوى هذا               

نصوص الدينية أو اآليات القرآنية بتشفيراته؛ من الحوار، وأراد أن يفسر الرموز بالرموز، وأن يفك شفرات بعض ال

يحتاج القاريء إلى قدرة التصوير والتخيل، لذا؛   خالل تجربته الشعرية الصوفية المبنية على قدرة التخيل.

واإلشارات الصوفية لغة ومعرفة؛ الستكشاف هذا النص، وفك  واإلدراك العميق، والخبرة في األجواء العرفانية

شفراته وتأويل إشاراته، إذ إن التخيل التصويري اإلشاري هنا للذات اإللهية أو ما أراده الحالج؛ مبنٌي على السكوت 

 والهمس.

شهدت في ستينيات ؛ شيخ ومريديه بعد مجلس الذكرالتي كانت بين  كرةاوجاء في طواسينه هذه المذ                 

القرن الماضي مذاكرة في زاوية صوفية بمحض بين أحد شيوخها وكبار مريديه. وكانت المذاكرة حول )طس(، 

فقال أحدهم: )طس( كلمة منحوتة من كلمتي )طـه( و)ياسين( الواردتين في مفتتح سورتين من القرآن الكريم، وأنهما 

آخر: بل هي منحوتة من )طور سينين(، في قوله تعالى: ) والتين  وقال من األسماء التي تخص الذات المحمدية.

"، وقال ثالث: )الطاء( من وادي طوى في اآلية الكريمة: )إنَى أنا ربُك فاخلع 2-2والزيتون وطور سينين( "التين: 

اسين( هي "، و)السين( من )ياسين(، وأضاف أن في وهمه أن )يا( في )ي22نعليك إنك بالواد المقدس ُطوى( "طـه: 

وقال رابع: )الطاء( من الطهر، و)السين( من السناء وهو الرفعة والسمّو في صرافتهما الالمنسوبة إاّل إلى  للنداء.

الذات المحمدية. وقال خامس: الطاسين من التطاوس والطاووسية، والحالج  خرج إلى القتل وهو يتبختر. وقال 

غيب مطلق وغيب الغيب، وما خرج من خفائه إال بظهور  سادس: )طس( من )الطمس(، فـ )هو( من حيث ذاته

ميمه في )طسم(، ثم أنشد الحالج هذه القصيدة. وبعد ذلك؛ طالت المذاكرة بينهم حول حرف الـ )ميم(، فدخلوا في 

وحين قرأت الطواسين، في ما بعد، تبدّى لي طرف من العالقة بين ما سمعت . حروفية مكثفة، فاستغلق علّي كالمهم

 (:44-42/ 2020)الحالج،  قرأت، في ثالث نقاط وما

 الحقيقة المحمدية فكرة أساسية في الطواسين، السيما طاسين السراج. -2

بتجربته  موسى عليه السالم الذي "نودي من جانب الطور" شخصية مركزية في الطواسين، والحالج يحاور -2

 الروحية النبي موسى عليه السالم أمام تجلى النار المقدسة.

 اتفاق طرف مما ورد في المذاكرة مع رمز الحرفين كما رآه ماسينيون. -1
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وإذا كان ال مفر للشاعر من أن يكون خارجيا، منحرفا، متجاوزا للحس اللغوي واإلنساني العام، لما                 

مجرد مغامر  يسميه اآلخرون )كومان سنس(، فإنه البد له أيضا أن يكون ماكرا وداهية، ومؤثرا، حتى ال يصبح

منبت، ال أرضا قطع وال شعرا يبقى، يجمل له أن يحتفظ ببعض جسوره مع هذا الحس العام، دون أن يدمره كله، 

وإن الشاعر يدخل معا في رهان التحدي عليه أن يقطع في مستوى ويتأكد من التواصل على مستويات أخرى. 

كان الناقد الفرنسي )جان اللته الذكية المرهفة غير المباشرة. للداللة المباشرة، ينسفها كلية ثم يحاول بخبث أن يبني د

كوهين( على حق عندما تصور لغة الشعر في بنيتها األساسية المخالفة للغة التواصل اليومي؛ باعتبار أن الفرق 

ين طرفين بينهما يكمن في شكل الحركة واتجاهها، وال في طبيعتها، فبينما تعتمد لغة الحياة إلى عقد صلة مباشرة ب

مقابلين، تنطلق من المتكلم لتقصد المخاطب، في خط مستقيم متصل، ينجح كلما تفادى االلتواءات واختصر الطريق 

في خط واحد مباشر، فإن لغة الشعر ال بد لها من شكل حركي آخر هو وجه التحديد الشكل الدائري الذي يبدأ من 

يلبث بعدها أن يعود إلى نقطة البداية، بعد أن يكون قد التف حول نقطة ما ثم يلبث أن يفارقها ليتم رحلة طويلة ال 

األشياء واألشخاص ليغمرهم ويحتضنهم ويدخلهم في عالمه عبر مجموعة من أنساق الترجيع الموسيقي والداللي 

م أن تلفهم بعباءتها وتدعه التصويري،فليس من الضرورس إذاً في لغة الشعر أن تخترق الناس دائما، لكن حسبها

تطورت اللغة الصوفية تطورا بالغا في اتجاهات  (.42-18/ 2777يتنسمون أريجها وهم محوطون بها )فضل، 

مختلفة، فهناك ما يسمى بالجفر أي علم الحروف، الذي يتعامل مع المعنى الرمزي المتضمن في الحروف األبجدية 

نات األساسية لألشياء، فمن خاللها نعرف طبائع األشياء. أما لغة الحب فقد وجدت استعماال خاصا  باعتبارها المكّوِّ

وفية إذ إنهم اتخذوا من الصور الغزلية التقليدية في األدب العربي رموزا عديدة ومتنوعة للتعبير عن الحب عند الص

الصوفي. فكل هذه التطورات الجديدة ظهرت على نحو جلّي في كتابات المتصوفة منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع 

م، والحسين منصور الحالج ت 720هـ/ 278ت بغدادي المالدي، لدى علماء التصوف من أمثال أبي القاسم الجنيد ال

هـ/ 101م، وحتى في مؤلفات حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي ت 712هـ/ 120، والحكيم الترمذي ت 722هـ/107

وعلى هذا النحو استطاع المتصوفة خلق لغة خاصة بهم، مليئة باإلشارات الباطنية التي  م، وآخرين كثيرين.2222

إال من سلك طريقتهم الخاصة. وقد نمت هذه اللغة الرمزية بمهارة فائقة في البئات الصوفية، حتى   همهاال يستطيع ف

تمكن المتصوفة من خاللها أن يعتبروا عن ويكتموا في نفس الوقت ما ُكشف لهم من مواجيدهم الذاتية ومعارفهم 

م أمام عامة الناس، خاصة أمام أهل المتميزة ومكاشفاتهم الباطنية. وكان قصدهم في ذلك تجنب إفصاح أسراره

علماء. وقد وصل المسعى التأويلي الصوفي هذا إلى مستواه األعلى على يد الصوفي األندلسي الشهير الظاهر من ال

 .(217-218/ 2021)سكاتولين،  أألشيخ األكبر محي الدين ابن عربي

 

 ةـــاتمــالخ 
 توصلت من خالل هذه الدراسة؛ إلى النتائج اآلتية:

كانت الصورة في التجربة الشعرية؛ تتعلق بالحدس الصوفي، الذي يكون رابطا بين التجربة الصوفية  -2

 والتجربة الشعرية

إن التصوير الصوفي يعتمد على سيميائية العالقات الثنائية الموجودة في الخطاب الصوفي المعرفي؛ التي هي  -2

الحلول واإللهية، الوجد والفقد، الكشف الشهودي والغيبي، عالمات غير لغوية في كيان النص، مثل؛ اإلنسان والذات 

 واالتحاد، وما إلى ذلك.

تتجسد التجربة الصوفية في عين القلب وعين العقل، وتكمن هذه؛ في إقامة عالقات درامية، وعالماتية معرفية  -1

 بين اإلنسان مع الذات اإللهية، متجليا في وحدانيته تعالى.

بين عمق اإلنسان مع الوجود بأسره، وكذلك مع الذات اإللهية، مستلهما  في تصويره لإلنسان؛ يربط الحالج -4

 ذلك من وجدانه المشحون بالوجد اإللهي.

ام الحالج بتصوير الذات اإللهية؛ مجتهدا فيه من أجل إقامة عالقة نزيهة بينه وبين هللا تعالى، إذ إنه استعان ق -1

 التصوف المتمثل في التجلي والحدس والتأمل.كثيرة في عالم  وعالمات بآليات
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بها؛ للتعبير عما في عمقه وما حوله، وتتمركز هذه اللعبة الصوفية  الحالج في تجسيد الضمائر واللعب تمكن -4

على عالمات عديدة مستمدة من عالمها المضمر من جهة؛ وعالم الكشف والشهود والوجد الذي يحيط الحلول 

 جهة ثانية. واالتحاد عند المتصوف؛ من

إشارية إيحائية  تتسم اللغة الشعرية عند الحالج بالغموض، وهي لغة مليئة بالعالمات الصوفية، وبسمات -2

، إذ إنه يصور اإلنسان والذات اإللهية بها تصويرا إشاريا صوفيا، بحيث ةمعرفية تخييلورمزية مكثفة بشفرات 

فيها، وهذه المسألة مرهونة بقدرة المتلقي التأويلي وإدراكه  يصعب على المتلقي فهم أبعادها الخفية أو المسكوت عنه

 العميق في فهم النص.
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