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 :  ملخص

مظاهر تطور الداللة اليت اعتمدها   بّين مفهومامصطلحا و  يةها مواطن ورودهبتحديد لؤلفا  الصويةة  املتوة يف املعاجم اللغوية ويف لفظ الف  حصاء إ
بسبب كثريا ما عّبن عنها الصويف باإلشارة    ملعاين وجدانةة وسلوكةة متداخلةمستوعبا هبا صبح أالصويةة لالنتقال مبصطلح الفتوة ملستويا  من النضج 

يكل من الكرم والعدالة واالستقامة و اجلهاد وغريها من مكارم االخالق معاين أخالقةة عملةة متت املواضعة  احلاصل بةنها  دقة ولطاية معانةها والرتابط
سب الرقي الذي ناله يحعلى مصطلح الفتوة لكون داال علةها للتعبري على حالة من الكمال االخالقي ال تنال إال بالرتقي يف منازل السائرين  

وخروجها عن أصل الوضح اللغوي أحةانا أخرى ميكن عدنه املصطلح املفتاح لفهم باب االخالق يف   وتضةةقها احةانا  مصطلح الفتوة بتوسةع داللته
 .التصوف أي اجلانب العملي منه

 مكارم االخالق؛ الرتادف االشرتاك اللفظي؛التطور الداليل؛ مصطلح الفتوة؛  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

A count of the term elfutua in linguistic dictionaries and Sufi writings, and we put it in 

different places. Sufism used it to move the term of the Sufi futua to move to it with a 

comprehension of sentimental meanings that you can find comprehending its meanings. And 

the interconnectedness that occurs, both generosity in the sentence, integrity, jihad and the 

other method used in translating the futua, except for it to express the state of moral 

perfection in the state of moral perfection in the homes of the walkers. Consider it another 

term to understand the door of ethics in Sufism, That is, the practical side of it. 

Keywords: ; futua term;  Semantic development;  Verbal participation; Synonymy, honorable 

morals 
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 :مقدمة.1
الصويف بصفته لونا من ألوان األدب مفردا  خاصة تناسب حاال  شعورية معةنة  وعمل على نقل ألفاظ من حقول أدبةة  األدبأيرز 

هي األخرى  إال أهنا ذا  عالقة قوية مبا دلت علةه من مفاهةم تضع ؛هبامإلوعلمةة خمتلفة  كما متةز بوضع مصطلحا  تتصف بالغرابة وا
 بالصويف صاحب هذا األدبوالتشكةك  هامستفالقارئ يف حالة من اال

استعمال ألفاظ قدمية من أو   لتعبري عنها لوضع ألفاظ جديدةلاحلاجة  لتلقي من ربه تعرتيه مواجةد تدعويالصويف يف سريه وخلوته وطلبه ا
يأخذه  تعبريية  وبّي الكتمان الذيذخريته اللغوية  وحّي يفةض الوجد جيد الصويف نفسه يف حالة من احلرية بّي البوح الذي يضعه يف ورطة 

يأنتج أدبا عملةة التطور الداليل بكل أبعادها خيرج الصويف من هذا التناير الذوقي عمل على تسخري كي حلاال  شعورية أشد تعقةدا  ول
 .روحةة سامةة أسرار الطريق و ما حيمله من معانمتمةزا نقل به 

يف األدب الصويف يكون يف أغلب األحايّي قصديا  حةث يتعمد أنه حيدث تلقائةا إال أنه ورغم أن التطور الداليل لأللفاظ من مساته  
يف األدب الصويف  يسري تطور الداللة معاين من أجل غايا  وجدانةة  ومل أو استخدام لفظ واحد لعدة  عطاء لفظ معّي ملفهوم ماالصويف إ

بعةدا عن منا يتقلب بّي التضةةق والتخصةص وبّي التعمةم واالتساع  ومن أبرز األلفاظ اليت استعملت يف األدب الصويف يف اجتاه وحد وإ
حىت أصبح يشكل منظومة  فاهةمه واختاليها من صويف إىل آخر  وتطور دالالتهمعلى حنو واسع بتعدد   و املتصوية ند أغلبالرمز واإلهبام ع

يشكل إىل أخرى خلقةة مركبة ومتداخلة و   وجدانةة ىل معانإ حسةة ة  هذا اللفظ الذي انتقل من معانلفتو لقةة متكاملة هو لفظ اخ  
باب وحقائق نوعا من الكشف عن بعض اسرار  بذلك تعتّب  تهودراس  حسب أغلب النصوص اليت ورد يةها حمورا  ملدارا  مكارم االخالق

صطالح من اللغة إىل ا ومسار تطورهوجديد مفاهةمه اللفظ سّب أغوار ل كما تعند سبةال  ميثل اجلانب العملي يف التصوفاألخالق الذي 
ومعرية  لعملةة التطور الداليل   ةتوظةف املتصوي لبةان اتطبةقة امنوذج" الفتوة"مصطلح  هديت الدراسة لتقدميومن أجل ذلك  املتصوية  

 املعجمةة منهج الدراسة املصطلحةة املتمثل يف الدراسةإال باعتماد لن يتم هذا و   كةف أياد األدب الصويف من تطوير معاىن مفردة الفتوة
 .ومعرية قوته االستةعابةة ونضجه االصطالحي من مصادرهمراحل تطور لفظ الفتوة رصد اليت متكن من  املفهومةة للمصطلحو  والنصةة

 اقع الداللي للفظ الفتوة في اللغةالو 2.
 مداره .1.2
به مع  ملعاين متنوعة تفرقت بّي املعاجم اللغوية اليت حاولت اإلحاطة واستعمليف اللغة على مسمةا  عديدة   لفظ الفتوة ومشتقاته أطلق

 أصل قدم بةانا لفعل الفتوة بدل املصدر  واألغلب بّين  على اشتقاق اللفظ يقط  ومنها منز منها من ركن ي  االختالف بّي معجم وآخر
 :وبرتتةبها الزمين جند أن الفتوة تدور حول املعاين التالةة   يحسب املعاجم اللغويةمأخذه   إىل فظ وأشارلال
 الصغري من الشباب   الطري 
  اهنم يتةة آمنوا برهبم يزدناهم " قوله تعاىل عن اهل الكهف يف وصف قوة العقل واالميان عندهماستنادا لالكبري من الشباب

 (1)"هدي
  (2)" ة العزيز تراود يتاها عن نفسه قد شغفها حباوقال نسوة يف املدينة امرأ" ال تعاىلق ؛االمةيكىن به عن  العبد و 
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   قوة البنةاناملتصف بالنظارة و  القوي الفيٍت. 
   الذي يبادر عن غريه يف مشاق االمور وسعةه اىل االيضل . 
  واحلرية كرم السخاء  وال. 
الصورة كاملة  بةانمعاين لفظ الفتوة بشكل دقةق  و لبة واملتكررة يف املعاجم اللغوية  لكن إلبراز االغعاين السته السابق ذكرها متثل املعاين امل
الوقوف على رصد التطور الداليل للفظ  و هبدف  فظ مصطلحا ومعىن أقدم خالصة ما جاء يف املعاجم اللغوية بنوع من التفصةل والرتتةبللن 

 :خذهحىت يتةسر حتديد مدار اللفظ ومأ الفتوةللفظ  االستعماال  اللغوية املختلفة
والفاء والتاء واحلرف املعتل أصالن أحدمها يدل على   (1)عل ذلك يف يتائه ممدود مهموزالشاب والشابة والقةاس يت و يتاء  وي  : ةلفيتُّ والفتةن يا

  (2)ويقال يىت بّين الفتاء  واحد الفتةان  والفتاء الشباب :والفىت من الناس  الفىتن الطري من االبلو  واألخر على بةان احلكم  الطراوة واجلدة
يىت من صفته كةت وكةت من غري متةةز بّي الشةخ والشاب  وهذا يىت بّي الفتاء : وهذا يىت بّين الفتوة وهي احلرية والكرم  وتقول العرب 

بةننا الفتاء: وهذه بقرة يتةة وهو طراوة السن  وهذا ثور ييت
الدواب خالف املسن وهو كالشاب من الناس واجلمع أيتاء مثل  من:   والفيٍت (3)

  الشباب زنة ومعىن  يقال قد ولد له يف يتاء سنه اوالد  الفىت الشاب  ويكون امسا وصفة: كسماء   الفتاء؛  (4)يتةم وايتام  واالنثى يتةنة
 .زاد الزخمشري معىن احلرية وتفرند بهوعلى الكرم  .(5)والفىت مبعىن الكامل الزجل من الرجال وكذلك  السخي الكرمي

العبد واالمة  ومسى اهلل صاحب موسي الذي صحبه يف البحر يتاه ألنه كان خيدمه يف سفره  وكانوا يسمون اململوك يىت : والفىت والفتاة
 وقوله مةته باسم ما كان علةه الفىت يف االصل يقال للشاب احلديث مث استعري للعبد وان كان شةخا جمازا لتس(6) "ودخل معه السجن يتةان"

 ورمبا األقرب ،(7)"آتنا غداءنا"يف سفره ودلةله قوله نه كان خيدمه مسناه بذلك ألري ان يوشع بن نون جاء يف التفس" اذ قال موسى لفتاه" تعاىل
 .مبا يقع علةه من االعمال وبذله للجهد كالفىت إن مل يكن أكثر -أي تسمةة الشةخ بالفىت -تسمةته
أيىت الفقةه يف   "ويستفتونك يف النساء قل اهلل يفتةكم يةهن" والف تةا والفتوى اجلواب عمنا يشكل من االحكام قال  (8)اللةل والنهار: والف تةان

واستفتةته   وتفاتوا الةه حتاكموا  والف توى بالواو بفتح الفاء وبالةاء يتضم وهي اسم من أيىت العامل اذا بّي احلكم  يف املسألة إذا بّي حكمها
 .(9)ى األصل وقةل جيوز الفتح للتخفةفواجلمع يتاوى بكسر الواو عل  سألته أن ي فيت ويقال أصله من الفيٍت وهو الشاب القوي

                                                                                 

 .311  ص8مهدي املخزوم  سلسلة املعاجم والفهارس  ج:    حتقةقالعين: اخللةل بن أمحد الفراهةدي_ ( 1)
زهري عبد احملسن :   حتقةقمجمل  اللغة: ابن يارس: وينظر   411  ص4  حتقةق عبد السالم هارون  دار الفكر للنشر والتوزيع  جمعجم مقاييس اللغة: ابن يارس_ ( 2)

    133  ص3   ج3881  2سلطان  ملؤسسة الرسالة  العراق  ط
 1  1  ص 2  ج3888  3دار الكتب العلمةة  لبنان  طحممد باسل عةون السود  :   حتقةقاسس البالغة: الزخمشري_ ( 3)
 412ص: املصباح املنري: الفةومي_ ( 4)
مختار :  حممد بن مشس الدين الرازي:   وينظر233  ص18  ج2333  3عبد اجملةد قطامش  دار الرتاث العريب  الكويت    ط:   حتقةقتاج العروس: الزبةدي_ ( 5)

  القاموس المحيط:   الفريوز آبادي1141س  ص.ط   د.د  دب د.   دلسان العرب:  و ابن منظور 231  ص21س    ج.د ط .  دار الفةحاء  دمشق  دالصحاح
 232س  ص.ط  د.  حتقةق ابراهةم االبةاري  دار الريان للرتاث  دلتعريفاتا: و اجلرجاين3123 ص3818  1حتقةق مكتب حتقةق الرتاث   ملؤسسة الرسالة  ط

 11: األية: سورة يوسف_ ( 6)
 412س  ص.  د2عبد العظةم الشناوي  دار املعارف  القاهرة  ط: حتقةق:  المصباح المنير: الفةومي:    وينظر233تاج العروس  ص: الزبةدي_ ( 7)
 .3123القاموس احملةط  ص:  الفريوز أبادي_ ( 8)
مفردات غريب :   والراغب األصفهاين412املصباح املنري  ص:    والفةومي1اسس البالغة  ص:   الزخمشري411معجم مقايةس اللغة  ص: ابن يارس: ينظر_ ( 9)

 126  ص2338  4  حتقةق  صفوان عدنان داودي   دار القلم  دمشق  طالقرآن
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؛ يجماعة الفىت يتةة ويتةان  وتفىتن يالن أي تشبه بالفتةان وجيمع  الفىت على األيتاء  مشتقاتهتعدد   الفتوةلى قدر تعدد معاين لفظ وع
  وهلؤالء يتو ما اي اميائكم (2)"وال تكرهوا يتةاتكم على البغاء"أي اميائكم  وقوله  (1)"من يتةاتكم امللؤمنا " وذلك قوله ومجع الفتاة يتةا 

وتفىتن وتفاتى واجلمع يتةة ويتةان و ي  ت و كفعول  بالكسر و يت اء بالفتح واملد يهو ييتُّ السنن بّين الفتاء  وقد ييِت  (3) ما يةهم يتوة وهو مجع يىت
 (4)وي يٍتَّ كعصي بالضم

البنت ت  ْفتةة منعت من اللعب مع الصبةان  يتةا   وهي ي تةنة مجع ِيتاء  وي  ت نةنتِ : يتاة ج وهي ِيتةان وِيتوة وي تون وي يِتن : ومها ي تةان وي توان ج
هي مجع يىت يف العدد القلةل والفتةان يف العدد الكثري  : تةةالفِ ي متباينة؛وختص بعض املعاجم صةغ متماثلة من لفظ الفتوة مبعاين    (5)ي  ت  ف تنتْ 

 .وباملد الشبابالشاب الكرمي والسخي الكرمي  : الكثري  والفىت  بالقصر

توة بالكسر ايضا و اختلفوا يف ياء الفىت هل هي ويِ (6)تةان  يالف ت وة على هذا من الواو  ال من الةاء و واوه اصل ال منقلبةالفِ الِفتوان لغة يف 
 (7)ياء او واو وقةل اصله واو على يتو ولقوهلم يف مصدره الفتوة

 والزِّنة هي اجلندة والطراوة والشبابو : دالال  حسةة؛ نوعّي تبّين أن دالالته املختلفة واملتمثلة يف  للفظ الفتوةالعرض اللغوي املفصل  ويق
متقاربة  ومتداخلة  ؛ دالال  وهي احلرية والكرم والسخاء و القوة والكمال :دالال  معنوية  و وكذلك اللةل والنهار كلها متعلقة بذوا 

الشاب من كل شيء   وه أصل اللفظن على أ تعوامج " ي- -ف"أغلب املعاجم بةنت هذا االشرتاك بذكر  أصل جذر ي  ومشرتكة
من بةنها اللةل والنهار و كل هذه املعاين حسةة كانت أم معنوية ل ألنه جامعدقها األصل الذي ذكره ابن يارس وهو اجلدة والطراوة  ألكن 

أما  مجةع الدالال  املعجمةة للفظ  مدارا للفظ الفتوة ألهنما السمة املشرتكة بّي" طراوة واجلدةال"ددمها  وعلةه ميكن اعتماد لفظي لتج
داللةا يأخذ بعدا  "بةان احلكم: "   عن املعىن املراد يف هذا املقام  ي يهو بعةدي الذي ذكره ابن يارس - -صل  االخر ملادة فأللبالنسبة 

ومعين بةان احلكم هي القوة والشباب حسب  "الف توى"باملعاين املستهدية يف هذا املقال حىت لو كانت املناسبة بّي  لفظ ال يرتبط  آخر
 .الفةومي

 تطوره الدالليمظاهر . 2 .2
هذا املعين على من  أطلقن الدواب يدل على الشباب والقوة  من االبل والفيت م ميكنن من رصد تطورها؛ يالطريتقارب الداللة واشرتاكها 

للقرينة  مهما كان سنه "العبد"طلق على لة ظ الف كما استعري  مسي يىت سن وقوي البنةة الصغري شاب يكل  ؛من الناس حيمل هذه الصفا 
وجه هذه االستعارة  .ال تتوايق وسنهاليت و للجهد والقوة اليت يبذهلا و وهي نسبة ملا كان علةه يف شبابه أ  وقد متت االشارة هلا  اجلامعة بةنهما

 .ا يف الوضع املصطلحي عند اللغويّياعتمادجوه الوضع املصطلحي املتفرعة عن اجملاز وهو االكثر من و 
ن يسعف يستطةع أال »حسب بعض اللغويّي  هوي  رغم كثرة استعماله ال يعين ياعلةته يف وضع املصطلح؛أو اجملاز  "الداللة انتقال"و 

  التمادي يف الركون إلةهي...إال بالقدر الذي تتحه اللغة من ألفاظ قادرة على أن تستعمل يف هذا االستعمال اللغة مبا حتتاجه من مصطلحا 
                                                                                 

 26: اآلية: سورة النساء_ ( 1)
 11: اآلية: سورة النور_ ( 2)
 126  و الراغب االصفهاين  مفردا  غريب القرآن  ص1اسس البالغة  ص: الزخمشري:   وينظر311العّي  ص: أمحد بن خلةل الفراهةدي_ ( 3)
 3123القاموس احملةط  ص: الفريوز أبادي_ ( 4)
 231خمتار الصحاح  ص: حممد بن مشس الدين الرازي_ ( 5)
 643 ص2333  3  حتقةق عبد احلمةد هنداوي  دار الكتب العلمةة  لبنان  طالمحكم والمحيط االعظم: ابن سةده املرسي_ ( 6)
 233تاج العروس  ص: الزبةدي_ ( 7)



                ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                               

 5256: السنة   16:عدد  52:مجلد

 

420 

 

الذي هو مدعاة لاللتباس واخللط حّي تتعدد مدلوال  املصطلح الواحد  وترتاكم  ييوقع يف االشرتاك اللفظ قصد الصةاغة االصطالحةة
لكن كما يعد االشرتاك اللفظ الذي ينتجه كثرة استعمال   (1) « الال  اللغوية يف الكلمة الواحدةالدالال  اجملازية االصطالحةة على الد

حةث حيمل املصطلح الواحد يهو يعد مةزة يتمةز هبا املصطلح الصويف عموما   العلمي  عةبا من عةوب املصطلح اجملاز يف الوضع املصطلحي
وتناسب طبةعة التجربة واحلاال   معاين خاصة حتمل دالال  تفارق أصل الوضع اللغوييةه دالال  خمتلفة  وأ لبست بعض املصطلحا  

مبصطلحا  هلا من القوة ما يستوعب كثاية املعاين  تلبةة حاجة الصويف علىاجملاز  بقدرة كن قد جنانب الصواب إذا قلنال اليت أنتجت يةها؛
استعمال لصويف صاحب التلون والتغري  لذلك جند ا نهةن ويتب ما جيده وبةان إيصالمن  وتبلغ من النضج ما ميكنها  ن التجربةعاملتولدة 

وزيادة قوته ونضجه واخلروج    الصويف لوجوه كثرية من مظاهر التطور الداليل على لفظ الفتوة مما ساهم يف التواضع على املصطلح والرقي به
 ".الفتوة يف اصطالح املتصوية"لتفصةل يف عنصر به متاما عن أصل الوضع اللغوي عند اغلبهم  وسةتضح هذا با

بصفة  الذي حيدث "انتقال املعىن"غري استعماال  ومظاهر أخرى من مظاهر تطور الداللة جند صطلح الفتوة من الناحةة املعجمةة رجوعا ملو 
ألن اجملاز على يرض  تدخله يف هذه   القرائنال نستطةع تفسريه بسهولة دون تواير » انتقاال من احلقةقة إىل اجملاز ومبرور الزمن   تلقائةة

  توسةع املعىنإىل أدي خاص إىل حةنز عام من حةنز  "ييت"قل لفظ ين ؛"تعميم المعني"أبرزها  ؛(2)«أمره يف الغالب  العملةة يكون قد نسي
  ياهلدف من وجنسه وكذا اللةل والنهار اتسع لةشمل  الشاب من الناس والعبد مهما كان سنهمن الدواب بل  مقتصرا على الفيتن يلم يعد 

أن يصبح عدد ما تشري إلةه الكلمة أكثر مما كانت علةه من قبل  أي ان مساحة اللفظ الداللةة متتد متسعة » توسةع الداللة وتعمةمها
 احلديث وأصبحت تدلاللسان هذه خصصت يف لفظ الفيت  داللةلكن   (3)«لتشمل عناصر اكثر من تلك اليت كانت تقتصر علةها قبال

 : ما يعرف ب    وهو تطور الداللة  أشكال من خرآ شكل للفظ الفتوة يتجلى املعنوية اجملردة أو  وبتأمل املعاين  يقط على الشاب من الناس
يصدق هذا النوع من التغةري على تلك األلفاظ اليت كانت  »وحممود سعران  حسب اصطالح  "التغير المتسامي"أو  "الداللة رقي "

إىل   "ب الشا" تغري  داللته من داللة حسةة ضعةفة  "الفىت"يلفظ   (4) « داللتها هةنة او ضعةفة  مث حتولت إىل دالال  قوية أو نبةلة
أن تغدو داللة الكلمة راقةة تستحسن قبول »الداللة مبا أن اهلدف من رقي و   "السخاء"و " احلرية" مثل وسامةةجمردة معنوية قوية   دالال

ألنه تطور من معاين بسةطة متداولة إىل معان أكثر   هذا الرقي ظهر علةها من األلفاظ اليتيإن لفظ الفتوة  (5)«ن ومكانةشأ وذا   .. اجملتمع

                                                                                 

 38  ص3  ط2338  عامل الكتب احلديث  االردن  المصطلحات الداللية بين التراث وعلم اللغة الحديث: ايهاب سعد شفطر_ ( 1)
 338  ص2336  3   دار الكتاب الثقايف   االردن  طعلم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات: لزعيبحيي عبابنة وآمنة ا_ ( 2)
 322  ص3883  رسالة ماجستري منشورة  اجلامعة االردنةة  كلةة الدراسا  العلةا  جدل اللفظ والمعنى؛ دراسة في علم الداللة العربي: مهدي أسعد صاحل عرار_ ( 3)

داللة :   و ابراهةم أنةس282  دار النهضة العربةة  بريو  د ط  دس  صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي: حممود سعران:   ينظر أيضا328املرجع نفسه  ص_ ( 4)
 368  ص3884  6  مكتبة األجنلو املصرية  القاهرة   طااللفاظ

 363  ص2331  3لمةة  بريو   ط  دار الكتب العالتطور الداللي اإلشكال واألشكال واألمثال: مهدي أسعد عرار_ ( 5)
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 مصطلحعلى التواضع اختار أهل التصوف   اإلنسانةةمعاين جوهرية يف النفس  والسخاء يالقوة والكمال واحلرية يف اجملتمع؛ أكثر عمقا ومسوا
 .وعلى ما يقارهبا من معاين  وسةتم بةان هذا يف باقي عناصر املقالالفتوة لةدل علةها جمتمعة 

 هخذمأ. 3.2
اجلامع بّي هذه الدالال   جند بتأمل السما  املشرتكة بةنها أن كل " اجلدة والطراوة" هاونظرا ملدار   حسب الدالال  املعجمةة للفظ الفتوة

وهذا يةه   عنها كل ما بتعارض مع هذه املعاين أسقطجم اه دة مرونضة  نفس ال تكون إال من كاحلرية  الكرم  والسخاء من الدالال  اجملردة  
أمرا مستساغا  ألن ي يطرته  ما جيعل إطالق صفة الصغر والشباب على حاملها أ الرجوع لألصل األول لإلنسانالقوة و  من التجدد و

حداثة السن والشباب  وما  "الصغري الشاب أي الفيت  يعن هذا املعىن املاديحتصةل هذه الصفاة حيتاج للقوة اليت ال يتمتع هبا غالبا إال 
منظومة  داللة على -عند الصويةة حتديدا–وتنوعت داللته حىت صار إطالقه   تبلور مفهوم الفتوة "يتمةز به صاحبه من قوة وطراوة وحتمل

 .  ولقبا ال حيوزه إال من تقدمت مراحل سريه واجتمعت يةه مكارم االخالقخلقةة متكاملة
 الفتوة في اصطالح المتصوفة. 3

 هر تطوره الداليل مت اعتماد امللؤلفا  الصويةة اليتومظا  نضجه االصطالحيدرجة و  يف و ملصطلح الفتوة يف االدب الص الداللةة ملعرية القوة
وحتلةلها   إحصاء النصوص اليت ورد يةها اللفظ يف كل بابتها يةه بالشرح والتوضةح  حةث مت   تناول  و قسما خاصاأيرد  للفتوة بابا أ

الرتكةز على و لتحديد التعريفا  املباشرة للمصطلح وأنواعها عند كل متصوف  واستخراج ضمائم ومشتقا  املصطلح ومرادياته وعالقاته  
 .على اللفظرصد أشكال التطور الداليل اليت ظهر  

 (212ت )مصطلح  الفتوة عند السلمي. 1.3
ن من الفتوة أ»: قالبذكر أسسها أو شروطها  حةث عرنيهايف بعديه املادي واملعنوي؛ يتمحور مصطلح الفتوة عند السلمي حول الكرم 

حيفظ الفىت على نفسه هذه اخلمسة اشةاء وهي االمانة  والصةانة  والصدق  واالخوة الصاحلة  واصالح السريرة  يمن ضةنع واحدة منهن 
  هوالبذل من أجلخر بإكرام اآلتتعلق   السلمي من شروط حتقق الفتوةهذه األخالق اخلمسة اليت جعلها ؛ (1)«يقد خرج عن شرط الفتوة

خوة الصاحلة اليت تستوجب الصدق س األوهذا من أس  وحتمل أذاهم كرام للغري حبسن الظن يةهم قوال ويعالإيعتّب يإصالح السريرة 
صد عن طريق بذل النصةحة لكل من الصةانة و بأمانة الصحبة    اإلخاللحقوق الناس وطةب معاملتهم  دون  منح مبعىن ؛واالمانة والصةانة

 اهلل  هذا هو الكرم يف بعده املعنوي
وال بإنزاله ب الفتوة إذا ورد الضةف يبدأ أادومن آ »:هبا قالادوة بذكر آبعده املادي  قد أشار إلةه السلمي حّي يصنل يف الفتالكرم يف   أما 

وهو " يما لبث ان جاء بعجل حنةذ"ابراهةم بالطعام بعد السالم  يثلثه بالكالم الطةب أال ترى كةف بدأ  مث مث بإحضار الطعام  وبإكرامه
ألنه اكرام  امةصنف أدب الفتوة هذا يف يتوة العميكن أن يإلكرام الضةف  السلمي حسب الرتتةب الذي وضعهي؛ (2)«تعجةل ما حضر

ن ن هذه اآلداب وحدها ال ميكن أدالله بإبراهةم علةه السالم يةه اشاره إىل أ  لكن استمادي يدخل يف عرف إكرام الضةف عند العرب
وغريها من االخالق اليت   واحلزم  والقوة  والتفكرابراهةم علةه السالم من الشجاعة   يسمى املتأدب هبا يىت إال إذا اشتمل على كل أخالق

عّي الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت يعلت هذا له ابراهةم قالوا ياتوا به على أ قالوا مسعنا يىت يذكرهم يقال "اطلق علةه هبا هذا اللقب 

                                                                                 

  48  ص3888  3يوسف زيدان  دار اجلةل  بريو    ط:   حتقةقالمقدمة في التصوف: ابو عبد الرمحن السلمي_ ( 1)
 48ص: املرجع نفسه_ ( 2)
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ويةها استعداد لبذل الروح بكل قوة  ؛وهذه يتوة خاصة اخلاصة(1) "هم هذا يسألومهوا ان كانوا ينطقونبآهلتنا يا ابراهةم قال بل يعله كبري 
يستغرق كل    يأس الفتوة عنده كرم معنوي جمردوسةعهاالداللة وت تعمةممي يوظِّف السل تداللوشجاعة من أجل ما يلؤمن به؛ وهبذا االس

يتوة ابراهةم تنبةه للمعىن اجلديد الذي أثبته يف الدائرة الداللةة للكرم وهو ميكن أن تعتّب ألن إشارته للمعىن املادي للكرم  أيراد معىن اللفظ 
الروح  بذل  للداللة على يتوته بأكملها وهي يتوة خاصة اخلاصة  "الضةف آداب اكرام"الفتوة  بعض من صفاته يف علةه السالم بذكر

 .على حد قول ابن عجةبة كما سةتضح  يف تعريف الفتوة عنده يف سبةل احملبوبوالتكرم هبا 
ال تكتمل مروءة الرجل » :باب الفتوة يف املروءةقول عمرو بن عبةد عن  للداللة على معىن الفتوة بإيراد املروءةوقد استخدم السلمي مصطلح 

إشارة إىل ويةه  (2)«وحيب للناس ما حيب لنفسه  ويسمع األذى يةتحمله  يقطع رجاءه عما يف أيدي الناس :حىت جتتمع يةه ثالث خصال
  كما أهنا -سةتضحكما -عند أغلب املتصوية الفتوة  تعاريف من كثريلجند أنه مطابق  هذا ملروءةامعىن وبالنظر يف أمر واحد   عنده أهنما

من موجبا  الفتوة الصدق والسخاء واحلةاء  وحسن اخللق »: ؛ قالميكن أن متثل أنسب مصطلح يطلق على موجبا  الفتوة عند السلمي
هلل وكرم النفس ومالطفة االخوان  وجمانبة القبائح واستماعها يف حق االصدقاء  والوياء بالعهد والتباعد عن احلقد والغش واملواالة يف ا

يما جاء يف  (3)«واملعادا  يةه  والتوسعة على االخوان باملال واجلاه وترك االمتنان علةهم بذلك وحمبة االخةار ومصاحبتهم واشباه ذلك
تعريف عمرو بن عبةد للمروءة يتقاطع ويتداخل مع موجبا  الفتوة عند السلمي بل يعتّب خالصة كل هذه االخالق املوجبة للفتوة؛ يمن 

 .وصل رجاءه برب الناس  ومن احب للناس ما حيب لنفسه صلحت سريرته وويق لكل مكارم االخالق قطع رجاءه عما يف ايدي الناس
صل الفتوة يف كل االحوال استواء السر وأ »:صلها قالبذكر أ؛ يقد عرنيها معىن املروءةموجباهتا وال عن يف السلمي للفتوة عن  وال خيرج تعر 

مع ترك االيتخار باألعمال وحفظ مراعا  الدين ومتابعة السنن واتباع ما امر اهلل به واجتناب ما هني النةة يف مجةع االيعال واالقوال والع
 ودالالهتا ؛ يما ذكره يف تعريفه هلا مطابق متاما ملعىن االستقامةن الفتوة عند السلمي هي االستقامةأ من خالل التعريف يبدو،  (4) « عنه

ومفارقة الرسوم والعادا   واالمتثال صدقا بّي موايقة السنة  والتخلق بأخالق النبوة  : "حولعند أغلبهم هي تدور ي  عند كثري من املتصوية
ثالثة مدارج اوهلا التقومي مث  االستقامة» :   كما أهنا مرادية متاما ملعىن االستقامة عند أبو علي الدقاق مع اختالف العبارة قال(5)"اهلليدي 

  (6)«من حةث تقريب األسرار: من حةث هتذيب القلوب  واالستقامة: االقامة  مث االستقامة   يالتقومي من حةث تأديب النفوس  واإلقامة
ويف االمتثال ألمر اهلل لقلب واقامته  هتذيب ليتخار باألعمال ديبها  ويف ترك االقومي للنفس وتأتسر والعالنةة يف القول والفعل لاستواء ا فيي

 .للقرب والتجلي ياملشاهدة حتقةق وهنةه
وذلك نظرا خلصوصةة التجربة الصويةة سلوكةة  متداخلة و  ؛خلقةة ؛وجدانةةوظنف السلمي مصطلح الفتوة واستخدمه للداللة على معاين 

ذخريته ه سعفتمبا  مصطلحا  هلا يضعو   عبري عنها حسب حالهتديعه للت ةي على الصويف مبعاين جوانةة خاصت لق   وعدم ثباهتا  يالواردا 
                                                                                 

 11  12  13اآلية : سورة االنبةاء_ ( 1)
 48املرجع السابق  ص: السلمي_ ( 2)
 63ص: نفسه_ ( 3)
 63ص: نفسه_ ( 4)
و  لسان الدين  14س  ص.ط  د.عبد اجملةد اخلةايل  مركز الرتاث الثقايف  الدار البةضاء  د:   حتقةقمعراج التشوف إلى حقائق التصوف: ابن عجةبة : ينظر_ ( 5)

عبد احللةم حممود :   حتقةقالقشيريةالرسالة : و  أبو القاسم القشريي 412 413  ص 3813  3  دار الثقاية  بريو   طروض التعريف بالحب الشريف: اخلطةب
 161  ص3818ط  .وحممود بن الشريف  مطابع ملؤسسة دار الشعب  القاهرة  د

 161ص السابق املرجع أبو القاسم القشريي  _ ( 6)
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على املعىن الواحد يف التصوف؛   وهذا ما يّبر تعدد املصطلحا  للداللة  علةه القوم اتفقما  ها أو توايها معيالالختاللغوية دون النظر 
 تدل على معىن واحد لفتوةملصطلح ا مرادية مصطلحا  عندهكلها  -اليت أورد السلمي معناها دون لفظها- يالكرم واملروءة واالستقامة

املعاين اليت وضعت هلا  األلفاظ ال تطلب ألنفسها وامنا تطلب ملا تدل علةه من» أن  أولةة املعىن على اللفظ حسب ما بّين ابن عريب باعتبار
يإهنا حبكم الوضع  وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها  االخرى  يةكون اخلالف يف عبارة ال يف حقةقة  وال يعتّب اخلالف إال يف 

وال يشكل   يف وضع املصطلح  عموما املشروط عدة مصطلحا  على معىن واحد ال يعد خمالفة لالتفاقإذن اطالق السلمي   (1)« املعاين
الةه وهو طبةعة التجربة الصويةة املشحونة بكثاية املعاين وتداخلها  وأولةة اللفظ على وهذا يدعمه ما أشر  غموضا والتباسا عند الطائفة  

 .املعىن 
بل أن املعىن كل متكامل كما بةننه السلمي يف تعريف الفتوة  متماهةة  املعاين الباطنةة هلذه املصطلحا  اإلشارة إىل أنكذلك ال نغفل 

ومن   ألن االستقامة متكن من التحقق مبكارم االخالق أي املروءة باألصل  مفصل إىل معاين جزئةة حسب مراديا  الفتوة اليت بةننها  
أن » داللة علىاطالق املصطلح على املعىن الواحد وميكن أن يعتّب هذا التغري يف   .لقبا ويعالحاز الفتوة  حتقق هبا ظهر  علةه سلوكا عملةا

يالفتوة عند  (2)« القوة التداولةة أللفاظه مث يرتقي هبذه االلفاظ تدرجيةا يف معارج الداللة حىت يبلغ النهاية من اللطاية والدقة يستثمر الصويف 
هذا اجلزء من املعين أي املروءة وما تشتمل علةه من  . وظاهره املروءةاالستقامة  باطنهىل اهلل السري إ يف طريقالسلمي اذن تدل على مقام عل 

 : علةه يدل أخالق
 (ه232ت)عند السهر وردي. 2.3

 إمجاال كل خلق يتعلق خبدمة االغةار خدمة غري مشروطة  يقد أورده يف كتابه عوارف املعارف يف بابّي ومها  باب  وميثل مصطلح الفتوة
بعد مجله من االخالق واآلداب ؛يفي باب االخالق وبعد تفصةل عمةق  " يف تفصةل أخالق الصويةة"وباب " أداب الصحبة واألخوة"

خللق التواضع وبةان قوته االستةعابةة لكل يضةلة متنكن من قهر مجوح النفس وسحق الكّب يةها ونكران كل رذيلة تسوق إىل ضده  مرورا  
داراة واحتمال أذى اخللق  أشار للفتوة من باب أن مراعا  دقائق االمور والتصريا  وحىت االنفاس لغرض واحد وهو إىل إيضاح خ لق امل

سالمة النفوس من األذى خلق ال يكون  راسخا إال عند لألخةار من اخل لق  لذلك أعقب السهر وردي هذين اخللقّي خبلق التجاوز واإليثار 
ة ويعد ومن أبرز معاين الفتوة  ملؤكدا هذا أوال بإيراد تعريف أبو احلسن البوشنخي للفتوة بّي عدنة أقوال الذي يتقاطع مع خلق السخاء لغ

الذين تبوؤوا : "سئل أبو احلسّي البوشنخي عن الفتوة يقال الفتوة عندي ما وصف اهلل به تعاىل االنصار يف قوله»: للمتصوية عن اإليثار قال
ياملتأمل لآلية يدرك أن ما سبق من االخالق من تواضع ومداراة وايثار جمتمعة يف االنصار بصورة متكاملة جتعل   (4)« (3)"الدار واالميان

منهم حسب البوشنجي مثال يف الفتوة  وعلى حد تعريف الفضةل بن عةاض للفتوة الذي اورده السهر وردي بّي عدنة أقوال عن التجاوز 
  يمن جتاوز زلة غريه وصفح عن أخطائه باب من أبواب اإليثار " الصفح"يثبت أن هذه الفضةلة  (5)«الفتوة الصفح عن عثرا  اإلخوان»

 .يهو يلؤثر راحتهم على راحته وسالمة نفوسهم على سالمته وهذا من أكرم االخالق

                                                                                 

 286  ص3س  ج.ط  د.  دار الكتب العلمةة  بريو   دالفتوحات المكية: ابن عريب_ ( 1)
 31  ص2333  3  ملؤسسة الرحاب احلديثة للطباعة والنشر  بريو   ط الصوفي بين الّتأول التأويلالخطاب : حممد املصطفى عزام_ ( 2)
 38اآلية: سورة احلشر_ ( 3)
 16 ص2س  ج.ط  د.عبد احللةم حممود وحممود بن الشريف  دار العارف  القاهرة  د: حتقةق:  عوارف المعارف: شهاب الدين السهر وردي_ ( 4)
 83ص: نفسه_ ( 5)
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بّي السخاء واجلود وما  ويلؤكده السهر وردي ثانةا أن الفتوة هي كما وصنفها البوشنجي إي جوهرها اإليثار بتقدمي شرح مفصل للفروق 
يما محل الصويف على اإليثار إال طهارة »: من سورة احلشر قال 38يقبلهما  وبةان منزلة الصويف صاحب هذا اخللق مدعما شرحه باآلية 

ريزة  ويف نفسه وشرف غريزته  وما جعله اهلل صويةا إال بعد أن سونى غريزته لذلك  والسخي يوشك أن يصري صويةا  ألن السخاء صفة الغ
والسخاء ال يتطرق إلةه الرياء ألنه ينبع من .." ومن يوق شح نفسه يأولئك هم املفلحون" :مقابلته الشح من لوازم صفة النفس  قال تعاىل

النفس الزكةة املرتفعة عن االعواض دنةا وآخرة  ألن طلب العوض مشعر بالبخل لكونه معلوال بطلب العوض  يالسخاء ألهل الصفاء  
  ويف سةاق مماثل للحديث عن السخاء  يف باب آداب الصحبة واألخوة ختم السهر وردي حديثه عن مجلة من (1)«يثار ألهل األنوارواإل

حسن العشرة  والنصةحة  ومالزمة اإليثار والتغايل عن زلل اإلخوان والقةام خبدمتهم  والبذل   ولّي اجلانب  وكتب : آداب املتصوية وهي
الفتوة عندنا ترك التكلف واحظار ما حضر  يإن بالتكلف رمبا يوثر مفارقة الضةف  وبرتك  »:اليتقار  بتعريفه للفتوة قالالعةوب اخللق  وا

  كانه يشري هبذا التعريف ملا يفسد خلق السخاء واإليثار وهو ظهور النفس بالصولة وهذا لةس من خلق (2)"التكلف يسرت مقامه وذهابه 
تعلق بالدنةا وبعد عن اخللق  وتركه ال يكون إال من نفس اجتمعت يةها ما ذكره من مكارم االخالق وحماسن  الفتةان  الن التكلف يةه

 .اآلداب
بل  عن املعىن اللغويتزد تضةةق لداللتها  يلم ال نوع من مثرة مكارم االخالق إال أن طرحه هلا يةه رغم أن الفتوة متثل عند السهر وردي 

 .بوصفه جوهر كل يضةلةوهو السخاء  نه دار  يف يلك معىن واحد م
 (ه773)ين الخطيبلسان الدعند.3.3

وهو اال تشهد لك يضال : الفتوة» متثل الفتوة أيضا معىن العطاء غري املشروط مبخالفة اهلوى  يقد عرنيها بتقسةم مراحلها حسب ما يرى قال
ونسةان االذية  والثانةة تقريب من يقصي وإكرام من يلؤذي  من غري كظم وال ترى لك حقا   ورقته األوىل ترك اخلصومة والتغايل عن الزلة 

  يالظاهر أن الفتوة عنده تتحقق باجملاهدة وخمالفة اهلوى خدمة لألخر بغري نظر (3)«أال يوقف يف الشهود على الرسوم: وال مصابرة  والثالثة
 سر لهةيالصويف بالورقة االوىل والثانةة يتحقق   أكثر ابتعاثا من التلقيعوض  يهي ركوب حقةقي للنفس وحرماهنا ألن العطاء عنده  وأجلزاء 

 .على حد قول الدقاق لقي ألن بقهر النفس حيصل تقريب االسرارالت بلسالتحقق بالثالثة وهي الرتقي يف 
مكارم ذكره من يشمل كل ما سبق  اهب اعريه يما دائرة االخالق؛ ي اخر يرع يفالفتوة الفرع التاسع من غصن االخالق أوقد جعل اخلطةب 

 وااليثار والصدق واحلةاء  ل مداره  على بذل املعروف وكف األذىالتواضع و اخللق بصفة عامة والذي جيع :وهم مثاين يروع  االخالق
 .باعتباره رأس كل يضةلة والصّب الذي جعله اول يرع يف غصن االخالقوالشكر والرضا 

بالتخلي عن تبدأ  مكارم االخالقمن مجلة  تتمثل يفو   وتعريفها على آلةا  التحقق هبا وشروط حصوهلاعرض الفتوة يف  اخلطةبركز  
كل االخالق املتحقق هبا عبارة عن  جند أن  غةار  يبالنظر لسلوك الصويف ومعامالتهة االحظوظ النفس و التحلي بكل يضةلة تقدم خدم

يف بةان  ضجا وغىن  وقد استمد اخلطةب طريقة عرضه هذه  من منهج عبد اهلل االنصاريلح الفتوة وجتعله أكثر ندقةقة تشكل مصطمفاهةم 
 .مصطلح الفتوة  حىت أن العبارة املستخدمة للداللة على الفتوة عندمها واحدة

 :(ه281ت)االنصاري عبد اهلل عند. 2.3
                                                                                 

 18  18نفسه ص_ ( 1)
 218نفسه  ص_ ( 2)
 416  ص 2مرجع سابق  ج: لسان الدين اخلطةب_ ( 3)
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 ؛من املتصوية من سبقهوصنفها يف قسم االخالق ك  (1)"وزدناهم هدياهنم يتةة امنوا برهبم "باب الفتوة بإيراد اية الكهف  األنصاري ايتتح
ىل ريض العوض  يالذي ال يشهد اشارة إ (2)«الفتوة ان ال تشهد لك يضال وال ترى لك حقا »: بعبارة ماثلتها عبارة اخلطةب قاليعريها و 

وعرنيها االنصاري يف معىن الفتوة  يصنلو  الذي هو عّي الفتوة اليف السخاء وهذا املعىن ال يكون ا  وال ينتظره عنه يضال له ال يطلب عوض
ترك اخلصومة والتغايل عن الزلة : الدرجة االوىل :وهي على ثالث درجا  »:يقول اخلطةب بالورقا  اصطلح علةهاوهي اليت  ادرجاهتب

الدرجة   ةك مساحا ال كظما وبراحا ال مصابرةان تقرب من يقصةك وتكرم من يلؤذيك وتعتذر مل جيين عل: الدرجة الثانةة ونسةان االذية 
غري أن االنصاري شحن الدرجة الثالثة  (3)«أن ال تتعلق باملسري بدلةل وال تشوب اجابتك بعوض وال تقف يف شهودك على رسم: الثالثة

كل صويف متحقق   ايف حّي اهنا انعكاس للمعاين السابقة جيده بدالال  تبدو ظاهريا اهنا خارجة عن الدائرة الداللةة للدرجتّي السابقتّي
 توضةحويف هذا املعىن (4) «من طلب نور احلقةقة على قدم االستدالل مل حيل له دعوى الفتوة ابدا: والفتوة يف علم اخلصوص» :قال هبا 

الةقّي بل  ضعفالبصرية واملشاهدة  والركون إىل الدلةل يألن السري إىل اهلل عند القوم قائم على الةقّي و  " نهةه عن التعلق بالدلةل يف الطريقل
  يتكون املعرية هبذا عندهم ضرورية ال استداللةة  يال يصح حسبهم االستدالل على مدلول هو أظهر من دلةله  واملبتغى عندهم ينسفه

من » منازهلا حسب ابن القةماليت متثل الفتوة أحد   ينال بالدلةل وإمنا بالسلوك يف منازل السائرينوهذا ال  (5)"املشاهدة واحلقةقةالكشف و 
يكل منزلة من  (6)«وهي ثالث منازل؛ منزلة التخلق وحسن اخللق  ومنزلة الفتوة  ومنزلة املروءة   الفتوةمنازل اياك نعبد واياك نستعّي منزله 
  .مبا قبلههذه املنازل متثل سلوكا عملةا متعلقا 

استعمال االنصاري التعريف بالس لب تنبةه ملوانع ياملتعلق خبدمة األغةار   االخالق الدرجة الثالثة من الفتوة  تعد مثرة التحقق مبا سبق من 
  يهذه الثالثة حتجب الصويف عن مثرا  الفتوة وهي نةل املكاشفا  هذه الثمرة وهي اعتماد الدلةل وطلب العوض واالنشغال بالرسوم

 وحصول املشاهدة  
مراحل  يف صرهحب ال استعمالهجم اضنةقم ى باملصطلحاصل الوضع اللغوي وأرتق ا االنصاري مصطلح الفتوة خالف هباالدالال  اليت أثقل هب

بإضاية ...من املعىن الكلي  إىل املعىن اجلزئي او تضةةق جمال استعماهلا داللة حتويل ال»يسمي بتخصةص الداللة وهو  يحدث ما  السري
ص يئة معةنه خييما أضايه االنصاري من داللة للمصطلح  (7) «بعض املالمح التمةةزية للفظ  يكلما زاد  املالمح لشيء ما قل عدد أيراده

يتحصةلها يكون بعد الفراغ من   متقدمة يف السري درجة له الفتوةمتثل    والذيالذي هو يف طور اجملاهدة والتخلق املبتدئ وهي املريد
وأخريا   البدايا  مثل التوبة والتفكر والرياضة  وولوج االبواب مثل الزهد والرجاء واخلوف  وحتقةق املعامال  كالتوكل واملراقبة والتسلةم

زاد علةه  للدخول يف دائرة الفتوة االنتقال الذي يشهده الصويف املبتدئ خالق اليت ترتجم كل معاين الفتوة ودالالهتا  هذا التدرج و التخلق باأل
تونصف معاين الفتوة وطبةعتها ودرجا  حةازهتا عند غري املبتدئ كاألبدال واالقطاب أي املريد  أرقي وأعلى  أخرى  اشاين دالال الك

 .املنتهي
                                                                                 

 31اآلية : سورة الكهف_ ( 1)
 13  ص3888ط  .  دار الكتب العلمةة  بريو   دمنازل السائرين: عبد اهلل االنصاري اهلروي_ ( 2)
 12مرجع سابق  ص: عبد اهلل االنصاري_  ( 3)
 12صاملرجع نفسه  _ ( 4)
 i543&n13243&p1/الكرمي23%القرآن23%تفسري23%يف23%احلاوي/الكتب  /http://www.al eman.com-احلاوي يف تفسري القران الكرمي_ ( 5)
 124 121  ص2  ج2331  1حممد املعتصم البغدادي  دار الكتاب العريب  بريو   ط:   حتقةقمدارج السالكين: ابن القةم اجلوزية_ ( 6)
 241 246 ص3888  6  مكتبة لسان العرب  القاهرة  طعلم الداللة: أمحد خمتار عمر_ ( 7)
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 (ه737)عند عبد الرزاق الكاشاني . 5.3
ا القسم طهارة القلب من غواشى النشأة؛ والرجوع اىل وأصلها يف هذ» :معريا إياها باألصل قاليف قسم االخالق  الفتوة الكاشاينصنف 

 (1) «ويتنزه عن الرذائل النفسةة واأللواث الطبةعةة  صفاء الفطرة حىت يتصف بالعدالة اليت هي مجاع الفضائل اخللقةة يظل الوحدة احلقةقةة
سعةا يف خدمة العباد  مدارهاواشرتاكهما يف صنف واحد من األخالق    العدالة الفتوة ومعاين كل من  احتادعلى التعريف ا دل هذ

 .حاجاهتم ومحاية حقوقهم
الفتوة عنده يرادف مصطلح العدالة  غري أنه حدد بدقة متناهةة مراحل يلؤكد الكاشاين أن مصطلح " هي مجاع الفضائل اخللقةة"  وبعبارة  

 حسب منازل املتصوف من بداياته اىل هناياته  وماهةتها يف كل مرحلة  ونوع االخالق احملقق هلا بوضع تعريف عام شامل الفتوة ودرجاهتا
وترك اخلصومة   وعقود االسالم  هد االميانعالوياء ب -املتصف بالفتوة اي املبتدئ-وصورته يف البدايا  » :قالملكارم االخالق  ّي مجعهايبن 

قطع النظر عن األعمال واإلعراض عن االعواض  : نسةان االحقاد واألذيا    والتغايل عن الزال   ويف املعامال  :ابويف االبو  مع االنام
تنوير العقل بنور القدس  وتنزيهه عن املةل إىل : أن ال يتعلق يف املسري إلةه بدلةل وال يأنس مما سواه خبلةل  ويف األودية: ودرجتها يف األصول

التجلي عن كماال  القلب والتحلي : االكتفاء باملواهب  واالرتقاء عن ريب املكاسب  ويف الواليا : س ويف األحوالجانب الوهم واحل
 (2).«القةام باحلق من غري رسم والوقوف مع احلقةقة ال مع اسم: بصفا  اخللق  ويف احلقائق بذل الروح للفوز حبةاة احملبوب  ويف النهايا 

ن ال يكون للمبتدئ العامل على حتصةل مقام الفتوة يمن الطبةعي أ  الفتوةألخالق ذكر العدالة كصفة هنائةة وحمصلة  ن الكاشاينمبا أ
توة عند كل من ميثالن الدرجة الثانةة من الف يهمااألبواب واملعامال    وبالنسبة ملعاين ن يكون ساعةا لتحقةق العدالة هلمخصوما  مع م

لثالثة من الفتوة وقد سبق شرحها  كما تطابق الفتوة يف احلقائق عنده ةمثالن الدرجة اوالنهايا  يالصول واالودية أما ااالنصاري واخلطةب  
شعور طبةعة السلمي وهي التضحةة وبذل الروح  لكن الكاشاين زاد معىن آخر خفي متعلق مبا بعد الفتوة أي  أحد دالال  الفتوة عند

إشارة لوجوب االخالص  ألن املواهب هي االحوال اخلارج عن يعل  ويةها   عنه بالفتوة يف األحوالعّبن   الفتوةاملتصوف املتحقق بتحصةل 
يوقع يف  الفىت باجملاهدة واملكابدة ما قداملتصوف وارادته واالكتفاء هبا لن يلؤثر على النفس ويوقعها يف العجب  عكس املقاما  اليت يناهلا 

عله يف حال جي اله من مثراهتكما أن ما حيصن    (3)«رى نفسه يةهاأتةها وال يي » الصويفيلذلك ذه املكاسب   والفتوة واحدة من هنفسه ملم ما
 .الشهود أي الفناء الذي يستوجب الستمراره ومتامه حال البقاء وهذا ما عّب عنه الكاشاين بالفتوة يف الواليا 

يف كل درجة من البدايا  إىل  وتوسةعها داللتهايوضح ورقي   مراحل السريحسب واختاليها  معانةهاوتعدد هذا التدرج يف نةل الفتوة 
 .متثل االخالق الصويةة يف مجةع املراحل روحا ملصطلح الفتوة  إن نقص خلق ضعفت قوة املصطلح  وتغري  داللته   حةثالنهايا 

 (ه373ت) :الحالجعند . 2.3
 والتضحةة بالنفس يف سبةلها قضةة مصطلح اجلهاد وداللته من دياع عن يكرة  أوأما عند احلالج يقد تطور مصطلح الفتوة وأصبح مياثل 

ان آمنت برسوله سقطت عين "وقال يرعون "ان سجد  سقط عين اسم الفتوة "تناظر  مع ابلةس ويرعون يف الفتوة يقال ابلةس  » :قال
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بالنار  بلةس هدد  إبلةس ويرعونيصاحيب وأستاذي إ... " سقطت من بساط الفتوة دعواي  وقويلن رجعت عن وقلت أنا إ "منزلة الفتوة
حسب تعريف احلالج للفتوة بضرب املثال والتشبةه    (1)«غرق يف الةم وما رجع عن دعواه ومل يقر بالواسطة البتهوما رجع عن دعواه يرعون أ

االنسان  رجخي   والتفريط يف هذا اخللق  والثبا  والتضحةة من أجله ميثل عند احلالج عّي الفتوة  ما يلؤمن به االنسانيف الدياع عيأن القوة 
باهلل   ودلةل ذلك االستدالل بإبلةس ويرعون أبرز مثالّي عن االصرار على الكفر  حىت لو اجتمعت يةه كل مكارم االخالقدائرهتا  نم

بذل حةاته  هذا املعىن يةه عنصر املفاجأة الذي معريته حىت لو كلفته وطريقة يف اثبا  اصراره على اميانه والدياع عن االميان بالذا  واالنا 
أن يكون الكاير مثال للملؤمن يف طريقة   أي على أمر ما بنقةضهألنه من غري املتوقع عند املتلقي االستدالل   يشتمل علةه انزياح الداللة

الذي عادة ما يستعمله الصويف مضطرا  لداليلنزياح ايشكل صورة  واضحة عن االإال أنه   التشبةه يةه دقةقاالميان  ورغم أن املعىن سلةم و 
يالمس أخفى ما يف النفس االنسانةة  خصوصا يف وضع وجداين معقد  (2)«اللغة كثريا ما تعجز عن الوياء حبق الفكرة أو الشعور» إلةه ألن

جعل استعماهلا ي   واليت ضةنقهامصطلح الفتوة لةدالتجربته الروحةة يف حتديد ل همدي استثمار عند احلالج طريقا لبةان  الداليل يكان االنزياح
 :اليت متثل ال خيرج عن يتوة خاصة اخلاصة

 (ه1222ت) :عند ابن عجيبة. 7.3
حتب واالحسان اىل اخللق مبا حيب  والفىت من ال خصم له االيثار على النفس مبا » عرنف الفتوة على أهنايقد أعلى مراتب الفتوة ودرجاهتا  

  ومرجعها اىل السخاء والتواضع والشجاعة يف مواطن االضطراب  يفتوة العامة باألموال ويتوة اخلاصة بالنفوس ويتوة خاصة اخلاصة باألرواح
ومرجعها إىل "قوله بحدده باللفظ الصريح و للفتوة  جعل ابن عجةبة كغريه من املتصوية االيثار مدارا  (3)«وبذل املهج يف جانب احملبوب

  وما "بفتوة العامة"وضع مصطلحا  تفرد هبا للداللة عن كل معىن من معين الفتوة  يما تعلق بالكرم املادي أطلق علةه    كما "السخاء
  أما ما يطابق معىن التضحةة بالنفس والذي أشار إلةه السلمي واعتمده احلالج اصطلح "بفتوة اخلاصة" ثل يف الكرم املعنوي اصطلح علةهمت

 ".بفتوة خاصة اخلاصة"علةه 
 (ه238) :عند ابن عربي.8.3

إىل املمكنا  ما  وجب عدم ايتقارهاليت ت" الوجود"  صفة تبلور معىن الفتوة ودالالته عند ابن عريب من أحد الصفاة الواجبة هلل تعاىل وهي
هو معىن قةامه واه  كل ما س  ملوالنا عز وجل عنوجوب الغىن املطلق » و" اهلل غين عن العاملّي" يف قوله تعاىلالغىن املطلق صفة  يصح به

جده اليتقاره الةه  يمن له هذا الغىن مث أوجد العامل ما أو »  معىن الفتوة   متثل األصل الذي تولد منه  يصفة الغىن املطلق (4)«تعاىل بنفسه
 :   وأطلق ابن عريب على هذا التأصةل ملعىن الفتوة مصطلح(5)« وامنا اوجد العامل للعامل إيثارا له على انفراده بالوجود وهذا هو عّي الفتوة

التننعم بالوجود واخراجهم من شر العدم ومتكةنهم من التخلق باألمساء  وهوهي سرت اهلل السبب اجلوهري خللقه لإلنس واجلن و : الفتوة االهلةة 
حىت "وما خلقت اجلن واالنس إال لةعبدون "  نه خلقهم من أجله ال ألجلهمايثارا هلم على انفراده بكل ما استخلفهم يةه  يأظهر أ االهلةة 
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  (1)عن هذاتعاىل   كما ان االمتنان يقدح يف املنعم وجل اهلل من خلقهم قةقيينتفي أي احساس باالمتنان عندهم حال معرية السبب احل

» على هذا املعين بقوله  معلقا موجود يف احلقحكمه وقد أكد ابن عريب أن الفتوة اإلهلةة مصطلح مل يرد ال يف الكتاب وال يف السنة  ولكن 
يبدو ابن عريب   (2)«احلد يالعبد أوىل هبذه الصفة أن يتخلق هبااذا كان احلق قد نزل مع عباده يف مكارم االخالق اليت هي الفتوة إىل هذا 

 .ارة واضحة وصرحيةالرتادف بّي مصطلح الفتوة ومصطلح مكارم االخالق  الذي أشار إلةه من سبقه من املتصوية  ولكن بعب بّين 
يإنه سبحانه  األالء واملنن وسرت املنة واالمتنان ختلقا اهلةااظهار » هناأبحسب وظةفتها ةة يعرف ابن عريب الفتوة وبناء على  معىن الفتوة االهل 

  يالفىت من طلب التفىتن من اهلل حق اخللقيكون يف حق اهلل ال يف هبا أن التخلنق  ّين بم (3)«تصدق علةنا بالوجود واملعرية وما منن علةنا بذلك
تحقق أن ي    ألن من احملال (الفىت)حق  يةكون احلق املتفىتن ال هذا العبد أمر على اخللق إال بصفة حق أو تفىتن ايثارا له على اخللق  يال ي

ن حيدث ولو بغري قصد تأذي للغري  لذلك ال يكون حتصةل هذا املقام إال بالرجوع إىل اهلل وحسب هذا عرنف من غري أبالفتوة يف ايثار الغري 
إيثارا حلظ غريك  ال خترج عن حظ غريك إيثارا حلظ غريك يهذا لةس يإن أصلها أن خترج عن حظ نفسك » :ابن عريب الفتوة بأصلها قال

هذه الثغرة املوغلة يف شهوا  النفس ربط ابن عريب حصول الفتوة بإيثار احلق على اخللق بطلب الفتوة منه والتوكل علةه  لسدي (4)«من الفتوة
  وحظ (5)"حظ النفس برتك حظها مع حتقةق الوصف بالفتوةاخلروج عن حظ النفس بامتثال امره تعاىل يةحصل "عن طريق   يف حتصةلها

  ومعىن هنا آثر أمر ربه على هوى نفسه من يالفىت عند ابن عريب هو  هلل وباهللالنفس برتك حظها هو حصول االجر من التنفيت الذي وقع  
وتبّي مواطن   وااللتزام باألمر  ويةسر له الوقوف عند النهييأمن به من كل يكرة أو خاطرة تزيغ به عن سنة اهلل  هو االلتزام بالشريعة التزاما 

 . (6) رضا النفسلوادائها على النحو احملقق لرضا اهلل ال  يف األحوال كلها االختةار
وضنح أصل الفتوة عند تفا  للمكاشفا  مهما قوي صدقها  تالتمسك مبةزان الشرع وعدم االلاملتمثلة يف و حقةقة الفتوة عند ابن عريب 

ياحلرص على التصرف مبا يرضي اهلل حىت ولو يةما يةه االختةار ويف املباحا  هو جوهر   "...مراعا  الدين ": السلمي املعّب عنه ب        
 .مراعا  الدين

طلح علةه ابن عريب مبصطلح صة للفتوة امن املعاين الباطنةمعىن وعدم رؤية النفس هبا مراعا  ملرضاته حتقق الفتوة بإيثار اخلالق على اخللق 
 :يقول (7)«مشةك يف حق نفسك  وحظها إذا مشةت يف ذلك عن أمر اهلل ال ملا يقتضه طبع النفس » : وعرنيه بأنه "ترك الفتوة"

 معناهاوة إن حققت         هو الفت     وة إيثار خلالقنا                               ترك الفت                    
 ينفةها عّي اثبا  هلا يمىت              أمتنها جاء ذاك املو  أحةاه      ا                     

على حق النفس تقدمي  ملعىن الفتوة مبةزان الشرع يرى ابن عريب أن  معناها املتمثل يف العمل يف حق الغري ايثارا على النفس مناقضقةاس وب
وتعةنت احلقوق علةه ألصحاهبا   يالعارف إذا أقةم يف مقام أداء احلقوق إىل أصحاهبا»   الشارع  يف كثري من املواضع هالذي اوجبحق الغري 

الطرف  مل يتمكن له أن يتفىت مطلقا يةلؤثر الغري على اإلطالق يإنه بأداء حقه يبدأ  يإذا بدأ به قدح يف شرط الفتوة  وإذا مل يبدأ به قدح يف
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اشرتى من امللؤمنّي انفسهم : " انا ملؤمن واهلل تعاىل: الذي هو امتثال امر اهلل يةبقى هالكا  والتخلةص من ذلك ان يقول االخر من الفتوة
 ينفسي للحق ال يل يأبدأ هبا وأوثرها على غريها من النفوس كوهنا هلل ال يل  يلهذا تكتمل الفتوة يف تركها املعلوم عند  احملجوبّي عن (1)"

 (2)«المور يان مالكها امرين بتقدميها يف أداء احلقوقا إدراك حقائق
إال صاحب جتربه  واالتصاف هبا لةس ككل  اال يفقهه يداللة مصطلح ترك الفتوةسرار  يف باب األالفتوة يضع ابن عريب هبذا النص 

امتثاال ألمر اهلل وتقوميا  حتقةقا للشريعة وإتةاهنا سراتركها أمام اخللق يهي اخلةط الريةع بّي األمر وعكسه؛  االخالق ظاهر لألغةار احملجوبّي 
صطلح مبخاطبة العارف امليظهر يف بةان ابن عريب لدالال   هذا املقام  ودلةل اجملاهدة لتحصةل علةهيعل ال يتةسر إال ملن يسره اهلل   للنفس

 .بوصفه وصل يف السري إىل منتهاه
 :خصائص مصطلح الفتوة. 4 

 :رتبته االسرية .1.2
م اجلامع لكل املصطلحا  املنتمةة لباب له املصطلح األجيع  أغلب املتصوية على  الفتوة  كمصطلح  دال على مكارم االخالق مواضعة  

غريها دل على جزء من معناه كالصفح والتواضع و أو  يا له كاملروءة ومكارم االخالق والعدالة االخالق يف علم التصوف  سواء ما عدن مراد
باب االخالق عند أغلب املتصوف ال يدل على يتمركزه يف أخر  املعىن التام للفتوة  ةمن االخالق اليت تشكل بتحققها يف النفس الواحد

معانةه بفهمه والوقوف على و  ه ال يتحقق إال بتحقق كل ما سبقه منها ألن  تبعةته لباقي مصطلحا  االخالق وامنا يدل على استةعابه هلا
الته ظاهرها وباطنها ي فهم املدلول احلقةقي واألصلي لكل مصطلح من هذه املصطلحا   هلذا ميكن أن يعتّب مفتاح علم األخالق أو ودال

 مفتاح يهم اجلانب العملي من التصوف
 :قوته اإلستعابية.2.2

السابق لدالالته عند املتصوية نستطةع  باب االخالق؛ وحسب العرضآخر يف سبب وروده  سرية وقد أشر  هلا بذكرمبنةة على رتبته اال 
 لةشكل  االصطالحةة  ويدخل يف دائرته  أن جنزم أن له من قوة التأثري ما جعل كل مصطلح خاص مبعىن من معاين االخالق ينجذب إلةه

كمال »: ونلمس هذا يف قول ايب علي الدقاق عن الفتوة   او الساعي للكمال الكمال االخالقي الذي ال يكون إال يف االنسان الكامل
صل كمال معىن مصطلح الفتوة وحتققه يقط يف النيب حممد     وعلةه يكون(3)«الفتوة وااليثار مل يكن الحد من البشر اال حممد صل اهلل علةه 

وبالنظر كذلك   "وانك لعلى خلق عظةم" ىلاألخالق مصطلحا ومعىن لقوله تع استةعاب املصطلح لكل على دلةل قويصل اهلل علةه وسلم 
وإمنا يستوعب أيضا املقاما  الصويةة  ه مصطلحاتباب األخالق و للمعاين والنصوص اليت ورد يةها املصطلح جند أنه ال يستوعب يقط 

 .ريق وقد مت بةان هذا أكثر يف الفتوة عند الكاشاين حّي ربط تدرج التحقق هبا بالتحقق مبقاما  الط  وميثل أعالها
 :نضجه االصطالحي. 3.2

 :قال الصويفرا  تسمةة لدرجة أن أبو الفتح البسيت عدنه من مّب  النضج يف األدب الصويفمن مصطلح الفتوة مصطلح بلغ 
 ِقْدماً وظ نُّوه  م شت قاً ِمن  الصُّوفِ             تناز ع  النناس  يف الصُّويفِّ واختل فوا

 صايف يصويف  حىتَّ ل قَّب  الصُّويف           يىتً ولست  أمنح  هذا االسم  غري  
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وانصبغت بصبغته  ما أدي إىل  منذ ظهوره تقريباأي اقرتنت بالتصوف ويف الصدر االول منه و   قد نشأة الفتوة قبل االسالميعال و         
القرنّي الثالث والرابع  بتأصل أبرز أيكار ما بّي انتقال أيكار الصويةة إىل نظام يرق الفتةان والعكس  ونضجت يكرة الفتوة يف التصوف 

مثل    ورجال الصويةة املشهورين كانوا من الفتةانمن الفتةان كانوا إما صويةة او ممن هلم مةل للطريق الصويفيكثري   وهي االيثار  يةهالفتوة 
لدين اهلل العباسي املثل االعلى للفتةان وذلك سنة أبو احلسن البصري الذي يلقب بسةد الفتةان  وعلي بن أيب طالب الذي جعله الناصر 

وغريهم من الفتةان وأبو حداد النةسابوري وأبو احلسّي النورى  منظما  الفتوة رمسةا حتت اشرايها ه حّي أدخلت الدولة العباسةة 618
  وقدم عن الفتوة تبّي أصالة املصطلح هذه اللمحة التارخيةة البسةطة   (1)الذين اعتمد  أقواهلم يف كتب التصوف وخصوصا عن الفتوة 

يف  واستخدامه الصويف له بتوظةفوقد نال املصطلح متام نضجه   االصطالحي منوهغىن معناه و بقدر ال بأس به يف ساهم تداوله الذي 
الصويف حسب درجا  ما يتصل به من مصطلحا  دالالته و ببةان  وبلوغه مبنهج التدرج  حةث سعى لبةان سبل التحقق به نصوصه

 لكل متشربملصطلح الفتوة القرتانه بأحوال الصويف من بداياته إىل هناياته تطور ومراحل سريه  ينلمس يف كل مرحلة من مراحل السري 
ا مّن قوته مم   أضف إىل ذلك التأصةل الذي وضعه  ابن عريب له وربط معناه بالصفاة االهلةة دالال  التصوف حىت االشارية منها

 وكمنل نضجه  االصطالحةة
 :عالقاته. 2.2

  :مرادفاته. 1.2.2
 هلا سبق االشارةمصطلح منها معىن جزئي يكتمل به املعىن اخلاص للفتوة  وقد  عديدة  ميس كليف الرتاث الصويف مراديا   الفتوة ملصطلح 

أن أغلبهم اتفق على أن  إىل يخلصنا   معانةها وكةف مت استخدامها يف حتلةل مصطلح الفتوة وحتديد دالالته  ةان  وبعند كل صويف
 :مصطلح

مرادف ملصطلح الفتوة  أي أن الصويف لن ينال صفة الفتوة ولن يلقب هبذا اللقب إال إذا ختلق مبكارم األخالق  وجند : مكارم األخالق .أ
 يقط عند ابن عريب أما باقي املتصوية يقد بةنوا هذا الرتادف ببةان معاين االخالق وتكاملها يف حتقةق معىن الفتوة لفظاهذا الرتادف 

  حةث اعتمده كل واحد منهم يف شرح معىن الفتوة اتفق على مراديته للفتوة كل من السهر وردي وابن عجةبة وابن عريب: االيثار. ب 
 .عنده

 .الكاشاين موضحا اشرتاكها والفتوة يف معىن واحد واشار إلةها: العدالة. ج
 .معناها ملعىن الفتوة بإيراد تعريفها يف باب الفتوة مماثلةلى مستدال عبذكرها تفرد السلمي  :المروءة. د
أغلب تعريفا    وقد طابق ما ذكره لفظه دون أنه من مراديا  الفتوة بذكر معناهعلى  بإيراده أيضا السلمي مصطلح تفرد : االستقامة. ه

 .املتصوية لالستقامة
 .باملطلقثباهتا على اإلميان لجهاد النفس  معىن وبالتحديد  لفتوة عند احلالجأس مصطلح ا وهو: الجهاد. و

 : أضداده. 2.2.2
                                                                                 

الموسوعة : عبد املنعم حنفي   و28 21  ص2336  3بغداد  ط -   منشورا  اجلمل  لبنانالمالمتية والصوفية واهل الفتوة: أبو العال عفةفي:  ينظر_  ( 1)
ط  .اسعاد قنديل    مكتبة االسكندرية  االسكندرية  د:   ترمجةكشف المحجوب: و اهلجويري 3381 3383  ص2331  6  مكتبة مدبويل  القاهرة  طالصوفية
 221  ص3814
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وهو  ذكره السهر وردي يف تعريفه للفتوة على أساس أن االشةاء تعرف بأضدادها للفتوة حسب النصوص اليت مت احصاؤها ضد واحد 
 :مصطلح

  وقد بّي السهر وردي  أن بالتكلف تظهر عةوب النفس (1)ذمه والنهي عنه يف كثري من االقوال الصويةة عن الفتوةالذي ورد  :التكلف-
 .وأوهلا ظهور النفس بالصولة ما يهدم كل خلق قد ينمي يف النفس بذرة الفتوة

 :مشتقاته وضمائمه. 5
 :ال مصطلحكمصطلحا  إ  واستخدمهامل يرد ملصطلح الفتوة مشتقا  مت االتفاق علةها : مشتقاته. 1.5

 :أمااإلهلةة  تعبري عن يعل الفتوة أضةق احلدود لليف  استخدمه ابن عريب وقد :الّتفّتي- 
 : ضمائمه. 2.5

أيادوا أيضا األدب الصويف  يف االصطالح واالشتقاقمن ألةا  الوضع املصطلحي كاجملاز و  من أشكال التطور الداليل  كما استفاد الصويةة
إىل نفسه مثل يناء الفناء  " إضاية املصطلح"وحتديده ومن هذه اخلصائص  بآلةا  أخرى متةزوا هبا يف وضع مصطلحاهتم  وتعمةق معناها

 :ئم هلا وهيوهذا ما استخدمه ابن عجةبة لتخصةص معىن الفتوة ما أنتج ثالث ضما" اضاية املصطلح للمتصف به"و
وتتعلق بالكرم والعطاء املادي  وهذا اخللق ظاهر يف اخالق العرب قبل االسالم واستمر  بعده  وقد دل علةها قول السلمي  :فتوة العامة-أ

 ".االموال"بلفظ واحد وهو عن كرم ابراهةم علةه السالم لضةفه  وخلص ابن عجةبة هذا املعين 
مبوجبا  الفتوة واصطلح علةه اغلب املتصوية مبكارم االخالق  باختصار هي التحقق مبكارم  هي ما مساه السلمي:  فتوة الخاصة-ب

 .االخالق اكراما للغري  ويناء عن حظ النفس
وهي بذل الروح يف سبةل احملبوب  ومتثلها يتوة ابراهةم علةه السالم  ويتوة احلالج كما وصف نفسه هبا  وكذلك : فتوة خاصة الخاصة-ج

 .لكهف  أي اجلهاد يف سبةل اهلليتوة أهل ا
ولةست االضاية يف املصطلح هنا ختصةصا  .مصطلح استمده ابن عريب من اسم اهلل الغين  وقد سبق شرحه وبةان داللته: لهيةالفتوة اال -د

 .ملعناه كما يف االضايا  السابقة وامنا لبةان أصله ومرجعه
السعي يف حق النفس ارضاء هلل  أي  باختصار ويعين وقد سبق بةانه بالتفصةل  عريبعند ابن أيضا ورد هذا املصطلح :  ترك الفتوة-ه

 .التخلي عن صفاة الفتوة إيثارا ملرضاة اهلل
 :خاتمة. 6
أبانت دراسة مصطلح الفتوة بعض خصائص املصطلح الصويف عموما  وممةزاته وطريقة املواضعة عند الصويةة اليت شكلت نظاما اصطالحةا  

 :باملتانة والتناسق ويظهر ذلك يفيتمةز 
بةنها وتفاوهتا يف املعىن لتقوية  ةاحلاصل واستثمار الصويف للعالئقوتظهر االوىل يف كثرة املراديا  ملصطلح الفتوة  التعدد يف اللفظ واملعىن؛-

االشرتاك اللفظي و بالتحديد  تظهر يف   أما الثانةةيتمةز بالنضج و القوة االصطالحةة وما مبصطلحاملصطلح  بدالالهتا واياد  اللغة عم

                                                                                 

 .وما بعدها 183ص: املرجع السابق:  القشريي:  ينظر_  ( 1) 
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انتاج مصطلحا  حتمل معاين التجربة الصويةة وكثاية املعاين املتولدة عنها يف  قوةبّين   ياليت شهدها مصطلح  الفتوة ةة التوسةع الداليلعمل
 متثل احلقائق واملعاين غري املعّب عنها باأللفاظتصل حد االهبام والغرابة متعددة ومتداخلة 

على ألفاظ القرآن الكرمي؛ ويثبت هذا استدالل املتصوية بكل آيا  الفتوة لبةان معىن املصطلح   والتأصةل له تأسةس املصطلح الصويف  -
 .مبقاربة معناه مبعاين الصفاة االهلةة

استخدام املتصوية آللةا  الوضع املصطلحي كاجملاز واالشتقاق  واستثمروا كل مظاهر التطور الداليل من رقي املعىن وختصةص الداللة   -
يف العروج مبصطلح الفتوة واخلروج به من أصل الوضع اللغوي للتعبري به عن دالال  أكثر عمقا وتعقةدا وخصوصةة  متثل يف وتوسةعها 

 .احلرمان الصويفجمملها مبدأ 
وتتمثل يف اضاية املصطلح إىل   ايادة املتصوية االدب الصويف بألةا  أخرى للمواضعة أيرزهتا طبةعة التجربة ولطاية املعاين الواردة ودقتها-

 .لبةان درجته ومرتبته يف طريق السري مثل يتوة اخلاصة به واضايته أيضا للمتصف  عن خصوصةته ودقتهنفسه للتعبري 
 .الفتوة مصطلح ن  بأاد أيضا من دراسة نصوص الفتوة يف االدب الصويفيستف

 .تواضع علةه أهل الطريق لةدل على التحقق مبكارم االخالق  رغم اختالف العبارة واتساع وضةق توظةفه-            
 .صنفه غري واحد يف باب االخالق ألهنا أكثر دالالته وضوحا وتداوال -            

يطابق تعريفه االصطالحي املعىن اللغوي وال خيالفه عند أغلب املتصوية  يال خيرج عن  حرمان النفس وخدمة االخر  حةث  -           
 .تشكل حدنها ووخدمتهم تتقاطع مع الفتوة تتناول حتقةق العدل ونصرة الغري تشكل معاين االثار مداره  يمجموع االخالق اليت 

وأكثر هذه االنواع حضورا   باإلجياز والدقةمتةز أغلبها كما   صويف إىل أخر  واختلفت من تهاوأسالةب وضع تعريفتنوعت طرق  -          
:   و ب          مثل تعريف ابن عريب والسلمياألصل والحقيقة : مثل تعريف االنصاري واخلطةب وكذلك الكاشاين  و ب        التقسيم: ما كان ب   
: السلب: وظهر عند ابن عريب  وب     : الوظيفة: جةبة والسلمي والسهر وردي  والكاشاين  وأقلها حضورا تعريفه ب     تعريف ابن عالترادف 

 .عند السهر وردي
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