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أعلنننأ بننندنن قننند التزمنننت بننننوانيأ جامعنننة آل البينننت وأنظمتهنننا وتعليماتهنننا
وقراراتهننا السننارية الم عننول المتعلنننة باعننداد رسننا ل الماجسننتير والنندكتورا عننندما قمننت
شخصيا باعداد رسالت بعنواأ:

وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمية المتعارؾ عليها ف كتابة الرسا ل واألطاريح العلمية.
كما إنن أعلأ بدأ رسالت هذ ؼينر مننولنة أو مسنتلة منأ رسنا ل أو أطناريح أو كتنب أو
أبحنناأ أو أم منشننورات علميننة تننم نشننرها أو تخزينهننا ف ن أم وسننيلة إعبلميننةو وتدسيسننا
على ما تندم فنانن أتحمنل المسنلولية بدنواعهنا كافنة فيمنا لنو تبنيأ ؼينر ذلنك بمنا فين حن
مجلس العمداء ف جامعة آل البيت بالؽاء قرار منح الدرجة العلمية التن حصنلت عليهنا
وسننحب شننهادة التخننرم مننن بعنند صننندورها دوأ أأ يكننوأ لنن أم حنن فنن النننتظلم أو
االعتننراأ أو الطعننأ بنندم صننورة كانننت ف ن النننرار الصننادر عننأ مجلننس العمننداء بهننذا
الصدد.
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اإلهداء
أهدٌ هذا اجلهد إىل معهم األُمت ووىر اهلدي انزسىل
انكزَم حممد (صهً اهلل عهُه وسهم) ...
وإىل بهدٌ انعشَش وبغداد اجلزحيت ...
وإىل واندٌ وإىل مه سهزث انهُايل وحعبج مه أجهٍ أمٍ
انعشَشة  ...وإىل إخىحٍ وأخيت ...
وإىل سوجٍ انغايل وأوالدٌ ...
وأهدَه إىل أساحذحٍ وكم مه عهمين حزفا ...

انباحثت :سَنب كنعان رؤوف

و

شكس وتقديس
أتقدو جبزيم شكسي وفائق تقديس ي نألستاذ اندكتىز أيني يىسف
عوىة نتفضووهب إلارشووساى عهوود هعووداة اور ،انسسوان وملووا إلرنووب يووٍ
جهىة ,ويا قديب يٍ تىجيهات كاَت هلا األثس انبانغ يف ظهوىز انسسوان
هبر ،انصىز ,أةعى اهلل عز وجم أٌ يىفقب وحيفظب.
وأتقدو إلشكسي وتقديسي ألعضاء جلن املناقش األفاضم.
كًا أتقدو إلبانغ شكسي وتقديسي ألساترتي يف قسى انهغ
انعسإلي وآةاهبا نهجهىة انيت إلرنىاا خالل يد اندزاس .
وال أَسد شكسي وتقديسي نكاف املكتبات انعهًي انيت
ساعدتين وأيدتين مبصاةز ار ،انسسان .
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إقرار والتزام بنوانيأ جامعة آل البيت وانظمتها وتعليماتها

م

قرار لجنة المناقشة

د

اآلية النرآنية

هـ

اإلهداء

و

الشكر والتندير

ز

قا مة المحتويات

ح

الملخص باللؽة العربية

ك

المندمة

ٔ

مشكلة الدراسة وأهميتها

ٕ

مسوؼات الدراسة

ٕ

فرضيات الدراسة

ٖ

منهج الدراسة

ٖ

الدراسات الموازية

ٖ

نبذة عأ حياة أب بكر الشبل

ٙ

سيرت وتكوين الصوف

ٙ

التصوؾ والتوحيد ف فكر الشبل

8

حنينة شطحات الشبل

ٓٔ

شعر

ٕٔ

م هوم التصوؾ ف اإلسبلم

ٔ8

مصدر كلمة التصوؾ

ٔ9

معنى التصوؾ ف االصطبلح

ٕٓ
ح

مراحل التصوؾ

ٖٕ

أوليات الشعر الصوف وتطور

ٕ٘

الحب اإلله وأثر ف نشدة الشعر الصوف

ٕ8

أبرز شعراء التصوؾ

ٕٖ

رابعة العدوية

ٕٖ

ذو النوأ المصرم

ٖٙ

الحسيأ بأ منصور الحبلم

ٖ7

ٔٗ
معنى التناص لؽة

ٕٗ

معنى التناص ف االصطبلح

ٕٗ

م هوم الرمز والرمز الصوف

٘ٗ

أنماط الرمز الصوف

ٗ8

رمز المراة

ٗ8

رمز الخمرة

ٗ9

مظاهر التناص وأساليب ف الشعر أب بكر الشبل
التناص الدين
أوال :النرآأ الكريم
ثانيا :الحديأ النبوم الشريؾ
التناص التاريخ :
أوال :التناص مع الوقا ع والشخصيات
ثانيا :التناص مع األماكأ
التناص األدب

الرموز الصوفية ف شعر اب بكر الشبل
الرمز الصوف
رمز المراة
ط

رمز الخمرة
رموز لؽوية اصطبلحية
الخاتمة
المصادر والمراجع
٘8

الملخص باللؽة اإلنكليزية

ي

جاءت أهمية هذ الدراسة مستمدة مأ طبيعة اإلشنكاليات التن ت اعلنت معهنا طنردا وعكسناو وأبنرز
هذ اإلشكاليات الت واجهتها ف هذ الدراسة:
أوال :إشكالية التعبير أو ؼموض و فدؼلب النصوص الشعرية الصوفية نصوص رمزية أو إشارية.
ثانيا :إشكالية اللؽةو فلؽة الشعر الصوف لؽة ذات مداليلخاصةومستناة مأ التجربة الصوفية الذوقية.
ثالثا :إشكالية الؽرأ والمعنىو حيأ إأ أؼراأ الشعر الصوف ومعاني ؼير سا دة وؼير مدلوفة.
رابعا :إشكالية الشطح ومتاهات المعنى.
فالرهاأ على استكشاؾ دالالت الرموز وكي ية تشكلهاو والوقنوؾ علنى لؽنة شنعرية جديندةو وفهنم
المعنىو وتدويل الشطح وإدراك منابع و رهاأ يكسب هذ الدراسة أهمية.
وقنند اعتمنندت فن هننذ الدراسننة علننى منننهج التحليننل النصن مننأ منظننور ظنناهرة التننناص وتحليننل
الرموز الصوفيةو مستدعية لذلك مجموعة مأ ال رضيات وه :
أوال :أشكال التناص ف شعر أب بكر الشبل ؼير قليلة نسب ّيا مأ حيأ الكم والنوع.
ثانيا :التناص األدب هو الشكل األكثر بروزا ف شعر .
ثالثا :لؽة الشعر لؽة إشارية ورمزيةو وذات مستوييأ داللييأو مستوى ظاهر وآخر باطأ.
رابعا :أؼراأ الشعر ذات صلة بالتجربة الصوفية الذوقيةو والسيما تجربة الحب اإلله .
وقد قمت باثبات هذ ال رضيات جميعا بعد الدراسة والبحأ ف الخاتمة.
ك

ومما استدعان إلى النيام بهذا العمل هو أأ ديواأ الشنبل لنم يندرس ولنم يخصنص بدراسنة مسنتنلة
مأ منظور التناص والرمز الصوف و إضنافة إلنى أأ هنناك عنددا ؼينر قلينل منأ الشنعراء الصنوفية قند
نالوا حظا البدس ب مأ الدراسة والبحأو كنابأ ال نارأ و وابنأ عربن و والنابلسن و وؼينرهمو وؼندا
هلالء ممثليأ لجماليات الشعر الصوف ومعاني و أما أمثال أب بكر الشبل فلم ينالوا مثنل هنذاو ولعنل
هذ الدراسة أو سواها تسهم ف الكشؾ عأ أوليات الشعر الصوف ومدى تدثير ف الشعر البلح .
الشبل و التصوؾو الحالو المنامو الرمز الصوف و التناص.

ل

تنوم فكرة التناص على ت اعل إبداع بيأ نص راهنأ ونصنوص سنابنة علين أو معاصنرة
ل و حيأ تتعال النصوص وتتناطع ف مساحة النص الراهأو وتشكل مجموعة مأ البنلر اإلحالينة
ذات العبلقة المباشرة أو ؼير المباشرة بدصولها المنحدرة منها.
ر
منلطر بمرجعياتن الثنافينة
ويُنظر إلى التناص على كون آلية إنتام إبداع ؛ ذلك أأ المبدع
والمعرفيننة المخزونننة ف ن وعي ن وال وعي ن و ومننرتهأ إلننى تشننريطات التراثيننة والثنافيننة والزمانيننة
والمكانيةو ومع ذلك فالمبدع لدي المندرة البلزمةو والحرينة الكافينةو لكن يتحنرر منأ التشنريطاتو
ويبدع نصوصا جديدة تنماز باالتصال بالساب والمجاورو وفن الوقنت ن سن تن صنل عنهمنا برلينة
جديدةو قد تكوأ مضادةو أو متهكمةو أو رامزةو أو ناقدةو أو محاكينةو وذلنك وفن عبلقنات التنناص
وكي ية توظي ها واشتؽال آلياتها ف النص.
وليست الرموز الشعرية – ف وجن منأ وجنو إبنداعها -سنوى مظهنر تناصن ينتم إنجناز
عبر عبلقة استدعاء وتحويلو فند ُتسنتدخل شخصنيةو أو موقنؾو أو أسنطورةو أو حكاينةو أو ننصو
أو أم عنصر مأ عناصر الثنافةو ويت ُّم امتصاصها وتحويلها ف سياقها الجديند إلنى عبلمنة رامنزة.
وقنند وجنندت ف ن ديننواأ أب ن بكننر الشننبل و الشنناعر الصننوف الننذم عننا

ف ن ظننل العصننر

العباس الذهب و مساحة جيدة لممارسة التحليل النص مأ منظنور التنناص؛ وذلنك الشنتمال شنعر
على تعالنات نصية متنوعةو تتمثل ف المتناصات الشعريةو والدينيةو والتاريخية .وهنذا فضنبل عنأ
قراءة الرموز الشعرية وتحليلها مأ المنظور ن س .
ولعل طبيعة الدارسة تنتض أأ ُت َن رس م رداتها العامة ف فصول أربعةو يكوأ أولها معن ّيا
بالناء الضوء على ظاهرة التصوؾو والحب الصوف و وتش ُّكل مسار الشعر الصوف  .ويُعنى ثانيهنا
بمبحث التناص والرمز نظر ّيا .وينهأ ثالثهما بتحليل الرموز الصوفية ف النديواأ .وأمنا مظناهر
التناص وأساليب ف الديواأ فستكوأ مأ نصيب ال صل الرابع .ثم تدت نتا ج الدراسنة ملخصنة فن
الخاتمة.
وقنند اعتمنندت ف ن هننذ الدراسننة علننى جملننة مننأ أ ُ ّم نات كتننب الصننوفيةو وأهمهننا كتنناب طبنننات
الصننوفية للسننلم و وكتنناب اللمننع ف ن التصننوؾ للطوس ن و وكتنناب التعننرؾ لمننذهب أهننل التصننوؾ
للكبلباذمو وطبننات األوليناء البنأ الملنأووحلينة األوليناء ألبن نعنيم األصن هان وؼيرهنا منأ كتنب
التصوؾ النديمةو وكذلك اعتمدت على جملة مأ كتب التصنوؾ الحديثنة مثنل :كتناب التصنوؾ فن
الشعر العرب اإلسبلم لعبد الحكيم حساأو وكتاب تجلينات الشنعر الصنوف للندكتور أمنيأ عنودةو
وكتاب ف لؽة النصيدة الصوفية لمحمد كنندم وؼيرهنا الكثينرو إضنافة إلنى مجموعنة منأ الرسنا ل
واألطاريح الجامعية والمجبلت والدوريات الت كاأ لهنا األثنر البنالػ فن إتمنام الدراسنة وظهورهنا
على هذا الشكل.
1

تمثل النصوص الصوفية بعامةو والشنعرية بخاصنةو تحن اديا معرف ّينا حنين ّينا لمنأ يرؼنب فن
قراءتها ومحاورتهنا وتحليلهنا .ولعنل منأ أبنرز هنذ التحنديات التن هن بمنزلنة إشنكاليات يواجههنا
الدارس ما يدت :
أوال :إشكالية التعبير أو ؼموض  :أؼلب النصوص الشعرية الصوفية نصوص رمزية أو إشارية.
ثانيا :إشكالية اللؽة :لؽة الشعر الصوف لؽة ذات مداليل خاصةو مستناة مأ التجربة الصوفية
الذوقية.
ثالثا :إشكالية الؽرأ والمعنى :أؼراأ الشعر الصوف ومعاني ؼير سا دة وؼير مدلوفة.
رابعا :إشكالية الشطح ومتاهات المعنى.
وال شك ف أأ أهمية هذهالرسالةو سنتكوأ مسنتم ردة منأ طبيعنة اإلشنكاليات اآلننؾِ ذكرُهناو
وه تت اعل معها طردا وعكساو فكلما تعددت اإلشكاليات واتسعت الرلى وتعمنتو ازدادت أهمية
البحأ فيها وبذل الجهد فن دراسنتها وتحليلهناو والعكنس صنحيح .فالرهناأ علنى استكشناؾ دالالت
الرموز وكي ية تشكلهاو والوقنوؾ علنى لؽنة شنعرية جديندةو وفهنم المعننىو وتدوينل الشنطح وإدراك
منابع و رهاأ -ال شك -يكسب هذ الرسالة أهميتها.

تتمثل مسوؼات الدراسة بما يدت :
أوال :وهو مسوغ ر يسو ويمكأ أأ ينهأ وحد لتسويػ العمل على هذ الدراسنةو وهنو أأ دينواأ
أب بكر الشبل لم يدرس دراسة مستنلة مأ قبلو مأ منظور التناص والرمز الصوف .
ثانيا :نال عدد ؼير قليل مأ الشعراء الصنوفية المعنروفيأ حظنا جيندا منأ الدراسنة والبحنـأو كنابأ
ال نننارأو وابنننأ عربننن و والنابلسننن و وسنننواهم .وؼننندا هنننلالء ممثلنننيأ لجمالينننات الشنننعر الصنننوف
ومعاني و وأما أبنو بكنر الشنبل و فلنم يننل مثنل هنذا الحنظ .ولعنل هنذ الدراسنة أو سنواهاو تسنهم فن
الكشؾ عأ أوليات الشعر الصوف ومدى تدثير ف الشعر البلح .

2

استدعت الدراسة مجموعنة منأ ال رضنيات التن يمكنأ إثباتهنا كلهنا أو إثبنات أبعاضنهاو أو
ن يها كلها أو أو ن

أبعاضهاو وه على النحو اآلت :

أوال :أشكال التناص ف شعر أب بكر الشبل و ؼير قليلة نسب ّيا مأ حيأ الكم والنوع.
ثانيا :التناص الشعرم والتناص الدين هما الشكبلأ األكثر بروزا ف شعر .
ثالثا :لؽة الشعر لؽة إشارية ورمزيةو وذات مستوييأ دالليأو مستوى ظاهر وآخر باطأ.
رابعا :أؼراأ الشعر ذات صلة بالتجربة الصوفية الذوقيةو وال سيما تجربة الحب اإلله .

اعتمدت هذ الدراسة على منهج التحليل النص مأ منظور ظاهرة التناصو باإلضافة إلنى
تحليننل الرمننوز الصننوفية فن إطننار مرجعياتهننا المعرفيننة .وسننيعنى منننهج التحليننل النصن بتصنننيؾ
أشكال التناص وأنواع الرموز.

إأ الدراسات ف موضوع التناص والرمز الصوف ؼينر قليلن و وسندذكر عنددا منهنا علنى
سبيل المثال ال الحصر :

و طٔو الناهرةو

ٔ -دراسة رضواأوياسرو بعنواأ:
مكتبة اآلدابو ٕٓٔٓم.

تتبعت هذ الدراسة سيرة مصطلح التناصو ووج َدت أنن يمنر بمنرحلتيأ :األولنى مرتبطنة بالصننعة
بما ه حرف أو مهنة امتهنها الشعراءوأما الثانيةو فند كانت مرحلة التطنور النذم لنم يننؾ عنند حند
المهنة وما ارتنبط بهنا منأ التنزييأ والتجويندووإنما ارتنبط بمرحلنة البنديع وإسنهام فن تشنكيل بنينة
النصيدة اإلبداعية .
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طٔو إربندو عنالم

ٕ – دراسة الندهوأ و إبنراهيم و بعننواأ:
الكتب الحديأو ٕٔٔٓم.

كش ت هذ الدراسنة أأ تجربنة المعنرم تجربنة ؼنينةبالتناصو بصنرؾ النظنر عنأ أشنكال وآلياتن و
فاعادة الماض والتناطع مع داللة أكيدة على براعة الشاعر أوالووثانيا يعكس ثنراء ذلنك الماضن
و وامتبلء بالداللة الجمالية والثنافية .

و الموقنننؾ األدبننن و

ٔ – دراسنننة حلبننن و أحمننند و بعننننواأ:
العددٖٖ9و ٕٗٓٓمو صٔٔ.ٔ8-

تناولت هذ الدراسة ظاهرة التناص الصوف ف أشعار البيات و وكيؾ اسنتطاع البينات أأ
يستوعب مبلمح التجربة الصوفية وداللتهاو وأأ يستخلص السمات الدالة وال اعلة فن هنذ التجربنة
ويتمثلهننا جينندا ف ن شننعر و مح ام نبل إياهننا بعننأ جوانننب تجربت ن الشننعرية الخاصننةو وكنناأ التننناص
الصوف انعكاسا الستمرارية الؽربة والن

وهربا مأ الواقع .
و مجلننة جامعننة

ٕ– دراسننة شننعأو أحمنندو بعنننواأ:
األقصىو ؼزةو العدد ٔو ٕٗٓٓمو صٔٗ.99-

حاولننت هننذ الدراسننة أأ تكشننؾ عننأ النظننام الجمننال للتعبيننر الشننعرم ووسننا ل فن شننعر
محمنند ع ي ن مطننر مننأ خننبلل البحننأ عننأ تننداخل النصننوصو وبننلر ت اعلهننا ف ن النننص الشننعرم
باستخدام تننيات ظاهرة التناص .
ٖ -زاد و عباس طالبو رسولو ببلومو التناص النرآن ف شعر يحيى السماوم
العدد9و ٕٔٔٓم.
تناولننت هننذ الدراسننة ظنناهرة التننناص النرآنن فن شننعر السننماوم الننذم ظهننر واضننحا فن
شننعر ممننا ينندل علننى التزام ن النندين و حيننأ تضننمأ شننعر حشنندا كبي نرا مننأ الم ننردات ذات البعنند
الدين .
مجلنة اتحناد

ٗ – دراسة العتومو مهاو بعنواأ:
الجامعات العربية لآلدابو )ٔ(8و ٕٔٔٓمو صٖ.8ٖ-ٙ
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تعاملت هنذ الدراسنة منع مصنطلح التنناص بوصن مبل منا لننراءة الشناعر ناصنر شنبانة .وتناولنت
الدراسة الجانب النظرم والتطبين و ووجدت عند شبان أشنكاال متعنددة منأ التنناصو وبيننت النيمنة
ال كرية وال نية للتناص ودورهما ف تشكيل مبلمح رليا الشاعر للعالم والحياة .

5

اتسمت الحضارة اإلسبلمية بدصالة التكويأ والتطورو وتشكل ظاهرة التصوؾ بعندا حيوينا
ف ذلك التكويأ الحضارمو ومأ هنا تظهر أهمية دراسة تراجم الصوفية بوص هم األعمدةاإليمانية
ف نشوء التصوؾ اإلسبلم و ولعل الصوف أبا بكر الشنبل يعند أحند تلنك األعمندة فن ذلنك البنناء
اإليمان و وفيما يل نبذة عأ حيات وسيرت الصوفية.

هو أبو بكر دلؾ بأ جحدرو وقيل دلنؾ بنأ جع نرو وقينل اسنم جع نر بنأ ينونسو ولند فن
بؽننداد سنننة (ٕٗ7هننـ 8ٙٔ -م)(ٔ)و اكتسننب علننوم اللؽننة العربيننة ف ن مراحننل نشنندت األولننىو كونهننا
األساس الحيوم لعلوم النراأ الكنريم والسننة النبوينة الشنري ةو واسنتطاع منأ خنبلل ذلنك فهنم علنوم
ال ن والحديأ النبوم الشنريؾو وفن الوقنت ن سن كناأ يشنؽل منصنب النوال فن مديننة (دنباونند)
الواقعة ف الحدود الشرقية للدولة اإلسبلمية(ٕ) .بعدها ؼادر هذ الوظي ة وتوج الى بؽدادو فت تحت
أمام آفا المعرفنة والعلنم علنى نحوواسنعووركز علنى دراسنة ال نن اإلسنبلم علنى منذهب اإلمنام
مالننكو وذكننر منندى سننعي فن اكتسنناب علننوم ال نن والحننديأ بنولن " :كتبننت الحننديأ عشننريأ سنننةو
وجالسننت ال نهنناء عشننريأ سنننة" .نسننتلهم م نأ منولت ن هننذ حرص ن الواضننح علننى اسننتيعاب العلننوم
الشرعية لبناء ذات الصوفية(ٖ).
وقنند بلننػ الشننبل منزلننة مرموقننة فن ال نن ووكانت بنندايات نننزوع الشننبل الصننوفية علننى ينند
الصوف الجنيد البؽدادمو ومأ هنا عزؾ عنأ الندنيا وملنذاتها وفدصنبح محبنا

تعنالىو وعبنر عنأ

ذلك شيخ الجنيد بنول " :لكل قوم تامو وتام هلالء النوم (الصوفية) الشبل "(ٗ).

(ٔ)

انظر:السلمي,محمدبنالحسين,طبقات الصوفية,تحقيق:نورالدينشريبة,ط,3مكتبةالخانجي,القاهرة,
1331م,ص,331جاسم,خليلونوري,موفق,أبوبكرالشبلي:دراسةفيأصولتصوفه,مجلة آداب
الرافدين2003,)53(,م,ص .252
(ٕ)
السلمي,طبقات الصوفية,ص .331
()3المصدرالسابق,ص .331
()4انظر:جاسموموفق,أبوبكرالشبلي:دراسةفيأصولتصوفه,ص .253
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وتننسم حياة الشبل الصوفية إلى مرحلتيأ(ٔ):
ماقبل مصرع الحنبلمو حينأ كناأ الشنبل جري نا يطلن الكلمنات الؽريبنة منأ ؼينر
حرمو والى هذ المدة يرجع ما ر ُِوم عأ الشبل مأ الشطحات.
ما بعد مصرع الحبلمو وه المرحلة الت هدأ فيها الشبل و و أعلأ فيها منا يشنب
التوبة عأ الشطحات.
"لند مرت بالشبل أحداأ جسنام زعزعنت  -فيمنا يبندو -ثباتن الن سن و وحملتن شني ا فشني ا
علننى الزهنند ف ن النندنيا وسننلوك طري ن الننروح .ورجننل ف ن جننا الشننبل وؼنننا ومركننز الرسننم
ومجاورتن لحاشننية الخل نناء وإمارتن لؤلقنناليمو يطلننع علننى نمنناذم مننأ الظلننم والتعسننؾ والتحننول مننأ
الضد إلى الضدو تحمل على إحدى خصلتيأ :فاما أأ يؽأ النظر عنها ويستزيد مأ المال والجنا و
وإما أأ يهجر هذ الحياة ويزهد ف المال والجا "(ٕ).
فكاأ الطري الثان هو الحل األنسب لرجل كالشبل الذم صحب الجنيد وطبنت وتدثر ب .
ولشنندة تمسننك الشننبل بالشننريعةو كنناأ بعننأ الصننالحيأ يننرا ف ن الرلينناو ولسننان يلهننج
بالتمسننك بالشننريعة .ومننأ ذلننك أأ محمنند بننأ الحسننيأ بننأ الخشنناب ينننول" :سننمعت بعننأ أصننحاب
الشبل ينول :رأيت الشبل فن المننامو فنلنت لن  :ينا أبنا بكنر :منأ أسنعد أصنحابك بصنحبتك فننال:
"أعظمهم لحرمنات ,و وألهجهنم بنذكر ,و وأقنومهم بحن ,و وأسنرعهم مبنادرة فن مرضناة ,و
وأعرفهم بننصان وأكثرهم تعظيما لما عظم  ,مأ حرمة عباد "(ٖ).
"وتتضننح مع نالم الرليننة الصننوفية ف ن فهم ن للن نرآأ الكننريم إلننى الننطننة الت ن تنننرب الننذات
اإلنسانية مأ خالنها تعالىو إذ سدل أحدهم الشبل قا بل" :ربما يطر سمع آية مأ كتناب - ,عنز
وجل -فتحدون على ترك األشياء واإلعراأ عأ الندنيا ثنم أرجنع إلنى أحنوال وإلنى النناسو فننال
الشبل  :مااجتذبك إلي عطؾ من عليك ولطؾو وما رددت إلى ن سك فهو ش نة من عليكو ألنن لنم
يصح لك التحرم مأ الحول والنوى ف التوج إلي "(ٗ).

()1الفاااروري,داودرلاايالفا اال,فلس ف ة الوصففو
ص .162

مففن نففة التط ف والوطففور,دارزهااران,رمااان2011,م,

()2انظر:الشبلي,دلفبنجعفر,الديوان,جمعهوحققهورلاقحواشايه:كامالمصاطفشالشايبي,ط,1مطااب دار
الت امن,بغداد1361,م,ص .40
()3السلمي,طبقات الصوفية,ص.341
()4جاسموموفق,أبوبكرالشبلي:دراسةفيأصولتصوفه,ص.260
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"وأخذت رلية الصوف دورها ف طور جديد تجسند فن طنرح أفكنار للكي ينة التن ينطن
بها عنل مخاطبا ذات الصوفية ف المعنىو ومنها ماسُن ِل فين الشنبل فن قولن تعنالى :إِ رال َمنأْ أَ َتنى
ِ ,ب َن ْل ٍ
ب َسل ٍِيم .)ٔ(قال :هو قلب إبراهيم علي السبلمو ألن كاأ سالما مأ خيانة العهند ومنأ السنخط
رَ
علننى المننندور كا نننا مننا كنناأ .وكننذلك اعتمنند الشننبل االسننتنباط الصننوف ف ن فهننم معننان األحاديننأ
النبوية الشري ةو إذ س ل الشبل عأ معنى ما روم ف حديأ الرسول صلى  ,علي وسلم ( :جعل
رزق تحت ظل سي

)و فنال الشبل  :كاأ سي صلى  ,علي وسلم التوكل على  ,تعالى"(ٕ).

ولعل استنراء النص ينودنا إلى تصور وصول الشبل ننطة االنتنال مأ العالم الحسن إلنى
عالم ال ناء ف حب  ,تعالىو وف الوقت ن س يلجد الشبل نحو التوحد مع ذات لينتنرب منأ معنالم
الشطحات الت ربما ظهرت ف هذا النص.
تننوف أبننو بكننر الشننبل ف ن سنننة (ٖٖٗ هننـ 9٘ٗ -م ) ف ن ذم الحجننةو ودفننأ ف ن منبننرة
الخيزراأ ف بؽداد عأ عمر ناهز سبعا وثمانيأ عاما(ٖ).

أقام الشبل تصوف على أساس امتثال للشريعة اإلسبلمية الحني ةو فند كاأ الشبل يبالػ ف
تعظيم الشرع المطهرو إذ يتصنل هنذا الننزوع اتصناال دقيننا بالتوحيند وأساسن تنزين  ,تعنالى عنأ
ص ات المخلوقناتو وممنا يعطن إمكانينة الحكنم علنى أأ الشنبل منأ الصنوفية النذيأ حنافظوا علنى
تطبي الشريعة حتى آخر لحظات حيات (ٗ).
ُس ِل جع ر بأ نصيرو وكناأ يخندم الشنبل  :منا رأينت منن

أم عنند وفاتن و فننال :قنال لن :

"عل ر درهم مظلمة تصدقت عأ صاحب بدلوؾو فما على قلبن شنؽل أعظنم منن و ثنم قنال :وضن ن
للصبلة ف علتو فنسيت تخليل لحيت وقد أمسك على لسان و فنبأ على يدمو وأدخلها ف لحيت و ثنم
ماتو فبكى جع رو وقال :ماتنولوأ ف رجل لم ي ت ف آخر عمر أدب مأ آداب الشريعة"(٘).
وكاأ الشبل ي ر بيأ العلم والحنينةو فنند سُن ِل عنأ ال نر بينهمنا فننال" :لسناأ العلنم منا
تددى إلينا بواسطةو ولساأ الحنينة ما تددى إلينا ببل واسطةو فنيل لن  :ولسناأ الحن مناهو قنال :منا

()1سورةالشعراء,اآلية.23
()2انظر:جاسموموفق,أبوبكرالشبلي:دراسةفيأصولتصوفه,ص .263-262
()3السلمي,طبقات الصوفية,ص,332وابنالملقن,سراجالدينالمصري,طبقات االولياء,تحقيق:مصطفشربد
القادررطا,ط,2دارالكتبالعلمية,بيروت2006,م,ص .163
()4جاسموموفق,أبوبكرالشبلي,دراسةفيأصولتصوفه,ص.266
()5ابنالملقن,طبقات االولياء,ص.162
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ل نيس لخل ن إلي ن طري ن "و فينصنند الشننبل بننذلك أأ الحنينننة ه ن الهنندؾ الننذم ترنننو إلي ن الن ننوس
بالمجاهدات والعبادات وصوال إلى التوحيد المطل

تعالىو والذم يشكل م هوم الحنينة الت كناأ

الشبل يسعى إلى رسنمها فن ذاتن الصنوفيةو وقندأعطى تصنوؾ الشنبل صنورة إشنراقية للتوحيندو
ك
حينما عرر ؾ الصوف بنول " :الصوف مننطع عأ الخل متصل بنالح كنولن تعنالىَ :واصْ ن َط َنعْ ُت َ
لِ َن ْ سِ )ٔ(و قطع عأ كل ؼيرو ثم قال تعنالى :لنأ َت َرانِن )ٕ(وومعننى هنذا الننول إأ الصنوف هنو
الذم يحيا حيات ف ,و فيكوأ ف حال وجد متصل أو مننطع"(ٖ).
ويتسامى الشبل عأ طلب الماديات أو الخوؾ منها مأ شدة إحساس بالتوحيدو وفنا عمنا
سوا و وصار يتكلم بكبلم يكتن الؽموأ والشطح .ينول" :يا قوم أمرُّ إلى منا ال وراء فنبل أرى إال
وراءو وأمر يمينا وشماال إلى ما ال وراء فبل أرى إال وراءو ثم أرجع فدرى هذا كل فن شنعرة منأ
خنصننرم"(ٗ) .وينندخل ف ن هننذا الكننبلم إشننكالية ف ن ال هننمو حيننأ أشننكل علننى جماعننة مننأ أصننحاب
الشبل إشارت فيمنا قالن .قال الشني أبنو النصنر" :إشنارت فيمنا قنال  -و ,أعلنم – إلنى الكنوأو ألأ
الكرس والعر

محدأ ...و ولنيس فن الندنيا وراء وراءو وال تحتن تحنت ال نهاينة لن ووال ينندر

أحد مأ الخل أأ يح رد أو يص إال بما وص  ,تعالى ب و وال يحيط بنذلك علنم الخلن و قند ان نرد
بعلم ذلك خالن وصانع "(٘).
وقد تعددت األقوال واالحتماالت ف هذا النول منها" :احتمال وج النول إأ الكوأ وجمينع
مننا خل ن و وإأ كانننت مسننافت بعينندةو وطول ن وعرض ن عظيمنناو ف ن كبرينناء خالن ن وعظمننة صننانع
كشعرة مأ خنصرم بل أقل مأ ذلك"و واحتمال آخنر "هنو أأ قندرة الننادر فن خلن هنذا كلن وفن
خل شعرة مأ خنصرم واحدة"(.)ٙ
وقد بلؽت قوة الوجد الصوف عند الشبل مداها ف فهم التوحيد على نحو بندأ يتحندأ فين
بلؽة اإلشنارات الصنوفية المتضنمنة ألسنرار معرفتن بنولن " :منأ أجناب عنأ التوحيند بالعبنارة فهنو
ملحدو ومأ أشار إلي فهنو ثننومو ومنأ أومند إلين فهنو عابند وثنأو ومنأ نطن بن فهنو ؼافنلو ومنأ
سكت عن فهو جاهلو ومأ توهم أن واصل فليس ل حاصلو ومأ رأى أن قريب فهو بعيندو ومنأ

()1سورةطه,اآلية.41
()2سورةاألرراف,اآلية.143
()3انظر:جاسموموفق,أبوبكرالشبلي,دراسةفيأصولتصوفه,ص .266
(ٗ)
الطوسي,ربدهللابنرليالسراج,اللمع في الوصو ,ط,1شركةالقدسللنشروالتوزي 2002,م,
ص .424
()5الطوسي,اللمع في الوصو ,ص.424
()6الطوسي,اللمع,ص .424
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تواجد فهو فاقدو وكل منا ميزتمنو بدوهنامكم و وأدركتمنو بعننولهم فن أتنم معنانيكم فهنو مصنروؾ
مردود إليكمو محدأ مصنوع مثلكم"(ٔ).
ويريند الشنبل بهننذاو وصنول الصنوف إلننى حنال وحنندة الشنهود التن تعنن أأ منا يتصننور
اإلنساأ هو وهم دنيوم بدبعاد الحسيةو والحنينة التوحيدية تكمأ ف معرفة الطري إلنى  ,تبنارك
وتعالى بمؽادرة هذا الوجود الحس ف لحظات الوجند وال نناءو حينأ ينلدم ذلنك إلنى الننناء النذات
لئلنساأ ف فهم لندرة  ,تعالى وما يترتب عليها مأ الحب المطل (ٕ).
وف هذا ينول الشبل " :سبحاأ مأ كاأ وال مكاأو وال زمناأو وال أواأو وال دهنر وال أبند
وال أزلو وال أول وال آخرو وهو فن حنال أحندأ األشنياء ؼينر مشنؽول عننهمو وال مسنتعيأ بهنم و
عدل ف جميع ما حكم عليهم"و ويظهر مأ ذلنكو بندايات ننزوع الشنبل النذات إلنى ال نناء فن حنب
 ,تعالىو فانتنل إلى مرحلة صوفية جديدة قوامها الوجد والتسام وؼياب الشعور الحس الدنيوم
أحيانا و قال الجنيد البؽدادم" :الشبل سكراأ ولو فا مأ سكر لجاء من علم ينت ع ب "(ٖ).

الشطح لؽة  :مأ شطح النهرإذا فاأ على جانب لضني مجنرا و وشنطح فن الننول أو فن
السير :تباعد واسترسل(ٗ).
أما ف االصطبلح فهو " :عبارة عأ كلمة عليها را حة دعوى و وهو مأ زالت المحننيأو
فان دعوى بح ي صح بها العارؾ مأ ؼير إذأ إله بطري إله يشنعر بالنباهنة "(٘)و فالصنوف
إذا قننوم وجنند ولننم يطن حمننل مننا يننرد علننى قلبن مننأ سننطوة أنننوار حنا نن و فيتننرجم عنهننا بعبننارة
مستؽربة مشكلة على فهوم سامعيهاو إال مأ كاأ مأ أهلها ويكوأ متبحرا ف علمها .
"لننند بلننػ الوجنند بالشننبل إلننى أأ يحننس بتمننام االتحنناد فينننول " :أنننا الوقننت " و " ولننيس فن
الوقننت ؼيننرم "و و " أنننا الح ن " ثننم صننار ينننول , " :فنننط " وال ينننول " ال ال ن إال " ,و ألن ن
استحيا أأ يوج إثباتا بعد ن و وخش أأ يلخذ ف كلمة الجحنود .فنينل لن لنم تننول ,و والتننول:

(ٔ)

القشاايري,رباادالكااريمباانهااوازن,الرسففالة القطففيرية,تحقيااق:د.رباادالحلاايممحمااود,ومحمااودباانالشااريف,
مطاب مؤسسةالشعب,القاهرة,ص.436جاسموموفق,أبوبكرالشبلي,دارسةفيأصولتصوفه,ص .211
()2جاسموموفق,أبوبكرالشبلي,دراسةفيأصولتصوفه,ص .212
()3المصدرالسابق,ص .213
()4مصطفش,إبراهيموآخرون,المعجم الوسيط,ط,2مجم اللغةالعربية,ص,523مادةشطح .
()5الجرجاني,الشريف,الوعري ات,تحقيق:محمدباسلريونالسود,ط,2دارالكتبالعلمية,بيروت2003,م,
2003م,ص.130
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 ...أخشى أأ ألخذ فن كلمنة الجحنود وال أصنل

ال ال إال  ,فنال :استح أأ أوج إثباتا بعد ن
إلى كلمة النرار "(ٔ).

ومأ شطحات الشبل ماروم عن " أن أخذ منأ يند إنسناأ كسنرة خبنز فدكلهناو ثنم قنال :إأ
ن س هذ تطلب من كسرة خبزو ولو الت ت سرم إلى العر
بذلك و االلت ناؾ بسنر إلنى العنر
العر

والكرس الحتر "(ٕ)و وهو ينصد

والكرسن أأ يجند لن فن سنر أثنرا فن الوحدانينة والنندمو ألأ

والكرس مخلوقاأ .وقد وصلت شطحات إلى ت صيبلت أثارت أمنداء خطينرة فن صنورتها

الظاهرةو ومنها " وقؾ رجل على الشبل فسدل عأ صورة جبريل ( علي السبلم )و فننال الشنبل :
سمعت ف الرواية إأ لجبريل سبعما ة لؽة وسبعما ة جناحو ومنهنا جناحناأو إذا نشنر واحندا ؼطنى
ب المشر و وإذا نشر اآلخر ؼطى ب المؽرب و فدي
على صورت قد سد األف

تسدل عأ ملك تؽيب الدنيا بنيأ جناحين رآ

أظهرهاو فهنل تحملهنا األجسنادو أو
 ...ثم قال  :أيها السا ل و هذ علوم
َ

تطينها البنية و أو تحويها العنول و أو تح ُّدها األبصارو أو تخر ف األسماع يدل بها من و وعلي
إلي و استدثر الح بملك هو ل ؼيب ال يسع سوا و لو كش ت من ذرة ما وقؾ علنى األرأ دينارو
وال حملننت األشننجارو وال جننرت البحننارو وال أظلننم ليننلو وال أشننر نهننارو ولكنن حكننيم علننيمو إنهننم
اليطينوأ هذا (ٖ).
إأ الحالة الصوفية الت عاشها الشبل تمثل انطبلقة روحية عارمنةو فهنو يمتلنك منأ العننل
آفاقن و ومننأ ال كننر منطنن الصننوف و ومننأ الكننبلم إيجنناز و ف ن شن ردة وجنند يحضننر العنننل فن إطننار
المحبة العظمى

تعالىو فند "مات للشبل ابأ كاأ اسم ؼالبا و فجزت أمن شنعرها علين و وكناأ

للشبل لحية كبينرةو فحلنهناو فنينل لن  :منا حملنك علنى هنذا فننال :جنزت هنذ شنعرها علنى م ننودو
فكيؾ ال أحل لحيت أنا على موجود! "(ٗ)و بهذ الرلية كاأ الشبل يرى جندوى الوجنود اإلنسنان
ف الحياة الدنياو هذ الحياة الت ال تتجاوز كونها ممرا قصيرا إلى الدار اآلخنرة التن هن المسنتنر
النها

لتحني معنى الوجود اإلنسان ف إطار جدلية الخلن و إذ تعنود البشنرية جمعناء إلنى خالنهنا

تبارك وتعالى "(٘).

()1الطوسي,اللمع,ص ..426
(ٕ)
الطوسي,اللمع .412,
(ٖ)
المصدرالسابق,ص .420
(ٗ)
أبونعيماألصفهاني,أحمدبنربدهللا,حلية األولياء,ط,5دارالكتابالعربي,بيروت1321,م,ج,10
ص .310
()5المصدرالسابق,ص.310
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لم يكأ قول الشبل للشعر بدعا ف التصوؾو فند كانت عوالم الحب اإللهن تتطلنب تعبينرا
عننأ أحوالن ومناماتن علننى النحننو الننذم عهنند مجتمننع الصننوفيةو ولننم يكننأ أنسننب قالبننا لن كالشننعرو
ومصداقا لهذا روم عأ جع ر الخلدم الصوف أن ي خر بح ظ " أكثر مأ ما ة ديواأ مأ دواويأ
الصننوفية "(ٔ)و فلعننل أحنندها كنناأ ديننواأ الشننبل و علننى أأ المصننادر الت ن بننيأ أينندينا لننم تننذكر لهننذا
الصوف ديوانا برواية أحدو فلعل الخلندم كناأ يح نظ مختنارات أو رواينات منن و ومنأ الواضنح إأ
الشبل كاأ شاعرا ّ
منبلو فعلى شدة الجهد الذم بُن ِذل فن جمنع أشنعار و فناأ عملينة الجمنع تضنمنت
العدد النليل مأ األشعار ف الديواأو وهنذا اإلقنبلل يعند منأ الناحينة ال نينة فن صنالح الشنبل ؛ ألنن
يعن –ف الؽالب -صدور عأ ان عال وتجربة ن سية صادقة(ٕ) .
يتمثل شعر الشبل ف مرحلتيأ :األولى:منا قبنل تصنوف التن ذكنر فيهنا خمسنة أبينات فننط
مأ الشعرو والثانية :مرحلة حيات الصوفية الت تضمنت بنية أشعار الت عبرت عنأ حبن اإللهن
ووجنند  .وتلننك األبيننات الخمسن التن قالهننا فن مرحلننة مننا قبننل تصننوف و عننندما كنناأ شننابا مننأ أهننل
الظرؾ مأ أبناء الحجاب وحاشية الخل اءو وه (ٖ):
نزلنـــا الســـــأّ نستنـّـا

وفينا مأ تــرى ح ّنا

فلما ج ّننا الليـــــــــــــل

بذلنــــا بيننـــا دنـّــا

وقول (ٗ):
َت َؽ ّنى العــــو ُد فاشت ْننا

إلى األحباب إذ ؼ ّنى

و ُك ّنـا حيثمـــا كانـــوا

وكانـوا حيثـ ُــما ُكنـّا

ولعل هذ األبيات تشكل قطعة واحدة .

(ٔ)

الشبلي,الديوان,ص.65
()2المصدرالسابق,ص .65
(ٖ)
المصدرالسابق,ص.66
(ٗ)
المصدرالسابق,ص.66
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مأ البيأ أأ الشبل ف هذ األبيات يبدو الهينا فن صنحبة قصندت السنأا (ٔ)و حينأ يصنب
النزاب األسن ل فن دجلنة .وفن بيننت آخنر يبنندو فين الشنبل شنناعرا ظري ننا يكتنب علننى بنناب صنندي
قصد عا داو فوجد معافى مأ مرض تاركا دار (ٕ):
وأعجب ش ء سمعنا ب

مريأ يعاد فبل يوجد

وهذا شعر واضحو ومعنا مباشر وقريبووخال مأ الصور المعندة والصناعة (ٖ).
علننى أأ الشننبل تؽيننر بعنند تصننوف و وؼنندا ؼايننة ف ن رهافننة الشننعور فيمننا يتصننل بالتوحينند
والحب اإلله والتوج إلى ,و بحينأ كناأ يننول " :أريند منأ قنال االسن َم وهنو يتحنن منا يننول "و
شدأ الحسأ البصرم الذم كاأ ينول " :إذا ذكرت النار فكدنها لم تخل إال ل "(ٗ) .
وقد تمثل الشبل بدشعار عدد منأ الشنعراء األمنوييأ والعباسنييأ وال سنيما العنذريوأ مننهم
أمثال :ذم الرمرةو وقيس (مجنوأ ليلى)و والعباس بأ األحننؾو وجمينل بثيننةو والمتنبن  .ولنم يهمنل
أشعار الصوفية كالحبلم .ومأ أمثلة األبيات الشعرية الت تدثر بها الشبل قول ذم الرمرة (٘):
وعيناأ قال  : ,كوناو فكانتا

فعوالأ باأللباب ما ت عل الخمر

وكذلك تمثل بشعر مجنوأ ليلى ف قول (:)ٙ
لند فضــلت ليلى على الناس كالتـ

على ألؾ شهر فُضِ لت ليل ُة الندر

وقول (:)7
مضى زمأ والناس يستش عوأ ب

فهل ل إلى ليلى الؽداة ش يع

()1الساان:مو ا بااالعراقوهااومصاابللاازاباألساافلوإليااهينساابأبااومحماادرباادهللاباانرلاايالساانيالفقيااهماان
أصحابالقا يأبيالطيبالذيسم هذاالبيتللشبلي,انظرترجمتهاافاي:معجفم البلفدان,يااووتالحماوي,دار
الفكر,بيروت,ج,3ص .263
(ٕ)
الشبلي,الديوان,ص.61
()3المصدرالسابق,ص .61
()4المصدرالسابق,ص .61
()5المصدرالسابق,ص.13-62ذكرجام الديوانفيمقدمتهأنالبيتلزهيربنأبيسلمش,وهورزوخطأ.
()ٙويسبنالملوح,الديوان,دراسةوتعليق:يسريربدالغني,ط,1دارالكتبالعلمية,بيروت,ص .10
()7الشبلي,الديوان,ص.22
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ولننم يهمننل الشننبل شننعر الصننوفية مننأ سنابني وأقرانن و فننند أعجننب بنندب الحسننأ النننورمو
وتمثل بدبيات ل منها هذ النطعة السا رة(ٔ):
ُربّ ورقا ٍء هتوؾ ف الضحى

شجو ص َد َحت ف فنأ
ذات
ٍ

ذكرت إل ــــا ودهرا ســال ـــا

فبكت حزنا وهاجت حزن

فبــــكا ـــ ربــمــــا أرقـــها

وبكــــاها ربـــما أرقنــــ

أعرفـ ُـها
َ
ؼير أن بالجــــوى ِ

وه أيضا بالجوى تعرفن

"أما شعر الشبل ن س و فند كاأ مرآة ألحوال الن سية وثنافتن وإرشناد لمريدين و ومنأ هننا
تنوع ف أل اظ ومعاني وأؼراض و فمرة يحشو شعر بالمصطلحات الصوفي " و كنول (ٕ):
الوج ُد عندم جحود
وشاه ُد الح عندم

مالم يكأ عأ شهودم
يــن

شهو َد الوجود

ومرة يصور حال ف مجلس وعظ وتوجيه النصا ح إلى الصوفية ف قطعة منها(ٖ):
ال تشؽل اليــوم بالصبـــابــــات

فالعش ُ ضرب مأ البليات

قد كاأ فيما مضى الهوى ح ُسنا

يــــبـــذل ســـادةُ لســادات

أما أشعار الشبل ف الحب اإلله و فتبنى مأ أبلػ ما ت تحت ب قريحت  .ومنأ المبلحنظ أأ
بعضا منها خطر ف خاطر الشبل فنال نثراو ومثال المحاورة الت جرت بنيأ الشنبل وصندي لن
سنندل عننأ قننول بعضننهم " :التؽننرنكم هننذ النبننور وهنندوءها )ٗ("...وقنند كنناأ الصنندي يظننأ أأ هننذ
النبننور ه ن لؤلمننواتو لكننأ الشننبل نبه ن أأ هننذ النبننور ه ن للننناس " :كننل واحنند منننكم منندفوأ:
فالمعرأ عأ  ,داع بالوينل والثبنورو والمنبنل علنى  ,ال ِنر ُح المسنرور"و ومنأ ذلنك نظنم البينت
التال وردد (٘).
َ
تحت ال ُتراب وللهوى
قبو ُر الورى

َ
ب قبور
رجال لهم
تحت الثيا ِ

مشننيرا بننذلك إلننى أأ الصننوفية الصننادقيأ أمنناتوا ن وسننهم وشننهواتهمو وأأ أجسننادهم بمنزلننة
النبور لهذ الن وس الميتة.
()1الشبلي,الديوان,ص .15
()2المصدرالسابق,ص .11
(ٖ)
المصدرالسابق,ص.11
()4األصبهاني,حلية األولياء,ص .310
))5الشبلي,الديوان,ص.13
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ومثال ذلك قول الشبل (ٔ):
المحـــــبيأ أحــــياء وإأ ُدفِنوا
إأر
َ

ف ال ُت َرب أو َؼ ِرقوا ف الما ِء أو ُح ِرقوا

أو ُينتلوا بسيوؾ ِوســـــ َط معركـ ٍة

أو حتـــؾِ أنــ ٍ
ؾ وإأ أضنــاهم ال ـــر

لو يسمعوأ منادم الحب صاح بهم

يـــوما للبــ ّـا مـــأ بالحـــب يحـــتــر

يستثمر الشبل هنا معنى حياة الشعراء عند  ,تعالىو منع أنهنم أمنوات فن الندنياو ويحنول
هننذا المعنننى ويجعل ن فننيمأ تحن ن بحننب الننذات اإللهيننةو وذلننك بننالنظر عننأ سننبب المننوت .فالعاش ن
المحب عند الشبل يتساوى مع المنتول ف سبيل .,

()1الشبلي,الديوان,ص .21
15
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شهد التصوؾ الذم ظهر ف أواخر النرأ الهجرم الثان وأوا ل النرأ الثالأ حركة ثرية
ونشطةو أنتجت كثينرا منأ اآلراء والمنذاهب خنبلل الننرنيأ الثالنأ والرابنع .حينأ تطنور التصنوؾ
ابتداء مأ النرأ الثالأ الهجرم إلى (علم شرع قا م على الجمع بيأ ال ن واألحنوال الباطنينة)(ٔ)و
واتج منذ النصؾ األول مأ هذا النرأ اتجاها تربويا ظهنرت خبللن طنر صنوفية متعنددة حملنت
أسماء ملسسنيهاو وعُن ردت هنذ االتجاهاتالصنوفية مرتكنزات أساسنية للطنر الصنوفية التن ظهنرت
فيما بعد(ٕ).
ويعن ُّد الزهنند أول أؼننراأ التصننوؾ العملن فن الشننعرو وأصننبح ؼرضننا كسننا ر أؼننراأ
الشعر العرب و يتناول ؼير قليل مأ الشنعراءو وال سنيما منأ عُنرؾ بالزهند مننهم .وهنذا األمنر بندا
واضحا ف النرأ الثالأ الهجرم .وكاأ التصوؾ العمل يهدؾ إلى بناء شخصية ُخلنية مثالية منأ
وجهة نظر الصوفية .وقد تعددت مسنالك الصنوفية التربوينةو وبندت آثارهنا واضنحة فن أشنعارهم.
ومأ هنذ المسالكمسنلكالخلوة

(ٖ)

التن كناأ لهنا األثنر الكبينر فن ن وسنهم .ومهمتهنا االرتنناء بنالن س

اإلنسانية إلى الملكوت األعلى .ومما كانوا يرددون فن خلنواتهم األدعينة والمناجينات التن لنم تخنل
مأ مسحة جمالية ذات قيمة أدبيةو وذات تدثير بليػ ف ن وس مأ يسمعها أو ينرأها.
وممننا ظهننر واضننحا فننن هننذيأ النننرنيأ –أيضننا -ظننناهرة (الحننب اإللهنن ) حيننأ ارتكنننز
التصوؾ أساسا على مذهب الحب اإلله ف النرأ الثالأ؛ لنذلك كثنر كنبلم الصنوفية فين كمنا كثنر
شعرهمو وع ُّدو أساس الحياة الروحية(ٗ).

(ٔ)

انظر:القويدري,األخ ر,ال كر الوربوي الصوفي قراء في الوراث الوربوي عتد أعةم مطايخ الوصو
اإلسةمي,دارنينوىللدراساتوالنشروالتوزي ,دمشق2010,م,ص.15-13
()2المصدرالسابق,ص .15
(ٖ)
وهيأنيتفردالسالكالصوفيلذكرهللاتعالشبأيةصيغةكانت,أولتالوةالقرآنالكريم’أومحاسبةنفسه,أو
التفكرفيخلقهللاللكون .
()4انظر:حسان,ربدالحكيم,الوصو في الطعر العربي تط وه ووطفور حوفآ آنفر القفرن ال الفث ال جفري,تقاديم
وتعليقرقبةزيدان,دارالعرب,دارنورللدراساتوالنشروالترجمة,دمشق2010,م,ص.233
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مأ المعلوم أأ إطبل اسم معيأ على م هوم ما كالتصوؾ منثبلو لنيس كناطبل اسنم معنيأ
على مولود جديد مأ بن آدمو بل يمر ذلك اإلطبل بتطورات تبعنا لتطنور الم هنوم كمنا هنو الحنال
ف الكثير مأ المصطلحات كمصطلحات (النراءو وال نهاءو والمحدثيأ) .وكذلك األمنر بالنسنبة إلن
مصطلح صوف و فند أطل على المرء الذم اعتزل مباهج الحياة وتوج بنلنب خاشنع ولسناأ ذاكنر
وأدب جم إلى محراب العبادةو قا م بالليلو صا م بالنهارو يبتؽ رضواأ  ,تعالى وحد (ٔ).
يع ن ُّد التصننوؾ ف ن جننوهر سننلوكا عمليننا ذاتينناو ولننيس ضننربا مننأ العلننوم النظريننة كسننا ر العلننوم
األخرى .وتعتمد مصطلحات ومدلوالتها على تجربة أصحابها وأذواقهمو كل حسب منزلت ومنامن .
فكل واحد منهم يترجم عأ حالن ومنزلتن الروحينة .والتصنوؾ بحنر زاخنر ومجنال روحن واسنعو
ينول أحمد الشرباص " :النستطيع تحديد مدا و وال نعرؾ أدنا وأقصا و والصوفية ف هذا المجال
هم ال رساأ المتسابنوأ المتنافسوأ"(ٕ).
ويبدو أأ م هوم مصطلح التصوؾ مرر ف مراحل ثبلأو كنل مرحلنة تنلدم إلنى األخنرىو
وهذ المراحل ه (ٖ):
 :مرحلننة لؽويننة صننرفةو يعتمنند فيهننا الصننوف علننى النندالالت اللؽويننة المختل ننةو
بؽيةتدصيل المعنى الصوف البلح .
 :مرحلنننة دينينننة شنننرعيةو إذ إأ أؼلنننب المصنننطلحات الصنننوفية تتصنننل معانيهنننا
بالعنا دواألحكام الدينية الشرعية.
 :وهن مرحلننة تشن ُّكل الم هننوم الصننوف الصننرؾو حيننأ يسننتنر معنننا و ويكتسننب
م هومننن الخننناص المسنننتمد منننأ التجربنننة الصنننوفيةو منننأ ؼينننر أأ يكنننوأ من صنننبل عنننأ المنننرحتليأ
السابنتيأ.

()1انظااار:النقشااابندي,أماااين,اإلسفففةم والوصفففو مصفففطلحه – مقاماوفففه – ففففي أقفففوا كبفففار مطفففاينه – الطريقفففة
التقطففبتدية,ط(,1تحقيااقمحماادشااريفأحمااد),تقااديمالشااي رباادالكااريمالماادرس,الاادارالعربيااةللموسااورات,
بيروت2003,م,ص .24-23
()2انظر:را ي,إسماريل,الوصو بين المدارسة والممارسة,مركزاإلمامالجنيدللدراساتوالبحوثالصاوفية
المتخصصة,المغرب2012,م,ص .32-31
()3انظر:زايد,,أدبية التص الصوفي بين اإلبةغ الت عي واإلبداع ال تي,,ص .24
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اختلؾ الباحثوأ قديما وحديثا ف كلمة التصوؾو هنل هن اسنم مشنت و أم أنهنا اسنم جامند
وتوزعت تلك االختبلفات على النحو اآلت (ٔ):
النا لوأ بدنها مشتنة .وقد كثرت أقوالهم ف االشتنا و وعزوا ذلك إلى خمسة أقوال مشهورةو
وه :
ٔـ قول مأ قال (مأ الصوفة) ألأ الصوف مع ,و كما الصوفة المطروحةو ال تدبير لها.
ٕـ أن مأ (صوفة الن ا) للينهاو فالصوف هياأ لياأ.
ص ر )؛ إذ جملت اتصاؾ بالمحاسأو وترك األوصاؾ المذموم .
ٖـ أن مأ (ال ُّ
ٗـ أن مأ (الص اء)و وصحح هذا النول أبوال تح البست -رحم  -,وقال في :
َ
تناز َع الناسُ ف الصوف واختل وا

وظ َن البـــعأ مشتنا مأ الصوؾِ

ُ
ؼــير فـتى
ولست أمن ُح هذا االسم
َ

صاف وصوف حتى ُس ِم َ الصوف

صن ة) التن بنيننت ألصننحاب رسننول - ,صننلى  ,علين وسننلم -فن مننلخرة
٘ـن أنن مننننول مننأ (ال ّ
وأ َوجْ َهن ُ 
ُوأ َر ربهُم ِب ْال َؽدَا ِة َو ْالعَشِ ا ي ُِري ُد َ
المسجد للعبادة والعلمو وهم الذيأ قال فيهم تعالىَ  :ي ْدع َ

(ٕ)

قال اإلمام أحمد زرو (وهذا هو األصل الذم يرجع إلي كل قول في ) أم ف التصوؾ.
ب ـ النا لوأ أأ اسم التصوؾ جامد منهم :النشيرم الذم قال إأ هذا االسنم اليشنهد لن منأ العربينة
قياس وال اشتنا و واألظهر ان كاللنب.
م -أن يونان األصل :وإلى هذا الرأم ذهب الملرخ والجؽراف أبو الريحناأ البيرونن النذم ذكنر
أأ الصوفية هم الحكماء؛ ألأ (سوؾ) باليونانينة تعنن الحكمنةو وبهنا سنم ال يلسنوؾ "فيبلسنوفيا"
أم محب الحكمةو ومنها جاءت كلمة صوف .
لننند اختلننؾ جننل مننأ تحنندأ عننأ التصننوؾ والصننوفية مننأ خننبلل إيضنناح أصننل هننذ الكلمننة
واشتناقها وظهر اختبلفهم كنذلك فن نسنبة الصنوفيةو وأؼلنب منأ أيند التصنوؾ أو منأ عارضن لنم
يستنر على نسبة التصوؾ لمعنى معيأ.

()1انظاار:زهاارة,رلااي,الصففوفية وسففبيل ا الففآ الحقيقففة,ط,1دارنينااوىللدراساااتوالنشااروالتوزي ا ,دمشااق,
2004م,ص.11-3الفاروري,,فلس ة الوصو من نة التط والوطور,ص .23-21
()2سورةالكهف,اآلية.12
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وسواء اشتنت هذ الكلمة مأ لبس الصوؾ (ميزة المتصوفة)و أو مأ الص ة( أهل الصن ة)
أو مأ الص اء ( ص اء قلب الصوف ومصافات

)و أو مأ اليونانينة (سنوفيا)و فناأ التصنوؾ يبننى

حركة روحية إسبلميةو تتبنى نظرة مختل ة للكوأ وللتعامل مع الديأ وشرا ع .

يشكل التصوؾ ف إطار المعارؾ اإلنسانية اتجاها فكريا ومذهبا اعتناديا يتمينز منأ ؼينر
لدى كثير مأ الناس شرقا وؼربنا .وقند اسنتطاع أأ ينندم للبشنرية نظامنا معرفينا عمينناو فضنبل عنأ
كون نزعة روحانيةو مما جعل يظهر بنوة ف حركنة الصنراع الروحن وال كنرم الندين معناو وال
سيما عند العرب المسلميأ(ٔ).
وقنند أورد كثيننر مننأ مشننا

الصننوفية تعري ننات لمصننطلح التصننوؾ أو الصننوف و وتعنددت

الدالالت ف هذا اإلطار بتعدد الرلى الخاضعة ألحوال هلالء المشنا

ومنامناتهم المعرفينةو وفيمنا

يل جملة مأ هذ التعاريؾ:
و ُس ِل ذو النوأ المصرم (ت ٕ٘ٗهـ) -رحمن  -,عنأ الصنوف فننال :هنو النذم اليتعبن
طلب واليزعج سنلبو وقنال أيضنا :هنم قنوم آثنروا  ,تعنالى علنى كنل شن ء فنرثرهم  ,علنى كنل
ش ء(ٕ).
و ُس ِل الجنيد (ت ٕ98هـ) عأ التصوؾ فنال :أأ تكنوأ منع  ,تعنالى بنبل عبلقنةو ويننول:
الصوف كاألرأو يطرح عليها كل قبيحو واليخرم منها إال كل مليحو وينول كذلك ف التصنوؾ:
تص ية النلب عنأ موافننة البرينةو وم ارقنة األخنبل الطبيعينةو وإخمناد الصن ات البشنريةو ومجانبنة
الدواع الن سنانيةو ومنازلنة الصن ات الروحانينةو والتعلن بنالعلوم الحنينينةو واسنتعمال مناهو أولنى
علننى األبديننةو والنصننح لجميننع األمننةو والوفنناء

علننى الحنينننةو واتبنناع الرسننول -صننلى  ,علي ن

وسلم -ف الشريعة(ٖ).

()1انظر:جمعة,حسين,جماليةالتصوفمفهوماولغة,مجلة الموق
(ٕ)
ابونصرالسراج,اللمع,ص.51
(ٖ)
انظر:ابونصرالسراج,اللمع,ص,43وابنالملقن,طبقات األولياء,ص .13

األدبي2001,)364(31,م,ص.11
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و ُس ِل سهل بأ عبد  ,التسنترم (ت ٖٕ8هنـ) رحمن  :,منأ الصنوف

فننال" :منأ صن ا

مأ الكدرو وامتؤل مأ ال كرو واننطع إلى  ,عأ البشرو واستوى عند الذهب والمدر"(ٔ).
وسُن ِل الشننبل (ت ٖٖٗهننـ) رحمن  :,لننم سننميت الصنوفية بهننذا االسننم فننال :لبنينة بنيننت
عليهم مأ ن وسهمو ولوال ذلك لما القت بهم األسماءو والتعلنت بهم(ٕ).
وعرف أيضا بدن  :العصمة عند رلية األكواأ(ٖ).
فطنوؾ
أما الكبلباذم (ت ٖٓ8هـ) فان أراد أأ يختصر الكبلم ف تحديد معننى التصنوؾو ر
بالنارئ إلى آفا بعيدة واسعة سعة آفا التصنوؾ ن سن و وقنال" :وجمينع المعنان منأ التخلن عنأ
الدنياو وعنزوؾ النن س عنهناو وتنرك األوطناأو ولنزوم األسن ارو ومننع الن نوس حظوظهناو وصن اء
المعامبلتو وص وة األسرارو وانشراح الصدورو وص ة السبا ".

(ٗ)

فكل تعريؾ مأ هذ التعري ات وؼيرها يعبر عأ جانب أو عأ عدة جواننب منأ التصنوؾ
يت

مع وجهة نظر صاحب في واتجاه الؽالب علي و كما هو واضح وظاهر.
وتننرى الباحثننة أأ التصننوؾ هننو :الص ن اء مننأ الكنندرو واسترسننال الننن س مننع  ,تعننالىو

والتخل والعزوؾ عأ الدنيا وملذاتها واالتزام بحدود الشريعة وف إطار خاص ملتزم ب .
ورؼم كثرة تعري ات مصطلح التصوؾ ف كتب التصوؾ اإلسبلم وسواها مأ مصادرو
فيمكأ تعريؾ التصوؾ على نحو أشمل وأوسنع كمنا يندت  :هنو السنير فن طرين الزهندو والتجنرد
عأ زينة الحياة وشكلياتها وأخنذ النن س بدسنلوب منأ التنشنؾو والسنهر فن صنبلة أو تنبلوة إلنى أأ
يضننعؾ الجانننب الجسنندم لنندى اإلنسنناأ وينننوى في ن الجانننب الن س ن أو الروح ن  .فهننو إذأ عمليننة
إخضاع الجسد لسلطانالروحو سعيا إلى تحنين الكمنال األخبلقن للنن س والتحنن بمعرفنة  ,تعنالى
وكماالت (٘).

(ٔ)

ابنالملقن,طبقات األولياء,ص .14
(ٕ)
الطوسي,اللمع,ص .53
(ٖ)
ابنالملقن,طبقات األولياء,ص .13
(ٗ)المصدرالسابق,ص .13
()5انظااار:هاااالل,إباااراهيم,ال لسففف ة والفففدين ففففي الوصفففو
والترجمة,دمشق2003,م,ص .23
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اإلسفففةمي,دارالعااارب,دارناااورللدراسااااتوالنشااار

إأ التصوؾ الح ر هو التنزام بحندود الشنريعة فن إطنار خناص منأ خنبلل التطبين الجندم
لمعانيها ومبانيها ف ن س الصوف وسلوك و وهنو تنيند بجنوهر الشنريعة وحنينتهنا يعيشن الصنوف
بوجدان وروح قبل جسد (ٔ).
وف وصؾ الصوفية وأحوالهم ف محبة - ,عز وجل -مأ خبلل الذكر والمناجاة والزهد
بما يواف م هوم التصوؾو ينول أحمد بأ عيسى الخراز(ٕ):
حنيأُ قلوب العارفيأ إلى الذكـر

َ
وقــت ال ُمناجــــــاة للســــر
وتذكـا ُرهم

أديرت كلوس للمنايـــــا عليـهم
َ

فدؼ وا عأ الدنيا كاؼ اء ذم الســـــكر

همو ُمهم جوالــــــــــة بمعســكـر

ب أهـل ود  ,كــاألنجم الزهــــــــــــر

فدجسا ُمهم ف األرأ قتلى بحب
فمــا ّعرسـواإال بنـــرب حبيبـــهم

وأروا ُحهم ف الحجب نحو العلى تسرم
ومـــا عرجوا عأ مس بلس وال ضـــر

()1انظر:النقشبندي,اإلسةم والوصو ,ص.40
(ٕ)انظر:القشيري,أبوالقاسمربدالكريم,الرسالة القطيرية,تحقيق:ربدالحليممحماود,محماودبانالشاريف,دار
الكتبالحديثة,القاهرة1312,م,ص.305-304رودة,أمين,دراسةفيأصلمصاطلحالتصاوفودتلتاه,مجلفة
مجمع اللغة العربية األردتي’(2002,)62م,ص .31
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يحاول الصوفية أأ يرقوا بدصل طرينتهم إلى الرسول الكريم محمد -صلى  ,علي وسلم-
وال أحد يجادل ف أن -صلى  ,علي وسلم -قدوة ف الزهد والورع والتواضعو فنالنيم التن يعلنهنا
أعبلم المتصوفة المعتدلوأ ه قيم إسبلميةو وأخبل نبويةو وه ؼاية الملمنيأ جميعناو لكنأ ؼينر
المعهننود هنننا هننو ل ظننة الصننوف أو الصننوفيةو إذ لننم تكننأ متداولننة طيلننة الصنندر األول مننأ اإلسننبلم
وحتى نهاية النرأ األول الهجرمو وهناك مزاعم على رأم بعأ الباحثيأ ؼير مستنيمةو ت يد بندأ
اإلمنام علن -كنرم  ,وجهن  -هننو منأ ألننبس الحسننأ البصنرم الخرقننة الصننوفيةو وأخنذ علين العهنند
بننالتزام الطرينننة .والحنينننة أأ هننذ التسننمية أطلنننت علننى سننابن المتصننوفة فن النصننؾ الثننان مننأ
النرأ الثان للهجرة أم الثامأ الميبلدمو أما قبل هذا فكانت ل ظة الصحاب والتابع ه المتداولنة
والمسمى بها(ٔ).
وهناك أطوار مر بها التصوؾ اإلسبلم و إذ منأ المعلنوم أنن تشنكل عبنر تاريخن الطوينل
مأ عدة اتجاهات وتيارات متداخلةو اجتهد بعنأ البناحثيأ فيهنا فحنددوها بمراحنل تاريخينةو يسنهل
مأ خبللها رصد مسار وانتشار ومعرفة تطور و ويمكأ استعراأ هذ المراحل كالتال :

كاأ التصوؾ ف بدايت زهدا حتى منتصؾ النرأ الثان الهجرمو وقد ذهب ّ
العبلمنة ابنأ
خلدوأ إلى أأ التصوؾ ناتج عنأ التؽينر النذم شنهد المجتمنع اإلسنبلم و والنذم تسنبب فن ابتعناد
أؼلننب المسننلميأ عننأ معننان الننديأو ومننأ أشننهر متصننوفة هننذ المرحلننة :اإلمننام الحسننأ البصننرمو
والسيدة رابعة العدوية (رض  ,عنهما)(ٕ).

تطور التصوؾ ابتداء مأ النرأ الثالأ الهجرم إلى علم شرع قا م على الجمع بيأ ال نن
واألحوال الباطنيةو واتج منذ النصنؾ األول منأ هنذا الننرأ اتجاهنا تربوينا وظهنرت خبللن طنر
صوفية متعددة حملت أسنماء ملسسنيها كالمحاسنبية نسنبة إلنى الحنارأ المحاسنب و والسننطية نسنبة
إلى سرم السنط و والطي ورية نسبة إلنى أبن يزيند البسنطام و وؼيرهنا منأ المندارس التن كاننت
مرتكزات أساسية للطر الصوفية الت ظهرت فيما بعد.
(ٔ)انظر:كندي,محمد,في لغة القصيد الصوفية,ط,1دارالكتاابالجديادالمتحادة,بياروت2010,م,ص-42
 .43
(ٕ)
انظر:وويدري,األخ ر,ال كر الوربوي الصوفيقراء في الوراث الوربوي عتد أعةم مطايخ الوصو
اإلسةمي,دارنينوىللدراساتوالنشروالتوزي ,دمشق,ص.13
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وقد استكملت التربية الصوفية أؼلنب منوماتهنا األساسنية فن الننرأ الرابنع الهجنرمو النذم
شهد ظهور نوعيأ مأ التصوؾ :أحدهما ؼلب علين الطنابع األخبلقن و والثنان ؼلنب علين الطنابع
ال لس و ونزوع أصحاب إلى الشطحو والحديأ عأ المحبة وال ناء واالتحاد بالمحبوب(ٔ).

وبحلننول النننرأ الخننامس الهجننرم ظهننرت مجموعننة مننأ الصننوفية أرادت ضننبط قواعنند
التصننوؾ وحمايتن مننأ هجمننات بعننأ ال نهنناء المتطننرفيأو وأهننم مننأ قننام بهننذا النندور اإلصننبلح :
اإلمام عبد الكريم النشيرمو واإلمام أبو حامد الؽزال و رحمهما .)ٕ(,

أماالمنندة الواقعننة مننابيأ النننرنيأ السننادس والسننابع الهجننرييأو فننند شننهدت اسننتمرار الجانننب
األخبلقن العملن مننأ التصننوؾو وانتشننرت طننر صننوفية متعننددة كالنادريننة والرفاعيننة وؼيرهمنناو
وظهور ما يسمى بالتصوؾ ال لس

أوالعرفان و وهو تصنوؾ كتنب بلؽنة فلسن ية ؼامضنة تنداخلت

فين أذوا الصننوفية بدنظننارهم العنليننة ومننأ أعبلمن  :الشنني محين الننديأ ابننأ عربن و والشنني عبنند
الح ابأ سبعيأ رحمهما .)ٖ(,

ف ن هننذ المرحلننة تطننور التصننوؾ إلننى طننر صننوفية كثيننرة ومتنوعننةو وص ن ها بعننأ
الدارسيأ بدنها انتهت إلى رسوم آلينةو وطننوس شنكلية أهملنت المعرفنةو كمنا وصن ها آخنروأ بدنهنا
"أفرؼت مأ مضامينها األيدلوجية وال لس يةو واننلبت إلى حركات ط يلية رجعية"(ٗ) .
ومأ المصادر الت استند إليها التصوؾ ف منهج :

(٘)

ٔ_ النراأ الكريمو وهو المصدر الر يس للمصطلحات الصوفية.
ٕ_ العلوم العربية اإلسبلميةو كالحديأ وال ن وؼيرها.
ٖ_ مصطلحات المتكلميأ األوا ل.

(ٔ)

انظر:وويدري,ال كر الوربوي الصوفي,ص.14-13
(ٕ)
المصدرالسابق,ص .15
(ٖ)
المصدرالسابق,ص.16
(ٗ)المصدرالسابق,ص .11
(٘)انظر:رودة,دراسة في أص مصطلح الوصو وداللوه,ص .100
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ٗ_ اللؽننة العلميننة التن تكونننت فن الشننر فن النننروأ السننتة المسننيحية األولننى مننأ لؽننات أخننرىو
كاليونانية وال ارسية وؼيرهماو وأصبحت لؽة العلم وال لس ة.
"لند بدأ التصوؾ اإلسبلم منهجا ف السلوكو ولم يدخذ دور كمنهج ف العنيندة الصنوفية
إال بعنند أأ توضننحت منطلنننات الصننوفية واتخاذهننا مباد هننا التنن بنيننت عليهننا مننأ وحنندة الوجننود
والحلول وطرينة العش اإلله واالتحاد بيأ الذات اإلنسانية والذات اإللهيةو وأأ ذلنك لنأ يتوضنح
إال بعد الحبلم وابأ عرب والنشيرمو ويعتبر ابنأ عربن بنبل شنك هنو صناحب النظرينة الصنوفية
اإلسبلمية الت يمكأ النول إنها ه مأ أصل ال لسن ة العربينة اإلسنبلميةو وإأ كناأ العنرب يمكننهم
أأ يدعوا أأ هناك فلس ة عربية ذات أصل عربن و فناأ فلسن ة التصنوؾ قطعنا هن وحندها المعنينة
بهذا األمر"(ٔ).

ولد الشعر الصوف يافعا قوياو فند انبث مأ أحضاأ شعر راسن فن التنراأ العربن و هنو
شعر الحب العذرم الذم نما وازدهر ف العصر األمومو والمنصود بنما وازدهر هناو هو الجانب
األسنننلوب فننن اللؽنننةو ورقنننة األل ننناظو ودقنننة التعنننابيرو والرمنننزو والصنننورة الشنننعريةو والعنننروأ
والنواف وومأ َث رم قوة المحتوى وسبلسة المعنى وفخامت (ٕ).
إأ نتا ج النرآأ وثمار األدبية والشعرية لنم تظهنر فنور نزولن و اذ كناأ البند منأ االنتظنار
حتى يتم الت اعل مع الثنافة العربية ويتم تؽلؽل هذا الت اعل مع الن وس العربية ون نوس المسنتعربيأ
ويدخل إلى أعماقهم بتراكيب وصور ورمزيتن وخيالن وإيماءاتن وإشنارات وتلميحاتن حتنى يظهنر
بعد ذلك شعر المجنوأ (مجنوأ ليلى)و وجميل بثينةو حيأ ينول األخير(ٖ):
وإ ّن ألرضى مـــأ بثـــينـــة بالــــذم

لو أبصر الواش ل َنرر ت ببل ُبل
وباألمل المرجو قد خاب آمــل

بـ (ال) وبـ (أأ ال أستطيع)وبالمـــنى

ومأ الواضح كذلك أأ الحب وم هومن قند تطنورا وارتنينا منأ لندأ شنعر الجاهلينة وصندر
اإلسبلمو مبتد ا بالصور الت جاء بهنا كعنب بنأ زهينر فن (باننت سنعاد) ثنم الصنور التن جناء بهنا
عمر بأ أبن ربيعنة فن بندايات العصنر األمنوم منع مافيهنا منأ انتنناالت وتحنوالت إلنى شن ء منأ
الرقة والسبلسة وإأ ؼلبت عليها روح المؽامرة والبحأ عأ اللذة النريبة.
(ٔ)زهرة,الصوفية وسبيل ا الآ الحقيقة,ص .12
(ٕ)انظر:رزب,محمود,منتاري الشعرالصوفي,مجلة األزهر2014,)10-3(21,م,ص.1232
(ٖ)بثينة,جميل,الديوان,تحقيق:الدكتورإميلبدي يعقوب,ط,1دارالكتابالعربي,بيروت1332,م,
ص .245
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كل هذا إذأ كاأ البد ل مأ االنتظارو والؽوص فن قلنب العصنر األمنوم لكن ننرى رقنة
العواطننؾ وسننموها ونبلهننا فن مسننلك الحننبو فنعاصننر قيسننا مجنننوأ ليلننى العامريننةو ونشنناهد كثيننر
عزةو ونسمع جميل بثينةو جاعلين عهدا جديدا للحب عند العرب والمسلميأ.
ومأ هننا يبندأ الترقن بالمشناعر واألحاسنيس والوجنداأو ومنأ هننا أيضنا يبندأ شنعر الؽنزل
الع يؾو ومأ هنا سوؾ ُت تح أبواب تلدم النى دروب شنعر الحنب الصنوف و والحنب اإللهن النذم
هو أعلى درجات الحبو وأصل هذا الحب هنو الحنب اإلنسنان وشنعر و وننصندبذلك الرقن باللؽنة
وأساليب التعبير الشعرية الرقينة والرامزة أحيانا .فالحنب اإلنسنان شنرط أساسن للحنب الصنوف و
كما ينول علم الن سو وكما ستلكد سير المتصوفيأ؛ ولذا ات نت لؽة هذا ولؽة ذاك أو توشنك علنى
االت ا حتى التوحد.
وينبث هذا الشعر منذ والدت مع قصا د رابعة العدوية (ت ٓٔ8هنـ) حتنى يصنل إلنى قمتن
اإلبداعية والجمالية واألسلوبية مع عمر بنأ ال نارأ سنلطاأ العاشننيأ (ت ٕٖٙهنـ)والشي األكبنر
مح الديأ ابأ عرب (ت ٖٙٙهـ)(ٔ).
وقد استطاع هلالء أأ يدتوا بلؽة جمالية توازم المنامات الجسدية ثم الروحية لديهمو فنددب
الزهد والتصوؾ منذ نهاية الننرأ الثنان الهجنرم أخنذ يكتسنب سنمات فنينة جديندةو فدنؽامن تعنزؾ
على إيناع دقات قلب الصوف و واألدب الصوف بما صار يحمل مأ زهد ووعنظ وصن اء ورجناءو
جعل بح ينشد ف وسط عرب إسنبلم بعيند عنأ أم نشندة أخنرىو وتظنل لؽنة التصنوؾ منأ أهنم
الدال ل على نشندت اإلسنبلمية منأ خنبلل منا تحملن منأ جمالينة خاصنة بهناو ألنهنا مسنتمدة منأ لؽنة
الدينوالشعر العرب و فلو رجعنا مثبل إلى شعر رابعة العدويةو ثم إلنى أدب الزهند فن أواخنر الننرأ
الثان الهجرم ومطلع النرأ الثالأو التضح لنا أأ التصوؾ أخذ يشن طرينن بننوة إلنى إبنداع لؽنة
شنننعرية جديننندةو يكسنننبها جمننناال سننناحرا منننأ خنننبلل الرمنننوز والكناينننات واإلشنننارات والم ارقنننات
واأللؽاز(ٕ).
وسننؾ هنا على بعأ شعر رابعة وه تنول:

(ٖ)

أحبــ ُك حبـ رـيأو حبر الهوى

وحــبا ألنـــك أهــللـذاكا

فــدما الذم هو حــبُ الهوى

بذكرك ع رمأ سواكا
فشؽل
ِ

(ٔ)انظر:رزب,من واريخ الطعر الصوفي,ص .1233
(ٕ)
انظر:رابعةالعدوية,ديوان رابعة العدوية وأنبارها,صنعهوشرحهورلقرليه:موفقفوزيالجبر,ط,1
1333م,ص .60
(ٖ)انظر:رابعةالعدوية,ديوان رابعة العدوية وأنبارها,ص,60جمعة,جمالية الوصو م وما ولغة,ص.15
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وأمــا الذم أنـــت أهـــل ل

ب حتى أراكا
فكش ُك لل ُحـ ُج ِ

كل
فبل الحم ُد ف ذا وال ذا َ

ك الحم ُد ف ذا وذاكا
ولكأ ل َ

فحب رابعة هذا ليس خوفا مأ النار وطمعا ف الجنةو وإنما هو حب مشاهدة معنوية للحن
تعالى ف الدنياو وحسية ف اآلخرةو فهو حب عيأ الينيأو وال ضل ف ذلك كل لرب العالميأ.
"والنذم تمتناز بن رابعننة عنأ كنل مننأ سنبنها هن أنهنا كانننت أجنرأ المتنشن يأ والمتصننوفيأ
وأسبنهم إلى استخدام ل ظ الحب صريحا .وتوجيه إلى الذات العالية ومناجاتن بنذلك التعبينر الرا نع
الذم تنط ب آثارها المنظومة والمنثورةو وهكذا فتحت رابعة ف تاري الحياة الروحينة اإلسنبلمية
فتحنا جديننداو فناذا الزهنناد والمتصنوفوأو الننذيأ عاصنروهاو ينتبسنوأ عنهنا صننراحة التعبينر بالحننب
بجرأتها ف مناجاة  ,مناجاة عاش متيم مسنتهامو ومالبثنت كلمنة الحنب ومترادفاتهنا ومشنتناتها أأ
شاعت بيأ المتصوفيأ الذيأ تعاقبوا بعند را ندة العشن اإلله وينتندوأ بهنا فن خنوأ هنذا المجنال
الروح الرحب"

(ٔ)

ثم تابعها بعد ذلك شعراء عدة مأ المتصنوفةو ظهنرت أشنعارهم علنى شنكل أبينات قليلنة أو
منطعنات شنعرية وذلنك فن الننرنيأ الثالنأ والرابنع الهجنرييأوواقتنرأ بعضنهم أبياتنا منأ شنعراء
عذرييأ وؼيرهم للتعبير عأ أحوالهم وأذواقهمو وأخذت النصا د النصيرة بالظهورو كما ه الحنال
عند الجنيدو وذم النوأ المصرمووالحبلمو ثم تلتها النصا د الطوال ف النرنيأ الخنامس والسنادس
الهجرييأ عندالؽزال و وعبد النادر الكيبلن و وذلك عند اتساع المعان الصوفية ف الشنعرو وهكنذا
بننندأ الشنننعر بالبينننت والبيتنننيأ والمنطعنننةو بعننند ذلنننك شننناعت النصنننا د وتطنننورت المعنننان والصنننور
واألساليبو ووصل الشعر الصوف بعد ذلك إلى ذروت ف النرأ السابع الهجرم مع ابنأ ال نارأ
وابأ عرب  .وفيمنا يلن أمثلنة شنعرية لبندايات الشنعر الصنوف فن هنذا المجنالو فضنبل عنأ أبينات
رابعة السابنة.
ينول ذو النوأ المصرم ف وصؾ محبتهلل وشد تعل قلب برب (ٕ):
ك مأ َقلب المكاأ المصوأ
لَ َ

ك يــهوأ
كل لوم عل ّ في َ

ك عزم بــــدأ أكوأ قتـيبل
لـَـ َ

فالصبر عنك ما ال يكوأ

وينول أبو بكر الشبل (ٔ):
(ٔ)الجااراح,رشاايد ,الزاهففد الوائبففة رابعففة العدويففة ط ف يد الحففب اإلل ففي,دارالتربيااةللطبارااةوالنشاار,بغااداد,
1322م,ص .31
(ٕ)ابنالملقن,طبقاواألولياء,ص .116
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األقمار تؽربُ أو تنير
دع
َ

لنا بدر تذل ل البدور

لنا مأ نور ف كل وقت

ضياء ما تؽير الدهور

نبلحظ أندشعار البدايات مكونة مأ بيتدوبيتيأ أو منطعة شنعرية قصنيرةو تلبن حاجنة الصنوف
ف إظهار أذواق وأحوال .
ومأ األشعار الصوفية الت ظهرت ف صورة قصا دو ما أنشد ابأ ال ارأ (ت ٕٖٙهـ) ف
تصوير عشنن وحالتن الن سنيةو وإبنراز التعلن الشنديد بنالمحبوب والتحننأ إلين فن تا يتن الطويلنةو
ومنها:)ٕ(:
فيا مـــ ُــــهجت ذوبــ جـوى وصبابةويا لو َعت كـــون كذا َك ُمذيبت
نـــــار أحشا
ويا
َ

الجوى
أقــيم ِم َن َ

َحنا َيا ُ
ضلوع َفه َ َؼي ُر َقويـــم ٍة

صبرم ف ِرضى َمأ أ ُح ُّبها
ــسأ َ
ويا ُح َ

ت
تج رمل وكأ لل ّد ِهر ب
ؼير ُمشم ِ
َ

ب طـاع ِة ُح ّبها
ويا جــَـــلَدم فـــــ جن ِ

ك الكـــ ُ ُل ُك ُل عظيم ٍة
تحــــ ّمل َعدا َ

ويا جســَــدم ال ُمــض َنى ت َس ّل َعأ ال ّ
ش َا

كـــبدم َمأ لـــ بدأ َتتـَـ ّتت
ويا
ِ

ويا ســ َنم ال تـــ ُـب ِ لــــ ر َمـــنا فنـد

ُ
الـــعز ُذ ّل البـ ُـن َي ِة
أبــــيت لبـــ ُـنيا
ِ

ويا صحّ ت ما كاأ مأ ُ
صحبت اننضى

جر
ووصل ُك ف األحشاء َميتا َكهـَ ِ

ضنى ِمن ارت ِحل
ويــا ُكل ما أبـــنى ال ّ

عظـــام رميم ٍة
فمـــالَك مدوى ف
ٍ

ُ
ـــست ِمـنك ِب َوح َش ٍة
وياماعـــــ َسىمـ ّن أناجـــ تـــوهـمابيا ِء الــــ ّندا أو ِن

مأ أشهراألحوال الت اهنتم بهنا الصنوفية حنال المحبنةو فننل أأ نجند صنوفيا لنيس لن كنبلم
في و والمتدمل ف مذهب الصوفية ف الحب يجد أنهنم اتخنذو قاعندة أسنندوا إليهنا أسناس كثينر منأ
مذهبهم الصوف الذم ظهر ف نهاية النرأ الثنان ومطلنع الننرأ الثالنأو فنند كناأ (الحنب اإللهن )
أساس (ال ناء) ف  ,و(االتحاد) ب و وحب حبيب محمد -صنلى  ,علين وسنلم -النذم وجند قبنل أأ
يوجد الوجود(ٖ).

(ٔ)الشبلي,الديوان,ص .21
(ٕ)ابنالفارض,الديوان,شرحوتقديم:مهديمحمدناصرالدين,ط,2دارالكتبالعلمية,بيروت2005,م,
ص.52-51
(ٖ)انظر:حسان,ربدالحكيم,الوصو في الطعر العربي,تقديموتعليق:رقبةزيدان,دارالعرب,دمشق,ص.212
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–

لننم يكننأ الصننوفية أول مننأ أسننند مننادة (حننب) إلننى – ,تعننالى -أو إلننى العبنند بالنسننبة
ؾ َينندْ ِت ّ
ِ ُ ,ب َن ْننو ٍم ُيحِنن ُّب ُه ْم َو ُي ِحبُّو َننن ُ )ٔ(و وقولنن
سننبحان  -ف نن النننراأ الكننريم قولنن تعننالى َ  :ف َس ْننو َ
تعالىَ و ّ
ِيأ)ٕ( و وف الحديأ الشريؾ قول صلى  ,علي وسنلم (ٖ)" :فناذا أحببتن
ُ ُ ,يحِبُّ ْالمُحْ سِ ن َ

كنننت سننمع الننذم يسننمع ب ن و وبصننر الننذم يبصننر ب ن "و وكننذلك روم عن ن صننلى  ,علي ن وسننلم
قول (ٗ)" :اللهم اجعل حبك أحب إل مأ ن س وسمع وبصرم وأهل ومنال ومنأ المناء البنارد".
فن هم مأ هذ النصوص أأ حنب العبند

معننا طاعنة أوامنر واجتنناب محارمن و لنذلك روم عنأ

نبينا محمد -صلى  ,علي وسنلم -أنن قنال فن تعنداد عبلمنات المنلمأ(٘)" :وأأ يكنوأ  ,ورسنول
أحب إلي مما سواهما" وهو حب عنل ال عاط .
وهذا الحب العنل الذم كاأ يوصؾ ب الملمأ حب ن عن فهنو يحنب  ,تعنالى رؼبنة فن
ثواب الجنة وخوفا وإش اقا مأ عذاب النارو فالحنب بنيأ  ,تعنالى وعبناد كناأ اليخنرم عنأ إطنار
الديأ الذم يرسم الحدود بيأ الحبلل والحرام(.)ٙ
ُسن ِل أبننو العبنناس أحمنند بننأ يحيننى عننأ "الحننب والعشن " أيهمننا أحمنند قننال الحننب :ألأ فن
العش إفراط بالحبو وقد ُس ِم العاش عاشنا ألن يذبل منأ شندة الهنوى كمنا تنذبل العشننة :شنجرة
تخضر ثم تر وتص رو والعش يكوأ بيأ اثنيأ مأ البشرو أم بيأ كتلتيأ ماديتيأو فبل يكوأ بنيأ
مادة وروح .لذلك دعا النب -صلى  ,علي وسلم -إلى حب  ,ال إلنى عشنن  .فننال(" :)7منأ أحنب
 ,فليحبن و ومأ أحبن فليحب أصحاب و ومأ أحنب أصنحاب فليحنب الننرآأ .ومنأ أحنب الننرآأ
فليحب المساجدو فانها أبنية أذأ  ,رفعها وتطهيرهاو وبارك فيهاو فه ميمونةو ميموأ أهلهاو فهنم
ف صبلتهم و ,ف حوا جهم وهم ف مساجدهم(.)8
ومننأ المبلحننظ أأ فكننرة المحبننة اإللهيننة تتؽلؽننل ف ن جميننع جوانننب التصننوؾ مننأ أخننبل
ومعرفة وفلس ة .ومأ ذلك ينول الؽزال " :المحبة ه الؽاية النصوى منأ المنامنات والنذروة العلينا
(ٔ)سورةالمائدة,اآلية .54
(ٕ)سورةآلرمران,اآلية .134
(ٖ)البخاري,محمدباناساماريل,الجفامع الصفحيح,ط,1دارالشاعب,القااهرة1321,م,كتااببادءالاوحي,ج,2
ص.131
(ٗ)البيهقي,أحمدبنالحسين,طعب اإليمان,ط,1مكتبةالرشيدللنشروالتوزي ,الرياض,ج,2ص .16
(٘)اباانحنباال,أحمااد,المسففتد,تحقيااق:الساايدابااوالمعاااطيالنااوري,ط,1رااالمالكتااب,بيااروت1332,م,المجلااد
الراب ,ج’4ص .11
()ٙانظر:حسان,الوصو في الطعر العربي,ص.213
()7السفيري,شمسالدين,طرح صحيح البناري,المجلسالعشرونفيوولهصلشهللارليهوسلم,ج,21
ص .13
()8انظااار:الااازاوي,أحمااادرماااران ,الصفففوفية بفففين الفففوهم والحقيقفففة,ط,1مكتباااةدارطاااالس,دمشاااق2002,م,
ص.214
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مأ الدرجات .فما بعد المحبة منام إال وهنو ثمنرة منأ ثمارهنا وتنابع منأ توابعهناو كالشنو واألننس
والرضا .وال قبل المحبة منام إال وهو مندمة مأ مندماتها كالتوبة والصبر والزهد"(ٔ).
لند ظل م هوم الحب اإلله المنرتبط بنالخوؾ والطمنع سنا دا طنوال الننرأ الهجنرم األول
وشطرا مأ النرأ الثان و ثم تطورت الحياة الروحينةمأ الخنوؾ النذم كناأ سنا دا فن الننرأ األول
إلى التوكل والرضا اللذيأ طبعا الحياة الروحية ف أواخر النرأ الثان بطابعهمناو وؼندا الحنب فن
هذا النرأ يساوم الرضنا والتسنليمو وبنن األمنر علنى هنذا النحنو حتنى أواخنر الننرأ الثنان و حينأ
تطورت الحياة الروحية إلى ش ء مأ الدقة والعم ف البحأ عأ أسرار الن سو وفن ذلنك الوقنت
ظهننرت أل نناظ أخننرى تنننارب م هننوم ل ظننة الحننب مثننل (المعرفننة) كمننا ه ن واردة ف ن اسننتعماالت
معننروؾ الكرخن فن أقوالن  .ثننم اسننتجابت ل ظننة الحننب لهننذا التطننور فدصننبحت تطلن علننى الحننب
اإلله بمعنا االصطبلح و وهو حب – ,تعالى -حبا ال ينوم على خوؾ مأ عنناب أو رؼبنة فن
ثوابو بل النصد من هو مطالعة وج – ,تعالى -واالستمتاع بجمال األزل (ٕ).
ومنذ الننرأ الثالنأ أخنذ الصنوفية يتكلمنوأ فن الحنب اإللهن و مسنتعينيأ فن شنرح ماهيتن
وبينناأ أحوال ن بالحننب اإلنسننان الننذم عرف ن الننناسو وقنند كثننرت أل نناظ النننربو والبعنندو والوحشننةو
واألنننسو واالنبسنناطو والهيبننةو والؽيبننةو والحضننورو والصننحوو والسننكرو بمعننان االصننطبلح أو
الرمز عند الصوفية(ٖ).
وقد عبر الؽزال عأ أهمية فكرة المحبة وحللهاو مبينا أسبابهاو وذلك على النحو التال (ٗ):
التال (ٗ):
 محبة الوجود :أم إأ العبد ي ضل الوجود على العدمو ومأ ثم ال بد أأ يحب واهبالوجود وهو .,
 أأ يحب العبد دوّ ام الوجودو و ,هو الذم يديم الوجود. أأ يحب العبد مأ يحسأ إلي و و ,هو الذم يسبػ نعم على عبيد . أأ يحب اإلنساأ ما هو جميلو و ,مصدر كل جميل. أأ يحب اإلنساأ مأ بين وبين صلة أو مناسبةو وليس مأ صلة كما ه بيأ العبدوالربو إذ ف العبد روح ه مأ أمر ,و استح بها الخبلفة على األرأ.
(ٔ)انظر:الغزالي,محمدجمالالدين,احياء علوم الدين,تحقيق:محمدبنربدالحكيمالقا اي,وسايدبانإباراهيم
بنصادق,ط,1دارالكتابالمصري,القاهرة,دارالكتاباللبناني,بيروت2000,م,ص .441
(ٕ)انظر:حسان,الوصو في الطعر العربي,ص.221-220
(ٖ)انظر:حسان,الوصو في الطعر العربي,ص .226
(ٗ)انظرالغزالي,احياء علوم الدين,ص .443-441
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لنننند شنننؽلت نظرينننة الحنننب اإللهننن لننندى الصنننوفية كبنننار البننناحثيأو فسن ّ
ننطروا فيهنننا آالؾ
الص حاتو فالحب اإلله يكاد يكوأ هو التصوؾ ن س  .يننول اإلمنام الجنيند :المحبنة مينل النلنوبو
أم ميل قلب المحب إلى  ,ببل تكلؾو بينما يعد سهل بنأ عبند  ,التسنترم أأ طينب العني

يكمنأ

ف حب  ,وحد (ٔ).
والمحبة عند الطوس على ثبلثة أحوال(ٕ):
 محبة عامة :ناتجة عأ شعور المحبيأ باإلحساأ اإلله عليهم. المحبة المتولدة عأ معرفة النلب للؽنى اإلله وعظمت وعلم وقدرت  .وهذا حالالصادقيأ والمتحننيأ.
 حب العارفيأ والصدينيأ .وتتولد مأ رليتهم الحب بنديم الحب اإلله ببل سببوفكذلك أحبو هم أيضا ببل سبب.
وقد ذكنر ابنأ تيمينة -رحمن  ,تعنالى -محبنة  ,فن بناب المنامنات واألحنوالو فعندها منأ
أصول اإليماأو ومأ أعمال النلب الواجبة بات ا أ مة النديأو ومثنل لنذلك باآلينات النرانين الكريمنة
اآلن ة الذكرو وأشارإلى ذلك –أيضا -بنول -صلى  ,علي وسلم -ف قصة شارب الخمر الذم أقنيم
علي الحد ... " :وكاأ النب صنلى  ,علين وسنلم قند جلند فن الشنرابو فندت بن يومناو فندمر بن و
فجلدو فنال رجل مأ الننوم :اللهنم العنن و منا كناأ أكثنر منا ينلتى بن و فننال صنلى  ,علين وسنلم :ال
تلعنو و فو,و ماعلمت إال إن يحب  ,ورسول "(ٖ).
إأ الحننب اإلله ن هننو حجننر الزاويننة ف ن الرليننة الصننوفيةو وعلي ن تتدسننس نظننريتهم ف ن
المعرفة بل ف الوجود كل و فالحب هو الذم أخرم الكوأ مأ العدم(ٗ)و مثال ذلك عند الحنبلم النذم
ينول(٘):
زال مأ قـدم
العش ُ فــــ
أزل اآل ِ
ِ

في و ب من و يبــدو في إبداء

العش ُ ال حدأ و إذ كاأ هو ص ة

مأ الص ات لمأ قتــبل أحيـاء

(ٔ)انظاار:الراشااد,محمااد,تظريففة الحففب واالوحففاد فففي الوصففو اإلسففةمي مففن الحففب اإلل ففي الففآ دوامففات االوحففاد
المسوحي ,ط,2األوائلللنشروالتوزي ,دمشق2003,م,ص.62
(ٕ)انظر:الطوسي,اللمع,ص .25-23
(ٖ)انظاار:النجااار,احمااد,ابففن ويميففة والوصففو دراسففة مو ففوعية,ط,1دارالقاابسللنشااروالتوزياا ,دمشااق,
2006م,ص .10
(ٗ)انظر:العوادي,ردنان,الطعر الصوفي حوآ أفو مدرسة بغداد وظ ور الغزالفي,دارالرشايدللنشار1313,م,
ص .113-112
(٘)الحالج,الحسينبنمنصور,الديوان,جمعه:ربدالناصرأبوهارون,ط,1الحكمةللطبارةوالنشاروالتوزيا ,
سوريا1332,م,ص .24
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ومحدأ الش ء ما مبدا أشياء

ص اتــ من فيــ ؼيــر مــحدثــة

فيـــما بــدا فتـــبلال فيــ ألالء

لما بـــدا البدء أبـــدى عشن ص ة

وينول الشبل ف المحبة" :تمحو مأ النلب كنل منا سنوى المحبنوب" .ويعبنر عنأ مرتبنة منأ
مراتبهاو وه مرتبة الخلةو بنول شعرا(ٔ):
َ
الروح م ّن
ك
قد
تخللت مسل َ
ِ

ولذا ُس ِم َ الخلي ُل خليبل

ُ
نطنت َ
كنت حديثـ
فاذا ما

ُ
سكت َ
كنت ؼليبل
وإذا ما

"نشدت رابعنة العدوينة فن أسنرة فنينرةو تنوف والندها وهن صنبيةو وحندأ قحنط فن البصنرة
فت رقت ه وأخواتها الثبلثنة علنى وجنوههأو فرآهنا ظنالم أسنرها وباعهنا بسنتة دراهنم لرجنل أثننل
عليها العملو ولكنالن وسالنبيلة الت أرؼمتها ظروؾ الحياة الناسية على العبودينةو فانهنا تسنعى إلنى
تحرير الروح مستعينة بنوة إلهية عليا"(ٕ).
وقد ذكرها الجاحظ بلنب "رابعة النيسية"و فينول ف "البياأ والتبينيأ" وقينل لرابعنة النيسنية:
"لو كلمنا رجال عشيرتك فاشتروا لك خادمة تك يك ملونة بيتك فنالت :و ,إن ألستح أأ أسال
الدنيا منأ يملنك الندنيا و فكينؾ أسندلها منأ اليملكهنا".وه منوالة بنن عتين و وهنم بطنأ منأ بطنوأ
قيسو ومأ آل عتي بنو عدوةو لذلك قيل عنها العدوية و كما كنيت بـ "أم الخير"(ٖ).
نشدت رابعة فن البصنرة منوالة آلل عتين و ونتيجنة الصنراعات المتضناربة والحنادة فن البصنرة
ذاقت رابعة مرارة ال نر والحرماأو ثم قادتها بعد ذلك إلى هاوينة المجنوأ واللهنوو ثنم أفاقنت أخينرا
لتجلو عأ روحها ماؼشيها مأ إسراؾ وتدثيمو فاعتزلت الناس وشلونهم والحياة ومتاعهاو وعك نت
على ن سها تطهرها بالعبادة المتصلةو مأ أدراأ ال جور والضبللو وتنشند االتصنال الروحن بنا و

(ٔ)انظر:الشبلي,الديوان,ص.120
(ٕ)تركي,إبراهيم,الوصو اإلسةمي أصوله ووطوراوه,القاهرةدارالكتبالقانونية2003,م,ص.121-126
(ٖ)انظر:الجاحظ,رمروبنبحرت(,)255البيان والوبيين,دارومكتبةالهالل,بيروت1423,هـ,ج,3ص,26
وابياال,رباادالحااي,فففي الوصففو اإلسففةمي تطف وه ووطففور ,ط,1دارالوفاااءلاادنياالطبارااةوالنشاار,اإلسااكندرية,
2014م,ص.55-54
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فؽدت حياتها توبة مستمرة وتك يرا عمنا اقترفتن فن حياتهنا األولنىو ورفعنت عنصنر الحنب بمعننا
الحس إلى حب اله (ٔ).
أما عأ قصة انتنالها منأ الحيناة الدنيوينة الخالصنة البلهينة إلنى حيناة الزهند والعبنادةو فنجند فيهنا
العدينند مننأ الرواينناتو يشننتمل بعضننها علننى الخيننال واالخننتبلؾو والننبعأ اآلخننر يننص ن التوثي ن
والتدليل.
و ُننلت أخبار عأ طلب الزوام منهاو مأ خبلل دخول جماعة منأ الزهناد علنى رأسنهم الحسنأ
البصننرم عليهننا بعنند وفنناة زوجهنناو وطلبننوا منهننا أأ تختننار واحنندا منننهم بعننبل لهنناو لكنهننا طلبننت مننأ
الحسأ البصرمو وهو أعلمهم أأ يجيبهاو عأ أربع مسا لو فاأ فعل فه ل أهنلو ولمنا أعينا ذلنك
قالت" :إذا كاأ األمر كذلكو وأنا ف قل وكرب مأ هذ األربعةو فكيؾ أحتام إلى النزوم وأت نرغ
ل ثم أنشدت(ٕ):
حضرتـ
وحبـيب دا ــــما ف
خلوتـ
راحتــــ يا أخوت ف
َ
َ
َ
وهــوا فــــ البرايـا ِمح َنتـــ
لم أجد ل عأ هــــَـوا عوضـا
فهــو مـــِحرابـ و إلي قُبلتــ
حيثما كنت ( أشــــاهد ) ُحسنـ
واعنا ف الورى واشنوتـــ
إأ أمت وجــدا وما ثـــــ ّم رضا
طبيب النلب يا َ
بوصــل منك َيش ُمهجت
كبللمـ ُــــنىجد
يا
َ
ٍ
نشوت
ياسرورم وحيـــات دا ـــــمـا
نشدتــ مـِـنك وأيــــضا َ
ُ
منك وصبل فهو أقصـــى ُمنيت
هجرت الخل َ جمعا أرتج
قد
ويننرى عبنند الننرحمأ بنندوم أأ هننذ النصننة ؼيننر صننحيحةو ألأ الحسننأ البصننرم تننوف (سنننة
ٓٔٔ) للهجرةو بينما وفناة رابعنة كاننت بنيأ سنن (ٓ)ٔ8٘_ٔ8و إضنافة إلنى أأ رابعنة لنم تتنزوم
بتاتاو ويرى أأ هذ النصة وضعت إلبراز فكرة الزوام الت كانت رابع منشؽلة عنهنا بندمور أهنم
تتصننل بنندموراآلخرة وشننلوأ الحينناة الروحيننةو فنندنى لهننا أأ تت ننرغ للننزوم وللحينناة النندنيا وحتننى
األبيات اآلن ة الذكر ربما تكوأ منحولة أيضا(ٖ).

(ٔ)انظر:العوادي,الطفعر الصفوفي حوفآ أففو مدرسفة بغفداد وظ فور الغزالفي,ص,123الازاوي,الصفوفية بفين
الوهم والحقيقة,ص .143
(ٕ)
رابعةالعدوية,الديوان,ص .14
(ٖ)انظر:بدوي,ربدالرحمن,طف يد العطف اإلل في رابعفة العدويفة,الكويات1312,م,ص,12العاوادي,الطفعر
الصففوفي حوففآ أفففو مدرسففة بغففداد وظ ففور الغزالففي,ص,121-126زهاارة,الصففوفية وسففبيل ا الففآ الحقيقففة,
ص.50
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أما فكرة الحب اإلله فند تدرجت ف حياة رابعة وف أربع مراحل:

مثلت رابعة ف هذ المرحلة عصرها منأ الناحينة الصنوفيةو فمرحلنة الزهند كمنا هنو معنروؾ
مرحلة سابنة للتصوؾ .فكانت تصل الليل كل و فاذا طلع ال جر هجعت ف مصبلها قليبلو ثنم تثنب
وه ن فزعننة وتنننول" :يننا ن ننس كننم تننناميأ ومتننى تنننوميأ! يوشننك أأ تنننام نومننة ال قومننة لهننا إال
بصرخة يوم النشور"(ٔ).
وي سر الدكتور عبد الرحمأ بدوم ف كتاب "شهيدة العش اإلله  :رابعنة العدوينة" اسنتؽراقها
ف التوبة بدنها البد أأ تكوأ قد ؼرقت فن بحنر الشنهوات إبناأ اشنتؽالها علنى الننام فن الحانناتو
وأأ تطرفها ف االستؽ ار والتوبة ثم ف الحب اإلله و ال بد أأ يسنبن تطنرؾ فن فجورهنا وحبهنا
للدنيا .وأأ هذا التحول قد تم نتيجة صدمة أو تجربة قاسية ف حياتهاو وهذا التحول ف حياتها كناأ
نتيجة تدثير وعاظ البصرة الذيأ كانت تؽشى مجالسهمو مثل عبد الواحد بأ زيدو وربناح بنأ عمنرو
النيس  .وكانت رابعة ف هذ المرحلة تردد األبيات التالية(ٕ):
وزادم قليـــل ما أرا مبلؽ
أتحرقن بالنار ياؼايةالمنى

أللزاد أبك أم لطـــول مسافت
فديأ رجا فيك! وأيأ مخافت !

فرابعة ف هذ المرحلة تابعت معاصريها مأ الزهناد البكنا ييأ .وكاننت إذا سن لت :هنل عملنت
عمبل تريأ أن ينبل منك قالت" :إأ كاأو فمخافت أأ يرد عل ّ "(ٖ).

(ٔ)انظر:تركي,الوصو اإلسةمي أصوله ووطوراوه,ص .121
(ٕ)
رابعةالعدوية,الديوان,ص .16-15
(ٖ)المصدرالسابق,ص.123-122
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وف هذ المرحلة شاع عأ رابعة أقوال ف الحب اإلله و لكنها كانت ذات طابع حس ف
بادئ األمرو منها قولها(ٔ):
وأنيس و ُعدتـــ ومـ ُـــرادم
أنت ل ملنس و َشوقك زادم
ما تشتت ف فسيــح البـــــبلد
مأ عطاء ونـِـعمة وأيـــــادم
وجبلء لعيـــــأ قلب َ الصادم
أنت منى ممــــكأ ف السواد
يامـــنى النلب قد بدا إسعادم

يا ســــرورم و ُمنيت وعِ مـــادم
أنت رو ُح ال ـلاد أنت َرجـــــا
أنت لــوالك و يا حيــات وأ ُنس
كم بـَـ َدت منة وكم لــك عنــــدم
ُحـــ ُبك اآلأ ُبؽيــــت ونعيــــم
ليسل عنكو ما حييتو براح
إأ تكأ راضــيا علـــ ر فانــــ

كانت رابعة قد بلؽت مرحلنة لنم يصنبح فن فلادهنا مكناأ لؽينر  .,وينروى أأ رابعنة قند رأت
رسول  ,صلى  ,علي وسلم ف منامهاو فاعتذرت إلي قا لة" :محبة  ,شنؽلتن عنأ محبتنك" أو
ف رواية أخرى" :حب  ,شؽلن عأ حب المخلوقيأ".
ويمكأ التدكيد أأ رابعة ف هذ المرحلة قد اجتازت تماما عواطنؾ األنوثنة ومشناعرها وحينأ
ت هنذ المرتبنة العالينة فن الحيناة
لم تكأ رابعة متعلنة إال با ومما يليد ذلك أنها سُن ِلت :كينؾ بلؽن ِ
الروحية فدجابت :بنول دا ما" :اللهم إنيدعوذ بك منأ كنل منا يشنؽلن عننك ومنأ كنل حا نل يحنول
بين وبينك"

(ٕ)

إأ أول شعر لها ورد في ذكر صريح للحب اإللهن قند تضنمنت تلنك الرباعينة المشنهورة المنسنوبة
إليهاو أو الت يروى أنها ت وهت بها(ٖ):
أح ُبك ُحبيـــأ :حب الهـــوى
فدمـــــا الذم هو حب الهوى
وأمــا الذم أنت أهل لـــــــ
فبل الحمد ف ذا والذاك ل

وحبا ألنـــك أهل لذاكــــــا
ف ُ
شؽل بذكرك عمأ سواكـا
فكش ِك لل ُحجب حتى أراكــا
ولكأ لك الحمد ف ذا وذاكا

(ٔ)رابعةالعدوية,الديوان,ص .16
(ٕ)انظر,تركي,الوصو اإلسةمي أصوله ووطوراوه,ص.131-130
(ٖ)رابعةالعدوية,الديوان,ص.21
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ف هذ المرحلة بلؽت رابعة منام ال ناء عأ طري الحبو ألأ مأ المبلحظ أنن صندرت عنهنا
عبارات ُت َن ِم عأ شطحات.
"روم أن ف ذات يوم رأى جماعة مأ ال تياأ رابعة وف إحدى يديها نار وف األخنرى مناءو
وكانت تعدو مسرعة .فسدلوها :أيتها السيدة إلى أيأ أننت ذاهبنة ومناذا تبتؽنيأ فنالت:أننا ذاهبنة إلنى
السماء حتى ألن بالننار فن الجننة وأصنب المناء فن الجحنيمو فنبل تبننى الواحندة وال األخنرى حتنى
ينظر العباد إلى  ,دوأ رجاء أو خوؾو ألو لم تكأ ثمة جنة وال نارو أفمنا كنانوا يعبندوأ الحن أو
يطيعون !"(ٔ).

اختلنننؾ الملرخنننوأ فننن اسنننم و فنينننل :أبنننو ال نننيأ بنننأ أحمننندو وقينننل :ذو الننننوأ بنننأ إبنننراهيم
اإلخميم ن و مننولى لنننري و وكنناأ أبننو نوبينناو وقيننل :اسننم ال ننيأو ويلنننب ذو النننوأو وكنيت ن أبننو
ال يأو وقيل :اسم ثوباأ بأ إبراهيمو وكاأ أبنو منولى إلسنحا بنأ محمند األنصنارم .كناأ أحند
العلماء الورعيأ ف وقت (ٕ).
وهو أصنل منأ أصنول أهنل الحننا و تحنن بنالنرآأ المجيند والسننة المشنرفةو وصننؾ ضنمأ
صوفية الطبنة األولىو وهو مصرم منأ أصنل ننوب و قضنى حياتن بالتنننل بنيأ األمناكأ المختل نةو
كجبل المنطمو وشاطئ النيلو وبيت المندسو وبؽدادو ومكةو ووادم الحجازو والشامو وجبال لبنناأ.
كاأ عالما بعلوم الشريعة وال ن و وعلنوم الحنيننة والطريننةو وعلنوم صننعة الكيميناءو واشنتؽل بعندة
لؽات أهمها :السريانيةو والمصرية النديمنةو ورسنوم حروفهنا الهيروؼلي ينة والهيراطينينة وؼيرهناو
وظل يترجم الننو

حتى وف ف كشؾ كثير منهاو ولن معرفنة بنالحكم النديمنة والتعناليم المننوشنة

علننى حننوا ط المعابنندو ويعنند ذو النننوأ مننأ أكننابر الصننوفيةو فهننا هننو عبنند الننرحمأ الجننام الشنناعر
المتصوؾو يننرر أأ ذا الننوأ رأس طا نة الصنوفيةو وأأ الكنل بعند أخنذ عنن وانتسنب إلين و وأنن
أول مأ فسر إشارات الصوفيةو وحدد م اهيم االصطبلحات العرفانيةو وتكلم ف الطري و فهو أول
مأ تكلم مأ المصرييأ ف األحوال ومنامات أهل الوالية(ٖ).

(ٔ)انظر:تركي,الوصو اإلسةمي أصوله ووطوراوه,ص.134
(ٕ)انظر:ابنالملقن,طبقات األولياء,ص,113الهندي,محمود,ذو التون المصري الو سير العرفاتي للقران
الكريم,ط,1مكتبةمدبولي,القاهرة2001,م,ص.13
(ٖ)
انظر:المصدرالسابق,ص .26
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وبلؽت اللؽة الصوفية عند أرقى المسنتويات فن اإلفصناح عنأ العواطنؾ اإلنسنانيةو ووصنلت إلنى
أد ما يمكأ اإلفصاح عن و وه لؽة صعبةو لكنهنا شنديدة السنطوة والسنيطرة والهيمننة علنى عننل
المتلنيومشنناعر  .وكننذلك فنناأ للمننرأة الصننوفية مكانننة راقيننة عننند ذم النننوأ فهن المعلمننة والمرشنندة
والموهوبة والسباقة(ٔ).
تلكنند أؼلننب المصننادر والروايننات النديمننة أأ وفنناة ذم النننوأ كانننت سنننة ٕ٘ٗهننـو وينننول ابننأ
عرب ننبل عأ أب ال رم بأ الجوزم :إأ وفات كانت ف يوم اإلثنيأ.

(ٕ)

ومأ أقوال  :الصوف إذا نط أباأ نطن عنأ الحننا و وإأ سنكت نطننت عنن الجنوارح بنطنع
العبل .
ولمننا ُسن ِل عننأ السننماع قننال :هننو وارد حن يننزعج النلننوب إلننى الحن و فمننأ أصننؽى إلين بحن
تحن و ومأ أصؽى إلين بنن س تزنند  .ويننول :أشند الحجناب رلينة النن س وتندبيرهاو ألأ متابعتهنا
مخال ة لرضاء الح و ومخال ة الح سر جميع الحجب(ٖ).
وتكمأ أهمية ذم النوأ ف أأ جل أهل التصوؾ على مر الزماأ ومختلنؾ المكناأ منأ بعند
أخننذوا عن ن و وانتسننبوا إلي ن  .ويبنندو إأ المنننهج العرفننان الننذم فضننل قنند ش ن علننى علمنناء عصننر
فدنكرو و رؼم تركيز المسنتمر علنى التخلن بندخبل الرسنول الكنريم -صنلى  ,علين وسنلم -ألنن
رأى ف ذلك معيار محبة  ,تعالى .وينول ف ذلك :منأ عبلمنات المحنب
أخبلق وأفعال وأوامر وسنت .

متابعنة حبينب  ,فن

(ٗ

هو "الحسيأ بأ منصور المكنى أبو المؽيأو ولد عام (ٕٗٗ هـ) ف قرية الطنور فن الشنمال
الشرق مأ مدينة البيضاء ف إيراأو وانتنل مع أسرت إلنى تسن ُتر علنى ضن اؾ نهنر كناروأ وفيهنا
صحب سهل بأ عبد  ,التسترمو وهو مأ كبار الصوفيةو وينال إن تتلمذ على يدي "(٘).
وقد تلنى عأ سهل بأ عبند  ,التسنترم أصنول المجاهندات الن سنية لمندة سننتيأو وخنرم منأ
تحت يند مرتنديا "خرقنة الصنوفية" .زار البصنرة ولنم يمكنأ فيهنا ؼينر قلينل منأ الوقنتو ثنم ذهنب
(ٔ)انظر:ابنالملقن,طبقات األولياء,ص,113الهندي,ذو التون المصري الو سير العرفاتي للقران الكريم,
ص .26
(ٕ)انظر:الهندي ,ذو التون المصري الو سير العرفاتي للقران الكريم,ص.22
(ٖ)ابنالملقن,اللمع في الوصو ,ص.301
(ٗ)انظر:المصدرالسابق,ص.31-30
(٘)انظر:السلمي,طبقات الصوفية,ص,301زهرة,الصوفية وسفبيل ا الفآ الحقيقفة,ص,61الخطياب,رلاي,
اوجاهات األدب الصوفي بين الحةج وابن عربي,دارالمعارف,القاهرة1404,هـ,ص .123
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بعدها إلى بؽدادو وفيها تعرؾ إلى "عمرو بأ عثماأ المك " و "الجنيد بنأ محمند" و "أبن الحسنيأ
النورم" وصاحبهم(ٔ).
ويلنب بالحبلم أو حبلم األسرارو وقد ذكر صاحب "العبر" إأ كنيت ه "أبنو عبند ",و أمنا
كنيت المشنهورة فهن "أبنو المؽينأ" أو "أبنو مؽينأ" وهن منذكورة فن معظنم المصنادر التاريخينة
األخرى(ٕ).
ثم ؼادر تستر إلى البصرة فصحب فيها عمنر بنأ عثمناأ المكن و وهنو منأ مشناهير الصنوفية
ف البصرةو وتزوم الحبلم ف البصرة مأ أم الحسيأ بنت أب يعنوب البصرمو وبعند ذلنك قصند
بؽداد حيأ اجتمع منع الشني الجنيند الصنوف المشنهورو لكنن منا لبنأ أأ عناد إلنى البصنرةو وكناأ
يتصل بثورة الزنج الت كانت تمثل ثورة العبيد ف البصنرة والكوفنة وحتنى بؽندادو كمنا أأ الحنبلم
اتصل بالنرامطة وبزعيمهم أب سعيد الجناب على رأم المستشر ماسينيوأ(ٖ).
وقد تعرأ العتنال قصير األجل ف ناحية الجبل "بيأ سنوس وواسنط" ُجلِند فين و وكناأ ذلنك
بسبب اتهام خاطئ بدن عميل سياس زيدم (للزنج) أو قرمط و داعية لمهدم علوم(ٗ).
لم يكأ الحبلم صوفيا عاديا يسير على المنهام الصوف المننرر فن سنا ر أحوالن و بنل كاننت
ل أحوال خاصة تحول إليها بسبب ت كر بعم ف ص ات  ,تعالى وآيات و وكاأ يرى السعادة ف
كون يرى  ,تعالى ف كل ش ءو وال يرى سوا تعالى ف الوجود(٘).
لننند سننافر الحننبلم الننى بيننت – ,تعننالى -مؽننادرا موطن ن قاصنندا الكعبننة آلداء مناسننك الحننج
وبعنندها عنناد إلننى بؽننداد وظننل علننى سننيرت األولننىو فبنندأ خصننوم يهاجمون ن ويتهمون ن بالسننحر
والشعوذةو لكن ظل صامدا زاهندا متعبندا ال يدبن بالخصنوم.روى عنن تلمينذ إبنراهيم بنأ فاتنك أنن
قننال" :يننابن إأ بعننأ الننناس يشننهدوأ عل ن ر بننالك رو وبعننأ الننناس يشننهدوأ ل ن بالواليننة والننذيأ
يشهدوأ عل ر بالك ر أحب إل والى  ,مأ الذيأ ينروأ ل بالواليةو فنلت :ياشي و ولم هذا فننال:
ألأ الذيأ يشهدوأ لن بالوالينة منأ حسنأ ظننهم بن و والنذيأ يشنهدوأ علن ر بنالك ر تعصنبا لندينهمو
ومأ تعصب لدين أحبالى  ,ممأ أحسأ الظأ بدحدو ثم قال ل  :وكيؾ أنت يا إبراهيم حيأ ترانن

(ٔ)انظر:الزاوي,الصوفية بين الوهم والحقيقة,ص.142-141
(ٕ)انظر:الخطيب,اوجاهات األدب الصوفي بين الحةج وابن عربي,ص.116
(ٖ)انظر:زهرة,الصوفية وسبيل ا الآ الحقيقة,ص.61
(ٗ)انظر:ماسينيون,لويس,اآلم الحةج ط يد الوصو اإلسةمي,ط,1ترجمة:الحسينحالج,شركةودمس
للنشروالتوزي ,بيروت2004,م,ص .64
(٘)انظر:الخطيب,اوجاهات األدب الصوفي بين الحةج وابن عربي,ص .126-125
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وقد صلبت وقتلت وأحرقتو وذلك أسعد يوم مأ أيام عمرم جميع  .ثم قنال لن  :التجلنسو واخنرم
ف أماأ .)ٔ(,
تننل الحبلم بيأ خراسناأ وفنارس والعنرا ليلنن عصنا الترحنال فن بؽندادو لكنن رحنل عنهنا
ثانية لينصد الحج للمرة الثانيةو ولم يعد إليها مباشرة بل قصد إلنى الهنند والصنيأ فن رحلنة طويلنة
وراأ ن س على التصوؾ الهندمو ثم عاد إلى بؽداد ليسنتنر فيهنا ابتنداء
جدد فيها أفكار الصوفيةو
َ
مأ نحو سنة ٕٔ9هـو ول مأ العمر ست وأربعوأ سنة(ٕ).
كاأ الحبلم يل ت االنتبا ف كل بلد ينيم فيها بما كاأ يبدي مأ زهد ومجاهدةو وكاأ مأ جراء
ذلك أأ يوصؾ بوصؾ جديدو ف ن الهنند :لننب بالمؽينأو وفن فنارس :لننب بندب عبند  ,الزاهندو
وف خراساأ :لنب بالمميزو وف بؽداد :لننب بحنبلم األسنرار .ولكنأ هنذ األسنماء واألوصناؾ لنم
تحجب عن ننمة الحكام وؼيرة المتصوفيأو فهرب إلى مكة وجاور الحرم مندة سننتيأو مبتعندا عنأ
عيننوأ الننناسو بعنندها خننرم ظنننا من ن إأ هننذ المنندة كافيننة لك ن ينسننى الننناس مننا نشننروا عن ن مننأ
إشاعاتو لكأ ما إأ ظهر بيأ الناس حتى قامت ف وجه اإلشاعات السابنةو ودخل فن محننة بنيأ
الناس وبيأ مجالس الحكام سميت بـ "محنة الحبلم(ٖ).
وربما كانت دوافع قتل الحبلم سياسية وليس ؼيرة على الديأ أو خشية ال تنةو كمنا زعنم ذوو
السلطاأ ف الدولة العباسيةو أو ربما كاأ قتلن خوفنا منأ الخطنر النذم شنكل علنى الدولنة وحكامهنا
وهو اتباع المنهام الدين الثورمو وهو ما يخشا كل سلطاأ يجرم وراء تحنين أطماعن الدنيوينة
واالنؽماس ف لذا ذ الحياة ومتعتهناو منصنرفا عنأ اآلخنرةو ؼينر ملتنزم بالمنهنام السنوم المسنتنيمو
والدليل على هذا العمل كذلك عدم االكت اء بنتل فنطو وإنما أرادوا قتل فكر ومنهج ف الحيناة بعند
زوال مأ خنبلل إحنرا كتبن و وأخنذ تعهندا منأ النوراقيأ بعندم تنداولهاو وكنل ذلنك كناأ منأ دوافنع
السيطرة والح اظ على أمأ الدولة ضد الديأ وأصحابة(ٗ).


(ٔ)زهرة,الصوفية وسبيل ا الآ الحقيقة.63-62,
(ٕ)انظر:الخطيب,اوجاهات األدب الصوفي بين الحةج وابن عربي,ص .122
(ٖ)الزاوي,الصوفية بين الوهم والحقيقة,ص.143
(ٗ)انظر:الخطيب,اوجاهات األدب الصوفي بين الحةج وابن عربي,ص.123
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مع ان تاح النند العرب على الثنافنة الؽربينةو وفندت إلين منناهج نندينة عديندةو وأدوات إجرا ينة
مختل ةو ومصطلحات متباينةو تحاول إضاءة الننص األدبن وتحليلن و وكناأ منأ المصنطلحات التن
وفنندت إلننى ثنافتنننا العربيننة مصننطلح التننناص .ويكنناد النننناد يجمعننوأ علننى أأ صنناحبة ابتننداع هننذا
المصطلح ه البلؽارية جوليا كرستي ا ف دراستها النندية بيأ سنت ٘ٔ9ٙ7-ٔ9ٙو لكنها أشنارت
إلى أأ صاحب ال ضل ف وجود الظاهرة هو ميخا يل باختيأ ف مجموعنة منأ كتبن و ومنع دخنول
هذا المصطلح إلى الثنافة العربية تلن النناد العرب درسا نظريا وتطبينياو فنشد عندنا تنراأ ضنخم
مأ الملل ات العربية ف التناص.
إأ المبدع -أيا كاأ -يتشرب ف وعي والوعي جزءا مأ ثنافة الماض والحاضرو وعندما
ينتج نصا إبداعياو فاأ نصن ال يصندر منأ فنراغو وإنمنا ترجنع عناصنر األولينة إلنى تلكنم األنمناط
الثنافية والمعرفية المتراكمة ف وعي والوعي و وهذا يتم مأ خبلل مصنادر متباينن و منهنا منا يندت
ع و الخاطرو ومنها ما يتشكل عبر المعايشة الدا مة للنصوص .ومأ هناو يمكأ النظر إلنى التنناص
على أن مظهر مأ مظاهر ت سير العملية اإلبداعية.
ولند ظلت األنواع األدبية تساير حركة اإلنساأ وتتطور بتطور رلا و فنتج عنأ ذلنك اخنتبلؾ
نظراتها وتصوراتها نحو الكوأ والحياةو وظهور أساليب أدبية كثيرةو وحيّنل فنينة متنوعنة متبايننة.
وال شك أأ الرمز يشكل واحدا مأ أهم هذ األساليب؛ لذا عمندت فن هنذا ال صنل إلنى بيناأ م ناهيم
هذيأ المصطلحيأ (التناص والرمز).
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ثمة معاأ متعددة ترد تحت جذر "نصص" ف المعاجم العربيةو على أننا سنننؾ علنى المعنان
الت لها صلة بم هوم مصطلح التناصو ومنها ما ورد ف  :معجم لسناأ العنرب منأ أنن مندخوذ منأ
مننادة "نصننص" وتعنن لؽننة :منتهننى الشن ء ومبلننػ أقصننا  .ونننص المتنناع نصننا :جعننل بعضن علننى
بعأ .ونصصت الحديأ رفعت  .وتناص النوم أم اجتمعوا(ٔ).
أما صاحب تام العروس فند ورد عند م هوم االننباأ واالزدحام تحت جذر (نصص)و فن
قول  :انتص الرجل اننبأو وتناص النوم ازدحم (ٕ).
ولعننل المعنننى األخيننر مننأ التعريننؾ السنناب و يتصننل ب كننرة التننناص بداللت ن الحديثننةو فتشننابك
النصوصو واتصالها معاو قريب جدا مأ فكرة التجاور واالزدحام.
ويظهر لنا مأ التعري يأ السابنيأ العبلقة والترابط بينهمنا بشنكل واضنح منأ خنبلل فكنرة االجتمناع
مأ معنيهما.

إأ مصطلح التناص هو ترجمة للمصطلح ال رنسن ( .)Intertextualiteويتكنوأ فن األصنل
مأ كلمتيأو كلمة ( )Interالت ت يد معنى :التبادلو بينما تشير كلمة )text( :إلى الننص فن الثنافنة
الؽربينننة المنحننندرة منننأ أصنننل التينننن ( )Texturaوتعنننن  :النسنننيج أو (حبنننك)و ويصنننبح معننننى
( )Intertextالتبادل النص و النذم اشنتنت منن صنيؽة ( )Intertextualityوالتن ترجمهنا بعنأ
النننناد العننرب بمصننطلح التننناص .والتننناص يمثننل عمليننة اسننتيعابية واحتوا يننة للنصننوص السننابنةو
والنص المتنناص يحمنل بعنأ صن ات األصنولو السنيما المنلثرة وال عالنةو وهنو أأ يتضنمأ ننص
أدبن مننا نصوصننا أو أفكننارا أو معننارؾ أخننرى سننابنة علين و بحيننأ تننندمج النصننوص السننابنة مننع
النص األصل مشكلة نصا جديدا موحدا ومتكامبل (ٖ).

()1انظاار:اباانمنظااور,جمااالالاادين,لسففان العففرب,الدارالمصااريةللتااأليفوالترجمااة,القاااهرة1312,م,مااادة
نصص .
()2الزبيدي,محمادمرت اش,وفاج العفروم مفن جفواهر القفاموم,تحقياق:ربادالحلايمالطحااوي,مطبعاةحكوماة
الكويت1324,م(,مادةنصص) .
()3انظاار:الاادهون,إبااراهيممصااطفش,الوتففاص فففي طففعر أبففي العففةء المعففري,ط,1رااالمالكتاابالحااديث,اربااد,
2011م,ص .11-10
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والتناص صيؽة صرفية على وزأ "ت اعل" بما تحمل هذ الصيؽة االشتناقية مأ معنان المشناركة
والتداخل بما يعن تداخل نص ف نص آخر ساب علي و منأ خنبلل عبلقنة خاصنة قند تبندأ بنالمس
الرفي وتنته بالتمازم الكل حتى يبدو ال صل بينهما أمرا ف ؼاينة الصنعوبة .وهنو بهنذا المعننى
أمننر قننا مو وهننو كمصننطلح نننندم واسننع يننندرم فين كننل مننا يتعلن باسننتدعاء النصننوص السننابنة فن
النص البلح (ٔ).
ر
نظرت لم هنوم التنناص -أأ التنناص فاعلينة نصنية وعملينة تحوينل
وترى جوليا كرستي ا -الت
للنصوص ف المنام األولو ولما كاأ النص تدلي او فان يشكل "مجنال تبنادل ثابنت بنيأ منناطع تعيند
توزيعهنننا الكتابنننة عنننندما تبنننن نصنننا جدينننداو انطبلقنننا منننأ نصنننوص سنننابنةو تننن رم هننندمهاو وإعنننادة
استخدامها"(ٕ).
ويتابع روالأ بارت جهود كرستي او ويحاول أأ يضع م هوما أشنمل وأكثنر ت صنيبل للتنناصو
وعلى نحو يمثل خبلصة لهذ النظرية النندية مأ وجهة نظر  .ينول":كنل ننص هنو منناص لمجنال
تناطع للنصوص]و هناك نصوص أخرى حاضرة في و ف مستويات مختل ةو تحنت أشنكالو قابليتهنا
ألأ يت ّم التعرؾ إليها تتزايد أو تتناقص :نصنوص الثنافنة السنابنةو ونصنوص الثنافنة المحيطنة .كنل
نننص هننو نسننيج جدينند مننأ االستشننهادات المتناميننةو تتخلننل النننص وتتننوزع في ن أمشنناجا مننأ السنننأ
والصيػ والنماذم اإليناعية ومناطع مأ اللؽات االجتماعية ...والمناص هو حنل شامل منأ الصنيػ
المجهولة النسبو حيأ األصل يصعب تعيين "(ٖ).

()1انظر:زادة,رباسطالب,رسول,بالوي,التناصالقرآنيفيشاعريحياشالساماوي,مجلفة الدراسفات األدبيفة,
(2011,)3م,ص.24
()2انظر:غروس,ناتالي,مدن الآ الوتاص,ترجمة:ربدالحميدبورايو,دارنينوىللدراساتوالنشاروالتوزيا ,
دمشق2012,م,ص.14
()3المصدرالسابق,ص.15-14
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ويدت جيرار جينيت ليضيؾ منظورا جديدا للتناصو ويضع تصني ا خماسيا لتعالنات عبنر منا
سما بالتعال النص أو المتعاليات النصية .وينرى أأ النصنوص تتنناطع ويتعنال بعضنها بنبعأو
وتتعابر ليعبر بعضها بعضا] مأ خبلل خمسة أشكال مأ المتعاليات النصيةو وه (ٔ):
-

وه الت تنتضن حضنور ننص فن ضنمأ ننص آخنرو كاالستشنهادات أو

اإلشارات التلميحية.
وه ن كننل مننا يجنناور النننص أو يحننيط ب ن و كالعنواننناتو

-

واإلهداءو والرسومو وكلمة الؽبلؾ...
وه عبلقة تربط نصا بنص آخر عبر التعلي والنند.
وه العبلقة الت تحدد انتماء النصوص إلنى أجناسنها األدبينة وأنواعهنا
النصية.
-

وه العملية الت ينبن مأ خبللها نص الح على ننص سناب و عبنر

التحويل أو المحاكاة...

(ٕ)

إأ هذا التصنيؾ شب الجامع لم هنوم التنناصو يتضنمأ فن ضنمأ منا يحتوين مجمنوع أسناليب
الت اعل النص الت يمكأ اإلشارة إليها فيما يدت :
يدخنذ االستشنهاد مشنروعيت كواجهنة للتنناصو يجعنل إدرام ننص فن آخنر
واضحا مأ خبلل تجل الرموز الخطيةو وعزل العبارة المستشهد بهناو واسنتخدام الحنروؾ
الما لننة أو عبلمننات التنصننيص .ويبنننى االستشننهاد مرتبطننا بوظي ت ن النانونيننة المتمثلننة ف ن
السلطة .ويعرر ؾ االستشهاد على النحو اآلت " :فنرة مستمدة مأ مللنؾ قند يكنوأ ذا سنلطة"
وهذ الوظي ة ف الواقع أساسيةو يسمح االستشهاد بتنوية وقع حنينة خطاب ما فيوثن (ٖ).
اإلحالة مثل االستشهادو ه شكل صريح للتناصو لكنها ال تعرأ النص اآلخنر
الذم تحيل علي و فه تنيم عبلقة ؼياب(ٗ).
بندر ما تكوأ السرقة بالنسبة للتناص ضمنية يكوأ االستشهاد صريحاو وه أأ
تستحضر فنرة بدوأ أأ يبيأ المستخدم لل نرة بدن ليس ملل ا لهاو ومأ التعنابير الدالنة علنى
(ٔ)

انظاار:وغليسااي,يوسااف,اطففكالية المصففطلح فففي النطففاب التقففدي العربففي الجديففد,ط,1منشااوراتاتخااتالف,
والدارالعربيةللعلومناشرون,الجزائر,بيروت2002,م,ص.335-334

()2المصدرالسابق,ص.335-334
()3انظر:غروس,مدن الآ الوتاص,ص.60-53
()4انظر:غروس,مدن الآ الوتاص,ص .64
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السنرقة :السنطو واالخنتبلس .وتكنوأ السنرقة أكثنر عرضنة لبلسنتهجاأ عنندما تكنوأ ال ننرة
مدخوذة بحرفيتها وطويلةو وتمثل بذلك اعتداء على ح الملكية األدبية(ٔ).
يشب التلميح عادة مأ خبلل دور باالستشهادو ولكن لنيس حرفينا والصنريحاو
ويمكن أأ يبدو أكثر خ اء ودقةو وينوم على اإلحساس بعبلقنة الشن ء النذم ننذكر بنرخر ال
نذكر و حيأ إأ هذ العبلقة ن سها توقظ ال كرة(ٕ).
إأ المتدمل ف أساليب الت اعل النص المشار إليهاو ينته إلى إقرار أنهنا تنتمن –ؼالبنا -إلنى
نوع مأ التناص يكوأ الوع في حاضرا وفاعبل ف تحنين متناصنات و أو بمعننى آخنر تتحنن فين
النصننننديةو وهننننو مننننأ هننننذا المنظننننور يمكننننأ أأ يننننندرم تحننننت تسننننمية :التننننناص الننننواع و أو
التناصالشننعورمووهو عمليننة واعيننة ينننوم المبنندع مننأ خبللهننا باسننتدعاء النصننوص واالقتباسنناتو
واستدخالها ف نص دوأ تموي أو تحرينؾو أو بتوظينؾ معناكس لهناو أو بتحنوير متعمندو أو عبنر
المحاكاة أو المعارضة  ...إل  .ويتم الوقوؾ على هذا النوع دوأ كبير جهد.
وثمة نمط آخر مأ التناص يندرم تحت اسم :التناص البلوع و أو التناص البلشنعورم :وهنو
تناص يتشكل تلنا يا عبر ما يتسرب منأ الوعن المبندعو ويتسنلل فن أثنناء الكتابنة علنى نحنو خ ن
وؼير قصدم .وهذا الننوع منأ التنناص يسنتنبط اسنتنباطاو أو يسنتوحى اسنتيحاء .وهنو تنناص ؼينر
واضحو وهو مبلزم للنصو وال فكاك للكاتب مأ شروط الزمانية والمكانية ومأ تاريخ وذاكرت و
وف هذا النوع يصعب على المتلن استجبلء مصادر التناص المتخ ية ف النصو ويحتنام فين إلنى
سعة اطبلعو وقدرة كبيرة على الح ر والت كيك فيما وراء المعان المباشرة الظاهرة(ٖ).

إأ عملية دراسة الرمز الشعرم ف أدب الصوفية تنوم على تحليل مستويات الرمز المتنوعنةو
وإأ األشكال والتراكيب الرمزية الت اخترعها اإلنساأو تبدو ف حنينة األمنر توحيندا بنيأ الوجنود
المطل والشنعورو فهنذ النروح الكلينة الحينةو تكشنؾ عنأ ذاتهنا فن الواقنع المتطنورو بالؽنة أقصنى
مراحل تطورهنا الحن فن النوع اإلنسنان الرامنزو ومنأ قلنب هنذ العبلقنة الخصنبة بنيأ الشنعور

()1المصدرالسابق,ص.66
()2المصدرالسابق,ص .63
()3الدهون,الوتاص في طعر أبي العةء المعفري,ص,.23مساعودي,رم اان,الوتفاص ففي طفعر محمفد بالقاسفم
نمار,رسالةماجستيرغيرمنشورة,جامعةواصديمرباح,ورولة,الجزائر2011,م,ص.26
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اإلنسننان والوجننود المطل ن و تتركننب األشننكال الرمزيننة ف ن تننراأ الثنافننة اإلنسننانيةو وتحيننل هننذ
األشكال إلى رؼبة الوع اإلنسان ف التعبير عأ الحنينة والواقع(ٔ).
جنناء فنن معنناجم اللؽننة"إأ الرمننز تصننويت خ نن باللسنناأ كننالهمس(ٕ)و والرمننز –بننال تح-
اإلشارة إلى ش ء مما يباأ بل ظ بدم ش ءو أو هو اإليمناء بندم شن ء أشنرت إلين (ٖ)و وقند جناء فن
النننننننننننرآأ الكننننننننننريم قننننننننننول – ,تعننننننننننالى -مخاطبننننننننننا نبينننننننننن زكرينننننننننناو علينننننننننن السننننننننننبلم:
َ قالَ َربااجْ َعللا َير َية َق َاآل َي ُت َكدَالر ُت َكلا َمال رنا َس َثبلَ َث َةأَيرامٍاِالر َرمْ ز َاو ْاذ ُكررر رب َك َكثِير َاو َسباحْ ِب ْالعَشِ نني َاواإلِ ْب َكار)ٗ(و ولننم تننرد
كلمة الرمز ف النراأ الكريم إال ف هذ اآلية"(٘).
أما النزوين ف اإليضاحو فند عرّ ؾ الرمز بدن  :كناية فيها نوع مأ الخ اءو وهو أأ تشير
إلى قريب منك على سبيل الخ يةو فنال (:)ٙ
َ
رمزت إل ر مخافة مأ بعلِها

ك كبل َمها
مأ ؼير أأ ُتبدم هنا َ

ويع ّد الرمز ( )symbolأحد الوسا ل اإلشارية الت يستعملها اإلنساأ ف عملية تشنكيل الثنافنة
وف فهنم عالمن الموضنوع والتواصنل معن  .ويُوظنؾ الرمنز بدسناليب متعنددةو ودالالت متبايننةو
كدأ يعبر فرد عأ طبنة ينتم إليهاو وقد يستعمل للداللة على إنابة النليل عأ الكثير أو الجنزء عنأ
الكل .ومأ ناحية أخرىو فاأ الرمز يمكأ أأ يتحول إلى دليلو إذا أدى إلى معنى واحد محدد.

()7

"ويرتبط الرمز بالداللة ارتباطا وثينا إذ إأ الرمز يتخذ قيمت مما يدل علين وينوح بن و ولعلن
الوسيلة الناجحة إلى تحني الؽايات ال نية الجماليةو وإلى إدراك ما ال يمكأ إدراك وال التعبير عنن
بؽير و وال سيما إذا اتحد مع وسا ل أخرى ف السيا الشنعرمو ألأ الرمنز ابنأ السنيا وهنو سنمة
النصو ومنأ معنان الرمنز أيضنااإليحاءو أم التعبينر ؼينر المباشنر عنأ الننواح الن سنية المسنتترة

()1نصر,راطفجودة,الرمز الطعري عتد الصوفية,ط,1داراألندلس,دارالكنديللطبارةوالنشروالتوزيا 
,بيروت1312,م,ص .12
(ٕ)ابنسيدة,رليبناسماريل,المنصص,تحقيق:خليلإبراهيمجفال,ط,1دارإحياءالتاراثالعرباي,بياروت,
1336م,ج,1ص .333
(ٖ)مصطفش,المعجم الوسيط,ج,1ص .312
()4سورةآلرمران,اآلية.41
()5األيوبي,ياسين,في الرمز والرمزية,دائرةالثقافةواإلرالم,الشاروة2014,م,ص.12
()6انظر:الخطيابالقزويناي,جاللالادين,اإلي فاح ففي علفوم البة فة,ط,4دارإحيااءالعلاوم,بياروت1332,م,
ص .303
()1انظر:العاطي,إسماريلمحمد,األسطور والرمز في الطعر العربي القديم,ط,1اإلدارةالعاماةللنشار,الجيازة
2006,م,ص .161
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الت التنوى على أدا ها اللؽة ف دالالتها الوضعيةو والرمز هو الصنلة بنيأ النذات واألشنياء بحينأ
تتولد المشاعر عأ طري اإلثارة الن سيةو ال عأ طري التسمية والتصريح"(ٔ).
وينسم الرمز الى مستويات عديدة وه (ٕ):
وهو المعنى العام الذم عرفت داللة الرمزو وقد قسنم بي ناأ الرمنوز النى
نوعيأ :الرمز االصطبلح  :وهو نوع منأ اإلشنارات المتواضنع عليهنا كاألل ناظ بوصن ها
رموزا لداللتهاو وهذ اإلشارات أساسها االصطبلحو والثان الرمنز اإلنشنا

ويُنصند بن :

نوع مأ الرموز لم يسب التواضع علين و وهنذا الننوع يسنتمد نماذجن منأ مسنتوى الوقنا ع
اليومية.
ويعد أرسطو أقدم مأ تناول الرمزو وعند أأ الكلمات رمنوز لمعنان
األشياء الحسيةو ثم األشياء التجريدينة المتعلننة بمرتبنة أعلنى منأ مرتبنة الحنس .وينرى أأ
الكلمنات المنطوقننة رمنوز لحنناالت النن سو والكلمننات المكتوبنة رمننوز للكلمنات المنطوقننة..
ولند نبهت الدراسات السنيميولوجية إلنى قيمنة الرمنز اللؽنوم فن الكنبلم و فنند قسنم علمناء
اللؽة إلى مستوييأ هما :اللؽة باعتبارها نظاما مجرداو والكبلم باعتبار تحنينا للؽة.
ويشننير إلننى أأ قيمننة الرمننز تكمننأ ف ن منندى داللت ن علننى الرؼبننات
المكبوتة ف البلشعور نتيجة الرقابة االجتماعينة األخبلقينةو وينذهب فرويند إلنى أأ الرمنز
نتام الخيال البلشعورمو ويمكأ تعريؾ الرمز وف المستوى الن س بدنن  :أفضنل طريننة
لئلفضاء بما ال يمكأ التعبير عن .
ويعننرؾ الرمننز فنن الحنننل األدبنن بدننن  :اإلشننارة بكلمننة تنندل علننى
محسننوس أو ؼيننر محسننوسو إلننى معنننى ؼيننر محنندد بدقننة  ..ووظي ننة الرمننز ه ن إيصننال
بعننأ الم نناهيم إلننى الوجننداأ بدسننلوب خنناص السننتحالة إيصننالها بدسننلوب مباشننر منندلوؾو
والرمنز األدبن تركينب أدبن يسنتلزم مسنتوييأ :مسنتوى الصنور الحسنية التن تلخنذ قالبننا
للرمزو ومستوى الحاالت المعنوية الت نرمز إليها بهذ الصور الحسية.

()1لوحيشي,ناصر,الرمز في الطعر العربي,ط,1رالمالكتبالحديث,اربد2011,م,ص .10
()2انظر:شااطناوي,لقمااان,الرمففز فففي الطففعر االردتففي الحففديث دراسففة تظريففة ووطبيقيففة,ط,1مطبعااةالروزنااا,
2006م,ص .15-14
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"لند اتسع م هوم الرمز حتى شنمل فن النهاينة كنل أشنكال الثنافنة اإلنسنانية .والرمنوز
تخنندم أؼراضننا كثيننرةو سننواء كانننت موروثننة أو مشننارك بهننا علننى مننر العصننور .ووظي ننة
الرموز األولية أأ تعبر عأ طا ة مأ األشياء ذات الطنابع الكلن و وقند تعبنر عنأ األشنياء
الحاضننرة أو عننأ األشننياء الؽا بننةو ماضننية كانننت أو ف ن المسننتنبلو وقنند تصننور األشننياء
البلموجودة واألشياء المستحيلة الوجودو وقد تسنتعمل فن الكشنؾ عنأ األشنياء المجهولنةو
وهكننذا تخنندم الرمننوز اإلنسنناأ ف ن وظننا ؾ التننذكر والتوقننع والتعننرؾ واإلدراك الحاضننر
لؤلشياءو ويصبح التوقع نبوءةو إذا تضمأ الرمز روابط اتصالية ذات طابع ينين "(ٔ).

إأ الرمننز مننأ أهننم النضننايا الننديننة التعبيريننة فن األدب الصننوف شننعرا ونثننراو اذ يتدسننس هننذا
األدب على الرمزو وقد تكوأ رموزهم رموزا للش ء وننيض معاو فنالموت منثبل قند يرمنز للحيناة؛
ألأ الم هننوم الصننوف للمننوت هننو أنن حينناة أخننرىو ولننذلك يجنند الصننوف فن الحننزأ فرحنناو وف ن
الشناء سعادةو وف التعب راحة(ٕ).
وثمة رموز أبدعها الشعراء الصوفيةو تتسنم بكونهنا تجمنع بنيأ األدب والتصنوؾ؛ ألأ منشندها
ملسس على عناصر واقعية أو أرضية مأ جهة الدال الرمزمو وهذا ما يمثل الجانب األدبن فيهناو
وأما مأ جهة مدلوالتهاو فتكنوأ ملسسنة علنى المعنان الناتجنة عنأ مبلبسنة التجربنة الصنوفية ومنا
تكتنز مأ معاأ ذوقية وأحوال روحيةو وهذا ما يشكل الوج الصوف فيها .ولعل أهم هذ الرمنوز
الت سننؾ عل مضامينها بايجاز ه ما يدت :

لم ينشد التركيب الصوف لرمز األنثى ف شعر الصوفية مأ فراغ خالصو ألأ جذور هذا
الرمز تمتد بعيندا لتصنل النى أصنول قديمنةو وتتصنل بارهاصنات الؽنزل العنذرم النذم نسنجت
حول أخبار وحكايات واشعار تناقلها الرواةو وهناك منولتاأ تعرأ لنا اتخناذ رمنز المنرأة فن
الؽزل ذم الطابع الصوف المحأ وه  :األولى :منولة الحب الت كاأ للصنوفية فيهنا منذهب
محنندد .والثانيننة :منولننة األنثننى ذات الطننابع اإلبننداع الخ نبل  .وتنكشننؾ األنثننى ف ن التجربننة


()1المصدرالسابق,ص.21
()2انظر:الفالحي,ربدهللا,الرمزوالرمزيةرندمتصوفةاإلسالم ,مجلة الباحث االجومفاعي2002,)11(,م,ص
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الصوفية بوص ها تجسدا للحب اإلله الذم يحيل إلى تجلن العلنو فن صنورة فيزيا ينة محسرنةو
ورمز جمال يوح باالنسجام الروح والمادمو والمطل والمنيد ف األشكال المتعينة(ٔ).
"لند بدت هذ الرمزية على نحو يسير حتى أواخر النرأ الثالأ الهجرمو ولكنهنا لنم تلبنأ
أأ اندفع تيارها ف النروأ التالية .وإذا كنا نتحدأ عأ رمزية الشعر الصوف و فينبؽ أأ ننبن
إلننى أمننريأ :األول :أننننا ال ننصنند بهننذ الرمزيننة ف ن أشننكالها المتنوعننةو أنهننا علننى ؼننرار مننا
اسننتحدث الشننعراء الؽربيننوأ مننأ أسنناليب شننعرية تعننول علننى البننناء الرمننزم الننذم اختلننؾ فن
طبيعت وبنا عأ األساليب الكبلسيكية والرومانسيةو والثنان  :أأ رمزينة الشنعر الصنوف منأ
ومعاأ إلهيةو ينبؽ أأ ينظر إليهنا منأ خنبلل
حيأ تعبير بدساليب موروثة عأ أحوال روحية
ٍ
(ٕ)
تركيب خاصو يكشؾ عأ الجانب الميتافيزين ف شعر الصوفية".
إأ رمزيننة المننرأة هن رمزيننة طالمننا احت ننى بهننا الصننوفية فن كتننبهم ودواوينننهم تعننود إلننى
أصول تاريخية قديمة وديانات أسطورية وأخنرى كتابينةو المتمثلنة فن إزينس(ٖ) بوصن ها مثناال
رمزيا للحكمة والثنافةو وف مريم العذراء الت عدت رمز على وعاء التنوى والحكمة المندسة
التن انبثنننت منهننا كلمننة ,و وكننذلك احت نناء الصننوفية فن اشننعارهم بالناقننة التن تحمننل األحبنناء
الظاعنيأو على شكل فن ثابت لم يخل ف التراأ الشعرم والثناف مأ دالالت(ٗ).

إأ الخمريات الصوفية لنم تكنأ لتبندأ منأ فنراغ خنالصو ألنهنا اسنتلهمت منأ التنراأ الشنعرم
الخمرم صورت وأخيلت و ولم يستلهم ما في مأ المجوأ واإلباحنة و ممنا يلكند أأ الصنوفييأ كنانوا
يلموأ ف شعرهم بالتناليد ال نيةو مسنطيأ عليها تجاربهم الذاتية وما لديهم مأ أحوال وأذوا و وقند
تبيأ مأ هذا االستلهام اآلت :
ا -قدم الرمز الخمرم فن أشنعار الصنوفيةو وتحلينل منا يسنمي الصنوفية السنكر أو الوجندو بوصن
حالة عاليةو والكشؾ عأ العبلقة بيأ السكر والشطحو بوصؾ الشطح تعبيرا عأ حركة الباطأ.
ب -الخمرة عند الصوفية ّ
مثلت رمزا لتعطيل النوى والمنط و أم بالسكر الذم يعن خل جنو منأ
الحرية إزاء قوانيأ الطبيعة وقوانيأ العنل و فالخمرة عنند الصنوفية هن الشنراب األزلن المتصنؾ
باإلطبلقية الت ما إأ شنربها (شناهدها) حتنى هامنت بهنا روحن و إلنى درجنة االنندمام بهنا (مرحلنة
()1انظر:نصر,الرمز الطعري عتد الصوفية,ص.141-132
()2المصدرالسابق,ص .163
()3إياازيس:األلهااةاألموالمباادأاألنثااويالفعااال,الااذيرباادهالمصااريونالقاادماء,وهااورماازودسااييثياارانطبارااات
وإيحاءاتارتبطتبتعاوبالفصولوالحركةالدورياةلففاالك,وبالخصابوالنمااءوغيرهاا,انظار:نصار,الرمفز
الطعري عتد الصوفية,ص .126
()4انظر:نصر,الرمز الطعري عتد الصوفية,ص .161-136
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الشننهود وال ننناء بننالمحبوب)و وهننم يعتننندوأ أنهننا ذلننك الشننراب المسننمى ف ن النننرآأ شننراب التسنننيم
للمنربيأ أو الرحي المختوم ألصحاب اليميأ ف اآلخرة .إأ الصوفية واكبوا ما ورثو مأ المعجم
الشننعرم الخمننرمو ولكنننهم اسننتنلوا بمعنناأ وصننور تحمننل الطننابع ال ننردم والننذو الشخص ن و مننأ
خبلل تحويل معان ومدلوالت النصا د السابنة لهم إلى النصد الصوف و بعيدا عأ ظاهرها(ٔ).
وتطالعنننا لؽننة شننعر أهننل الخمننر الشننعرية بعنند أأ أشننربت بطننابع الرمننز العرفننان و ف ن أبيننات
منسوبة ألب منصور الحبلم وهو مأ صوفية الننرأ الثالنأ الهجنرم وقند روى هنذ األبيناتو أبنو
الحسيأ الحلوان إذ قال :حضرت الحبلم يوم وقعت فدتى ب مسلسبل منييدا وهنو يتبختنر فن قيند و
وهويضحك وينول:
نديم ؼير منـسوب

إلى ش ء مأ الحيـــؾ

سنان مــثلما يشرب

ك عل الضيؾ بالضيؾ

دارت الكاسـات
فلما َ

دعا بالنطــع والســيؾ

كذا مأ يشرب الراح

مع الت ّنــيأ ف الصـيؾ

نبلحظ ف األبيات السابنة شيوع األل اظ الت استعارها الحنبلم منأ خمرينات العصنر العباسن
مننأ مثننل :الننديم و ودوراأ الكنندسو وتعنناط الننراح .وإأ خننرم بهننا صنناحبها إلىننالتعبيرعأ محنتن
الشخصننية الت ن تلخننص لنننا تلننك النهايننة المدسنناوية ال اجعننة الت ن آل إليهننا بسننبب شننطح ونزوع ن
المتمرد على السلطة(ٕ).

()1انظر:الفالحي,الرمزوالرمزيةرندمتصوفةاإلسالم,ص .103-102
()2انظر:الشعراني,ربدالوهااب,الطبقفات الكبفر ,ط,1القااهرة,1325,ج,1ص.33نهزماي,يوسافهاادي,
المرأةوالخمررمزانفيالشعرالصوفي,الورا األدبي1323,)6(2,هـ,ص.122
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يع ُّد التناص حسبما تم توضيح ف ال صل النظرم لم هوم التناصو م هوما حداثيا ينوم على
دراسة النصوص األدبية وتداخل بعضها مع بعأو وكل أديب ال ين صل بحال مأ األحوال ف
تكوين الثناف والمعرف عأ التراأ اإلنسان الساب والمعاصر ل بشتى أنواع و لما ف ذلك مأ
أثر ف إؼناء بنية النص وداللت اللذيأ يرمياأ إلى تحني ؼاية المبدع المنشودة ف ّن ّيا وموضوع ّياو
وهذا ينطب

على شخصية الشاعر الصوف

أب

بكر الشبل و حيأ اعتمد ف

أشعار على

نصوص سابنة ومعاصرة ل و يمكأ استكشافها مأ خبلل الخبرة الواسعة والبحأ ف هذا المجال.
لذا فند حاولت ف هذا ال صل دراسة هذ الظاهرة بدشكالها وأساليبها المختل ة.

ٔ-
وهو استحضار الشاعر بعأ اإلشارات الدينيةو سواء مأ النرآأ أو الحديأ النبوم الشريؾ
أو مأ ؼيرهما مما يندرم ف
ليعم

حنل المعرفة الدينيةو وتوظي ها ف

مأ خبللها رلية معاصرة يراها ضرورية وفاعلة ف

سياقات نصوص الشعريةو

تعزيز موق

اإلبداع

وتجربت

الشعوريةو وعلى نحو تؽدو في ال كرة أو المنتبس جزءا بنيويا مأ النص الشعرم الراهأو وتلتحم
في وتنسجم مع وتعمن فنيا وفكريا .ومثل هذا المسلك اإلبداع يمثل طرا

فنية ومعرفية ترم

إلى صياؼة المعنى الشعرم مأ خبلل االست ادة مأ المعارؾ الدينية على مختلؾ أشكالها(ٔ).
وقد حضر التناص الدين ف ديواأ الشبل ف عدة منطوعات تستح الدراسة .وال شك أأ
النص الدين و وال سيما النرآأ الكريمو نص يتسم بالعم والثراء ف شكل ومحتوا و ويلب طموح
الشبل ف صياؼة نص الشعرم مبنى ومعنىو كما أن يعكس ذوق باعتبار النص الدين مصدرا
مأ مصادر الببلؼة وال صاحةو ومنهبل تتؽذى من العنول واألرواح؛ ألأ هذ النصوص نصوص
خالدة ف كل زماأ ومكاأو وتحمل ف طياتها دالالت متعددةو تمس المجتمع اإلنسان ف الماض
والحاضرو وتبيأ الؽاية مأ الخل واألكواأو وتهدم البشرية إلى دروب الخير وال ضيلة والنور.

بهر العرب بدسلوب ال ن
مأ المعروؾ أأ النرآأ الكريم
َ

المعجز وقيم ال كرية

والتشريعية واألخبلقيةو فدكبوا على مدارست وح ظ والعناية ب عناية لم يحظ بها أثر دين أو
()1انظر:جوخان,إبراهيم,الوتاص في ديوان مقام الياسمين,رسالةماجستيرغيرمنشورة,مجلةالتربياةوالعلام,
2011,)3(12م,ص .253
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أدب

على اإلطبل و وصارت الثنافة اإلسبلمية –عموما -رافدا مهما لؤلبحاأ األدبية وال نهية

وال كريةو فكاأ حظ األدب العرب مأ هذا الكتاب كبيرا بما أمد مأ روح جديدو مأ خبلل روعة
األساليب الببلؼية وموسينى األل اظ والمعان السامية الت
روح األنساأ وعنل ؛ لذا نرى أأ األدباء ف

يحملهاو والت

تلثر بشكل كبير ف

العصور المختل ة كانوا يوظ وأ اآليات النرآنية

بدشكال مختل ة؛ ليلثروا ف مشاعر الناس وعنولهم(ٔ).
لند شكل النرآأ الكريم ب ضل فصاحت وببلؼت الت أعجزت بلؽاء العرب نصا مندساو أحدأ
ثورة معرفية وفنية انعكس أثرها ف معظم النتام األدب للعرب شعرا ونثرا .وهو يمثل أعلى
الخطابات المنتجة للدالالت الساميةو وأكثرها ثراء ف تنوع أساليب اللؽويةو وهو معيأ بما يحوي
مأ تشريعات وقصص وأمثال وعبر وأحداأ .ومأ ؼير المستؽرب أأ نرى أؼلب الشعراء
يتك وأ على م ردات ومعاني وينتبسوأ مأ آيات و ليعبروا عأ مواق هم وما يشعروأ ب تجا
أحداأ وقضايا إنسانيةو دينيةو وأخبلقيةو وسياسيةو واجتماعية ....إل .
وسنحاول ف

هذ الدراسة الكشؾ عأ مدى حضور النص النرآن و سواء بالمعنى أو

بالل ظو أو بكليهما ف بعأ أشعار الشبل :
ينول الشبل ف منطوعة بدا فيها التناص النرآن ظاهرا(ٕ):
َ
ذكرم
ليت شِ عرم :كيؾ ِ

عن َد مأ يــعل ُم ســِــــرّ م

بــــشـــــر
دبخــــيـــر أم
أجــــمــــيل أم قبــيــــــح
ٍ
ٍ
َ
كيؾ حال
شعرم:
ليت
َ
ِ

كيؾ إحضارم وحشرم

أتـــــرى ُينبـــَـل قـــول

ـشرح صدرم
أم ترى يــ ُ َ

ليت شعرم  :أيأ أمض

لـــــجمـــــر
لنعــــيـــم أم
ٍ
ٍ

فدعو مــَـدح ووصــ

فدنا أعــــرؾُ قــــــدرم

فنبلحظ –هنا -احتشاد هذ النطعة الشعرية بدل اظ عديدة مستمدة مأ أل اظ النرآأ الكريم مأ
خبلل سمة التناص الذم يعتمد على عملية امتصاص وتحويل .وهذا واضح ف األل اظ والتعابير
اآلتية( :ذكرمو يعلم سرمو أبخير أم بشرو إحضارمو حشرم -يشرح صدرم -نعيم) الت تم

()1انظر:بازيار,رسول,التناصالقرآنيفيأشعارمحمدمهديالجواهري,مجلة جامعة األتبار للغات واآلداب,
(2014,)14م,ص .131-136
()2الشبلي,الديوان,ص .103
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اقتباسها مأ آيات قرآنية كريمةو وتم استدخالها ف الشعر وتشكيلها على نحو يتناؼم مع شعرية
المبنىو وإنشاء المعنى.
فل ظة ذكرم جاءت مأ قول تعالى :ف ْاذ ُكرُونِيد َ ْذ ُكرْ ُك ْم)ٔ(و ول ظة يعلم سرم جاءت مأ قول
تعالىَ  :يعْ َلمُالسارر َوأَ ْخ َ ى)ٕ( و ول ظة أبخير أم بشر جاءت مأ قول تعالى:
َ ف َمن َيعْ َم ْلم ِْث َنالَ َذرر ة ٍَخيْرا َي َره َُو َمن َيعْ َم ْلم ِْث َنالَ َذرر ٍة َشرّ ا َي َر ُ)ٖ)و ول ظة إحضارم جاءت مأ قول تعالى:
َ وأُحْ ضِ َرتِاألَن ُسُال ُّش رح.)ٗ(
أما ل ظة (حشرم) فمدخوذة مأ اسم سورة كاملة ف النرآأ الكريم وه سورة الحشرو وهذا
ِيأ
فضبل عأ بعأ السور الت وردت فيها كلمة الحشرو كنول تعالى :ه َوالرذِم أَ ْخ َرم ََالرذ َ
ارهِم َْ ِألَ رول َِ ْال َح ْش ِر .(٘)ول ظة (يشرح صدرم) جاءت منتبسة
َك َرُوامِأ َْ أَهْ ل َِ ْال ِك َتا ِ
ب مِأ ِد َي ِ
ص ْد َر َك)ٙ(وول ظة (نعيم) ص ة الجنة المستمدة مأ آيات قرآنية
ك َ
مأ قول تعالى:أَلَم َْ َن ْش َرحْ لَ َ
ب آ َم ُنوا َْ َوا رت َن ْوا َْ لَ َك ررْ َنا َع ْنهُم
عديدة ذكرت هذ الم ردةو منها قول تعالىَ  :ولَو َْ أَأر أَهْ َل ْال ِك َتا ِ
َْ َس اي َ ات ِِهم َْ َو ْ ْ
ِيم)7(و وقول تعالىَ :تجْ ِرم ِمأ َتحْ ت ِِهم َُ األَ ْن َهار َُ فِ َج رنات
ألد َخل َنا ُه ْم َج رنات َِال رنع ِ
()8
ِيم)9(و وؼيرها مأ اآليات النرآنية
ِيأ عِ ند ََ َرب ِاه ْم َج رنا ِ
ِيم و وقول تعالى:إِأر ل ِْل ُم رتن َ
ت ال رنع ِ
َِال رنع ِ
الت احتوت على ل ظة النعيم.
بدا هذا النص الشعرمو بدفكار ومعاني و مسنتمدا منأ م نردات الننرآأ الكنريم وتعنابير و ولكنأ
على نحو محوا رو يتس جماليا وداللينا منع منراد الشناعر .ولعنل أبنرز سنمة جمالينة وداللينة تخللنت
األبيات تتجلى فيما تستضمر هذ الم ردات والتعابير مأ ذاكرة تثير ف مخيلنة المتلنن منأ ظنبلل
المعان الت توح بهنا وهن فن سنياقاتها النرآنينة السنابنة منأ وجن و ومنأ وجن آخنرو فيمنا يثينر
أسننلوب تكننرار االسنت هام الننذم سننيطر علننى بنيننة األبيننات األسننلوبيةو ومننا يعكسن مننأ قلن وخننوؾ
يهيمناأ على ن س الشاعر فيما يتصل بمصير األخروم.
ينول الشبل ف بيت آخر ظهر التناص النرآن في (ٓٔ):
وتحس ُبن حيا وإن لميت

وبعض مأ الهجراأ يبك على بعأ

()1سورةالبقرة,اآلية .152
()2سورةطه,اآلية .1
))3سورةالزلزلة,اآلية .2-1
()4سورةالنساء,اآلية .122
)(5سورةالحشر,اآلية .2
()6سورةالشرح,اآلية .1
()1سورةالمائدة,اآلية .65
()2سورةيونس,اآلية .3
()3سورةالقلم,اآلية .34
()10الشبلي,الديوان,ص .102
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فالتناص هنا يبدو فيما يستدعي صدر البيت مأ نص ؼا ب ف قول تعالىَ :وال ََ َتحْ َس َبأر الرذِيأ
وأ)ٔ(.وقد عمد الشبل إلى عكس
ََقُ ِتلُوا َْ ِف َس ِبيل َِ ّ ِ
 ,أَمْ َواتا َب ْل أَحْ َياء عِ ند ََ َرب ِاه ْم يُرْ َزقُ َ
المعنىو فجعل مأ ن س الحيرة ميرتةو تعبيرا عأ إفناء إرادت بارادة ,و وهذا األمر يتصل بمخال ة
الن س وأهوا هاو فند عبر الصوفية بالموت عأ قمع هوى الن سو وقالوا ":فمأ مات عأ هوا فند
حيا بهدا "(ٕ).
وف موضع آخر يظهر تناص مشاب للساب و ولكن يدت موافنا لمعنى لآلية النرآنية المذكورةو
وليس معكوسا كما تندم .ينول الشبل (ٖ):
إأّ ال ُمحبي َأ أحياء وإأ ُدفنـــوا
أو ُينتلوا بسيو ٍ
ؾ وسط معركة
ف

الترب أو َؼ ِرقوا ف الما ِء أو ُحرقوا
ف
َ
أو حتؾ أنــؾ وإأ أضــنا ُهم ال ــــر

البيت األول يستثمر الشبل معنى حياة الشهداء عند  ,تعالىو مع أنهم أموات ف الدنياو

ويحول هذا المعنى ويجعل فيمأ تحن

بحب الذات اإللهيةو وذلك بالنظر عأ سبب الموت.

فالعاش المحب عند الشبل يضارع المنتول ف سبيل .,
وف تناص آخر مأ تناصات الشبل مع النرآأ الكريم ينول(ٗ):
ُ
حييت فاأ أ ُمت
يح ُبك قلب وما

ب رميم
يح ُبك عظم ف الترا ِ

فند استدعى ف هذا البيت الشعرم م ردتيأ قرآنيتيأ (عظم -رميم) وردتا ف قول عز وجل:
َ قا َل َمأ َْ يُحْ ِي ْالع َ
ِظام ََ َو ِه ََ َرمِيم.
تعالى ح ّيا وميتا .وتبدو جمالية الصورة الواردة ف عجز البيت ماثلة ف
عدم ان كاك محبت
(٘)

وقد استدخلهما ف السيا الشعرم ليعبر بهما عأ

سمة التشخيص الت أض اها على العظم الرميم.

الحديأ النبوم الشريؾ هو كل ما صدر عأ الرسول صلى  ,علي وسلم مأ أقوالو وأهميت
تدت بعد النرآأ الكريم؛ ألن مصدر مأ مصادر التشريع اإلسبلم و ومنهل يستمد من الشعراء
واألدباءو لما يتميز ب مأ ببلؼة تعبيرية تسعؾ الشاعر ف إؼناء ذوق الشعرمو فالتعامل مع مثل

()1سورةآلرمران,اآلية.163
()2الشريفالجرجاني,كواب الوعري ات,ص .235
()3الشبلي,الديوان,ص .113
()4الشبلي,الديوان,ص .123
()5سورةيس,اآلية .12
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هذ المصادر التراثية يض

سمات جمالية على النصوص ت و الكبلم العادم لما تتميز ب مأ

خصا ص ال تضاهيها مأ حيأ الببلؼة وقوة التعبير وشرؾ اللؽة وقدسيتها(ٔ).
على أأ شعر الشبل كاد يخلو مأ تعالنات نصية مع الحديأ النبوم الشريؾو ولعل ت سير ذلك
يرجع إلى قلة ما وصلنا مأ شعر  .ولعل األثر الوحيد الذم نجد في تناصا مع الحديأ النبوم
الشريؾ ورد ف ضمأ بيتيأ سب ذكرهما ف التناص النرآن و وهو قول (ٕ):
حبيأ أحياء وإأ دفِنـــوا
إأّ ال ُم َ

ؼرقوا ف الما ِء أو ُحرقوا
ف
َ
الترب أو ِ

أو ُينتلوا بسيو ٍ
ؾ وسط معركة

أو حـتؾ أنــؾ وإأ أضــنا ُهم ال ــــر

فعبارة ":حتؾ أن " مأ ببلؼات النب و صلى  ,علي وسلم -المخترعة .ينول راوم الحديأ ):
سمعت رسول - ,صلى  ,علي وسلم -ينول" :مأ مات حتؾ أن " .وإنها لكلمة ما سمعنا مأ
أحد مأ العرب قبل رسول  ,صلى  ,علي وسلم "و فند وقع أجر على  ,عز وجل  " .قال
البيهن رحم  : ,ول -صلى  ,علي وسلم -ف هذا النوع أل اظ لم يسب إليهاو صلى  ,علي
وسلم

.

يعرّ ؾ التناص التاريخ بدن  ":ذلك التناص النابع مأ تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتناة مع
النص األصل

للنصيدةو وتبدو مناسبة ومنسجمة مع التجربة اإلبداعية للشاعرو وتكسب العمل

األدب ثراء وارت اعا"(ٗ).
واستحضار التاري واستلهام معطيات الداللية ف النص الشعرمو ينتج تمازجا ويخل تداخبل بيأ
الحركة الزمنية حيأ ينسكب الماض بكل إشارات وتح زات وأحداث على الحاضرو بكل ما ل مأ
طزاجة اللحظة الحاضرةو وبهذا يتشكل لدينا تواكب تاريخ يومئ الحاضر في إلى الماض (٘).

()1انظر:جوخان,التناصفيشعرالمتنبي,ص .111
()2الشبلي,الديوان,ص .113
()3البيهقي,طعب اإليمان,فصلغيبيانالنبيصلشهللارليهوسلم,ج,3ص .42
()4الزربي,أحمد,الوتفاص تظريفا ووطبيقيفا,مقدماةفايدراساةتطبيقياةللتنااصفايرواياة رؤياا هاشامغرابياة,
مكتبةالكناني,إربد1333,م,ص.23
()5انظاار:ريااد,رجاااء,لغففة الطففعر العربففي المعاصففر -قففراء فففي الطففعر العربففي المعاصففر,-دارمنشااأةالمعااارف,
اإلسكندرية1325,م,ص .201
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وظهر التناص التاريخ ف أشعار الشبل ف أسلوبيأ وهما:
أوال :التناص مع الوقا ع والشخصيات.
ثانيا :التناص مع األماكأ.

يهدؾ استدعاء الوقا ع والشخصيات التاريخية الت واكبتها إلى قراءة التاري مأ جديد وتوظي
توظي ا هادفاو فالشخصيات التاريخية لها أبعادها ورموزها .وؼالبا ما يتم اختزال الواقعة أو
الوقا ع مأ خبلل استدعاء الشخصية أو الشخصيات ال اعلة فيها.
كما وينصد مأ توظيؾ الشخصية التراثية استخدامها لحمل بعد مأ أبعاد تجربة الشاعر
المعاصرو أم أنها تصبح وسيلة تعبير وإيحاء ف يد الشاعر يعبر مأ خبللها أو (يعبر بها) عأ
رليا المعاصرة(ٔ).
يرى "رمضاأ صباغ" أأ ال ناأ يتعامل مع الواقع وفنا لمنظور خاصو يتكوأ نتيجة لعملية
معندة مأ الت اعبلت والعبلقات المتشابكة بين وبيأ ذلك الواقعو بيأ وعي وبي ت وشخصيت و وبيأ
ما يحدأ ف الواقع ومدى تطور الظروؾ التاريخية(ٕ).
وهكذا يوظؾ الشاعر ف نص الشعرم شخصيات مرت بتجربة شبيهة بتجربت و لمد جسر
مأ التواصل بيأ الماض وزمأ الشاعرو ولينشئ معنى مشتركا بيأ تجربت الشعريةو والمعنى
الذم تلمح إلي الشخصية المستدعاة أو ما ترمز إلي .
ومأ الشخصيات األدبية الشهيرة الت ذكرها الشبل ف أشعار شخصية المجنوأ (مجنوأ بن
عامر)و وقد أباأ الشبل عأ ذلك بنصة قصها على حضّار مجلس فنال " :ياقوم هذا مجنوأ بن
عامرو كاأ إذا س ل عأ ليلى ينول :أنا ليلىو فكاأ يؽيب بليلى عأ ليلى حتى يبنى بمشهد ليلىو
فكيؾ ي ّدع

مأ ي ّدع

محبت وهو صحيح مميزو يرجع إلى معلومات ومدلوفات وحظوظ

فهيهات هيهاتو أنى ل ذلك ولم يزهد ف ذرة من و والزالت عن ص ة مأ أوصاف و مع أأ بذل

()1انظر:النعامي,ماجد,تجلياتالتناصفيدياوانمختااراتمانشاعرانتفا اةاألوصاش-الجازءاألول,-مجلفة
الجامعة اإلسةمية للبحوث اإلتساتية2012,)2(20,م,ص.125-124
()2انظر:الصباغ,رم ان,عتاصر العم ال تي ,دراسة جمالية,دارالوفاءلدنياالطبارةوالنشر,اإلسكندرية,

ص.1
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(ٔ)

المجهود أدنى رتبة عند النوم"

وكاأ مأ تل ُّبس الشبل بشخصية المجنوأ وصدور عأ روح و

أن نافس ف إمارة الحب .ينول الشبل (ٕ):
ُ
ُ
ـــزت بوجــدم
وكتــــمت الهـــوى ف

با َح مجنوأُ
عامر بـــــِـ َهوا
ٍ

ُ
تندمت وحدم
أيأ أه ُل الهوى "و
َ ":

م
كاأ ف النيامة نـــ ُـــو ِد َ
فاذا َ

يستدع الشاعر ف هذيأ البيتيأ شخصية مجنوأ ليلىو ليسنط عليها بعدا مأ أبعاد تجربت
الشعرية الخاصةو فهو يرى ف

تجربة حب هذا الشاعر صورة صادقة لعشن اإلله

النن

والخالصو لكأ ال ر بيأ االثنيأ هو أأ المجنوأ قد باح بحب اإلنسان و أما الشبل فند كتم حب
اإلله و وفاز بذلك ف نهاية المطاؾ على حد تعبير .
حور الشبل تحويرا ط ي ا ف بيت مأ أبيات المجنوأ قا بل(ٖ):
وقد ر
ُ
قالواُ :ج َ
فنلت لهم
ننت على ليلىو

الحبُ أيس ُر ما بالمجانيأ

وأصل البيت:
َ
جننت على رأس
قالت:

ُ
فنلت لها:

الحبُ أعظ ُم ما بالمجانيأ

فالشبل هنا يستؽل قول قيس بدأ أعظم الحب ما يسبب فند العنلو " ويستهيأ ب ويرى أأ
الحب الخالص عاط ة عمينة ليس لها حد تنؾ عند و وأأ ْ
الند َر الذم جُأر ب قيس ش ء يسير إذا
قيس باألعما الت يبلؽها السالك ف تن ّنل ف عوالم الحب اإلله "(ٗ).
وثمة نمط آخر مأ التناص ينوم على االقتباس التامو ومن إنشاد أبيات المجنوأ اآلتية(٘):
لند فُضِ لت ليلى على الناس كالت

شهر فُضِ لت ليل ُة الندر
على ألؾِ
ٍ

فيا ُح ُبها ِزدن جوى كل ليــــــلة

وياسلو َة األيام موعِ ــدك الحشر

وقول (:)ٙ
ؼير ذا ــ
كاأ ف
فمأ َ
ِ
طول الهوى ذا َ سلوةفا ّن مأ ليلى لها ِ
وأكث ُر شــــ ِء نل ُتــــ مأ وصالِـــها

أمان َ لم تص َد كلمح ِة بار

()1السراجالطوسي,اللمع,ص .431
()2انظر,الشبلي,الديوان,ص .11
(ٖ)المصدرالسابق,ص .110
()4الشبلي,الديوان,المقدمة,ص .13
(٘)الشبلي,الديوان,الملحقالثاني,ص .162
()ٙالمصدرالسابق,ص .166
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فحالة االتدثر هذ بشخصية المجنوأ وليبل كانت معادال رمزيا لمحبة الشبل اإللهية و وإسناط ذلك
الحب اإلنسان العذرم على حالت بصورة محبة إلهية خالصة .

نال المكاأ اهتماما ملحوظا عند الشعراء بشكل عامو واستحوذ على مساحات كبيرة ف
أشعارهمو والسبب ف

ذلك عا د للعبلقات الت

تربط هلالء الشعراء بالمكاأو وتم توظي

ف

أشعارهم بما يتناسب ورلاهم الشعرية.
ويع ُّد المكاأ صدى لتصورات الشاعرو يساعد على تطوير الداللة والصورةو وذلك مأ خبلل
صياؼة األمكنة المختارة وف

رليا جديدةو تحمل صورا مثالية وإنسانيةو وتتجاوز حد كونها

مساحة جؽرافية مجردة إلى كونها تشكيبل روحيا ووجدانياو يزخر بالحركة والحياةو وكذلك تننل
األماكأ ذاكرتها وتاريخها عبر أشعارهم(ٔ).
وقد تمثل الشبل ف هذا المجال بمكاأ واحد فنطو وهو( بطحاء مكة) ف بيت مأ أشعار و
وهو مأ أحد أحياء مكة المكرمةو ينع جنوب الحرم الشريؾو ويسمى أيضا بطحاء قري و فينول
الشبل ف ذلك بصورة است هام وتعجب (ٕ):
أبطحا ُء مك َة هذا الذم
وكدأ الشبل

أرا ُ عيانا وهذا أنا !
بهذا االست هام التعجب و يريد أأ يعبر عأ شهود بطحاء مكة للرسالة

السماوية الت أنزلت على محمد -صلى  ,علي وسلم -وها هو ذا الشبل يحل ف هذ البنعة
المباركةو ويشهدها بعيني .

إأ عملية التدليؾ ف األدب بشعر ونثر تسو المتدخريأ مأ األدباء والشعراء إلى التدثر
بمعان ممأ سبنهمو مما يعن إأ المعان متداولة ومشتركة بيأ الساب والبلح و فه مطروحة
ف الطري على حد قول الجاحظ .وكما روم عأ اإلمام عل كرم  ,وجه " :لوال أأ الكبلم يعاد
لن د" .وعند احتذاء الشاعر المتدخر لتلك المعان فان ينوم بتجديد أل اظها وتراكيبها وصورهاو

()1انظر:إسماريل,نداء,الوتاص في طعر محمد القيسي ,رسالةماجستيرغيارمنشاورة,جامعاةالنجااحالوطنياة,
فلسطين2012,م,ص .110
(ٕ)
الشبلي,الديوان,ص .125
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وربما ينزاح بدالالتهاو ويبرزها ف معارأ مأ تدلي و ويظهرها بؽير حلتها األولىو ويزيد عليها
الجودة والجمالية وكمال الحليةو فبذلك يصبح الشاعر ب عل هذا أح بها ممأ سب إليها(ٔ).
وظهر هذا النوع أيضا ف تعبير الشبل عأ علم التصوؾ شعرا بما ينسجم وقول عل بأ أب
طالب (كرم  ,وجه ) ف وص

العلماء الربانييأ بنول  ....." :وصحبوا الدنيا بدبداأ أرواحها

معلنة بالمحل األعلىو أول ك خل اء  ,ف أرض  )ٕ("....ينول الشبل (ٖ):
عل ُم التصوؾ ِعلم ال ن ا َذ ل ُ

 :علم سنـــ ّ سمــــاومّ ربــوب

ب يعرفُـــها
في ال وا ُد لؤللبا ِ

أه ُل الجزال ِة والصن ُع الخصوص

ونبلحظ فيما يل بعضنا منأ تناصنات الشنبل الشنعرية منع منأ سنبن منأ الشنعراءو يننول
الشبل (ٗ):
ُ
ثوب الؽر
ب
تسربلت للحر ِ
َ

ُ
وجبت الببلد لوج ِد النل

يتناص الشبل هنا مع الشاعر العباس أب نلاس (تٔ99هـ) ف قول :
ش ِمر شبا َبك ف قتل وتعذيب

ُ
الحسأ والطيب
ثوب
تسربلت
فند
َ
ِ

ف البيتيأ تم التشاب ف جملة (تسربلت) المستخدمة بكثرة ف أشعار الصوفيةو وقد دخلت هذ
الجملة ف

البيتيأ على الثوبو الذم يحمل معان

الؽر

والحسأ والطيب؛ ألن ثوب الموت

والشهادة.
وكذلك قول الشبل التال (٘) :
فرحوا
الناسُ ف العيد قد سرّ وا وقد ِ

ُ
سررت ب والواحـ ُد الصـمد
و ما

لما تيــــ ُ
ـننت أنـــ ّـ ال أعايـــــــ ُنكم

ُ
ؼمضت طرف َ فلم أنظر إلى أحد

فهذ المعان تبدو قريبة إلى حد ما مع ما تضمنت قطعة ألب نلاس تنول:
الدار مأ دارمو وقد
قريب
يا
َ
ِ

زا َد ف البعد على مأ ب ُعدا

ُ
ك اذ لم ت ُ
ك فيمأ شـــ ُهدا
قد
شهدت العي َدفاستسمج ُت ذا َ
()1انظر:ر وان,ياسر,الوتاص عتد طعراء صتعة البديع العباسيين,ط,1مكتبةاآلداب,القاهرة2010,م,
ص .25
()2انظر:رودة,دراسةفيأصلمصطلحالتصوفودتلته,ص .101
()3الشبلي,الديوان,ص .132
()4الشبلي,الديوان,ص.114
()5المصدرالسابق,ص .31
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حول َ الناسُ كد ّن ال أرى

منهم -اذ ؼبــ َ
ت ع ّن  -أحدا

فاذا كاأ أبو نواس ال ي رح بالعيدو ويكاد ال يرى أحدا مأ الناس في على كثرتهم ف مثل هذ
المناسبة؛ ألأ محبوب ؼا ب عن وؼير مشهود في و فاأ حال الشبل تشب حال أب نواس مع
ال ر الشاسع بيأ المحبوبيأ؛ ذلك أأ الشبل محبوب هو ,و وأأ أحوال مع ف هذا العيد ليست
أحوال اتصال وشهود ومعاينةو بندر ما ه أحوال ص ّد وهجراأ وؼياب.
ينول الشبل ف بيت آخرو بدا في التناص واضحا مع قطعة نسبت إلى سمنوأ المحب(ت
ٕ89هـ) (ٔ):
ُ
ولو َ
نحوها
قلت :طد ف النارو
بادرت َ

سرورا أل ّن قد خطر ُتببالكا

وقد ذكر محن ديواأ الشبل والشارح لهذا الديواأ الدكتور :كامل مصط ى الشيب و أن نسب
إلى سمنوأ بيتاأ فيهما شب مأ هذا البيت وهما:
ولو قي َل طد ف النار أعل ُم أ ّن

ك أو مدأ لنا مأ وصالِك
رضى ل َ

ُ
نحوها فوط ُتها
لندمت رجل
َ

سرورا أل ّن قد خطـــر ُتببــالكا

والظاهر مأ البيتيأ أأ فيهما نوعا مأ التطويلو تم اختصار ف البيت الذم أنشد الشبل و
فدخذ صدر مأ البيت األول وعجز مأ البيت الثان (ٕ).
ومعان هذ األبيات تدور حول طاعة الشبل لخالن -عز وجل -ومحبت واالمتثال لكل ما يدمر
ب و حتى وإأ أمر -سبحان وتعالى -أأ يطد ف النار لن ذ هذا األمر حاال و ألن عبد قد خطر ف
بال معبود .

()1الشبلي,الديوان,ص .116
()2المصدرالسابق,ص .116
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ُ
تناولت ف ال صل السناب أنماطنا منأ الرمنز الصنوف شناع تنداولها عنند الصنوفية وتنبهننا
اليها ف أقوالهم وأشعارهمو أما ف هذا ال صل فسيتم حصر دراست لهذ األنمناط بصنورة تطبينينة
فن ديننواأ أبن بكننر الشننبل و بؽيننة قراءتهننا وتحليلهنناو ومننا تتضننمن مننأ رمننوز صننوفية أو منامننات
الصوفية وأحوالهمو أو األشعار الت تناولت ظاهرة الحب اإلله .
ويجدر بنا التنب –هنا -إلى ظاهرة بارزة ف شعر الشبل و وه ثنا ية الظاهر والباطأ الت
كانت لها عبلقة واضحة بالتعبير الرمزم عند ؛ أم أأ الشبل كاأ يستشهد بدشعار ليست ل و
ولكأ ال يريد منها المعنى الظاهرو بل يريد منها اإلشارة إلى معاأ صوفية وروحية.

اتخذ الصوفية لؽة خاصة بهم ومسميات اليعرفها ؼيرهم؛ لتكوأ معان أل اظهم مستبهمة علنى
ؼيننر أهننل التصننوؾو ؼيننرة منننهم علننى أسننرارهم أأ تشننيع ف ن ؼيننر أهلهنناو فكانننت حنننا نهم معنناأ
أودعها  ,ف قلوب الصوفيةو وباح بعضنهم بسنر توحيند كمنا يبنوح السنكراأ المسنرورو وتكلمنوا
فن علننم التوحينند بلسنناأ الننذو واإلشننارة لضنني نطننا العبننارةو فاختنناروا رمننوزا متعننددة للتعبيننرو
ُتحرا ر المتلن مأ منتضيات العنالم التجريبن بواسنطة الخينال؛ منأ أجنل الكشنؾ عنأ بعند آخنر منأ
أبعاد الحنينة اإلنسانية هو البعد الروح أو الباطن  .ومأ أبرز هذ الرمنوز فن اإلبنداع الصنوف :
رمز األنثى ومأ نماذج اإلبداعيةاألكثر شهرة :ديواأ ترجماأ األشوا البأ عرب و وكنذلك رمنز
الخمر :كما وظ سلطاأ العاشنيأ :عمنر بنأ ال نارأ المصنرمو ورمنز الطبيعنةو ورمنز المنوتو
ورمننوز الشخصننيات التراثيننة كاألنبينناء والصننحابة واألولينناءو ومنهننا الحننبلم مننثبلو ورمننز الحننجو
ورمزية الحروؾ واألعدادو وؼيرها(ٔ).
"إأ األدب الصوف برمزيت الم هومة أحياناو والؽامضة أحياأ أخرىو ؼايت التعبينر عمنا هنو
كا أ خلؾ الوجود الزا لو واكتشاؾ الوجود الح الثابت الذم تتعدد تجلياتن و ثنم التعبينر لنيس عنأ
المظاهر االن عاليةو بل عأ حنينتها وسرها الداخل العمي و كنذلك يحناول التعبينر عنأ خباينا النذات
للوصول الى السر الحنين للوجود الح الثابتو وهذا هو المؽزى العمي للحديأ النبنوم الشنريؾ
الذم يتمسك ب المتصوفة" :مأ عرؾ ن س فند عرؾ رب "و ويمكأ إجمال أهم أسباب الرمنز عنند
الصوفية المسلميأ بالخوؾ مأ السلطة ورجال النديأ وجمهنور العنوامو ثنم قصنور اللؽنة المتعنارؾ
عليها ف التعبير عأ مشاعرهم وتجربتهم الوجدانية المت ردة("ٕ).
()1انظر:زايد,أدبية التص الصوفي بين اإلبةغ الت عي واإلبداع ال تي,ص.31
()2انظر:ديركي,هيفرومحمد,جمالية الرمز الصوفي " الت ري – العطار – الولمساتي ",أطروحةدكتوراه,
جامعةدمشق2002,م,ص .42-41
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ولؽة هذا الرمز الشعرم لؽة م عمة باإلشارات المجازية الت تبدو ؼامضة أكثر منها واضنحة
المعالمو م ككة أكثر منها منسنةو وه مأ هذ الناحية لؽنة تتجناوز ال نوار التصنني ية الدقيننة بنيأ
األشياءو وإشارتها المجازينة تسناعدنا فن الشنعر علنى أأ نحينا أثنناء التجربنة منع ازديناد فن األنناة
ومراعنناة للنصنندو األمننر الننذم يسنناعدنا علننى إدراك لننب الموضننوع أو الموقننؾ الننذم ننننوم بتجربتن
بدسر و كما تتيح لنا هذ اإلشارات مشاهدة الموضوع مأ خنبلل نظنرات متعاقبنة متعنددةو بندال منأ
أأ نشنناهد ثننم نسننتبعد نها ينناو وهكننذا يمكننننا أأ ننظننر إلننى لؽننة الرمننز الشننعرمو بدنهننا تننلنننا مننأ
ال يزيا

إلى الن س والحيوم(ٔ).

إأ الشاعر الرمزم يحاول االقتراب ف عمل ال ن عبر الكبلمو مما يعان من الصوف على
مستوى التجربة ال عليةو فاذا كاأ الشاعر الرمزم يمد عنن ليشاهد التجربةو ويلمسها عأ قربو
فاأ الصوف يعيشها محترقا بحر نارهاو فبل يسع عند ذاك إال الصمت أو الده و أو التعبير بلؽة
فا نة الخطرو عزيزة المثال .إأ مأ شدأ هذا التصورو عند الصوف والشاعر أأ يلدم بهما إلى
البحأ عأ لؽة جديرة بننل أكبر قدر ممكأ مما تولد حالة التدمل واالستبطاأ والتجريبو واللؽة
ف حالتها العادية قاصرة على حمل هذا العبءو لذلك لجد الرمزيوأ إلى خل حاالت لؽوية قد
نطل عليها صورا رمزية أو معادالت موضوعيةو يحاول الشاعر االقتراب بها مأ جوهر الحالة
المعيشة أو جوهر ال كرة ذاتها(ٕ).

الشعر العرب و وكثيرا ما حافظت المرأة على سمو

كثيرا ما انعكست صورة المرأة ف

مكانتها ورفعتها ف المجتمع العرب منذ العصر الجاهل حتى عصرنا هذاو فه ف قلب الشعر
كما ه ف قلب الحياة اإلنسانيةو اذ تمعأ بها الشعراءو وت ننوا بالنول فيهاو واختاروا لها أجمل
األل اظو والعجب أأ تكوأ المرأة حاضرة وبنوة ف النصيدة الصوفيةو فه الرمز الذم يلوذ ب
الصوف و ليعبر مأ خبلل عأ ضع

ونحول وشحوب و وهذا جزء مأ االستؽرا ف

اإلله المتجل ف صورة المرأة المحبوبة.

()1انظر:نصر,الرمز الطعري عتد الصوفية,ص .113
()2انظر:رودة,أمين,اللغةوالرمزبينالشعروالتصوف,مجلة أفكار1334,)111(,م,ص.31-30
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الجمال

"يبدو أأ أول نمو طرأ على صورة المرأة الرمزية ف الشعر الصوف تمثل ف ذكر أسماء
المحبوبات اللوات اشتهر أمرهأ ف تاري الشعر العرب و فند بدأ الصوفية يميلوأ إلى اختيار
األشعار المشتملة على أسماء المحبوبات بدقل الت اصيل"(ٔ).
ف دراستنا هذ نبلحظ إأ الشبل كاأ م تونا بشخصية مجنوأ بن عامر وليبل و وتبدت حالة
الحب هذ للشبل و معادال رمزيا لمحبت اإللهيةو وقد جاءت هذ المعان ف قول (ٕ):
الناس كالت
ضلت ليلى على
لند فُ ّ
ِ

ضلت ليل ُة الندر
شهر فُ ّ
على ألؾِ
ٍ

فيا ُح ّبها ِزدنــ جوى ك ّل لــــيل ٍةويا سـَلوة األيام موعدك الحشــر
وقول (ٖ):
طول الهوى ذا َ سلوة
كاأ ف
ف َمأ َ
ِ

فان مأ ليلى لها ؼير ذا

وأكــــث ُر شـــ ء نلـ ُت مأ وصـــالِها

أمان لم تصد كلمحة بار

وقول (ٗ):
خبر
أسا ل عأ ليلىو فهل مأ ُم ٍ

يكوأ ل علم بها كيؾ تنزل

وقول (٘):
قالوا :ج َ
ننت على ليلىو فنل ُتلهم:الحبُ أيس ُر ما بالمجانيأ
فليلى عند الشبل

كانت تمثل الحبل الرابط والواصل للمحبة اإللهيةو وتجسد حالة العش

اإلله مأ خبلل الشخصية اإلنسانية المتمثلة بالرمز االنثوم "ليلى"و هذا الرمز الذم يلوح ب
المتصوفة إلى الذات اإللهيةو ويبدو أأ هذا االختيار كاأ منصوداو ألأ ليلى اسم في إيحاءبالليل
ومايحتوي مأ خ اء وستر وؼموأ وأسرارو وهو شبي لمعاناة السالك الصوف

طرين

ف

وسلوك نحو الذات اإللهية.
أما استعمال أسلوب الؽزل ف
العدوية الت

صرحت بالحب اإلله

شعر الشبل و فند ظهر بشكل صريح متدثرا بشعر رابعة
ف

أسلوب ؼزل

مباشرو والت

سبنت الشبل

بنرأ مأ

الزماأو رؼم أأ هناك بعأ الحواجز الت أثرت ف صراحة أسلوب الؽزلو كعبلقة المتصوفة
()1رودة,أمين,وجلياوالطعرالصوفيقراء في األحوا والمقامات,ط,1المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر
والتوزي ,بيروت2001,م,ص.323
()2الشبلي,الديوان,ص.162
()3المصدرالسابق,ص.166
()4المصدرالسابق,ص .162
()5المصدرالسابق,ص .110
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بالبي ات الخارجية لهمو فالشبل كاأ ممأ اصطنعوا التصريح ف ؼزلهم ف صدر حيات ومأ ذلك
قول (ٔ):
ك ال يصـــ ُبر
على بع ِد َ

مأ عادتــ النـرب

وال ينوى على هجرك

مـــأ تيــ ّـم الحب

فمــــهبل أ ّيها الســاق

فند أسكرن الشرب

فـــاأ لم تــَرك العيأ

فند يبــص ُرك النلب

وقد يتشكل الرمز ف الشعر المننول عأ الؽزل اإلنسان بتحويل معنا عأ وضع األصل
الذم كاأ علي قبل الننلو فالبيت المشهور:
وعيناأ قا َل  ,كونا فكانتا

(ٕ)

ب ما ت ع ُل الخمر
فعوالأ باأللبا ِ
ِ

يصؾ عيوأ المحبوبة وفعلها ف ألباب المحبيأو وقد استشهد ب الشبل يوما وهو يعن ب
عيوأ البصيرة الت يهبها - ,سبحان وتعالى -لمأ يشاء مأ عباد و فينووأ على مشاهدت و فتؽيب
ألبابهم ف

روعة الشهودو قال" :لست أعن

العيوأ النجلو ولكن

أعن

عيوأ النلوب ذوات

الصدورو فطوبى لمأ كاأ ل عيأ ف قلب و وأذأ واعيةو وال اظ مرضية"(ٖ)وومن ما روم مأ أأ
رجبل جاء إلى الشبل وقال :ادع  ,ل  .فنال الشبل (ٗ):
مضى زمأ والناسُ يستش عوأ ب

فهل ل إلى ليلى الؽداة ش يع

وكثيرا ما يوضنح الصنوفية معنان رمنوزهمو إمنا بالتعنينب علنى المنطوعنةو كننول الشنبل المتنندم
"لست أعن العيوأ النجل"و أو بالتنديم لها بمنا يوضنح منا فيهنا منأ رمنزو فتندت المنطوعنة وكدنهنا
لبلستشهادو كالذم روم عأ الشبل مأ أنن كناأ يننول فن حلنتن يومنا" :الحن ي نن بمنا بن يبنن و
ويبن بما ب ي ن و فاذا أفنى عبدا عأ إ ّيا و أوصل ب وأشرف على أسرار " وبكى وأنشد(٘):
ُ
لحظات سحر
لها ف طرفِها

ُتميت بها و ُتحي َمأ تريد

و ُتســــب العالميأ ِبمنلتيها

كدأ العــالميأ لها عبــــيد

أالحـــظها فتــعل ُم ما بنلب

وألحـــظها فتعلم ما أريــد

()1الشبلي,الديوان,ص .21
()2الشبلي,الديوان,ص.163
(ٖ)
الطوسي,اللمع في الوصو  ,ص .223
()4الشبلي,الديوان,ص .163
()5الشبلي,الديوان,ص .35
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ولحظات السحر هنا ما يمنح  ,عز وجل لمحبي مأ أحوال مختل ة مأ قبأ وبسط وأنس
ووحشةو فاألنس والبسط يحيياأو والنبأ والوحشة يميتاأو وهذ كلها أحوال المحبةو فا سبحان
يحي بدحوال المحبة مأ يشاء ويميت بها مأ يشاء.
وسدل سا ل :هل يتحن العارؾ بما يبدو ل

فنال :كيؾ يتحن بما ال يثبتو وكيؾ يطم أ

إلى ماال يظهر وكيؾ يدنس بما ال يخ ىو فهو الظاهر الباطأ الظاهرو ثم أنشد ينول(ٔ):
طول الهوى ذا َ سلوة
كاأ ف
ف َمأ َ
ِ

ؼير ذا ـ
فان مأ ليلى لها َ
أمان َ لم ُتص َد كلمح ِة بار

وأكـــث ُر ش ٍء نلتـ ُــ مأ وصـــالِها

ومما قال ف التؽزل بالخال جل عبل بدسلوب الؽزل اإلنسان
األقمار تؽربُ أو تنير
دع
َ
كل وق ٍ
ت
نور ف
ِ
لنا مأ ِ

:

لنا بدر ُت َذ ُل ل البدور
ضياء ماتؽي ُر الدهور

إأ الشعر الصوف لم يعهد مثل هذا التعبير الرمزم .فلعل البدر هنا يرمز إلى النور اإلله
ت
المتجل ف الوجود والذم ال يؽيب أبدا .كما هو معلوم مأ قول تعالى  :ر َُ ُنو ُر ال رس َم َاوا ِ
أ.)ٕ(
َو ْاألَرْ ِ
إأ رمز المرأة ف الشعر الصوف بعامةو تنته محصلت الداللية ف آخر األمر إلى مثال
خيال يتجلى في الح تعالىو على نحو أمثل وأكمل مأ أم مجلى آخرو وه نتيجة متداولة ف
الدراسات الصوفية النديمة والحديثة

(ٖ)

ٕ-
يتصل موضوع اإلسكار عند الشبل بالمحبة اإللهية كنذلكو وهن البنديل الخمنرم النذم يسنبب
النشوة وال رح الروحييأو والصوف ف حالة وجد بالمحبةو أو ف حال تجل الح علي بالمحبنةو
يؽمر فيأ مأ اللذة الروحيةو تطؽ على كنل كيانن و ويسنتثير االنتشناء بهناو ويظهنر هنذا المعننى
ف قول الشبل (ٗ):
للرحمأ تسك ُرن
إأر المحب َة
ِ

َ
ؼير سكراأ!
وهل
رأيت ُمحبا َ

()1الشبلي,الديوان,ص .166
()2سورةالنور,اآلية .35
()3انظر:رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص .311
()4انظر:الشبلي,الديوان,ص,123رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص.332
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والسكر عنند الصنوفية "ؼيبنة بنوارد قنوم"(ٔ) إم إأ الصنوف يؽينب عنأ اإلحسناس بن سن
ووجود ف حال الوجد " والسكر ال يكوأ إال ألصحاب المواجيدو فاذا ُكشِ ؾ العبند بصن ة الجمنالو
حصل السكر وطربت الروح وهام النلب"(ٕ).
وقول فيما نسب إلي مأ شعر(ٖ):
دماأ واحدة
ل
سكرتاأ ولل ُن ِ
ِ

ُ
صصت ب مأ بينهم وحدم
ش ء ُخ

والرمز ف المنطوعات الت تناولناها ف رمز المرأة والخمرة دار حول معان الؽزل مع
تناول جانب اخر هو جانب الخمرياتو فالشبل يتكلم عأ الحب على أن شراب إله يسبب ل
سكرا روحيا.
وينول الشبل ف منطوعة أخرى (ٗ):
وس على ماترا قليـــبل قتـــل
خليل و إذا دا َم ه ُم الن ِ
فيا ساق َ الح التنســِــنيويا ُر َبة َ
الخدر َؼن َزجل
كاأ ش ء ُيسمى السرور
لند َ

سمـــعنا بــ  :مافـَــعــل

حيأ نبلحظ ف هذ األبيات صراحة استخدام األل اظ الت تخص الخمرو كساق الح
وربة الخدرو والؽناءو ف أسلوب رمزم و والؽاية مأ ذلك النضاء على هم الن وس ونسيانها أو
التخ يؾ مأ حدتها وهذا ما ت عل الخمر بصاحبها .وأما خمرة أب بكر الشبل المرادةو فه خمرة
رمزية ذات دالالت صوفية تتصل بدحوال مع ,و وهو هنا يطلبها مأ الساق و ولعل يريد
بالساق الوارد اإلله الذم يتجلى على الصوف ف أحوال ال ناء والسكر .والشبل هنا يبدو ف
حالة ان صال روح و ال ف

حالة اتصال؛ ألن يطلب الخمرة الت

ترمز إلى حالة التواصل

الروح مع الواردات المعرفية الت يستنيها مأ تجليات الح -سبحان  -عندما يكوأ فانيا في  .وأما
ف حالة االتصال الروح فبل يكوأ بحاجة إلى مثل هذا الطلب.
وقد اعتاد الشبل أأ ينتبس بعأ األشعار الخمرية مأ شعراء سابنيأو إذ يرى ف معانيها
الظاهرية ما يوازم المعان الباطنية الت يستشعرها ف ن س عندما تجتاح أحوال ال ناء والؽيبة
والسكر .والمنصود بالمعان

الباطنيةو ما يستشعر روحيا وذوقيا مأ أحوال النرب والتدان

(ٔ)القشيري,الرسالة القطيرية,ص .11
(ٕ)المصدرالسابق,ص .11
()3الشبلي,الديوان,ص.160
(ٗ)المصدرالسابق,ص .120
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والوصال الت تسبب ل فرحا وطرباو على النحو الذم ت عل الخمرة المادية ف ن وس شاربيها.
ومما اقتبس ف هذا السيا قول ابأ المعتز(ٔ):
وأمطر الكدس ماء مأ أبارقِها

َ
ب
فدنبت ال ُّد َر ف
أرأ مأ الذه ِ
ٍ

وسبرح النوم لمّا إأ ْ
رأوا عجبا

ب
نورا مأ الماء ف نار مأ العن ِ

إر ٍم
ســـبلفة ور َث ْتها عا ُد عأ َ

كانت ذخير َة كسرى عأ أ ٍ
ب
ب فد ِ

وقد اقتبس الشبل هذ األبيات ف سيا سلال وجه رجل إلي  .ينول أبو منصور بأ
عبد":,وقؾ رجل على حلنة الشبل و فسدل  :هل تظهر آثار الوجد على الواجديأ فنال :نعمو نور
يزهرو منارنا لنيراأ االشتيا و فتلوح على الهياكل آثارهاو وهو كما قال ابأ المعتز .وذكر
األبيات(ٕ).

للنصيدة الصوفية -بشكل عام -مبلمح وسمات وأبعاد تميزها عأ ؼيرها مأ فنوأ الشعر
العرب و منها استعمال األل اظ والمعان والمصطلحات الخاصة بمعارؾ المتصوفةو الت تكوأ ف
كثير مأ األحياأ ؼامضة اليمكأ الكشؾ عأ مدلوالتها إال باإللمام بما تدل علي تلك األل اظ
والمصطلحات مأ معاأو ومنها أأ النصيدة الصوفية ُتبنى –أحيانا -على معان الشو والؽزل
والوجد اإلنسانييأو ولكنها ف حنينة أمرها تشير إلى معان الهيام والتول بالذات اإللهية والشو
إليها .وقد تتحدأ -كما رأينا -عأ المدامة والكدس والساق و رامزة إلى نشوة الحبو ولذة ال ناء
بالذات اإللهية.
ٔ.
الؽيبة مأ المصطلحات الرمزية المتداولة عند الصوفية ف

مجال األحوالو وهو مصطلح

يتسع لدالالت عدم اإلحساس بالن س والمحيط بصرؾ النظر عأ السبب الروح الذم أنتج هذ
الحال .ويعرف الصوفية بنولهم":أأ يؽيب عأ حظوظ ن س و فبل يراها .وهذ الحظوظ قا مة مع
موجودة في و ؼير أن ؼا ب عنها بشهود ما للح "(ٖ) .وه أيضا" :ؼيبة النلب عأ علم ما يجرم

(ٔ)ابنالمعتز,الديوان,دارصادر,بيروت,د.ت,ص .15
(ٕ)القشيري,الرسالة القطيرية,ص .63
(ٖ)الكالباذي,محمدبنإسحاق,الوعر لمذهب أه الوصو ,ط,2دارالكتبالعلمية,بيروت2011,م,ص .136
63

مأ أحوال الخل و الشتؽال الحس بما ورد علي و ثم قد يؽيب عأ إحساس بن س وؼير و بوارد مأ
تذكر ثواب أو تذكر عناب" (ٔ).
ينول الشبل (ٕ):
ُ
تؽيبت بـــــــَــــــدا
إذا

وإأ بـــــَــدا َؼيبـــــَـــــن

وتبدو العبلقة بيأ ثنا ية الؽياب والحضور عبلقة جدلية ف قول الشبل هذاو فناذا منا تؽينب
الشبل عأ كيان و حضر الح بتجليات وواردات علي و والعكس صنحيحو فناذا منا أفنا الشنبل منأ
ؼيبت وحضر إحساس بكيان و فهذا يلذأ بؽياب التجليات وشهود الواردات.
ٕ.
ال ناء هو "تبديل الص ات البشرية بالص ات اإللهية حتى يصبح المرء بحيأ يكوأ الح سمع
وبصر "(ٖ).
وقنند ذكننر النشننيرم ثننبلأ معنناأ لل ن ناءو

 :فننناء عننأ الننن س وص ن اتها والبننناء بص ن ات الح ن و

 :ال ناء عنأ صن ات الحن بشنهود الحن و

 :ال نناء عنأ شنهود ال نناء باالسنتهبلك فن

وجود الح (ٗ).
"وليس مأ شك ف أأ حالة ال ناء تعد مأ التجارب الروحية المتعاليةو حيأ ينعدم اإلحساس
بالزمأ التراكم و بل يتجرد اإلحساس مأ كل ش ء ل عبلقة بالمكاأ والزماأو إنها حالة مأ
حاالت العودة إلى استشعار الكينونة الوجودية األولى للذات قبل ظهورها على مسرح الموجودات
الخاضعة لنوانيأ النسب واإلضافات والكثرةو وبال ناء تتجرد الذات مأ كل خلع الوجود اإلضاف و
لتسبح ف الوجود السرمدم وتصبح "كبلّ"(٘) مأ ذلك قول الشبل (:)ٙ
فهو ُمسرمد
ك َ
َت َسرم َد وقت في َ

ُ
فعدت ُمحـددا
وأفني َتن ع ّن

و ُكل ب ُك ِل الكل وصل محن

حنا ُ حـــ ٍ ف دوام تــخلدا

ُ
ردت ب ُؽربت
تؽرّ ب أمرم فان

ُ
مجردا
فصرت
وأفني َتن ع ّن
َ

(ٔ)القشيري,الرسالة القطيرية,ص .113
()2الشبلي,الديوان,ص .122
()3النقشبندي,اإلسةم والوصو ,ص .140-133
(ٗ)المصدرالسابق,ص .63
()5رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص.226
()6الشبلي,الديوان,ص.34
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ويستحيل الزمأ لدى الصوف إلى وقت "مسرمد" ليست إمارت طلوع الشمس أو ؼروبها
والنهارها وال ليلهاو بل قرب أو بعد مأ حبيب أو هجر ووصل ل و لهذا قالوا" :الصوف ابأ
وقت " وتبعا لحبلوة الوقت تكوأ الجنة أو تكوأ النارو ينول الشبل (ٔ):
تحولت
والهج ُر لو
ســـكأ الجناأُ َ
َ
تحولت
والوص ُل لو
سكأ الجحي َم َ
َ

الجناأ على العبي ِد جحيما
ِنع ُم
ِ
الجحيم على العبي ِد نعيما
نــا ُر
ِ

ومما ظهر كذلك مأ الرموز اللؽوية االصطبلحية مصنطلح الوجندو ومعننا "منا صنادؾ النلنب
مأ فرح أو ؼم أو خوؾ أو رلية معنى مأ أحوال اآلخرةو أو كشؾ حالنة بنيأ العبند وبنيأ  ,عنز
وجل"(ٕ).
لند ُعرؾ الشبل بشدة وجد وؼيبوبت المستمرةو قال أبو بكنر النرازم :سنمعت الشنبل يننول:
مننا أحننوم الننناس الننى سننكرةو فنلننت :ياسننيدم أم سننكرة قننال :سننكرة تؽنننيهم عننأ مبلحظننة أن سننهم
وأفعالهم وأحوالهمو وأنشد ينول(ٖ):
وتحس ُبن حيا وإ ّن لميت

الهجراأ يبك على بعأ
وبعض مأ
ِ

وقال بعضهم" :الوجد بشارات الح بالترق إلى منامات مشاهدات " .ينول الشبل (ٗ):
الوج ُد عندم جحود

مــــا لم يكأ عأ ُ
شهودم

وشاه ُد الح ِ عندم

ُين ــــيشــهو َد الوجــود

()1الشبلي,الديوان,ص,123العوادي,الطعر الصوفي حوآ افو مدرسة بغداد,ص .132-131
()2الكالباذي,الوعر لمذهب أه الوصو ,ص .132
()3الشبلي,الديوان,ص,102العوادي,الطعر الصوفي حوآ افو مدرسة بغداد,ص.35
()4الشبلي,الديوان,ص,100الكالباذي,الوعر لمذهب اه الوصو ,ص .133
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وقد قرأ الشبل بيأ مصطلح الوجد ومصطلح آخر وهو الشهود الذم يعنن  ":رلينة الحن
بالح  .وشهود الم صل ف المجمل :رلية الكثرة ف الذات األحدية .وشهود المجمنل فن الم صنل:
رلية األحدية ف الكثرة"(ٔ) .وال يكوأ الشهود منبوال وصحيحا إال ف حنال الؽيبنة عنأ النن س منأ
جهةو وف حال الوجد مأ جهة أخرى .والشبل يرى أأ شهود الح مأ خبلل حال الوجد ي ضن
إلننى النننول بوحنندة الشننهود الت ن عبننر عنهننا بنول ن  :ين ن شننهود الوجننود .ووحنندة الشننهود هننذ عننند
الصوفية يعنوأ بها أأ الصوف ف أحوال الوجد وال ناء ال يرى ف الوجنود سنوى الوجنود اإللهن
فحسب.
ٖ.
ومأ المصنطلحات الصنوفية األخنرى عنند الشنبل مصنطلح الشنو وهنو" :هيجناأ النلنب عنند
ذكر المحبوب .وال ر بين وبيأ االشنتيا أأ الشنو يسنكأ باللنناء واالشنتيا ال ينزول باللنناء بنل
يزيد ويتضاعؾ .والشو عند بعأ أعبلم التصوؾ حالة تعنب المحبة(ٕ).
َ ,فاِأر أَ َجل ََ ر
,
اأ َيرْ جُو لِ َناء ر ِ
وقد افتتح النشيرم بحث ف باب الشو بنول تعالىَ  :مأ َك َ
َِ َآل ٍ
ت َوهُو ََال رسمِي ُع ْال َعلِي ُم.)ٖ(
وكانت هذ اآلية تعزية للمشتاقيأ إلى لنا وتسلية لهم .ألأ مأ كاأ يرجو لناء  ,فهو مشتا
إلي طبعا .وورد ذلك –أيضا -بصنريح ل ظن ومعننا فن السننة فن قولن صنلى  ,علين وسنلم فن
حديأ طويل" :أسالك لذة النظر إلى وجهكو والشو إلى لنا ك"(ٗ).
ومأ ذلك قول الشبل فيما ينسب إلي مأ الشو وذل المحب(٘):
قد ذلَل الشو قلب فهو معترؾ

أأّ التذلل ف حكم الهوى شرؾ

ومأ المصطلحات الت تناولها الشبل ف أشعار بصورة إشارية مصطلحا النرب والبعد وهما:
"مأ األحوال الخاصة للسالكيأ تتحن لهم بعد أأ يطهروا قلوبهم وأن سهم مأ كل خصلة سي ةو

(ٔ)القاشاااني,رباادالاارزاق,اصففطةحات الصففوفية,تحقيااق:موفااقفااوزيالجباار,دارالحكمااة,دمشااق1335,م,
ص .44
()2النقشبندي,اإلسةم والوصو ,ص .161
()3سورةالعنكبوت,اآلية .5
(ٗ)الزبيدي,مرت ش,احياء علوم الدين,ط,1دارالعاصمةللنشر,الرياض1321,م,ج,5ص .2356
()5الشبلي,الديوان,ص.112
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وتستعد ن وسهم لهذ المنزلة العالية ...والمنصود بالنرب هنا  :النرب الذم يحصل بكثرة الصبلة
(ٔ)

والعبادة وبذلك يصبح حبيب  ,تعالىو بحيأ يكوأ سمع وبصر ويد "
وينول الشبل مختصرا ف البعد والنرب(ٕ):
على ُبع ِدك ال يصـــ ُب ُر

مأ عا َدت النُرب

وال َينوى على َهج ُرك

مأ َت ّي َم ال ُحـــب

وقول كذلك(ٖ):
قُر ُبكم مثل بعدكم

ُ
راحت
فمتى
وقت َ

وقول (ٗ):
ُبعدك من هو قُرباك

أفنيتن ع ّن بمعناك
الشبل

مأ خبلل األبيات السابنة يتبيأ لنا تعل

بهذيأ المصطلحيأو كونها مأ األحوال

الر يسية الت يسلكها السالك الصوف و فند وظ هما الشبل بل ظيهما ف أبيات الت بينت لنا شدة
ّ
عز وجل وود ف النرب الدا م من .
تعلن بخالن

ومأ مصطلحات الشبل
":حاالأ يمر بهما السالك ف

األخرى الت

شاعت ف

أشعار مصطلحا :النبأ والبسطووهما

حال النبأ يشعر اإلنساأ بالضي وف حال البسط يشعر بالراحة

وال رح  ...إأ النبأ ظلمة تظهر تحت نور .والبسط نور إله يستر قلب السالك .أو :البسط نور
على نورو أما النبأ فظلمة تحت نور"(٘).
ولند تناول الصوفية حال النبأ والبسط ف أشنعارهم تنارة بل ظيهمنا من نرديأو وتنارة أخنرى
بل ظيهمنننا متنننداخليأ منننع الخنننوؾ والرجننناءو وتنننارة ثالثنننة بؽينننر ل ظيهمننناو ولكنننأ بننندالالت تتضنننمأ
معانيهما .وت اوتوا بدذواقهم ف هذيأ الحاليأو كل على قدر حال ومنام منهما.
وقد تتعدد أسباب النبأ والبسنط بتعندد أن نس المنبوضنيأ والمبسنوطيأو ألنهنا وجندانات ذاتينة
أصبلو وحاال النبأ والبسط يتعاقباأ على الصوف تعاقب الليل والنهار مادام خارم حال ال ناء.
()1النقشبندي,اإلسةم والوصو ,ص .130-122
()2الشبلي,الديوان,ص .21
()3المصدرالسابق,ص.31
()4المصدرالسابق,ص .112
()5انظر:النقشبندي,اإلسةم والوصو ,ص .155
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ينول اإلمام النشيرم" :النبأ والبسط حالتاأ بعد ترق

العبد عأ حالة الخوؾ والرجاء

فالنبأ للعارؾ بمنزلة الرجاء للمستدنؾ :وقال إأ حالت الهيبة واألنس فو النبأ والبسط فكما
إأ النبأ فو رتبة الخوؾو والبسط فو منزلة الرجاءو فالهيبة أعلى مأ النبأ واألنس أتم مأ
البسط .وقال :فصاحب الخوؾ والرجاء تعل قلب ف حالتي برجل و أم إما خا ؾ أو أمل ولكأ
صاحب النبأ والبسط اخيذ وقت بوارد ؼلب علي ف عاجل و أم أما فرح ف حال أو منبوأ
كذلك"(ٔ).
ويذهب أبو بكر الشبل مذهبا آخر ف التعبير عأ قبض و يستلهم صورت مأ العيدو فبينما
الناس يصبحوأ في على استبشار وفرحو يستنبل هو بالنوح والترح .والشك أأ قبضا ما قد دهم و
فاستوجب حزن و ينول(ٕ):
وأصــبح الك ُل مســـرورا بعيدهم

ُ
ورحت فيكم إلى نوح وتــعديــد

ُ
ترح والناس ف فرح
أصبحت ف
ٍ

شتاأ بين وبيأ الناس ف العيد

وقد يميل إلى امتطاء الرجاء أمبل ف أأ يحظى مأ الحبيب بنظرة لطؾ وعطؾو والرجاء
نافذة مأ نوافذ البسطو ينول الشبل (ٖ):
إ ّن وإأ ك ّنت قد أسدت ب اليوم

ك ؼــدا
لرام للعطؾِ منــ َ
ٍ

أستــــدفع الوقت بالرجـــاء وإأ

أر منك ما أرتج أبدا
لم َ

ومما شاع عند الشبل

استعمال لمصطلح

الصحو والسكر ف

أشعار بصورة مباشرة

ورمزيةوأما الصحو فهو :رجوع إلى اإلحساس بعد الؽيبةووالسكرهو":ؼيبة بوارد قومو وهو
يعط الطرب وااللتذاذو وهو أقوى مأ الؽيبة وأتم منها"(ٗ).
وقد ورد ل ظ السكر ف النرآأ على ؼير المعنى المتداول عند الصوفيةو عدا ما جاء ف قول
َ ,شدِيد)٘(و فالسبب الملدم
اب ر ِ
ارى َولَكِأّ ََ َع َذ َ
ارى َو َما هُم ِب ُس َك َ
تعالىَ  :و َت َرى ال رناس ََ ُس َك َ
للسكر هنا هو شهود أهوال يوم النيامةو وأأ مجموع أحوال الده و والذهولو وعدم الندرة على
التمييز ه حال السكر عين يوم النيامةو والشهود ليس بصريا فحسبو وإنما حالة تعا
(ٔ)انظر:القشيري,الرسالة القطيرية,ص .156
()2الشبلي,الديوان,ص,32رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص .250
()3الشبلي,الديوان,ص,161رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص .250
()4الجرجاني,كواب الوعري ات,ص .120
()5سورةالحج,اآلية.2
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بجميع

أبعادها الجسدية والروحية والن سية وفالسكر إذأ ناتج عأ مشاهدة .كذلك السكر الصوف

هو

اآلخر ناتج عأ شهود ولكأ ال ر بينهما :إأ األول سكر مشاهدة الجبللو واآلخر سكر مشاهدة
الجمال(ٔ).
وكاأ الجنيد رحم  ,ينول" :الشبل رحم  ,سكراأو ولو أفا مأ سكر لجاء من إمام
ينت ع من "و فالشبل

سكر المحبةو مبديا تحيز الكل

ينؾ ليعلأ رأي ف

إلى وجوب عند

المحبيأ(ٕ):
للرحمأ ُتسكرن
إأ المحب َة
ِ

َ
رأيت ُمحبا ؼ َير سكراأ!
وهل

فالسنكر الصننوف حننال مننأ الننده

ال جننا و يعتننرم العبنند فيذهلن عننأ كننل حننس ؼيننر حضننور

الحبيننبو ويؽمننر ن سن بنشنناط دفننا يوقنند فيهننا الولن والهيمنناأو ومننا كنناأ ذلننك ليحنندأ بننالطبع لننوال
امتبلء النلب بحب ,و فالسكر كما ينول الشبل ثمرة المحبة(ٖ).
والشراب الصوف ليس خمرا تدير الرأس وتثنل الحواس وتضرب ؼشاوة على النلبو بل ه
علننى العكننسو تننوقظ الننن س وتنننع

الوجننداأ وتجلننو عننيأ البصننيرة .مننأ ذلننك ينسننب إلننى الشننبل

قول (ٗ):
الؽي ُم رطبُ ُينادم

ياؼافليأ الصـــبوح
َ

ُ
فنلت :أهبل وسهبل

الجسم روح
مادا َم ف
ِ

ٗ.
ومأ الرموز الت تناولها الشبل ؼير مرة ف أشعار  :رمز العيدو حيأ تحول هذا األمر إلى رمز
يشير ب الشبل إلى حالت الروحية مع  ,تعالىو فالعيد الذم يجلب ال رحة والسرور بمجي مأ
خبلل استنبال الناس ل بطنوس معروفةو كالثياب الجديدة والخروم وتبادل التهن اتو فان عند
الشبل يحمل معان مختل ة تماما عمّا ذكرو مبينا إياها ف ما قال (٘):
َتزيأ النــــاسُ يـــو َم العــي ِد للعي ِد

ُ
لبست ثياب الزرْ ِ والسود
وقد

أعددت نوحــــا وتعـــديدا وباكية

ضدا مأ الراح والريحاأ والعود

()1انظر:رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص.263
()2الشبلي,الديوان,ص,123رودة,وجليات الطعر الصوفي,ص .213
()3انظر:العوادي,الطعر الصوفي حوآ افو مدرسة بغداد,ص .200
()4الشبلي,الديوان,ص,140العوادي,الطعر الصوفي حوآ افو مدرسة بغداد,ص .200
()5الشبلي,الديوان,ص .32
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وأصـــــبح الكل مســرورا بعيده ُم

ورحت فيكــم إلى نوح وتــــعديد

أصبحت ف ترح والناس ف فرح

شتاأ بين وبيأ الناس ف العــيد

فالواضح مأ األبيات هذ الحالة العكسية بيأ ما يعيش العباد ف العيد وما يعيش الشبل و إذ
أأ عيد الشبل الحنين والذم يتمنا هو يوم لنا بخالن عز وجلو فهو الوحيد الذم يستح أأ
يتزيأ ل يوم اللناءو وهذا المعنى واضح أيضا ف قول (ٔ):
قالوا :أتى العيد ماذا أنت البســ

فنلــت :خلعة سا حـــ رب جرعا

فنر وصبر هما ثوبام تـــــحتهما

قلب يرى إِ ْل َ األعياد والجمــعا

الدهر ل مدتم –إأ ؼبت يا أمل _

والعيد ماكنت ل مرأى ومستمعا

أحرى المبلبس ما تلنى الحبيب ب

يوم التزاور ف الثوب الذم خلعا

ومما تناول الشبل –أيضا -ف هذا المجالو ذكر بدأ هذا العيد الذم ي رح ب العباد مأ خبلل
ماتم ذكر مأ طنوس خاصة ب هو زا ل ومنصرؾ المحالةو أما عيد الشبل فهو منيم ودا م مأ
خبلل قول (ٕ):
الناس منصرؾ
عيدم منيم وعي ُد
ِ

والنلبُ من عأ اللذات منحرؾ

٘.
ومما تجدر إلي اإلشارة أيضاو تناول الشبل شعرا ألب الحسيأ النورم (ت ٘)ٕ9و مذكور في
الورقاء أم الحمامةو وكدأ هذ الحمامة تمثل حالة الشبل المتشو إلى عالم الروح الذم يحأ إلى
العودة إلي .
ومأ األسباب الت تحمل الشعراء على اختيار الحمامة كمدلول رمزمو ه ارتباط الحمامة
بحالت البكاء والنواحو حيأ تثير ف هديلها الشج أحزانهم وتهيج فيهم لوعة البعدو فالعبلقة بيأ
الشعراء والحمامة عبلقة تتعل

المضطرب الذم يعيشون و لذلك يلجد معظم

بالواقع الن س

الشعراء إلى اتخاذها رمزا ليسنطوا عليها مشاعرهم وعواط هم ولوعة فراقهم عمأ يحبوأ (ٖ).

()1المصدرالسابق,ص.103
()2المصدرالسابق,ص .111
()3انظاار:الاادخيلي,حسااينرلااي,دراسففات تقديففة لظففواهر فففي الطففعر العربففي,ط,1دارالحاماادللنشااروالتوزيا ,
األردن2001,م,ص.22-21
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وهذا ما يتبيأ ف المنطوعة الشعرية التالية الت استشهد بها الشبل و تعبيرا عأ الحالة الن سية
الت يعيشها (ٔ):
ؾ ف ال ُ
ُربّ ورقا ٍء هتو ٍ
ضحى

َ
صدحت ف فنأ
شجو
ذات
َ
ٍ

ذكرت إلــــ ا ودهـــرا ســــال ا

وهاجت ُحزن
ف َبكت ُحزنا
َ

أرقــــــها
فبــكا ـــــ ربــــــما َ

و ُبكـــــاها ربــــما أرقنــــ

أعرفُها
َ
ؼير أنــــ بالجــَـــوى ِ

عرفن
وه أيضا بالجوى َت ِ

()1الشبلي,الديوان,ص .152
11

التناص والرمز الصوف

بعد االنتهاء مأ دراسة ظاهرت

ف

ديواأ الشاعر أب

بكر

ُ
توصلت إلى جملة مأ النتا ج الت جعلتها خاتمة هذا المطاؾو ويمكأ إجمالها بما يل :
الشبل و
ٔ -إرتباط التعبير الرمزم عند الشبل

بظاهرة شا عة نوعا ما عند شعراء الصوفية وه

ثنا ية الظاهر والباطأو الت شاعت بكثرة ف شعر الشبل وكانت لها عبلقة واضحة ف
تعبير الرمزم مأ خبلل استشهاد بدشعار ليست ل وواليريد بها معناها الظاهرو وإنما
أشار بها إلى معاأ صوفية وروحية تعبر عأ حال .
ٕ -جاء استعمال أسلوب الؽزل عند الشبل صريحاو ولكأ مأ دوأ أأ يكوأ المنصود معنا
المعروؾ ف

التؽزل بالمرأة و إنما جاء ذلك وصوال الى الذات اإللهية العلياو وجعل

الترميزبالمرأة سبيبل لذلكو وهذ نتيجة متداولة عند الصوفية ف

الدراسات النديمة

والحديثة.
ٖ -تمثل الحب عند الشبل بكون شرابا إلهيا يسبب ل النشوة اإللهية و والسكر عند الشبل
تمثل بكون سكرا روحياووسبب ذلك راجع إلى مسدلة الحب اإلله .
ٗ -كثرة استخدام الرموز اللؽوية واالصطبلحية ف

أشعار الشبل و مأ خبلل إشارت إلى

بعأ األحوال والمنامات الت يمر بها السالك الصوف ف طري تصوف و كحال البعد
والنربو وحال الشو و وحال

الجمع وال ر و وحال

ال ناء والسكرو والنبأ والبسط

وؼيرها .واستعمل رموزاأخرى كرمز العيد ورمز الحمامةو ليضيؾ إلى هذ الرموز
معاأ وإشارات تعبر عأ أحوال الصوفية ومواجيدة ف المحبة اإللهية.
٘ -كاأ التناص ف أشعار الشبل متداخبل إلى حد كبير مع رموز الصوفيةو فالتناص األدب
الذم ظهر باستخدام أسماء النساء ف شعر الشبل يحمل الرموز ذاتها الت تناولت رمز
المرأةو وذكر اسم المرأة ف الشعر مأ دوأ أأ يكوأ المنصود بذلك ظاهرها و وإنما كما
أشرتو فند أراد الشبل

بها المعنى الباطن

المتصل بالذات االلهيةو وف

كل األحوال

فالمرأة عند الشبل سواء كانت رمزا صوفيا أو صورة تناصيةو كانت حلنة وصل بيأ
الشبل وما يبتؽي ف الوصول إلى الذات اإللهيةو وكذلك ليتمكأ مأ التدثير ف

المتلن .

 -ٙحضور التناص الدين بالل ظ أو بالمعنى أو باالثنيأ معاو وسواء باالقتباس أو باالقتباس
والتحويرو أو باالمتصاص والتحويرو فنبلحظ ف بعأ المنطوعات أل اظا عديدة مستمدة
مأ النرآأ الكريم على نحو يتناؼم مع شعرية المبنى وإنشاء المعنى.
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 -7كاد شعر الشبل

يخلو مأ تعالناتتناصية مع الحديأ النبوم الشريؾو ولعل سبب ذلك

راجع إلى قلة ما وصلنا مأ شعر .
 -8تعد شخصية مجنوأ بن عامر وليبل مأ أبرز الشخصيات األدبية الت تدثر بها الشبل
ف أشعار و مأ خبلل إشارات لهاو ُمدخبل إياها بصورة تناصية فيما يتناسب مع رليت
الصوفية الرمزية للح تعالىو وفيما يتس مع أحوال الحب اإلله .
 -9حضورالتعالناتالتناصيةالشعرية ف أشعار الشبل و فنرا أحيانا يستخدم أل اظا ف أشعار
تلتن إلى حد كبير مع أل اظ استخدمها شعراء آخروأ سبنو و كدب نلاس مثبل وسمنوأ
المحب.
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 النرآأ الكريم.

األص هان و أبو نعيم أحمد بأ عبد  ,و
ٔ987م.
األيوب و ياسيأو
بثينةو جميلو
ٕ.ٔ99

و ط٘و مٓٔو بيروتو دار الكتاب العرب و

و الشارقةو دار الثنافة واإلعبلمو ٕٗٔٓم.
و تحني  :الدكتور إميل بديع يعنوبو طٔو بيروتو دار الكتاب العرب و
و طٔو م8و الناهرةو دار الشعبو ٔ987م.

البخارمو محمد بأ اسماعيلو

و طٕو مكتبة النهضة المصريةو

بدومو عبد الرحمأو
ٕٔ9ٙم.

و طٔو مٕ-مٖو الرياأو مكتبة الرشيد للنشر والتوزيعو

البيهن و أحمد بأ الحسيأو
ٖٕٓٓم.

و الناهرةو دار الكتب النانونيةو

ترك و إبراهيم محمدو
ٕٓٓ9م.

و بيروتو دار ومكتبة الهبللو مٖو ٖٕٗٔم.

الجاحظو عمرو بأ بحرو
الجراحو رشيدو
والنشر والتوزيعو ٔ988م.
الجرجان و الشريؾو
العلميةو ٖٕٓٓم.

و بؽدادو دار التربية للطباعة
و تحني  :محمد باسل عيوأ السودو طٕو بيروتو دار الكتب

حساأو عبد الحكيمو
و تنديم وتعلي  :عنبة زيداأو دمش و دار العرب و دار النور للدراسات والنشر والترجمةو
ٕٓٔٓم.
الحبلموالحسيأ بأ منصورو
للطباعة والنشر والتوزيعو .ٔ998
الحمومو ياقوتو
ابأ حنبلو أحمدو
ٔ998م.

و جمع  :عبد الناصر أبو هاروأو طٔو سورياو الحكمة

و مٖو بيروتو دار ال كر.
و تحني  :السيد أبو المعاط النورمو طٔو بيروتو عالم الكتب’ مٗو
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و طٗو بيروتو دار إحياء العلومو

الخطيب النزوين و جبلل الديأو
ٔ998م.

و الناهرةو دار المعارؾو

الخطيبو عل و
ٗٓٗٔهـ.
الدخيل و حسيأ عل و
والتوزيعو ٕٔٓٓم.

و طٔو األردأو دار الحامد للنشر

الدهوأو إبراهيم مصط ىو
ٕٔٔٓم.

و طٔو إربدو عالم الكتب الحديأو

الراشدو محمدو
و طٕو دمش و األوا ل للنشر والتوزيعو ٖٕٓٓم.
و المؽربو مركز اإلمام الجنيد للدراسات

راض و إسماعيلو
والبحوأ الصوفية المتخصصةو ٕٕٔٓم.

ر ااوان,ياساار,الوتففاص عتففد طففعراء صففتعة البففديع العباسففيين,ط,1القاااهرة,مكتبااةاآلداب,
2010م .
و طٔودمش و مكتبة دار طبلسو ٕٓٓ8م.
الزاوموأحمد عمراأو
و طٔو إربدو عالم الكتب

زايدو محمدو
الحديأو ٕٔٔٓم.
الزبيدمو محمد مرتضىو
مطبعة حكومة الكويتو ٗٔ98م.
الزبيدمو مرتضىو

و تحني  :عبد الحليم الطحاومو
و طٔو الرياأو دار العاصمة للنشرو م٘و ٔ987م.

الزعب و أحمدو
و إربدو مكتبة الكنان و ٖٔ99م.
زهرةو عل و
ٕٗٓٓم.
السلم و محمد بأ الحسيأو
الخانج و ٔ997م.
ابأ سيدةو عل بأ إسماعيلو
التراأ العرب و ٔ99ٙم.

و طٔو دمش و دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيعو
و تحني  :نور الديأ شريبةو طٖو الناهرةو مكتبة
و تحني  :خليل إبراهيم ج الو طٔو بيروتو دار إحياء

و جمع وحنن وعل حواشي  :كامل مصط ى الشيب و طٔو
الشبل و دلؾ بأ جحدرو
بؽدادو مطابع دار التضامأو ٔ9ٙ7م.
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و طٔو مطبعة الروزناو

شطناومو لنماأو
ٕٓٓٙم.
و طٔو مٔو الناهرةو ٕ٘ٔ9م.

الشعران و عبد الوهابو
الصباغو رمضاأو
والنشر.
الطوس و عبد  ,بأ عل
ٕٓٓ8م.

و اإلسكندريةو دار الوفاء لدنيا الطباعة
و طٔو شركة الندس للنشر والتوزيعو

السرامو

و طٔو الجيزةو اإلدارة العامة

العاط و إسماعيل محمدو
للنشرو ٕٓٓٙم.

و صنع وشرح وعل علي  :موف فوزم الجبرو

العدويةو رابعةو
طٔو ٔ999م.

و دار الرشيد للنشرو

العوادمو عدناأو
ٔ979م.

و طٔو بيروتو الملسسة

عودةو أميأو
العربية للدراسات والنشرو ٕٔٓٓم.

و اإلسكندريةو دار

عيدو رجاءو
منشدة المعارؾو ٘ٔ98م.

و ترجمة :عبد الحميد بو رايوو دمش و دار نينوى للدراسات

ؼروسو ناتال و
والنشر والتوزيعو ٕٕٔٓم.

و تحني  :محمد بأ عبد الحكيم الناض و وسيد بأ
الؽزال و محمد جمال الديأو
إبراهيم بأ صاد و طٔو الناهرةو دار الكتاب المصرمو بيروتو دار الكتاب اللبنان و ٕٓٓٓ.
ابأ ال ارأو عمرو
العلميةو ٕ٘ٓٓم.

و شرح وتنديم :مهدم محمد ناصر الديأو طٕو بيروتو دار الكتب
و عماأو دار زهراأو

ال اعورمو داود عل ال اضلو
ٕٔٔٓم.

و طٔو اإلسكندريةو دار الوفاء لدنيا

قابيلو عبد الح و
الطباعة والنشرو ٕٗٔٓم.

القاشاني ,ربد الرزاق ,اصطةحات الصوفية ,تحقيق :موفق فوزي الجبر ,دمشق ,دار الحكمة,
1335م.
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و تحني  :د .عبد الحليم محمودو محمود عبد

النشيرمو عبد الكريم بأ هوازأو
الشريؾو الناهرةو مطابع ملسسة الشعب.

النويدرمو األخضرو
و دمش و دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيعو ٕٓٔٓم.
قيس ابأ الملوحو

و دراسة وتعلي  :يسرم عبد الؽن و طٔو بيروتو دار الكتب العلمية.

الكبلباذمو محمد بأ اسحا و
ٕٔٔٓم.
كندمومحمدو

طٕو بيروتو دار الكتب العلميةو
و طٔو بيروتو دار الكتاب الجديد المتحدةو ٕٓٔٓم.
و طٔو إربدو عالم الكتب الحديأو ٕٔٔٓم.

لوحيش و ناصرو
ماسينيوأو لويسو
شركة قدمس للنشر والتوزيعو ٕٗٓٓم.
مصط ىو إبراهيم وآخروأو
ابأ المعتزو

و ترجمة :الحسيأ صبلحو طٔو بيروتو
و طٕو تحني  :مجمع اللؽة العربيةو دار الدعوةو مٔ.

و بيروتو دار صادرو د.ت.

ابأ الملنأو سرام الديأ المصرمو
بيروتو دار الكتب العلميةو ٕٓٓٙم.
ابأ منظورو جمال الديأو

و تحني  :مصط ى عبد النادرعطاو طٕو
و الناهرةو الدار المصرية للتدليؾ والترجمةو ٔ978م.
و طٔو دمش و دار النبس للنشر والتوزيعو

النجارو أحمدو
ٕٓٓٙم.

و طٔو بيروتو دار األندلسو دار الكندم

نصرو عاطؾ جودةو
للطباعة والنشر والتوزيعو ٔ978م.

الننشبندمو أميأو
و تحني  :محمد شريؾ أحمدو تنديم الشي  :عبد الكريم المدرسو طٔو بيروتو الدار
العربية للموسوعاتو ٕٓٓ9م.
و دمش و دار العربو دار نور للدراسات

هبللو إبراهيمو
والنشر والترجمةو ٕٓٓ9م.

و طٔو الناهرةو مكتبة

الهندمو محمودو
مدبول و ٕٓٓ7م.
وؼيلس و يوسؾو
االختبلؾ والدار العربية للعلوم ناشروأ الجزا رو ٕٓٓ8م.
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و طٔو بيروتو منشورات

و رسالة ماجستير ؼير منشورةو جامعة النجاح

إسماعيلو نداءو
الوطنيةو فلسطيأؤٕٕٓ.

و رسالة ماجستير ؼير منشورةو ٕٔٔٓ.

جوخاأو إبراهيمو

و أطروحة دكتورا و

ديرك و هي رو محمدو
جامعة دمش و.ٕٓٓ8

و رسالة ماجستير ؼير منشورةو جامعة

مسعودمو رمضاأو
قاصدم مرباحو ورقلةو الجزا رؤٕٔٓ.

بازيارو رسولو التناص النرآن ف أشعار محمد مهدم الجواهرمو
و (ٗٔ)وٕٗٔٓ.
جاسم و خليلو ونورمو موف و أبو بكر الشبل دراسة ف أصول تصوف و
(ٖ٘)و.ٕٓٓ9
جمعةو حسيأو جمالية التصوؾ م هوما ولؽةو

و

و ٖٔ(ٗ)ٖٙو ٕٔٓٓ.

زادةو عباس طالبو رسولو ببلومو التناص النرآن ف شعر يحيى السماومو
و ()9و ٕٔٔٓ.
عزبو محمودو مأ تاري
ٗ.ٔ89

و )ٔٓ-9(87وٕٗٔٓو صٔ-ٔ89

الشعر الصوف و

عودةو أميأو اللؽة والرمز بيأ الشعر والتصوؾو

و ()ٔٔ7وٗٔ99وص .ٖٕ -ٕ9

عودةو أميأو دراسة ف أصل مصطلح التصوؾ وداللت و
(ٕ)ٙوٕٕٓٓو صٖ.ٔٓ٘ -7
ال بلح و عبد ,والرمز والرمزية عند متصوفة االسبلمو
ٕٓٓ8و ص.9ٙ -88

و
و ()ٔ7و

النعام و ماجدو تجليات التناص ف ديواأ مختارات مأ شعر انت اضة األقصى – الجزء األول  -و
و ٕٓ(ٕ)و ٕٕٔٓ.
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Abstract

The importance of this study is derived from the nature of the
problems that interacted positively and negatively. The most important
problems encountered in this study are:
First: the problematic or ambiguity of the expression. Most poetic Sufi
texts are symbolic or indicative.
Second: linguistic problems. The Language of Sufi poetry has special
indications derived from the Sufi experience decorum.
Third: the problem of purpose and meaning. The purposes of Sufi poetry
and its meanings are not prevalent and unfamiliar.
Fourth: the problem of ecstasy and ambiguity.
Relying on uncovering denotations of symbols and exploring new
language of poetry, and understanding the meaning as well as interpretation
of ecstasy and its perception add more importance to this study.
In this study, I adopted text analysis from the perspective of Intertextuality
and symbols' analysis, proposing many hypotheses including:
First: forms of Intertextuality in the poetry of Abu Bakr Al-Shibli are
relatively numerous in terms of quantity and quality.
Second: poetic and religious Intertextuality are the most prominent figures
in his poetry.
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Third: the language of poetry is indicative and symbolic, and has two
semantic levels; apparent and hidden.
Fourth: the purposes of poetry are related to the Sufi experience,
especially the experience of divine love.
I approved all these hypotheses after study and research and I
presented them in the conclusion of this study. The incentive of this work is
that for DiwanAl-Shibli no separate study has been allocated from the
perspective of Intertextuality and mystic symbol. Moreover, there are a
number of Sufi poets whose works are studied and researched, such as Ibn
Al-Faridh, Ibn 'Arabi, Al-Nabulsi, and others, who represented Sufi poetry
and its aesthetic sense. Whereas Abu BakrShibli did not acquire such
importance. Perhaps this study would contribute to uncover the first Sufi
poetry and its impact on the subsequent poetry.
Keywords:

Al-Shibli,

Sufism,

mode,

Intertextuality.
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