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  عميش عبد القادر .د
  جامعة الشلف

  
 ؛النص الدیني أو اإلسالمي أو األصيل أو الروحي أو اإلیماني أو الصوفي

اإلسالمية : آلها مصطلحات تقع ضمن دائرة مصطلح أعم وأشمل هو مصطلح
اعى فيه تر، بصفة هذا األخير یسعى إلى التأسيس لمفهوم أشمل النص) إسالمية(

وبهذا یفارق باقي المصطلحات ، مفاهيم رؤیة جدیدة أساسها الخلفية السياسية
، التي قد تحتمل منظورات مغایرة) روحي، إیماني، صوفي، دیني( األخرى

  .)بوذیة، یهودیة، مسيحية(: تتماشى مع مفاهيم عقائدیة أخرى
صطلح أشمل وأحوط، بل إن مفهوم الم )1(ومن هنا آان مصطلح اإلسالمية

، الرومانسية، الواقعية(: یتجاوز المفاهيم األدبية التقليدیة في مذاهبها المعروفة
بل أن شمولية المفهوم هي شمولية الرؤیة اإلسالمية لإلنسان والكون، ) الوجودیة

وتمشي مع منطقهما المتطور المتجدد : "تتجاوز زماآانية اإلنسان واألشياء
ذلك تكون اإلسالمية من الوجهة األدبية والفنية وتبعا ل، األشكال، الثابت الجوهر

  .)2("أرحب من المذاهب وأرسى من القيود
ولكن ما هي الفنيات واآلليات التي یشتغل النص الحداثي عليها لتحقيق 

  :إسالميته؟ یمكن إجمال تلك اآلليات في عدد من المعينات وهي
  .توظيف الرمز اإلسالمي إلغناء الرؤیة والمفهوم

 .قراءة الوقائع التاریخية واألحداث بمنظور مفهومي جدید ومغایر وسياسيإعادة  
من باب استثمار تلك اللغة األصولية ) اإلسالمي( إطالق طاقات اللفظ الدیني

 .المتفردة
 .ة واإلیمانية للرمز لدى المتلقيمراعاة الخلفية العقيدی

 .)الدیني( فاعلية الرمز آمكون أساسي لمقروئية النص
 .المكونات النصية على الهاجس السياسي وحتمية الصراع انبناء

وهي مغادرة . تنطلق الكتابة عادة من تلك اللحظة المليئة بالحزن والتأزم
تلونه األحاسيس بوقع ، تخرج من دائرة الصمت واإلحباط لتأسيس معادل مغایر



6 
 

األولى وهي في ذلك آله تراهن على اللغة التي تبدأ من الوهلة . األشياء الجميلة
تبحث عن مناخات للصمت تنشط فيها، مدفوعة بفعل القراءة وإدراآات الوقائع 

الذي سيغدو فيما ، يوطبيعتها ضمن األنساق اللغویة التي تعد توقيعات لألثر األدب
  .وینتج ذاته بذات القارئ، ول صمتهبعد حين تشتغل القراءة عليه إلى نص یق

لتفاعل بين عناصر اللغة وعناصر تكمن قدرة الرمز في امتالآه آينونة ا
جدال فاعال بين الموروث التراثي وبين ) اللغة الرمز( آما تقيم اللغة أیضا، الواقع

حاضر المجتمع المتحول من خالل المتلقي الذي یفترض أن یقرأ النص بخلفية 
 أسماء، الجغرافية، التاریخية، الدینية: آفایته المعرفية للتراث في مجاالته المتعددة

  .األعالم
فاتحا إیاه ) یؤسلمه(هو الذي یسور النص و) اإلسالمي( مادام الرمز الدیني

مغایرة لتلك الدالالت المدرآة وراثيا، والتي ، على قراءات سياسية وفكریة حداثية
تقع ضمن دائرة الثقافة التراثية، حيث یمنح الرمز اإلسالمي النص أبعادا نفسانية 

مما ، رانية، موغلة في مكونات الذات العربية اإلسالميةجوه) ميتافيزیقية( روحانية
  .ینتج معه خلخلة لنمطية اإلیحاءات الخطابية

ومن ثم آان الرمز اإلسالمي وهو یشتغل على أسلمة الخطاب من خالل 
تتفجر بمخزونات ثقافية وتاریخية . یؤرة إبال غية قویة، محموله المعدل حداثيا

تحقق : ة النص اإلسالمي أو بمفهوم اصطالحيتمثل في آليتها أدبي، ومعرفية
على مستوى المعماریة اللغویة وباقي األنساق ، إسالمية النص جماليا وإبداعيا

  .الفاعلة في النص
) الخطاب( یعطي النص، ضمن السياق) الدیني( إن تموقع الرمز اإلسالمي

 بعده الروحي الحضاري ویجعل النص اإلسالمي بصفته نصا حداثيا من حيث
ومحققا متعته ، منتجا قراءته المتميزة، الرؤیة ینمو خارج ذاته، ینتشر وراء حدوده

لك ألن النص الذي ال ذ) شخصيته اإلسالمية( ولذته التي تؤشر على شخصيته
نص أجوف أخرق ال یملك : ال یشككه في معلوماته وآفایاته المعرفية، یبهر متلقيه

  .إال أن ینطوي على ذاته مستسلما لخوائه
، ولهذا تظل النصوص المبهجة نصوص الندرة، نصوص تأتي خفافا لتنير

وعلى منطق ، ومن هنا نلحظ بجالء مدى سلطة الرمز اإلسالمي على النص. لتبهر
ویدفعه إلى تأمل ، یستفز مخيلة المتلقي، بحيث یشكل بؤرة اقتطاب داللي. النص

المنصرف إلى وضعية الرامز المحوریة الواقعة ما بين الموروث الفكري 
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محققا ما یشبه التماثل والنظير مع هذا ، وما بين مرموز له متحول، الماضي
مما یحقق لدى المتلقي ما یشبه ) اإلسالم( الوضع االستثنائي للرمز الدیني

وبما هو ، التعویض المؤقت، تعویض انهزامية الحاضر بما یمثله من قهر وحرمان
ونجاحات تقع آلها ضمن ثقافة ، مسراتو، وانتصارات، محقق تاریخيا من أمجاد

  .المتلقي واهتماماته
األحادیث النبویة الشریف ، معجم القرآن الكریم: تكمن أهمية الرمز الدیني

فيعززه ویقویه ألنه ظاهرة ، یشتغل في إطار النص األدبي، في أنه تعاضدي
: شاراتيةمتناصة، تعمل بتعالق غير نمطي مع الوحدات اإل، فكریة، آونه لغة وافدة

یمثل الموروث . التوظيف الجغرافي التاریخي وباقي شظایا النصوص التراثية
العظيم هو : الثقافي والفكري اإلسالمي رؤیة آونية إنسانية شاملة، ومن ثم آان

الذي یملك رؤیة آونية تعبر عن أقصى وعي لتوجيهات الفئة أو الطبقة 
  .)3(االجتماعية

امل المشترك بين األدیب والقارئ من جهة والمجتمع تمثل الرؤیة الكونية أیضا الع
التطابق هذا التطابق : الذي ینتميان إليه من جهة الذي سماه لوسيان غولدمان

وبين الرؤیة ، المنشود هو الذي یحدث بين الرؤیة الكونية المعبر عنها بالثر األدبي
لتراث بصفته فالكاتب حين یعمد إلى توظيف ا .)4(الكونية السائدة لدى الجماعة

الآما ، فإنه یدعو بذلك القارئ إلى إنشاء تصور ما لمضمون النص، خلفية ثقافية
مادام فعل القارئة یشتغل خارج . حدده هو في النص، بل مضمون القارئ نفسه

، المتشكل هو على وجه من الوجوه مزدوج: إن النص. اإلطار التقليدي للنص
كن القارئ وحده هو الذي یستطيع ول، یرافقه ضمنيا نص آخر یفترضه األول

 .)5(إظهاره
المكن ( إن من شأن الرمز اإلسالمي أن یحقق داخل الحشد اللغوي للنص

لمادته اللغویة المتميزة وهو بذلك  .)6(حالة من الكيمياء الخيالية. )المعجمي للنص
  .یمثل بحضوره الحضاري انبثاقات مستقلة

من ) الصوفي( لرمز اإلسالميلقد آان الشعراء الصوفيون أول من جرد ا
داللته حين أعادوا تشفير اللغة في قصائدهم الصوفية، وذلك عن طریق إبعاد 

. العشق، الخ، الخمر، الحب: أللفاظ معينة مثل، الدالالت األولى الحسية والدنيویة
وبذلك أزاحوها عن ماهيتها األولى . ثم وضعوها في أنساق غير أنساقها المعلومة

والدینية، آل سماء وصفات معلومة إلى رموز لها داللتها الوجدانية لتتحول من أ
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  .حسب رؤیته الروحية
آل مبدع بالكلمة أو الخط ال یعني بما یراه إال بوصفه عتبة : "یقول أدونيس

فحضور الرمز اإلسالمي في النص الحداثي هو محاولة لتشفير  .)7("لما ال یراه
لى المتلقي أن یتعامل مع اللفظ القرآني أو ومن هذا آان لزاما ع، اللغة من جدید
  .السيميولوجي قارئا ظله ال بدنه الرمز بالمنظور

باستلهام الموروث وتنمية آفاق : "مرهون - شعرا أم نثرا  - إن نجاح الكاتب 
فالعمل اإلبداعي والشعري خاصة ال یحتمل استرجاع الحدث بتفاصيله وال . التعبير

ذ یكفي التلميح إليه أو اإلشارة واستدراج القارئ لكي إ. یحتمل أیضا إعادة صياغته
إال أن  .)8("یستكمل الحالة ویندمج شعوریا مع ما تخلقه من اإلیحاء واالنفعال
إن نجاح فك . عملية التشفير ليست متيسرة لكل القراء، فكل بحسب آفایته المعرفية

ر ومهارته في یتوقف على إمكانات آل قارئ وخبرته في إعادة التشفي: "الشفرة
  .)9("إدارته

إن اشتغال القراءة على فعل التشفير ال یتم إال من خالل القراءة خارج جاهز 
الوعي، قراءة تستدعي مفهومات تراثية وثقافية، وهي تسعى إلى إسقاطها على 
النص الحاضر، ناظرة إلى إسالمية النص من خالل مكوناتها األصلية الراسخة 

ضمن دائرة الثقافة العربية اإلسالمية ، اظر شدید االنغالقفي الذات القارئة في تن
بما . "بكل زخمها التراثي المعرفي، وهي قراءة ماضي التجربة من خالل الحاضر

عكس ما  .)10("یشبه النشاط المشترك بين القارئ والنص یؤثر أحدهما في اآلخر
غزى النص ذي ال، الرمز اليوناني اإلغریقي الجاهز: نالحظه في توظيف الغيري
  .الشعري العربي المعاصر

الجغرافيا، مما ، وخارج التاریخ، وهي إحالة خارج الذات العربية اإلسالمية
فما بالنا . جعل الكثير من القراء یجهلون تماما الدالالت األصلية لتلك الرموز
وآذلك ، بإعادة تشفيرها من خالل الفراغات الداللية التي تشير إليها تلك الرموز

النص  نص بحسب نظریة التلقي التي تعول على القارئ النموذجي إلعادة إنتاجال
  .من خالل قراءته النموذجية
أن النص آلة آسولة تتطلب من " )Umberto Eco(یرى أمبرتو إیكو 

القارئ عمال تعاونيا حثيثا لملء الفضاءات التي لم یصرح بها أو التي صرح من 
  .)11("قبل أنها بقيت فارغة

ال ننكر أهمية االنفتاح على الثقافة الغيریة، بل إن ظاهرة المثاقفة إننا 
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أضحت قدرا نازال ال مناص منه، إنما ثمة شروط عقلية وموضوعية تحدد وتضبط 
آيفيات التعامل مع عولمة الثقافة، من ذلك مراعاة الخصائص الثقافية التكوینية 

  .الثقافية والعقيدیة: وخلفيات مجتمعه، للمتلقي
توظيف الرمز اإلسالمي والثقافة اإلسالمية في هذا الزمن بالضبط إن 

 ألنه ترهين، ضروري للغایة، )ثقافة الزناد(أو ما أسميه بـ " الزمن الكاآي"
  .وترهين للغة األصولية، للتاریخ

 إنه حوار مع الذات، إنها لحظة التعامل مع ثقافة اللفظ في أصوليته
. ي مظهره المعجمي على إثراء قاموس النصوألنه في األخير یعمل ف) منولوج(

  .وألنه نبرة تراثية، إنه تسييس للتراث وتسييس للغة
وبهذا الطرح نلمس بجالء ذلك البعد الدیني األصولي، وهو یتلبس بعدا 

إنه البعد السياسي المجسد لمعاناة الذات وآالمها في فلسطين . دالليا آخر متجددا
أینما وجد : ي وجه االحتالل العولمي، أي ما معناهالمجاهدة، وفي العراق الصامد ف

. وألم وموت فضيع أینما وجد مسلم وجدت قضية وحق مسلوب، مسلم وجد أنين
، المسفوك، إن البعد السياسي للرمز واللغة األصولية هو الذي یرینا خط الدم القاني

مأساة لمصير، إلى الممتد من لحظة سقوط األندلس إلى سقوط فلسطين، القضية وا
  .العراق المحتل

لكن هل یمكن اعتبار الرمز اإلسالمي ولغة القرآن الكریم الموظفة في 
النص الحداثي إرهابا؟ أم جهادا؟ أم ثورة بالمفهوم القومي؟ أم بدعة حداثية حسنة؟ 
من سنها له أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم الدین؟ إن توظيف التراث ضمن 

إننا ال نتعامل مع . من العزاء في لحظات الخيبة النص الحداثي یحقق لنا قدرا
فالواقع . والخوف، الماضي إال من باب العزاء، نحتمي به وقت الشعور بالقهر

آلما لجأنا إلى سجل ماضينا ، العربي یرینا آيف أنه آلما آلمتنا األحداث اليومية
إلى إنه الهروب من اآلن ، نبحث عن نصر ما أو مسرة نخفف بها آالم واقعنا

  .أحضان الهالك
لصياغة لغة الثورة على الغرب ومقاومة : وأما على صعيد اللغة فإنها محاولة

توظيف التراث  .)12(اإلخضاع االستعماري والوحدة والنضال ضد هذا اإلخضاع
آل لفظة تراثية هي نافذة ، ضمن النصوص الحداثية هو توظيف لمنتخبات تاریخية

معينات تمثل أهم المواقع  )لغة التراث(وهي  أو قضية،، نطل منها على حدث ما
  .آشفا في النص
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یتكئ النص جميعه على هذه . إنها أمشاج لغویة تقع على سطح النص
وذلك من خالل انجذاب الدفق اللغوي آله نحو هذه اللفظة التي ، الرموز واللغة

ر األصولية آل األلفاظ غي، تمثل استقطابا قویا لباقي األلفاظ، مثلها مثل ملكة النحل
  .سخرت نسقيا وفنيا لخدمة هذا الرمز والرمز فقط

أن یتمكن من تخليق إطار  -من حيث أصالته  -یحاول النص اإلسالمي 
والتي تعد تنوعا للنص الحداثي من قلب ، متبلور للمشروعات اإلبداعية الطامحة

كية النص التقليدي الذي أرهقته االجترارات الممجوجة من حيث الرؤیا الكالسي
، التقدمية: التي أضحت ضربا من الفلكلوریة التي تصم اآلذان بال نفع یذآر

التي نحسب أنها أدت دورها بصفتها منظورات . االشتراآية، الخ، القومية
والتي ، في فترة تميزت باالنبهار المفرط لما وعدت به) إیجابا أم سلبا( إیدیولوجية

  .د لم یأت، بل لغد ال یشبه أي غدتحمس لغنحسبها أنها لم تتجاوز دائرة التنظير الم
نقول بهذا ونحن نشهد ترائيات التناقض ما بين نص یشتغل على الذات 

ونص آخر یشير إلى ظل الذات ، العربية المثخنة بالمحن والجراحات التي ال تعد
ما أحوج الذات العربية اليوم إلى . المترنحة، ناسيا أو متناسيا الذات التي تكاد تتشيأ

، بل یتلبسها من استلهاماته ورؤاه، من خالل حداثة الطرح، ص أصيل یتبناهان
  .وآيفيات المعالجة واالنفتاح على الذات بدل الغير

إن التجليات الحداثية للرمز اإلسالمي واللغة الرامزة یحقق تشاآال وتناظرا 
ل فيما طبيعيا، إیقاعيا بين الذات العربية اإلسالمية بكل مكونها الموروثي یشتغ

إن . وترسيخ منط الذات المتميزة، یشتغل على آليات التحفيز وعلى إثبات التغایر
. االستشرافية، ألنه النص الواعد، نص الرمز اإلسالمي هو نص الرؤیة اإلشرافية

عن انتمائه المراوح لساللة الثقافة اإلسالمية المتميزة في صلبه، ال : "إنه یكشف
واتخاذه قناعا تعبيریا، وإنما من قبل تهييج التذآر  على سبيل مجرد أسلبة التصوف

  .)13("وتوظيف العناصر الحية في الميراث األنثروبولوجي الكظيم
إن توظيف التراث في هذه اللحظات الكاآية الموجعة المتأزمة، هو تجدید 
. االنتماء إلى الذات، انتماء الكاتب إلى ذاته من خالل منطق النص الحدیث القدیم

إنه یتعشق التراث وهو . وة صریحة لتبني الذات باصطالحها اإلسالميهي دع
لذیذ الداللة في محاولة إنشاء ، ویناوشه في مداعبة لطيفة المأخذ، یساجله، یتعاطاه

قراءة جدیدة یتحقق أثناءها بعض معایير حداثة النص الذي یفضي بدوره إلى تعدد 
التي تتولد عن بنيتي التجلي ، ليةالقراءات، إنه النص المفتوح على الحقول الدال
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والتخفي المشروعة دون أن یقع المتلقي في ضالالت التعمية والتغييب الذي یرفعه 
  .غالة الحداثة بيرقا یتفيئون ظلهبعض 

یرى . وهتك حرمة التوقعات عن سبيل االنزیاح، تلك لعبة الترميز
حرمة التوقعات ینشأ في القصيدة عندما تنتهك : "السيميولوجيون أن التعقيد

یوظف ) التراث اإلسالمي( إنه .)14("للمعلومات الشعریة تتناسب عكسيا مع التوقع
بصفته آالما للثقافة وهو تكاثر للغة وزرع لبذور لغویة في غير تربتها الستثمار 

  .الستنساخ معطل، إنه تخصيب وتالقح، المتميزة، نوعيتها وجيناتها األصيلة
یم وهي تتناص وتتعالق مع لغة النص وأنساقه إن تمرآز لغة القرآن الكر

ت للغة، أینما استقرت في النص أضاءتظهر في جانبها المعجمي بمثابة آهرمان ا
بين زخم ، وفتحت قراءته على توقعات داللية بفضل تراسالتها وإلماعاتها، أرجاءه

  .الموروث ومنطقية النص الحاضر

  :الهوامش
  .11، ص 1988، 1 .قي، دار البشير، طالتطبي في النقد: عماد الدین خليل. د -  1
  .47اإلسالمية والمذاهب األدبية، ص : نجيب الكيالني -  2
تأصيل النص، المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان، مرآز اإلنماء : محمد ندیم خشبة. د - 3

  .15، ص 1997الحضاري، حلب 
 .نفسه -  4
محمد خير البقاعي، مرآز . لتلقي، ترجمة دبحوث في القراءة وا: فيرناند هالين وآخرون - 5

نظریة التلقي، ترجمة : روبرت هولبانظر أیضا، . 43، ص 1998اإلنماء الحضاري، حلب 
  .267، ص 1994جدة عز الدین إسماعيل، النادي األدبي الثقافي،  .د
، 2 .منذر عياشي، مؤسسة اإلنماء الحضاري، ط. لذة النص، ترجمة د: روالن بارت -  6

  .59، ص 2002
  .202، ص 1992الصوفية والسریالية، بيروت : أدونيس -  7
صدمة الحجارة، دراسة في قصيدة االنتفاضة، دار اآلداب، بيروت : عبد العزیز المقالح. د - 8

 .188، ص 1992
 .277أساليب الشعریة المعاصرة، ص : صالح فضل. د -  9

  .254نظریة التلقي، ص : روبرت هولب - 10
 انظر، - 11

Umberto Eco : in Fabula ou la coopérative dans les textes narratifs, Ed. 
Grasset, Paris 1985, p. 29. 

  .199، ص 1979دراسات في نقد الشعر، بيروت : إلياس خوري - 12



12 
 

  .334أساليب الشعریة المعاصرة، ص : صال ح فضل. د - 13
 .87، ص 1994لغانمي، بيروت السيمياء والتأویل، ترجمة سعيد ا: روبرت شولز - 14
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°mÀfiA Lj¨ùA ü üÃvªA LefiA iÃÒMÀ —Dr√  
 

  الطاهر بونابي
  جامعة المسيلة

 
بمختلف اتجاهاتها  والصوفيةاألدب الصوفي هو األدب الذي أنتجه الزهاد 

السنية والفلسفية ویبحث في النفس اإلنسانية بعمق فلسفي یسعى لتطهير النفس 
صوره  أآملویطرح في . هاوالروح من حب الدنيا وزینتها وإدخال الطمأنينة إلي

وفي . الفنية التجریدیة آوامن النفس من حب وجمال وقيم أخالقية ومعرفة
ر نفسه والبلوغ في تطهي -المرید  - مضمونه أیضا الخطوات التي یتدرجها السالك 

  .بها مرتبة الكشف
آل ذلك یعكس الروح الدینية العالية عندهم وهو آما قصائد منظمة أم نثرا 

رسائل الشوق إلى األماآن  -االمتداح النبویة : البيان وأغراضه هي فنيا راقي
المكاتبات (الرسائل الصوفية  -الحكم  - التوسالت  -األحزاب واألوراد  -المقدسة 
شعر التصوف  -شعر التصوف السني  -شعر الزهد  -الحكایات الكرمية  -) السنية
  .)1(الفلسفي

  :مقدمات األدب الصوفي
 )م 12 -هـ  6(ء التصوف في المغرب األوسط خالل القرن مثلما مهد لنشو

أنتجت  )م 12 -هـ  6(إلى القرن  )م 9 - هـ  3(بحرآة زهدیة امتدت من القرن 
التصوف بتيارات المتنوعة آان األدب الزهدي أیضا قد سبق األدب الصوفي من 

ر فقد برزت خيوطه األولى في قصائد الشاعر بك. حيث الظهور وتعدد األغراض
الذي تأثر  )م 909 -هـ  295ت (بن حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي التهرتي 

بشعرائها ) تونس(في رحالته إلى المشرق ورحالته المتكررة إلى أفریقية 
  .)2(وعلمائها وصوفيتها

 240ت (ومن أبرزهم بالقيروان الزاهد الفقيه سحنون بن حبيب التنوخي 
ائم على الزهد في الدنيا والتبعد وفق فتجرع عنه منهجه الق )م 845 -هـ 

سبة النفس والتذآير بالموت لذا آانت أشعاره تتمحور حول محا )3(الشریعة
  :)4(آقوله
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ا      لقد جمحت نفسي فصدت أعرضت ال مروقه ي وط ت نفس د مرق  وق
ا   ل یقوده نح لي ن ج في م ا أس وقها       في زال یس ار ال ی وء نه  وض

هد ال  ى مش هوده إل ن ش ي م د ل ر   ب وف  وج وت س اع الم  أذوقه
رى    اطن الث ي ب دان ف تأآلها الدی ا   س ا وخلوقه ا طيبه ذهب عنه  وی

  :)5(في الزهد والتذآير بالموت قوله وآذلك أشعاره
ا  دنيا فخربه وت أجحف بال ا     الم وم یموتون ل ق ا فع  وفعلن
ا     فاآلن فابكوا فقد حق البكاء لكم رش اهللا باآون املون لع  فالح

ع   ا  ماذا عسى تنف دنيا مجمعه ا        ال ز قارون ا آن ان جمع فيه  لو آ
وفي الجملة تعكس أشعاره تجربته الزهدیة التي عبر فيها عما یختلج في 
نفسه والتي سمحت لنا بتصنيفه ضمن الزهد الوجداني الذاتي وقد دخلت المغرب 
األوسط مع الزاهد قاسم بن عبد الرحمان بن محمد التهارتي الذي تلقاها مباشرة 

  .)6(شاعرها بالقيروان وعن طریقه انتشرت بحواضر المغرب األوسطعن 
أما المظهر الثاني ألدب الزهد في هذه المرحلة المبكرة فيعود إلى أواخر 

حمد بن نصر الداودي أعندما شارك الزاهد  العاشر للميالد، /القرن الرابع للهجرة 
ان بزعامة عبد اهللا فقهاء القيرو )7(من تلمسان )م 1013 -هـ  402ت (المسيلي 

ة في ردهم على الطائفة البكری )8()م 999 - هـ  389ت (بن أبي زید القيرواني 
 )9(ة اهللا في اليقظةري ادعى رؤیالتي مثلها عبد الرحمان بن محمد بن عبد اهللا البك

ثر ابن أبي زید القيرواني في أاقتفى فيه " الرد على البكریة"بتأليفه آتابا بعنوان 
إثبات آرامات األولياء فكان هذا المصنف أول آتاب في األدب  الجدل حول

نه تبنى موقف أالصوفي بالمغرب األوسط لم ینكر فيه الداودي آرامات األولياء إال 
  .)10(ابن أبى زید القيرواني في التشدد على التصوف المائل إلى الشعوذة

عالقاتهم وفي ذات السياق ظهرت مناهج زهدیة متفرقة ارتبط أصحابها في 
ت (األدبية بحواضر العالم اإلسالمي فبينما ارتبط أبو محمد بن عبد اهللا التاهرتي 

برباط سوسة واختص بفلسفة زهدیة فكرتها المحبة  )م 905 -هـ  313
 -هـ  393ت (حمد بن مخلوف المسيلي المعروف بالخياط أوثق  )11(والشرق
صلتهما  )م 1011 -هـ  410ت (وعبد اهللا بن زیاد اهللا الطبني  )م 1003

واختص الثاني في أدب  )12(بقرطبة فلتزم األول منهجه العملي القائم على المرابطة
التنسك في حين وسع أبو القاسم عبد الرحمان الهمذاني المعروف بالخراز 

من عالقاته بحكم رحلته العلمية التي  )13()م 1018 -هـ  411ت (والوهراني 
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وبغداد والحجاز يئات الزهد والتصوف آالبصرة استغرقت عشرین سنة وشملت ب
بور ثم األندلس صنع من خاللها طریقة زهدیة جمع فيها ومصر وخرسان ونيسا

  .)15(والورع والسخاء والمروءة )14(بين االلتزام بالسنة النبویة واالنقباض والعلم
 - هـ  5(حمد بن واضح من رحالته إلى المشرق في القرن أوآذلك استفاد 

 أوجهتعكسها تلك المناظرات التي خاضها مع فقهاء بجایة والتي تمثل أحد  )م 11
  .)16(الجدال بين الفقه وأدب الزهد

وفي المقابل تلقى أدب الزهد بالمغرب األوسط جرعة قویة على ید النزالء 
من الزهاد األندلسيين ببونة حيث أطر أبو عبد الملك مروان بن محمد األندلسي 

نشاطه الزهدي بتأسيسه لرباط درس فيه العلم وصنف  )م 1048 -هـ  440ت (
 - هـ  347ت (بينما اقتصر الزاهد علي بن محمد التدميري  )17(فيه المصنفات

وحتى نهایة النصف األول من  )18(على التأليف في الفقه وأدب الزهد )م 958
عه آان أدب الزهد بالمغرب األوسط یستمد أفكاره ومواضي )م 11 -هـ  5(القرن 

من أدب الزهد والتصوف الذي عرفته مدینة القيروان قبل خرابها من طرف 
وآذلك من قرطبة والبصرة وبغداد  )م 1057 -هـ  449(القبائل الهاللية سنة 

والحجاز وقد نتج عن هذا االرتباط ظهور على المستوى العملي تيارین زهدیين 
ة في الثغور والسواحل یعتمد األول منهج المجاهدة العملية من خالل المرابط

لحراستها من الخطر المسيحي وتيار ثاني التزم أصحابه الزهد في الدنيا 
د أدب الزهد أحد واالعتكاف على المجاهدات والمكابدة على نشر العلم الذي یع

  .محاوره الرئيسة
  :مصادر نشاة وتطور األدب الصوفي

هایة النصف األول من الثابت من الناحية التاریخية أن أدب الزهد إلى غایة ن
لم یكن یرقى في نصوصه المنظومة والنثریة إلى مستوى  )م 12 -هـ  6(القرن 

یسمح بإدراجه ضمن أدب التصوف إال بعد أن شهد المغرب األوسط خالل 
النصف الثاني من نفس القرن دخول مجموعة من المصنفات الصوفية المشرقية 

عب ضبطها ضبطا دقيقا مع فقهاء واألندلسية والمغربية في فترات زمنية یص
والعلماء العائدین من المشرق أو بواسطة صوفية المغربين األدنى واألقصى الذین 

أو مع األندلسيين المهاجرین إلى  )19(استقر بهم المقام بحواضر المغرب األوسط
بجایة وتلمسان بقصد تجدید أنفاس الرحلة ذهابا وإیابا أو بغرض االستقرار وآان 

  .)20(دور بارز في شرح وتبسيط محتویاتها لجمهور الطلبة والمهتمين لهؤالء
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المصادر المشرقية والمغربية واألندلسية التي نهل منها أدب  أآثرومن 
هـ  243ت (آتاب الرعایة لحقوق اهللا للحارث بن أسد المحاسبي . التصوف أفكاره

سالة القشيریة والر )م 9 -هـ  3 ت(وقوت القلوب ألبى طالب المكي  )م 858 -
وإحياء علوم الدین ألبى حامد  )م 1072 -هـ  465ت (ألبي القاسم القشيري 

وهي مصنفات في التصوف السني تطرح  )م 1111 -هـ  505ت (الغزالي 
الخطوات التي یقطعها السالك بواسطة المجاهدات للوصول إلى النجاة من عقاب 

وتهذیبها عن طریق اإلرادة  وإلى تقویم النفس )21(اهللا آما حددها المحاسبي
ثم النزوع إلى  )22(والریاضة لبلوغ بها مرتبة األنبياء والصدیقين والصلحاء

الكشف عن عالم الغيب وهي مرحلة فراغ القلب عما سوى اهللا آما تبينها الرسالة 
  .)23(القشيریة وإحياء علوم الدین

 )م 11 - هـ 5(وقد أصبحت هذه المصنفات منذ النصف الثاني من القرن 
متداولة بين القراء في حلقات الدرس بتلمسان وبجایة وقلعة بني حماد حيث آان 

یدرس برابطته بتلمسان  )م 1093 -هـ  486ت (الصوفي عبد السالم التونسي 
الثاني عشر  /الهجري  ویدعو في أوائل القرن السادس )24(المحاسبي "رعایة"

لوسط الفكري في فلح في تحسيس اأوقد  "حياء علوم الدینإ"إلى قراءة  الميالدي،
وقيمة أفكاره الصوفية وبهذه الطریقة شرع التلمسانيون  "حياءاإل"تلمسان بأهمية 

  .)25(وحفظه "حياءاإل"في نسخ 
 - هـ  513(وبقلعة بن حماد انتصب الصوفي أبو الفضل ابن النحوي 

 قرأضان مدرسا لإلحياء واستنسخه في ثالثين جزءا فإذا دخل شهر رم )م1119
وددت أني لم أنظر في : (ولشدة تمسكه باإلحياء نقل عنه قوله )26(آل یوم جزءا
واستطاع أن یؤلف من حوله آوآبة من القلعيين ینهجون أفكاره  )27()عمري سواه

 1189 -هـ  594ت (وآذلك في بجایة التي حل بها أبو مدین شعيب  )28(الغزالية
إحياء "خمسة عشرة عاما جعل من آتاب ومكث بها  )م 1163 -هـ  559(منذ  )م

آتب التذآير لدیه وأآثرها قراءة في مجلس تذآيره آما درس  أفضل "علوم الدین
  .)29(المحاسبي "رعایة"طلع الطلبة على أالرسالة القشيریة و

 6(أواخر القرن  المتوفى فيعلي الحسن بن علي المسيلي  أما معاصره أبو
التفكر فيما تشتمل عليه السور (آتاب  "حياءاإل"فقد نسج على منوال  )م 12 -هـ 

أحاط فيه بالفقه والتصوف حتى لقب بأبي حامد  )30()واآلیات من المبادئ والغایات
 "اإلحياء"الصغير وأضحى الكتاب متداوال بين البجائيين وغطى بشهرته شهرة 
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  .)31(آنذاك
هاجر من  )م 12 -هـ  6(وأوائل القرن  )م 11 - هـ  5(وفي أواخر القرن 

تلمسان وجزائر بني مزغنة آوآبة من األطر الزهدیة إلى األندلس للتمدرس عن 
آبار صوفيتها إذ قصد آل من المحدث یوسف بن علي بن جعفر التلمساني والفقيه 

عن القاضي أبي بكر  "اإلحياء" اخذوا بهأو. أشبيليةحجاج بن یوسف الجزائري 
نما قصد آل من الفقيه أبي الحسن بن بي )32()م 1148 -هـ  543ت (بن العربي 
والزاهد أبى موسى عيسى بن حماد األوربي  )م 1162 -هـ  557ت (أبي القنون 

خذوا بها عن القاضي أبي علي الصدفي أو. ویعقوب بن حمود التلمساني مرسية
) آداب الصحبة للسلمي(وأخذوا عنه  )33()هـ 6في النصف األول من القرن  وفيت(
ولما عادوا إلى  )34(ألبي النعيم األصفهاني) حلية األولياء(و) مينریاض المتعل(و

  .مواطنهم عملوا على نشرها بين الطلبة والمریدین
آما شكلت مصنفات المغرب األقصى أهمية آبيرة في بلورة أفكار األدب 

هـ  631ت (الصوفي وصنع مخياله من خالل مؤلفات أبي محمد صالح الماجري 
أسفي التي دخلت بجایة وقلعة بني حماد مع الصوفي أبي  شيخ رباط )م 1234 -

هـ  7(في النصف الثاني من القرن  وفيعبد اهللا محمد بن أبي القاسم السجلماسي ت
وشرح المقصد  )37()تلقين المرید(و )36()بدایة الهدایة(وهي آتاب  )35()م 13 -

ة سالألبي حامد الغزالي وشرح الر اء اهللا الحسنىاألسني في شرح أسم
قطب العارفين ومقامات األبرار واألصفياء (فضال عن آتاب  )38(القشيریة
  -هـ  6(لعبد الرحمان بن یوسف البجائي في النصف الثاني من القرن ) الصدیقين

هـ  673ت (وإسهامات أبي زآریا یحي بن محجوبة القریشي السطيفي  )39()م 12
  .)40(نىمن خالل آتابه شرح أسماء اهللا الحس )م 1278 -

ویكاد دور صوفية المشرق الطارئين على المغرب األوسط یكون بسيطا في 
جلب أو تبسيط مضامين المصنفات الصوفية إذا لم نعثر سوى على حضور 
الصوفي أبي محمد عبد اهللا الشریف الشامي وجهوده في التدریس آتاب اإلرشاد 

ين شكلت حرآة هجرة في ح .)41()م 13 -هـ  7(القرن  في ألبي المعالي ببجایة
 )م 13و 12 - ـه 7و 6(صوفية األندلس إلى المغرب األوسط على مدار القرنين 

فألف عبد الحق . عامال رئيسيا أدى إلى دخول المصنفات الصوفية ورواجها
ببجایة مجموعة من المؤلفات الزهدیة أبرزها  )م 1185 -هـ  581ت ( األشبيلي

) أشعار زهدیة في أمور اآلخرة(وآتاب ) جدالصالة والته(وآتاب ) الزهد(آتاب 
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وقد ضلت مؤلفات عبد الحق  )42()العاقبة في ذآر الموت(فضال على آتابه 
خاصة آتابه العاقبة مصدرا زهدیا نهل منه الصوفية واعتمدوه مرجعا  األشبيلي

في  )م 1475 -هـ  875ت (في آتاباتهم حيث اعتمد عليه عبد الرحمان الثعالبي 
  .)43()العلوم الفاخرة(به آتا تأليف

ولما اضطربت أوضاع األندلس بفعل نشاط الثوار الطامعين في الحكم 
 1236 -هـ  633(وتعاظم نشاط حرآة االسترداد المسيحي التي بلغت أوجها عام 

تقاطر أعالم األندلس فرارا نحو بجایة وتلمسان وحملوا  .)44(بشرق األندلس )م
 - هـ  642(الحسن عبيد اهللا النفزي الشاطبي  معهم مصنفات التصوف فادخل أبو

. مختصره على حلية األولياء ألبي النعيم وعمل على تلقينه للطلبة )م 1224
قوت القلوب ألبي  )م 1277 -هـ  675ت ( األشبيليوآذلك درس ابن السراج 

فضال على تلقين  )45(طالب المكي واإلرشاد ألبي المعالي وبسط مضامينهما للطلبة
للطلبة آتاب  )م 1261 - هـ  660ت (حمد المالقي أحمد بن ألعباس أبي ا

اإلرشادات والتنبيهات البن سينا هذا الكتاب الذي یتضمن فلسفة التصوف 
  .له قراء ببجایة أصبحاإلشرافي 

 1277 - هـ  675ت (ناهيك عن تلقين أبي العباس أحمد بن عجالن القيسي 
وتدریس أبي عبد اهللا  )46(الصالحينلجمهور العامة طرق ومناهج الصوفية و )م

لعدد من المصنفات  )م 1300 -هـ  699ت (محمد بن صالح الكناني الشاطبي 
لإلمام بكر ) نفضل تالوة القرآ(و) ضل قيام الليلف(المشرقية والمغربية مثل آتاب 

على  )هـ 7(حمد بن محمد المكتب في القرن أواقتصار أبي جعفر  )47(األجري
وإلى جانب هذا الدور قاموا بإدخال إنتاجهم الصوفي إلى  )48(لوبتدریس قوت الق

بجایة وتلمسان ونجحوا في تشكيل اتجاهات صوفية لم تكن معروفة بالمرة في 
 )م 1240 -هـ  638ت (المغرب األوسط فبالنسبة للصوفي محي الدین بن عربي 

أدت دورا  الذي یصمم بعض الباحثين إدراج مؤلفاته ضمن قائمة المصنفات التي
اتجاه وحدة الوجود في المغرب األوسط من منطلق تأليفه لكتاب  نشأةبارزا في 

ومن زاویة تعليق فقيه بجایة أبو  )49(بالمریة قبل دخوله بجایة) مواقع النجوم(
ن قيظ اهللا من یسامح وفيها ما فيها فإ( :حمد الغبریني عليها في قولهأالعباس 

ن آان ممن إو. م ویسلك فيه سبيل األفاضل الكرامویسهل ویتأول الخير سهل المرا
  .)50()ینظر بحسب الظاهر وال یسامح في نظر ناظر فاألمر صعب والمرتقى وعر

 610ت (أما تلمسان فنزل بها الزاهد أبو عبد اهللا بن عبد الرحمان التجيبي 
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وأثرى األدب الصوفي بمؤلفات  )م 1188 -هـ  574(منذ عام  )م 1214 - هـ 
  ).الحب هللا(وآتاب ) األربعين في الفقر وفضله(آتاب  أبرزها

آان یدرسها على الطلبة والمریدین وفي مضمونها دعوات إلى ترغيب 
النفوس في ترك الدنيا وحب اهللا واإلقبال على التصوف لما فيه من فضائل ومزایا 
 مستعمال في تبليغ هذه األهداف الروحية أسلوب الوعظ والتذآير على طریقة شيخه

آما أنتج أبو العيش محمد  )51()م 1185 -هـ  581ت ( األشبيليالزاهد عبد الحق 
بن أبي زید عبد الرحيم الخزرجي في نفس السياق أشعارا دعى فيها إلى القول 

 )53()شرح أسماء اهللا الحسنى(ووضع في نفس المضمار آتاب  .)52(بوحدة الوجود
ائل القرن السابع الهجري في وآذلك دعى عبد الرحمان الفازازي القرطبي أو
  .)54(أشعاره الزهدیة إلى ضرورة التشدد إزاء أهل البدع

وهناك من الصوفية من اضطرهم طبيعة المناخ الفكري السائد في األندلس 
إلى مغادرتها نحو تلمسان ومن هؤالء أبو إسحاق بن دهاق المعروف بابن المرأة 

وشرح آتاب ) اهللا الحسنى شرح أسماء(مؤلف آتاب  )م 1214 -هـ  610ت (
 .)55()م 1141 - هـ  536ت (ألبي العباس بن العریف ) محاسن المجالس(

 )م 13 - هـ  7( أوائل القرن وفيوصاحب الصوفي أبو عبد اهللا الشوذي الحلوي ت
باإلضافة إلى أبي علي بن  .)56(وآالهما على الطریقة الشوذیة في الوحدة المطلقة

الذي دخل بجایة ومكث فيها زمنا غير  )م 1239 - هـ  638ت (أحمد الحرالي 
) شمس مطالع القلوب وبدر طوالع الغيوب(وألف خاللها عدة مصنفات  )57(معلوم

وأذآار لحزبه آان یتلوه عقب صالة  )58()صالح العمل النتظار األجل(وآتاب 
 )59(الصبح وأشعار صوفية تجلي اتجاهه على طریقة السهروردي اإلشرافية

 669ت (ى وجود الصوفيين أبو محمد عبد الحق المعروف بابن سبعين وآذلك أد
في  )م 1269 -هـ  668ت (وتلميذه أبو الحسن علي الششتري  )م 1270 - هـ 

إلى انتشار مؤلفاتهما وتواشيحهما  )م 1227 -هـ  624(بجایة منذ سنة 
ؤلفات ومن أشهر م .)60(وأشعارهما في الوحدة المطلقة بين نخبة من طلبة بجایة

عقيدة المحقق المقرب الكاشف وطریق السالك المتبتل (و) بدء العارف(ابن سبعين 
) آنز المغرمين في الحروف واألوقاف(وآتاب ) لمحة الحروف(وآتاب ) العاآف

المقاليد الوجودیة (ورسائل عبارة عن نصائح صوفية، أما الششتري فقد ألف 
دیوان (و) المراتب األسمائية(و )والرسائل القدسية في توحيد العامة والخاصة

  .)61()شعر
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وبعد هذا العرض لمصادر األدب الصوفي بالمغرب األوسط خالل القرنين 
الميالدیين یتضح أن آل محاولة لفهم  13و 12 /السادس والسابع الهجریين 

نصوص األدب الصوفي المنظوم والنثري بدون العودة إلى هذه المصادر هي 
ا أن تؤدي إلى الوقوف على خصوصيات أدب التصوف محاولة یائسة ال یمكنه

بل أن آل األدب الصوفي الذي أنجز بعد . بالمغرب األوسط في العصر الوسيط
 15 /حتى نهایة القرن التاسع الهجري  الميالدي 13 /نهایة القرن السابع الهجري 

استقى آل خصائصه وأفكاره من هذه المرحلة المتطورة من عمر أدب  الميالدي
  .لتصوف بالمغرب األوسطا

  :أنواع األدب الصوفي
الرسائل الحجازیة واألمداح النبویة وتعتبر من ذیول السيرة النبویة وهي 
البذور األولى للشعر الدیني آما أنها وثيقة الصلة بالزهد والتصوف بل أن بعض 

  .الباحثين اعتبروها من فنون الشعر التي أذاعها التصوف
فيه الصوفية إلى النظم  اع في العصر الوسيط یلجأازیة فن شالرسائل الحج

فيكتفون ) ص(عندما تحول بينهم وبين أداء فریضة الحج وزیارة قبر الرسول 
برز هذا الفن . دسةببعث رسائل یترجمون فيها أشواقهم وحنينهم إلى البقاع المق

 1301 -هـ  699ت (د بن صالح الشاطبي وفي أبى عبد اهللا محمببجایة مع الص
  :)62( )ص(، یقول متشوقا إلى زیارة قبر الرسول )م

ل    بيل   أرى العمر یفنى والرجاء طوی ب س رب الحبي ى ق يس إل  ول
اه  يرةإحب ن س ق أحس ه الخل  فما الصبر عن ذاك الجمال جميل   ل

ه ثم ترب ي بل فى قلب ى یش ل    مت المزار بخي ر ب مح ده  ویس
 - هـ  673ت (حسين التميمي وفي الغرض نفسه یقول أبو عبد اهللا محمد بن ال

  :)63( )م 1275
ي  ذنب أوأن وة م وا اهللا دع ى    دع ق وأعس ت العتي ر البي ثمأنظ  ل

حبه  ي وص وقي للنب ول ش ا ط تم      في ؤاد ویك ى الف ا یلق د م ا ش  ی
ول اهللا   ك رس اجتي أإلي ع ح يم     رف ق ه ق والخل فيع الخل ت ش  فأن

ن دون    فقد سارت الرآبان واغتنموا المنى ي م رموأن ق مح  الخالئ
وفي قصائد المدائح النبویة اشتهر ببجایة الصوفي أبو عبد اهللا محمد بن 

سلك في شعره طریق حبيب بن أوس  ،)هـ 673ت (الحسين بن ميمون القلعي 
له شعر آثير شرع في تدوینه ولو تم ( :وتميز بكثرة أشعاره قال فيه الغبریني
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) ص(قصيدتين في الزهد ومدح النبي وأورد له  ،)تدوینه لكان في مجلدات آثيرة
  :)64(في ثمانية عشرة بيتا منها هذه المقاطع

ن أ ان أم ل أن ب رم  ج ؤادك مغ حم    ف ك یس اق ودمع ك خف  وقلب
د  مك منج ا ذاك إال أن جس  وقلبك مع من سار في الرآب متهم   وم

بتلمسان  )م 1270 -هـ  627ت (وآذلك نظم عبد الرحمان الفازازي 
النبي وذآر صفاته واإلشادة بمعجزاته والتشوق لزیارة قبره حتى  قصائد في مدح

نستشف الخصائص الفنية  ،)ص(لقب بصاحب األمداح في سيد الوجود محمد 
بدائع خضع ) ص(له في مدح النبي ( :لشعره في المدائح من خالل تعليق المقري

ينات وجال وأوجز في تحبير اآلیات الب... عجز بتلك المعجزاتألها البيان وسلم 
 ،)سحرا ورفع للقوافي رایة استظهار تخير فيها إال ظهر فعجم وعشر وشفع وأوتر

  :)65(ومنها قوله
ا     آملت بنعت محمد خير الورى ا وحجوله ائد تله رر القص  غ
دعوة   اء ب تص دون األنبي  وسمع العباد عمومها وشمولها   واخ

فيها بساطة األسلوب وبالنظر في أشعار المدائح نجد الصوفية قد التزموا 
واالستنجاد به ) ص(وسهولة األلفاظ مستعملين الخطاب المباشر في مدح الرسول 

لق من الذنوب وهو موقف لم نعهده من الصوفية في أشعار الزهد شفيعا للخ
واالبتهاالت والتصوف ویعزى ذلك إلى آون المدائح أصبحت في هذه المرحلة من 
العصر الوسيط أثرا شعبيا یتناقله الناس ویرددونه آاألذآار والتسابيح فهي إرث 

  .منه تجربة شوق ذاتية أآثردیني اجتماعي 
  :األحزاب

عة األذآار تكون مطالعها بعض اآلیات القرآنية واألحادیث هي مجمو
ها المرید في أوقات معينة وهدفها تقویته وتحصينه بطاقة أالنبویة الشریفة یقر

والحزب لغة جمع أحزاب أي جماعة من الناس  .روحية تمنحه الطمأنينة واليقين
 أآثرت في ن الكریم وذآرابه وقد وردت هذه الكلمة في القرآوحزب الرجل أصح

أال (یقول تعالى في المجادلة ). المجادلة -الروم  -المؤمنون  -المائدة ( سورة من
أال إن حزب الشيطان هم (وفي آیة أخرى  ،)66()إن حزب اهللا هم المفلحون

  .)67()الخاسرون
وأول من سن األذآار ووضع األحزاب للمریدین الشيخ عبد القادر الجيالني 

وصلت عن طریقه إلى المغرب األوسط بواسطة أبي و )م 1166 -هـ  561ت (
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لبسه أالذي التقى به في الحرم الشریف و )م 1198 -هـ  594ت (مدین شعيب 
ولما دخل بجایة رتب بدوره  .)68(الخرقة وأودع فيه آثيرا من أسراره منها األذآار

حياء بإ العميق وینبع اهتمامه باألذآار من تأثره )69(للمریدین أذآارا یلتزمون بها
یشغل به قلب المرید ولسانه  اعلوم الدین الذي اعتبر فيه الغزالي الذآر ضروری

وقد  .)70(وبه تختتم المجاهدات وینتهي الذآر بصاحبه إلى فراغ قلبه عما سوى اهللا
لذآر شهود المذآور ودوام : (أولى أبو مدین أهمية آبيرة في حكمه للذآر فقال عنه

الذآر شهود الحقيقة (، )بوجوده وأخذك منك بشهودهالذآر ما غيبك (، )الحضور
وقلوب (، )جعل اهللا قلوب أهل الدنيا محال للغفلة والوسواس(، )وخمود الخليقة

  .)71()العارفين مكانا للذآر واالستئناس
خاصة یجلس  ببجایة أذآار )هـ 638ت (آما آان ألبي الحسن الحرالي 
لغبریني آاملة في آتابه عنوان ذآرها ا ،لقراءتها بعد صالة الصبح متربعا

  .)72(الدرایة
  :األوراد

له وأصحابه آعبارة عن آیات وتحميدات وصلوات وتسليمات على النبي و
أو بتالوة آیات من ) ص(یتخللها تضرع وتختم بالدعاء أو بالصالة على النبي 

ن ومن الصوفية من یدمج الحزب في الورد فيسمى الراتب، وال تختلف عن آالقر
زاب من حيث الصيغة والمضمون بل في توقيت قراءتها فالورد یكون في األح

في آل وقت وهي أذآار  ل یوم بعد الصالة أما الحزب فيقرأوقت محدد من آ
اد والحزب غالبا جماعة أو على انفر لمرید للتقرب من اهللا والورد یقرأیستعملها ا
  .جماعة ویعرف الورد عند الشاذلية بالوظيفة ما یقرأ

ميز األوراد بأسلوبها الرفيع وخيالها الورع ألنها موجهة إلى العقل وتت
والروح وقد وقف العلماء مواقف مختلفة فتحدث ابن القيم الجوزیة عن آثرها 

واعتبرها اإلمام  ،)73(ها في دفع اآلفات وتذليل المصائبالنفسي وأهمية االستنجاد ب
أنها ناتجة عن حاجة المرید  وقال فيها أحمد زروق ،)74(الشاطبي بدعة مستحدثة

  .)75(إليها لسبب في نفسه
  :الحكم

هي من أنواع النثر یعكس فيها الصوفي تجاربه وخبراته في ميدان 
التصوف ومعاناته ظهرت في بجایة خالل القرن السادس الهجري على ید أبي 
مدین شعيب الذي استطاع أن یختزل ویبسط األطروحات الصوفية التي جاء بها 
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ه وابن العریف في آتابه محاسن المجالس، ئري في رسالته والغزالي في إحياالقشي
في عبارات بسيطة لكنها عميقة ودالة راع فيها األسلوب والخيال الصوفي 

فهو یعبر مثال  .)76()نس الوحيد ونزهة المریدأ(والرمزیة وقد ضمن ذلك في آتابه 
: بقوله )77(لب عما سوى اهللاآل من القشيري والغزالي في مسالة فراغ الق رأيعن 

وشارك الغزالي  .)78()ق في مشاهدة الحقعالمة اإلخالص أن یغيب عنك الخل(
في  )79(رأیه في أن القلب هو المدرك للحقائق اإللهية بالذوق والكشف وليس العقل

ویبسط منهج  ،)80()أي التصوف على الزهد واالجتهاد الشأنأسس هذا (قوله 
بالمحاسبة یصل العبد (رد في آتاب الرعایة للمحاسبي بقوله محاسبة النفس الذي و
التي جاء  ،عدا اهللا ولخص بطولة الزهد في آل شيء ما )81()إلى درجة المراقبة

الملتفت إلى الكرامة آعابد األوثان فانه یصلي (بها ابن العریف في قوله 
ة والمریدین مدین هذا نموذجا فریدا سهل على الطلب ویعتبر عمل أبي .)82()ليرى
  .التصوف وبسط لهم أمهات آتب التصوف ومصطلحاتها الصعبة أغوارفهم 

حكم جمعها في مجموع  )هـ 683ت (وآذلك آان ألبي الحسن الحرالي 
أما الحكم  ،)83(وهي تضم أربعا وسبعين ومائة حكمة) نس القاريأسعد الواعي و(

حكم ابن عطاء اهللا  التي ذاع صيتها وانتشارها بين صوفية المغرب األوسط هي
  .)84(من شرحها وأآثرواعنایة خاصة  أولوها )هـ 709ت (السكندري الشاذلي 
  :الحكاية الكرامية

هي نص نثري یروي موضوعا أو عددا من الموضوعات لفعل خارق 
للعادة ظهر على ید عبد صالح في دینه متمسكا بأوامر اهللا ونواهيه في جميع 

أیضا نصوص أدبية تحمل صورة القصص القصيرة وهي  )85(أحواله من غير تنبؤ
في موضوعات قدرته الخارقة على شفاء  )86(التي عادة ما تروي قصة الصوفي

األمراض المستعصية وطي األرض بالمشي على قوس قزح وفوق الماء أو 
الطيران في الهواء واستجالب األمطار وقت القحط وتكثير الطعام على الرغم من 

 )87(وم الممات وتحقيق في أماني الناس ورغباتهم ورفع الضيمندرته والتنبؤ بي
عنهم وتحمل في مضامينها دالئل معنویة وفكریة تعكس مكانتها ومرجعيتها آبنية 
أساسية في الفكر البشري آالبنية العقالنية مرتبطة بنمط مجتمعي وبأسلوب معيشي 

وهي آذلك تعبير عن  ،)88(في الوجود وممارسة لمعتقد دیني وتأآيد لهذا المعتقد
أوضاع اجتماعية واقتصادیة وسياسية سادة المغرب األوسط وتتقدم آأداة سلمية 

ي في سياق المحن والظروف لمعالجة األوضاع وغالبا ما ینتج النص الكرام
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  .الصعبة
حكایة الدليل وتكون حجة : وتتمفصل الحكایة الكرامية إلى ثالثة مفاصل

. الشيخ أتباعبالوالیة وتروي الطریقة التي یتمتع بها  وحكایة التمتيع. على الوالیة
وتحقق الحكایة  .)89(وحكایة التمتع بالوالیة وتحكي الكرامات التي یتمتع بها الوالیة

الكرمية على المستوى األخالقي والتربوي مجموعة من النتائج أنها أداة للتربية 
الوجود  أیضا عن الغازعلى طریقة صوفية معينة وتجيب  وإقرارهوتطویع المرید 

ن هدف األدب الكرامي یتنوع حسب مقاصد المتصوف وغوامض القدر وبالتالي فإ
ذین یشعونها ومؤلفي آتب آمنتج مباشر للحكایة الكرامية أو حسب أهداف الرواة ال

  .المناقب
ومن ابرز آتب المناقب والطبقات التي أولت عنایة للحكایة الكرامية بالمغرب 

أنس الفقير (و )م 1304 - هـ  704ت (للغبریني  )عنوان الدرایة(األوسط آتاب 
) بغية الرواد(و )م 1407 -هـ  810ت (البن قنفذ القسنطيني ) وعز الحقير

هـ  617ت (البن الزیات ) التشوق(و )م 1378 -هـ  780ت (ليحيى بن خلدون 
 البن مرزوق) المجموع(و )م 17القرن (البن مریم ) البستان(و )م 1220 -
هـ  910(البن صعد ) النجم الثاقب(و) روضة النسرین(و )م 1379 - هـ  781(
 )م 1478 -هـ  333ت (للمازوني ) صلحاء وادي الشلف(و )م 1496 -
وغيرها بحاجة إلى قراءة  ،للماللي) المواهب القدسية في المناقب السنوسية(و

  .ایة الكراميةمتفحصة للحك
سيس لنمط من الحكایة الكرامية وقد وفق أصحاب آتب الطبقات في التأ

ليات علم الحدیث في الكرامة اعتمادا على االستعانة بآیعتمد طرد الشك في حقيقة 
ضبط السند الصوفي والمصطلح الدیني في داللته السنية والفلسفية وتبریریها 
للروایة الكرامية باستثمارها لعناصر المعجزة عند األنبياء بالنص القرآني 

وفي الصياغة الجمالية  ليات األدب في جوانب المقدمات والخواتمواستخدامها آل
  .)90(والبالغية والبعد الحكائي

  :شعر التوسالت واالبتهاالت
ارتبط ظهوره بالمغرب األوسط باستفحال ظواهر الظلم والتعدي من جانب 
الوالة وجباة الضرائب واالضطراب السياسي واالقتصادي الذي طال المجتمع بما 

وا إلى الشكوى والتوسل والتضرع إلى اهللا ليخلصهم من لصوفية الذین لجأا فيه
رائد هذا النوع  )هـ 513ت (ویعد أبو الفضل ابن النحوي . األزمات والمصائب
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  :)91(من األدب بقلعة بني حماد ومن أشعاره في التوسل
د      لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا ا أج والي م ى م كو إل ت أش  وقم

ا  ت ی يوقل ى أمل ا منته يدي ی د     س ه بكشف الضر اعتم ن علي ا م  ی
ا ت تعلمه ورا أن ك أم كو إلي ا   أش د م ا صبر وال جل ى حمله ي عل  ل
تكيا    ر مش دي للض ددت ی د م د    وق ه ی دت إلي ن م ر م ا خي ك ی  إلي

إیمانه العميق بأن آما نظم قصيدته الجيمية المسماة بالمنفرجة انعكس فيها 
ن وقيام الليل داعيا إلى االستعانة بالقرآ ،الفرجلها مآن ا فإاألزمة مهما اشتد وطؤه

في تأمل وتمعن مع االجتهاد في العبادة قصد الوصول إلى الكشف معتبرا هذه 
  :)92(الدرجة قمة العيش وبهجته وفي هذا المعنى یقول

ة تنفرجي تدي أزم البلج    اش ك ب د أذن ليل  ق
ه سرج    ل ل  رجحتى یغشاه أبو الس   وظالم اللي

وقد نالت المنفرجة اهتمام العامة والخاصة أصبحت أثرا یستعينون به آلما 
 - هـ  636ت (حلت بهم النوائب وقد قام الفقيه أبو محمد عبد اهللا الخضرمي 

دخله الموحدون السجن في قسنطينة بتخميس قصيدة المنفرجة مما ألما  )م 1239
لكرب وتخليص الناس من یبين استمرارها وتأثيرها على النفوس وفي دفع ا

معلومة  - أي الجيمية  - مازلت هذه القصيدة( :شدائدهم وقد قال عنها الغبریني
غرب األوسط إلى مبل إن االهتمام بها تواصل في ال ،)93()اإلفادة ظاهرة الزیادة

  .)94(الخامس عشر الميالدي/ التاسع الهجري غایة القرن 
بن عبد اهللا محمد بن الحسين وشارك ابن النحوي في هذا الفن الصوفي ا

امعا في رحمة اهللا وشفاعة الذي یقول ط )م 1275 -هـ  673ت (القلعي 
  :)95(رسوله

رحم       قلني عثرتيأفيا سامع الشكوى  و وت والي تعف ا م ك ی  فإن
م    ویا سامعين استوهبوا لي دعوة ن فضله تتنس ة م  عسى عطف

  :الرسائل اإلخوانية
تبات السنية التي آان الصوفية یتبادلونها فيما وتعرف عند الصوفية بالمكا

بينهم وأغراضها التشوق والثناء والمدح والنصح وطلب الدعاء وفيها لم یلتزم 
الصوفية بأسلوب النثر المرسل فحسب بل أقحموا الشعر وآان ابن خلدون یستقرئ 

وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر ( :هذا النوع من المراسالت في قوله
وازینه في المنثور من آثرة األسجاع والتزام التقفية وتقدیم النسيب بين یدي وم
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  .)96()األغراض وصار هذا النثور منباب الشعر وفنونه
  :شعر الزهد

تتمحور أغراضه بين الدعوة إلى ترك الدنيا والزهد فيها والتذآير بالموت 
  .األشبيليالحق  والدعوة إلى عمل اآلخرة وممن اشتهر بهذا الفن أبو محمد عبد

  :شعر التصوف السني
وفيه التزم الصوفية ذآرى مجاهدتهم وأورادهم وأذآارهم بأسلوب بسيط 
األلفاظ والمعنى بعيدا عن اإلفراط في الرموز واإلشارات ومن رواده أبو مدین 

  .)م 1198 - هـ  594ت (شعيب 
  :شعر التصوف الفلسفي

یحاءات للتعبير عن اتجاهاتهم وفيه اعتمد الصوفية الرمزیة واإلشارات واإل
في اإلشراق ووحدة الوجود والوحدة المطلقة في قالب من المحسنات البدیعية 
والبيانية تميل إلى الغموض غلبت عليهم فيها عاطفة الحب اإللهي التي آانوا 

فضال على جنوحهم إلى توظيف  -السكر -یرتشفون منها حتى الغياب عن الوعي 
  .مریات للداللة على حقائقهم الصوفيةاأللفاظ الغزلية والخ

إن شعر التصوف الفلسفي تلون آثيرا بالفلسفة وحافظ على صورته الجمالية 
فضال على أن القائلين به لم ینظموه على سبيل الصناعة الشعریة وإنما على سبيل 

  .الممارسة واالطالع والشهود

 :الهوامش
صوفي في المغرب واألندلس في عصر األدب ال: انظر، نور الهدى الشریف الكتاني - 1

  .وما بعدها 19، ص 2001 الموحدین، أطروحة دآتوراه، جامعة محمد الخامس،
القرنين السادس والسابع الحرآة الصوفية في المغرب األوسط خالل : بونابيالطاهر انظر،  - 2

  .وما بعدها 20، ص 2000 ،الهجریين، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر
  .68 ، ص)ت .د(المغرب في ذآر بالد إفریقية، مكتبة المثنى، بغداد، : د اهللا البكريأبو عبي -  3
  .72، ص شجرة النور الزآية: ابن مخلوف -  4
 ،األزهار الریاضة في أئمة وملوك اإلباضية، القسم األول: سليمان بن عبد اهللا الباروني -  5

  .72، ص )ت .د(مطبعة األزهار البارونية، 
  .بعدها وما 283، ص 2عالم اإلیمان، ج م: الدباغ -  6
  .84، ص 1966 ،الدار المصریة للتأليف ،آتاب الصلة، القسم األول: بن بشكوالا -  7
  .59ورقة آتاب الجامع، مخطوط زاویة طولقة، : عبد الرحمان الثعالبي -  8
مي، الدولة الصنهاجية، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسال: الهادي روجي إدریس -  9
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  نور الدین دحماني
  مستغانم جامعة

  
لماذا وجد : نود أن نلج إلى هذا الموضوع انطالقا من اإلشكالية اآلتية

التصوف اإلسالمي في الشعر إطارا تبليغيا؟ وبمعنى آخر ما هي نقطة التماس التي 
ما طبيعة المقومات الجمالية : أدقیلتقي عندها هذان األفقان الوجدانيان؟ وبتحدید 

ال  -التي أغرت أحدهما باآلخر؟ إذا استقصينا األمر بتمعن ورویة، فسنكتشف 
بأن الصورة الفنية هي أحد أبرز تلك المقومات التي من شأنها أن تجمع  -محالة 

ف ذلك بين الشعر هذا الجنس األدبي الممتلئ آثافة انفعالية إیحائية، وبين التصو
فيه قد حرارة عرفانية نورانية، فهي الفضاء الذي تماهى الروحي المت السلوك

ق فعال في تراثنا العربي اإلسالمي، وما التجربة الشعر والتصوف، وهذا ما تحق
وغيرهم إال البن عربي والحالج وابن البستي والبسطامي وابن الفارض،  الصوفية

أدبيا محضا، ولم یكن للغایة ا لم یكن منظورهم لنظم الشعر حق. خير دليل على ذلك
التهم الروحية والوجدانية اإلبداعية في حد ذاتها، وإنما آان وسيلة لتزآية مقو

  .قة ببلوغ أرقى ما یمكن بلوغه من درجات الصفاءالمتعل
ایا الفنية في التراث لقد آانت الصورة إذن إحدى أبرز االهتمامات والقض

فضال عن الجهود  ،)1(مين والفالسفةن والمتكلاللغویي: قطابه الثالثةال بأالقدیم ممث
  .الحدیثة والراهنة، العربية منها أو الوافدة إلينا من مذاهب النقد الغربي

إن معنى الصورة الذي نرید هنا قریب مما تصوره الجاحظ قدیما عندما 
 ،)2("الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر"ذهب إلى أن 

أوالها أن للشعر منهج خاص في : نا إلى ثالثة مبادئفمصطلح التصویر یحيل ه
تحدید المعاني واألفكار وصياغتها، وتكمن وظيفة هذا المنهج في إثارة االنفعال 

هو عرض  -غالبا  -أسلوب الشعر في الصياغة  واستمالة المتلقي، وثانيها أن قوام
، أما )التجسيم( المعنى بطریقة حسية، وهذا المبدأ یعادله في النقد الحدیث مصطلح

ثالثها أن هذا العرض الحسي للمعنى الشعري یقربه من مفهوم الرسم، إذ یجعله 
 .)3(مماثال له في طریقة التشكيل
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لذا اعتبر الصوفية الشاعر "ینطوي الشعر على سر ال یدرآه إال الشعراء، 
م جسمه في األرض، وقلبه في السماء یتسقط أخبار العال... مصنوعا على عين اهللا

العلوي الذي یمده بومضات إلهية بها یكون شعره نارا تهجم على األفئدة بغير 
ذلك أن الشعر حالة إبداعية تباغت اإلنسان إثر تجربة انفعالية تعرض  .)4("حجاب

  .له أو موقف شعوري یتمثله فنا
وقد جعل شعراء التصوف من الشعر مقام إشارة حيث ال یدرك المعنى إال 

دة والمكاشفة والتقلب وغيرها من اصطالحاتهم التي تندرج بالتماهي والمجاه
فهو ال یأتيك وإنما ترحل إليه، وینهل من التجربة . ضمن أحوالهم ومقاماتهم

فمنهم من عمد إلى شحن النصوص الشعریة بالمعتقدات والتصورات . الصوفية
عربي،  الدینية وقصدها لذاتها مثلما هي الحال مع ذي النون المصري والحالج ابن

ومنهم من خلبه أسلوب التعبير الصوفي ووجد فيه متنفسا یعكس رؤیة غنية وتولد 
أسئلة تكشف عن العالم الخفي لإلنسان واللغة والوجود، دون أن تتقيد بمعایير 
محددة أو تخضع لنظریة جمالية ما نحو ما نحا ابن الفارض وعفيف الدین 

  .التلمساني وبعض شعراء الحداثة
) األدب(الشعر بالتصوف العالقة التي تربط بين الدین والفن وتعكس صلة 

ألن الدین واألدب فعاليتان ، لم تنقطع على مر العصور، وهي عالقة وثيقة جدا
إنسانيتان من حيث الممارسة واألداء، ال سبيل إلى نكرانهما مهما طرأت على حياة 

لكن ، آلخر في زمن ماإال أن أحدهما قد یتقدم على ا. اإلنسان من تغيرات وأحوال
يات ذلك التفاعل ولعل أوضح تجل. لذي ال مراء فيهتفاعلهما الدائم هو األصل ا

لتثري الفكر اإلنساني في مرحلة من مراحل ، بزوغ األسطورة ثم ترعرعها بينهما
وقد سبق أن قرر سيد قطب . وتبين عن حيرته في التردد بين الفاعليتين، تطوره

لف تحت جناحها آل من الدین والفن، لما عرض نظریته في تلك الحميمية التي یتآ
  .)5(التصویر الفني في القرآن، وال سيما في الجانب القصصي منه

ولعل عرب ما قبل اإلسالم آانوا على وعي بشكل أو بآخر بتلك العالقة، 
بالشاعر تارة والكاهن تارة أخرى والساحر تارة ) ص(وما یعزز ذلك نعتهم النبي 

على جوانب تلك العالقة بين المجاالت الثالثة في   القرآن الكریم یلقي ضوءاثالثة، و
فسواء أآان هذا اإلدعاء مشيرا إلى تسفيه . )6(معرض رد ذلك االتهام ودحضه

د وجود نه یؤآفإ، أو إلى اللبس الحاصل في أذهانهم، الدعوة وصاحبها بنظرهم
والتقارب العملي بين ، رثةالعالقة عند من ادعوا ذلك بسبب المعتقدات المتوا
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  .شخصية النبي والكاهن والساحر والشاعر وفق تصورهم
والتقليل من ) ص(وال أتصور أن األمر یأتي هكذا لمجرد التعریض بالنبي 

المكانة فالوقائع التاریخية تشير إلى ، شأنه من خالل رميه بتلك االدعاءات
والكاهن والساحر في  ع بها شخصية آل من الشاعرالمرموقة التي آانت تتمت

ولعل ما قيل عن المعلقات في الشعر الجاهلي . المجتمعات الغابرة بشكل عام
  .التأآد من حقيقة هذه العالقة وصلتها بالبيت العتيق یحدونا أیضا إلى

ل معادلة ري الصوفي إال في إطار تمثوال یمكن أن نفهم حقيقة الخطاب الشع
؛ حيث یشد العابد رحاله الوجدانية )المعبود(هللا ا - ) العابد(نسان روحية طرفاها اإل

للعروج إلى مستویات مقامية عدته في ذلك المجاهدات، ومقصده في ذلك بلوغ 
أسمى درجات الروحانية واالنفراد بأنوار المحبة اإللهية التي تستمد نسائمها من 

  .سلم األحوال
وهو من  - ففي هذا الصدد مثال نلفي المستشرق الفرنسي لویس ماسينيون

یتلمس ماهية الخالق عند الحالج، أو العالقة  - أهم الدارسين المعاصرین للحالج 
، )هو هو(بين الخالق والمخلوق، أو بين الالهوت والناسوت فيما یسميه بنظریة 

على الرغم من تأآيد الحالج تعالي فكرة اإلله لم یكن یفهم من ": وفيها نرى أنه
المسيحي الذي  - لوصول إليه، ومن التراث اليهودي ذلك أن اإلنسان ال یستطيع ا

یقول بأن اهللا خلق اإلنسان على صورته، استخلص الحالج مذهبا في الخلق 
  .)7("اإلنسان القابل لالتحاد باهللا: متناسبا مع مذهب التأليه

وتتحدد طبيعة الخيال الشعري لدى المتصوفة انطالقا من جملة الصور التي 
هم الروحية، فأسلوبهم متذبذب یتراوح ما بين التقریریة یترسمونها إلفضاءات

واإلخباریة حينا، واالنفعالية اإلنشائية حينا آخر، وسيأتي بيان ذلك فيما سنعرض 
له من شواهد، والتخييل یجد ممرات له عبر آثافة التعبير االنفعالي إذ یبعث 

لحسي بالمعنوي الصور من مكامنها ویقدمها بين یدي الداللة والفكرة، فيتحد ا
  .وتتمخض عن ذلك الصورة وآأنها آائن حي یشع بالحياة

وینبغي لدى حدیثنا عن الخيال الشعري الصوفي الذي یقترب إلى حد ما من 
على غرار ما ذهب إليه الشاعر والناقد اإلنجليزي  - خيال الرومانسيين أن نميز 

ذهبية التي من خاللها بين الخيال وبين الوهم، فاألول یمثل العدسة ال - وردزورث 
یرى الشاعر موضوعات ما یلحظه أصيلة في شكلها ولونها، في حين أن الثاني 

آما یتعين أن  .)8(سلبي یغتر بمظاهر الصور ویسخرها لمشاعر فردیة عرضية
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نضع نصب أعيننا تمييز آولردج بين الخيال األولي الذي یشترك فيه عامة الناس 
ل أداة اإلبداع الفني، وهو أرقى الثانوي الذي یمث م، وبين الخيالفي معرفة عالمه

  .)9(ملكات البشر
بما أن الصورة الفنية تجسيد للمعنوي في هيئة المرئي الحسي وإخراجه من 
حيز التجرید، فإن الخطاب الشعري الصوفي فضاء تتعایش فيه المادة والروح، 

لى أن احتفاله بالمادة ولكن یجمل بنا أن نشير إ. وإن ظل یزعم أنه ال یحفل بالمادي
  :ال یتحقق إال في طریقة تقریر شعري لموقف روحي، أال ترى قول أبي الحدید

دا    عليك وقد هلكت عليك وجدا   أهابك أن أقول هلكت وج
ي     ا لطرف اد دن و أن الرق دا    ول دمع جل ا بال دت جفونه  جل

ینتابه حياله، فصاحب هذین البيتين یوجه خطابه إلى اهللا معبرا عن موقف انفعالي 
وهو الهيبة من أن یبوح بفنائه في الوجد، ویستعير سلوآا مادیا لتوضيح شده 

الفناء التي تعد قيمة ) ةلذ(لرقاد حتى ال یفوت على نفسه حرصه على مغالبة ا
روحية، فشخص في صورة استعاریة الرقاد وتمثله آائنا تحرك یدنو من العين 

وال یخفى ما في . ا لها إن حاولت أن تغفووینأى عنها، آما جعل من الدمع جالد
  .هذا الصنيع من سعي إلى المقاربة الصوفية بين ما هو مادي وروحي

ب بها ضيلة الذآر التي یرطأما ابن الفارض فقد التمس في سياق عرض ف
الصوفية ألسنتهم ویزآون بها قلوبهم صورة السكر والنشوة، ومعلوم أن هذه 

ها المألوفة بمجالس الشراب والمنادمة الحسية، الصورة إنما تتصل في حقيقت
: أن تنسى ما سوى المذآور في الذآر، لقوله تعالى"والذآر في لغة المتصوفة 

الذآر طرد الغفلة، فإذا ارتفعت : وقال بعض الكبار... )واذآر ربك إذا نسيت(
 الخروج من فضاء الغيبة إلى فضاء"وهو أیضا  .)10("الغفلة فأنت ذاآر وإن سكت

  .)11("المشاهدة على غلبة الخوف أو لكثرة الحب
بيد أن المتصوفة درجوا على اصطناع اصطالحات وألفاظ تستقي صور 
معانيها من موضوعات شتى، ویعد السكر من أوفرها لصوقا بالخطاب الشعري 
الصوفي، فالسكر لغة نقيض الصحو، وبالنظر إلى التماثل المعنوي نجده یحمل 

األشياء في مستوى آخر عند المتصوفة، فهو أن یغيب عن تمييز نفس الداللة ولكن 
قوي، واستيالء سلطان الحال، ویكون  وال یغيب عنها، وهو آذلك غيبة بوارد

فيما  - باعثا للنفس على الطرب وااللتذاذ، وهو أقوى من الغيبة وأتم منها، والسكر
ل والحيرة أحد مقامات الواجد األربعة إضافة إلى الذهو -یرى الواسطي 
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 .)12(والصحو
ویذآر السراج الطوسي من جملة األلفاظ الجاریة في آالم الصوفية حالي 

غيبة "السكر والصحو، فيما یقابل حالي الغيبة والحضور، بحيث أن األولى تعني 
، خالفا "القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره، ومشاهدته للحق بال تغيير ظاهر العبد

من أشكال الغيبة، ولكنها تتميز بتجليها في ظاهر للغشية التي هي أیضا شكل 
حضور القلب لما غاب عن عيانه بصفاء "العبد، في حين أن الثانية یقصد بها 

  .)13("اليقين
. إال بشراب هو الخمر أو المدامة) الواقع الحسي(وال یكون السكر في العادة 

إدامة شربه إال  الخمر، سميت مدامة، ألنه ليس شيٌء یستطاع: والمدام والمدامة
سميت مدامة : إلدامتها في الدن زمانا حتى سكنت بعدما فارت، وقيل: هي، وقيل

  .)14(لعتقها
تلقي األرواح واألسرار الطاهرة لما "والشرب في تصور السراج الطوسي 

یرد عبيها من الكرامات وتنعمها بذلك، فشبه ذلك بالشرب لتهنيه وتنعمه بما یرد 
ولكن ذا النون المصري ال یربط  ،)15("شاهدة قرب سيدهعلى قلبه من أنوار م

وأما الشراب في نظر التهانوي  .)16(الشرب بالخمر بل باالغتراف من بحر المحبة
فالمعنى الذي یلتقي عنده هؤالء  .)17(العشق والمحبة والسكر والغياب عن الوعي
  .هو االرتواء من عذوبة الذآر وسائر الطاعات

لم یكن عفویا اعتباطيا، بل آان عن ) المدامة(ر لفظ ولعل استعمال الشاع
قصد في غالب التقدیر، ألنه أراد أن حال السكر هذه تتصف بصفة الدوام، التي 

وهو ) الحبيب(فالمتصوف على اتصال دائم بمعبوده . في التحدید اللغوي رأیناها
حال المحبة دائم الذآر له حتى لكأنه یجد في ذلك ما یبعثه على النشوة والسكر، و

غليان "تقتضي هذا السكر الروحي ألنه ) ذآر الحبيب(الخالصة التي تستشفها من 
أو هو دهش  ،)18(آما قال محمد بن خفيف "القلب عند معارضات ذآر المحبوب

  .)19(یلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، وهو حال شریف
د الغفلة، فإذا ارتفعت طر"إن الذآر هو قوام المجاهدات الصوفية، بمعنى 

الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء : "وهو أیضا ،)20("فأنت ذاآر وإن سكت
فهو سلوك ذو قيمة روحية یلتزمه  .)21("المشاهدة على غایة الخوف أو لكثرة الحب

الخمرة ویطلب الصوفي ليبقى على صلة دائمة باهللا عز وجل آما یالزم الثمل 
 .النشوة
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مة وطبيعة اإلناء الذي صبت فيه، فهو البدر والبدر هو ثم یصف هذه المدا
القمر في حالة االمتالء واالآتمال، ویرتبط ظهوره بالتقویم الهجري، حيث تكون 
ليلته الليلة الرابعة عشر، وال یخفي ما تنطوي عليه داللة البدر من قيم جمالية لدى 

وممدوحيهم وسائر العرب بخاصة، فكثير من الشعراء راحوا یشبهون محبوباتهم 
  :من یتوددون إليهم ویستجدون رضاهم بالبدر، فهذا عنترة یقول

 فإنك مثلي في الكمال وفي السعد   وقال لها البدر المنير أال أسفري 
  :ویقول ابن الرومي

ه    ي جبين ت ف ا علق ان الثری  وبدر الدجى في النحر صيغ له عقدا   آ
  :ویقول البحتري

ل      يبحر لكف المستميح المجتد اظر المتأم ين الن در لع  ب
إن البدر عند ابن الفارض آأس لتلك الشراب التي ینتشي بها الصوفي، 

ا طبيعي وتأتي هذه الصورة لتآلف بين مستویين من الحسن والجمال، أحدهم
  ).ة الذآرلذ(واآلخر روحي ) البدر(

مع  وابن الفارض یربط تلك النشوة الروحية بالنشوة المادیة، وهذا یتماشى
الوظيفة البالغية للصورة الفنية التي تقدم المعنوي المجرد في هيئة حسية، فجعل 
من البدر آأسا لمدامة الذآر، فكل من البدر والمدامة مدرآان بالحس والمعاینة، 
والصوفي بعي ذلك بطبيعة الحال، وإنما آان هذا صنيعه حتى یجعل من فكرته 

، فالتقریر هاهنا أقرب )المتلقي(ان السامع وإفضائه التقریري قریب المأخذ من أذه
  .إلى المجاز منه إلى الحقيقة

في وصف حال النشوة هذه، ویأتي هذه المرة بتشبيه  ابن الفارض یواصل
بليغ استغنى فيه عن أداة التشبيه، فنلفيه یشبه هذه المدامة وهي مصبوبة بالكأس 

ما ذآرنا عن البدر  بالشمس، وهذا صنيع تقليدي نمطي في أشعار العرب، شأن
ل بالنسبة إليهم مظهرا من مظاهر ا بهذا المشهد الطبيعي الذي یمثفلطالما فتنو

توهج العظمة واتقادها ونصاعة الحق وشدة الوضوح، ولذلك ظلت هذه الصورة 
  :ماثلة في مخيلتهم اإلبداعية، فهذا النابعة یقول في بيت صار شاهدا بالغيا

وك آواآب    منهن آوآب ذا طلعت لم یبدإ   فإنك شمس والمل
  :وقال بشار في الغزل

ه      أهو الحبيب بدا لعينك أم دنت  شمس النهار إليك في جلباب
  :آما یقول ابن المعتز
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ي      یا سارق األنوار من شمس الضحى رى ومنغص ب الك ي طي ا مثكل  ی
فالمدامة عند ابن الفارض شمس، ولكن لنا أن نتساءل أنى یكون للبدر وهو 

لها أن یشتمل عليها، بالنظر إلى حجم آل منهما؟ فالشمس أآبر حجما من آأس 
ل قا فلما رأى الشمس بازغة(: وفي القرآن الكریم -آما یطالعنا علم الفلك  - البدر 

  .)22()شرآونهذا ربي هذا أآبر، فلما أفلت قال یا قوم إني بريٌء مما ت
وهنا . یعتقدها قومهه ألوهيته التي آان وهذا بعد أن تأمل في القمر وسف

یضعنا الشاعر أمام مفارقة الحجم، فلو فرضنا أن الشمس صبت في آأس البدر، 
لوجدنا أنها تفيض عنه لعدم إمكانية احتوائه إیاها، بيد أننا نصل بهذا التحليل إلى 
مفهوم صوفي اتخذ له مصطلح الفيض، ليسهل إدراك سر المماثلة الفنية بين 

  .روحيي والفيض الالفيض الماد
الواسع العطاء، من فاض : الفياض"ورد في آتاب التعاریف للجرجاني أن 

اإلناء إذا امتأل حتى انصب من نواحيه، ومنه قولهم أعطاني غيضا من فيض أي 
: وتحدث عن ضربين منه .)23("، الفيض الموت یقال فاضت نفسه...قليال من آثير

جود األشياء واستعداداتها في الفيض األقدس عبارة عن التجلي الذاتي الموجب لو
آنت آنزا مخفيا فأحببت أن ): "ص(الحضرة العلمية ثم العينية آما قال النبي 

والفيض المقدس وهو التجليات األسمائية الموجبة لظهور ما یقتضيه ". عرفأ
استعداد تلك األعيان في الخارج فالفيض المقدس مترتب على الفيض األقدس؛ 

الثابتة واستعداداتها األصلية في العلم، وبالثاني تحصل تلك فباألول یحصل األعيان 
  .األعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها
ما یفيده التجلي اإللهي، : "عنهم التهانوي ویعرف الصوفية الفيض فيما بينه

د بحسب المتجلي؛ فإن آان ي هيوالني الوصف، وإنما یتعين ویتقيفإن ذلك التجل
ا، يا وجودیي بالنسبة إليه تجلون هذا التجلي له عينا ثابتة، غير موجودة یكالمتجل

يا آالصورة المسواة، یكون ي له موجودا خارجفيفيد الوجود، وإن آان المتجل
  .)24("ي بالنسبة إليه بالصفات ویفيد صفة غير الوجود آصفة الحياة ونحوهاالتجل

وحي واآب مقام الذآر، فالتجلي اإللهي على هذا التصور إذن هو فيض ر
ا تترنح في ذآر الحبيب، بل آان نتيجة آسبية له، غمر أرواح الذاآرین وجعله

بفضل وعيه النظري بأصول  - ق ابن الفارض إلى حد بعيد فقد وف. سكر روحي
، وبين )سالشم(عن المدامة ) البدر(في المالءمة بين فيض الكأس  - التصوف 

الذات اإللهية في قلوب المتصوفة التي  ق في تجليالفيض الصوفي الذي یتحق
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  .تضيق عن احتوائها نظرا لعظمتها المتناهية
وال یكتفي الشاعر بهذا التشبيه للخمرة بالشمس، بل یصف لنا هيئة هذه 
الشمس في حرآتها وهي بين یدي هالل یدیرها على المتنادمين آي یرتووا منها، 

بمخلوق حي له یدین یدیر  وهذه أیضا صورة استعاریة شخصت الهالل وشبهته
  .بهما قرص الشمس، وأثبتت له أحد لوازمه وهو فعل اإلدارة

إلى جوار الصور السابقة،  وبعد ذلك ینتقل إلى صورة أخرى یضعها
ونشير . لتقصي أدبية الصورة) وآم یبدو إذا مزجت نجم: (ها من خالل قولهنستشف

الخمرة بالماء لتسویغ مذاقها  وقد تخلط ،)25(خلطه بغيره: إلى أن مزج الشراب لغة
ن آل مزج به الخمر مزجا ألالماء الذي ت) الهذلي(أبو ذویب وسمى . "ومفعولها

  :)26(ج صاحبه فقالواحد من الخمر والماء یماز
ر   بمزج من العذب عذب السراة د المط ریح بع ه ال  یزعزع

بأبعاده الحسية، له ابن الفارض، خمر یتمثهذا المزج المادي الذي یقوم به شاربو ال
ي لنا من خاللها ه في تشكيل مالمح صورته التي یجلومن ثمة یسعى إلى استثمار

المعنى المقصود في هذا المستوى من الخطاب، وهو ممازجة هذا الفيض العارم 
من التجليات اإللهية ألذآار المریدین والعارفين وعامة طبقات الصوفية، والذي 

  .لروحي الذي خيم على األجواءینجم عن تفاعله، ذلك السكر ا
ولكن ال ینتهي المعنى عند هذا الحد، إذا علمنا أن الشاعر یربط بين بروز 
النجوم وتأللئها بفعل المزج الذي أصاب المدامة، وبين بروز الزبد بعد مزج سائل 
الخمرة، ولكن هذا الزبد استحال إلى نجوم في الرؤیة الصوفية، والتي یصطلح 

: إن الطوالع جمع طالع، وهو من الفعل، طلع وتقول. بالطوالع عليها المتصوفة
فالطلوع یختص  )27(طلعت الشمس والقمر والنجوم تطلع طلوعا ومطلعا ومطلعا

من ضمن ما یختص بالنجوم، وهو آذلك الهالل، والطوالع عند أصحاب الفأل، ما 
  .)28(یتفاءل به من السعد أو النحس بطلوع الكواآب أو النجوم

یبعد أن یكون الصوفية قد ربطوا معنى طلوع النجوم وسائر الكواآب وال 
تطلع أنوار التوحيد على قلوب أهل المعرفة "بمصطلح الطوالع التي تعني أن 

بتشعشعها، فيطمئن ما في القلوب من األنوار بسلطان نورها، آالشمس الطالعة، إذا 
 .)29("ي في أماآنهاب وهلناظر من سطوة نورها أنوار الكواآطلعت یخفى على ا

  :ویقول الحسين بن منصور الحالج في هذا المعنى
رات    ع زاه ت طوال د تجل رق      ق ع ب ي لوام عن ف  یتشعش



39 
 

رق      خصني واحدي بتوحيد صدق الك ط ن المس ا م ا إليه  م
فالسراج الطوسي ساق لنا مثاال عن هيمنة الطوالع أوحت له به الصورة 

عن األنظار نور النجوم األخرى دون أن الفلكية، مفاده أن نور الشمس یحجب 
 )30(تحيد عن مواضعها، وهو یقترب في هذه الرؤیة مع الغزالي وابن عربي

يات من تجلى على باطن العبد وي إلى أن الطوالع أول شيء یتجلویذهب التهان
وتتميز الطوالع على نحو ما بينه  .)31(زین أخالقه بنور الباطناألسماء اإللهية، فت

نها آما تسعى لنسخ الظلمة، بدوام مكثها وطول وقتها، ونفوذ سلطا القشيري
هي على هذا النحو ف فاعليتها على خطر األفول والزوال الذي یترصدها، فوتتوق

  .)32(تةحالة عرضية مؤق
فابن الفارض یكني عن هذه الطوالع بالنجوم، التي هي ثمرة هذه المدامة 

الزبد في الصورة الحسية المادیة الذي  الروحية المشعشعة والممزوجة، في مقابل
وتكمن براعة الشاعر في أنه لف صورة . یكون عالمة على تشعشع سائل الشراب

ل في آنایة النجوم عن الطوالع، وهذا لنجوم بالزبد في صورة أخرى، تتمثتمثيل ا
صنيع ال یأتيه إال حاذق ماهر، ملك ناصية البيان، سيما وأن شاعرنا ال یطرق 

من جنس المواضيع التي درج عليها سائر الشعراء آالغزال والمدیح موضوعا 
بل هو بصدد الخوض في بيان موضوع خاص وهو حقيقة  ،...والفخر وغيرها

  .التصوف
یستأنف ابن القارض في وصف تأثير هذه المدامة وأما أحدثته من نشوة 

  :ن دونهمث عن نفسه ملكنه یلتفت هذه المرة إلى الحدیروحية فيه وفي صحبه، و
ا   ولوال سناها ما تصورها الوهم   ولوال شذاها ما اهتدیت لحانه

ونجده هنا یخلع على هذه المدامة رائحة، فيجعلها ذات شذا یستشعر بحاسة الشم، 
فتلك الرائحة الذآية هي  ،)33(المسك: والشذا شدة ذآاء الریح الطيبة، والشذا أیضا

تياد الحانة وهي محل بيعها، والشذا عامل ق الشاعر بها، الذي دفعه إلى ارسر تعل
  .من عوامل النشوة الروحية

ومثلما أضفى عليها تلك الرائحة الزآية، نجده أیضا یخلع عليها صفة النور، 
ضوء : إذا عال ضوءها، فالسنا: فهي مضيئة، والسنا من سنت النار تسنو سناء

هو الذي هيأ الوهم أو فهذا الضياء المنبعث من تلك المدامة  ،)34(النار والبرق
ر عليه ذلك، ألن الشيء إذا اآتفته الظلمة تخيلها وتصورها، ولواله لتعذالذهن ل

  .تبقى اإلحاطة بأبعاده ومالمحه وهيئته مستعصية على اإلدراك
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ه یربط المعنى بالذي سبق أن رأینا لدى وقوفنا عند مفهوم الطوالع وما ولعل
على قلوب العارفين، فمكمن الحسن  یوحي به من معنى طلوع أنوار التوحيد

  .والجودة فيها تشعشها وانبعاث النور والضياء منها
بعد أن أتى ابن الفارض على وصف المدامة في ذاتها وموقعها من نفسه، 
ینحو في وصفها منحى آخر یرسم، من خالله صورة لصنيعها في نفوس الناس 

والنشوة الروحية ما أن  فهم ال یلبثون أن تصيبهم عدوى السكر: بمجرد ذآرها
یلموا بخبرها المنتشر في الحي، فسكرهم ال إرادي وليس من محض اختيارهم، 

داموا ال  وإنما مما أحدثته من أثر بهم، لذلك فهم غير آثمين، وال تثریب عليهم ما
  .یملكون حيلة في دفع أثرها في نفوسهم

وهو  - أثير الذآروال یخفى ما في هذا التقریر الشعري من أداء فني أنزل ت
منزلة تأثير الخمر في شاربيها، بل نجده یجنح إلى  -قوام المجاهدات الصوفية 

المبالغة الفنية التي یفترض من خاللها تصعيد حدة الداللة، فيجعل من مجرد ذآر 
  .هذه الخمرة بين األهالي دون تناولها باعثا على سكرهم

عليه مجامع قلبه، وتبعث  حتى تأخذ إنها بمجرد أن تلوح بخاطر امرئ ثم
فيه األفراح والغبطة والطرب والنشوة، وتزیح عنه آثيب الهموم واألحزان 

  :واألسى
م      وإن خطرت یوما على خاطر امرئ ل اله راح وارتح ه األف ت ب  أقام

في صيغة االسم تارة مرتين، في صيغة الفعل تارة و) خطر(إن في تكرار آلمة 
فارض إنما یشير هنا إلى الخاطر الذي یرد على د على أن ابن الأخرى لما یؤآ

والخاطر عند السراج  ،)35(القلوب والضمائر، آما یذهب إلى ذلك أغلب المتصوفة
  .)36("ر مثلهثبت فيزول بخاطلب فال یریك ال بدایة له، وإذا خطر بالقتح"الطوسي 

ومعنى ذلك أنه خطاب یرد على األنفس بشكل ال شعوري، قد یصدر عن 
لق عليه د تنبيها، أو عن ملك وهذا یطبحانه وتعالى فهو هنا خاطر لحق ویعاهللا س

ویسمى وسواسا ویكون تزیينا ) عدو(إلهاما ویعد حثا على طاعة، أو عن شيطان 
لمعصية، أو یتجلى في أحادیث النفس وهنا یقال له الهواجس ویكون التماسا 

  .)37(للشهوة
المدامة بالذهن، وسعى فعمد ابن الفارض إلى استحضار صورة ورود 

ه من قبيل ر الذي یرد على قلب الصوفي، ولعللتوظيفها لغایة وصف هذا الخاط
، ووجه التماثل )ذآر الحبيب(الخواطر الصادرة عن اهللا عز وجل، ألن الذآر ههنا 
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ق الثمل والمدمن به في الرؤیة الصوفية، وشدة تعلهو شدة تعلق الذاآر بمحبو
ذا وال یخفى ما ینطوي عليه مثل ه. الشرب الماديبتعاطي المدام في موقف 

  .الصنيع من جماليات وقيم فنية
بيد أن طبيعة الصورة التي یستعيرها لتوصيف انشراح صدر الصوفي 

؛ فاإلقامة واالرتحال في حقيقتهما حسيان، )إقامة األفراح به وارتحال الهم(مادیة 
فهي انفعاالت تعكس جوانب  ال یصدران إال عن آائن حي، أما األفراح واألحزان

من انطباعات اإلنسان حالي الرضا والسخط، إال أنها لدى المنظور اإلبداعي 
للشاعر صور حسية ماثلة تنبض بالحياة، استدعتها الضرورة األدبية لتجسيد مقولة 

بالقلوب وارتحالها  -وجهها بشتى أ -صوفية، أشرنا إليها آنفا وهي حلول الخواطر
  .عنها

بأآمله استهوته نشوة السكر بهذه المدامة، فارتوى منها واستنفدها  إن الدهر
  :تقریبا عن آخرها، ولم یبق منها غير حشاشة

ر   دهر غي ا ال ق منه م یب آأن خفاها في صدور النهى،      ول
والحشاش . س، وآل بقية حشاشةروح القلب ورمق حياة النف: والحشاشة
لقد اقتضى النهج الفني أن یشخص  .)38(ضبقية الروح في المری: والحشاشة

الروحي، واستعار له ملكة الشاعر الدهر، ویجعله ینخرط ضمن هواة السكر 
  .النشوة

بيد أن المغزى من استبقاء هذا النزر اليسير منها والذي یسمى أیضا الثمالة، 
 له ما یبرره تبليغيا، حيث أنه یتصل بفكرة متداولة لدى المتصوفة وهي اإلسرار،

خفاء بين العدم والوجود موجود في معناه، وقد " :فالسر آما ورد في آتاب اللمع
ورجح القشيري  ،)39(..."السر ما غيبه الحق ولم یشرف عليه الخلق: قيل

والجرجاني أنها لطيفة مودعة في القلب آاألرواح في األبدان، وهو محل 
ة، وذهب الهجویري في المشاهدة، آما أم الروح حال المحبة، والقلب محل المعرف

  .)40(إلى أن السر إخفاء حال المحبة) آشف المحجوب(
، فالشيء "آأن خفاها في صدور النهى، آتم: "ولعل ذلك ما یفهم من قوله

الذي یكتم عادة هو السر، فال محالة أنه یرید معناه لدى المتصوفة، سيما وأنه مدح 
أصحاب : صحاب النهى؛ أيهذا الخفاء بنسبته إلى صدور النهى، وأراد صدور أ

رنا هذه الصورة المجازیة بما ورد في القرآن وتذآ. قول، ألنها تنهى عن القبيحالع
ومعلوم أن آتم . اسأل أهلها: والقصد ،)41()واسأل القریة التي آنا فيها(: الكریم
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  .المحبة محمود لدى الصوفية
ا وآان شعراء التصوف ذووا وعي عميق في تخير أشكال صورهم حينم

زاوجوا بين البعد الفني، والغایة الخلقية في جنوحهم إلى نزعة السكر الصوفية، 
فلعل الباعث الذي حدا بهم إلى ترسم معاني مقوالتهم من الحقل الداللي للسكر 

، یتصل بانحراف المجتمع ...)المدامة، الشرب، الشراب، الكأس، النشوة، الكرم(
ملذات وتعاطي الخمر التي نهى عنها اإلسالمي وانغماس أفراده في الترف وال

الشرع، وذلك بفعل استقرار فئات هامة من المسلمين بشتى الحواضر واألمصار، 
س والروم والهنود، وغيرهم، واتصالهم باألعاجم من مختلف الملل والنحل آالفر

رهم بعاداتهم، مما جعل مظاهر التدین والتحلي باألخالق اإلسالمية لدیهم تشهد وتأث
  .ا ملحوظا، سيما إبان العصرین األموي والعباسي وما تالهما من عصورتراجع

فال یبعد أن یكون الصوفية قد انتبهوا الستفحال هذه الظاهرة، ومن ثمة 
اجتهدوا في صياغة فنية لمعادل موضوعي من شأنه استدراك هذا الشرخ الذي 

ة واستمالتهم أحدق خطره بصرح األخالق اإلسالمية، وهكذا سعوا الستدراج العام
جاهدات والسماع، من ل في الذآر والمنتشاء والسكر بمدامة معنویة تتمثإلى اال

ب طباعهم وترتقي بها إلى آفاق رحبة من السمو الروحي؛ فراحوا في شأنها أن تهذ
أسلوب إغرائي ذآي یصفون هذه النشوة الدینية البدیلة بما هو معروف من 

قهم في ل سر تعموإال فبماذا یمكن أن نعلأوصاف الخمر وشاربيها حال سكرهم، 
  :سيما بعد أن نقف عند بيت ابن الفارض نفسه وصف حال السكر

ذ دامى فيهت ته الق الن  طریق العزم، من ال له عزمبها ل   ديب أخ
لب قيقة هذه المدامة، بناء على ما طویأتي بعد ذلك على إماطة اللثام عن ح

ها والوقوف عندها في هذه الدراسة، فليست منه، تلك الحقيقة التي حاولنا توضيح
ليست ماء سائال وإن اشتملت : من جنس ما عهد من الشراب المادي المسكر، أي

على صفة الصفاء، وال یبعث عليها هوى النفس، وإن آانت تتميز باللطف، وال 
یكون مصير شاربها عذاب النار، بل هي نور یستضاء به لبلوغ أرقى المقامات 

، محببة لدى جميع )ال مادیة(وهي روح بال جسم وال شكل وال رسم واألحوال، 
وبهذا آشف عن لغز هذا الشراب . الكائنات، إذ تؤثر الحدیث عنها عما سواها

الروحي الذي یغترف منه آل من المرید والعارف والشيخ من أهل التصوف، بغية 
اء والشوق الوصول إلى حال المحبة وسائر األحوال األخرى نحو الخوف والرج

  .واألنس والطمأنينة والمشاهدة وانتهاء إلى حال الفناء
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  محمد قادة. د
  مستغانم جامعة

  
  :المعتقد والخلفية التاريخية

استطاعت الكنيسة وخاصة المذهب الكاثوليكي منها وعلى طيلة قرون عدیدة 
أن تؤثر تأثيرا عظيما في آّل الحياة الفكریة وليس غریبا أن یمتّد هذا التأثير على 

ومضة  بدأ أّن الحياة األرضية ليست إاللفن واألدب بشكل عام انطالقا من متطور ا
من ومضات الحياة السماویة، ومن هنا جاء عدم االهتمام بالعالم المحسوس وسادت 
الكنایات والرموز الغامضة واألوهام على الفن عموما وآان هذا هو الطابع الممّيز 

ي أناشيد وأشعار روحية وسير حياة فظهر األدب الكنسي ف. لفن العصور الوسطى
وآان یالحظ الشيء نفسه في الرسم ) الدراما(والمسرحية الكنسية  القدیسين

والهندسة المعماریة والموسيقى، واصطبغت هذه األنواع من الفنون بالصبغة 
  ).الدینية المحضة(الكنسية 

ففي بدایة األمر لم تعتبر موضوعات الفن واألدب في بدایة العصور 
ل أحداثا بارزة في تطور اآلداب ولم تشك. لوسطى إال مقدمات عارضة منعزلةا

وآان أحد األسباب المباشرة في ظهور بعض هذه المالمح األدبية في . عموما
ورغم قوانين الحصار والتحریم لم . العرض الدیني الكنسي وبطریقة غير مباشرة

فرق المنشدین  تنقطع هذه الممارسات في مجتمعات القرون الوسطى بفضل
  .والرواة والبانتوميم) التروبادور(والجّوالين 

فبالنسبة لألدب الدرامي مثال، فالمسيحية آانت تعتني أآثر من غيرها 
إذ إّن تاریخ البشریة في نظرها ليس . الدراما، العالم والضمير البشري بإظهار

ظر، السماء مأساة تنتهي بالصليب وآالمه، والعالم عبارة عن مسرح لثالثة منا
أّما الضمير البشري فموطن . والجحيم) ما بعد الخطيئة(واألرض ) الفردوس(

النزاع متجدد دائما بين اإلنسان القدیم الذي یحيا على الخطيئة األولى واإلنسان 



46 
 

فالكنيسة هي التي وجدت فيها البشریة هذا . الجدید الذي خلقه التعميد خلقا آخر
  .ه في الدراماالنوع من القلق الذي تبحث عن

بعا دینيا بشكل واضح، ففي بعض األعياد آانت االحتفاالت الدینية تتخذ لها طا
ون یقومون أحيانا ببعض األدوار مثل عيد الميالد الذي یصحب بحوار وآان المصل

ومبارآة  یتلى على باب الكنيسة وبسهرات الصليب التي تقام یوم الجمعة الكبيرة
  ).السبت النور(قدس شمعة الفصح ویوم السبت الم

استطاع العنصر الغنائي أن یحتّل مكانا هاما في الطقوس منذ عصر قدیم 
یتناوب ) مزامير داود في التوراة(فكان إنشاد المزامير ) القرن الرابع للميالد(جّدا 
ون یرددون األجزاء الختامية في صورة دور مع تالوة النصوص، وآان المصلال

  .ة المنسجمة مع اللباس الخاصجوقة، مع الحرآات المنتظم
هو الذي أدخل عادة اإلنشاد الشعري الفردي،  الميالديالقرن الرابع 

وأناشيده الالتينية هي التي اتخذها الشعر المسيحي نموذجا له طوال قرون عدیدة 
  .ثّم ابتدعت مقطوعات غنائية في صورة حوارات آالتي تقام في افتتاح عيد الفصح

عم األولى للتمثيليات الصادرة عن الطقوس الدینية ومن خالل هذه البرا
یمكننا أن نقول إّن المسرحية الطقسية المكتوبة بالالتينية ولدت باألدیرة وأخذت 
تتطور إلى أن بلغت درجة من االرتقاء إلى مسرحيات دینية مثل نص ميالد 

 12المسيح، ونص قيام عازار، ثّم ظهر بعدهما نصان مهّمان في نهایة القرن 
قطعة من القيامة، وتمثيلية آدم التي أصبحت جزءا ال یتجزأ من : هما الميالدي

  .الطقوس الدینية الرسمية
یرجع تاریخها إلى القرن ) تور(وتوجد هذه األخيرة آمخطوط في مكتبة 

، وقد وجدت خصيصا لكي تقدم في أعياد الميالد في ميدان الكنيسة للميالد 12
  :على ثالثة أجزاء وتشتمل التمثيلية. الخارجي

  .سقوط آدم وحواء - 1
  .مقتل هابيل على ید قابيل - 2
  .موآب األنبياء إلعالن قدوم المسيح - 3

مفتقرا للوحدة ومفكك وعلى الرغم من أّن هذا النص وما شابهه یبدو 
فهو یبدأ بالخطيئة . أنه ینطوي على فكرة تجعل منه وحدة الهوتية األوصال إال

  .ص بعد المرور على مقتل هابيل الذي یعتبر الجریمة األولىاألولى وینتهي بالخال
من التطّور تحّولت هذه الكتابات المقدسة إلى ما یعرف  نفسه وفي السياق
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تغرف . باألسرار في فرنسا، والمعجزات في إنجلترا، والمدائحيات في إیطاليا
ر ، وقد عرفت نوعا من التأثالقدیسينموضوعاتها من الكتاب المقدس وسير 

والتي آان یؤلفها الشعراء  ل متأخرة نوعا ما،بالقصائد القصصية في مراح
ى هذا النوع من الكتابة ذات الطابع الشعبي ، وقد تجل)Troubadours(لمتجّولون ا

م، ویعّد هذا  1450عام ) أرنو جرسيان(التي ألفها القس " سر اآلالم"في نصوص 
واقعية هزلية أحيانا، یحتوي على یتضمن مناظر  -تمثيليا غنائيا  -عمال ضخما 

 - : شخصية، وینقسم إلى أربع مراحل 224بيتا من الشعر وعلى  34574
  .البعث -اآلالم،  -حياة المسيح،  - الخالص، 

فالخروج عن النصوص الدینية المحضة لم یكن بالشكل القطعي الذي ینفي 
ذات أهمية آّل مسحة مسيحية عن النصوص األدبية عامة، فقد أثيرت موضوعات 

تغذیة  الحالة لم تكن وظيفته المثلى إالألّن الّدین في هذه . بالغة في حياة اإلنسانية
الصراع الميتافيزیقي وبعث الذات اإلنسانية لالنسحاب إلى قاع ذاتها مؤسسة بذلك 

فأصبحت موضوعات العزوف، الحب، الشرف، الوفاء . وعيا وموقفا متكامال
آيف یمكن الحدیث عن  العالج بتفاصيلها الدقيقة وإوالحریة من القضایا التي ت

  أو باألحرى ما هي مصادره؟ ؟األدب الرومانسي عند الغربيين
طورا للتأّمل، طورا حنينيا عابرا، ومن هنا بالضبط نجد  فليس العزوف إال

أّن األدب یبحث عن قفزة نوعية متقدمة آخذا في بحثه عن حریة أرفع من تلك التي 
المسيحية، قدره في ذلك ليس االنسالخ عن الدین بقدر ما هو امتداد انتهت إليها 
 هذا الصمت الحزین، هل یبشرني بخالقي؟ قاتم غالفه آذاته إذ بعز" .وتكملة له

. ب( "متناهية تخيفنيوهذه الفراغات الال" .)شيلر( "وفي وحده أستطيع االحتفاء به
  .)باسكال

  :ة القدرية المسيحيةمن الحتمية القدرية الوثنية إلى الحتمي
فإذا آان للفكر الكنسي في الفترة المبكرة من العصور الوسطى موقع مؤثر 

بالكتابة  - أو ما یسمى ،في التفكير االجتماعي، لكن األدب المعبر عن هذا الفكر
ل أدبا قوميا وال أدب الطقوس الدینية، لم یكن یشك وآّل ما یشبهه من - المقدسة

الحقيقي لألدب القومي، فتلك الكتابة الكنسية لم تكن أدبا فنّيا، بل أساس له بالمعنى 
ذلك أّنه آان . یعرقل التطور الخاص لآلداب القومية - قصري -آان أدب توحيد 

یسعى بكّل الوسائل إلى تأآيد فكرة الحتمية القدریة للواقع وفكرة ثبات هذا الواقع 
عن فكرة الكنيسة فقط بل وعن آقدر ال مهرب منه، وبهذا یكشف ذلك األدب ليس 
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یضاف إلى . سعيه لتأآيد الواقع اإلقطاعي للقرون الوسطى آوضعية حتمية أبدیة
غات القومية، بل بإحدى لغتي اج قد فرض عليه أن یكتب ليس باللهذا، أّن هذا اإلنت

لغة الكنيسة (الالتينية أو البلغاریة القدیمة : الكنيسة في العصور الوسطى
بعض اآلداب التي وصفت رحالت الحج  وال یستثنى من ذلك إال. )األرثوذآسية

إلى البيت المقدس والتي تنطوي على بعض مالمح األدب القومي بالرغم من 
  .سيطرة ذهنية الكنيسة اإلقطاعية عليه

ولم یكن ذلك األدب الوحيد في العصور الوسطى، فقد وجد إزاءه أدب 
مونه العام بعض خصائص األدب یعكس مض -ليس بالمعنى األخالقي -دنيوي 
وآان هذا أدبا بطوليا تاریخيا معبرا عن حرآة تكّون القوميات الحدیثة . القومي

وأغلب ذلك األدب اتخذ شكل مالحم . بقيادة الفئات الطليعية من مالكي األرض
الفرنسية، أغنية عن  "روالند"أغنية : لمؤلفين مجهولين، ومن أشهر نماذجه

وتشّكل هذه الكتابات الغنائية . السالفية "فوج إیفروف"ة، وحكایة اإلسباني "السّيد"
  ...مصدرا قصصيا یؤسس للكتابات النثریة آالمالحم والروایات

  :الخروج عن اإلطار الديني
ظهر أدب مغامراته الحب والفروسية التي  الميالدیين 13و 12وفي القرن 

تعكس ذوق وذهنية الفئات  تمّيزت بأجوائها الدنيویة، وامتاز بعضها بروح مرحة
  .الدنيا وميلها إلى نقد الطبقات المسيطرة

وهذه النماذج األخيرة تنطوي على مالمح إنسانية مبكرة بل فترة ما قبل تبلور 
آما أّن هذه النماذج مع المالحم القومية . النزعة اإلنسانية في عصر النهضة وبعده

هر في آخر العصور الوسطى البطولية تشّكل أساس اآلداب القومية التي ستظ
  .وصدر عصر النهضة في إیطاليا

 - ففي مجرى تطور هذا النوع من اإلبداع األدبي ذي المواضيع الواقعية 
ه نسانية لدى األدباء وآان ذلك آلتبلورت تدریجيا النظرة اإل -بهذه الدرجة أو تلك 

ویظهر تنوعها األساس الذي قامت عليه تشّكل المالمح الممّيزة لآلداب القومية، 
  .مقابل رتابة األدب الكنسي

وأحسن نموذج معبر عن هذه السمات القومية والنزعة اإلنسانية آلخر 
الذي یقدم لنا في الوقت " الحياة الجدیدة" )Dante( العصور الوسطى، عمل دانتي
  .ذاته نموذجا لتداخل المراحل

الحب، لكن  یكاد یكون مكّرسا لموضوع" الحياة الجدیدة"إّن عمل دانتي 
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دانتي یخطو به إلى األمام، فهو یستشعر مقایيس الطهر والعفة آصفتين تبدوان في 
األدب الكنسي أساس الصورة النموذجية للسيدة العذراء، مسبغا عليها طابع األنانية 

یجعل المرأة أقرب إلى صورة حبيبات الفرسان في الشعر ) طابعا إنسانيا(
ناحية، وهو من ناحية أخرى یعنى في عمله هذا البروفانسالي والتروبادور من 

عنایة شدیدة بوصف المشاعر اإلنسانية وتحليلها تحليال على درجة من الترآيز 
تجعل من هذا العمل أحد النماذج المبكرة للروایة النفسية قبل ظهورها في اآلداب 

  .األوروبية في عهود الحقة
عرها تجعل منه ليس فقط إّن شدة عنایة دانتي بالشخصية اإلنسانية ومشا

وبهذا یقدم . ممثال إلنسانية العصور الوسطى، بل وممهدا لعصر النهضة المبكر
أدب داتني نموذجا لتداخل المراحل والعصور األدبية، ومؤآدا فكرة أّن جذور أّیة 

  .مرحلة تمتد في المرحلة السابقة
ج التاریخ وهنا یجب أن نؤآد حقيقة أّن دانتي لم یكن حالة شاذة تقع خار

الفعلي لمجتمعها، بل إّن اشتراك دانتي في الصراع السياسي الذي نشب بين سلطة 
إقطاع العصور الوسطى والبورجوازیة التجاریة الناشئة، وتعرضه للنفي المؤبد 

لظاهرات األدبية العامة ليست نتيجة مواقفه الرادیكالية، إّن آّل ذلك یؤآد حقيقة أّن ا
  .غير مباشر لما یجري في الحياة ذاتهانتاجا مباشرا أو  إال

ضروري هنا أن نشير إلى سمتين أساسيتين في إنسانية آخر القرون 
. أنها آانت فردیة ذاتية النظرة. الوسطى وفترة من عصر النهضة من خالل أدبها

وهي بهذا تتمّيز عن آداب القرون الالحقة التي . افتقارها وافتقادها النظرة التاریخية
ا النظرة اإلنسانية على فهم أعمق لوجود اإلنسان االجتماعي، وفهم قامت فيه

أي تطوره المتواصل المادي والروحي، . متطور لتاریخية الوجود االجتماعي ذاته
ما منح التيار اإلنساني في األدب مضمونا یتجاوز حدود البلدان والطبقات 

  .االجتماعية
أّنها مّهدت لالتجاه باألدب  لكّن الهام في إنسانية آخر العصور الوسطى هو

نحو االهتمام بالحياة اإلنسانية المادیة والروحية وتنوعها الالمحدود مّما سنلحظه 
حتما وبالنتيجة في نماذج عصر النهضة المبكر محافظة بذلك على آثير من 
مالمحها الروحية التي تتشّكل منها الموضوعات والمضامين األدبية ذات البعد 

  .اإلنساني
حظ على األعمال األدبية المتأتية فيما بعد أنها لم تخلو من التأثيرات ویال
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المسيحية سواء بالنفي أو اإلثبات وحتى النصوص التي مارست األفكار الفلسفية 
واعتنت بالقضایا اإلنسانية بعيدة عن مراعاة األسلوب األدبي الذي تصاغ به هذه 

انسي الناتج عن تفاعل الدین وهذا دليل آخر على أن األثر الروم، الكتابات
شكل بدوره خلفية وإطارا فكریا لنهوض مذاهب أدبية آبرى  والممارسة األدبية

حاولت التغلغل في أعماق الذات البشریة والبحث عن المرتكز األساسي والصحيح 
األمر الذي ال یتحقق إال بفضل العودة إلى الوازع ، لقيام الروح في أسمى تجلياته

  .الدیني

  :ادرالمص
  .دروس في التربية الجمالية: شيلر -  1
  .أغنية روالند -  2
  .ملحمة السيد -  3
  .سر اآلالم: أرنو جرسيان -  4
  .الحياة الجدیدة: دانتي -  5
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“∞Œºa æE fŒ®ªA f¿ä fƒß ÕfªA j®rªA  
 

  الشارف لطروش
  جامعة مستغانم

  
یعد محمد العيد آل خليفة من رواد الشعر العربي الحدیث، ومهما اجتهدنا في 
تبيان أهمية شعره فلن نقول أآثر مما شهد به رئيس العلماء وشيخ األدباء البشير 

نهضة الجزائریة في جميع رافق شعره ال": الذي قال) م 1965ت (اإلبراهيمي 
وفي آل طور من أطوارها، وفي آل أثر من آثارها ، وله في آل نواحيها، مراحلها

سجل صادق لهذه النهضة  -لو جمع  - شعره ، والمقاطع الخالدة، القصائد الغر -
  .)1("ألطوارها وعرض رائع

وآان محمد العيد جدیرا بكل ما نال من ألقاب تدل على رسوخ القدم في 
وخير . فقيل عنه شاعر النهضة الجزائریة وشاعر الشمال اإلفریقي، دان الشعرمي

وآانت نابضة ، دليل على صحة هذه األوصاف تلك الحياة الصاخبة التي عاشها
والتي ترجم معظمها تراثه الشعري المبثوث في دیوانه ، بالشعر والجهاد الفكري

يها محمد العيد من أقوى آان ف، الذي حوى مائتي نص شعري أغلبه قصائد طوال
  .)2("تمثيال للشعر العربي الصميم في صياغته ونظمه"الشعراء الجزائریين 

وتم ، م 1952وقد جمع قصائد الدیوان أول مرة تلميذه أحمد بوعدو سنة 
ولكن األستاذ محمد بن سمينة آشف عن قصائد للشاعر لم ، م 1967طبعه سنة 

مة، ومن النسخة المخطوطة من دیوان تنشر، جمعها من الصحف الوطنية القدی
ونشرها  وهي بذلك تكملة واستدراك على الدیوان،، الشاعر، ومن أسرته ومعارفه

 .)3()العيدیات المجهولة(في آتاب وسمه بـ 
الوطن والعروبة : وآان الشاعر محمد العيد ینطلق في شعره من أربع آليات هي

ث الوطن الصغير والكبير على فكان سجال أمينا ألحدا، واإلسالم واإلنسانية
وال تكاد تخلو قصيدة من الطابع الدیني ، ومعبرا عن آمال األمة وآالمها، السواء

  .حتى في القصائد الذاتية وقصائد الرثاء والوصف
وإن الحدیث عن شعر محمد العيد یقودنا إلى الحدیث عن الشعر الدیني 

زارة اإلنتاج، وآان له دور الجزائري الحدیث الذي امتاز بتنوع الموضوعات، وغ
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حيث إنه یمثل ، آبير وخطير في الساحة األدبية والروحية والسياسية الجزائریة
الشعر : قسما آبيرا من الشعر الجزائري الحدیث، ونميز فيه ثالثة اتجاهات هي

  .الصوفي، والشعر اإلصالحي، والشعر الدیني الملحون
دائح نبویة وتوسالت بالرسول والمالحظ أن الشعر الصوفي آان في أغلبه م

وقد تجلى هذا االتجاه بوضوح بعد تعرض الجزائر لحمالت ، والصحابة واألولياء
وبخاصة الحمالت اإلسبانية، وقد عمل األتراك العثمانيون أثناء ، الدول األجنبية

وجد من الشعراء من "وجودهم في الجزائر على تشجيع هذا اللون من الشعر و
أو یتحدث عن معجزاته آو ، آاملة منذ والدته حتى وفاتهیكتب قصة الرسول 

بل من الشعراء من أرخ ، ویشيد بنبوته وأخالقه، یصف جماله الظاهر والباطن
بل وجدت آتب ... لغزواته وتحدث عن صحابته وأهل بيته وآثاره وفضائله
  .)4("معظمها صلوات على النبي ليس فيها من الشعر قليل أو آثير

الشعراء على نظم قصائد المدائح آلما حل شهر ربيع  وقد دأب هؤالء
، األول، وآان مدح الدایات في العهد الترآي مختلطا بمدح الرسول والتوسل به

ومن المؤآد أن االستعمار الفرنسي عمل على تشجيع هذا الشعر ألنه لم یشكل 
  .خطرا وال تهدیدا على وجوده

لفكر اإلصالحي الذي بدأ وأما شعر االتجاه اإلصالحي فقد ظهر بظهور ا
وبرز بشكل واضح بظهور جریدة المنتقد عام ، یتبلور قبيل الحرب العالمية األولى

وأعلنت عن هویتها ... وهي أول صحيفة رفعت شعار الفكر اإلصالحي"م  1925
  .)5("التي تتمثل في الرجوع إلى الماضي العریق فكرا وثقافة وتراثا

قع المجتمع واألمراض التي شاعت فيه، وآان شعراء اإلصالح یتأملون وا
واجتهدوا في عالجها عن طریق الدین وقيمه، وسلكوا أسلوب اللوم والتقریع أحيانا 

وأعلنوا رفضهم إهمال المرأة واألطفال ودعوا ، والسخریة والتهكم أحيانا أخرى
ند الناس إلى التوبة والرجوع إلى اهللا، آما دعوا إلى رفض الفكر الغيبي الذي ال س

وتكررت في أشعارهم آلمات النهضة والتقدم واإلصالح ، له من الكتاب والسنة
اإلصالح یبدأ من الدین ": وآان الجامع بينهم المبدأ الذي یقول، والعصر الجدید

، ولم یعد شعرهم مدحا فقط لصاحب الرسالة اإلسالمية بل حمل الهم "وینتهي به
  .والتربویة التي آان یدعو إليها االجتماعي للشعب إضافة إلى القيم الروحية

وآان بين التيارین الشعریين الصوفي واإلصالحي معارضات ومجادالت 
شبيهة بشعر النقائض الذي شاع في العصر األموي، ولكن الشاعر محمد العيد لم 
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وأما أصحاب الشعر الدیني الملحون فكان عددهم . یشارك في تلك المجادالت قط
ترب من الفصاحة، وآان فيها المدیح والنصائح والحكم قصائدهم تق آبير، وآانت

یراع اإلعراب والقواعد  لم والنقد ألحوال المجتمع والتصرفات الغریبة عنه، ولكنه
  .في نظمه

وهو شعر إصالحي،  والشعر الدیني عند محمد العيد یمثل أغلب شعره،
سفية أو واإلصالح سمة غالبة على شخصيته، وهو في شعره لم یتناول قضایا فل

ویوظف التاریخ ، آان یقتبس من القرآن الكریم والسنة النبویة، عقلية مجردة
وبعض مواقف أعالمه ورجاله في الرسالة التي یحملها ، اإلسالمي المشرق

والقضایا التي یدافع عنها، وفي شعره نجد التمجيد للشهادة والشهداء، وذلك في 
  :والتي یقول فيها ،)6()ر الشهداءوقفة على قبو(ومنها قصيدة ، أآثر من قصيدة

هدء   ر الش م اهللا معش زاء     رح ریم الج ا آ زاهم عن  وج
ا   نهم تراب النعيم م قى ب اء   وس ر األرج تطابا مقط  مس
وتهم   ور ح رى قب ي الث ذه ف  أم قصور تسمو على الجوزاء   ه

وله في هذا الموضوع عدة قصائد وآثير من األبيات أهمها : واالبتهال إلى اهللا
  :وفيها یقول ،)7()فاتحة ثناء وابتهال(يدة قص

ان   ان والجن دتك باللس  وحمدك غرة النعم الحسان    حم
اني    وباسمك ابتدي وعليك أثني  مما أثنيت في السبع الث
ر فضال  وفقي للخي ت م اني    فأن ول البي ي ق ت معلم  وأن

هر آالمولد النبوي الشریف وش، واالحتفاء باألعياد والمناسبات الدینية
یحلق محمد العيد في ": وفي هذا المقام یقول صالح خرفي، الصيام والحج وغيرهم

والترآيز في ، األفاق البعيدة للرسالة السماویة والمواقف البطولية لظهور اإلسالم
، والوقوف مليا عند فتوحاته، حياة محمد صلى اهللا عليه وسلم على جانب الجهاد

  .)8("و یعاني من التحكم األجنبيوه، وتلك هي مطامح الشعب الجزائري
ومن تلك المناسبات التي احتفي بها محمد العيد وخلدها بشعره في عدة قصائد 

التي تجاوز فيها  )9()سلوا التاریخ(ذآرى المولد النبوي الشریف ومنها قصيدة 
  .الحدیث عن الذآرى إلى الدعوة إلى االستقالل والتحرر من نير األجنبي

وفود الوعظ واإلرشاد وتحية أهل العلم والعلماء نقرأ له وفي مبارآة أعمال 
  :التي یقول فيها )10()قصيدة تحية العلماء(عشرات القصائد والمقطوعات، ومنها 

دجى    ي ال ب ف ا آالكواآ تم علين دب     طلع ي الج حائب ف ا آالس رتم إلين  وس
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ة    ا حفي ا قلوب م من طنا لك ى    بس وا عل ا ال تدوس وا عليه فدوس
اخة   ا إص آلذان من ا ول ذب   وقمن دیثكم الع ن ح اتوا م يكم فه  إل
 ،)11()هذیان آشيل(له عدة قصائد منها قصيدة  وفي الرد على أعداء الدین

وقد آتب عدة مقاالت في إحدى ، وأشيل أحد غالة االستعماریين في الجزائر
قائال في  فكان رد الشاعر، الجرائد المتعصبة تحامل فيها على اإلسالم والمسلمين

  :تلك القصيدة
دیل رآن تب ري الق ات یعت ل     هيه وراة وإنجي دل ت  وإن تب
ا      اب بم ذا الكت وا ه ذین رم ل لل ل    ق رح وتأوی ه ش ق مع م یتف  ل
ل    هل تشبهون ذوي األلباب في خلق اس التماثي به الن ا تش  إال آم

) الذي یحمل رسالة الدین واألمة(وفي الحث على اإلعالم الرسالي الهادف 
  :التي یقول فيها )12()تحية جریدة السنة(له قصيدة 

ائدا       تحر أساس العدل إن آنت شائدا رآن س ائم ال  فما آان طاغ ق
ك صادقا     د؟     تنفس فجر الحق حول ون الرواق ر العي ا غ ر فم  أغ
ى اهللا ال تهن    داعي إل دا    ویا أیها ال  وال یك في البأساء صبرك ناف
شعریة اعتاد إلقاءها في المناسبات الخاصة وآان لمحمد العيد حوليات 

. بجمعية العلماء، وفيها تنویه بالقيم السامية للدین اإلسالمي، وتغن بالعلم والعلماء
ویلتفت الشاعر إلى تاریخ السلف الصالح فيذآر بخصالهم، ومن ذلك انتهازه 

نظم ف) علي سليمان(وتسمى بعد إسالمه ) نبوا(لمناسبة إسالم شاب فرنسي یدعى 
وراح یبين فيها مكانة سلمان الفارسي، وصهيب  .)13()تحية المسلم الجدید(قصيدة 

الرومي، وبالل الحبشي في اإلسالم، وندد بموقف بعض الشباب الذین غرهم بریق 
  :الحضارة الغربية، وفيها یقول

ام  رائس اإلله ك ع ت إلي ام     زف والي األوه ك ب ت عن  فطرح
الم    وبحثت في األدیان بحثا منصفا ث لإلس د البح ت بع  فجنح

  :)14()آن قویا(وفي شعره دعوة إلى التفاؤل والصبر حيث یقول في قصيدة 
اعتن د ف ك المج تن   حث  واآسب المجد واق
ا   علي خب ل مش  واحتوى الليل مسكني   ال تق
 من جنى الخلد تجتني   لك في األرض راحة 
دنا  بر دی ل الص دن    واجع ر دی ه خي  إن

أس والكآبة فليس لهما مكان في قلبه، بل إنه حاربهما في عدة وأما الي
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  :)15()أبا المنقوش(مناسبات منها قوله في قصيدة 
ف    يم آثي ن غ و م ي الج ا ف إلى زوال   م دى ف ال الم  وإن ط
الي   وقل البن الجزائر آن صمودا اء ت ر اهللا للبأس  فنص
بر  ل ص اء بك د األقوی ال    تح اج وال تب  ووال االحتج

آان للشاعر أمنيات جليلة، فهو یتمنى العيش حرا في بيئة خالية من الحقد و
  :)16(والخطایا، وأداء فروض الحب والطاعة هللا وحده حيث یقول

دام     ليتني آنت سائحا موطني البيد وح واأله ي المس  ولبس
وع     ات من آل ن امي النب ام   وطع وف واألآ ي الكه  ومبيت
ا    ر فيه ول واآلرام   وسميري النجوم والطي يري الوع  وعش
داني وقصدي    ذي ه يام   وجهتي لل ه والص التي لوجه  وص

: وقد علق أبو القاسم سعد اهللا على األمنية التي تضمنتها األبيات السابقة فقال
إنها أمنية تذآرنا بأساطير الفالسفة المتصوفين، وتحضر إلينا صور العشاق "

جاة متعة الروح الظائمة حيث یسمعون العذریين الذین یجدون في الخالء والمنا
همسات األحبة تناجيهم عن قرب تارة وعن بعد تارة أخرى، وهم مع آل همسة 

  .)17("ومع آل طيف یزدادون شوقا، ویتحرقون إلشراقة الوجه الحبيب
وقد طرق الشاعر موضوعات أخري دینية تتعلق بأمور العقيدة حارب فيها 

وفي . طيل المستشرقين، وموضوعات تربویةأمراض التردد واإللحاد وآشف أبا
موضوع المرأة الذي خاض فيه الكتاب والشعراء والمفكرون آان لشاعرنا رأي 
برز في آثير من األبيات، وفيه دعوة إلى التعفف والتعلم في البيت والمدرسة، 

ونقرأ في شعره نظرته للحياة والموت . وفيه تشنيع صریح بالرذائل واالنحرافات
ة ال تحيد عن تعاليم الدین، والتي یرى فيها أن الحياة ما هي إال طریق وهي نظر

  :)18()في ظالل الخير(شائك حيث یقول في قصيدة 
طفوا    والعيش ما العيش سوق مالؤها سلع  ا واص ر فيه نوا التج فاحس

ات    ى العقبي وت عقب ا الم وت م ا   والم عي وانقطع داه الس ه ع ى إلي  أفض
ى      مهد شق اللحد في نظري   من مهد ال د نع مى الولي ن س ات وم  للعقبي

وتذآرني هذه األبيات بقصيدة ": ویقول أبو القاسم سعد اهللا عن هذه األبيات
  :لمعري الخالدة التي أولهاا

اد      غير مجد في ملتي واعتقادي رنم ش اك وال ت وح ب  ن
يس  اد     وشبيه صوت النعي إذا ق ل ن ي آ ير ف  بصوت البش
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التجاوب واضحا بين الشاعر والمعري في أآثر نظراته الفلسفية التي ویبدو 
وللشاعر محمد العيد شعر صوفي مجرد یقول عنه أبو القاسم  .)19("نحن بصددها

في زهده تظهر بساطة أبي العتاهية وتسامي ابن الفارض وتحرر ": سعد اهللا
  .)20("الغزالي وابن تيمية

األمير عبد القادر نجد شعر األول أغزر وإذا وازنا بين شعره الدیني وشعر 
وأطول نفسا، طابعه إصالحي اجتماعي في أغلبه بينما شعر األمير أغلبه من 
الشعر الصوفي الخالص حيث المصطلحات والصور والرموز الصوفية تبدو بكل 

وفي المدیح یختلف محمد العيد عن الشعراء اآلخرین وله أسلوب . وضوح وجالء
هو أسلوب یتفق مع النظرة الجدیدة لسيرة الرسول ":  الرآيبيیقول عنه عبد اهللا

فيدخل الشاعر في الموضوع مباشرة بال مقدمات غزلية أو دون ذآر للشوق ألن 
  .)21("هو تبيان سمّو الرسالة وعظمتهاالغرض 
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  سعيد مكروم
  جامعة مستغانم

  
الذي ألفه جبران باللغة اإلنجليزیة هو رائعته " النبي"ال شك أن آتاب 

الخالدة إال أن روعته هذه ال تكمن في أسلوب تعبيره بقدر ما تكمن في مضمونه 
ویعزو ذلك خليل حاوي إلى . بقدر ما هي دینية الدیني أي أن قيمته ليست فنية

  .)1("استرسال ال ضابط له یفسح المجال للوعظ وإبداء المالحظات"
. وإذن فما یهما من آتاب النبي هو أسلوب رؤیاه لإلنسان والحياة والكون

ولقد أبدى فيه جبران نزعة توآيدیة شدیدة للحياة فتجاوز فردیته الضيقة إلى انفتاح 
منتهى القوة على الضبط "فقد صار اآلن یمتلك . الحياة اإلنسانية واسع على

وهي القدرة التي مكنته من االنتصار على نظرته التشاؤمية القاتمة التي  .)2("الذاتي
وانتقل بذلك إلى رؤیا أآثر شموال . آانت تعيقه من قبل عن فهم ذاته الجوهریة

الجبراني على صعيد معرفة الذات  ویعتبر هذا اإلنجاز. ونضجا وحيویة تجاه العالم
وهو مجهود روحي . والعالم منتهى الجهد الروحي الطموح إلى الخالص الشامل

ضخم أآسبه تلك القدرات اإلدراآية العليا التي یمتلكها الصوفي، ذلك اإلنسان الذي 
وآان . تجاوز مستویات المعرفة الدنيا من حسية وعقلية إلى مستوى روحي سام

  .آرزه بالمحبة اإلنسانية الشاملةك من نتائج ذل
وال یعني ذلك ضمور اإلحساس الفردي عنده بل إن آفاحه من أجل الحياة 
آان یتطلب منه التوفيق بين نزعته الفردیة وانتمائه اإلنساني، وهو ما فرض عنده 
تأزما فكریا طوال مراحله السابقة جسدته رؤیاه الالانتمائية، لكنه بوصفه فنانا 

بفضل صوفيته الرؤیویة ) االغتراب(تطاع تجاوز هذا المأزق الفكري مبدعا اس
أوتو (وتساعدنا نظریة . التي غدت عنده دافعا روحيا فعاال على السمو واالرتقاء

على فهم النحو الجبراني في الخالص إذ یعتبر " القوة من أجل النمو"في ) رانك
وحدة االجتماعية والحاجة أن الصراع األساسي في اإلنسان هو بين الرغبة في ال"
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فالشخص األآثر نجاحا في تجميع هاتين النزعتين . ألن یصبح مستقال أو منفردا
ألنه من المفروض أن یشارك في العمل المبدع الذي ) الفنان(المتعارضتين معا هو 

  .)3("یكون فيه واحدا مع الناس اآلخرین ویظل في نفس الوقت فردا مستقال متميزا
ذا النوع من التوافق یحدث تلقائيا عند آل فنان مبدع بغض لكن إذا آان ه

النظر عن موقفه الفلسفي من المجتمع، فإنه عند جبران مرتبط فضال عن ذلك 
بأن " مّي"وهو یعترف في رسالته إلى . للحياة اإلنسانية" نعم"بقابليته على قول 

سجين مشاعره آتاب النبي ما آان ليعرف النور لو بقي هو سجين ذاته الفردیة، 
هو حصيلة نظرة جدیدة إلى الحياة " النبي"السلبية تجاه الواقع اإلنساني، وإنما 

اإلنسانية، قوامها الحب والرغبة في االتصال باآلخرین من أجل الخير العام إذ 
توهمت في الماضي أن هذه الكلمة . ..إنما النبي یا مّي أول حرف من آلمة: "یقول

استطع تهجئة أول حرف من حروفها، وآان عدم لي وفّي ومني، لذلك لم 
وبعد ذلك شاء اهللا . استطاعتي سبب مرضي بل وآان سبب ألم وحرقة في روحي

وفتح عيني فرأیت النور ثم شاء اهللا وفتح أذني فسمعت الناس یلفظون هذا الحرف 
رددته مبتهجا فرحا ألنني عرفت : األول، شاء اهللا وفتح شفتي فرددت لفظ الحرف

ذلك أن  .)4("ة األولى أن الناس هم آل شيء وأنني بذاتي المنفصلة لست شيئاللمر
النبوة في بعدها الرسالي ال معنى لها بدون قبول اآلخر واالتصال به بوصفه طرفا 
! وموضوعا للخطاب، فمن یسمعه من أهل األرض یا ترى لو صرخ في السماء؟

ي وهو متعلق بالماوراء أو لذلك لم یستطع من قبل أن یترنم بأول حرف من النب
  .ساآن في ظل وادي الحياة إذ ینطوي هذا االتجاه على رفض للبشر

هذا . أما وقد طور قدراته اإلدراآية فقد أصبح قادرا على محبة اإلنسان
الجبرانية هي جوهریا "وعلى هذا النحو فـ. اإلنسان الذي یغدو محورا لتعاليم النبي

معنى، یطرح نفسه آنبي للحياة اإلنسانية بوجهيها وجبران، بهذا ال. نبوة إنسانية
والفرق بين النبوة اإللهية . الطبيعي والغيبي، لكن دون تبليغ رسالة إلهية معينة

والنبوة الجبرانية هي أن النبي في األولى ینفذ إرادة اهللا المسبقة، الموحاة، ویعلم 
كس أن یفرض رؤیاه أما جبران، فيحاول على الع. الناس ما أوحي له ویقنعهم به

فالنبي آان مخاضا صامتا  .)5("الخاصة على األحداث واألشياء أي وحيه الخاص
آانت توحيه إليه نفسه، المكتنفة بأسرار . في النفس الجبرانية قبل أن تلفظه شفتاه

الظواهر، فهذه النفس قد بلغت عظمتها حين أدرآت توحدها بالكون فغدت تسمع 
، لكن اهللا عنده ليس إال ذاته )اهللا(الضمير الكلي السرمدي  في قاعها ما أوحاه إليها
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الكبرى الساآنة في األبدیة، التي ینطوي عليها وجوده األصيل الجوهري، وليس 
ومن هذه الوجهة، فالبشر بالنسبة إلى جبران ليسوا إال . ذاتا منفصلة عن ذاته

الرسالية هي  ولذا فمهمته. صورته األخرى التي لم تدرك بعد جوهرها اإللهي
  .وهذا هو جوهر دعوة النبي. حملهم على إدراك حقيقتهم المتعالية تلك

في قلب الحضارة الغربية، ذلك أن هذه " النبي"وليس غریبا أن یولد 
فالشوق العظيم إلى اهللا ال . الحضارة بمادیتها الحيوانية هي التي حرضت والدته

وجدت المدینة المبارآة ینمو إال في الصحراء حيث تاهت آمنة العلویة و
أما المدینة الغریبة، فهي بما . المحجوبة، أو في الغاب حيث انصرفت إلى العبادة

تعنيه وترمز غليه، حجاب على البصيرة یحول دون انطالق الشوق في النفس إلى 
وإذن فدور النبي هو أن یكشف هذا الحجاب األسود الكثيف الذي یرین . الالنهائي

لذلك . ة، حتى تشف وتصفو، ویسكنها الشوق، فتستعد لإلبحارعلى الروح البشری
ال یسره أن یغادر أهل مدینة أورفليس لمعانقة بحره األعظم، قبل أن یقول لهم 

ولذلك یستأذن أبناء البحر القادمين إليه في موآب عظيم احتفاء . آلمته المجنحة
إنني على أتم األهبة : "بعودته المبارآة إلى الرحم األولى التي انفصل عنها إذ یقول

. لإلبحار، وفي أعماقي شوق عظيم یترقب هبوب الریح على القلوع بفارغ الصبر
ولكنني أود أن أتنفس مرة واحدة في هذا الجو الهادئ وأن ابعث بنظرة عطف إلى 

. وليست نظرة العطف هذه التي یرید أن یلقيها إال آلمته المجنحة تلك .)6("الوراء
وليس أهل أورفليس إال . الحياة اإلنسانية التي تبرقع بها دهرا وليس الوراء إال

أما البحر التي تترجح أصداء ندائه . المجتمع البدیل الذي سيرث رسالته المقدسة
المبهمة في نفس النبي، فليس إال ذاته الكبرى التي یحن إلى االلتحام بها، ألنها 

إلى "لبحر قد یغدو أیضا رمزا وبذلك فا. الرحم األولى التي انفصل عنها أول مرة
ولذلك فمشروع النبي هو  .)7("بداءة الحياة، عهد آان البحر أّم الحياة األرضية آلها

العودة باإلنسان إلى لحظة والدته األولى، إلى عهد الفطرة والبراءة حيث آان 
  .من آل ما یمت إلى نظام المدینة بصلة" العري"یعيش حالة 

، وحنينه إلى اإلنسان "الصناعي"نسان وجبران ال یخفي رفضه لإل
: إذ یتمنى زوال الحضارة التي فصلت اإلنسان عن نبعه الروحي األول" الطبيعي"

الطبيعة، لكنها تبقى مجرد أمنية لم تحن ساعتها بعد إذ یقول نبيه المسمى 
أواه لو أتستطيع أن أجمع بيوتكم بيدي فأبددها في : "ألهل أورفليس" المصطفى"

أود لو آانت األودیة . والریاض آما یبذر الزارع زرعه في الحقولاإلحراج 
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شوارع لكم، ومسالك التالل الخضراء أزقة تطرقها أقدامكم عوضا عن أزقتكم 
ع لكنه م .)8("ولكنها هذه جميعها تمنيات لم تحن ساعتها بعد... وشوارعكم القذرة

م للحياة، إذا آان البد ل نموذج الطبيعة في تصورهذلك، یدعو أهل المدینة إلى تمث
ِابن من خيالك مظلة في الصحراء قبل أن : "یعيشوا بين أسوار المدینة قائال أن

  .)9("تبني بيتا في داخل أسوار المدینة
حياة الحضارة في ... یذم"وإذا آان خليل حاوي قد الحظ بأن جبران 

افتقار جبران  وأرجع ذلك إلى .)10("، بينما یغدق برآاته على الحياة عامة"النبي"
إلى المسؤولية الثقافية واالجتماعية الصحيحة، مما جعل النبي عمال متردیا ینقصه 

وعلى  ،)12("بربارة یونغ"معتمدا على أقوال نقلتها سكرتيرة جيران  ،)11(النضوج
فإننا نرى عكس  ،)13(معاینة للواقع االغترابي الذي عاشه بعض المعجبين بأفكاره

أن یحلم شعریا بواقع مثالي، عقلي، مجهول على أنقاض واقع  ذلك، فمن حق الفنان
وعلى هذا . موضوعي معلوم، ذلك أن الحقيقة الشعریة هي حقيقة رمزیة ال حرفية

وإذ یتمنى جبران زوال . النحو یحب فهم خطاب النبي، فكثير من مقاطعه شعري
ليه هذه الحياة من الحضارة لتقوم مقامها حياة بدائية، فإنما یبتغي بذلك ما تنطوي ع

وهو الغرض نفسه الذي من . معان روحية، ال االرتداد إلى عهد الطفولة اإلنسانية
" مارآس"بحياة المتوحش البدائي، ومن أجله حلم " جان جاك روسو"أجله أشاد 
  .شيوعي طوباوي في نهایة التاریخ بقيام مجتمع

ي هو دعوته وما یدفعنا إلى ترجيح وجهة النظر هذه من الغرض الجبران
فالدین في نظره ليس رهين الطقوس . إلى عدم الفصل بين الحياة والدین

. والدعوات، بل إنه یشمل جميع مجاالت الحياة إذ هو معاملة أخالقية وحضاریة
إن حياتكم اليومية هي : "ففي الفصل الخاص بالدین یقول جبران على لسان النبي

خذوا السكة . كم عندما تدخلون هيكلهافخذوا معكم آل ما ل. هيكلكم وهي دیانتكم
والكور والطنبور، وآل ما لدیكم من اآلالت التي صنعتموها رغبة في قضاء 

فلو آان جبران مبطال لمنجزات  .)14("حاجاتكم أو سعيا وراء مسراتكم ولذاتكم
الحضارة، لما طلب من البشر أن یستخدموا آالتهم المخترعة ألنه یفهم أنها 

  .من أعباء الكفاح في الحياة ضروریة للتخفيف
وعلى هذا النحو، یجب فهم دعوة النبي على أنها دعوة إلى إقامة حضارة 

آالسندیانة الجبارة "على أساس روحي، حضارة یصبح فيها اإلنسان عظيما 
المغطاة ببراعم التفاح الجميلة، فقدرته تقيدآم باألرض، وشذاه یرفعكم إلى أعالي 
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هكذا یقول  .)15("على عواصف الطبيعة أنتم خالدون الفضاء، وفي عزمه وصيره
وهو ما . النبي ألهل أورفليس مشيدا باإلنسان البالغ العظمة، الكامن في ذواتهم

یعني تأليه اإلنسان، ذلك أن ألوهيته آامنة فيه بالقوة، وهو یدرآها في األبد، لكن 
حه معا، دون اجتثاث جذوره من األرض التي أنبتته ألنه عظيم بجسده ورو

وإذ یكتشف هذه الحقيقة التي . فالجوهر والعرض آالهما واحد في نظر جبران
واعتزازه  ینطوي عليها الوجود البشري آله، فإنه یبدي محبته الكلية للبشر،

وأنتم ال تعرفون العظمة إال بهذا اإلنسان العظيم الذي فيكم، : "باالنتماء إليهم قائال
فلوالهم لما تملكه الحب الشدید للحياة إذ  )16("حببتكموعندما رأیته رأیت حقيقتكم وأ

وهي العطية  .)17("فقد أعطيتموني تعطشي الشدید للحياة: "یقول على لسان النبي
التي جعلته یتحرق شوقا إلى الينبوع الذي انبثقت منه جميع المخلوقات، أال وهو 

إنه ما من " :وهو ما یترجمه قول النبي. الروح الكلي الخالد، ضمير آل شيء
عطية في هذا العالم أجزل فائدة لإلنسان من العطية التي تحول آل ما في آيانه من 
الميول والرغبات إلى شفتين محترقتين عطشا وتجعل حياته جميعها ینبوعا حيا 

ذلك أن غایة هذا العطش أو الشوق هو بلوغ الوحدة الشاملة، ومنها  .)18("باقيا
ن ومكان، حيث یبلغ الفرد الجبراني ذروة ارتقائه، التوحد باإلنسان في آل زما

هو درجة في هذا " النبي"و. ومعه ترتقي الحياة اإلنسانية وتحقق آمالها النهائي
االرتقاء التي جعلت أهل أورفليس یغدون له أنصارا وأتباعا، ینشدون مثاله 

  .األخالقي
وهو بطبعه  وقد نتساءل آيف یتم هذا االرتقاء الروحي لإلنسان في األبد،

من الواجب أن ینظر إليه بصفته مقيدا وممنوعا "ناقص، یجترح الشرور واآلثام؟ فـ
أن الخالص "والجواب  .)19("من تحقيق الكمال بسبب آثام البشر الناقصين جميعا

وعلى هذا یجب أن تكون عجلة التقمص هي . ال یمكن إال أن یكون آونيا ال فردیا
وا حالة الكمال الروحي، فهؤالء أیضا ال یخلصون ما نهایة الجميع، حتى الذین بلغ

وهنا تطرح بالفعل  .)20("لم یخلص جميع البشر ویبلغوا تلك الحالة بالفعل ال بالقوة
مسألة الحریة في التصور الجبراني لها، في سياق المرحلة الجدیدة التي أصبح 

الوضع الشخصي فإذا لم یكن لإلرادة الفردیة أثر في تغيير . رمزا لها" النبي"
واإلنساني عبر آفاح اإلرادة تلك، لتحقيق الخالص الشامل، فإن األمر إذن هو 

ومعنى هذا قبول جبران أخرا . موآول إلى اإلرادة الكونية، إرادة الروح الكلي
بالعذاب اإلنساني إلى حين تبدده نهائيا مع بلوغ اإلنسان حالة آماله المطلق باتحاد 
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اإلرادة (مع إرادة الذات الكبرى ) الذات الفردیة(ات الصغرى إرادة الذ: اإلرادیتين
وما دام األمر آذلك، فما . ولن یتحقق هذا إال عبر دوامة التناسخ األبدیة). اإللهية

على اإلنسان إال أن یحمل صليبه على آاهله مستمرئا عذابه إلى حين تجلى الروح 
ظار هذه ارتقاب عودة المسيح على العالم، دون أن تعني حالة االنت) اهللا(الكلي 

الجبار أو قيام ملكوت السماء، ذلك أن العقيدة الجبرانية في وحدة الوجود تتنافر 
  .مطلقا مع عقيدة البعث المسيحية

 - آما یخاطب النبي البشر  - وعلى هذا النحو، فالحریة بالمعنى الجبراني 
والعمل، وتثقل آاهلكم ق هموم الحياة وأعمالها أحقاءآم بمنطقة الجهاد أن تنط"هي 

فال  .)21("بالمصاعب والمصائب، ولكنكم تنهضون من تحت أثقالها عراة طليقين
. معنى للحریة بدون مكابدة اآلالم واالستسالم لمشيئة الروح الكلي وحكمته

فالتحرر من نواقص الحياة وأعبائها مرهون بقبول المعاناة المؤقتة ألنها هي في 
ت البالية العتيقة، ذلك أن ما یقيد الصامت على عجز الذا حد ذاتها شكل من التمرد

مصير اإلنسان ليس أشكال العبودیة الموجودة خارجه، وإنما هي األهواء النازفة 
ولن یتحرر منها إال بتجدید حالة الميالد الذاتية عبر التناسخ والتقمص، . في داخله

فيتسامى عن تلك األهواء بارتقاء معرفته الروحية وتصاعد شوقه إلى الوحدة 
: وهو ما یفوه به النبي قائال. آلهشاملة، حتى ینحسر الظل ویسود النور العالم ال
وماذا یجدر بكم طرحه عنكم لكي تصيروا أحرارا سوى آسر صغيرة رثة في "

الرغبات تتحرك "وليست هذه الكسر الصغيرة الرثة إال تلك  .)22("ذاتكم البالية؟
یبق له من أثر أمسى النور فيكم آاألنوار والظالل، فإذا اضمحل الظل ولم 

وهكذا الحال في حریتكم، إذا حلت قيودها أمست . المتأللئ ظال لنور آخر سواه
  .)23("هي نفسها قيدا لحریة أعظم منها

إذن فالغایة من الوجود اإلنساني ليست التحرر من النقص األخالقي في 
بع الكوني وهو ما اإلنسان، فهو یولد ناقصا، لكنه یتوق فطریا إلى االمتالء من الن

ولكن ال یجب النظر إلى النقص . سيتحقق له في األبد عبر الوالدة المتجددة
اإلنساني باعتباره شرا، إذ من شأن ذلك أن یجزئ آيان اإلنسان، الشبيه بالسندیانة 

الثمرة ال "الجبارة، فال یصلح وصفه مرة بالشر ومرة أخرى بالخير، ذلك أن 
مثلي ناضجا جميال جوادا، یبذل آل ما فيه ألجل غيره  آن: تستطيع أن تقول للجذر

ألن العطاء حاجة من حاجات الثمرة ال تعيش بدونها، آما أن األخذ حاجة من 
  .)24("حاجات الجذر ال یحيا بغيرها
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فاإلنسان هو، في التحليل النهائي، ذات آلية شاملة، مسكونة منذ البدء 
متفاوت بين األفراد فهو صحيح، لكنه غير ) العظمة(أّما أن أمر إدراآها . بالعظمة

ممنوع إذ تحقيقها هو منال متأت للجميع بسبب الحنين المتأصل في اإلنسان إلى 
أجل، إن الخير الذي فيك إنما هو في حنينك إلى ذاتك : "یقول النبي. ذاته الجبارة

ا غير أنه یشبه في البعض منكم سيال جارف. الحنين فيكم جميعكم وهذا. الجبارة
یجري بقوة منحدرا إلى البحر، فيحمل معه أسرار التالل واألودیة وأناشيد األحراج 

وهو في غيرهم أشبه بجدول صغير یسير في منبسط من األرض، یریق . والجنان
ماءه في الزوایا والمنعرجات، ولذلك یطول به الزمان قبل أن یصل إلى 

یتوحد آالهما في ذهن جبران وهكذا، تنتفي ثنائية الخير والشر، و .)25("الشاطئ
متجاوزا بذلك الحكم األخالقي التصنيفي ألشكال الوجود عند الفالسفة المثاليين، 

وهي نزعة جبرانية تتجه نحو تبرئة ساحة اإلنسان . ومفكري الالهوت المسيحي
فالحنين إلى التوحد باهللا ليس مدفوعا . من الخطيئة التي ألصقتها به المسيحية

  .ب بل مدفوع بالشوق الخالص الكامن في الذاتبالشعور بالذن
وهكذا یتخذ الفكر الجبراني مسارا آخر مغایرا للوجودیة الغربية المؤمنة 
عند آير آجورد، التي تجعل انتقال الفرد من المدرج الحسي إلى األخالقي وصوال 

عتبر ذلك أن جبران ی .)26(إلى المدرج الدیني انتقاال حرا مشحونا باالنفعال والوعي
حرآة الوجود اإلنساني موجهة بالقدر الكوني الذي ینتقل به من حالة إلى أخرى 
نحو آماله، دونما تدخل للفعل الفردي الخاص، فمآل الصيرورة الكونية هو حتمي 

وتفسير هذا التحول في المعتقد . نحو والدة اإلنسان الكامل، المزدهي بألوهيته
يز مراحله السابقة نحو االتجاه الصوفي الجبراني من األسلوب الوجودي الذي م

الجبري الخالص هو خروجه من أزمته الالانتمائية نحو الخالص النهائي في 
االنتماء إلى ذاته، إلى اإلنسان الكوني الكامن في آل الذوات اإلنسانية، فلقد منحه 

  .جود شعورا بوحدة الذات وتالحمهااإلیمان بوحدة الو
ار یستقطب اهتماماتها وميولها ونزعاتها فهو أما المرآز الروحي الذي ص
فلم یعد اهللا وجودا أعلى مفارقا لوجود أدنى بل . الكينونة اإللهية التي تنطوي عليها

وبالتالي تغدو النفس اإلنسانية المتأهلة . غدا ضميرا حيا خالدا، مستوطنا الذات
هذه النفس  دامت وما. مصدر القيم جميعا أي أنها هي خالقة الشریعة والنظام

اإلنسانية متمخضة عن الروح الكلي الشامل الذي یسود الكون، فكل ما یصدر عنها 
وليست هذه الحقيقة متعالية عن اإلنسان بل إنها موجودة . هو متطابق مع الحقيقة
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وحالما یتحقق له هذا الوجود األسمى تفيض تلك . في حنينه إلى ذاته الجبارة
العالم في النظام العدل  الحق الشامل، فيتوحدالحقيقة عن ذاته صورة للوجود 

  .المطلق
غير أن تجلي هذا النظام الشامل هو رهن الوالدة المتجددة للذات الصغرى 

ولذلك یعتقد جبران بالعودة المتجسدة إلى هذا العالم حتى یسهم . الحالمة باالتساع
ینتقل تجسيده في تحقيق ذلك المشروع الكوني بإضافة لبنة إلى بنائه الشامخ حتى 

: وهو ما یعبر عنه النبي قائال. علمن طور الوجود بالقوة إلى طور الوجود بالف
أودعكم وأودع . قليال وال ترونني، وقليال ترونني، ألن امرأة أخرى ستلدني"

الشباب الذي قضيت بينكم، فإننا في األمس قد اجتمعنا في حلم قد أنشدتم لي في 
فإذا جمعنا شفق الذآرى مرة ... برجا في السماء وحدتي، وبنيت لكم من أشواقكم

أخرى فإننا حينئذ نتكلم معا، وحينئذ تنشدون لي أنشودة أوقع في النفس من أنشودة 
 .)27("وإن اجتمعت أیدینا في حلم ثان فهنالك سنبني برجا آخر في السماء. اليوم

ه حتى یتوحد وهكذا بالعودة المتتالية، یضيف اإلنسان درجا آخر إلى سلم ارتقائ
  .الحلم بالواقع

وفي سبيل تحقيق هذا المشروع الجبراني الحضاري، فإن المحبة یجب أن 
تكون شریعة اإلنسان في آل زمان ومكان بأن تفيض ینابيعها فتروي شجرة 

فدوام نموها یحتاج إلى ماء المحبة إذ بدونه ال أمل في خلودها، . اإلنسان الجبارة
با، فحق أن ینقاد لندائها آل قلب بشري ألن حقيقة ومادام وجودها ضروریا واج

أنا في : إن اهللا في قلبي، بل قل باألحرى: إذا أحببت فال تقل"الكون قائمة بها، فـ 
وهكذا تتصدر المحبة بمفهومها اإلنساني الشامل نظام الفضائل  .)28("قلب اهللا

لتبلغ الذات أحس أن الذات ال یمكن أن تتخطى نفسها "جميعا عند جبران، فقد 
فتخطي الذات یشترط محبة تشمل . العظمى مادام فيها آره واحتقار وسخریة ونقمة

اإلنسانية جمعاء والوجود بكامله، مادامت الذات العظمى تجسد الوحدة والحقيقة 
وبهذا المعنى،  -آما تقول نازك سابا یارد في مقدمتها لكتاب السابق  - )29("المطلقة

ن آانت تشكل بعدا مسيحيا في مشروعه، إال أن الذي اقتضاها فالمحبة الجبرانية وإ
فلسفيا عنده هو إیمانه بوحدة اإلنسان والوجود معا، ذلك أن صورة اهللا في ذهنه ال 
تتطابق ال مع المعتقد المسيحي وال المعتقدات السماویة األخرى غير أنه آما 

فوق األرض، فكذلك تفترض المحبة المسيحية القبول بالقدر المأساوي لإلنسان 
وفي حين تجعل األولى نهایة العذاب اإلنساني مرتبطا بنهایة . المحبة الجبرانية
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التاریخ وقيام ملكوت األبدیة، فإن الثانية تربط نهایته باتساع الذات وبلوغ اإلنسان 
وحسُب المحبة أن . حالة آماله في التاریخ أي على هذه األرض وفي هذا العالم

وهو . تحقق معها جميع الفضائل األخرى، ذلك أن هذه تبع لتلكتسود العالم فت
أما أخرى . في أول آتاب النبي) المحبة(السبب الذي جعله یقدم الحدیث عنها 

العطاء، التضحية، التسامح، العمل، : الفضائل التي أشاد بها في مشروعه فهي
توازن وبها جميعا یقوم صرح الحضارة الشامخ في ظل من . الحریة، الجمال

  . العقل والهوى في النفس اإلنسانية
ویعد هذا التوازن ضروریا لعودة السالم والوحدة إلى النفس وهو یقر 

وإنني أود أن أآون صانع سالم في نفوسكم : "برغبته هذه قائال على لسان النبي
إذ ال یمكن تجسيد مشروع  ،)30("فأحول ما فيكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسالم

فالغایة من التوفيق . العقل والهوى: ذا ظل االختالف قائما بين قطبي النفسالمحبة إ
بينهما هي الحفاظ على الجوهر الروحي للطبيعة اإلنسانية فال تجنح نحو قطب 

وإذ یعترف جبران بأن . دون اآلخر ألن في ذلك تأثيرا سلبيا على مسار الحضارة
فإن  ،)31("رة في بحر العالمالعقل والنفس هما سكان النفس وشراعها وهي سائ"

هذا التحدید لهویة الذات اإلنسانية یعني أنه ال ینكر إنجازات العقل ما لم تتعارض 
مع نظام فضائله سواء أآانت هذه اإلنجازات معنویة روحية أم تقنية مادیة، آما 
یعني ذلك إقراره بحق إشباع حاجات النفس وأهوائها ما لم تؤد هي أیضا إلى 

  .تلك الفضائلاإلخالل ب
ألن العقل إذا استقل بالسلطان على "فالتوازن بين عناصر النفس ضروري 

ولكن األهواء إذا لم یرافقها العقل آانت لهيبا یتأجج ليفني . الجسد قيد أهواءه
وإذا شئنا توضيحا نقول إن جبران یرید أال یفصل . آما یقول النبي ،)32("نفسه

التي جبل عليها أول ما انفصل عن روحه  التقدم الحضاري اإلنسان عن فطرته
لكن هذه الفطرة ليست االنسياق األعمى "الكلي الذي تتخایل ظالله في الطبيعة، 
د حضورا القة التي تهدم مدینة زائفة لتولوراء الهوى الغریزي بل إنها الفطرة الخ

ظلها لم  ذلك أن المدنية الغربية التي عاش في ،)33("إنسانيا، مثالي الكيان والقدرة
تكن تقيم ذلك التوازن الحكيم، فأطلقت العنان للعقل والهوى معا، فغدت مادیة 

وبما أن جبران یؤمن بالطبيعة . حيوانية، ال یزعها ضابط من روح اإلنسان
فهو  - آما عبرت عنه من قبل آمنة العلویة  -الروحية للوجود اإلنساني والكوني 

فال یعود "ل البعد الروحي أساسا لها، یهدف إلى تصحيح مسار الحضارة بأن تجع
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العقل مقيدا بحيثيات الواقع الرتيب أو أسيرا للحاضر، آما ال یعود الهوى جارفا 
إنه العقل المتحرك أبدا أمام الفطرة الهاجمة عليه من العالم . للحياة نحو الالمعنى

  .)34("البراني بكثافته المادیة وفواصله وحواجزه
رانية المؤلفة لقوى النفس هي نتيجة لإلدراك الحيوي ولعل هذه النظرة الجب

وهو اإلدراك القائم على الجمع بين القوى . الصوفي للعالم، الذي صار یتمتع به
العقلية التي یمتلكها العالم، والقابلية السلبية التي یمتلكها الشاعر، وبعبارة أخرى، 

وهي صورة . اإلنسانترید الرؤیة الجبرانية التأليف بين العلمي والشعري في 
وقد ساءه أن یكون اتجاه . اإلنسان الكامل، الكوني في مشروعه النبوئي الحالم

الحضارة الحدیثة قائما على انحسار مجد الروح وتعاظم شأن المادة، فأورثه ذلك 
في ضوء سيكولوجيا الذات الجبرانية إال نتيجة " النبي"وليس . قلقا روحيا عظيما

" ماري هاسكل"ألم یصرح إلى . نفسه المتعطشة إلى الكمالهذا القلق الذي سكن 
أن الطموح الجوهري للشرقي العظيم هو أن یكون نبيا، في "في إحدى رسائله 

حين أن طموح الروسي أن یكون قدیسا، واأللماني أن یكون فاتحا، والفرنسي أن 
  .)35("یكون فنان آبيرا، واإلنجليزي أن یكون شاعرا؟

. على أشكال الوعي تلك، وهي طموح آل شرقي عظيم مثلهأما النبوة فهي أ
ومن شأن الوعي النبوئي أن یجعل اإلدراك أآثر عمقا وحّدة، ألنه، بالتفسير 
. الجبراني، متصل بضمير الكون الذي یكشف للروح الفردي الحقائق واألسرار

وبما أن جبران آان یدرك جيدا مأساة اإلنسان وضياعه في ظل حضارة اتجهت 
و تأليه المادة وتغييب الروح، فقد أعلن أن مجيئه إلى هذا العالم هو من أجل قول نح

أن هذه " -خليل حاوي  -ویبدو حسب  .)36("جئت ألقول آلمة وسأقولها: "آلمته
الكلمة هي نبوءته، رسالته الواعدة بالخالص إلى العالم، وال بد أنه ظن بأنه أداها 

  .)37("في النبي

  :الهوامش
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LBÒàA “ƒNØ ïG “ƒN∞ªA LBÒa ≈ø “ŒØÃvªA  
  

  نصيرة صوالح
 جامعة تلمسان 

  
آيف استطاع الخطاب الصوفي أن یفرض وجوده أدبيا؟ وآيف تمكن من 
تحقيق التواصل مع جمهور المتلقين بعد ما آان خطابا أیدیولوجيا فرض عليه 

خطاب حضر القراءة مع العنف؟ آيف ارتقى هذا الخطاب من خطاب فتنوي إلى 
  س مساحة جدیدة للترقب واالنتظار؟فاتن؟ وهل نجح في تغيير وجهة التلقي بتأسي

الحمد هللا القائم بذاته، والدائم بصفاته، والحروف بعظيم آیاته، والموصوف 
بكریم هباته، والعادل الحكيم في تصرفاته، عم جوده أهل أرضه وسماواته، 

  .واعترف بوجوده آل ناطق وصامت من مخلوقاته
لخطاب الصوفي شكل من أشكال التعبير اللغوي عن تجارب عرفانية ا

وجدانية، آما أنه ضرب من الكتابة اإلبداعية له خصوصياته الفنية والجمالية التي 
انتماءه األدبي بغض النظر عن خلفياته الدینية  -بما ال یدع مجاال للشك  - تثبت له

شروط اللغویة والبالغية واألسلوبية وتوجهاته اإلیدیولوجية ومضامينه الفلسفية، فال
وقد عانى  - أیا آان نوع الخطاب - هي التي تضمن الوظيفة األدبية للخطاب

الخطاب الصوفي من اإلقصاء زمنا طویال آان الموقف منه موقفا مصادراتيا 
إلغائيا، حيث اصطدم بجدار التلقي واستحال تحقق العملية التواصلية، واالتفاق بين 

نشأ في مناخ "لمتلقي وآخر في طور اإلنجاز، ذلك أن الخطاب الصوفي أفق ألفه ا
ثقافي ینهض على اإلیمان بأن هناك حقيقة واحدة، وحيدة، نهائية، وآل ما عداها 
باطل وهي إلى ذلك مجسدة في شریعة یستند إليها ویحرسها نظام سياسي وآل 

ه یتناقض معها وحينئذ قول آخر إما أنه یتطابق معها وحينئذ یكون نافال، وإما أن
  .)1("یجب رفضه ونبذه

ویعد الخطاب الصوفي من جانبه الظاهري خطابا مناقضا للحقيقة الشرعية 
لذلك نبذ هذا الخطاب وأقصي من دائرة الكتابة  - من وجهة نظر التلقي السلبي  -

األدبية ألنه خاطب الناس بغير ما ألفوه، فتعطل تمام العملية التواصلية النبهام 
لمرجع وخضع الخطاب الصوفي للقراءة الجامدة، لذلك عمد الصوفية إلى ا



70 
 

هذا الفن من الكشف والعلم یجب : "االجتماعات السریة یقول محي الدین ابن عربي
ستره عن أآثر الخلق لما فيه من العلو فغوره بعيد والتلف فيه قریب فإن من ال 

هذا المشهد من لسان صاحبه معرفة له بالحقائق وال بامتداد الرقائق ویقف على 
المتحقق به وهو لم یذقه ربما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا لهذا نستره 

  .)2("ونكتمه
  :)3(ویقول السهروردي في هذا الشأن

وا قين تكلف ا للعاش ة والهوى فضاح      وارحمت  ستر المحب
اح    بالسر إن باحوا تباح دماؤهم قين تب اء العاش ذا دم  وآ

و م آتم نهموإذا ه اح   ا تحدث ع دمع الس اة الم د الوش  عن
يهم  قام عل واهد للس دت ش رهم إیضاح    وب كل أم ا لمش  فيه

وقد ذآر أن الجنيد البغدادي، إمام الصوفية الحقيقية، أنه لم یكن یبدأ درسه 
الصوفي، إال إذا تأآد من إحكام إقفال الباب ومن خلو المجلس ممن یخشى منهم 

أول صوفي یرسي قواعد المعرفة الصوفية على أساس "األذى، ویعد المحاسبي 
ثقافي یتمثل في حلقات درس سریة تعقد في غرف مقفلة ال یقبل فيها إال من یوثق 

  .)4("به
إن هذه األجواء االستسراریة المحيطة بهذا النوع من الخطابات قد فرضتها 

مجهولة  خصوصية المعاني المعبرة عنها، فكيف یمكن تجسيد معاني مجردة غيبية
  ؟هي من صميم الباطن الخفي في لغة محسوسة

لقد استعاذ الصوفية بالرمز من قصور اللغة الوضعية االصطالحية ذلك أن 
اللغة اإلنسانية هيئت لإلدراك الحسي باألساس أما ما یمكنها أن تحققه في مجال "

من هنا التعبير التجریدي فليس إال جهدا مضنيا بذله العقل ليتخطى عالم الحسية، 
یظل انقهار اإلنسان متى ما طمح إلى الكشف عن الكليات والمغيبات بلغة أرضية 
تعيينية ومن هنا أیضا تظل وسيلته لتجاوز بعض قصوره أن یصطنع الشعر وأن 

فال یمكن التعبير عن عوالم غير عادیة بلغة  )5("یرآب موج االنزیاح الخطير
مة تجل عن التشكل في قوالب لغویة عادیة وال یمكن القبض على معان مائعة غائ

جاهزة لذلك عمل الصوفي على خرق البناء المعتاد وطمس بنية المعيار والقضاء 
  .على نوع القراءة التي تنسب إليه

إن تجربة الكشف عند الصوفي تفترض لغة آشفية تتجاوز الشائع من 
لفلسفة هي التعابير وتضرب بلغة الفالسفة والمناطقة عرض الحائط ذلك أن لغة ا
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نتاج العقل فيما لغة المتصوفة هي لغة القلب والحلم والماوراء، لغة آسرت النمط 
وخرقت المألوف وغاصت في الغرابة والغموض والحيرة والتناقض والتشویش 
ألنها عبرت عن عالم غریب وغامض ومحير ومتناقض ومشوش فبدت غایة في 

فاأللفاظ في " ...بهام تشير وال تعبر، تلمح وال تصرح، توهم وال ترياإللغاز واإل
أستار وحجب، والكلمة حائل، والعبارة عائق، واالصطالح  ...رحاب اهللا

  )6(..."عقبة
إن البناء الرمزي للغة الصوفية قد شكل حاجزا بين القارئ وبين النص 

سبب في آثير من الصوفي فنتجت عن ذلك إشكاالت عویصة باعتبار الرمز قد ت
التشوهات التي لحقت فهم القارئ للنص وبالتالي شوهت الرؤیة الفكریة للتصوف 
آكل ومن هنا آان من الضروري التوسل بآليات فهم النص الصوفي آي ال نقع في 

النص الصوفي ینطوي على توجه ضمني یفترض أن وضعية "المزالق، ألن 
صلية، وفي حقيقة األمر أن التواصل اإلنتاج في صورته المنجزة تحقق وضعية توا

ینعدم إال في ظل تلك اإلحاالت التي تعري اللغة من طابعها الرمزي أوال ثم تجعل 
المعنى في سياقه العام ثانيا، یؤدي انكشاف هذه األوضاع إلى معرفة القيمة 

  .)7("الحقيقية لنص یندرج في إطار نصوص التخيل
ي والمتلقي قد أدخل هذا النص في إن خلل الفهم الواقع بين النص الصوف

مساحة الفتنة، وخلق أزمة في التواصل أقصت الخطاب الصوفي من الثقافة 
الرسمية ردها من الزمن للتعارض القائم بين أفق االنتظار الجدید الذي أنشأه 
الخطاب الصوفي وبين أفق المتلقي، فقد جنب هذا األخير نفسه عناء هدم موجود 

ء وأبى أن یهيئ نفسه إلعادة تشييد ما لم یألفه بعد، آما رفض أن قائم متكامل البنا
یقيم عالما من التوقعات والمفاجآت التي تتصالب مع ما رسخ في ذهنه قبل ظهور 

  .الخطاب الصوفي
ورغم ذلك فقد استطاع الخطاب الصوفي أن یحقق نوعا من التواصل بينه 

  .ت وتهيئ وعيه لكل المفاجآتوبين المتلقي هذا الذي اتسع أفقه لكل االحتماال
لقد شرع للخطاب الصوفي أن یتعایش سلميا مع آل أنواع اآلفاق بعد أن 

ابة لكل النداءات التي آان حيث لقي االستج أصبح قابال للنفاذ إلى أي وعي،
بها وفرض هيمنته على القارئ آبقية النصوص األخرى خاصة وأنه  محبوال

  .الخاطب فيه موطن التأثير بلفة الجم
فعلى القارئ أن یعيد تشكيل ذلك المتصور الذهبي الذي جسده المؤلف في 
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نصه أو على األقل أن یعيش معه لحظة والدة النص، فإذا آان المؤلف قد أوجد 
الخطاب وأضيره في شكل معين، فإن القارئ هو الذي یضمن حياة ذلك الخطاب 

عتباره جوهر العملية لم یقص دور الملتقي با - بوصفه خطابا أدبيا  -الصوفي 
التوصيلة بل آان هو المنادى األول عبر آل مراحل الكتابة اإلبداعية بما فيها 

  .الصوفية
بالمتقبل ألن المهمة تتعدى التأثير الجمالي "لقد عني الصوفي أیما عنایة 

البحث إلى محاولة التأثير في البنية العقلية والفكریة، فالصوف یعد نفسه صاحب 
ثم إن الميزات البالغية  )8("دمج وعي القارئ بوعي النص رسالة تقتضي

واألسلوبية للخطاب الصوفي قد أضفت عليه جماال طوع المتلقي وحرك ذائقه 
فالمفردة التي آان نطاقها الداللي یتحدد بلوني البياض والسواد باتت لها خاصية "

هاجة لها موشوریة تمتص نورها من مشكاة الكون الرباني وترسله جدائل و
  .)9("قزحية

لقد آتب للخطاب الصوفي االنتساب الرسمي لألدب العربي وأصبح مادة 
  .بكرا تتحاذ بها الدراسات والتأویل من آل جانب

  :الهوامش
  .187، ص 1992، دار الساقي، بيروت الصوفية والسریالية: أدونيس -  1
 هـ، 1316ي، بيروت رسائل ابن عربي، دار إحياء التراث العرب: محي الدین بن عربي - 2

  .3ص ، 1ج آتاب الفناء في المشاهدة، 
دار المناهل، بيروت  صفحات مكثفة من تاریخ التصوف اإلسالمي،: آامل مصطفى الشيبي - 3

  .152، ص 1997
  .115المرجع نفسه، ص  -  4
األمير عبد القادر الشاعر، مدخل إلى تحليل الخطاب الشعري في محطة : سليمان عشراتي - 5
  .203، ص 2002نشر والتوزیع، وهران بعد، دار الغرب لل الما
  .8، ص 1982 األعمال الكاملة، الروح والجسد، دار العودة، بيروت: مصطفى محمود -  6
، 1997 ، األردن، عمانعرفية لنظریة التلقي، دار الشروقاألصول الم: ناظم عودة خضر - 7

  .153ص 
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  امحمد یاقوته نور
  مستغانم جامعة

  
الوهم من خطرات القلب، والجمع أوهام، وللقلب "ورد في لسان العرب أن 

واهللا عز وجل ال ... له، آان في الوجود أم لم یكنتخيله وتمث :وتوهم الشيء. وهم
نطلق، فما یتوهمه اإلنسان هو من اختراعه ومن هذا الم. )1("تدرآه أوهام العباد

ولذا یرى سيجموند فروید . هو سواء أوافق الخبرة الموضوعية أم لم یوافقها
(Sigmund Freud)  تقاد تكون الغلبة في حوافزه نسمي توهما آل اع"أننا

الته لتحقيق رغبة من الرغبات، ونحن ال نقيم اعتبارا في ذلك لعالقات ذلك ومعل
الواقع، تماما آما أن التوهم عينه ینكص عن أن یجد في الواقع توآيدا االعتقاد ب

  .)2("له
وقد یتم إنتاج الوهم باالستسالم لألهواء على مستوى الفرد أو الجماعة 

ویمكننا تصور صياغة أعضاء الجماعة للوهم بتلقائية . لتحقيق غایة من الغایات
جماعة صالحة، زعيمنا أو نحن متضامنون معا، نحن نكون : "على الشكل اآلتي

  .)3("موجهنا هو زعيم صالح أو موجه صالح
ع تحقيقه في الواقع لدى ان بالوهم، یكون التشبث به وتوقوعلى أساس اإلیم

لكن . هو عنصر أساسي لكل أمل) وقعالت(أن الترقب "الجماعة، ذلك  الفرد أو
الذي یصبو إليه اإلنسان یحيا في األمل الوهمي، على اطمئنان ویقين بأن الحدث 

ه أي حساب للعوامل الواقعية أصبح وشيك الوقوع بالفعل، فهو ال یحسب في ترقب
وعنصر اإلیمان . قالتي یتطلبها تحقيق الترقب، بل یحيا على اإلیمان بهذا التحق

ب عليه من تضحيات وخوض م في تقریر موقفه وتعيين ما یترتهو العامل الحاس
یمان إن هذا اإل. إلى أهداف حنينه المنشودة صراعات، لكي یبلغ مرامه، ویصل

الي عامل واقعي بارز في تكوین وما یرافقه من استعداد للتضحية والبذل، هو بالت
  .)4("آل العالقات اإلنسانية
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وقد تتلبس األوهام باإلیمان الدیني في شكل أوهام منظمة تقوم على 
آما عند اليهود، أو قد  )5("سقة داخليامن المعتقدات الزائفة لكنها متمجموعة "

ن یتوارثه األبناء ع ،)6(یعبد آإله) Idol(تتجسد هذه األوهام في شكل وثن أو صنم 
ردة وتسليم أعمى، آما آان حال قریش والعرب قبل آبائهم األقدمين وفق تقاليد مط

  .اإلسالم
ى لتوهمه نفسه أنه سيكون ي أجواء من التدین حتوقد ینغمس شخص ما ف

وسأوضح . ي الصلتة اإللهية لهدایة الناس، آما آان أمل أمية بن أبمبعوث العنای
ى جاء رادا وجماعات، ورافقتهم طویال حتتي استبدت بهؤالء أفتلك األوهام ال

وسنرى ما آلت إليه أوهامهم تلك في حلبات الصراع من . داعي الحق باإلسالم
  .أجل البقاء

  :أوهام األفراد
صلت مثاال جيدا لمن یخلط التدین بأطماع الیعد شاعر ثقيف أمية بن أبي 

قد نظر في الكتب وقرأها، ولبس المسوح "ى ليوهمها بالنبوة، إذ آان النفس حت
تعبدا، وآان ممن ذآر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم الخمر وشك في 
األوثان، وآان محققا، والتمس الدین وطمع في النبوة، ألنه قرأ في الكتب أن نبيا 

ولما بعث النبي محمد صلى اهللا عليه  .)7("من العرب، فكان یرجو أن یكونهیبعث 
 ،)8("إنما آنت أرجو أن أآونه: "م ونهض بالدعوة، حسده وآفر برسالته، وقالوسل

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه : "فأنزل اهللا عز وجل فيه
بعد وقعة بدر، فنهى ية یحرض قریشا ثم أخذ أم ،)9("الشيطان فكان من الغاوین

ولكن إذا أنشد شعره  ،)10(م عن روایة شعره في ذلكرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  :وحيدفي الت

بحنا  انا ومص د هللا ممس انا     الحم ي ومس بحنا رب الخير ص  ب
ا  د خزائنه م تنف ة ل لطانا     رب الحنيف اق س ق اآلف وءة طب  ممل
ا   ا فيخبرن ا من ي لن  بعد غایتنا من رأس محيانا ما   أال نب
وا   ا هلك ا آباؤن ا یربين ا    بين ي األوالد أفنان ا نقتن  وبينم
ا م ینفعن و أن العل ا ل د علمن  أن سوف یلحق أخرانا بأوالنا   وق

  .)11("إن آاد أمية ليسلم): "مليه وسلى اهللا عصل(قال النبي 
، )م 629 - هـ  7( هر والتوحيد لم یسلم ومات آافرا عامغير أن داعية الط

ألنه غلبته أوهامه في حصول النبوة له، إذ آان یحسبها مجدا وسلطانا لثقيف على 
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  .العرب
  :أوهام الجماعات

لقد توهم اليهود دوما أنهم ما زالوا شعب اهللا المختار، على الرغم من 
رأون ذي یقوآانوا یأملون أن یكون النبي التكذیبهم األنبياء والرسل وإیذائهم لهم، 

ى یستعيدوا سيطرتهم على المدینة وعلى العرب في مبعثه في آتبهم منهم، حت عن
 بونه بلقبویلق شبه الجزیرة، وآانوا ینتظرون هذا النبي ویتوقعون ظهوره،

إنه تقارب زمان : "وآانوا إذا لحقهم أذى من أهل المدینة قالوا لهم ،)12("المسيح"
  .)13("نبي یبعث اآلن، نقتلكم معه قتل عاد وأرم
إني لغالم یفعة ابن سبع سنين أو ثمان، : "وروي عن حسان بن ثابت أنه قال

: فلما اجتمعوا إليه قالوا ؛یا معشر یهود: رخ ذات غداةإذا بيهودي بيثرب یص
ثم أدرآه : قال. يلةطلع نجم أحمد الذي یولد به في هذه الل: ما لك؟ قال !ویلك

م أغلب محمد صلى اهللا عليه وسلوآذلك لم یؤمن ب .)14("اليهودي ولم یؤمن به
اليهود حسدا وحقدا واستسالما ألوهامهم في إذالل األمم األخرى بسلطان النبوة 
  .ومجدها، بل تعاونوا مع قریش وبعض قبائل العرب على حربه واستئصال دعوته

ومن أمثلة أوهام الجماعات ما آان من شأن قریش وهم ورثة دین إبراهيم 
م، وسدنة بيت اهللا الحرام لحجاجه من العرب، مع النبي وإسماعيل عليهما السال

لب، حين دعاهم إلى توحيد اهللا تعالى محمد بن عبد اهللا بن عبد المط القرشي
. بالعبادة وهم قوم مشرآون قد ورثوا أصنامهم وأوثانهم عن آبائهم المبجلين عندهم

صب األوثان وقد روى ابن هشام أن أول من غير دین إسماعيل عليه السالم، ون
في الكعبة عمرو بن لحي الخزاعي، حين خرج إلى الشام، فرأى قوما من العماليق 

هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها : بالبلقاء یعبدون األصنام، فلما سألهم عنها، قالوا
فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا، فطلب إليهم أن یعطوه منها، فأعطوه صنما یقال 

 .)15(صبه بالكعبة، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، فقدم به مكة، فن"هبل"له 
ا بيت اهللا استسلموا ألوهامهم ومنافعهم، ومألو -بعد ذلك  -ثم إن العرب 
خذوا في قبائلهم وبيوتهم أوثانا یعبدونها مع اهللا جل وعال، قال الحرام باألصنام، وات

ك لما بعث اهللا ولذل ،)16("وهم مشرآون وما یؤمن أآثرهم باهللا إال: "الىتبارك وتع
أجعل اآللهة إلها : "وحيد، قالت قریشبالت مسوله محمدا صلى اهللا عليه وسلتعالى ر

  .)17("واحدا إن هذا لشيء عجاب
 وآيف ال یعجبون، وقد ألفوا الحياة الوادعة اآلمنة في ظل بيت اهللا الحرام،
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آلهتهم  ملك والسلوك، دون أن تحاسبهمیمارسون حریتهم المطلقة في التجارة والت
م بمجد الدنيا فلما جاءهم النبي محمد صلى اهللا عليه وسل. مالمتعددة أو تعاقبه

والخلود في اآلخرة، لم ترتفع بهم أوهامهم إلى إدراك ما یعرض عليهم من حياة 
جدیدة فاتت آباءهم األقدمين، فحاربه سادة قریش حرب بقاء، ولم یألوا جهدا 

  .الستئصال دعوته
  :من أجل البقاء بدء معرآة الصراع

ى یظهر راع حتدافع والصسنة اهللا عز وعال في األرض بالتوهكذا قضت 
وا وإن اهللا على نصرهم أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلم: "أمر اإلسالم، قال تعالى

أن یقولوا ربنا اهللا ولوال دفع اهللا  ن أخرجوا من دیارهم بغير حق إالذیلقدیر ال
وبيع وصلوات ومساجد یذآر فيها اسم اهللا  الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع

  .)18("آثيرا ولينصرن اهللا من ینصره إن اهللا لقوي عزیز
. ة بين عبدة األوهام والمؤمنين باهللا تعالىإذن، بدأت معرآة الصراع في مك

م وأصحابه، وطالت المعاناة، ى على الرسول صلى اهللا عليه وسلولما آثر األذ
م بالهجرة إلى المدینة جل لنبيه صلى اهللا عليه وسلبر، أذن اهللا عز ووفرغ الص

المنورة، حيث آان أهلها من األوس والخزرج أنصاره الجدد في انتظاره، فبنى 
نصار، وبدأ المجتمع الجدید یتشكل أمام أعين مسجده، وآخى بين المهاجرین واأل

اسي ذین فقدوا األمل في أن یكون النبي منهم، وتزعزع وجودهم السياليهود ال
وأخذت . واالقتصادي، فبدأوا یكيدون لإلسالم، ویحرضون سادة مكة للقضاء عليه

قریش تناوش الرسول صلى اهللا عليه وسلم في معقله الجدید، وتسلط عليه 
شعراءها ینهشون عرضه، حتى ضاق بهم ذرعا، فاستنجد بشعرائه ليقولوا لهم 

قدة، تحرق األنساب مثل ما یقولون لهم، فهذه حرب آالمية شعراء، ونار مت
  .واألمجاد التي یغار عليها آل عربي، فال تطفئها إال نار مثلها أشد تأججا وضراوة

وهكذا وقف حسان بن ثابت وإلى جانبه آعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحة، 
وآلهم من الخزرج من األنصار، ینافحون عن الدعوة اإلسالمية، ویقارعون 

بن الزبعرى وضرار بن الخطاب وأبي سفيان بن  شعراء المشرآين أمثال عبد اهللا
الحارث من شعراء قریش في مكة، وآعب بن األشرف من شعراء اليهود في 

بين هاتين الفئتين المتناقضتين  وقد نزلت آیات من الذآر الحكيم لتميز .)19(المدینة
ن من الشعراء، ولتشد من أزر الفئة المؤمنة، ولتحث الشاعر المؤمن على الدفاع ع

دل بين الناس، قال الدین، وعلى تصویر الحياة الجدیدة في ظل الفضيلة والحق والع
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والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في آل واد یهيمون وأنهم : "اهللا عز وجل
یقولون ما ال یفعلون إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذآروا اهللا آثيرا 

إن انتماء  .)20("ن ظلموا أي منقلب ینقلبونوانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذی
في قرارة  -الشاعر إلى عقيدة اإلسالم وعمله بتعاليمه في حياته اليومية، یدفعانه 

إلى االلتزام بالذود عن الدعوة اإلسالمية، وبخاصة إذا آانت في أحلك  - نفسه 
یدخرون  أوقاتها، یتآمر عليها أعداؤها من المشرآين واليهود للقضاء عليها، وال

  .وسيلة ما دامت تحقق غایتهم المنشودة
  ):هـ 2سنة (شعر غزوة بدر 

وقد فرض على هذه الدعوة الجدیدة السمحة أن تستعين بالشعر وبالسيف معا 
وقادت . لتمكن لنفسها في شبه جزیرة العرب، وتحمي نفسها من فتنة أعدائها

ن قوة اإلیمان وقوة الكفر المناوشات المستمرة بين الطرفين إلى أول لقاء حقيقي بي
في بدر، وشاء اهللا عز وعال أن یؤید المؤمنين بنصره ليظهر اإلسالم ویمحق 

فكانت غزوة بدر أول جولة للمؤمنين على الكافرین، وآان لهذا النصر . الكفر
إذ عدل موازین القوى بين الطرفين، وجعل اهللا تعالى : العظيم دالالته الكثيرة
ادهم ألعدائهم إلى یوم القيامة، أال ینتصروا عليهم بعدد وال للمؤمنين شرعة في جه

آما آان هذا النصر قصاصا من . عدة، ولكن بفضل اعتصامهم بحبل اهللا جل وعال
. قریش على أذاها للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه طيلة خمس عشرة سنة

رآين ألول وقضى العزیز الحكيم أن یكون الموت والحزن واأللم في معسكر المش
مرة، وأن یبكي نساؤهم وشعراؤهم قتالهم سادتهم قبل سوقتهم المدفونين آلهم في 

  .القليب في بدر
وفي غمرة الحزن على المصاب الجلل، یستسلم ضرار بن الخطاب بن 
مرداس الفهري للعصبية الجاهلية واالنحياز للنسب القرشي، فال یرى بأسا من 

أیدي األخيار من قریش محمد صلى اهللا عليه  االعتراف بالهزیمة إذا آانت على
وسلم وأصحابه أبي بكر وحمزة وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص رضوان اهللا 
عليهم، وهذا ليسلب األوس وبني النجار آل فضل في تحقيق هذا النصر، ویحرمهم 
من آل فخر بين العرب، ویتوعدهم بالثأر منهم وحدهم لقتالهم، وإبكاء نسائهم 

  :)21(في أقرب فرصة، فالحرب سجال، یقولعليهم 
ر ين دائ ر األوس والح ت لفخ ائر    عجب ه بص دهر في دا وال يهم غ  عل
ر ان معش ار إن آ ي النج ر بن ابر    وفخ م ص م ث در آله يبوا بب  أص
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اجيج وسطكم    ائر     وتردي بنا الجرد العن نفس ث في ال ي األوس یش  بن
ا  وف نكره ار س ي النج ط بن ا وال     ووس ا بالقن رله  دارعين زواف

ر  ب الطي رعى تعص رك ص ر  فنت اني ناص م إال األم يس له  ول
ا    در، فإنم م ب ي ی روا، ف إن تظف اهر       ف و ظ دآم وه ى ج د أمس  بأحم

فأجابه آعب بن مالك األنصاري ناقضا تعجبه الجاهلي من صروف الدهر 
یوم بدر  بتعجب إیماني لقدرة اهللا تعالى على صرع الطغاة الذین حشدوا جموعهم

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ولكن المؤمنين توآلوا على ربهم 
متيقنين من ظهور الحق على الباطل، واستبسلوا في القتال حتى أطاحوا بأئمة 
الكفر أبي جهل عمرو بن هشام وعتبة وشيبة ابني ربيعة وعمير بن عثمان 

نار جهنم یصلونها خالدین فيها وأمية بن خلف وغيرهم، فصاروا وقودا ل التميمي
أبدا، ال یخفف عنهم العذاب، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دعاهم لإلیمان 
والنجاة، فأبوا إال الكفر والهالك، متهمين إیاه بالسحر؛ وما آان مستطيعا أن یهدیهم 
وقد قدر اهللا جل شأنه لهم أن یظلوا على عماهم وضاللهم حتى یهلكوا به، یقول 

  :)22(آعب
يس هللا    عجبت ألمر اهللا واهللا قادر ا أراد، ل ى م عل

ي   در أن نالق وم ب اس     قضى ی بغوا وسبيل البغي بالن
م    وقد حشدوا واستنفروا من   ى جمعه اس حت ن الن م
د   ل مجاه اهم وآ ا لقين نفس     فلم ل ال ألصحابه مستبس

أن اهللا ال رب  هدنا ب الحق    ش ول اهللا ب وأن رس
ریعا    ل ص و جه ب أب و     فك ه وه د غادرن ة ق وعتب

وتبدو هذه القصيدة متفيئة بظالل من سورة األنفال، حيث تظهر روح 
الشاعر مشبعة بنور ربها، إذ یستعيض عن المقدمة الطللية الجاهلية بمقدمة إیمانية 

. ة تشيد بقدرة اهللا تعالى ومضاء قضائه متى أراد نصرة الحق على الباطلإسالمي
وما الهدى إال بيد اهللا یؤتيه من یشاء من عباده، قال عز وجل مخاطبا رسوله 

إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا یهدي من یشاء : ")مصلى اهللا عليه وسل(الكریم 
  :)23("وهو أعلم بالمهتدین

رجل عالم باألدیان، وداعية إلى الطهر والتوحيد آشاعر فهذه الهدایة حرمها 
ثقيف أمية بن أبي الصلت الذي ظن أن علمه وتعبده سيكفالن له النبوة، وما درى 
أن اهللا جل وعال قد دبر في غيبه أال یكون النبي العربي قارئا وال شاعرا، لذلك 
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ط به حسده ومقتل منعته عزة المتبحر في معرفة األدیان أن یتبع نبيا أميا، وسق
ابني خاله عتبة وشيبة إلى رثاء قتلى أعدائه في موقعه بدر، وتحریض قریش على 

  :)24(قتاله، یقول
ـ در فالعقن اذا بب ة جحاجح      م  قل من مرازب
رام ى الك ت عل  بني الكرام أولي الممادح   أال بكي
تكي رى مس ين ح روائح   یبك ع ال رحن م ات ی  ن
ي ي عل م م    هللا در بن اآح أی  نهم ون
ارة  روا غ م یغي ابح     إن ل ل ن ر آ عواء تجح  ش
ه  رن قرن الق ق  مشي المصافح للمصافح   وی

وهذا آعب بن األشرف سليل شعب اهللا المختار یحس األرض تميد تحت 
أقدام قومه من یهود، حين تصل البشارة إلى المدینة بقتل سادة قریش، فيخرج إلى 

ام یجمع الجموع لالنتقام، ویشرع یبكي مكة بعد أن سمع أن الحارث بن هش
أصحاب القليب ویشيد بفضلهم في الناس، ویحرض المشرآين على مناجزة 
المسلمين بدافع الحسد للرسول صلى اهللا عليه وسلم وبدافع الحفاظ على البقاء، 

  :)25(یقول
ه   ك أهل در لمهل ى ب ت رح دمع   طحن تهل وت در تس ل ب  ولمث
اس حول حياضه راة الن رع     مقتلت س وك تص دوا، إن المل  ال تبع

خطهم    ر بس وام أس ول أق ا یجزع   ویق ن األشرف ظل آعب  إن اب
امهم  ن هش ارث ب ت أن الح  في الناس یبني الصالحات ویجمع     نبئ
ا الجموع وإنم رب ب زور یث  یحمي على الحسب الكریم األروع   لي

حتى آذاهم، ثم رجع آعب بن األشرف إلى المدینة، فشبب بنساء المسلمين 
فأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقتله، فقتل، ففزعت بنو النضير لقتل زعيمها، 

  .وبات آل یهودي بها یخشى على نفسه الغيلة
  ):هـ 3سنة (شعر غزوة أحد 

ثم التقى المسلمون في سبعمائة مجاهد بالمشرآين في ثالثة آالف مقاتل یوم 
غم من ذلك آانت الغلبة لهم، لوال أنهم أحد في السنة الثالثة للهجرة، وعلى الر

طمعوا في جمع أسالب أعدائهم، وتبعهم الرماة الذین وضعهم الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم على الجبل، فانهزم جيش المسلمين شر هزیمة، وآسرت رباعية النبي 

وقتل أسد اهللا  ،)26(صلى اهللا عليه وسلم وشج حتى سال الدم على وجهه الكریم
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اهللا عنه على ید وحشي بأمر هند بنت عتبة، التي بقرت بطنه عن  حمزة رضي
فحزن عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم حزنا  ؛)27(آبده، فالآتها، ثم لفظتها

  .شدیدا، ونظمت عدة قصائد في رثائه
ولذا آان یوم أحد ثأرا مروعا بما ارتوت فيها رماح المشرآين من دماء 

  :)28(فتخرا بالنصرالمسلمين، یقول ابن الزبعرى م
وع  ك دم ن مقلتي ت م  وقد بان من حبل الشباب قطوع     أال ذرف
ك    ى أمال ل أت ن ه ذر ذا ولك يع      ف دیث یش ومي والح ث ق  أحادی
ا     ام یقودن ي له رنا ف ية س وع      عش  ضرور األعادي للصدیق نف
وع     فغادرن قتلى األوس عاصبة بهم ين وق ر یعتف باع وطي  ض

ي النجار في آل     ة  وجمع بن ع      تلع ن نجي ن وقعه دانهم م  بأب
وهكذا آانت لغة الفخر عند شعراء قریش لغة جاهلية في مضامينها، تعتمد 
على إبراز القوة المادیة بالعدد والعدة وشدة البطش باألعداء، وإطعام الوحش من 

آما صور هؤالء الشعراء حربهم . ضحایاهم، والرفق باألصدقاء ودفع األذى عنهم
ها حرب ضد األوس وبني النجار ال ضد المسلمين جميعا، فهي أیام الضروس وآأن

وآان على . جدیدة بين القریتين مكة ویثرب، تضاف إلى أیام العرب في الجاهلية
شعراء الدعوة اإلسالمية التعویل على المضامين نفسها، والتذآير بالوقائع واألیام 

مثل في تثبيت اهللا تعالى إلفحام خصومهم، مع مزجها بمضامين جدیدة إسالمية تت
. ونصره لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنين، وفوز قتالهم بالخلود في الجنة

یقول الشاعر المؤمن حسان بن ثابت ناقضا قصيدة ابن الزبعرى معنى بمعنى 
  :)29(ومدافعا عن ثبات األوس وبني النجار
ربكم ا سخين ب رتم ی وا إذ آف ع      وف د عصى ومطي  وال یستوي عب
يهم  زة ف ى وحم ذآروا قتل إن ت ع      ف و مطي وى هللا وه ل ث  قتي
ا  ه به د منزل ان الخل إن جن  وأمر الذي یقضي األمور سریع   ف
م   ریع     وقتالآم في النار أفضل رزقه ا وض ي جوفه ا ف يم مع  حم

هي ذي عقيدة المؤمن وأخالقه عند الهزیمة، ثبات على الحق حين تزیغ 
وال تهنوا وال : "كفار، سالحه في ذلك قوله جل شأنهاألبصار، وعزة یحار لها ال

  .)30("تحزنوا وأنتم األعلون إن آنتم مؤمنين
  ):هـ 5سنة (شعر غزوة الخندق 

طمعوا في المسلمين حتى  -بعد نصرهم في أحد  - لكن المشرآين وحلفاءهم 
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 إن بني النضير حاولوا الغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوال أن نجاه وحي
فازداد حقد اليهود عليه، وخوفهم على مقامهم  ،)31(من السماء، فأجالهم عن المدینة

في أرض العرب، فحزبوا األحزاب من قریش وغطفان ضده، وحاصرت جموع 
المشرآين في عشرة آالف مقاتل المسلمين وراء الخندق الذي ضربه الرسول 

ي، واشتد هذا الحصار صلى اهللا عليه وسلم على المدینة برأي من سلمان الفارس
عليهم وزلزلوا زلزاال عنيفا بعد نقض یهود بني قریظة عهدهم مع النبي صلى اهللا 

یا أیها الذین : "عليه وسلم، لوال أن فرج اهللا تعالى آربة المؤمنين، قال عز وعال
آمنوا اذآروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها 

  .)32("هللا بما تعملون بصيراوآان ا
إلى رجوع األحزاب إلى  )صلى اهللا عليه وسلم(فلما اطمأن رسول اهللا 

بالدهم، غزا بني قریظة، ورد حكمهم إلى سيد األوس سعد بن معاذ، فحكم بقتل 
الرجال وتقسيم األموال، وسبي الذراري والنساء، وهكذا آان حكم اهللا تعالى 

  .)33(عليهم
ليهود هللا تعالى یوم الخندق أیضا ما شهد به ذلك النفر من وآان من خيانة ا

اليهود لقریش حين جاؤوا مكة لدعوتها إلى حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
یا معشر یهود، إنكم أهل الكتاب األول والعلم بما : "واستئصاله، قال لهم سادتها

بل دینكم خير من : أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفدیننا خير أم دینه؟ قالوا
  .)34("دینه، وأنتم أولى بالحق

لذلك، ال نعجب حين نجد الشاعر ضرار بن الخطاب یتخلى عن الهجاء 
الجاهلي بالوقائع واألیام، وتوعد األوس وبني النجار من دون المهاجرین، ویستبدل 

سفه، به هجاء عقيدیا ضد المسلمين جميعا هذه المرة، فينعتهم بالغوایة والخطيئة وال
فقد عد شعراء المشرآين حصار  ؛على الرغم مما یدعونه من الحلم والتقوى

جيوش األحزاب للمسلمين شهرا آامال وراء خندقهم نصرا مؤزرا یدل على قوة 
  :)35(یقول ضرار. موقفهم وصواب عقيدتهم الوثنية

دینا    أناس ال نرى فيهم رشيدا نا راش الوا ألس د ق  وق
ا  هرا آریت اهم ش ا     فأحجرن وقهم آالقاهرین ا ف  وآن
ه    انوا لدی دق آ وال خن ا   فل يهم أجمعين دمرنا عل  ل

  ):هـ 8رمضان سنة (شرح فتح مكة 
وفي ذي القعدة من سنة ست للهجرة، خرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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ومعه سبعمائة من أصحابه معتمرا ال محاربا، فكرهت قریش منه ذلك، وأفضى 
الناس من الحرب  یؤمنعلى أن : ى عقد صلح الحدیبيةیل بينهما إلالتفاوض الطو

عشر سنين، وأن یرجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك العام، ویعود في العام 
وفيما آان  ،)36(المقبل، فتخرج قریش من مكة، ویقيم بها ثالثا هو وأصحابه

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه راجعين بين مكة والمدینة نزلت سورة 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما : "لفتح، یبشره اهللا تعالى فيها بالفتح المبينا

تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویهدیك صراطا مستقيما وینصرك اهللا 
  .)37("نصرا عزیزا

وقد استغل الرسول صلى اهللا عليه وسلم تلك الهدنة، وفتح حصون 
ك حل شهر ذي القعدة من سنة سبع للهجرة، فخرج وبعد أشهر من ذل ،)38(خيبر

ثم حدث أن نقضت قریش . هو وأصحابه معتمرا عمرة القضاء أو عمرة القصاص
عهدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزحف على مكة في عشرة آالف 
مجاهد في العاشر من رمضان سنة ثمان للهجرة، فدخلها فاتحا بدون قتال، فأمن

األصنام التي آانت في الكعبة، ولقيه الشاعر أبو سفيان بن  أهلها، وحطم  
  :)39(الحارث ابن عمه وأخوه من الرضاعة، فأسلم واعتذر إليه قائال

ة   ل رای وم أحم ي ی رك إن د     لعم ل محم الت خي ل ال ب خي  لتغل
ه     م ليل ران أظل دلج الحي ك الم دي      ل  فهذا أواني حين أهدي وأهت
الني   ي ون ر نفس اد غي داني ه رد     ه ل مط ردت آ ن ط ع اهللا م  م
د    ن محم دا ع أى جاه د وأن  وأدعى وإن لم أنتسب من محمد   أص

وجاء الشاعر ضرار بن الخطاب وعبد اهللا بن الزبعرى مسلمين معتذرین، قال ابن 
  :)40(الزبعرى نادما على ضالله

اني  ك إن لس ول الملي ا رس ور    ی ا ب ت إذ أن ا فتق ق م  رات
ور     سنن الغيإذ أجاري الشيطان في  ه مثب ال ميل ن م  وم

ي   ام لرب م والعظ ن اللح ذیر      آم ت الن هيد أن ي الش م قلب  ث
ولما استتب األمر في مكة، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في 
غزوات ثالث أخيرة إلى حنين، فالطائف، ثم تبوك، وبعدها استقر في المدینة، 

ضعة من آل أطراف شبه الجزیرة فطفقت العرب تأتيه أفرادا وقبائل مسلمة خا
  .سنة تسع للهجرة، حتى سميت سنة الوفود

ثم إن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشتد به المرض أشهرا بعد حجة 
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الوداع سنة عشر للهجرة، حتى توفاه اهللا عز وجل، فحزن المسلمون لفقده حزنا 
به أبو بكر شدیدا، وأحسوا بالضياع دونه، لوال أن ردهم إلى صوابهم صاح

وما محمد إال " :الصدیق رضي اهللا عنه بموقفه الحازم، حين ذآرهم بقوله تعالى
رسول قد خلت من قبله الرسل أفأین مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب 

: ثم قال قولته الفاصلة ،)41("على عقبيه فلن یضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاآرین
یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن آان یعبد اهللا، فإن  أیها الناس، إنه من آان"

  .)42("اهللا حي ال یموت
وهكذا انتصر اإلیمان باهللا وحده ال شریك له على اإلیمان بالوهم اإلنساني، 
فتبددت أوهام عبدة األوثان والطامعين في النبوة والجاه والسلطان عبر مراحل 

ن یعلو، وصوت الشاعر الكافر وأخذ صوت الشاعر المؤم. الصراع المختلفة
یخفت، بعد أن تشبعت روحه بمعاني اإلسالم فمازجت شعره، ونقته من شوائب 
الجاهلية، وصار یتكلم بلسان وحدة العقيدة والرسالة لتلك األمة الناشئة المكلفة 

  .بتبليغ آلمة اهللا تعالى إلى العالم أجمع

  :الهوامش
  .643، ص )وهم(، مادة 12 ، ج1968بيروت   ،صادر لسان العرب، دار: ابن منظور -  1
، 2 .ط، دار توبقال للنشر، )الحقيقة(دفاتر فلسفية : عبد العالي محمد سبيال وعبد السالم بن - 2

  .45، ص 1996 المغرب
  .47المرجع نفسه، ص  -  3
  .87 -  86المرجع نفسه، ص  -  4
  .872، ص 1994 ، القاهرة4 .بولي، ط، مكتبة مدفسموسوعة علم الن: لمنعم الحفنيعبد ا -  5
  .381المصدر نفسه، ص  -  6
  .122، ص 4 األغاني، دار الكتب، مصر، ج: انيأبو الفرج األصبه -  7
  .نفسه -  8
  .175اآلیة  سورة األعراف، -  9

  .123 -  122المصدر السابق، ص : األصبهاني - 10
  .129المصدر نفسه، ص  - 11
حمد علي القطب ومحمد الدالي بلطه، المكتبة السيرة النبویة، تحقيق م: ابن هشام -  12

  .157، ص 1 ، ج1998 العصریة، بيروت
  .نفسه - 13
  .135المصدر السابق، ص : األصبهاني - 14
  .61 -  60المصدر السابق، ص : ابن هشام - 15



84 
 

  .106سورة یوسف، اآلیة  - 16
  .5سورة ص، اآلیة  - 17
  .40 – 39سورة الحج، اآلیة  - 18
 - 138، ص 1989قضية االلتزام في الشعر العربي، دار طالس، دمشق : اممحمد عز -  19

139.  
  .227 - 224سورة الشعراء، اآلیات  - 20
  .14 ، ص3 ، جالسيرة النبویة: ابن هشام - 21
  .15 - 14المصدر نفسه، ص  - 22
  .56سورة القصص، اآلیة  - 23
  .30 -  28المصدر السابق، ص : ابن هشام - 24
  .48 - 47نفسه، ص المصدر  - 25
  .73المصدر نفسه، ص  - 26
  .84 - 83المصدر نفسه، ص  - 27
  .131المصدر نفسه، ص  - 28
 -  314، ص 1980الدیوان، تحقيق البرقوقي، دار األندلس، بيروت : حسان بن ثابت - 29

315.  
  .139سورة آل عمران، اآلیة  - 30
  .174 - 172المصدر السابق، ص : ینظر، ابن هشام - 31
  .9سورة األحزاب، اآلیة  - 32
  .218 - 212المصدر السابق، ص : ینظر، ابن هشام - 33
  .195المصدر نفسه، ص  - 34
  .231المصدر نفسه، ص  - 35
  .292المصدر نفسه، ص  - 36
  .3 – 1سورة الفتح، اآلیات  - 37
  .وما بعدها 303المصدر السابق، ص : ینظر، ابن هشام - 38
  .36، ص 4 ، جرة النبویةالسي: ابن هشام - 39
  .53المصدر نفسه، ص  - 40
  .144سورة آل عمران، اآلیة  - 41
  .271المصدر السابق، ص : ابن هشام - 42

 



 2004 - 2العدد                           مجلة حوليات التراث                                      

85 
 

W»ƒùAÀ ™ÃyÃùAÀ oŒmDNªA ÕfªA LefiA  
 

  جعفر یایوش
  جامعة مستغانم

  
یعتبر األدب مرآة الشعوب التي تنعكس عليها حقيقة ثقافتها التي تمثل عالمة 
فارقة لمجتمع یتجه وفق منطق التاریخ وسننه، ومجتمع آخر انكفأ على نفسه داخل 

تبين، وهذا معناه أن األدب شرنقة احتضنته مثل آائن في مرحلة جنينية ال تكاد 
یتعرف عليه من جانب عملي على أنه مجموعة الصفات الخلقية والقيم االجتماعية 
التي یتلقاها الفرد منذ والدته، آرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، وعلى هذا 
األساس؛ فاألدب هو المحيط الذي یشكل فيه الفرد طبعه وذوقه وشخصيته، ومن 

اإلنسان من بعد من فنون وثقافة وآداب ال یعدو في نهایة المطاف ثمة ما یصدره 
أن یكون سوى محصلة لمعطيات المجتمع التي غذت هذا الفرد حتى صار شخصا 
مبدعا بفنه وأدبه الذي یتحول بدوره إلى أن یصير شكال من أشكال تعریف هذا 

، وهو المجتمع، وبهذا نرید أن نناقش موضوعا ذا أهمية في عصرنا الحاضر
موضوع األدب الدیني والمثاقفة، مرآزین االهتمام في هذه المداخلة والتي 

، على تبيان العناصر "األدب الدیني، التأسيس، الموضوع والمنهج: "ـوسمناها ب
التي تفصل هذا النوع من اإلنتاج األدبي عن غيره من اآلداب اإلنسانية، ولماذا 

رؤیة قائمة على مفهوم التوازي بين ما هل ذلك راجع ل) الدینية(ألصقت به صفة 
، )الدنيوي(و) الدیني(، آما هو الشأن في موضوع )ال دیني(وآخر ) دیني(هو 

من إبداع اإلنسان بفضل خياله الطافح وذوقه ) نص(خاصة ونحن نتعامل مع 
الرفيع، ومن ثمة ما هي الحدود التي ال یمكن لهذا النوع من األدب أال یتجاوزها 

الذي ال یعير اهتماما لهذه القيود، وبذلك یمكننا النظر في ) دب اآلخراأل(بخالف 
  مضمون هذا األدب الدیني؟

عندما یحاول أي باحث في أي مجال أن یقف على لبنات األساس األولى، 
فهو بذلك یبحث في األفكار والنظم والعادات التي شكلت النواة األولى لذلك العلم 

ب من حيث طریقة التقصي من عمل األرآيولوجي أو الفن، والباحث هنا هو أقر
أو األثري أو األنثروبولوجي، إذ یقوم بحفریات في مساحة جد محددة وذلك 
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بتقسيمها إلى مربعات صغرى، وآل مربع یوآل مهمة حفره واستخراج محتویاته 
وتصنيفها إلى مجموعة من الباحثين الذین تتوفر فيهم النباهة والفطنة العلمية 

الفياض الذي یعينهم على اآتشاف الحلقات المفقودة في سلسلة البحث عن  والخيال
  .المندرس في الطبقات الجيولوجية) الكائن(أو ) الشيء(

والتي ) المراحلية(وأولى اإلشكاالت المنهجية التي تعترضنا هي إشكالية  
لهذا وهذا من أجل تحدید حقل االشتغال األدبي ) التاریخانية(لها عالقة وطيدة بـ 

  .من خالل توضيح الخلفية الفنية أو الفلسفية التي تأسس عليها) الدیني(األدب 
یعتبر المسرح أبو الفنون التي نتجت فيما بعد وتشعبت، آما تعتبر الفلسفة أم 
العلوم التي تفرعت عن أغصانها، وآال المجالين صادرین عن اإلغریق في وقت 

ط ظهور المسرح عند اليونان بالممارسات مبكر من فجر التاریخ اإلنساني، إذ ارتب
الذي تتم فيه آافة أشكال العربدة ) الدیونوزوسي(الطقسية في المعبد الكهنوتي 

  ).المسرح(والقصف أال وهو 
لكن الفكر المسيحي في أوروبا القرون الوسطى، حارب المسرح اإلغریقي 

بدیال یعرض دراما  مسرحا -الكنيسة  -باعتباره فنا إغریقيا وثنيا؛ ولذلك أنشأت 
، )التعميد(أو ) التطهير(وفكرة ) عقدة الذنب(البشري انطالقا من فلسفة ) الضمير(

بمعنى أن الكنيسة قدمت مسرحا ليس من أجل المسرح وآفى وإنما بقصد التبشير 
الكتاب (ونشر المسيحية، وبما أن الالتينية آانت لغة ال یتقنها إال رجال الكنيسة و

بها، استعملوا عدة تقنيات بدیلة من أجل إیصال الفكرة وتبليغها  مكتوبا) المقدس
) السماء(منظر : المتفرج؛ فاعتمدوا على قاعدة ثالثية وهي) المتلقي(إلى 

، )النار(و) الجنة): (السيمتري(وعلى قاعدة المنظر التقابلي ) الجحيم(و) األرض(و
الجنة ) مشهد(ر ووظفوا ألجل ذلك عدة تقنيات خداعية بصریة من أجل تصوی

والنار الذي آان یستهوي جمهور القرون الوسطى، خاصة فيما یتعلق بمنظر 
أما فيما یتعلق بمصدر ) جهنم(وهو یحترق في ) الشيطان(عذاب المخطئين ومنظر 

مواضيعهم إذ استعملوا مریم ) اإلنجيل(المادة المسرحية، آانوا یمتحون من 
السيد المسيح رمزا للتكفير عن أخطاء البشر و) الخطيئة الثانية(العذراء رمزا لـ 

التي آانت ) الطوفان(، وآذا روایة آدم وقصة نوح )الخالص(و) عقيدة الفداء(
عبارة عن منظر دائم الحضور في المسرحيات، آما یجب التنویه إلى أن رجال 
الكنيسة وظفوا أوال المدائح الدینية آأغاني بصحبة الموسيقى ثم طوروها شيئا 

) األسرار(مسرحية؛ التي أخذت عدة أشكال مسرحية مثل ) حوارات(إلى  فشيئا
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في القرن ) أخالقية(التي تحولت فيما بعد إلى مسرحية ) الخوارق(و) المعجزات(و
  .السادس عشر للميالد بأوروبا

وفي الفترة التاریخية نفسها وفي حدود جغرافية عالم القرون الوسطى الذي 
العالم (ة إلى ما یعرف بدار اإلسالم آنایة عن قسمت بحسبه الحدود الزمني

الذي آانت تمتد حدوده الجغرافية من شبه الجزیرة اإلیبيریة غربا إلى ) اإلسالمي
هند شرقا، وإلى دار الحرب آنایة عن العالم المسيحي والوثني الذي  - نهر السند 

بحر آانت تمتد حدوده الجغرافية من بحر الظلمات غربا لتصل إلى ما وراء 
جيحون شرقا، وبهذه الكيفية انقسم العالم إلى آتلتين سياسيتين متقابلتين ولكل منهما 

، وبذلك نحن أمام أطلس لجغرافية )اإلسالم(في مقابل ) المسيحية(أساسها العقائدي 
مشروعين حضاریين آل منهما یهدف إلى السيادة والهيمنة في األرض أحدهما 

حول الذات األوروبية واآلخر وفق ) المرآزیة(و) السيطرة(و) القوة(وفق فلسفة 
لكافة الرساالت السماویة السابقة مع اإلبقاء على ) الخاتمية(و) الخيریة(فلسفة 

لكافة الشعوب غير العربية المعتنقة لإلسالم، ولذا نجد آل ) التمایز الثقافي(
ها األعراق لكافة هذه الشعوب استطاعت أن تطعم الحضارة اإلسالمية بخصائص

الثقافية واألدبية المختلفة مما أفرز لنا إنتاجا ثقافيا هائال یعتبر من أغنى ما قدمته 
البشریة آرصيد روحي وأخالقي متفرد في تجربته التاریخية وهذا أنتج ما عرف 

فألي سبب ترجع هذه ). األدب اإلسالمي(فيما بعد في األدبيات التأریخية بـ 
  التسمية؟

وب غير العربية حافظت على ثقافاتها المحلية وإن قلنا منذ قليل أن الشع
آانت عدلت من بعض مظاهرها وما یتماشى وعقيدة التوحيد التي اعتنقوها، ولذا 

آليلة ودمنة، واألدب الكبير : عرفت نقل اآلداب األجنبية خاصة الشرقية منها مثل
العرب  واألدب الصغير البن المقفع وآذلك قصص ألف ليلة وليلة، آما أبدع غير

آدابا آثيرة مثل ابن سينا في قصة آسال وأبسال الرمزیة، وآذلك شاهنامة 
واإلنسان ) م 1132ت (ورباعيات عمر الخيام ) م 1020 -م  934(الفردوسي 

وشعر جالل الدین ) م 1320ت (الكامل ومثنوي غولشي راز لمحمود شابستاري 
لمولویة، وقصيدة منطق الطير مؤسس جماعة ا) م 1273 -م  1207(الرومي 

، ونفحات األنس من حضرات القدس )م 1230 -م  1140(لفرید الدین العطار 
آخر أآبر الشعراء االتباعيين، فما ) م 1492 -م  1414(لعبد الرحمن الجامي 

الذي یمكن أن نالحظه على هذا النوع من اآلداب لشعوب غير عربية اعتنقت 
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ج األدبي من شعر ونثر وفن المقامة وشعر اإلسالم مع إضافة آل المنتو
  الموشحات األندلسية؟

المالحظة األولى التي یمكن تسجيلها أن هذه اآلثار األدبية یمكن تصنيفها 
بحسب انتمائها الجغرافي والزمني والتجنيسي أنها آداب إسالمية وذلك ألنها 

األجنبية للعرب من  مكتوبة باللغة العربية واللغة الفارسية التي آانت أقرب اللغات
  .حيث االستعمال

أما ثاني مالحظة هي أن إسالمية هذه اآلداب مرجعها إلى أنها نمت 
  .وترعرعت في بيئة حضاریة عربية وإسالمية

عن هذه اآلداب؟ ونرجح ) الدینية(والمالحظة الثالثة نسجل غياب اصطالح 
لى تخليص النفس أن السبب في ذلك آامن في أن صبغة الوعظ واإلرشاد والدعوة إ

من آثامها وشرورها آان عالمة على أن المجتمع اإلسالمي آان یمر بمرحلة 
الضعف السياسي والفساد األخالقي وتآآل شبكة عالقاته االجتماعية بعدما صارت 
تفتقر للحام داخلي یشد أوصالها المتفرقة المتقطعة، إذن ما هي الحدود الفاصلة بين 

  هذا أدب دیني؟أن نقول هذا أدب إسالمي و
والتي یقول  )Taine تين(هل نلجأ إلى قاعدة القوانين الثالثة التي أقرها 

فيها أن األدب في آل أمة یخضع لمقياس الجنس والزمان والمكان، وهو بهذا 
  یتجاهل شخصية األدیب وفردیته وموهبته األصيلة في أي عمل إبداعي؟

الزمان والجنس دور حقيقي في إذا أخذنا بهذه القاعدة نجد فعال أن للمكان و
أي بمفهومه الضيق الذي هو الوعظ واإلرشاد والدعوة إلى  - نشأة األدب الدیني 

إذا جعلنا نهج البالغة لعلي بن أبي  - التوبة والزهد في الدنيا واالنقطاع للعبادة 
  طالب هو المرجع التأسيسي لهذا الفن األدبي شكال ومضمونا؟

لبالغة لعلي بن أبي طالب هو علي بن أبي ألن جامع ما نسب في نهج ا
وقد حظي بأهمية خاصة لدى أتباع علي وشيعته  أحد المتشيعيين آلل البيت حدید

وصار مرجعا في البالغة رفيعة النسج وذلك بلغة مقتصدة ومضامين آثيرة 
ومكثفة في النص الواحد، أال یدل هذا على أنه یمثل عالمة فارقة إذ نجد فيما بعد 

ة من آتب في هذا الباب وبرع یميز بهذه الخاصية األدبية، والمؤشر الثاني أن آاف
على صحة ما نحن بصدد تسجيله هو أدب الخوارج الذین آانوا مناوئين لعلي 
وشيعته وآذلك لمعاویة بن أبي سفيان األموي وأتباعه، إذ تميز شعرهم أیضا 

دبية الدینية، وإن آان بالخصائص ذاتها التي نجدها في آثار أصحاب الكتابة األ
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یمكن أیضا تصنيف شعرهم ضمن شعر الحماسة والفخر الرتباطه بمظاهر 
الفروسية والحرب والنجاز، آما نجد مؤشرا آخر وهو ما عرف في األدبيات بشعر 

بدایة بالشاعر العباسي أبو العتاهية الذي یعتبر أول شاعر تأثر ) الزهدیات(الزهد 
التي ترجمت في العصر العباسي؛ فأظهرها في شعره  بالحكمة الفارسية والهندیة
  وتفنن في شعر الزهدیات؟

آما نجد معلما آخر وهو شعر المدیح النبوي الذي اآتمل ونضج على ید 
البوصيري في بردته مما صار مرجعا فيما بعد ألشعار أصحاب الطرق الصوفية 

هو تلك على اختالف نحلهم وطرقهم، وآخر معلم نؤشر به لألدب الدیني 
الممارسات الطقسية التي یقوم بها الشيعة في ذآرى آربالء ومقتل الحسين عليه 
السالم، وما یصاحب ذلك من مظاهر درامية تتم عبر ثالث مراحل التي تبدأ 
بطقس العزاء الذي یبدأ من الشارع وینتهي في المسجد، وآذلك مظهر السالسل 

لحماس الدیني إلى الذروة مما وضرب الصدور وجرح األجساد إلى أن یصل بهم ا
  یصيب بعضهم بعاهات مستدیمة أو یؤدي بهم إلى الوفاة؟

وإذا علمنا أن هذه النشاطات تسللت إلى آافة المجتمعات اإلسالمية ولكن في 
مرحلة متأخرة من تاریخهم في فترة التمزق والتشردم السياسي والفساد 

ات محددة وان آانت لغة هذا االجتماعي، نفهم لماذا ارتبط هذا األدب بموضوع
األدب وظفت الرمز لغة خاصة به، لغة تنطلق من الواقع لتتجاوزه من خالل 
تجاوز الروح للجسد الفاني لتنعتق من أسر الطين وتنطلق إلى عالم الملكوت 
األعلى حيث تتوحد بالذات اإللهية وتشاهد الحضرة القدسية، وعليه نسجل النتائج 

  :األولية
دیني ليس خاصا بالحضارة اإلسالمية فقط بل هو أساسا أدب یرجع األدب ال - 1

  .بأصوله إلى مظاهر التعبد اإلغریقي، وأیضا للكنيسة المسيحية
األدب الدیني یظهر في أي مجتمع لما یكون یمر بمرحلة التمزق والضياع  - 2

 والفقر الروحي، بمعنى عندما تكون دالة الحضارة في أي مجتمع یتجه سهم تقدمها
  .نحو مرحلة الغریزة

األدب الدیني هو حشد لطاقة المجتمع الحيویة وآبحها عن االندفاع بفعل آلية  - 3
االرتكاس التي یمارسها أصحابه بغية تحقيق فلسفة التجاوز الروحي لعالم المادة 

  .والواقع
  ).الدنيوي(و) الدیني(األدب الدیني نشأ بفعل الرؤیة اإلثنية الضدیة وفق قاعدة  - 4



90 
 

األدب الدیني في الثقافة اإلسالمية ليس أدبا إسالميا بالمعنى الحرفي وليس أدبا  - 5
  .صوفيا فقط، آما یتم تحدیده وفق المنظور االستشراقي لحضارات الشرق

المثاقفة داخل حقل األدب الدیني تمت من خالل المجاالت اإلغریقية  - 6
ا یضعنا أمام عالمين والمسيحية، ومن خالل المجال الفارسي واإلسالمي، وهذ

  .منفصلين من حيث المحتوى الدیني لألدب الدیني
هل األدب الدیني هو بدایة فعلية لنقد الكتاب المقدس عند الغرب، وذلك من  - 7

خلل تماهي النص الدیني بسبب طغيان النص الدنيوي عليه، إذ لم یبقى من النص 
  .رشاديالدیني سوى المعنى األخالقي وليس المعنى الوعظي واإل

أال یعتبر نص األدب الدیني بمختلف مرجعياته الحضاریة أول نص عرف  - 8
التجریب والحداثة سواء على مستوى الشكل أم على مستوى المضمون األدبي، إذ 

  .نجد لغته استعملت الرمز ونظام األیقونة

  :المصادر
  .نهج البالغة: اإلمام علي -  1
  .الدیوان: أبو العتاهية -  2
  .البردة: صيريالبو -  3
  .آليلة ودمنة: ابن المقفع -  4
  .األدب الكبير واألدب الصغير: ابن المقفع -  5
  .ألف ليلة وليلة -  6
  .الشاهنامة: الفردوسي -  7
  .الرباعيات: عمر الخيام -  8
  .الدیوان: جالل الدین الرومي -  9

  .نفحات األنس من حضرات القدس: عبد الرحمن الجامي  - 10
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  امحمد زغوان
  المرآز الجامعي سعيدة

  
آثيرا ما تثار إشكالية التعابير الشعریة وجمالية الفن من جهة والمعيار 

الشعر العربي آما تناص : الدیني من جهة ثانية، لذا ارتأینا معالجتها في نقاط منها
المعنى : ر العربي في شقيهالمذهب الجمالي في الشع مفي أدبيات األقدمين ابتداء، ث

والمبنى، ونعرج على بيان الشعر وعالقته بالمعيار الدیني في ضوء ما تحيل عليه 
  .حقائق النصوص على مستوى النظریة والتطبيق

وبدایة نبدأ في هذه المداخلة بعنصر الحظوة التي للشعر في الذاآرة الجمعية  
أحيط بها في تاریخه قبل اإلسالم وبعده، وذلك قبل التطرق  العربية، والهالة التي

تطالعنا اآلثار أن نبوغ الشاعر قبل العهد اإلسالمي آان . إلى غيره من العناصر
تصنع األطعمة وتجتمع الناس یلعبن "یكتسي في البيئة العربية طابعا احتفاليا إذ 

ن ألنه حمایة بالمزاهر آما یصنعن في األعراس وتتباشر الرجال والولدا
ألعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة لذآرهم، وآانوا ال 

  .)1("یهنئون إال بغالم یولد أو شاعر ینبغ فيهم، أو فرس تنتج
فالكلمة الشاعرة عند العرب تتدثر بالطابع الخلودي وتتأبى على النسيان 

إن : وألمر ما قيل" ةوفي البدء آانت الكلم"ألنها روح یسري في جسم التاریخ 
فهو من یتغنى بأمجاد القبيلة، ویعدد مناقبها فتتلقف ذلك منه " الشاعر تاریخ قومه"

ألم ینتش بنو . الرآبان، ویتسامع الناس وتعزف روائع أعماله لحونا على فم الزمان
تغلب إلى حد السكر بقصيدة قالها عمرو بن آلثوم فيهم؟ حتى سجل عليهم هذا 

حاول أن یستوقف عجلة التاریخ عند نقطة بعينها ال یتعداها، وال الموقف الذي ی
ألهى بني تغلب عن آل مكرمة : یحفل بما سواها، وآان مما أخذوا به أن قيل فيهم

  :قصيدة قالها عمرو بن آلثوم
م   ان أوله ذ آ ا م اخرون به  !یا للرجال لشعر غير مسؤوم   یف

سمع بعض أوالد هرم بن  وقد) ر(وفي ذات السياق یقول عمر بن الخطاب 
لقد آان : سنان ینشد مدائح لزهير بن أبي سلمى في أبيهم فأعجبه ذلك، وقال ألبنائه
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قد ذهب ما "ونحن واهللا آنا نجزل له العطاء، فقال : یحسن في أبيكم القول فقالوا
  ".أعطيتموه وبقي ما أعطاآم

الشعر لم وفي المرحلة اإلسالمية نقف في الجملة على حقيقة مفادها أن 
یتنازل عن تلك الحظوة التي نالها في األدبيات العربية، وإن خضع لبعض التهذیب 
والتشذیب بما یتماشى والمقررات السماویة الجدیدة في غير مساس بجوهره إال 
بالقدر الذي أرید به لهذا الجوهر أن یكون خادما للقضایا الرسالية، وصوتا لها، 

االتصال بالنفسية العربية، وطریقا للتأثير فيها وما ذلك إال لكون الشعر شدید 
ویكفي . )2("ال تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبل الحنين"والتأثر بها وفي الحدیث 

هذه الشهادة شهادة ألنها ممن ال ینطق عن الهوى، ومن عارف بدخائل النفوس 
لواقع حي التي آان یتعامل بها، وهو هنا ال یفشي سرا وإنما آان هذا منه تقریرا 
فيما بعد  - متحرك على األرض، آما استلهمه من أرخوا للظاهرة األدبية والعلمية 

الدرجة العليا من الكالم آله بعد الكالم "وقّرروا في مباحثهم أن الشعر یأتي في  -
، وآان ابن عباس یتداول في جيله أن الحرف من القرآن )3("اإللهي والكالم النبوي
الشعر دیوان العرب، ویكفي لالستدالل على ذلك مناقشاته  إذا خفي عليه رجع إلى

  .وردوده على نافع بن األزرق وهي مبسوطة في آتاب اإلتقان للسيوطي بإسهاب
هذا موقف مبدئي في ساحة الثقافة العربية أحببنا تسجيله باعتباره أصال 

  .وآل ما انقدح عنه فهو بالواقع مجرد تفاصيل
صيله هنا أن نشير إلى أحزمة من النقاط األمر اآلخر الذي نبتغي تح

الجمالية التي ترجم عنها الشاعر العربي في بوحه عن طوایا النفس وشحناتها 
ولنختزل ذلك في عنوان فلسفة الحياة . مشاعر، أحاسيس، هواجس، أفكار: العاطفية

والموت وما یطفح به إناؤها من آمال وآالم طویلة عریضة آثيرا ما تبدت في 
لشعراء على األطالل، وبكائياتهم على فقد األحبة، وفيما تكلس بنفسياتهم مواقف ا

من قلق وجودي آان بمثابة رد فعل طبيعي لنوع البيئة العربية المغلقة والرتيبة 
التي وجدت في الشعر المعين الطيع الذي یسلس لها القياد فتبثه من أشجانها 

تجسدت في هذا الواقع األمثولة وأحزانها، وترجمانا عن حياة أهلها بال منازع و
  ".ألدب والحياة تؤمان ال ینفصالنا"القائلة 

وعود هنا إلى مفردات التعبير عن الجمال في النفس والطبيعة والحياة 
والعالئق التي انتظمت ذلك والتي آثيرا ما أطرتها أجواء الصلح حينا، والصدام 

فيما  -يري على حاملين اثنين حينا آخر وتلك سنة الحياة، فكان قوام اإلطار التعب
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الحامل األول یقوم على المستوى المضموني، والثاني ینتهض على حامل  -نتصور
یغدو المذهب الجمالي  :فعلى المستوى األول نرصد بدایة. جمالية المبنى وتحسينه

قالبا یسكب الشاعر العربي فيه نفحات من روحه وفكره في لحظات من التجلي 
الظاهرة الكالمية في حال من االنسجام مع الذات، واألشياء من والكشف تسفر عنه 

حوله، وسعيه لتحدید نمط عالقته مع هذه األشياء في الطبيعة أو آما تنعكس هي 
في النفس وتتجلبب برداء الفردانية والذاتية، وعلى خلفية صدق التجربة وفطریتها، 

جربة بهذا المفهوم وإن لم وعلى ما فيها من بساطة وسذاجة بریئة، ذلك أن هذه الت
تنشأ عن نظرة فلسفية لألمور فهي ثمرة تفاعل داخلي في رحم النفس العربية بين 
الذات واألشياء والعالئق تكون تولدت عفوا صفوا، ومثالها نظرة الشاعر للطبيعة 
حيث نراها من خالل نصوصه قد صارت األم الرؤوم في شدتها وفي قسوتها، 

فشدة العاطف، وإن قست فقسوة الحاني وهي في حال فهي وإن اشتدت عليه 
ولم یكن . یسرها وعسرها ال تعدو جزئيات المشهد الجمالي الذي تدین به الطبيعة
  :إیليا أبو ماض منذ وقت قریب غریبا عنه هذا المشهد بمعناه حين ینشد

ال  ر جم ه بغي ذي نفس  ال یرى في الوجود شيئا جميال   وال
ي النفس وتخالط حنایاها إلى درجة من الهيام الصوفي بها إنها جمالية تستنبت ف

خاصة في صورة التعشق الغزلي الذي یتجاوز الحسي والغریزي إلى آفاق روحية 
رحبة محيطية االمتداد تلتمس في الجمال رواء لعطش ال ینطفئ أواره على مر 

  .الزمن
غراض في وفي هذا السياق ندرج الجمال الفني بجملة أبعاده المتعددة األ

وما تحت هذه األغراض من دوال شاعریة . حال المدح والفخر والغزل والرثاء
وآل هذه المعاني الشعریة . آاإلحساس بالفرح والحزن والشدة والتبرم والضيق

  .التي ما هي بالنهایة إال امتداد طبيعي لما تولد فينا من اإلحساس بالحياة آكل
فيها صور البحث عن الحقيقة حقيقة إن التعابير الشعریة العربية تتمظهر 

وحقيقة العالم والنظم التي . النفس وما یتولد عنها من حب وبغض وانبساط وتبرم
تحكمه وآليات التبرمج معه بقصد التوحد مع حرآته، وآانت مرجعية الشاعر 

أو ما . العربي أحاسيسه وأفكاره اللدنية التي تضفي بظاللها على ما یعد خارج أناه
ن أثر هذا الخارج آخواطر تعّن للنفس في شكلها الحرفي والنمطي ینطبع م
وآثيرا ما یتوسل العربي لتفسير الواقع بالوصفية على نماذج من صنع . المطرد

تصورات خاصة به مما یبسط الشيء وضده، وقد یجأر إلى التعليل الدوغماتي 
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  .القائم على ظالل باهتة من األسطورة والخرافة
ز والتفرد بجملة من المواصفات الخلقية آالكرم الحرص على التمي

والشجاعة واالفتخار باألنا توآيدا للذات إلى حد التضخم أحيانا، وهذا ما تشي به 
المضامين المطروقة في حرصه على الثناء والذآر الحسن، وانعكس ذلك آله في 

يت، الجانب الشكلي للعمل األدبي وما یجسده الشعر وما حوى من استقاللية للب
  ...في الموضوع وانعدام للوحدة

المستوى الثاني القائم على جمالية المبنى والتحسين، ویمكن رصد أثره في 
الشق اإلجرائي العملي وقوامه اللزوميات الشعریة على مستوى القافية، وحرف 

 - فيما نتصور -الروي، والوزن على نحو من أنحاء التفعيالت المعروفة وهذا 
. المقاطعي في بناء القصيدة ویسفر عنه عنصر الموسيقىیعرب عنه األداء 

نه شعر إنه ليقال عن الشعر العربي أفالقصيدة العربية عرفت بطابعها الغنائي حتى 
فضل في المنطق لم "یقول ابن عبد ربه عن هذه الموسيقى أنها . غنائي بامتياز

ات الفكرة یقول وفي ذ". یقدر اللسان على استخراجه فاستخرجته الطبيعة باأللحان
من لم یهزه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فهو شدید المزاج "أبو حامد الغزالي 

ولعل أحكام التالوة في النص القرآني واشتراط وجوب القراءة بها ". صعب العالج
  .تتنزل هذه المنزلة باعتبارها وسيلة من وسائل التبليغ یقترن فيه االنتفاع باإلمتاع

ق المبنى نشير أیضا إلى بناء الصورة التي لم ترد جداریة ودائما في سيا
جامدة بل هي حية متحرآة تلقي بظالل آثيفة من الحس على المخيال الذهني 
وترسم في مساحته أشكاال من المعاني المتعددة ذات أبعاد وأطوال قد تزید وقد 

لمشهد تنقص بحسب مقدرة آل شاعر ومكنته من أفانين القول والتصرف في نظم ا
ال تماثيله من األحجار، والمغني دة الكالم تماما مثلما ینحت المثالتصویري من ما

  ...بتطویع األلحان وميدان التفاوت التميز واإلجادة
فالشاعر یقوم برصد العالقات بغية التأليف بينها دون اعتساف أو صنعة 

جدلية ثالثية وهذا هو المأمول المتفق عليه من حيث المبدأ إذ یتساوق عمله مع 
أآلت "طرفاها اللغة والشيء المتصور ونقطة توسط هي ذات الشاعر فقولنا مثال 

ّر، هي غير التعبير الحرفي الذي ال یتجاوز معنى الوصف بشدة الح" الشمس نسقها
. )23 ، اآلیةاألحزاب( "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر"ه تعالى مثال وقول

 !ینتظر اإلنسان العافية والسالمة فكيف ینتظر الموت؟فاألفق الداللي المتوقع أن 
رات صبحا، فالمغي والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا،": ولنأخذ أیضا قوله تعالى
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  .)5 – 1 اتاآلی ،ورة العادیاتس( "ن به جمعافأثرن به نقعا، فوسط
إنه مشهد تصویري لجو المعرآة وجانب من تفاصيله آعدو األفراس، وما 

شرر بفعل احتكاك سنابك الخيل بأحجار األرض، وما یصحب ذلك آله ینقدح من 
ومالحقة لهذا المعنى یعيد بشار بن برد . من تالحم الجموع، وغشيان النقع للجمع

  :ترآيب بعض أجزاء المشهد التشخيصي بطریقة اختزالية
وق     ع ف ار النق أن مث اوى    آ ل ته يافنا لي وأس

في اللغة وفي النفس وفي الشيء ذاته، ومن استطاع إذن فهناك سر آامن 
نموذج المحاآى الذي ة صار هو صاحب الفضل والسابق والفك رموز هذه المعادل
  .یجب النسج على منواله

إن اللغة تمتلك من القابلية ألن تقول الشيء الكثير وال یغني عنها غيرها 
اء المعاني المتخيلة والمفاهيم شيئا، وتمتلك من السيولة بالمقدار الذي یؤهلها الحتو

هذه اللغة بمثل هذه الخصائص ال . الذهنية، والمواجد النفسية إلى حّد اإلعجاز
یقابلها في حس العربي من حيث الوضوح واإلعراب عن النفس إال آتاب الطبيعة 
المفتوح أمام بصره وتحت سمعه وما یوحي إليه من ضخامة الحس في خلق اإلبل 

أفال "وانتصاب الجبال وتسطح األرض، آما تشير اآلیة المعروفة  وارتفاع السماء
وإلى الجبال آيف  ،وإلى السماء آيف رفعت ،ینظرون إلى اإلبل آيف خلقت

 .)20 – 17 ،الغاشية( "آيف سطحت وإلى األرض ،نصبت
للداللة على البعد عن " نصا"ویكفي أن یتسمى الترآيب التعبيري العربي 

ذ النص مأخوذ من المنصة التي تبرز عليها العروس، وهي الضبابية واإلغالق إ
في هذا الموقف أآثر ما تكون تمظهرا وتبهرجا، والنص بالمناسبة في األدبية 

التي هي  )texte( :العربية یختلف عنه في أدبيات الغربي إذ یعني بالفرنسية مثال
لنفسية من النسيج وما یحيل عليه من صناعة وحبك وعقد ألنه یعكس طبيعة ا

األوربية التي تميل إلى نوع من التعمية واالنغالق وهي أحد خواص األسلوب في 
تلك البيئة بخالف متون النص العربي الذي األصل فيه أن یقوم على إبراز المعاني 

وتوضيح مالمح الموضوع، ویكون الميل إلى مقاربات والحرص على التصریح 
المشابهة والتشخيص في أدبياتهم التي قلما یخلو منها نص دليال على سالمة هذا 

أن ثالثة أرباع آالم العربية : وهذا مضمون مقالة المبرد أننا لو اعتبرنا. الطرح
  .قائم على التشبيه لما جانبنا الصواب
مواصفات أحد مقایيس الجمال في تقاليد النقد إن التعبير الشعري بهذه ال
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العربي خاصة أیام أن آان محكوما بالفطریة واالنطباعية، وعّد أحد المحددات 
التي اعتمدت في تصنيف جنس الكالم القرآني وتوصيفه بالشعر وربما آان ذلك 

 عائد لطبيعة التميز والتفرد التي تفرد بها إلى حد: األول -في رأینا  -لسببين 
اإلعجاز، وآذلك آان الوضع مع الشاعر الذي ینسب نبوغه الذي یتفوق به على 
نظرائه إلى شيء غيبي وليكن من عمل الجن، وهذا األصل اللغوي الذي استنبتت 

  .ي ضوئه لفظة عبقري آما هو معروفف
هو قيام النص القرآني على قاعدة جمالية هي قاعدة : والسبب الثاني

ل بها الشعر، لذا نسب القرآن إلى الشعر في نقطة التقاطع التصویر التي طالما حف
هذه جریا على خصوصيات الثقافة السائدة تاریخئذ في اعتبار الكالم المنثور 
: المبني على األخيلة البدیعة ذات التأثير الوجداني شعرا، ومن ذلك قول حسان

بردي آأنه ملتف في "لما سمع ابنه یصف زنبورا لسعه " شعر ورب الكعبة"
  ".حبرة

ولهذا سنرى صاحب العمدة یستدرك على أصحاب هذا الموقف النقدي 
ویضع ضوابط لفن الشعر معتبرا أن القصد هو جوهر الشيء فمن ال یقصد إلى 
شيء ال یحسب عليه لخلوه من إرادته وإن حصل له ذلك اتفاقا، وفي هذا المعنى 

ي اللفظ والمعنى والوزن من أربعة أشياء وه -بعد النية  -الشعر یقوم "یقول 
والقافية هذا هو حد الشعر ألن في الكالم موزونا مقفى وليس بشعر لعدم القصد 

وغيره ذلك مما یطلق عليه ) ص(والنية آأشياء اتزنت من القرآن، ومن آالم النبي 
معرفة األنساب ومثالب " هم أهل المعرفة"والشعراء لذلك التاریخ . )4("أنه شعر

فشعر في األصل معناه . ها وقد یساعد على هذا الرأي اشتقاق المادةالقبيلة ومناقب
أي ليت علمي محيط بما : علم تقول شعرت به علمت، وليت شعري ما صنع فالن

  .)5(ما یدریكم )109 ،األنعام( "وما یشعرآم أنها إذا جاءت ال یؤمنون"صنع 
لشعر؟ إذ إذن فما تراه یكون الموقف الدیني وما معياره في الحكم على ا

خاصة إذا آان هذا الشيء بمنزلة  - آما یقال  -الحكم على الشيء فرع عن تصوره 
ال نجد في لملمة شتيت هذا الموقف خيرا من مداخلة . الشعر وما یمثله من خطورة

عبد القاهر الجرجاني في الموضوع إذ یذآر جملة من المساءالت آفيلة بإضاءة 
  :خلو من أمورالموقف بما ال مزید عليه وهي ال ت

أن یكون رفض الشعر وذمه من أجل ما فيه من هزل وسخف، وهجاء : أحدها"
  .وآذب وباطل على الجملة
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أن یذم ألنه موزون مقفى ویرى هذا بمجرده عيبا یقتضي الزهد فيه : والثاني
  .والتنزه عنه

  .)6(أن یتعلق بأحوال الشعراء ویقال قد ذموا في التنزیل: والثالث
أما من زعم أن : ني على هذا الطرح تصوره للقضية قائالویرتب الجرجا

ذمه له من أجل ما یجد فيه من هزل وسخف وآذب وباطل فينبغي أن یذم الكالم 
آله، وأن یفضل الخرس على النطق والعي على البيان، فمنثور آالم الناس على 

والشعراء في آل عصر وزمان معدودون، والعامة . آل حال أآثر من منظومه
من ال یقول الشعر من الخاصة عدید الرمل، ولو عمد عامد فجمع ما قيل من و

جنس الهزل والسخف نثرا في عصر واحد ألربى على جميع ما قاله الشعراء 
  .نظما في األزمان الكثيرة ولغمره حتى ال یظهر فيه

السبيل في منع النبي "والوجه الثاني من المسألة یتصور عبد القاهر أن 
وأن ینطلق لسانه بالكالم الموزون غير ما ذهب إليه المعترضة، الوزن ) ص(

وذلك أنه لو آان منع تنزیها وآراهة لكان ینبغي أن یكره له سماع الكالم موزونا، 
ال یأمر به وال یحث عليه، وآان ) ص(وأن ینزه سمعه عنه آما ینزه لسانه ولكان 

وإذا آان . ید بروح القدسالشاعر ال یعان على وزن الكالم وصياغته شعرا وال یؤ
هذا آذلك فينبغي أن یعلم أن سبيل الوزن في منعه عليه السالم سبيل الخط حين 
جعل عليه السالم ال یقرأ وال یكتب في أن لم یكن المنع من أجل آراهة آانت في 

وأقمع للجاحد، .. .الخط، بل ألن تكون الحجة أبهر وأقهر، والداللة أقوى وأظهر
  .)7("بهة، وأمنع في ارتفاع الریبةوأرد لطالب الش

ویلزم على  نهم قد ذموا في آتاب اهللا تعالى،أما التعلق بأحوال الشعراء بأ
قود هذا القول أن یعيب صاحبه العلماء في استشهادهم بشعر امرئ القيس وأشعار 
أهل الجاهلية في تفسير القرآن وفي غریبه وغریب الحدیث، وآذلك یلزمه أن یدفع 

ولو آان یسوغ . بالشعر وإصغائه واستحسانه له) ص(تقدم من أمر النبي سائر ما 
ذم القول من أجل قائله، وأن یحمل ذم الشاعر على الشعر لكان ینبغي أن یخص 

إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذآروا اهللا ": وال یستثنى فقد قال اهللا عز وجل
یة إلى رف بدایة أن الذم ینصسياق اآل والواضح من. )8()227 ،الشعراء( "آثيرا

  .وا حربا على اإلسالم وأهلهشعراء المشرآين الذي آان
بقدر  اشعرا أم نثر: إذن فالمعيار الدیني ال یعنيه الكالم من حيث آان جنسا

ما یتجه إلى الشق المضموني في القضية على اعتبار المبدأ الرسالي الذي یؤطر 
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بمتعلقات اإلنسان معنویة آانت أم  حرآته ویحكم جملة العالقات التي تربطه
  :روحية وهذا معنى قول الشاعر

يلقى  ت    وما من آاتب إال س ا آتب ر م داة الحش غ
يلقى ل إال س ا من قائ ت      وم ا نطق ر م داة الحش غ

  :الشاعر فمثال قول
ار      ما شئت ال ما شاءت األقدار د القه ت الواح احكم فأن  ف

فني على اإلیغال في المبالغة إلى حّد الخروج عن حدود یستشهد به في الجانب ال
وقد تساهل أهل النقد في ". أعذب الشعر أآذبه"المعقولية، ولعل هذا معنى قولهم 

الموضوع بإجازتهم هذا النحو من القول على اعتبار أنه آذب فني، وأن الشاعر 
حقيق یطلب بعمله تحسين آالمه بخالف الكذب الخلقي الذي یبتغي صاحبه ت

آما یدّل بالبيت على أن األلفاظ في بعض أحوالها توسم بميسم الحيادیة أو . آالمه
أن تكون رفيعة أو وضيعة إال باتحاد مجموع : لنقل إنها ال تملك صفة اإلطالق

  .ألفاظ العبارة، فهذه ألفاظ رفيعة وسوقها في هذا النظم أهدر بهاءها، وجنى عليها
بمزلق آفري تورط فيه قلم الشاعر بقصد أو  وبالمقياس الدیني فالبيت شحن

یكاد "أو قولهم " من فمك أدینك"بغير قصد، وأن مسؤوليته قائمة على رأي من قال 
وفي اللغة  -، وما آان أغناه عن هذا االنحراف العقدي "المریب یقول خذوني

ر لهذا نجد نماذج التوجيه النبوي في سماع الشع. حتى ليقال عنه أآفر بيت -متسع 
ترآز على الشق المضموني وما یستقر في األذهان من ظالل الكلمة ومن ذلك ما 

  :قولي) ص(أنشدت رسول اهللا : حدیث النابغة الجعدي قال"جاء في الخبر من 
 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا   نابلغنا السماء مجدنا وجدود 

: ول قال؟ فقلت إلى الجنة یا رسأین المظهر یا أبا ليلى): ص(نبي فقال ال
فالنبي األآرم یوجهه هنا الوجهة التي ینبغي أن یسلكها في . )9("أجل إنشاء اهللا

یقتضيه االعتدال في القول واإلنصاف من نفسه،  التعامل مع الكلمة ومقام االلتزام
وأال یتعلق المرء بأوهام ال رصيد لها من الواقع ألن ذلك یبعد المرء عن واقعه 

البطالين السائرین في  في الساحة الخطا، وهذا مذهبالعملي، ویستهلك قدراته 
  .ل والمنطقدروب األحالم التي تزخرفها شطحات الخيال المتفلت من صوت العق

عة ویقـول أصدق آلمة یستمتع بإنشاد لبيد بن ربي) ص(ف مشابه نجده وفي موق
  :قالها شاعر

 أال آل شيء ما خال اهللا باطل
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وآل نعيم ال محالة  -قبل هذا الموقف  -ي ویروى أنه لما سمع الشطر الثان
فوجهه الوجهة السليمة التي ینبغي أن . ویحك یا لبيد إال نعيم الجنة) ص(زائل فقال 

یسلكها ألنه صاحب رسالة وصاحب قضية وليس له أن یقف موقف من یزجي 
الفراغ، وما أصدق مقالة الشاعر الذي نستحضر في طياتها هذا المعنى األخالقي 

  :يهيالتوج
ه و فطنت ل ر ل د رشحوك ألم  فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل   ق

وقد نجد في الموقف الدیني القائم معياره على البعد الرسالي التوجيهي أنه ال 
یترك األمور تمضي سبهلال ألن الحياة ليست آذلك، بل ال بد أن یسجل موقفه، 

األآرم، وقد بسط أحد  وأن یكون له حضوره دوما وال بأس أن نأنس بفعل الرسول
األبناء القول بين یدیه شاآيا ظلم أبيه وأخذه ماله منه بغير حق األمر الذي حمل 

على أن یقضي للولد على أبيه فكان رّد الوالد بأبيات نذآرها آما ) ص(النبي 
  :قال الوالد فيها. انحفرت بألفاظها ومعانيها حفظا في الذهن

ا نت یافع ودا وص ذوتك مول ّل    غ ل تع ك وتنه ي علي ا أجن  بم
ل     إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت اهرا أتملم قمك إال س  لس
ا  ل   تخاف الردى نفسي عليك وإنه تم موآ وت ح تعلم أن الم  ل
ذي  ل     آأني أنا المطروق دونك بال ي تهم ي فعين ه دون ت ب  طرق
ي    ة الت ن والغای ت الس ا بلغ ل      فلم ت أؤم ه آن ا في ك مرام  أتت

ي  ت جزائ ة  جعل ة وفظاظ ل    غلظ نعم المتفض ت الم ك أن  آأن
إنها آلمات صادقات نفثتها نفس في حالة آشف وصفاء روحي المست 
شغاف قلب المصطفى، فكان لها مفعولها وأثرها في نفسه األمر الذي جعله یتمثل 
تلك المعاني الرقيقة التي ینضح بها الموضوع إلى حّد جعله یجهش بالبكاء، ویرى 

: یقابل والده بما یستحقه من الوفاء، فأعلنها صریحة في وجه الولد قائال أن الولد لم
  ".أنت ومالك ألبيك"

وفي ضوء هذا الواقعة قرر الفقهاء جواز تصرف الوالد في مال االبن بقدر 
یوجه بعض ) ص(الضرورة بهذا الحدیث، وفي غير هذا الموقف أیضا نجده 

األنصار بقصد الخطبة إلى ما ینبغي النسوة الالئي خرجن یقصدن بيتا من بيوت 
أن یكون عليه الخاطب، والشكل الواجب أن یظهر به من أدب ولياقة تتفق وأجواء 

  :األنصار قوم یعجبهم الغناء أال بعثتم معها من یقول: "المناسبة قائال ما معناه
اآم اآم أتين يكم    أتين ا نحي  حيون
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وادیكم   ولو ال الحنطة السمرا ل ب م نحل  ُء ل
إذن فجمالية التعابير الشعریة ال تتعارض مع المعيار الدیني طالما ظلت هذه 
الجمالية تتعلق بأهداب الدین، وما یمليه الخلق الكریم، وطالما عبرت بصدق عن 
النفس اإلنسانية والطبيعة والحياة دون تزیيف وال مغاالة أو تحریف للقيم اإلنسانية 

إن الفن األدبي ال یخرج عن أن یكون . والعدل السامية وعالميتها وآل مثل الخير
ومقياس ذلك تبع  موصوفا بالنفع للمجتمع، أو اإلضرار به، أو ال یضر وال ینفع،
الفني سلبا أو إیجابا  لمدى تحقيق صفة من هذه الصفات، والحكم على هذا العمل
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