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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
مــقـم     ـة  ــدِّ

 األولينالحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم على سيِّد 

 :, وعلى آله وصحبه وسلِّم , وبعد واآلخرين"محمد" 

عور فإنَّ ِمن أبرز أسباب تسمية الشِّعر ِشْعًرا ه و تعبيره عن الشُّ

الصادق , والكشف عما يَُجول في الخواطر , وَسْبر أغوار النفوس, دون 

وهو ما يُسمى بالشعر الصادق ؛ ولذلك كانت هناك  -غالبًا-تكلُّف أو تصنُّع 

ف والشعر, فكالهما وثيق الصلة  ِصاَلت قرابة وعوامل تشابه بين التصوُّ

على إيثار الرمز, والتلميح, على بالعاطفة والُروح والوجدان, فضاًل 

الوضوح والتصريح ,  مع اعتمادهما على الخيال  واإللهام , والحدس 

والتنبُّؤ بالمصير؛ ولهذا كان الشعر هو الوعاُء الرئيُس الذي استَقبل 

المعاني الصوفية, وكان أمينًا على نقل وتوثيق تجاربهم وَمقاَماتهم 

كما في أشعار" رابعة العدوية ", و  وأحوالهم َوَوسطيَّتهم وَشطَِطهم,

"الُجنيد" , و" ذو النُّون المصري", و" ابن منصور الحالج",  وأبو 

 حفص بن الفارض ", و " محي الدين بن عربي"  , وغيرهم .

وقد شارك شعراُء األزهر أقرانَهم من الشعراء في خوض تلك 

وائل في العصور الشعراُء األ -منذ قديم-التجارب الشعرية , التي خطَّها 

عميٌق ُمتأصٌل في  -بمعناه الشامل -الغابرة, فالفكر الصوفي اإلسالمي

وجدان ُمعظم شعراء األزهر وفِكرهم ؛ بما لهم من مرجعيٍة دينيٍة متعمقةٍ 

ومتجّذرٍة, من خالل تكوينهم العلمي, وروافدهم التي استقوها عبر مشوار 

بداعي قصائد ذات حموتاتٍ أن نجد في منجزهم اإل -إذن-حياتهم, فال غرو
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

تأمليَّة , ونزعاٍت ُروحيَّة, َوَومضاٍت نورانيَّة؛ نتيجة ثقافٍة إسالميٍَّة واسعة, 

 وأزهريٍة ُمتشبعة, وشاعريٍَّة ُمتدفقة . 

لترد  -في هذا المجال وغيره  -كانت هذه التجارب الشعرية الرائدة  

ديِمها وحديثها, أو َزْعم على كلِّ من ينكر دور األزهر في النهضة األدبية ق

عجزه عن التعبير عن روح العصر ومتطلبات الواقع , فضاًل عن قدرته 

 على التعبير عن الذَّات وخلجات النفس ومرآة الشعور.

فلألزهر مجد راسٌخ تليٍد, وجهٍد أكيٍد في بناء الحضارة وبعث النهضة 

مجد وتلك المنزلة األدبية التي يتفاخر بها الشرق على األمم األخرى, هذا ال

تشتدُّ عليه حملةٌ ممنهجةٌ ينبغي الحفاظ عليها واتاعتزاز بها في وقٍت "

ة ِمن جهوده, العظيمة"  , (1)ومنظمةٌ وموجهةٌ, يريد أصحابها ِحرمان األمَّ

 التي تا يُنكرها إتا جاحد.

 الهدف من البحث:

ة ؛ ولهذا حاولُت الذَّود عن ِحياض األزهر وشعرائه من هذه الزاوي 

فكان عنوان البحث:"من تجليَّات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في 

 -من خالل ُخطته التفصيلية–النصف الثاني من القرن العشرين"؛ألستخرج

َوَسِطيَّةَ غالب شعراء األزهر, وتلمُّس حضور نزعتهم الصوفيَّة, 

ل في الكون و النفس, ومقارعتهم للماديَّة الَمقِيتة, ودعوتهم إلى التأمُّ

هد الحقيقي والورع  والتحريِض على الطُّهر والعفاف, والحثِّ على الزُّ

                                                           

, 1, دار المقاصد, ط35( الغارة المشبوهة على التعليم األزهري, د. محمد عمارة , ص1)
 م.6112 -ه1351
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ف على الخالق ودتالة الَخْلق عليه, ودعوة  -جلَّ وعال-الصادق, والتَّعرُّ

بير مدائحهم النبوية, والتعبير عن أشواقهم الحجازيَّة, الناس إليه , وتحْ 

والدُّرر العالقة في َمْكنون وغيرها من الآللئ المنثورة في ثنايا أشعارهم, 

مفرداتهم, وجماليَّات تراكيبهم وصورهم وأخيلتهم, وما أودعوه في 

قصائدهم من َعتَباٍت مبثوثة, ونصوٍص ُموازية مقصودة, والتي تنبض 

فاء, ولذَّة الَخْلوة وِطيب اللقاء,ورجاء القُرب حتى  بالشوق والحنين والصَّ

راك سرِّ الوجود , ومعرفة ُكْنه الحقيقة, الفناء, واتابتهال والمناجاة , وإد

مز تارة, أو التمطيط واإلطناب تارةً أخرى,وقد شهدت  عبر اإلشارة والرَّ

في -والعالم اإلسالمي-تجرؤ العدو على مصر-مدة البحث -هذه المدة الزمنية

م , ثم اتانتصار في 1461م ,1446م,1431بعض محطاٍت تاريخية) 

بسبٍب  -من أحداٍث ؛ فلجأ الشاعر األزهري(, وما بعدهم ه1444)رمضان 

إلى السَّماء , ُمستشفًعا بسيِّد الخلق , داعيًا قوَمه إلى اللجوء إلى  -من ذلك

 هللا, والتحلي بمكارم األخالق ؛ علَّها ترفع عنهم ما حلَّ بهم .

: (1)ومن هؤتاء الشعراء الذين كان لهم القِْدح الُمعلَّى في هذا اتاتجاه

لشيخ " محمد متولي الشعراوي" , والشاعر الدكتور"حسن ) الشاعر ا

الشاعر الشيخ  جاد" والشاعر الدكتور " محمد عبد المنعم خفاجي",

, الشاعر"عبد هللا شمس الدين" , والشاعر  محمود أحمد محمود هاشم""

الدكتور"محمد رجب البيومي", الشاعر الدكتور"محمد عبد المنعم 

"محمد أحمد العزب" الشاعر"هاشم , والشاعر الدكتور العربي"

الرفاعي" , الشاعر الدكتور"عبد الغفار حامد هالل" , والشاعر 

                                                           

 . ايا البحثفي ثن  -بإذن هللا - (  مرتبةً حسب تاريخ الميالد , وسيأتي التعريف بهم1)
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الدكتور"أحمد عمر هاشم" , والشاعر الدكتور"صابر عبد الدايم(, 

 وغيرهم من الشعراء مما تا يتسع المجال لِذْكرهم .

 خطة البحث: 

 , ثم مبحثين :  نبذة عن التصوف وعالقته بالشعر على وقد اشتمل البحث

األول عنوانه : تجليات الخطاب في االتجاهات واألغراض , وفيه 

 مطالب :  أربعة

 مناجاة هللا والحب اإللهي . المطلب األول:

 المدائح النبوية واألماكن المقدسة  . المطلب الثاني:

 الدعوة إلى الفضائل ومكارم األخالق    المطلب الثالث :

 لنفس واتارتقاء بها .حقيقة ا المطلب الرابع:

مات الفنيَّة في الخطاب  أما المبحث  الثاني فجاء تحت عنوان : السِّ

وفي عند شعراء األزهر, وفيه ثالثة مطالب:  الصُّ

 تجليَّات الخطاب في اللغة واألسلوب. المطلب األول:

 تجليَّات الخطاب في الَعتَبَاِت والنصِّ الُموازي. المطلب الثاني:

 .تجليِّات الخطاب في الموسيقى واإليقاع  :المطلب الثالث

ثم أردفتُه بخاتمٍة, أودعُت فيها أهم النتائج والتوصيَّات, ثم ثَْبٌت 

قدر  -بأهمِّ المصادر والمراجع التي اتَّكأ البحُث عليها, مؤثًرا اإليجاز
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ليتناسب وطبيعة البحث؛ فما هو إتا خطوة على الطريق, وقَْطٌر  -المستطاع

 غيٌث. -ذن هللابإ –يتبعه 

وهللاَ أسأُل أن يَْنفع به في الدنيا واآلخرة, وأن يكون محاولةً في 

د المؤمن بقيٍم   -من خالل الشِّعر -الوقوف على التصوف الصحيح الذي يُزوِّ

ُروحية ُعْلويَّة تُعينه على جفاء الماديَّة , وأْلَواء الحياة , وكذلك للتعريف 

اء الضوء عليه؛ كي يسبر الباحثون أغوَراه بشعراء األزهر وُمبدعيه , وإلق

من جوانبه المتعددة ؛ اعترافًا بالفضل, ورّدًا للجميل. والحمد هلل رب 

 العالمين .

 الباحث :                                             

 عمر محمد إبراهيم محمد                                                  

 مدرس األدب والنقد                                      

 في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين  بالشرقية                        

 
 
 
 
 

 ذة عن التصوف وعالقته بالشعرب  ن  

": تعريٌف بالتصوف:    أوالا
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تعددت األقوال في سبب التسمية, فمنهم من قال بأنه من لِْبس 

ال:مأخوذ من الصفاء والنقاء, ومنهم من قال: نسبة الصوف, ومنهم من ق

فَّة , ومنهم من قال: نسبة إلى قبيلٍة في الجاهلية كانت تسكن  إلى أهل الصُّ

البيت الحرام , ومنهم من قال: أنها وافدة من الثقافة اليونانية ,ومنهم من 

ف؛ ألن الصوفية في الصف األول أمام هللا جلَّ وعال , إلى  قال من الصَّ

هو أن -في هذه البحث-, وما يهمنا  (1)غيرها من األقوال والتأويالت 

على حبِّ هللا وُحبِّ نبيِّه وآِل بيته  -غالبًا –التصوف اإلسالمي بات َعلًّما 

الِكرام , والتأمل في النفس ومعرفة حقيقتها واتارتقاء بها, والدعوة إلى 

 الزهد واألخالق الفاضلة, بشمولها وأنواعها . 

بدٌع  عد أن مضى عْصُر الصحابة والتابعين وتابعيهم, وظهرتْ فب

وانحرافات, " أُطلق اسم التصوف على خواص النَّاس ِممَّن لَُهْم شدة عناية 

بأمر الدين من الُزّهاد والُعبّاد المراعون أنفسهم َمَع هللاَّ تعالي الحافظون 

ابر قبل المائتين قلوبهم َعن طوارق الغفلة, واشتهر هذا اتاسم لهؤتاء األك

؛ ولهذا أطلق عليه الجرجاني: بأنه"صفاء المعاملة مع هللا (2)من الهجرة" 

 (.4) تعالى"

                                                           

(  ينظر: التعرف لمذذهب أهذل التصذوف, ألبذي بكذر محمذد بذن أبذي إسذحاق بذن إبذراهيم بذن 1)

 . بيروت ,  د. ت -, دار الكتب العلمية 21يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي , ص

( ينظر: الرسالة القشيرية, لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملذك القشذيري, تحقيذق: اإلمذام 2)

, دار المعذارف, 43, ص1عبد الحليم محمذود, الذدكتور محمذود بذن الشذريف ,جالدكتور 

 القاهرة, د.ت.

 .م1414-هـ 1364, 1لبنان, ط.–, دار الكتب العلمية , بيروت 66( التعريفات, للجرجاني , ص4)
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وهو ما  -غالبًا-فهناك منطلق رئيٌس للتصوف تا خالف عليه 

في دراستنا, وهو ُحبُّ هللا, والشوق إليه واألُنس  -بعون هللا-سنسير عليه

ذ بمناجاته , َوتَْوق زي ارة بيته العتيق, والتغنِّي بشمائل النبي به والتلذُّ

الكريم  ومعجزاته الخالدة , َوُحبِّ مدينته وقبره الشريف , ورجاء شفاعته , 

والتأمل في النفس والكون والحياة , والتحلِّي بالفضائل, والتخلِّي عن 

ف, وهو ما  الرذائل, هذه األخالق التي هي الركيزة التي يُبنى عليها التصوُّ

ُف ُهَو اْلُخلُُق, فََمْن َزاَد َعلَْيَك فِي اْلُخلُِق:  أكَّده " في قوله:" التََّصوُّ "اْلِكنَانِيُّ

ِف"   . (1)فَقَْد َزاَد َعلَْيَك فِي التََّصوُّ

فليس التصوف الصحيح هروبًا من ألواء الحياة ومنعطفاتها, بل 

ي ف -وهما من خصائص التصور اإلسالمي –يعمل على التوازن والشمولية

العالقة بين العبد وربه, وبين اإلنسان ومجتمعه,وبذلك يسير التصوف في 

د بالكتاب التصوف الُمقيَّ  اتاتجاه اإليجابي الصحيح,تا السلبي الُمستكين ,

والسنة , تا يبتدع في الدين , وتا يُْحدث أمًرا ليس فيه , ويوجز لنا " 

نة, أو بأصول الكتاب " ذلك بقوله :"ِعْلُمنا هذا ُمقيٌَّد بالكتاالجنيد  ب والسُّ

نة  -الحق-فيلتزم الصوفي  ,  (2) " والسنة بما جاء به الكتاب الكريم , والسُّ

لين , قوتًا وعمال   .الصحيحة , ويقتدي بالسابقين األوَّ

ا :عالقة الشِّعر بالتصوف:  ثانيا

                                                           

( مدارج السالكين بين منازل إيذاك نعبذد وإيذاك نسذتعين, تابذن القذيم , تحقيذق: محمذد المعتصذم بذاهلل 1)

 م. 1446 -هـ  1316, 2بيروت, ط.  –, دار الكتاب العربي 243, ص2البغدادي, ج

 .343مدارج السالكين , تابن القيم , ص (2)
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الشِّعر منبعه الوجدان, يرتكز على الخيال والعاطفة, والصورة 

 -منذ قديمٍ  -الفكرة, والرمز الُموِحي؛ ولذلك اعتنَى الصوفيون الُمعبِّرة عن

ُمو الُروحيِّ والتأمل الذي ينبثق منهما  بالشعر, فهو يتالقَى مع السُّ

 :التصوف, والتي ينتج عنهما اإللهام؛ فالتفكر والتأمل بالوجدان والقلب

ف على السَّواء.  أبرز ما يُميِّز الشاعر والمتصوِّ

بصدق التجربة؛ كونهما ينبعان من معاناةٍ  -البًاغ-كما يتَّسمان

ومكابدة, وألٍم وجوًى ُمْضطرِم في الوجدان, فكما قيل: "التصوف اضطراب 

ف" , كما أن موضوعهما : الكشف عما ( 1), فإذا وقع السكون فال تصوُّ

وراء الواقع, والبحث عن الُمْطلق, واتانعتاق من الزمان والمكان إلى 

 , وأُفٍُق أوسع , عبر الحدس واإللهام والخيال .فضاءاٍت أَْرحب 

لغة خاصة ," لغة  -في الغالب-ويتفقان كذلك في اللغة, فلهما

الخصوص تا العموم, لغة المجاز والرمز تا لغة التصريح والوضوح ؛ فلغة 

بالتعبير عن معانيهم, أو ضنًّا بما يقولون على من -غالبًا-العموم تا تفي

ألن من يريد أن يَعرف  ؛يُخرج ُمعظم ما في داخله سواهم , فالصوفي تا 

, َمعرفةً ُمجردةً غير  (2)التجربة الصوفية: فعليه أن يذوقها, تا أن يعرفها "

محسوسة , ولذلك كان الرمز هو العنصر الرئيس الذي يُعتمد عليه في 

الغالب؛ ألنه مناسب للمعاني الروحية التي هي من أعمال القلوب, والتي تا 

 ف بيُسٍر لِبََشر.تتكشّ 

                                                           

    ( طبقات الصوفية, ألبي عبد الذرحمن السذلمي , تحقيذق: مصذطفى عبذد القذادر عطذا, 1)

 .م1441هـ 1314, 1بيروت, ط.  –, دار الكتب العلمية 444ص

م( , 1444: 1434والتصذوف) األثذر الصذوفي فذي الشذعر العربذي المعاصذر( ينظر:الشعر 2)

 , دار األمين للنشر والتوزيع , د. ت. 23د: إبراهيم محمد منصور, ص
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غير أن التجربة الصوفية تجربة داخلية وجدانية تحتاج  لنَْظٍم 

ن؛ كي يُخرج صاحبُها ما في أعماقه من معاٍن ورؤى ,  َمحْفوٍظ أو مدوَّ

وشوٍق ولواعج , فيأتي دور الشِّعر الذي يتولَّى تلك المهمة باقتدار, فالشعر 

"  ؛مة , والتصوف بصفة خاصة كفيٌل بالتعبير عن التجارب اإلنسانية بعا

بوصفه استبطانًا ُمنظًَّما لتجربٍة روحيٍَّة, ومحاولة للكشف عن الحقيقة, 

 . (1)والتجاوز عن الوجود الفعلي لألشياء" 

كما أن التجربة الشعرية )المادية( مرتبطة بالعنصر البشري في 

لى الزهد الغالب, أما التجربة الصوفية , فموضوعها وجدانيٌّ َمْحض يدعو إ

والرقائق, ُمتصٌل بالمأل األعلى والذَّات اإللهية , والشوق والحنين إلى كل 

 ما يتعلَّق بالمديح والُحبِّ الفصيح.

 

 

 المبحث األول

 ات الخطاب في االتجاهات واألغراض تجليَّ 

إلى مقاومة آفاٍت طرأت  -في القديم -عمد األدب الصوفي اإلسالمي

لُعهد , وطول األََمد, وقسوة القلوب, واتانفتاح على المجتمع ؛ بسبب بُعد ا

بعد  -على ثقافاٍت وأُمٍم أخرى؛ نَتََجْت عن كثرة الفُتوح وعوامل التجارة 

                                                           

(  النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث , د: محمذد مصذطفى هذدارة , مجلذة فصذول , 1)

 م.1411يوليو -ه1361, 161, ص3, عدد: 1مجلد:
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ل فطفقوا يَقرضون  -طول التزاٍم وتماسٍك وانسجام في قَْرن الَخْير األوَّ

ليتناسب وتلك الحالة الطارئة؛ فاألدب مرآة المجتمع, وهو ما فعله  الشعر؛

دباء العصر الحديث عموًما, وشعراء األزهر على وجه الخصوص, فراحوا أ

ة ينفضون عن األمة غبار المادية, وقاوموا التغريب , ليحافظوا على الُهويَّ 

لتتحقق الخيرية  ؛ين عن الحياة ضد إزاحة الدِّ  , وكانوا حائط صدٍّ منيعٍ 

ة التي اصطفاها هللا, كما أرادوا أن يُطبِّقوا هذ ه التجربة )الصوفية( لألمَّ

تطبيقًا عمليًّا؛ ليظهروا حقيقتها من غير إفراط ٍ وتا تفريط , ومن غير شطٍط 

وتا غلوٍّ وتا انحراف, في الغالب األعم, وقد ارتكزت دعائم الخطاب الصوفي 

عندهم على اتجاهات عدة, أبرزها :) مناجاة هللا والحب اإللهي, الشوق إلى 

دسة , الدعوة إلى الفضائل ومكارم األخالق , رسول هللا واألماكن الُمق

 التعرف على حقيقة النفس اإلنسانية (.

 المطلب األول: مناجاة هللا والحب اإللهي

وتعظيمه وتقديره, أمٌر  -تعالى-في البداية ينبغي القول: أن حبَّ هللا

قد أثنَى على عباده المؤمنين بأنهم  -سبحانه-محبٌب ومشروٌع ؛ بَْيد أن هللا 

َ  , وقد عاب على غيرهم بأنهم :"...(1)" ...َأشدُّ حب ًّا هلل..."  َما قََدُروا هللاَّ

, وهو ما عبَّر عنه الشعراء في كل العصور من خالل (2) َحقَّ قَْدِرِه..."

القصائد التي تَِهيم في المحبَّة, وتتغنَّي بالوحدانيَّة , وتُعلن الرضا بالقََدر, 

باق وتَْطلب العفَو والرحمةَ  والغفران , وقد شارك شعراء األزهر في هذا السِّ

 النُّوراني,عبر قصائد ُغرر, وأبياٍت يفوح منها َعبَُق الشوق والحنين.

                                                           

 . 164رة , من اآلية : ( سورة البق1)

 . 41( سورة األنعام , من اآلية : 2)
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 ", ما نجده عند الشاعر الدكتوروعلى سبيل المثال عند شعراء األزهر 

مستغرقًا في قصيدة صوفيَّة, أهداها إلى الشيخ  (1)"حسن حسن جاد

 , يقول منها: )البسيط((2)راوي""محمد متولي الشع

اه خــْذ بيـــِدي وارحــْم ضراعتَهـــا  أَنَا الغريـُب بُدْنيـــا النــاِس ربَّاهُ   ربَـّ

اهُ  ـيـــــأنا الغريُق ونـاُر الشــوِق تَلفُحنِـ اه مــن لفحـــاِت الشَّــوق أوَّ  أوَّ

راُع على فُلِك النجاِة وقـ  .(4)رساهاسمِك َمجراهُ ومَسَرى وب دْ ــــــرفَّ الشِّ

ع الشاعر إلى ربِّه, ويناديه في إلحاٍح ويقين,أن يشمله  يتضرُّ

بعفوه, ويؤنسه من وحشته؛  فهو غريٌب في دنيا الناس, وعزاؤه أنه 

إبَّان هذا -غريق في الحب اإللهي , تلفحه أنواُر الشوق والحنين, فيؤثر

ح" الناجية , وهو رمٌز أن يستدعي المشهد الُكلِّي لسفينة "نو -الشعور

كلٌي متناٍم في نصٍّ واحد, ساعده على ذلك عناصر أسلوبية لتكتمل هذه 

اللوحة الُمفعمة باتاسترحام والتضرع كالنداء والتكرار والتناص اتاقتباسي 

مع بعض نصوص القرآن الكريم , فهو وإذا كان موشًكا على الغرق إتا أنه 

                                                           

م( تنقل في مراحل التعليم 1413 –ه1444مصر)  –( من مواليد محافظة الدقهلية 1)

في األزهر الشريف حتى التحق بكلية اللغة العربية جامعة األزهر بالقاهرة عام 

م,   تُوفي 1436 م, وقد حصل على درجة الدكتوراه في األدب والنقد عام1444

م. ينظر: الحركة العلمية في األزهر الشريف في القرنين التاسع عشر 1444عام 

, المكتبة 461والعشرين, , د. محمد عبد المنعم خفاجي, د .علي صبح, ص

 م.2661األزهرية للتراث, 

م , يعد من أشهر مفسري القرآن في  1411( من مواليد محافظة الدقهلية عام 2)

تراجع  م .1441يث , تولى وزارة األوقاف المصرية, توفي عام العصر الحد

معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة, وفيات  ترجمته في

, مكتبة الملك فهد 642م(, محمد خير رمضان يوسف, ص2664 -1141)

 . م2663 -ه1324الرياض  -الوطنية 

 . 34( دراسات مختارة من شعر د/ حسن جاد, ص 4)
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لسفينة الناجية التي من يتعلق بها نََجا, موقٌن بعدم الهالك ؛ ألنه يتعلق با

وهي جديرة بهذا المعنى؛ فهي رمز على ذلك, وأصبح علًما عليها؛ كيف تا, 

 وَمجراها وُمرساها باسم هللا الُمجيب.

ضا , وتُلبسه رداَء  هذه الضراعة وهذا الحب يُظالن العبَد بِظاَلل الرِّ

فِْلذةَ كبده الوحيد : َحْوقل اليقين ؛ ولذلك عندما فَقَد الشاعر" حسن جاد" 

واْسترَجْع , راضيًا بقضاء هللا وقدره , يقول في قصيدته , مقبرة البساتين  

 :  )البسيط(

ذذْلَوى ويُرِضذذيني  يذذا ربِّ يذذا مذذانَح النعمذذى وسذذالبها  رضـــــذذـاك يمنحنذذي السَّ

يْ فال يكْن ذاَك حظِّي ِمْنك   ــا   ـــــــسلْبتَنِي نعمةَ الدنيا وزينتَه  (1)نِ ــــــفي الدِّ

فهو يخَشى أن تفوته الحياة األبديَّة ونعيمها , وتا ضير عنده أن  

يَْفقد من ُمتَِع الدنيا ما يَْفقد ؛ فهي زائلة , تا بقاء لها , شريطة أن يحفظ هللا 

عه ألمَ يْ عليه دِ   نَه ؛ فهو أعزُّ ما يَْملك , حتى وإن كان  الفقيد عزيًزا لديه جرَّ

 الفراق. 

ُمعلنًا ُحبَّه لربه,  (2)ويَْشدو الدكتور"محمد عبد المنعم العربي"   

ه وفْضله وإحسانه , وكيف تا وهو حيم,  -سبحانه –واتاعتراف ببرِّ البرُّ الرَّ

 يعفو ويصفح , يعطي ويمنح, يقول في قصيدته " هللا ":  )الرجز( 

                                                           

 .124( الشاعر حسن جاد دراسة و مختارات شعرية, ص1)

م, حفظ القرآن وتعلم 1421-ه1443( من مواليد محافظة المنيا, بصعيد مصر, عام 2)

باألزهر؛ حتى حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه, فتم قبوله في العمل 

ة م, له عدة دواوين ومسرحيات شعري1414بالتدريس في جامعة األزهر عام

ونثرية, فمن الدواوين: الومضات, ومن المسرحيات: هرقل عظيم الروم, والنجاشي 
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ه وَخْيِره   أِحبُّه لعفوه وستره  أِحبُّه لبِرِّ

 (1)لعونه ونصره   أِحبُّه لخيره الوفير أِحبُّه   

إذ هم يُعلنون -في غالب األحيان –وهذا ليس من عادة الصوفية 

جل -الحب دون سبٍب أو مقابل , أو انتظار عطايا وِمنَح , فالُحبُّ لذاته 

ولهذا تقول " رابعة العدوية" في هذا الشأن عندما سألها "  -شأنه

لت: " ما عبدته خوفًا من ناره , وتا ُحبًّا الثوري" : ما حقيقة إيمانك؟  قا

لجنته ؛ بل عبدتُه ُحبًّا له وشوقًا إليه , وقالت في معنى المحبة نظًما على 

بنقل هذه  -بإيقاعه الُمتَّزن الهادئ -أنغام بحر" المتقارب" الذي  يسمح

 اتانفعاتات الشعورية والتدفق العاطفي , تقول: 

 حــــبُّا ألنك أهٌل لذاكــــــــاأحبُّك حبين: حبَّ الهوى    و

 فأما الذي هو حب الهوى    فشغلي بِذْكرك عمَّن سواكا

 (.2)وأمـــــا الذي أنت أهٌل له     فكشفك للُحــــْجب حتَّى أراكـــــا 

                                                                                                                                    

وما بعدها, شعراء كلية اللغة العربية  11ملك الحبشة. يُنظر: الكواكب الدرية, ص

م, ص 2612واتجاهاتهم األدبية, د/ علي صبح, مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة , 

 , وما بعدها .441

 . 11ص( الومضات , 1)

, 3بيذذذروت , ج –( ينظذذذر: إحيذذذاء علذذذوم الذذذدين, أبذذذو حامذذذد الغزالذذذي, دار المعرفذذذة 2)

,  " قذوت القلذذوب فذي معاملذذة المحبذذوب ..." , لمحمذد بذذن علذي بذذن عطيذذة 416ص

بيذروت  -, دار الكتب العلميذة 43, ص2الحارثي, تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي, ج

 . م 2664-هـ  1326, , 2/ لبنان, ط. 
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غير أن شاعرنا  الدكتور" العربي" أعلن عن حبه وتجربته , 

 -أمٌر محبوب مرغوب , يُثابمعترفًا بفضل هللا عليه , متحدثًا بنعمته , وهو 

 فاعلُه . -بإذن هللا 

فيتجلَّى في َمقَام المحبة في  (1)أما الدكتور "عبد الغفار هالل" 

عليه,  هللا التي يعترف فيها بفضل " به ُوُجوِدي" :: التي عنوانهاقصيدته

 (بسيط, فيقول: )ال, ثم الهدى  والرشاداإِلْمداد , ثمبداية من نعمة اإِليجاد

عــــــــــا قمة الحــــــبُّ يـــ  ودِ ــــود  يا رحمـــــــــــةَ هللا للوجـــــــوالسُّ

هــــــودِ   أنقْذ رفيــــــــَق الَهَوى بليـــــــــــــٍل   يطوُل في غيبــــــــة الشُّ

 سـودِ الَم قلٍب لَــــــــــــَدى الحــــوًرا به يباِهــــــــــي    ظــــــنـدوم ــيــــــ

وُح غرقَى من الصدود ــــــطفًا على الصبِّ في هواكم    فـــــع  (2)الرُّ

ٍع ولجوٍء وتدلُّليناجي الشاعُر ربَّه ,عبر فعل  , في تضرُّ

والرجاء, كي ينقذه مما هو فيه من لوعةِ  الدال على الدعاء األمر"أنقذ"

دود؛ فيطول السهر ويكثر السُّ  واقٌف على باب  هاد , فهوالهجر والبُعد والصُّ

, ينتظر شعاع نوٍر يَْشفع له ُحًبّ صادق ,, ينتظر اإلذن بالولوجالكريم

 يتباهى به , ويكون له حصنًا من الحقَّاد والُحسَّاد .

                                                           

م, حفذذظ القذذرآن وتلقذذى تعليمذذه فذذي األزهذذر 1446مذذن مواليذذد محافظذذة الغربيذذة عذذام ( 1)

وترقذذذى فذذذي مراحلذذذه حتذذذى حصذذذل علذذذى درجذذذة الذذذدكتوراه فذذذي علذذذم أصذذذول اللغذذذة 

م, ِمن شذعره: عبذق 1444م, تولى عمادة كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1411عام

بيذذة واتجاهذذاتهم األدبيذذة, د/ واسذذتلهام, وأهذذازيج الذذود. ينظذذر: شذذعراء كليذذة اللغذذة العر

 , وما بعدها.414علي صبح ص 

 . 22( ديوان: عبٌق واستلهام , ص 2)



 
 

 
 

- 311 - 

 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

في  قصيدته " مناجاة ", , (1) الدكتور" أحمد عمر هاشم"ويبتهل 

, َحْولِه نْ إلى ربه الخالق؛  فقد رأى عظمتَه تتجلَّى في الَخْلق وفي الكون مِ 

 )الكامل(يقول: 

 يا خالقِي قلبي رآك   وبكلِّ خاطرٍة دعــــــــــــاكْ 

 بـأنينــه وحنينـــــه   وخشوعه الباكي رجاكْ 

 هو تا يبالي بالحيا   ِة فحسبه منها ُهداكْ 

 (2)هو تا يبالي بالمما    ِت فحسبه فيه لقاْك      

ا والقبول؛ فقلبُه تا يرى يَِهيم الشاعر في مقام القُرب , يرجو الرض

أنه في نور الهدى  -في الدنيا-سوى خالقه, تا يْلِوي على شيء؛ حْسبه 

 يسير, وإذا قُبض فإلى ربه الملجأ والمصير.

إلى غيرها من النماذج الدالة على الُحبِّ والقُْرب, و الخوف والرجاء, 

دودوالتحدُّث بنع ٌت دالّةٌ, وأمارا , وكلها عالماتٌ مة هللا, وشكوى الهْجر والصُّ

                                                           

م, حصل على رسالة الدكتوراه في الحديث وعلومه 1431من مواليد الشرقية عام ( 1)

م, عمل عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق ثم رئيًسا لجامعة األزهر 1414عام 

ث وشاعر, له من الشعر "نسمات إيمانية", "وبردة م, داعية ومحدِّ 1444عام

ينظر: "أحمد عمر هاشم" شاعراً,  المديح المبارك", ومسرحية "أصحاب الجنة".

وما بعدها, ماجستير كلية اللغة العربية بإيتاي  22ماهر فؤاد إبراهيم الجبالي, ص

سع عشر م, الحركة العلمية في األزهر الشريف في القرنين التا2664البارود عام

 .624والعشرين, ص 

 .1نسماٌت إيمانيَّة , ص  ( 2) 
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عند شعراء األزهر, تقطر  -في معظمها -شاهدةٌ على تجربة شعرية حقيقة

 شوقًا إلى الذَّات اإللهيَّة , كيف وتا  وهو البرُّ الرحيم , الُمنعم الكريم. 

 المطلب الثاني: المدائح النبوية واألماكن المقدسة 

 أوال  : المدائح النبوية

فيما تا يتجاوز  –ي تتغنى بحب النبي وتوقيرهتقع المدائح النبوية, الت

في المرتبة الثانية, في شعر التصوف, بعد المحبة اإللهية, بدأت في –بشريته 

صدر اإلسالم األول على لسان "حسان بن ثابت", و" كعب بن مالك" , 

عليها معظم قصائد  أنبنىوغيرهما , ثم كانت " بُردة "كعب بن زهير"التي 

هذا اتاتجاه على سوقه في القرن  استويودهور, حتى  المديح عبر عصورٍ 

, الذي نظم (1)السابع الهجري على يد إمام المادحين" شرف الدين البوصيري"

"أحمد شوقي" أمير الشعراء  لتي عارضها كثير من الشعراء منهمبردته, وا

في" نهج البردة ", وكثير من الشعراء في الماضي والحاضر ؛ لما لها من أثٍر 

 ي قلوب الشعراء , والمتلقين جميعهم  .ف

ف بِذْكر الحبيب ,  وقد عبَّر شعراُء األزهر عن هذا الحب في نَْظٍم ُشرِّ

وهو النابع  –والثناء عليه , واتِّباع هْديه والنور الذي أُنزل معه ؛ فالشعر

                                                           

( محمد بن سعيد بن حماد بن عبد هللا الصنهاجي البوصيري المصري, شرف الدين, 1)

م, وباشر الشرقية ببلبيس , شاعر, حسن 1212أبو عبد هللا من مواليد عام 

ردة , نسبته إلى الديباجة, مليح المعاني, اشتهر بمدائحه النبوية,وأشهر ِشعره الب

"بوصير", من أعمال بني سويف, بمصر, وأصله من المغرب, ووفاته 

م. ينظر: فوات الوفيات , محمد 1246ط( توفي عام  -باتاسكندرية. له )ديوان شعر

, تحقيق: د. إحسان عباس, مكتبة صادر 462, ص  4بن شاكر الكتبي, ج 

 .144, ص6بيروت, د. ت, األعالم للزركلي, ج
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تا يستنكف من التحليق في سماوات الُحبِّ الشاسعة ,  –من أعماق الشعور

 : )الكامل((1)" محمود هاشم " يقول الشيخ 

 إنِّي طلبُت الشعَر أن يتعطَّفا   فأجابني هيهات أن أتوقَّفــــــــا

 إنـــــي سأْنظُمَها عرائَس تهتدي   ثوبًا من النور البهيِّ ُمهفها

ه أن يرشفا  (2)"وبَِكفِّها كأُس الــــــهناِء وَمـــن رأى    تلك الكؤوس يُسرُّ

 ى بهذذا المبتهلذذون والمذذدَّاحون؛رتها اآلفذذاق, تغنَّذذشذذه وهذذي قصذذيدة بلغذذتْ 

للغتهذذا العْذبذذة, وعاطفتهذذا الصذذادقة , وإيقاعهذذا السذذاحر, وبخاصذذةٍ البيذذت الذذذي 

 يقول: 

ْرُت في   وصٍف فإن جمالَكم لن يُوصفا  عذًرا رسوَل هللا إن قصَّ

إلذذى آخذذر القصذذيدة , التذذي تتحذذدث عذذن إكذذرام هللا لنبيذذه , وصذذعوده السذذبع 

 , وولوجه سدرة المنتهى , ثم أْوبته ؛ وقد فاض هللا عليه من نوره . الطباق

أتاَّ يذذرد  أمذذا الشذذيخ " الشذذعراوي" , فيتشذذفَّع بالحبيب"محمذذد" 

راه بُخفَّذذذي ُحنذذذين ,أو يرضذذذوا مذذذن الغنيمذذذة باإليذذذاب, فيقذذذول:    )البسذذذيط( زوَّ

 (1) جاءوا  موتاي ضيفُك من كلِّ الَوَرى جاءوا   فُجْد عليهم بما شاءوا لَمنْ 

                                                           

م, حفظ القرآن الكريم, ثم 1426شرقية عام  -مواليد قرية بني عامر بالزقازيق( من 1)

التحق بالتعليم األزهري, واجتاز مراحله حتى حصل على الشهادة العالمية من كلية 

م, من 1446 , كما حصل على التخصص العالي عام1436الشريعة بالقاهرة عام 

وقع اإللكتروني لمعجم البابطين م. ينظر: الم1414شعره: "الهاشميات" توفي عام 

 لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 .3المولد النبوي, قصيدة للشاعر الشيخ: محمود هاشم. هاشميات, ص ( 2) 
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, لمن قصد قبره الشريف } بأمر هللا {يطلب منه الجود والعطاء 

ومدينته المنورة ؛ بَْيد أنه أْجَود من الريح الُمرَسلة, يَْرجون ُحبَّه, وطاعته, 

في ضيافة رسول وهي"  -وشفاعته, والقصيدة دالةٌ من عتبة عنوانها 

حشود الهادرة , فكانت أن الشيخ ارتجلها/ نظمها وهو بين هذه ال -هللا"

 نابعة من عاطفة صادقة , يلفُّها شوق المحبين.

أن  -استناًدا إلى آياٍت وأحاديَث صحيحة –َوَوَعى شعراء األزهر

الة عليه , وترطيب األلسنة بِذْكره, تنقِضي بها الحاجات وتنفرج بها  الصَّ

 )الكامل(الُكربات, ومن ذلك ما قاله الدكتور "أحمد عمر هاشم" : 

 (2)وإذا ذكرُت المصطفَى في ِوْجهٍة   إتاَّ وحقَّق لِْي إلهي ِوْجهتي

عن الفهم المنضبط للعقيدة  -في مدحه-وهنا يعبر الشاعر

بسبب -هو الذي يُحقق -سبحانه-الصحيحة, دون غلٍو أو تقصير, بأن هللا

جاء, وبيده-الصالة على النبي ر, وما النبي  -وحده -الرَّ النَّفُع والضُّ

, نتوسل هلل  فى إتا بََشٌر اصطفاه ربُّه, وجعله خاتم الرسل والنبيينالمصط

,  والمقام المحمود نطلب له الوسيلة والفضيلةلمكانته عنده , و, به 

ونرجو منه الشفاعة, وقد َعَدَل الشاعُر عن اتاسم الشريف "محمد" إلى 

 ليشير إلى هذا اتاصطفاء, وتلك المنزلة . ؛ الوصف" المصطفى" 

                                                                                                                                    

 .414( ديوان الشيخ الشعراوي , ص 1)

 ,والتي مطلعها : يدته " لبيك"من قص  (2)

 ءتي يا منيتي يا فرحتي. وهنا        قد زرت بيت هللا يا لسعادتي  

 .24نسمات إيمانية  د: احمد عمر هاشم ,  ص 
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ويطير في جنبات الشوق وه (1)ى الدكتور"صابر عبد الدايم"ونر

يقول:  الُمحمدّي, في قصيدته "أين الطريق إليك؟" في مدح النبي محمد

 )الكامل(

 أين الطريق إليك في زمن تنا   فس كل ما فيه لمحــــــــو خطاكا ؟؟

 .(2)فالكـــــــــاـا تتبــــــوأ األوفروعهـت  ـــــــــــــلكنها في األرض أصل ثابــ

وسنته, قد  محمد  فيعترف الشاعر بأن الطريق إلى شرعة النبي

كثيٌر من معالمها, إتا أنه يؤكد على حقيقٍة ثابتة, بأن هذا  -إلى حٍد كبيرٍ - اختفتْ 

المنهج, هو منهٌج ثابت البنيان,متين األركان, ُمترسَّخ في القلب والَجنان, 

ز العنقاء, يدعو الشاعر للتمسك به , والعّض وفروعه وأغصانه باسقاٍت تتجاو

 عليه بالنّواجذ؛ ففيه السعادة والفوز في اآلخرة واألولى .

وقد عمد بعض شعراء األزهر إلى النَّظْم على منوال البردة األصيلة بردة 

كعب بن زهير , ومنهم الشاعر الدكتور "عبد الغفار هالل" في ديوانه المستقل 

 بقوله : )البسيط( اهج البردة" , وقد استهلهالذي جعل عنوانه " ن

                                                           

م, حصل على درجة الدكتوراه في األدب والنقد 1431من مواليد الشرقية عام ( 1)

م, تدرج في المناصب الوظيفية؛ حتى تولى عمادة كلية اللغة العربية 1411عام

بضات قلبين, والمسافر م, له نتاٌج شعري وفير, منها: ن2614-2661بالزقازيق 

في سنبالت الزمن, والمرايا وزهرة النار, والعاشق والنهر, إلى غيرها من 

األعمال الشعرية والمؤلفات والبحوث النقدية. ينظر:" الكواكب الدريَّة في ِسيَر 

م, وكتاب "الدكتور صابر 2611-هـ1342, اإلصدار األول 21أعالم الكلية", ص

, 211من العطاء", إعداد وتقديم د. السيد الديب , صعبد الدايم خمسون عاًما 

 .م2613 -ه1344, وما بعدها

 .4م بمكة المكرمة . ديوان مدائن الفجر, ص1411نظمها الشاعر عام  ( 2) 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

 يُْشِجي الفؤاَد حنيٌن فيه موصوُل  وفوق أيك الهَوى ما عنه تحويلُ 

 باتْت تغنِّي على ساٍق ُمطوقة   تدعو هدياًل نأى والقلُب مشغولُ 

ِكًرا     تا يهدأ الروُع منه والبالبيــــــــلُ  بِّ ُمدَّ  (1)تا تستقيم حياةُ الصَّ

عاد " متوافقة معها في سُ  ة معارضة لقصيدة "بانتْ والقصيد

علنة الغرض والهدف والوزن والقافية , فضاًل عن العاطفة التي اشرأبَّْت مُ 

عن نفسها في اتاستهالل؛ فالفؤاد يُشجيه الحنيُن الصادق للمحبوب , تا 

ل , فكانت  المعاَرضة لتلك القصيدة التراثية   –يَتبدَّل هذا الشوق وتا يَتحوَّ

وسيلته الناجعة في التعبير عن هذه  -وهي أم الباب في هذا الغرض

 األشواق الكامنة بين الجوانح .    

تسلُّطٌ وأثٌر ظاهٌر على الشعر ( 2) كما كان للبردة البوصيرية

, ومن هؤتاء: إعجابًا بنْظمها وموضوعها وأفكارها ومعانيها؛ (4)األزهري

ل في مطلع قصيدة له بعنوان " نهج , الذي قا(3) الشاعر" هاشم الرفاعي"

 البردة  في مدح أشرف المرسلين" :)البسيط(

                                                           
" نهج البردة " مسيرة شعرية على هدي بردة الصذحابي الجليذل " كعذب بذن ديوان ( 1)

  .14الل,  صد. عبد الغفار هزهير" رضي هللا تعالى عنه , 
  والتذذذذذذي مطلعهذذذذذذا: -رحمذذذذذذه هللا-( المقصذذذذذذود بهذذذذذذا :بذذذذذذردة  اإلمذذذذذذام البوصذذذذذذيري 2)

 أمْن تذكــــر جيــــراٍن بــــذى ســــلٍم      مزْجَت دمعا َجـــذـَرى مذن مقلـــذـٍة بــــــذـدمِ 
 ـمِ وأَومذذذض البذذذرق فذذذي الظَّْلمذذذاِء مذذذن إِضذذذ          أَْم هبَِّت الريُح ِمْن تلقاِء كاظمـــةٍ 
 وما لقلبك إن قلــــت استفــــْق يهــــِم.          فما لعينيــــك إن قلت اْكفُفا َهَمتــا

 .  4شرح البردة لإلمام الباجوري, ص
التَّنـَذذـاص ِعْنـذذذـَد ُشَعـذذـَراِء األَْزَهــذذذـر ِخذذـالل النصـذذـف الثانـذذذـي ِمذذـَن القَـذذذـْرِن  ( ينظذذر:4)

ا بعذذدها ,  رسذذالة دكتذذوراه مخطوطذذة فذذي كليذذة ومذذ 214الِعْشِريـذذـْن , للباحذذث,  ص
   م.  2611اللغة العربية بالزقازيق, 

م, 1444من مواليد الشرقية عام سيد بن جامع بن هاشم بن مصطفى الرفاعي, ( 3)

م , ثم انتظم تاحقًا 1431التحق بمعهد الزقازيق الديني التابع لألزهر الشريف سنة 
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با فاستكتبْت قَلَِمـــي يــــم       هبَّْت رياُح الصَّ  مدَح الرسول كريم الُخْلق والشِّ

ْسل أمِضي في مدائِحهم       إنَّ الرسوَل رفيُع القْدِر عن َكلِمــــي  مالِي وللرُّ

إنِّي  والَمْدُح يُطفِي لهيَب الظَّاِمِئ النَِّهم  ـي    وَل هللا أظمأنِ إليك رســــ شوقِي

ضى يا واسَع الَكَرمِ       ــــا  ــــمدحتُك يا خيَر الَوَرى طََمعـً   (1)فِْي أْن أناَل الرِّ

فالعاطفة واتاستهالل واأللفاظ والمعاني, مستوحاة من القصيدة 

 -كما يقول -ا كان "الرفاعي" يخشىالرئيسة , وتسير على هدًي منها , وإذ

من الخوض في مدائح األنبياء؛ مبالغة في التنزيه والتشريف , فإن 

 )البسيط( "البوصيري"  قد سبقه بذلك, في قوله :

ا بََدا لِي منه بالكتم  لو كنُت أعلُم أنِّي ما أوقِّره     كتمُت سًرّ

يرنو له و"الرفاعي" يطمع في الشفاعة والرضا والقبول, وهو ما 

 )البسيط(فيقول:  -كذلك-"البوصيري" في نهاية القصيدة 

ْسِل ما لِي َمْن أَلُوُذ بِِه   (2)ِسواَك عْند ُحلوِل الحادِث الَعِممِ  يا أكرَم الرُّ

عن الموسيقى  فضالً فجاءت القصيدة متفقة مع أفكارها ومعانيها, 

ر بالبردة , ويعمل على محاك اتها ومحاورتها والجْرس واإليقاع الذي يُذكِّ

 واستنطاقها والتناص الُكليِّ معها. 

                                                                                                                                    

ينظر في ذلك: ديوان "هاشم  .م1444في سنةبكلية دار العلوم, تُوفي مقتوتًا 

, وما بعدها, جمع وتحقيق: محمد حسن 14الرفاعي" المجموعة الكاملة, ص

 م.1414 -ه1364, 2األردن, ط. -الزرقاء-بريغش", مكتبة المنار

 , وقد سمَّى قصيدته "نهج البردة ". 462( ديوان "هاشم الرفاعي" , ص 1) 

 القاهرة, د.ت .  -مكتبة الصفا 26وري, صشرح البردة لإلمام الباج(  2) 
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قصيدة "نهج البردة" للشاعر الدكتور"أحمد عمر -أيًضا-ومن ذلك

فآثر  -رحمه هللا -التي عاَرض بها بردة اإلمام "البوصيري"" هاشم

, فيقول ُمعلنًا  موافقة إمام المادحين, سائًرا على نهجه, في غير تحدٍّ

                  )البسيط( ته ُحبًّا لمن يعارضهم:تواضعه, وقد جعل معارض

 أنسى له فضله في السَّبق والِعظمِ        نهجُت نَهَج إِماَم المادحين فال   

رِّ منتظـــــــــمِ ـٍؤ نـقـد كــــان رائدنــا في بُردٍة نُظمت     كلؤلـ  ـادٍر بالـــــــــدُّ

 نه في رياِض المـــدِح فـــي األَكـَــمِ لسنــا نعارُضــه مــن ذا يُعارضــه    فإ

مع ما أقرَّ به " أحمد شوقي" في مقدمة  -بشكل كبيرً  -وهو متوافقٌ 

 )البسيط(:(1)معارضته للبوصيري, في قصيدته " نهج البردة " , إذ يقول

 هللاُ يشهـــُد أنـــي تا أُعارُضــــه 

 وإنما أنا بعض الغابطين َوَمنْ 

 لعارِض الَعرِم؟من ذا يـعارُض صوَب ا

 يغبــــْط وليّــــك تا يُذمــــــــم وتا يُلــــــــمِ  

وقد ظهرْت قدرة الشاعر الدكتور"أحمد عمر هاشم" على التعبير 

 -, وذلك على منهج "البوصيري"عن شوقه إلى الممدوح / النبي محمد

عاَرض في الشكل والدتالة, فجاء استهالله ُمتِّسقًا مع النص الم -رحمه هللا

ر, فيقول:  في تناٍص اجتراريٍّ ُمحوَّ

كب ِسْر بي إلى الَحَرمِ        تاحْت لعينيَّ أنواٌر بذي َسلَمِ   .(1)يا حادَي الرَّ

                                                           

 .146, ص 1الشوقيات, ج ( 1) 
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كما هو -انتظمْت القصيدة على بحر البسيط التام, الذي يمتاز 

وقد وقََع النصُّ المعاِرض كله من بطول النَفَس وحالوة الجْرس,  -معلوم

ة إلى منتهاها في نفس سياق النص المعاَرض,على المستوى أول القصيد

اإليقاعي والغرض الشعري والعاطفة المسيطرة على ِكال الشاعرين, فقد 

, وعاشا نفس التجربة؛ فجمعتهما مًعا على  وقعا في أْسر الحبِّ المحمديِّ

 مائدة المديح والحب الفصيح.

ي كما أن الشاعر "هاشم" سار على درب"البوصيري" ف 

استدعاء األماكن ذات الثَّرى الطاهر وِصلَتها بالرسول األكرم, وهي عادةٌ 

على عموًما, و"ابن الفارض"قديمةٌ سنَّها الشعراء في العصور األولى 

وجه الخصوص, في قصيدته التي عنوانها: " هل نار ليلى بدت ليالً " , 

 )البسيط( وقد استهلها بقوله:

وراِء فالعلــــــمِ      مِ ــــذي َسلَ هْل ناُر ليلـى بَدت ليالً بِ   أْم بارٌق تاَح في الزَّ

 ـمِ مـاَء وجـــــرةَ هــالَّ نهلــةٌ بفو      اَن هـــالَّ نسمـــةٌ سحـًرا أرواَح نع

 (2)"طيَّ الّسِجّل بذاِت الّشيِح من إَضمِ     يا سائَق الظَّعِن يطوي البيَد معتسفًا

 م( مع "ابن الفارض" 1244فكما اتَّفَق البوصيري" )ت 

م( توافقًا ظاهًرا في اتاستهالل وبعض أبيات القصيدة, إتا أن 1243ت  )

ا كليًّا مباشًرا مع بردة البوصيري في الشكل  شعراء األزهر تناّصوا تناّصً
                                                                                                                                    

م. و 1444-ه1326, نقابة السادة األشراف 1( البردة, د.أحمد عمر هاشم, ص 1) 

, 12الَغَسُم: السَّواد أو اختالط الظُّْلمة. ينظر: لسان العرب, مادة  " غسم " ,ج

 .341ص

 .121(  الديوان , ص2)
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في تعالٍق حتميٍّ بين البنية اإليقاعية والبنية  والمضمون وما إليهما

 . التركيبية

"هاشم" كان أطول نَفًَسا من  إتا أن الشاعر الدكتور

"البوصيري"؛ فقد بلغت "البردة" األصيلة مائة وستين بيتًا, في حين أن 

بردة "هاشم" كانت مائةً وواحًدا وسبعين بيتًا, مع اتفاقهما في التعبير عن 

حبة. ُحبِّهم العميق للنبي الكريم  , وطلب الشفاعة , ورجاء القُرب والصُّ

ا: الحنين إلى األ  ماكن المقدسة :ثانيا

في الناس بالحجِّ : َضِمن  -عليه السالم –عندما أذَّن الخليُل "إبراهيُم"      

هللاُ له استجابة ندائه , فبات الشوق إلى هذه األماكن المقدسة راسًخا في 

ِدين, يُقبلون عليه مْحمولِْين ورجاتًا, ويسعون إليه زرافات  وجدان الُموحِّ

ل معلقة بظالل وأطياف األمكنة التي تحمل ظمؤمنة تووحدانًا؛ " فالقلوب ال

, وكان (1) عبق الوحي, ويظل القلب متعلقًا بها تعلقًّا ُروحيًّا وعقديًا"

لشعراء األزهر تجاربهم مع تلك المشاعر والشعائر, فسطَُّروها بمداٍد من 

َوْجد القلوب , وَماِء الُمقَل , ومن ذلك ما نجده عند الدكتور"حسن جاد", 

 )المديد(ي قصيدته:"في ظالل الحرم" , يناجي فيها البيَت العتيق , قائاًل: ف

 يا ِحَمى الكعبة والبيت الحـــرام    لِك يا أمَّ القُرى ِمنَّا السَّالم

 .(2)قد دعانا الشوُق يا َمْهَد الهدى   فأجْبنــــــــــاه ولبَّينا الُهيَـــــام 

                                                           

دب الصوفي اإلسالمي) اتجاهاته وخصائصه(, د: صابر عبد الدايم, ( ينظر: األ 1) 

 م.2661 -ه1324, 3الزقازيق, ط.  -, مهيب للطباعة 111, 116ص

 .11دراسات ومختارات شعرية , ص ( الشاعر الدكتور " حسن جاد " 2) 
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فة, وُهيَاِمه بتلك البقاع يعترف الشاعر بأشواقه للكعبة المشر

الطاهرة, هذا الشوق الذي أرغمه على القصد والزيارة, وتََكبُّد مشقَّات 

ل, وقد ذكر الكعبة والبيت في شطره األول, ثم أجمل في  السَّفر والتَّرحُّ

الشطر الثاني "مكة المكرمة", من باب ذكر العام بعد الخاص؛اهتماًما 

 لمشرفة .بشأن ذلك الخاص, وهي الكعبة  ا

والنظر إلى الكعبة من أسباب حب البَقَاء في الدنيا عند الدكتور" أحمد عمر 

 )الكامل(هاشم" , فيقول في قصيدته " لبيك" : 

ــــــــي أُمتِّع ناظري بالكعبـــــةِ   ما كان لي أََرٌب بدنياي ِسَوى  أنّـِ

فا وال  َمْروةِ وأسيُر ما بين الَحِطيِم وزمزٍم    وأجوُل ما بين الصَّ

 (1)وأقُبُِّل الَحَجَر الحبيَب ُمناديّا     ياربِّ إنِّي تبُت فاقبْل توبتِي

يصف الشاعر بعض األماكن التي تؤدى فيها المشاعر والنُّسك , يصفها 

, فلها شرف المكان  واتاعتراف بمكانتها وفضلهاويْذكرها؛ تعظيًما لها   

لقي بظالله على الحدث, وغاية وشرف التعبُّد, مؤثًرا الفعل المضارع الذي ي

ته .  مطلبه: أن يغسل هللا َحْوبتَه , ويتقبَّل منه َحجَّ

 

 المطلب الثالث: الدعوة إلى الفضائل ومكارم األخالق   

اعتنْت الصوفية الحقَّة بمكارم األخالق واتالتزام بآداب اإلسالم ؛        

فاقًا وتا تكلُّفًا, فال يستقيم ِحْسبةً هلل, وطلبًا لألجر والمثوبة, تا رياًء وتا ن
                                                           

 .23نسمات إيمانية  د: أحمد عمر هاشم ,  ص  ( 1) 
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األمر, والقول غير الفعل, والباطن خالف الظاهر؛ فالباطن مقدم على 

" إَِذا رأيت الصوفي يُعنى  : قَاَل الجنيدالظاهر, والفعل ُمقدٌَّم على الكالم, 

, ولذلك عمد شعراء الصوفية (1)؛ فاعلم أَن باطنه خراب" }فقط{ بظاهره

فيهم النزعة الصوفية , إلى الدعوة إلى  لذين أثَّرتْ ومعهم شعراء األزهر ا

بها إلى النفس المطمئنة  وتصعدهذه األخالق التي ترتقي بالنفس وتهذبها , 

, وكان على رأس هذه الدعوات الدعوة إلى العفو والصفح , وعدم 

محمود " اتانتصار للنفس وانتظار األجر من هللا , ومن ذلك قول الشيخ 

 )البسيط( دته " العفو عند المقدرة ":,في قصي" هاشم 

َ  ُكـن  وتا تُطع يا لبيــُب أمــَر وســواسِ    ة النـــاسِ قــابل العـفــو واغفــْر زلّـ

  (2)ًدا قــلبــُه قــاسـِــي عبفـاهللُ يـكره جـبّاًرا يشـــاركــــــــــــهُ     ويكـره هللاُ 

العفو عن المسيء ؛ ينصح الشاعر بسماحة النفس, وقبول الُعْذر و

عندما ُسئل عن التواضع والتواضع وخفض الجناح , يقول الجنيد" ,

فقال:" هَُو خفض اْلجنَاح َوكسر اْلَجانِب, قَاَل ُرَوْيم : التََّواُضع تذلل اْلقُلُوب 

فالقلب القاسي بعيٌد عن ربه, بعيد عن عفو هللا ,  ثم يذكره لعالم الغيوب", 

 األذى يوم القيامة , فيقول: بأجر العفو والصبر على 

                                                           

, دار الكتب 332: : الدكتور مروان قباني, ص (  المدهش, تابن الجوزي , تحقيق1)

 م1414 -هـ 1364,  2لبنان, ط.  –بيروت  -العلمية 

" العفو عند المقدرة" للشاعر الشيخ: محمود هاشم. هاشميات, ( من قصيدة: 2)

 .64ص
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 هيـّا تعــالــوا إلى بشــٍر وإينــاسِ سيُــرســل اللــهُ أمــالًكـا منــاديــةً    

 هيـّا تعــالــوا إلى فـوٍز ومغــفــرٍة   هيا تعالوا لربٍّ مـُــطــعــٍم كـــاســـي

 (1)عـن النـاسِ  ذين على الرحمن أجـرهـُم    فــال يكـوُن ِسَوى العــافِيأين الـ

والمتأمل في هذه القصيدة , يجد أنها ُمطعمة بالبِشر واألمل في 

رحمة هللا , والتحريض على العفو عن الناس والتيسير عليهم , وفيه إشارة 

َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ  َعفَا َمنْ قرآنية إلى قوله تعالى في فضل الصبر والصفح : " ف

ِ إِنَّهُ تَا يُِحبُّ   . (2)الظَّالِِميَن " َعلَى هللاَّ

 "الِحْقُد تا يبنِي"في قصيدته , (4)الدكتور"سعد ظالم"  وينادي

 على الذي يُتعب نفَسه في الحقد على بني البشر , فيقول: )الكامل((3)

 صوبتَه للُحبِّ واألمل الكبير       يا أيها المقتول بالسهم الذي

 طاه نحو غٍد وثيريوَمه وخُ        الُحبُّ يبني فكرة اإلنسان يبني

يريد أن ينصحه بإحالل الحب مكان الحقد , فهذو أول الُمضذارين مذن 

هذه األمراض القلبية , أما الحب فيبني تا يهدم  , فالقلوب التي تحوي الحب 

  والخير كبسمة خضراء يانعة : تا تعرف معنى الذبول , يقول:
                                                           

 .64العفو عند المقدرة, قصيدة للشاعر الشيخ: محمود هاشم. هاشميات, ص(1)

 . 36الشورى /  (2)

م, حصل على درجة 1443عام  المنوفيةبمحافظة  الشهداءمواليد مركز  من( 4)

م , وعمل أستاذا بكلية اللغة 1414الدكتوراه في اللغة العربية جامعة األزهر عام

ينظر: الحركة م. 1444العربية, ثم عميًدا لها, له عدة دواوين شعرية , توفي عام 

وما  641شرين, ص العلمية في األزهر الشريف في القرنين التاسع عشر والع

 بعدها.

 .  161القافلة تسير, ص  ( 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%28%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%28%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 ي والسرورْ وقلوبُنا كالبسمة الخضراء كالـر  روح النبيل وكاألغان

 تا الحقد يعرفُها وتا تهفُو  إلـيـ    ـه غوى وليست في دوائره تدورْ 

 شفافةٌ كالُحبِّ كالمعنى الكريــــ    م وكالنَّدى في ُمْقلَِة الصبح الطُّهورْ 

يصور له المعقول في صورة المحسوس؛ ليقرب له الصورة, 

حرصهم على  فيحمله على اإلقناع, وهو ديدن أصحاب النزعة الصوفية في

نقاء السرائر , وطهارة القلوب؛ إذ هي محطُّ نظر هللا , المعبود المحبوب 

 الذي ينبغي أتا يَنظر إتا إلى ما يحبه  .

ومن المضامين المبثوثة في ِشْعرهم, والتي تعمل على تهذيب 

السلوك واإلقبال على اآلخرة: الدعوة إلى الزهد في الدنيا والحذر منها , 

من النماذج التي تدلل على ذلك, منها ما جاء في قول الشاعر  وهناك الكثير

 , يقول: )الرمل(( 1)"محمد األسمر" 

 زوالِ ــوٍد لــــلممـات ووجـ             ليت شعري أي شيء في حياة 

 الٌم وقتـــــالِ اٌب وســواكتئــ           ـرورٌ شبــــاٌب ومشيــــــٌب وسـو

                                                           

م, تنقل في مراحل التعليم 1466–ه1411( من مواليد مدينة دمياط المصرية عام 1)

في األزهر الشريف وتعلم في مدرسة القضاء, ثم حصل على الشهادة العالمية من 

به المقام  م, وعمل باألزهر الشريف بعد تخرجه إلى أن استقر1446األزهر عام 

إلى شغل منصب أمين مكتبة األزهر, وله من الدواوين الشعرية: "تغريدات الصباح 

م. كما له 1444م, و "بين األعاصير" 1441م, و "ديوان األسمر" 1434" 

م. 1446-ه 1416عدة مؤلفات أدبية أخرى مطبوعة ومخطوطة, توفي في القاهرة 

ينظر أيًضا: الحركة العلمية في وما بعدها,  1ينظر: ديوان بين األعاصير, ص

 . 661األزهر الشريف في القرنين التاسع عشر والعشرين, ص
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هـ ــــاٌت مبكيــــــاتٌ مضحكـ  (1)ُمغلٌَق ما زال في صدر الليالي      ــا ِسرُّ

فالدنيا ليست دار قرار أو أمان, بل هي بالناس قُلَّب ,منغلقةٌ على 

ذاتها, تا يعرف أحٌد ما تخبئه من أسرار وأخبار, وليست لها من اتابتسامة 

عمد الشاعر إلى هذا األسلوب التحذيري  ,إتا ما تظهره من أطراف أسنان

الدنيا؛ ليحمل المتلقي على معرفة حقيقتها, وإدراك غايتها ,  في وصف

ح به الشاعر  ر الدار األخرى الباقية, وهو ما صرَّ فيذهب إلى ما يُعمِّ

يحة أطلقها ؛ ليحذر من هذه  الدكتور" محمد عبد المنعم العربي" في صَّ

 )الكامل(الدار واتاطمئنان إليها , فيقول : 

ٍع ينهار           لها  ما أْتفه الدنيا فمْن يركنْ   (2)يركْن إلى متصدِّ

وأثر البيان القرآني ظاهر في البيت , فهو يتعالق مع صورة بيانية 

, وقد آثر أسلوب الشرط الذي يفيد التحذير من ذلك المصير الذي (  4) قرآنية

ل في الدنيا وزينتها وزخرفها , وهو ما نفِّر منه  الشاعر  ينتظر ذلك المؤمِّ

 من َمغبَّة السير في سبيله .   وحذَّر

أما الشاعر"عبد هللا شمس الدين" فيعمد إلى امتصاٍص تجربة 

"زهير بن أبي ُسلمى" الشعرية, في تصوير يَأِسه من الحياة وما فيها من 

 متاعَب وشقاٍء ونََكد, فيعيد صياغة هيكلتها اللفظيَّة, يقول: )الكامل(

 ـــــا      فأضيــــُق ذرعــــــًا بالحيــــــاِة وأسأمُ إنِّي لتيئسني الحيـــــاةُ بأهلَِهـ
                                                           

 .164بين األعاصير, محمد األسمر, ص(  1) 

 .  221الومضات  ص  ( 2) 

, دار اآلفاق الجديدة , بيروت ,ط. 6ص  ,معارج القدس في مدراج معرفة النفس(  4) 

 م.1414, 2
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دوِر ويَْرُجم  ق ضاربـــًـــا      والحقُد يجلُد في الصُّ  (1)عجبًا أرى هذا التمزُّ

يُحيل الشاعر زهَده في الدنيا إلى ما يراه من ضغائَن َوإَِحن , تضيق 

حياته , ويزهد  بها صدور الخلق, فيضيق فؤاُده لهذه المشاهد ؛ فيسأم من

وية التي تا غلَّ فيها وتا حسد, لْ في البقاء في الدنيا , ألنه يحب األجواء العُ 

 كما ييأس من هؤتاء الفئة التي تتصف بهذه الصفات القميئة .

والزهد الحقيقي الذي ينبغي الدعوة إليه تا يكون بالتكلُّف في الُمرقَّع 

ل في اإلهاب, بل ال تعبُّد الصحيح هو إظهار النعمة, بل من الثياب , أو التبذُّ

جميٌل يحب الجمال,  -تعالى-والتحدث بها في غير غروٍر أو تكبُّر, فاهلل 

ولذلك يوضح الفكر التنظيري الصوفي الحق, فيقول صاحب " الُمدهش" 

:" َكاَن الّزْهد فِي بواطن اْلقُلُوب فََصاَر فِي ظواهر الثِّيَاب َكاَن الّزْهد حرقة 

ْليَْوم خرقَة َويحك صوف قَْلبك تَا جسمك , َوأْصلح نيتك تَا مرقعتك , فََصاَر ا

 . (2)غير زيك أَيَها اْلمَرائِي " 

ُمعينًا في طريق السير إلى هللا ,  -الحقيقي–وهكذا يكون التصوف 

وهو ما َعقِله السلف والخلف من العلماء والدعاة والُمصلِحين, فهو منتهى 

باإلضافة إلى الجهود العلمية -قد كان جهدهم آمالهم, وغاية مطلبهم؛  ف

ُمنصبًّا على ترقية النفس وأخذها بالمجاهدة -والدعوية واإلصالحية

والمحاسبة, من كونها أّمارة إلى كونها لّوامة, حتى تصل إلى المطمئنّة, 

ولن يتّم هذا إتاّ بفْطم النفس عن المألوفات , وحملها على خالف هواها, 

                                                           

 . 216بد هللا شمس الدين, ص ديوان هللا أكبر, ع(  1) 

, دار الكتب  314(  المدهش , ابن الجوزي , تحقيق:  الدكتور مروان قباني, ص  2) 

 م.1414 -هـ 1364,  2لبنان, ط. –بيروت  -العلمية 
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اء األزهر المشاركة في هذا المضمار تنظيًرا وتطبيقًا وقد حاول بعض شعر

 وإبداعا.

ف على حقيقة النفس اإلنسانية   المطلب الرابع: التعرُّ

بًا صْ كان التعرف على حقيقة النفس اإلنسانية مجاتًا خِ        

لالختالف وتنوع اآلراء بين الفالسفة والمتكلمين , منذ قرون, بداية من 

فهل هي والروح والعقل والقلب بمعنى واحد, أم اسمها حتى مضمونها, 

بينهما اختالف, وهل هي خالدة أم  حادثة ؟ وهل تعني اإلنسان بجملته, أم 

ع في الجسم, إلى غيرها من أقوال الفالسفة من ودَ تعني هذا السر المُ 

أفالطون وأبي علي بن سينا في كتابه:" اإلشارات  والتنبيهات, و" أبي 

 كتابه: "معارج القدس في مدارج معرفة النفس".  حامد الغزالي" في

ج عليه في هذا البحث الموجز       هو التعرف  :والذي نريد أن نعرِّ

عند شعراء األزهر من خالل منجزهم  على حقيقة النفس اإلنسانية 

اء, الفالسفة والشعر اإلبداعي الشعري ؛ سيرا في طريق المتقدمين من

أبو حامد " , ومنهم حجة اإلسالم صوفي وبخاصة من اعتنوا بالفكر ال

من خالل عتبة ا, وهو ظاهر هالنفس وحقيقته معرفة لَ غَ شَ الذي  " الغزالي

ذلك المضمون الذي يسري بين دفتي   -عنوان كتابه " معارج القدس...

على الهدف األسمى من التعرف على  -كذلك -ِسْفره, كما أن مقدمته تدل 

من ذلك ليست غاية فلسفية سوفسطائيَّة , بل هو النفس اإلنسانية , والغاية 

اقتناع بالعقل يتبعه عمٌل بالجوارح, ولذلك يستهل مقدمته, بقوله: "ونحن 

نعرج في هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحق جل 

جالله..., ومعرفة قواها وجنودها, ومعرفة حدوثها وبقائها وسعادتها 
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على وجه يكشف الغطاء, ويرفع الحجاب, ويدل وشقاوتها بعد المفارقة, 

على األسرار المخزونة والعلوم المكنونة المضنون بها على غير أهلها, ثم 

( 1)ختمنا فصول معرفة النفس فحينئذ ننعطف على معرفة الحق جل جالله" 

. 

وقد وضعها الشيخ الرئيُس ابُن سينا في مقاٍم أسَمى, ومرتبة     

الِملَِكة التي تَأْمر فتُطاع , وتنَهى فتْمنَع, يقول:"  أعلى؛ فهي الجوهر وهي

وإنما أعني بالنفس, ذلك الجوهر الكامل الفرد الذي ليس من شأنه إتا 

وهذا الجوهر رئيس األرواح ..., التذكر والتحفظ والتفكر والتمييز والروية,

وأمير القوى, والكل يخدمونه ويمتثلون أمرهن...., فالحكماء يسمون هذا 

لجوهر النفس الناطقة, والقرآن يسميه النفس المطمئنة , والمتصوفة ا

تسميه الروح, وتارة تسمية القلب, والخالف في األسماء والمعنى واحد تا 

خالف فيه, والنفس الناطقة هي الجوهر الحي الفعال المدرك, وحيث ما 

 . ( 2)نقول الروح المطلق, أو القلب, فإنما نعني به هذا الجوهر " 

هذه النفس كانت لتوازن بين الجسم المادي الشهواني الذي يحن    

إلى التراب ويهفو إليه فهو ِمْنه ُخلق, والروح التي تحلق في أجواء ُعْلوية 

سماويَّة, ولذلك كان تا بُدَّ من التوازن بين متطلبات هذين النقيضين , 

اسبة كانت ومجاهدة النفس لتبقى في هذا المكان, هذه المجاهدة وتلك المح

                                                           

, دار اآلفاق الجديدة , بيروت ,ط. 6ص  ,معارج القدس في مدراج معرفة النفس(  1) 

 م.1414, 2

, دار اآلفاق الجديدة , 6ص  ,لقدس في مدراج معرفة النفسينظر: معارج ا (  2) 

 م.1414, 2بيروت ,ط. 
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ة اإلسالم : " أطلق  من متطلبات الصوفية الحقَّة , وفي هذا يقول ُحجَّ

 .(  1)الشارع اسم النفس, بل أكدها باإلضافة فقال: نفسك التي بين جنبيك " 

وقد كان للشعراء األزهريين , نظرة نحو النفس وإدراك حقيقتها, 

ن عٍل على ُكْرٍه منها والتأمل في ُكْنهها,ومنازلها وكيف هبطْت إلى الجسم م

وَغَضب, إتا أنها ما لبثت إتا أن تآلفت معه وكرهت فراقه, ومن نماذج  ذلك 

قصيدة الدكتور"محمد عبد المنعم خفاجي" معارضا لقصيدة النفس تابن 

 ) الكامل( سينا , فيقول مطلعها :

وح تَهتِـــُف بالمَ  ْف بالسَّمـــاء ُمحلِّقـــاً وتَسّمـــعِ ِطـــ  حلِّ األرفـــــعِ فالرُّ

خيم المبـــ        ـا ُء تبعــــــث لحنَهـــا فتخالهاورقـــــ  ـدعِ سلبْت شعوَرك بالرِّ

 بْسطُ الظِّالِل على الِجهاِت األربعِ  دْعها تخْض لَُجـــَج األثير فدوُحها

 (2)إتا لتطلَق صوتَها فــــــي َموضعِ         ـا ضاَء فما تغـادُر موضعـً طََوِت الف

َم الشاعُر وجَهه نحو منطقٍة  إبداعيِة ذات نطاٍق تراثيٍّ فقد يمَّ

, فهي قصيدةٌ متوافقةٌ في البحر والروي والقافية مع عينية "ابن خصيب

 سينا", وهي قصيدته "النفس", والتي استهلها بقوله:

 عِ ــــــٍز وتََمنُّ زُّ ــــــاُء ذاُت تعّ ــــــورق          ــــــِ هبطَْت إليك من الَمَحلِّ األرفع

 عِ ــــــوهي التي َسفََرْت ولم تتبَْرقَ  رٍ ــــــِة ناظــــمحجوبةٌ عن كلِّ ُمقل

 عِ ـــــراِب البلقَ ــــألِفَْت مجاَوَرةَ الخ    تْ ــــــأنِفَْت وما أنَِسْت فلما واَصلَ 

                                                           

, مطبعة كردستان العلمية, 1(الرسالة اللدنية, اإلمام أبو حامد الغزالي, ص 1) 

 ه.1421

 . 146محمد خفاجي, ص د. صدى األيام,(  2) 
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 (1)عــــم تَقنَ ــــازتاً بفراقهــا لومنـ       ـا نسيْت عهوداً بالحمىوأظنهـــ

هذه القصيدة المعاَرضة كانت َمحطَّ نظر كثيٍر من الشعراء 

ل عن النفس ومكنونها, فقد أودع فيها الشيخ  والفالسفة؛ لحديثها المفصَّ

الرئيس خالصةَ فلسفتِه التي اقتنع بها بعد طول تفكير وتأمل, ولذلك 

 عارضها أكثر من شاعر في عصوٍر مختلفة .

فاجي" عند رغبته في الحديث عن وقد آثر الشاعر الدكتور "خ

, وهو ما يؤكد النفس أن يحذو حذو الشاعر الفيلسوف الحكيم "ابن سينا"

أن تجربة الشاعر وإحساسه ومرجعيته الثقافية لها دور كبير في بناء و 

 .اختيار موسيقى شعره

فجاءت قصيدة الدكتور "خفاجي" تسير على ُخطاها, وتهتدي 

ل التام" الذي اختاره شاعره الذي عاَرضه, وهو بَِهْديها, عبر بحر" الكام

ما يتميز به من كثرة تفعيالته وأضربه, وعْبر حرف الّروي "العين" الدال 

 على النصاعة والظهور والبيان, وقد التزمه في قصيدته حتى منتهاها.

إتا أن الشاعر الدكتور "خفاجي" أطلق عنان قلمه وخياله, وظل 

هذه الحقائق التي يغفلها الناس؛ حتى جاءت بيان  -في إبداعٍ -يستطرد 

الرئيسة فكانت في واحٍد  تسعة وثالثين بيتًا, أما القصيدةقصيدته على 

وعشرين بيتًا فقط, وهو ما يوحي بتأثير القصيدة على الشاعر على 

 المستوى اإليقاعي والغرض الشعري والعاطفة المسيطرة عليه.

 

                                                           

بيروت,  -لعلميةدار الكتب ا ,, تحقيق: محمد عبد الكريم النمري24, 2( الكشكول,ج1)

 م.1441-هـ1311
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 المبحث الثاني

 الصوفي عند شعراء األزهر السمات الفنية للخطاب

 المطلب األول: تجليَّات الخطاب في اللغة واألسلوب

عندما يُتأمَّل البناء التركيبي عند شعراء األزهر يُلحظ أنهم قد     

تأثَّروا في بعض ألفاظهم بالمعجم الصوفي الذي يُحيل المتلقي إلى هذا الجوِّ 

, كما أفادوا من األساليب الُمفعم بالتبتُّل والخشوع والتجلِّي والخضوع 

 المتنوعة التي تعينهم على ما تجيش به خواطرهم وتجلياتهم .

ممن تأثروا غالبًا -ومعظم الشعراء المتصوفة–آثر شعراؤنا      

تا على هذا اتاتجاه , بل باتْت علًما  مفرداٍت خاصة   -بالنزعة الصوفية

من الشعر؛ فاللغة إتا من يدرك مرامي هذا النوع  -غالبًا-يدرك ُكنهها

مز واأللفاظ الُموحية؛ حتى صارت بعض الكلمات ثابتة  الصوفية تحفل بالرَّ

كر يمثل  في ُمعجمهم اللغوي, فالخمر رمٌز للفيض اإللهي, وأصبح السُّ

صورة للَوْجد الصوفي؛ "فاللغة المألوفة يمكن أن تعبر عن العالم المحدود, 

, واللفظُ الموحى المكثَّف, فتأتي (1)أما عالمهم هذا فلغته اإلشارة والرمز" 

هذه األلفاظ على سبيل المجاز تا الحقيقة, وهم بهذا قد انتقلوا باللفظ عن ما 

ه عندهم العرُف الخاص؛ فاستطاعوا تشكيل  وضع له لغةً إلي اصطالح أقرَّ

 نسٍق خطابيٍّ مختلف المكونات والمظاهر.

                                                           

 .126 -114( ينظر: األدب الصوفي, د. صابر عبد الدايم, ص1)
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لنُقَّاد الحداثيون في والتي أفاد منها ا-ويأتي دور"التداولية"     

ي الرابطة بين الدوال وما تدل عليه, -مقاربة النّّص األدبيّ  بوصفها لتقوِّ

؛ فيدرك الُمتلقي: أّن هذه دراسةَ العالقات الموجودة بين اللّغة ومستعمليها

األلفاظ الُمنتقاة ما هي إتا أقنعة ورموًزا تا تَصدر إتا ِمن هؤتاء الذين يقفون 

-يا في جنَّة الَولَه والَوْجد والقُرب والفناء؛  فاللفظة في اللغة على َرْبوٍة ُعل

تختلف عنها في الخطاب الذي يوجهه الُمرِسل إلى ُمتلٍق في سياقٍ  -مجردة

 –معين, فال تنحرف األفهام إلى غير مقاصد المتكلم ؛ فالحكم على الشيء

 فرٌع عن تصوره. -كما يقول األصوليون

هذه المفردات المبثوثة في فضاء القصيدة  ولذلك عندما نقف على   

ذات النزعة الصوفية, أو التي تعالقت مع هذه النزعة تعالقًا لُغويًّا : ينبغي 

الوقوف على مدلولها في اصطالحهم, وفلسفتهم وإفادتهم من اللغة 

ومرونتها , ومكانها من السياق الُكلِّي, تا البِْنية الجزئية القاصرة التي لن 

 إتا بما يجاورها ويعاضدها.  -غالبًا-يتها تحقق فاعل

فعندما نجد الدال "فني" أو مشتقاته في القصيدة, فالبد أن نذهب 

إلى ما يحمله من دتاتات, فمثاًل عندما نجد الشاعر الدكتور"محمد العزب" 

فيقول في قصيدة ٍ لمحبوبته : يتحدث عن محبوبته عبر الدال " الفناء"  , 

 التراجعات في الخوف" :" حبيبتي و بعنوان :

 أفنى فيِك..

 (1)يبدعني هواك ....   

                                                           

 .142(األعمال الكاملة , د: العزب , ص 1)
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وهو دليل على إفراط المحبة نحو محبوبته, إْن حقيقة أو رمًزا ؛ 

فأصحاب النزعة الصوفية يرمزون بالمرأة عن الذَّات اإللهية , فإذا َعمَّ 

ا الحبُّ القلَب َجَرْت في عروقه دماء الُحبِّ مجَرى الدم , فأعماه عن كل م

حوله ومن حوله , فلم يعد في القلب مكان لغيره , وهذا ما أَطلق عليه 

الصوفيون الفناء في المحبوب, والذي تعالق معه الشاعر تعالقًا لغويًا ؛ 

 كونه أبلغ وأوجز وأصدق.

ويتجلى عنصر)اتاغتراب( عند الشاعر الدكتور "محمد العزب", 

بالفقدان؛ الذي يؤدي إلى غربة القيم واألخالق التي" تؤدي إلى اإلحساس 

,  ينكر هذا التدين المغشوش ( 1)الحزن واأللم واللوعة واألسى والضياع "

 والورع الكاذب , فيقول: )الوافر(

 دروايًشا نصير وليَت فينا

 (2)تصوفهم وحلمهم المغامر 

يصف هذا الواقع متِكئا على هذه المفردات الشائعة في المعجم  

 الُمتعبد, / الراهب , الناسك / الزاهد ويش:فمن معاني الدر , الصوفي

؛ والتصوف معروٌف, يرغب الشاعر في اتاتصاف به حقيقة تا (4)الفقير..."

 الخطاب .ادعاًء وتزييفًا, فتقترب الصورة وتتضح معالم 

                                                           

 .416(  الشعر والتصوف , د: إبراهيم محمد منصور , ص 1)

 . 243( األعمال الكاملة, ص2)

, عالم الكتب, 132, ص1ج( معجم اللغة العربية المعاصرة , د: أحمد مختار عمر, 4)

 م.2661 -ه1324, 1ط.
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ويستمر الشعراء في هذه المعاناة لكن هذه المرة ليست غربة عن المجتمع, 

ي محمد, يخاطب الشاعر الدكتور" صابر بل غربة القلب والشوق إلى النب

 )المتدارك( عبد الدايم" محبوبه في قصيدته" قافلة الغرباء", يقول فيها  :

 أَْحمُل في شرياني الُحبَّ أجيء إليَك على استحياءْ                        

اءْ   يا من أشرقَت علينا بشريعتَك الغرَّ

 اإِلفضاءْ  أهواَك فأنت َسقيَت كيانِي معنى البوح وسرَّ 

 ألِهْمنِي سرَّ الَوْجد فأنَت بأرض الُعشَّاق َسماءْ 

 وأراك أتيَت إلى العالَم في قافلة الغرباْء 

 وألنَك أدركَت الَجوهَر في ُعمق األشياْء 

 (1وتساقيَت رحيَق الحقِّ من العلياْء )

يتحدث الشاعر بلساِن الفنَّان الذي تا يفتأ ينظر إلى السماء رمز 

الصفاء والنقاء, ومصدر الوحي الذي نزل على ممدوحه, والذي الُعلو و

أدرك الحقيقة والجوهر, فضاًل عن رحيق المعرفة الذي تنسَّم َشَذاها من 

علياء الحق, ساَعَدهُ على ذلك َشْحن القصيدة ببعض الدَّوال التي يَْكثُر 

 السِّر,اإِلفضاء, )اإلشراق, دورانُها على ألسنة الصوفية, وذلك مثل:

الجوهر, الرحيق, العلياء,...(؛ وهو ما ألقى بظالله  الرؤية, الَوْجد, اإللهام,

على روح القصيدة, كما هي دالةٌ على روافد الشاعر وخلفيته المعرفية 

 والتكوينية والدينية.
                                                           

 .44من قصيدته قافلة الغرباء. المرايا وزهرة النور, د: صابر عبد الدايم, ص (1)
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باعتماده -عند معظم شعراء هذا اتاتجاه-كما اشتهر التركيب اللغوي

أثير واإليحاء, أكثر من غيره , فهم على "الرمز"؛ فدتالته قادرة على الت

بما هو مستبطٌن غير ظاهر, ولذلك كان اعتناؤهم بالنفس/  -غالبًا-متأثرون

الجوهر, وإفساح المجال تانطالق أجنحة الخيال, واتانفالت من الدوال 

الوضعية المجردة إلى معاٍن أخرى يتحملها اللفظُ بالتفسير والتأويل؛ مما 

هنَه؛إلدراك ما وراء الكالم, كما ينطلقون وراء هذا العالم يجعل القارئ يُِكدُّ ذ

 الحسي األرضي, إلى عالم النور والجمال والجالل.

يعتمد الشاعر على الرموز الخمرية واألسلوب التلويحي الصوفي؛ 

العواطف الدينيّة المشبوبة , واألشواق الكامنة بين جوانحه,  عن هذه ليعبر

شعراء الصوفية لم يبتكروا ألنفسهم ُمعجًما  وهو أمٌر يدعو للدهشة من أن

د, إتا أنهم لم يعدموا  ا يتماَهى مع جنوحهم للخصوصيَّة والتفرُّ لُغويًّا خاّصً

 . (1)وجود من يدافع عن ذلك

ما نجده عند الشاعر  -التي تجنح نحو الرمزيَّة-ومن هذه النماذج 

عارف في أطناب الشيخ " محمد متولي الشعراوي, في قصيدته , " حيُّو الم

 نهضتها " : )البسيط(

 تطفو بها بسمات الثغر كالحببِ     حفل ككأس الصفا مرنانة الطرب 

 فليس لي بك شأٌن يا ابنة الِعنَبِ         هللاُ في نشوٍة حلَّْت مدامتها  

                                                           

زكي مبارك الذي قال: " إن الحب اإللهي يغزو القلوب بعد أن تكون ( ومنهم الدكتور 1)

نحو  العالم قد انطبعت على لغة العوام أصحاب الصبوات الحسية, فينطلق الشاعر 

الروحي ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة هي عدته في تصوير عالمه الجديد" . 

 .216ينظر: التصوف في األدب واألخالق, ص 
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 وغمرة الصفو مفراح مشعشعةً    تطغى فتصطخب األعضاء من لجب

 (1)ى الجوارح صحٌو خاشع األدبلكن جاللة بيت هللا قد خلعْت    عل

ليس للشاعر حاجة في هذه الخمر الدنيا؛ فعنده ما يكفيه ويغنيه, 

وهي خمٌر معنويةٌ ذات  نوٍر وَسنَا, التي ترمز للحب اإللهي والَخْلوة 

المحببة إلى نفوس المحبين, وقد خشعْت معها النفس, وحلَّقْت في المأل 

وَح,  األعلى؛ فهي خمٌر إلهية صافية تُسكن أرضية تعطب الجسد,  تاالرُّ

 وتغيِّب العقل . 

نشر هذه وينشط تدفق التيار العرفاني الذي يحتضن الرمز من خالل 

الشاعر "هاشم الرفاعي" اإلشراقات الرمزية في رحاب الخطاب الصوفي 

ْكَرى العطرة " : )البسيط(  من قصيدته " الذِّ

 هاــــناُي الهوى ولهيُب الشوق يُْذكي     ا  ــــــــاٌت يرددهـــليل المحبين آه

 اــهـــــان للكأِس شأٌن في لياليـــمذ ك     أذكــره  تُ ــا زلـــــا نديًما لنا مـــفي

 اــــهــتمضي الليالي هزيًجا في أغاني       ديدنا ام عشنا وكان الشوقُ ــــــأي

 (2)لروح ترويهافالنفُس ظمأى وكأس ا     را ـهاِت اسقنيها سالفا سائًغا عط

تتميز هذه القصيدة بأنها ذات دتاتات تلويحية حافلة بصوٍر حسية        

متنوعة, أُشربت برموٍز صوفية دالَّة, لها ُشهرةٌ وتاريٌخ في الشعر 

الصوفي, فالنَّاي رمٌز لإلنسان في انقطاعه عن العالم الُعْلوي واشتياقه له, 

                                                           

 .424ديوان الشيخ الشعراوي , ص  (1)

 .411(األعمال الكاملة , هاشم الرفاعي, ص2)
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ل نحو الطبيعة, في ثير جمالها ومفاتنها, فضاًل عن وباعٌث حثيٌث للتأمُّ

على الشوق َوَوصف اللقاء, واألهازيج -أيًضا-الرموز المجاِورة له والدالة

,  ) دوران الكأس, وتعاطي الراح التي تتغنَّى بالشوق إلى المحبوب, فنجد:

كر يرمز للحيرة " والنديم, وسقاية السالف, كأس الروح...( ,  والَولَه, فالسُّ

بأدواتها  -, فضاًل على أن الخمر (1)"العارفى قلب والكأُس يرمز إل

, الحب اإللهي والشوق إلى المحبوب ترمز إلى - ووسائلها وما يتعلق بها

وكلها رموٌز متعددة األبعاد غنيةٌ بالدتاتات , وهو َدْيدن الصوفية, وعلى 

رأسهم "ابن الفارض" , الذي يهيم في الشَّوق والوْجد , فيرى هللاَ في 

الطبيعة وإيقاع الكون ونََغِمه , فيقول في قصيدته :" ما بين معترك شواهد 

 )البسيط( األحداق والمهج " : 

 في كلِّ معنًى لطيٍف رائٍق بَِهجِ    تراهُ إْن غاَب عنِّي ُكلُّ جارحٍة  

خيم إذا    تألَّقَا بيَن ألحاٍن ِمْن الَهَزِج    (2)في نغمِة الُعوِد والنَّاي الرَّ

الرمز على الصورة الكلية للنص؛ ليكون دلياًل على"  يسيطر     

وحدة شهود المحبوب في حضرة وجوده المتعيَّن بكل ما يتجلى من الصور 

, في تجربة وجدانية تكشف ما  (4)الحسية والمعنوية في عالم الطبيعة " 

يطرأ عليه إبَّان هذا الشهود والتجلي وسماع أهازيج الطبيعِة التي تتحدَُّث 

 هللا , وتكشُف بديَع ُصْنعه وجميل َخْلقه .   بعظمة

                                                           

دار ,ار األندلس,د464طف جودة نصر,ص ينظر:الرمز الشعري عند الصوفية,د.عا (1)

 .116ص,,صابر عبد الدايمم,األدب الصوفي1411, 1روت, ط.بيالكندي,

 بيروت , د. ت. –, دار صادر136( ديوان ابن الفارض, ص 2)

 .244(  ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية, ص 4)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

كما نجد عندهم إيثاًرا لبعض األساليب المتنوعة؛ من خالل تراكيب 

على التعبير عن الرغبات الجامحة -بما تحمله من دتاتات -لغوية قادرة

 -بموقعه النحوي الظاهر-واألشواق الكامنة بين الجوانح, فالوضع اللغوي

ليَّة, وله دتالةٌ ثانيةٌ في مضمونه , وما يُفيده من تغييٍر له دتالة شكليَّةٌ أو

تبة. فة أو الرُّ  في الصِّ

وهو ما استعان به شعراء هذا اتاتجاه, من إيثار بعض هذه 

قِها وكشف عالقاتها  األساليب التي يتلقَّاها القارئ, ويعمل على تأويلها وتذوُّ

ة و ة أخرى, الخارجية؛ فنجد التعبير بالجملة اتاسمية مرَّ بالفعلية مرَّ

ة أخرى؛ تبًعا لألحوال ومراعاةً  وباألسلوب اإلنشائي تارةً, وبالخبري تاًرّ

المنهج األسلوبي",أْو ما يُسمَّى  للمقام, ولهذه األهمية حفل بها النقاد ب"

(, وهي التي تُعنى بدارسة األدب من جانب اللغة,  (Stylisticsباألسلوبية

تحليل الخطاب األدبي  اهج التي تُسهم في "فالمنهج األسلوبي من المن

بطريقٍة علميٍة موضوعية؛ إذ إنه نشأ وازدهر في مجال البحث اللغوي قبل 

 . ( 1) " أن يهتم به نُقَّاد األدب

فينتخب الشاعُر من ألفاظ اللغة وتراكيبها ما يُسعفه على التعبير 

 (2) "اسطة اللغةعن تجربته, فهو كما قِيل: "الطريقة للتعبير عن الفكر بو

فيتفاضل الشعراء بهذا اتانتقاء وهذا النسج الذي يتحالف مع عناصر 

 ؛ فتخرج في ثوٍب قشيب يََسرُّ القارئين . القصيدة األخرى

                                                           

, مكتبة 4األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية" , د/ فتح هللا أحمد سليمان, ص (1)

 م.26663 -ه1324 اآلداب,

, دار اإلنماء الحضاري, 16األسلوبية , بيير جيرو, ترجمة: د. منذر عياشي, ص( 2)

 م.1443, 2ط
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

فنجد الشاعر الدكتور "عبد الغفار هالل" , يستخدم ما يدل على 

ة , والخبرية  التكثير تارة , وللنُّْدبة تارة أخرى,  والجملة اتاستفهامية مرَّ

ة أخرى , فيقول:   ) البسيط(مرَّ

 وديــــــــو في سجـــــــــــوبِتُّ أدع     ي  ـــــــو من التنائـــــــــَكم بِتُّ أشك

 ـــديــــــي سناَء جيـــــــدونــــــوقل   رٍف  ـــــــودوا علينـــــــا بنور طــــجُ 

 (1)دود ــــــــر الهوى دونما حــــــبح      بِّ للتدانـــــــــي  ـــــــــيا لهفة الص

ع الشاعر في األسلوب -وقد أفاد من آلية التقابل بين األفعال-يُنوِّ

لتحمل تلك الشحنات العاطفية, ليستقر هذا اتاندفاع واتانفعال في وعي 

ويفيد الشعراء من آلية المتلقي, بعد أن تشبّع به وجدان الُمبدع ولُبِّه, 

لدوال, كي يفيدوا من طاقة اللغة المعجمية؛ للتعبير عن التقابل بين ا

تجاربهم وذاتيتهم, وهو ما نجده مثله عند الشاعر"هاشم الرفاعي", في 

 : )الطويل(, فيقولِذْكرى المولد" قصيدته" 

ـــــــــي تَصبَّبـــــا   أُحاِوُل ِكتمانًا فيفضُحني األََسى     ودمٌع َعلَى الَخدَّين منّـِ

 (2)أرى العطَف مْنهم لِْي إلى العْذل أقربا    ـي   وإن في الِعْشِق قومٌ  ويعذلني

ففي البيت األول يجمع بين الكتمان والفضيحة, وفي البيت الثاني 

ف)األسى,الخدين,  بين العشق والعْذل, كما قابل بين التعريف والتنكير فعرَّ

س تذبذب نفسية العشق, العطف(, كما نكَّر)كتمان, دمع,  قوم(, وهو ما يعك

                                                           

 .14( عبق واستلهام, ص 1)

 .411(  األعمال الكاملة , هاشم الرفاعي , ص 2)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

الشاعر, وما تاقاه من الخوف واإلشفاق الذي أدرك أنه لوًما تا عطفا, هذا 

مع الطباق الُمعجمي؛ مما أدى  -في الغالب –لطباق السياقي كان متوافقًا ا

إلى تكامل الصورة والتعبير عن المعنى المراد, هذا اللوُم عريٌق, ذو نََسٍب 

عْذل والتعنيف على هذه األشواق أصيل في التراث الصوفي, يتكاثر ال

ا عبَّر عنه ابن والعواطف الصادقة التي تستوطن قلوب المحبين, وهو م

 : )البسيط( الفارض في قوله

 دْعني وشأْني َوُعْد عن نُصحك السَِّمج       قْل للذي تامني فيه وعنَّفني

 (1)ـــَغراِم ُهِجــــــــيوهـــــْل رأيَت ُمحبًّا بال   فاللوُم لؤٌم ولْم يُمدح به أحٌد   

ويفيد الشيخ "الشعراوي" من أسلوب النهي؛ ليمنع صاحب 

تخلِّي عنه, واإلقالع عن من ال -الذي يُنافق ويُتملَّق حتى حين -المعروف

 " الناس والمعروف" : )الطويل(, فيقول في قصيدته : فِْعله 

ًعا    (2) وك وهْرولُوافإْن أدركوها خالف   يسيُر ذوو الحاجاِت خلفك ُخضَّ

وهو من ِشيَم النفوس الضعيفة التي تلهث وراء المنافع الدنيوية,   

ه وإحسانه؛ ألنه يبغي  لكن الشاعر يَنهى هذا الُمعِطي عن التوقُّف عن برِّ

 الجزاء من السماء, تا من الذين يأخذون ويَتنكَّرون وتا يشكرون, فيقول: 

 ن ثواَب هللاِ أجزى وأجزُل فإ     فال تترك المعروف مهما تنّكروا 

                                                           

 .136( ديوان ابن الفارض, ص 1)

 .413( ديوا ن الشيخ الشعراوي , ص 2)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

أفاد الشاعر في الشطر األول بالنهي, وهو إنشاٌء طلبي يفيد الكف 

عن العمل أو اإلرشاد مجاًزا,  ثم أدخل الفاء على الجزاء في صدر الشطر 

الثاني؛ ليُفيد سرعة الثواب المستحق والخير المأمول, " فحق الجواب أن 

 .   (1)توجب ذلك "  يكون عقيب الشرط متصاًل به ؛ والفاء

 كما أفادوا من المزاوجة بين الخبر واإلنشاء, فالخبر لتأكيد حقائق

, أو تخصيص لشيٍء أو تنبيه ألمر, واإلنشاء يعتقدونها, وبدهيات يعرفونها

ليثير وعي المتلقي ويحرك مخيلته وبخاصة في الطلبي منه, الذي يقتضي 

ضار البعد التداولي من خالل ردَّة فِْعٍل من المخاطب, ولهذا ينبغي استح

األسلوب الطلبي, فهو يُعدُّ فعاًل إنجازيًّا؛ ينشئه المرسل؛ بغية مضمون محدد 

؛ لإلفادة منه في التبكيت على ذنٍب, أو أْمٍر بخيٍر, أو نهٍي عن شر, أو نداء, 

 أو دعاٍء , يقول الشاعر "هاشم الرفاعي" : ) الكامل (

 ن وأنـــــــت فـــــي اآلثام سادرْ فإلى متى يمضي الزمـــــا     

 ة  ســــوى قليـــــل الخلد عابــرْ   ـا   ـا أنت في هذا الحيــمــــ

قليل  يُذكِّر الشاعر هذا السادر الساهي الغارق في ذنوبه, بأنه عّما

, متخًذا من اتاستفهام التقريعي وسيلة له في البيت سيغادر هذه الدنيا الفانية

ي واتاستثناء في البيت الثاني؛ فيكتسب النص معنى التبكيت , ثم النف األول

والتهديد, ثم التقرير والتوكيد, الذي يتضمنه السياق؛ ليؤكد هذه الحقائق 

 ؛ ليرتاح ضميره ويستمرَّ في غيِّه ., والتي يتغافل عنها ويتناسهااليقينيَّة

                                                           

, مكتبة 116صة في النحو العربي, عبد السالم هارون, األساليب اإلنشائي (1)

 م.2661 –ه 1321, 4القاهرة, ط. -الخانجي
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

 ــــــــــــافربة إنـــــــها  زاد المس   فاعمْل على كسب المثـــــــــو   

 (1)ــــــآثرــدا إتا المــقى  خالــــــــــ      ــــــوالــمــرُء فاٍن ليس يبــــ

ومنه النداء واتابتهال إلى ربه أن يكشف الضر ويرفع الَكْرب؛ فهو سميٌع 

من كل غْبراَء ُمظلمة,  -بإذنه-مجيب, قريٌب من أحبابه وأوليائه, فينجيهم

 )البسيط( : (2)عبد الغفار هالل""يقول الشاعر الدكتور

 نـَاَداَك ِمــْن قَبــُل نُوٌح ظلَّ منتصًرا يا كاشَف الضرِّ ُكْن لْلعبِد إْذ َعثََرا 

 (4)على اليمِّ والطوفاُن قْد َغَمرا  ه تَْجِريـَت لـا أن أذنالفلَك لمَّ  ويصنعُ 

ٌل بمحموتاٍت تراثية مركبة, فقوله:"يا كاشف الضر",  ونصه ُمحمَّ

في مناجاته وابتهاله إلى ربه:"ربِّ إنِّي مسنَي  --حيل إلى نداء أيوبي

الضرُّ وأنَت أرحم الراحمين", ثم ينتقل إلى دعاء النبي المغلوب 

في أمواٍج كالجبال, وإشارة  -باسم هللا-وسفينته التي جرت --"نوٍح"

وجه إلى السفينة "الرمز" والتي كانت سبباً في نجاة القاطنين فيها, وقد 

الشاعر نداءه لربه الذي يَختص بياء النداء التي يُناَدى بها للبعيد؛ لبُعد 

 مكانته وجالل قْدره , مع أنه قريٌب إلى الخْلق من حبل الوريد . 

                                                           

 .241األعمال الكاملة , هاشم  الرفاعي , ص  (1)

م, حفظ القرآن وتلقى تعليمه في األزهر 1446من مواليد محافظة الغربية عام  (2)

أصول اللغة وترقى في مراحله حتى حصل على درجة الدكتوراه في علم 

م, ِمن شعره: 1444م, تولى عمادة كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1411عام

عبق واستلهام, وأهازيج الود. ينظر: شعراء كلية اللغة العربية واتجاهاتهم األدبية, 

 . 414م, ص 2612د/ علي صبح, وما بعدها, مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة, 

 . 14الغفار هالل, ص (عبق واستلهام, د/ عبد 4)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

الدال  إلى غيرها من األساليب التي تعمل على اكتمال الصورة  بين

عفًوا؛ بل -في الغالب –, وبين الشكل ومضمونه, فاللغة تا تأتيومدلوله

تؤدي وظائف تداولية وسيميائية من خالل هذا الكالم المنطوق, فليدرك 

 المتلقي بعًضا من مراميه , ويعمل على استيعاب شيٍء من معانيه.

 المطلب الثاني: تجليَّات الخطاب في الَعَتَباِت والنصِّ الم وازي.

ن القضايا التي قضية البناء الفني في النص األدبي واحدة م تُعدُّ 

اعتنى بها النقاد والباحثون؛ فمن خاللها تتكشَّف أسرار النص مع كل 

ْحبة,  محاولٍة لسبر غور القصيدة المنظورة, والغوص في عوالمها الرَّ

عند "جيرار  , وهذا ما نجدهسواء في بِْنيَتها الظاهرة أو في بِْنيَتها العميقة 

ة التي تكون أقل وضوًحا وأكثر العالق ": عنده الملحق النصيف ؛ جينيت"

بُعًدا, يُنشئها النصُّ بالعنوان, والعناوين المشتركة, كالمدخل والملحق 

والتصدير, والتنبيه, والتمهيد, والهوامش, وغيرها من اإلشارات 

؛ فهناك دتالة اختيار عنوانات الدواوين, ودتالة تسمية  (1)الكماليَّة"

ن ودتالة المقدمة التمهيدية قبيل كتابة القصائد, ودتالة تريبها في الديوا

 .القصيدة أعلى صحن الصفحة 

 أوال : عناوين الدواوين  : 

للعنوان أهميةٌ كبرى في عملية قراءة النص, فهو األثر الدال عليه, 

والمصباح الذي يهدي القارئ إليه, فهو العتبة األهم في النص الموازي/ 

                                                           

, آفاق تناصية, الهيئة 144( ينظر : طروس األدب على األدب, جيرار جينت , ص 1)

 م.1441المصرية العامة للكتاب, 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

عدُّ بابًا للولوج إلى معالم النص, كما يُ (؛ le paratexteالمحيط الخارجي )

فيكون العنوان ُمعمقا لتلك الدتاتات من الناحية التأويلية دون اإلفصاح 

بل تتضـح  -فحسب -عنها, ومن تمَّ فهو تا يُقرأ قراءةً لُغويـــة ُمعجمية

 .معالمها من خالل القراءة الكلية للنصِّ واستكشاف العالقات المتشابكة 

ل ما تقع عليه عيُن المتلقي؛ لمكانه البارز تكمن أهميته من أ نه أوَّ

على الغالف, ُمحدًدا هوية الديوان وخطَّ سيره, مما يسهم في توجيه 

المتلقي, نحو مقروئية النص, واستكناه مضمونه, سواًء أكانت عناوين 

رئيسة للدواوين أو للقصائد المستقلة, أو التي تنفتح على النص داخل 

العناوين الداخلية( التي لها دتائل ظاهرة, وأثر ٌبارز في القصيدة الواحدة )

 إضاءة النص, وشديد التأثير في المتلقي.

ومن أكثر هؤتاء النقاد الذين أولوه اهتماًما بالًغا: علماء 

السيمياء," باعتبار العنوان عالمة إجرائية ناجحة في مقاربة النص؛ بغية 

" علم العنونة"الذي يعنى  , فقد أطلقوا عليه(1)استقرائه وتأويله"

بالنصوص التي تظهر على رأس النص؛ لتدل عليه وتعينه, تشير لمحتواه 

؛ اهتمَّ به الشعراء  ولهذه األسباب ,( 2)الكلي؛ ولتجذب جمهوره المستهدف"

عموًما ومنهم شعراء األزهر في إبداعهم لقصائدهم, فكانت جماليَّة من 

هم الذاتي والخارجي.  جماليات تناصَّ

                                                           

, 24تحليل سيميائي, عطية العمري, مجلة عالمات -( سباق العقبان والنسور 1)

 .141ص

, الدار العربية 61بد, ص( عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص, عبد الخالق بلعا2)

 م. 2661 -ه1324, 1الجزائر, ط.–بيروت, ودار اتاختالف –للعلوم ناشرون 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

وإننا نجد بعض دواوين شعراء األزهر تميل إلى النزعة الصوفية 

هللا أكبر, للشاعر من حيث دتالتها ومنها على سبيل المثال: دواوين: "

", و"الديوان اإلسالمي, و"ديوان نغٌم من الخلد" "عبد هللا شمس الدين

للدكتور"محمد عبد المنعم خفاجي", و"عبٌق واستلهام"  للدكتور "عبد 

ر هالل ", "نسمات إيمانية " للدكتور "أحمد عمر هاشم", و" الغفا

الومضات" للدكتور محمد العربي, وكذلك ديواني: المسافر في سنبالت 

 الزمن "و" العاشـق والنهــر",  للدكتور "صابر عبد الدايم " .

تنفتح العناوين الخارجية على فضاء النص الداخلي)المتن(؛ ليحقق 

اًحا على الفكرة الُكليَّة التي يَتبنَّاها الديوان في ُجلِّ تعميقًا للدتالة وإلح

قصائده, سواًء أكان العنوان مباشًرا تقريريًّا يدل على النص دتالة ظاهرة , 

كالديوان اإلسالمي, للدكتور"محمد عبد المنعم خفاجي", "نسمات إيمانية 

الغفار للدكتور عبد  ( 1)نهج البردة"" للدكتور "أحمد عمر هاشم", أو "

هالل , أو مراوًغا يتَّسم بالرمز والتكثيف, فيستفز المتلقي ويجعله يُْقبل 

بشوٍق وَشَغف؛ ليجيب على تلك التساؤتات ويحل تلك األلغاز التي يحملها 

 هذا العنوان الُمشفَّر .

فمثاًل نجد ديوان"المسافر في سنبالت الزمن", ذو دتاتاٍت ُمكثفة 

لعدٍد من األسئلة, فيجيب عليها المتُن الداخلي,  يفتح بابًا للتأويل, مثيًرا

فيكتشف المتلقي أنها عنوان قصيدة داخلية تَْحِمل العنوان ذاتَه ,مفارقًا 

                                                           

( جاء عنوانه : " نهج البردة " مسيرة شعرية على هدي بردة الصحابي الجليل " 1)

, 1, مكتبة وهبة , ط.14ينظر: الديوان صكعب بن زهير" رضي هللا تعالى عنه . 

لى مائتي بيت , وقد جعل لها تكملة في ديوانه : " عبق نظمها الشاعر ع م ,2666

  .  44واستلهام" , بعنوان: " يا سيد الخلق , ص 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

فضاء النص الداخلي؛ ليسيطر على عتبة النص األوليَّة, وهو ما يشير إلى 

أن الشاعُر آثرها عن وعٍي منه وقصد, معلنًا عن نفسه ونزعته واتجاهه 

في فك األحجبة المنغلقة, وكشف األسرار وهدم جدار الصمت,  وهوايته

فالمسافر يحمل في دتالته التقلب والبحث عن الحقيقة , والسير في كون هللا 

الفسيح, والنظر في خلق السموات واألرض وما بينهما, إلدراك عظمة 

 , ولذلك ليس غريبًا أن( 1)آياته ؛ كما أن " السفر والترحال رمٌز للحياة "

نجد في المعجم اللغوي للقصيدة مفرداٍت وتراكيَب مرتبطة ارتباطًا ُعضويًّا 

السِّر, بعتبة الديوان األولى, ثم بعتبة ديوان القصيدة)األم(, وذلك مثل:) 

ياء, ُرَؤى َعْرش هللا اعد, فَْجر النبوءات الضِّ , هبَّْت نِْسمةُ هللا, النَّغم الصَّ

الرؤية الصوفية, كما بينْت الدراسةُ في غير قلبي,...(, األمر الذي تَميل له 

موضع؛ وهو ما يُحدث نوًعا من اتانسجام والتناغم بين مكونات النص, ثم 

 التوالد والتنامي واإلنتاجية والتأويل بين النصِّ والمتلقي.

 عناوين القصائد ثاني ا: 

هناك نوعان للعناوين منها ما هو مأخوٌذ بنصه من النص اإلبداعي, 

اتاستنباطية من تلك حة للمتلقي بالقراءة التأويلية ومن يترك فس ومنهم

العناصر الفاعلة الدالة على طبيعة النص؛ فتحدد مرجعيته و ترسم طريقه , 

فيمسك المتلقي بأهداب النص وفك شفرته وتأويله ؛ من خالل خلفيته 

 المعرفية والسيميائية لهذه الدوال وتلك التراكيب .

ند الشيخ "الشعراوي" يسرد أحداث هذه الليلة ومن ذلك ما نجده ع

"اإلسراء  وهي ليلة, النورانية وما كان فيها من معجزات وتعظيم وهدايا

                                                           

  .  44( ينظر: الشعر والتصوف, د. إبراهيم منصور, ص1)
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ر قصيدةً عنوانها"مناجاة واستعطاف , يرجو الشفاعة (1)والمعراج", فيزوِّ

ر بتلك المنزلة التي لم يبلغها أحٌد من قبله, وتا غرو؛ فهي ليلةٌ  كما -ويُذكِّ

 وحي الجالل وفتنة الشعراء. -شاعرقال ال

الومضات" يجعل الجزء األول من "فنجد الدكتور العربي"في

كان هذا هو  (2)"" مع المولى عز وجل "مناجاة ديوانه يحمل اسم :

العنوان الجامع لبعض القصائد ذات النزعة الصوفية التي تهيم في ُحبِّ هللا 

اف بعظمته, والشوق إلى والضراعة إليه, والخشوع بين يديه , واتاعتر

"عبد الغفار هالل, في"عبٌق الدكتور -كذلك-لقائه, وهو ما فعله 

, ثم (4)"تحت عنوان" مناجاة -أيًضا -فجمع مجموعة قصائدواستلهام", 

ُد فيها شمائل  (3)مجموعة أخرى تحت عنوان" يا سيد الخْلق" , يُعدِّ

فسه نجده عند  الدكتور المحبوب, ويتغنَّى بجمال َخْلقه وُخلُقِه, واألمر ن

"أحمد عمر هاشم" في ديوانه "نسمات إيمانية ", فقد استهلَّ ديوانه 

وظائف  -التي جاءت متصدرة  -تؤدي هذه العناوين (4)"بقصيدة "مناجاة

سيميائية وتعيينية وإغرائية, تُجبر المتلقي على ولوج المتن؛ لمعرفة ما 

 ينطوي عليه هذا العنوان الُموِحي . 

                                                           

 .4( الديوان , ص 1)

 .111( الديوان , ص2)

 .11( الديوان, ص4)

 .24( الديوان, ص3)

 .1( الديوان , ص4)
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لق الدكتور "محمد العزب" مع بعض المصطلحات الصوفية ويتعا

, يَنقل حواًرا تخييليًّا بينهما (1)حوارية بين المريد والشيخ"":في قصيدته

يذُم فيه الجمود الفكري واتانطواء على النفس واعتزال الحياة  , ضمن 

د والقفز على الُمسلّمات الُمهلِكة, يقول: )المتدارك(  رؤيته للتمرُّ

 خي الواصُل تا تلعْن دنيانا أبًدايا شي 

 تا تغترْ 

يًسا مرهوٌن يا شيخي بوجود الشْر.  فوجوُدَك قِدِّ

على سرٍد بين ُمريٍد وشْيخه, -كما هو ظاهر-قامت هذه القصيدة 

يرفض فيها المريُد أفكاًرا تا تتَّسق مع مقاصد الدين وضروريات المجتمع 

ف الحق ُموجبًا لالعتزال وواجبات التعايش بين بَنِي البشر؛ فما كان  التصوُّ

والتعالِي على طبقات المجتمع, بل األخذ بأيديهم إلى هذا النقاء الُعْلوي 

ودتالتهم عليه, تا ازدرائهم وَمْقتهم, فكان العنوان له دتالة واضحة مباشرة 

على طبيعة القصيدة على مستوى الشكل الشعري والمضمون الفكري الذي 

على التشكيل البصري الذي أفاده استقالل النهي  تعالجه القصيدة, فضاًل 

" في سطٍر منفصل, مما يجعل له دتالة في فضاء النص التحذيري" تا تغترْ 

" يعد البُعد البصري  باألمر ؛ فلمتساعد على إضاءته, تفهمها العيُن القارئة

                                                           

 .416كاملة , ص األعمال ال  (1)
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, (1)الثانوي في فهم النص, بل بات عنصًرا متميزا في اإلنتاج والتأويل" 

 المنشُئ أم لم يقصده. قصده 

 ثالث ا: التقديم للقصائد  

يعمد بعض الشعراء إلى كتابة نصٍّ تمهيديٍّ نثريٍّ قبيل نظمه؛ 

ة نفسه, وإغراًء للمتلقي, فضاًل عن مقتضي ات السياق إشباًعا لخاصَّ

م لقصيدته: قدِّ يُ  -على سبيل المثال - "العزب" والمقام, فنجد الدكتور

"  : -على سبيل التقديم -, يقولإلبراهيم بن أدهم " "مقاطع من سيرة ذاتية

فلما أحسَّ بالموت قال:" أوتروا لي قوسي", وتُوفي وهي في َكفِّه, وُدفن 

, وهو مقطع دالٌّ من عتبة (2)في جزيرٍة من جزائر البحر في بالد الروم"

عنوانه المضامين التي يشملها على رؤيٍة صوفية عميقة, فاتاسم المستعار 

ٌم في الزهد واإلعراض عن الدنيا, والدعوة إلى الفضيلة والُمثُل وبُغضه َعلَ 

ومقاومته لآلفات التي تشيع في قومه كانتشار النار في الهشيم؛ وهو ما 

يجعل له وظيفةً تداولية تُحيل على النص ُكلِّه , ثم بدأ في نْظم القصيدة ؛ 

 ) الوافر(عما يضمره ذلك التقديم , فيقول: لتنبئ 

 اِرُس أْن أكون أُم

 فتسقط األشياُء مْن َحْولي

َؤى وتَِغيم في ليل التَّفاهة ......  وتنزلُق الرُّ

                                                           

, المركز 4( ينظر: الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي, محمد الماكري, ص1)

 م.1441, 1الثقافي العربي, بيروت , ط. 

 .344(  األعمال الكاملة , ص 2)
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جاء هذا اتاستدعاء لهذه الشخصية التراثية والتناص معها 

من شخصية الشاعر التي َوَجد فيها  -كما يبدو-وأحوالها وسيرتها, لقربها 

عددت مراحل حياته يحلم ضالَّتَه , فكأنها " سيرة ذاتية للشاعر الذي ت

, هذا التقديم  (1)بالثورة على التخلف والفقر ويدعو للحرية والعدل "

, األمر الذي نجد صداه عند شعرائنا للقصيدة عادة عند بعض الشعراء 

 .موضوع الدراسة 

مات القصائد   قدِّ ا: م   رابع 

,  آثر الشعراء منذ قديم بداية القصيدة برموٍز دالة؛ لوظيفة سيمئاية

فالمقدمة عتبة من عتبات الولوج إلى النص , واتاستهالُل له دتالته على 

سائر القصيدة؛ ولذلك اعتنى به كل الشعراء منذ العصر الجاهلي , كلٌّ على 

 ابن؛ دافعهُ في ذلك, كما قال "حسب بيئته وحالتِه النفسيَّة واتانفعاليَّة

رف إليه الوجوه, ه( هو أن: "يُِميل نحوه القلوب, ويص216قتيبة" )ت

 .   (2)"وليَستدعي به إصغاَء األسماع إليه

والشعر الصوفي قائٌم على الرمز والتأويل يسعى من خالله على 

, فتتَِّحُد رؤاه الوجدانية مع بنائه دتاليٍّ تا نََمِطيٍّ أو ُمحدَّدتشابك نصيٍّ و

واألداة,  التركيبي والدتالي والتشكيلي؛ فينتظم التناغم والتكامل في الرؤية

وهو ما كان في اتاستهالل, فاختاروا لقصائدهم مقدماٍت تسير في ركاب 

                                                           

محمد أحمد العزب نموذًجا, د: إبراهيم  -تأويل الخطاب الشعري النظرية والتطبيق ( 1)

 م.  2616 -ه1341, 1آلداب, ط, مكتبة ا146الزرزموني, ص 

, تحقيق: أحمد محمد شاكر, دار 13, ص1لشعر والشعراء, تابن قتيبة, جا (2)

 م. 1441, 2القاهرة, ط المعارف,
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رؤاهم, فجاءْت بعض قصائدهم تبدأ بالكأس والشراب والخمرة ومجالسها 

وأَثِرها, هذا اتاستهالُل أمٌر تراثي غيُر مستحدث, لكن الصوفية أخذوه 

دوه من هذه النظرة الحسيَّة الدونيَّة, عرفاني خالص, يرمز إلى رمٍز  وجرَّ

, فيهاجرون بأرواحهم إلى هللا, ويزعمون (1)" لذة الوصل ونشوته"إلى

أنهم في حضرته يغيبون؛ فاكتفوا به عن كل ما سواه , وخلوا به ساعةً 

فهذا "ابن الفارض" سلطان العاشقين , يقول فكساهم من فيض نوره , 

اة بنْظِم السُّ   الطويل(لوك :) فيها في تائيِّتِه المشهورة الُمسمَّ

 سقتني حميَّا الحبِّ راحةَ مقلتي   وكأسي محيَّا مْن عِن الحسن جلَِّت.

ي في انتشائي بنظـ  فأوهْمُت َصحبي أّن ُشْرَب شرابهم     رةِ بِه سرَّ سرِّ

 شمائلها تا مْن شمولَي نشوتي    وبالحدِق استغنيُت عْن قدحي ومنْ 

تمَّ لي كتُم الهوى مع شهرتي ففي حاِن سكري, حاَن ُشكري لفتية   بهمْ 
(2). 

تتعالق بشكل أو بآخر مع الرؤية  التيوبالنظر في القصيدة األزهرية 

بمطالع -بعض التأثُّر-الصوفية في شكلها أو مضمونها, نجد أنهم تأثَّروا 

القصيدة ذات النزعة الصوفية, ومن هؤتاء ما نجده عند الشيخ 

َحيُّو المعارف في أْطناب " -سالفة الذكر-"الشعراوي" في قصيدته 

 )البسيط(, والتي مطلعها : (4)نهضتها "

                                                           

, دار غريب 111األدب في التراث الصوفي, د. محمد عبد المنعم خفاجي, ص   (1)

 للطباعة , د. ت.

 . 36( ديوان ابن الفارض, ص2)

 .424الشعراوي , ص  ( ديوا ن الشيخ4)
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فا مرنانة الطرب   تطفو بها بسمات الثغر كالحببِ   حفٌل ككأِس الصَّ

 هللا في نشوة حــــــــلَّت مدامتها     فليس لي بك شأٌن يا ابنِة الِعنَب

يتعالق العنوان العام للقصيدة مع مقدمتها, ومن ثم مع موضوعها 

الُكلِّي , فهي تهيم في الحب اإللهي والوْجد الصوفي, مستعينًا بأدوات 

التشكيل المشهورة عند الصوفية, ومنها المطلع واتاستهالل الموحي فضاًل 

 عن البنية اللغوية والتركيبية, والتي تم اإلشارة إليها من قبل . 

ومن وحي الشيخ" الشعراوي" يتحدث الشاعر الدكتور"حسن 

يوضات الشيخ وخواطره المفسِّرة للقرآن الكريم؛ فأنشأ قصيدته جاد" عن ف

 : )البسيط(( 1) التي بعنوان" من َعبَِق التوحيد"

 ساٍق من الُخلد روحى من نداماه   تفوُح من َعبَــِق الفـــردوس ريَّاه

اَح نْشَوى من َسَجايَاه  يطوُف بالكأس سكرى من أنامله   ويسكب الرَّ

ا بنشوتدْع شارَب اإلثِم مُ   ـلِّ ساقيــــــه مفتـونًا بدنيــــاهـه   وخــــغترَّ

 ـاه.ـفهاتِها يا نديَم الروِح واسِق بها    من كرمة هللا وانهْل من عطاي

يحترس الشاعر في مطلع القصيدة من أن الخمر التي استهل بها 

مة التي تُذهب العقل؛ بل هي خمٌر لذةٌ  القصيدة ليست الخمر الُمحرَّ

بين, تسيُل من أنهار الفردوس, فهي من َكْرمة هللا التي أعدها لعباده للشار

الصالحين, فهي الخمر الحالل وكأس العارفين التي يشربون بها شراب 

                                                           

 .16( شعر حسن جاد جمع وتحقيق , ص1)
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وح وتجعلها تحلِّق في سماء الحب اإللهي,  الشَّوق والحنين؛ فهي تأِسر الرُّ

 يقول: )البسيط(

 مـــا والكـــلُّ قـــد تاهـــواللروِح خمٌر ولألجسام خمرتُها   شتَّان بينه

 فخمرة الفِم َكْم تْهَوى بشاربِها   إلى حضيٍض من األرجاس مهواهُ 

وح َكْم يرقَى بذائقِها   شـــوٌق إلـــى ِسْدرِة الرحمن مرقـــاهُ.  وخمرةُ الرُّ

يقاِرن الشاعر بين خْمر األجساد وخْمر األرواح, فاألولى تهبط  

ا الثانية فترتقي بصاحبِها إلى المعالي؛ بل تجعل بصاحبها إلى الحضيض, أمَّ 

صاحبها يرقى إلى حيث هناك عند سدرة المنتهى, يعدد هذه المعاني 

السامية ويصف تلك األحوال والمقامات: فشرابه شراٌب تا يُغيِّب العقول, 

يغيُب  -كما يزعمون -ولكن هو غياب الُمِحبِّ في محبوبه, هذه المرتبة

 ه فيذهل عن الدنيا وما فيها, وَمْن فيها.الصوفّي عما حول

وينظم الشاعر الدكتور"محمد العربي" قصيدة له في 

ذكرى"اإلسراء والمعراج" عنوانها:" صوت ليلة اإلسراء" , بعنوان دالِّ 

يُحدد وجهة القصيدة في البدء, ثم بمطلع متأثٌر بالتقاليد الصوفية , 

بها على حبيبه ونبيِّه , فيدعو فالقصيدة عن هذه المعجزة التي منَّ هللا 

للتخلي عن كل شيٍء, َعَدا ما يُذكِّره بتلك النفحات والتجليات التي تمنحها 

ْكَرى, فيقول: ) الخفيف(  تلك الذِّ

فاء     وأَِدرهــــــــا ف اءـــهاِت ما شئَت من كئوس الصَّ  ـي الليلة الغرَّ

 ولِي الطُّهر والنُّهى والوفاءاي الكــــراَم جميًعــا      من أُ ـوادُع نُْدمــ
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 (1)ة اإلســراءــْد      رائعــاٍت عـــن ليلــعَر عبــقريًّا وأنشـــل الشِّ ـَوقُ 

فما إن يقرأ المتلقي هذه المقدمة/ العتبة؛ حتى يدرك موضعها التي 

تعالجه القصيدة برمتها , باعتبارها المدخل الطبيعي لسبر أغوارها, 

مضمونها , وهو ما يفيده الدراسة الفنية للعتبات والتعرف على وجهتها و

 والوقف على جماليتها بشكٍل عام .

التي تشحُذ وْعَي المتلقي؛  ةوغيرها من العالمات النصيَّة والعتبات المفتاحي

فيستحضر آليات اتاستقبال؛ فتنكشف له أطراف الخيوط والعالقات التناصية 

 بَْل كل أنواع التعالق . ي منتاه, نص ومكوناته في بدئه وفالمتشابكة بين ال

 .المطلب الثالث: من تجليِّات الخطاب في الموسيقى واإليقاع 

عًدا داتًاّ في مقاربة النصوص مع غيره يشكل اإليقاع والموسيقى بُ 

لما  ة األخرى والتي تشاركه في بنائها؛من األبعاد التعبيرية والتشكيلي

 -لى القلوب, بيد أن لألوزان الشعرية يشكله من أثٍر في النَّفَس َوَوْقٍع ع

زة خاصة بالشعر منذ القديم, وهو يْ مَ  -التي تشكل حجر الزاوية في اإليقاع

ا بالموسيقى واإليقاع؛ وأثر ذلك  ما يدلنا على أن العرب اعتنوا اعتناًء خاصَّ

: جهة  على أذن المتلقي وسمعه؛ " فالجانب السمعي له وجهتان

السمع , ووجهة عقلية خاصة بالعملية النفسية فسيولوجية خاصة بأعضاء 

, وهو ما حدا بالدكتور" زكي (2)التي تتبع إدراك السامع لألصوات"

                                                           

 .41الومضات , د: محمد عبد المنعم العربي , ص   (1)

 م.2666 -القاهرة, دار غريب للطباعة والنشر ,  114( علم األصوات, د. كمال بشر,, ص2)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

, في الفكر (1)مبارك" بتخصيص مبحث في كتابه عن" الموسيقى والغناء" 

 ذن تعشق قبل العين أحيانًا .الصوفي,  وتا ريب في ذلك ؛ فاألُ 

يقاع ُذْروته؛ نظًرا تاعتمادهم على ويبلغ اهتمام الشعر الصوفي باإل

الرمز في شتَّى األنواع التعبيرية واإليحائية, فهذا اإلمام"أبو حامد 

والعود , الغزالي" يقول في إحيائه: "من لم يحركه الربيع وأزهاره 

 . (2)وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له عالج " 

في -لتزم ولهذا نجد أن القصيدة األزهرية ذات اتاتجاه الصوفي ت

الشكل الخليلي / العمودي, التي تعتمد على البحر الواحد والقافية  -الغالب

الموحدة , وهو ما يأخذ بلبِّ المتلقي ويَأِْسر َسْمَعه, مع وجود هذه المتوالية 

النغمية التي تُحقق انسجاًما ينضاف إلى الوسائل األخرى التي تُشكِّل 

عض النقاد من دراسة عالقة القافية جماليَّات القصيدة , وهو ما يحاوله ب

بالوظيفة الدتالية فضاًل عن دتالتها السيميائية والصوتية وعالقتها بالبنية 

 الكلية للنص.

, محمد  عبد ) محمود هاشم ه في قصائد الشعراء:ومن ذلك ما نجد

فقصائدهم تكاد تا  ...( هاشم الرفاعي,, المنعم العربي, عبد الغفار هالل

الكالسيكي/ التقليدي الذي ينتظم إيقاعه في القصيدة كلها ؛  تتجاوز الشكل

األمر الذي ألقى بظالله على بِنية النص الجامعة ودتالتها على الحالة 

                                                           

, مؤسسة  411ص, د. زكي مبارك , ( التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق 1)

 للتعليم والثقافة , د . ت.  هنداوي

 , دار المعرفة , بيروت . 241, ص  2(   إحياء علوم الدين , ج2)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

"  : الشعورية للمبدع , فمثال نجد الشاعر "هاشم الرفاعي" في قصيدته

 وحي المولد" : يقول: ) البسيط(

ــــــأتى ِذْكُر طإذا   وكم أخا النجم في األنحاء أفئدة    ها الطَـّ  ربُ ه هزَّ

 .(1)في ُحبِّ أحمِدُكم يُستعذب النَّصبُ   ـة  ُت َوْلَهى وتا تنفكُّ قائلـتبيـــــ

تقع القصيدة على تفعيالت بحر"البسيط التام", والذي يستطيع 

ن ما يضمره من تانبساط حركاته التي يشملها فضاًل ع ؛ استيعاب التجربة

اذ  دندنة وهي ذات الرجز" "بحر وزن من " بقية ففيه  ؛إيقاع نغمي أخَّ

 منه النزول وكامل الشاعر, كالم وراء اتاختفاء يكون خالص أن تَْمنع نََغَمه

 يكاد وتا الصورة, من كاإلطار الشعر من يكون الذي الموسيقي الجو بمنزلة

, ملتزمة (2) "اللين أو العنف :النقيضين أحد من يخلو "البسيط" روح

الباء( كروًيّ لها في سائر القصيدة , التي يتميز بالقوة والجهر حرف )

والطالقة والذَّتاقة, مما يخلق جْرًسا مناسبًا ألجواء القصيدة التي سيطر 

عليها مفردات تموج بالعذوبة والليونة؛ لتناسب الجو العام للقصيدة, آزرته 

بر إطالة الَضمَّة القافية الُمْطلقة التي تعمل على تفريغ شحناته الشعورية ع

 التي ترمز للمباهاة واتافتخار, منتقاًل من بيٍت إلى بيت حتى نهاية القصيدة

 , تا نََشاَز فيه أو اضطراب. , وقد سلكها في نظاٍم إيقاعي ُمطَِّرد

نح نحو اإليقاع المنتظم الُمتَّحد بنغماته, وغيره من النماذج التي تجْ 

 –ك جمال اإليقاع وحالوة الترنُّم, فيْسهُل الملتزم بوحدة إيقاعه ؛ فينشأ عن ذل

                                                           

 .   461( األعمال الكاملة , ص1)

مطبعة ,461, ص1ا, د. عبد هللا الطيب, جالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته (2)

 م. 1414-ه1364, 2حكومة الكويت, ط.
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

وفيَّة تدور على األلسنة وتُلقَ  -على إثر ذلك ى حفظه وروايته , فأكثر أشعار الصُّ

, وهو ما يصبو شفاهة في المجامع والمحافل, وبخاصة في ذكرى ميالد النبي 

 له شعراء اتاتجاه الصوفي, ومن أمثلة ذلك قصيدة " المولد النبوي" للشاعر

 الشيخ " محمود هاشم", والتي منها بيت المديح الشهير : )الكامل (

ْرُت في  (1)وْصٍف فإنَّ جمالَكم لن يُوِصفَا   عذًرا رسوَل هللا إن قصَّ

يتموضع هذا البيت في قصيدة على النسق اإليقاعي ذاته, التي تمتاز 

يرة بنظاٍم صوتي ُمْحكم على وزن بحر"الكامل" الذي حمل مع حركاته الوف

كما يقول أحد  -صدَق اتانفعاتات المبثوثة في فضاء القصيدة؛ وهو بحر

"كأنما ُخلِق للتغنِّي سواٌء أأريد له جدٌّ أم هْزل , ودندنة تفعيالته من -النقاد

النوع الجهير الواضح الذي يهُجم على السامع مع المعنى والعواطف 

, مؤثًرا حرف (2)حتى تا يمكن فصله عنها بحاٍل من األحوال", والصور

بالهمس الذي يَْسمح بجريان  -ضمن ما يمتاز-الروي )الفاء( الذي يمتاز 

األنفاس الممزوجة باألشواق والحنين عند انتهاء البيت؛ ُمعبًِّرا عن األشواق 

الكامنة التي يمتأل بها صدر الشاعر؛ فيتوافق اإليقاُع مع المضمون الذي 

ي بِقَبُوٍل َحَسٍن, وينزلها من نفسه منزلةً يَِشي بصدق التجربة, فيتقبلها المتلق

ه َوَجْهره ُكلَّما أَْضناه الحنين.  تجعله يترنَّم بها في ِسرِّ

إلى العناية  -وبخاصة أصحاب التوجه الصوفي -ولهذا عمد الشعراء

بالقافية, بداية من اختيار حرف الروي ؛ فلكل حرٍف صفاته وخصائصه 

ن حروٍف سابقة أو تاحقة, ثم بحركته ودتاتاته , مروًرا بما يُجاوره م

                                                           

 .14هاشميات, ص ( 1) 

 .  464, ص1مرشد إلى فهم أشعار العرب , جال  ( 2) 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

فالكسرة توحي بالتواضع واتانكسار, والضمة يُشتم منها  -غالبًا-الموحية 

؛ كون الروي/ اإِلبَاء والشََّمم, والفتحة قد ترمز إلى الشموخ واتاستعالء 

هذا الصوت الُمكرر أحد أعمدة القصيدة الُمقفاة التي تا تنتظم إتا به, فضاًل 

جربة الشاعر وعاطفته وانفعاله النفسي الذي سيطر عليه إبَّان عن كشفه لت

 خلق القصيدة  .

للدكتور "عبد الغفار  (1)ويظهر ذلك في قصيدة "يا سيد الخلق"

 )البسيط( , التي يقول مطلعها :(2)هالل" التي نظمها معارضةً للبردة األولى

 ْته التراتيلُ هذا لساني أغر        يا سيد الخلق في َخْلٍق وفي ُخلٍُق 

والقصيدة تنهج نْهج "كْعب" في الَغَرض والوزن والموسيقى, على 

بحر البسيط المالئم لوصف الشمائل والمديح, ُمْؤثًرا القافية الُمْطلقة القوية 

التي تساعد على نقل الحالة الشعورية التي تعتمل في نفسه, عبر حرف 

ٍة ُموحيٍة رامزة , والذي بَنَى عليه قصيدته  الالم/ الروي الُمتشبِّع بضمَّ

 أبلغ صوره . حمديِّ الضاربة في الحب والشوق المُ 

 الموسيقى الداخلية

اإليقاع الداخلي خفٌي غير ظاهر في الغالب األعم ؛ ألنه من الممكن 

إدراكه, لكن معرفة األسباب التي تقف خلفه تحتاج لنظٍر وتريُّث, سواء أكانت 

لها سمات وخصائص كالجهر والهمس أو  حروف مد شائعة, أو حروٍف بعينها

                                                           

 .44, صعبق واستلهام  (  1) 

 . التي ألقاها بين يدي النبي -رضي هللا عنه  -" " كعب بن زهير( أي : بردة  2) 
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

الشدة والرخاوة أو غير ذلك, أو ظواهر مرئية تدركها العين كأسلوب الكتابة أو 

 عالمات الترقيم , أو إيثار مفردات بعينها لها دتاتات معينة.

يتضافر؛ ليصنع إيقاًعا مؤثًرا في بنية اإليقاع  -وغيره  -كل  ذلك 

مع المعاني في الغالب؛ ألن الشاعر يحاول  فتنسجم األلفاظالكلية للنص ؛ 

أن "يتخيَّر من قاموس اللغة أصلح األلفاظ لمعانيه , فيوفق في اختياره 

ًرا ألفاظًا وحروفًا ذات َجْرٍس موسيقيٍّ (1)أحيانًا ويخفق أحيانًا أخرى"  , ُمكرِّ

ه ال ُمعبَّرة عن ُمعيَّن يتطلبه المقام , فيُشكَّل الصورة العامة التي يريدها لِنَصِّ

الذي ينبغي على الناقد ما تعبير, األمر عاطفته وتجربته ومعاناته أيّ 

استخراجه ومعرفة دتاتاته على السامع والمتلقي ومكانة النص والُحكم 

 عليه بالجودة أو الرداءة , فالخطاب الشعري ذو بُْعٍد تداوليٍّ , يُْنتَج ليُتَلَقَى .

ور "محمد العزب" في قصيدته ومن ذلك ما نجده عند الشاعر الدكت

ر فيها ما جاش في  "مقاطع من أغنية وداع إلى المدينة المنورة", يُصوِّ

 )البسيط( والتي استهلها بقوله : صدره وهو يُودِّع مدينة رسول هللا 

 حبيبتي ها هو الُربَّاُن يقترُب 

 وها شراعي على األمواج ينتصُب 

قيني في ُربَا وطنِي  حبيبتي صدِّ

 أحضانك المألى سأغتربُ وبعد 

 لس فيك عشق جميل  كنُت أكتُبُه

                                                           

 م. 1442, 2, مكتبة األنجلو المصرية , ط. 31( موسيقى الشعر, د. إبراهيم أنيس, ص1)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

 (1)إلياذة ما أطاقْت بَْوَحها الُكتُُب 

ة دلَّت  وبمقاربة هذه القصيدة نجد أنها تميَّزت بموسيقى داخلية خاصَّ

على عاطفة الشاعر إبَّان وداعه لمحبوبته/ المدينة, فقد قام الشاعر بتكرار 

رض القصيدة وموضوعها العام, ومن ذلك ألفاٍظ وحروٍف لها أثٌر على غ

تكراره للعشق ومشتقاته أربع مرات في القصيدة, التي تتحدث كلها عن ُحبٍّ 

تَملَّك الشاعر فسيطر على كل مشاعره وأحاسيسه, هذا الُحبُّ هو ما أرغم 

الشاعر على ذكر هذا الدَّال )العشق( ومشتقاته في كل دفقٍة شعورية , ليبيِّن 

وبخاصٍة بعد ما  -لذي انتابه , َوَوْقع الوداع في قلوب الُمحبين مدى العشق ا

كان بين مسكنه وبين قبر النبي الكريم ُخطواٍت معدودة, كما جاء في القصيدة 

فضاًل عن األثر الذي يتركه تكرار هذه األصوات من إيقاٍع موسيقيٍّ يطرب  –

إفادته من الجناس له الوجدان , وتستمتع به اآلذان , وهو ما يظهر كذلك في 

 الذي جاء سلًسا غير متكلف, في قوله :)البسيط(

 أرجوِك ُكلُّ الَمَدى َحْرٌب ألجنحتي 

 .  (2)فهيئيها أِلُْفٍق ليس يَْحترب 

ملمًحا موسيقيًّا داخليًّا مؤثرا ,  -كذلك -وفي القصيدة نفسها نجد

 وهو تكرار حرف"الشين"  بصورة تافتة في حشو المتن, مثل:)شراعي,

عشق, يمشي, الشهب, شاطئاه, رموشي, أخشى, الواشون, شوهوا, 

حرٌف مهموٌس َرْخٌو ُمَرقَّق  –كما هو معلومٌ  -أخشى, عشقك ,...(, والشين

                                                           

 .   224( األعمال الكاملة , د. العزب , ص1)

 .   223( السابق , ص2)
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 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

يوع واتاتساع , وهي صفات يحاول الشاعر  أبرز صفاته التفشِّي والشُّ

إلصاقها ألشواقه التي يحملها قلبُه لهذا المكان المقدس, هذا الورود 

على إغناء  -مع غيره من األدوات األخرى-شيوع للحرف الواحد يعمل وال

النص الشعري من حيث التناغم الداخلي فيُثري المعنى, ويِؤثر في المتلقي, 

 .فضاًل عن وظيفته الجمالية والفنية

 كما أكثر من ورود حرف " السين" في القصيدة , ومن ذلك :

انتسب, أسلمت,سحب, )رسمت, يحسن, سألت, يحسن, تمسحي, سارية, 

راسليني, تنسحب, سيف, نستريح, ننسكب, أينسى,...( والسين من 

حروف الصفير والهمس, وهي رْخوة تفيد التنفيس, أتَى بها الشاعر بهذا 

الَكْم ؛ ليفيد منها في َرْسم الصورة الجامعة للقصيدة الشَّاكية البُْعَد والفراق, 

تكرار حرف "السين" بموسيقاه  فحين تتردَُّد هذه األنغام الناشئة من

الظاهرة : تزداد جمال موسيقى البيت وُحْسنه, وبخاصة حين ينجح الشاعر 

في توزيعه على الكلمات دون َمشقّة أو تكلُّف, فتستريح األذُن إلى القصيدة 

 , وتُقبُِل عليه طائعة ؛ لعذوبة إيقاعه وجمال نَغِمه. 

م " فذذذي أشذذذواقه وعلذذذى نهجذذذه سذذذار الذذذدكتور " صذذذابر عبذذذد الذذذداي

فذي قصذيدته التذي تَْقطذر ُحبًّذا ( الشين والسذين )ة , من إيثار َحْرفي  الحجازيَّ 

 )الطويل( وشوقًا إلى بيت هللا العتيق, فيقول:

 ـدُّ إلى أم القرى ما له حَ  يمن النيل شرياني إلى البيت يمتُد     وشوق

 دُّ؟!الهوى نِ نِّدًا وهل فى  ين وتا أرى      لمعشوقتوإني إمام العاشقي

 ثم يقول:



 
 

 
 

- 421 - 

 د/ عمر محمد إبراهيم محمد      من تجليات الخطاب الصوفي عند شعراء األزهر في النصف الثاني القرن العشرين 

ها هى الشمس تج  ـدُ ن أشعتها َوقْ وفى ُكلِّ روح مـ رى والُهَدى مستقرُّ

د فيهم يؤلُِّهـه َعْبُد !!!  تََسـاَووا  فال األنساب فيـــــها تفاوٌت    وتا َسيّـِ

 .(1)هنا َمْشرُق الرؤيا هنا الُحبُّ والمهدُ       َزٌم الركُن والِحْجُر الطهور وزمـ هنا

تناثُر الحرفذان فذي فضذاء القصذيدة بهذذا الكذم جعذل لهذا بعذدا موسذيقيًّا 

, ثم تكذراره أكثذر مذن مذرة ؛ فيعمذل علذى إضذفاء جذوٍّ موسذيقيٍّ لذه دتالذة  داتًاّ

فضذاًل عذن رمزيذة بعذض ,  تتفاعل فيه مع بذاقي الوسذائل التعبيريذة األخذرى

" فالباء " ترمذز الحروف عند الصوفية , كما قالوا عن "باسم هللا" مثاًل : 

 . (2)عندهم " إلى بهاء هللا, والسين إلى سنائه , والميم إلى مملكته" 

في  -إلى غيرها من الحروف التي يلجأ إليها شعراُء اتاتجاه الصوفي

؛ لما قد تحمله من رموٍز  إلى اتاستعانة بها -وعٍي منهم أو غير وعي

فة إلى النغم الصوتي التي باإلضاوإيحاءاٍت تجعل لها دتالة في َحدِّ ذاتها, 

تحدثه الحروُف, وعالقتها بالتيار الشعوري والنفسي في مسار النص 

   .الشعري

في كتابه" المواقف والمخاطبات"  (4)وهو ما أسَّسه "النَّفَِّري"

بقوله: "وقال لي: إذا نطقَت بالحرف رددته إلى المبلغ الذي تطمئن به, 

إليك حكم السوي, وقال لي: الحرف فيسري بحكم مبلغه في الحروف فيسري 

                                                           

 .11مدائن الفجر, ص ( 1)

 .  61(  ينظر: الشعر والتصوف, د. إبراهيم منصور, ص2)

( , عالم بالدين متصوف م 464 -ه443)ت( محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري 4)

, دار 113, ص 6, نسبته إلى بلدة "نِفَّر" بين الكوفة والبصرة. األعالم للزركلي, ج

 م.  2662, 14بيروت, ط.  -لعلم للماليينا
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ري في الحروف سْ الحسن يسري في الحروف إلى الجنة, والحرف السوء يَ 

, وإن كان فيه بعض مبالغات إتا أنها تا تعدم إشارات ودتاتات  (1)" إلى النار

زة عن غيره ِمْن باقي يْ إيحائية , فضاًل عن موسيقاه وإيقاعه الذي يجعل له مَ 

تهدف إلى "  -كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس -صوات فاألحروف الهجاء ؛ 

نوع من المماثلة أو المشابهة, ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو 

المخارج, ويمكن أن يسمى هذا التأثر باتانسجام الصوتي بين أصوات اللغة , 

 . (2)"  وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة

سمى القوافي الداخلية , التي فادة مما يُ كما عمد الشعراء إلى اإل

تعمل عمل السجع في النثر , وهو ما يجعل لها أثًرا موسيقيًّا مؤثًِّرا, ومنه 

 )البسيط( ما جاء في بردة الشاعر الدكتور " أحمد عمر هاشم" , يقول :

 .(4)والصبُح في َوَضحٍ يَْجلو دُجى الغََسم فالخلُق في فرحٍ والكوُن في َمَرحٍ  

 إيقاعيًّا مع بيت " البوصيري " :تعالقًا وهذا البيت متعالق 

 .(3)في كرٍم والدهر في هَِممِ  والبحر     كالزَّهرِ في ترٍف والبدر في شرٍف 

, لتراثي معارضة في الرؤية واألداةعارض الشاعُر المعاصر البيَت ا

نفس ِكاَل  عكستها المحاكاة األسلوبية على مستوى الصياغة؛ فأثُُر الُحبِّ في

                                                           

 ,أرثر يوحنا أربري:, تحقيق13, صوالمخاطبات ألبي عبد هللا النفريالمواقف (1)

 كتبة المتنبي بالقاهرة , د. ت. م

 , مطبعة نهضة مصر , د. ت .  166(  األصوات اللغوية , د. إبراهيم أنيس, ص 2)

َسُم: السواد واختالط الظُّْلمة. ينظر: لسان , والغَ 2( البردة, د. أحمد عمر هاشم, ص 4) 

 . 341, ص12العرب, ج

 .14لإلمام الباجوري, ص ,شرح بردة البوصيري ( 3)
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وغ على المنوال نفسه , الشاعرين واحد, فلم يجد شاعُرنا بًُدّا من الصَّ

وبخاصٍة في التقسيم الداخلّي, والموسيقى واإليقاع بشكٍل عام, للدتالة على 

 تعلقه بالقصيدة وتسلطها الظاهر عليه .  

نقل ما وغيرها من الوسائل واألساليب التي يتكئ عليها الشعراء؛ ل

ي وجدانهم وعقولهم, فاللغة بدتالتها الوضعية المجردة قاصرة عن يعتمل ف

أخرى كالصورة  عيناتٍ نقل كامل التجربة الشعورية للشاعر, فيبحث عن مُ 

والرمز والعتبات والموسيقى, وغيرها من األدوات؛ فتتجاوب الرموز 

 وتتنادى العناصر إلبراز كامل التجربة التي قد يتعمدها المبدع أو تأتي عفو

 تلقين . ي المُ عْ يختلف باختالف وَ  الخاطر , ولكنها تا تخلو من تأويلٍ 
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 ةـمـاتـخـال

وبعد هذا التَّطواف حول النماذج الشعريٍَّة األزهريٍة ذات النزعٍة 

الصوفيٍَّة التي حلَّقْت في فضاء الروح, وجنحْت نحو الَوْجد والشوق 

ل في الكون والنفس واتاستبطان, وقارعْت الماديَّة الَمقِ  يتة, ودعْت إلى التأمُّ

هد الحقيقي والورع  والحياة, وحرضْت على الطُّهر والعفاف, وحثِّْت على الزُّ

ل البحث إليها .الصادق,  يُْمكن أن نَْذكر بعًضا من النتائج واتاقتراحات التي توصَّ

 أوالا: النتائج : 

ف والشعر, فكالهما - متعلٌق بالعاطفة  هناك ِصاَلت وثيقة بين التصوُّ

والُروح والوجدان, والتحليق في سماوات الرمز والقناع, والحدس 

والتأمل, ولهذا كان الشعر من أنجع الوسائل لتوثيق التجارب 

واألحوال والمقامات, كما في أشعار" رابعة العدوية ", و"الجنيد", 

و" ذو النون المصري", و" ابن منصور الحالج", و" أبو حفص بن 

 ض", و"محي الدين بن عربي" , وغيرهم .الفار

كان الشعر األزهري عموًما وبخاصة في النصف الثاني من القرن  -

وثيق الصلة بالتجربة الصوفية بسبب  -مدة البحث الزمنية -العشرين

عوامل عدة, أبرزها: المكونات والروافد التي استقوها عبر مشوار 

ذات حموتاٍت تأمليَّة,  حياتهم, ولذلك نجد في منجزهم اإلبداعي قصائدَ 

ونزعاٍت ُروحيَّة, َوَومضاٍت نورانيَّة؛ نتيجة ثقافٍة إسالميٍَّة واسعة, 

وأزهريٍة ُمتشبعة, وشاعريٍَّة ُمتدفقة, فضاًل عن اطالعهم على التراث, 
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وفي عبر العصور المختلفة, بداية من  وبخاصٍة التراث اإلبداعي الصُّ

 . عصر صدر اإلسالم حتى العصر الحديث

من أسباب نظم شعراء األزهر لقصائد ذات نزعة صوفية: ظهور  -

آفاٍت طرأْت على المجتمع؛ لعوامل عدة , فراحوا ينفضون عن األمة 

نيبين , تضرعين , مُ غبار المادية ؛ كي تولي وجهها شطر السماء, مُ 

ُمخبتين ؛ فينتقلوا من حاٍل ُهْم عليه إلى حاٍل يُسرُّ الحبيب ويغيظ 

 األعداء . 

نظم شعراُء األزهر قصائد تَِهيم في المحبَّة اإللهية, وتتغنَّي  -

بالوحدانيَّة, يرجو أصحابها أن يشملهم هللا بعْفوه, ويُؤنسهم من 

وحشتهم ؛ فهم غرباء في دنيا الناس, وعزاؤهم أنهم غرقَى في الحب 

قصائد   -كذلك–اإللهي , تلفحهم أنواُر الشوق والحنين , كما كانْت لهم 

شعوٍر صادق في المدائح النبوية , ومعارضة البردة البوصيرية, ذات 

 والشوق إلى األماكن المقدسة ذات الثَّرى الطاهر .

الذين أثَّرت فيهم  -ومعهم شعراء األزهر -عمد شعراء الصوفية  -

النزعة الصوفية , إلى الدعوة إلى هذه األخالق التي ترتقي بالنفس 

ج بها إلى ا لنفس المطمئنة , وكان على رأس هذه وتهذبها ؛ كي تتدرَّ

الدعوات: الدعوة إلى العفو والصفح, والزهد والتواضع , وغيرها من 

 األخالق الفاضلة التي يتبنَّاها الخطاب الصوفي  في كل عصٍر وِمْصر .

موضوع الدراسة  –بالوقوف أما المنجز اإلبداعي للشعر األزهري  -

لفهم الصحيح لإلسالم , دون على تجلية ا -غالبًا -نجد أنهم حرصوا –
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ٍب أو شطٍط أو انحراف , وهذا هو دْيدن الفكِر األزهريِّ الوسطيِّ  تعصُّ

 الذي يتوافق مع صحيح اإلسالم وتعاليمه السَّمحة .

ل البناء التركيبي عند شعراء األزهر في قصائدهم  - التي -عندما يُتأمَّ

في بعض ألفاظهم يُلحظ أنهم قد تأثَّروا  -تجنح نحو النزعة الصوفية 

بالمعجم الصوفي الذي يحيل المتلقي إلى هذا الجوِّ الُمفعم بالتبتُّل 

والخشوع والتجلِّي والخضوع , كما أفادوا من األساليب المتنوعة التي 

تعينهم على ما تجيش به خواطرهم ,  وما يعتمل في نفوسهم من 

 شوٍق وحنين .

 -غالبًا-اصة تا يدرك ُكنههاآثر شعراء هذا اتاتجاه مفرداٍت لُغويٍَّة خ -

إتا من يدرك مرامي هذا النوع من الشعر, حتى صارت بعض الكلمات 

ثابتة في ُمعجمهم اللغوي؛ كونهم يرون أن اللغة المألوفة تا تفِي 

حب وعالَمهم الالمحدود, فتأتي   –بمرادهم في التعبير عن أُفقهم الرَّ

ز تا الحقيقة , فاستطاعوا هذه األلفاظ المنتقاة على سبيل المجا -غالبًا

بما يحمله من  -تشكيل نسٍق خطابيٍّ مختلف المكونات والمظاهر قادر

على التعبير عن الرغبات الجامحة واألشواق الكامنة بين  -دتاتات 

 الجوانح .

تمتاز معظم القصائد الصوفية لشعراء األزهر بأنها ذات دتاتات  -

برموٍز صوفيٍة دالَّة, لها تلويحية حافلة بصوٍر حسية متنوعة, أُشربت 

شهرةٌ وتاريٌخ في الشعر الصوفي, يتعالق معها الشعراء؛ للدتالة على 

وكلها  الشوق والحنين؛ اقتداًء بَمن سبقهم من شعراء هذا المضمار ,

بالدتاتات, يتدفق  فيها التيار العرفاني الذي  رموز متعددة األبعاد غنية
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قات الرمزية في رحاب يحتضن الرمز من خالل نشر هذه اإلشرا

الخطاب الشعري الصوفي في بناء ُمْحكٍم تتجاوب رموُزه وتتناَدى 

 عناصُره .

أثٌر طاٍغ على الخطاب الصوفي في الشعر -بنوعيه  -كان لإليقاع -

, كشف عن اتانفعال النفسي الُمصاِحب للشعراء إبَّان خلق األزهري 

على إضفاء جوٍّ  القصيدة ؛ مما أدى لوجود بعض الظواهر التي عملتْ 

موسيقي مناسب والمضمون الذي يحمله النص,من بداية اختيار 

ويِّ الدَّال, مروًرا بالتَّكرار, والتصريع ,  الوزن المناسب, والرَّ

معيَّنة, تُفيد  والتقسيم,...., إلى إيثار حروٍف ذات سماٍت وخصائص

على أوتار  -ذلكبسبٍب من  -النص بُعًدا إيقاعيًّا كما تفيده دتاليًّا؛ لتعزف

النفس, واألخذ بها إلى معالَم تُبهج النفس, وتوقِظ الِحسَّ , وتسرُّ 

 القارئين , بْله كل متلٍق لهذا النوع من الشعر العرفاني الخالص .  

كما أوصي نفسي والباحثين بالبناء على هذا البحث ومواصلة 

ف على مقاربة الشِّعر األزهري , وبخاصة في الجانب الصوفي, والوقو

ناتهم الدينية  اده , والبحث عن روافدهم وُمكوِّ أعالمه, والتحدُّث عن روَّ

من خالل اإلبداع  -والثقافية , بما يليق بهم وبأثرهم الجليِّ الواضح 

, وتوقير النبي  األمين,  -جلَّ وَعاَل  -في التعرف على الخالق  –الشعري 

الحياة , وإنارة الفِْكر القويم وآل بيته األكرمين , والتأمل في الكون النفس و

 , وبْعث الفَْهم الصحيح للدين , والذَّود عن ِحياضه .

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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 ثبت المصادر والمراجع

 أوالا : أبرز الدواوين الشعرية

األعمذذال الكاملذذة , هاشذذم الرفذذاعي المجموعذذة الكاملذذة, جمذذع وتحقيذذق: محمذذد  .1

 م.1414 -ه1364, 2األردن, ط. -الزرقاء -ة المنارحسن بريغش", مكتب

 م.1444 -ه1314, 1, د. محمد أحمد العزب, طاألعمال الكاملة .2

 م.1444-ه1326البردة, د.أحمد عمر هاشم, نقابة السادة األشراف  .4

 م.1441, دار الفكر العربي ,بين األعاصير, محمد األسمر  .3

 بيروت , د. ت. –ديوان ابن الفارض, دار صادر .4

يوان الشعراوي , جمع ودراسة د. صابر عبد الذدايم, الهيئذة المصذرية د .6

 م.2664, 1العامة للكتاب, ط

 القاهرة, د. ت . -مكتبة الصفا شرح البردة لإلمام الباجوري ,  .1

شعر "حسن جاد" جمع وتحقيق , رسالة ماجستير, محمد عبد الرحمن  .1

 م . 1413 -ه1363إبراهيم خضير, كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 

 م.1411الشوقيات , دار العودة, بيروت,  .4

, 2صذذذدى األيذذذام , د. محمذذذد رجذذذب البيذذذومي, مطبعذذذة السذذذعادة, ط .16

 . م1412-ه1362

عبذذٌق واسذذتلهام, د. عبذذد الغفذذار هذذالل, الصذذحوة للنشذذر والتوزيذذع,  .11

 م.2614 -ه1343, 1ط
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القافلذذذة تسذذذير, د. سذذذعد ظذذذالم, المجلذذذس األعلذذذى لرعايذذذة الفنذذذون  .12

 لقاهرة, د. ت.واآلداب, ا

   هللا أكبر, عبد هللا شمس الدين, المجلس األعلى للشئون اإلسالمية, د. ت. .14

المسذذافر فذذي سذذنبالت الذذزمن, د. صذذابر عبذذد الذذدايم, مطبعذذة األمانذذة  .13

 م. 1412بالقاهرة, 

القذذذاهرة ,  –نسذذذمات إيمانيذذذة, د. أحمذذذد عمذذذر هاشذذذم , دار الشذذذعب  .14

 م.1446 -ه1311

 م. 1414بد المنعم خفاجي, رابطة األدب الحديث, نغٌم من الخلد , د. محمد ع .16

 م .2666, 1, مكتبة وهبة , ط. نهج البردة , د. عبد الغفار هالل .11

 هاشميات, الشيخ محمود هاشم, طبعة خاصة, د.ت. .11

 م.1444 -ه1313, 1الومضات, د. محمد عبد المنعم العربي, دار األرقم, ط .14

ا: أبرز المصادر والمراجع   ثانياًّ

 الدين  لإلمام أبي حامد الغزالي, دار المعرفة,بيروت, د.ت . إحياء علوم .1

األدب الصوفي اإلسالمي) اتجاهاته وخصائصذه(, د: صذابر عبذد الذدايم,   .2

 م.2661 -ه1324, 3الزقازيق, ط.  -مهيب للطباعة 

األدب فذذي التذذراث الصذذوفي, د. محمذذد عبذذد المذذنعم خفذذاجي, دار غريذذب  .4

 للطباعة , د. ت.
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مكتبذذذة ئية فذذذي النحذذذو العربذذذي, عبذذذد السذذذالم هذذذارون, األسذذذاليب اإلنشذذذا .3

  م.2661 –ه 1321, 4القاهرة, ط. -الخانجي

األسذذذذلوبية , بييذذذذر جيذذذذرو, ترجمذذذذة: د. منذذذذذر عياشذذذذي, دار اإلنمذذذذاء  .4

 م.1443, 2طالحضاري, 

األسذذلوبية مذذدخل نظذذري ودراسذذة تطبيقيذذة , د. فذذتح هللا أحمذذد سذذليمان,   .6

 م.26663 -ه1324مكتبة اآلداب, 

 صوات اللغوية , د. إبراهيم أنيس, مطبعة نهضة مصر , د. ت .     األ .1

 م.  2662, 14بيروت ,  ط.  -األعالم للزركلي,  دار العلم للماليين .1

محمد أحمذد العذزب نموذًجذا,  -تأويل الخطاب الشعري النظرية والتطبيق .4

 م.  2616 -ه1341, 1مكتبة اآلداب, ط د: إبراهيم الزرزموني ,

, د. زكذي مبذارك , مؤسسذة مي في األدب واألخالق التصوف اإلسال .16

 هنداوي للتعليم والثقافة , د. ت. 

التعرف لمذهب أهل التصوف, ألبي بكذر محمذد بذن أبذي إسذحاق بذن  .11

 -إبذذراهيم بذذن يعقذذوب الكالبذذاذي البخذذاري الحنفذذي , دار الكتذذب العلميذذة 

 بيروت ,  د. ت.

, 1لبنذان, ط.–روت التعريفات, للجرجذاني,  دار الكتذب العلميذة , بيذ .12

 .م1414-هـ 1364

التناص عند شعراء األزهر في النصذف الثذاني مذن القذرن العشذرين  .14

دراسة تحليلية نقديذة , د. عمذر محمذد إبذراهيم محمذد , رسذالة دكتذوراه 

 م .2611مخطوطة بكلية اللغة العربية بالزقازيق, 
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الحركذذة العلميذذة فذذي األزهذذر الشذذريف فذذي القذذرنين التاسذذع عشذذر  .13

شذذذرين, د/محمذذذد عبذذذد المذذذنعم خفذذذاجي, د. علذذذي صذذذبح , المكتبذذذة والع

 م.2661األزهرية للتراث, 

الرسالة القشيرية, لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملذك القشذيري ,  .14

تحقيذذذق: اإلمذذذام الذذذدكتور عبذذذد الحلذذذيم محمذذذود, الذذذدكتور محمذذذود بذذذن 

 ,  دار المعارف, القاهرة, د.ت.1الشريف,ج

ام أبذذذو حامذذذد الغزالذذذي , مطبعذذذة كردسذذذتان الرسذذذالة اللدنيذذذة , اإلمذذذ .16

 ه.1421العلمية, 

الرمز الشعري عند الصوفية, د. عاطف جودة نصر, دار األنذدلس ,  .11

 م.1411, 1دار الكندي, بيروت, ط. 

الشذذذذذذعر والتصذذذذذذوف) األثذذذذذذر الصذذذذذذوفي فذذذذذذي الشذذذذذذعر العربذذذذذذي  .11

م( , د : إبذذراهيم محمذذد منصذذور,  دار األمذذين 1444: 1434المعاصذذر

 يع , د. ت. للنشر والتوز

لشذذعر والشذذعراء , تابذذن قتيبذذة , تحقيذذق: أحمذذد محمذذد شذذاكر, دار ا .14

 م .1441, 2المعارف, القاهرة, ط

شذذعراء كليذذة اللغذذة العربيذذة واتجاهذذاتهم األدبيذذة , د. علذذي صذذبح,   .26

 م  .2612مجلة كلية اللغة العربية , جامعة األزهر, بالقاهرة, 

المركذز د المذاكري , الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظذاهراتي , محمذ .21

 م.1441, 1الثقافي العربي, بيروت , ط. 

طبقات الصوفية, ألبي عبد الرحمن السلمي , تحقيق: مصطفى عبد  .22

 .م1441هـ 1314, 1بيروت, ط.  –القادر عطا,  , دار الكتب العلمية 
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األدب علذذى األدب, جيذذرار جينذذت, ضذذمن كتذذاب" آفذذاق  -طذذروس   .24

قذذذاعي , الهيئذذذة المصذذذرية العامذذذة تناصذذذية" , ترجمذذذة: محمذذذد خيذذذر الب

 م.1441للكتاب, 

عتبات جيرار جينيذت مذن الذنص إلذى المنذاص, عبذد الخذالق بلعابذد,  .23

, 1الجزائذر, ط.–بيروت, ودار اتاختالف –الدار العربية للعلوم ناشرون 

 م.2661 -ه1324

علذذذم األصذذذوات, د. كمذذذال بشذذذر , دار غريذذذب للطباعذذذة والنشذذذر ,  .24

 م.2666 -القاهرة

المشذذبوهة علذذى التعلذذيم األزهذذري, د. محمذذد عمذذارة ,  دار الغذذارة  .26

 م.2616 -ه1341, 1المقاصد, ط

, لشذذيخ اإلسذذالم ابذذن تيميذذة , تحقيذذق: الفرقذذان بذذين الحذذق والباطذذل .21

 د.ت.الشيخ: خليل الميس,  دار القلم, بيروت , 

قوت القلوب في معاملة المحبذوب ووصذف طريذق المريذد إلذى مقذام  .21

ن علذذي بذذن عطيذذة الحذذارثي, , تحقيذذق: عاصذذم , لمحمذذد بذذ 2التوحيذذد, ج

 1326,  2بيذروت / لبنذان, ط.  -إبراهيم الكيالي, , دار الكتذب العلميذة 

 . م 2664-هـ 

, دار الكشذذف عذذن حقيقذذة التصذذوف, محمذذود عبذذد الذذرءوف القاسذذم  .24

 م.1411 -ه1361, 1لبنان , ط.  -الصحابة , بيروت

دار الكتذذذب  ,, تحقيذذذق: محمذذذد عبذذذد الكذذذريم النمذذذري2الكشذذذكول,ج .46

 م.1441-هـ1311بيروت,  -العلمية
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مدارج السالكين بين منذازل إيذاك نعبذد وإيذاك نسذتعين, تابذن القذيم ,  .41

 –, دار الكتذذذاب العربذذذي 2تحقيذذذق: محمذذذد المعتصذذذم بذذذاهلل البغذذذدادي, ج

 م. 1446 -هـ  1316, 2بيروت, ط. 

المدهش, تابن الجوزي , تحقيق: الدكتور مروان قباني, دار الكتذب  .42

 .م1414 -هـ 1364,  2لبنان, ط.  –بيروت  -علمية ال

المرشذذذد إلذذذى فهذذذم أشذذذعار العذذذرب وصذذذناعتها, د. عبذذذد هللا الطيذذذب,  .44

 م. 1414-ه1364, 2مطبعة حكومة الكويت, ط.

,  أبذذو حامذذد الغزالذذي, دار معذذارج القذذدس فذذي مذذدراج معرفذذة الذذنفس .43

 م.1414, 2اآلفاق الجديدة , بيروت , ط. 

, عذذالم 1لمعاصذذرة , د. أحمذذد مختذذار عمذذر, جمعجذذم اللغذذة العربيذذة ا .44

 م.2661 -ه1324, 1الكتب, ط.

المواقذف والمخاطبذات ألبذي عبذذد هللا النِّفَّذِري , تحقيذق: أرثذر يوحنذذا  .46

 أربري,  مكتبة المتنبي بالقاهرة , د. ت .  

 م. 1442, 2موسيقى الشعر, د. إبراهيم أنيس, مكتبة األنجلو المصرية , ط.  .41

ي الشذذعر العربذذي الحذذديث, د. محمذذد مصذذطفى النزعذذة الصذذوفية فذذ .41

م.1411يوليذذو -ه1361, 3, عذذدد: 1هذذدارة , مجلذذة فصذذول , مجلذذد:
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